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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 

جتربة موؤ�ص�صة البيان يف دمج �صعاف ال�صمع يف 

املعاهد املهنية �صمن برنامج » الدمج وامل�صاندة «

الأ�صتاذة زين�ة �صريت�ح

مقدمة

    �سهدت الرتبية املخت�سة يف نهاية القرن الع�رشين تقدماً ملحوظاً، فبعد اأن كانت تتناول 

النموذج الطبي العالجي الذي يركز على امل�سكلة ويقدم التاأهيل والعالج املنا�سبني لذوي 

الحتياجات اخلا�سة، اأ�سحت تهدف يف جوهرها اإىل اإتاحة الفر�س التعليمية لهذه الفئة 

وفق خطط مدرو�سة يتم من خاللها ا�ستثمار طاقاتها وقدراتها اإىل اأق�سى حد ممكن . 

وقد اأكدت املبادرات العاملية من الأمم املتحدة واملنظمة الدولية للثقافة والعلوم واملنظمات 

غري احلكومية على حق جميع الأطفال يف التعليم معاً دومنا متييز مبن فيهم ذوي الحتياجات 

اخلا�سة وذلك تبعاً ملبداأ تكافوؤ الفر�س.

بتعليم ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�سة يف �سالمنكا يف  العاملي املعني  املوؤمتر  انطلق    

العام 1994 لين�س على مبداأ اجلمع بني الأطفال والعمل يف �سبيل التو�سل اىل »مدار�س 

�سمن  الفردية  لحتياجاتهم  وت�ستجيب  فروق  من  بينهم  مبا  وترحب  حت�سنهم  للجميع« 

برامج »الرتبية الداجمة«.

اجلمعية  اأقرتها  التي  العاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  اتفاقية  اأكدت  وموؤخراً   

العمومية لالأمم املتحدة يف 13 كانون الأول 2006 على »ح�سول املعوقني على حقهم يف 

التعليم العايل والتدريب املهني وتعليم الكبار، والتعلم مدى احلياة، دون متييز وعلى قدم 

امل�ساواة مع الآخرين«.

التي  احلكومية  غري  الجتماعية  املنظمة  هذه  لبنان  يف  الجتماعية  الرعاية  موؤ�س�سات  اإن 

الرعاية  وتاأمني  وتنميته  املجتمع  خدمة  على  وثوابتها  الأ�سا�سي  نظامها  يف  حر�ست 
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للمحتاجني و�سمان احلقوق الجتماعية للفئات املهم�سة، اتخذت مع مطلع ال�سبعينات 

امل�ساهمة يف  املعوقني يف  بحق  منها  اإميانا  املعوقني،  الأ�سخا�س  الدخول يف خدمة  قرار 

املجتمع وامل�ساركة فيه ومتا�سيا مع ال�سيا�سات والتوجهات الدولية والوطنية بهدف تاهيلهم 

اأكادميياً واجتماعياً و�سوًل اىل دجمهم يف املجتمع وا�رشاكهم يف العملية التنموية، فقد 

اأن�ساأت جممع الدوحة لإمناء القدرات الإن�سانية يف العام 1975 الذي ي�سم حاليا خم�س 

البيان  موؤ�س�سة  وج�سدياً:  ح�سياً  املعوقني  وتاأهيل  تعليم  رعاية  يف  متخ�س�سة  موؤ�س�سات 

لالإعاقة  اخلا�سة  الرتبية  موؤ�س�سة  الب�رشية،  لالعاقة  الهدى  موؤ�س�سة  ال�سمعية،  لالعاقة 

احلركية، مركز الدوحة املهني وح�سانة متعددي العاقة. 

ومنذ تاريخ اإن�سائه، ي�سعى جممع الدوحة من خالل اخلدمات والربامج املقدمة اإىل فك 

املجتمع عرب  اأفراد  لالإندماج مع  اأمامهم  الفر�سة  واإتاحة  املعوقني  الأ�سخا�س  العزلة عن 

تبني برامج الدمج التي تاأتي جت�سيداً لثقافة موؤ�س�سات الرعاية وحتقيقا ملبداأ الإ�سعاد، الذي 

بالأن�سطة  وحركياً  ح�سياً  املعوقون  الأبناء  ي�سارك  حيث  ال�ستينات،  مطلع  منذ  تنتهجه 

الال�سفية املتنوعة ذات ال�سلة باملنهج الرتبوي املعتمد يف املوؤ�س�سات العاملة من جهة ومن 

جهة ثانية بان�سطة م�سرتكة مع طالب املدار�س الر�سمية اأو اخلا�سة اأو املوؤ�س�سات التطوعية 

ال�سخا�س  وتفاعل  لدمج  املالئمة  البيئة  توفري  على  يعمل  حيث  الأهلية،  واجلمعيات 

املعوقني مع الأ�سخا�س العاديني. 

