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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

�صعوبات وحتديات - حلول ومقرتحات

من واقع روؤية تطبيقية لتجربة التحاق 

الطالبات ال�صم بالكلية مبكة املكرمة

اأ�ص���ماء بنت حممد �صالح اخل��������زامي

)بنات(  اخل��ا���ض��ة  ل��ل��رب��ي��ة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  ع���ام  م��دي��رة 

ال�ضعودية ال��ع��رب��ي��ة  ب��امل��م��ل��ك��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة 

امللخ�س:

حكومتنا  حر�ست  ولقد   .. احلقيقية  املجتمعات  ثروة  هو  الإن�سان  اأن  جميعاً  نعلم  كما 

الر�سيدة على تقدمي اأكرب قدر من الرعاية والعناية لأبنائها جميعاً مبا فيهم الفئات اخلا�سة، 

وذوي احلاجات اخلا�سة هم فئة تعر�سوا لنوع من الأعاقة مما ينتج عن ذلك حاجات خا�سة 

لبد من اللتفات اإليها واإل اأدى التجاهل اإىل تعطيل كفاءات مميزة يف املجتمع. 

مبا  العايل(  )التعليم  ذلك  يف  مبا  الدرجات  اأعلى  اإىل  العلمي  والتح�سيل  التعليم  وحق 

بتنا�سب والقدرات هو اأول الأولويات التي يجب توفريها ويوؤكدها امل�سئولون . 

ويف عام )1422 هـ ( �سدرت موافقة �سامية بتمكني املعاقني �سمعياً من موا�سلة التعليم 

العايل اأ�سوة بال�سامعني ومت تفعيل القرار بالن�سبة للطالبات يف )1425/ 1426( وكانت 

اأدت اإىل تعرث  هناك �سعوبات كبرية وحتديات يف التطبيق الواقعي واجهت الطالبات ، 

الربنامج وعدم تنفيذه بال�سكل املطلوب . 

ومن هنا تظهر اأهمية الورقة التي تبحث يف : 

- اإي�ساح ا�سباب تعرث الطالبات ال�سم يف اللتحاق بالتعليم العايل. 

- حتديد الأدوار وامل�سئوليات الأ�سا�سية ملن�سوبي ومن�سوبات التعليم / والتعليم العايل 

جناه ال�سم . 

- روؤية تربوية ملا يحتاجه التعليم العايل للمعاقات �سمعياً من واقع جتربة تطبيقية. 
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اإجراءات تنفيذ الروؤية : 

�ستتم من خالل ا�ستعرا�س جتربة مكة املكرمة يف التحاق الطالبات ال�سم بالكلية مع عر�س 

ال�سعوبات والتحديات ليتم من خاللها التو�سل لأهم املقرتحات والتو�سيات املنا�سبة. 

املقدمة 

حكومتنا  حر�ست  ولقد  احلقيقية...  املجتمعات  ثروة  هو  الإن�سان  اأن  جميعاً  نعلم  كما 

الر�سيدة على تقدمي اأكرب قدر من الرعاية والعناية لأبنائها جميعاً مبا فيهم الفئات اخلا�سة.. 

وذوي احلاجات اخلا�سة هم فئة تعر�سوا لنوع من الإعاقة مما ينتج عن ذلك حاجات خا�سة 

املجتمع .وحق  مميزة يف  كفاءات  تعطيل  اإىل  التجاهل  اأدى  واإل  اإليها  اللتفات  من  لبد 

التعليم والتح�سيل اإىل اأعلى الدرجات )التعليم العايل( مبا يتنا�سب والقدرات هو اأول 

الأولويات التي يجب توفريها ويوؤكدها امل�سئولون.

التعليم  موا�سلة  من  �سمعياً  املعاقني  بتمكني  �سامية  موافقة  �سدرت  )1422هـ(  عام  يف 

العايل اأ�سوة بال�سامعني ، ومت تفعيل القرار بالن�سبة للطالبات يف ) 1426/1425هـ( مبنطقة 

الريا�س ) كلية الرتبية لالقت�ساد املنزيل والرتبية الفنية(.

