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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 

دمج ال�صم و�صعاف ال�صمع يف مدار�ص التعليم 

العام للبنات بوزارة الرتبية والتعليم ماذا حقق ؟ 

وماذا يحتاج؟

اإعداد

الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة للبنات )وحدة العوق ال�صمعي(

املتحدثة

اأ. اأروى علي عبد اهلل اأخ�صر

املركزية  وامل�������ض���رف���ة  ال�����ض��م��ع��ي  ال����ع����وق  وح������دة  م����دي����رة 

باململكة ال�������ض���م���ع���ي  ال�����ع�����وق  وب������رام������ج  م����ع����اه����د  ع����ل����ى 

ملخ�س:

تهدف هذه الورقة اإىل تقييم برامج دمج التلميذات ال�سم و�سعاف ال�سمع يف مدار�س 

الواقع وا�ستعرا�س  بنات ، من خالل ت�سخي�س  الرتبية والتعليم  العام لوزارة  التعليم 

اأهم ال�سعوبات التي واجهت الربامج واحللول واملقرتحات لتالفيها .

وتتناول هذه الورقة عدة حماور وهي على النحو الآتي:

املحور الأول : الوقوف على الواقع الرتبوي لربامج الدمج.  o 
املحور الثاين : حتديد الإيجابيات وال�سعوبات التي واجهت تطبيق الدمج. o 
املحور الثالث : ا�ستعرا�س احللول املقرتحة لتاليف ال�سلبيات وال�سعوبات. o 

املحور الرابع : عر�س التو�سيات واملقرتحات. o 
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مقدمة :

متثل ق�سية تعليم ذوي احلاجات الرتبوية اخلا�سة وتاأهيلهم حتدياً ح�سارياً لالأمم واملجتمعات 

املتقدمة والنامية على حد �سواء وذلك لأنها ق�سية اإن�سانية بالدرجة الأوىل ميكن اأن تعوق 

يتم  مل  ما  والعاملي  الوطني  القت�ساد  يهدد  تعليمياً  فاقداً  متثل  وتنميتها،كما  الأمم  تقدم 

اإهمالهم يزيد من م�سكلة تفاقم  اأن  رعايتهم والهتمام بتعليمهم كالتالميذ العاديني،كما 

الأمية ومن ثم اأ�سبح الهتمام بذوي احلاجات الرتبوية اخلا�سة ورعايتهم رعاية خا�سة من 

املتطلبات ال�رشورية )�رشايا، 2001(.

حظيت الفئات اخلا�سة بعناية ، ورعاية ، واهتمام، ودعم غري حمدود من لدن حكومتنا 

العامل يف  تتبواأ مكانة مرموقة بني دول  اململكة  الأمر الذي جعل  الر�سيدة- رعاها اهلل- 

تطبيق  جمال  يف  املنطقة  م�ستوى  على  ريادي  بدور  وت�سطلع   ، اخلا�سة  الرتبية  جمال 

العادية  املدار�س  يف  الرتبوي  الدمج  اأ�سلوب  بينها  ومن  احلديثة  الرتبوية  الأ�ساليب 

.)املو�سى، 2007(

تنفيذ  اإىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  ممثلة  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  حكومة  �سعت  وقد 

�سيا�سة التعليم باململكة على اأكمل وجه وتقدمي اخلدمات وفق التعاميم والتعليمات.

ومن اأهداف �سيا�سة التعليم يف اململكة اعتبار تعليم املتفوقني واملعوقني جزءاً ل يتجزاأ 

والتو�سع  ال�رشيع  للتطور  كا�ستجابة  الأهداف  هذه  و�سع  وياأتي   ، التعليمي  النظام  من 

الكبري اللذان ي�سهدهما جمال تربية وتعليم الفئات اخلا�سة يف اململكة والعامل، واإدراكاَ 

من الوزارة حلجم امل�سكلة التي تتمثل يف اأن اأكرث من 20% من تالميذ املدار�س العادية يف 

اأي بلد من بلدان العامل هم يف حاجة اإىل خدمات الرتبية اخلا�سة، واإمياناً منها باأن املردود 

الفئات  تلك  على  يقت�رش  لن  امل�ستفيدة  للفئات  اخلدمات  تلك  تقدمي  عن  �سينجم  الذي 

فح�سب، بل �سيحدث نقلة نوعية يف العملية الرتبوية ويرتك اأثراً اإيجابياً على خمرجات 

التعليم.

ولإجناز ذلك مت و�سع اإ�سرتاتيجية تربوية من قبل الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة بنني بالوزارة 

غري  وبنات  بنني  التالميذ  جلميع  اخلا�سة  الرتبية  خدمات  توفري  اإىل  تهدف  1417هـ  عام 
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العاديني ترتكز على ع�رشة حماور رئي�سة منها:

تفعيل دور املدار�س العادية يف جمال تربية وتعليم الأطفال غري العاديني انطالقاً من مبداأ 

اأن املدر�سة العادية هي املكان الرتبوي الطبيعى للغالبية العظمى من الأطفال غري العاديني، 

و�ست�سعى وزارة الرتبية والتعليم اإىل تفعيل دور املدار�س العادية من خالل ما يلي: 

 : العادية وهي على نوعني  باملدار�س  امللحقة  الف�سول  برامج  ا�ستحداث  1-التو�سع يف 

النوع الأول ف�سول تطبق مناهج معاهد الرتبية اخلا�سة، مثل ف�سول الأطفال القابلني 

والنوع  املكفوفني.  والأطفال  ال�سم  الأطفال  وف�سول  عقلياً،  املتخلفني  من  للتعلم 

الب�رش  �سعاف  الأطفال  ف�سول  مثل  العادية  املدار�س  مناهج  تطبق  ف�سول  الثاين: 

وف�سول الأطفال �سعاف ال�سمع.

2-ال�ستفادة من الأ�ساليب الرتبوية احلديثة املتمثلة يف ا�ستحداث برامج غرف امل�سادر 

وبرامج املعلم املتجول، وبرامج املعلم امل�ست�سار، وبرامج املتابعة يف الرتبية اخلا�سة، 

وذلك بغر�س حتقيق مطلبني تربويني اأ�سا�سيني يتمثل الأول يف اإي�سال خدمات الرتبية 

والذين  العادية،  املدار�س  يف  اأ�ساًل  املوجودين  العاديني  غري  الأطفال  اإىل  اخلا�سة 

ي�ستفيدون بالفعل من خدمتها الرتبوية املوهوبني واملتفوقني، وذوي �سعوبات التعلم، 

و املعوقني ج�سمياً وحركياً، �سعاف الب�رش ، وامل�سطربني �سلوكياً وانفعالياً،و امل�سطربني 

توا�سلياً. اأما املطلب الثاين فيتمثل يف تقدمي خدمات الرتبية اخلا�سة يف املدار�س العادية 

الف�سول  برامج  اأو  الرتبية اخلا�سة،  تقليدياً يف معاهد  تدر�س 
ُ
التي  الفئات  اإىل بع�س 

امللحقة يف املدار�س العادية مثل املكفوفني، و �سعاف ال�سمع )املو�سى،1999(. 

الحتياجات  ذوات  من  التلميذات  بجميع  تعنى  والتي  املقدمة  اخلدمات  �سمن  ومن    

فيها  يتوافر  متخ�س�سة  تربوية  وموؤ�س�سات  معاهد  يف  الرعاية  يتلقني  اللواتي  اخلا�سة. 

العزل(.  باأ�سلوب  علمياً  يعرف  ما  والطبية)وهو  والنف�سية والجتماعية  الرتبوية  الرعاية 

ومع تطور الأبحاث .

   وحيث اأن ميدان الرتبية اخلا�سة مل يكن بعيداً عن اإجنازات وتطورات التقدم العلمي 

اأمام العاملني يف املجال يف ظل هذا الكم الهائل واملتنوع من  التي فر�ست حتدياً كبرياً 

هذه  خ�سم  يف  نف�سه  العزل  مفهوم  ووجد  املتطورة،  والإمكانات  والو�سائل  الأدوات 
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التغريات مطالباً بالتعديل والتغيري ومواجهة املزيد من التحديات )ال�سليطي، 2002( لذا 

�رشعت الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة بتطبيق اأ�سلوب الدمج لرعاية هوؤلء التلميذات من 

ذوات الحتياجات اخلا�سة ملا له من اآثار ايجابية على التلميذة واأ�رشتها وجمتمعها. 