التي  الربامج  اأهم  من  كواحد  الدوحة  جممع  يف  املعتمد  املعاك�س  الدمج  برنامج  وياأتي 

التجارب  واكت�ساب  والندماج  للتفاعل  والعاديني  املعوقني  الأبناء  امام  املجال  تف�سح 

واملهارات الجتماعية والتوا�سلية وال�سلوكيات اليجابية جتاه بع�سهم البع�س حيث يطبق 

الدمج الرتبوي يف كافة مراحل التعليم من �سفوف المومة وحتى نهاية مرحلة التعليم 

الأ�سا�سي اأي ال�سف التا�سع، فتجد الطالب الكفيف و�سعيف ال�سمع واملعوق حركيا يف 

ال�سفوف جنبا اإىل جنب مع الطالب العادي الذي ل يعاين من اأي اإعاقة يتلقون علومهم 

ويتناف�سون ويحظون بفر�س لتطوير �سداقات فيما بينهم فتهيئهم بذلك ملواجهة التحديات 

امل�ستقبلية وخ�سو�سا يف مرحلة انتقالهم اإما ملتابعة م�سرييتهم التعليمية يف الثانويات اأو 
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املعتمد يف  وامل�ساندة  الدمج  برنامج  اخلا�سة عرب  اأو  الر�سمية  اجلامعات  اأو  املهنية  املعاهد 

جممع الدوحة اأو الدخول اىل �سوق العمل بعد تخرجهم من التدريب املهني.

ال�سمعية يف دمج  البيان لالعاقة  ال�سوء على جتربة موؤ�س�سة  �ستلقي  العمل هذه،    ورقة 

�سعاف ال�سمع يف املعاهد املهنية �سمن برنامج الدمج وامل�ساندة.

مفهوم الدمج

اأ�سهمت العديد من العوامل يف ظهور حركة الدمج وتطورها، هذه العوامل التي متثلت 

اإىل  اأنف�سهم واأ�رشهم،  بجهود منظمات الأمم املتحدة الإقليمية والدولية وحركة املعوقني 

البحوث املتخ�س�سة التي قدمت اإ�سرتاتيجيات متنوعة تهدف اىل الو�سول باملعوق اىل 

اأعلى امل�ستويات التعليمية والتي جاءت مناه�سة لربامج العزل التقليدية، على اعتبار اأن 

»مفهوم الدمج يف جوهرة مفهوم اإجتماعي اأخالقي نابع من حركة حقوق الن�سان �سد 

ذوي  لالأ�سخا�س  الجتماعية  الو�سمة  ورف�س  اإعاقته  ب�سبب  فرد  لأي  والعزل  الت�سنيف 

الحتياجات اخلا�سة«. )فهمي هويدي، 1، 1998( 

ويعرف Kaufman الدمج باأنه “ دمج الأطفال غري العاديني املوؤهلني مع اأقرانهم دجماً 

ح�سب  تقر  م�ستمرة  تعليمية  وطريقة  وبرنامج  خطة  ح�سب  واإجتماعياً،  تعليمياً،  زمنياً، 

حاجة كل طفل على حدة، وي�سرتط فيها و�سوح امل�سوؤولية لدى اجلهاز الإداري والتعليمي 

والفني يف التعليم العام والرتبية اخلا�سة”. 

عامل  من  اإخراجهم  يف  اأ�سا�سياً  عاماًل  العاديني،  عامل  يف  �سمعياً  املعوقني  دمج  وي�سكل 

ال�سمت الذي يعي�سون فيه اإىل عامل منفتح على النا�س، على اعتبار اأن الإعاقة ال�سمعية 

تفر�س بطبيعتها جداراً من العزلة والن�سحاب من اأي تفاعل مع املجتمع .

تعريف برنامج “الدمج وامل�صاندة” 

يف العام 1984 ومع تخرج خم�سة طالب مكفوفني من ال�سهادة املتو�سطة �سمن برنامج 

ملتابعة  الإن�سانية  القدرات  لإمناء  الدوحة  جممع  اأمام  التحدي  كان  املعاك�س،  الدمج 

اأرقى  اإىل  بهم  والو�سول  قدراتهم  بتطوير  اأمام طالبه  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  الهادفة  ر�سالته 
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امل�ستويات فكان القرار بدمج الطالب مبدر�سة ثانوية عمر فروخ الر�سمية ملتابعة حت�سيليهم 

الدمج  برنامج  ومطلقاً  واملعاهد  الثانويات  يف  الدمج  خدمة  بذلك  م�ستحدثاً  الأكادميي 

وامل�ساندة حتقيقا لثقافة واأهداف موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية بحق الفئات املهم�سة مبن 

فيهم الأ�سخا�س املعوقني يف الندماج اجتماعيا وتربويا. ومع مطلع العام 2000 تو�سع 

الربنامج بخدماته لي�سمل التعليم العايل �سمن اجلامعات والذي ترافق مع ا�سدار قانون 

املعوقني 2000/220 مما اف�سح املجال للربنامج بفتح اآفاق جديدة ملتخرجيها من ال�سهادة 

الثانوية عرب متابعة حت�سيل التعليم اجلامعي.

