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 مقدمـة
شهدت اململكة العربية السعودية تطورًا آبريًا     

يف دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية        
وقد مشل هذا   . خـالل السـنوات القلـيلة املاضـية       

الـدمج فـئات عـدة مـن ذوي االحتـياجات اخلاصة            
آاملعـاقني مسعـيًا وبصريًا وعقليًا وحرآيًا االضافة        
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ومع أن حرآة الدمج    . ن لديهم صعوبات تعلم   اىل م 
لـذوي االحتـياجات اخلاصة ُتعد جديدة نسبيًا وهلا         
أثـر ملمـوس يف ظهور إجناهات إجيابية سواءًا جتاه          
املعـاقني أو لـدى املعـاقني جتـاه االخرين، إال ان            
هـناك حاجـة لوضع تصورات علمية وعملية ملا جيب          
ــؤالء    ــية هل ــئة التعليم ــيه البي ــون عل  أن تك

 .التالميذ
وميكـن القـول أن البيـئة التعليمـية لذوي         

العـوق احلرآـي هلا االثر الكبري يف تكوين اجتاهات          
فاملعـروف ان البيئة    . إجيابـية هلـؤالء التالمـيذ     

املناسـبة هلـؤالء التالميذ هي الصفوف العادية يف         
املـدارس العاديـة، ولكـن قـد تـنعكس املعوقات           

 امكانية دمج   املعماريـة واإلنشـائية سـلبًا على      
هـؤالء التالمـيذ ممـا يؤثـر سـلبيًا يف مواصلتهم            

 .لتعليمهم
ولـذلك فـإن وضع تصور علمي ملا جيب أن تكون       

علـيه البيـئة التعليمـية أمـرًا حيويًا ومهمًا          
لـتوفري بيئة تعليمية مناسبة متكنهم من مواصلة        

ومع . تعليمهم جنبًا اىل جنب مع زمالئهم العاديني      
 الينطبق على على ماهو متوفر      أن هذا التصور قد   

حالـيًا يف العديد من املباني املدرسية والىت إما         
تكـون قدميـة أو مسـتاجرة، إال أن هذا المينع من            
تـوفري أسـاس علمـي جيـب اخـذه يف االعتـبار عند              
إستحداث مباني مدرسية جديدة أو إدخال تعديالت       

 .ملا هو موجود حاليًا
 

 تعريف العوق احلرآي
م التلميذ من القدرة على القيام  هو عوق حير   

بوظائفه اجلسمية واحلرآية بشكل عادي مما يستدعي       
ويقصد . تـوفري خـدمات متخصصـة متكنه من التعلم        

بالعـوق هـنا أي إصـابة سواءًا آانت بسيطة أو           
شـديدة تصـيب اجلهـاز العصـيب املرآزي أو اهليكل           
ــىت   ــحية ال ــاالت الص ــالت أو احل ــي أو العض العظم

القواعد التنظيمية ملعاهد   ( خاصة   تستدعي خدمات 
وبــرامج الرتبــية اخلاصــة بــوزارة الرتبــية     

 ).1422والتعليم، 
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 املكـان الرتبوي

ُتعـد املدرسـة هي البيئة الطبيعية املناسبة       
ــوية   ــية الرتب ــن الناح ــي م ــوق احلرآ ــذوي الع ل

آما ُيعترب الصف العادي    .  والنفسية واالجتماعية 
لتدريس ذوي العوق   هـو املكان التعليمي املناسب      

 . احلرآي
 

 املراحل واخلطط الدراسية
الخيـتلف املـنهج املقـدم هلذه الفئة عما يقدم        

لقـرنائهم العـاديني، مـع الرتآيـز على اخلدمات          
املناسبة الىت حيتاجها أفراد هذه الفئة آاألجهزة       
التعويضـية وبـرامج العـالج الطبيعي والوظيفي        

 . والصحي
 

 نيةالكوادر التعليمية والف
 معلم الفصل .1
 مساعد معلم .2
 أخصائي عالج طبيعي .3
 أخصائي عالج وظيفي .4
 أخصائي أجهزة تعويضية .5
 معلم تدريبات سلوآية .6
 طبيب أو ممرض .7
 أخصائي تربية بدنية خاصة .8

 
 

 املستلزمات املكانية والتجهيزية
إن تنظـيم غـرفة الصـف حبـيث تراعي الفروق         

الفـردية بني التالميذ من شأنه أن يزيد من فرص          
. آتسـاب املهـارات وحتفيز التالميذ على التعلم       ا

ــئة     ــي البي ــادي ه ــف الع ــئة الص ــع أن بي وم
التعليمـية املناسبة لذوي العوق احلرآي، إال ان        
. هـناك حاجة لتنظيمها لكي تتناسب واحتياجاهتم      

فباإلضافة اىل حضورهم آزمالئهم العاديني اىل الصف       
ة الدراسـي، إال اهنـم جيلـبون معهم أدواهتم اخلاص         
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مـثل آرسي العجالت والعصى والعكازات وغريها من        
 .االدوات الىت حيتاجوهنا وال غىن هلم عنها

لـذلك فإنـه مـن املهـم أن تكون غرفة الصف         
مهـيأه بشـكل مناسب حبيث تسمح للطالب بالتنقل         
واجللـوس وتأديـة الواجبات الدراسية بأقل قدر        

وميكن القول أن هذا    . مـن الصـعوبات والعوائـق     
ينطـبق ايضـًا علـى املدرسـة بشـكل عام حيث أن             
ــة    ــي آإقام ــبىن املدرس ــن امل ــز م ــة احلواج إزال

