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ك����ل����ي����ة ال������رب������ي������ة ال����ف����ن����ي����ة واالق������ت�������������ص������اد امل�����ن�����زيل 

امللخ�ص

فاعلية  مدى  اأعطتنا �شحوة عن  اجلامعة  االبتدائي  حتى  بني  الدمج  رحلة  مع  جتربتنا  

الدمج يف التعليم العام منذ. 

لقد �شهدت ال�شنوات املا�شية حتوالت جذرية يف اجتاهات املجتمع ال�شعودي والعربي 

يف املواقف  وتبايناً  ال�شمعية   االإعاقة  نحو  الدولية  للتحوالت  امتداداً  التحول  وهذا 

املتخذة ب�شاأن اأف�شل ال�شبل لرتبية االأفراد ال�شم وتعليمهم. 

االأهل  توؤرق  ق�شية  بو�شفها  االإعاقة  اإىل  النظر  يف  تتمثل  التحوالت  اأهم تلك  ولعل 

التعليم  يف  اإن�شان  كل  حق  على  توؤكد  العاملية  اأ�شبحت االأدبــيــات  وقد  واملجتمع  

بذور  لرتعرع  جــاءت حم�شله  ولكنها  فــراغ  من  تــاأت  مل  التحوالت  تلك  اأن  اإال   ,

ال�شم  حقوق  عن  للدفاع  الداعية  احلــركــات  بف�شل  العامل  يف  منت  التي  الدمج 

مبا  امل�شغولة  والتجارب  والتقوميية  العلمية  والبحوث  والدرا�شات  والت�رشيعات 

الرتبية  ميدان  يف  للعاملني  املهني  والن�شج  وتربوية,  علمية  من نظريات  يدعمها 

االأ�ــشــم.  ــع   م للتعامل  املنا�شبة  الــطــرق  نحو  املجتمع  وتــغــري اجتــاهــات   اخلــا�ــشــة 

ومن هذه التجارب التي قد تكون حققت بع�س االأهداف الرتبوية هي دمج ال�شم  مع 

اإقرانهم االأ�شوياء يف مدار�س التعليم العام .. 
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جتربتنا  مع رحلة الدمج بني االبتدائي  حتى اجلامعة اأعطتنا �شحوة عن مدى فايدة  

وفاعلية جناح عملية الدمج يف التعليم العام منذ ال�شفوف االأويل . 

وهذا  ال�شعودي  املجتمع  اجتاهات  املا�شية حتوالت جذرية يف  �شهدت ال�شنوات  لقد 

التحول امتداداً للتحوالت العاملية والعربية نحو االإعاقة ال�شمعية  وتبايناً يف املواقف 

املتخذة ب�شاأن اأف�شل ال�شبل لرتبية االأفراد ال�شم وتعليمهم. 

ولعل اأهم تلك التحوالت تتمثل يف النظر اإىل االإعاقة بو�شفها ق�شية توؤرق االأهل واملجتمع  

وقد اأ�شبحت االأدبيات العاملية توؤكد على حق كل اإن�شان يف التعليم, اإال اأن تلك التحوالت 

مل تاأت من فراغ ولكنها جاءت حم�شله لرتعرع بذور الدمج التي منت يف العامل بف�شل 

احلركات الداعية للدفاع عن حقوق ال�شم والت�رشيعات والدرا�شات والبحوث العلمية 

والتقوميية والتجارب امل�شغولة مبا يدعمها من نظريات علمية وتربوية, والن�شج املهني للعاملني 

 يف ميدان الرتبية اخلا�شة وتغري اجتاهات املجتمع نحو الطرق املنا�شبة للتعامل مع  االأ�شم. 