 ومع بداية العام 2004 دخل الربنامج يف مرحلة وجتربة جيدة له بالتحاق طالبة �سعيفة �سمع 

فيه حيث اقت�رشت التجربة منذ انطالقتها على الطالب املكفوفني واملعوقني حركيا.

يهدف الربنامج اإىل دمج الطالب املعوقني ح�سياً وحركياً يف الثانويات واملعاهد واجلامعات 

التي  ال�سهادات  على  واحل�سول  املهنية  اأو  الأكادميية  درا�ستهم  ليتابعوا  العامة  اأو  اخلا�سة 

متكنهم من الإنخراط والتفاعل وامل�ساهمة يف بناء املجتمع حتت مبداأ تكافوؤ الفر�س وحتقيق 

الذات وامل�ساواة.

وقد ا�ستفاد من خدمات الربنامج منذ تاريخ انطالقته 145 معوقاً موزعني وفق العاقات 

على ال�سكل التايل:

- 117طالباً معوق ب�رشياً   

- 22 طالباً معوق ج�سدياً    

-  6 طالب �سعاف �سمع    

حمدودة  زالت  ل  اأنها  جند  ال�سمع  �سعاف  من  الربنامج  من  امل�ستفيدين  اأعداد  وبر�سد   

وحم�سورة يف املعاهد املهنية دون الثانويات واجلامعات نظراً لال�سباب التالية: 

•اأكرثية الطالب الذين يتقدمون لال�ستفادة من خدمات موؤ�س�سة البيان يف معظمهم  	
يعانون من �سمم كلي. 

•غياب ال�سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة بالدمج الرتبوي.  	
على  املخت�سة  املوؤ�س�سة  اإىل  دخولهم  يوؤخر  ال�سمع  ل�سعاف  احلا�سل  •التهمي�س  	
اأنهم لي�سوا من ذوي احلاجات اخلا�سة مما يزيد من حالة التهمي�س  اعتبار البع�س 
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ويوؤخر عملية التاأهيل.

•ال�سعوبات التي ل تزال تواجهة متابعة الأ�سم للتعليم الثانوي ب�سبب املناهج من  	
جهة وعدم وجود الثانويات التي يتوفر بها املربي املخت�س بتعليم ال�سم و�سعاف 

ال�سمع من جهة اأخرى.

عملية  على  يوؤثر  مما  الطالب  بعدد  واجلامعات  الثانويات  يف  الف�سول  •ازدحام  	
ا�ستيعاب الطالب �سعاف ال�سمع واكت�سابهم للمفاهيم.

كافة  املدموجني  الطالب  اأو�ساع  ملتابعة  عامة  من�سقة  الربنامج  تنفيذ  على  وي�رشف 

ومواكبتهم خالل م�سريتهم التعليمية اإ�سافة اإىل الفريق املخت�س العامل يف جممع اإمناء 

القدرات الإن�سانية.

مراحل برنامج الدمج وخطواته الإجرائية

	اختيار الطالب �سعاف ال�سمع امل�ستهدفني يف برنامج الدمج وامل�ساندة
الدمج  برنامج  امل�ستهدفني يف  ال�سمع  الطالب �سعاف  باختيار  البيان  موؤ�س�سة  تقوم 

بناءاً على الأ�س�س التالية :

. o db 70ان يكون لديه ن�سبة �سمع ترتواح بني بني 60 و

اىل  الدخول  له  ليت�سنى  اأدنى  كحد  املتو�سطة  ال�سهادة  على  حائزاً  يكون  ان  o 
املعهد.

املعهد،  نظام وظروف  مع  التكيف  على  والقدرة  النف�سي  بال�ستقرار  يتمتع  ان  o 
بح�سب قرار الفريق املخت�س امل�ساند واملتواجد يف موؤ�س�سة البيان .

	اختيار املعاهد الداجمة 
  مت اختيار املعاهد الداجمة التي توفرت فيها الأمور التالية :

بتنفيذ  التعاون وال�ستعداد لاللتزام  الهيئة الإدارية يف  التقبل والرغبة لدى  - توفر 
برنامج الدمج والتعامل مع املعوقني.

