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توطـئـة  

ما فتئت املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم تويل عناية خاّصة باألشخاص ذوي 

التذكري بأهمية  العربية عرب خططها واسرتاتيجياتها وبرامجها، ومن خالل  اإلعاقة يف الدول 

هذه الفئة يف جميع املناسبات والتظاهرات، ومنها اليوم العريب لألشخاص ذوي اإلعاقة، داعية 

الحكومات واملنظاّمت والهيئات والجمعيات يف الدول العربية إىل مضاعفة الجهود لتحسني 

ظروفها وضامن حقوقها والعمل عىل حفظ مكانتها يف املجتمع طبقا ملا نّصت عليه اتفاقية 

السياسات  ووضع  القانونية  اإلجراءات  واتخاذ   ،2006 لعام  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق 

وتوفري اإلمكانات البرشية واملاّدية والتقنيّة الكفيلة بتحقيق ذلك. ومنها إرساء تربية شاملة يف 

املنظومات التعليميّة العربية وتيسري النفاذ إليها، حتّى تكون منصفة وقادرة عىل منح جميع 

املتعلّمني واملتعلاّمت فرصا حقيقيّة للتعلّم الجيّد واملنصف والشامل ومدى الحياة، دون أّي 

متييز، واتخاذ ذلك مؤّشا أساسيا يف متابعة جودة املنظومات التعليمية وتقييمها.

األشخاص  نفاذ  تيسري  إىل  الهادف  املرشوع  األلكسو،  بها  قامت  التي  الجهود  ومن 

عربية  اسرتاتيجية  لوضع  مبادرة  وإطالق  واالتّصال  املعلومات  تقانة  إىل  اإلعاقة  ذوي 

لهذه  مرجعيا  إطارا  متثّل  التي  الوثيقة  هذه  الصدد  هذا  يف  املنظمة  وتقرتح  لرعايتهم، 

والهياكل  الترشيعي  والرّصيد  املفاهيمي  املدخل  األّول  محاور:  ثالثة  يتناول  االسرتاتيجية 

الجزء  أّما  التنفيذية.  والخطط  األهداف  والثّاين  اإلعاقة وحاميتهم،  بذوي  بالتكّفل  املختّصة 

السمعيّة،  اإلعاقة  ذوي  مريّب  دليل  باألدلّة:  الخاّص  اإلجرايئ  الجانب  عىل  فريكز  الثّالث 
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األولياء. ودليل  الذهنيّة  اإلعاقة  ذوي  مريّب  ودليل  الحركيّة،  اإلعاقة  ذوي  مريّب   ودليل 

       وتأمل األلكسو أن تحّقق  هذه االسرتاتيجية تطويرا للسياسات والخطط والربامج الرامية 

إىل مزيد العناية بذوي اإلعاقة مبا يضمن تحقيق غاية االتفاقية الدولية الهادفة إىل ضامن 

متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم كاملة. 

د. سعود هالل احلربي                 

املدير العام  



االستراتيجية العـربية

لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة 
الجــزء
األول
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مدخـل مفـاهـيمـي:

االستراتيـجية:

 2006 تونس  الـمحدثة(  )االسرتاتيجية  العربية  التـربية  تطوير  اسرتاتيجية  فـي  ورد 

العسكرية ثم  الحياة  ... »االسرتاتيجية مصطلح استخدم أصال يف  حّد االسرتاتيجية كاآلتـي: 

أصبحت  تطورت،  أن  وبعد  وتنسيقها.  الخطط  ووضع  القيادة  فّن  يعني  وهو  السياسية. 

تستعمل فـي مجاالت الحياة االقتصادية واالجتامعية ومنها مجال التـربية والتعليم. وأصبح 

معناها يف هذا الـميدان هو الفن الذي يدار وفقه التعليم عىل نحو مخطط ومدبر ومنظم 

وتطور  األفراد  مهارات  منّو  عىل  مساعد  كعامل  فيه  التحّكم  جانب  إلـى  وهادف،  وموّجه 

مجاالت الحياة يف الـمجتمع. وتعترب االسرتاتيجية فـي نظر اليونسكو الـمدخل الشامل إلـى 

مع  ينسجم  مبا  وعائداته،  وصعوباته  وأدواته  وبرامجه  ومناهجه  نظمه  وتتضمن  التعليم. 

األهداف الـمرسومة له«.

وتحيل استعارة مصطلح االسرتاتيجية من الـمجال العسكري، إلـى مجموعة من النقاط  

يلتقـي فيها مع الـمجال الرتبوي والتعليمي منها:

تحديد الـمخططات بدقـة.ـ 

تنفيذها بالصورة التي تجنب الوقوع يف األخطاء.ـ 

إجراء التعديالت فـي الـمخططات أثناء التنفيذ. ـ 

تقويم الـمردود، أي درجة تحقيق األهداف. ـ 

والخالصة أّن االسرتاتيجية هي: تصور مجموعة متناسقة من األعامل واألنشطة تؤدي 

عند تنفيذها إلـى تحقيق أهداف محددة سلفا.  

األشخاص ذوو اإلعـاقـة:

لألمم  االختياري  والربوتوكول  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  حّددتهم  لقد 

الـمتحدة كاأليت:
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»يشمل مصطلح – األشخاص ذوو اإلعاقة – كّل من يعانون من عاهات طويلة األجل 

من  الحواجز،  مختلف  مع  التعامل  لدى  متنعهم  قد  أو حسية،  نفسية  أو  عقلية  أو  بدنية 

الـمشاركة بصورة كاملة وفّعالة فـي الـمجتمع عىل قدم الـمساواة مع اآلخرين«.

ويؤكد ما سبق إيراده عاملني أساسيني:

وجود نقص لدى الشخص ذي اإلعاقـة.ـ 

ميثل ذلك النقص حاجزا أمام عملية التكيّف بكل أشكالها سواء كانت كلية أو جزئية.ـ 

اإلعاقـة:

• مفهوم اإلعاقة:	

منذ  تّم  ولقد  مقاربات مختلفة.  إىل  بالرّجوع  اإلعاقة  تعاريف عديدة ملفهوم  توجد 

سنوات، اعتامد أمنوذجني مفاهيميّني أساسيّني:

األمنوذج الطبّي )معتمد عىل نطاق واسع( ويعتمد التّفسري الّسببي. فاإلعاقة حسبه، ـ 

ناتجة عن مرض أو حادث أو اضطراب يف القدرات.

أّن املجتمع هو مصدر اإلعاقة، ال صفة يتّصف بها ذو ـ  األمنوذج االجتامعي ويعترب 

اإلعاقة.

فإذا أخذنا كّل تعريف عىل حدة، وجدناه ال يفي باملفهوم، رغم ما يف التّعريفني من 

إقناع. ولتجاوز هذا الّنقص، اقرتحت املنظّمة العامليّة للّصحة أمنوذجا آخر خالل سنة 2001، 

وقع فيه توحيد األمنوذج الطبّي واألمنوذج االجتامعي. وهو ما يعرف بالتّصنيف الّدويل لتأدية 

الوظائف والّصحة والعجز. ومن محاسنه أنّه قّدم أمنوذجا ثاليّث األبعاد يتكون من األمنوذج 

الطّبّي واألمنوذج الّنفيس )البعد الفردي( واألمنوذج االجتامعي. ويشري هذا التّصنيف إىل أنّه 

ال يوجد شخص معّوق؛ بل توجد وضعيّات معيقة أحدثها املحيط االجتامعي.

وحدد د. فيليب وود Dr. Philip Wood اإلعاقة يف الـمظاهر التالية:

قصور فيزيولوجي أو ترشيحي نتج عن خلل عضوي.ـ 

العجـز: النقص الجزيئ أوالكّل فـي قدرة ما يقابل الناحية الوظيفية لإلعاقة.ـ 
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البيئي ـ  الجانب  يقابله  و  الـمهني  أو  الدرايس  أو  االجتامعي  التكيّف  الحـرمان: من 

لإلعاقة.

وقد أعطى هذا الـمفهوم األولوية إىل العوامل البيـئيةـ ألّن وضعية اإلعاقة ناتجة عن 

الطرفني بسبب  التنافـر بني  اليومية، حيث يحدث  الحياتية  القصور والوضعية  االلتقاء بني 

عدم تكيّف البيئة لإلعاقة.

الـمجتمع،  الـمشاركة يف حياة  أو تضييق  األنشطة  إذن هي: كل حّد من  فـاإلعاقـة 

حصل لشخص ّما بسبب ترّد جوهري ودائم ونهايئ لوظيفة أو أكثـر من الوظائف البدنية أو 

الحسية أو العقلية أو الـمعرفية أو النفسية أو إعاقات متعددة مجتمعة أو اضطراب صّحي 

مزمن يؤثر عىل قدرات الشخص الـمختلفة.

•  أصناف اإلعــاقــة:	

اإلعاقـة الحــركية. ـ 

اإلعاقـة الحسـية.ـ 

اإلعاقـة النفـسية )سكيزوفرينيا(.ـ 

اإلعاقـة العقـلية )التوحــد(ـ 

اإلعاقـات املتعددة.ـ 

األمراض الـمعيقة: هي أمراض ميكن أن تولّد، بحكم تأثريها عىل الجسم، إعاقة تنمو ـ 

مع الزمن، مثل الرصع. 

الخطة التنفيذية لالستراتيجية:

هي  أي  وعملية.  دقيقة  بصورة  االسرتاتيجية  لعنارص  الـمجّسمة  اإلجراءات  هي    

باألحرى، تنزيل االسرتاتيجية عىل الـميدان.

• الوضع الراهن لألشخاص ذوي اإلعاقـة فـي البلدان العربية:	

ال متثل الـمجتمعات العربية استثناء يف العامل، فيام يخّص وجود األشخاص ذوي اإلعاقة 

فيها. ولو طبقنا النسبة املائوية لألشخاص ذوي اإلعاقة التي حددتها املنظمة العاملية للصحة 
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15%، عىل عدد السكان يف البلدان العربية لوجدناها تبلغ عرشات املاليني. وهو عدد كبري له 

قيمته يف املجتمع وال ميكن غّض النظر عنه أو استنقاصه.

غري أّن مجتمعاتنا العربية تبّنت، عرب التاريخ، مواقف من فئة األشخاص ذوي اإلعاقة، 

ميكن أن توصف عموما بالسلبية. فكأن من رزق مبولود من هذه الفئة أصيب مبكروه، فال 

يوفّر له الرعاية املناسبة.  إال أنه، منذ سنوات الستينات من القرن املايض، بدأت بعض البلدان 

العربية تهتم بهذه الرشيحة استجابة للتوّجه الدويل الذي ما انفك يرّشع لحقوق اإلنسان 

ويدعمها واستجابة لضغط األولياء الذين بعثوا جمعيات خاصة تتكفل بأبنائهم الذين بقيوا 

خارج أسوار املدارس.

ومنذ سبعينيات ومثانينيات القرن املايض. ساد الوعي لدى املجتمعات العربية برضورة 

وقد  اإلعاقة.  األشخاص ذوي  للتكفل برشيحة  إيجاد حلول  العمل عىل  االنخراط يف مسار 

حّددت الترشيعات الخاصة بحامية املعّوقني حاالت اإلهامل التي يعاقب عليها القانون؛ إذ 

ورد، عىل سبيل املثال، يف مجلة حامية الطفل التي صدرت بالجمهورية التونسية )قانون عدد 

92 لسنة 1995( تعداد حاالت اإلهامل وهي: اعتياد ترك الطفل املعّوق داخل البيت، مخفيّا 

عن األنظار خجال من رد فعل الغري؛ مام يعطل منّوه الطبيعي ومينع اندماجه مع غريه من 

األطفال. وينطبق هذا املوقف عىل عديد األولياء يف املجتمعات العربية األخرى.

وإغفال  منها  التوقّي  عدم  إىل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تجاه  السلبي  املوقف  ويقود   

الرتبية املبكرة. فإذا توقّع األولياء حصول اإلعاقة ألبنائهم، يؤجلون االعرتاف بها واإلعالن عنها 

ويتشبثون باألمل يف أّن الطّب ميكن أن يحّل املشكل. وكل تأخري يف التكّفل باألطفال ذوي 

اإلعاقة هو تأخري يف إنقاذهم وتأكيد لإلعاقة لديهم. وال يخفى ما للوقاية من اإلعاقة من 

أهمية، حيث هناك قناعة سائدة يف املنظامت الدولية بأن الوقاية ممكنة وفعالة بنسبة 50 

إىل 80 باملائة. وتشمل الوقاية الجوانب الطبية الفيزيولوجية والجوانب النفسية واالجتامعية.

• الـرصيد الّترشيعي: 	

بحقوق  منها  يتعلّق  ما  خاصة  الدولية،  املواثيق  ضمن  الترشيعية  النصوص  وردت 

اإلنسان. وهي: 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، الجمعية العامة لألمم املتحدة 10 ديسمرب 1948. ـ 
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العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 16 ديسمرب 1966.ـ 

اتفاقية حقوق الطفل، الجمعية العامة لألمم املتحدة، 20 نوفمرب 1989. ـ 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، الجمعية العامة لألمم املتحدة، ـ 

18 ديسمرب 1979.

مذكرة معلومات للمنظامت غري الحكومية بشأن آلية االستعراض الدوري الشامل، ـ 

16 أكتوبر 2007.

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري، منظمة األمم املتحدة، 2006.ـ 

ذوي ـ  تعليم  يف  واملامرسات  والسياسات  باملبادئ  املتعلق  »سالمنكا«  بيان  توصيات 

االحتياجات الرتبوية الخاصة، )أسبانيا 1994(.

خطة الرتبية للجميع التي أدرجت ضمن »إطار عمل داكار«  لسنة 2000. ـ 

»الخطة العاملية: تعليم جيد للجميع يف حدود 2015 التي تويص بأن الرتبية للجميع ـ 

وتتحقق بالخصوص، بإقرار إجبارية التعليم األسايس ومجانيته وتعميمه ليشمل كل 

الفئات دون متييز، مبا يحقق املساواة وتكافؤ الفرص وتوفري نفس الحظوظ للجميع«.

االحتياجات ـ  ذوي  »دمج  حول   )2001 )بريوت  العريب،  اإلقليمي  املؤمتر  توصيات 

الخاصة يف التعليم النظامي«.

العقد العريب لذوي اإلعاقة  الذي أقره مجلس الجامعة العربية سنة 2004. ـ 

منها،  الخاصة.  والرتبية  باإلعاقة  عالقة  ذات  قوانني  العربية  الدول  أغلب  وأصدرت 

حسب التواتر الزمني: 

قانون رقم 5 لسنة 1987 بشأن ذوي اإلعاقة )ليبيا(ـ 

القانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق ذوي اإلعاقة )فلسطني(ـ 

قانون رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة لسنة 1999 )اليمن(ـ 

قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 2000 )لبنان(ـ 

قانون حامية األشخاص ذوي اإلعاقة وترقيتهم لسنة 2002 )الجزائر(.ـ 

نظام رعاية ذوي اإلعاقة  لسنة 2004 )السعودية(. ـ 
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قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 3 لسنة 2004 )سوريا(.ـ 

القانون القطري لذوي اإلعاقة لسنة 2004 )قطر(.ـ 

2005 ـ  سنة   83 عدد  وحاميتهم  املعاقني  باألشخاص  للنهوض  التوجيهي  القانون     

)تونس(

القانون االتحادي رقم 29 لسنة 2006 )اإلمارات العربية املتحدة(.ـ 

قانون رقم 31 لسنة 2007 بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )األردن(.ـ 

قانون رعاية وتأهيل املعاقني لسنة 2008 )سلطنة عامن(.ـ 

قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )الكويت(.ـ 

العاملية  املنظمة  مثل:  تشاريع  تصدر  املتحدة  األمم  ملنظمة  تابعة  منظامت  وتوجد 

للصحة واليونسيف واليونسكو.

 Handicap International  وتوجد أيضا منظامت دولية غري حكومية مثل منظمة اإلعاقة الدولية

واالتحاد الدويل للّصّم، وغريها...

وكان لهذه املراجع الترشيعية  تأثري عىل املجتمعات العربية التي اقتدت بها وصاغت 

قوانني وطنية تتسم أحيانا بالعمومية واملرونة عىل غرار الترشيع الوارد يف القانون التوجيهي 

عـ 46 ـدد لسنة 1981 املؤرخ بتونس يف 29 ماي 1981 املتمم بالقانون عـ 52 ـدد لسنة 

1989 املؤرخ يف 14 مارس 1989 واملتعلق بالنهوض باملعاقني وحاميتهم. وينّص يف »الفصل 

العاش« منه عىل أن: تتّم الرتبية وإعادة الرتبية قدر املستطاع، داخل مؤسسات تربوية عادية 

أو عند االقتضاء داخل مراكز مختصة. 

ولكن تركت عبارة »قدر املستطاع« املجال فسيحا للتأويل ومساندة مدير املؤسسة 

التعليمية العادية يف رفضه قبول أشخاص ذوي إعاقة يف مؤسسته بتعلة أنه ال يستطيع ذلك. 

وال يعد منه ذلك خرقا للقانون. إالّ أن ضغط الجمعيات املختصة واألولياء واستعداد املرّشع 

دد لسنة 2002 ما يل: لإلصغاء أّدى لتغيـري الفصل العاش، فجاء يف القانون التوجيهي عـ 80ـ 

»تضمن الدولة حّق التعلّم مجانا باملؤسسات الرتبوية العمومية لكل من هم يف سن 

الدراسة. وتوفّر لجميع التالميذ فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق، طاملا أّن الدراسة متواصلة 
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بصورة طبيعية. وذلك وفق الرتاتيب الجاري بها العمل. وتسهر الدولة عىل توفري الظروف 

املالمئة لألطفال من ذوي االحتياجات الخصوصية للتمتّع بحق التعلّم. ومتنح الدولة اإلعانة 

للتالميذ الذين ينتمون ألرس متواضعة الدخل«.

التعليمية رفض  فهذا النص ال يرتك مجاال للتأويل. وال ميكن للمسؤول عن املؤسسة 

تسجيل املتعلّم ذي اإلعاقة.

وقد أوردنا هذا املثال للتدليل عىل رضورة أن تتسم الترشيعات الخاصة بهذه الفئة 

بالدقّة والوضوح وقابلية التطبيق.

•  الهياكل املختّصة بالتكّفل  بذوي اإلعاقة وحاميتهم: 	

كانت   إذا  بهم،   للتكفل  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  املتعلقة  القوانني  سّن  يكفي  ال 

الهياكل اإلدارية العادية ال تعي خصوصية هؤالء.  وكان أن بعثت هياكل تهتم بهم وتراعي 

القوانني  يف  األقل  عىل  املكفولة  بحقوقهم  التمتع  لهم  وتيّس  عنهم  وتدافع  خصوصياتهم 

الدولية التي من املفروض أّن جميع الدول العربية قد صادقت عليها. وهي هياكل تختلف 

يف درجة نفوذها واختصاصها من دولة عربية إىل أخرى:

املجلس األعىل لشؤون األشخاص املعّوقني )األردن(ـ 

املجلس األعىل للمعاقني )تونس(ـ 

وكالة الوزارة للرعاية والتنمية االجتامعية )السعودية(ـ 

املجلس األعىل لشؤون األرسة )قطر(ـ 

وخصصت اململكة املغربية كتابة دولة للتكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة. ـ 

وأنشئ يف السعودية هيكل مختص هو مركز األمري سلامن ألبحاث اإلعاقة. ـ 

املختصة.  الجمعيات  العربية هي  البلدان  أكرث من غريها يف  املنترشة  الهياكل  أّن  إال 

وهي تتحمل عبئا ثقيال يف التكفل باألشخاص ذوي اإلعاقة. ويفوق عددها ونشاطها الهياكل 

الرسمية املختصة.

وأن  اإلعاقة،  ذوي  باألشخاص  عنايتها  من  الرسمية  الجهات  تزيد  أن  املطلوب  فمن 

تغطي كل جهات البلد، بدل االقتصار عىل التمركز يف املدن الكربى والعواصم.
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• التمويل: 	

لقد سبقت اإلشارة إىل أّن االهتامم باألشخاص ذوي اإلعاقة والتكفل بهم يف البلدان 

العربية، يزداد بصورة متواصلة. ومن بني الجوانب التي تدخل يف االعتبار، جانب التمويل، إذ 

نجد التمويل املخّصص للمتعلّم ذي اإلعاقة دون املخصص للمتعلّم العادي، بقطع النظر عن 

إمكانات الدولة. ويبدو أّن هذا االنحسار يف اإلنفاق عىل الرتبية املختّصة، من قبل الجهات 

الرسمية، يفّس بالعوامل التالية: 

ال تعترب الرتبية املختصة يف أولويات اإلنفاق العام. فقد تتقدم عليها الصحة والتعليم ـ 

العادي ووجوه التنمية األخرى.

قد يرجع عدم التكافؤ يف اإلنفاق بني التعليم العام والتعليم والرتبية املختصني ـ 

إىل عدم اقتناع أصحاب القرار بأّن اإلنفاق عىل الرتبية املختصة هو استثامر. بل 

عىل العكس، قد يعتربونه إنفاقا يف غري وجوهه. و يحسن أن يحّول إىل أوجه 

أخرى.

العاديني يجعل ـ  كأقرانهم  اإلعاقة وعدم نجاحهم  املتعلمني ذوي  نتائج  لعل ضعف 

املسؤولني عن التمويل ال يتحّمسون لتمويل هذا الصنف من التعليم. 

ولذلك ترك التمويل كلّيا أو جزئيا للجمعيات املختصة ولجمعيات األولياء.  ومن املؤكد 

النتائج. واملطلوب  أنّه متويل غري كاف وينتج عنه تردي الخدمات واملردود، وبالتايل تردي 

الكثرية  لتكاليفها  نظرا  املختصة،  للرتبية  هامة  متويالت  الرسمية  الجهات  تخصص  أن  هو 

التي يقتضيها والتأهيل واملعدات التكنولوجية املساعدة والدعم الرتبوي والتعليمي وإعداد 

املختصني يف التدليك والتنشيط والتنطيق وغريها كثري. 

• البيئة الـامدية والنفسية االجتامعية: 	

البيئة املادية للمتعلّم أو املتدرّب أو العامل ذي اإلعاقة مملوءة بالعقبات والحواجز، 

خاصة بالنسبة للقارصين عن الحركة العضوية واملكفوفني ومتعددي اإلعاقات، ألّن وصولهم 

الدخول  بتيسري  خاصة  قوانني  ترشيع  من  وبالرغم  ميسورا.  دامئا  ليس  يريدون  حيث  إىل 

فلم  واألرصفة  والطرقات  القدمية  البناءات  أما  دامئا.  تحرتم  ال  فأنّها  الجديدة،  البناءات  إىل 

ذاتها   الدامجة  املؤسسات  أّن  اعتربنا  إن  أعس  األمر  ويصبح  الوصول.  إمكانية  فيها  تراعى 
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تلك  ملالءمة  إضافية  نفقات  تخصيص  إىل  العربية  البلدان  بعض  لجأت  لذلك  مدارج.  فيها 

املؤسسات الرتبوية والتدريبية ملتطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة.

أعس.  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قبل  من  فمواجهتها  االجتامعية  النفسية  البيئة  أما 

فالنظرات املوجهة إليهم يف الشارع تحمل دالالت كثرية، منها الشفقة  واالستهزاء والتندر أو 

سواها. ويف قاعات الرتبية أو التأهيل أو التعليم قد يشار إليهم بالبنان مع تعاليق ساخرة. أّما 

العالقات مع العاملني يف املؤسسات الدامجة فهي عسرية أو مبعثها الشفقة من قبل الشخص 

وليست  اقتناع.  غري  يقبلونها عن  أو  العالقة  تلك   – عادة   – أولياؤه  يقبل  ال  الذي  العادي 

العالقة مع املريّب أو املعلّم واملدرّب دامئا بأفضل حال. لذلك قد يكون األشخاص ذوو اإلعاقة 

يف مؤسسات الرتبية املختصة أفضل حاال من ناحية التكيّف النفيس االجتامعي. 

• تدريب الـمربّني والـمعلّمني والـمدربّني والّتقنيني:  	

بدأ التكّفل برتبية األشخاص ذوي اإلعاقة وتعليمهم وتدريبهم منذ الستينات من قبل 

مؤطرين مل يتلقوا إعدادا مختصا. وأحيانا، ليس لهم املستوى املطلوب يف املهنة، ألّن الفكرة 

السائدة هي أّن هذه الفئة غري قادرة عىل االكتساب والتعلم وأّن الفضاء املخصص لهم مجرّد 

مكان لتجميعهم وحراستهم، أكرث منه فضاء للرتبية والتعليم والتدريب. إالّ أّن هذا الوضع مل 

يستمر، وبدأ املباشون للرتبية املختّصة يشاركون يف دورات تأهيلية ليألفوا املجال. ثم بعثت 

بعض البلدان العربية مؤسسات تعليم عال مختصة أو أقساما يف كليات قامئة. وبدأ التأهيل 

مبدة قصرية، سنة واحدة أو اثنتني. ثّم تطور ليصبح ثالث أو أربع سنوات، ثّم إىل مستوى 

إعداد رسائل املاجستري والدكتوراه يف مجال الرتبية املختصة.

وقد ساعد بعث مؤسسات أو أقسام التعليم العايل يف مجال الرتبية املختصة عىل متكني 

املتخرجني من السيطرة عىل التقنيات املساعدة وعىل الوسائل التكنولوجية التي بدونها ال 

آليات  الذين متكنوا من  االعتامد عىل هؤالء  يحسن  لذا  يرتقّى.  التبليغ وال  يتطّور مستوى 

التواصل التكنولوجية وغريها، دون التوقّف أو الرتدد أمام األعباء املالية املرتتبة عن انتدابهم 

للعمل الذي ينبغي أن يكون من قبل الدولة ال الجمعيات املختصة، ألن الجمعيات يف الغالب 

تعجز عن اإليفاء بدفع الرواتب أو أنها تدفع ما ميكنها دفعه، ال ما يجب عليها دفعه، قياسا 

برواتب القطاع العام.
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• الـّدمــج:	

االختياري  والربوتوكول  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  من   24 املادة  تؤكد 

ملنظمة األمم املتحدة عىل حّق الجميع يف الرتبية والتعليم والتدريب واملساواة بينهم دون 

متييز،  وعىل عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعليمي العام بسبب اإلعاقة، 

وعدم استثناء األطفال منهم  من التعليم االبتدايئ أو الثانوي واإللزامي كلّه.

وقد يكون من املفيد التذكري بأّن الدول العربية صادقت عىل االتفاقية املذكورة والتزمت 

بتطبيقها. إالّ أّن الواقع يؤكد أّن األغلبية الكربى من األشخاص ذوي اإلعاقة مسجلون مبؤسسات 

مختصة وأّن إدماجهم يعّد استثناء. وإّن هذا الوضع ال يلبّي رغبات األولياء وطموحاتهم. فهم 

يحرصون عىل دمج أبنائهم مع غريهم يف املؤسسات العامة. ويشعرون بالنخوة واالعتزاز حني 

يقبلون  نراهم   بينام  املنزل عشية.  إىل  بهم  يعودون  ثم  العامة  املؤسسة  يودعونهم صباحا 

مجربين عىل تسجيل أبنائهم مبؤسسات الرتبية املختصة التي ينظر إليها نظرة دونية.

وقد يكون نجاح الّدمج يف مؤسسة ّما و يف بلد ّما، رهنا بإحاطة األشخاص ذوي اإلعاقة 

بعديد اإلجراءات، منها:

القبول الطّوعي للدمج من قبل الجميع بعد القيام بالتوعية الكافية.ـ 

التثبّت يف إمكانية الشخص ذي اإلعاقة من متابعة الربامج يف مؤسسة دامجة، بعد ـ 

إجراء االختبارات والقياسات واملقابالت القبلية.

تحديد حجم الفصل ليكون دون حجم الفصول العادية.ـ 

لطلب ـ  أو  اإلعاقة  ذوي  لطلبات  لالستجابة  الدامجة  املؤسسة  يف  املساعدين  توفري 

املرشفني عليهم.

توفري التقنيات املساعدة لالستفادة منها عند الحاجة.ـ 

متكني ذوي اإلعاقة من الدروس مطبوعة ومقدمة بطريقة واضحة وبطريقة »براي« ـ 

ملن يحتاجها.

إنجاع ـ  يف  وحامسها  األرسة  دور  يخفى  ال  إذ  للمساعدة،  الالمحدود  الويل  استعداد 

عملية الدمج.

متكني املرشفني عىل الفضاءات الدامجة من دورات تدريبية يف االختصاص.ـ 
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ويبقى أهم عامل يف إقناع الجميع بأهمية الدمج هو أن يحقق بعض ذوي اإلعاقة 

قبل  ما  التعليم  مثل شهادة ختم  وطنية  ويحصلون عىل شهادات  العام  التعليم  يف  نجاحا 

الجامعي أو شهادات التعليم العايل. فاألمثلة الناجحة تشجع الجميع، وخاصة األولياء، عىل 

الحرص عىل الّدمج كخيار أول وتقديم التضحيات الالزمة إلنجاح أبنائهم. وهي أمثلة حصلت 

بالفعل يف بعض البلدان العربية التي بلغ فيها األشخاص ذوو اإلعاقة التعليم العايل بأعداد ال 

يستهان بها، وخاصة املكفوفني والصّم. أما القارصون عن الحركة العضوية فمشكلتهم أهون 

باملؤسسات  أو  النقل  بوسائل  األمر  تعلق  سواء  الوصول،  إمكانية  يف  وتتلخص  من غريهم. 

الدامجة، إذا استثنينا الحاالت املعقدة مثل الشلل الدماغي.

ومن املؤكد أن من يوفّق من األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليم العايل الدامج، ميكنه أن 

يندمج دون صعوبة تذكر يف املجالني املهني واالجتامعي. 

إّن  خيار الدمج أمر صعب، إال أّن نتائجه مهمة جدا، إذ تجعل من ذوي اإلعاقة أفرادا 

يسهمون يف تنمية ذواتهم و أوطانهم.