ال�سم  فئة  هي  الرعاية  حتت  و�سعت  التي  اخلا�سة  الرتبوية  احلاجات  ذوي  فئات  ومن 

و�سعاف ال�سمع الذين يعانون فقداناً يف حا�سة ال�سمع بدرجات خمتلفة تبداأ من ال�سعف 

الب�سيط اإىل الفقدان الكامل الذي يوؤثر ب�سكل مبا�رش على منو التالميذ وبخا�سة ر�سيدهم 

واملهارات  املفاهيم  وتعلم  تف�سري  يف  ي�ستخدمونها  التي  ال�سابقة  اخلربات  وقلة  اللغوي، 

العلمية، الأمر الذي يجعل م�سكلة تعليمهم غاية يف ال�سعوبة )حممد، 2002( مما يتطلب 

تطبيق اأ�سكال الدمج الرتبوي خلدمتهم.

وبداأت الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة للبنات بتطبيق اأول برنامج دمج للعوق ال�سمعي عام 

وبقية  الريا�س  اأخرى يف  برامج  ذلك  تال  الريا�س،ثم  مبنطقة   194 البتدائية  1417هـ يف 

مناطق وحمافظات اململكة. 

اأهداف الورقة:

تهدف هذه الورقة اإىل اإعطاء ملحة مب�سطة عن جتربة وزارة الرتبية والتعليم باململكة يف 

جمال دمج التلميذات ال�سم و�سعاف ال�سمع يف مدار�س التعليم العام وذلك من خالل 

ت�سليط ال�سوء على النقاط التالية:

يف  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  التلميذات  دمج  لربامج  الرتبوي  الواقع  على  التعرف   -1

مدار�س التعليم العام لوزارة الرتبية والتعليم بنات؟.

التلميذات ال�سم  التي واجهت تطبيق الدمج الرتبوي على  2- الوقوف على املعوقات 

و�سعاف ال�سمع يف مدار�س التعليم العام لوزارة الرتبية والتعليم بنات؟ .

3- الك�سف عن ال�سلبيات ا�ستعرا�س احللول املقرتحة لتالفيها . 

4- الو�سول اإىل التو�سيات واملقرتحات املنا�سبة لدمج التلميذات ال�سم و�سعاف ال�سمع 

باملدار�س العادية.
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العربية  اململكة  يف  ال�صمع  و�صعاف  ال�صم  دمج  لربامج  الر�صمية  التعريفات 

ال�ضعودية :

يدرك القائمون على الرتبية اخلا�سة يف اململكة العربية ال�سعودية اأن هناك تعاريف متعددة 

ملفهوم الدمج الرتبوي ودمج ال�سم و�سعاف ال�سمع يف املدار�س العادية منها ما يعك�س 

التنوع يف املجالت العلمية التي �ساهمت يف بناء وتطوير مفهوم الدمج لل�سم و�سعاف 

ال�سمع.

ولكن على الرغم من تنوع هذه التعريفات اإل اأنها تتفق مع بع�سها البع�س يف امل�سمون 

خل�سائ�س و�سفات التالميذ ال�سم و�سعاف ال�سمع اأو يف اأ�س�س الدمج.

و�سعت الأمانة العامة للرتبية اخلا�سة قواعد تنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة بوزارة 

وت�سمنت  وبراجمه  للدمج  الأ�سا�سية  التعريفات  �سملت  1422هـ  عام  والتعليم  الرتبية 

اأي�ساً تعريفات خا�سة بالتالميذ من ذوي الحتياجات اخلا�سة ومنهم فئة ال�سم و�سعاف 

ال�سمع،ومن بني هذه التعريفات ما يلي: 

)Mainstreaming( :الدمج

 هو تربية وتعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة يف مدار�س التعليم العام )املدار�س العادية( 

مع اأقرانهم العاديني،مع تزويدهم بخدمات الرتبية اخلا�سة، لإعدادهم للعمل يف املجتمع 

مع العاديني.)القواعد التنظيمية،1422(

برامج الرتبية اخلا�سة)برامج الدمج(: 

)Special Education Programs )Mainstreaming Programs(

 هي برامج ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة املقدمة يف املدار�س العادية)التعليم العام( 

اأو امللحقة مبعاهد الرتبية اخلا�سة ويتم فيها دمج التالميذ ال�سم و�سعاف ال�سمع بالف�سل 

باملدر�سة  ف�سول خا�سة  من خالل  مكانياً  اأو دجماً  جزئياً  اأو دجماً  كلياً(،  العادي)دجماً 

العادية . )اأخ�رش،1427هـ(.

وميكن اأن ي�ستمل الربنامج على ف�سل اأو اأكرث من ف�سل يف مدر�سة واحدة بحد اأعلى ثمانية 

ف�سول ول تزيد ن�سبة عدد تلميذات الرتبية اخلا�سة عن 20% من عدد تلميذات التعليم 

العام. )الدليل الإداري،1427:�س36(
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:)The Deaf( الأ�سم

هو الفرد الذي فقد قدرته على ال�سمع ونتيجة لذلك مل ي�ستطع اكت�ساب اللغة املنطوقة 

ب�سكل طبيعي،الأمر الذي يوؤدي اإىل عدم القدرة على فهم اللغة املنطوقة والكالم،وعدم 

القدرة على التعبري اللغوي اللفظي،وا�ستخدامه للغة الإ�سارة)اأخ�رش،1427هـ(. 

:)Hard Of Hearing( سعيف ال�سمع�

الكالم  فهم  �سعوبة يف  يواجه  يجعله  مما  ال�سمع  على  قدرته  من  فقد جزءاً  الذي  الفرد 

با�ستخدام املعينات ال�سمعية اأو بدون ا�ستخدامها)اأخ�رش،1427هـ(.

:)Obstacles ( املعوقات

اأي مانع مادي اأو معنوي يواجه برامج الدمج لل�سم و�سعاف ال�سمع مبناطق وحمافظات 

اململكة .

طرق التوا�سل لدى املعاقات �سمعيًا:

الت�سال  طرق  وتعدد  تنوع  1992(؛والقر�سي)1997(اإىل   Baker بيكر  من  كل  اأ�سار 

وهذه  بهم  لالت�سال  الأ�ساليب  من  عدداً  ال�سمع،في�ستخدم  و�سعاف  ال�سم  بالتالميذ 

الطرق هي :

                          )Sign Language( اأول:  لغة الإ�صارة

  متثل لغة الإ�سارة لغة توا�سل لل�سم تطورت على يد جمتمعات ال�سم يف �سوء غياب 

فل�سفة  على  تعتمد  الإ�سارة  لغة  اللفظية.وي�سيف حنفي،وال�سعدون)2004(«اأن  اللغة 

الكلمات،والأفكار،والأحاديث  اجل�سم؛لو�سف  الإمياءات،وحركات  ا�ستخدام  موؤداها 

التي ي�ستجيب لها الفرد،اأو يرغب يف التعبري عنها«.وتختلف لغة الإ�سارة،ودللتها،من 

البيئات،والثقافات،واإن كانت هناك درجة من الت�سابه يف بع�س  اآخر باختالف  قطر اإىل 

�سك  من  اأنف�سهم.وما  ال�سم  قبل  من  الالزمة  الإ�سارات  ا�ستحداث  الإ�سارات.ويتم 

كثري  ا�ستخدامها،ويف  �سيوع  بعد  عليها  التعرف  يتم  امل�ستخدمة  املختلفة  الإ�سارات  اأن 

اأماكن  يف  ال�سم  ي�ستخدمها  التي  الإ�سارات  هذه  املخت�سون بجمع  يقوم  احلالت  من 
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)اأخ�رش،1999(.واإمياناً  التعليم  يف  تنقيحها،وتوثيقها،وا�ستخدامها  ثم  تواجدهم،ومن 

بالتن�سيق  ال�سم  رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي  الحتاد  قام  الإ�سارات  لغة  بتوحيد 

وزراء  العربية،وجمل�س  والعلوم،واجلامعة  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  مع  والتعاون 

األف  لل�سم،ي�سم  موحد  عربي  اإ�ساري  قامو�س  باإ�سدار  العرب  الجتماعية  ال�سوؤون 

وخم�سمائة م�سطلح اإ�ساري تقريباً)القامو�س الإ�ساري العربي لل�سم، 2001(.اإل اأنه يف 

نهايتها  2005م مت التفاق يف  اآخر ور�سة عمل عقدت يف قطر خالل �سهر دي�سمرب عام 

على زيادة م�سطلحات القامو�س من قبل الحتاد العربي للهيئات العاملة يف رعاية ال�سم 

بالتن�سيق والتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،واجلامعة العربية، وجمل�س 

تقارب )3000( قد  اأكرث  اإ�سارية  م�سطلحات  لي�سم  العرب  الجتماعية  ال�سوؤون  وزراء 

كلمة ويتوقع تطبيقه. 

وتنق�سم الإ�سارات كما اأ�سار لها حنفي)2003( اإىل ق�سمني :

يف  ملمو�سة  ح�سية  باأ�سياء  يرتبط  خا�س  مدلول  لها  اإ�سارات  و�سفية)Iconic(:هي   -

لتك�سب  وكباراً،وت�ستخدم  اأطفاًل  ال�سامعني  بني  ال�سيوع  كثرية  الأ�سم،وهي  ذهن 

الكالم قوة وتعبرياً اأدق،وهي ت�ستعمل يف نف�س الوقت مع الكالم،ولي�س وحدها.