بالندماج  املعوقني  هوؤلء  وحق  التجربة  باأهمية  التعليمي  الكادر  واقتناع  - اإميان 
والتعلم مع اأقرانهم العاديني .

- توفر الخت�سا�سات التي تتنا�سب مع قدرات الأبناء وخياراتهم .
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التوا�سل  عملية  ي�سهل  املجمع  من  قربه  اأن  اعتبار  على  اجلغرايف  املعهد  - موقع 
والإ�رشاف على الأبناء املدجمني ويخفف من ا�ستخدام املوا�سالت . 

- مراعاة جتهيز ال�سفوف لتتنا�سب وخ�سو�سية العاقة ال�سمعية من خالل :
عدد الطالب بحيث ل يتجاوز عدد الطالب داخل ال�سف الواحد o 20 طالباً.

امل�ساحة والإ�ساءة والتهوئة. o 
ابتعاد ال�سفوف عن الأماكن التي تعلو فيها ن�سبة التلوث ال�سمعي. o 

	 حتديد الخت�سا�ص

لتحديد  الربنامج  من�سقة  قبل  من  وتوجهية  حوارية  حلقات  اىل  الطالب  يخ�سع 

الخت�سا�سات املهنية املنوي اللتحاق بها تت�سمن اخلطوات التالية:

•تعريف الطالب بالربنامج واأهدافه. 	
•التعريف بالإخت�سا�سات املتوفرة يف املراكز الرتبوية الداجمة.  	

•توعية الطالب حول متطلبات واحتياجات �سوق العمل. 	
•اإختيار الإخت�سا�س الذي يتنا�سب مع قدرات وامكانيات الطالب. 	

اإىل املعاهد والإطالع عن كثب بكل التفا�سيل املتعلقة  •القيام بزيارات ميدانية  	
بالخت�سا�س الذي مت اختياره من قبل الطالب وت�سويب اخليارات اإذا اقت�سى 

الأمر.

بناء عليه كانت التوجهات لختيار الطالب �سعاف ال�سمع ملتابعة درا�ستهم يف 

الخت�سا�سات املهنية العالية التالية: 

•خمترب اأ�سنان  	
• مراقب �سحي  	

•تربية ح�سانية 	
•بيع وعالقات جتارية 	

•حما�سبة ومعلوماتية  	
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	تهيئة اأولياء امور 
قامت موؤ�س�سة البيان باإجراء ور�سة عمل جماعية موجهة لأولياء اأمور الطالب املنوي 

ان�سمامهم اإىل برنامج الدمج وامل�ساندة لتعريفهم عليه والتعرف على اجتاهاتهم. وظهرت 

لدى الأهل اآراء متباينة جاءت كالتايل:

•قلة الإميان بقدرات اأبنائهم وال�سعي لفر�س رغبتهم يف اختيار الخت�سا�س. 	
•دعم لفكرة الربنامج واإبداء الرغبة بالتعاون. 	

•تخوف من عدم قدرة اأبنائهم على متابعة تعليمهم املهني العايل. 	
•فر�س الإخت�سا�س على اأبنائهم دون النظر لقدراتهم واحتياجاتهم الفردية . 	

وقد ا�ستدعى ذلك قيام موؤ�س�سة البيان بتغيري قناعات الأهل ال�سلبية من خالل تنفيذ 

عدد من اخلطوات �سمن اخلطة الجتماعية:

•مقابالت فردية مع الأهايل والأبناء. 	
•زيارات ميدانية لالأ�رش لدعمها وللوقوف على منط العالقات الجتماعية داخل ااأراد  	

الأ�رشة واملحيط. 

•رغم ال�سعوبات التي واجهتنا فقد لقت اخلطوات املتبعة جناحا يف اإحداث تغري  	
اإيجابي يف اجتاهات الأهل .

	حت�سري الهيئة الدارية والكادر التعليمي العامل يف املعاهد الداجمة
يعد الكادر التعليمي العامل يف املعاهد الداجمة من العنا�رش الأ�سا�سية التي يعتمد 

اأو ف�سل برنامج الدمج، لذا فقد قامت من�سقة الربنامج بعقد لقاءات متكررة  عليها جناح 

لتذليل املواقف ال�سلبية جتاه الأ�سخا�س ذوي احلاجات اخلا�سة وزيادة الثقافة واملعلومات 

حولهم اإ�سافة لت�سجيع املتعاطني معهم لزيادة الدافعية باإجناح الربنامج، بعدها يتم تنفيذ 

دورات تدريبية وور�س عمل من قبل الفريق املخت�س ملوؤ�س�سة البيان بهدف: 

التعريف بطبيعة الإعاقة ال�سمعية وجوانبها املختلفة . 1 .