بتخ�سي�س  اململكة  مناطق  بع�س  بالكليات يف  الطالبات  التحاق  ويف عام )1426هـ( مت 

ع�رشة مقاعد للطالبات ، ولكن كانت هناك �سعوبات كبرية وحتديات يف التطبيق الواقعي 

واجهت الطالبات، اأدت اإىل تعرث الربنامج وعدم تنفيذه بال�سكل املطلوب ، مما اأدى اإىل 

عدم قبول الطالبات يف العام الذي يليه )1427هـ(. 

اأهمية الورقة:

ومن هنا تظهر اأهمية الورقة التي تبحث يف:

-اإي�ساح اأ�سباب تعرث الطالبات ال�سم يف اللتحاق بالتعليم العايل.

- حتديد الأدوار وامل�سئوليات الأ�سا�سية ملن�سوبي ومن�سوبات التعليم / والتعليم العايل جتاه ال�سم.

-روؤية تربوية ملا يحتاجه التعليم العايل للمعاقات �سمعياً من واقع جتربة تطبيقية.
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

اإجراءات تنفيذ الروؤية:

�ستتم من خالل ا�ستعرا�س جتربة مكة املكرمة يف التحاق الطالبات ال�سم بالكلية مع عر�س 

ال�سعوبات والتحديات ومن ثم عر�س لأهم املقرتحات والتو�سيات املنا�سبة.

تعريفات:

اأ- ذوي احلاجات اخلا�سة :

هم من يعانون من حالة �سعف اأو عجز حتد من قدراتهم ، اأو متنعهم من القيام بالوظائف 

والأدوار املتوقعة ممن هم يف عمرهم با�ستقاللية ، والإعاقة لي�ست مر�ساً بل حالة انحراف 

اأو تاأخر ملحوظ يف النمو الذي يعترب ) عادياً( من الناحية اجل�سمية اأو احل�سية ، اأو العقلية 

اأو ال�سلوكية اأو اللغوية اأو التعليمية مما ينجم عنه حاجات فريدة. وهذه احلاجات تقت�سي 

تقدمي خدمات خا�سة وت�ستدعي توفري فر�س غري تقليدية للنمو والتعلم وا�ستخدام اأدوات 

واأ�ساليب معدلة يتم تنفيذها وتوظيفها على م�ستوى فردي، وباللغة الرتبوية فاإن الإعاقة 

وبالطرق  العادي  ال�سف  يف  التعلم  يجعل  مما  الأكادميي  الأداء  على  قيوداًَ  تفر�س  حالة 

)1(

التعليمية العادية اأمراً ي�سعب حتقيقه.

ب- الرتبية اخلا�سة:

تعرف الرتبية اخلا�سة باأنها منط من اخلدمات والربامج الرتبوية تت�سمن تعديالت خا�سة 

�سواء يف املناهج اأو الو�سائل اأو طرق التعليم ا�ستجابة للحاجات اخلا�سة ملجموع الطالب 

الرتبية  خدمات  فاإن  وعليه  العادية،  الرتبية  برامج  متطلبات  م�سايرة  لي�ستطيعون  الذين 

على قدرتهم  �سلبياً  توؤثر  يواجهون �سعوبات  الذين  الطالب  فئات  تقدم جلميع  اخلا�سة 

)2(

على التعلم، كما اأنها تت�سمن اأي�سا الطالب ذوي القدرات واملواهب املتميزة .

ج-تعريف ) ال�سمم(:

هو حالة فقدان القدرة على �سماع الأ�سوات ، ويعرف املعجم العربي الأ�سم باأنه الذي 

لي�سمع اأو من ف�سدت اأذنه وثقل �سمعه اأو ذهب ، وال�سمم هو فقدان حا�سة ال�سمع ويقال 

�سم الأمر اإن كان �سعباً.