مبا�رش  ب�سكل  مرتبط  معني  مدلول  لها  لي�س  اإ�سارات  )Arbitrary(:هي  و�سفية  غري   -

مبعنى الكلمة التي يتم التعبري عنها،ويقت�رش ا�ستعمالها بني ال�سم فقط.

 ومن الأمور املميزة للغة الإ�سارة ما يعرف باأبجدية الأ�سابع)Finger spelling(التي تعترب 

جزء من لغة الإ�سارة وطريقة خا�سة بال�سم للتعامل مع اأ�سماء الأ�سخا�س والأماكن وللتعامل 

عبارة  اإىل اأنها  اأخ�رش)1999(  بعد.وت�سري  عليها  متفق  اإ�سارة  لها  لي�س  التي  الكلمات  مع 

�سكاًل  حرف  كل  باإعطاء  املختلفة،وذلك  احلروف  تهجئة  يف  اليدين  اأ�سابع  ا�ستخدام  عن 

معيناً،وتهجئة الكلمات يدوياً بدًل من نطقها لفظياً.وي�سيف حنفي واآخرون)2004(اأن هذه 

الطريقة تعد من اإحدى طرق التوا�سل املرئية املح�سو�سة،التي ت�ساعد الأ�سم على اأن يكتب 

يف ا لهواء احلروف، والأرقام من خالل اأ�سكال وحركات اليد مثل:الكتابة على الورق.  

ولهذه الطريقة نظامان هما:

النظام الأمريكي:وهو نظام اليد الوحدة،وفيها كل حرف له �سكله املعني باليد الواحدة.
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النظام الإجنليزي:وهو نظام اليدين معاً،بحيث يت�سكل احلرف من و�سع اليدين بطريقة 

معينة لتدل على ذلك احلرف )حنفي،واآخرون،2004(.

واملالحظ على ا�ستخدام اأبجدية الأ�سابع يف اللغة العربية هو ا�ستخدام يد واحدة فقط 

على  احلركات  اإ�سافة  حالة  يف  الثانية  اليد  الأبجدية)الألفبائية(،وت�ستخدم  لالأحرف 

الأحرف )الك�رشة،وال�سمة،والفتحة،وال�سكون(.

)Oral Method(  ثانيًا: الطريقة ال�صفهية

ال�سمعي،اأو  التدريب  الكالم،اأو  قراءة  ا�ستخدام  التوا�سل  الطريقة يف       وت�سمل هذه 

تدريبات النطق.

)Speech Reading( قراءة الكالم

على  الكالم  قراءة  طريقة  وتعتمد  ب�رشياً  املنطوق  التوا�سل  تف�سري  الكالم  بقراءة  يق�سد 

عاملني اأ�سا�سني اأ�سار لهما حنفي واآخرون) 2004(وهما:

الفم،والل�سان،والفكني،واأي�ساً  حركة  روؤية  على  الأ�سم  قدرة  الب�رشي:اأي  الإدراك   -

مالحظة تعبريات الوجه املرتبطة باملوقف.

املتحدث  حنجرة  اأنف اأو  فم اأو  على  يده  و�سع   الأ�سم  من  اللم�سي:يتطلب  الإدراك   -

بح�سب طبيعة خمارج احلروف الهجائية،وذلك بهدف اإح�سا�سه بالهتزازات،والذبذبات 

ال�سادرة من تلك الأجزاء عند النطق)وذلك عند التدريب فقط(.

 )Articulation Training( تدريبات النطق

تتداخل عملية تعليم قراءة الكالم لذوي العوق ال�سمعي مع التدريب على النطق،حيث 

يجد الطفل الأ�سم �سعوبة بالغة يف نطق الكلمات،واإ�سدار الأ�سوات؛لذا ينبغي تدريب 

ال�سم و�سعاف ال�سمع على النطق،مع مراعاة عالج عيوب النطق يف �سن مبكرة ليتحقق 

التوا�سل املطلوب)القريوتي واآخرون، 2001(. 

 ) Auditory Training ( التدريب ال�سمعي

 يق�سد بالتدريب ال�سمعي تعليم الطفل ذو العوق ال�سمعي لتحقيق ال�ستفادة الق�سوى من 
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البقايا ال�سمعية املتوفرة لديه،وقد عرفها ال�سخ�س واآخرون )1994(:” اأنها عملية تت�سمن 

ب�سورة  ال�سمعية  املهارات  تنمية،وا�ستخدام  كيفية  على  �سمعياً  املعاقني  تعليم،وتدريب 

منا�سبة،مبا ي�ساعدهم على ال�ستخدام الأمثل ملا تبقى لديهم من قدرات �سمعية”.

ثالثا : الطريقة الكلية / طريقة التوا�صل الكلي:

Method )Total Communication(

يتفق وظروف كل  مبا  التوا�سل  اأنواع متنوعة من طرق  ا�ستخدام  تت�سمن  الطريقة  هذه 

اللغة،ومن  التعبري،واكت�ساب  الأ�سم على  التعليمي،ومبا يحقق م�ساعدة  تلميذ واملوقف 

واجل�سمية،والقراءة  الوجهية  الإ�سارة،والإمياءات،والتعبريات  الطرق:الكالم،ولغة  هذه 

بقوله:«اإن  الكلي  التوا�سل  مفهوم  الري�س)2005(  اأو�سح  بالأ�سابع.وقد  والتهجئة 

حدة،ولي�س  على  طالب  لكل  املثلى  الطريقة  ا�ستخدام  تعني  فل�سفة  الكلي  التوا�سل 

ا�ستخدام كل الطرق يف نف�س الوقت«.

وي�ستخدم التوا�سل الكلي لت�سهيل عملية التوا�سل اللفظي،ولذلك اأ�سار اخلطيب)2002(

ال�سم  وتعليم  تربية  نظام  يف  امل�ستخدم  الر�سمي  الأ�سلوب  تعترب  الطريقة  هذه  اأن  اإىل 

و�سعاف ال�سمع يف جميع معاهد وبرامج الأمل.

رابعًا : طريقة التعليم ثنائي اللغة، ثنائي الثقافة :

 Education( )Bilingual – Bicultural
ثنائي  اللغة،والتعليم  ثنائي  التعليم  طريقة  هي  املعا�رشة  العاملية  التوجهات  اأحدث  من   

الثقافة،وهو تعلم لغتني وثقافتني بحيث تكون اللغة الأوىل هي الإ�سارة،والثانية هي اأي 

لغة حمكية يراد تعليمها لل�سم،وتبنى هذه الطريقة كما اأ�سار الري�س)2005(«على اأ�سا�س 

وا�ستخدامها  حقوقه  من  وحق  الأ�سم  للطفل  والأوىل  الطبيعية  اللغة  هي  الإ�سارة  لغة  اأن 

تعريف  �رشورة  على  تبنى  ثانية،كما  كلغة  فيه  يعي�س  الذي  املجتمع  لغة  الأ�سم  لتدري�س 

تعطي  الطريقة  هذه  اأن  فيه.كما  يعي�س  الذي  املجتمع  وثقافة  ال�سم  بثقافة  الأ�سم  الطفل 

مرتبة مت�ساوية لكل من لغة الإ�سارة وثقافة ال�سم وثقافة ولغة املجتمع الكبري الذي يعي�س 
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فيه الأ�سم«.وت�سري املللي)2002(اإىل اأن الدرا�سات اأظهرت اأن العديد من الأطفال ال�سم 

الإ�سارة  لغة  جعل  املهم  من  فاإنه  للتعلم،لذلك  الأ�سهل  اللغة  هي  الإ�سارة  لغة  يعتربون 

الثانية«،ويق�سد بالتعليم ثنائي اللغة كما اأ�سار  لغتهم  الأ�سا�س الذي ي�ستخدم يف تطوير 

الإ�سارة  لغة  (”ا�ستخدام   Zaitseva & Gregory  1995( جريجوري  و  زايت�سيفا 

الأ�سم”  غري  املجتمع  يف  واملحكية  املكتوبة  اللغة  ال�سم،وكذلك  جمتمع  يف  امل�ستعملة 

وي�سيف ماك�سويل )Maxwell ): 1991” اأن ثنائية اللغة “تت�سمن القدرة على ا�ستخدام 

لغتني خمتلفتني بنجاح،واأن بع�س الأفراد قد يكونون اأقوى يف لغة واحدة،واآخرون يف 

لغة اأخرى،وبع�سهم قد يجمع اللغتني يف لغة هجينة”.

