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ﺗﺼﻤﻴﻢ وإﺧﺮاج

بداية الكالم
�إن الأح ��داث العظ ��ام
الت ��ي تمر به ��ا الأمة ه ��ذه الأيام لتبع ��ث الهمم ،
وتوقظ العزائم لأن تلك الأحداث بمثابة جر�س الإنذار وناقو�س
الخط ��ر الذي ي�ؤذن بهالك الأمة وفنائها �أو على الأقل �إلى دفعها �إلى قعر
المذل ��ة والإذع ��ان �إلى مايملي عليها الأعداء من �أم ��ور ال تر�ضى بها نفو�س م�ؤمنة
�شامخه �أبية �أبد ًا .
ففي هذه المواقف تبد�أ النفو�س الكبار التفكير ال�سليم  ،والعمل الجاد الذي ترد به المعتدي،
وتحافظ به على عزها ومجدها وكرامتها .
ً
ً
�أيها الزمالء العاملون في التربية الخا�صة عموما والمعلمين خ�صو�صا والذين يقومون بجهود جبارة
ف ��ي مجال تن�شئة جيل جدي ��د يعتمد عليه م�ستقبل الأمة  ،ف�إن كانوا �صالحي ��ن �صلحت الأُ َّمة وازدهرت و�إن
�أ�صابه ��م الخور وال�ضعف ولم ُيربوا تربية �صالحة على معالي الأمور والهمم العالية والطموح والتحدي انهارت
الأم ��ة وانجرف ��ت �إلى الهاوي ��ة مع �شدة ما تواجه م ��ن تيارات جارفة �شدي ��دة في خ�ضم العولم ��ة الم�شبوهة التي
ت�ستهدف �إ�صابة هذه الأمة في مقتل .
�أيها الزمالء المعلمون هذا وقتنا ووقتكم للعمل الجاد وبذل الجهد كل في موقعه بكل ما �أوتي من قوة .
وفيم ��ا يل ��ي ننقل لكم و�صي ��ة للمعلمين �أو�صى بها ال�شيخ محم ��د الب�شير الإبراهيمي لعله ��ا ت�شحذ الهمم وتحيي
النفو�س وتعيدها �إلى �أداء ر�سالتها العظيمة ويقول فيها :
« ِاحر�ص ��وا على �أن يكون ما تُلقون ��ه لتالمذتكم من الأقوال منطبق ًا على ما يرونه وي�شهدونه منكم من الأعمال،
ف� ��إن النا�شئ ال�صغير مره ��ف الح�س ومتطلع �إلى مثل هذه الدقائق التي تغفلون عنه ��ا ،وال ينالها اهتمامكم .و�إنه
ح�سنتم لهم ال�صبر فكونوا من
ق ��وي الإدراك للمعاي ��ب والكماالت ف�إذا زينتم لهم ال�صدق فكونوا �صادقين ،و�إذا ّ
ال�صابرين .
واعلم ��وا �أن كل نق� ��ش تنق�شونه في نفو�س تالمذتكم من غير �أن يكون منقو�ش ًا في نفو�سكم فهو زائل� .أال
�إن ر�أ�س مال التلميذ هو ما ي�أخذه عنكم من الأخالق ال�صالحة بالقدوة  ،و�أما ما ي�أخذه عنكم بالتلقين
من العلم والمعرفة فهو ربح وفائدة » .
�أيه ��ا الزم�ل�اء �إن الدولة لم تق�ص ��ر � ,إذ �إنها �أغدقت علينا مما تمل ��ك من خير عميم في
�سبيل �إ�سعادنا ونه�ضة هذه الأمة وهذا الجيل الجديد الذي نتحمل نحن م�س�ؤولية رعايته
وتربيته وتعليمه وحمايته من كل ما قد تواجهه من م�شكالت في حياته التعليمية
واالجتماعية  .واهلل من وراء الق�صد .
الم�شرف العام

دراسات

د.عبداهلل بن فهد العق ِّيل

dr-alokail@windowslive.com

حقائق المشكالت النطقية والفونولوجية
وارتباطها بفئة صعوبات التعلم
�1 .1إن الأطفال الذين لديهم ا�ضطرابات
كالم ولغ ��ة هم في خط ��ر متزايد لأن
ي�صبح لديهم �صعوب ��ات قراءة ،وب�أن
القدرة على النطق ()Articulation
لم تكن مرتبطة بالإنجاز في القراءة
و�أنه ال يكون لديهم عادة م�شكالت في
النطق.
�2 .2إن الأداء العام للأطفال الذين لديهم
ا�ضطراب ف ��ي النطق فق ��ط م�سا ٍو �أو
�أعل ��ى م�ستوى من الأطف ��ال العاديين
في القراءة.
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�3 .3إن ا�ستخدام القيا�سات المقننة لقدرة
اللغة الإنتاجية واال�ستيعابية وقيا�سات
الوعي الفونولوجي والت�سمية التلقائية
ال�سريع ��ة لها ارتب � ٌ
�اط بالق ��درة على
القراءة.
�4 .4إن معرف ��ة الطف ��ل ب�أ�سم ��اء الحروف
ه ��ي �أف�ضل عامل للتنب� ��ؤ ب�أداء الطفل
في الق ��راءة ف ��ي ال�ص ��ف الأول ،و�أن
مه ��ارة التعرف �إلى الأرقام ت�أتي ثاني ًا
من حيث قوة التنب�ؤ بهذا الأداء ،وهذا
يعك�س بدوره �أهمية الوعي الفونولوجي

في التعرف على الحروف وفي تطوير
مهارة القراءة.
�5 .5إن بع� ��ض مناحي اللغة قد تتنب�أ ب�شكل
�أكب ��ر م ��ن غيره ��ا بظه ��ور �صعوبات
القراءة مثل الوعي الفونولوجي والذي
له �أهمية كبيرة في تعلم القراءة .وقد
يك ��ون لمتو�سط طول التف ��وه ،م�ستوى
التعقي ��د النح ��وي ،والأخط ��اء ف ��ي
التهجئ ��ة الكالمية �إ�سهام ف ��ي التنب�ؤ
بظهور �صعوبات القراءة.
�6 .6إن عدم ق ��درة ذوي �صعوب ��ات التعلم

دراسات
التعرف على ال�صور يعزى �إلى �سببين
هما-1 :ع ��دم القدرة عل ��ى ا�ستعادة
(تذكر) الأ�سم ��اء والتي هي مفردات
موجودة في قاعدة المفردات لديهم.
 -2النق� ��ص ف ��ي �أ�سم ��اء معين ��ة في
قاعدة مفرداته ��م .وال�سبب الأول هو
خا�ص بالذي ��ن لديهم �صعوبات تعلم،
�أم ��ا الثاني فهو ي�شم ��ل �أي�ض ًا الأطفال
ال�ضعاف في الق ��راءة وهو �شيء غير
مفاج ��ئ �إذا م ��ا �أخذ م�ست ��وى الذكاء
المتدني لهذه الفئة.
�7 .7إن لغ ��ة ذوي �صعوب ��ات القراءة تتميز
بعجز في العمليات اللغوية والمعالجة
الفونولوجي ��ة و ب�أن العملي ��ات اللغوية
الم�ضطرب ��ة والت ��ي يت ��م قيا�سها من
خ�ل�ال مه ��ام الترمي ��ز الفونولوج ��ي
واالختب ��ارات المقنن ��ة للغ ��ة ال�شفوية
ه ��ي الت ��ي تميز لغ ��ة الأطف ��ال الذين
لديهم �صعوبات تعلم (قراءة).
�8 .8إن قيا�س ��ات الوع ��ي الفونولوجي هي
�أهم عوام ��ل للتنب� ��ؤ بالتحليل و�سرعة
القراءة ،ودقة القراءة .و�أن اعتالالت
الترميز الفونولوجية ت�سهم في تمييز
ذوي �صعوبات القراءة حتى في مرحلة
المراهقة ,وي�سهم الأداء في قيا�سات

المعالج ��ة الفونولوجي ��ة ف ��ي التمييز
بي ��ن ذوي �صعوبات الق ��راءة والقراء
العاديين والقراء المتفوقين.
�9 .9إن الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي
بوج ��ود �صعوبات تعل ��م فيها ,وبوجود
تاري ��خ في ت�أخر الكالم لديهم هم في
خط ��ر �أعلى لأن يكون لديهم ت�أخر في
اكت�ساب اللغة من الأطفال الذين لي�س
لديه ��م تاريخ عائل ��ي بوجود �صعوبات
تعلم فيها.
�1010إن الأطف ��ال وب�ش ��كل ع ��ام م ��ن ذوي
�صعوب ��ات التعل ��م لديه ��م �ضع ��ف في
معالجة وح ��دات �أكبر م ��ن اللغة مثل
البنى ال�صرفية� ،إذ �إن ذوي �صعوبات
التعلم يظه ��رون ت�أخر ًا ف ��ي قدراتهم
ال�صرفي ��ة ال�شفوية وه ��و نمط مماثل
للأطفال الطبيعيي ��ن ممن هم �أ�صغر
�سن ًا وب�أن لديه ��م �صعوبة في التجزئة
ال�صرفية والذي من المحتمل �أنه يعود
لمهاراتهم الفونولوجية ال�ضعيفة.
�1111إن اال�ضطراب ��ات عن ��د الأطف ��ال في
المعالجة (الفهم) الفونولوجية تظهر
جلية في مهمة حذف الفونيمات ,وفي
التميي ��ز ال�سمع ��ي للكلم ��ات والتعرف
�إل ��ى الكلم ��ات . ,وتع ��زو الدرا�س ��ات
�سب ��ب اال�ضطراب ��ات الفونولوجي ��ة
الأ�سا�سية عن ��د ذوي �صعوبات التعلم
التطورية �إلى انحرافات في المعالجة
الفونولوجي ��ة الآني ��ة �أكث ��ر مم ��ا ه ��و
ا�ضطراب في التمثيل الفونولوجي.
� 1212إن الأطف ��ال من ذوي �صعوبات التعلم
لديهم �ضعف محدد من ناحية الرموز
الفونولوجية في القراءة ،وهذا ال�ضعف
يعك� ��س م�ش ��اكل �أ�سا�سي ��ة م ��ن ناحية
اكت�س ��اب قواع ��د الأح ��رف الهجائية
في النظام الكتاب ��ي ،و�أنهم �أقل قدرة
على تعلم كلمات جديدة ,و ب�أن لديهم
تمثي�ل�ات فونولوجية �أقل دقة للكلمات
الطويلة الم�ألوفة ,حيث يقومون بلفظ
مث ��ل هذه الكلمات ب�أخط ��اء م�ضاعفة

عن �أقرانهم العاديين.
� 1313إن هن ��اك عالق ��ة بي ��ن المعالج ��ة
الفونولوجي ��ة والقدرة عل ��ى القراءة،
�أن العالق ��ة بين الق ��درة على القراءة
ف ��ي العربي ��ة وق ��راءة الكلم ��ات غير
الحقيقية كان ��ت متوافقة مع مهارات
التحليل والمهمة ن�سبي ًا في دعم تطور
القراءة والكتابة وحتى عند ا�ستخدام
الن� ��ص ال�سياق ��ي ال ��ذي لي� ��س علي ��ه
عالمات �إعراب في مواد االختبار.
 1414وب�أخذ العالقة المنطقية الكبيرة بين
مهم ��ة ت�سمية الكلمات غي ��ر الحقيقية
ومهمة حذف الأ�صوات بعين االعتبار،
ف�إن هذه النتائج تقترح �أن القدرة على
تطبيق مهارات التحليل الفونولوجي في
المواقف التي تكون فيها الكلمات غير
م�ألوف ��ة قد تلع ��ب دور ًا مهم ًا في تطور
المهارات الفونولوجية في العربية.
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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أساتذة الصحة النفسية
وإخفاقات معلمي الصم في لغة اإلشارة

!

بقلم د .يو�سف بن �سلطان التركي
YOYSEF@yahoo.com

خالل الس���نوات القليل���ة الماضية  ،أصبح���ت الغالبية
العظمى من المجتمع السعودي تولي اهتماما ملحوظا
بمجتم���ع الص���م وثقافته  ،وقد أس���همت وس���ائل اإلعالم
بمختل���ف قنواته���ا المرئية والمس���موعة والمق���روءة في
تصحيح بع���ض المفاهيم الخاطئة الس���ائدة عن مجتمع
الصم  ،فكثير من مجتمع الس���امعين أصبح لديهم ــ مثال ــ
اهتمامات بتعلم لغة اإلشارة ألنها هي اللغة المكتسبة
لمجتم���ع الص���م  ،والت���ي تف���ي باحتياجاته���م النفس���ية،
واالجتماعي���ة واألكاديمي���ة  ،باإلضافة إل���ى أنها من أعظم
ً
كفاية وجم���ا ًال وفن ًا بل وفاعلية  ،بالمقارنة
طرق التواصل
مع طرق التواصل األخرى .
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فف ��ي الما�ضي كان ل ��دى بع�ض �أفراد
مجتم ��ع ال�سامعي ��ن بع� ��ض الت�س ��ا�ؤالت
ح ��ول ا�ستخدام لغة الإ�ش ��ارة ،وحقيقة �أن
ي�صبح الفرد �أ�صم ��ا ،وقد �أ�شار الباحثون
ف ��ي المجتمع ��ات الغربي ��ة �إل ��ى �أن لغ ��ة
الإ�ش ��ارة لغة مث ��ل �أي لغة �أخ ��رى  ،لذلك
فنحن كمجتم ��ع ال�سامعي ��ن ال نحتاج �إلى
مب ��ررات ا�ستخدام لغة الإ�ش ��ارة من قبل
مجتم ��ع ال�ص ��م  ،فنح ��ن مث�ل�ا ال نطل ��ب
من ف ��رد يتحدث لغ ��ة غير اللغ ��ة العربية
�أن يثب ��ت بالبراهي ��ن �أن لغت ��ه تعتب ��ر لغة
 ،فعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن عال ��م اللغوي ��ات

دراسات

�ستوك ��ي وبع�ض المهتمين في هذا المجال
تو�صل ��وا �إلى �أن لغة الإ�شارة �إذا ما قورنت
باللغة الملفوظة كاللغة الإنجليزية ،ف�إنها
تحتوي على النظم اللغوية الخم�سة وهي :ـ
نظ ��ام دالالت الألفاظ ،النظام التركيبي،
النظ ��ام ال�صوتي ،النظ ��ام المورفولوجي
ال�صرف ��ي ،والنظام اللغ ��وي االجتماعي،
�إال �إن البع�ض ال ي ��زال م�ستمر ًا في �سباته
العميق ويت�ساءل ما �إذا كانت لغة الإ�شارة
لغة �أم ال !؟
كما �أن لغة الإ�شارة تعطي لممار�سيها
م�ساحة وا�سعة للتميز بينهم وبين الأفراد
الذي ��ن لديه ��م بع� ��ض المهارات ف ��ي لغة
الإ�ش ��ارة �أو لي� ��س لديه ��م معلومات عنها،
فكما هو معلوم �أن لغة الإ�شارة المكت�سبة ال

ت�شتمل على نموذج خا�ص للكتابة بها  ،مثل
اللغ ��ات الأخرى  ،لذلك ف� ��إن لغة الإ�شارة
تعتمد اعتماد ًا كبي ��ر ًا على عملية ال�سلوك
االجتماع ��ي وجه ًا لوج ��ه لممار�سيها ،كما
�أن ال�سل ��وك االجتماعي يعتمد ب�شكل كبير
عل ��ى التوا�ص ��ل الب�ص ��ري ،بالإ�ضافة �إلى
تعبيرات الوجه والكتفي ��ن و�سائر �أع�ضاء
الج�سم .
�إن الجان ��ب ال�سيكولوج ��ي ال�ستخدام
لغ ��ة الإ�ش ��ارة وبالتحدي ��د داخ ��ل مجتمع
ال�ص ��م يجعلنا نفكر في ما �إذا كان هناك
نظ ��ام �ضب ��ط يح ��ول دون ا�ستخ ��دام لغة
الإ�شارة من ال�صم مع الأفراد ال�سامعين ،
ففي مطلع عام 1975م �أ�شارت الدرا�سات
الت ��ي تعتم ��د على جان ��ب المالحظ ��ة �أن

ال�ص ��م م ��ن الن ��ادر �أن ي�ستخدم ��وا لغ ��ة
الإ�ش ��ارة م ��ع ال�سامعي ��ن  ،وال ��ذي يترتب
عليه كما يرى بع�ض ه�ؤالء ال�صم �أن عدم
�إتق ��ان لغة الإ�شارة من ال�سامعين يجعلهم
بعيدي ��ن عن ق�ضايا مجتم ��ع ال�صم  ،لكن
الو�ض ��ع الآن ق ��د تغي ��ر بوج ��ود مق ��ررات
درا�سي ��ة خا�صة بلغة الإ�شارة �سواء ببع�ض
الجامع ��ات �أو مراك ��ز خدم ��ة المجتم ��ع،
والت ��ي ق ��د تلبي حاج ��ات ورغب ��ات بع�ض
�أف ��راد مجتمع ال�سامعي ��ن الذين يرغبون
ف ��ي تعلم لغة الإ�شارة  ،على الرغم من �أن
بع� ��ض جامعاتنا ال�سعودي ��ة ت�سند تدري�س
مقررات لغة الإ�شارة لأ�ساتذة (( ال�صحة
النف�سية )) !.
وقد ي�ؤدي �إ�سناد مقررات لغة الإ�شارة
�إل ��ى غي ��ر ذوي االخت�صا� ��ص ف ��ي بع� ��ض
م�ؤ�س�س ��ات التعلي ��م العال ��ي ـ� �ـ بمملكتن ��ا
الحبيبة ــ �إلى �إعداد معلمي ال�صم بطريقة
ال تن�سج ��م مع معايير الج ��ودة التي بد�أت
القطاعات الحكومية في تطبيقها كوزارة
التربية والتعلي ��م ناهيك عن �صعوبات قد
تواجه الغالبية العظمى من معلمي ال�صم
في تطبي ��ق ا لمناه ��ج الدرا�سية للتالميذ
ال�ص ��م  ،وبالتالي ي� ��ؤدي �إل ��ى �إخفاق في
العملية التربوية والتعليمية برمتها لفلذات
�أكبادنا التالميذ ال�صم .
وخال�ص ��ة الق ��ول �إذا �أردت �أن ت�صبح
معلما ممي ��زا فما علي ��ك �إال �أن تتعلم لغة
الإ�شارة لل�ص ��م من ذوي االخت�صا�ص في
�أندية ال�صم  ،وريا�ضة ال�صم  ،والمعاهد
الداخلي ��ة لل�ص ��م ورح�ل�ات ال�ص ��م،
والمنا�سبات االجتماعية المختلفة لل�صم،
وغيره ��ا  ،ب ��دال م ��ن االعتماد عل ��ى غير
المتخ�ص�صين في تدري�سها .
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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د.فهد مبارك العرجي
fmaq100@hotmail.com

ب
ر
ا
م
ج
ا
ل
ت
ل
طور طاقاتك مذة
وإ
م
ك
ا
ن
ا
ت
ك

ن ِع ْن ِدنَا
ن ِع َبا ِدنَا آتَ ْي َنا ُه ر َ ْح َم ًة ِم ْ
قال تعالىَ { :ف َو َج َدا َع ْب ًدا ِم ْ
وسى َه ْ
ل أَتَّب ِ ُع َ
ن لَ ُدنَّا ِع ْل ًما * َق� َ
ك َع َلى أ َ ْن
َو َع َّل ْم َنا ُه ِم ْ
�ال لَهُ ُم َ
ت رُ ْ
ش ًدا } ( الكهف.)66-65:
ن ِم َّما ُع ِّل ْم َ
تُ َع ِّل َم ِ
ك��ل تلميذ لديه أمنيات وأح�ل�ام وق���درات !!!!! م��ن حقوقه
األساسية اكتشافها وتطويرها إل��ى أقصى ح��د ،وتوظيفها
في ما يخدم مستقبله ووطنه!!!!! وكل تلميذ لديه مشكالت
متنوعة من حقه أيضا اكتشافها والمساهمة في حلها في
وقت مبكر قبل تفاقم تأثيرها عليه وعلى المجتمع.

مفهوم التلمذة:
تع ��رف التلمذة ب�أنه ��ا عالقة مرحلية
ذات طاب ��ع �أكاديمي �أو مهن ��ي بين طالب
عل ��م وبي ��ن خبي ��ر يق ��وم ب ��دور ال�صديق
المر�ش ��د المعل ��م النا�ص ��ح ،م�شه ��ود ل ��ه
بالخب ��رة والتمي ��ز والحكم ��ة ف ��ي مج ��ال
تخ�ص�ص ��ه بهدف م�ساع ��دة المتعلم على
ا�ست�شراف م�ستقبلة الأكاديمي والمهني.
م���ف���ه���وم ب���رن���ام���ج ال��ت��ل��م��ذة
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الحا�سوبية:
تع ��د برام ��ج التلم ��ذة عب ��ر االنترنت
م ��ن �أ�س ��رع برام ��ج التلم ��ذة نم ��و ًا
(2001,Nashم) .وت ��زداد فاعليته ��ا
التطبيقي ��ة (,Siegle & McCoach
2009م) ،وبعي ��د ًا ع ��ن العوائ ��ق المكانية
والزماني ��ة يتق ��دم الم�شارك ��ون ويت ��م
تر�شيحهم وانخراطهم في برامج التلمذة
الحا�سوبية ،وكذلك يتم تدريبهم ومراقبة

�سي ��ر تطوره ��م و�أخي ��ر ًا يت ��م تخريجهم
(MENTOR/National Mentoring
2002 ,Partnershipم).
فوائد التلمذة:
�إن الغاي ��ة م ��ن برام ��ج التلم ��ذة ه ��ي
م�ساعدة الن�شء في ك�سب مهارات الحياة
لي�صبح ��وا م�س�ؤولين عن بن ��اء م�ستقبلهم
ع ��ن طري ��ق تنمي ��ة مهاراته ��م المختلفة
ومنه ��ا المه ��ارات الأكاديمي ��ة والمهنية.
وترك ��ز برام ��ج التلم ��ذة عل ��ى الوقاي ��ة
والتطوير وت�شمل الكثي ��ر من الفئات التي
ت�ؤثر ب�إيجابية في حياتهم العلمية والعملية
وال�سلوكي ��ة وغيرها ،وخا�صة في المراحل
االنتقالية �أو الفترات الحرجة التي يحتاج
فيه ��ا التالميذ �إلى �إر�ش ��اد واحتواء .ويتم
تقديم الم�ساعدة واالهتمام لهم ،ورعاية
قدراته ��م ع ��ن طري ��ق برام ��ج التلم ��ذة
المتنوعة.
لذل ��ك �أ�صبح ��ت برام ��ج التلمذة من

دراسات
البرامج الأ�سا�سية ف ��ي جميع الم�ؤ�س�سات
التعليمية ف ��ي التعليم العام والجامعي في
ال ��دول المتقدم ��ة ،وكذل ��ك احتلت مكانة
بارزة في المجال ال�صناعي والم�ؤ�س�سات
المهني ��ة ول ��م تقت�ص ��ر عل ��ى التالمي ��ذ
ب ��ل �شمل ��ت الموظفي ��ن ف ��ي القطاع ��ات
المختلفة.
فف ��ي الواليات المتح ��دة ،هناك �أكثر
م ��ن  4500جمعي ��ة وم�ؤ�س�س ��ة وبرنام ��ج،
وهن ��اك  3ماليي ��ن تلمي ��ذ وتلمي ��ذة ق ��د
ا�ستف ��ادوا م ��ن برام ��ج التلم ��ذة بطريقة
واحد لواحد بزي ��ادة تقدر بنحو %19منذ
عام 2002م حتى 2005م.
هل �أنا بحاجة �إلى التلمذة؟
ه ��ل �س�أل ��ت نف�س ��ك ه ��ذا ال�س� ��ؤال؟
لمعرفة الإجابة ،قرر فيما �إذا كانت �إحدى
الحاالت التالية تنطبق عليك:
•«�أري ��د �أن �أتعل ��م الأ�شي ��اء الجدي ��دة
والمفي ��دة ف ��ي مجال ��ي (التخ�ص�ص
الذي تحبه .» )...
•«�أحتاج �إلى معلومات