• التوجّهات العالـمية والعربية فـي التكّفل باألشخاص ذوي اإلعاقة:	

تستند تلك التوّجهات، يف خطوطها العريضة، عىل املناداة مبجموعة مبادئ أساسية؛ 

املجتمع   أنشطة  كل  يف  الجميع  مشاركة  مبدإ  إقرار  يعني  الذي  الدميقراطية  مبدأ  أهّمها 

ومتتّعهم  بنفس الحقوق وقيامهم بنفس بالواجبات.

املواطنني.  جميع  بني  واملساواة  العدل  قيم  عىل  أيضا،  الدميقراطية  مفهوم  وينينى 

وتؤدي  هذه القيم وغريها مجمعة حتام، إىل التنمية البرشية واالجتامعية.

إّن جميع الدول العربية تنادي بتطبيق الدميقراطية. وتعلن تبّنيها لذلك املفهوم، إال 

أّن الواقع واإلجراء ال يؤكّدان املعلن. فهي تختلف يف تطبيقها ملبادئ الدميقراطية. وما تزال 

الهوة الفاصلة بينها  وبني تطبيق الدميقراطية كبرية. ولذلك تبقى الجهود املطلوبة لتضييق 

تلك الهوة أو إزالتها كلّيا، كبرية.

ومن الظواهر واملجاالت التي تختلف فيها بعض الدول العربية عن بعض يف مسألة 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
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وجود خطّة اسرتاتيجية وطنية.ـ 

وجود قانون خاص باألشخاص ذوي اإلعاقة.ـ 

توفر إحصاءات تتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة وتوزّعهم حسب اإلعاقة وحدتها.ـ 

وجود مؤسسات للرتبية الخاصة ودرجة تجهيزها.ـ 

عدد الجمعيات املدنية واملختصة.ـ 

وضعية الّدمج يف كل املراحل من الرتبية املبكرة إىل التعليم العايل.ـ 

وجود ورشات لتصنيع اآلالت املساعدة.ـ 

وجود اختصاصات يف التعليم العايل إلعداد مختصني يف التكفل بذوي اإلعاقة.ـ 

وضعية الدمج يف التدريب املهني ويف الشغل.ـ 

امليزانيات املخصصة لفئة األشخاص ذوي اإلعاقة ونسبتها من الناتج املحل العام.ـ 

التوازن يف الرعاية بني مختلف املناطق يف البلد الواحد.ـ 

عدد النوادي الثقافية والرياضية والرتفيهية بصورة عامة.ـ 

عدد البحوث والدراسات واملنشورات يف ميدان اإلعاقة ومستوياتها. ـ 

للرتبية  العربية  املنظمة  رأت  سلبيات،  يعرتيه من  ما  وتجاوز  الوضع  ولتطوير هذا   

موّحدة  عربية  اسرتاتيجية  وضع  عىل  العمل  املجدي  من  أّن  »األلكسو«  والعلوم  والثقافة 

لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوطن العريب.
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األهـداف:

• الهدف العام األول:	

توفري ما يلزم للتّوقي من اإلعاقة يف البلدان العربية.

األهداف التفصيلية:

القيام بالفحوصات الالزمة قبل الزواج وأثناء الحمل والوالدة.ـ 

املتابعة ملا بعد الوالدة وإجراء التالقيح الالزمة واملتعارف عليها  دوليّا. ـ 

التشخيص الـمبـكر.ـ 

التكّفل املبّكر بالشخص ذي اإلعاقة عند اكتشافها.ـ 

إرشاد األولياء وتوجيههم وإسنادهم ماديا ومعنويا.ـ 

• الهدف العام الثاين:	

ضامن حامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف البلدان العربية.

األهداف التفصيلية:

حامية الحق يف الرتبية والتعليم.ـ 

حامية الحق يف التدريب املهني.ـ 

حامية الحق يف التشغيل.ـ 

حامية الحق يف اإلسهام يف الثقافة والرتفيه والرياضة.ـ 

الخطة التنفيذية لإلستراتيـجية:

تتكون هذه الخطة من العنارص التالية:

• العنرص األول:	

املستوى الترشيعي:

العمل املطلوب:

مراجعة النصوص القانونية املنظمة لقطاعات التوقي من اإلعاقة، والرتبية والتعلّم ـ 

والتدريب املهني واإلدماج يف سوق العمل، مبا يتامىش واملراجع الدولية والعربية.
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سّد ـ  اتجاه  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بفئة  التكّفل  إليها  املوكل  الهياكل  مراجعة 

الفراغات إن وجدت.

تشتّت ـ  تجنب  يقع  والوزارات حتى  اإلدارات  مختلف  بني  املشرتكة  القوانني  إصدار 

القوانني أو تكرارها أو قصورها.

اآللــــية:

بعث فريق عريب مختص يف النصوص القانونية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة.

توضـيح:

من الرضوري اعتامد املراجع الدولية، خاصة الصادرة عن األمم املتحدة التي أشنا إىل 

بعضها سابقا، واملراجع العربية يف شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة وحاميتهم.

أما املراجع الوطنية فمن الرضوري مراجعتها لتنسجم مع القوانني الدولية واإلقليمية 

من ناحية، ومع ما ينسجم مع األوضاع الخاصة بكل بلد عريب ما مل متّس بالجوهر، فتفقد 

القوانني جدواها، مع االحتياط من أالّ تكون القوانني الوطنية ذريعة للتملّص من االلتزامات 

الدولية واإلقليمية.

• العنرص الثاين:	

مالءمة البيئة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

الرتبـية املبـكرة:

املقرتحات:

تلك ـ  إنشاء  أو  املبكرين  والتأهيل  للكشف  االختصاص  متعددة  الوحدات  دعم 

الوحدات يف حال عدم وجودها.

تهيئة املؤسسات ما قبل املدرسية لدمج األطفال ذوي اإلعاقة بتوفري االختصاصات ـ 

الالزمة ورفع الحواجز املادية والنفسية التي تعطل الدمج.
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دعم املؤسسات الخاصة واملختصة، سواء كانت تابعة للجمعيات أو للقطاع العام، ـ 

باالختصاصات الرضورية واآلالت املساعدة.

التعليم ما قبل الجامعي:

املقرتحات:

تقّر املواثيق الدولية واإلقليمية أّن دمج املتعلمني ذوي اإلعاقة يف التعليم العام هو ـ 

القاعدة وأّن العزل يف املؤسسات املختصة هو االستثناء.

تيسري الوصول إىل املؤسسات.ـ 

مراعاة ـ  اتخاذها  الالزم  التدابري  »عىل  التعليمية  املؤسسة  التنصيص ضمن »مرشوع 

لخصوصيات فئة املتعلمني ذوي اإلعاقة.

تحديد العدد األقىص للمتعلمني ذوي اإلعاقة بـ 3 يف الفصل الواحد.ـ 

النزول بعدد املتعلمني يف الفصل الواحد بـ 5 مقابل كل متعلم ذي إعاقة برشط أال ـ 

يزيد عدد املتعلمني بالفصل الواحد عن 51 متعلام.

قبل ـ  من  الرتبوي  اإلفرادي  املرشوع  إعداد  يتم  الرتبوي:  اإلفرادي  املرشوع  إعداد 

الهياكل املختصة بإدارات الرتبية والتعليم وباعتامد امللف الطبي االجتامعي.

وينبغي أن ينّص عىل:

الزمن املدريس وتوزيع الحصص  )يف اليوم واألسبوع والسنة(ـ 

مواد التدريس ومحتواها وتوزيع املواد العلمية وحصص التنشيط الثقايف والريايض.ـ 

اآلالت التقنية والتجهيزات امليـّسة.ـ 

الدعـم الرتبـوي. ـ 

 التنــــّقـل:

خارج املؤسسات الرتبوية:أ. 

دعوة البلديات إىل اعتبار مطالب ذوي الحركة املحدودة بتهيئة كل  املسالك املؤدية ـ 

إىل املؤسسات التعليمية. 
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املتعلمني ـ  ركوب  لتسهيل  الالزمة  باإلجراءات  للقيام  العمومي  النقل  وسائل  دعوة 

ذوي اإلعاقة.

داخل للمؤسسات التعليمية:ب. 

تنفيذ القوانني الخاصة بتيـسري الوصول إىل بالبناءات الجديدة، إن وجدت  أو سّنها ـ 

إن كانت غري موجودة.

لتيسري ـ  الفضاءات داخلها  بتهيئة  للتكفل  التعليمية  إنشاء صندوق خاص باملؤسسة 

التنقل داخلها. 

دعم املوارد املالية للمؤسسات التعليمية الدامجة من أجل تحقيق األهداف والربامج ـ 

الواردة مبرشوع املؤسسة مثل اقتناء تجهيزات أو روافد موجهة لالستعامل من قبل 

املتعلمني ذوي اإلعاقة.  

• العنرص الثالث:	

اإلعالم والتثقيف والتواصل: 

اآللــــية:

تبعث لجنة مختّصة تضم مربني وتقنيني يف مجال اإلعاقة ومختصني يف تقنيات التواصل، 

لوضع خطط إعالمية واتصالية ووسائل مختلفة للتوعية واإلعالم حسب الفئات املعنية.

الفـئات املستهدفة:

أولياء املتعلمني ذوي اإلعاقة وغريهم. ـ 

العاملون يف مرحلة ما قبل الدراسة.ـ 

العاملون بالقطاع الصحي. ـ 

معلمو الرتبية البدنية.ـ 

معلمو التعليم ما قبل الجامعي.ـ 

العاملون يف قطاع الخدمة االجتامعية.ـ 
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الهياكل املختصة.ـ 

وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة.ـ 

الجمعيات واملنظامت الوطنية واملنظامت غري الحكومية. ـ 

• العنرص الـرابع:	

إعداد املربني وتدريبهم.

 اإلعــداد األســايس:

الفـئة املستـهدفة:

الطلبة يف مؤسسات إعداد املعلمني.ـ 

املشـــروع: تضمني وحدة دراسية يف مناهج اإلعداد، تتعلق باإلعاقة ووحدة أخرى ـ 

تهّم الّدمج املدريس واملهني واالجتامعي لذي اإلعاقة يف كل املؤسسات العليا إلعداد 

املعلمني ومربّيي الطفولة والشباب واملعاهد العليا للرياضة. 

اإلعداد املستمر يف مجال اإلعاقة:

الفـئة املستـهدفة:

أساتذة املعاهد العليا. ـ 

املعلمون املباشون يف مرحلتي التعليم األسايس والثانوي. ـ 

مديرو مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي واملفتشون يف هذه املرحلة. ـ 

اإلشـراف الرتبوي واإلداري:  

تتوىل املعاهد العليا املختصة يف إعداد معلمي ذوي اإلعاقة وضع محتوى املناهج. وإن 

مل توجد، تتوىل تلك املهمة هياكل الرتبية املختصة بالتعاون مع الجمعيات. ويتم التعاون يف 

ذلك مع الهياكل الرتبوية املوجودة مبراكز البحوث املختصة ومعاهد إعداد مربّيي الطفولة 

وكليات الرتبية الرياضية وأساسا مع كليات تدريب املعلمني.



مشروع االستراتيجية العربية لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة28

• العنرص الخامس:	

أمنوذج نظام التعهد والتسيري )املراحل الزمنية(

املستهدفون:

املتعلمون. ـ 

األولــياء.ـ 

الهياكل اإلدارية الرسمية املتكّفلة بذوي اإلعاقة.ـ 

الهـياكل الصــحية.ـ 

الهياكل واملؤسسات القامئة عىل صنع اآلالت امليّسة لحياة ذوي اإلعاقة.ـ 

وحدات العمل االجتامعي باملؤسسات التعليمية.ـ 

وحدات اإلرشاد النفيس.ـ 

الهياكل اإلدارية للرتبية والتعليم.ـ 

املعاهد العليا.ـ 

املعلّمون واملفتّشون.ـ 

املرشفون عىل رياض األطفال.ـ 

الجمعيات واملنظامت غري الحكومية العاملة يف التنمية واملجال االجتامعي.ـ 

يف مرحلة ما قبل الدراسة:

إجراء الفحوصات الطبية الرضورية للكشف والتشخيص املبكرين للوقاية من اإلعاقة. ـ 

وتحديد العالج املالئم للحد من مضاعفاتها. 

وجيه الطفل ذي اإلعاقة نحو الهياكل العالجية والتأهيلية املالمئة.ـ 

الجسدية والحركية والحسية ـ  الطفل  التي تفرضها حالة  التقوميات الرضورية  إجراء 

التعويضية. والعمل عىل تنمية مداركه  التقنية املساعدة واآلالت  باستعامل اآلالت 

الذهنية.
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األطفال ـ  رياض  داخل  تربويا،  اإلعاقة  ذي  بالطفل  لإلحاطة  واملالئم  الجيد  اإلعداد 

العادية واملهيأة الحتضانه أوالتابعة للجمعيات أوالقطاع الخاص. وتدعيم هذا العمل 

الطبية  وشبه  الطبية  والفرق  الهياكل  تؤمنها  وتربوية  وتقنية  طبية  شبه  مبرافقة 

املختصة.

يف مرحلة الدراسة:

املتعلمون ذوو اإلعاقة الذين يسجلون ألول مرة:

مراحـل اإلنجــاز:

املرحلة األوىل: )2019 – 2020(

لساّمعات  والحاملني  والصّم  العضوية  الحركة  عن  القارصين  بفئة  االنطالق  يحسن 

والذين وقع التكفل بهم مبكرا وفئة ذوي اإلعاقة الذهنية الخفيفة واملتوسطة البالغ عمرهم 

لعملية  للتّحمس  وتربويا  نفسيا  األولياء  تهيئة  االنطالق  هذا  يصاحب  سنوات.  و9   6 بني 

الّدمج، مبا فيها من صعوبات وما تتطلبه من بذل جهود إضافية.

املرحلة الثانية: )2021 – 2023(

توسيع الخطة لتشمل فئات أخرى من ذوي اإلعاقات عىل غرار املكفوفني، وتبعا ملا 

تؤدي إليه املرحلة األوىل من نتائج.

املرحلة الثالثة: )2023 – 2025(

تتزامن هذه املرحلة مع اكتامل تنفيذ متطلبات الخطة التنفيذية لالسرتاتيجية.

يتم فيها تعميم الّدمج املدريس وسحبه عىل كل فئات ذوي اإلعاقة يف مراحل األسايس 

واإلعدادي والثانوي. ويسهم يف إجراءات الرتسيم وإعداد امللف كّل املتدخلني إىل أن يصل 

الطفل ذو اإلعاقة إىل الروضة ثم إىل املدرسة التي ال ميكنها رفضه.

تتم إجراءات التسجيل بالتوازي مع إعداد املرشوع الرتبوي اإلفرادي، كام سلف. ويتم 

إشاك أولياء املتعلم ذي اإلعاقة بإعالمهم مبكونات الربنامج وتحديد إسهامهم فيه.
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األخرى  والجهات  الدامجة  املؤسسة  إدارة  بني  الدراسة  متابعة  يف  الرشاكة  تتواصل 

لتقديم الدعم الرضوري عىل املستويني التقني والرتبوي وضامن املتابعة الدقيقة والتعديالت 

عند االقتضاء.

• العنرص السادس:	

دور مؤسسات الرتبية املختّصة:

أو  الخاص  القطاع  أو  العام  للقطاع  تابعة  املختصة  الرتبية  ميكن أن تكون مؤسسات 

الجمعيات األهلية.

تتمثل مهام هذه املؤسسات يف: 

مواصلة التعهد املبكر والتكفل باألطفال ذوي اإلعاقة يف سّن ما قبل الدراسة، والعمل ـ 

عىل إعدادهم اإلعداد الجيد للتّسجيل يف املدارس، عند بلوغهم السّن القانونية.

تقديم الدعم الرتبوي واملساعدة التقنية واملرافقة الرتبوية للمتعلمني ذوي اإلعاقة ـ 

املوجودين مبؤسسات التعليم العام )أسايس، إعدادي، ثانوي، عال(.

اإلسهام يف الربامج التوعوية واإلحاطة باألولياء خاصة وتأهيلهم.ـ 

تطوير التدخالت يف برامج الوقاية من اإلعاقة والدمج املهني واالجتامعي.ـ 

يف ـ  املدمجني  وغري  اإلعاقات  ومتعددي  اإلعاقة  عميقي  باألطفال  التكفل  مواصلة 

املؤسسات الرتبوية العمومية. وتنويع الخدمات واألنشطة لفائدتهم. وتجديد برامج 

مع  أكرث  لتتالءم  للجمعيات  التابعة  الورشات  وتطوير  املهني.  والتأهيل  التدريب 

حاجيات ذوي اإلعاقة.

•   العنرص السابع:	

   التمكني من التدريب و التأهيل املهني:

 الفـئات املستهــدفة:

املنتسبون إىل مؤسسات الرتبية املختصة  الذين مل يوجهوا إىل الدمج الكامل.ـ 
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من ـ  يتمكنوا  ومل  العمومية  املؤسسات  يف  أدمجوا  الذين  اإلعاقة  ذوو  املتعلمون 

املواصلة، بسبب عدم القدرة عىل التكيّف الّدرايس أو الّنفيس االجتامعي.

 يوجد عادة، يف كل مؤسسة تربية مختصة ورشات الهدف منها تأهيل األطفال ليألفوا 

مهنة معــينة. فام يتعلمه ذو اإلعاقة هو تحسيس وترغيب يف املهنة وليس إتقانها. ولذلك 

وليتدّربوا ويحصلوا يف  املهني  املسار  ليواصلوا  تدريب عمومية  إىل مؤسسات  يوّجه هؤالء 

النهاية عىل شهادة ختم التدريب، شأنهم يف ذلك شأن غريهم من املتدربني.

•  العنرص الثامن:	

التشـــــغيل.

اآللـيــــة:

تشغيل  قانون  بتطبيق  تتكفل  الجمعيات  ومن  العالقة  ذات  الوزارات  من  لجنة   

األشخاص ذوي اإلعاقة. وتقوم بالتوجيه املناسب لهم.

التشــريع:

يطبق يف بعض البلدان العربية القانون الذي يجرب القطاعني العام والخاص عىل تشغيل 

نسبة مائوية تختلف من بلد إىل آخر. ولكنها غالبا ما تنحرص بني 1 و10 باملائة.

غري  كانت  إجبارية..وإن  تصبح  أن  الرضوري  فمن  اختيارية،  النسبة  تلك  كانت  إن 

موجودة،  فال بد أن يسّن قانون يف شأنها.

ومن املهن املناسبة والتي يجيدها كثريون من ذوي اإلعاقة الشغل عن بعد، إذا مّكنوا 

من تكنولوجيات التواصل واملعلومات.

•  العنرص التاسع:	

مامرسة الثقافة والرتفيه والرياضة:
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االقــتـراح:

  يعيش األشخاص ذوو اإلعاقة توترات نفسية أكرث من غريهم، نتيجة الصعوبات التي 

يواجهونها يف سبيل التكيف العائل والدرايس واملهني واالجتامعي. لذا هم أحوج من غريهم 

ملامرسة األنشطة الثقافية والرتفيهية والرياضية.

  وعىل الجهات الرسمية متويل الربامج الثقافية والرتفيهية والرياضية لتوفري الفضاءات 

والتجهيزات والتدريب.



القسـم اإلجـرائـي

األدّلــة  
الجــزء
الثالث
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W  :الدليل الجامع لمـرّبيي األشخاص ذوي اإلعاقة

الذهنية، السمعية، البصرية، الحركية

توطئــة

يتمثّل دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف فضاء مشرتك مع العادينّي يف ثالث مستويات:

الّدمج املادي: الوجود مع اآلخرين.ـ 

الّدمج الوظيفي: إنجاز نشاط مع اآلخرين.ـ 

الّدمج االجتامعي: الوجود مع اآلخرين والتّفاعل معهم ومشاركتهم يف أنشطتهم.ـ 

تهدف هذه املقاربة التي تبّنت مفهوم التكّفل إىل دمج األطفال ذوي اإلعاقة الذين 

مهام  استثناء،  دون  الجميع  تستقبل  الرتبويّة  فاملؤّسسة  عاّمة.  التعلّم  يف  يالقون صعوبات 

كانت قدراتهم الّذهنية. وتدعو إىل توحيد نظامني تربوينّي كانا متوازيني )تربية عادية/تربية 

مختّصة( يف نظام واحد قادر عىل االستجابة للحاجات الخصوصية لكل طفل. 

 ونرى لهذه املقاربة انعكاسات إيجابيّة عىل املؤّسسة الرتبويّة ذاتها، نذكر منها:

عىل مستوى سري املؤّسسة: الترّصّف يف الفضاء وتهيئة القاعات.ـ 

عىل مستوى تنظيم مسارات تعلّم األطفال: اعتامد املرونة وقبول الفوارق بني األطفال ـ 

واحرتامها ووضع صيغ مختلفة لتبّني األطفال ذوي الحاجات الخصوصيّة مع مراعاة 

الفوارق بينهم. 

عىل مستوى املدرّسني: اعتامد العمل الجامعي مع املختّصني وضمن فريق وتحديث ـ 

الطّرق الرّتبويّة..... إلخ.

الرّتبوي  للتكّفل  املحّققة  والوسائل  األهداف  عىل  االتّفاق  هذا،  كّل  من  واألهّم 

واالجتامعي بكّل األطفال ذوي اإلعاقة. 
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أهداف الدليل:

يهدف الدليل إىل مساعدة املربني عىل معرفة خصوصيات الطفل ذي اإلعاقة بأنواعها 

ومعرفة متطلباته. وإىل تخفيف قلق املريّب حني يواجه وضعيات فيها أشخاص ذوو إعاقة. 

ويؤكد عىل تجنيب األشخاص ذوي اإلعاقة الشعور بإعاقتهم، وذلك بتهيئة وضعيات يتجاوزون 

فيها اإلعاقة والوضعيات املعيقة.

ويستند إىل بعض املبادئ املتّفق عليها. وهي:

حق التعلّم لكّل األطفال واملساواة يف الحظوظ بينهم.ـ 

ميلك كّل األطفال القدرة عىل التعلّم وإمكانات النمّو.ـ 

 استجابة املناهج الرتبويّة  وتكيّفها مع خصوصيّات منّو األطفال.ـ 

 إسهام كّل األطفال يف حياة املؤّسسة الرتبويّة وخارجها.ـ 

قبول االختالف ومراعاة ذوي الحاجات الخصوصيّة.ـ 

ولتحقيق ذلك الهدف يتوسل الدليل:

تقديم معلومات رضورية لفهم الحالة من كل الجوانب.ـ 

املساعدة عىل كيفية استقبال األشخاص ذوي اإلعاقة يف مختلف الفضاءات. ـ 

املساعدة عىل تحقيق العمل التشاريك، خاصة يف ما يتعلق باملرشوع الرتبوي اإلفرادي.ـ 

مفاهيم اإلعاقة النوعية ومتطلباتها:

• القصور الذهــني:	

مظاهره وأسبابه ودرجاته. وإمكانيات منّو مدارك الشخص القارص الذهني ووجدانه 

وتكيّفه االجتامعي.

يحتاج الشخص ذو القصور الذهني إىل االعتامد عىل املحسوس، ويصعب عليه فهم املجردات. 
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االستجابة ملتطلبات الشخص ذي اإلعاقة الذهنية:

املطلب األسايس يف التكفل بالشخص ذي اإلعاقة الذهنية هو دعم التكيف االجتامعي. 

وتأيت الجوانب األخرى بعد ذلك.

العمل متعدد االختصاصات:

الرتبوي  و  النفيس  واملختص  املدريس  والطبيب  واملريب  الويل  العمل  هذا  يف  يشرتك 

وأخصايئ النطق ومرّوض الحركات وعالجها.

• القصور السمعي:	

املفهـــــوم: 

السمعية  واألجهزة  وتصنيفاته  السمعي  القصور  وأنواع  املختلفة  التعاريف  تحديد 

املساعدة.

صعوبات ذوي اإلعاقة السمعية:

الغضب  إىل  تؤدي  قد  وجدانية(  )نفسية  السلوكية  واملشاكل  التواصل  مشاكل  إّن 

والعدوانية واالنحراف واالنطواء.

املعينات السمعية:

إىل شخص سامع  تحّول  الشخص  أّن  يعني  السامعات ال  أّن حمل  إىل  ننبّه  أن  علينا 

عادي، إذ يحتاج إىل مدرب يف التنطيق لتمييز األصوات، وخبري بالرتبية السمعية وتقنيات 

التواصل )الحركة املتممة للكالم L.P.C، اللفظ املنغم verbo-tonale، لغة اإلشارة، االزدواجية 

  .)bilinguisme اللغوية

االستجابة ملتطلبات الشخص ذي اإلعاقة السمعية:

وإجراء  فيها  التكيف  وطريقة  الفضاءات  مختلف  يف  الفئة  هذه  استقبال  أهمية 

التعديالت الالزمة للتكيف السليم.
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العــمــل التـــشاركـي:

يتدخل يف ذلك الطبيب املدريس واملصالح االستشفائية املختصة واملنطّقون والهياكل 

العمل  ويجّسم  السمعية.  املعينات  يف  املختص  واملريّب  اإلشارة  لغة  ومرتجم  والجمعيات 

التشاريك أيضا يف تصور املرشوع الرتبوي اإلفرادي وتنفيذه.

• القصور البصــري:	

املتعلم  التــنـبّه إىل  البرصي فيزيولوجيا وأصنافه  وأسبابه. وأهمية   القصور  مفهوم 

ذي اإلعاقة البرصية. واالضطرابات املتصلة بالقصور البرصي  والتمييز بني حدة البرص ومجال 

البرص.

الصعوبات النوعية للشخص ذي اإلعاقة البرصية:

صعوبات عىل املستوى الحريك.ـ 

صعوبات عىل املستوى املعريف. ـ 

صعوبات التعـــلم. ـ 

ال يتمكن من إدراك التواصل اإلشاري.ـ 

البيئة  التي تبنى يف جزء منها عىل ردود فعل  صعوبات متّصلة بتحديد مالمح ذاته 

االجتامعية. 

متطلبات الشخص ذي اإلعاقة البرصية:

حاجات طبية عالجية )عمليات جراحية( عالجات بالليزر.ـ 

التقويم البرصي.ـ 

الحاجة إىل أجهزة برصية. ـ 

املرشوع الرتبوي اإلفرادي. ـ 

الكمبيوتر الخاص بهذه الفئة. ـ 

السجالت الصوتية.ـ 
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•   القصور الحــريك:	

 تحديد مفهوم القصور الحريك الكل أو الجزيئ.

أسباب اإلعاقة الحركية:

 أسباب تتعلق باملخ والنخاع الشويك والحروق العميقة. ـ 

 أسباب تتعلق بتطور األمراض العضلية والعصبية وآثار العمليات الجراحية.ـ 

صعوبات الطفل ذي اإلعاقة الحركية:

 عىل مستوى التنّقل.ـ 

 عىل مستوى الفم والوجه.ـ 

 عىل املستوى العصبي النفساين.ـ 

ميكن توزيع الصعوبات إىل ثالثة مجاالت:

املجال الحريك: حركة محدودة، بطء، تعب رسيع، انعكاس اإلصابات العضوية عىل ـ 

التواصل.

واضطرابات ـ  اإلبداع   وقلة  الفضاء  وتنظيم  املسك  يف  اضطرابات  املعرفـي:  املجال 

اإلدراك والحفظ.

املجـال الّنفـيس: فقدان الثقة بالنفس واالستقاللية املحدودة والحوافـز املتدنّية.ـ 

متطلبات الطفل ذي اإلعاقة الحركية:

العالج الطبيعي، العالج الحريك، عالج النطق، مروض الحركات، اعتامد األجهزة التقنية، 

األطراف االصطناعية، تهيئة البيئة املادية التي تسمح بالتنقل؛ إىل جانب طرق نفسيّة مكملة: 

اإلعالمية و الحاسوب واملرشوع الرتبوي اإلفرادي.
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W دليـل مرّبــي ذوي اإلعاقة السمعّية

وتتمثّل  به.  للتكّفل  األوىل  الخطوة  هو  السمعيّة  اإلعاقة  ذي  الطفل  حالة  تفّهم  إّن 

الخطوة الثانية يف توظيف عّدة أساليب تربويّة ومهارات يُنصح باتّباعها.

إىل  االستجابة  من  يتمّكن  مل  إذا  معّوق،  شخص  بأنّه  الّسمعي  القصور  ذو  يشعر 

املتطلّبات الرتبويّة. فيجد نفسه مقصىيا اجتامعيّا. أّما إذا مّكّناه من الوصول إىل املعلومات 

البيئة  له  وهيّأنا  مالمئة  تربويّة  وسائل  له  سّخرنا  ما  وإذا  الّسامعني.  املتعلّمني  من  كغريه 

املقولة  تصّح  )وبهذا  الّذات  وتحقيق  التكيّف  له  نيّس  فإنّنا  لحاجاته،  املستجيبة  املدرسيّة 

»ليس هناك معوق بل هناك وضعيّات معيقة«(.

ولذلك يحرص هذا الّدليل عىل:

للطّفل ـ  والوجدانيّة  الّذهنيّة  املميّزات  بفهم  املتعلّقة  الرّضوريّة  املعلومات  تقديم 

مالمئة  تعلّميّة  تعليميّة  أهداف  لوضع  الخصوصيّة،  وحاجاته  الّسمعيّة  اإلعاقة  ذي 

لحاجاته.

وتهيئة ـ  الفصل  داخل  الّسمعيّة  اإلعاقة  ذي  الطّفل  استقبال  حسن  عىل  املساعدة 

املعينات التّعليميّة والتّقنيات الرتبويّة املالمئة لحاجاته الخصوصية.

املساعدة عىل نجاعة العمل الجامعي يف نطاق املرشوع الرّتبوي اإلفرادي مع العائلة ـ 

ومختلف املتدّخلني.

• الّسمــع:	

يجدر بنا تحديد »الّصوت« و»أجهزة الّسمع« أّوال.

الّصوت: ميكن تقديم كّل األصوات املوجودة يف الطّبيعة باعتامد ثالثة ثوابت،  هي: 

شّدة الّصوت )وتقاس بالّديسيبيل Décibel أي 1/10 الّديسبل وهو التّفاوت بني شّدة صوتني(.

ذبذبة الّصوت وتقاس بالهارتز والزمن الذي يستغرقه الّصوت ويقاس بالثانية.

