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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 

التعليم العايل لل�صم ومتطلباته:

منوذج اجلمعية التون�صية مل�صاعدة ال�صم بتون�ص

اإعداد : الدكتور م��خ����تار الغ���������ول

اأ��������ض�������ت�������اذ ع������ل������م ن�����ف�����������س ب������اجل������ام������ع������ة ال����ت����ون���������ض����ي����ة

رئ����ي���������س اجل����م����ع����ي����ة ال����ت����ون���������ض����ي����ة مل���������ض����اع����دة ال�������ض���م

قد يبدو طرح مو�سوع التعليم العايل لل�سم اأمرا غريبا وغري وارد لأنه يخرج عن دائرة 

التحدي  منطق  تبني  املو�سوع  طرح  يت�سمن  »ال�ستحالة”.اإذن  دائرة  اإىل  “املمكن” 
الذي يغذيه طموح ال�سم لبلوغ اأعلى املراتب يف التعليم ويف العمل وعدم العرتاف 

بق�سورهم دون ذلك اأو بالأحرى عدم اعرتافهم بتميز ال�سامعني عنهم يف امل�سار التعليمي 

ويف النجاح فيه بل �سعوا اإىل التميز اأحيانا فكان منطق التحدي من قبل ال�سم الذي رافقه 

اإ�رشار ما بعده اإ�رشار على النجاح وهو ما حّول “امل�ستحيل “ اإىل “املمكن” .

الإ�صكالية : 

تتطور اأمال ال�سم واأوليائهم يف التعليم كلما ترقوا يف مدا رجه حيث متثل الطموح يف 

التعّلم  اإىل  تطور  ثم  و�سماعها  والكلمات  احلروف  ونطق  الأ�سوات  اإخراج  يف  البداية 

ثم اإىل الإدماج يف �سفوف املتعلمني ال�سامعني والتناف�س معهم على النجاح. بداأ ذلك 

بالتعليم الأ�سا�سي مرورا باملرحلتني الإعدادية والثانوية حتى تعلق الطموح بالنجاح يف 

التعليم العايل.

املمهدات للتعليم العايل :

مل يبلغ بع�س ال�سم التعليم العايل بي�رش و�سهولة بل وجدت ممهدات لذلك امل�سار اأذكر 

بع�سها على �سبيل ال�ستنارة بها: 

user
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التي  ال�سم  مل�ساعدة  التون�سية  اجلمعية  منها  واأذكر  املعوقني  لرعاية  خمت�سة  جمعيات  اإحداث   -

تاأ�س�ست �سنة 1970 واهتدت اإىل تدريب العاملني فيها على الطرق احلديثة للتكفل بال�سم منذ 

اإىل تون�س  الذي حتول مع فريقه  اليوغ�ساليف قوبريينا  لالأ�ستاذ  املنغم »  اللفظ  الإن�ساء » طريقة 

وقام بالإعداد والتدريب على هذه الطريقة .

بداية حمت�صمة لدخول ال�صم للتعليم العايل : 

كان احلدث الأول حينما جنح تالميذ �سم يف مناظرة ال�سنة ال�ساد�سة يف التعليم البتدائي 

قبل اإلغائها )*( مما حول الطموح املجرد اإىل مطلب اجتماعي �سادر عن الأولياء يتعلق 

ب�سهادة  تنتهي  التي  الإعدادية والثانوية  املرحلتني  اأبنائهم يف موا�سلة درا�ستهم يف  بحق 

البكالوريا ولكن »الفتح املبني« يوم اأن جنح تلميذ اأ�سم يف �سهادة البكالوريا )*( �سعبة 

ريا�سيات يف اأواخر الثمانينات . 

ال�سعوبات التي تواجه الطلبة ال�سم يف درا�ساتهم اجلامعية :

تق�سم املوؤ�س�سات اجلامعية يف تون�س اإىل �سنفني من حيث التنظيم وحجم الطلبة املنت�سبني 

اإليها. 

- الكليات : وهي موؤ�س�سات كربى تنظم الدرا�سات فيها ب�سيء من املرونة يف ح�سور 

املحا�رشات العامة واأحيانا ت�سمل املرونة حتى الدرو�س التطبيقية، اإذن هناك درجة 

من حرية الطالب قد توؤدي اإىل نوع من الت�سيب.