علي
�سريع ��ة ون�صائح ذهبية تخت�صر ّ
م�ش ��وار البحث عن الحقائ ��ق العلمية
والمعلومات الحديثة» .
•«�أحت ��اج �إل ��ى تطوي ��ر مهارات ��ي
ال�شخ�صي ��ة واالجتماعية ومعرفة فن
التعامل مع �أ�سرت ��ي �أو �أ�صدقائي ومع
النا� ��س من �أجل �أن �أ�صب ��ح اجتماعي ًا
و�أكثر قبو ًال».
•«�أحت ��اج �إل ��ى م�ساع ��دة ف ��ي تحدي ��د
�أهداف ��ي ور�س ��م خط ��ة ا�ستراتجي ��ة
لم�ستقبلي».
•«�أحت ��اج �إلى من ير�شدن ��ي �إلى �أف�ضل
الط ��رق للإيف ��اء بمعايي ��ر القبول في
الجامع ��ات و�أ ّيه ��ا �أف�ض ��ل لدرا�س ��ة
تخ�ص�صي».
•« ل ��دي م�ش ��روع
�أوفكرة و�أبحث عن مهتمين
ي�شاطرونني هذا االهتمام
ويعمل ��ون مع ��ي ف ��ي �سبيل
�إنجاحه».
•« ل ��دي العدي ��د
م ��ن الأ�سئل ��ة ال�شائك ��ة
والم�ش ��كالت المختلف ��ة وال
�أج ��د �أح ��دً ا ي�ساعدن ��ي ف ��ي
حل تل ��ك الأ�سئل ��ة العالقة في

ذهني وير�شدن ��ي �إلى طريقة تفكيري
وت�صرفاتي».
•«�أحتاج �إل ��ى الم�شاركة م ��ع مجموعة
�أع�ضاء يحملون نف�س اهتمامي ،بحيث
نتبادل الخبرات والتجارب وب�إ�شراف
خبير في هذا التخ�ص�ص».
برنام ��ج التلمذة يمكن ��ه �أن يقدم لك
م�ساع ��دات ف ��ي كل الأح ��وال المذك ��ورة
�أع�ل�اه وغيره ��ا �أي�ضا ،وه ��ذا يعتمد على
كي ��ف ت�ستثم ��ر الوق ��ت؟ وتعتم ��د الم ��دة
عل ��ى ح�سب حج ��م �أهدافك ،ولك ��ن كلما
ا�ستثم ��رت الوق ��ت ل�صالح ��ك كلم ��ا كان
ذلك مفي ��دً ا للغاية في ا�ستثم ��ار قدراتك
وطاقاتك الكامنة.
ه��ل �أن��ا معن��ي بالم�ساهم��ة ف��ي
تطبيق برامج التلمذة؟
م ��ن الممك ��ن �أن ي�سه ��م كل ف ��رد من
�أف ��راد المجتمع وخا�ص ��ة �أ�صحاب القرار
ف ��ي تطبيق برامج التلمذة .فيمكن التطوع
بالم�شاركة بدور الخبير النا�صح �أو بالتبرع
الم ��ادي لدف ��ع جزء م ��ن تكالي ��ف برامج
التلمذة .ولعل فوائد التلمذة �سواء الوقائية
�أو التطويرية �أو الإر�شادية تبرر م�ساهماتنا
ف ��ي تطوير وتطبي ��ق تل ��ك البرامج ح�سب
المعايير العالمية المطلوبة.
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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ش���هدت م���دن العال���م ف���ي الق���رن
العشرين ازديادا كبيراً في كثافة السكان
مما أدى إلى التوس���ع ف���ي البنية التحتية
من طرق ومراف���ق ،كما ضاعف ذلك كثرة
وس���ائل التنقل المتع���ددة التي صعبت
كثي���راً م���ن تنق�ل�ات المش���اة داخ���ل ه���ذه
الم���دن مم���ا اس���تلزم إيج���اد حل���ول آمن���ة
ولذلك وضع ما يس���مى بـ ( األرصفة ) في
جوان���ب الطرق���ات  .إال إن ه���ذه األرصف���ة
ش���غلت ف���ي كثي���ر م���ن األحي���ان ببع���ض
المعال���م مثل أح���واض األش���جار وأعمدة
اإلن���ارة ولوحات اإلع�ل�ان وغيرها ولم تكن
هذه المعالم تمثل عقبة في االس���تفادة
�إعداد � :أ� .أنور ح�سين الن�صار
من األرصفة لدى المبصرين لكنها كانت
Anwar-alnassar@hotmail.com
وال ت���زال عقب���ة أم���ام م���ن لديه���م إعاق���ة
حركية أو بصرية.

أرصفة فاعلة للمعوقين بصري ًا

وقد حاول المعوقون ب�صريا التعاي�ش
مع هذه المعالم في بيئاتهم الم�ألوفة عن
طريق االجتهادات ال�شخ�صية خ�صو�صا
تلك المعالم الثابتة والتي اعتمد الكفيف
ف��ي ت �ج��اوزه ل�ه��ا ع�ل��ى ال��ذاك��رة بحفظ
مواقعها من خالل التعود .
وقد ا�ستخدم المعوقون ب�صريا و�سائل
متنوعة للم�ساعدة في تنقلهم الآمن على
تلك الأر�صفة ومن تلك الو�سائل  :ـ
•ا�ستخدام الحوا�س لدى المعوق نف�سه
كحا�سة الب�صر المتبقية وحا�سة ال�سمع
وا�ستخدامها ب�شكل دقيق في ارتداد
ال�صدى في الأماكن ا لهادئة .
•ال �ت �ع��رف ع �ل��ى ح��رك��ة ال �م �� �ش��اة على
الأر�صفة وات�ج��اه حركة �سير المرور
في الطريق ي�سهم في الم�ساعدة على
التنقل على الأر�صفة .
•ا�ستخدام الع�صي ب�أنواعها .
•ا�ستخدام الكالب المر�شدة والتي بد�أ
ا�ستخدامها ف��ي المانيا بعد الحرب
العالمية الأول ��ى �إال �إن ه��ذه الو�سيلة
كانت وال تزال مكلفة .
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•ا�ستخدام التقنية في الم�ساعدة على
التنقل كا�ستخدام الأجهزة التي تعتمد
على التنبيهات الإلكترونية ال�صوتية �أو
االهتزازية.
•ا� �س �ت �خ��دام ال �م �ع �ي �ن��ات الب�صرية
ل �� �ض �ع��اف ال �ب �� �ص��ر كالعد�سات
والنظارات المكبرة.
وم��ع ظهور علم التوجه والحركة
()O&Mوالذي ج �م��ع بين
التخطيط الذهني وفنيات حركة
الج�سم المنظمة واال�ستخدام الفاعل
لجميع ال �ح��وا���س المتبقية والو�سائل
المعينة باال�ستفادة من الإ�شارات الم�ؤقتة
(كالروائح وحركة المرور ) والعالمات
الأر�ضية الثابتة (ميل الأر��ص�ف��ة ،تنوع
الأر�ضيات ،الأعمدة ،الأ�شجار ،المباني
� ...إلخ ) .
�إال �إن حركة المعوق ب�صريا ظلت
مرهونة ب�أمان بيئة التنقل وخلوها من
المعوقات ومخاطر المركبات .
ظهور الأر�صفة الآمنة :
قامت حركة نا�شطة من قبل المعوقين

ب�صريا والمهتمين تطالب ب�إيجاد بيئات
�أك�ث��ر �أم�ن� ًا لتنقل المعوقين ب�شكل عام
والمكفوفين ب�شكل خا�ص نتج عنها �إزالة
الكثير من المعالم التي كانت تمثل معوقات
�أم��ام الم�شاة عموما في كثير من مدن
العالم المتقدم  ،كما �أدخلت تح�سينات
على هذه الأر�صفة تمثلت بمنزلقات عند
زواي��ا الأر��ص�ف��ة م��ع الطرقات لكن هذه
التعديالت والإ�ضافات كانت مكلفة ولها
�سلبيات تمثلت في ع��دم ق��درة الكفيف
على الو�صول �إلى المنحدرات عند زوايا
الطرقات �سواء كان على الر�صيف �أو على
الطريق  ،خ�صو�صا عندما تكون الأر�صفة
ذات م�ساحات كبيرة لذلك كله بد�أت
المطالبات ب�إيجاد �أي�سر الطرق و�آمنها
ال�ستخدام الأر�صفة من قبل المعوقين
ب�صريا خ�صو�صا في البيئات ال�صعبة
فظهر �أول نظام لـ ( الخطوط الإر�شادية
البارزة ) في اليابان على يد ( Seiichi
 ) miyakeع��ام  1965م وت��م تطبيقه
لأول مرة في مدينة (  )Okayamaعام
1967م .

دراسات
لكن هذا النظام لم يكن مبنيا على
تحديد ارت�ف��اع��ات ال�ق��وال��ب الإر�شادية
والدرا�سات في ال�سنوات الع�شر الما�ضية
التي حددت فيها الأبعاد واالرتفاعات.
وعلى الرغم من �أن هذا النظام في
بداياته لم يكن يخلو من بع�ض العيوب التي
تمثلت في �صعوبة ا�ستخدام هذه الخطوط
الإر�شادية من قبل م�ستخدمي الكرا�سي
المتحركة لكون هذه الخطوط عبارة عن
م�ستطيالت يوجد بداخلها خطوط ودوائر
ب ��ارزة تعرقل ح��رك��ة ع�ج�لات الكر�سي
المتحركة  ،وكذلك اعتماد اللون الأ�صفر
لتلك القوالب البارزة على كل الم�سطحات
الأر�ضية دون النظر �إل��ى و�ضوح وت�ضاد
اللون � ،إال �إن هذا النظام حقق نجاحا
منقطع النظير في العا�صمة طوكيو وقدم
ح ًال �شافيا لم�شكلة كانت تعاني منها هذه
المدينة ال�ضيقة في م�ساحتها العمرانية
وم�ساحتها المخ�ص�صة للتنقل وكثرة
و�سائل النقل .
لقد ا�ستحوذ هذا النظام على اهتمام
الكثيرين م��ن المهتمين م��ن المعوقين
ب�صريا وغيرهم في دول العالم المتقدم
فقد تمت متابعة كل جديد حوله فظهرت
�أنظمة م�شابهة له في الثمانينيات من
ال �ق��رن ال�م��ا��ض��ي ف��ي �أورب� ��ا وال��والي��ات
المتحدة الأمريكية .
فاعتمد في بريطانيا نظام الخطوط
الإر� �ش��ادي��ة للمعوقين ب�صريا ف��ي عام
1983م تم فيه ا�ستخدام  7مالم�س �أر�ضية
للتمييز بين اتجاهات تلك الخطوط .
وفي �ألمانيا اعتمد عام  1984م � ،أما
في فرن�سا فقد اعتمد عام 1989م  ،وفي
النم�سا 1992م  ،وفي �إيطاليا 1997م .
�أما النظام الهولندي فقد كان �أكثر
تطورا من غيره حيث ا�شتمل على ما يلي:
1 .1ثالثة مالم�س �أر�ضية �أحدها للتنقل في
الم�سارات الطويلة  ،والآخ��ر لتحديد

زوايا الأر�صفة ،الممرات ،المنعطفات،
المنخف�ضات والمرتفعات والثالث
لتحديد مداخل الأماكن.
2 .2عدة �أل��وان تت�ضاد مع طبيعة �ألوان
الأر�ضيات.
3 .3م�سارات مختلفة للخطوط الإر�شادية
تتدرج على عدة ارتفاعات تتنا�سب
مع طبيعة الأر�ض على �سبيل المثال
(ف ��ي الأر���ض��ي��ات ال��رخ��ام �ي��ة يتم
ا��س�ت�خ��دام م�ستوى منخف�ض وفي
الأر��ض�ي��ات ال��وع��رة ي�ستخدم �أكثر
الم�ستويات ارتفاعا ).
4 .4خطوط �إر�شادية مطاطية متوازية
في الأماكن الداخلية مع م�ساحة بين
كل خط و�آخر تتراوح ما بين � 1سم
وبعر�ض �إجمالي ي�صل �إلى � 60سم
مما ي�سهل على الكفيف تتبع هذه
الخطوط كما �أن�ه��ا ال تتعار�ض مع
م�ستخدمي الكرا�سي المتحركة .
�أما في الواليات المتحدة الأمريكية
فقد كانت بداية دخول هذا النظام
ع� ��ام 1980م ولأه��م��ي��ة ه��ذا
ال�ن�ظ��ام لحركة المكفوفين
ف�ق��د ت��م اع�ت�م��اد تطبيقه
ب�شكل قانوني بمقايي�س
م� �ح ��ددة ف ��ي ف �ق��رات
ال� �ن� �ظ ��ام الأم ��ري� �ك ��ي
ال �خ��ا���ص بالمعوقين
( American

تطبيقه في جميع الواليات .
وق��د ظهرت بع�ض الدرا�سات التي
تبحث في كيفية تفعيل هذا النظام كما في
درا�سة (James Jenness & Jeremiah
)2006 Singerهدفت �إلى تحديد �أف�ضل
المالم�س والألوان الأر�ضية .
ا�شترك في تطبيق هذه الدرا�سة 50
كفيف ًا وكفيفة تتراوح �أعمارهم ما بين
� 24إلى � 92سنة  ،جميعهم م�صنفون من
فئات المكفوفين قانونيا �أي �أن لديهم
بقايا ب�صر.
تم تجريب  13ملم�سا �أر�ضيا عليهم بـ
� 10ألوان تم تثبيتها على �أر�ضيات متنوعة
(�أ�سمنتية � ،إ�سفلتية  ،رخامية )
وقد خل�صت هذه الدرا�سة
�إلى ما يلي :

with disabilities

 )ADAال���ص��ادر عام
1990م  ،وعلى الرغم من
اعتماد ه��ذا النظام �إال �إن
الجدل ا�ستمر لمدة � 10سنوات
�أخ ��رى لتحديد ال�ل��ون واالرتفاع
المنا�سبين لهذه الخطوط الإر�شادية
�إلى �أن تم االتفاق على تحديدها في عام
2001م وال يزال العمل جاري ًا في ا�ستكمال
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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دراسات
�1 .1أن ال ت���س�ت�خ��دم �أل � ��وان الخطوط
الإر�شادية التحذيرية المت�شابهة مع
لون الأر�ضيات .
�2 .2أن ي �ت��م اخ��ت��ي��ار ل� ��ون الخطوط
الإر�شادية التحذيرية بناء على لون
�أر��ض�ي��ات ال�م�م��رات ب�شكل ي�ضمن
ت���ض��ادا جليا بينهما ( ف��ات��ح على
غامق �أو غامق على فاتح ) .
3 .3تجنب ا�ستخدام خامات الخطوط
الإر��ش��ادي��ة التحذيرية المت�شابهة
ف��ي الملم�س وال �ل��ون بحيث ال يقل
االختالف بينهما عن . %10
4 .4ينبغي �أن يكون اختيار الألوان ب�أقل
درج� ��ات ال�ل�م�ع��ان ل���ض�م��ان ح��دود
الت�ضاد.
�5 .5إذا ا�ستخدمت عدة �ألوان للخطوط
التحذيرية فينبغي اختيار الألوان
الوا�ضحة االختالف فيما بينها مثل
( الأحمر والأ�صفر) لكونها �أف�ضل
الألوان ت�ضادا .
�6 .6إن اللون الأ�صفر هو �أف�ضل الألوان
و�ضوحا مع الأر�ضيات المختلفة .
7 .7يكون اللون الأ�صفر �أكثر و�ضوحا في
الأر�ضيات الفاتحة .
8 .8ينبغي متابعة تغير ل��ون الخطوط
الإر� �ش��ادي��ة ال�ت�ح��ذي��ري��ة م��ع م��رور
الزمن.
الخاتمة :
ي�ستخدم ال�م�ك�ف��وف��ون ف��ي تنقلهم
�أن��واع��ا مختلفة من الأدوات والمهارات
لتخطي العقبات البيئية الم�ؤقتة والدائمة
�إال �إن �صعوبة الحياة وكثرة الم�ؤثرات
البيئية والطبيعية �أوجبت �ضرورة �إيجاد
م�ساعدات �أر�ضية لتنقل �أكثر �أمانا فظهر
ما ي�سمى الخطوط الإر�شادية التحذيرية
وهي عبارة عن م�سارات �أر�ضية بارزة بها
خطوط متوازية �أو دوائر محدبة وب�ألوان
تت�ضاد مع لون الأر�ضيات يتم تثبيتها على
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طول الممرات وال�ساللم ومحطات التنقل
والمباني .
وتتكون هذه الخطوط الإر�شادية من
قوالب م�صنوعة من الخزف ،الرخام،
الإ�سمنت ،الألمنيوم  ،الخ�شب  ،المطاط.
وتفيد هذه الخطوط الإر�شادية في عدة
�أمور:
�1.1إك���س��اب المعوق ب�صريا الثقة عند
الحركة.
2.2ت��زي��د م��ن فاعلية اال��س�ت�ق�لال�ي��ة في
التحرك.
3.3تزيد من فر�ص التوا�صل االجتماعي.
4.4تبقي المعوق ب�صري ًا على خط �سيره
�أثناء تقلبات الجو العا�صف �أو الأمطار
�أو الثلوج .
5.5ت �ج �ن �ب��ه اال�� �ص� �ط ��دام ب��ال �م �ع��وق��ات
الم�ؤقتة كمفتر�شي الأر�ض من الباعة
والمت�سولين .
6.6ت �ف �ي��د ف ��ي ت �ن �ق��ل م��ر� �ض��ى ال�سكر
المعر�ضين لفقد الب�صر م��ع تقدم
العمر .
�إن المجتمعات عامة ال يمكنها �إعادة

الب�صر للمعوقين ب�صري ًا ولكن ب�إمكانها
تقليل �آث��ار هذه الإعاقة بتغيير البيئات
لتكون �أكثر �أمانا وحرية لتنقل الكفيف .
المراجع :
(1)-Wayfinding Information for
Pedestrians who are Blind:
International Practice . Billie
Louise .
(2)- Touchpad, Tenji, and Tactile
Cues . David Hill Biography .
(3)- Detectable Warnings:
Synthesis of U.S and
International Practice , Billie
Louise Bentzen 12 May 2000
(4)-Visual Detection of
Detectable Warning Materials
by Pedestrinas With Visual
Impairments, FinalmReport
. James Jenness & Jeremiah
Singer May 24,2006
(5)-What thw heck are all these
new yellow bumps on every
street corner? July 7,2005
(6)-A Wallk on the Wild , Marcia
Cummings. Alliance for
Equality of Blind Canadians.

تربويات

صعوبات التعلم ..
اإلعاقة المستترة

بقلم� /أ� .سلطان بن �إبراهيم العثمان
se_dgo@moe.gov.sa

�صعوب ��ات التعل ��م م�صطل ��ح يطل ��ق عل ��ى التالمي ��ذ  -ذك ��ور ًا و�إناث ًا -
الذي ��ن يعانون من ا�ضطراب ��ات غير مت�شابهة تظهر عل ��ى �شكل �صعوبة في
اكت�س ��اب وا�ستخدام مهارات التحدث �أو الإ�صغ ��اء� ،أو القراءة� ،أو الكتابة،
�أو العملي ��ات الح�سابية� ،أو اال�ستنتاجية؛ نتيج ��ة ال�ضطرابات في العمليات
النف�سي ��ة الأ�سا�سية م ��ع ا�ستبعاد �أن تك ��ون �صعوبات التعل ��م ناتجة؛ ب�سبب
�إعاق ��ة ب�صري ��ة� ،أو �سمعية �أو انفعالي ��ة� ،أو ظروف �أ�سري ��ة� ،أو اقت�صادية،
�أو تعليمي ��ة غي ��ر منا�سبة ،لكن ق ��د تحدث هذه ال�صعوب ��ة متالزمة مع تلك
الإعاقات والظروف لكن ال تكون �سبب ًا فيها.
وتع ��د �صعوبات التعلم ا�ضطرابات م�ستت ��رة وخفية ،حيث يبدو الطالب
طبيعي� � ًا ف ��ي كل �شيء فهي لي�س ��ت وا�ضحة للعيان ،كما ه ��و الحال بالن�سبة
للإعاقات الأخرى ،كالعقلية ،والب�صرية ،وال�سمعية ،والج�سمية ،والحركية
وغيره ��ا من الإعاقات� ،إال �إنها تحد م ��ن تقدمه في الدرا�سة ،وي�صبح غير
قادر على اكت�ساب المهارات اللغوية �أو الإدراكية الب�صرية �أو التعلم بطريقة
عادية ،مثل زمالئه في الف�صل ،وبذلك يكون هناك فرق وا�ضح بين قدرات
التلميذ العقلية والتح�صيل الأكاديمي المطلوب منه� ،أو المفتر�ض الو�صول
�إلي ��ه بنا ًء على قدراته العقلية الذهنية ،ويظهر عليه بع�ض من الخ�صائ�ص
وال�صفات التي تميزه عن غيره من الطالب العاديين ،ومن تلك الخ�صائ�ص:
�ضع ��ف �أكاديمي في مادة القراءة �أو الكتاب ��ة �أو الريا�ضيات� ،أو �صعوبة في
�إحدى تلك المواد كحذف بع�ض الحروف والأرقام �أو �إ�ضافتها �أو عك�سها �أو
الخل ��ط في كتابتها� ،إلى جانب ظهور ت�شتت كبي ��ر في االنتباه ون�شاط زائد
و�صعوب ��ة في تذكر الواجبات ومتطلبات الحياة ،وعدم القدرة على التفكير
المنظ ��م مث ��ل التخطي ��ط والترتيب في الحي ��اة ،وظهور م�ش ��اكل في بع�ض
المهارات االجتماعية ،واالندفاع والتهور واالنفعالية وغير ذلك ،ويمكن �أن
يت�ص ��ف الطفل الذي لديه �صعوبات التعلم ببع� ��ض تلك الخ�صائ�ص ولي�س
جميعه ��ا ،لكن �إذا ل ��م يوجد لديه �صعوب ��ة �أكاديمية ،فهذا ي ��دل على عدم
وج ��ود �صعوب ��ات التعلم ،ويقدر العلم ��اء ن�سبة انت�شار �صعوب ��ات التعلم بين
التالمي ��ذ ( )%7وترجع �أ�سباب الإ�صاب ��ة ب�صعوبات التعلم �إلى عدة عوامل
منها :العوام ��ل الع�ضوية والبيولوجية التي تعن ��ي التلف في ع�صب الخاليا
الدماغي ��ة والعوام ��ل الجيني ��ة والعوامل البيئي ��ة وتعد العوام ��ل البيئية من
العوام ��ل الم�ساعدة في �أ�سباب �صعوبات التع ّلم ،وتتمثل في نق�ص الخبرات
التعليمي ��ة و�سوء التغذي ��ة� ،أو �سوء الحالة الطبية �أو قل ��ة التدريب ،وبالطبع
البد م ��ن ذكر نق� ��ص الخب ��رات البيئية والحرم ��ان من المثي ��رات البيئية
المنا�سبة.
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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تــربويات
انطالقا من أن المتعلم هو المحور األساس للعملية التربوية
في إطار القيم والثوابت التي نصت عليهــــــــــا سياس���ة التعليم
ف���ي المملكــــ���ة ،وحي���ث إن واقع مناه���ج التربي���ة الخاصة يفرض
ضرورة التطوير ال���ذي يراعي تلبية حاج���ات المتعلمين وحاجات
المجتم���ع والتهيئــــ���ة لس���ــوق العم���ل ،ورغب���ة في إح���داث نقلة
نوعية ذات جودة عالية في مناهـــج األشخاص ذوي اإلعاقة.
نع���رض فيم���ا يلي تصوراً عن مش���روع ش���امل لتطوير مناهج
التربية الخاصة:

تصور عن مشروع شامل
لتطوير مناهج التربية الخاصة

�أ� .سعيد بن مح�سن الزهراني
S0505250364@gmail.com

ر�ؤي�����ة ت��ط��وي��ر م��ن��اه��ج التربية
الخا�صة:
توفي ��ر مناهج تربوية تعليمية متكاملة
ومتوازنة ومرنة ومتطورة للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة بفئاته ��م المختلفة ،تلبي حاجات
الط�ل�اب ،ومتطلبـــــ ��ات خط ��ط التنمي ��ة
الوطنيــ ��ة ،واحتياجـــ ��ات �ســـ ��وق العم ��ل،
وتحق ��ق تفاعـــ�ل ً�ا واعيـــ ًا مـ ��ع التطـــورات
التقنيـــة واالتجاه ��ات التربوية الحديثة،
وتر�سخ القيم والمبادئ الإ�سالمية ،وروح
الوالء للوط ��ن ،وتك�سب الطالب المعارف
والمهارات واالتجاه ��ات النافعة الالزمة
للحياة والتعلم والتعاي�ش االجتماعي.
الم�ش��روع ال�شام��ل لتطوي��ر مناه��ج
التربية الخا�صة:
م�شروع يهدف �إلى تطوير جميع عنا�صر
المنهج ،وفق �أحدث النظريات والأ�ساليب
التربوي ��ة والعلميــة ،وتتول ��ى وزارة التربية
والتعلي ��م باال�شــت ��راك م ��ع بي ��وت الخبرة
والم�ؤ�س�سات التعليمية والأكاديمية عمليات
تخطيطه وتنفيذه و تقويمه.
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دواع��ي التطوي��ر ال�شام��ل لمناه��ج
التربية الخا�صة:
�أعدت �أول مق ��ررات مدر�سية للتربية
الفكري ��ة ـــ مث ًال ـــ في عام 1407هـ ،ورغم
تق ��ادم الزمن �إال �إنه ل ��م يحدث عليها �أي
تطوير حقيق ��ي رغم الق�صور الوا�ضح في
طبيعة المحتوى وم ��دى منا�سبته� ،إ�ضافة