ال�سخ�س  )  Finnegan،1992(”فهو  فيننجان  اأ�سار  كما  الثقافة  ثنائي  ال�سخ�س  اأما 

تت�سمن  الثقافة  خمتلفتني،فثنائية  ثقافتني  وبني  �سمن  بحرية  يتنقل  اأن  ي�ستطيع  الذي 

مع  التكيف  على  ثقافة،والقدرة  كل  �سمن  املتوقعة  العادات،والتقاليد،واملمار�سات  فهم 

ثقافة  مفهوم  الري�س)2005:�س7(اإىل  اأ�سار  منهما”.وقد  واحدة  كل  �سمن  التوقعات 

ال�سم باأنها”تعني جمموعة ال�سم الذين ي�ستخدمون لغة الإ�سارة،وي�سرتكون يف املعتق

ثقافة  من  جزء  جيل”.وهي  اإىل  جيل  من  تنتقل  التي  دات،والقيم،والعادات،واخلربات 

املجتمع العام لكن لها ما مييزها مثل متيز بع�س مناطق اململكة ببع�س العادات والتقاليد و 

اللهجات التي متيزها عن غريها علماً باأن اأهم عن�رش يف ثقافة ال�سم وحجر الزاوية فيها 

هو لغة الإ�سارة،وقد ا�ستخدمت هذه الطريقة يف كل من:الوليات املتحدة الأمريكية،وال

دمنرك،وال�سويد،وفرن�سا وكندا.  

واقع برامج الدمج الرتبوي للتلميذات ال�صم و�صعاف ال�صمع باململكة:

املوجودة  العام  التعليم  مدار�س  من  جزء  العادية  املدار�س  يف  ال�سم  دمج  برامج  تعترب 

الأولية  لل�سفوف  �سمعياً  املعاقات  تعليم  يف  متخ�س�سات  معلمات  قبل  من  بها، وتدار 

حيث  الأمل،  مبعاهد  اأ�سوة  العليا  لل�سفوف  العام  التعليم  يف  املواد  معلمات  قبل  ومن 

يدر�سن التلميذات مقررات التعليم العام اإىل ال�سف اخلام�س البتدائي يف العام احلايل، 
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ومقررات درا�سية خا�سة بهن م�سايرة للتعليم العام يف بقية املراحل التعليمية ، ف�ساًل عن 

العام  التعليم  مبدار�س  ملحقة  ف�سول  يف  ال�سمع يدر�ّسن  ال�سم و�سعاف  التلميذات  اأن 

وي�سرتكن مع ال�سامعات يف جمالت الأن�سطة الالمنهجية كما اأنهن يدجمن يف الف�سول 

دجما كلياً اأو جزئياً.

تهدف برامج دمج ال�سم اإىل حتقيق امل�ساركة والتفاعل الجتماعي والثقايف والفني بني 

ال�سم و�سعاف ال�سمع واأقرانهن من ال�سامعات مبدار�ص التعليم العام من خالل:

1- اإتاحة الفر�سة لل�سم و�سعاف ال�سمع التعليم املتكافئ مع اأقرانهن من الأفراد يف 

املجتمع .

2- اإتاحة الفر�س لل�سم و�سعاف ال�سمع لالنخراط يف احلياة العادية، والتفاعل مع 

الآخرين .

3- اإتاحة الفر�سة لتلميذات املدار�س العادية للتعرف على التلميذات ال�سم و�سعاف 

ال�سمع عن قرب وتقدير م�سكالتهن وم�ساعدتهن على مواجهة متطلبات احلياة .

واإمكاناتهن  اأقرانهن  خ�سائ�س  حول  اخلاطئة  الأفكار  من  اأي�ساً  الدمج  يخل�سهن    -4

وقدراتهن من فئة ال�سم و�سعاف ال�سمع .

5- من اأهداف الدمج بعيدة املدى تخلي�س ال�سم و�سعاف ال�سمع من جميع اأنواع املعوقات 

�سواء املادية اأو املعنوية التي حتد من م�ساركتهن الفاعلة يف جميع مناحي احلياة .

6- التقليل من التكلفة املادية يف اإقامة موؤ�س�سات الرتبية اخلا�سة ومراكز الإقامة 

الداخلية.

7- يعترب الدمج مت�سقاً ومتوافقاً مع القيم الأخالقية للمجتمع والثقافة . وبالوقوف على 

اأر�س الواقع جند اأن دمج التلميذات ال�سم و�سعاف ال�سمع منهن ب�سكل خا�س يف 

الدمج  و�سيا�سة  لفل�سفة  املطلوب  باملعنى  حقيقياً  جناحاً  حقق  البنات  تعليم  مدار�س 

فئة  على  الرتبوي  الدمج  تطبيق  مت  .حيث  1417هـ  عام  تطبيقه  بداأ  اأن  منذ  احلقيقية 

اأ�سكاله وعدم الكتفاء بتطبيق �سكل  ال�سم و�سعاف ال�سمع يف تعليم البنات بكافة 

واحد من اأ�سكاله وبالنظر اإىل اأ�ساليب تنفيذ الدمج املطبقة لدى تعليم البنات وجدناها 

كالتايل:



196

1- الف�سول اخلا�سة )دمج مكاين(: 

حيث تلتحق التلميذة ال�سماء بف�سل خا�س بال�سم- ملحق باملدر�سة العادية –مع اإتاحة 

الفر�سة لدمج التلميذات بالأن�سطة والطابور ال�سباحي والف�سحة . ويتم تدري�سهن وفق 

مناهج وبرامج خا�سة واملطبقة يف معاهد الأمل.

2- الدمج الكلي: 

تلتحق التلميذة بالف�سول العادية طوال اليوم الدرا�سي ويطبق عليها منهج التعليم العام 

مع توفري كل ال�سبل الالزمة يف �سوء احتياجاتها الرتبوية من خالل غرفة اخلدمات امل�ساندة 

ومع مراعاة عدد التلميذات يف حالة الدمج الكلي على األ يزيد عن )4( تلميذات �سم و 

)20( تلميذة �سامعة يف الف�سل.)الدليل الإداري ، 1428هـ(

3- الدمج اجلزئي:

العام  التعليم  الدرا�سي مع معلمة ف�سل  اليوم  لفرتة من  العادي  بالف�سل  التلميذة  تدمج 

ثم  منزيل..( ومن  – اقت�ساد  – فنية  – ريا�سيات  الدرا�سية )علوم  املقررات  ولبع�س 

تتلقى جل�سات فردية يف بع�س املقررات الدرا�سية الأخرى على يد معلمات خمت�سات 

يف العوق ال�سمعي. 

وللت�ساوؤل عن من يقوم بتنفيذ اأ�ساليب الدمج نقول اأن املعلمة هي حجر الزاوية يف هذا املجال.

دور املعلمة بربامج دمج ال�صم و�صعاف ال�صمع:

وتاأثريهن  تقبلهن  الدمج ومدى  عملية  الأ�سا�سية يف جناح  الركيزة  هو  املعلمة  دور  يعترب 

بالتعاون  ال�سامعات  للتلميذات  العادي ومدى حثهن  بال�سف  التلميذات  اليجابي على 

فاإن  املعاقات  بقبول  اإيجابياً  العاديات. فمتى ما كان دور املعلمات  اأقرانهن  والتفاعل مع 

عملية الدمج �سيكتب لها النجاح.

الفني للرتبية اخلا�سة ،1429هـ(:  )الدليل  الدمج  برامج  ال�سمعي يف  العوق  : مهام معلمة 
ً
اأول

	•دورها الأ�سا�سي داعم وم�سهل لعمل معلمة الف�سل العادي )التعليم العام( ولي�س بديال 
عن عملها ول يجب باأي حال من الأحوال اأن حتل حملها .
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	•دورها الأ�سا�سي هو تدري�س ال�سفوف املبكرة بوجود تلميذات عوق �سمعي بالف�سل 
العادي )دمج كلي( .

	•دورها الأ�سا�سي للتلميذات ال�سم يف ال�سفوف العليا يف غرفة اخلدمات امل�ساندة.
	•امل�ساركة الفاعلة يف حتديد الحتياجات الأ�سا�سية لكل تلميذة. 

	•اإعداد اخلطط الرتبوية الفردية والعمل على تنفيذها خارج الف�سل الدرا�سي ) يف غرفة 
امل�سادر(.

	•توعية البيئة املدر�سية بجميع من�سوباتها بطرق التوا�سل املختلفة مع التلميذات ال�سم 
و�سعاف ال�سمع.

	•تقوم بتف�سري املعلومات واملرور بجانب الطالبات مل�ساعدتهن بطريقة فردية والإجابة عن 
ا�ستف�ساراتهن واأ�سئلتهن يف فرتة المتحانات.

	•الدعم وامل�ساندة ملعلمة التعليم العام لأن خربتها قليلة يف مواجهة احتياجات التلميذة 
ال�سماء وذلك بتو�سيل اخلدمات والو�سائل امل�ساعدة لها واملواد التعليمية والأجهزة يف 

العملية الرتبوية.