- املعاهد العليا : هي املوؤ�س�سات اأقل حجما من الكليات وتخ�سع لنظام درا�سي حازم 

واأحيانا �سارم وعدد الطالب بها قليل اإذا قي�س بالكليات ونادرا ما يختار الطالب 

الأ�سم الدرا�سة يف الكليات التي يواجهون فيها �سعوبات اأكرب.
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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 

املقـــدمة 

»املمكن«  دائرة  عن  يخرج  لأنه  وارد  وغري  غريبا  اأمرا  لل�سم  العايل  التعليم  مو�سوع  يبدو طرح  قد 

ال�سم  يغذيه طموح  الذي  التحدي  منطق  تبني  املو�سوع  يت�سمن طرح  »ال�ستحالة«.اإذن  دائرة  اإىل 

لبلوغ اأعلى املراتب يف التعليم ويف العمل وعدم العرتاف بق�سورهم دون ذلك اأو بالأحرى عدم 

اعرتافهم بتميز ال�سامعني عنهم يف امل�سار التعليمي ويف النجاح فيه بل �سعوا اإىل التميز اأحيانا فكان 

منطق التحدي من قبل ال�سم الذي رافقه اإ�رشار ما بعده اإ�رشار على النجاح وهو ما حّول »امل�ستحيل 

» اإىل »املمكن« .

التفكري  جمرد  كان  فقد  �سنة   30 فقبل  الأولياء  م�ستوى  على  اأما  الطالب  م�ستوى  على  هذا  ح�سل 

science- « العلمي  اخليال  اأفالم  قبيل  يعد من  العايل  للتعليم  ال�سم  اأبنائهم  موا�سلة  اإمكانية  يف 

fiction « لأن العقبة الكاأداء كانت حينها النجاح يف مناظرة ال�سنة ال�ساد�سة من التعليم البتدائي 
)اأي النتقال من املرحلة البتدائية اإىل املرحلة الإعدادية ( فكيف ميكن للويل اأن يت�سور »اأ�سطورة« 

ابنته اأو ابنه يف التعليم العايل؟ 

لذلك فالتحول الذي تبع ولوج ال�سم للتعليم العايل اأزال عن هذه العالقة �سفة« الأ�سطورة« واأ�سبحت 

واقعا مقبول من كل الأطراف. ولعل اجلميع اأ�سف لتاأخر بروز هذه العالقة اأي عالقة الطالب ال�سم 

اأمر  للتعليم وهو  الفر�س احلقيقية  ال�سم حرموا من  اأجيال من  العايل فكم من  التعليم  والنجاح يف 

يحّز يف نفو�سنا اليوم وقد اهتدينا اإىل بع�س مفاتيح جناح ال�سم يف م�ساراتهم التعليمية مبا فيها التعليم 

العايل.

الإ�صكالية : 

تتطور اأمال ال�سم واأوليائهم يف التعليم كلما ترقوا يف مدا رجه حيث متثل الطموح يف 

التعّلم  اإىل  تطور  ثم  و�سماعها  والكلمات  احلروف  ونطق  الأ�سوات  اإخراج  يف  البداية 

ثم اإىل الإدماج يف �سفوف املتعلمني ال�سامعني والتناف�س معهم على النجاح. بداأ ذلك 

بالتعليم الأ�سا�سي مرورا باملرحلتني الإعدادية والثانوية حتى تعلق الطموح بالنجاح يف 

التعليم العايل.

اإل اأن هذا الطموح قد ل ي�سايره الواقع مبا فيه من �سعوبات وعوائق متنوعة امل�سادر وهو 
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ما يطرح جمموعة من الأ�سئلة: هل اأن الأ�سم قادر على التعلم ؟ اإن كان ذلك امل�سار فهل 

اأ�سبح  اإن  التعليم العايل ؟  هو قادر على موا�سلة تعليمه يف كل املراحل مبا فيها مرحلة 

ذلك ممكنا فما هو م�سار املي�رش له ؟ ما هي العقبات التي تقف اأمام ال�سم ملوا�سلة التعليم 

العايل؟ هل اأن الأ�سم قادر على مزاولة التعليم العايل يف كل �سعبه واخت�سا�ساته؟

املمهدات للتعليم العايل :

مل يبلغ بع�س ال�سم التعليم العايل بي�رش و�سهولة بل وجدت ممهدات لذلك امل�سار اأذكر 

بع�سها على �سبيل ال�ستنارة بها: 

اإحداث جمعيات خمت�سة لرعاية املعوقني واأذكر منها اجلمعية التون�سية-  مل�ساعدة ال�سم 

احلديثة  الطرق  على  فيها  العاملني  تدريب  اإىل  واهتدت   1970 �سنة  تاأ�س�ست  التي 

للتكفل بال�سم منذ الإن�ساء » طريقة اللفظ املنغم » لالأ�ستاذ اليوغ�ساليف قوبريينا الذي 

حتول مع فريقه اإىل تون�س وقام بالإعداد والتدريب على هذه الطريقة

تطبيق الربامج التعليمية الر�سمية-  على التالميذ املنت�سبني للجمعية 

بالرتبية  التكفل  على  �ساعد  ما  وهو  اجلمعية  اإن�ساء  منذ -  النطق  يف  خمت�سني  توفري 

ال�سمعية املبكرة ب�سورة علمية.