)1( اأولياء اأمور الأطفال املعاقني اأ/د اخلطيب )2001(.

)2( املدخل اإىل الرتبية اخلا�سة د/ القريوين واآخرون )2001(.
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د-تعريف العاقة ال�سمعية:

  يق�سد بالإعاقة ال�سمعية تلك امل�سكالت التي حتول دون اأن يقوم اجلهاز ال�سمعي عند 

الفرد بوظائفه، اأو تقلل من قدرة الفرد على �سماع الأ�سوات املختلفة، وترتاوح الإعاقة 

ال�سمعية يف �سدتها من الدرجات الب�سيطة واملتو�سطة التي ينتج عنها �سعف �سمعي، اإىل 

الدرجات ال�سديدة جداًً والتي ينتج عنها �سمم.

ويق�سم ذوو الإعاقة ال�سمعية اإىل فئتني رئي�سيتني هما : )ال�سم و�سعاف ال�سمع( والأ�سم 

هو الفرد الذي يعاين من عجز �سمعي اإىل درجة ) فقدان �سمعي 70 دي�سبل فاأكرث ( حتول 

دون اعتماده على حا�سة ال�سمع يف فهم الكالم �سواء با�ستخدام ال�سماعات اأو بدونها، 

اأما �سعيف 

 )69-35( �سمعي  فقدان  درجة  اإىل  �سمعي  فقدان  من  يعاين  الذي  الفرد   : فهو  ال�سمع 

فقط،�سواء  ال�سمع  حا�سة  على  بالعتماد  الكالم  فهم  يف  �سعوبة  يواجه  جتعله  دي�سبل 

 
)1(

با�ستخدام ال�سماعات اأو بدونها.

اخل�صائ�س العامة لل�صم:

هناك جهود خمل�سة متثلت يف درا�سات لفئات ال�سم ب�سكل عام قام بها متخ�س�سون وقد 

اهتمت بهذه الفئات من النواحي العقلية والنف�سية والجتماعية والتعليمية والتاأهيلية 

واعتمدت نتائجها لتكون ر�سيداً فكرياً يدعم العمليات الرتبوية والتاأهيلية لتحقيق اأف�سل 

امل�ستويات يف تلبية احتياجاتهم وتاأمني حقوقهم.

ومعظم نتائج الأبحاث والدرا�سات يوؤكد اأنه ليوجد عالقة قوية بني درجة الإعاقة ال�سمعية 

ون�سبة الذكاء.

كما اأو�سحت نتائج كثري من الدرا�سات على ال�سم اأو ثقيلي ال�سمع ب�سكل عام اإىل عمق 

اأثر الإ�سابة بال�سمم ونق�س ال�سمع على جممل نف�سية تلك الفئات و�سخ�سيتها وطبيعة 

عالقتها وذلك خالل قيا�س موؤ�رشات تتعلق بق�سايا عديدة مثل : م�ساألة التزان والن�سج 

)1( املدخل اإىل الرتبية اخلا�سة/ القريوين واآخرون )2001(
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

العاطفي والتكيف الجتماعي وبروز بع�س ال�سمات اخلا�سة مثل النطواء والعنف.

هذا و يت�سح اأن الأثر الأكرب لل�سعوبة ال�سمعية يتمثل يف اجلانب ال�سلوكي وهي لي�ست 

لدى  تالحظ  وال�سفات  اخل�سائ�س  من  جمموعة  هي  اإمنا  فرد..  لكل  مميزة  خ�سائ�س 

املعوقني �سمعياً كفئة ... وتختلف من فرد لآخر باختالف درجة �سعوبته ال�سمعية وال�سن 

الذي حدثت فيه الإعاقة وطبيعة اخلدمة املقدمة له والرعاية الأ�رشية والرتبوية وهم اأكرث 

عر�سه لل�سغوط النف�سية والقلق وانخفا�س مفهوم الذات ونوبات الغ�سب وذلك بفعل 

ال�سعوبات التي يواجهونها يف عدم القدرة عن التعبري عن م�ساعرهم.