ومن هذه التجارب التي قد تكون حققت بع�س االأهداف الرتبوية هي دمج ال�شم  مع 

اإقرانهم االأ�شوياء يف مدار�س التعليم العام .  .لقد اأثري الكثري من الت�شاوؤالت حول كيفية 

دمج هذه الفئة, هل يكون دجما ً كليا ً اأم جزئيا ً بف�شول ملحقة مبدار�س التعليم العام ؟ 

والوقوف على  ايجابيات كل منها و�شلبياتها على الطالب االأ�شم  وعلى املدر�شة نف�شها 

, ونعتقد اإن االأمر ا�شتقر على الدمج الكلي وهو اأن يو�شع الطالب  االأ�شم ً يف الف�شول 

العادية ويتم تعليمه اجلزء االأكرب من الربامج االأكادميية واالجتماعية �شمن الف�شول العادية 

على اأن تكون له خطة فردية تتما�شى مع اخلطة اجلماعية بالف�شل مع مراعاة اأن يتم �شهرا 

ل�شم يف مناخ ال�شف العادي ويتم قبولهم من قبل اأقرانهم العاديني. 

, بل عمل موؤ�ش�شي ت�شامني يقوم 
ً
 فرديا 

ً
لي�س قرارا  العمل الرتبوي  باأن   

ً
واإميانا 

على التخطيط الواعي الذي ي�شت�شعر نب�س الواقع كما اأنه م�شئولية جماعية بني اأع�شاء 

االأ�رشة التعليمية .
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جميع  باإكمال  نحلم   ونحن  االبتدائي   االأوىل  ال�شنة  يف  باملدر�شة  التحقنا  فمنذ 

فاأ�شبحنا  كربنا   كلما  يكرب  ا�شتمر  احللم  هذا  اإن  اإال   , الثانوية   على  لنح�شل  املراحل 

اأكملنا  فعندما  العايل  التعليم  اأبــواب  اإىل  والو�شول  املراحل  هــذه  بتخطي  نحلم 

والكليات  اجلامعات  جميع  رف�س  وهــو  مرير  بواقع  ا�شطدمنا    , الثالث  املراحل 

ولكننا   – حركيا  واملعاقني  واملكفوفني  بالعاديني   اأ�ــشــوه  درا�شتنا  ملوا�شلة  قبولنا 

العقبات  كانت   مهما  التعليمية  بحقوقنا  املطالبة  على  واالإ�ــرشار  ال�شرب  اإىل   احتكمنا 

و�شلت  حتى  لق�شيتنا  املخل�شني  بع�س  و�شيحات  �شيحاتنا  وتزايدت  واملعوقات 

رقم  الكرمي   ال�شامي  املقام  موافقة  �شدرت  حيث   اهلل  حفظهم  االآمــر  والة  علم   اإىل 

14٢٢/5/4هـ  باملوافقة على قبول ال�شم ملوا�شلة تعليمهم  ٩173  وتاريخ  7/ب/ 

اجلامعي يف جميع موؤ�ش�شات التعليم العايل  اإال انه ولالأ�شف مل يبت يف هذا االأمر منذ 

�شدوره  حتى االآن , اإال من جانب جهة واحده  على م�شتوى اململكة  وهي كلية الرتبية 

الفنية واالقت�شاد املنزيل حيث مت قبول )٢0( طالبه �شماء  ونحن من �شمنهم ودخلنا 

الكلية الأول مرة يف حياتنا رغم اإن التحاقنا بالكلية مل يكن �شمن املخطط التعليمي للكلية 

حيث  كاد الربنامج  التعليمي اخلا�س بناء يتوقف يف بدايته الأ�شباب فنية وتنظيمية ومادية 

, اإال اإن امل�شوؤالت بالكلية وبع�س املخل�شني لق�شيتنا  جزاأهم اهلل خري بذلوا جهدا كبرياً  

لتذليل العقبات التي تواجه الربنامج  التعليمي لل�شم - حيث مت التن�شيق مع امل�شئولني 

باجلمعية ال�شعودية لالإعاقة ال�شمعية جزاهم اهلل خري  لتاأمني رواتب  معلمات متخ�ش�شات 

يف االإعاقة ال�شمعية ومرتجمات لغة اإ�شارة مل�شانده  عملية  الربنامج  -  فكانت فرحتنا 