بداية اقتناع الأولياء ب�رشورة التوجه للجمعية حال اكت�ساف-  ال�سمم لدى الأبناء اأو 

املرافقة  الأوىل من خالل  الأ�سهر  منذ  بال�سم  املبكر  التكفل  يوفر  ما  فيه وهو  ال�سك 

العائلية.

اأواخر  منذ  بداأ -  الذي  العمومية  باملدار�س  العادية  الأق�سام  ال�سم يف  التالميذ  اإدماج 

ال�سبعينات 1978 ومن ح�سن ال�سدف اأن اأول اأ�سم �سمم عميق اأدمج يف املدار�س 

العادية حالفه النجاح يف درا�سته لغاية ح�سوله على �سهادة الأ�ستاذية )بكالوريو�س( 

يف الإعالمية التطبيقية

اجلمعية ملعلمي دعم خمت�سني للتالميذ املدجمني يف الأق�سام العادية مل�ساعدتهم  توفري - 

فيما ي�سعب فهمه عليهم مع التالميذ ال�سامعني يف خمتلف املواد التعليمية

خا�سة يف زيادة  اإقرار اإجراءات خا�سة يف المتحانات العامة للتالميذ ال�سم واملتمثلة - 

ثلث الوقت ملختلف مواد المتحانات.
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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 

بداية حمت�صمة لدخول ال�صم للتعليم العايل : 

كان احلدث الأول حينما جنح تالميذ �سم يف مناظرة ال�سنة ال�ساد�سة يف التعليم البتدائي 

 مما حول الطموح املجرد اإىل مطلب اجتماعي �سادر عن الأولياء يتعلق بحق 
)1(

قبل اإلغائها 

اأبنائهم يف موا�سلة درا�ستهم يف املرحلتني الإعدادية والثانوية التي تنتهي ب�سهادة البكالوريا 

 )*( �سعبة ريا�سيات يف 
)2(

ولكن »الفتح املبني« يوم اأن جنح تلميذ اأ�سم يف �سهادة البكالوريا

اأواخر الثمانينات . حيث برهن ذلك النجاح على اأن الأ�سم قادر على التعلم وعلى النجاح 

فيه. ووجه الطالب كغريه من الطالب باعتماد قانون التوجيه العام اإىل كلية العلوم باملركب 

اجلامعي بتون�س العا�سمة اأين يجتمع يف املدرج الواحد ما يقارب الألف طالب اأحيانا اأي 

اأن الطلبة يجتمعون باملئات وقد �سعب على الطالب موا�سلة تعليمه يف هذه الظروف التي 

ل ي�سمع فيها الأ�ستاذ ول ميكنه قراءة ما يقال على ال�سفاه نظرا لبعده عن الطلبة وكانت هذه 

الظروف �سببا يف ر�سوب الطالب وجعله يفكر يف التوجه اإىل اجلامعة العربية للعلوم وهي 

جامعة خا�سة اأين تابع تعليمه يف �سعبة الإعالمية التطبيقية وقد جنح وح�سل على الأ�ستاذية 

)البكالوريو�س( ثم قبل للعمل يف اإحدى البنوك . دفعت جتربة هذا الطالب اجلمعية اإىل 

اأن ت�سعى اإىل ا�ستثناء تطبيق قانون التوجيه على الناجحني يف �سهادة البكالوريا من ال�سم. 

وترك املجال اأمامهم لختيار التوجيه اجلامعي الذي ينا�سبهم بناءا على ميول تهم واإمكانات 

النجاح وظروف الدرا�سة )جتنب التوجه نحو الكليات الكربى( .

وقد ح�سلت اجلمعية على هذا ال�ستثناء فاأ�سبح لل�سم اختيار الخت�سا�س الذي يريدونه 

على  �ساعد  ما  وهو  ال�سامعون  له  يخ�سع  الذي  اجلامعي  التوجيه  لقانون  اخل�سوع  دون 

جناح الطلبة ال�سم يف اجلامعة بن�سبة 100 باملائة كما �سرنى.

.
)3(

ال�ستثناء اأ�سبح قاعدة 

نق�سد بال�ستثناء ثالثة عنا�سر : 

1- الإدماج املدر�سي لل�سم يف املدار�س العمومية اأ�سبح قاعدة يخ�سع للقانون منذ 2003. 

)1( حتديد �سنة الإلغاء

)2(كانت ن�سبة النجاح يف البكالوريا دوما دون 50 باملائة 

 )3(يحيل هذا العنوان على عنوان ندوة علمية دولية نظمتها اجلمعية التون�سية مل�ساعدة ال�سم �سنة 2001 بعنوان 

»الإدماج املدر�سي لل�سم قاعدة اأم ا�ستثناء« مبنا�سبة الذكرى الثالثني لتاأ�سي�سها 
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حيث مل يبقى خا�سعا كما كان مل�ساعد اجلمعية والأولياء وملروءة مدير املوؤ�س�سة.