املراحل الدرا�صية لل�صم:

1( مرحلة ريا�ص الأطفال :

املرحلة  يف  للدرا�سة  الأ�سم  الطفل  تهيئة  اإىل  التح�سريية  املرحلة  يف  الدرا�سة  تهدف 

يف  وتوظيفها  ال�سمعية  قدراته  وتدريب  لديه،  اللغوية  الرثوة  تنمية  خالل  من  البتدائية 

العملية التعليمية، وعالج عيوب النطق قدر الإمكان، واإك�سابه بع�س املهارات الأ�سا�سية 

للتعلم.

2( املرحلة البتدائية: 

مقررات  وهي  درا�سية  مقررات  هبها  التلميذ  تتلقى  �سنوات  �ست  بهااإىل  الدرا�سة  متتد 

التعليم العام اإىل ال�سف اخلام�س اأما ال�ساد�س هذا العام تتلقى الطالبات مقررات البنني 

للرتبية اخلا�سة.

3( املرحلة املتو�سطة: 

متتد الدرا�سة بهذه املرحلة اإىل ثالث �سنوات، وتتلقى التلميذة فيها  مقررات البنني للرتبية 

اخلا�سة )الإعاقة ال�سمعية(

4( املرحلة الثانوية: 

مقررات  واملقررات هي  مهني،  وبها تخ�س�س   ، �سنوات  ملدة ثالث  بها  الدرا�سة  ت�ستمر 

البنني للرتبية اخلا�سة )الإعاقة ال�سمعية(.
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5( تعليم الكبريات:

وهو برنامج و�سع لكل من جتاوزت ال�سن النظامية للقبول يف املعاهد اأو الربامج وملن مل 

تلتحق باملدار�س ولي�س لديها املهارات الأ�سا�سية للقراءة والكتابة.

الأماكن التي تتلقى بها الطالبة تعليمها:

اأ( معاهد الأمل:

تعترب معاهد الأمل من اأقدم اأمناط اخلدمات التعليمية املقدمة لل�سم يف اململكة- منذ العام 

) 1384هـ( وتعترب م�ستقلة متاماً عن التعليم العام ، كما تعترب الأقل انت�ساراً مقارنة بربامج 

الف�سول امللحقة والأقل منواً.

ب( برامج الأمل يف التعليم العام:

تعترب برامج الأمل يف املدار�س العادية جزء من مدار�س التعليم العام املوجودة بها، وتدار 

الأكرث  الربامج  هذه  وتعترب   ، �سمعياً  املعاقات  تعليم  يف  متخ�س�سات  معلمات  قبل  من 

اململكة  املعاقات �سمعياً يف  للتلميذات  املقدمة  التعليمية املختلفة  انت�ساراً من بني الأمناط 

والأكرث منواً.

املناهج الدرا�صية لل�صم:

املنهج الدرا�سي لل�سم : هو منظومة مرتابطة ملجموعة من الأن�سطة واملمار�سات التي تقدم 

للمعاق �سمعياً ت�سمل الأهداف واملحتوى والطرق والو�سائل والأن�سطة والتقومي.

ال�صمعية  الدرا�صية املقدمة حاليًا لذوي الإعاقة  ملحة موجزه عن املقررات 

ومدى منا�صبتها:

املناهج املطبقة يف معاهد وبرامج العوق ال�سمعي يف الوقت احلا�رش هي كالتايل:

املرحلة البتدائية:

تتلقى  ال�ساد�س  ال�سف  اأما  اخلام�س  ال�سف  اإىل  العام  التعليم  مقررات  الطالبة  تدر�س 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

مقررات معاهد الأمل للبنني .