�إلى ال�ضعف العام في الت�صميم التعليمي
والفني له ��ا .و�إن تفاوت ��ت درجة الق�صور
م ��ن فئ ��ة �إلى �أخ ��رى مثل الع ��وق ال�سمعي
والعوق الب�صري.
ومنذ �سب ��ع �سنوات تقريب� � ًا بد�أت فئة
المعوقين �سمعي� � ًا باال�ستخدام التدريجي
لكت ��ب التعليم الع ��ام ،وفي ع ��ام 1428هـ

تربويات
�ص ��در ق ��رار نائ ��ب الوزير لتعلي ��م البنين
بالموافقة على تو�صي ��ات اللجنة الم�شكلة
م ��ن الإدارة العام ��ة للتربي ��ة الخا�ص ��ة،
والإدارة العامة للمناهج ،والإدارة العامة
للمقررات المدر�سية ـــ في حينه ـــ باعتماد
كت ��ب التعلي ��م الع ��ام لل�صف ��وف الثالث ��ة
الأولى لتكون كتب� � ًا مقررة لكامل المرحلة
االبتدائية بالتربية الفكرية.
وعلى الرغم من المحاوالت المتكررة
للتطوي ��ر �إال �إنه ��ا تبق ��ى خجول ��ة �أم ��ام
الإمكان ��ات الكبيرة الت ��ي تملكها الوزارة،
م ��ن كف ��اءات متمي ��زة ،ودع ��م مالي غير
محدود.
وحيث �إن الوزارة ت�شهد حراك ًا فاع ًال
نح ��و التطوي ��ر ال�شامل ومن ذل ��ك تطوير
المناه ��ج ،ورغب ��ة ف ��ي اللح ��اق بالركب؛
ف�إننا نتطلع بعزيمة �إلى الم�شاركة الفاعلة
والواعي ��ة ف ��ي حركة التطوي ��ر في مناهج
التربي ��ة الخا�صة لمختلف فئ ��ات التربية
الخا�صة.
الأه��داف العامة للم�ش��روع ال�شامل
لتطوير مناهج التربية الخا�صة:
يهدف الم�ش ��روع ال�شامل �إلى �إحداث
نقل ��ة نوعية ف ��ي تعلي ��م الأ�شخا� ��ص ذوي
الإعاق ��ة من خ�ل�ال �إجراء تطوي ��ر نوعي
و�شام ��ل ف ��ي المناه ��ج لي�ستطي ��ع تحقيق
�أه ��داف �سيا�س ��ة التعلي ��م عل ��ى نح ��و
تكاملي عن الطرق التالية :
1 .1ت�ضمي ��ن المناهج القي ��م الإ�سالمية
والمع ��ارف والمه ��ارات واالتجاهات
الإيجابية.
2 .2ت�ضمين المناهج التوجهات الإيجابية
الحديثة في بناء المناهج.
3 .3رف ��ع م�ست ��وى التعلي ��م الأ�سا�س ��ي
االبتدائ ��ي والمتو�س ��ط والثان ��وي
وتوجيهه نحو �إك�ساب الفرد الكفايات
الالزم ��ة ل ��ه ف ��ي حيات ��ه الدرا�سي ��ة
واالجتماعية والعملية.

4 .4تنمي ��ة المه ��ارات الأدائية من خالل
التركيز على التعلم من خالل العمل
والممار�سة الفعلية للأن�شطة.
5 .5تحقيق التكامل بين المواد الدرا�سية

عبر المراحل المختلفة.
6 .6مراع ��اة الف ��روق الفردي ��ة بي ��ن
الطالب م ��ن خالل �إتاح ��ة الفر�صة
له ��م الختي ��ار الأن�شط ��ة المنا�سب ��ة
لقدراته ��م وميوله ��م وحاجاتهم في
حدود الإمكان.
7 .7ربط المعلومات والتعلم بالحياة العملية
والتقنية المعا�صرة؛ لتتوافق مخرجات
التربية الخا�صة مع �سوق العمل.
مرجعيات الم�شروع ال�شامل لتطوير
مناهج التربية الخا�صة:
تع ��د وثيقة �سيا�س ��ة التعلي ��م المرجع
الأ�سا� ��س للم�شروع� ،إ�ضافة �إلى اال�ستفادة
من الآتي:
1 .1حاج ��ات ط�ل�اب التربي ��ة الخا�ص ��ة
وميولهم وقدراتهم و�إمكاناتهم.

2 .2حاجة المجتمع و�سوق العمل.
3 .3التكام ��ل وال�شمولي ��ة بي ��ن المناهج
والأن�شطة والأ�ساليب التعليمية.
4 .4االتفاقي ��ات الدولي ��ة مث ��ل االتفاقية
الدولي ��ة لحق ��وق الأ�شخا� ��ص ذوي
الإعاقة.
5 .5الدرا�س ��ات والبح ��وث التربوي ��ة في
مجالي المناهج والتربية الخا�صة.
العمليات الأ�سا�سية للم�شروع ال�شامل
لتطوير مناهج التربية الخا�صة:
1 .1و�ض ��ع وثيقة للمنه ��ج ،ت�ض ��ع الر�ؤية
التربوية للوزارة ومنطلقات التطوير
في مناهج التربية الخا�صة.
2 .2و�ض ��ع وثائ ��ق المناه ��ج التعليمي ��ة
التخ�ص�صية لكل فئة.
3 .3ت�أليف الم ��واد التعليمية وفق معايير
الجودة.
4 .4دم ��ج التقني ��ة والمفاهي ��م التربوية
الحديثة ف ��ي التعليم ،وتحويل الكتب
الدرا�سي ��ة �إل ��ى مخرج ��ات لم�سي ��ة
و�سمعية ومرئية.
5 .5التجريب والتقويم والتطوير.
6 .6التعميم والتقويم والتطوير.
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر

15

تــربويات
المنتج��ات الأ�سا�سي��ة للم�ش��روع
ال�شام��ل لتطوي��ر مناه��ج التربي��ة
الخا�صة:
1 .1الوثائق ب�أنواعها.
2 .2الم ��واد التعليمي ��ة ب�أنواعه ��ا :كت ��اب
الطال ��ب ،كت ��اب الن�ش ��اط ،دلي ��ل
المعلم.
3 .3المواد التعليمية الم�ساندة :المواد

الإلكترونية ،الأ�شرطة الممغنطة،
ال �ك �ت��اب الإل� �ك� �ت ��رون ��ي ،الو�سائل
والتقنيات التعليمية.
ما يجب البدء به :
ت�شكي ��ل لجن ��ة علي ��ا برئا�س ��ة وكي ��ل
ال ��وزارة للتطوي ��ر والتخطي ��ط  ،وع�ضوية
كل م ��ن  :مدير ع ��ام المناهج ومدير عام
التربية الخا�صة و�أع�ض ��اء من الجامعات

ال�سعودي ��ة متخ�ص�صين في المناهج وفي
التربي ��ة الخا�صة  ،للب ��دء ب�صياغة خطة
عمل للم�شروع .
كم ��ا يمكن ت�شكيل ف ��رق عمل فرعية
تق ��وم بالتعدي ��ل والتكيي ��ف للمق ��ررات
الدرا�سية الحالية بما يخدم كل فئة ح�سب
متطلباته ��ا �إل ��ى حي ��ن تنفي ��ذ الم�ش ��روع
ال�شامل لتطوير.

مراحل تنفيذ الم�شروع ال�شامل لتطوير مناهج التربية الخا�صة

ور�ش عمل لو�ضع وثيقة
المنهج

عملية التحكيم ومراقبة
الجودة

اعتماد وثيقة المنهج

ور�ش عمل لت�أليف الكتب
المدر�سية

عملية �ضبط النوعية
ومراقبة الجودة

االعتماد للتجريب

عملية التجريب

المراجعة والتعديل

االعتماد للطباعة

المرحلة
الخام�سة

الت�صميم والإخراج

الطباعة

التوزيع والتعميم

المرحلة
ال�ساد�سة

التقويم والمتابعة

درا�سة وتلخي�ص و�إعداد

التعديل

المرحلة
الأولى

تحليل الواقع التربوي

درا�سة تجارب الدول
الأخرى

�أ�س�س ومعايير التطوير

المرحلة
الثانية
المرحلة
الثالثة
المرحلة
الرابعة
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تربويات

السلوك النمطي
كصفة مالزمة لبعض المكفوفين

د.عبداهلل بن نوفل الربيعة
Alrabeah2009@hotmail.com

يت�شاب ��ه الأف ��راد المعوقون ب�صري� � ًا ب�شكل كبير مع �أقرانه ��م المب�صرين في
الق ��درة �أو ال�شخ�صية ،حي ��ث �أ�شارت �شول (1986م) �إل ��ى �أن المعوقين ب�صري ًا
يتمتع ��ون بكاف ��ة الخ�صائ�ص التي يمك ��ن �أن تتمتع بها �أي مجموع ��ة من النا�س،
فلي� ��س لديه ��م �سمات �أو �صف ��ات تخ�صهم لوحده ��م كمعوقين ب�صري� � ًا ،وهم ال
يظه ��رون ردود فعل تقليدية لكونهم معوقين ب�صري� � ًا ،لكن الإعاقة الب�صرية قد
ت�ؤثر على بع�ض مظاهر النمو االجتماعي واالنفعالي ،كما قد ت�ؤدي لظهور �سمات
�سلوكية معينة ،حيث �أ�شار � Kliemeckإلى وجود �سمات �سلوكية تنتج عن الإ�صابة
بالإعاق ��ة ه ��ي :ال�شعور الزائ ��د بالعجز واال�ست�س�ل�ام للإعاقة وتقبله ��ا ،ال�شعور
الزائ ��د بالنق�ص ورف�ض الذات وم ��ن ثم كراهيتها ،مما يول ��د ال�شعور بالدونية،
وع ��دم االتزان االنفعالي ،كما �أ�شارت �شول ب�أن ��ه يجب تلبية الحاجات الأ�سا�سية
المتمثل ��ة في الحركة والقيام بالفعاليات المختلفة في �سن الطفولة المبكرة و�إال
ف�إن الطفل الذي يعاني من �إعاقة ب�صرية �شديدة �سيبحث عن تلبية حاجاته هذه
من خالل نف�سه ولي�س تعلمها من الخارج .وهذا ما ي�ؤدي �إلى ال�سلوكيات النمطية
غي ��ر الهادفة ،وه ��ذا ما بينته درا�س ��ة (الربيعة 2005م) من وج ��ود العديد من
ال�سلوكيات النمطية التي تمار�س من قبل الطلبة المعوقين ب�صري ًا.
وتع ��د ال�سلوكيات النمطي ��ة  Stereotyped Behaviorsالتي يظهرها بع�ض
المعوقي ��ن ب�صري ًا م�شكلة �شدي ��دة لأنها �سلوكيات متكررة وغي ��ر هادفة ،يترتب
عليه ��ا انف�ص ��ال الفرد ع ��ن بيئته وازدي ��اد فر�ص حرمان ��ه من التفاع ��ل معها،
فال�سلوك النمطي يعزل الفرد الكفيف عن الواقع ويجعله يعي�ش في عالم محدود،
و�إذا ا�ستمر ذلك �سيفقد ات�صاله مع العالم الحقيقي (الحديد2002 ،م)  ،وهذه
الأنم ��اط ابتداء من ال�ضغط على العين ونقرها وانته ��ا ًء بهز الج�سم هي �أنماط
�إث ��ارة ذاتية تحدث �أكثر في مرحلة الطفولة والمراهق ��ة ،وتقل مع الوقت نتيجة
التعل ��م والتفاعل مع البيئة حيث يق ��وم الفرد بفعاليات مفيدة ،لكن عند بع�ضهم
الآخر قد ي�ستمر لديه وبالتالي يزداد رف�ض المجتمع له ويدفعه لالنطواء.
ويذكر �شلب ��ي (2001م) بع�ض ًا من مظاهر هذه الحركات المتكررة مثل هز
الرجل �أو الج�سم �أو الر�أ�س �أو الطرق ب�إحدى يديه على كف اليد الأخرى ،وهذه
الأنماط ال�سلوكي ��ة هي في واقع الأمر ا�ستجابة ذاتية تبد�أ وتنتهي ب�شكل مفاجئ
تلقائي لي�س لها مثير �أو �سبب.
وتق ��ف وراء ه ��ذه الحركات النمطية عدة �أ�سباب م ��ن �أهمها التركيز حول الذات
«الإثارة الذاتية» ،قلة التحفيز واال�ستثارة ،والملل من عدم وجود �أن�شطة يقوم �أو ي�شارك
بها ،والتوتر وال�ضغط النف�سي ل�شعوره ب�أنه مختلف وتحت �ضغط كبير  ،وعدم القدرة
عل ��ى التعبير عن الم�شاعر واالنفعاالت ،وعدم القدرة عل ��ى �إ�شباع حاجاته الأ�سا�سية
للحركة ،وعدم الح�صول على االهتمام االجتماعي (1959 ,Lowenfeldم).
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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؟

من يفك قيودي

م���ا أخذ اهلل إال ليعطي  ..وما امتحن اهلل إال ليمنح  ..ولم يخلق
اهلل شيئ ًا عبث ًا  ،فل ِ َّل ِه الحمد والشكر ..
ابنكم  /حمد الحبردي

من ذوي متعددي الإعاقة العقلية
( متالزمة داون مع طيف توحد )
se_dgo@moe.gov.sa

بقلم والدته:
ول ��دت بقي ��ودي  -طفل غي ��ر طبيعي
مثل بقية �إخوتي  -فلم �أنطلق مثل �أقراني
ب�ش ��كل طبيعي  ..حملتن ��ي �أمي طويال في
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ح�ضنه ��ا الذي يتوهج دفئ� � ًا �صادق ًا يذيب
�صقي ��ع الم�شاع ��ر م ��ن حول ��ي  ..حملتني
بحب لم يماثله حب ف ��ي الوجود  ..ت�سهر
على راحتي حين �أمر�ض  ..تعي�ش معاناتي
حين �أعج ��ز  ..ترددت كثير ًا على الأطباء
والرق ��اة ولك ��ن دون جدوى ! ع ��ادت وهي

تربويات

يا منقذي �أنا طائر قد غله قف�ص
م��ال��ي ت��ع��ذب��ن��ي ال��م�����س��اف��ة كلما
و�أروم م��ن ت��ل��ك ال��ح��ي��اة �سعادة
�أن��ا ف��ي م�سالكها اخ�ضرار موا�سم

ف��م��ن ي�سعى �إل����ى �إط�ل�اق���ي ؟؟!!
خيلت ب��ع��د ظ�لام��ه��ا �إ���ش��راق��ي ؟!
ف��ت��ود م��ن ج��ب��روت��ه��ا �إغ���راق���ي !!
عمدت بق�سوتها �إل��ى �إح��راق��ي !!

تحمل �أ�س � ً�ى ممتزج ًا مع �أ�س ��اي ! عجزت
قدرات ��ي العقلية عن فهم ما حولي  ..فكل
م ��ا حولي طال�س ��م  ..لغز �صع ��ب  ..فمن
يك�س ��ر قيودي الت ��ي تكبل عقل ��ي ال�صغير
ال ��ذي ينمو بب ��طء �شدي ��د ؟!! ت�أخرت في
الم�ش ��ي  ..ال ��كالم  ..الق ��درات العقلية..
فم ��ن يك�سر قي ��ودي ؟! �أت ��وق �إل ��ى اللعب
مث ��ل الأطفال ولكنه �أي�ض ًا لغز فماذا يعني
لعب؟! �أبكي ب�صمت بكا ًء مرير ًا و لكن في

الظاه ��ر �أطلق �ضح ��كات مدوية امتزجت
ب ��راءة الطفول ��ة فيه ��ا ب�ألم ��ي  ..فم ��ن
يفهمني؟!! نعم !! من حولي يعطف علي!..
ي�شف ��ق علي ! ولكن عجزوا �أن يجعلوا مني
�إن�سان ًا منتج ًا !! تمر الأيام والليالي طويلة
رتيب ��ة كئيبة مملة ! �أ�سرتي ترحمني ولكن
تقف حائرة فالطريق �أمامي طويل  ..وليل
العجز بهيم � ..أ�شعر بداخلي ب�صراع بين
واقع ��ي الحزين وبي ��ن �شعوري ب� ��أن �أكون

�شيئ ًا �آخر لو وجدت من يك�سر قيودي !
تم ��ر �أيام عمري �سريع ��ة مرور البرق
حي ��ث �سبقت نم ��و عقلي ب�سن ��وات ليلهث
عقل ��ي وراءها مح ��او ًال اللح ��اق بها ولكن
قي ��وده تكبل ��ه فلم ي�ستط ��ع اللح ��اق بها !!
بقي ي�سي ��ر بب ��طء بعدما �أنهك ��ه الن�صب
وجل�س على قارعة طريق خدمات التربية
الخا�صة بوطني الغال ��ي لعله يمر به ركب
ك ��رام يعطف ��ون عليه وي�سلكون ب ��ه طريق ًا
�آمن� � ًا لي�ص ��ل �إل ��ى مبتغاه ..انتظ ��ر عقلي
طويال لعل وع�س ��ى �أن يتنف�س ال�صبح عن
بارق ��ة �أم ��ل ول ��و كان بعي ��د ًا  ..بلغ عمري
الزمني ع�شرين عام� � ًا اكت�سب فيها عقلي
الزمني الذي لم يبل ��غ الع�شر �سنوات بعد
بع� ��ض المه ��ارات الب�سيط ��ة الت ��ي تعطي
الأم ��ل لأحبتي الذين يج ��دون في وجودي
ف ��ي حياتهم ر�ض ��ا اهلل والبركة والخير ..
يجدون في تعابير وجه ��ي البريئة �سعادة
لهم حين �أجتاز تدريبهم الأ�سري بنجاح..
ي�ستمتع ��ون بذل ��ك  ..ولك ��ن تم ��ر �سنوات
العمر والقي ��ود تحا�صرن ��ي ب�شح خدمات
التربي ��ة الخا�صة الت ��ي و�صلتن ��ي مت�أخر ًا
كغيث هط ��ل على �أر�ض جدب ��اء  ..ولكنها
و�صلت وهلل الحمد .
ولك ��ن ال تلب ��ث القي ��ود �إال �أن تع ��ود
للإحاط ��ة ب�أحالم ��ي م ��ن جدي ��د !! ومن
كل ح ��دب و�ص ��وب وت�سجنني ف ��ي قف�ص
الأنظم ��ة الجائرة ! الت ��ي تعيدني �إلى ما
كن ��ت عليه من قبل !! فم ��ن يك�سر قيودي
؟؟؟!!! ق ��د �أك ��ون �إن�سان ًا منتج� � ًا وع�ضو ًا
فاع�ل ً�ا في المجتم ��ع !! فال �أري ��د وعود ًا
ولك ��ن فقط جرب ��وا التعامل معي  ..فقط
جرب ��وا!!
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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البرامج اإلرشادية

للطالب بطيئي التعلم

�أ.فهد بن عبداهلل الطويل
taweelyz@hotmail.com

تنق�سم البرامج الإر�شادية �إلى ق�سمين :
-1برامج وقائية
-2برامج عالجية
�أو ًال  :البرامج الوقائية :
وت�� ��دور ح� ��ول ال��ح��د م ��ن ال �ع��وام��ل
ال�م���س��ؤول��ة ع��ن بطيئي ال�ت�ع�ل��م ،و�أه��م
الخدمات الإر�شادية التي يمكن �أن تقدم
لهذه الفئة ما يلي :
-1التوجيه العلمي :
وي �ه��دف �إل��ى الإح��اط��ة بخ�صائ�ص
الطالب بطيئي التعلم العقلية والنف�سية
للو�صول �إلى �أف�ضل الخدمات الإر�شادية
ف��ي مجال الإر� �ش��اد المهني التي يمكن
�أن تقدم لهم ح�سب �إمكانياتهم العقلية
والنف�سية .
-2الخدمات التعليمية  :وتتمثل في :
•مراعاة الفروق الفردية �أثناء التعلم
وت �ن��وع ط ��رق ال �ت��دري ����س وا�ستخدام
الو�سائل التعليمية .
•مراعاة قدراته وميوله وتنميتها خا�صة
العقلية منها كالقدرة على فهم معاني
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الألفاظ ــ التفكير اال�ستداللي ــ القدرة
العددية ــ القدرة على �سرعة الإدراك.
•عدم تجميد الطالب وركنه بالف�صل.
•العمل على خلق الدافعية ف��ي نف�سه
وتمكينه م��ن م�ع��رف��ة م��واط��ن القوة
وال���ض�ع��ف وت �ق��وي��ة ن��واح��ي ال�ضعف،
لم�ساعدة الطالب بطيء التعلم على
�أن يفهم �إمكانياته وي�ستغل قدراته على
التح�صيل والتعليم بوجه عام .
•ع ��دم ت�ك��دي����س ال �ط�لاب ف��ي الف�صل
ال ��واح ��د ،وو���ض��ع � �ض��واب��ط للكثافة
ومراعاة التقارب �أو التجان�س التربوي
والعقلي والتح�صيلي بين الطالب في
الف�صل الواحد وتنظيم بطيئي التعلم
في �أماكن قريبة من المعلم .
•اخ�ت�ي��ار مناهج منا�سبة تن�سجم مع
ق��درات وا��س�ت�ع��دادات الطالب بطيء
التعلم و�أن تكون الخبرات التي يتناولها
المنهج مت�صلة بالبيئة ،ثم �إعداد كتب
درا�سية تتفق مع تلك المناهج وتتنا�سب
مع حالة الطالب بطيء التعلم .

•ا�ستخدام طرق تدري�س يراعى فيها الآتي :
ــ تكون متنوعة ومالئمة لظروف الطالب
بطيء التعلم .
ــ �شاملة للم�ستويات المختلفة للطالب
ب��ال�ف���ص��ل ومتم�شية م��ع تخفي�ض
زم��ن الح�صة وال��درو���س التي تكون
ق�صيرة.
ــ تتنوع في المواقف التعليمية وت�سل�سل
ال �خ �ب��رات وا��س�ت�م��راره��ا ف��ي �ضوء
ا�ستعداد الطالب .
ــ الخبرة المبا�شرة والبعد عن الغمو�ض
وال�م�ي��ل �إل��ى المح�سو�س واالبتعاد
عن المجرد واالنتقال من الب�سيط
�إلى ال�صعب �سواء في ال�شرح �أو في
مو�ضوع الدر�س .
•الو�سائل التعليمية :
يجب �أن ي�سعى المعلم �إلى التو�سع في
توفير الو�سائل المتنوعة التي تتالءم
مع قدرات الطالب بطيء التعلم العقلية
وميوله من �إمكانية ا�ستخدام اليد لها
و�أن تكون مغطية للدر�س كلما �أمكن
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ذلك ،ويراعى في اختيارها تللك التي
ت��رب��ط ال�م�ج��رد بالمح�سو�س وتنمي
المهارات الأ�سا�سية للطالب واكت�ساب
الخبرة �أو المعلومة .
•الن�شاطات ال�صفية والال�صفية :
ي��راع��ى توفير الن�شاطات المدر�سية
المنا�سبة لظروف الطالب بطيء التعلم
وا�شتراكه فيه للمردود الإيجابي لها
في �شخ�صيته �سعي ًا �إلى بناء �شخ�صية
م�ستقرة مطمئنة واثقة مع �إزالة �أ�سباب
التوتر والخوف والخجل .
-3خدمات �صحية :
تهدف �إل��ى متابعة �أح ��وال الطالب
ال�صحية ب�شكل دوري و�إمداد المحتاجين
بو�سائل تعوي�ضية كالنظارات الطبية لمن
يعانون من �ضعف في الب�صر والمعينات
ال�سمعية ل�م��ن ي �ع��ان��ون م��ن �ضعف في
ال�سمع.
-4خدمات نف�سية  :وتهدف �إلى :
�أ-المحافظة على تكيف الطالب لأنه
غ��ال�ب� ًا م��ا ي�صاحب ب��طء التعلم بع�ض
مظاهر �سوء التوافق .