2- لقانون منذ 2003. حيث مل يبق خا�سعا كما كان مل�ساعي اجلمعية والأولياء وملروءة 

مدير املوؤ�س�سة.

3- جناح ال�سم يف البكالوريا مل يبق ا�ستثناء مق�سورا على جناح الطالب الذي حتدثنا عنه 

بل تعدد وتكاثر الناجحون يف البكالوريا يف كل الخت�سا�سات )الريا�سيات،القت�ساد 

والت�رشف،الآداب،علوم التقنية(

4- حتّرر توجيه الطالب ال�سم يف درا�ساتهم اجلامعية من اخل�سوع لقانون التوجيه اجلامعي 

الطالب يف الختيار مع مراعاة جمموعة  اأ�سبحت متمثلة يف حرية  التوجيه  وقاعدة 

امتحانات  الناجحني يف  ن�سبة  اأن  اإىل  هنا  ن�سري  اأن  املهم  ومن  للنجاح  مهيئة  عوامل 

البكالوريا هي دون ن�سبة الرا�سبني. فكيف يتم التعامل مع هوؤلء الرا�سبني؟

اإىل  الأخرى  هي  تخ�سع  متنوعة  اخت�سا�سات  يف  املهني  التكوين  هو  هوؤلء  ماآل   

حمددات وخا�سة النجاح يف مناظرة التوجيه اإىل �سعبة من �سعب التكوين املهني.

املناظرة  اإىل  اخل�سوع  من  ال�سم  الطلبة  ا�ستثناء  اإىل  املجال  هذا  يف  اجلمعية  عملت 

العامة وقبولهم مبا�رشة بعد اأن يحددوا وجهتهم يف اخت�سا�س تكوين معني.

يف جمال التكوين اأي�سا مل ن�سجل اأي ف�سل فقد جنح اجلميع وح�سلوا على �سهادات   

قبل  من  كانت  والتي  حتققت  التي  التوجهات  هذه  عزز  ومما  ا�ستثناء  دون  التكوين 

مطالب للجمعية �سدور القانون التوجيهي للمعوقني اأوت 2004 الذي اأكد على حق 

للمعوقني يف  العامة وعلى تخ�سي�س ح�سة  املدار�س  للمعوقني يف  املدر�سي  الدمج 

التكوين املهني وعلى ن�سب ت�ساوي 3 باملائة

التعليم العايل لل�صم : الو�صع احلايل

عر�س م�سحي للطلبة ال�سم بالتعليم العايل:

)انظر اجلدول عدد1( + )اجلدول عدد 2 ( 
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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 

و�صع الت�صريع :

يخ�سع التعليم العايل بتون�س كما ذكرنا اإىل قانون يطلق عليه قانون التوجيه اجلامعي يحدد 

م�سار الدرا�سة للناجحني اجلدد يف البكالوريا اأو من يريدون دخول مناظرات اإعادة التوجيه 

حني ل تر�سيهم قرارات التوجيه الأ�سا�سية . وقد اأ�رشنا اأي�سا اإىل اأن اأبناءنا ال�سم احلاملني 

لبطاقات اإعاقة يعفون من ذلك القانون حينما يقدمون امللف ال�سحي الذي يت�سمن خا�سة 

بطاقة الإعاقة ، حيث يختارون الخت�سا�س الذي يرغبون فيه ويتم اختيارهم ول يت�سمن 

الت�رشيع ت�سهيالت اأخرى حيث يت�ساوى املعوق ال�سمعي مع ال�سامع يف كل الإجراءات 

اجلامعية  العامة  المتحانات  الوقت يف  ثلث  زيادة  اأما  المتحانات  واإجراءات  الدرا�سية 

فنادر ما تطبق ا�ستجابة لإحلاح املعني بالأمر ودعم اجلمعية له ومل ين�س عليه الت�رشيع يف 

التعليم العايل.

ال�صعوبات التي تواجه الطلبة ال�صم يف درا�صاتهم اجلامعية :

الطلبة  التنظيم وحجم  اإىل �سنفني من حيث  تون�س  اجلامعية يف  املوؤ�س�سات  تق�سم 

املنت�سبني اإليها. 

الكليات	 : وهي موؤ�س�سات كربى تنظم الدرا�سات فيها ب�سيء من املرونة يف ح�سور 

املحا�رشات العامة واأحيانا ت�سمل املرونة حتى الدرو�س التطبيقية، اإذن هناك درجة من 

حرية الطالب قد توؤدي اإىل نوع من الت�سيب.

املعاهد العليا :	 هي املوؤ�س�سات اأقل حجما من الكليات وتخ�سع لنظام درا�سي حازم 

واأحيانا �سارم وعدد الطالب بها قليل اإذا قي�س بالكليات ونادرا ما يختار الطالب الأ�سم 

الدرا�سة يف الكليات التي يواجهون فيها �سعوبات اأكرب.