تحويل  عىل  قادر  أصوات  كمضّخم  تعمل  فهي  املرسلة،  األصوات  كّل  األذن  تلتقط 
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التمّوجات الهوائيّة إىل سائل عصبّي. ينترش الّسائل العصبّي يف صورة ذبذبات كهربائية حتى 

تصل إىل املجال الّسمعي بالدماغ، فتنشأ حينها حاّسة الّسمع.

وتحوم األصوات العاديّة بني 150 و8000 هارتز. وأصوات الّنساء تكون عادة أشّد من 

أصوات الرّجال ألنّهّن يستعملن أصواتا حاّدة، يف حني مييل الرّجال  إىل األصوات الخشنة ذات 

الّذبذبات الّضعيفة.

تقاس شّدة األصوات بالّديسيبل. ويوافق أدىن صوت ميكن أن تلتقطه األذن البرشيّة. 

تلتقط األذن البرشيّة العاديّة أصواتا ترتاوح شّدتها بني »صفر« ديسيبل )عتبة الّسمع الّدنيا( 

و130 ديسبيل )العتبة القصوى( أو عتبة اإلزعاج.

• األجهزة الّسمعّية /أجهزة الّسمع:	

تتكّون األذن من ثالثة أجزاء:

الذي يجمع ـ  الّرأس(  الظّاهر عىل جانب  )الجزء  الالّقط  تتألّف من  الخارجّية:  األذن 

األمواج الّصوتيّة ويوّجهها نحو داخل القناة الّسمعيّة. فتسي هذه األمواج إىل الغشاء 

الطّبل وتحدث ذبذبات.

األذن الوسطى: وهي تجويف يف العظم الّصدغي )ميلؤه الهواء( بني الغشاء الطّبل ـ 

التّوايل  متمفصلة، هي عىل  التجويف ثالث عظيامت  الّداخليّة. يحوي هذا  واألذن 

نحو الّداخل: املطرقة والّسندان والركاب. فاألصوات تحدث ذبذبات يف الغشاء الطبل 

مع  تواصل  الوسطى يف  واألذن  الداخلية.  األذن  إىل  ثم  العظيامت  إىل  ينقلها  الذي 

الحنجرة بواسطة قناة تتوىّل تعديل الّضغط الهوايئ ما بني األذن الوسطى واملحيط  

الخارجي ليهتّز الغشاء الطّبل بصفة طبيعيّة.

داخل ـ  الغشائية  )أنفاق(  القنوات  من  معّقدة  منظومة  من  تتألّف  الداخلية:  األذن 

غالف عظمى. ويوجد عضو الّسمع يف القوقعة حلزونية الّشكل. أّما أعضاء التوازن 

األذن  تقوم  الدائريّة.  نصف  والقنوات  التجويف  يف  الخاصة  البنى  ضمن  فتعمل 

طريق  عن  الّدماغ  إىل  وإرسالها  عصبيّة  إشارات  إىل  الّذبذبات  بتحويل  الداخليّة 

العصب الّسمعي حتى تتّضح معانيها.
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•   خاّصّيات اإلعاقة الّسمعّية:	

يؤدي االختالل الكّلّ أو الجزيئ يف أحد العنارص الثاّلثة: الشّدة والّذبذبة و الزّمن، ويف 

إدراك أحد العنارص بصفة منقوصة يحدث تكيّف تربوي سيّئ وخاطئ للرسالة الّصوتيّة أو إىل 

خلط بني األصوات )املتشابهة منها نطقا مثل: س/ص ش/ج ت/ط(، ألّن اإلعاقة الّسمعيّة ال 

تصل إىل كّل املناطق املعنيّة بعمليّة الّسمع. فمن املنطق أن نجد ذا اإلعاقة قادرا عىل سامع 

الرّسالة الّصوتيّة لكّنه غري قادر عىل فهمها متاما، كمن يسمع لغة أجنبيّة ال يعرفها. ويفّس 

هذا الّنقص يف الّسامع صعوبات املتعلّم الذي يوجد يف وضعيّة إعاقة سمعيّة تحّد من قدرته 

عىل الّسمع الّصحيح وبالتّايل تعلّم الرّسالة الرّضوريّة الستيعاب املفردات واألصوات املوجودة 

وفهمها، ما يؤكد أهميّة االستعانة بساّمعة قادرة عىل تحسني االستامع إىل الرّسالة الّصوتيّة 

وفهمها. لكن تجدر اإلشارة إىل وجود هدر يف تلقي األصوات ماّم يستوجب إعانة ذي اإلعاقة 

السمعيّة ومتابعته.

• مربّرات إلحاق ذي إعاقة سمعّية مبؤّسسة عاديّة:	

ويبنى  قصورهم  بسبب  املجتمع  من  السمعيّة  اإلعاقة  ذوو  األطفال  يُقىص  ما  عادة 

نتيجة قصور بقدر  الواقع ليست  إعاقتهم يف  أّن  يتطلّب تعديال. غري  حولهم تصّور خاطئ 

التكيّف  برتبيتهم. وأهّم طريقة متّكنهم من  والعناية  بهم  التكّفل  متأتّية من عدم  ما هي 

االجتامعي والتّفتّح عىل املحيط هي إلحاقهم مبؤّسسة عاديّة تتيح لهم فرص االختالط بأطفال 

آخرين. ويكون دور املربنّي مساعدتهم عىل تحقيق الّذات.

املريّب مدعّو إىل التّعامل مع عّدة متعلّمني يف نفس الفضاء. وحتّى إن افرتضنا أّن كّل 

لكّل واحد  إذ  بعدم وجود »طفلني متامثلني«،  األطفال »أسوياء«، فهو متأكد مسبّقا  هؤالء 

منهم حاجاته الرّتبويّة الخصوصيّة. فإذا مل مينح كّل واحد منهم اهتامما يتامىش وحاجته، يكون 

قد حرمه من حّقه يف تعلّم مجد. ومن بني هؤالء قد نجد األشخاص ذوي اإلعاقة الّسمعيّة.

قد يبدو للمريّب أّن دمج شخص ذي إعاقة سمعيّة يف فصله يكلّفه عمال مضنيا. ولكّن 

فاملساعدات  واملحتويات.  الطّرق  يف  تعديل  من  يتطلّبه  ما  رغم  حتميّا،  ليس  األمر  هذا 

املنشودة مختلفة. وتضّمن يف املشاريع الرّتبويّة اإلفراديّة املتنّوعة. يتّم بعضها  داخل الفصل؛ 

وبعضها داخل املؤّسسة؛ والبعض األخر يستدعي متدّخلني خارجينّي.
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الفرديّة  الفروق  واعتبار  متعلّم  لكّل  الخصوصيّة  للحاجات  االستجابة  املريّب  وبإمكان 

إذا ما:

عرف مواطن قّوة األطفال وضعفها وإعداد ماّدته تبعا لذلك.ـ 

فهم ما ميكن أن تدخله اإلعاقة عىل سري التعلّم.ـ 

وضع اسرتاتيجيات تربويّة لتجاوز الّصعوبات.ـ 

طلب املساعدة من زمالئه أو من املربنّي أو األولياء أو املختّصني )مثل أعوان الصّحة ـ 

والجمعيّات ذات الّصلة(.

قدرات  من  محروم  هو  إذ  األطفال،  من  كغريه  ليس  السمعيّة  اإلعاقة  ذو  فالطّفل 

بقبوله هذه  تّم  انفعايّل عالئقّي( قد  الّنفيس )حريكّ، ذهني، وجداين  سمعيّة عاديّة. ومنّوه 

اإلعاقة؛ فهو حالة خاّصة.

• مفهوم اإلعاقة الّسمعّية:	

  الّصمم:

الّصمم أو القصور الّسمعي ليس أمرا استثنائيّا. حسب املنظّمة العامليّة للصّحة هنالك 

278 مليون شخص يف العامل يعانون من قصور سمعّي. يظهر ربع هذا القصور منذ الطّفولة. 

بالّنسبة إىل العائالت التي مل يوجد بها شخص ذو إعاقة سمعيّة، فإنّه قد يلد لها طفل عىل 

1000 قارصا سمعيّا. أّما يف غريها من العائالت فهنالك إمكانيّة والدة 15 عىل 1000 ذوي 

إعاقة سمعيّة منذ الوالدة )وتقّدر نسبة الّصمم عند الوالدة بـ3 عىل 1000(.

تختلف  متعّددة  أنواع  بل هنالك  الّصمم،  واحد من  نوع  يوجد  أنّه ال  املعلوم  ومن 

باختالف العضو املترّضر من الجهاز الّسمعي وباختالف الّسبب وتاريخ ظهور اإلعاقة وأهميّة 

التّلف الّسمعي الحاصل.

إّن التّلف الّسمعي الخفيف منترش أكرث بني املتعلّمني، خالفا للتّلف الّسمعي الحاّد. 

وتشخيص مشاكل الّسمع لدى الطّفل مبّكرا مفيد جّدا،  ألّن الكتشاف اإلعاقة بصورة متأّخرة 

عواقب عىل تعلّم الكالم. وهو أساس بعض الّصعوبات الرتبويّة والتكيّف االجتامعّي. وللقصور 

الّسمعّي تأثريات مهّمة عىل نفسيّة الّشخص ذي اإلعاقة السمعيّة، تنجّر عنها اضطرابات يف 
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التّواصل. وغياب اإلدراك الّسمعّي عند الوليد يؤّدي إىل عدم نضوج األعصاب الّسمعيّة عىل 

مستوى الّدماغ التي تتوقّف عن النمّو يف غياب التدّخل املبّكر.

مستويات الّصمم:

تصنيف مستويات الصمم حسب درجة هدر الّسمع:

صمم خفيف: يرتاوح هدره بني )04-12 ديسبل(:ـ 

 أهّم ما مييّز هذه الّصعوبة سامع الكالم الخافت عن بعد أو متييز بعض األصوات. وال 

يواجه الفرد صعوبات تذكر يف املؤّسسة الرّتبويّة. وقد يستفيد من املعينات الّسمعيّة والربامج 

الرّتبويّة املساندة.

صمم متوّسط: )هدره يرتاوح بني 07-14 ديسبل(ـ 

صاحب هذه اإلعاقة ال يفهم املحادثة إالّ إذا كانت بصوت عال. ويشّخص هذا القصور 

يف حالة تأّخر واضح يف الكالم واللّغة، أي يف حدود 2-3 سنوات، ويف تعلّم بسيط وغري ثرّي من 

حيث اللّغة، ألّن بعض األصوات ال تدرك بسهولة )الحاّدة أساسا(، فآلة الّسمع هنا رضوريّة 

مع تدريب خاّص يف مرحلة مبّكرة حتى تضمن مرحلة دراسيّة عاديّة.

صمم حاّد: )هدره يرتاوح بني 71-90 ديسبل(:ـ 

يستطيع صاحب هذه اإلعاقة سامع األصوات العالية والقريبة. ويعاين من اضطرابات 

الكالم، ألنّه ال يتعلّم اللّغة بصفة طبيعيّة. يشّخص هذا القصور منذ الّسنة األوىل أو الثانية 

من الوالدة )فرتة تعلّم الكالم(. إذ يدرك الطفل بعض األصوات، لكّنه ال مييّز بينها بدون آلة 

الخاّص.  والتّدريب  املبّكر  التّشخيص  توفّر  إذا  الكالم،  تعلّم  إىل  يتوّصل  وقد  خاصة.  سمع 

ويحدث لديه تشويش كلاّم كان بوسط يكرث فيه الّضجيج.

صمم عميق: هدره يتجاوز 90 ديسبل: ال يدرك صاحب هذا القصور أّي نوع من ـ 

األصوات )دون آلة سمع(. يشخص قبل الشهر 18، ويتّم فيه التّعويل عىل التّدريب 

الخاص املبّكر و حذق القراءة عىل الّشفاه والكتابة لتحقيق نسبة هاّمة من تعلّم 

اللّغة. لكن تبقى الّصعوبات كثرية.
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•  تصنيف الّصمم حسب فرتات ظهوره:	

ميكن أن يظهر الصمم يف الفرتات التالية:

قبل الوالدة، الّصمم الخلقي.ـ 

عند الوالدة، وهو صمم مصاحب للرّضع.ـ 

بعد الوالدة وهو صمم مكتسب.ـ 

وميكن أن يحدث الّصمم كاآليت:

صمم قبل تعلّم الكالم ويحدث قبل بلوغ الشهر 18. ويكون تأهيل املصاب به صعبا ـ 

ألّن هيكلة الكالم يف غياب املعلومات الّسمعيّة يكون عسريا.

صمم بعد تعلّم الكالم يحدث ما بني 81 و63 شهرا. ويكون ذو هذه اإلعاقة قد تعلّم ـ 

بعض الكالم. وباستثامر أنشطة القراءة يتالىف نقص قدرته عىل التّواصل.

صمم بعد تعلّم الكالم، يحدث إثر اكتساب اللّغة، بعد 3 سنوات أي عند طفل قد ـ 

تعلّم الكالم.

• تصنيف الصمم حسب العضو املصاب:	

ميكن التفطن إىل الهدر الّسمعي منذ الوالدة أو ما بعدها. وميكن أن يكون ثابتا أو 

معّقدا أو متطّورا. ينتج عن إصابة األذن الخارجيّة يف جّل الحاالت. وميكن أن يصاب العصب 

الّسمعي أحيانا. أّما إصابة مركز الّسمع الّدماغي فتحدث نادرا. وتبقى أسباب اإلصابة باإلعاقة 

مجهولة يف 53% من الحاالت. وتبعا للعضو املصاب نالحظ نوعني من الصمم:

الخارجيّة ـ  الّسمعيّة  القناة  وهي  اإليصال،  أعضاء  إصابة  يف  يتمثل  اإليصايل:  الصمم 

 8 مضاعفا  اإليصايل  الصمم  ويكون  والعظيامت(.  )الطبلة  الوسطى  األذن  وأعضاء 

ديسبل.   60 أقّل من  الّسمعي  فالهدر  الطّفل.  عند  اإلدرايك  الصمم  من  أكرث  مرّات 

ميكن أن تستفيد أغلب الحاالت من معالجة طبيّة أو جراحيّة. 

وأسباب هذا الّصمم مكتسبة عادة. وتنتج عن وجود التهابات متأتّية من الفطريات أو 

البكترييا أو وجود ورم أو رضوض. وقد تكون خلقية، ناتجة عن توقّف منّو األذن أو تشّوهها 

أو تكون وراثيّة. هذه اإلصابة غري خطرية. وهي قابلة للمعالجة  ألّن عمليّة إيصال األصوات 
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ميكن أن تكون بواسطة االتّصال العظمى عوضا عن اإليصال الهوايئ، فيبقى صوت ذو اإلعاقة 

متمتّعا بكامل خاّصياته السمعية، مثل الّسوي.

الّصمم اإلدرايك: تكون املشكلة فيه يف األذن الّداخليّة أو العصب الّسمعي وإخفاق ـ 

الّدماغ. وميكن أن تكون  الّسمعي إىل  العصب  الّصوت عرب  استقبال  هذه األذن يف 

للتّصحيح  قابال  ليس  الخلل  الّنوع من  حاّدة. وهذا  أو  متوّسطة  أو  اإلعاقة خفيفة 

أو  أثناءها  أو  الوالدة  قبل  اإلعاقة  هذه  تحدث  آن  وميكن  الجراحيّة.  بالتدّخالت 

بعدها. ويف هذه الحالة يتّم إيصال األصوات بصفة عاديّة. غري أّن اإلدراك ال يتّم لعدم 

اشتغال القوقعة خاّصة مع األصوات الحاّدة، إذ يدخل الّضجيج بالفضاءات الرتبويّة 

اضطرابا عىل تلّقي األصوات وفهم الرّسالة الّصوتيّة. وإذا كانت هذه اإلعاقة عميقة 

فإّن حاملها ال يسيطر عىل نربات صوته )من حيث الحّدة والّشّدة(.

حاالت أخرى للّصمم:ـ 

عنها  فتنتج  الداخليّة.  الّسمعيّة  باملراكز  أو  الّسمعي  بالعصب  أحيانا  اإلصابة  تتعلّق 

مزدوجا  نجد صمام  أن  وباإلمكان  األذن.  تتلّقاها  التي  الّسمعيّة  الرّسالة  فهم  يف  صعوبات 

يجمع بني اإليصايل واإلدرايك. وغالبا ما تحدث إصابة باألذن الوسطى ينتح عنها تعّكر باألذن 

الداخليّة )إصابة القوقعة(.

• الّصعوبات التي تعرتض ذوي اإلعاقة الّسمعّية وحاجاتهم الّنوعّية:	

الّصعوبات: 

مشاكل التواصل:ـ 

  عادة ما تكون مشاكل التواصل أكرث حّدة عندما يولد الطّفل بإعاقة أو عندما يصاب 

بها يف الّسنوات األوىل من عمره، ألّن مشاكل التواصل تنتج عن صعوبة يف تلقي األصوات 

اللّغة  متلّك  يف  صعوبات  عنه  وتتولّد  صويت.  أمنوذج  لغياب  التّعبري  يف  قصور  إىل  وتؤّدي 

والّسيطرة عليها فهام أو إنتاجا يف املجالني الّشفوي والكتايب. وتكون الّصعوبات محدودة لدى 

املصابني باإلعاقة الّسمعيّة بعد اكتسابهم اللّغة.
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الّتواصل الّشفوي: ـ 

يتّم اكتساب اللّغة الّشفاهية بالّنسبة إىل الطّفل العادّي بصفة طبيعيّة، وذلك باستيعاب 

الكالم الذي يسمعه من بيئته منذ الوالدة. فتتكّون لغته بالتّفاعل مع املحيطني به والذين 

يتولّون دعم كالمهم باإليحاء )إشارات – نفي وإثبات – استفهام – تعّجب....( وبحركات تعرّب 

عن األشياء أو الوضعيّات أو األحداث. أّما بالّنسبة إىل طفل ذي إعاقة سمعيّة، فإّن اكتساب 

باستقبال  تتعلّق  بتقنيات معيّنة  الطريقة ويتطلّب االستعانة  يتّم بهذه  الّشفاهيّة ال  اللّغة 

اللّغة أو بفهمها أو بإنتاجها.

بالّنسبة إىل استقبال اللّغة: ال يتلّقاها الطّفل عىل الوجه األكمل تبعا لدرجة إعاقته. 

فذو اإلعاقة العميقة والحاّدة ال يكتسب اللّغة الّشفاهية تلقائيّا. ولتحسني قبوله للخطاب 

وجب متكينه من تربية مالمئة:

استثامر البقايا الّسمعيّة وذلك بإثارتها وتدريبها و توظيف الّساّمعة. ـ 

استثامر القدرات البرصية:ـ 

ميكن أن ندرّب املعّوق سمعيّا عىل حركة الفم والّشفاه أثناء الكالم مع اآلخرين الذين 

يتحّدثون إليه، ليكتسب القدرة عىل فهم الكلامت املنطوقة. ومن املمكن تنمية مهارة قراءة 

الّشفاه والكالم من خالل تدريب الطّفل عىل تحليل حركات شفاه املتحّدث وتنظيمها معا 

لتشّكل املعنى املقصود، وكذلك فهم املثريات البرصيّة املصاحبة للكالم مثل تغرّيات قسامت 

التّواصل لوجود تشابه أصوات عند  اليدين. ولكن هنالك صعوبة يف طريقة  الوجه وحركة 

التلّفظ مثل )pa-ba-ma( ب/م...(.

بإشارات ـ  الكالم  مصاحبة  علينا  وجب  اللّغة،  الّصغري  الطّفل  ليفهم  اللّغة:  فهم 

وإيحاءات وحركات جسديّة مع توظيف املقام إلثارة اهتاممه ومساعدته عىل فهم 

الرّسائل. وكذلك باستثامر الّصور والرّسوم واملعينات البرصيّة التي تساعده عىل فهم 

حدث ّما انقىض أو سيأيت.

إنتاج اللغة: يوظف الرّضيع ذو اإلعاقة الّسمعيّة حباله الّصوتيّة كغريه من الرّّضع، غري ـ 

أّن توظيفه ال يتطّور لغياب يف املثريات الّصوتيّة.
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الّشفويّة وقتا طويال يكون الطّفل فيه بحاجة إىل عائلته وتبادل  اللغة  يتطلب متلك 

التّخاطب مع أترابه ومحيطه الرّتبوي واألشخاص القريبني منه واملربنّي الذين يتولّون تأهيله. 

الطّفل  يتعلّم  وملّدة طويلة،  منتظمة  بصفة  الّنطق  قبل مختّص يف  به من  العناية  وبفضل 

أّّن  غري  لغته.  ويهيكل  معجمه  ويُغني  وخطابه  وتنغيمه  ويحّسن صوته  الّشفوي  التّواصل 

نوعيّة الّصوت تبقى منقوصة لدى ذوي اإلعاقة العميقة.

• صعوبات متلّك اللغة الّشفويّة والكتابّية:	

هذه  وتتمثّل  والكتابيّة.  الّشفوية  اللغة  متلّك  عىل  انعكاس  لها  التّواصل  صعوبات 

الّصعوبات يف:

افتقار متلّك اللّغة الّشفويّة إىل مرجع سمعي.ـ 

عدم التفاعل الحقيقي مع الوضعيّات املعيشة لقلّة الخربة  بالتّواصل.ـ 

 محدودية التنشئه االجتامعية والثقافيّة.ـ 

املشاكل الّسلوكّية:

لإلعاقة الّسمعيّة تأثري ملحوظ عىل خصائص النمّو الّنفسيّة منها والوجدانيّة بالخصوص. 

ومبا أّن الّشخص ذا اإلعاقة غري قادر عىل فهم محتوى خطاب شفوي كامل أو فهمه بصفة 

جزئيّة، وهو غري قادر أحيانا عىل التّواصل مع اآلخر، تُدخل عليه كّل هذه العوامل اضطرابات 

يف الّسلوك ويف التّفاعل مع اآلخرين. كام ميكن أن تتأّت هذه االضطرابات بسبب سلوك املربنّي 

واألولياء )غضب - عدوانيّة -انحراف - انطواء(.

الّصعوبات باملؤّسسة الرتبويّة:

يعاين األطفال ذوو اإلعاقة الّسمعيّة من صعوبات يف الفصل تبعا لحّدة صممهم وفرتة 

ظهوره ونوعيّة التكّفل الذي يتمتعون به.

  ومن أهّم العالمات التي ميكن أن يالحظها املربّون نذكر:

قلّة انتباه الطّفل بالفصل: قد يعود سبب ذلك إىل عدم قدرته عىل سامع ما يقال ـ 

املعلّم  فهم خطاب  لعدم  راجعة  تكون  أن  ميكن  كام  مشّوشة.  إدراكه ألصوات  أو 

وخطاب أقرانه.
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التحّدث بصوت عال أو منخفض جّدا )أسلوب خطايب غري متطّور(.ـ 

صعوبة يف احرتام التّعليامت الّشفويّة )فهو يستجيب إلنجاز مهاّم تُطلب منه شفويّا ـ 

عند قرب املعلّم منه أو للتّعليامت الكتابيّة، أكرث من استجابته لتعليامت تحتّم عليه 

إجابة شفويّة(.

الرّشوع يف نشاط ّما ال يتّم إالّ بعد مشاهدة شوع أترابه فيه، كام ال يفهم الوضعيّة ـ 

إالّ بعد مالحظة حركات أترابه.

صعوبة سامع نصوص مقروءة من قبل أترابه أو معلّمه.ـ 

إجابة غري مناسبة لسؤال مطروح أو ال يتوّصل إىل اإلجابة أصال. ـ 

التّوق إىل العمل داخل فريق صغري يف مكان هادئ أو يف أّول الصّف. ـ 

االتّصاف بالخجل واالنطواء أو العناد أو االرتباك والتوتّر.ـ 

تجّنب أداء األنشطة ذات الطّابع االجتامعي أو الهروب منها.ـ 

التّأويل الخاطئ للخطاب الّشفوي املنطوق الّناتج عن تركيز الشخص ذي اإلعاقة أكرث ـ 

عىل تقاسيم وجه الباّث وحركات جسده.

• املعينات الخاّصة باألطفال ذوي اإلعاقة الّسمعّية:	

آالت الّتقويم:

تأهيل  وإعادة  املناسبة  الّسمعي  التّقويم  آلة  تحديد  يجب  الحالة،  تشخيص  بعد 

لديه،  الّسمعيّة  البقايا   من  االستفادة  من  الّسمعيّة  اإلعاقة  ذي  الطّفل  لتمكني  وظيفيّة، 

الكتساب اللّغة وتطويرها. فالّساّمعة تعالج األصوات التي يرسلها املحيط لتدرك بصفة أفضل 

من قبل األذن القارصة.

يجد الطفل الّصغري صعوبة يف حمل ساّمعة أكرث من الكهل. وليستفيد من ساّمعته 

التي يجب أن تكون وظفيّة مقبولة من قبله، ينبغي أن يدرّب عىل اإلنصات. 

وتتكون الّساّمعة من:

القط لألصوات.ـ 

دارة إلكرتونية معّقدة تضّخم األصوات وتصلحها وتنّقيها. ـ 
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مضّخم أصوات يوصل األصوات املعّدلة إىل القناة الّسمعيّة. ـ 

حاشدة: تعطى الطاقة الرّضوريّة لتشغيل الّساّمعة.ـ 

يوجد حاليّا نوعان من مضّخامت الّصوت )رقمي ومتاثل(، يقومان بتقديم املساعدة 

الّسمعيّة. وذلك باملّد باملعلومة وتكييفها مع نوعيّة إعاقة الطفل. غري أّن ميزات املضّخامت 

الرّقميّة تتمثل يف سهولة استعاملها. 

وعلينا أن نقتنع بأّن الطّفل الحامل لساّمعة ال يصري سامعا عاديّا ألنّه ال مييّز آليّا كّل 

األصوات. وحتّى إذا ما تصّور املعلّم أّن حامل الّساّمعة  قد سمع الخطاب، فعليه التّأكّد من 

أّن الخطاب مل يشبه تحريف وأّن معناه قد أدرك كام ينبغي.

املعينات الّسمعيّة األكرث استعامال هي:

جهاز صغري يوضع خلف أذن الطّفل وله أنبوب صغري يوضع داخلها. ومن ساّمعة خلف األذن:
مقبول.  وشكلها  املزعجة  األصوات  من  التّقليل  عىل  تساعد  أنّها  مزاياها 
األكرث  )وهي  والّشديدة  واملتوّسطة  البسيطة  الّسمعيّة  لإلعاقة  وتستخدم 

استعامال 06 % من الحاالت(.

تناسب حالة ضعف الّسمع البسيط  فقط. ساّمعة داخل األذن 

بالقوقعة:   ساّمعة  تُزرع 

ليس  للذين  الشديد  الّسمع  ضعف  حالة  يف  الّساّمعة  هذه  تعطى 
ومعا  األصوات  يلتقط  ميكروفون  بها  األخرى.  الّساّمعات  حمل  بإمكانهم 
إىل  سلك  بواسطة  ويرسلها  األصوات  تشفري  يتوىّل  »ميكروبرسيسور«  لج 

إلكرتونات مزروعة بالقوقعة.

للّساّمعات دور إيجايب يف مساعدة ذوي اإلعاقة الّسمعيّة. ولكن ال يتّم توظيفها بصفة 

مع  وبالتّعاون  باستمرار  ومراقبتها  املعّدات  إصالح  يف  فّني  بتدّخل  إالّ  الّصغار  عند  جيّدة 

الطّبيب املختّص الذي يتابع تطّور اإلعاقة.

األمر  لزم  )بطاريات( كلاّم  الحاشدات  تبديل  للّساّمعات يقتيض  الجيّد  التوظيف   -   

والتثبّت من أّن الطّفل يحمل ساّمعته باستمرار.

ومن العوامل التي قد تؤثر عىل عمل الّساّمعة نذكر:
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حجم األنبوب إذا مل يتناسب واتّساع القناة الّسمعيّة، ماّم يُقلق ذا اإلعاقة  أويُحدث ـ 

لديه أملا.

الّساّمعة مل تعد تتناسب وإعاقته الّسمعية وال تؤّدي الّدور املطلوب.ـ 

عزوف الطّفل ذي اإلعاقة عن استعامل الّساّمعة ألسباب نفسيّة )ال يريد أن يظهر ـ 

مبظهر يختلف عن أترابه األسوياء(، خاّصة أثناء فرتة املراهقة.

عزوف الطّفل ذي اإلعاقة عن حمل الّساّمعة يف حاالت االنفعال، تعبريا عن موقف الرّفض.ـ 

•  الرّتبية الّسمعّية:	

الّسمعيّة  اإلعاقة  ذوي  والحديثة،  منها  التقليديّة  الّسمعيّة  املعينات  استخدام  مّكن 

من إدراك األصوات والّضجيج، مهام كانت درجة إعاقتهم. ولهذا يستحسن أن تكون هذه 

املعينات متناسبة مع حالة الّشخص. ويُدعى الطّفل إىل حملها يوميّا وبصفة مستمرّة. إالّ أّن 

الّسمع ال يؤّدي إىل إعطاء معاين األصوات أو فهم للخطاب الّشفوي. وعلينا أن نكيّف الرّتبية 

الّسمعيّة املقّدمة مع درجة إعاقة الطّفل، ليتمّكن من فهم الخطاب الّشفوي مستعينا أحيانا 

بالقراءة عىل الّشفاه أو بالبقايا الّسمعيّة )االنتباه إىل مناداته - سمع قرع الباب....(.

تقنّيات الّتواصل:

تّم تطوير عّدة تقنيات تواصليّة لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل املهتّمني بهم. 

واملبدأ العاّم يتمثّل يف استثامر البقايا الّسمعيّة والحواّس األخرى وبالخصوص الحاّسة البرصيّة 

التي متثّل معينا هاّما الكتساب الكالم.

من  ميّكن  الذي  الّشفوي  للتّواصل  األولويّة  الّشفوية  الطّرق  تعطي  الّشفويّة:  الطّرق 

اإلعاقة من فهم مخاطبيه  الطّفل ذي  والهدف من ذلك متكني  الكالم واستعامله.  اكتساب 

واإلفصاح عن آرائه بصفة مفهومة. ويتطلّب اكتساب هذه القدرة  تطوير كّل املدارك الحسيّة:

إعادة تأهيل حاّسة الّسمع باستعامل املعينات الّسمعيّة من جهة وبالرّتبية الّسمعيّة ـ 

للّسيطرة، ولو نسبيّا،  عىل األصوات.