ب-التخطيط لتنمية ال��دواف��ع الدرا�سية
واالتجاهات الإيجابية والعالقات االجتماعية
ومقاومة ال�شعور بالعجز والف�شل .
ثاني ًا  :البرامج العالجية :
-1ت�شكيل لجان فنية لح�صرهم ودرا�سة
�أحوالهم االقت�صادية واالجتماعية .
 -2تقديم الخدمات الوقائية التي ذكرت
�سابق ًا .
-3االختبارات والتقويم .
وي�ت�ط�ل��ب ذل ��ك االه �ت �م��ام بو�سائل
التقويم الم�ستمر لمختلف جهود
الطالب وتقدمه والحر�ص على تطبيق
اختبارات مقننة للم�ستوى التح�صيلي،
ومتابعته وفق معايير تربوية مقننة
ومعرفة مدى اال�ستجابة والتقدم من
خالل تعبئة بطاقة م�ستوى �أ�سبوعية
و�شهرية وف�صلية وا�ستخال�ص ثمرات
تلك الجهود مع الت�شجيع الم�ستمر
للإيجابيات وتالفي ال�سلبيات .
-4رفع م�ستوى المعلم :
ويتطلب التدري�س الجيد لهذه الفئة
من الطالب �أن يعد المعلم �إع��داد ًا

تربوي ًا وعلمي ًا من�سجم ًا مع احتياجات
العملية التعليمية لها ،وهذا يجعل من
الأهمية بمكان ت�ضمين مناهج كليات
التربية وكليات المعلمين مقررات
م��ن ف�ئ��ات �صعوبات التعلم وفئات
م �ح��دودي ال �ق��درة العقلية ،ويمكن
ف��ي ��ض��وء م��واج�ه��ة ال��و��ض��ع الحالي
لهذه الم�شكلة تنظيم دورات ق�صيرة
مركزة لت�أهيل المعلمين المتميزين
للتعامل مع فئة بطيئي التعلم تربوي ًا
ونف�سي ًا واجتماعي ًا وتعليمي ًا وتوعيتهم
ب�أ�ساليب ت�شخي�ص وعالج �صعوبات
التعلم للطالب بطيء التعلم واالهتمام
ب��ال�ن�م��و ال�ع�ق�ل��ي ل�ل�ط��ال��ب و�إج � ��راء
اختبارات عقلية ومقارنتها باختبارات
الأداء والقيا�س لم�ستوى التح�صيل،
ويراعى تخفي�ض ن�صاب المعلم لهذه
الف�صول من الح�ص�ص ،وفي المقابل
تعقد دورات لمعلمي المواد الدرا�سية
والمر�شدين الطالبيين والم�شرفين
التربويين عن �أ�ساليب متابعة العملية
التعليمية لفئة بطيئي التعلم .
�-5إث ��ارة الدافع ل��دى المتعلم و�إ�شباعه
وت�ن��وي��ع م �ج��االت التعلم والتدريب
المنا�سب.
 -6ا�ستثمار وتنمية ط��اق��ات الطالب
بطيء التعلم قدر الم�ستطاع في حالة
�ضعفها .
�-7إحداث تغييرات بيئية منا�سبة لها �أثر
في تخفيف مظاهر بطء التعلم.
-8بناء �أ�سلوب للتعلم يتنا�سب مع ظروف
وطاقات الطالب بطيء التعلم.
-9تحويل بع�ض حاالت بطء التعلم التي
يثبت بالقيا�س والت�شخي�ص تدني
ال��ذك��اء لديهم �إل��ى ب��رام��ج التربية
الفكرية.
المراجع :
ــ تربية وتعليم بطيئي التعلم في المدار�س العامة (�إعداد الأمانة
العامة للتعليم الخا�ص 1413هـ).
ــ بع�ض المراجع من االنترنت .
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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على الرغم من أن صعوبات التعلم ()Learning Disabilities
تشير إلى مجموعة غير متجانسة من االضطرابات التي تحد من
عملي���ة التعلم لدى األفراد ،إال إن آثارها تتجاوز إلى أبعد من ذلك
لتشمل السلوك االجتماعي واالنفعالي كاضطرابات مصاحبة
األمر ال���ذي قد يؤدي إلى مش���كالت تتعلق بالتكيف النفس���يواالجتماعي للفرد في المجتمع بشكل عام.
بقلم� :أ� .سلطان بن عبد اهلل المياح
Sultan.ama@gmail.com

صعوبات التعلم لدى البالغين
Learning Disabilities for Adults
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تربويات
وبالنظر �إلى التعريفات التي تناولت
مجال �صعوبات التعلم في تلك الحقبة
الزمنية من عام(1994-1962م) ظهرت
العديد من التعريفات حول �صعوبات التعلم
و�آخرها تعريف اللجنة القومية الم�شتركة
ل�صعوبات التعلم(1994,NJCLDم)
ويظهر �أن �أه��م العنا�صر المكونة
لمفهوم �صعوبات التعلم هي كما يلي:
��1 .1ص�ع��وب��ات التعلم �إع��اق��ة م�ستقلة
كغيرها من الإعاقات التي ت�ستلزم
التقييم والت�شخي�ص الكت�شافها.
2 .2ي���ص�ن��ف م �� �س �ت��وى ال ��ذك ��اء ل ��ذوي
�صعوبات التعلم �ضمن العاديين
والمتفوقين.
3 .3تتفاوت درج��ة �صعوبات التعلم من
الب�سيطة �إلى ال�شديدة.
4 .4قد تظهر �صعوبات التعلم في واحدة
�أو �أك �ث��ر م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات الفكرية
(االن� �ت� �ب ��اه ،الإدراك ،ال ��ذاك ��رة،
التفكير ،اللغة ال�شفوية).
5 .5ت �ظ �ه��ر ف ��ي واح � ��دة �أو �أك� �ث ��ر من
المجاالت الأكاديمية.
6 .6ت �ظ �ه��ر ع��ل��ى � �ش �ك��ل ق�����ص��ور في
اال��س�ت��رات�ي�ج�ي��ات المعرفية وفوق
المعرفية.
7 .7ل �ي �� �س��ت م �ق �� �ص��ورة ع �ل��ى مرحلة
الطفولة ،فقد تظهر على مدى حياة
الفرد.
8 .8ت���ؤث��ر ع �ل��ى ال �� �س �ل��وك االجتماعي
واالنفعالي.
9 .9ق � ��د ت� ��وج� ��د ل� � ��دى ال �م �ت �ف��وق �ي��ن
والموهوبين
1010لي�ست نتيجة لإع��اق��ات �أخ ��رى �أو
لظروف غير مالئمة.
1111ق��د ت�ظ�ه��ر ف��ي مختلف الأو���س��اط
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية.
و�سوف نركز في محتوى هذا المقال
على العن�صر ال�سابع (لي�ست مق�صورة

على مرحلة الطفولة ،فقد تظهر على
م��دى حياة ال �ف��رد) وه��ذا ال يعني �أنها
تظهر ب�شكل عر�ضي �إنما هي مت�أ�صلة
الجذور في مرحلة الطفولة ولكن لم يتم
الك�شف عنها� .أي – ال يمكن اكت�سابها
عند �أي مرحلة عمرية ما لم تكن موجودة
في الأ�صل �أي في مرحلة الطفولة.
و�� �س ��وف ن �ط �ل��ق م� �ج���ا ًزا م�صطلح
(البالغين) على المراهقة المبكرة حتى
مرحلة الر�شد (م��ن� 13إل ��ى� )22سنة .
ويمكن تعريف البالغ ب�أنه :الفرد الذي يقوم
بالأدوار التي يراها المجتمع �أكثر ارتباطا
ب��أدوار الكبار اجتماع ًيا واقت�صاد ًيا كما
يحددها المجتمع  ،ونف�س ًيا وف ًقا لإدراكه
لذاته (فتحي الزيات1998،م).
هذه المرحلة المهمة من حياة الفرد
تتجه فيها جميع نواحي الن�ضج الج�سمي،

والعقلي ،والنف�سي ،واالج�ت�م��اع��ي �إلى
التكامل .وهذه المرحلة تتوجب العناية
وااله�ت�م��ام بها م��ن الأ� �س��رة وذل��ك لأن
جز ًءا كبي ًرا منها يحدد م�ستقبل الفرد:
النف�سي ،واالجتماعي ،والعلمي ،والمهني،
واالقت�صادي .ولكن م��اذا لو كانت لدى
ال�ف��رد �صعوبات ف��ي التعلم ف��ي مرحلة
الطفولة؟؟؟
ت�شير البحوث والدرا�سات المتعلقة
بخ�صائ�ص ال�سلوك االنفعالي لدى ذوي
�صعوبات التعلم �إل��ى �أن�ه��م يعانون من
م�شكالت تتمثل في �ضعف مفهوم الذات
( )Self conceptوهو ما يعتقده الفرد
حول نف�سه ومكانته في الأ�سرة وعالقته
بالآخرين ،كذلك �ضعف في تقدير الذات
( )Self-esteemوه��و م�شاعر الفرد
نحو نف�سه ف��ي ه��ذه ال�م�ج��االت ،ويظهر
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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هذا ال�ضعف نتيجة لأنهم مروا بخبرات
درا�سية غير ناجحة ،و�صنفوا على �أ�سا�س
�أن�ه��م مجموعة ت�شعر ب��ال�ي��أ���س وت�شعر
ب�أن تحقيق النتائج الأكاديمية المطلوبة
�أمر خارج عن �إرادتها ،مما يدفعهم �إلى
االعتقاد ب�أنهم �أق��ل كفاءة من �أقرانهم
العاديين 1990 ,Voelker( .م)
وب�سبب الم�شكالت التعليمية ،يكونون
عر�ضة لحلقة مفرغة من التفاعل بين
م�ف�ه��وم ال� ��ذات المنخف�ض ،والإن �ج��از
المتدني 1988 ,McWhirter(.م)
كما �أن ذوي �صعوبات التعلم يعانون
من �سرعة الغ�ضب ،وكثير ًا ما يت�سببون
في العديد من الأح��داث في المدر�سة،
ويظهرون �سلوك ًا عدواني ًا نحو الآخرين،
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وقد ي�أتون ب�سلوك ي�ؤذي الآخرين ،ولديهم
�سلوكيات مثل ال�شتم وال�سخرية والتهديد،
ك�م��ا �أن �ه��م ي �ظ �ه��رون ق� ��در ًا م��ن التوتر
بالمقارنة بزمالئهم العاديين Cecil,(.
1992 et alم)
وعندما ي�صلون �سن البلوغ تتراكم
لديهم خبرات عدم النجاح في المدر�سة،
وال ي�ستطيعون مجاراة زمالئهم وينعك�س
ذلك على م�ستوى تح�صيلهم المعرفي.
(1983,Zigmond & Silvermanم).
�أم��ا من ناحية ال�سلوك االجتماعي
ف�إنهم يعانون م��ن افتقار ف��ي الكفاءة
االجتماعية التي ت�شير �إلى تقييم ما قد
�أنجز الفرد �سلوكا ما ب�شكل دقيق ،و�أن
ال�سلوك يكون كافي ًا اجتماعي ًا� ،إذا ما �أدى

�إلى نتائج اجتماعية �إيجابية للآخرين.
(1998 ,Berniceم)
كما �أن م��ا ن�سبته ( )%59-34من
ذوي �صعوبات التعلم معر�ضون للم�شكالت
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وال ي�ت�م�ك�ن��ون م��ن تكوين
عالقات اجتماعية �سليمة ،ويعانون من
رف�ض زمالئهم ،وم��ن انخفا�ض توقعات
الوالدين ،والمعلمين ،وتجاهل مقدراتهم
في المجاالت الأخرى (1997,Bryanم).
تلك ه��ي ن�ظ��رة على الآث ��ار العامة
ل�صعوبات التعلم ف��ي مرحلة الطفولة
(المدر�سة االبتدائية)� ،أم��ا في مرحلة
البلوغ فت�شتد وتتعاظم �آث��ار �صعوبات
ال �ت �ع �ل��م ل� ��دى ال �ب��ال �غ �ي��ن (learning
 )disabilities for adultsمع التقدم
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ف��ي ال�صفوف المدر�سية (المتو�سطة
والثانوية) نظ ًرا لأن متطلبات المناهج
ال��درا� �س �ي��ة ت � ��زداد وت �ت �ع �ق��د وبالتالي
ا�ستمرارية التدني الأكاديمي والر�سوب
في المدر�سة .كما تلعب �ضغوط مرحلة
البلوغ (المراهقة) التي تلتقي مع �ضغوط
�ضرورة النجاح المدر�سي وتلبية الحد
الأدن� ��ى م��ن ال�ح���ص��ول ع�ل��ى الكفايات
الدرا�سية للح�صول على �شهادة النجاح
دورا في تفاقم �آثار �صعوبات التعلم على
الفرد.
وقد وجد �أن كثي ًرا من ذوي �صعوبات
التعلم الذين يعي�شون في ه��ذه الأجواء
يت�سربون من المرحلة الثانوية دون �أن
يتخرجوا منها (را�ضي الوقفي2003،م).
وق��د وج��د �أن  %30م��ن ال�ط�لاب ذوي
��ص�ع��وب��ات ال�ت�ع�ل��م ال ي�ك�م�ل��ون المرحلة
الثانوية في الواليات المتحدة الأمريكية
وبالنظر �إل��ى الخ�صائ�ص ال�سلوكية
وال �م �ع��رف �ي��ة ل ��دى ال �ب��ال �غ �ي��ن م��ن ذوي
�صعوبات التعلم ،فقد وجد لدى البالغين
ا�ستمرارية �صعوبات التعلم في القراءة،
وع�ن��دم��ا يطلب منهم ال��ق��راءة ف�إنهم

يقر�ؤون ب�صوت منخف�ض خ�شية الوقوع
ف��ي الأخ��ط��اء ال �ق��رائ �ي��ة ،و ال �ح��رج مع
معلميهم ،ومن ثم ال�سخرية من زمالئهم
في ال�صف ،كما �أن ذوي �صعوبات التعلم
يتجنبون الم�شاركة ال�صفية �أثناء در�س
الريا�ضيات ،ويحاولون تجنب �أخ��ذ �أي
م��ق��ررات ف��ي ال��ري��ا� �ض �ي��ات ،ك�م��ا ت�ؤثر
�صعوبات الكتابة(الإمالء) ب�شكل كبير
على كتاباتهم الأمر الذي ينتقل �إلى عدم
�صحة �إجاباتهم على الورقة في االختبار
المدر�سي ،كما �أنهم يعانون من �صعوبات
في التعبير الكتابي.
�أما ال�سلوك وال�شخ�صية ف�إن البالغين
تدن
من ذوي �صعوبات التعلم يعانون من ٍ
في مفهوم ال��ذات الأم��ر ال��ذي ي�ؤثر على
م�ستوى ال��داف��ع للإنجاز نتيجة لتراكم
ال �ت��دن��ي الم�ستمر ف��ي تحقيق المهام
المطلوبة ،ارتفاع م�ستوى القلق والإحباط،
ت �ج �ن��ب ال� �م ��واق ��ف ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة � �س��واء
الأكاديمية �أو االجتماعية نتيجة �ضعف في
الثقة بالنف�س وتقدير الذات � ،أما ال�سلوك
االجتماعي فيظهر لدى البالغين من ذوي
�صعوبات التعلم م�شكالت في التعامل مع

المواقف االجتماعية ،وتكوين ال�صداقات
واالحتفاظ بها ،كما �أن لديهم �سوء ً ا في
الإدراك االجتماعي وف�ه��م المدلوالت
والم�ؤ�شرات االجتماعية� .أما على الم�ستوى
الوظيفي واالقت�صادي فغالبا ما يرتبط
الم�ستوى الوظيفي واالقت�صادي بم�ستوى
الت�أهيل ،وحيث �أن ذوي �صعوبات التعلم
يت�سربون ب�شكل كبير من الدرا�سة ،كما
�أنهم �أقل �إقباال على االلتحاق بالكليات
الجامعية فمن المتوقع �أن يكون الم�ستوى
الوظيفي والعائد االقت�صادي �أق��ل من
غ�ي��ره��م .ويفتقر معظم البالغين من
ذوي �صعوبات التعلم �إلى مهارات الحياة
الم�ستقلة واالع�ت�م��اد على ال ��ذات ،فقد
وجد �أنهم يعتمدون على �آبائهم في ك�سب
مقومات الحياة� ،إ�ضافة �إلى عدم اجتياز
�إج� ��راءات ف��ي ال�ح���ص��ول على رخ�صة
القيادة ب�سبب افتقارهم �إل��ى مهارات
الت�آزر الحركي الب�صري ،وم�شكالت في
الأن�شطة اليومية :التفاعالت االجتماعية
مع الآخرين ،التعامل مع �صرف النقود
وا�ستبدالها ،ومعرفة ما تبقى منها �أثناء
ال���ش��راء� ،صعوبات ف��ي حفظ الأرق ��ام،
و�أ�سماء ال�شوارع  .كما ي�شير (المجل�س
االقت�صادي في ك �ن��دا1992،م) �إل��ى �أن
ت�أثير �صعوبات التعلم على �أداء العمل
ومكان العمل م�صدر قلق لرجال الأعمال
لأن ال���ش��رك��ات التناف�سية ف��ي الع�صر
الحالي تريد من ي�ساعدهم على البقاء
في القمة ،العاملون من ذوي �صعوبات
التعلم يواجهون م�شكالت في التكيف مع
بيئة العمل ،المحافظة على ال�سالمة،
والعمل الجماعي.
وفي الختام نخل�ص ببع�ض التو�صيات
والإجراءات للحد من الآثار المترتبة على
�صعوبات التعلم ،والتي ت�ساعد البالغين
من ذوي �صعوبات التعلم على التعاي�ش
مع ال�صعوبة التي يعانون منها ،وهي على
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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تــربويات
النحو التالي:
•الحاجة �إلى �أهمية التوعية للمدار�س
المتو�سطة والثانوية في كيفية التعامل
مع البالغين من ذوي �صعوبات التعلم
وتقديم كافة ال�سبل التي ت�ساعدهم في
النجاح في حياتهم.
•تركيز االهتمام في المرحلة المتو�سطة
والثانوية على الخ�صائ�ص والحاجات
التي تتعلق بالبالغين من ذوي �صعوبات
التعلم �أك�ث��ر م��ن االه�ت�م��ام بالتعرف
والت�شخي�ص والعالج.
•�ضرورة تدريب ذوي �صعوبات التعلم
على اكت�ساب ا�ستراتيجيات تعوي�ضية
�أخرى غير المكت�سبة لديهم في التعامل
مع المناهج الدرا�سية.
•ت�شجيع ذوي ��ص�ع��وب��ات التعلم نحو
ال��داف��ع للإنجاز ،وتعزيز رفع

الثقة بالنف�س ،وحثهم على الم�شاركة
في اللقاءات والتفاعالت االجتماعية.
•�ضرورة تفعيل التربية التحويلية وذلك
بتحويل م�سار الإع��داد المهني له�ؤالء
الأف��راد من الأن�شطة التي تعتمد على
الإع��داد المعرفي الأكاديمي �إلى تلك
الأن�شطة ال�ت��ي تعتمد على القدرات
وال �م �ه��ارات ال�ت��ي ي �ب��دون فيها تفوقا
ن�سبيا.
•تقديم العون والدعم ل��ذوي �صعوبات
التعلم حتى يتمكنوا من االنخراط في
وظائف ال تتطلب كثي ًرا من المهارات
اللغوية.
•�ضرورة توجيه البحوث والدرا�سات في
الوطن العربي نحو االهتمام بات�ساع
نطاق �صعوبات التعلم م��ن المرحلة
االبتدائية �إلى المرحلة الجامعية.
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تربويات

أهمية تفعيل برامج
ضعاف البصر
بقلم� /أ� .سعود بن غازي العتيبي
saud-3030@hotmail.com

انطالق ��ا من �سيا�سة التعليم في المملك ��ة العربية ال�سعودية في توفير
الفر�ص المتكافئ ��ة للجميع ومن �ضمنهم ذوو االحتياجات الخا�صة ولوجود
�أع ��داد كبيرة من الط�ل�اب الذين لديهم �ضعف ب�صر ف ��ي مدار�س التعليم
العام دون �أن توفر لهم الرعاية التربوية والمعينات الب�صرية المنا�سبة ف�إن
الإدارة العام ��ة للتربية الخا�صة تحر� ��ص على تقديم مختلف �أوجه الرعاية
والم�ساع ��دة الممكن ��ة ل�ضعاف الب�صر  ،لأن ترك ه ��ذه الفئة دون تدخل ال
�ش ��ك �أنه ي�ؤدي �إلى تناق�ص في درج ��ات �إب�صار كثير منهم ويولد م�شكالت
تربوي ��ة ودرا�سية ونف�سية  ،في حين �أن الك�شف المبكر لمثل ه�ؤالء الطالب
�أثن ��اء درا�ستهم ل ��ه �أثر كبير في ت�شخي�ص ومعالجة ه ��ذه الحاالت ومن ثم
تزويده ��م بالمعينات الب�صرية وتوفير الخدمات التربوية التي �ستعمل على
تح�سين قدراتهم الب�صرية والمحافظة عليها �إ�ضافة �إلى تح�سن م�ستواهم
التح�صيلي  ،ولهذا الغر�ض تم �إن�شاء برنامج ل�ضعاف الب�صر يعنى بتقديم
الرعاية الالزمة لهذه الفئة وتزويدهم بالمعينات الب�صرية وغيرها ،وطرق
ا�ستخدامها ل�ضمان ا�ستمرارهم مع زمالئهم في التعليم العام .
وم ��ن �أب ��رز تل ��ك الأه ��داف التي ي�سع ��ى برنام ��ج �ضعاف الب�ص ��ر �إلى
تحقيقها ما يلي :
-1المحافظة على قوة ب�صر ه�ؤالء الطالب والعمل على زيادة فاعليتها من
خالل ا�ستخدام المعينات الب�صرية وتوفير الم�ساعدة التعليمية لهم .
-2معالجة تدني الم�ستوى التح�صيلي له�ؤالء الطالب نتيجة ل�ضعف الب�صر
والحد من الآثار النف�سية المترتبة على ذلك .
-3تهيئ ��ة العملية التعليمية بحيث تتم�شى م ��ع متطلبات الظروف الب�صرية
للطالب .
-4توعي ��ة الطالب ب�شكل ع ��ام للعناية ب�صح ��ة العين والتوظي ��ف الأف�ضل
للق ��درات الب�صرية وتكوين العادات الب�صرية ال�سليمة وتن�شر المفاهيم
ال�صحيحة عن �ضعف الب�صر وطرق معالجته .
-5الت�شخي� ��ص المبكر لحاالت �ضعف الب�صر لتجنب تعميق الآثار الجانبية
المترتب ��ة عل ��ى القل ��ق المتزاي ��د م ��ن تناق� ��ص الب�صر وكذل ��ك �ضعف
التح�صيل الدرا�سي .
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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ل���م يعد الحديث جذاب ًا وال جديداً عندما نعدد الفوائد العلمية
في توظيف التقنية أو الحاسب اآللي في التعليم بصفة عامة،
فاالقتناع متحقق لدى المعلم والطالب بأهمية مواكبة العصر
باستخدام الوسائل المتجددة والحديثة في التعليم ويأتي في
مقدمتها الحاس���ب اآللي .ولكن يختلف األمر كثيراً عندما نتوجه
للمكفوفين لنتعرف على استخداماتهم للحاسب اآللي ومدى
الفائدة التي تتحقق من استخدامهم له.

�أ .عبدالرحمن بن عبدالعزيز الفليج
se_dgo@moe.gov.sa

آفاق ومتطلبات تفعيل الحاسب اآللي

في تعليم المكفوفين

ولعل من �أهم مزايا ا�ستخدام الحا�سب
الآلي في التعليم لدى المكفوفين:
 -1تقريب المفاهيم النظرية.
 -2ما يوفره الحا�سب الآلي للطالب من
الت�صحيح الفوري في كل مرحلة من
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مراحل العمل.
 -3توافقه مع قدرات الطالب المختلفة.
 -4تنمية لمهارات التفكير والإبداع ومعارف
تتجاوز محتوى المقرر الدرا�سي.
 -5يمكن للمتعلم ا�ستخدامه في �أوقات

و�أماكن متنوعة.
 -6يتيح الحا�سب الآلي في تكرار تقديم
المعلومات عدة مرات.
 -7يجعل عملية التعلم �أكثر فاعلية و�أكثر
ت�شويق ًا.