كبرية عندما اختلطنا بزميالتنا الطالبات الغري �شم  , كما كانت فرحتهم   بوجودنا بينهم 

البكاء حيث وجدنا  اإىل حد  بع�شهم و�شل  االإح�شا�س عند  اإن  اأكرب من فرحتنا لدرجه 

�شهوله يف التعامل معهن ومع طاقم التدري�س وزادت ثقتنا فيهم ويف اأنف�شنا بالو�شول 

اإىل بيئة تعليمية  ت�شمن حقوق الطرفني -– وها نحن االآن على اأبواب التخرج حيث 

اأو�شكت اأنا الطالبة عبري على التخرج خالل ال�شهرين القادمني -  كما اأو�شكت اأنا األطالبه 

انت�شار على التخرج العام املقبل ومعي جمموعه من زميالتي ال�شم , ونحن فخورون 

كل الفخر مبا و�شلنا اإليه من م�شتوى تعليمي عايل . 
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اإن جتربتنا هذه كطالبتني �شم  قد اأعطتنا دالئل كثرية عن مميزات الدمج و�شلبياته 

اإذا مت  �شبة الناجحة  التجارب  العام من  التعليم  الدمج  يف مدار�س  تعد جتربة  حيث  

التعليم  يف  دجمهم  املراد  والطالبات  للطالب  اأولية  وبرامج  وت�شنيفات  معايري  و�شع 

العام  كما اإن املدار�س واجلامعات املراد دمج ال�شم فيها  حتتاج اإىل تاأهيل بيئي  جلميع 

من يعملون فيها لكي يكون لديهم خلفيه وا�شحة عن خ�شائ�س الطالب االأ�شم  وكيفيه 

التوا�شل معه بطريقه ت�شجعه على االندماج مع زمالئه االأ�شويا  وتبعد عنه اخلوف من 

االأ�شم   الطالب  لدى  احلا�شل  الوعي   قل  نتيجة    , ال�شم   عامل  يف  املجهول  احلدث 

ولدى اأولياء اأمور هم  حيث اإن البيئة اإذا كانت م�شطربة بني االأطراف الثالثة ) الطالب  

واالأ�رشة  واملدر�شة ( فاإن ذلك قد يقلل من اأمكانيه جناح عملية الدمج  ولهذا فاإنه يجب 

على اجلهات املخت�شة القيام بحمله توعيه عامه ومركزه على اأولياء اأمور ال�شم وعلى 

امل�شوؤلني يف املدار�س املراد الدمج فيها ليكون هناك  وعياً تاماً بالقوانني والت�رشيعات 

الدولية املتخذة  فيما يخ�س حماية االأطفال ال�شم  وتوفري اخلدمات واملعلومات واملعرفة 

الوا�شحة.

ومن خالل ما ذكر فاإن جتاربنا ت�شري اإىل اإن عملية  دخول االأطفال ال�شم يف مرحلة 

التوا�شل  فهم  ب�شمعهم وطرق  فيما يتعلق  �شعوبات  يالقون  رمبا  مبكراً  العام  التعليم 

القرائي من املعلم – الأنه ال بد من تكرار الكلمات والتعليمات والدرو�س من قبل املعلم  

, وما يرتتب عليها من ابتعاد عن ارتفاع ال�شوت, الأنه يعجز عن التمييز بني الكلمات 

اأو منخف�س , وكيفية تنظيم  املنطوقة وامل�شموعة  واالبتعاد عن التحدث ب�شوت عال 

قاموا  التي  املعلمات  بع�س  مع  جتاربنا  اأن  حيث   (  , املعلم  بها  يتحدث  التي  ال�رشعة 

بتدري�شنا يف مراحل التعليم االبتدائي والتعليم العايل �شوا كانوا خمت�شني يف جمال 

يفها  �شفا  حركات  و�رشعة  املتكلمة  فم  تغري  اأن  اإىل  ت�شري  غريهم   اأو  ال�شمعية  االإعاقة 