موا�سلتهم  جتعل  �سعوبات  العايل  التعليم  يف  الأ�سم  الطالب  يواجه  عامة  وب�سفة 

لدرا�ستهم اأمرا ع�سريا وميكن اإيراد بع�سها فيما يلي : 

- عدم اكرتاث املوؤ�س�سة باملعاقني �سمعيا اأو اجلهل بالإعاقة 
- يح�سل اأن بع�س الأ�ساتذة ل ينتبهون اإىل وجود طالب اأ�سم اأو اأكرث بقاعة الدر�س حتى 

اإن علموا فاإنهم ل ي�سعون اإىل التعامل مع حالة الطالب الأ�سم تعامال خا�سا.
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يتابع الطالب الأ�سم الدر�س بالطرق التالية :

	مالحظة حركة ال�سفاه ملعرفة الكالم املنطوق :
ول  القاعة  �سفتيه يف  يتحرك  اأنه  اأو  بو�سوح  �سفاه  يحرك  ل  الأ�ستاذ  اأن  فاإذا ح�سل 

يبقى يف مواجهة الطلبة اأو اأنه يلتفت اإىل ال�سبورة وهو يتكلم اأو اأنه ل يقف قبالة الطالب 

اأن  اأو  الأ�ستاذ  قبل  من  املنطوقة  الكلمات  بع�س  يجهل  الطالب  اأن  اأو  منه  وقريبا  الأ�سم 

الأ�ستاذ لي�س منظما يف جمله ول ي�ستعمل الكلمة املنا�سبة يف املقام املنا�سب كل ذلك يقطع 

التوا�سل ال�سفوي بني الأ�ستاذ والطالب الأ�سم فتبقى احل�سة مقطوعة الأو�سال وي�سعب 

على الطالب جتميع القطع وتكوين وحدة متنا�سقة.

	ا�ستغالل البقايا ال�سمعية لدى �سعاف ال�سمع : 
توجد لدى بع�س الطلبة ال�سم بقايا �سمعية مب�ساعدة ال�سماعة يحاولون ا�ستغاللها يف 

اأحيانا من  يح�سل  الذي  الت�سوي�س  منها  اأ�سباب  لعدة  قد ليتم  ذلك  اأن  اإل  املحا�رشات 

قبل الطلبة مما ي�سبب اختالط الت�سوي�س مع �سوت الأ�ستاذ وي�سعب على �سعيف ال�سمع 

اأو  احلروف  وخمارج  وا�سح  غري  الأ�ستاذ  �سوت  اأحيانا  الأ�سوات.ويكون  بني  التمييز 

بع�سها غري �سحيحة مما يعقد �سماعه .

	متابعة ما يكتب على ال�سبورة : 
تقع  ما  فكثريا  ووا�سحا  منظما  ا�ستغالل  العايل  التعليم  يف  ال�سبورة  ا�ستغالل  عدم 

ال�ستعانة بال�سبورة وبالكالم املنطوق يف نف�س الوقت وهو ما يت�سبب يف �سعوبة املتابعة 

لدى الأ�سم.

	ال�ستعانة بت�سجيالت الطالب املحاذي : 
له  حماذ  طالب  وجود  هو  ال�سمع  و�سعيف  الأ�سم  الطالب  ي�ساعد  عن�رش  اأهم  لعل 

تتوفر فيه بع�س ال�رشوط لال�ستفادة من ت�سجيالته الكتابية: 

- ال�ستعداد لقبول م�ساعدة زميله
- الكتابة بخط وا�سح

- ا�ستعمال جملة مفيدة يف اأماكنها 
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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 

- الإجابة عن ا�ستي�ساحات زميله دون تاأفف اأو انزعاج
- فهم الإعاقة ال�سمعية ومتطلباتها.

اإل اأن هذه ال�رشوط قد ل جتتمع يف �سخ�س واحد ويف كل الأحيان. يرتدد الطالب 

الأ�سم كثريا قبل ا�ستي�ساح اأمر من زميله خ�سية اأن يفقده الرتكيز اأو اأن يثقل عليه.

	ال�ستعانة بالأ�ستاذ :
ت�سعف العالقات ب�سورة عامة بني الأ�ساتذة والطالب يف اجلامعات وقد تغيب متاما. 

تزداد هذه الو�سعية حدة اإذا تعلق الأمر بالطلبة ال�سم، لذلك ل يلجاأ الطلبة ال�سم اإىل 

الأ�ساتذة لال�ستي�ساح خ�سية من رف�سهم وعدم قبولهم اأو اأحيانا ال�ستغراب من وجودهم 

يف موؤ�س�سات جامعية موجهة لل�سامعني.