الّذبذبة. وهي بذلك تعّوض ـ  اللّمس: متّكن من إيصال معلومات عن طريق  حاّسة 

حاّسة الّسمع يف حاالت اإلعاقة العميقة.
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اإلعاقة ـ  لتمكني ذي  عنه  ال محيد  أساسيّا  معّوضا  البرص  تعترب حاّسة  البرص:  حاّسة 

السمعية من فهم اللّغة الّشفويّة )املقولة: الطّفل ذو اإلعاقة الّسمعيّة يسمع بعينيه(.

LPC الحركة املتّممة للكالم

تصاحب  أن  وهي  الّشفاه:  عىل  للقراءة  مساعدة  تقنية  هي  للكالم  املتّممة  الحركة 

أصوات الكالم بحركات اليد  قريبا من الوجه. و متّكن الحركات من التّمييز بني مالمح الّشفاه 

املتامثلة. تهدف هذه التقنيّة إىل مساعدة الطّفل ذي اإلعاقة عىل اكتساب اللّغة الّشفاهية 

بيس، فهام وإنتاجا.

يقوم مبدأ هذه التّقنية عىل معاينة كّل مقطع منطوق بحركة أصابع اليد التي تكون 

دامئا قريبة من الوجه. ومتّكن من بناء تصّور كامل عن الخطاب الّشفوي.

لغــة اإلشارة:

طّور األشخاص ذوو اإلعاقة الّسمعيّة فيام بينهم منذ قديم الزّمان لغة اإلشارات، ألّن 

الكالم ليس الوسيلة الوحيدة املعتمدة يف التّواصل. فالطّفل الذي ُولد باإلعاقة ميكن أن ميتلك 

بيس أسلوب تواصل يقوم عىل الحركة؛ فاألعضاء البرصيّة واليدويّة مهّمة بالّنسبة إليه. فهي 

منافذ متّكنه من الولوج إىل العامل وإىل الحياة االجتامعية. أّما الذين يستعملون هذه اللّغة 

فيعتربونها مصدر تثقيف وتفاعل وإغناء. وهي لغة تعتمد أبجديّة األصابع اإلشاريّة. ولها 

قواعدها اللّغويّة الخاّصة. وهي مرتبطة أساسا باإلدراك البرصي، ألّن هذه اللّغة تقوم عىل 

املنطق البرصي ال الّسمعي. وهذا ما يجعل القواعد اللّغويّة )البنى الّنحويّة( للغة اإلشارة 

تختلف عن البنى الّنحويّة للّغة املنطوقة، فموضع املفردات داخل الجملة ليس ذاته.

ووضعهام  اليدين  فشكل  والفضاء:  والبرص  اليدين  استعامل  عىل  اإلشارات  تقوم 

الوجه  قسامت  وتساعد  واملعاين.  للكلامت  مكافئة  إشارات  تكّون  وحركتهام  واتّجاههام 

وحركات الكتفني عىل تدقيق الخطاب.

وجدت محاوالت جاّدة يف وضع قواميس... إشاريّة عىل املستوى العريب نذكر منها:

القاموس اإلشاري العريب: األلكسو واملجلس األعىل لشؤون األرسة، قطر.ـ 

املعجم اإلشاري ألسامء دول ومدن العامل، قطر.ـ 

وتوجد قواميس إشاريّة وطنية يف: السعودية و فلسطني و تونس... ـ 
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• 	:verbo tonale طريقة اللّفظ املنّغم

تقوم هذه الطريقة عىل إعادة تأهيل كالم األشخاص العاجزين عن التّواصل املعتمد 

عىل حركات الجسم.

تويل هذه الطّريقة أهميّة للتّواصل الّشفوي. وتعتمد مقاربة تقوم عىل تعّدد الحواّس 

مستثمرة البقايا الّسمعيّة والقراءة عىل الّشفاه واالهتزازات وما يصدر عن املتعلّم ذي اإلعاقة 

املعوق  الطّفل  يد  توضع عىل  آالت  باعتامد  معالجتها وتصحيحها  فتتّم  تلقائية.  من جمل 

لتحقيق  املوسيقي  واإليقاع  الجسدي  كاإليقاع  إضافيّة  تقنيات  مستعملة  ركبتيه،  عىل  أو 

يقترص  ال  الّسمعي  فاإلدراك  الكالم(.  أسس  الطّبيعي،  التنغيم  )اإليقاع،  الّشفوي  التّخاطب 

عىل الوظيفة التي تؤّديها األذن؛ بل يشمل كامل الجسد الذي يؤّمن اهتزازات الّصوت ويقوم 

لها. ولكّنها صعبة  املطبّقني  األطفال  إىل  بالّنسبة  التقاط. فهي طريقة نشيطة  بدور وسيلة 

تقتيض بذل مجهودات وإبداع إىل جانب حدس مميّز.

وميكن أن توظّف هذه الطّريقة وتتناغم مع لغة اإلشارة وتقنية الحركة املتّممة للكالم.

• 	:Bilinguisme االزدواجّية اللّغويّة

التّخاطب:  من  منطني  تعلّم  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  اللّغويّة  االزدواجيّة  متّكن 

اإلشارات واللّغة الّشفويّة. وقد تّم تطوير هذه الطّريقة يف عّدة بلدان بهدف مساعدة الطّفل 

عىل التّفتّح، حتى ميتلك لغة اإلشارات التي تساعده عىل التّخاطب بيس. واللّغة الّشفاهيّة 

اللّغة  من  املتمّكن  الطّفل  إىل  بالّنسبة  الرّضوري  ومن  املجتمع.  ويف  أرسته  يف  املستعملة 

أقرانه اآلخرين  للتّخاطب بصفة طبيعيّة مع  استجابة إىل حاجته  اإلشارات  تعلّم  الّشفويّة، 

ذوي اإلعاقة.

استجابة املؤّسسة الرتبوية للحاجات الخصوصّية لألطفال ذوي اإلعاقة الّسمعّية:

استقبال الطّفل ذي اإلعاقة الّسمعّية:ـ 

توفري  وجب  الّصعوبات،  من  ميكن  ما  بأقّل  سمعيّة  إعاقة  ذي  طفل  إدماج  لتيسري 

التكّفل به من قبل الفريق الرّتبوي للمؤّسسة. يساهم موقف املعلّم يف إيجاد مناخ مطمنّئ 

يساعد الطّفل عىل التكيّف بسهولة. فالحصص األوىل محّددة لدمجه داخل فصل يضّم أطفاال 

عادينّي يتّم إعالمهم بوضعيّة زميلهم الجديد حول إعاقته واملعينات التي يستعملها وطرق 
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وإثر  الفصل  دخوله  وعند  الّسخرية.  أو  القلق  أو  لإلزعاج  مصدرا  يصبح  ال  حتّى  تواصله، 

استقباله يعنّي له مساعدون يسّهلون له متابعة األنشطة املدرسيّة. 

عملّيات التكّيف داخل الفصل: ـ 

يستحسن بصفة عاّمة تخصيص مقعد للطّفل قريب من املريّب. وعىل املربنّي االقتناع 

بوجوب الّنظر إىل هذا الطّفل ومقابلته يف كّل الحاالت، ألّن الطّفل يف حاجة إىل رؤية وجه 

مخاطبه.

قاعة الّدرس: حتى يتمّكن ذو اإلعاقة الّسمعيّة  من استقبال خطاب املريّب والرّتكيز ـ 

تضّخمه  املتعّدد  فالّضجيج  تاّم.  الّنشاط يف هدوء  هذا  يتّم  أن  يجب  الحّصة،  عىل 

التّشويش  التّعليمي وفهمه،  ألّن  الّساّمعة ويدخل اضطرابا عىل استقبال الخطاب 

كبرية  والسبّورة  كافية   بالقاعة  اإلنارة  تكون  أن  ويستحسن  ويرهقه.  الطّفل  يقلق 

ظاهرة وال تنعكس عليها األضواء، حتى ينتفع ماّم يكتب عليها، وأن يتضّمن الفضاء 

الحائطي مرآة من الحجم الكبري.

من ـ  الثّاين  الصّف  يف  املعّوق  الطّفل  يجلس  أن  املستحسن  من  اإلعاقة:  ذو  املتعلّم 

وأّما  الّسبّورة.  رؤية  من  و  يجيبونه  وأترابه وهم  معلّمه  رؤية  من  ليتمّكن  الفصل 

الّصّف وقد  إذا التفت خلفه، فذلك دليل عىل أنّه سمع أحد أترابه الجالسني آخر 

تدّخل شفويّا. كام يستحسن أن يجلس بجانب صديق يحبّه ويرغب يف مساعدته 

عند الحاجة.

الّضوئيّة دونه  االنعكاسات  تحول  اإلضاءة خلفه حتّى ال  يكون مصدر  أن  يستحسن 

ووجه املعلّم، لينتفع من القراءة عىل الّشفاه.

• االسرتاتيجيات الرّتبويّة:	

يُنصح املرّب بـ:

التّواصل بصفة طبيعيّة )يتكلّم بنسق عادي ال يسع يف الكالم ليتمّكن الطّفل من ـ 

متابعته وال يبطئ حتّى ال يقلق اآلخرين(.

التحّدث بصوت مسموع )ليس بالعايل وال باملنخفض(.ـ 
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انتقل من ـ  توضيح املعلومات وتفسريها وإعطاء إضافات للمتعلّم ذي اإلعاقة كلاّم 

سياق إىل آخر )سند برصي – كتابة عىل الّسبّورة(.

استخدام مفردات وجمل بسيطة وبعض الحركات واملوّضحات التي تساعد الطّفل ـ 

عىل فهم خطاب املريّب.

استخدام املعينات التي يقرتن فيها الخطاب الكتايب بالرّسم أو الرّموز.ـ 

وتبسيطها ـ  مركّبة   أو جمل  ألفاظ صعبة  استعامل  عدم  طبيعي:  استخدام خطاب 

عند االقتضاء، ليسهل فهمها وشح كّل مفردة جديدة أو إلحاقها مبفردة مألوفة مع 

استثامر الّسبّورة عادة )االلتجاء للكتايب( أي استعامل لغة سهلة غري قابلة للتّأويل.

الّنشاط املزمع ـ  العمل بجانب صديق يتّفق معه ويساعده عىل تحديد  متكينه من 

إنجازه والتعرّف عىل األسئلة التي طرحها املعلّم أو طالب بإنجازها.

إعادة  خطاب املتدّخل الجالس خلفه إذا مل ميّكن الطّفل من رؤيته.ـ 

  التثبّت من فهم الّسؤال املطلوب منه.ـ 

تتداخل ـ  حيث  جامعيّة  بصفة  يجري  الّنشاط  كان  إذا  خاّصة:  بتعليامت  إفراده    

أصوات املتعلّمني ويعس عليه التمييز بينها.

املطالبة ـ  وعدم  الّنطق.  يف  اضطرابات  من  يعاين  كان  إذا  الكايف،  الوقت  إعطائِه    

باإلرساع.

  تشجيعه عىل الكالم ومساعدته عىل استعامل املفردات والرّتاكيب املناسبة.ـ 

 عدم التّغافل عن توظيف الّسبّورة واستعاملها أكرث ما ميكن. فالّنّص املكتوب يساعد ـ 

الّناتج عن تشابه األصوات  املتعلّم عىل فهم املعلومات املقّدمة ويزيح عنه اللّبس 

 – املعلومات  أخذ   – املطالعة   – )الحوار  مثل  األنشطة  بعض  إنجاز  أثناء  الّشفويّة 

أشغال تطبيقيّة – رياضة –رحالت....(.

يصعب عىل املريّب إيصال التّعليامت للمتعلّم، لذلك ينصح بتزويده مسبقا بأقىص ما ـ 

ميكن من التّوضيحات والتّعليامت أو تكليف فريق من بني أترابه بتقديم املساعدة  

له ومتكينه من البقاء قريبا من املعلّم.
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•  الّتعديالت الواجب اتّباعها لتأمني قبول جّيد للخطاب الّشفوي:	

الّسمعيّة.  الّسمعيّة، إىل قبول جيّد للرّسائل  يحتاج كّل األطفال، وكذلك ذوو اإلعاقة 

املربّون  يتّخذ  وأن  الّشفاه  عىل  القراءة  عىل  اإلعاقة  ذي  بتدريب  الّسياق  هذا  يف  وينصح 

إزاءهم املواقف التّالية:

محادثة الطّفل قبالة وجهه.ـ 

التوجه إليه بصوت واضح دقيق ومسموع.ـ 

التّعامل معه وفق نظام اتصال متكامل يجمع بني طريقة القراءة عىل الّشفاه وطريقة ـ 

الكالم املدّعم بحركات أو إمياءات يف الوجه أو الّنربة، تجّنبا ملا يحصل من لبس ودعام 

للّصور الّذهنية الحاصلة لديه. 

دقّة انتباه املتعلّم وتركيزه الّدائم عىل وجه مخاطبه ميّكنانه من معرفة كّل ما حدث. ـ 

غري أّن هذا املجهود مرهق للذاكرة والّذهن معا. وهذا ما يفّس الّشعور بالتّعب عند 

ذوي اإلعاقة الّسمعيّة.

يتقبّل الطفل مرسالت املريّب الّشفويّة بصفة جيّدة، إذا مل يفارقه بنظره متأّمال شفتيه ـ 

وعينيه وتقاسيم وجهه.

• التعديالت الواجب اتّباعها لتأمني قبول جّيد للخطاب الكتاب:	

يستحسن متكني الطّفل من أكرث ما ميكن من املعلومات البرصيّة )رسوم مصحوبة ـ 

بكتابة – الرّتكيز عىل الكتايب ملا مل يدركه بالّسامع(.

متكينه من مكان جلوس يسمح له بقراءة كل ما هو مثبت عىل الّسبّورة أو مالحظته،  ـ 

علام أنّه ال يدرك كّل مقروء أو ملحوظ. لذا وجبت مساعدته عىل فهم ذلك وإدراكه 

أو  باإلشارات  أو  بالكالم  سواء  املختلفة  بالوسائل  اللّغة  تعليمه  من  )فالبّد  فعال 

باألشكال املحسوسة(.

• الّتعديالت الواجب اتّباعها لتأمني فهم جيد للخطاب الّشفوي أو الكتاب:	

عىل املريّب أن يحلّل الّصعوبة التي تعرتض الطّفل يف الفهم ويحّدد مصدرها )مفاهيمي 

- ذهني - معجمي - اكتساب محدود للمعاين والجمل أو نقص يف املعارف( وأن يتأكّد من 
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أّن الطّفل قد فهم، إذ هو مدعّو أحيانا إىل إعادة صياغة الّسؤال أو الفكرة بأكرث من عبارة. 

وإضافة إىل ذلك فإّن الّدعم الرّتبوي اإلضايف خارج إطار املدرسة أمر متأكّد، يقوم به أفراد 

األرسة أو مختّصون يعملون يف جمعيّات تهتّم باألشخاص ذوي اإلعاقة الّسمعيّة.

• املعينات الّتقنية والّتجهيزات الخاّصة:	

تحّقق املدرّسني من حسن استعامل األطفال الّصغار للّساّمعات:

حاالت  توجد  الّسمعيّة،  اإلعاقة  بذوي  الخاّصة  املتعّددة  التّقنية  املعينات  بني  من 

للتّعرّف عىل األصوات تستخدم لتحويل اللّغة الّشفويّة إىل لغة اإلشارات أو إىل لغة كتابيّة. 

وهوما يسمح للّشخص ذي اإلعاقة الّسمعيّة من اكتساب املعلومات الّشفويّة.

تحويل الخطابات إىل إشارات مرئية لتمكني األصم من تعلّم الكالم.ـ 

توفري برمجيّات تربويّة تستخدم لغة اإلشارة.ـ 

• العمل الجامعي:	

ال ميكن أن توفّر املؤّسسة الرتبوية  أسباب الّنجاح املدريس للمتعلّمني الذين تؤويهم 

وتحديد  وفهمه  عليه  التعرّف  يستدعي  اإلعاقة  ذي  الطّفل  حاجات  تقويم  ألّن  مبفردها،  

مكتسباته وحاجاته األوليّة ؛ ماّم يستوجب متدّخلني آخرين يعملون يف فريق متعّدد األدوار.  

واملتدّخلون هم:

الطّبيب املدريس واملمرّضة املدرسيّة.ـ 

املصالح االستشفائية املختّصة )األذن والحلق والحنجرة(.ـ 

فرق التأهيل.ـ 

املهنيّون بالقطاع الحّر )أطبّاء مختّصون يف األذن والحلق والحنجرة(.ـ 

منطّقون.ـ 

الهياكل والجمعيات املحيطة بالطّفل.ـ 

مرتجم لغة اإلشارات.ـ 

املختّصون يف الحركة املتّممة للكالم.ـ 
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املريّب املختّص.ـ 

العائالت.ـ 

• املرشوع الرتبوي اإلفرادي:     	

لالستجابة للحاجات الخصوصية ملتعلّم يف وضعية إعاقة، بصفة عامة، علينا أن نكون 

محيطني بإعاقته وتكييف سلوكنا معها. فعمليّة دمج طفل يف وضعيّة إعاقة تستوجب إعداد 

مرشوع تربوّي إفرادي يهدف إىل وضع الطّفل يف إطار قانوين من حيث )الزّمن املدريس – 

الربامج – القوانني املدرسيّة...(.

مبساعدة  للطّفل  واالجتامعي  الّصحي  امللّف  إىل  استنادا  املرشوع  هذا  إعداد  يتّم 

املفتّش ومدير املدرسة واملربنّي والطّبيب املدريّس واملرشد االجتامعي  وممثّل عن الجمعيّات 

واألولياء(.

التعلّم  وأهداف  الحصص  وتوزيع  املدريس  الزّمن  اإلفرادي  الرتبوي  املرشوع  يحّدد 

الرّضورة  عند  التقنيّة  والوسائل  واملساعدات  واملحتويات  واملهاريّة(  املعرفيّة  )األهداف 

الّرياضيّة  األنشطة  يف  الرّشاكة  وظروف  اإلضايف  الّنوعي  والّدعم  واملرافقة  الرتبويّة  والطّرق 

واالجتامعية الثّقافيّة. ويحّدد أدوار كل متدّخل.

يستند هذا املرشوع عىل تقويم تشخييص متعّدد األبعاد حول األداء الوظيفي املعريف، 

أي القدرات اللّغويّة والتّواصليّة واملهارات التكيّفيّة ومعرفة االضطرابات الوجدانيّة املحتملة. 

وطلب تشخيص طبّي عن حواّسه الّسمعيّة والبرصيّة كلاّم كانت عرضة للشّك فيها، للتّعرّف 

عىل مواطن القّوة والّضعف لديه ولتحديد ماهو قادر عىل إنجازه عوض االهتامم بنقائصه.

يتوىّل فريق العمل تحليل الوضعية انطالقا من معطيات التقويم الّشخيص والظروف 

تربوي مجد  املناسبة لضامن دمج  الوسائل  األهداف وتحديد  العائليّة واالجتامعية، لضبط 

للطّفل.

يعترب املرشوع الرتبوي اإلفرادي عمال جامعيّا يجّسم توافق الفريق الرّتبوي واألولياء 

وبقيّة املتدّخلني عىل األهداف والطّرق. ويتطلب هذا االلتزام من كّل متدّخل القيام بدوره 

والتعاون مع اآلخرين. ويتطلّب تطبيقه تناسقا تاّما ومباشا ودامئا بينهم. 
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• العمل مع املختّصني:	

بل  وإنجازه.  اإلفرادي  الرّتبوي  املرشوع  بناء  يف  اإلسهام  عىل  املختّص  دور  يقترص  ال 

يتعّداه إىل دمج الطفل وتقديم املساعدة إىل املريّب كلاّم اعرتضته صعوبة. 

الطفل  تقّدم  درجة  معرفة  من  الرّتبوي  العمل  فريق  الّدوريّة  االجتامعات  متّكن 

واكتشاف الّصعوبات التي تعرتيه وتقويم جدوى املعينات. وتسمح للمعلّم بإبداء تخّوفاته 

املحتملة.

إعالم املعلّم بخصائص الطّفل املدمج: من أين قدم ؟ هل تلّقى تعليام قبل مدريس 

)روضة، مركز مختّص...( مشاكله الصحيّة، مظاهر التّعب، ضعف االنتباه، مشاكل سلوكيّة. 

فكّل هذه املعطيات تسمح للمعلّم مبعرفة الطّفل معرفة دقيقة؛ فيوجه عمله طبقا لخصائص 

هذا الطفل.

)تقّدم،  الطّفل  بتطور  إلعالمهم  املختّصني  مع  دوريّة  واجتامعات  لقاءات  تنظيم    

تدحرج، تدهور( القرتاح التّعديالت املناسبة أو املساعدات الواجب تقدميها.

يسهم كّل مختّص يف مجال اختصاصه يف التكّفل بالطّفل ذي اإلعاقة الذهنيّة.

• العمل مع العائلة:	

بيّنت كل الّدراسات أّن املتعلّم يحّقق أفضل الّنتائج إذا ما تابعه أولياؤه تربويّا بصفة 

عامة. وهذه املتابعة تكون أجدى لطفل ذي إعاقة ذهنيّة.

ميثّل األولياء أحسن مصدر للمعلومات، فهم أدرى الّناس مبعرفة أبنائهم. ومساعدتهم ـ 

للمعلّم تكون مثينة ملعرفة الطّفل وللتدّخل بحكمة إزاء بعض الوضعيّات. 

إقامة عالقة حقيقية مع األولياء رضوريّة إلشعارهم بأّن املريّب يقاسمهم آالمهم وال ـ 

يحّملهم أّي ذنب.

واألولياء حول صعوباته. ـ  املدرّس  بني  كّل حوار  الطّفل محور  يكون  أن  إىل  الّسعي 

ولكن أيضا حول تقّدمه الّدرايس. ويظهر لهم بأّن سعادة ابنهم هي شغله الّشاغل 

داخل املدرسة.

إسهامهم يف العمل الجامعي للفريق الرتبوي لتحقيق التناسق بني مختلف التدّخالت.ـ 
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طأمنتهم باستمرار )عند استقبال الطّفل أو عند مغادرة املؤّسسة(، وذلك بإعالمهم ـ 

بنجاحه يف نشاط ّما أو مبيوالته أو بتوّصله لربط عالقة مع طفل آخر.

برمجة لقاءات دوريّة قصرية للتّحادث حول التطّور الذي سّجله الطّفل إزاء نفسه ـ 

ومقارنة بأترابه، مربزين املظاهر اإليجابيّة دون مبالغة ودون مغالطة.

إقامة عالقة شاكة حقيقية مع األولياء حتى يتمّكنوا من مراجعة بعض الّدروس يف ـ 

املنزل بغاية تثبيت بعض املفاهيم وبلوغ درجة التّعميم يف التعلاّمت.

االحتياط من بعض األولياء املتّصفني بالقلق: فاللّقاءات ميكن أن تكون متواترة، مع ـ 

تجّنب اللّقاءات اليومية.
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الخاتمـــة:

وبفضل  املؤّسسة.  مساندة  يتطلّب  اإلعاقات  ذوي  لألطفال  تربوي  نجاح  تحقيق  إّن 

املتدّخلني واألولياء، يكون لكّل متعلّم  بقيّة  بالتّعاون مع  له،  التي ستوفّرها  هذه املساندة 

مرشوع تعلّم ميّكنه من بناء مشاريع مستقبليّة ناجحة.

ويتحقق تكيّف ذي اإلعاقة الّسمعيّة داخل فصل عادي وبصفة طبيعيّة رشيدة إذا ما 

توفّرت الرّشوط التّالية:

قاعات درس وظفيّة مضاءة هادئة )ال تحدث الّصدى(.

كثافة محدودة يف عدد املتعلّمني.

مربّون متحّمسون ذوو تجربة.

طرق تربويّة مالمئة: االبتعاد عن الطّرق التّلقينيّة ألنّها ال تساعد عىل الفهم واكتساب 

املعلومات، ألنّه مل يتمّكن من مشاهدة وجه املعلّم وحركاته وإيحاءاته.

تبّني طرق نشيطة وتنويعها  باعتامد العمل ضمن فرق أو اإلسهام يف إنجاز وضعيّة 

بعد أن: 

تذلّل له كّل الّصعوبات املتعلّقة بفهم التّعليامت )تجزئة الّصعوبة واملساعدة عىل ـ 

اإلنجاز(.

ميّكن من فرصة حقيقيّة لتحقيق استقالليّته الّذاتيّة.ـ 

عن ـ  القدرة  وعدم  الّسؤال  أو  املحتوى  فهم  عدم  جرّاء  لديه  الحاصل  الخوف  يزال 

اإلجابة.

إتاحة فرصة التّفاعل مع اآلخرين )توفري ظروف رؤيتهم جميعا(.ـ 

يتطلّب كّل ذلك اعتامد املرشوع الرتبوّي اإلفرادي املعد طبقا للقواعد املحددة سابقا.             
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W  دليـل مرّبي ذوي اإلعاقة الحركية

أهداف الدليل

أعّد الدليل بغاية مساعدة املربنّي عىل التعرف عىل خصوصيات منّو طفل ذي إعاقة 

حركية... ويعمل عىل التخفيف من القلق الذي قد ينتاب املريب عند استقباله طفال ذا إعاقة 

حركية.

وله ثالثة أهداف: 

تقديم املعلومات الرضورية املتعلقة بفهم املميزات املعرفية والوجدانية لطفل ذي ـ 

إعاقة حركية وحاجاته الخصوصية، ليتسنى وضع أهداف تعليمية مالمئة لحاجاته.

والتقنيات ـ  التعليمية  املعينات  الفصل وتهيئة  الطفل داخل  استقبال  املساعدة عىل 

الرتبوية املالمئة لحاجاته الخصوصية.

العائلة ـ  مع  اإلفرادي  الرتبوي  املرشوع  نطاق  يف  الجامعي  العمل  عىل  املساعدة 

ومختلف املتدخلني.

ثالث ـ  إىل  الرتبوية  املؤسسات  يف  الحركية  اإلعاقة  لذوي  الرتبوي  التكيّف  يحيلنا 

مستويات: 

الدمج املادي: الوجود بني اآلخرين.ـ 

الدمج الوظيفي: إنجاز نشاط مع اآلخرين. ـ 

الدمج االجتامعي: الوجود مع اآلخرين والتفاعل معهم ومشاركتهم أنشطتهم.ـ 

ال ميثل القصور الحريك حاجزا ال ميكن تجاوزه. فالطفل أو املراهق ذو اإلعاقة الحركية 

مثله مثل غريه من األسوياء، بحاجة إىل التعلّم إال أّن له حاجاته الخصوصية املرتبطة مبرضه: 

حاجات عالجية – إعادة تأهيل – إحاطة خاصة. لذلك وجب تبنى مواقف جديدة وإدخال 

التكييفات الالزمة ضامنا لتكييف مؤسسايت ناجع يف ظروف حسنة.
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ال يقترص دمج طفل ذي إعاقة حركية عىل دور بعض املربني الذين يستقبلونه بالفصل. 

بل يتطلب اعتامد املرشوع والتزام الفريق متعّدد االختصاصات.  فاملرشوع مسؤولية جامعية 

تهتم مبختلف الحاجات النوعية للطفل يساهم فيه كّل يف مجال اختصاصه.

• اإلعاقة الحركية:	

مفهوم اإلعاقة الحركية:

يتمثّل القصور الحريك يف فقدان أو تلف أو تشّوه خلقي يصيب الجهاز العظمي أو 

أو  ثابتة  بحالة مرضية  مرتبطا  يكون  الجسم. وقد  املسؤول عن حركة  العصبي  أو  العضل 

اإلعاقات )حيس – ذهني...(.  بأنواع أخرى من  أو مرفقا  أن يكون منفردا  متطورة. وميكن 

ومهام كان نوع القصور الحريك، فإّن له تأثريات عىل وظائف الطفل )امليش أو التنقل( وعىل 

إمكانية التكيّف عائليا أو اجتامعيا أو تربويا. ميكن أن منيّز بني صنفني كبريين من القصور 

الحريك للطفل: 

القصور التاّم الذي ال يسمح بتاتا بامليش أو التنقل.ـ 

القصور األقل حدة وهو قصور خفيف يسمح بامليش أو التنّقل )تنّقل بوسيلة..( ـ 

أسباب اإلعاقة الحركية:

 أسباب اإلعاقة الحركية متعددة ومختلفة. منها الخلقي الذي يكتشف منذ الوالدة. 

ومنها املكتسب الذي يحدث يف مرحلة الرّضاعة أو ما بعدها. وقد تكون أسبابه متطورة أو 

ثابتة.

من أسبابها الثابتة:

القصور الحريك املّخي: إصابة مبكرة يف تركيبة املخ تحدث قبل الوالدة أو أثناءها أو ـ 

)IMC( بعدها بقليل. وهو ما يعرب عنه بالوهن املّخي الحريك

إصابة نخاعيّة )نخاع شويك أو عظمي( ناتجة عن رّض أو تعّفن أو وعاء دموي أو ورم، ـ 

يتسبب يف اضطرابات تؤدي إىل الشلل.

تشّوه يف الفقرات.ـ 
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متعدد اإلصابات Poly traumatisme.ـ 

حروق عميقة.ـ 

القصور الحريكّ املّخي الخلقي. ـ 

ال تتطور هذه األعراض املرضية؛ غري أّن انعكاسها عىل الطفل يزداد حدة كلام تقّدم 

يف العمر.