تو�سيح كيفية التعامل والتوا�سل مع الطالب �سعاف ال�سمع. 2 .

تطويع اأو تكييف املناهج لي�سال جميع املفاهيم وابتكار اأ�ساليب تقييم متنوعة تتما�سى  3 .

مع خ�سو�سية الطالب �سعيف ال�سمع .

تزويد املتعاطني مع �سعيف ال�سمع بالآليات التي متكنه من التحكم بدرجة ال�سوت  4 .
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و�رشعة التكلم بالإ�سافة اإىل حركة ال�سفاه واإمياءات الوجه.

ال�سمع يف الن�سطة اجلماعية داخل ال�سف  الطالب �سعيف  اإ�رشاك  باآليات  التعرف  5 .

اإ�سافة اإىل الأن�سطة الالمنهجية التي يرعاها املعهد. 

كما يتم تزويد الكادر التعليمي مبن�سورات وكرا�سات حول ال�سم و�سعاف ال�سمع 

وال�ساليب املتبعة يف تعليمهم وتاأهيليهم.

	تهيئة طلبة املعاهد الداجمة بالربنامج وتزويدهم باملعلومات املنا�سبة
يلعب طلبة املعاهد الداجمة دوراً مهماً يف اجناح الربنامج لذا فكان ل بد من تهيئتهم 

وخلق ال�ستعداد لديهم لتقبل الطالب �سعاف ال�سمع �رشكاء يف م�سريتهم التعلمية، لذا 

يقوم الفريق املخت�س يف موؤ�س�سة البيان ومن�سقة الربنامج باتباع اخلطوات التالية : 

ال�سمعية  الإعاقة  خ�سو�سية  حول  توعية  وندوات  املحا�رشات  من  جمموعة  عقد  1 .

قدراته  على  الرتكيز  مع  ال�سمع  �سعيف  �سخ�سية  متيز  التي  باخل�سائ�س  وتعريف 

واإبداعاته. 

تنظيم الأن�سطة الال�سفية الداجمة التي تعزز العالقة بني الطالب وتنمي ال�سعور بتقبل  2 .

الختالف واحرتام اخل�سو�سية. 

ت�سهيل  بهدف  ال�سمع  و�سعاف  العاديني  الطالب  بني  م�سرتكة  عمل  ور�س  تنظيم  3 .

التوا�سل والتفاعل مع بع�سهم البع�س. 

تنظيم وتنفيذ معار�س للو�سائل والتقنيات امل�ساندة والالزمة للعملية التعليمية والتاأهيلية  4 .

لالأ�سخا�س املعوقني .

الت�سجيل والإجراءات الالزمة للبدء بالربنامج 	
م�سابهة  روتينية  بطريقة  تتم  التي  الت�سجيل  عملية  مهام  الربنامج  من�سقة  تتوىل 

بالطالب  خا�س  ملف  باإعداد  البيان  موؤ�س�سة  وتقوم  العاديني.  الطالب  ت�سجيل  لعملية 

املنوي دجمه يتم ار�سال ن�سخة منه اىل املعهد الدامج يت�سمن الوثائق والتقارير التالية:

• التقرير الطبي الت�سخي�سي الذي يبني ال�سجل الطبي وطبيعة العاقة ودرجتها. 	
يف  الرتبوي  امل�رشف  اي�ساً  بت�سجيلها  ويقوم  الدورية،  ال�سفية  املالحظة  منوذج   • 	
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الأمناط  حيث  من  ال�سف،  داخل  الطالب  مالحظات  وت�سمل  البيان  موؤ�س�سة 

اأنواع  ال�سلوكية،  التي تدفع لأداء هذه المناط  يوؤديها، واملثريات  التي  ال�سلوكية 

التعزيز واملوؤثرات الإيجابية وال�سلبية التي توؤثر يف الطالب، وطبيعة العالقات بني 

طلبة ال�سف واجتاهاتهم نحو بع�سهم وغريها من املالحظات.

	الدعم وامل�ساندة من قبل موؤ�س�سة البيان لالإعاقة ال�سمعية 
لإجناح عملية دمج �سعاف ال�سمع يف املعاهد املهنية، كان ل بد من توفري جمموعة من 

الجراءات واخلطوات التي اتخذها الربنامج لدعم م�سرية الطالب من خالل :

املواد وعلى  املقدمة يف جميع  التقوية  درو�س  الرتبوي عرب  الدعم  البناء  •تلقي  	
وا�ساتذة  البيان  موؤ�س�سة  يف  املوجودين  ال�ساتذة  قبل  من  الدرا�سي  العام  مدار 

متطوعني.