تكنولوجيات
وبما �أن طبيعة تعلم الكفيف تعتمد
على حا�سة اللم�س وحا�سة ال�سمع وعلى
فهم و�إدراك المعاني ،مما يجعل تكييف
ك��ل م ��ادة درا��س�ي��ة يعتمد على توفرها
�إما بطريقة برايل� ،أو ب�صورة م�سموعة
م�سجلة على و�سائط كالأ�شرطة والأقرا�ص
المدمجة ،هنا ي�أتي الحا�سب الآلي كنوع
م�ت�ج��دد ف��ي تلقي ال�م�ع��رف��ة في�ستخدم
باعتباره:
 -1م���ادة تعليمية م �ق��ررة وه ��ي م��ادة
الحا�سب الآلي.
 -2و�سيلة م�ساعدة �أو �إثرائية في العملية
التعليمية.
و في �ضوء التطورات الواقعة في عالم
الحوا�سيب وم��ا �أح��دث��ه االهتمام العام
والخا�ص بتقنيات ذوي الإعاقة الب�صرية
من مكفوفين و�ضعاف ب�صر فقد تمكن
المكفوفون من ا�ستخدام الحا�سب الآلي
بالطرق التالية:
 -1ا�ستخدام الملحقات الخا�صة
بالحا�سب (الأ�سطر الإلكترونية
:) Braille Display
حيث يتم تو�صيلها ب�أي جهاز حا�سوبي
مكتبيا كان �أو محموال ،وتقوم هذه الأ�سطر
ب�إظهار ما على ال�شا�شة من ن�صو�ص على
�شكل ن�ق��اط ب ��ارزة يتم ال�ت�ع��رف عليها
بوا�سطة �أنامل الم�ستخدم
الكفيف وه��ذه النقاط

ه��ي م��ا يعرف بطريقة ب��راي��ل العالمية
للمكفوفين ،كما �أن ه��ذه الأ�سطر
الإلكترونية تعمل مع برامج خا�صة
تقوم بعملية التحويل لجميع ما يمر
عليها من ن�صو�ص �أو �أيقونات
ذات ن�ص �إر�شادي مثل مكونات
��س�ط��ح ال�م�ك�ت��ب ،فبمجرد
تنقل الكفيف بوا�سطة
ل��وح��ة المفاتيح
م �� �س �ت �خ��دم � ًا
الأ�� �س� �ه���م �أو
مفاتيح الأوامر المخت�صرة ومرورها على
مكونات �سطح المكتب يقوم البرنامج
ف��ور ًا بتحويل الجزء الن�شط مثل (�سلة
المحذوفات �أو جهاز الكمبيوتر) �إلى
�أحرف وكلمات بطريقة برايل على ال�سطر
الإلكتروني.
ويتطلب ا�ستخدام الأ�سطر الإلكترونية
تدريب ًا م�سبق ًا على لوحة المفاتيح العادية،
و�إتقان ًا لقراءة طريقة برايل.
وي�لاح��ظ على ه��ذه الأ�سطر ارتفاع
�أثمانها فالواحد منها تماثل قيمته �شراء

�أربعة �أجهزة حا�سب �آل��ي محمولة ،كما
�أن�ه��ا تتطلب م�ستوى عاليا م��ن الإتقان
لطريقة برايل.
وتتميز ب�إتاحة الفر�صة للم�ستخدم
الكفيف من القراءة كما يقر�أ من الكتاب
المطبوع بطريقة برايل.
 -2ا�ستخدام البرامج ال�صوتية
�أو م��ا ي��ع��رف ب��ق��ارئ��ات ال�شا�شة
(:)Screen Reader
�إن غ��ال�ب�ي��ة ال�م�ك�ف��وف�ي��ن يف�ضلون
ا���س��ت��خ��دام ه� ��ذه ال� �ب ��رام ��ج ل�سهولة
ا�ستخدامها ،واع �ت��دال �أثمانها ن�سبي ًا
ومقارنة بالأ�سطر الإلكترونية ،كما �أنها
ال تتطلب حيز ًا �إ�ضافي ًا كما هو الحال مع
الأ�سطر الإلكترونية.
وب�م�ج��رد تثبيت ال�ب��رن��ام��ج القارئ
لل�شا�شة على الجهاز  ،يقوم بالقراءة
الفورية وب��درج��ة من ال�سرعة يختارها
الم�ستخدم م�سبق ًا ،كما تتيح هذه البرامج
تحديد م�ستوى الإر� �ش��ادات والتعليمات
ال� ��� �ص ��ادرة م �ن��ه ل�ل�م���س�ت�خ��دم فيمكن
للم�ستخدم الأكثر خبرة من االقت�صار
على �إر�شادات �صوتية ق�صيرة ،وم�ستوى
�أ�سرع في القراءة.
ومن �ش�أن هذه البرامج كما هو الحال
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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مع الأ�سطر الإلكترونية �أن يتمكن الكفيف
معها م��ن ق ��راءة الكتب المتوفرة على
برنامج ()Microsoft Office Word
�أو ب��رن��ام��ج المفكرة �أو ال��دف�ت��ر ،وب��د ًال
من �أن يقوم الكفيف بالقراءة اليدوية،
يقوم البرنامج بالقراءة ويجل�س الكفيف
م�ستمع ًا.
ويالحظ على برامج قارئات ال�شا�شة
�أن�ه��ا ال ت�ستطيع ق ��راءة ال�صفحات في
برنامج ( )Adobe Readerالعتماده
على تقنية ال�صفحات الم�صورة.
وي��ذك��ر ب � ��أن � �ش��رك��ة ميكرو�سوفت
ق��د �أل�ح�ق��ت ب�ب��رن��ام��ج الت�شغيل ( MS
 )Windowsبرنامجا �صوتيا �ضمن برامج
لوحة التحكم وهو برنامج ( Microsoft
 .)Annaويمكن الو�صول �إليه عن طريق
فتح لوحة التحكم ومن ثم اختيار �أيقونة
(الن�ص �إلى كالم).
 -3ا�ستخدام ب��رام��ج مكبرات
ال�شا�شة:)Magnifier( .
وه��ذه البرامج مخ�ص�صة ل�ضعاف
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الب�صر ،وي�صعب عليهم ال �ق��راءة من
الحا�سب الآل��ي بال�صورة العادية ،ومع
�أن برنامج ( )MS Windowsقد �أتاح
خ�صائ�ص �إ�ضافية تمكن الم�ستخدم من
اختيار درج��ة التكبير كما ف��ي (مركز
�سهولة الو�صول) في لوحة التحكم� ،إال
�إن برامج التكبير الخا�صة ذات فاعلية
ومميزات وا�سعة تتيح درجات عالية من
التكبير في حجم الحروف وجميع ما في
ال�شا�شة ،وتوفر درجة عالية من التباين

في الأل��وان ،ومرونة كبيرة في ا�ستخدام
مكبر متحرك با�ستخدام جهاز الماو�س
(الف�أرة).
 -4التخاطب ال�صوتي ( Speech
:)Synthesizers
ويمكن �أن تعرف بالإمالء ال�صوتي،
وتعتمد هذه الطريقة على التعرف على
�صوت الم�ستخدم م�سبق ًا ،وتلقي الأوامر
لفظي ًا ومبا�شرة من الم�ستخدم ،ومن ثم
يتعرف الحا�سب الآلي على تلك الأوامر
وي�ق��وم بتنفيذها ،وال ت��زال المحاوالت
قائمة في بداياتها لت�صل هذه التقنية �إلى
م�ستوى يمكن الم�ستخدم من التعامل معه
ب�سهولة وب�أقل التكاليف.
م�ساع وخطوات تقوم بها
ومع وجود ٍ
عدة جهات عامة وخا�صة نحو جعل التقنية
في متناول المفكوفين في المدار�س �أو
مواقع العمل� ،إال �إن هناك �صعوبات تواجه
ا�ستخدام الحا�سوب لدى المكفوفين ومن
�أهمها:
 -1التكلفة العالية للبرامج والملحقات
الخا�صة.
 -2غ �ي��اب ال�م�ع��رف��ة ب��أه�م�ي��ة وفاعلية
الحا�سوب للمكفوفين.
 -3النق�ص في الكفاءات.

في المنتصف

زمن الرجع

في المنتصف

لع ��ل هذا المفهوم غام�ض نوع ًا ما على البع�ض ولكنه يعتبر م�ألوف ًا لدى
المتخ�ص�صي ��ن في العلوم الإن�سانية وخا�صة علم النف�س فهو من المفاهيم
الم�ألوف ��ة ف ��ي �أو�ساطهم الت ��ي تعج بالم�صطلح ��ات كما هو الح ��ال في �أي
تخ�ص� ��ص  ،وزم ��ن الرجع م ��ن المفاهيم المتداولة في عل ��م نف�س التعلم ،
ولتو�ضي ��ح المق�ص ��ود به ��ذا الم�صطل ��ح لمن ل ��م ي�سبق لهم التع ��رف عليه
فيق�صد به ( الوقت الم�ستغرق من ظهور المثير �إلى حدوث اال�ستجابة ) .
وللإي�ضاح �أكثر ن�سوق هذا المثال :
عندما ت�سير ف ��ي الطريق ب�سيارتك ور�أيت الم�صابيح الخلفية للمركبة
التي �أمامك �أ�ضاءت فج� ��أة معلنة التوقف المفاجئ  ،فردة فعلك الطبيعية
ه ��ي ال�ضغ ��ط على المكابح ( الفرامل ) كي تتف ��ادى اال�صطدام بها  ،وهنا
زمن الرجع هو الوقت الم�ستغرق من ر�ؤيتك لم�صابيح المركبة التي �أمامك
ت�ضيء حتى �ضغطك على الفرامل لإيقاف �سيارتك  ،وقد يطول هذا الوقت
وقد يق�صر بح�سب حال الفرد وذلك الرتباطه بعدة عوامل �أهمها التدريب
وعام ��ل ال�سن فالتدريب من �أه ��م العوامل التي ت�ساعد عل ��ى تقلي�ص زمن
الرج ��ع والعالقة بينهم ��ا عك�سية فكلما زاد التدريب ق ��ل معه زمن الرجع ،
بعك�س التقدم بال�سن فالعالقة طردية فكلما تقدم الفرد في العمر زاد لديه
زمن الرجع وت�أخرت ا�ستجابته للمثيرات من حوله .
وبالنظ ��ر �إلى م ��ا يوجد من حولنا م ��ن مثيرات ف�إننا نع ��رف �أن زمن
الرج ��ع لدينا �أطول مما يجب �إن زمن الرجع لدينا يكون �أحيان ًا مفتوح ًا وال
يمك ��ن �أن ت�ضغط على �ساعة �إيقاف الزمن لنح�س ��ب الوقت الم�ستغرق من
ظهور تلك المثيرات وهي الم�شكالت قبل تفاقمها .
وهن ��ا نقف على حال واقعنا الذي تقدم ��ت به ال�سن وت�أخرت ا�ستجابته
للمثيرات .
فن�أم ��ل �أن نت ��درب عل ��ى اال�ستجاب ��ة لم�شكالتنا حال ظهوره ��ا ون�سعى
لتقلي�ص الوقت الم�ستغرق في ذلك .
�آمل �أن تكون فكرتي و�صلت  ..وعلى طريق التربية نلتقي .
�أ.فهد بن عبداهلل الطويل
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يعد تعليم المعوقين سمع ً ّيا من أكبر التحديات التي تواجه
أي مجتم���ع ،والس���بب يعود إل���ى طبيعة اإلعاقة الس���معية وما
يترت���ب عليها من آثار كبي���رة وواضحة في ضع���ف النمو اللغوي
ل���دى المصاب ،وم���ن المعلوم أن للغة دوراً كبيراً في اكتس���اب
كثي���ر م���ن العل���وم والمع���ارف والمه���ارات ،وفقدانه���ا أو ضعف
التعام���ل به���ا ي���ؤدي إل���ى افتق���ار واض���ح ف���ي النم���و المعرف���ي
والثقافي والمهاري لدى المعوق.

تصميم التعليم
للطالب المعوقين سمعيا
�أ� .سعود بن عبد اهلل القباني
saud484@hotmail.com

وما زال تعليم المعوقين �سمعيا يفتقد
الأر�ضية التي يج ��ب �أن ي�سير عليها  ،فهو
يتحرك ف ��ي ظ ��ل التعليم الع ��ام المقدم
لل�سامعين حتى في �أدق تفا�صيله ،بالرغم
من �إدراك القائمين على تعليم المعوقين
�سمعي ��ا باالختالف ��ات الكبي ��رة بي ��ن
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ال�سامعي ��ن العاديي ��ن و�أقرانهم المعوقين
�سمعيا.
ومازالت المكتب ��ة العربية تفتقد كتبا
وم�ؤلف ��ات تو�ض ��ح �أ�سا�سي ��ات التدري� ��س
للمعوقي ��ن �سمعي ��ا بكاف ��ة فئاته ��م ( �صم
– �ضعاف �سمع ) كما �أنها تفتقد الكتب

المترجم ��ة ،وهذا االفتق ��ار �أ�سهم بدرجة
كبيرة في هذا التعثر.
ل ��ذا كان مج ��ال تكنولوجي ��ا التعلي ��م
ممث�ل�ا ف ��ي �إح ��دى �ص ��وره بالت�صمي ��م
التعليم ��ي عبر نماذجه الكثي ��رة �سببا في
بزوغ الأم ��ل لتحقيق فتح جدي ��د للو�صول

تكنولوجيات
�إلى برامج تعليمية تحقق �أعلى الم�ستويات
في ط ��رق التعليم التي تم ّك ��ن من �إحداث
التغيي ��رات الجوهري ��ة والمطلوب ��ة ف ��ي
ق ��درات وا�ستعدادات المع ��وق �سمعيا نحو
الأف�ضل.
وم ��ن هذا المنطل ��ق تو�ض ��ح ال�سطور
القادم ��ة ف ��ي ه ��ذا المو�ض ��وع �أن لنماذج
الت�صمي ��م التعليمي م�ساهم ��ة في تحقيق
هذا الهدف ،عبر ا�ستعرا�ض �أحد نماذج
الت�صمي ��م التعليم ��ي ال�شهي ��رة وكيفي ��ة
اال�ستف ��ادة منه ف ��ي التخطي ��ط والتنفيذ
والتقويم لبرامج ومناهج درا�سية منا�سبة
للمعوقين �سمعيا.
�أوال :ال��ت�����ص��م��ي��م ال��ت��ع��ل��ي��م��ي في
منظومة تكنولوجيا التعليم:
ظه ��ر �أول تعري ��ف لتكنولوجي ��ا
التعلي ��م عام 1963م به ��دف الو�صول �إلى
و�ص ��ف مهني للمج ��ال ،ثم ظه ��ر تجديد
له ��ذا التعري ��ف �سن ��ة 1977م؛ مت�ضمن ��ا
اتجاه ��ات جدي ��دة كانت نتاج� � ًا لتغيرات
حديثة في المج ��ال المهني والتكنولوجي،
وم ��ع تزايد ه ��ذه التغيرات ن�ش� ��أت �إعادة
فح� ��ص التعريف مرة �أخ ��رى ،حتى ظهر
التعري ��ف الأخي ��ر للمج ��ال �سن ��ة 1994م
والذي ين�ص على »:تكنولوجيا التعليم هي
النظرية والتطبيق ف ��ي ت�صميم العمليات
والم�ص ��ادر وتطويره ��ا وا�ستخدامه ��ا
و�إدارته ��ا وتقويمه ��ا م ��ن �أج ��ل التعل ��م»
ويقوم ه ��ذا التعريف -تعري ��ف 1994م-
ال ��ذي ين�س ��ب �إل ��ى جمعي ��ة االت�ص ��االت
والتكنولوجي ��ا التربوي ��ة Association
for Educational Communications

 and Technology (AECTومقره ��ا
الوالي ��ات المتح ��دة الأمريكي ��ة على عدة
افترا�ضات منها:
1 .1تط ��ور تكنولوجيا التعلي ��م من حركة
لي�صب ��ح مج ��ا ًال ومهن ��ة يق ��وم على

درا�سة وقاعدة معرفيه وتطبيق.
2 .2ا�شتم ��ل التعري ��ف للمج ��ال عل ��ى
المو�ضوع ��ات الت ��ي يهت ��م به ��ا
الممار�سون والدار�سون لت�صبح هذه
المو�ضوعات هي مكونات المجال.
3 .3لمفه ��وم العملي ��ة ومفه ��وم المنت ��ج
�أهمية جوهرية في مجال تكنولوجيا
التعليم ،وهذا ما �أظهره التعريف.
يمك ��ن ا�ستخال� ��ص مكون ��ات مج ��ال
تكنولوجي ��ا التعليم م ��ن التعريف لنعرف
بعد ذل ��ك موق ��ع الت�صمي ��م التعليمي في
تكنولوجيا ومن خالل التعريف الذي يعتمد
عل ��ى النظري ��ة والتطبيق ف ��ي (الت�صميم
والتطوير واال�ستخدام والإدارة والتقويم)
(�سيل ��ز  ،ريت�ش ��ي .ترجم ��ة ال�صال ��ح ،
1998م ).
ن�ش�أة وتطور الت�صميم التعليمي:
ن�ش�أ الت�صميم التعليمي نتيجة الحاجة
الملح ��ة للتخفي ��ف من م�ش ��كالت التعليم
ولإيج ��اد عل ��م رابط يو�صل بي ��ن نظريات
التعل ��م والممار�سة التربوي ��ة للو�صول �إلى
�أعلى حد ممكن من المردودات التعليمية
وبتكلفة �أقل.
ويمكن �أن ترجع جذوره �إلى المحاوالت
الت ��ي كانت في الح ��رب العالمي ��ة الثانية

وبع ��د الح ��رب مبا�ش ��رة ،وذل ��ك لتعلي ��م
�أع ��داد كبي ��رة م ��ن �أف ��راد الجي� ��ش على
ا�ستخ ��دام التقنيات الحديث ��ة والمعدات
الحربي ��ة ب�أق�صر وقت ممك ��ن و�أقل تكلفة
(1985,kempم) .كم ��ا تعزى والدة هذا
العل ��م وظهوره �إل ��ى التربوي ج ��ون ديوي
(� )John Deweyصاحب فكرة الروابط
العلمي ��ة� ،أي الرابط بي ��ن نظريات التعلم
والمواقف التربوي ��ة ،ال يتم التعلم �إال عن
طري ��ق الخبرة والعم ��ل .وللعالم ال�سلوكي
�سكنر في ال�سبعينيات الميالدية ب�صماته
الوا�ضح ��ة ف ��ي المجال من خ�ل�ال و�ضعه
لنموذج تعليمي �أخ�ضع ��ه لالختبار ،حيث
كان ي�ؤك ��د عل ��ى �أن �أي نج ��اح �أو تقدم في
العملي ��ة التعليمية يتم م ��ن خالل التعزيز
(الزند2004،م�.ص.)236
وقد �أ�شار (قطامي و�آخرون 2003م)
�إل ��ى �أن عل ��م ت�صمي ��م التعليم ق ��د تطور
تاريخي ��ا باالعتم ��اد عل ��ى الم�ص ��ادر
الرئي�سية التالية:
1 .1الدرا�سات والبحوث التي تتعلق بعلم
النف�س  ( ،الف ��روق الفردية  ،التعلم
الذاتي ،التعليم المبرمج ).
2 .2الدرا�س ��ات والبح ��وث المتعلق ��ة
بنظريات التعلم.
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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3 .3التكنولوجي ��ا الهند�سي ��ة التي بحثت
�أهمية التعلم الذاتي.
4 .4الدرا�س ��ات والبح ��وث المتعلق ��ة
بو�سائل االت�صال والو�سائل التعليمية
في عملية التعلم وا�ستخدام الحوا�س
المتعددة في التعلم.
تعريف الت�صميم التعليمي:
يمك ��ن تعري ��ف الت�صمي ��م التعليم ��ي
ب�أنه مجموعة م ��ن الفعاليات والإجراءات
الكفيلة بتخطيط الموقف التعليمي �ضمن
م ��رام محددة؛مرتبط ��ة ب�سق ��ف زمن ��ي
وخطوات مح�سوبة ،وقابلة للقيا�س ،تُر�سم
وتنف ��ذ فردي ��ا �أو جماعيا بموق ��ف تعليمي
م�صغر �أو �شامل طويل المدى ،يحقق نتائج
مح�سوب ��ة �أو نتائج ذات �أبع ��اد مو�ضوعية
وا�سعة ( الزند 2004م �.ص.)38
ويذك ��ر (كمت ��ور1428 ،ه� �ـ) مو�ضحا
مفه ��وم الت�صمي ��م التعليم ��ي ب�أن ��ه عل ��م
ي�ص ��ف �أعل ��ى م�ستوي ��ات ط ��رق التعلي ��م
التي يمكنها �إح ��داث التغييرات المطلوبة
ف ��ي معرفة الطال ��ب ومهارات ��ه ،ويخت�ص
بو�ص ��ف الأفع ��ال التي تجع ��ل المردودات
التعليمي ��ة ت�صل �إلى الح ��د الأعلى 0و هو
الطريقة المخطط لها لتناول بيئة المتعلم
عن ق�ص ��د باختيار الو�سائ ��ط والأ�ساليب
المالئم ��ة لإح ��داث تغييرات ف ��ي �سلوكه
من �أجل تحقيق �أه ��داف محددة ب�شروط
معينة 0وت�ص ّم ��م عملية التعليم على هيئة
نظ ��ام يتكون م ��ن مدخالت تتفاع ��ل مع ًا
لتحقيق �أهداف محددة0ومن هنا ف�إن ما
يهم ف ��ي الت�صميم التعليم ��ي لي�س ال�شكل
التعليم ��ي الذي يبدو ظاهري� � ًا �إنما المهم
ه ��و تطبيق مبادئ التعل ��م والذي يجب �أن
يتبع �إجراءات منظمة0
الت�صميم التعليمي ك�أ�سلوب نظم:
يمك ��ن و�ص ��ف �أ�سلوب النظ ��م( :ب�أنه
عملية منهجي ��ة ي�ستر�شد بها في تخطيط
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التعلي ��م وتطوي ��ره وتنفيذه ،بحي ��ث يوفر
�إط ��ار ًا �إجرائي ًا حول خط ��وات العمل بدء ًا
بتحديد الأهداف ثم تحليلها بغية تحديد
�أف�ض ��ل ال�سب ��ل لتحقيقه ��ا ،وعل ��ى �أ�سا�س
ذل ��ك يتم اختيار �أكث ��ر المكونات ُم َال َء َم ًة
لتحقي ��ق الأداء الأمث ��ل للنظ ��ام التعليمي
مع توفير فر� ��ص للتقويم الم�ستمر(كمتور
1428هـ) .و يمك ��ن اعتبار التعليم بمثابة
منظوم ��ة متكامل ��ة ،لأن ��ه يت ��م ت�صميم ��ه
بطريق ��ة منظومة ت�سته ��دف الو�صول �إلى
�أهداف محددة0
وعلي ��ه يمكن القول ب�أن �أ�سلوب النظم
ف ��ي ت�صميم منظوم ��ة التعليم عبارة عن:
عملي ��ة ن�سق ّي ��ة منظم ��ة لت�صمي ��م �أنظمة
التعليم ؛ لتعم ��ل ب�أعلى درجة من الكفاءة
والفاعلي ��ة لت�سهي ��ل عملي ��ة التعل ��م ل ��دى
المتعلمين.
نماذج الت�صميم:
بنا�ؤها وت�صنيفاتها:

ح ��دد كنري ��ك وج�ستاف�س ��ون 1986م
ب� ��أن نماذج الت�صمي ��م تمر بثالث مراحل
انظ ��ر ال�ش ��كل ( )1وه ��ي : -تحدي ��دالم�شكل ��ة  ،والت�صميم  ،والبناء والتنمية.
وت�شتمل كل مرحل ��ة من المراحل الثالث
عل ��ى عدد م ��ن المهام على النح ��و التالي