املرحلة املتو�سطة والثانوية:

تدر�س الطالبة مقررات معاهد الأمل للبنني.

تعليم الكبريات:

املرحلة البتدائية: تتلقى الدرا�سة مقررات تعليم الكبريات 

املرحلة املتو�سطة والثانوية:

تلتحق الدار�سة مبعاهد الأمل وتتلقى مقررات معاهد الأمل للبنني.

بو�سائل عادية مع  املراحل يف ف�سول عادية  املقررات جلميع  هذا ويتم تدري�ص هذه 

�سمع  ف�سول  فيها  تتوفر  املعاهد  بع�ص  اأن  كما  للطالبات،  �سمعية  معينات  �سرف 

جماعية واأجهزة تدريب نطق خا�سة يف املعاهد القدمية اأما الربامج امللحقة مبدار�ص 

التعليم العام فال تتوفر بها الأجهزة والو�سائل ال�سمعية

مدى منا�صبة املقررات الدرا�صية للطالبات:

املقررات احلالية التي تدر�س مبعاهد وبرامج الأمل لي�ست منا�سبة متاماً من حيث �سمولية 

اأهدافها/ وكفايتها اأو �سياغتها / حمتواها/ مراعاتها خل�سائ�س الطالبات.

كما اأن هناك اختالف حايل بني املقررات يف املراحل حيث كما ذكرنا اأن مقررات التعليم 

العام لبد اأن تعالج مبا ينا�سب خ�سائ�س وقدرات الطالبات.

اأما بالن�سبة للمرحلة املتو�سطة والثانوية فيالحظ �سعف املادة املقدمة للطالبات جداً كذلك 

بالبنني خا�سة بع�س مواد العلوم  عدم ترابط املو�سوعات واملعلومات ،وبع�سها خا�س 

الدينية.

التعليم العايل للطالبات ال�صم: 

جتربة تطبيق التحاق الطالبات ال�سم مبكة املكرمة(

خطوات واإجراءات:

 اأوًل: �سدور القرار ال�سامي الكرمي رقم ) 7/ب/9173( يف ) 1422/5/4هـ( ب�ساأن 

/ قبول طالب وطالبات ذوو الإعاقة ال�سمعية مبوؤ�س�سات التعليم مبختلف مراحله.
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ثانيًا: �سدور التعميم رقم )2/168/ح ف( يف )1426/6/5هـ( من عميد القبول 

لالقت�ساد  الرتبية  كليات  يف  مقاعد  ع�رشة  بتخ�سي�س  البنات،  لكليات  والت�سجيل 

املنزيل والرتبية الفنية لقبول الطالبات ال�سم.

ثالثًا: تقدم لكلية الرتبية للبنات القت�ساد املنزيل طالبات �سم بعد ح�سولهن على �سهادة 

الثانوية ملعهد الأمل ، ولكن بداية رف�سن من القبول والت�سجيل بالكلية ب�سبب اأنهن 

معاقات �سمعياً،ومل يجتزن املقابلة ال�سخ�سية، ومن املفارقات العجيبة:

اأ( اأن املتقدمات هن الع�رش الأوائل على م�ستوى اململكة يف الإعاقة ال�سمعية للبنات.

ب( من قمن باإجراء املقابلة ال�سخ�سية هن ع�سوات هيئة تدري�س ولي�س لديهن اأي 

خلفية عنهن،

رابعًا: مت ت�سكيل جلنة من اإدارة الرتبية اخلا�سة من وزارة الرتبية والتعليم ومتت زيارة الكلية 

بعد املفاهمة مع عمادة القبول واإعادة املقابلة ال�سخ�سية مبجموعة من املتخ�س�سات 

اإ�سافة اإىل ع�سوات هيئة التدري�س.

خام�سًا: التحق جميع الطالبات بالكلية ولكن ق�سم ) �سكن واإدارة منزل( حيث الأق�سام 

املوجودة هي ) مالب�س ون�سيج، تغذية وعلوم اأطعمة( فرمبا هو اأن�سب �سيء لهن.