بال�سف الأمامي من الف�سل،  ال�سمع  التلميذات ال�سم و�سعاف  	•احلر�س على و�سع 
حركات  وم�ساهدة  العام  التعليم  معلمة  متابعة  من  يتمكن  حتى  الغرفة  و�سط  ويف 

ال�سفاه والتوا�سل الب�رشي.

النتباه  اإىل  احتياجاتها  ملواجهة  ال�سماء  التلميذة  بيئة  يف  التعديالت  باإجراء  	•تقوم 
وال�ستماع والروؤية وال�سلوك املالئم فيجري التعديل والتكييف كلما دعت احلاجة.

	•تقدم امل�سورة ملعلمة الف�سل العادي فيما يتعلق بطرق التدري�س وحثها على تنويع الأ�ساليب 
املرغوبة  النتائج  على  واحل�سول  الفعال  التعلم  ت�سهيل  على  ت�ساعد  لأنها  ذلك  اأمكن  ما 

لطالبات الف�سل جميعهن، والبتعاد ما اأمكن من اأ�سلوب املحا�رشة اللفظي امل�ستمر.

	•التاأكيد على تفقد املعينات ال�سمعية للتلميذات و�سالحية البطارية ومراعاة عدم ترك 
�سماعة التلميذة ت�سدر اأ�سوات عالية مزعجة مثل: )ال�سفري والت�سوي�س. 

الواجبات   : مثل  الأمور  بع�س  يف  ال�سماء  الطالبة  تواجهها  التي  ال�سعوبات  	•تذليل 
تقدم  واأن ل  تقبلها والندماج معهن  بزميالتها و�سديقاتها يف  اأو عالقتها   ، املدر�سية 
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هذه امل�ساعدة اإل اإذا �سعرت باحتياج التلميذة ال�سماء لها .

	•التعاون مع معلمة التعليم العام بتكييف مناهج الف�سل لت�سبح مرنة وقادرة على تلبية 
احتياجات التلميذات جميعهن. 

ويق�سد بالتكييف : هو تغري يحدث يف اأ�ساليب التدري�س اأو الختبارات لت�سهيل ح�سول 

يغري  والتكييف ل   ، لتطبيقها  متكافئة  فر�س  وتوفري  واملهارات  املعلومات  الطالبات على 

م�ستوى اأو حمتوى التدري�س مثال : تكبري الكلمات واحلروف.....

التعديل : هو تغري فيما يتوقع اأن تتعلمه التلميذة اأو متار�سه فعندما تعمل التلميذة يف واجب 

معدل املحتوى فاإن مو�سوع الواجب يبقى كما هو كباقي تلميذات الف�سل ويتم التعديل 

بطرق خمتلفة ولأ�سباب خمتلفة ، ونتائج خمتلفة: فقد يتغري عدد العنا�رش املطلوبة منها 

فتكون اأقل لها اأو حجم الواجب يركز على نقاط اأ�سا�سية يف املو�سوع دون تفا�سيل. من 

اخلطاأ التقليل بقدرات التلميذات اأو و�سع حمددات لقدراتهم .

	•تعمل على ت�سجيع الطالبات ال�سم على املناق�سة والت�ساوؤل لأي جزئية يف الدر�س.
	•ت�ساهم مع معلمة الف�سل العادي يف تفعيل القامو�س اجلداري بالف�سل .

	•التاأكيد على معلمة التعليم العام:
ما  منها  الب�رشية  التعليمية  الو�سائل  وا�ستخدام  امل�ستمرة  والكتابة  ال�سبورة  با�ستخدام  اأ( 

اأمكن ذلك ، وحماولة البتعاد عن الو�سائل التي تعتمد على ال�سمع فقط.

ب( باأن تتحدث يف در�سها وجها لوجه وخا�سة بوجود التلميذة ال�سماء يف الف�سل.

ج( با�ستخدام الإمياءات واحلركات وتعبريات الوجه ما اأمكن ذلك.

د( بالتعقيب على التلميذة ال�سماء والتاأكد من فهمها بعد كل فقرة اأو معلومة جديدة ومن 

و�سول املعلومة لها.

الرتكيز بتوا�سلها امل�ستمر مع معلمة التعليم العام يف اإعطاء الدرو�س بالف�سل وخا�سة	• 

للمواد التالية )القراءة ، القراآن ، التعبري ، الإمالء( 

ل ي�سمح بعزل التلميذات ال�سم و�سعاف ال�سمع عن ال�سامعات يف الدر�س والأن�سطة	• 

و التطبيقات. 
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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 

م�ساعدة معلمة الف�سل يف تطبيق وتنفيذ الأن�سطة املدر�سية املختلفة ، مع مراعاة ت�سميم	• 

الأن�سطة التي ت�ساعد من تفاعل التلميذات مع بع�سهن البع�س. 

من اخلطاأ �سحب التلميذة من الف�سل اأثناء احل�س�س الدرا�سية لتدري�سها بطريقة فردية يف غرفة	• 

اخلدمات امل�ساندة لأن هذا الأ�سلوب يقطع تعليم الطالبة ويومها الدرا�سي اإىل اأجزاء ، فت�سعر 

زميالتها  اأن  كما   ، منه  جزءاً  نف�سها  تعترب  ول  العام  التعليم  عن  بالنف�سال  ال�سماء  التلميذة 

ال�سامعات �سوف تتغري اجتاهاتهن نحوها ويعاملنها على اأنها اأقل ذكاء اأو اأقل قدرة.

لكل	•  الأ�سا�سية  الحتياجات  حتديد  بق�سد  والت�سخي�س  التقومي  عمليات  يف  امل�ساركة 

تلميذة .

تدري�س التلميذات ال�سم املهارات املن�سو�س عليها يف اخلطة الرتبوية الفردية والتي مل	• 

ت�ستطع معلمة الف�سل العادي تو�سيلها لهن.

تزويد معلمات التعليم العام بالكتيبات واملطويات والو�سائل التعليمية التي متكنهن من	• 

التعرف على املفاهيم الأ�سا�سية يف تعليم ال�سم و�سعاف ال�سمع.

تعمل على اإ�رشاك الطالبات ال�سم يف الأن�سطة ال�سفية والال�سفية ما اأمكن ذلك	• .

الفني  ال�سمعي)الدليل  العوق  تلميذات  بوجود  العام  التعليم  معلمة  دور  ثانيًا: 

للرتبية اخلا�سة ،1429هـ(:

�سعيفات. 1  اأو  ال�سم  التلميذات  مع  املبا�رش  والتعامل  للتفاعل  الالزم  الوقت  توفري 

ال�سمع خالل الدر�س.

 ، تعطي النتباه الكايف مع توجيه الكالم مبا�رشة للتلميذة ال�سماء اأو �سعيفة ال�سمع. 2

مع مراعاة ما تقوله مرة تلو الأخرى. والتحدث وجها لوجه مع التلميذة ال�سماء اأو 

�سعيفة ال�سمع.

املعني. 3  ت�ستخدم  التي  ال�سمع  �سعيفة  التلميذة  ينا�سب  ب�سوت  الدر�س  ب�رشح  تقوم 

ال�سمعي لأن احلديث بال�سوت املرتفع جدا ي�سبب الت�سوي�س لها ، كما اأن ال�سوت 

املنخف�س جدا ل ت�سمعه.

ت�سجع التلميذة ال�سماء اأو �سعيفة ال�سمع على الإجابة مع اإعطائها الأهمية الكافية. 4 ، 

وتوجيه الأ�سئلة اخلا�سة بها وجعلها حمور املو�سوع واملناق�سة.
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ت�ستعمل الإمياءات عند الكالم واأثناء �رشح الدر�س .. 5

ت�ستخدم و�سائل الإي�ساح الب�رشية ما اأمكن ذلك يف تو�سيح اأفكار الدر�س وي�ستح�سن. 6 

قدر  التقليل  املرافقة، و  الكتابة  مع  والر�سومات  والأفالم  ال�سور  من  الو�سائل  زيادة 

الإمكان من الو�سائل ال�سمعية فقط .

اإعطاء التلميذة ال�سماء اأو �سعيفة ال�سمع الوقت الكايف للتعبري احلر يف املو�سوعات. 7 

املختلفة عن اأفكارها ، اأمانيها ، اإبداء راأيها ....

زميالتهن. 8  مع  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  التلميذات  بني  ال�سداقات  بناء  يف  ت�سهم 

ال�سامعات .

ت�ستخدم معهن و�سائل التعزيز املنا�سبة .. 9

ت�رشك التلميذات ال�سم و�سعاف ال�سمع يف جميع الأن�سطة ال�سفية .. 10

التخطيط امل�سرتك والتعاوين مع معلمة العوق ال�سمعي داخل الدر�س.. 11

حماولة تخفيف ال�سجة يف داخل ال�سف قدر الإمكان وذلك مراعاة وجود معينات. 12 

�سمعية بالف�سل.