األسباب املتطورة: 

بولونيا ـ  دو  دوشان  لـ:  العضّل  التقلّص  أشهرها:  أنواع  وهو  العضل،  التقلّص 

.)duchenne de Boulogne(

أمراض عصبية متطورة. ـ 

حركة مفصلية ثانوية يف عالقة بداء الروماتيزم أو مرض متعلق بتآكل العظام.ـ 

مخلّفات جراحية لألورام الخبيثة. ـ 

•  التمييز بني أهم وضعيات اإلعاقة: 	

إّن الحركة هي عمل إداري ينتج عن أمر صادر من الدماغ إىل النخاع الشويك واألعصاب 

وقد  املستهدفة.  العظام  أو  العظم   فتحرك  العضالت  مستوى  إىل  األمر  إيصال  تتوىل  التي 

تصاب بوضعيات إعاقة مختلفة؛ هي:

القصور الحريك املّخي. ـ 

القصور الحريك الّنخاعي/  أو العصبي العضل. ـ 

القصور الحريك العظمي – املفصل. ـ 

•  أسباب القصور الحريك الّدماغي:	

:)IMOC( )IMC( الوهن املخي الحريك*

وهو إصابة دامئة يف املخ غري متطورة تحدث قبل الوالدة أو أثناءها أو بعدها بقليل. 

النمو  يف  اضطراب  عادة  عنها  وينتج  وانتشارها.  موضعها  بحسب  أنواعها  األطباء  ويحدد 
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الحيّس – الحريك للطفل. وقد متّس كامل الجسم أو جزءا منه خاصة الجذع أو األطراف العليا 

والسفىل.

الشلل النصفي:  ميس جانبا واحدا من الجسم.ـ 

الشلل السفل: ميس بالخصوص األطراف السفل. ـ 

الشلل الكل: ميس األطراف األربعة.ـ 

تضاف إىل القصور الحريك اضطرابات عضلية وحركات غري طبيعة. وتصبح هذه الحركات 

بحركات ال  اإلعاقة  ذو  ويتصف   والكالم:  بالوجه  كانت  إذا  والقلق، خاصة  للضجر  مصدرا 

إدارية بطيئة ودائرية تصيب اليد أو الرجل، فينجم عن ذلك عدم تحكم يف درجة الحركات: 

حركات مبالغ فيها حينا أو حركات مكبوحة، مرّدها تقلص العضالت.

وميكن أن يضاف إليها اضطرابات حسية مثل:

اضطرابات برصية: اضطرابات البرص / النظر ـ 

اضطرابات سمعية: صمم متفاوت الحدة ـ 

اضطرابات التغذية: متصلة باضطرابات البلعوم ـ 

الرّج املخي  Traumatisme crânien.ـ 

الصدمات،  عن  والناتجة  املخيّخ  أو  املخ  تصيب  التي  الرضوض  يعني  الدماغي  الرّج 

فترتك مخلّفات يف عالقة وثيقة باملنطقة املترضرة إثر الحادث مباشة. و للرّض املّخي آثار 

طويلة املدى.

 يتمثل القصور البدين يف إصابات حركية أوتلف حيّس... وقد ينتج عن شلل كامل أو 

جانبي أو جزيئ، يحدث اضطرابات يف التوازن أو التناسق أو البطء الحريك أو قلّة الدقة أو 

الوهن.

تغريات  إحداث  يتسبب يف  قد  بدنيا طفيفا؛  الخفيفة قصورا  الرضوض  بعض  تحدث 

مهّمة عىل مستوى الوظائف الذهنية العليا أو عىل الشخصية، فيتغرّي سلوك الطفل فجأة. 

ويجد صعوبات كبرية يف اسرتداد قدراته البدنية والنفسية. وتتسبب هذه الرضوض أحيانا يف 
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صعوبات مدرسية واضطرابات يف السلوك واالنتباه والذاكرة. وقد تكون مخلفاتها أحيانا غري 

ظاهرة وتؤدي إىل صعوبات يف التكيف. ولذا يجب علينا أن نحتاط يف حالة الرضوض الخفيفة 

التي تحدث بساحة املؤسسة أو أثناء تعاطي نشاط ريايض. وتظهر هذه مباشة إثر حدوث 

الصدمة كام تظهر تدريجيا يف بعض األحيان؛ لذا وجب أن ال نتغافل عنها كلام حدث تغري 

يف سلوك التلميذ.

• أسباب القصور الحريك النخاعي / أو العصبي العضيل: 	

اإلصابات الناتجة عن رّض أو مرض 

الطريق  يف  حادث  )سقوط،  الفقرات  رّض  من  الّنخاعية  الحركية  اإلصابة  تتأت  قد 

الشويك  النخاع  العام أو حادث ريايض(. أو من مرض معد أو ورم. وأعراض إصابة 

عديدة )يقارن النخاع الشويك عادة، بحزمة أسالك كهربائية تنقل األوامر من الدماغ 

ال  الشويك  النخاع  ألّن  االتصال،  انقطاع  عنه  نتج  تقطّع  أصابها  وإذا  األعضاء(.  إىل 

يتوىل إيصال أوامر الحركات إىل العضالت فقط؛ بل يتعداه إىل غري ذلك. فتنّجر عنه 

اضطرابات أخرى نذكر منها:

اضطرابات حركية تحدث شلال )الشلل كامل( أو شلال ضعيفا )إصابة غري تامة، إمكانية ـ 

الحركة بواسطة أداة(. وكلاّم كانت اإلصابة عنيفة كان الشلل مؤثّرا يف الجذع واألطراف.

وعند ـ  الجسم.  تقلّب حرارة  أوجاع  بسبب  اللمس  إصابة حاسة  اضطرابات حسية: 

فقدان اإلحساس يصبح الشخص كأنه مخدر. أما إذا كانت خفيفة، فينتج عنها ضعف 

يف نشاط بعض األنسجة واألعضاء. ومثل هذه االضطرابات الحّسية تعرض الطفل إىل 

خطر الجروح أو الحروق.

التبول والتغّوط، مام ـ  التبّول واألمعاء: يفقد املصاب مبوجبها التحّكم يف  اضطرابات 

يتطلب مساعدة مستمرة.

رضر عصبي عضل ناتج عن تشّوه ورايث: هو تشوّه يف تكوين العمود الفقري يصيب ـ 

الّنخاع الشويك أو غالفه أو الفقرات. وتتغري األعراض بتغري موضع التشوه فتحدث 

اضطرابات حركية واضطرابات أخرى نذكر منها:
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♦ إصابة الظهر بشلل كامل: استحالة امليش.	

♦ عىل مستوى الفقرة العليا للعجز: يفقد مبوجبها املصاب القدرة عىل امليش، ويستوجب 	

االستعانة بوسلية مساعدة إلعادة تأهيله.

♦ عىل مستوى العجز: يف هذه الحالة تقل االضطرابات أو تنعدم - يكون ذو اإلعاقة 	

قادرا عىل امليش؛ لكنه يعاين من  اضطرابات التبّول.

نتيجة ـ  تشّنجية  أزمات  يولّد  و  االستثارية.  القدرة  يصيب  اضطراب  هو  الرصع: 

النخفاض كبري يف عتبة االستثارة.

مشاكل التبّول: تصبح محرّية عند بلوغ الطفل العمر املناسب الكتساب القدرة عىل ـ 

النظافة. ويعود ذلك إىل سلس يف البول أو صعوبة يف التبول يؤدي إىل تعّفنات بولية 

تتلف الكىل.

األمراض العصبية العضلية: هي أمراض ذات طبيعة وراثية، تتميز بالتطور متسببة يف 

انخفاض تدريجي يف قوة التقلّص العضل وتنتج عن اضطرابات يف مستوى الوحدة الحركية 

أمراض  أو  عضوية  تشّوهات  إىل  بها  املصاب  ويتعرض  مكوناتها.  من  مكّون  إصابة  بسبب 

نفسية أو قلبية واضطرابات هضمية وصعوبات يف البلع مع شعور رسيع بالتعب.   

•  القصور الحريك العظمي – املفصيل: 	

يحصل هذا النوع من القصور نتيجة أسباب متنّوعة منها:

غياب أو تشّوه عضو أو مفصل )ورايث أو إثر حادث(. ـ 

إصابة يسببها مرض املفاصل )التهاب املفاصل(. ـ 

انحراف يف العمود الفقري )التواء العمود الفقري(.ـ 

تشوه عظمي. ـ 

نزيف مفصل تكون بسببه اإلعاقة الحركية كبرية ومؤملة أحيانا.ـ 
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• صعوبات الطفل املعّوق وحاجاته الخصوصية: 	

 الصعوبات التي يالقيها األطفال ذوو اإلعاقة الحركية عديدة نذكر منها: 

بطء يف إنجاز األعامل التعلمية.ـ 

اضطرابات ناتجة عن نوبات الرصع.ـ 

اضطرابات نفسية وعصبية. ـ 

صعوبات نفسية وجدانية. ـ 

مرفقة  وتكون  جمجمي.  رّض  إثر  تحدث  أن  ميكن  العصبية:  النفسية  االضطرابات 

أداء  يف  عنها عس  ينتج  النمو  يف  اضطرابات  عن  عبارة  تكون  أن  وظائف. وميكن  بفقدان 

وظيفة ّما. ومنها االضطرابات التالية:

صعوبات يف تنظيم الحركات واإلشارات. ـ 

البرصي ـ  اآلداء  )خلل  بالنظر  تتعلق  اضطرابات  وهي  برصية.  عصبية  اضطرابات 

اللغة  طبيعية.*اضطرابات  بصفة  واألشكال  والصور  املوضوعات  أومعرفة  الفضايئ( 

املكتوبة منها والشفوية وتؤثر يف عملية التعلّم. 

اضطرابات الذاكرة.ـ 

املركّبة ومراقبتها، مثل ـ  إنجاز األعامل  تؤثر عىل  التي  املعرفية  الوظائف  اضطرابات 

تحديد األهداف والتخطيط للعمل يف املكان والزمان املناسبني، وتكييف االسرتاتيجيات 

واملحافظة عىل االنتباه وتعديل األعامل وفقا لألهداف املرسومة.

اضطرابات نفسية وجدانية: قد ينتج عن اإلعاقة الحركية اضطرابات نفسية وجدانية. ـ 

وهي متصلة مباشة بالوهن املّخي الحريك املتأيت من  رّض دماغي.

اضطرابات العضلة املتحكمة يف التبّول: يصاحب هذه االضطرابات أنواع من  القصور ـ 

الحريك نذكر منها: الشلل الكل – النصفي، شلل يصيب 3 أو 4 أعضاء أو تشّوه عصبي 

بالنقص  شعور  يف  أيضا  االضطرابات  هذه  ورايث(.وتتسبب  تشوه  عن  )ناتج  عضل 
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وفقدان الثقة بالنفس )خجل، قلق، خوف..( مام يؤدي إىل تديّن اعتبار الذات وعدم 

تكيّف املتعلّم مع أترابه والضعف يف نتائج التعلّم.

•    صعوبات الطفل ذي اإلعاقة الحركية:	

اإلرادية  والحركات  الجسم  وضعية  عىل  املحافظة  مهمتها  عامة  وظيفة  هي  الحركة 

واآللية واالنعكاسية. تنتج عن تلفها أنواع متعددة من الصعوبات تحدث يف عدة مستويات:

الطفل متاما عن امليش ـ  ما قد يعطل  فيه متنوعة. منها  الصعوبات  التّنقل:  مستوى 

ومنها ما يسمح له بالتنقل بواسطة معينات تقنية. يالقي الطفل صعوبات يف التنقل 

أثناء صعود املدارج وعند استعامل أطرافه املصابة خالل أداء األنشطة اليومية. وتبعا 

لهذا تكون استقالليته محدودة، إذ تكون اضطرابات التوازن سببا يف سقوطه خالل 

العظمي.  الهيكل  منّو  العضل عىل  القصور  ينعكس  مستوية.  غري  أرض  تنّقله عىل 

فيحدث تشّوها يف العظام  يضاعف من صعوبات امليش وقد يحّد منها متاما. هذه 

اإلصابة الحركية مسؤولة عن الشعور بالتعب السيع.

عىل مستوى اإلصابة الحركية لألطراف العلوية: قد تحافظ األطراف العلوية عىل أداء ـ 

تؤثّر عىل عملية  إذ  اآلخر،   البعض  عند  قلق  البعض. وتكون مصدر  عند  وظائفها 

املسك كيفا ودقة. وتدخل اضطرابا عىل منّو الحركات اإلرادية. فتكون الحركات تبعا 

لذلك مهّمشة، ماّم يؤدي إىل قلّة الدقة فيها أو بطئها وشعور بالتعب واضطرابات 

يف تناسق الحركات يؤدي إىل تبعيّة يف الحياة اليومية أو التعليمية: صعوبة يف ارتداء 

املالبس –  األكل – النظافة- الكتابة – التصوير وبعض الوسائل الرتبوية.

عىل مستوى الفم والوجه: تحدث اضطرابات يف الصوت والحنجرة. وتؤثّر قلة حركات ـ 

الوجه عىل عملية التواصل اللفظي وغري اللفظي.

الحريك؛ ـ  بالقصور  ما تقرتن هذه االضطرابات  النفساين: عادة  العصبي  املستوى  عىل 

االستقبالية  الوظيفية  االضطرابات  حالة  ويف  املدرسية.  التعلاّمت  عىل  فتنعكس 

)صعوبات استقبال املعلومات(، يالقي الطفل صعوبات تتمثل يف استيعاب املعلومات 

و معنى الكلامت والتعرف عىل صورة. ويف حالة اضطرابات الذاكرة، يالقي الطفل 
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صعوبات يف تذكّر املعلومات ومعالجتها واستعاملها. أما إذا كانت اإلصابة متعلقة 

بالذاكرة متوسطة املدى، فإّن الطفل يالقي صعوبات يف تذكّر املعلومات املألوفة أو 

معرفتها.

األحداث ـ  تذكّر  يف  صعوبة  يجد  الطفل  فإّن  املدى،  قصرية  الذاكرة  تصاب  وعندما 

وإعادة رسد أطوارها.

ويف حالة االضطرابات املتصلة بالفهم أو صعوبة معالجة املعلومات، فإّن األمر يتعلق ـ 

يعني  وهذا  املعلومات.  هيكلة  يف  صعوبة  جانب  إىل  التجريد  عىل  القدرة  بعدم 

صعوبة القيام بكل عملية ذهنية تتطلب معالجة فكرتني  أو أكرث يف نفس الوقت 

يف حالة االضطرابات التعبريية أو صعوبات يف إيصال املعلومة أو أثناء معالجتها، يجد ـ 

الطفل صعوبة يف التواصل أو تبليغها، سواء تعلق األمر بالشفوّي أو الكتايب أو بالعد 

أوالتصوير أو باإليحاء واإلمياء. وميكن أن نالحظ بطء يف األداء وخموال وعنفا وتوقّفا 

عن متابعة أداء نشاط شع فيه أو البدء يف مهّمة طولب بإنجازها لضعف املبادرة.

وميكن توزيع أهّم الصعوبات عىل 3 مجاالت: ـ 

 املجال الحريك: 

♦ حركة محدودة وبطء و تعب رسيع.	

♦ انعكاس اإلصابات العضوية يف التواصل.	

  املجال املعريف: 

♦ اضطراب يف املسك وتنظيم الفضاء. 	

♦ قلّة اإلبداع.	

♦ اضطرابات اإلدراك.	

♦ اضطرابات الحفظ.	

♦ اسرتاتيجيات تعلّم غري مالمئة وصعوبات يف التنظيم.	
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  املجال النفيس:

♦ عدم ثقة بالنفس. 	

♦ استقاللية محدودة. 	

♦ حوافز محدودة. 	

• حاجات الطفل ذي اإلعاقة الحركية:	

  ال تقترص حاجات الطفل الذي يف وضعية إعاقة حركية عىل الجوانب الطبية العالجية 

املختصون يف  ويهتم  وترفيهية.  واجتامعية  تربوية  له حاجات  اإلعاقة  ذا  الطفل  ألّن  فقط، 

امليدان الطبي بتقديم العالجات الالزمة لذي اإلعاقة وتطوير قدراته إىل أبعد حّد وتيسري 

التكيف االجتامعي ومساعدة األولياء عىل قبول إعاقة أبنائهم وتجاوزها. والتّدرب عىل تقديم 

املساعدة لهم. ويحتاج الطفل إىل متابعة طبية منتظمة ذات جدوى، بحسب طبيعة املرض 

وأسبابه. ويقوم الطبيب املعالج مبراقبة جدوى األدوية املقدمة وتأثرياتها يف منّو الطفل وتطّور 

املرض تحاشيا ملا قد يفرزه من مضاعفات. ويراقب سالمة منّو الهيكل العظمي.

وكان ـ  إال  تدخالت  تطلبت  فكلام  وشدتها:  اإلعاقة  بحدة  مرتبطة  باملريض  اإلحاطة 

وقعها مضنيا، مام يحتّم تشاورا وتنسيقا بني مختلف املتدخلني. وترتكز اإلحاطة أساسا 

عىل مخلّفات املرض، إضافة إىل املتابعة الطبية والعالج الكيفي املقدم حسب طبيعة 

اإلعاقة. يتطلب الطفل ذو اإلعاقة الحركية إعادة تأهيل للحصول عىل  أكرث ما ميكن 

من االستقاللية  وتحسني حركته وتيسريها )التنقل داخل محيطه(. 

تحّدد التدّخالت يف هذا املجال بحسب طبيعة حاجات الطفل الخصوصية وصعوباته، ـ 

ومنها:

♦ املراقبة 	 املفاصل وتطوير  أداء  للمحافظة عىل حسن  الطبيعي: هو رضوري  العالج 

الحركية وأدائها. وتهدف التدخالت إىل ترويض العضالت والقلب والجهاز التنفيس 

الهدف هو  الطفل يستطيع امليش، يكون  التحّمل والصرب واملداومة. فإن كان  عىل 

كان  إذا  أّما  امليش.  عىل  املعّوق  قدرة  وتحسني  الوظائف  وتطوير  الّنكوص  تجّنب 
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الطفل ال يستطيع امليش، فالهدف هو تجّنب الوهن الصحي واملحافظة عىل جلسة 

مستقيمة مريحة.

♦ الحركية 	 القدرات  تطوير  إىل  تهدف  متعددة  عالجية  أمناطا  يشمل  الحريك:  العالج 

استكشاف  وتيسري  االستقاللية  وتحقيق  اليومية  الحياتية  األنشطة  وأداء  الدقيقة 

األلعاب  الحريك يعمد إىل  العالج  املختص يف  الطبيب  فإّن  املحيط. ولتحقيق ذلك، 

وسيلة معالجة، مثل تدريب الطفل عىل ارتداء مالبسه أو تعلّم الخطوط ملّحا عىل 

عمله يف استقاللية وعىل أداء أنشطته التعليمية مبساعدة تقنية أو بدونها وتكييف 

الوسائل املساعدة عىل الكتابة أو الرسم. 

♦ عالج النطق: ويهتم بتقويم اضطرابات الكالم عىل مستوى الفهم أو التعبري الشفوي 	

والتعبري الكتايب )قراءة – كتابة( والحساب والنطق. 

♦   مروض الحركات: يتوىّل إيقاظ الحركة وتنشيطها عند الطفل.  	

♦ يهدف استعامل األجهزة واألدوات التقنية إىل متكني الطفل من التنقل الناجح؛وهي 	

متنوعة جدا. فهي تبدأ من التقليدية الخفيفة إىل الحديثة املتطورة. وتتضمن أنواعا 

من العيّص واإلطارات املساعدة عىل امليش،  الكرايس املتحركة يدوية كانت أو كهربائية. 

أما الصنف الثاين من األجهزة فهو موجه إىل تقويم الجسم يف وضعيات مختلفة. وهي 

كراس مكيّفة  ذات أنظمة تساعد عىل الجلسة املستقيمة نهارا وعىل التمدد ليال.

إّما لدعم األطراف املتحركة يف الجسم أو تقوميها.    وتستعمل األطراف االصطناعية 

وتتضّمن األحذية الطبية وأجهزة توثّق باألطراف السفلية أو العلوية تشّد  ليال أو نهارا.

  قد يحتاج األطفال ذوو اإلعاقة إىل الجراحة، خاصة جراحة تقويم األعضاء.

أّما يف املؤسسة الرتبويّة  فإّن حاجات األطفال ذوي اإلعاقة الحركية تختلف من طفل 

اىل آخر. وعىل املرّب أن يراعي ذلك.

 يحتاج األطفال ذوو اإلعاقة إىل الرتفيه من خالل اللعب. فاألنشطة الرياضية املكيّفة 

متّكن األطفال من إثراء تجاربهم الحياتية التي تنعكس إيجابيا عىل منّوهم وتفتّحهم.
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• الطرائق والوسائل املساعدة:	

يتطلب استقبال ذوي اإلعاقة الحركية باملؤسسات الرتبوية العادية إىل إحداث تهييئات 

واملراهقني.  لألطفال  مالمئة  لتكون  بحالة،  حالة  اإلعاقة  أنواع  فيها  تراعى  املدريس  بالفضاء 

وتتصل التهييئات باملجال العمراين الهنديس والرتبوي واالجتامعي والوسائل التعليمية املكيّفة 

داخل  يتّم  فبعضها  جدا.  مختلفة  املطلوبة  املعينات  هذه  والنفسية...  التقنية  واملعينات 

ويقتيض  خارجيا.  تدّخال  يستدعي  اآلخر  وبعضها  املؤسسة.  فضاء  يف  وأخرى  الفصل  فضاء 

التكيّف الرتبوي عمال جامعيا أي أّن املسؤولية ال يتحملها املريب وحده أو فريق املربني الذين 

يستقبلون الطفل. بل يتجاوزهم إىل آخرين يعملون عىل تحقيق املرشوع مع العائلة. ومن 

أجل إنجاح تكيّف الطفل ذي اإلعاقة وجب القيام بعدة إجراءات نذكر منها:

• استقبال الطفل:	

إغفاله.  يجب  وال  كربى  أهمية  الرتبوية  واملؤسسة  األرسة  بني  األول  اللقاء  يكتيس   

فالفريق الرتبوي يهيئ الظروف املالمئة الستقبال جيّد وزرع ثقة بينه وبني األرسة.

باألولياء  لقاء  يتطلب:  فإّن ذلك  الرتبوية،  املؤسسة  انتظاراتها من  لكّل أرسة  أّن  ومبا 

ومبن يتولون التكفل بالطفل واستكشاف املؤسسة من حيث القاعات التي ستؤويه. وهذا 

اإلعاقة  ذي  الطفل  عىل  للتعرّف  أرسة  كّل  إىل  واإلصغاء  واملالحظة  الرشح  يستدعي  ما 

وخصوصياته. ومن املهم إعالم بقية أطفال الفصل بوضعية صديقهم الجديد املختلفة عنهم 

تالفيا لوضعيات القلق أو اإلقصاء.

•   تقويم الحاجات:	

أحكام  دون  الخصوصية  الطفل  تحديد حاجات  الرضورية وجب  بالتهييئات  للقيام   

مسبقة أو نظرة سلبية.

ومن املؤكد أّن حاجات ذوي اإلعاقة الحركية مختلفة جدا. وال ميكن حرصها يف سياق 

محدد أووصف التهيئات الالزمة التي تحقق الّدمج الرتبوي،  ألنها تختلف باختالف حاجات 

كل طفل. وعىل املريّب – كام هو الشأن دامئا – أن ينظر لكل حالة عىل حدة. 
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 وليكون التصور كامال، وجب استيفاء املعلومات التالية:

طبيعة اإلعاقة. ـ 

العالج ومخلّفاته الثانوية.ـ 

ضبط األنشطة والتدخالت املستعجلة. ـ 

تحديد مستوى تواصل الشخص ذي اإلعاقة. ـ 

الحاجات املتصلة بالنظافة اليومية والتغذية و وضعية جلوسه.ـ 

  يهدف العمل التقوميي التشخييص إىل تطبيق املرشوع الرتبوي اإلفرادي الذي  يحدد 

طريقة تعلم الطفل باعتامد حاجاته والوسائل املعّوضة لإلعاقة.

• التهييئات الواجب القيام بها:	

 ليتحقق استقبال طفل يف وضعة إعاقة عىل الوجه املريض، وجب إدخال تحسينات 

مادية مالمئة عىل الفضاء الرتبوي وذلك بـ:

إزالة كل الحواجز وتيسري دخوله إىل الفضاءات الرتبوية واملراقبة العالجية والدخول ـ 

إىل الوحدات الصحية والوضعيات املريحة للعمل. 

السعي إىل تحقيق استقاللية املعّوق الذاتية والتفاعالت االجتامعية.ـ 

إعاقة ـ  وضعية  يف  أطفاال  تستقبل  التي  الرتبوية  املؤسسات  املدرسة:  مدخل  تهيئة 

حركية من التنقل خاصة الذين يستعملون كرايس متحركة، تحتاج إىل تعديالت إلزالة 

العقبات وتيسري دخولهم )أبواب واسعة – ممرات ميسة(.

تهيئة الفضاء املدريس: يستوجب تهيئة الساحة لتكون ميدانا مسطحا ووظيفيا لتوفري ـ 

الظروف املالمئة لتنّقل ذوي اإلعاقة تجنبا للسقوط والتعرّض لحوادث أخرى.

تهيئة مدخل القاعات واملمرات داخل املؤسسة.ـ 

يشكل نقص استقاللية هؤالء األطفال أثناء تنّقلهم وعدم تهيئة الفضاءات الرتبوية ـ 

الطابق  يف  القسم  قاعة  تكون  أن  وجب  ذلك  ولتيسري  االستقبال.  عملية  يف  عائقا 
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السفل وممكنة الولوج وتحرتم املقاييس املعامرية املعتمدة يف القوانني )عرض باب 

القسم ال يقل عن 90 صم. انحدار املمر ال يتجاوز 5  وال يقل عرضه عن 120 صم(. 

قاعة   – مدريس  مطعم  املشرتكة:  الفضاءات  إىل  اإلعاقة  ذي  ولوج  إمكانية  وتيسري 

الرياضة – قاعات مختصة. أّما املجموعة الصحية فينبغي أن يكون لها مكان مدروس 

إنسانية  املنال عند طلب مساعدة  منبّه كهربايئ سهل  فيه قضبان داعمة و  تتوفر 

وحوض استحامم يتامىش علّوه وعلّو الكريس املتحرك وحذوه قضبان داعمة ارتفاعها 

ما بني 65 و 70 صم عن مستوى األرض. أّما حوض االغتسال فيجب أن يكون عريضا 

بدون دعامة غري عميق ارتفاعه ال يتجاوز 80 صم وال يقل عن 70 صم، مع وجوب 

توفر حنفية سهلة االستعامل بالنسبة إىل أطفال ضعيفي القوى والقبض.

إّن نقل أدوات الدراسة من قاعة إىل أخرى أو من املنزل إىل املدرسة وتنظيم املحافظ 

قد يكون صعبا أو غري ممكن بالنسبة إىل بعض املتعلمني ذوي اإلعاقة مام يستلزم مساعدة 

رفيق أو مساعد الدمج الرتبوي. وقد يكون استعامل القرص اللنّي أو القرص الضويئ حال من 

الحلول.

ينبغي أن تكون قد متّت متابعة الطفل ذي اإلعاقة الحركية من قبل فريق قام بتأهيله 

املحيط  مع  وتكيّفه  الطفل  هذا  حاجات  املعالج  وحدد  الرتبوية.  باملؤسسة  التحاقه  قبل 

الرتبوي حتى يستجيب ملتطلباته، كتيسري ظروف تنقله بواسطة الكريس املتحرك أو االستعانة 

بتجهيزات نوعية.

• وضعية الطفل داخل فضاء القسم: 	

  يجب أن يكون مكان التلميذ أمام السبورة وغري منعزل عن رفاقه ومقابال للمريب. 

تتطلب هذه الوضعية معينات تقنية خاصة أثناء الكتابة )طاوالت مالمئة، حواسيب(.

أّما أثناء العمل ضمن فرق صغرى فيجب، أن يسمح موضع الطفل بالتفاعل مع أقرانه. 

وبالنسبة إىل األطفال متعّددي اإلعاقات كاالضطراب البرصي أو السمعي واالنتباه والرتكيز 

واضطرابات التواصل واالنطواء، فينصح بتطويع األماكن لهم بالنسبة إىل السبورة. أما بالنسبة 

من  يتمكنون  ال  فإنهم  للذقن،  املثبتة  وكذلك  العنق  املستعملني ألجهزة حول  األطفال  إىل 
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تحريك العنق والرأس بسهولة. فمجالهم البرصي محدود، ماّم يحتم تعديل ارتفاع السبورة 

بالقدر الذي يسمح لهم برؤية ما هو مكتوب أو معروض عليها.

• تهيئة مكان العمل:	

عىل  إيجابية  انعكاسات  وله  مريحا  وتطويعه  الطفل  جلوس  مكان  يكون  أن  ينبغي 

األداء التعلمي، وقد يتطلب تدخال، ولو جزئيا مثل )ارتفاع أو ميالن مكان الكتابة أو تعديل 

مريح للرأس(. فهذه التدخالت يف حركة الطفل وأنشطته يجب أن نتوقّعها ونقبلها وننظّمها 

مسبقا،  ألّن الجلسة املريحة للطفل يف كرسيّه املتحرك رضورية. ويف هذه الحالة يجب التأكد 

من ثبات الجسم. وتتّم التعديالت حسب الحاجات الفردية والفعلية لكل طفل. ويقوم بها 

املختص يف العالج الحريك. ومن العنارص التي يجب اعتبارها نذكر: طاولة العمل بارتفاعها 

القابل للتعديل )58-90 صم( وسطحها وشكلها. 

خاصة  املستوي  السطح  من  أفضل  الحاالت  بعض  يف  يكون  املائل  الطاولة  فسطح 

رقابهم  أجهزة حول  يستعملون  الذين  أو  البرص  يف  اضطرابات  من  يعانون  الذين  لألطفال 

واملثبتة للذقن ألنه يسمح بتغطية أفضل ملساحة الورقة. 

• تكييف الوسائل الكتابية: 	

يبدو تعديل أدوات الكتابة رضوريا ألن القصور الحريك قد ينعكس عىل متلّك الكتابة 

نظرا لضعف العضالت وتقلّصها الذي تؤثر يف سالسة الحركة ومراقبتها، مع وجود حركات ال 

إراديّة دخيلة معرقلة وتحكم غري كاف يف الحركة الدقيقة، مام يدخل اضطرابا خاصة عند 

الكتابة. وتتّم التكييفات بحسب حالة كل طفل وقدراته عىل املسك وقوة الشّد والتسطري... 