(2008 Cowellم):
�أوال :مرحلة تحديد الم�شكلة .وت�شتمل
على�( :أ) تحديد الم�شكالت (ب) تحديد
دخ ��ول المتعل ��م عل ��ى م�ست ��وى المهارات
(ج) تحدي ��د الأهداف التعليمي ��ة العامة
(د) �إدارة تنمية التعليم .
ثاني ��ا :مرحل ��ة الت�صمي ��م .وت�شتم ��ل
عل ��ى(�أ) و�ض ��ع الأه ��داف (ب) تحدي ��د
اال�ستراتيجي ��ات (ج) تحدي ��د و�سائ ��ل
الإعالم التعليمية.
ثالثا :مرحلة البناء والتمنية.وت�شتمل
عل ��ى�(:أ) اختي ��ار عنا�صر البن ��اء( ،ب)
تحلي ��ل النتائ ��ج( ،ج) �إع ��ادة النظ ��ر في
المواد والعنا�صر .
كما قام ج�ستاف�سون من خالل النظر
في الدرا�س ��ات التي تناولت نماذج تطوير
وت�صمي ��م التعلي ��م و�أنواعه ��ا و�أهدافه ��ا،
بو�ض ��ع ت�صني ��ف لتل ��ك النم ��اذج -انظر
ال�ش ��كل  -2حي ��ث ق�سمه ��ا ح�س ��ب محاور
اهتمامها �إلى ثالثة �أق�سام(ج�ستاف�سون،
بران�ش .ترجمة ال�صالح 2003م) :
1 .1النماذج التي يق ��وم محور اهتمامها
على ال�صف المدر�سي .
 2 .2النم ��اذج التي يقوم محور اهتمامها
على الإنتاج .
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3 .3النماذج التي يق ��وم محور اهتمامها
على النظم .
خال�صة :1
يعتب ��ر الت�صمي ��م التعليم ��ي ج ��زءا
م ��ن مكون ��ات مج ��ال تكنولوجي ��ا التعليم
بجانبي ��ه النظري والتطبيق ��ي وذلك وفق
تعريف 1994م ،والت�صميم التعليمي وليد
مح ��اوالت ناجح ��ة للرب ��ط بي ��ن نظريات
التعلم والممار�سة التربوية ونتاج درا�سات

وبحوث في عل ��م النف�س ونظريات التعلم
والتكنولوجي ��ا الهند�سي ��ة بالإ�ضاف ��ة �إلى
عل ��وم االت�ص ��ال والو�سائ ��ل التعليمي ��ة،
والت�صميم التعليمي ك�أ�سلوب نظم يتكامل
في مكوناته وتت�أث ��ر ببع�ضها البع�ض .وقد
تعددت نماذج الت�صميم التعليمي بالرغم
م ��ن ا�شتراكه ��ا ف ��ي خ�صائ� ��ص م�شتركة
تب ��د�أ بتحدي ��د الم�شكلة -ث ��م الت�صميم-
والتقوي ��م .غي ��ر �أن االختالف ��ات بينه ��ا

خ�صائ�ص خمتارة

مناذج التعليم ال�صفي

املخرجات النموذجية
توفر امل�صادر
جهد فردي �أو فريق
مهارة وخرب الت�صميم
الت�أكيد على التطوير( الت�صميم) واالختيار
حجم التقدير املبدئي /تقدير احلاجات
درجة التعقيد الفنية للو�سائل امل�ستخدمة
حجم التجريب والتنقيح
حجم التوزيع :الن�شر

�ساعات قليلة
قليلة جدا
فردي
منخف�ض
اختيار
منخف�ض
منخف�ض
منخف�ض �إىل متو�سط
ال يوجد
ال�شكل ()2

تكم ��ن في محاور اهتمامها فهناك نماذج
التعليم ال�صفي ونماذج المنتجات ونماذج
النظم.
ثاني��ا :تطبيق��ات نم��اذج الت�صميم
التعليم��ي ف��ي تعلي��م المعوقي��ن
�سمعيا:
يعرف قانون التربية للأفراد المعوقين
في الواليات المتحدة (1997,IDEAم)
الإعاقة ال�سمعية وفق ت�صنيفين:
1 .1ال�صم ��م :ويق�صد ب ��ه �ضعف �سمعي
بدرج ��ة �شدي ��دة ي� ��ؤدي �إل ��ى ع ��دم
ح�ص ��ول الطال ��ب الأ�ص ��م عل ��ى
المعلوم ��ات اللغوية من خالل ال�سمع
�سواء با�ستخدام معين ��ات �سمعية �أو
بدونها ،ما ي�ؤث ��ر على �إنجاز الطالب
التعليمي.
2 .2ال�ضغ ��ف ال�سمعي :ذلك ال�ضعف في
القدرة على ال�سم ��ع �سواء كان دائما
�أو متقلب ��ا� ،إال �إن ��ه ي�ؤث ��ر عل ��ى �أداء
الطالب التعليمي.
وم ��ن خ�ل�ال ا�ستعرا� ��ض نم ��وذج
ج�ستاف�س ��ون نرك ��ز في ه ��ذا البحث على
النوع الأول والذي يجعل ال�صف المدر�سي

مناذج املنتجات

مناذج النظم

حقيبة تعليم ذاتي �أو معلم مقرر �أو مناهج متكاملة
عال
عال
فريق
عادة فريق
عال /عال جدا
عال
تطوير( ت�صميم)
تطوير( ت�صميم)
عال جدا
منخف�ض �إىل متو�سط
متو�سط �إىل عال
متو�سط �إىل عال
متو�سط �إىل عال
عال جدا
متو�سط �إىل عال
عال
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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مح ��ور ًا الهتمام ��ه ،ي�ضع ف ��ي االعتبار �أن
هن ��اك معلم ��ا وطالب ��ا ومنهج ��ا درا�سيا
ومكانا للتدري�س  ،ويكون هدف المعلم هو
القي ��ام ب�أف�ضل عمل ممك ��ن �ضمن حدود
الإمكاني ��ات المتاح ��ة ،ويغل ��ب عل ��ى هذا
النوع من النماذج �أ�سلوب اختيار الو�سائل
بدال من �إنتاجها .
ويدخل تح ��ت هذا الت�صني ��ف نموذج
جيرالك و�إيلى (1980,Gerlach &Elyم)
–�ش ��كل ( -)3وهو منا�سب – من وجهة
نظر الكات ��ب -لت�صميم وبن ��اء �أي برنامج
تعليمي مق ��دم لفئة المعوقين �سمعيا وذلك
للأ�سباب التالي ��ة� :سهولة خطواته واتباعه
للمنح ��ى الخط ��ي  LINEARوالمتوا�صل
 SIMULTANEUOSوات�س ��اق خطواته
م ��ع طبيعة الفئ ��ة الم�ستهدف ��ة  ،وتركيزه
عل ��ى �أهمي ��ة تحديد المتطلب ��ات ال�سابقة
والتقوي ��م الم�ستمر وتقويم الأداء واختيار
اال�ستراتيجي ��ة المنا�سب ��ة ،واهتمام ��ه
بالتغذي ��ة الراجع ��ة ،كم ��ا ويت�ضم ��ن هذا
النموذج الخطوات التالية:
•تحديد المحت ��وى وتحديد الأهداف
ويتم ذلك ب�ش ��كل متزامن من خالل
�أن�شطة متداخل ��ة بع�ضها مع بع�ضها
الآخر.
•تقويم ال�سل ��وك المدخلي للمتعلمين
وخ�صائ�صهم وقدراتهم.
•تحدي ��د المواق ��ف التعليمي ��ة عب ��ر
المراح ��ل الخم� ��س ب�ش ��كل متزامن
ومتفاعل فيما بينها ومتنوع.
•تقوي ��م الأداء  :م ��ن خ�ل�ال قيا� ��س
الإنج ��از وارتب ��اط ذل ��ك بالأهداف
التي و�ضعت في الخطوة الأولى.
•التغذية الراجعة ( المرتدة) للوقوف
على فاعلية التعليم من خالل �إعادة
النظر في مكونات النظام .
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تطبيق النموذج:
عن ��د ال�ش ��روع ف ��ي ت�صمي ��م برنامج
تعليمي مق ��دم للمعوقين �سمعي ��ا ا�ستنادا
عل ��ى ه ��ذا النم ��وذج ف�إن ��ه ينبغ ��ي اتب ��اع
الخطوات التالية:
�أوال :تحديد المحتوى التعليمي:
تتم درا�سة تحديد المحتوى التعليمي
ف ��ي �أي برنام ��ج تعليمي مق ��دم للمعوقين
�سمعي ��ا تحدد في ��ه المه ��ارات والمعارف
ف ��ي مج ��ال مو�ض ��وع المق ��رر المدر�س ��ي

(المعرف ��ي والمهاري) ل ��ذا تجب مراعاة
محت ��وى الخ�صائ� ��ص المعرفي ��ة واللغوية
وم�ستوى التح�صي ��ل الأكاديمي للمعوقين
�سمعيا من خالل طرح الأ�سئلة التالية:
•ه ��ل الأ�سلوب الجمعي ف ��ي التدري�س
منا�س ��ب �أم �أن هن ��اك حاجة لتنفيذ
برام ��ج الخط ��ط التربوي ��ة الفردية
�س ��واء في كامل المنه ��ج �أو في بع�ض
�أجزائ ��ه وف ��ق خ�صائ� ��ص الط�ل�اب
المعوقين �سمعيا ؟

تكنولوجيات

•ما طريق ��ة التوا�ص ��ل المف�ضلة لدى
الط�ل�اب المعوقي ��ن �سمعي ��ا وم ��دى
�إتقان المعلم لط ��رق التوا�صل معهم
كلغ ��ة الإ�ش ��ارة الخا�ص ��ة بال�صم �أو
الأبجدية الإ�شارية �أو قراءة ال�شفاه؟
•هل هن ��اك م�ص ��ادر يمك ��ن ا�ستقاء
المنه ��ج وم ��ا يت�ضمن ��ه م ��ن و�سائل
وتجهيزات؟
•هل تتوفر مراجع علمية وخبرات ت�ساعد
في بناء المنهج �أو البرنامج التعليمي؟
ثانيا :تحديد الأه��داف التعليمية
العامة وال�سلوكية:
تتم �صياغة الأهداف ب�أ�سلوب �سلوكي
وف ��ق مدخ ��ل النظم حت ��ى يظه ��ر النتاج
التعليم ��ي؛ من خ�ل�ال �صياغ ��ة الأهداف
العامة للبرنامج التعليمي ومن ثم �صياغة
الأه ��داف الإجرائية لكل در�س من درو�س
البرنامج بطريقة محددة وقابلة للقيا�س.
ثالث��ا :تقوي��م ال�سل��وك المدخل��ي
للطالب المعوقين �سمعيا :
وفيه ��ا يت ��م التع ��رف عل ��ى ق ��درات

الط�ل�اب م ��ن المعوقي ��ن �سمعي ��ا
وخ�صائ�صه ��م المعرفي ��ة واللغوي ��ة
والج�سدي ��ة وخلفياته ��م الأكاديمي ��ة قبل
الب ��دء بتعل ��م المحت ��وى الجدي ��د ،ويكون
ذلك باتب ��اع �أ�سالي ��ب القيا� ��س الر�سمية
وغير الر�سمية واالختب ��ارات التح�صيلية
والمقايي�س النف�سي ��ة .ويكون ذلك بهدف
الإجابة على الأ�سئلة التالية:
•ه ��ل المتعلم ��ون ي�شترك ��ون ف ��ي
خ�صائ�صه ��م؟ ه ��ل هن ��اك تباي ��ن
وفروق فردية كبيرة بينهم ؟
•حي ��ث �إن الإعاقة ال�سمعي ��ة لي�س لها
الت�أثي ��ر ذاته على جمي ��ع الأ�شخا�ص
المعوقي ��ن �سمعي ��ا وال ي�شكل ��ون فئة
متجان�س ��ة حيث ل ��كل �شخ�ص معوق
�سمعيا خ�صائ�ص فريدة (الخطيب،
1998م).
•م ��ا درج ��ة الخ�س ��ارة ال�سمعي ��ة لدى
كل طال ��ب م ��ن الط�ل�اب المعوقي ��ن
�سمعيا؟
•م ��ا مق ��دار الفق ��دان اللغ ��وي ل ��دى

المتعلمين وتاريخ الإ�صابة بالإعاقة.
ه ��ل كان ��ت بع ��د اكت�س ��اب اللغ ��ة �أم
كان ��ت قب ��ل اكت�سابه ��ا؟ ال�ش ��ك �أن
الجانب اللغوي �أكث ��ر الجوانب ت�أثرا
بالإعاقة.
رابعا :تحديد اال�ستراتيجية:
يرك ��ز نم ��وذج جي ��رالك و �إيل ��ي على
تحدي ��د ا�ستراتيجي ��ة التعلي ��م الت ��ي
تتنا�س ��ب م ��ع م�ست ��وى تح�صي ��ل الطالب
وقدراته ��م واهتماماته ��م .ل ��ذا فعن ��د
تحدي ��د الإ�ستراتيجية المنا�سبة للبرنامج
التعليمي ف�إن هناك خيارات متعددة تفي
بذلك منها:
تفري ��د التعلي ��م  :وه ��ي ا�ستراتيجية
التعلم حتى التمكن �أو ا�ستراتيجية التعلم
للإتق ��ان ،بما يمتاز به التعلم للإتقان عن
التعل ��م التقليدي من جان ��ب ،ومن جانب
�آخر اقتراب خطوات ه ��ذه اال�ستراتيجية
من خطوات نم ��وذج الت�صمي ��م التعليمي
لجيرالك و�إيلي ،والذي تم اتباعه في هذا
المقال.
ويتم تطبي ��ق ا�ستراتيجية التعلم حتى
التمك ��ن وفق ��ا للخطوات التالي ��ة (�سالم،
م�صطفى 2005م):.
•تقديم الهدف التعليمي الأول.
•تطبيق اختبار المدخالت ال�سلوكية.
•تقديم مادة التعلم.
•تطبيق اختبار بنائي.
•تقدي ��م �أن�شطة تنموي ��ة وعالجية �أو
ت�صحيحية.
•تطبيق االختبار النهائي.
وه ��ذه اال�ستراتيجي ��ة تفي ��د وب�ش ��كل
كبير ف ��ي تنفيذ البرامج التربوية الفردية
للمعوقي ��ن �سمعيا والتي تعتمد ب�شكل كبير
عل ��ى تفري ��د التعلي ��م ومراع ��اة الف ��روق
الفردية بين المتعلمين  .وهي عملية �أي�ضا
في توزيع الطالب بناء على التجان�س فيما
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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بينه ��م فالطالب �ضع ��اف ال�سم ��ع الذين
يف�ضل ��ون التوا�صل ال�شف ��وي وبا�ستخدام
المعينات ال�سمعي ��ة يمكن �إدراجهم تحت
مجموعة واحدة  ،والطالب ال�صم الذين
ي�ستخدم ��ون لغ ��ة الإ�ش ��ارة اليدوي ��ة ف ��ي
مجموعة �أخرى متجان�سة.
خ��ام�����س��ا :ت��ن��ظ��ي��م ال���ط�ل�اب في
مجموعات:
ع ��ن طري ��ق ت�صنيفه ��م ح�س ��ب
خ�صائ�صه ��م الم�شتركة لتكوين مجموعة
متجان�س ��ة �أو اختي ��ار �أ�سل ��وب التعلي ��م
الفردي العالجي وت�صميم البرنامج وفق
نم ��وذج الت�صميم ولكن ب�صورة التدري�س
والتدريب الفردي للمعوق �سمعيا
���س��اد���س��ا :ت��ح��دي��د وت���وزي���ع وقت
التدري�س :
الوق ��ت يجب �أن يكون ثابت ��ا ومتوافقا
ومق�سم ��ا عل ��ى اال�ستراتجي ��ات المتبع ��ة
ّ
ومت�سقة مع الأهداف المو�ضوعة ومقيا�سا
لمدى �إمكانية تحقيقها .
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�سابعا :تحديد الم��كان الذي �سيتم
فيه التعلم:
يتمي ��ز نم ��وذج جي ��رالك و �إيل ��ي ب�أن
م ��كان التدري� ��س غي ��ر مرتب ��ط بال�صف
(غير ثاب ��ت ) ،وهذه المي ��زة تتيح توفير
الخبرة المبا�ش ��رة للمتعلم المعوق �سمعيا
م ��ن خالل تنفيذ ه ��ذه الدرو�س في بيئات
تتوافق مع مو�ض ��وع الدر�س فدرو�س علوم

النب ��ات م ��ن الممك ��ن �أن تتم ف ��ي حديقة
المدر�س ��ة ودر�س ال�صالة م ��ن المنا�سب
�أن يكون في الم�سج ��د المجاور كل ح�سب
الأهداف المو�ضوعة.
ثامنا :اختيار م�صادر التعلم:
تكت�س ��ب ه ��ذه الخط ��وة �أهميتها من
كونها ت�ؤثر في بناء اال�ستراتيجية المتبعة
وف ��ي و�ض ��ع الأه ��داف �أي�ضا ،ف� ��إذا كانت
الحديقة غير متاح ��ة لتنفيذ در�س العلوم
مث�ل�ا؛ ف�إن المعلم قد ي�ضط ��ر �إلى �إعادة
النظر في اال�ستراتيجية والأهداف بحيث
يك ��ون م ��كان التدري�س في ال�ص ��ف ومن
خ�ل�ال نم ��اذج و�ص ��ور ولي�س ع ��ن طريق
الخبرة المبا�شرة الحية.
تا�سعا :تقويم الأداء:
ي�أخ ��ذ التقوي ��م �أ�ش ��كاال مختلف ��ة في
البرنامج منها التقوي ��م البنائي التكويني
والتقويم القبل ��ي والتقويم النهائي للت�أكد
م ��ن تح�صيل الط�ل�اب المعوقي ��ن �سمعيا
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى قيا� ��س اتجاهاته ��م نحو
المحت ��وى وط ��رق التدري� ��س ،وف ��ي ه ��ذا
النموذج ف�إن تقوي ��م الأداء يكون مرتبطا
بالأه ��داف المو�ضوعة في الخطوة الأولى
مما يعني �أن النظام يق ِّوم نف�سه.

تكنولوجيات

عا�شرا:التغذية الراجعة:
وه ��ي عملي ��ة م�ستم ��رة للت�أك ��د م ��ن
فاعلي ��ة التعل ��م ،وبن ��اء عليها ت ��م �إجراء
تعدي�ل�ات عل ��ى بع�ض خط ��وات النموذج.
وذل ��ك من خ�ل�ال :التقوي ��م البنائي وفيه
يعر� ��ض وا�ض ��ع البرنام ��ج التعليم ��ي على
�أ�صحاب الخب ��رة البرنامج قب ��ل تطبيقه
لال�ستف ��ادة م ��ن مالحظاته ��م� ،أو يك ��ون
ل ��دى وا�ض ��ع البرنامج قن ��وات توا�صل مع
المنفذين للبرنام ��ج (لإجراء التعديالت
والت�صحيح ��ات الطارئ ��ة عل ��ى النظ ��ام
واال�ستراتجية) بالإ�ضافة �إلى تقويم �أداء
المتعلمي ��ن وتط ��وره م ��ن خ�ل�ال التقويم
الم�ستمر �أو التقويم النهائي .
الخال�صة :2
يعتب ��ر نم ��وذج جي ��رالك و�إيل ��ي وه ��و
�أح ��د نم ��اذج الت�صمي ��م ال�صف ��ي م ��ن
�أن�س ��ب النماذج ،لما يتمي ��ز به من �سهولة
في خطوات ��ه وات�ساقه ��ا مع طبيع ��ة الفئة
الم�ستهدف ��ة ،وم ��ا يت�ضمن ��ه م ��ن تحديد
المحت ��وى وتحديد الأه ��داف ،ويتم ذلك
ب�شكل متزامن من خالل �أن�شطة متداخلة
في بع�ضها ،واهتمام ��ه في تقييم ال�سلوك
المدخل ��ي للمتعلمي ��ن وخ�صائ�صه ��م

وقدراته ��م ،وتحدي ��د المواق ��ف التعليمية
ب�شكل متزامن ومتفاعل فيما بينها ب�شكل
متن ��وع من خالل قيا� ��س الإنجاز وارتباط
ذلك بالأهداف الت ��ي و�ضعت في الخطوة
الأول ��ى ،بالإ�ضاف ��ة �إلى توظي ��ف التغذية
الراجعة في بن ��اء النظام التعليمي ،ومثل
ه ��ذا النم ��وذج يمك ��ن توظيف ��ه ف ��ي بناء
وت�صمي ��م البرام ��ج التربوي ��ة المقدم ��ة
للمعوقي ��ن �سمعي ��ا بمختلف فئاته ��م لما
يتمي ��ز به م ��ن خ�صائ�ص ومي ��زات كثيرة
تفي بخ�صائ�ص ه�ؤالء الطالب.
المراجع:
•جا�ستف�س ��ون ،كن ��ت ،بران� ��ش ،وروب ��رت
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مكتبةالعبيكان.
•الخطيب،جم ��ال (1998م) .مقدم ��ة
ف ��ي الإعاق ��ة ال�سمعية  ،عم ��ان،دار الفكر
للطباعة والن�شر.
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�شعبةاللغ ��ة الفرن�سي ��ة بكلي ��ة التربي ��ة في
�ضوء المعايير القومي ��ة لجودة المعلم في
م�ص ��ر ،ورقة عم ��ل مقدمة للق ��اء ال�سنوي
الثال ��ث ع�شر للجمعي ��ة ال�سعودي ��ة للعلوم
التربوية والنف�سية ( ج�ستن ) ،الريا�ض.
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تــكنولوجيات
ق���ال اهلل تعال���ى( :ه��و
ال��ذي أنش��أ لك��م الس��مع
واألبصار واألفئدة قليال ما
تشكرون) .
فالس���مع نعم���ة م���ن نعم
اهلل الجليل���ة الت���ي وهبه���ا
س���بحانه وتعالى لبن���ي آدم.
فمن خالل الس���مع يس���تطيع
اإلنس���ان أن يتعلم الكالم ثم
يتكلم عن كل ما يجيش في
ص���دره وم���ا يتطلب���ه جس���ده.
فالس���مع وال���كالم أدوات
مهمة ف���ي تواص���ل بني آدم
مع بعضه���م البعض بل هو
أساس في التعبير عن الحياة
كلها .
�إعداد� /أ .ن�سرين عثمان �سندي
nesee7@hotmail.com

أجهزة واختبارات السمعيات
في مراكز القياس والتشخيص بالتربية الخاصة للبنات
ال�سمعيات:
ه ��و العل ��م المخت�ص بدرا�س ��ة ال�سمع
وا�ضطرابات ال�سمع و�إجراءات الت�شخي�ص
لتح ��دد مدى ت�أثير الإعاق ��ة ال�سمعية على
الأن�شط ��ة اليومية ،وو�صف طبيعتها ومدى
اال�ضط ��راب واقت ��راح خط ��وات الع�ل�اج
والت�أهيل ال�سمعي.
�أخ�صائية قيا�س ال�سمع:
�أخ�صائي ��ة قيا� ��س ال�سم ��ع ه ��ي التي
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تقوم بالإج ��راءات الت�شخي�صية بالإعاقة
ال�سمعي ��ة واقت ��راح المعين ��ات ال�سمعي ��ة
المنا�سبة.
مهام �أخ�صائية قيا�س ال�سمع:
1 .1تح ��دد نوع ودرجة الإعاق ��ة ال�سمعية
وتق ��دم خدم ��ات ت�أهيلي ��ة و�إع ��ادة
ت�أهيلية لل�شخ�ص الم�صاب بالإعاقة
ال�سمعية.
2 .2تطبي ��ق وتف�سي ��ر �أن ��واع مختلفة من

االختب ��ارات مث ��ل اختب ��ار التو�صيل
العظمي والهوائ ��ي واختبارات تمييز
وا�ستقب ��ال ال ��كالم ،وذل ��ك به ��دف
تحديد ن ��وع ودرجة الإعاقة ال�سمعية
وموق ��ع الإ�صاب ��ة والت�أثي ��ر على فهم
الكالم.
3 .3تقوي ��م نتائ ��ج االختب ��ار فيم ��ا يتعلق
بالمعلوم ��ات الطبي ��ة والتربوي ��ة
واالجتماعي ��ة وال�سلوكي ��ة المجموعة

تكنولوجيات

م ��ن الآب ��اء والأ�س ��ر والمعلمي ��ن
و�أخ�صائ ��ي النط ��ق واللغ ��ة وغيرها
م ��ن المه ��ن الم�ساع ��دة ،به ��دف
تحديد م�شكالت التوا�صل المرتبطة
بالإعاقة.
4 .4تخط ��ط وتقدم الخدم ��ات الت�أهيلية
و�إع ��ادة الت�أهيل والوقاي ��ة ،م�شتملة
عل ��ى اختي ��ار و اختب ��ار ال�سماع ��ة
الطبية و�ضبطها ،والإر�شاد والتدريب
ال�سمع ��ي وق ��راءة ال�شف ��اه والت�أهيل
اللغ ��وي والمحادثة الكالمية وتطوير
برام ��ج عالجية �أخ ��رى بالتعاون مع
�أخ�صائيين مهنيين م�ساعدين.
5 .5تحيل الطالبة الم�صابة �إلى الأطباء