حماولة اإعادة الكلمات اأو املقاطع التي مل ت�ستوعبها التلميذة ال�سماء اأو �سعيفة. 13 

ال�سمع وحماولة اإعادة �سياغتها بطريقة اأخرى.

العمل على اإعطاء مفهوم وا�سح ، عن �سعف ال�سمع لبقية التلميذات ال�سامعات. 14 

بالف�سل ، واإعطائهن بع�س الإر�سادات يف كيفية التعامل مع زميالتهن الالتي يعانني 

من ال�سمم اأو �سعف ال�سمع.

ثالثًا: دور معلمة التلميذات ال�سم و�سعاف ال�سمع يف الختبارات والتقييم :

ف�سول  يف  بزميالتهن  اأ�سوة  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  التلميذات  وتقييم  اختبار  يتم 

التعليم العام وفق املقرر الدرا�سي �سواء كان تقييم اأو اختبار، كذلك احلال يف معاهد 

الأمل اإل اأن مهارات التقييم والختبار تعتمد على مقرراتهن اخلا�سة.

معوقات برامج الدمج الرتبوي للتلميذات ال�سم و�سعاف ال�سمع باململكة:

 وعلى الرغم من الهتمام الكبري بالتوجه لتطبيق الدمج الرتبوي ودمج التلميذات ال�سم 
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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 

تطبيق  واجهت  التي  ال�سعوبات  بع�س  هناك  اأن  اإل  ال�سامعات  مع  ال�سمع  و�سعاف 

الدمج.

 لذا توجهت الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة للبنات بحل امل�سكالت من خالل ت�سخي�س هذا 

الواقع ودرا�سة معوقاته ومن ثم حماولة تذليل العقبات 

اأوًل: مت تطبيق الدمج يف بع�س املناطق دون مراعاة لآليته و�رشوطه. 

مثال: 

املدجمات  – للتلميذات  املخت�س  العمل  وفريق  املتخ�س�سة.  الكوادر  توفر  عدم   -1  

بالربنامج.

 2- �سعف الإعداد الأكادميي للمعلمات يف جمال تعليم ال�سم مما يوؤدى اإىل �سلبيات يف 

الربنامج.

املديرة   / الإدارية  للهيئة  التوعية  اأو  املنا�سبة  املدر�سة  تهيئة  دون  اأحياناً  الدمج  يتم   -3

الرتبية  اإدارة  قبل  من  والأخ�سائيات  الطالبيات  واملر�سدات  واملعلمات  وامل�ساعدة 

اخلا�سة باملنطقة

اأمور  لأولياء  املنا�سبة  التهيئة  عدم  اإىل  اأدى  مما  منا�سبة  توعوية  برامج  تنفيذ  عدم   –  4

التلميذات، والتلميذات اأنف�سهن �سواء �سم اأو �سامعات.

ثانياً: مت تطبيق برامج الدمج الكلي دون مراعاة املفردات الدرا�سية ومنا�سبتها للتلميذات 

ال�سم  اأن مقررات  املقررة عليهن حيث  املفردات  لبع�س  ا�ستيعابهن  و هناك �سعوبة يف 

معلوماتها �سئيلة جداً ول تتنا�سب م�ستوى التلميذات يف حني اأن مقررات التعليم العام 

م�ستواها مرتفع جداً على قدرات التلميذات وخ�سو�ساً يف املرحلة الثانوية فمن الأف�سل 

انه يف حالة دمج التلميذات لبد من مراعاة قدراتهن بحيث يتم تخفيف مقررات التعليم 

العام مبا يتنا�سب مع اإمكانياتهن 

ثالثاً:.عدم اإملام معلمات التعليم العام بطرق التوا�سل مع ال�سم. 

تذمر  اإىل  اأدى  مما  بالربامج  ال�سم  التلميذات  التحاق  حني  املكافاآت  �رشف  عدم  رابعاً: 

الأهايل .

لإعادة  الأمور  اأولياء  رغبة  اإىل  اأدى  مما  الدمج  برامج  النقل يف  و�سائل  توفر  خام�ساً:عدم 
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بناتهن اإىل معاهد الأمل.

�ساد�ساً:عدم تقبل معلمات التعليم العام ومديرات املدار�س بوجود التلميذات ال�سم بني 

ال�سامعات اإل بعد وجود احلافز املادي)عالوة الرتبية اخلا�سة(

�سابعاً: عدم توفري غرفة اخلدمات امل�ساندة لل�سم وجتهيزها من قبل اإدارات الرتبية اخلا�سة 

باملناطق واملحافظات.

دور الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة للبنات جتاه هذه ال�سعوبات 

الحتياجات  لذوي  الرتبوي  الدمج  تطبيق  واقع  عن  تف�سيلية  واقعية  درا�سة  اإعــداد  1 -

اخلا�سة والذي �سمل ال�سم و�سعاف ال�سمع يف مدار�س التعليم العام باململكة العربية 

ال�سعودية لعام 1427-1428هـ

ال�سم  التلميذات  اإيجابيات كبرية على  له من  ملا  الدمج  تطبيق  �سيا�سة  ال�ستمرار يف  2 -

و�سعاف ال�سمع وعلى اأ�رشهم 

اإل بعد توفر ال�رشوط وال�سوابط املنا�سبة     مع التاأكيد على املناطق بعدم تطبيق الدمج 

لتنفيذه باملنطقة . وكان ذلك يف اإحدى تو�سيات اللقاء الثاين للرتبية اخلا�سة والذي 

عقد مبنطقة الق�سيم يف عام 1428هـ

اإعداد دليل اإداري تف�سيلي �سامل لالإدارة العامة للرتبية اخلا�سة للبنات والذي مت فيه  3 -

تلميذات  للتلميذات )4(  الأدنى  الف�سول بحيث يكون احلد  افتتاح  حتديد �سوابط 

�سم واحلد الأعلى لهن ) 10( تلميذات اأما يف الدمج الكلي ل يزيد عدد التلميذات 

ال�سم املدجمات يف الف�سل عن 20% من عدد التلميذات يف الف�سل العادي على اأن 

يكون احلد الأعلى لتلميذات التعليم العام 20 تلميذة يف ال�سف العادي ثم التاأكيد 

على ذلك ومتابعة تطبيقه من قبل الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة للبنات.

التاأكيد على دور معاهد الرتبية اخلا�سة املوجودة حالياً اإىل جانب ا�ستمرار عملها مع- 4 

احلالت التي ل ميكن دجمها وتقبل فيها حالت العوق ال�سديد ومزدوجي ومتعددي 

تكون  باأن   ، العام  التعليم  مدار�س  يف  دجمهن  ي�سعب  الالتي  والتلميذات  الإعاقة 

و�سمع  نطق  التالية )نف�سية  املجالت  يف  والتدريب  للقيا�س  �ساملة  ت�سخي�سية  مراكز 



203

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 

 ) القوالب  ل�سب  اخلا�سة،معمل  الرتبية  وحركة،اأن�سطة  ، توجه  مبكر  تدخل  ،برامج 

اأي كبيوت خربة .

الحتياجات- 5  ذوي  دمج  نحو  ال�سلبية  الجتاهات  لتعديل  الإعالمية  اجلهود  تكثيف 

اخلا�سة يف التعليم العام

�سخ برامج تدريبية تنفيذية للمناطق وتولية ذلك اأهمية كربى.- 6

برامج- 7  وبالأخ�س  بامليدان  تنفيذها  ومتابعة  باملعلمات  اخلا�سة  التدريبية  الربامج  و�سع 

معلمات التعليم العام اللواتي لي�س لديهن خربة يف طرائق التوا�سل مع التلميذات 

ال�سم.

11/ت/خ- 8  برقم  للبنات  اخلا�سة  للرتبية  العامة  الإدارة  قبل  من  خطاب  اإ�سدار 

ومدى  ال�سم  مقررات  بدرا�سة  واملحافظات  املناطق  لتوجيه  وتاريخ1428/1/2هـ 

مالءمتها لقدرات التلميذات والرقي باأفكارهن يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية .

اأعدت الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة للبنات )وحدة العوق ال�سمعي( بدرا�سة مقررات- 9 

اإلينا  الواردة  واملحافظات  املناطق  باآراء  م�ستنرية  متو�سط  الأول  لل�سف  العام  التعليم 

ال�سم.وهي  للتلميذات  تدر�س  اأن  ينبغي  التي  املو�سوعات  مالئمة  مدى  حيث  من 

حالياً ب�سدد درا�سة مقررات ال�سف الثاين متو�سط 

و�سع مهارات التقومي امل�ستمر للتلميذات ال�سم يف املرحلة البتدائية لتتوافق مع- 10 

مقررات ومهارات التعليم العام وتتنا�سب مع فئة ال�سم وحاجتهن التعليمية والرتبوية 

مع �رشورة التاأكيد على مراعاة التلميذات ال�سم اأثناء فرتة الختبارات لكافة املناطق 

واملحافظات.