ويقوم بها التكييفات املختص يف تقويم الحركات.

ويف بعض الحاالت، تستعمل آالت لشّد معصم اليد مع حامل للقلم وبعض األدوات 

)مسطرة سهلة املسك...(.

يجب أن تكون اآلالت: 

مثبتة مبعصم اليد، للمساعدة عىل الكتابة.ـ 
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سهلة االستعامل. ـ 

عىل مقاس معصم اليد. ـ 

مريحة، ال تحدث أّي أمل وال ترتك أثرا باليد.ـ 

ومراقبتها من قبل املريب أمر رضوري. وعليه نزعها كلام مل يستدع األمر استعاملها.

وعىل املريّب أن يرشح ذلك لبقية املتعلمني. ويبني لهم أهمية استعاملها بالنسبة إىل 

رفيقهم.

•   اللجوء إىل اإلعالمية:	

قد ال تتامىش التعديالت املذكورة املتعلقة بالكتابة وقصور بعض األطفال ذوي اإلعاقة 

الحركية عىل مستوى األطراف العليا التي تتسبب يف اضطرابات أداء بعض وظائفها كاملسك 

بعض  الرتبوية. وتكون  الوسائل  واستعامل  والتصوير  الكتابة  عند  يولّد صعوبات  ماّم  مثال؛ 

االضطرابات األخرى املقرتنة باإلعاقة الحركية سببا يف بطء اإلنجاز والشعور بالتعب السيع 

وصعوبات يف التنظيم وبناء اسرتاتيجيات تعلّم غري مالمئة.... فتستدعى اللجوء إىل اإلعالمية 

وتكييف الوضعيات الرتبوية وتوظيف موارد تربوية تسّخر للمتعلم.

واإلعالمية أداة حتمية تساعد عىل دمج الطفل ذي اإلعاقة الحركية تربويا. وقد بات 

العمل بالحاسوب موظّفا باملدارس واملنازل، لذا ينبغي اعتامده. مع الحفاظ عىل االستمرارية 

بني األجهزة املستعملة باملدرسة وتلك التي تستعمل باملنزل، للحفاظ عىل تناسق املساعدة 

التكنولوجية. ويجد املريب مصلحتني أساسينت يف اللجوء إىل استعامل الحاسوب أثناء التعلّم:

تنمية االعتامد عىل النفس وتحسني مردود الطفل. ـ 

توفري مراجع ووسائل تربوية مكيّفة ومالمئة.ـ 

تعود هذه األدوات املوظفة لفائدة املتعلمني الذين يعانون من قصور حريك بالفائدة ـ 

عىل اآلخرين أيضا.

تبقى الفوائد املنتظرة من توظيف الحاسوب مرتبطة بالجهاز املستعمل.  فاملنضدة ـ 

غري املكيّفة مع إمكانيات الطفل ذي اإلعاقة غري مريحة. وتكون مصدرا للتعب. بينام 
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الطفل عىل ذاته  اعتامد  الحريك، يف  املقّوم  بها  التي ينصح  املكيفة  تساهم األجهزة 

ومتّكنه من أداء األنشطة.

اإلعاقة ـ  ذي  للطفل  البدنية  للخاصيات  استجابة  اإلعالمية  التجهيزات  اختيار  يتّم 

الحديثة  التكنولوجيات  استعامل  يكون  أن  ويستحسن  استقالليته.  ومدى  وقدراته 

وسيلة ال غاية يف حد ذاتها، أي أّن اللجوء إليها ال يتم إال عند الرضورة واستحالة قيام 

الطفل ذاته بالنشاط املطلوب.  

يتطلب اختيار التكنولوجيا متعددة االختصاصات املناسبة تشاورا بني املتدخلني من ـ 

الوسط املدريس واملجال الصحي، وخاصة املقّومني الحركيني حتى تكون اإلعالمية يف 

خدمة الطفل.

•   التدّرب عىل استعامل الحاسوب:	

الشخص ذو اإلعاقة بحاجة إىل: 

استعامل معّوض للفأرة يتالءم وصعوباته الحركية.ـ 

تكييف القابضات.ـ 

جهاز رقن مكيّف.ـ 

لوحة مفاتيح مجهزة بدليل أصابع. ـ 

لوحة مفاتيح معّدلة كبرية أو صغرية.ـ 

لوحة مفاتيح خاصة. ـ 

برمجية ذات وظيفة معّوضة: نظام تنقيط وماسح آيل للشاشة )من نوع ماسح ضويئ(.ـ 

لوحة مفاتيح افرتاضية: أنظمة الفهرست املخترصة، أنظمة التنبؤ املساعدة عىل الرقن ـ 

.)wivik نوع(

اإلنتاج الكتايب باليد صعب وأحيانا مستحيل بالنسبة أىل املتعلم ذي اإلعاقة الحركية. 

وتكون قراءته من قبل املعلم غري ممكنة لذا يحقق استعامل الحاسوب اليوم سهولة ومرونة 

وجامال يف الكتابة واقتصادا يف الجهد، إذ نستطيع أن نكتب بخط جميل وبسعة وملدة أطول. 
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فالصعوبات الحركية من جهة والصعوبات املتعلقة بتنظيم الفضاء من جهة ثانية ال يسمحان 

و  تقوميها.  املريّب صعوبة يف  يجد  لذلك  وتبعا  القراءة.  نظيفة سهلة  أعامل  بتقديم  للطفل 

يكون املتعلم غري راض عنها. 

يسمح استعامل الحاسوب يف الفصل وسيلة معّوضة للكتابة بأن يكون الطفل »محور 

؛إذ من  إنجازها  املراد  املهمة  املعرفية مع  الصعوبة  أن يتامىش ومستوى  النشاط«. ويجب 

اليسري نسخ كلامت عوض كتابتها ممالة. كام أنّه من اليسري كتابة الكلامت املألوفة عوض 

الكلامت املتملّكة حديثا. ومن اليسري أيضا الكتابة تبعا لنسق الطفل ال مسايرة نسق البقية 

بالفصل )مثال يف حصة إمالء(. 

•   املسارات الفنّية / الخطّية: 	

  يستطيع املتعلم، حسب إمكاناته، فهم العمل املقرتح عليه باستعامل أدوات عامة 

لوحات  الفني:  التعبري  أدوات  واستعامل  مثال  الهندسة  يف  خاصة  تعليم  وبرمجيات  للرسم 

تخطيطية مع برمجية افرتاضية أدوات رسم تقليدية.

•  البحث عن املعلومات وتبادلها:	

يعّد اإلبحار عىل الوب WEB والبحث يف الوثائق اإلعالمية عامال هاما يف االعتامد عىل 

الذات، خاصة بالنسبة إىل األطفال الذين يالقون صعوبات يف التنقل إىل املكتبات العمومية. 

والربمجيات الهامة املمكن اعتامدها هي: 

الربمجية املخصصة ملعالجة النصوص. ـ 

يكون ـ  بأن  للطفل  تسمح  والصور  املشاهد  بنوك  أو  للتصوير  املخصصة  الربمجيات 

منتجا ومبدعا ال يقل شأنا عن أترابه األسوياء.

برمجيات الرياضيات.ـ 

أن  العملية  التجربة  بيّنت  إذ  بعناية؛  اختيارها  يتّم  وأن  الربمجيات  هذه  تعّهد  يجب   

اللجوء إىل عدد قليل من الوسائل الوظيفية املتعددة االختصاصات واملسيطر عليها أفضل من 

اللجوء إىل عدد كبري منها، إذ ال ميكن التحكم فيها واستعاملها بنجاح يف التطبيق الرتبوي اليومي.
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 اختيار الربمجيات املتضمنة لتعلاّمت مدرسية للحاجات الخصوصية للمتعلم يتطلب 

تشاورا بني املعلمني والفريق متعدد االختصاصات املتابع للطفل، للتمّكن من حسن اختيار 

الربمجيات املالمئة له وملستواه املدريس.

•   تكييف الزمن املدريس:	

يتطلب األطفال الذين يعانون من قصور حريك عالجات وحصص إعادة تأهيل تقتيض 

عادة زمنا طويال، ألّن زمن العمل يف املؤسسة مرتبط بصحتهم. فيواجهون بذلك صعوبات يف 

تنظيم الزمن تزيد من حّدتها الصعوبات الحركية؛ فينتج عنها بطء شديد يف إنجاز األنشطة 

التعليمية.

حلول  تصّور  ميكن  األمراض،  من  والعالج  جراحية  عمليات  إلجراء  التغيّب  حال  ويف 

تعويضية كنقل الدروس والدراسة يف املستشفى مبساعدة األصدقاء وأعوان الخدمات الصحية 

واألولياء، وذلك باحرتام قدرات املتعلّم الحقيقية يف هذه الفرتة والظروف الخاصة.

ينبغي أن يقّدر التقويم الجزايئ أو التكويني خصوصيات الطفل، كأن تكيّف االمتحانات 

مجهوداته  تقدير  يف  بالغنا  وكلام  التسامح.  يف  مغاالة  دون  املقرتحة،  اليومية  والتامرين 

اليأس ويصيب  القدرة عىل متابعة املستوى الدرايس املؤّمل، فينتابه  ونتائجه، يشعر بعدم 

عائلته اإلحباط.

وتتطلب عملية تكييف االختبارات إضافة وقت إلنجازها ومساعدة مادية أو برشية.

•   التكييفات الرتبوية:	

يعترب تعلّم طفل ذي اإلعاقة شطا أساسيا لنجاح كل األطفال؛ إال أنه يكتيس أهمية أكرب بالنسبة 

املحتويات  الذين يالقون صعوبات خاصة. وإّن هاجس تطويع  الحركية  اإلعاقة  إىل األطفال ذوي 

ومالءمة الطرق  يجب أن  ال يؤدي إىل هبوط يف مستوى ما هو مطلوب، نظرا ملا لذلك من انعكاس 

ويف  الشخصية  مناء  يف  تسهم  أن  شأنها  من  التي  الكفايات  وامتالك  املعارف  اكتساب  عىل  سلبي 

املساعدة عىل التكييف االجتامعي املؤمل. لذلك  ينبغي عدم الوقوع يف مواقف الحامية املفرطة. 

بل يتحتّم استهداف أرقى الطموحات التي تتالءم وإمكاناتهم وتتامىش مع طاقاتهم.
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التفاصيل. وهي  الوثائق كل  املقرتحة يف هذه  املالءمة  التكييفات وأعامل  ال تستوىف 

متثل منهجا للتفكري ودعامة للتكييفات املحتملة الواجب إدخالها يف نطاق املرشوع الرتبوي 

اإلفرادي.

• رعاية  املهارات الحركية:	

والطي  القص  وأنشطة  األشكال  ورسم  التسطري  عند  صعوبات  التالميذ  بعض  يجد 

الهندسية  األشكال  رسم  املّخي IMC عن  الحريك  القصور  ذوو  األشخاص  ويعجز  واإللصاق. 

املركبة، نظرا ملا يتطلبه ذلك من قدرات حركية دقيقة يقتضيها التعامل مع األدوات الرياضية 

األدوات  بتعديل  األداء  يف  العراقيل  هذه  تجاوز  وميكن  املنقلة....(.  )املسطرة،  املناسبة 

الهندسية املستعملة: كاستخدام مسطرة سهلة املسك ثقيلة أو تلتصق بالطاولة أو بها مقبض 

ذلك.  أمكن  كلام  باإلعالمية  االستعانة  يستحسن  فإنّه  عامة  وبصفة  بسهولة.  مسكها  يتيح 

وميكن إعفاء الطفل من بعض األنشطة املعقدة.

• التعامل مع املعلومات البرصية املعقدة:	

ينبــــغي:

تجنب تعّدد املعلومات عىل السبورة أوالفضاء الحائطي أوالصفحة وتشتتها.ـ 

اختيار عرض مألوف وبسيط ومهيكل وغري مثقل باملعلومات. ـ 

اختيار كتابة مناسبة واقرتاح مترين واحد بالصفحة الواحدة.ـ 

تجّنب التامرين التي تتطلب الربط بني العنارص بسهم )يف درس قواعد اللّغة مثل ـ 

ربط الفعل بفاعله/ أو ربط العدد مبجموعة العنارص التي تقابله يف الرياضيات(.

• تهيئة الذاكرة واضطرابات االنتباه:	

 اقرتاح أنشطة تستدعي درجة انتباه متدرّجة مع لفت انتباه التلميذ إىل املرحلة التي ـ 

وصل إليها من النشاط املقرتح عليه )طرح أسئلة مثال(.

تجنب املطالبة باإلرساع يف إنجاز املهام.ـ 
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يف حالة اضطرابات الذاكرة املرتبطة باضطرابات االنتباه، يتعنّي عىل املدرّس:ـ 

♦ التذكري بالتعليامت واملعارف الحاصلة. 	

♦ تنويع طرائق العرض.	

♦ توفري محيط عمل واضح ومهيكل. واعتامد أساليب متنوعة تضمن االستذكار والرتكيز 	

عىل املهمة املقرر إنجازها.

• تنظيم العمل يف حالة وجود صعوبات:	

  إّن بعض املتعلمني ذوي اإلعاقة الحركية، وخاصة الذين أصيبوا برّض دماغي، يخفقون 

وقد  متعددة.  معلومات  بني  الربط  مهمة   تقتضيها  التي  املختلفة  العنارص  استيعاب  يف 

تعرتضهم صعوبات يف تنظيم العمل مبنهجية ووفق اسرتاتيجية وجيهة وسديدة.

 وال يقّدر هؤالء أحيانا عىل حّل مشكل.....أي عىل تصّور الحّل وتنظيمه وفق ترتيبات 

مع  عملهم  وتنظيم  املعلومات  أخذ  اسرتاتيجيات  تطوير  عندها،  فيستحسن،   منظمة، 

توجيههم إىل تكوين متّشيات ذاتية. ويقرتح عليهم أسلوب أو عدة أساليب ملساعدتهم عىل 

النجاح يف املهام املقرتحة ومساعدتهم عىل بناء التفكري املنطقي.

يوّجه التلميذ يف جميع مجاالت التعلّم إىل التفكري يف اختيار املنهجية التي يتبعها ذاتيّا 

ليفهم آلية األخطاء املرتكبة من قبله وسبل إصالحها. ويعرّب عن رأيه شفويّا. ثم يستبطنه 

املتعلم يف وضعية  أخفق  وكلام  ذاتيا(.  املعرفة  )بناء  العمل  املتوّخاة يف  الطريقة  لتوظيف 

شاملة ومركبة، وجبت تجزئتها إىل عنارص مبّسطة.

عدم التّغايض عن مساعدة الطفل يف تنظيم مسك كراساته ودفاتره املدرسية.

• معالجة صعوبة التعليامت األساسية:  	

 يعاين التالميذ املصابون بقروح دماغية من صعوبات خاصة يف تخطي بعض آليات 

القراءة. ويبقى األطفال املصابون بقصور برصي فضايئ يف مرحلة التهجئة، نظرا لالضطرابات 

 /d/b/b/البرصية. ويظهر ذلك فيستحيل التمييزبني الحروف متشابهة األشكال مثل ب/ت/ي

واتجاهها، لذا وجب إجراء تكييفات تربوية منها: 
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تقديم نصوص قراءة تكون واضحة الكتابة وبفضاءات محرتمة بني كلامتها.ـ 

تقسيم النص إىل وحدات تقع إحاطة كلامتها بخط مغلق.ـ 

استعامل ألوان تختلف عن لون السبورة عند الكتابة وكذلك عند نسخ النصوص.ـ 

وتوسيع األبعاد بني األسطر. ـ 

تيس القراءة املسرتسلة بواسطة نقاط استدالل.ـ 

متكني الطفل من متابعة القراءة بالسبابة. وتعيني بداية كّل سطر ووضع السبّابة بعد ـ 

كل كلمة، ليرتك فضاء بني الكلامت املكتوبة.

ونقطة ـ  السطر  أول  يف  خرضاء  )نقطة  مثال  ملّونة  برصية  استدالل  نقاط  استعامل 

حمراء يف آخره(.

تفريع النص إىل وحدات صغرية دون الرضر باملعنى.ـ 

يجب أن تكون عملية التمييز وفك الرموز املتصلة بالكتابة موضوع عمل منهجي، ـ 

بالنسبة إىل أصحاب االضطرابات البرصية – الفضائية،  عند الرضورة واستحالة قيامه 

لتعريز  باملعنى رضورية  العناية  القراءة. وما دامت  لتعلم  املطلوب  بالنشاط  ذاتيا 

القراءة، يجب، كلاّم تيّس األمر، تقديم نصوص حقيقية تكون وحدة أو  الرغبة يف 

قصص قصرية.

الكتابة:

الحرص عىل أن تكون األبعاد بني الكلامت أكرب من األبعاد بني الحروف.

العّد والحساب:

قد ال يتوصل التالميذ إىل العّد عندما نقرتح عليهم إنجازه انطالقا من عنارص، لذلك 

ينصح بأن نعلّم الطفل تنظيم املجموعات بـ:

ترك فضاء كاف بني العنارص يجّنبه عّدها مرتني.ـ 

تجّنب ترك فضاء كبري مبالغ فيه حتى ال تحتسب األبعاد.ـ 

وميكن أن نعلمهم أيضا:
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اإلرساع أو اإلبطاء أثناء العد.ـ 

وضع العنارص التي يتم ّعدها جانبا بإبعادها أو وضعها يف علبة.ـ 

الكميات ـ  بخصوص  أدائهم  تحسني  يف  البسيطة  االحتياطات  تسهم  عامة  وبصفة 

الصغرية.

 يف الحساب:

الحّد من وضع العمليات عموديا.ـ 

تطوير تعليم الحساب وقواعده: من الرضوري تدريب هؤالء املتعلمني عىل الحساب ـ 

الذهني، بسيطرتهم عىل القواعد األكرث استعامال. وعندما تكرب األعداد يف العملية، 

توضع بني أيديهم آالت حاسبة، وتوجد حاليا آالت حاسبة بشاشة كبرية وأرقام واضحة 

ومقروءة، حتى بالنسبة إىل من يعانون من االضطرابات البرصية.

•  تفّهم ذي إعاقة ومساعدته:	

كل  بتعاون  تتحقق  رضورية  تهييئات  حركية  إعاقة  وضعية  يف  طفل  دمج  يتطلب 

املتدخلني وتسمح مبعرفة صعوبات الطفل وحدود إمكاناته وقدراته بإنجاح مرشوع الدمج.

وهذه بعض القواعد املفيدة:

احرتام تطور الطفل وقدراته عىل التكيّف ببطء مع الوضعيات الجديدة. ـ 

املراوحة بني فرتات العمل وفرتات االسرتاحة، تجنبا للتعب واإلرهاق.ـ 

أمامه لإلجابة عن سؤال مطروح وتدريبه شيئا فشيئا عىل اإلرساع يف ـ  فسح املجال 

ذلك. 

التحقق من جلب انتباهه قبل مطالبته بأمر ّما.ـ 

مصاحبة الطلب الشفوي بحركات إيحائية وإميائية. ـ 

التدّرج عند توجيه الطلبات له من البسيط إىل املعقد مع تنويعها. ـ 

منحه وقتا إضافيا عند الطلب ومتكينه من معينات تساعده عىل الكتابة ـ 
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• العمل الجامعي:	

الدمج الرتبوي لطفل يف وضعية إعاقة حركية هو مسؤولية جامعية. ال يهّم املريب أو 

املربني الذين يستقبلونه يف الفصل فقط. بل يستدعي جهود مختلف املتدخلني. وهذا العمل 

التشاريك رضوري جدا لتحديد أهداف التعلم وطرائق تنفيذها وتنسيق األعامل بني مختلف 

املتدخلني، مام يستوجب اعتامد املرشوع الرتبوي اإلفرادي والتزاما متواصال من كل املتدخلني.

• التعاون املطلوب:	

أهل االختصاص من املهنيني يف املجال الصحي العالجي والتأهيل  واألطباء املختصون ـ 

الحريك واملنطّقون ومقومو  الطبيعي والعالج  العالج  العام وأخصائيو  الطّب  أو من 

النظر وأخصائيو العالج النفيس الحريك واألطباء النفسانيون، لكّل منهم دوره يف متابعة 

لضامن  الظروف  أفضل  إعداد  يف  يساهمون  فهم  به.  واإلحاطة  املراهق  أو  الطفل 

والتكييفات  التعديالت  ويقرتحون  الرتبوية.  املؤسسة  داخل  للطفل  جيد  استقبال 

املرشوع  أولويات  تحديد  يف  ويسهمون  اإلعاقة.  ذي  حالة  مع  املتناسبة  الرضورية 

الرتبوي وتقييم الضغوطات واملوارد. وتخضع تدخالتهم جميعا إىل إجبارية السية 

املهنية.

املربون املختصون يتدخلون غالبا عندما يكون الطفل بحاجة إىل مساعدة إنسانية ـ 

معلومات  أواستخالص  كالتنقل  اليومية  الحياتية  الشؤون  ببعض  للقيام  متأكدة، 

األنشطة  يف  الطفل  املختص  املريب  ويساعد  الصحية.  املجموعات  إىل  أوالذهاب 

الذاتية  االستقاللية  تحقيق  من  ميّكنه  كام  اليومية؛  األنشطة  من  وغريها  املدرسية 

مع  ويساهم  للتعلّم.  واألمان  الرفاه  أفضل ظروف  له  ويوفر  االجتامعي  واالندماج 

بقية األطراف املتدخلة يف نطاق التكامل والتشاور؛ فال يحاول التفريق بني الطفل 

ومعلّميه وال بينه وبني أصدقائه وال ويقوم مقامه عند إنجاز الدروس. ولكن يقّدم 

له العون الرضوري الكايف.



مشروع االستراتيجية العربية لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة86

املتدخلون اآلخرون:

تحسيس بقية املتعلمني وتشجيعهم عىل حسن استقبال صديقهم الذي يف وضعية ـ 

إعاقة، ألّن حضوره ال يرضهم. 

يسعى أولياء الطفل ذي اإلعاقة إىل تقديم العون املادي واملعنوي الالزم. ويسهمون ـ 

التفسريات  تقديم  الرضوري  من  لذا  اإلفرادي،  الرتبوي  املرشوع  إنجاح  يف  بجدية 

الرضورية إىل األولياء واإلنصات إليهم مع فهم القلق الذي يساورهم عند مجيئهم 

إىل املؤسسة وتساؤالتهم والعمل عىل إسهامهم يف متابعة ابنهم. 
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W  دليـل مرّبي ذوي اإلعاقة البصـرية

أهداف الدليل:

اإلعاقة  ذي  الطفل  منّو  معرفة خصوصيات  عىل  املدرسني  ملساعدة  الدليل  هذا  أعّد 

البرصية وحاجاته وتحسني تكيّف هذه الفئة داخل مجموعة الفصل وتفعيل طاقاتهم وتهيئة 

الوسط الدامج وإعداد األنشطة الرتبوية املالمئة لهم وإنجازها.  وللتخفيف من القلق الذي 

قد ينتاب املدرس عند استقباله طفال ذا إعاقة برصية بفصله. وهو يستند إىل نفس املبادئ 

العامة املتّفق عليها والتي سبق ذكرها.

ولهذا الدليل ثالثة  أهداف: 

تقديم املعلومات الرضورية املتعلقة بفهم املميزات الذهنية والوجدانية لطفل ذي ـ 

إعاقة برصية وحاجاته الخصوصية لوضع أهداف تعليمية تعلّمية مالمئة لحاجاته.

املساعدة عىل استقبال ذي إعاقة  داخل الفصل وتهيئة املعينات التعليمية والتقنيات ـ 

الرتبوية املالمئة لحاجاته الخصوصية.

املساعدة عىل العمل الجامعي يف إطار املرشوع الرتبوي اإلفرادي مع العائلة ومختلف ـ 

املتدخلني.

البرصية   القدرات  تعوزه  إذ  األطفال  من  كغريه  ليس  البرصية  اإلعاقة  ذو  والطفل 

العادية. فنموه النفيس الحريك والذهني والوجداين والعاطفي واالجتامعي قد  تحقق بقبوله 

هذه اإلعاقة. فهو إذن حالة خاصة.

ويختلف ذوو اإلعاقة البرصية جذريا فيام بينهم تبعا لطبيعة اإلعاقة ودرجة حدتها. 

املساعدة  إىل  الحاجة  والكفاءات:  القدرات  االختالف عىل عّدة مستويات من حيث  ويربز 

االجتامعية  بالظروف  واالهتامم  الرتبوية  األنشطة  وتنظيم  الفصل  تهيئة  إىل  والحاجة 

واالقتصادية والثقافية التي نشؤوا فيها. يضاف إىل ذلك املسار الطبي والعالجي والرتبوي قبل 

االلتحاق باملؤسسة الرتبوية.
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من املتفق عليه أن حمل النظرات الطبية يحّسن الرؤية، إال أّن الصعوبات النفسية 

تصبح  أحيانا...(  لألشياء  تصورات خاطئة  بالنفس،  الثقة  عدم  )قلق،  الزمن  مبرور  املرتاكمة 

مصدرا للشعور باإلعاقة وتضاعف صعوبات التعلّم.

وال يساعد الدمج الرتبوي الطفل ذا اإلعاقة البرصية عىل اكتساب املعارف فقط. وإمنا 

يساعده كذلك عىل مشاركة اآلخرين ضمن فريق، يف إنجاز األنشطة ومجابهة املشكالت وحلّها 

الفريق.  الذات. وبذلك يكتسب مكانة فعلية ضمن  العيش يف محيط طبيعي يحقق  وعىل 

وتنمو استقالليته الذاتية يف اكتساب املعلومات  واإلبداع، إذا ما توفرت له وسائل ومعينات  

برصية. وبذلك تتغري نظرته وأفكاره القبلية السلبية إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة البرصية.

يوفر دمج طفل مبدرسة عادية فرص النشاط داخل فصول لها ظروفها الزمانية واملكانية 

العادية. فيكون مدعّوا إىل اإلسهام  يف مختلف األنشطة املدرسية،  كبقية األطفال. وميّكن 

الّدمج  ذوي اإلعاقة من العيش داخل املجتمع. فاملؤسسة الرتبوية هي مجتمع مصغر،  أي 

أنها محيط يعيش فيه أشخاص مختلفون ويتفاعلون ويقيمون عالقات صداقة ثرية بينهم.

• مفهوم اإلعاقة البرصية:	

ما العني ؟

العني عضو البرص مقلتاها محميتان داخل تجويفني عظيمني هام املحجرين ويقيهام 

من الخارج الحاجبان واألجفان وأهدابها والغشاء الدمعي حواليهام. وتتصل املقلتان مباشة 

تنعكس   مقلتها.  حوايل  مركّزة  عضالت  العني ست  وتحرّك  البرصيني.  العصبني  عرب  بالدماغ 

والعدسة.  القرنية  بواسطة  البؤبؤ  عرب  العني  عىل  املريئ  الجسم  من  الصادرة  الضوء  أشعة 

وهذه تحّولها إىل صورة للجسم عىل الشبكية. وتحتوي الشبكية عىل ماليني الخاليا الحّساسة  

للضوء التي تحّول الصورة  إىل الّنبضات العصبية. وتنقل هذه النبضات عرب العصب البرصي 

إىل الدماغ. وتعالج املعلومات الواردة إىل الدماغ عن طريق العصبني البرصيني لتكون صورة  

منسقة واحدة.

• السجل املفاهيمي.	

هنالك معياران طبّيان ميّكنان من تحديد اإلعاقة البرصية ودرجاتها وآثارها،  هام: حّدة 

اإلبصار – املجال  البرصي.
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• الحّدة البرصية:	

تتمثل حّدة اإلبصار عادة، يف إدراك الجزئيات والتفرقة بني نقطتني متقاربتني. ويتّم 

تحديد هذه القدرة باعتامد لوح طبي يحتوي أسطرا كتبت عليها أحرف أو أشكال يتناقص 

        1  البرص. وعندما يدرك املخترَب السطور العرشة 
حجمها من سطر إىل آخر. كل سطر ميثل  10

. 10 
10 مبحتوياتها، ميكن القول أّن الرؤية عنده تاّمة وأّن  له رؤية من فئة 

أو  الضويئ  االنعكاس  يف  اضطراب  عن  ناتجا  اإلبصار  حدة  نقص  يكون  أن  وميكن 

البرصية  العصبية  األوردة  عىل  املسلط  كالضغط  الدماغ،  يف  أوإصابة  العني  بزرقة  إصابة 

veines nerveuses optiques. ويعترب قارصا برصيا كّل شخص تكون حّدة برصه يف أفضل العينني، 

.  4         
بعد إجراء التصحيحات الطبية الالزمة، أقّل من 10

•  املجال البرصي:	

املجال البرصي هو ما ميكن لعني ثابتة إدراكه من االتساع الفضايئ. ويقاس عادة مبحيط 

دائري تقّدر زاويته  بـ 180 درجة. ويختلف املجال البرصي من شخص إىل آخر. ويعترب قارصا 

برصيا كل شخص يكون مجاله البرصي دون 10 درجات. وعلينا أن منيّز بني الوظيفة البرصية 

واإلبصار الوظيفي. ألّن التصحيح البرصي الذي يتلقاه الطفل لعينيه يتعلق باإلبصار الوظيفي 

.vision fonctionnelle

•   الوظيفة البرصية: 	

  تتضمن هذه الوظيفة، الحدة البرصية واملجال  البرصي.

•   اإلبصار الوظيفي: 	

  هو وظيفة دماغية/ مّخيّة، تتمثل يف تفاعل الشخص بصورة إيجابية مع العامل املحيط 

به، خالل حياته اليومية. ويشتمل اإلبصار الوظيفي عىل ثالثة أبعاد هي:  

البعد البرصي: هو اإلدراك البرصي. ويرتبط بحالة مقلة العني Globeoculaire.ـ 

البعد الشخيص: يهّم القدرات الذهنية للشخص )كفاءات التأويل والتعرف(ـ 

وتطور منّوه الحيس العام )حالة بقية األعضاء الحسية( وحالته النفسية )مدى تحفزه ـ 

للرؤية( وحالته البدنية العامة...
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البعد املحيطي: األلوان والتباين )التناقض( واتساع الفضاء والحركات  واإلضاءة... إلخ.ـ 

وتتم التصحيحات الطبية البرصية عىل املستويني األخريين )الشخيص  واملحيطي فقط(.