ما  وكل   , كبري  ب�شكل  املنطوقة  للكلمة  ال�شحيح  الفهم  على  يظلل  قد  تنف�شها  و�رشعة 

ال�شادرة عنها  االأ�شوات  يجعل  ذلك  كل   , وحركاتها  �شوتها  على  تغريات  من  يطراأ 

خمتلفة وغري وا�شحة ورمبا تكون م�شدر لل�شعف القرائي  لدى ال�شم ب�شكل عام ( 
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, ولذلك فاإنه يلزم  اإ�شعار اأهل االأ�شم بواقع حالته, واأن عليهم م�شاعدته على اجتياز 

هذه العيوب داخل املنزل وداخل ال�شف حتى يحد من النتائج ال�شلبية لهذه العيوب 

على حياة االأ�شم التعليمية , هذا باالإ�شافة اإىل حتديد الو�شائل الرتبوية, وكذلك طريقة 

جلو�س اال�شم يف الف�شل باعتبار اأن جلو�شه داخل الف�شل من اأهم العوامل التي توؤثر 

على املناخ التوا�شلي بينه وبني املعلم .

 يف اإ�شالح العملية الرتبوية, ومن ال�رشوري 
ً
 هاما 

ً
وليعلم اجلميع اأن للبيت دورا 

�شيما دورهم يف  ال�شمعية, وال  االإعاقة  اأواًل  بخ�شائ�س  الوالدين  تب�شري  العمل  على 

م�شاعدة اأطفالهم باملنزل وذلك يتدعيم املفاهيم االأ�شا�شية اخلا�شة بكل مادة علمية, هذا 

باالإ�شافة اإىل خ�شوع الوالدين لدورات تدريبية, يف كيفية التعامل مع االأطفال ال�شم, 

وكيفية التوا�شل املدر�شي املنزيل عن طريق االآتي: 

الطفل  بتهيئة  االأ�ــرشة  لتقوم  االأ�ــرش  على  االأ�شا�شية  للمواد  الدرا�شي  املنهج  - توزيع 

للتعليم.

- التوا�شل اليومي عن طريق االخت�شا�شي االجتماعي ملعرفة ال�شعوبات التي تواجه 

الطفل. .

اأثر على اجلانب  اإهمال االأ�رشة  للجانب النف�شي واالجتماعي والطبي ملاله من  - عدم 

التح�شيلي. 

م�شرتك باللقاءات  حوار  طريق  عن  الناجحة  االأهل  حماوالت  على  ال�شوء  - ت�شليط 

الدورية الأولياء االأمور واملدر�شة كت�شجيع لالأهل. 

اأقل عزاًل, وتهيئة  بيئة  فاإنه من ال�رشوري  ت�شجيع عملية الدمج الإيجاد  وبالتايل 

املجتمع والعاملني يف املدار�س لذلك, واإدخال مادة )لغة االإ�شارة( �شمن مناهج التعليم 

تقنيات احلا�شب االآيل �شمن نطاق العمل يف معاهد االأمل  العام والكليات, واإدخال 

تعميمه,  اإمكانية  مدى  ودرا�شة  التفاعلي  املنهج  برنامج  من  واال�شتفادة  الدمج,  وبرامج 

تطبيق اخلطة الرتبوية الفردية, ومتابعة وتقييم الطالب االأ�شم خالل مراحل تنفيذ اخلطة, 

التوا�شل  وكيفية  ال�شم  مناهج  على  لالطالع  العادية  املدار�س  يف  املعلمات  وت�شجيع 
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معهم, واالن�شمام للدورات التي تقيمها بع�س اجلهات يف لغة االإ�شارة وثقافة التوا�شل 

مع ال�شم  , والعمل على ت�شجيع فتح ريا�س اأطفال لل�شم, وكذلك العمل على ت�شجيع 

تطبيق مناهج التعليم العام يف معاهد ال�شم على مراحل تطبيقيه .