•التن�سيق مع مديرية التعليم املهني ودائرة المتحانات الر�سمية يف وزارة الرتبية  	
الر�سمية  المتحانات  فرتة  وخالل  قبل  البيان  موؤ�س�سة  قبل  من  العايل  والتعليم 

حول او�ساع الطالب �سعاف ال�سمع واحل�سول على اذن ي�سمح ملتابعي الربنامج 

بالدخول اىل قاعة المتحانات الر�سمية التاأكد من:

•توفري البيئة ال�سليمة اخلالية من التلوث ال�سمعي يف القاعات. 	
•منح الطالب الوقت الإ�سايف مبا يوازي ثلث الوقت املحدد لالمتحانات. 	

•تقدمي الدعم املعنوي للطالب وتذليل اأي اإ�سكال اأو طارئ مع اجلهات املعنية  	
عن المتحانات

التقييم  اأوراق  على  بالإطالع  املعاهد  اإدارة  من  اإذن  على  الربنامج  متابعي  ح�سول 

الف�سلية اأو ال�سهرية لر�سد ثغرات الطالب واتخاذ التدابري الالزمة ملعاجلتها بالتن�سيق مع 

الكادر التعليمي.

تنمية  يف  ت�سهم  التي  ال�سيف  فرتة  خالل  املدموجني  لالأبناء  تقوية  دورات  تنظيم 

قدراتهم وتعزيز مهاراتهم وت�سهيل عملية الدر�س واكت�ساب املعرفة.

تامني مراكز تدريب وا�ستطالع ميدانية جلميع الطالب بهدف تنمية مهاراتهم التطبيقية 

تاأهياًل لالندماج ب�سوق العمل فوراً تخرجهم.

ثقافة  ن�رش  بهدف  املعاهد  يف  الأهل  جلان  ع�سوية  يف  الربنامج  من�سقة  •م�ساركة  	
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الدمج من جهة ومن جهة ثانية توطيد العالقات معهم مما ي�سهل عملية التاأثري يف 

القرارات التي تتخذ من قبل اللجان ملا فيه م�سلحة الطالب �سعيفي ال�سمع.

تواجه  التي  ال�سحية  اأو  النف�سية  اأو  الجتماعية  وال�سعوبات  املتغريات  •ر�سد  	
الطالب اأثناء درا�ستهم وتوفري اآلية متكاملة من خدمات الدعم ملعاجلتها من قبل 

الفريق املخت�س يف موؤ�س�سة البيان. 

•عقد منا�سبات تكرميية واأن�سطة ترويحية لطالب لت�سجيعهم وحتفيزهم. 	
•تغطية نفقات الت�سجيل والقرطا�سية والأدوات املخربية وكل امل�ستلزمات املدر�سية  	

ا�سافة اىل تاأمني النقل من واإىل املعاهد ومراكز التدريب امليداين.

•متابعة الطالب بعد تخرجهم وتاأمني فر�س عمل �سمن اخت�سا�ساتهم عرب برنامج  	
الت�سغيل املعتمد يف جممع الدوحة لإمناء القدرات الإن�سانية. 

تقييم الربنامج 

العامة  بال�سيا�سة  م�ستنرياً  ثابتة  خطوات  بدايته  منذ  وامل�ساندة  الدمج  برنامج  خطا 

للموؤ�س�سات وحمققاً الأهداف التالية:

•اإتاحة الفر�سة امام الطالب �سعاف ال�سمع مبتابعة تعليمهم العايل ا�سوة بغريهم  	
من الطالب ال�سامعني وح�سولهم على ال�سهادة الفنية الر�سمية وبالتايل فتح اآفاق 

اأو�سع اأمامهم باإيجاد فر�س عمل اأف�سل متكنهم من امل�ساركة يف احلركة القت�سادية 

والتنموية للمجتمع. 

•ازدياد ثقة الطالب �سعاف ال�سمع باأنف�سهم. 	
تاأهيل  يف  ودورها  املتخ�س�سة  الأهلية  املوؤ�س�سات  اهمية  على  املجتمع  •توعية  	

وتعليم الأ�سخا�س املعوقني.

•تقبل معلمي املعاهد لفكرة الدمج واإبداء رغبتهم لتعلم لغة ال�سارة. 	
خ�سو�سية  حول  الداجمة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأفراد  لدى  املعرفة  م�ستوى  •رفع  	

الإعاقة ال�سمعية و �سعاف ال�سمع.
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اما ابرز املعيقات التي واجهها الربنامج فجاءت كالتايل:

•ارتفاع كلفة التعليم للطالب الواحد بالرغم من احل�سومات على الأق�ساط التي  	
تقدمها بع�س املعاهد.