• أصناف القصور البرصي: 	

التصحيحات   بالرجوع إىل معطيات الحّدة البرصية املتعلقة بأفضل عني بعد إجراء 

العاملية  املنظمة  فإّن  أخرى.  البرصي من جهة  املجال  وإىل  عليها من جهة،  الالزمة  الطبية 

للصحة OMS تحدد خمسة أصناف من القصور البرصي؛ اثنان منها يعّدان من ضعف البرص 

وثالثة من العمى.

•  ضعف البرص صنفان: 	

بعد ـ  بأفضل عني  فيه  اإلبصار  املعتدل: ترتاوح حّدة  البرصي  القصور  األول:  الصنف 

، واملجال البرصي أقل من 10. وهذا   3         
         1  و10

إجراء  التصحيحات الطبية الالزمة، بني  10

إىل   ويحتاج  عامة   طبيعية  بصفة  واجباته  أداء  من  يتمكن  املعّوقني  من  الصنف 

مساعدة أحيانا. 

إجراء ـ  بعد  عني   بأفضل  فيه  اإلبصار  حدة  الحاّد:  البرصي  القصور  الثاين:  الصنف 

         1  واملجال البرصي أقل من 10. وذو 
         1  و 10

التصحيحيات الطبية الالزمة، ترتاوح بني  20

اإلعاقة من هذا الصنف ميكنه أداء بعض الواجبات املرتكزة عىل  البرص. ولكنه يحتاج 

إىل  مساعدات نوعية وإىل وقت أطول إلنجاز نشاط  ّما.

• La cécité  يحتوي 3 أصناف:	 العمى

الصنف األول: ترتاوح حدة اإلبصار فيه بأفضل عني، بعد إجراء التصحيحات الطبية ـ 

الالزمة بني  و  واملجال البرصي أقل من 5. وهذا  الصنف غري قادر عىل أداء واجبات 

ذات عالقة بالبرص. فهو إذن بحاجة إىل وسائل حسية أخرى ملعرفة محيطه )كالسمع 

واللمس(. وينتابه التعب  بسعة.

الصنف الثاين: تكون حّدة اإلبصار فيه، بأفضل عني بعد إجراء التصحيحات الطبية  ـ 

الالزمة  أقل من، واملجال البرصي أقل من 5. وهذا  الصنف من ذوي اإلعاقة ال يدرك 

إال الضوء.
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الصنف الثالث: وهو العمى التاّم.  ويعني عدم القدرة  عىل إدراك أي  مصدر للضوء.ـ 

•  بعض مظاهر الرؤية غري الجيدة: 	

لهذه  املظاهر املختلفة من الرؤية غري الجيدة ملحيط ذي اإلعاقة، أثر سلبّي جّدا عىل 

تعلّمه:

املسافات واألجزاء ـ  الظالم. وتتمثل يف صعوبة تحديد  التام لألشياء يف  اإلدراك  عدم 

وتباين األلوان وعدم القدرة عىل إدراك النتوءات والتضاريس. ويكون املحيط تبعا 

لذلك، مسطّحا باهتا وذابال وغري محدد وضبابيا. واإلبصار املحيطي مصحوب بظالم 

الرؤية  البرصي، بسبب هدر يف  املجال  مركزي. وحدة اإلبصار ضعيفة جدا وكذلك 

يتعلق مبوضع ّما يف املجال البرصي، فتبدو صورة املحيط املدركة كلوحة غطي جزء 

منها ببقعة سوداء.

اإلبصار األنبويب: وهو رضب من اإلبصار يكون فيه املبرص كأنه يرى من خالل أنبوب ـ 

أو فتحة صغرية. فاملجال البرصي محدود للغاية. وال يسمح باستكشاف كامل املحيط. 

فهو كمن وضع عىل عينيه حاجزا يحّد من الرؤية التامة. ولقراءة صفحة من كتاب 

مثال أو تأمل لوحة زيتية كبرية، تراه يحرك رأسه باستمرار يف عدة اتجاهات ليمسح 

كامل صفحة الكتاب أو كامل اللوحة. واإلدراك يف هذه الحالة يكون مجزّءا أي ال 

يتم بصفة شاملة، كام هو الشأن عند املبرص العادي. واإلدراك الجزيئ يرهق الذاكرة 

ويهدر الطاقة  ماّم يجعل هذا الشخص يشعر رسيعا بالتعب.

•   أسباب القصور البرصي:	

 للقصور البرصي سببان رئيسيان، فهو إما أن يكون »خلقيا –وراثيا« أو مكتسبا.

•   القصور البرصي الخلقي:	

السليم ـ  الترصيف  عدم  عن  ينتج  مرض  هو   :Glaucouma الجلوكوما  أو  العني  زرقة 

العني.  الضغط داخل  للقرينية والعدسة. ويزيد  املغذي  السائل  املايئ، وهو  للخلط 

زيادة شديدة يف ضغط  ناتج عن  البرصي. وهو  العصب  يعالج يقيض عىل  وإذا مل 

العني، األمر الذي مينع الدم من الوصول إىل الشبكيّة. ويؤدي بالتايل إىل تلف الخاليا 
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العصبية. ويحدث التلف يف الجزء الجانبي من الشبكية. وينتقل تدريجيا إىل مركزها، 

تجنب  املصاب  الطفل  وعىل  جراحيا.  يعالج  مل  إذا  العمى،  إىل  يؤدي  الذي  األمر 

األنشطة الرياضية العنيفة، نظرا لحساسية العني املفرطة.  

املاء األبيض الكتاراكت الخلقي: هو مرض يأخذ شكل ظالم يف عدسة العني، يفقدها ـ 

شفافيتها ويؤّدي إىل عدم القدرة عىل الرؤية، إذا ما تأخر العالج. وقد يحدث مبكرا 

ألسباب وراثية أو أمراض مثل الحصبة األملانية التي تصيب األم أثناء فرتة الحمل. 

ضمور البرص: Atrophié optique: هو ضمور يصيب البؤبؤ، فيبيّض. وهذه اإلعاقة لها ـ 

أسباب  وراثية )زواج األقارب بالخصوص(.

االضطرابات الخطرية الناتجة عن خلل يف عضالت العني.ـ 

تستطيع ـ  فال  العني،   بني عضالت  التآزر  عدم  نتيجة  ويحدث   La strabisme الحول: 

العينان من جرائه، الرتكيز عىل شكل مريئ واحد يف ذات الوقت،  إذ يأخذ كل محور 

إبصار اتجاها مختلفا عن اآلخر. وال يلتقي املحوران عند نقطة واحدة. وهو األمر 

الذي يؤدي إىل ازدواج الرؤية.

إىل عدم  يؤدي  للعينني.  إرادي  ال  تذبذب رسيع  Nystagmus: هو  العني  مقلة  اهتزاز 

مشكالت  وجود  إىل  إضافة  بوضوح،  رؤيتها  عدم  وإىل  األشياء  رؤية  يف  الرتكيز  عىل  القدرة 

عديدة يف القراءة مثال.

قرص النظر: la myopie: تتمثل هذه الحالة يف صعوبة رؤية الشخص لألجسام البعيدة. 

ويستخدم الشخص، يف هذه الحالة، عدسات مقعرة Concave لتصحيح مجال الرؤية لديه يك 

يسقط ضوء األشياء عىل الشبكية نفسها.

طول النظر:  Presbytie أو  Hypermétopie: تتمثل هذه الحالة يف صعوبة رؤية األشياء 

القريبة. ويحتاج الشخص املصاب به إىل عدسات محدبة Convexe لتصحيح مجال رؤيته.

حالة صعوبة تركيز النظر: Astigmatisme: تتمثل هذه الحالة يف عدم قدرة الفرد عىل 

ويحتاج  العني.  لقرنية  الطبيعي  غري  الوضع  إىل  سببها  ويعود  مركز.  بشكل  األجسام  رؤية 

الشخص املصاب بها إىل عدسات أسطوانية لتجميع األشعة الساقطة. 
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الخوف من الضوء: Photophobie: هو مرض خلقي. ويكون لون برشة الشخص املصاب 

به  بيضاء جدا. وله عينان زرقاوان. ومييل شعره إىل الشيب. ويكون لدى الشخص املصاب 

مشاكل يف القزحية،  إذ تكون شاحبة وال متنع الضوء الزائد من الدخول إىل العني؛ األمر الذي 

يحدث لدى املصاب حساسية مفرطة للضوء.

اضطرابات أخرى نذكر منها:

عدم القدرة عىل ادارك لون معني أو بعض األلوان:

يخلط الشخص بني لونني متقاربني وال يدرك لونا معينا أو أكرث. ويظهر ذلك بالخصوص عند 

القيام ببعض األنشطة املدرسية كالتصوير أو قراءة الخرائط الجغرافية باعتامد ألوان مفاتيحها.

ومن أسبابه:

األمراض املعدية التي تصيب األم أثناء الشهور األوىل من الحمل.ـ 

سوء التغذية لدى املرأة الحامل.ـ 

سوء التغذية لدى الرضيع وخاصة  النقص من فيتامني »أ« الذي قد يسبب العمى.ـ 

•  القصور البرصي املكتسب:	

الحوادث التي قد تصيب العني:

اإلصابات والصدمات: املاء األبيض – الكتاراكت – ميكن أن ينجر عن صدمة تصيب ـ 

محجر العني. وقد يكون سببه اإلصابة بالسكري أو غريه.  وتتم معالجته جراحيا.

زرقة العني ميكن أن يحدث نتيجة جرح يف العني. ـ 

واأللعاب ـ  البلور   شظايا  ومنها:  كثرية،  أسبابها  العني  تصيب  التي  الجراح  الجراح: 

العنيفة )كاللعب بالسهام وباأللعاب النارية وباملفرقعات(.

الحروق: قد تصاب العني بحروق نتيجة مواد كيمياوية أوبعض السوائل الساخنة.ـ 

أمراض أخرى:

ومن أسبابها:

التطبب التقليدي املنترش عادة يف األوساط االجتامعية الثقافية الفقرية. ـ 

العدوى.ـ 
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• التعرف عىل ذي اإلعاقة البرصية بالفصل:	

يحدث أحيانا بأن ال يقع التفطن إىل إصابة طفل بقصور برصي. وهذا يعود ألسباب 

عديدة نذكر منها: 

أنه مل يفصح عن ذلك بتاتا، ظّنا منه أنه كغريه من األسوياء.ـ 

أنه مل يحظ مبتابعة تتعلق بأنشطة الكتابة أو القراءة.ـ 

أنه مل يتلق رعاية خاصة من قبل والديه النشغالهام عنه من جهة أوألنه  مل يزاول أي ـ 

تعلّم قبل مدريس، وأن محيطه يجهل بعض عوارض قصور النظر. ومن جهة أخرى 

فإن حدة اإلبصار وتدرّجها نحو الضعف قد تحدث يف مراحل متأّخرة من التعلّم.

 ومام يساعد املريب عىل التفطن لضعف البرص نذكر ما يل:

• اضطرابات بدنية:	

احمرار العينني. ـ 

بثور العني: وتشبه الدمل عىل حافة الجفنـ 

انتفاخ الجفنني وتدليهام.ـ 

حول ـ 

إفراز زائد للدموع من العينني.ـ 

• اضطرابات سلوكية:	

فرك العينني كلام تطلب النشاط املدريس تركيزا برصيا ملدة طويلة. ـ 

الضغط عىل الجفنني لرؤية جسم بعيد والتحقق من بعض أجزائه كالنظر إىل السبورة ـ 

واملعلقات الحائطية أو تغطية إحدى العينني بيده واالعتامد عىل األخرى للرؤية.

الصغرية، فال يستطيع ـ  القدرة عىل رؤية األجسام  الضوء وعدم  بالقلق من  الشعور 

التقاط ما سقط منها عىل األرض ووضع الرأس قريبا من صفحة مكتوبة أو تقريبها 

من عينيه.

العجز عن متابعة الكتابة عىل نفس السطر.ـ 
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مالحظة: عند التفطن إلحدى االضطرابات، سواء منها البدنية أو السلوكية، يتعنّي عىل 

املفحوص  أّن  ثبت  ما  وإذا  الالزمة.  الفحوصات  بذلك إلجراء  املدريس  الطبيب  إعالم  املريّب 

الذي  اإلفرادي  الرتبوي  املرشوع  اعتامد  املتدخلني  إشعار مختلف  إعاقة برصية، وجب  ذو 

يستجيب للحاجات الخصوصية لهذا الطفل.

• 	les troubles associés اضطرابات أخرى متصلة باإلعاقة البرصية

 االضطرابات املتعلقة باإلعاقة البرصية عديدة، منها:

 إصابة الطفل ببعض األمراض املعدية أو بارتجاج مخّي قد يحدث له قصورا برصيا. ـ 

فينجر عن ذلك ضعف يف املجالني الشفوي والكتايب. وهذه االضطرابات التواصلية 

تعوق بناء املعارف وهيكلتها بالصورة املطلوبة. وملساعدة الطفل عىل تجاوز هذه 

الصعوبات يجب اعتامد مقاربة تربوية متّكنه من اكتساب مدلول الكلامت وإغناء 

معجميته ومعالجة أخطائه النحوية عند إنتاجه للجمل. وميكن أن تكون الصعوبات 

املعرتضة نتيجة ضعف السمع.

اضطرابات سلوكية ذات طبيعة أحادية: ويحدث هذا عندما يكون القصور البرصي ـ 

حادا فال يتسم صاحبه باملبادرة إزاء املجموعة املحيطة به. وال يستطيع التواصل مع 

املقربني منه، مام  تجاربهم، خاصة  املقام. وال يشاركهم  اآلخرين حسب مقتضيات 

ينتج عنه  انطواء عىل نفسه والعيش يف عامله الخاص به. وقد ال متنع االضطرابات 

من التميّز يف بعض األنشطة األخرى كالرياضيات والرتبية الفنية.

وميكن أن تظهر عند املعّوق برصيا، مشاكل عالئقية وانفعالية ناتجة عن عالقة وجدانية 

متوترة مع اآلخرين. فاألطفال ذوو اإلعاقة البرصية كثريا ما يتعرضون إىل السخرية من قبل 

املقلة  أواهتزاز  العينني  الجحوظ يف  أو  يستعملونها  التي  البرصية  املعينات  بسبب  أترابهم 

أو الحول. لذا وجب تقدميه ألترابه وتشجيعهم عىل قبوله ومّد املساعدة إليه عند الطلب.

وقد تبدو، عند املعّوق برصيا، اضطرابات سلوكية تتمثل يف لجوء الطفل إىل العنف 

دفاعا عن نفسه. ومبا أنه رسيع التعب خالل األنشطة التعليمية، فإنه يصبح كثري الحركة. 

ولتاليف ذلك، وجب إسهامه يف األنشطة املدرسية مع مراعاة نسقه يف التعلّم.
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وإّن تراكم القصور )سمعي –برصي- ذهني أي تعدد اإلعاقات( يحد من القدرات. وإذا 

ما وجد الطفل يف وسط اجتامعي و اقتصادي غري محظوظ، تنعدم عنده امليرثات املعّوضة 

لتطوير قدراته.

• الصعوبات النوعية لذي اإلعاقة البرصية وحاجاته الخصوصية:	

والحركية  الذهنية  القدرات  أي  البرصية  اإلعاقة  ذي  للطفل  النفيس  التطور  إن 

والوجدانية واالجتامعية، قد تّم بتأثري ذلك القصور. فله حاجاته الخاصة املتناسبة مع درجة 

اإلعاقة. وللسيطرة عىل محيطه، يحاول التعويض بقدرات حّسية كالسمع واللّمس. وتتجىّل 

النشاط املدريس بوظيفة البرص املركزي )قراءة –  هذه الصعوبات البرصية،  عندما يتعلق 

كتابة – تحديد جزئيات( أو عند زيارة أماكن غري مألوفة وعوائقها غريبة. وهذا القصور يولّد 

لدى صاحبه شعورا ال يساعده عىل تحقيق االستقاللية الذاتية. فقدراته الكامنة وحدود أفاقه 

التي حدث فيها  بالسّن  القريب منه. وهي مرتبطة  التي يوفرها املحيط  بالحوافز  مرتبطة 

القصور. وكلام حدث القصور مبكرا كانت تأثرياته أكرب. وإذا ما حدث بصفة متأخرة، فإّن 

املصاب يكون قد اكتسب مدلول األجسام واألشكال واألحجام واأللوان وبعض الحركات، ما 

متكنه من تصورات دقيقة وسليمة للمحيط. ألن التعلّم يقتيض بطبيعته أن تكون للمتعلّم 

تصورات  دقيقة  لألشياء، وبخالف ذلك تتضاعف الصعوبات.

• أهم الصعوبات التي تعرتض ذا إعاقة برصية:	

صعوبات يف املستوى الحريك:

يوفّر اإلدراك البرصي للطفل كل العنارص األساسية الكتشاف محيطه، ألّن القدرة عىل 

السيطرة عىل حركاته وتحركاته يف محيطه وسيطرته عىل مفهومي الزمان واملكان وتحديد 

غيابها،  ويف  دقيقة.  برصية  معلومات  تستوجب  االتجاهات،  ومعرفة  بدقة  األشياء  موضع 

ترتاكم الصعوبات تبعا لحدتها ودرجتها فتؤثر عىل تطوره الحريك. إذ تالحظ عادة: 

صعوبات يف تصور الفضاء، إذ الطفل قادر عىل تصّور جسمه وما يحيط به من قريب ـ 

وعوائقه  املحيط  مكّونات  عىل  السيطرة  فانعدام  ذلك.  من  أبعد  هو  عاّم  وعاجز 

وضيقه واتساعه يحّد من تحقق االستقاللية الذاتية. بينام تسمح اإلحاطة املفرطة 

باكتشاف املحيط.
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والحريك ـ  النفيس  التطور  أّن  نالحظ  العمر،  نفس  من  العادي  بالطفل  وباملقارنة 

والعضل لدى ذي اإلعاقة البرصية، دون ما هو مؤّمل، نتيجة نقص يف إجراء متارين 

بدنية كالركض والقفز والسباحة.

أّن ـ  الشديد. ومبا  الخوف  ناتج عن  باكتشاف املحيط. وهذا  تلقائيا  يبادر املعّوق  ال 

املجال البرصي محدود، فإّن وضعية جسمه وحركاته تربز للعيان بسهولة.

يرتّدد يف التنّقل. ويبدو عنده عدم تناسق أثناء السري. ـ 

تبدو حركاته غري متناسقة. وتتّصف بالصالبة أحيانا ويكون غري قادر عىل آداء الحركة ـ 

انعكاسات سلبيّة  لها  الحركية  الصعوبات  الدقيقة )مسك قلم – طباشري...(. وهذه 

والرسم  والكتابة  القراءة  تعلّم  يف  جدا  رضورية  الدقيقة  الحركة  ألّن  التعلّم  عىل 

واألشغال اليدوية...

•  صعوبات عىل املستوى املعريف:	

خالفا للسوّي الذي يتمتع بتجربة برصية واسعة متكنه من مشاهدة املاء عند الغليان 

الخاصيات  فيدرك  املطر،  نزول  إثر  قزح  وقوس  مثال  البني  إىل  األخرض  من  األوان  وتدرج 

غري الثابتة لألشياء )أصواتها – ألوانها – أشكالها – أوزانها-(، فإّن ذا اإلعاقة البرصية يكّون 

مرجعيات خاصة به ال تتناسب أحيانا مع الحقائق الفعلية لألشياء. وهذه املفاهيم التي غالبا 

ما تكون ذاتية تفس تصوراته الخاطئة عن املحيط. فالحاصل البرصي الّنوعي والكّمي أسايس 

لتعديل التصورات. ويحاول الطفل تعويض هذا النقص بقدرات حسية أخرى يختلف أثرها 

عىل املعارف والبنى الفكرية، باستعامل حاسة البرص،  ألن اإلدراك البرصي عادة ما يتم بصفة 

شاملة؛ يف حني أّن اإلدراك السمعي أو اللميس يحدث بصفة متتابعة ومقطّعة وينجر عنه 

تصّور مجزأ للظاهرة. وهذه الحواس تتطلب تركيز االنتباه وإعامل الذاكرة التي تحدث تعبا 

شديدا لصاحبها. فالتأخر املعريف لدى ذي اإلعاقة البرصية ناتج عن صعوبات يف التصورات 

التطور املعريف هي ذاتها عند السوي وذي اإلعاقة؛ إالّ  والبناء املفاهيمي لألشياء. فمراحل 

أنّها تتطلب وقتا أطول لدى ذي اإلعاقة. وعموما فإّن الصعوبات املعرفية لدى ذي اإلعاقة 

البرصية هي التالية:
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صعوبة بناء مفهوم الفضاء و تصّوره. ومتّس بعض املواد املدرسية )قراءة- هندسة- ـ 

كتابة(. إالّ أّن ذا اإلعاقة البرصية ال يكتسبها بالصفة املرجوة مام يؤثّر سلبا عىل ذكائه.

اإلعاقة ـ  ذو  يجد  مثال،  املادة  تصوٍّر  مجال  ففي  التصّور.  ميادين  مختلف  يف  تأّخر 

البرصية صعوبة يف استخالص أّن كمية مادة ّما قد بقيت هي ذاتها رغم إدخال بعض 

التغيريات عليها.

ويف مجال املحافظة عىل العدد، فإّن ذا اإلعاقة البرصية يقّر بأّن كّم مجموعة عنارصها ـ 

6 يتغرّي إذا غرّينا العنارص، مثال ذلك6 قطع حلوى مجّمعة عنده أقّل من 6 قطع 

مشتتة، ذلك ألّن إدراكها البرصي قد تغرّي.

أّما يف مجال املحافظة عىل الحجم، فإّن كمية املاء املوجودة بكأس واسعة ليست هي ـ 

ذاتها، إذا ما سكبت يف كأس ضيقة. إذ أّن الطفل الذي مل ميتلك مبدأ املحافظة عىل 

الحجم، يقّر بأّن كمية املاء املوجودة بالكأس الضيقة أكرب من كمية املاء املوجودة 

يف الكأس الواسعة.

يرتقي الطفل الذي ال يعاين من أي نوع من اإلعاقة إىل املحافظة عىل املادة والعدد ـ 

يف سن 7 سنوات. أّما بقية أنواع االستيعاب كالحجم مثال، فإنّها تحصل لديه بعد عام 

أو عامني )9/8 سنوات(. أّما بالنسبة إىل الطفل الذي يعاين قصورا برصيا، فاالرتقاء 

إىل مبدأ االستيعاب  يكون متأخرا بسبب نقص املعلومات البرصية التي متّكنه من 

إدراك كمية الحلوى املجّمعة )6( هي نفسها املشتتة. وكذلك بالنسبة إىل كمية املاء 

املسكوبة من كأس إىل أخرى.

• اآلثار عىل التعليم:	

تعلّمه ـ  عند  يالقيها  التي  الصعوبات  استيعاب  عدم  البرصي،  املعّوق  عند  يالحظ، 

ملفهومي الجمع والطرح )مفاهيم يتملكها السوّي عادة يف عمر 7 سنوات لكنها ال  

تحصل لدى ذي اإلعاقة إال بعد ذلك(. وكذلك حدوث بطء يف التصنيف والتسلسل. 

و  األشياء  تجميع  يف  صعوبة  ويجد  الرياضيات.  مجال  يف  أساسيتان  قدرتان  وهام 

األعداد داخل مجموعات. وال يستطيع السيطرة عىل مفهوم االحتواء. ويتطلب متلّك 

هذه املفاهيم رؤية شاملة لكافة العنارص املعروضة عليه. ومبا أّن اإلدراك يتم  لديه  
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بصفة مجزأة، فإنّه يأخذ وقتا أطول لتملّك هذه املفاهيم مع إجهاد فكري و تركيز 

مستمر.

املفاهيم ـ  بناء  تأّخر واضح يف  البرصية  املفاهيم: يحدث لذي اإلعاقة  تأّخر يف متلّك 

البرص  استعامل  عىل  أساسا  يعتمد  املفهوم  هذا  أّن  إذ  بالشكل،  املتعلّقة  األساسية 

إلدراك مفاهيم مثل: وراء- أمام- فوق – تحت- عىل اليمني – عىل شامل – حاد – 

منفرج – عميق... وهذا ما يّفس الصعوبات التي يتلّقاها عند دراسة بعض املفاهيم 

الهندسية كالتناظر ومقارنة فتحات الزوايا واألشكال املكّعبة.

ترتبط املفاهيم املكتسبة بالسياق األّول الذي حدثت فيه. فالصفة »غارق« قد يكون ـ 

وقع اكتسابها من قبل ذي اإلعاقة البرصية ملّا تحسس كأسا غارقة ووقف عىل عمقها. 

لكّنه إثر ذلك، يجد صعوبة يف التمييز بني كأس غارقة وحفرة وبرئ غارق. إّن هذه 

فمجال  إذا  اللفظ.  بنفس  عنها  عرّبنا  أننا  مع  مختلفة،  سياقات  عىل  تحيل  الصفة 

التصورات  لبناء  البرص  حاسة  سالمة  يتطلب  والحجم  الشكل  ملفهوم  االستيعاب 

الدقيقة والتمييز بني السياقات.

التأّخر يف تطور مفهوم الجانبية: قد يدرك ذو اإلعاقة البرصية مفهوم عىل ميني وعىل ـ 

يسار مثل السوّي متاما، لكّنه يجد صعوبة يف إدراك ميني شخص مقابل له ألن متلّك 

هذا املفهوم – وضع ومكان اآلخرـ باعتامد حاسة البرص ودون تنّقل – يعجز عنه 

ذوي اإلعاقة؛ فال يدركه إالّ بعد أن يتنّقل فعليا. 

• صعوبات عىل مستوى التواصل واللّفظ:	

ينعكس القصور البرصي عىل اكتساب املعّوق اللغة وقواعد التواصل االجتامعية، ألّن 

اإلدراك البرصي لديه ضعيف وصاحبه ال يقدر أحيانا عىل تقليد حركات مخاطبيه وانفعاالتهم 

املرتبطة مبقام تواصل معنّي، ألنه يحّدد بظروف خاصة. فتقطيب الحاجبني وطالقة الوجه 

وهّز الكتفني حركات تدرك بالبرص ومتّكن املتكلم من تعديل خطابه.

• املميزات التواصلية واللفظية لذي اإلعاقة البرصية:	

أنّها اكتسبت ـ  النطق، رغم  القصور البرصي حاّدا، نالحظ صعوبات يف  عندما يكون 

بتقليد الحركات  الصوتية للمخاطب.
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بني ـ  يدور  ما  إدراك  ميكنه  ال  البرصية  اإلعاقة  ذا  فإّن  إشاري،  تحاور  حدوث  عند 

املتحاورين اللذين يعتمدان عىل الحركات باألساس. 

يحتاج ذو اإلعاقة البرصية إىل التعامل اللفظي لبناء تصوراته حول مظاهر املحيط ـ 

االرتباط  شديد  لبعضها  وإنتاجه  اللفظية  للجمل  فهمه  أّن  فرنى  السوّي.  من  أكرث 

بالسياق الوجداين.

يساعد اإلدراك البرصي الجيّد عىل متلّك مفاهيم دقيقة. ومبا أنها قد تكون مفقودة لدى ـ 

ذي اإلعاقة البرصية، فإّن بناء املفاهيم يتّم من منظور شخيص يصعب  تصحيحه أحيانا.

استعملت يف ـ  إذا  األلفاظ، خاصة  بعض  فهم  البرصية صعوبة يف  اإلعاقة  ذو  يالقي 

سياقها املجازي، ألنّه متلّكها يف سياق معني؛ وإخراجها عن سياقها األول يسبّب له 

تذبذبا فكريا.

استعامل غري دقيق للقرائن اللفظية املتعلقة بالزمان واملكان والسيطرة عىل مفهوم ـ 

الزمان قبل السيطرة عىل مفهوم املكان، خالفا للطفل السوّي الذي يسيطر عادة عىل 

مفهوم املكان قبل أن يسيطر عىل مفهوم الزّمان.

يساعد الوسط العائل املرتفّه ذا اإلعاقة البرصية عىل إغناء معجمه اللّفظي وتنمية ـ 

وجدانه مبا يتيحه له من مثريات؛ فيكتسب بذلك قدرات لفظية ومعارف نحوية ال 

تقّل عن مكتسبات األسوياء.

ال يستطيع ذو اإلعاقة البرصية التحاور مع شخصني يف نفس الوقت أو القيام بأكرث ـ 

واحد  مخاطب  عىل  يركّز  أن  تعّود  ألنه  ويالحظ(،  ويفكر  يسمع  )كأن  نشاط  من 

والقيام بنشاط واحد، ماّم يتسبب له يف هدر عىل مستوى املكتسبات املعرفية.

املخاطب ـ  إىل  التوجه  )عدم  اللفظي  غري  التّواصل  عند  أيضا  االضطرابات  تحصل 

راجع   وهذا  منه(.  كثريا  واالقرتاب  به  االلتصاق   – إيحاء ضعيف   – إليه  وااللتفات 

لنقص يف الحاصل البرصي للمخاطب وضعف التقليد.

• صعوبات متصلة بتحديد الذات ومالمح الشخصية: 	

تنعكس املشاكل التواصلية املتعلقة باإلعاقة البرصية عىل شخصية الطفل، إىل جانب 

تأثّرها بعوامل أخرى مثل وقت حدوث اإلعاقة وسببها وشّدتها ودرجتها والتاريخ الشخيص 
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والرّتبوي  العالجي  والتدخل  رفض..(   – قلق   – محبة   – )أمن  العائل  واملناخ  اإلعاقة  لذي 

وردود أفعال املحيط. فكل هذه العوامل املختلفة لها تأثري عىل تحديد ذاته  ومكانتها.

والتجارب التي مّر بها ذو اإلعاقة البرصية بنفسه هي التي نحتت لديه صورة إيجابية 

عن ذاته يف حالة نجاحه أو سلبية عند الفشل.