قبل  التدري�س من  هيئة  الكلية وع�سوات  اجتماعات مع عميدة  �ساد�سًا:جرى عقد عدة 

اإدارة الرتبية اخلا�سة ، لتعريفهن بخ�سائ�س الطالبات واحتياجاتهن، وطرق التوا�سل 

معهن. 

وقد اأبدى اجلميع ا�ستعداد جيد للتعاون مع هذه الفئة.

يف  الطالبات  ملرافقة  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  متخ�س�سات  تكليف  مت  �سابعًا: 

الكلية.

ثامنًا: التحقت الطالبات يف الف�سل الدرا�سي الأول ومت ت�سليمهن اجلدول الذي يحتوي 

املواد الدرا�سية ، مثال: املواد املقررة عليهن مابني عملي ونظري فهي كما يلي:
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

الف�سل الدرا�سي الأول

عملينظري

تقنيات الق�س واخلياطةمدخل اإىل الثقافة الإ�سالمية

تربية فنيةمدخل لعلم القت�ساد املنزيل

منو الطفل ورعايته

اللغة الجنليزية

تطور امل�سكن عرب التاريخ

اللغة العربية

تا�سعًا: ا�ستمرار متابعة و�سع الطالبات وهيئة التدري�س ويف نهاية الف�سل، كانت النتائج 

كالتايل:

املواد  العاديات /  زميالتهن  على  وتفوقن  الطالبات  فيها  متيزت   : العملية  -املواد   

النظرية اأخفقن فيها ومل يتجاوزنها.

ثم  العام  نهاية  اإىل  اإ�سارة  لغة  مرتجمات  مع  التعاقد  مت  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  عا�سرًا: 

توقفت الكلية عن دفع رواتب مرتجمات لغة الإ�سارة فان�سحنب من العمل مما �سكل 

عقبة كبرية للطالبات 

حادي ع�سر: تعرثت الطالبات ال�سم ، حيث مت القبول دون ا�ستعداد منا�سب لو�سعهن 

اأو  املتابعة  على  قدرتهن  وعدم  النواحي  جميع  يف  التعرث  اإىل  اأدى  مما  وظروفهن 

النجاح.

ثاين ع�سر: التوقف عن قبول اأي طالبة عام 1427هـ.

اليجابيات:

1- اندماج الطالبات ال�سم مع مثيالتهن العاديات وتكوين عدة �سداقات.

2- ك�رش حاجز اخلوف والنطواء والعزلة لدى الطالبات عن املجتمع 

3- تو�سيع اآفاق الطالبات ومعلوماتهن ومداركهن وثروتهن اللغوية.
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4- اكت�ساف املواهب الكامنة داخلهن من اإبداعات عملية من ر�سم وتطريز وخياطة.

5- اإك�ساب الطالبات ال�سم قدرة على التعامل مع بع�س املواقف التي متر بهن.

6- تعريف املجتمع بهذه الفئة الغالية علينا وكيفية التعامل والتوا�سل معهن

�صعوبات وحتديات:

اإعداد الطالبات ال�سم يف املرحلة الثانوية ليوؤهلن لاللتحاق بالكليات مبا�رشة.( 1

�سعف م�ستوى الطالبات ال�سم ال�سديد يف مادة اللغة العربية قراءة وكتابة وفهماً اأثر( 2 

على قدرتهن التح�سيلية ب�سكل عام.

كثافة املقررات الدرا�سية وكثافة املعلومات و�سعوبة امل�سطلحات اللغوية( 3

عدم معرفة ع�سوات هيئة التدري�س بخ�سائ�س ال�سم اأو طرق التعامل معهن مطلقاً ( 4

عدم تعاون بع�س ع�سوات هيئة التدري�س من حيث تب�سيط بع�س املواد خا�سة( 5 

بالن�سبة لالأ�سئلة من حيث منا�سبتها مل�ستوى الطالبات.