اأما بخ�شو�س ا�شتخدام لغة االإ�شارة يف مراحل التعليم من االبتدائي اإىل اجلامعي 

– فن�شري اإىل اإن لغة االإ�شارة  هي اللغة املحببة لدى كثري من ال�شم يف العامل  وال ميكن 
لل�شم اال�شتغنا عنها اإال اإننا نو�شي باآن ال تكون لغة االإ�شارة هي الو�شيلة  الرئي�شية يف 

تعليم ال�شم بل جعلها و�شيله  رديفة  للغة ال�شفاه والكتابة  لكي ي�شتطيع  الطالب االأ�شم  

االعتماد على فهم الكلمات ب�شكلها ال�شحيح من خالل ما يقراه  من الكتب ومن خالل 

اإىل  ال�شم مييلون  املتحدث  الأن كثري من  ما ي�شاهده من كلمات تخرج من �شفائف  

ناحية  ي�شعرون  ب�رشرها  عليهم من  اإن  اأمورهم دون  لت�شهيل  االإ�شارة  بلغة  اال�شتعانة 

القدرة على التعليم و الفهم القرائي ال�شحيح ملاهو مكتوب ومقرو . 

التو�صيات:

-   حق االأ�شم يف امل�شاركة يف اخلطط التعليمية والتاأهيلية وال�شحية والبيئية  املوجهة 

 , بهم  ال�شلة  ذات  واملحا�رشات  واملوؤمترات  الندوات  يف  امل�شاركة  وكذلك  لل�شم 

واالهتمام باالأن�شطة الريا�شية, والثقافية, واالجتماعية وامل�شاواة  يف ذلك بني ال�شم  

الن�شاء  الأن هذه اجلوانب تعمل على تقوية �شلة االأ�شم مبجتمعه  الرجال  وال�شم 

ب�شكل ي�شهم يف ا�شتثمار طاقاته .

-  اأهمية عقد دورات تدريبية وتثقيفية الأ�رش ال�شم خا�شة االأمهات , لتفعيل دور اأولياء 

اإفراد االأ�رشة  قبل زراعة القوقعة لطفلهم  اأطفالهم ال�شم , وتهيئة  االأمور يف رعاية 

االأ�شم.

-   اال�شتفادة من التجارب ال�شخ�شية لل�شم التي متثل منوذجاً للتحدي وتقبل االإعاقة, 

وت�شجيع اأولياء اأمور ال�شم على التحدث عن جتاربهم مع اأطفالهم ال�شم, وتكرمي 



711

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 

اأمام  واملوؤمترات  الندوات  يف  )املتفوقني(  اخلا�شة  القدرات  ذوي  ال�شم  وتدعيم 

االأفراد العاديني, ون�رش ذلك اإعالمياً.

- التن�شيق مع وزارة اخلدمة املدنية وغريها من اجلهات احلكومية واالأهلية لزيادة 

وربط   - قدراتهم   مع  تتالءم  وظائف  يف  ال�شمع  و�شعاف  ال�شم  توظيف  و�شمان 

التاأهيل املهني لل�شم باحتياجات �شوق العمل, واإيجاد قنوات تن�شيق بني وزارة ال�شوؤون 

االجتماعية, ووزارة الرتبية والتعليم وغريها من الوزارات ذات ال�شلة لرفع  م�شتوى 

اخلدمات املقدمة لل�شم وو�شع لوحات اإر�شادية يف املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة بلغة 

االإ�شارة, اإجراء درا�شات وبحوث واال�شتفادة من جتارب بع�س املوؤ�ش�شات يف التعامل 

الرتبية  ووزارة  العايل  التعليم  وزارة  على   والتاأكيد  اخلا�شة,  االحتياجات  ذوي  مع 

والتعليم يف ت�شهيل ابتعاث البارزين  من ال�شم رجاال ون�شاء وبع�س معلميهم البارزين 

لال�شتفادة من خربات الدول االأخرى يف جمال تعليم وتاهيل ال�شم .

واهلل املوفق 