 تسهل دخوهلم للمبىن دون مساعدة      املـنحدرات الـىت   
وتوسـيع دورات املـياه من العوامل الرئيسية يف         

 .توفري بيئة تعليمية مناسبة
ومـن هنا فإننا سنقوم بإستعراض املستلزمات      

املكانية والتجهيزية املطلوب توافرها يف املدرسة      
 .وآذلك غرفة الصف

 
املسـتلزمات املكانـية والتجهيـزية املطلب       : أوًال
 رها يف املدرسةتواف
عـند احلديث عن مالئمة البيئة املدرسية لذوي      

العوق احلرآي، البد أن يتبادر اىل الذهن العديد        
 :من االسئلة الىت ميكن تلخيصها فينا يلي

هـل البيئة اخلارجية للمدرسة خالية من        .1
 احلواجز واملعوقات

هل البيئة الداخلية للمدرسة خالية من       .2
 احلواجز واملعوقات

مكان التلميذ الوصول اىل املواقع     هـل با   .3
 .املختلفة يف املدرسة حبرية وبدون عوائق

 :لذلك فإنه من املهم مراعاة مايلي
هتيـئة مـداخل املدرسـة مبـا يسهل حرآة دخول         .1

 وخروج مستخدمي الكراسي املتحرآة
على ختصيص ابواب يف املدرسة تفتح مبجرد الضغط     .2

فتح زر تلقائيًا عند وصول املعاق أو ابواب ت   
 .باجتاهني

مــراعاة أن يكــون حجــم االبــواب واســع  .3
 .ليسهل دخول املعاقني حرآيًا
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مراعاة وضع املداخل املنحدرة املالئمة لالبواب     .4
 .سواءًا تلك الىت تفتح للخارج أو للداخل

مـراعاة تـوفري مواقـف خاصة للمعاقني حرآيًا        .5
 .قرب مدخل املدرسة

تـوفري، علـى االقـل، واحدة من مشارب املياه        .6
تكـون خمصصـة للمعـاقني حـرآيُا وذات ارتفاع        

 .مناسب
 

 دورات املياه
 لكي يسهل ذات آراسـي مرتفعة  تـوفري محامـات      .1

 .استعماهلا من قبل املعاق حرآيًا
تـوفري مغسـلة بارتفاع مناسب لكي يسهل         .2

 .استخدامها من قبل املعاق حرآيًا
تـوفري مسـاند مـن القضبان على اجلانبني          .3

 .يًالتسهيل حرآة املعاق حرآ
تـوفري مـرايا ذات ارتفـاع منخفض لكي يسهل        .4

 .استعماهلا من قبل املعاق حرآيًا
تــوفري جمففــات آهــربائية يكــون ارتفاعهــا   .5

 .مناسبًا للمعاق حرآيًا
احلمامـات مـن اخلـارج ليسهل     امكانـية فـتح      .6

انقـاذ او مسـاعدة املعـاق حرآيًا اذا تطلب       
 .االمر

 
 
 

 البيئة املكانية داخل املدرسة
) م3(ملمرات داخل املدرسة بعرض     تصـميم ا   .1

لتسـهيل تـنقل املعاق حرآيًا مع    علـى االقـل     
 .وجود خمرج يف هنايتها

اسـتخدام مقايض االبواب الطويلة ليسهل       .2
 .استخدامها من قبل املعاق حرآيًا

عد املعاقني على اتصميم متكآت على اجلدران تس    .3
االنتقال بسهولة من الكراسي املتحرآة اىل اي    

 .مكان آخر
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بارضـية واقـية من     ةغطـية أرضـية املكتـب     ت .4
 . ليسهل تنقل املعاق حرآيًااالنزالق

متحـرآة تساعد املعاق    تـوفري أرفـف مكتـبات      .5
 .حرآيًا على التصفح بسهولة

عـدم ابقاء االسالك الكهربائية على االرضيات      .6
 .مما مينع أو حيد من تنقل املعاق حرآيًا

تســوية عتــبات املــداخل وإزالــة العوائــق   .7
 . تنقل املعاق حرآيًالتسهيل

ضــرورة أن يكــون فــناء املدرســة واملمــرات   .8
 .وواقية من االنزالقوية تمس

ضـرورة أن تكـون املمـرات واسـعة حبيث تسمح         .9
 .مبرور آرسيني متحرآني على االقل

 
ــيًا ــزية   : ثانـ ــية والتجهي ــتلزمات املكان املس

 املطلوب توفرها يف غرفة الصف
 تـوفري بـابني لغـرفة الصـف ولـيس باباً           .1

 .واحدًا
تـوفري بـاب لغرفة الصف ميكن فتحه بشكل          .2

تدرجيـي إمـا أتوماتيكـيًا أو ميكانيكيًا عن       
 أو بـاب يدوي يفتح   طـريق مفـتاح آهربائـي     

 .باجتاهني
منخفضة مبا فيه متحرآة وأن تكـون السـبورة       .3

 .الكفاية
 .أن تكون لالبواب مماسك طويلة .4
 .أن تكون أرضية الصف مغطاه ملنع اإلنزالقات .5
وهبا حنفيات منخفضة ن هـناك مغسـلة     أن تكـو   .6

 .مياه يسهل فتحها وإغالقها
 . من غرفة الصفةقريبدورة املياه كون تأن  .7
أن تكـون الطاولـة اخلاصـة بالتلميذ املعاق        .8

مة حبـيث تتناسـب مـع طـول جذع       حـرآيًا مصـم   
 .التلميذ

متناسبًا يسمح الطاولة أن يكون إرتفاع  .9
 .لمعاق حرآيًالبدخول الكرسي املتحرك 