عدم توفر مرتجمات لغة اإ�سارة اأدى اإىل �سعوبة متابعة الطالبات.( 6

عدم توفر و�سائل عر�س وو�سائل م�ساندة وبرامج خم�س�سة تو�سح وتب�سط( 7 

املعلومات التطبيقية للطالبات .

حتديد ق�سم واحد بالكلية للتحاق الطالبات به وهو )ق�سم �سكن واإدارة منزل( حيث( 8 

ل تتوفر اأق�سام اأخرى منا�سبة مثل تربية فنية

خال�صة اخلال�صة:

اأوًل: مبا اأن معظم الدرا�سات ت�سري اإىل اأن القدرات العقلية لل�سم ل تختلف عن ال�سامعني 

اللفظية  املعوقات  ب�سبب  متدنية  اللفظية  الذكاء  اختبارات  على  درجاتهم  اأن  اإل 

ما  اإذا  عالياً  تعليماً  يتلقوا  واأن  باجلامعات  اللتحاق  ميكنهم  اأنه  يعزز  ما  لديهم.. 

اأ’جريت لهم الت�سهيالت الفنية املنا�سبة.
اأن  من  متكنهم  ومعرفية  عقلية  واإمكانات  قدرات  لديهم  ال�سم  من  كثري  هنالك  ثانيًا: 

احتياجاتهم  لتلبية  اجلامعات  تلك  اأهلية  عدم  لكن  واملعاهد  باجلامعات  يلتحقوا 

الرتبوية حال دون التحاقهم بها.



67

ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

املدار�س ل  يتلقونه يف  فما  اجلامعات  قبل  باملدار�س  لل�سم  التعليم  ثالثًا: تدين م�ستوى 

يعدهم للتعليم العايل ذلك اأن جناحهم يف ما بعد املدر�سة يعتمد اإىل حد كبري على 

نوعية التعليم ال�سابق الذي مت توفريه لهم وفاعليته.

اأخريا

باجلامعات  اإحلاقهم  يجب  ال�سم  جميع  اأن  بال�سرورة  يعني  ل  �سابقًا  ذكرناه  ما   

والكليات.. لكن يلتحق من لديهم قدرات منا�سبة واإمكانات معرفية جيدة �ساأنهم 

�ساأن ال�سامعني.. اأي اأن عدم قبولهم يجب اأن يكون ا�ستثناء ولي�ص قاعدة وعلى ذلك 

نبني تو�سياتنا 

التو�ضيات :

اأوًل: تو�سيات لوزارة التعليم العايل:

1.�رشورة تاأهيل الطالبات ال�سم قبل اللتحاق بالكلية بدبلوم لغة عربية حيث اأن هناك 

�سعف �سديد يف م�ستوى الطالبات على اأن يكون ذلك مدة ف�سل درا�سي 

وتذليل  لت�سهيل  اجلامعات  اأو  بالكليات  اخلا�سة  بالرتبية  خا�س  خدمات  مكتب  اإن�ساء   .2

ال�سعوبات وامل�سكالت التي تواجه الطالبات بجميع اأ�سكالها.

3. توفري الكوادر الكافية من امل�رشفات واملرتجمات والإداريات الالتي يتعاملن مع ال�سم 

يف اجلامعات والكليات.

وذوي  ال�سم  مع  التعامل  لكيفية  التدري�س  هيئة  ع�سوات  من  العامالت  جميع  تاأهيل   .4

احلاجات اخلا�سة.

5. يجب اأن ت�سم مناهج وبرامج اإعداد املعلمني واملعلمات براجماً تك�سبهم مواقف اإيجابية 

نحو ذوي الحتياجات اخلا�سة �سواء كانوا �سيعملون يف هذا املجال اأم ل.