	العتماد على الذات يف املراجعة باملنزل : 
يعود الطالب الأ�سم اإىل البيت عازما على مراجعة الدر�س بعد اإعادة هيكلته لي�سبح 

بها  يعود  التي  للثغرات  نظرا  املي�سورة  باملهمة  هذه  ولي�ست  ووا�سحا  متنا�سقا  متكامال 

الطالب من الدرو�س والتي يعجز اأحيانا بالعتماد على ذاته من �سدها وحتى اإن جلاأ اإىل 

م�ساعدة العائلة فقد ل يتي�رش له ذلك نظرا لتعمق الخت�سا�س يف التعليم العايل واحتمال 

اأن ل تتمكن العائلة من امل�ساعدة رغم رغبتها يف ذلك وا�ستعدادها لها.

يكت�سب  اأن  ا�ستطاع  بنجاح  البكالوريا  امتحانات  يجتاز  الذي  القليل  العدد  فاإن  لذلك 

اأهلته ملوا�سلة تعليمه اجلامعي بنجاح رغم ال�سعوبات ومن هذه  جمموعة من اخل�سال 

اخل�سال :

- ال�ستعداد النف�سي ملواجهة ال�سعوبات املتوقعة 
در�س  اإىل  للو�سول  بينها  التن�سيق  يف  والنجاح  الدرو�س  متابعة  �سيغ  على  - التدرب 

متكامل

- الثقة يف النف�س والعتماد على الذات
- ال�سعور بالتحدي الذي يدفع الأ�سم اإىل جتاوز اإمكاناته وال�سمو اإىل م�ستوى ل يبلغه 

باعتماد املمكن فقط.
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التعليم العايل ...وبعد :

الطلبة  اأداء  على  اأثر  مبا  املهني  امل�ستقبل  يف  الثقة  انعدام  من  جو  عامة  ب�سورة  العايل  التعليم  ي�سود 

اأن من تخرج منهم ح�سل على عمل وذلك  اإىل  ال�سم نظرا  ال�سعور ل يهم  اأن هذا  اإل  وحما�سهم. 

بف�سل العمل اجلمعياتي ومب�ساندة الت�رشيعات التي تعطي الأولوية يف الت�سغيل للمعوقني وت�سند لهم 

املن�سو�س عليها  تطبيق احل�س�س  ال�سغل م�سوؤول عن  العام واخلا�س.ومتفقد  القطاعني  ح�س�سا يف 

بالقانون التوجيهي للمعوقني اأوت 2004

متطلبات التعليم العايل: 

يتم الإعداد ال�سليم للتعليم العايل منذ الأ�سهر الأوىل من الولدة حينما يك�سف عن الإعاقة 

وذلك عن طريق املرافقة الوالدية ثم متابعة الرتبية ال�سمعية وغريها يف املراحل املبكرة ويف 

�سن ال�ساد�سة يبداأ امل�سار الدرا�سي مع ال�سامعني ملن ت�سمح لهم اإمكاناتهم الذهنية ومكت�سبا 

ذكرنا  كما  املراحل  تلك  متطلبات  توفري  مع  العايل  التعليم  غاية  اإىل  بذلك  املعرفية  تهم 

اأنفا.

اأما املتطلبات يف مرحلة التعليم العايل ميكن ت�سنيفها كما يلي :

تغيري املواقف الجتماعية من الإعاقة ال�سمعية :

كما ل يخفى على اأحد فغالبية النا�س يتحدثون عن املعوق ال�سمعي وكاأنه مري�س حيث 

 )*( واملر�س وباإمكان و�سائل الإعالم اجلماهريية 
)1(

يتم اخللط الكامل بني الإعاقة ال�سمعية

النا�س  عقليات  تغيري  يف  وتاأثريها  ناحية  من  الوا�سع  لنت�سارها  نظرا  املهمة  هذه  تويل 

اإن�سان عادي حرم  اأنه  اإليه على  ومواقفهم من املعوق ال�سمعي من ناحية اأخرى لينظروا 

كليا اأو جزئيا من حا�سة ال�سمع ويتمتع بالتايل بكل موؤهالته الذهنية وبقية احلوا�س. وبهذه 

ال�سورة تنت�رش ثقافة الإعاقة بال�سورة ال�سحيحة.

	من حيث الت�سريعات :
يف�سل اأن مييز املعوق ال�سمعي متييزا اإيجابيا يف الت�رشيع اجلامعي على �سبيل املثال يعفى 

)1(حينما نتهياأ لنتخاب الهيئات اجلهوية لت�سيري فروع اجلمعية فاإن امل�سوؤولني الإداريني يحدثوننا باأنهم ب�سدد البحث 

عن طبيب يتوىل الت�سيري لأنهم يعي�سون هذا اخللط ولو ب�سورة �سمنية غري م�رشح بها
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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 

من �رشوط التوجيه اجلامعي يف الدول التي تعتمد مثل ذلك القانون ويرتك للطالب الأ�سم 

وقتا اإ�سافيا يف المتحانات نظرا لق�سوره اللغوي الن�سبي اإذا قي�س بزمالئه ال�سامعني.