باملواد  مقارنة  البحتة  النظرية  املواد  يف  ال�سمع  �سعاف  الطالب  معظم  •تق�سري  	
التطبيقية نتيجة عدم مالءمة املناهج العامة مع خ�سو�سيتهم.علماً اأن املوؤ�س�سات 

مع  بالتعاون   2005 العام  منذ  تعمل  لبنان  يف  ال�سم  وتاأهيل  رعاية  يف  العاملة 

املناهج  تكييف  على  والإمناء  للبحوث  الرتبوي  املركز  و  والتعليم  الرتبية  وزارة 

لتتنا�سب مع ال�سم و�سعاف ال�سمع.

فر�س  وحماولة  اأبنائهم  لقدرات  املدموجني  الطالب  اأهايل  بع�س  وعي  •عدم  	
الخت�سا�س عليهم دون ال�ستجابة لرغبتهم بالرغم من املحاولت العديدة التي 

بذلت لقناعهم .

يف  ال�سمع  �سعاف  دمج  بفكرة  للقبول  والإدارية  التعليمية  الهيئة  اإقناع  •عملية  	
موؤ�س�ساتهم تطلبت جهوداً كبرية من فريق موؤ�س�سة البيان.

فريق  على  األقى  والجتماعي  الرتبوي  لدمج  الوطنية  ال�سرتاتيجيات  •غياب  	
موؤ�س�سة البيان اأعباء كبرية لإجناح التجربة. 

يف  كبريين  وتن�سيقاً  متابعًة  تطلب  املعاهد  يف  املخت�سني  املربني  توفر  اأو  •غياب  	
بداية لكت�ساب املتعاطني مع �سعاف ال�سمع معرفة التوا�سل مع الأبناء. 

اأجلها،  من  وجد  التي  لالأهداف  حمققاً  وامل�ساندة  الدمج  برنامج  يبقى  لكي 

للطالب املعوقني مبن فيهم �سعاف ال�سمع يف كافة النواحي احلياتية والرتبوية  وم�سانداً 

وال�سلوكية، وحر�ساً منا على حق املعوقني �سمعياً بالو�سول اإىل اأعلى امل�ستويات العلمية، 

نتطلع اإىل حتقيق ما يلي :

على ال�سعيد القانوين

الأ�سخا�س  بحق  ال�سادرة  والقوانني  الت�رشيعات  بنود  تنفيذ  اأجل  من  •ال�سغط  	
املعوقني.

•اتخاذ ال�سرتاتيجيات الوطنية تدابري مل�ساركة ال�سم بهدف �سمان تنفيذ اخلطط  	
الوطنية للدمج. 
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امل�ست�سفيات  يف  الولدة  حديثي  لالأطفال  ال�سمع  على  املبكر  الك�سف  •اإلزامية  	
واملراكز ال�سحية كافة.

على ال�سعيد ال�سحي 

•تفعيل الك�سف املبكر عن �سعف ال�سمع من خالل تعميم امل�سح الطبي لقيا�سات  	
الذن لالطفال يف مرحلة ما قبل املدر�سة.

•الرتكيز على الت�سنيف اجليد ل�سعاف ال�سمع. 	
•الدرا�سة الطبية والنف�سية اجلاّدة حلالت ال�سم و�سعاف ال�سمع القابلة لال�ستفادة  	

من عملية زراعة القوقعة لإخ�ساعهم لها.

على ال�سعيد الرتبوي

•تعزيز برامج التدخل املبكر نظراً لهميتها وانعكا�ساتها يف التخفيف من درجة الإعاقة. 	
وتطوير  املهني  التوجيه  برامج  تعزيز  اإىل  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  •دعوة  	

املناهج وا�ستحداث اإخت�سا�سات تتما�سى واحتياجات �سوق العمل.

لتتنا�سب  والمتحانات  املناهج  تكييف  على  املخت�سة  اجلهات  مع  العمل  •متابعة  	
وخ�سو�سية الإعاقة ال�سمعية . 

�سنة  اإىل  التعليم  حقل  خو�س  يف  الراغب  التعليمية  املواد  يف  املجاز  •اخ�ساع  	
اإ�سافية يف كلية الرتبية ليتخرج اأ�ستاذاً متخ�س�ساً يف الرتبية املخت�سة.

الرتبية  للعاملني يف جمال  املتخ�س�سة  العمل  التدريبية وور�س  الدورات  •اإقامة  	
املخت�سة لزيادة فاعليتهم يف تنفيذ برامج الدمج .

على �سعيد الأ�سرة 

•تاأكيد على اأهمية اإ�رشاك الأ�رشة يف تنفيذ برامج الدمج نظرا لدور الفاعل لالأ�رشة  	
يف اإجناحه.