ثانيًا: تو�سيات لوزارة الرتبية والتعليم:

لبد من اعتماد املقررات املطروحة لل�سم على ا�ستعمال احلوار كا�سرتاتيجية اأ�سا�سية. 1 

يف تطوير املهارات الت�سالية بحيث تبداأ من ريا�س الأطفال ذلك لأن املقررات احلالية 

تفتقر اإىل اإك�ساب الأطفال ال�سم املهارات احلوارية.

�رشورة التعريف باملناهج واأهدافها للطالبات منذ بداية العام الدرا�سي يف الأ�سبوع. 2 

 التمهيدي.
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3. مبا اأن الفتاة ال�سماء هي فتاة عادية يف منوها وخ�سائ�سها ب�سكل عام فرنى اأن 

تكون مناهجها هي مناهج التعليم العام مع التعديل مبا يلبي احتياجاتها اأي لبد من 

تطوير وحت�سني يف مناهجهن احلالية. مبا ينا�سب قدراتهن

4.تكثيف الربامج التدريبية للمعلمات الالتي يقمن بالتدري�س يف معاهد الأمل لل�سم من 

غري املتخ�س�سات كذلك تاأهيل امل�رشفات الالتي ي�رشفن على معاهد الأمل )لل�سم( 

ملختلف التخ�س�سات.

ثالثًا: تو�سية م�سرتكة:

ت�سكيل جلنة م�سرتكة من ذوي العالقة لو�سع اإ�سرتاتيجية اأ�سا�سية للتحاق الطالبات ال�سم 

بالكليات وحتديد جميع الحتياجات.

اخلامتة:

الطموح  وتعك�س  الوثابة  روحكم  حتمل  هذه  ندوتكــــم  اأن  اأقول  اأن  يفــــــوتني  اأخرياً ل 

عناء  كل  ي�ستحق  الهدف  اأن  يقني  على  ونحن  ال�سم  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  نحو 

ودعوة  ال�سكر  كل  فللجــميع  جميعاً  علينا  الغـــالية  الفـــئة  هذه  على  املحافظة  �سـبيل  يف 

بالتوفـيق وال�ســـداد .
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

املراجع

1- القواعد التنظيمية للرتبية اخلا�سة 1422هـ

2- م�سرية الرتبية اخلا�سة د. نا�رش بن علي املو�سى 1419هـ

الأوىل  الطبعة  احلديدي  منى  اأ.د   / اخلطيب  جمال  اأ/د  اخلا�سة  الرتبية  يف  معا�رشة  ق�سايا   -3

1424هـ/2003م.

4- الدمج ال�سامل لذوي الحتياجات اخلا�سة وتطبيقاته الرتبوية د/ عبد العزيز ال�سخ�س/د/ عبد 

العزيز العبد اجلبار / د/ زيدان ال�رشطاوي 200م.

5- الإدارة والإ�رشاف يف الرتبية اخلا�سة اأ.د/ عبد الرحمن �سليمان/ د/ حممد حامد مراد 1427هـ 

2006م.

6- نظام و�سيا�سات التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية د/ �سليمان بن عبد الرحمن احلقيل

 الطبعة اخلام�سة 1424هـ-2003م

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  الأ�سخا�س  دمج  جتارب  ندوة   -7

–التطلعات والتحديات –جامعة اخلليج العربي 1418هـ
8- املدخل اإىل الرتبية اخلا�سة-د/ يو�سف القريوين، اأ/ د. عبد العزيز ال�رشطاوي ،

 اأ/د. جمال ال�سمادي 2001

9- اأولياء اأمور الأطفال املعاقني اأ/د. جمال اخلطيب 2001م.

10- الدليل الإداري لالإدارة العامة للرتبية اخلا�سة للبنات عام 1428هـ

مواقع اإليكرتونية ميكن الرجوع اإليها:

www.mshu.net
www.moe.gov.sa/msa/i
www.gulfkids.com
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