مت حتديد اآلية �رشف عالوة الرتبية اخلا�سة لأن هناك اأعداد كبرية ت�رشف لها عالوة- 11 

العالوة  اأن  ب�سبب  وذلك  والعك�س  و�سوحها  لعدم  ت�ستحقها  اأن  دون  اخلا�سة  الرتبية 

و�سعت على نظام املعاهد قبل الدمج والآن ت�رشف ملن يعملن بربامج الدمج بخطاب 

رقم 1/2/1391ت وتاريخ 1428/10/8هـ  ومتابعة تنفيذ الآلية.

تقوم الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة للبنات يف الوقت احلايل بدرا�سة مقررات ال�سم- 12 

للمرحلة الثانوية.
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ايجابيات حتققت للتلميذات ال�سم و�سعاف ال�سمع املدجمات: 

وال�سامعات. 1  ال�سمع  و�سعاف  لل�سم  ميكن  التي  الطبيعية  البيئة  العادية  املدر�سة  تعد 

لتفي  البيئة  تلك  يف  التعديالت  بع�س  اإجراء  بعد  �سواء  حد  على  معاً  فيها  ينموا  اأن 

بالحتياجات الأكادميية والجتماعية والنف�سية اخلا�سة بال�سم و�سعاف ال�سمع.

يتيح الدمج لل�سم و�سعاف ال�سمع فر�س تعليمهن مع بقائهن يف منازلهن مع اأ�رشهن. 2 

طول حياتهن.

وتنويع. 3  وتطوير  زيادة  خاللها  من  ميكن  مرنة  تعليمية  و�سيلة  الرتبوي  الدمج  ي�سكل 

اخلدمات  تقدمي  مركزية  من  واحلد  ال�سمع  و�سعاف  لل�سم  املقدمة  الرتبوية  اخلدمات 

التعليمية. 

تعمل البيئة الندماجية على زيادة التقبل الجتماعي لل�سم و�سعاف ال�سمع من قبل. 4 

حماكاة  من  معهن، ومتكينهن  الجتماعي  التفاعل  فر�سة  ال�سامعات، واإتاحة  اأقرانهن 

�سلوك ال�سامعات وتقليدهن، وزيادة التوا�سل بينهم.

ي�سهم احتكاك ال�سم و�سعاف ال�سمع باأقرانهن ال�سامعات يف �سن مبكرة يف حت�سني. 5 

اجتاهاتهم نحو بع�سهم بع�ساً، ويعمل على اإيجاد بيئة اجتماعية يتمكن فيها ال�سامعات 

من التخل�س من املفاهيم اخلاطئة لديهم عن ذوي الحتياجات اخلا�سة. 

ال�سمع. 6  و�سعاف  ال�سم  فيها  يكت�سب  واقعية  بيئة  اإيجاد  على  الرتبوي  الدمج  يعمل 

العامل  عن  واقعية  �سحيحة  مفاهيم  تكوين  من  متكنهن  اأن  �ساأنها  من  متنوعة  خربات 

الذي يعي�سون فيه، واأن ت�سجع التناف�س الأكادميي بني جميع التالميذ.

حقق دمج تعليم البنات التكامل بني املعلمات املتخ�س�سات يف الإعاقة مع املعلمات. 7 

املخت�سات يف املادة من خالل التدري�س ملختلف املقررات الدرا�سية لتلميذات الرتبية 

اخلا�سة يف املدر�سة. 

ومن �سمن نتائج الدمج املتحققة و�سل عدد برامج ومعاهد تلميذات العوق ال�سمعي. 8 

اإىل : ) 17( معهدا و )105( برنامج و )477( ف�سل و ) 2608 ( تلميذة . 
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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 

تو�صيات الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة :

ال�ستمرار يف �سيا�سة تطبيق الدمج مع مراعاة �سوابطه عند تطبيقه وح�سب اإمكانات( 1 

املناطق ، واإذا مل تتوفر يتم التوقف حالياً اإىل حني توفرها وتفعيل الدمج املكاين. 

الإمكانات( 2  جميع  توفر  من  والتاأكد  و�سوابطه  ب�رشوطه  الأكادميي  الكلي  الدمج  تطبيق 

اأثناء تطبيقه.

التاأكيد على البدء يف برنامج الدمج يف مرحلة ريا�س الأطفال للمعاقات �سمعياً ح�سب( 3 

ال�رشوط وال�سوابط والآليات.

تفعيل دور معاهد الرتبية اخلا�سة اإىل جانب ا�ستمرار عملها مع احلالت التي ل ميكن( 4 

التالية  املجالت  يف  والتدريب  للقيا�س  �ساملة  ت�سخي�سية  مراكز  تكون  باأن   ، دجمها 

)نف�سية نطق و�سمع ،برامج تدخل مبكر ، توجه وحركة،اأن�سطة الرتبية اخلا�سة،معمل 

ل�سب القوالب ( .

توفري و�سائل املوا�سالت لذوي الحتياجات اخلا�سة يف مدار�س التعليم العام ( 5

املدر�سي( 6  للكادر  الإر�سادية  التوعية  الربامج  تقدمي  يف  ال�ستمرارية  على  التاأكيد 

والتلميذات واأولياء الأمور 

 –  توفري كادر متخ�س�س يف برنامج الدمج ) اأخ�سائية نف�سية – اأخ�سائية �سمع ونطق ( 7

معلمة توجه وحركة – اأخ�سائية ب�رشيات (

تفعيل العمل يف اخلطة الرتبوية الفردية ( 8

التاأكيد على اأهمية توفري الو�سائل التعليمية والتقنية ( 9

تكثيف اجلهود الإعالمية لتعديل الجتاهات ال�سلبية نحو دمج ذوي الحتياجات( 10 

اخلا�سة يف التعليم العام 

جميع التو�سيات ال�سابقة يتم التاأكيد على تنفيذها جلميع اإدارات الرتبية والتعليم 

اخلا�سة  للرتبية  العامة  الإدارة  قبل  من  ذلك  يف  امليدان  متابعة  تتم  كما   ، للبنات 

للبنات.
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اخلامتة:

اأخريا 

لذوات  الفر�س  واإتاحة  وامل�ساركة  امل�ساواة  حتقيق  ناأمل  فاإنا  الدمج  برامج  نفّعل 
ُ
عندما 

التميز  مظاهر  من  مظهر  اأي  واإزالة  املجتمع  يف  باأقرانهن  اأ�سوة  اخلا�سة  الحتياجات 

جتاههن. 

ويتطلب هذا اجتاهات اجتماعية وايجابية ونق�سد بامل�ساواة التعامل مع ذوات الحتياجات 

اخلا�سة على نحو طبيعي. 

ونحن نعرتف بال�سعوبات التى تواجهها تلميذاتنا ذوات الحتياجات اخلا�سة... و ن�سعى 

ل عطائهن الفر�سة يف م�ساواتهن يف احلقوق وجعل الظروف املحيطة بهن عادية 

اأن مو�سوع الدمج كان همنا واهتمامنا فقد خ�س�س اللقاء الرتبوي الثاين مبديرات  ومبا 

الإدارات باملناطق ورئي�سات الأق�سام باملحافظات للرتبية اخلا�سة واملنعقد يف الفرتة 9-8 

/3 / 1428هـ مبنطقة الق�سيم ملناق�سة ق�سية الدمج اإيجابياته و�سلبياته واحللول املقرتحة 

من واقع تطبيق املناطق له. 

وقد مت طرح احللول ال�سابقة والتفاق عليها من اجلميع يف اللقاء. 

واهلل املوفق،،،،
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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 :

 • اخلا�سة.الإدارة	 م�رشفات( الرتبية  – طالبات-معلمات-اأخ�سائيات-  –برامج  اإح�سائية )معاهد 

العامة للرتبية اخلا�سة للبنات . 1428-1429هـ. 

 :  • الريا�س	  . ط1   . الطرق  مفرتق  �سمعياً يف  املعاقني  حممد . )1999م( .تعليم  اأخ�رش ، فوزية 

مكتبة امللك فهد الوطنية .

 • الأمل	 ومعاهد  مناهج  يف  ومعوقاته  الآيل  احلا�سب  ا�ستخدام  واقع  )1427هـ(.  اأروى.  اأخ�رش، 

للمرحلة البتدائية . ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة. كلية الرتبية ، جامعة امللك �سعود:الريا�س.

 • حنفي ، علي عبدالنبي. )2003م( . مدخل اإىل الإعاقة ال�سمعية . ط1. الريا�س:اأكادميية الرتبية	

اخلا�سة.