جراح ��ي الأن ��ف والأذن والحنج ��رة
�إذا كان ذلك �ضروريا.
6 .6كتاب ��ة تقرير ع ��ن الحال ��ة ال�سمعية
للتلمي ��ذات ف ��ي نهاي ��ة كل ف�ص ��ل
درا�سي .
التخطيط ال�سمعي:
ه ��و تحلي ��ل �آلي ��ة ال�سم ��ع الإن�سان ��ي
لل�صوت وفق تغيرات التردد وال�شدة .
�أنواع الفقدان ال�سمعي:
 -1ف� � � �ق � � ��دان �� �س� �م� �ع ��ي ت ��و�� �ص� �ي� �ل ��ي:

Conductive hearing loss

وه ��و فق ��دان �سمع يمك ��ن عالجه عن
طري ��ق الأدوي ��ة والعقاقير الطبي ��ة �أو عن
طري ��ق العملي ��ات الجراحي ��ة وبع ��د زوال

درجات الفقدان ال�سمعي
1

�سمع طبيعي

Normal Hearing

0-25dB

2

�ضعف ب�سيط

Mild

25-40dB

3

�ضعف متو�سط

Moderate

41-55dB

4

�ضعف متو�سط �إلى �شديد

Moderate to sever

56-70dB

5

�ضعف �شديد

Sever

71-90dB

6

�ضعف حاد فاكثر

Profound

90dB
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تــكنولوجيات
ال�سب ��ب نج ��د �أن ال�سمع يعود �إل ��ى حالته
الطبيعية وتكون الإ�صابة بالأذن الخارجية
�أو الو�سطى �أو االثنين معا.
-2فقدان �سمعي ع�صبي ح�سي:

Sensor neural hearing loss

وه ��ذا الن ��وع تكون الإعاق ��ة في الأذن
الداخلية وع�صبها ال�سمعي المو�صل للمخ
مم ��ا ي� ��ؤدي �إلى ع ��دم �إي�ص ��ال الموجات
ال�صوتي ��ة �إل ��ى مراك ��ز ال�سم ��ع العليا في
الم ��خ ،وه ��ذا الن ��وع م ��ن الفق ��د ال�سمعي
ي�صع ��ب عالجه حي ��ث �أن التل ��ف ي�صيب
الألياف الح�سية والع�صبية.
 -3ف � � �ق� � ��دان ال � �� � �س � �م� ��ع ال� � �م � ��رك � ��ب :
Mixed hearing loss

ويك ��ون خليط ًا من الفق ��دان ال�سمعي
التو�صيل ��ي والفق ��دان ال�سمع ��ي الع�صبي
الح�سي.
�-4إعاق ��ات الجه ��از الع�صب ��ي ال�سمع ��ي:
System

Nervous

Impairments

Auditory

تنت ��ج ع ��ن �أمرا�ض �أو تحط ��م ي�صيب
الجهاز الع�صبي ال�سمع ��ي المركزي لدى
الكب ��ار� ،أو تط ��ور م�ضط ��رب �أو مت�أخ ��ر
للجهاز الع�صبي ال�سمعي لدى الأطفال.
فنية �صب القوالب:
هي الت ��ي تقوم ب�أخ ��ذ ب�صمات الأذن
و�صب القوالب المنا�سبة لكل تلميذة .
مهام عمل فنية �صب القوالب:
1 .1عمل ب�صم ��ات القوالب الخا�صة بكل
�أذن لكل تلميذة م�صابة ب�ضعف �سمع
ي�ستلزم خدمات التربية الخا�صة.
2 .2القي ��ام بت�صنيع القوال ��ب المنا�سبة
لكل �أذن ح�سب الب�صمات المعدة.
3 .3متابع ��ة التلمي ��ذات بع ��د ا�ستخ ��دام
القوالب للت�أكد من مالءمتها لتجنب
ح ��دوث �أي ت�شوي�ش عن ��د ا�ستخدام
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المعين ال�سمعي.
�4 .4إعادة عمل ب�صمات الأذن للتلميذات
كلما دعت الحاجة �إلى ذلك.
5 .5تحديد احتياج معم ��ل �صب القوالب
م ��ن الأجه ��زة والخام ��ات والأدوات
الالزمة لت�صنيع القوالب.
اخ���ت���ب���ارات و�أج����ه����زة ال��ق��ي��ا���س
والت�شخي�ص ال�سمعي:
-1اختب ��ار المنظار الأذني لفح�ص الأذن
الخارجية Otoscope
لفح�ص قن ��اة الأذن الخارجية وطبلة
الأذن ،وم ��ن خالل ��ه يت ��م معرف ��ة وج ��ود
االلتهابات الأذنية والتجمعات ال�شمعية.
-2اختب ��ارات ال�شوك ��ة الرنان ��ة Tuning
Fork Tests

ت�ستخ ��دم اختبارات ال�شوك ��ة الرنانة
لت�شخي� ��ص الفقدان ال�سمع ��ي التوا�صلي،
وم ��ن �أكث ��ر االختب ��ارات ا�ستخداما لهذا
الهدف ه ��و اختب ��ار ويب ��ر Weber Test
واختبار رين Rinne Test
-3غرف ��ة قيا� ��س ال�سم ��ع كاتم ��ة لل�صوت

:BOOTH

يت ��م تركي ��ب الغرف ��ة المعزول ��ة م ��ن
ال�صوت والإ�ضاءة بطريقة علمية تتما�شى
م ��ع الموا�صف ��ات العالمي ��ة للموا�صف ��ات
و المقايي� ��س .وه ��ذه الغ ��رف ف ��ي غاي ��ة
ال�ضرورة لإجراء فحو�صات ال�سمع للت�أكد
م ��ن دق ��ة و �صح ��ة نتائج فح� ��ص ال�سمع.
غرف قيا�س ال�سمع مزودة ب�أحدث �أجهزة
قيا� ��س فح� ��ص يت ��م فح�ص كف ��اءة عمل
الأجهزة ب�شكل دوري.
-4جهاز قيا�س ال�سمع :Audiometer
فح� ��ص ال�سم ��ع با�ستجاب ��ة المع ��وق
�سمعيا:
يح ��دد �أدن ��ى �ش ��دة لل�ص ��وت يمك ��ن
�سماعها م ��ن قبل الم�ستمع ف ��ي الأذنين.

تكنولوجيات
وتو�ض ��ح النتائج ف ��ي المخط ��ط ال�سمعي
بم ��دى من الت ��رددات مقاب ��ل ال�شدة dB
بالد�سبيل.
-5جه ��از قيا� ��س �ضغ ��ط اله ��واء عل ��ى
الطبلةTympanometer :
ي�ستخ ��دم ف ��ي تحدي ��د �ضغ ��ط الأذن
الو�سط ��ى وحرك ��ة الطبل ��ة ووظيف ��ة قناة
ا�ستاكيو� ��س وا�ستمرارية حركة العظيمات
الث�ل�اث واالنعكا�س ��ات ال�صوتي ��ة .كما �إن
�أخ�صائ ��ي ال�سم ��ع ي�ستفيد من ��ه في حالة
عدم القدرة على تحدي ��د العتبة ال�سمعية
لدى االطفال غير المتعاونين.
�-6أجهزة معينة لل�سمعHearingAid:
هي و�سائ ��ل ت�ستخدم م ��ن قبل الفرد
المع ��وق �سمعي ��ا بغر� ��ض اال�ستف ��ادة مما
تبق ��ى لديه م ��ن الق ��درات ال�سمعية .ولها
�أحجام مختلف ��ة مثل خلف الأذن �أو داخل
الأذن �أو داخل قناة الأذن.كما �أن لها قوة
تكبير مختلفة لل�صوت.
-7القوالب:
مختبر ت�صني ��ع قوالب الأذن :يتم في
المختب ��ر ت�صني ��ع قوال ��ب الأذن لتركيب
ال�سماع ��ات عليه ��ا با�ستخ ��دام المعدات
المطلوب ��ة و الم ��واد الأولي ��ة ذات الجودة
العالي ��ة ،و تكون �صناع ��ة كل قالب ح�سب
حاج ��ة كل طالبة و بعناي ��ة فائقة ل�ضمان
نجاح تركيبها على الأذن.
-8جه ��از تقيي ��م المعين ��ات ال�سمعي ��ة :
hearing aid analyzer

ي�ستخدم الجهاز في برمجة و معايرة
ال�سماع ��ات الطبي ��ة با�ستخ ��دام برام ��ج
حا�سوبية معينة تتنا�سب مع مختلف �أنواع
ال�سماعات المبرمجة و الرقمية .
يظه ��ر ه ��ذا الجه ��از ب�ش ��كل واقع ��ي
للمعوق �سمعيا ن�سب ��ة تح�سن قدرة ال�سمع
بعد تركيب المعين ال�سمعي.

-9جه ��از قيا� ��س ا�ستجاب ��ة ج ��ذع الدم ��اغ
ال�سمعي ��ةAuditory Brainstem :
Response Audiometry - ABR

ي�ستخ ��دم لقيا�س الح�سا�سية ال�سمعية
ل ��دى الأطف ��ال الر�ض ��ع والفئ ��ات �صعب ��ة
االختبار وكذلك للتعرف على ا�ضطرابات
الع�صب ال�سمعي (الثامن).
-10جه ��از فح� ��ص الت ��ردد ال�سمع ��ي
القوقعيOtoacoustic Emission :
ي�ستخدم لتحديد الفقدان ال�سمعي في
الفئات �صعبة االختبار وخ�صو�صا الأطفال
حديث ��ي الوالدة ويحدد �ص ��دق ا�ستجابات
المري�ض خالل اختبار ال�سمع ،وي�ستخدم
ف ��ي الك�ش ��ف وتحدي ��د ح ��االت ال�ش ��ذوذ
ال�سمعي المركزي مث ��ل ا�ضطرابات جذع
الدماغ وفي مراقبة تغيرات القوقعة.
 -11تقنية :FM
�إن �أنظم ��ة  FMتتغل ��ب على الم�شاكل
المرتبط ��ة بال�ضجي ��ج والم�ساف ��ة و�صدى
ال�صوت .يعم ��ل المر�سل(ميكرفون) على
التق ��اط ال ��كالم ومن ث ��م نقل ��ه مبا�شرة
للم�ستقب ��ل المت�ص ��ل بالمعي ��ن ال�سمع ��ي،
وبذلك ي�صبح �ص ��وت المتحدث م�سموعا
وبدرج ��ة �أعل ��ى م ��ن م�ست ��وى ال�ضجي ��ج
الخلفي ،وينتج عن ذلك ات�صال فعال في
�أجواء ي�ستحيل التوا�صل فيها في العادة.
فوائد نظام :FM
1 .1تح�س ��ن ف ��ي الدرج ��ة الم�سموع ��ة
وو�ضوح ال ��كالم وهذا ي�ؤث ��ر �إيجابيا
ف ��ي عملي ��ة التط ��ور اللغ ��وي والفهم
الكالمي والإدراك الأكاديمي.
2 .2زي ��ادة في فت ��رة االنتباه ال ��ذي ي�ؤثر
على الإدراك والتمييز ال�صوتي.
3 .3تتم الفوائ ��د المثلى عن ��د ا�ستخدام
نظام ( )FMفي مرحلة مبكرة عند
بداية ا�ستخدام المعينات ال�سمعية.
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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قــراءات

�أ .عبدالعزيز بن �إبراهيم البدر
se_dgo@moe.gov.sa
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صعوبات التع ُّلم
الملخ�ص:
هدفت الدرا�سة �إلى التعرف على �أهم
المعايير المهنية ال�لازم توافرها لدى
معلمي التالميذ ذوي �صعوبات التعل ُّم
وال�ت�ع��رف على ال�م�ت��واف��ر منها حالي ًا.
وهدفت �إلى التعرف على درجة االختالف
في مدى �أهمية وتوافر المعايير المهنية
بين معلمي التالميذ ذوي �صعوبات التعلُّم
باختالف العمر ،الخبرة والتقدير عند
التخرج.
وا�ستخدم الباحث في هذه الدرا�سة
المنهج الو�صفي التحليلي ،وتكونت �أداة
ال��درا� �س��ة (مقيا�س المعايير المهنية
الالزمة لمعلمي التالميذ ذوي �صعوبات
التعلُّم) من ( )68عبارة عن المعارف
والمهارالت موزعة على ثمانية �أبعاد تمثل
المعايير المهنية ،وهي الأ�س�س العامة،

44

التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر

البيئة التعليمية والتفاعل االجتماعي،
التخطيط التدري�سي ،اال�ستراتيجيات
ال�ت��دري���س�ي��ة ،ال�ل�غ��ة  ،التقييم  ،العمل
ال �ج �م��اع��ي  ،ال �م �م��ار� �س��ات الأخالقية
والمهنية .وتكونت عينة ال��درا��س��ة من
( )134معلم ًا للتالميذ ذوي �صعوبات
التعلُّم في مدينة الريا�ض.
وتم تحليل �أداة الدرا�سة با�ستخدام
الأ�ساليب الإح�صائية التالية التكرارات
والن�سب المئوية والمتو�سطات الح�سابية
واختبار تحليل التباين الأحادي واختبار
�شيفيه .و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة الآتي:
�أو ًال :ج� ��اءت ج �م �ي��ع المعايير
المهنية من وجهة نظر معلمي التالميذ
ذوي ��ص�ع��وب��ات ال�ت�ع�لُّ��م م�ه�م��ة بدرجة
كبيرة ،بالترتيب التنازلي الآت��ي :معيار
التخطيط التدري�سي  ،معيار التقييم،

ال��ج��ام��ع��ة :ج�
�ام� ع��ة ال��م��ل��ك � �س �ع��ود.
ال��ك��ل��ي �ة ال��م �ان �
ح �ة :ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي �ة.
ال��ق�����س�م ال��ع��ل��م�
ي :ال �ت��رب �ي��ة الخا�صة.
التخ�ص�ص /ال
م�سار� :صعوبات التعلم.
عنوان الر�سالة:
المعايير المهنية الالزمة
لمعلمي التالميذ
ذوي �صعوبات التعلُّم.
ا� ���س����م ال�����ب�����ا
ح�����ث :ع� �ب� �دال� �ع���زي���ز
اب� � �ن �إب � �راه � �ي� ��م
ع� �ب� �دال� �ع ��زي ��ز ال� �ب ��در.
ال���درج���ة ال��ع�
�ل��م��ي �ة :الماج�ستير.
ت���اري����خ ال��م��ن �
اق�����ش �ة �أو ال��م��ن �ح:
1431/7/11ه� �ـ ،ا
لموافق 2010/6/23م.

م�ع�ي��ار الأ� �س ����س ال �ع��ام��ة ،م�ع�ي��ار البيئة
التعليمية والتفاعل االجتماعي ،معيار
اال�ستراتيجيات التدري�سية ،معيار اللغة،
معيار الممار�سات الأخالقية والمهنية،
معيار العمل الجماعي.
ثاني ًا :جاء توافر المعايير المعنية
م��ن وج�ه��ة نظر معلمي التالميذ ذوي
�صعوبات التعلُّم بدرجة كبيرة بالترتيب
ال �ت �ن��ازل��ي الآت� � ��ي :م �ع �ي��ار التخطيط
التدري�سي ،معيار التقييم.
ثالث ًا :جاء توافر المعايير المهنية
م��ن وج�ه��ة نظر معلمي التالميذ ذوي
�صعوبات التعلُّم بدرجة متو�سطة ،بالترتيب

قراءات
التنازلي الآت��ي :معيار الأ�س�س العامة،
معيار اال�ستراتيجيات التدري�سية ،معيار
البيئة التعليمية والتفاعل االجتماعي،
معيار الممار�سات الأخالقية والمهنية،
معيار اللغة ،معيار العمل الجماعي.
رابع ًا :فيما يتعلق بالفروق في درجة
�أهمية المعايير المهنية ودرجة توافرها
م��ن وج�ه��ة نظر معلمي التالميذ ذوي
�صعوبات التعلُّم باختالف العمر ،الخبرة
والتقدير عند التخرج ،ج��اءت النتائج
على النحو الآتي:
 -1عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
ع �ن��د م���س�ت��وى ( )0.05ف���أق��ل في
ا��س�ت�ج��اب��ات معلمي ال�ت�لام�ي��ذ ذوي
�صعوبات التعلُّم لدرجة �أهمية المعايير
المهنية ( ع��دا م�ع�ي��اري التخطيط
ال �ت��دري �� �س��ي وال �ت �ق �ي �ي��م) باختالف
تقديرهم عند التخرج.
 -2عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
ع �ن��د م���س�ت��وى ( )0.05ف���أق��ل في

ا��س�ت�ج��اب��ات معلمي ال�ت�لام�ي��ذ ذوي
�صعوبات التعلُّم لدرجة �أهمية المعايير
المهنية ( ع��دا م�ع�ي��اري التخطيط
ال �ت��دري �� �س��ي وال �ت �ق �ي �ي��م) باختالف
تقديرهم عند التخرج.
 -3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.05ف�أقل في ا�ستجابات
م�ع�ل�م��ي ال �ت�لام �ي��ذ ذوي �صعوبات
التعلُّم لدرجة �أهمية معيار التخطيط
التدري�سي باختالف تقديرهم عند
ال�ت�خ��رج ،و�أن ال�ف��روق��ات ك��ان��ت بين
معلمي التالميذ ذوي �صعوبات التعلُّم
الذين تقديرهم (مقبول) من جهة
والذين تقديرهم ( جيد  ،جيد جد ًا)
من جهة �أخ��رى و�أن الفروقات كانت
ل�صالح معلمي التالميذ ذوي �صعوبات
التعلُّم الذين تقديرهم ( جيد  ،جيد
جد ًا) .
 -4وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.01ف�أقل في ا�ستجابات

م�ع�ل�م��ي ال �ت�لام �ي��ذ ذوي �صعوبات
التعلُّم لدرجة �أهمية معيار التقييم
باختالف تقديرهم عند التخرج ،و�أن
الفروقات كانت بين معلمي التالميذ
ذوي �صعوبات التعلُّم الذين تقديرهم
(مقبول) من جهة والذين تقديرهم
( جيد  ،جيد ج��د ًا) من جهة �أخرى
و�أن الفروقات كانت ل�صالح معلمي
التالميذ ذوي �صعوبات التعلُّم الذين
تقديرهم ( جيد  ،جيد جد ًا) .
 -5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
ع �ن��د م���س�ت��وى ( )0.05ف���أق��ل في
ا��س�ت�ج��اب��ات معلمي ال�ت�لام�ي��ذ ذوي
�صعوبات التعلُّم لدرجة توافر المعايير
المهنية ( ع��دا معيار الممار�سات
الأخ�ل�اق��ي��ة وال �م �ه �ن �ي��ة) باختالف
�أعمارهم.
 -6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.05ف�أقل في ا�ستجابات
معلمي التالميذ ذوي �صعوبات التعلُّم
ل��درج��ة ت��واف��ر م�ع�ي��ار الممار�سات
الأخ�ل�اق� �ي ��ة وال �م �ه �ن �ي��ة باختالف
�أعمارهم ،و�أن الفروقات كانت بين
معلمي التالميذ ذوي �صعوبات التعلُّم
ال��ذي��ن �أع�م��اره��م (� 33سنة ف�أكثر)
من جهة والذين تتراوح �أعمارهم ما
بين ( � 32-31سنة) من جهة �أخرى
و�أن الفروقات كانت ل�صالح معلمي
التالميذ ذوي �صعوبات التعلُّم الذين
ت�ت��راوح �أع�م��اره��م م��ا بين ( 32-31
�سنة) .
 -7عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
ع �ن��د م���س�ت��وى ( )0.05ف���أق��ل في
ا��س�ت�ج��اب��ات معلمي ال�ت�لام�ي��ذ ذوي
�صعوبات التعلُّم لدرجة توافر المعايير
ال�م�ه�ن�ي��ة ب��اخ �ت�لاف ع���دد �سنوات
خبرتهم وتقديرهم عند التخرج.
التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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قــراءات
مراحل التطور واالهتمام بصعوبات التعلم في المملكة العربية السعودية
م

الحدث

التاريخ

1

بداية الدرا�سة في برنامج البكالوريو�س لم�سار �صعوبات التعلـُّم الذي �أ�ضيف �إلى خطة ق�سم
التربية الخا�صة بجامعة الملك �سعود.

1413 / 1412هـ

2

ا�ستحداث �إدارة �صعوبات التعلـُّم في الأمانة العامة للتربية الخا�صة التابعة لوزارة المعارف.

1416هـ

3

افتتاح (  ) 12برنامج ًا ل�صعوبات التعلـُّم في المرحلة االبتدائية وتعين فيها (  ) 13معلم ًا
متخ�ص�ص ًا في مجال �صعوبات التعلـُّم.

1417 / 1416هـ

4

افتتاح �أولى مراكز خدمات �صعوبات التعلـُّم الم�سائية في مدينة الريا�ض.

1419 / 1418هـ

5

اجتماعات لجنة متابعة وتطوير برامج �صعوبات التعلـُّم في الأمانة العامة للتربية الخا�صة.

1421 - 19هـ

6

اجتماعات المجموعة اال�ست�شارية التخ�ص�صية ل�صعوبات التعلـُّم في الأمانة العامة للتربية
الخا�صة.

1425 - 21هـ

7

�أ�صدرت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ممثلة في الإدارة العامة لرعاية المعوقين وت�أهيلهم ( نظام
رعاية المعوقين ) ,و�صنفت �صعوبات التعلـُّم ك�إعاقة.

1421 / 9 / 23هـ

8

�أ�صدرت وزارة المعارف ممثلة في الأمانة العامة للتربية الخا�صة
لمعاهد وبرامج التربية الخا�صة ).

9

بداية الدرا�سة في برنامج البكالوريو�س لم�سار �صعوبات التعلـُّم الذي �أ�ضيف �إلى خطة ق�سم
التربية الخا�صة في كلية المعلمين بجدة.

1423 / 1422هـ

10

بداية الدرا�سة في برنامج البكالوريو�س لم�سار �صعوبات التعلـُّم الذي �أ�ضيف �إلى خطة ق�سم
التربية الخا�صة في كلية التربية بجامعة الطائف.

1426 / 1425هـ

11

بداية الدرا�سة في برنامج الماج�ستير لم�سار �صعوبات التعلـُّم في ق�سم التربية الخا�صة بجامعة
الملك �سعود.

1427 / 1426هـ

12

�إقامة الم�ؤتمر الدولي ل�صعوبات التعلـُّم في الريا�ض من خالل وزارة التربية والتعليم ممثلة في
الإدارة العامة للتربية الخا�صة.

1427 / 10 / 28هـ

13

افتتاح برامج ل�صعوبات التعلـُّم في المرحلة المتو�سطة.

14

ت�أ�سي�س الجمعية الخيرية ل�صعوبات التعلـُّم
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( القواعد التنظيمية

1422هـ

1428 / 1427هـ
 1431هـ

أدبيات

شاعرة خرساء
�أ .محمد محمد �سالم عبدالكريم

�أن��������ا خ����ر�����س����اء ي�����ا �أب���ت���ي

ف��ه��ل ت��ت��زوج ال��خ��ر���س��اء ؟؟!

se_dgo@moe.gov.sa

وه�������ل ت���ل���ق���ى ل����ه����ا زوج������� ًا

ي���ح���ول ل��ي��ل��ه��ا �أن���������س���� ًا ؟؟!

ي���ب���ادل���ه���ا ال�����ه�����وى ����ش���ع���ر ًا

ي���ب���ادل���ه���ا ال�����ه�����وى ه��م�����س��ا

وي���ل���م�������س ن��ب�����ض �أ����ش���ع���اري

ب��������آي�������ات ال������ه������دى ل��م�����س��ا

�أن��������ا خ����ر�����س����اء ي�����ا �أب���ت���ي

و��������ش�������اع�������رة ب����ل���ا ن���ط���ق

�أ������ص�����وغ ال�������ش���ع���ر �أل����ح����ان���� ًا

ل���خ���ي���ر ال�����ك�����ون وال���خ���ل���ق

ف��ن��ب�����ض ال�����ش��ع��ر م����ن نب�ض

ال�������ش���ع���ور ال����واف����ر ال�����ص��دق

ول������ك������ن ك�������ل �أ�������ش������ع������اري

ت��������ذوب ب��ح��ب�����س��ة ال��ح��ل��ق

ك����ت����اب اهلل ف������وق ال�����ش��ع��ر

غ��������ذى ال������ل������وح وال���ق���ل���م���ا

و�آي���������������ات ال�������ه�������دى ن���ط���ق

ون���������ور ي���خ�������س���ف ال���ظ���ل���م���ا

ك������ت������اب اهلل �أع���������ش����ق����ه

�أب��������ادل��������ة ال������ه������وى ك��ل��م��ا

ك����ل����ام اهلل م�������ا �أح����ل����اه

غ������ذى ال���ع���ق���ل وال��ج�����س��م��ا

ك������ت������اب اهلل ي�������ا �أب�����ت�����ي

ه�������و زوج������������ي ه�������و ح���ب���ي

ف���ل���ا ت����غ����ت����م ي�������ا �أب�����ت�����ي

ف����ب����ن����ت����ك ق�����م�����ة الأدب

وط��������ول ال����ل����ي����ل ����س���اج���دة

و�أ�������ش������ك������ر دائ������م������ا رب����ي

�أن�������ا ال���خ���ر����س���اء ����ش���اع���رة

ب���ن���ور اهلل ف����ي  ...قلبي

التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر

47

تـــغطيات

بقلم � :أ .توفيق المن�صور
اس���تطاع منتخب المملكة العربية الس���عودية لذوي االحتياجات الخاصة تحقيق بطولة كأس
العال���م لذوي االحتياج���ات الخاصة دون أي خس���ارة وللمرة الثانية على التوال���ي والتي أقيمت في
مدينة جوهانس���بورغ بجنوب إفريقيا ليقدم أبطال المنتخب السعودي هذا اإلنجاز هدية لحكومة
وشعب المملكة .