الإعاقة  بخ�سو�سية  لديهم  الوعي  لزيادة  لالأ�رش  املوجهة  التوعية  برامج  •تفعيل  	
واآليات التوا�سل والتعامل مع اأبنائهم. 
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على ال�سعيد الجتماعي 

•توثيق جتربة دمج �سعاف ال�سمع �سمن برنامج الدمج وامل�ساندة واجراء الدرا�سات  	
لتطويرها .

•ن�رش ثقافة دمج الأ�سخا�س املعوقني يف اأكرب عدد ممكن من املعاهد واجلامعات.  	
•ت�سجيع املعلمني املتحم�سني للدمج ومكافاأتهم على اإجنازاتهم. 	

•تعزيز الثقافة املجتمعية حول دور ال�سم يف عملية التنمية . 	
•تعزيز ال�رشاكة مع موؤ�س�سات اأخرى داجمة لتفعيل عملية الدمج وتوحيد اجلهود  	

ملا فيه م�سلحة املعوقني 

والبيئة  يتالءم  مبا  وتكييفها  الدمج  من  الخرى  الدول  جتارب  من  •ال�ستفادة  	
العربية.

•دعوة املكتب الإقليمي للرتبية يف الدول العربية بح�رش الكفاءات املتخ�س�سة يف  	
جمال تربية وتعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة يف �سبيل الإ�ستفادة من خرباتهم.

•تعريف املوؤ�س�سات القت�سادية اخلا�سة والعامة بقدرات املعوقني عموماً وال�سم  	
حتديداً.

على ال�سعيد الإعالمي

•توظيف العالم املرئي وامل�سموع للتوعية على الإعاقة ال�سمعية واأهمية برامج  	
الدمج .

•حجز م�ساحات يف و�سائل الإعالم لخبار املعوقني �سمعياً لبراز قدراتهم . 	
ذوي  من  الأبناء  ق�سايا  لإثارة  واملقروء  وامل�سموع  املرئي  العالم  •توظيف  	

الحتياجات املتعلقة بالتعليم والت�سغيل .

ختاًما اإن التجربة التي خا�ستها موؤ�س�سات الرعاية الإجتماعية عرب موؤ�س�سة البيان لالإعاقة 

ال�سمعية لدمج �سعاف ال�سمع تربوياً يف التعليم املهني العايل ما كانت لرتى النور لول 

الدمج  بثقافة  متا�سيا  وذلك  اإجناحها،  اأجل  من  عملوا  ومتخ�س�سني  ت�سافرت  جمهودات 

عزلة  لفك  تزال  وما  وعملت  ن�ساأتها،  منذ  الجتماعية  الرعاية  موؤ�س�سات  انتهجتها  التي 

تنتهج الدمج وتعمل على  وتربوياً. واإن هذا يقودنا كجهة  اإجتماعياً  الأ�سخا�س املعوقني 
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�سمان احلقوق الجتماعية لالأ�سخا�س املعوقني اإىل ت�سليط ال�سوء على ما يلي:

•اإن دمج �سعاف ال�سمع ل زال رهنا للتجارب واملبادرات الفردية.  	
•اإن النتائج الواقعية للدمج ل تتوافق كلياً مع املعايري النظرية املو�سوعة. 	

•ل تزال املوؤ�س�سات الأهلية واملتخ�س�سة يف رعاية الإعاقة ال�سمعية تلعب الدور  	
الأ�سا�سي يف اإجناح جتارب الدمج. 

يف  مفيد  م�سدر  هي  ال�سمعية  الإعاقة  لذوي  الدمج  يف  اخلارجية  التجارب  •اإن  	
حت�سيل اخلربات بهذا املجال. اإل اأنها لي�ست املقيا�س الأمثل الذي بناء عليه ميكننا 

احلكم على جناحه اأو ف�سله يف بالدنا العربية.

مدى  اأي  واإىل  جتاهلها؟  ميكننا  فكم  حمتوم،  اأمر  هي  للدمج  العالية  الكلفة  •اإن  	
دخلت جمتمعاتنا فعلياً ثقافة الدمج؟

اإدماج  عملية  يف  الأبرز  هو  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  على  امللقى  الدور  يزال  فال  وعليه، 

اإقرار  فر�س  اأجل  من  وال�سغط  باحتياجاتهم،  التعريف  ويف  وال�سم  ال�سمع  �سعاف 

رعاية  العاملة يف  للهيئات  العربي  الحتاد  اأن  كما  الر�سمي.  امل�ستوى  ا�سرتاتيجيات على 

ال�سمع  ال�سوء على حاجات �سعاف  اإلقاء  اأدوار هامة يف  اإىل لعب  اليوم  ال�سم مدعو 

و�سبل اندماجهم يف جمتمعاتهم كعنا�رش فاعلة ومنتجة، ومكثفا جهوده باجتاه البحث يف 

ق�سية التعليم العايل لل�سم و�سعاف ال�سمع. 