 • حنفي ، علي عبدالنبي؛ ال�سعدون ، عبد الوهاب حمد . )2004م(. طرق التوا�سل للمعوقني �سمعياً : دليل	

املعلمني والوالدين املهتمني . ط1 . الريا�س : اأكادميية الرتبية اخلا�سة.

 • الفكر	 دار   : عمان  . )ط2(.  ال�سمعية  الإعاقة  يف  مقدمة   . حممد. )2002م(  ، جمال  اخلطيب 

للطباعة والن�رش والتوزيع.

• الدليل الفني للرتبية اخلا�سة.الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة للبنات . 1428-1429هـ.	

• الدليل الإداري للرتبية اخلا�سة.الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة للبنات . 1427-1428هـ.	

 • والع�رشين	 احلادي  القرن  وحتديات  ال�سم  ابريل(.مدار�س  م،  عبداهلل.)2002  ال�سليطي ،حممد 

روؤية اجتهادية .بحث مقدم يف الندوة العلمية ال�سابعة لالحتاد العربي للهيئات العاملة يف رعاية 

ال�سم : حقوق الأ�سم يف القرن احلادي والع�رشين يف الفرتة )28-30( ابريل 2002. ج)3( . 

جامعة قطر الدوحة. 

 • الري�س ، طارق �سالح. )2005م ، نوفمرب( .ثنائية اللغة وثنائية الثقافة كاأحدث التوجهات العاملية	

 . امل�ستقبلية  والتحديات  اخلا�سة:التحديث  الرتبية  ندوة  يف  مقدمة  عمل  ورقة   . ال�سم  تربية  يف 

الريا�س : جامعة امللك �سعود.

 • �رشايا ، عادل ال�سيد. ) 2001 م ، اأكتوبر(. فعالية ا�ستخدام املوديالت التعليمية امل�سورة ومتعددة	

الو�سائط يف تنمية التح�سيل الدرا�سي والجتاه نحو الكمبيوتر لدى التالميذ ال�سم . جملة البحث 

يف الرتبية وعلم النف�س . جملد 15 )2( . كلية الرتبية بالعري�س . �س �س73-48.

 • الرتبية	 قامو�س   . عبداحلكيم.)1994م(  الغفار  عبد   ، الدماطي  ال�سيد؛  العزيز  عبد   ، ال�سخ�س 
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اخلا�سة وتاأهيل غري العاديني.ط1.الريا�س .

 • القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�سة بوزارة املعارف . ) 1422 هـ (. الريا�س: الأمانة	

العامة للرتبية اخلا�سة.

 • القر�سي ، اأمري اإبراهيم. )1997م( . ا�ستخدام مدخل م�رشحة املناهج يف الدرا�سات الجتماعية	

غري  دكتوراة  ر�سالة  ال�سم .  لدى  الجتماعي  والتوافق  الت�سال  ومهارات  التح�سيل  على  واأثره 

من�سورة . كلية الرتبية ، جامعة طنطا .

 •  القريوتي ، يو�سف ؛ ال�رشطاوي ، عبد العزيز ؛ ال�سمادي ، جميل . )2001م( . املدخل اإىل	

الرتبية اخلا�سة . ط1. دبي :دار القلم .

 . • القامو�س الإ�ساري العربي لل�سم . )2001م(. اجلمعية القطرية لتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة	

ط1. تون�س .

 • املو�سى ، نا�رش علي. ) 1999 م ( . م�سرية الرتبية اخلا�سة بوزارة املعارف . الريا�س :مكتبة امللك	

فهد الوطنية. 

العلوم   • التعلم يف تدري�س	 ( .فعالية مدخل مراكز  يوليو   ، 2002م   ( ، رفعت حممود.  حممد 

للتالميذ املعاقني �سمعيا بال�سف ال�ساد�س البتدائي . ر�سالة البحث يف الرتبية وعلم النف�س .

ذوي  الأطفال  دمج  جمال  يف  ال�سعودية   • العربية	 اململكة  جتربة  )2007م(.   . نا�رش  املو�سى، 

الحتياجات الرتبوية اخلا�سة يف املدار�س العادية . موؤمتر الرتبية اخلا�سة الثالث »التدخل املبكر. 

التحديات والطموحات« . يف الفرتة 12-13 مايو  - 2007 – الدوحة. 

 • ندوة جتارب دمج الأ�سخا�س ذوى الحتياجات اخلا�سة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي التطلعات	

والتحديات 1418هـ 

Baker	•  ,R.(1992):’’Adscription of Gifted Deaf children. Dissertation 

Abstracts international’’. vol 45.no7.
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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 

املالحق

اإح�سائية عامة ملعاهد وبرامج وم�سرفات ومعلمات الرتبية اخلا�سة لعام 1428/1427هـ

ا�سطرابات نطقاأخ�سائية نف�سيةتلميذاتمعلماتم�رشفات
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اإح�سائية عامة لتلميذات العوق ال�سمعي لعام 1428/1427هـ

عــــــوق �سمعيالبــيان

1628معاهد

977برامج
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اح�سائية بعدد تلميذات برامج دمج العوق ال�سمعي لعام 1427/1428 هـ

عدد الربامج عدد التلميذات نوع العوق املنطقة 

38934�سمعي الريا�س

61�سمعي الفالج

__�سمعي احلوطة واحلريق

271�سمعي اخلرج

31�سمعي الدوادمي

102�سمعي الزلفي

112�سمعي املجمعة

62�سمعي القويعية

دمج كلي 1�سمعي عفيف

101�سمعي وادي الدوا�رش

82�سمعي �سقراء

__�سمعي الغاط

71�سمعي العا�سمة املقد�سة

241�سمعي الطائف

855�سمعي جدة

182�سمعي القنفذة

__�سمعي الليث

172�سمعي املدبنه املنورة

__�سمعي العال

153�سمعي ينبع
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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 

عدد الربامج عدد التلميذات نوع العوق املنطقة 

252�سمعي الق�سيم 

213�سمعي الر�س

31�سمعيعنيزة

8110�سمعيال�رشقيه

303�سمعيالأح�ساء

_27�سمعيحفر الباطن

464�سمعيع�سري

101�سمعيبي�سة

253�سمعيحمايل ع�سري

21�سمعيالنما�س

_1�سمعيحائل

__�سمعيتبوك

82�سمعيالباحة

__�سمعياملخواة

62�سمعياحلدود ال�سمالية

71�سمعياجلوف

122�سمعيالقريات

1_�سمعيجازان

369�سمعيجنران

977105الجمايل
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ملخ�ص لأ�ساليب الدمج املطبقة يف برامج دمج العوق ال�سمعي للمرحلة البتدائية

)العدد ميثل عدد الربامج(

املنطقة/ املحافظة
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�س
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ل
و
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 ا
ف

�س
ال
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ثا

ال
ف 

�س
ال
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 ا
ف

�س
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ص
�
د

سا
�

ال
ف 

�س
ال

الريا�ص

---544مكاين

------جزئي

131010632كلي

111كليالأفالج

1مكايناخلرج

الدوادمي

1كلي

1جزئي

111مكايناملجمعة

2جزئيالقويعية

11جزئيوادي الدوا�سر

11جزئي�سقراء

1مكاينمكة

11111جزئيالطائف

111111مكاينجدة

القنفذة

111مكاين

11كلي

111111كلياملدينة املنورة

ينبع

111كلي

1111 كلي12مكاين
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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 

املنطقة/ املحافظة

ج
م

د
ال

ب 
و

ل
�س

اأ

ل
و
لأ

 ا
ف

�س
ال
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ثا

ال
ف 
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ال
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ال
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ال
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اب
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ال

ف 
�س

ال

ص
�

م
خلا

 ا
ف

�س
ال

ص
�
د

سا
�

ال
ف 

�س
ال

111111جزئيالق�سيم - بريدة

1كليريا�ص اخلرباء

2222مكاينالر�ص

11جزئيعنيزة

الدمام

111كلي

111جزئي

الأح�ساء الهفوف

كلي

11111

11111 الأح�ساء املربز

11كليحفر الباطن

اأبها

كلي

1

1مكايناأبها )اجلوة(

1مكايناأبها )احلرجة(

خمي�ص م�سيط

111جزئي

11كلي

1مكاين�سراة عبيدة

1مكاينظهران اجلنوب

111كليبي�سة

حمايل ع�سري 

333مكاين

1كلي

1كليتبوك

11كليالباحة
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املنطقة/ املحافظة
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خلا

 ا
ف

�س
ال

ص
�
د

سا
�

ال
ف 

�س
ال

1كليبلجر�سي

11مكاينعرعر

1جزئي

11كليطريف

11كلي

1كلياجلوف - �سكاكا

11كليطوير

11كليقارا

11كليدومة اجلندل

1كليطربجل

111مكاينالقريات

11مكاينجازان

1كلي�سبيا

11كليجنران

29231816106كلي

201715522مكاين

767124جزئي