	من حيث التاأهيل النف�سي للطالب قبل دخول اجلامعة: 
املرحلة  هذه  تهويل  بتجنب  وذلك  للجامعة  الطالب  تعد  اأن  اجلمعيات  م�سوؤوليات  من 

–كما  وننبهه  الب�رشية  العالقات  على  وندربه  للخوف  جديدا  م�سدرا  ن�سيف  ل  حتى 

تعود من قبل- باأنه مطالب ببذل جهد م�ساعف ليكون م�ستوى زمالئه ال�سامعني ونذكره 

بقيمة ال�سرب اأمام فرتات الياأ�س والف�سل وباأن النجاح يف متناوله دائما اإن هو اآمن بقدراته 

الإيجابية  بالأفكار  مواقفه  فتتعزز  اجلامعة  اإىل  الدخول  قبل  الطالب  نهيئ  بهذا  واإمكاناته 

ويتجاوز ال�سلبيات وتتدعم ثقته يف نف�سه ويزداد تقديره لذاته وتقوى اإرادته

	من حيث التاأهيل النف�سي والرتبوي بعد الدخول للجامعة :
اإدارة  يعلموا  اأن  للجامعة  الطالب  دخول  عند  الوالدين  املخت�سة  اجلمعيات  دور  يتمثل 

)*( والأ�ساتذة والطلبة بالإعاقة ال�سمعية ويف�رشوا لهم ما غم�س عليهم حتى 
)1(

املوؤ�س�سة 

ي�ستعدوا لعون الطالب اإىل التوجه اإىل اجلهة املعنية وخا�سة اجلمعية كلما واجهه م�سكل يف 

درا�سته اأوكلما فكر يف النقطاع عن الدرا�سة تبعا ل�سعوبة من ال�سعوبات التي واجهته.

ل يجب اأن ينقطع التاأطري ول يجب اأي�سا اأن ميتنع الطالب عن التوجه اإىل اجلهة املعنية 

كلما دعت احلاجة اإىل ذلك. 

	من حيث تنظيم املوؤ�س�سة اجلامعية:
املطلوب من املوؤ�س�سة اأن حت�سل على قدر اأدنى من املعلومات عن الإعاقة ال�سمعية 

وعن املعوقني �سمعيا لتكون مهياأة ل�ستيعابهم �سمن طلبتها دون �سعوبات تذكر فمن 

املهم على �سبيل املثال:

- املبادرة بتنظيم اأن�سطة ثقافية يكون لل�سم فيها جمال امل�ساركة مثل امل�رشح واملو�سيقى 

)الإيقاعات ( واأي�سا الأن�سطة الريا�سية التي ميكن لل�سم اأن يتميزوا فيها.

- تي�سري الإجراءات الإدارية داخل املوؤ�س�سة من حيث مقابلة امل�سوؤولني يف الإدارة عند 

)1( تعودنا يف اجلمعية التون�سية مل�ساعدة ال�سم اأن نرا�سل املوؤ�س�سة التي ينت�سب اإليها الطالب الأ�سم نعرف بالإعاقة 

وببع�س ما على املوؤ�س�سة والأ�ساتذة القيام به لت�سيري مهمة اإدماج الأ�سم 
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بالدخول لرفوف  اأن ي�سمح لل�سم  اأو  العون.  اأو  تتطلب ال�ستف�سار  مواجهة مواقف 

املكتبة لتقليب الكتب ب�سورة مبا�رشة دون العتماد على قائمة الكتب فقط.

- ت�سهيل ن�سخ املحا�رشات والوثائق ال�رشورية للطالب نظرا لقلة عددهم واأنهم ل ميثلون 

ثقال ماليا وماديا على املوؤ�س�سة.

- متكني الطلبة يف المتحانات اجلامعية من وقت اإ�سايف ل يقل عن ثلث الوقت املخ�س�س 

ولو مل يوجد ن�س يف ذلك بل يقع القيا�س على هذا الإجراء املطبق يف المتحانات 

العامة مثل امتحان البكالوريا.

- التوا�سل بني الطلبة ال�سم واأ�ساتذتهم : ميكن اأن يكون لدارة املوؤ�س�سة دور يف متكني 

الطلبة ال�سم من مقابلة الأ�ستاذ الذي يرغبون مقابلته يف اأمر الدرا�سة اأو يف الإ�رشاف 

على بحوث التخرج اأو على اأطاريح املاج�ستري والدكتوراه.