منتخب المملكة ( لذوي االحتياجات الخاصة )

يحقق كأس العالم للمرة الثانية على التوالي
ل ��م يكت ��ف العبو المنتخ ��ب ال�سع ��ودي بهذا اللقب ب ��ل احتكر
ع ��دد منهم العدي ��د من الجوائز ،وذلك بح�ص ��ول الالعب ماجد
محم ��د الدو�س ��ري على جائ ��زة �أف�ض ��ل العب ،وح�ص ��ول الالعب
ماجد �إبراهيم الدو�سري جائزة الهداف ،وح�صول الالعب �أحمد
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الر�شيدي جائزة �أف�ضل حار�س مرمى .
م�شوار الأخ�ضر الخا�ص في المونديال :
خا�ض الأخ�ضر خم�س ��ة لقاءات في المونديال حيث التقى مع
المنتخ ��ب الفرن�سي في لقائ ��ه الأول والذي ا�ستط ��اع التغلب عليه

تغطيات
بنتيجة ثقيلة قوامها ثماني ��ة �أهداف نظيفة ليالقي منتخب
اليابان في لقائه الثاني وا�ستطاع التغلب عليه بنتيجة �أربعة
�أه ��داف دون رد ،وفي اللق ��اء الثالث الذي جم ��ع منتخبنا
الوطن ��ي بمنتخب هنغاريا والذي انته ��ى لم�صلحة الأخ�ضر
ال�سعودي بنتيج ��ة �أربعة �أهداف مقاب ��ل ال �شيء .وقد واجه
منتخبنا ال�سعودي ف ��ي دور الأربعة منتخب بولندا وا�ستطاع
التغل ��ب علي ��ه ب�أربعة �أه ��داف �أي�ض ًا مقابل هدفي ��ن ليت�أهل
للمباراة النهائية �أمام منتخب هولندا والتي �أنهاها الأخ�ضر
ال�سع ��ودي ل�صالح ��ه به ��دف دون مقاب ��ل ليحق ��ق البطولة
العالمية للمرة الثانية على التوالي.
وقد �أعرب م ��درب المنتخب ال�سعودي لذوي االحتياجات
الخا�ص ��ة الكابت ��ن عبدالعزي ��ز الخالد عن �سعادت ��ه بتحقيق
ه ��ذه البطولة مو�ضحا �أنه جاء بعد عن ��اء وجهد ورحلة كفاح
لي�س ��ت بالب�سيطة مهدي ًا هذا اللقب �إلى مقام خادم الحرمين
ال�شريفي ��ن وول ��ي عه ��ده الأمين والنائ ��ب الثاني و�إل ��ى �صناع
الق ��رار الريا�ضي في االتحاد ال�سع ��ودي و�إلى كافة الجماهير
ال�سعودية والعربية والإ�سالمية.
وقد �أقامت الغرفة التجاري ��ة بالمنطقة ال�شرقية برعاية
�صاح ��ب ال�سمو الملكي الأمير محم ��د بن فهد بن عبدالعزيز
�أمير المنطقة ال�شرقية و�سمو نائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز
احتف ��ا ًال ال�ستقبال �أبطال المملك ��ة لما حققوا من �إنجاز مهم
با�س ��م المملكة العربي ��ة ال�سعودية  ،حيث ق ��دم �سموه و�سمو
نائب ��ه مليوني ريال دعم ًا لمنتخب المملكة العربية ال�سعودية
ل ��ذوي االحتياج ��ات الخا�ص ��ة  ،كم ��ا �أ�سهم عدد م ��ن رجال
الأعمال بتقديم الدعم المادي لأبطال العالم .

التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر
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« �إعاقتي �س ُّر نجاحي »
« ال �إعاقة مع الإرادة »
« الإعاقة لي�ست فاقة ولكنها �إبداع وطاقة »
« بري�شتي �أتحدى �إعاقتي »

عب ��اراتٌ جميلة ن�سمعها ونقر�ؤها في كل منا�سبة وفي كل محفل  ,ولكن
الأجم ��ل منها حينما ت�صبح هذه العبارات حقيق ��ة معا�شة  ,ولي�ست ُجم ًال
تقال وتكتب وتقر�أ فقط.
نع ��م لق ��د �أ�صبحت هذه العب ��ارات من الواق ��ع الملمو�س ال ��ذي نعي�شه
فح�ص ��ول منتخ ��ب ذوي االحتياجات الخا�ص ��ة على ك�أ�س العال ��م للإعاقة
الذهني ��ة للم ��رة الثاني ��ة على التوال ��ي -في ع ��ام 2006م ف ��ي �ألمانيا وفي
ع ��ام 2010م ف ��ي جنوب �أفريقي ��ا – لأكبر دليل على �ص ��دق هذه العبارات
ومالم�سته ��ا للواقع الذي نعي�ش ��ه ,وال تكاد تخلو � ّأي م�شارك ��ة ل ّأي من ذوي
االحتياج ��ات الخا�صة في � ّأي محف ��ل �أو منا�سبة �إ ّال ونرى �أنّ لها ن�صيب ًا من
هذه العبارات الجميلة.
وق ��د قر�أت ع ��ن ال�شاب الأ�سترال ��ي بل �شاهدت هذا ال�ش ��اب المعجزة
«نيكوال� ��س فوج�سيك» ال ��ذي يبلغ من العمر �سبعة وع�شري ��ن عام ًا من غير
يدي ��ن وب�شبه رِجل واح ��دة ال يتجاوز طولها ال�سنتمترات  ,فقد �ضرب �أروع
النماذج في ق ��درة الإن�سان على التغلب على ظروف الحياة  ,واالنتقال من
الي�أ� ��س والإحباط بو�سيلة العم ��ل واالجتهاد �إلى محط ��ات النجاح والتميز
رغم ًا عن كل الظروف.
فه ��و يدير الي ��وم �شركتي ��ن  ,ويتداول في �أكب ��ر البور�ص ��ات العالمية ,
ثمان وع�شرين دولة حول العالم,
و�ألقى �أكثر من خم�سة �آالف محا�ضرة في ٍ
والأه ��م من ه ��ذا �أ ّنه �أ ّثر �إيجاب� � ًا في حياة الكثير م ��ن المع ّوقين والأ�سوياء
حد �سواء.
على ٍ
فجميلة هي تلك العبارات حينما ت�صبح حقيقة معا�شة.
مدير التحرير

50

التربية الخاصة  -العدد الحادي عشر

»a ’EG ºµ°ùØfCG »a ’h ¢VQC’G »a áÑ«°üe øe ÜÉ°UCG Ée )) :≈dÉ©J ∫Éb
ójóëdG (22) .(( ô«°ùj ˆG ≈∏Y ∂dP ¿EG ÉgCGôÑf ¿CG πÑb øe ÜÉàc
AÓÑdG ∫Gõj Ée ) : Iôjôg »HCG øY º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U ∫ƒ°SôdG ∫Éb
Éeh ˆG ≈≤∏j ≈àM ¬dÉeh √ódhh ¬°ùØf »a áæeDƒªdGh øeDƒªdÉH
…òeôàdG √GhQ .(áÄ«£N ¬«∏Y
ôãµjh É«fódG ∂æY ¢ùÑëj ˆG âjCGQ GPEG) :»dGõ¨dG ∫Éb
, √óæY õjõY ∂``fCG º∏YÉa iƒ∏ÑdGh óFGó°ûdG ∂«∏Y
¬FÉ«dhCG ≥jôW ∂H ∂∏°ùj ¬fCGh ,¿ÉµªH √óæY ∂fCGh
:≈dÉ©J ¬dƒb ™ª°ùJ ÉeCG ∑Gôj ¬fCGh ..¬FÉ«Ø°UCGh
Qƒ£dG (48) .(( Éææ«YCÉH ∂fEÉa ∂HQ ºµëd ôÑ°UGh))
óÑ©dG ˆG øëàeG ÉªHQ ):óHÉ©dG ¥Éë°SG ∫É``b
∂∏J ¿ƒµàa,áµ∏¡dG øe É¡H ¬°ü∏îj áæëªH
.(áª©f πnq LCn G áæëªdG

ﺔ
ﻟ
ا

ﻠ
د
ﺘ
ا
ر
ﺮ
ة
ﺑ
ﻴ
اﻟ
ﻌ
ﺔ
ﺎ
ﻣ
ا
ﺔ
ا

ﻟ
ا
ﻟ
ﻠ
دارة
ﺘ

ﺨ
ا
ﺮ
ا
ﻟ
ﺑ
ﺎ
د

ﻴ
ﻌ
ﺎ
ا
د
ﺔ
ﻣ
ا
ر
ﺻ
رة
اﻟ
ة
ا
ﺔ
ﺨ
ﻟ
ﺔ ﻟﻠﺘﺮ
ﺎ
ا
ﻌ

ﺎ
ﺻ
ا
د
ﻟ
ﻣ
ﺔ
ا
ﻟ
ر
ﺔ
ة
ﺨ
ﻌ
ﻟ
ﺎ
ﻠ
ا
ﺎ
ﻟ
ﺘ
ﺮ
ﺻ
ﻌ
ﺑ
ﻣ
ﺎ
ﻴ
ﺔ
ﻣ
ﺔ
ﺔ
ا
ﺔ اﻟ

ﻟ
اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ
ادارة
د
ﻠ
ا
ﻟ
ﺘ
ر
ﺮ
ة
ﻠ
ﺑ
ﺘ
اﻟ
ﻴﺔ
ﺮ
ﻌ
ا
ﺑ
ﺎ
ﻟ
ﻣ
ﻴ
ﺨ
ﺔ
ﺎ
ﺔ
ﻟﻠ
ﺘ
ﺻﺔ
ﺮ
ﺑ
ا
ﻴ
ﻟ
ﺔ
ا
ﻟ
ﺨ
ﻌ
ﺎ
ﺨ
ﺎ
ﺎ
ﻣ
ا
ﺻ
ﺻ

ﺔ
د
ﺔ
ا
ﺔ
ﻟ
رة اﻟ
ﻌ
ﻠ
ا
ﺎ
ﻣ
ﺘ

ار
ﺔ
ﺮ
ة
د
ﻟ
ا
ﺑ
ﻠ
ا
ر
ﺘ
ﻟ
ﻴ
ﺮ
ﺑ
ة
ﻌ
ﻴ
ﺎ
ﺔ
ﺔ
ﻣ
ﺔ
ا
ﻟ
اﻟﺨﺎ
ﻟ
ادارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌ
ﻠ
ﺘ
ﺻ
ﺮ
ﺔ
ﺑ
ﺨ
ﻴ
ا
ﺎ
ﻌ
ﺔ

ﺎ
ا
د
ﻟ
ا
ر
ﺻ
ﻣ
ﺨ
ة
ﻟ
ﺎ
ﻠ
ا
ﺔ
ﺘ
ﺔ
ﻟ
ﺮ
ﺻ
ﺑ
ا
ﺔ
ﻟ

ﻌﺎ
ﻴﺔ ا
ﻠ
د
ﻣ
ا
ر
ﺘ
ﺔ
ة
ﻟ
ﺮ
ﻠ
ا
ﻴ
ﺑ
ﻟ
ﺘ
ﺔ
ﺮ
ﻴ
ا
ﻌ
ﺑ
ﻟ
ﺎ
ﻴ
ﺔ
ﻣ
ﺨ
ﺔ
ﺎ
ﺔ
ا
ا
ﻟ
ﺻﺔ
ﺨ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨ ﻟﺨﺎﺻ
ﺎ
اﻟﺨﺎ
ﺻﺔ
ﺎ
ﺔ

اد
ا
ر
ة
ا
ﻟ
ﻌﺎﻣ
ﺔ
ﻟ
ﻠ
ﺘ
ﺮ
ﺑﻴﺔ ا
ﻟ
ﺨ
ﺎ
ﺻ
ﺔ
ادارة

ﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴ

ﺔا

اﻟﻌﺎﻣ
ﺔ
ﻟ
ﻠ
ﺘ
ﺮ
ﺑﻴﺔ ا
ﻟﺨﺎﺻﺔ

ادار
ة
ا
ﻟ
ﻌ
ﺎ
ﻣ
ﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑ
ﻴ
ﺔ
ا
ﻟ
ﺨ
ﺎﺻﺔ

ﺻﺔ

ادار
ة اﻟﻌﺎﻣ

ا

دارة اﻟ

ادارة

ادارة ا

اﻟﻌﺎ
ﻣ
ﺔ
ﻟ
ﻠ
ﺘ
ﺮﺑﻴ

ﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ

ﺔا

ﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺔ

ﻟﺨﺎﺻﺔ

ادارة

ا

ﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺮ
ﺑ
ﻴ
ﺔ
ا
ﻟ
ﺨﺎﺻﺔ
ادارة

ﺔا
ﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ

ا

ﻟﺨﺎﺻﺔ

ادار

ا

ﻟﺨﺎﺻﺔ

ا
ﺻﺔ
ا


د
ا
ا
د
ا

ر
ر
د
ا
ة
ةا
ا
ﻟ
ﻟ
ﻌ
رة اﻟﻌ
ا
ﺎ
ﻌ
ﺎ
ﻟ
ﻣ
ﺎ
ﻣ
ﻌ
ﺔ
ﻣ
ﺎ
ﻟ
ﺔ
ﻠ
ﻟ
ﻣ
ﺘ
ﺔ
ﻠ
ﺮ
ﺑ
ﺔ
ﻟﻠﺘ
ﺘﺮﺑﻴ
ﻴﺔ اﻟ
ﻟﻠﺘ
ﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ

ا

ا

د
ا
ر
ة

دارة اﻟﻌ
ﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘ

ﺮﺑﻴﺔ ا

ﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺻﺔ

ا
دارة اﻟ

ﻌﺎﻣﺔ

ا

ﺮ
ﺑ
ﻴ
ﺔ
ا
ﻟ
ﺨ
ادارة اﻟﻌﺎ ﺎﺻﺔ ا
ﻣﺔ ﻟ

ﻟﻠﺘﺮﺑ
ﻴ
ﺔ
ا
ﻟ
ﺨ
ﺎ

ا

د
ا
ر
ة
ﺔ
ا
ﻟ
ﻟ
ﻠ
ﺘ
ﻌ
ﺮ
ﺎ
ﺑ
ا
ﻴ
ﻣ
د
ﺔ
ا
ا
ر
ا
ﺔ
ة
ﻟ

ا
ﻟ
ﻟ
ﺨ
د
ﻠ
ﺎ
ا
ﻌ
ﺘ
ر
ﺎﻣ
ﺻ
ﺮ
ة
ﺔ
ﺑ
ﺔ
ﻟ
ا
ﻴ
ﻠ
ا
ﻟ
ﺘ

ﺮ
ﺔ
ﺑ
دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘ ﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟ
ة
ا
ﻟ
ﻌ
ﺎ
ﺮ
ﺮﺑ
ﻴ
ﺑ
ﻣ
ﺔ
ﻴ
ا
ﻟ
ﺔ
ﺔ
ا
ﻟ
ﺨ

ا
ﻠ
ﺎ
ﻟ
ﺎﺻ
ﻣ
ﺘ
دارة
ﺔ
ا
ﺔ
ﻟ
ﺮ
ﺨ
ﺑ
ﻌ
ﻟ
ﺎ
ﺎ
ﻠ
ﻴ
ﻣ
ﺘ
ﺮﺑ
ﺔ
ﻴ
ا
ﺔ ﻟﻠﺘﺮ
ﺔ
ادارﺻﺔ
ﻟ
ﺑ
ﻴ
ا
ﺔ
ﻟ
ا
ﺨ
ﻟ
ﺎ
ﺨﺎ
ﺨﺎ
ﺻ
ا
ﺻ
ﻟ
ﺻ
ﺔ
ﺔ
ا
ﺔ

ﻌ
ا
ة
د
ﺎ
ا

ا
ﻟ
ر
ﻌ
ة
ﻣ
دار
ا
ة
ﻟ
ﺔ
ا
ﻟ
ﻌ
ﺎ
ﻌ
ﻣ
ﺎ
د
ا
ﻟ
ﻣ
ﺔ
ر
ﻟ
ﺔ
ة
ﻠ
ﻠ
ﻟ
ا
ﺘ
ﺘ
ﻠ
ﻟ
ﺘ
ﺮ
ﺑ
ﺮ
ﺮ
ﻌ
ﺑ
ﺑﻴ
ﻴﺔ
ﺎﻣ
ﻴ
ﺔ
ﺔ
ا
ﻟ
ﺔ
ﻟ
ﻠ
ﺨ
ﺎ
ﺘ
ﺮ
ا
ﺻﺔ
ﻟ
ﺑﻴﺔ
ا
ﻟ
ﺨ
ﺎ
ﺨ
ﺎ
ﺻ
ﺻ
ﺔ
اد
ا
ر
ﺔ
ة
ا
ﻟ
ﻟ
ﻌ
ﻠ
ا
ﺎ
ﻣ
ﺘ

ﺔ
ﺮ
د
ﻟ
ا
ﺑ
ر
ﻴ
ة
ﻠﺘﺮﺑﻴ
ﺔ
ﺔ
ا
ا
ﻟ
ﻟ
ا
ا
ﺨ

ﺎ
ﻟ
ﻌ
ﻟ
ﺎ
ﻠ
ﺻﺔ
دارة
ﺘ
ﻣ
ﺨ
ا
ﺮ
ا
ﻟ
ﺑ
ﺎ
ﺔ

ﻴ
ﻌ
ﺎ
د
ﺔ
ﻣ
ا
ﻟﻌ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺻﺔ ادارة رة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎ ﻟﻠﺘ
ﻠ
ا
ﺎ
ﺻﺔ
ﻟ
ﺘ
ﺮ
ﻌ
ﺑ
ﻣ
ﺎ
ﻴ
ﻣ
ﺔ
ﺔ
ﺔ
ا
ﻟ
ﻟ
ﻟ
ة
ﻠ
ﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨ ﺨﺎﺻ
ا
ﺘ
ﺔ
ﻟ
ﺮ
ﻌ
ا
ﺑ
ﺎ
ﻣ
ﻴ
ﺔ
ﺔ
ﻟ
ﻠ
دا
ﺘ
ﺎﺻﺔ
ﺮ
ﺑ
ا
ﻴ
ﻟ
ﺔا
ﻟ
ﺨ
ﺎ
ﺨ
ﺎ
ﺻ
ﺻ
ﺔ
اد
ا
ر
ﺔ
ة
ا
ﻟ
ا
ﻌﺎﻣ
ﺘ

ﺔ
ﺮ
د
ﻟ
ا
ﺑ
ﻠ
ر
ﺘ
ﻴ
ﺮ
ﺑ
ة
ﺔ
ا
ﻴﺔ اﻟ
ﻟ
ا
ا
ﺨ

ﺎ
ﻟ
ﻌ
د
ا
ﺎ
ﺻ
ر
ﺔ
ة
ﻣ
ﺨ
ﺑﻴ
ا
ﺎ
ﺔ
ﺔ

اﻟﻌ
ﺎ
ا
د
ﻣ
ﻟ
ا
ﻟ
ر
ﺻ
ﺔ
ﺨ
ﻠ
ة
ﻟ
ﺎ
ﻠ
ﺘ
ﺔ
اﻟ
ﺻ
ا
ﻌ
ﺔ
ﺮﺑﻴ

ﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺎ
ا
د
ﻣ
ﻟ
ا
ر
ﺨ
ﺔ
ﺎ
ة
ﻟ
ﺮ
ﻠ
ا
ﺑ
ﺻﺔ
ﻟ
ﺘ
ﺮ
ﻴ
ﻌ
ﺑ
ﺎ
ﻴ
ﺔ
ﻣ
ﺔ
ﺔ
ا
ا
ﻟ
ﻟ
ﻟ
ﻠ
ﺨ
ﺎ
ﺘ
ﺨ
ﺮ
ﺑ
ﺻ
ﺎ
ﻴ
ﺔ
ﺔ
ا
ﺻ
ا
ﻟ
ﺨ
ﺔ

ﺎ
ا
د
ﺻ

ﺔ
ار
ا
دا

ﻴﺔ ا

ﻟﺨﺎﺻﺔ

ة

اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻌﺎ

ﻣﺔ ﻟﻠ
ﺘ
ﺮ
ﺑ
ﻴ
ﺔ
ا
ﻟﺨ

ﻟﻠﺘﺮﺑ
ﻴﺔ اﻟﺨﺎ

ﺻﺔ

ا

ادا

رة اﻟﻌ
ﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘ

ﺮﺑﻴﺔ

ﺨﺎﺻﺔ

ﻠﺘﺮﺑ

اد

ا
ﻟﺨﺎﺻﺔ

ادارة

ادارة

اﻟﻌﺎﻣ
ﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴ

دارة اﻟ

ﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ

ار
ة اﻟﻌﺎﻣ

اﻟ
ﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ
ﺘ
ﺮ
ﺑ
ﻴ
ﺔ
ا
ﻟﺨ

ﺎﺻﺔ

ادارة

اﻟﻌﺎ
ﻣﺔ ﻟﻠﺘ
ﺮ
ﺑ
ﻴ
ﺔ
ا
ﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺔا

اﻟﻌﺎﻣ
ﺔ
ﻟ
ﻠ
ﺘ
ﺮ
ﺑﻴﺔ ا
ﻟﺨﺎﺻﺔ
ا

ﻟ
ﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ا
ﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻴ
ﺔ اﻟﺨﺎﺻ

ادارة
ا
ﻟ
ﻌ
ﺎ
ﻣ
ﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑ
ﻴ
ﺔ
ا
ﻟ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺨﺎﺻﺔ

ادارة

ﻣﺔ

ﺎﻣﺔ ﻟﻠ
ﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟ

ﺎﺻﺔ

ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ا
ﻟ
ﺨ
ﺎ
ﺻﺔ

ﺔا
ﻟﺨﺎﺻﺔ

دارة اﻟﻌ

ﺨﺎﺻﺔ

ا
دارة اﻟﻌﺎ

ﻟﺨﺎﺻﺔ

ا
دارة اﻟ

ﻌﺎﻣﺔ

ادا
ر
ة
ا
ﻟ
ﻌ
ﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ا

دارة اﻟﻌ

ادارة

ا

ﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ

ا

ﻟﺨﺎﺻﺔ

ا
دارة اﻟ
ﻌ
ﺎ
ﻣ
ﺔ
ﻟﻠ
ﺘﺮﺑﻴﺔ ا

ادارة
ا
ﻟ
ﻌ
ﺎ
ﻣﺔ ﻟﻠﺘ
ﺮ
ﺑ
ﻴ
ﺔ
ا
ﻟﺨ

+96614880308 ¢ùcÉa -+96614882200 ∞JÉg-ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG -11471 ¢VÉjôdG -3465 Ü ¢U

ﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ

 8 0 3 0 8اP . O . B O X N O : 3 4 6 5 - R i y a d h 1 1 4 7 1 - K S A - T e l : 9 6 6 1 4 8 8 2 2 0 0 F a x 9 6 6 1 48
دارة اﻟ
w
w
w
.
s
a
.
g
o
v
.
s
a
E
M
a
i
l
:
s
e
_
d
g
o
@
m
o
e
.
g
o
v
.
s
a
ﻌ
ﺎ
ﻣ
ا
ﺔ

ﻟ
دا
رة اﻟﻌﺎ
ﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ا
ﻟ
ﺨ
ﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮ
ﺎ
ﺻ
ﺔ

ﺘﺮﺑﻴﺔ ا
ﻟﺨﺎﺻﺔ

ادارة

اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻟ
ﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ا
ﻟﺨﺎﺻﺔ