- من حيث املحيط اجلامعي الب�رشي : يق�سي الطالب وقتا طويال باملوؤ�س�سة اجلامعية التي 

يربط معها عالقات درا�سية اأكادميية وعالقات اإن�سانية مع اأقرانه واأ�ساتذته وغريهم 

- العالقة مع الأ�ساتذة : لي�س من الي�سري اأن يهتدي الطالب ال�سم اإىل النت�ساب اإىل   

الأ�ستاذ الذي تتوفر فيه اخل�سال املرغوبة مثل التمكن من اللغة وا�ستعمالها يف مقامها 

مكثفا  ا�ستعمال  الإي�ساح  و�سائل  وا�ستعمال  مميز  وب�سوت  بو�سوح  والتعبري  املنا�سب 

مثل ح�سن ا�ستغالل ال�سبورة وو�سائل العر�س الرقمية بكل �سيغها واأن يكون الأ�ستاذ 

ودرو�سه  حما�رشاته  يف  ال�سم  للطالب  حت�سل  التي  التوقفات  عن  لالإجابة  م�ستعدا 

دون انزعاج وتوتر .واأهم عن�رش يف هذه العالقة هو متكني الطلبة ال�سم من الدر�س 

مطبوعا ب�سورة قبلية حتى ي�ستعد الطالب ال�ستعداد اجليد ويتمكن من متابعة الدر�س 

دون ت�ستيت اجلهد والنتباه.

- العالقة مع الزمالء : اندماج الطالب يف املوؤ�س�سة اجلامعية ل ينبغي اأن يقف عند   

الندماج الإداري واملادي بل يتطلب م�ستوى اأخر من الندماج وهو العالئقي العاطفي 

والجتماعي والنف�سي. فهناك ال�سعور بالنتماء اإىل جمموعة ب�رشية جمموعة الق�سم 

اأفرادها وهناك تبادل بينهم يف كل الجتاهات من ال�سم اإىل ال�سامعني والعك�س  بكل 
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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 

بالعك�س اإل اأنه من املحبذ اأن تربط عالقات متينة مع عدد حمدود يحتاجهم مل�ساعدته 

يف الدرا�سة ويف املحا�رشات واإكمال النقائ�س يف تو�سيح ما يطلبه الأ�ستاذ وقد تقع 

لالإدماج  املثالية  الو�سعية  وهي  اأطرافها  اأحد  ال�سم  يكون  جماعية  ب�سورة  املراجعة 

اجلامعي لل�سم.

اخلـــــامتة

اأو  املراكز  تزيد  املثال  �سبيل  فعلى  ال�سم  بالأ�سخا�س  التكفل  بتون�س  اجلمعيات  تتوىل 

املدار�س املخت�سة لل�سم عن 70 موؤ�س�سة من بينها مركز واحد تديره الدولة ويرجع اإليها 

وهو مركز التكوين املهني لل�سم بق�رش هالل ، لذلك فدور اجلمعية ج�سيم يف تربية وتعليم 

وتاأهيل ال�سم ويتطلب من الهيئات املديرة كفاءة كبرية وحما�سا اأكرب فمن ل يتمتع بنف�س 

ن�سايل ل ميكنه الإ�سهام يف ت�سيري جمعيات املعوقني عموما وجمعيات ال�سم خ�سو�سا 

ذكرت هذا يف اخلال�سة لأنه يف نظري حجر الزاوية يف ميدان العناية بال�سم ورعايتهم 

النظر  لفت  ال�رشوري  وتاأهيلهم كثرية ومن  وتعليمهم  تربيتهم  ال�سم يف  ولأن حاجيات 

اإليها وموا�سلة املطالبة بال�ستجابة لها.

م�سجعا  يبدو  الذي  فالنجاح  املجال  هذا  ال�سم يف  مل�ساعدة  التون�سية  اجلمعية  تتنزل جتربة 

والذي اأدى اإىل الربهنة على قدرة ال�سم على التعلم وعلى التدرج يف ميادين العرفان اأدخل 

وجتاه  ال�سم  جتاه  اأغلبها  يف  اإيجابية  جديدة  مواقف  واأوجد  تغيريات  النا�س  عقليات  على 

تعب وم�سقة  وبعد  بعد لأي  فقد ح�سل  املطلوب  دون  كان  ولو  النجاح  اأن  اإل   ، قدراتهم 

وجهد بذل من قبل كل الأطراف وخا�سة من قبل ال�سم اأنف�سهم وما ي�سمد اأمام ال�سعاب اإل 

قلة قليلة منهم لهم ثقة يف النف�س كبرية و�سخ�سية قوية وعزمية ل تقهر وهم بذلك ي�ساعفون 

اجلهد يف الدرا�سة ويتجاوزون اإمكاناتهم املو�سوعية ليناف�سوا زمالءهم ال�سامعني.

اإن من جنح من ال�سم يف التعليم العايل �سحى بكل اأنواع الرتفيه ول يعرف وقت فراغ 

ي�سخر كل �سيء للدرا�سة ووجد الإطار الجتماعي والعائلي امل�ساند لذلك فنحن جميعا 

بالتعليم العايل ب�سمان تربية مبكرة ناجحة وبح�رش  باأن نوفر ظروف اللتحاق  مطالبون 

متطلبات التعليم العايل لل�سم وحتقيقها جميعا.