تعكس التجارب الوجدانية التي يعيشها مع املقربني منه واملحيطني به صورة إيجابية 

عن ذاته ومكانته أو صورة سلبية. وذلك تبعا ملواقف املقربني منه واملحيطني به )هل هو 

محبوب لديهم معتنى به أومرتوك ألمره،  ويعّد سببا يف معاناة األرسة(. فبعض ذوي اإلعاقة 

البرصية لهم شخصية متفتحة، لذلك نراهم يحاولون التفاعل مع اآلخرين. يف حني أّن البعض 

اآلخر ينطوي عىل ذاته.

أهم مميزات تطور شخصية ذي اإلعاقة البرصية: 

كثريا ما يكون الطفل ذو اإلعاقة البرصية ضحية لحامية مفرطة من الوالدين بسبب 

خوفهام عليه من الوقوع يف وضعيات خطرية؛ فيحرمانه من استكشاف املحيط. وتبعا لذلك 

الذاتية  استقالليته  عدم  إىل  يعود  مكتسباته  يف  الحاصل  التأّخر  ولعّل  نشيط.  غري  يصبح 

واعتامده عىل نفسه.

تساهم قلّة املثريات البرصية يف تكوين فرد ذي شخصية قلقة غري مقدام وميّال إىل 

االنطواء وخجول. ومبا أّن هذا الفرد مل يكتشف محيطه بصفة جيّدة، فإنّه يصبح أسريا له، غري 

فعال فيه. وكثريا ما يقع يف مشاكل مفاجئة مل يتوقّعها مسبقا.

وقد يشعر هذا الطفل مبحدودية قدراته، كلاّم متت مقارنته بأترابه يف املجال التعليمي 

بالخصوص، ماّم يؤثر عىل تصّوره ملكانته.

ال يقبل الشخص العمى أو القصور البرصي املنجّر عن الحوادث بسهولة ألنها تسبب له 

عوائق مفاجئة يصعب تجاوزها. ويتأّسف عىل ما كان لديه من قدرات ومهارات. ومهام جلب 

إليه هذا الحادث من مشاكل وصعوبات، فإّن ذا اإلعاقة املكتسبة واملتأخرة يبقى أفضل مّمن 

حدثت له مبكرا،  ألنه اكتسب معارف ومفاهيم وتصورات دقيقة تتعلق مبحيطه. إال أّن وقع هذا 

الحادث نفسيا يكون أعمق وأشّد حسة عليه مّمن ولد غري مبرص، ألنه تكيّف مع محيطه وبنى 

تصوراته رغم إعاقته. يف حني أّن من تعرض لحادث عليه أن يعّدل كل يشء ليتكيّف مع الوضعية 
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التي ذكرت، سابقا يجب  النفسية  الظواهر  أّن  الّنفيس. غري  الجديدة ببذل جهد عىل املستوى 

أن ال تلهينا عن بعدين أساسيني آخرين يساهامن يف تطور شخصية ذي اإلعاقة البرصية وهام: 

طباع التفرّد: و يحّث املدّرس عىل اعتبار هذه الناحية سواء:

عند إعداد املرشوع الرتبوي اإلفرادي.ـ 

عند تهيئة فضاء القسم.ـ 

عند إنجاز التعليامت واختيار االسرتاتيجيات املالمئة، ألننا الحظنا أّن لكل ذي إعاقة ـ 

برصية حاجاته الخاصة، ما يستوجب تدّخال نوعيّا: فاملساعدة املقدمة لذى إعاقة 

برصية محيطية تختلف عن ذي اإلعاقة البرصية املركزية. وهي بدورها  تختلف عن 

تلك املقدمة لألحول. 

وجود نقاط قوة لدى ذي اإلعاقة البرصية:

يتمتع ذو اإلعاقة البرصية بذاكرة سمعية متطورة يعتمدها كمصدر رئييس يف تلّقي 

املعلومات، ألّن هذه القدرة تعّوض املفقود. و ميكن توظيفها لتدارك ما قد يسجل لديه من 

ضعف يف التعليامت األساسية يف مادة القراءة  بالخصوص، ألّن تنشيط السمع يطّور القدرة 

عىل التعرّف والتحليل وتحديد األصوات.  ومتّكن هذه القدرة من متلّك ملكة صوتية هامة 

مام  واملكتوب،  املنطوق  بني  عالقة  وإقامة  والحروف  واملقاطع  والكلامت  الجمل  بني  متيّز 

يسّهل تعلّم القراءة.

بالبنية  األمر  ويتعلّق  استثامرها.  ميكن  لسانية  بطالقة  البرصية  اإلعاقة  ذو  ويتمتع 

مكتب(  مكتوب،  كتاب،  )كتب،  أّن  إىل  بسعة  يهتدي  الطفل  أّن  إذ  للكلامت،  الرصفية 

وإن اختلفت يف املعاين، فإّن لها نفس الجذر. وهذا ما يستدعي تنشيط الذاكرة السمعية 

واعتامدها أثناء التعلاّمت الشفاهية للوصول إىل الكتايب.

فالتدخل الرتبوي الرشيد يقتيض من املريب أن يتعرّف عىل مواهب الطفل ذي اإلعاقة البرصية. 

فيعمل عىل تطويرها يف إطار تربوي يرتكز عىل »ما يعرف الطفل فعال« ال عىل ما ال يعرف.

حاجات  برصية  إعاقة  ذي  طفل  كل  لدى  املثارة  النفسية  الصعوبات  مختلف  تولّد 

خصوصية تتطلب اسرتاتيجيات تربوية مالمئة وتعديالت وظيفية لتيسري تكيّفه الرتبوي.
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• الحاجات الخاصة لطفل ذي إعاقة برصية:	

حاجات طبية عالجّية: 

قد يحتاج هذا الطفل إىل متابعة  صحيّة  تتمثل يف تزويده بالدواء أو إجراء عملية 

جراحية، حسب درجة اإلعاقة وحدتها، وقد يدخل ذلك اضطرابا عىل مسريته التعليمية.

املضاعفات العالجية:

العني عدة مرات  الذي يستعمل قطرات  فالطفل  تأثريات جانبية.  املتداولة  لألدوية 

)مثل  القرنية  يف  تآكالت  أو  العينني  مستوى  عىل  بحساسية  يصاب  قد  الواحد،  اليوم  يف 

األدرينالني(. ويعالج األطباء التهاب القرنية مبضادات حيوية تكون بشكل قطرات أو مراهم. 

ويعالج التهاب امللتحمة )رمد( بقطرات العني، وغالبا ما تنترش العدوى باستعامل منشفة 

الدمعية – إحداث  الغّدة  التالية: تعطيل  البنيسيلني مثال األعراض  تناول  مريض. ويحدث 

ظلمة – والشعور بانزعاج يف حركة العينني. كام قد يسبب )الكورتيكويد( زرقة العني وماء 

العني.

العمليات الجراحية:

 يتطلب مرض زرقة العني الخلقي إجراء عملية جراحية. أّما ماء العني فيقتيض جراحة 

مجهرية. ويتطلب الحول تدخال أيضا إلحداث توازن بني املحاور البرصية، علام أّن العمليات 

الجراحية التي تتم بتخدير كل أو جزيئ تتبعها عالجات طبية تكميلية.

التقويم البرصي:

يتوىل أخصايئ تقويم البرص ضبط ما تستوجبه كل حالة من تدخالت تقنية بالتعاون 

النظّارايت. وذلك بوضع مرشوع تقويم مالئم لكل حالة قصور برصي تستجيب لرؤيته  مع 

.vision fonctionnelle  الوظيفية

يقتيض هذا املرشوع التقوميي عادة:

واأللوان ـ  األشكال  عىل  للتعرّف  البرصي  اإلدراك  تنشيط  يف  تتمثل  برصية  إثارة 

واألحجام... مع االستعانة بألعاب وصور مشوقة للطفل.

التدريب البرصي عن قرب.ـ 

إحداث تناسق يدوي عيني.ـ 
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االستعانة باملساعدات البرصية )مكربة – معينات إلكرتونية( ومعينات مناسبة )حامل ـ 

كتاب – إنارة(. 

التدريب البرصي عن بعد باعتامد أنظمة املراصد )التلسكوب(.ـ 

العالج بأشعة الليزر le traitement par le laser.ـ 

وميكن أن يصيب الشبكية عدد من األمراض منها مرض السكري. ورمّبا تتسبّب هذه 

الحاالت يف دخول الدم إىل الخلط الزجاجي؛ وهو سائل هالمي شفاف داخل مقلة العني. 

و يسبّب الدم ظلمة غري شّفافة للخلط الزجاجي ويحدث العمى. وميكن تحطيم األوعية 

املرضية يف الشبكية بشعاع الليزر قبل دخول الدم للخلط الزجاجي.

بنجاح.  العني  بجراحة  أو  أيضا  بالليزر  للخلية  الشبيك  االعتالل  حاالت  بعض  تعالج 

وكذلك تتّم املعالجة بالليزر حاملا تكتشف مشاكل الرؤية.

•  الحاجة إىل أجهزة برصية وأدوات ووسائل تقنية: 	

إّن وضع طفل ذي إعاقة برصية بفصل دامج مدعاة للقلق أحيانا، خاصة إذا علمنا أّن 

بعض األجهزة والوسائل التقنية املساعدة ال ميكن نقلها داخل الفصول )مثل التلفاز املكرّب...(. 

واملدرّس مطالب مبتابعة استعامل ذي اإلعاقة للوسائل املعيّنة له وإعالم بقية أفراد الفريق 

املتدّخل وأترابه عن اإلزعاج املمكن.

أّن  حيث  القصور،  لطبيعة  تبعا  مختلفة  بوسائل  الرؤية  تحّسن  البرصية  فاملعينات 

الطفل الذي يزعجه الضوء القوي يعالج بحمل نظارات ملونة تلوينا خفيفا. والطفل الذي 

يعاين من ضعف برصي يستعني بوسائل مكرّبة مثل املكربة  والتلفاز املكرّب.

• استخدام التكنولوجيات الحديثة:	

استخدامه  عىل  تدريبهم  يتّم  أن  بعد  البرص  ضعاف  كثريا  يفيد  أن  ميكن  الكمبيوتر 

بالطرق التي تحقق لهم االستفادة منه. ومن هذه الطرق ما يل:

تكبري الشاشة باستخدام التكنولوجيا الحديثة،  وذلك من ضعفني إىل 16 ضعفا حتى ـ 

يتمّكن ضعاف البرص من رؤية ما تم عرضه بشكل جيد.
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تكبري النص املكتوب عىل الشاشة باستخدام أدوات فحص آيل معينة )ماسح ضويئ – ـ 

سكانار( حتى يصبح واضحا للطفل.

استخدام تكنولوجية معقدة تساعد عىل القراءة بأن تحّول املادة املكتوبة إىل ذبذبات ـ 

ملسية يستطيع الطفل ملسها بإصبعه.

Louis Braille  ـ استعامل تقنية

ـ متّكن املسجالت الصوتية من االستامع إليها عند املراجعة.

• االستجابة  لحاجات طفل ذي إعاقة برصية:	

ذو القصور البرصي ال يسيطر دامئا عىل املعلومات املتأتية من املحيط. وكل ما يطرأ عليه 

من متغريات يزعجه، إذ هو يف حاجة إىل ثبات األشياء وبقائها عىل حالتها ليطمنئ ويتكيف مع 

محيطه. فاإلعاقة تجعله مرتبطا دامئا بالرشوح اللفظية. والصوت ال ميكّنه من معارف فقط ؛ 

بل يزّوده ببعض التوضيحات والرشوح للظواهر واألنشطة التي ال يتمّكن من إدراكها برصيا. 

فذو اإلعاقة البرصية يعّول كثريا عىل حاّسة اللمس لتعويض النقص الحاصل يف حاسة البرص. 

وملكته السمعية ليست أفضل من املبرص؛ لكّنه يوظفها ويستعملها أكرث منه ألّن املبرص، بفضل 

سالمة برصه، يحصل عىل املعلومات الذي هو يف حاجة إليها من أّول وهلة. وحاسة السمع من 

قبل ذي اإلعاقة ال تعّوض حاسة البرص. ولكّنها متثل له منطا من الرتميز ومعالجة املعلومات.

ليس لألطفال ذوي اإلعاقة البرصية نفس االحتياجات. فهي تختلف تبعا لدرجة اإلعاقة 

وحّدتها. لذلك وجب تهيئة الفضاءات حسب الحاجة واعتامد املرشوع الرتبوي اإلفرادي الذي 

يستجيب لكل حالة.

• استقبال متعلّم ذي إعاقة برصية باملؤسسة التعليمية:	

يشعر املتعلم ذو اإلعاقة البرصية بالطأمنينة كلام تم استقباله بطريقة رشيدة ومّكن 

من اكتشاف الفصل وما حوله من تجهيزات وساحة املؤسسة والوحدات الصحية واملسارات 

املؤدية إىل الفصل... ويتم االستقبال يف جو هادئ ملساعدته عىل حسن إدراك املحيط الجديد 

وإشعاره بوجود بعض العوائق )مدرج – حفر...(، فيشعر بأنّه محّل رعاية وتفّهم. ومتنحه 

إحاطة معلّمه به الثقة بنفسه. وتساعده عىل تحقيق ذاته.
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الوسائل   – )إعاقة  بوضعيته  لتعريفهم  أترابه  إىل  املدمج  الطفل  هذا  تقديم  ينبغي 

إحدى  إغامض  مثل  بها  يقوم  التي  املميزة  الحركات  بعض  و  بها  يستعني  التي  واملعينات 

العينني أو تحريك رأسه يف اتجاه مخالف التجاه عينيه حتى يجّنب بعض مظاهر السخرية 

املتوقعة(. ويجب إقناعهم بالغاية من قدومه وحثهم عىل املساهمة يف إنجاح هذه املهمة، 

ألنه كلاّم وفّرنا له األمان وحققنا التفاهم املتبادل، حصل التكيّف املنتظر واستطاع الطفل 

مواصلة مسار تعلّمه بنجاح.

• اختيار مكان الجلوس املناسب:	

متكني الطفل ذي اإلعاقة البرصية من مقعد جلوس وظيفي بالفصل ميّكنه من التنقل ـ 

بيس ودون التعرّض لحواجز.

 إبعاد ذي الخوف من الضوء عن مصادر الضوء التي تزعجه )تجنب إجالسه قرب ـ 

نافذة(. أما إذا كان بحاجة إىل إنارة قوية فيختار له مقعد قريب من مصادر الضوء.

 يكون مقعد الجلوس قريبا من املعلّم حتى يتمكن من متابعة أنشطة الطفل وتقديم ـ 

املساعدة إليه عند الحاجة.

 إجالسه إىل جانب متعلّم متميز إلنجاز أنشطة مشرتكة. ومساعدته عىل فتح كتابه ـ 

وتحديد صفحة نص أو مترين بسعة، مسايرة ألترابه.

لفائدة مجموعة ـ  ّما  بنشاط  القيام  عليه  يقرتح  كأن  املسؤولية،  تحّمل  تدريبه عىل 

الفصل مثل إجراء بحث عىل األنرتنت حول موضوع يثري اهتاممه ودعوته إىل عرضه 

عىل أترابه. وميكن إشاكه يف فريق مصّغر إلعداد مرشوع فصل: الحياة يف الريف – 

أهمية املاء – املحافظة عىل البيئة واملحيط – حيوانات الضيعة... وبهذا ميّكن من 

العمل الجامعي الفعل؛ وتتاح لكل فرد من أفراد املجموعة،  مبن فيهم ذي اإلعاقة، 

فرصة أن يكون مصدرا للمعرفة. 

منح الثقة بالنفس لذي اإلعاقة البرصية وإسهامه يف أنشطة فعلية وموضوعية تيّس ـ 

تكيفه االجتامعي.
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أن يتوّجه املدرس لهذا الطفل بصوت واضح ومسموع، عند مخاطبته وباختيار جمل ـ 

قصرية تحتوي عىل معلومات كثرية، يخربه فيها مبا يقوم به أترابه خالل بعض األنشطة 

التي تستوجب الصمت )حصة تصوير...(.

والفقرة ـ  الصفحة  تحديد  وجب  كتايب،  نشاط  إىل  شفاهي  نشاط  من  االنتقال  عند 

والتمرين بدقة وإثارة انتباه الطفل إىل ذلك. ثّم التأكد، من حني إىل آخر، بأّن هذا 

الطفل يتابع باهتامم سري الّنشاط وتشجيعه عىل طرح األسئلة كلام اعرتضته صعوبة 

أو عندما ال يفهم شيأ، ألّن الطفل ميّال إىل االنطواء عىل الذات. ويستحسن أن نطرح 

عليه بعض األسئلة التي تحثه عىل املشاركة يف النشاط أو دعوته إىل تلخيص ما تّم 

إنجازه عىل مسامع أترابه وتشجيعه عىل إبداء رأيه. فهذا ما ميّكنه من أن يصبح طرفا 

فاعال يف الوضعية التعليمية  التعلّمية.

التوجه إليه بصفة مباشة وتسميته باسمه مع وضع اليد إّما عىل كتفه أو راسه، فهذا ـ 

ماّم يطمئنه وييّس انسجامه مع املجموعة.

•  االسرتاتيجيات الرتبوية لتيسري تكّيف ذي اإلعاقة البرصية:	

ذو واإلعاقة البرصية يختلفون فيام بينهم من حيث درجة اإلعاقة. ولكل منهم حاجاته 

الخاصة. لذا وجب عىل املدرّس انتهاج اسرتاتيجيات تربوية تتامىش وخصوصية كل طفل مثل:

أن يتّم تكبري النص لقصري النظر، مع احرتام املقاييس التي تتامىش ومجال برص كل ـ 

إىل  النص  تقسيم  فيحتاجون  أنبوبية  رؤية  أو  مركزي  إبصار  لديهم  من  أّما  طفل. 

فقرات قصرية تتضمن معلومات محدودة.

بقية ـ  تكليف  البرصية وإنجاز نشاط فردي معه، وجب  اإلعاقة  االهتامم بذي  عند 

تالمذة الفصل بإنجاز نشاط آخر أوعّدة أنشطة، تبعا لسعة نسق املتعلمني لتجنب 

شعورهم بامللل.

منه. ـ  بدال  بالّنشاط  القيام  تعني  ال  املدريس  التكيف  عىل  الطفل  هذا  مساعدة  إّن 

بل ينبغي تدريبه عىل العمل بصفة فردية ومتكينه من طرق البحث عن املعلومة 

وهيكلة عمله.
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•  استغالل وسائل اإليضاح:	

خالل حصة الرياضيات: ينصح باعتامد حوامل تربوية )أرقام -  رموز...( محسوسة ـ 

مركّبة ومختلفة من حيث الشكل والحجم، حتى يتمّكن الطفل من ملسها وتحسسها 

وتبنّي أوجه الشبه أو االختالف بينها )األشكال – الكميات( والقيمة املوقعية لألرقام. 

 – آحاد  املنازل  بني  منيّز  كأن  إلخ..  اإلسفنج...  أو  الورق  يستعمل  أن  وميكن  إلخ... 

عرشات – مئات  باعتامد محسوسات مختلفة.  ويف جميع الحاالت، ينصح بأن تكون 

الوسائل جاذبة  ومشجّعة عىل املشاركة.

خالل حصة القراءة، تعرتض األطفال صعوبات خاصة يف تخطي بعض آليات القراءة ـ 

والتموضع بيس يف فضاء النص،  لذا ينصح بـ:

وسم الفقرات بعالمات بداية ونهاية وإبراز عالمات الوقف. وهذا ميّكنهم من اّدخار 

الجهد والطاقة لبذلهام يف أنشطة مهّمة أخرى.

ومن العوامل امليّسة لتعلم اللغة ينصح أيضا بـ: ـ 

توظيف وسائل جّذابة كتلك التي تستعمل تعمل يف الرياضيات، للتمييز بني الكلامت 

واملقاطع والحروف مقرتنة بضوابطها.

خالل حصة الكتابة، ينبغي:ـ 

تكييف األدوات والوسائل املستعملة. وإذا كان الطفل يجد صعوبة يف اإلبصار، ينصح 

بتجّنب الكرّاس العادي واستعامل أوراق ذات خطوط بارزة أكرث.

خالل حصة املواد العلمية ونظرا للنقص الحاصل يف املكتسبات للطفل ينصح بـ :ـ 

تصور  لبناء  والحجم(  والشكل  )كالوزن  خاصياتها  وإدراك  األشياء  ملس  من  متكينه 

دقيق للوضعية. إذ هو يف حاجة الستعامل حاستي اللّمس والّسمع لتعويض نقص 

القيس  وسائل  استعامل  يف  هام  للمفاهيم  الدقيق  البناء  هذا  البرصية.  املعلومات 

البرصية مسطّحة، أي  اإلعاقة  إذ ترتاءى كّل األشياء لذوي  التجريب،  خالل حصص 

أنّهم عاجزون عىل إدراك النتوءات، ولذا ينصح بتمكينهم من املّس الفعل للتمييز 

بني املنخفضات واملرتفعات )أودية – هضاب(.
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خالل رحلة دراسية، يتعنّي عىل أن يكون ذو اإلعاقة البرصية مصحوبا بأحد أترابه، ـ 

قريبا من املعلّم عند التنقل وأن يدعى إىل استكشاف املوقع باعتامد حاسة اللمس 

عل  إيجابية  انعكاسات  له  الزيارات  فمثل هذه  أمكن.  إن  والنظر  والشم  والسمع 

تصّوره لألشياء. وهي متّكنه من إغناء ثقافته ورصيده املعجمي مبعرفة أسامء جديدة 

لألشياء.

ويف إطار مرشوع من قبل أعضاء فريق متعّدد االختصاصات، يتّم العمل بصفة جامعية، 

فرتسم فيه االسرتاتيجيات الرتبوية األمثل والتهيئة الفضائية األنسب. وتصاغ كلّها بصفة دقيقة 

وواضحة. ويسهر أعضاء الفريق عىل تطبيق املرشوع وتعديله عند االقتضاء وتقييمه يف ضوء 

ما رسم من أهداف وما وضع من طرق إنجازه. وهذا ما يعرف باملرشوع الرتبوي اإلفرادي.  

• العمل الجامعي:	

إىل  تتجاوزه  وإمّنا  وحده.  املعلّم  عىل  تقترص  ال  جامعية  مسؤولية  الجامعي  العمل 

النوعية  الحاجات  مبختلف  املجموعة  وتهتم  وخارجها.  املؤسسة  داخل  عديدين  متدّخلني 

للمتعلّم، إذ يسهم كّل متدّخل من جهته ويف مجال اختصاصه عند التخطيط للعمل وإنجازه. 

ويتيح  تقّدم  العمل الجامعي تقويم الطفل باعتبار قدراته وحدودها باعتباره محور العمليّة 

الرتبوية. 
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W دليل مرّبي ذوي اإلعاقة الّذهنّية

لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية حق التعلّم كغريهم. ولهم نفس الحقوق لتلقي العلوم 

واملعارف. لكنهم يف ذات الوقت، مختلفون عنهم ولهم حاجاتهم الخاصة لتعويض قصورهم.

وعىل املجتمع بصفة عامة، وعىل املؤّسسة الرتبويّة بصفة خاّصة، توفري الظروف املالمئة 

لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم ألّن االنتظارات منهم، عندما يدمجون بفصل عادي، أفضل منها 

مواقف  من  ويتّخذون  بالتّقليد  كثريا  األطفال  هؤالء  يتعلّم  مختّص.  فصل  يف  بقائهم  عند 

األطفال الذين يحتّكون بهم مناذج لهم، إذ أّن الوسط العادي يوفّر لهم فرصا هاّمة وحقيقيّة 

للتّواصل، ألّن الفصل مجتمع مصّغر يهيّئ لهم الظروف التي يالقونها يف الواقع املعيش، منها 

تحقيق االستقالليّة والحياة الجامعيّة والتكيّف االجتامعي.

وإّن مخالطة األطفال األسوياء لذوي اإلعاقة الذهنيّة مرثية لهم. إذ أنّها متّكنهم من 

اكتشاف الّصعوبات التي يعاين منها أترابهم ذوي اإلعاقة الّذهنيّة ويتعلّمون كيفيّة تقديم 

املساعدة لهم ماّم ميّكنهم من قبول االختالفات.

وميثّل الّدمج فرصة لقبول اآلخر املختلف عّنا ومعرفته واحرتامه واعتامد مامرسات 

قيم  يدعم  ماّم  معهم  والتّعامل  وإعانتهم  املتعلّمني  كّل  مع  التّواصل  قوامها  جديدة 

التضامن واملواطنة. ويقتيض املنهج العلمي أن تتم عملية الدمج وفق منهج دقيق واضح 

األهداف.

أهداف الدليل:

لهذا الدليل ثالثة أهداف: 

تقديم املعلومات الرّضوريّة التي متّكن من فهم خصائص الطفل ذي اإلعاقة الّذهنيّة ـ 

والوجدانيّة وحاجاته الخصوصية، لوضع أهداف تعلّميّة مالمئة لها.

والتقنيّات ـ  التعليميّة  املعينات  الفصل وتهيئة  الطفل داخل  استقبال  املساعدة عىل 

الرتبويّة املالمئة لحاجاته الخصوصية.
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العائلة ـ  مع  اإلفرادي  الرتبوي  املرشوع  نطاق  يف  الجامعي  العمل  عىل  املساعدة 

ومختلف املتدّخلني.

• تعريف اإلعاقة الّذهنّية:	

كاآليت:  الذهنيّة  اإلعاقة  والعجز  والّصحة  الوظائف  لتأدية  العاملي  التّصنيف  يعرف 

»اضطراب يف درجة منّو الوظائف الذهنيّة )اإلدراك، االنتباه، الذاكرة، التفكري( أو تلف هذه 

الوظائف عىل إثر إصابة مبرض«.

وينظر  القرارات.  وبأخذ  وبالتّواصل  املفاهيم  وببناء  بالتّفكري  الّذهنيّة  اإلعاقة  ترتبط 

الواجبات  بأداء  أنّها ال تسمح  لذي اإلعاقة   الّناحية االجتامعيّة عىل  إىل هذه اإلعاقة من 

التعليميّة أو املهنيّة أو العائليّة. ولتعويض هذا القصور يجب توفري املرافقة اإلنسانيّة املتمثّلة 

يف مساعدته عىل أخذ القرارات واالختيارات والترصّفات الحياتيّة وتهيئة الوسط.

القدرات  يف  وقصورا  العقليّة   / الّذهنيّة  الوظائف  يف  قصورا  الذهنيّة  اإلعاقة  ومتثّل 

التّكيّفيّة التي تظهر قبل سّن الرّشد. ويرتبط تطّور هذه اإلعاقة بتفاعل الّشخص مع بيئته.

تحسني  من  متّكن  التي  املساعدات  وإيجاد  الحاجات  تحديد  عىل  املعنى  هذا  يؤكد 

نظرة  وتقليص  االجتامعي  تكيّفه  وتسهيل  استقالليّته  وتحقيق  للّشخص،  الّذهني  األداء 

املجتمع السلبيّة إليه.

وتهتّم هذه املقاربة املتنّوعة لإلعاقة بأداء الوظائف الذهنيّة والوجدانيّة للّشخص ذي 

اإلعاقة باعتامد مؤّهالته املقّدرة بحاصل الّذكاء يف 4 درجات:

اإلعاقة الذهنيّة الخفيفة: الحاصل الذكايئ )70-75 و 50-55(ـ 

اإلعاقة الذهنيّة املتوّسطة: الحاصل الذكايئ )40-55 و35-40(ـ 

اإلعاقة الذهنيّة الحاّدة: الحاصل الذكايئ )35-40 و20-25(ـ 

اإلعاقة الذهنيّة العميقة: الحاصل الذكايئ أقّل من )20-25(ـ 

وتقديم  املعّوق  لتعريف  اإلجرائية، صالحا  الناحية  من  التصنيف،  اعتامد هذا  يبقى 

املساعدات الالّزمة له وتوجيهه نحو مراكز مناسبة. إالّ أنّه غري كاف إلعداد إسرتاتيجية مالمئة 

لإلحاطة به.
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بنفس  تتلف  مل  الذهنيّة  الوظائف  ألّن  متجانسة  غري  عادة  الذهنيّة  اإلعاقة  وتكون 

للّشخص وتكيّفاته  الكامنة  الطاقات  لتحديد  الذكايئ وحده ال يكفي  الحاصل  الدرجة وألّن 

وال يسترشف تطّور إمكاناته. وهو ما يدعونا إىل القيام بتقويم كامل ألداء الوظائف املعرفيّة 

الرتبوي  املرشوع  واعتامد  الخصوصية  الحاجات  تحليل  أساس  عىل  التّكييفيّة  والتمّشيات 

اإلفرادي املالئم.

• انتشار اإلعاقة الذهنّية: 	

يف  الّسائدة  الضوابط  كانت  فكلاّم  البيئة.  مقتضيات  إىل  الظاهرة  هذه  انتشار  يعود 

املجتمع عديدة إالّ وتفّشت هذه اإلعاقة. وتعود نسبة انتشارها إىل نوعيّة قياسها يف الوقت 

الحايل. فعىل املستوى العاملي، يقّدر انتشار اإلعاقة الذهنيّة بـ3% من عدد سّكان العامل من 

بينهم 2,5% ذوو إعاقة ذهنيّة خفيفة. أّما نسبة انتشارها حسب الجنس، فهي متثّل ضعفني 

لدى الذكور.

ميكن أن يكون ألصحاب االضطرابات الخصوصية قدرات ذهنية عادية؛ لكّن تلف أحد 

وظائفها يدخل اضطرابا عىل مجال من مجاالت النمّو أو يحّد من التعلّم يف املؤّسسة الرتبويّة.

ومن بني هذه االضطرابات الخصوصيّة:

األطفال املصابون بخلل يف األداء الحريك.ـ 

الديسفازبا: اضطرابات يف اكتساب اللّغة الّشفاهية.ـ 

بتعلّم ـ  )dyslexie(. وهي وضعية تتّصف بوجود صعوبات خاصة  القراءة  اضطرابات 

القراءة، تتمثّل يف: اكتساب أقل ماّم هو منتظر بالّنسبة إىل عمر املتعلّم وذكائه.

املتعلّم ال يقرأ كّل األسطر.ـ 

يتجاوز املتعلّم قراءة بعض الكلامت.ـ 

يتعرّث املتعلّم يف قراءة بعض الكلامت.ـ 

إعادات متواترة للمقاطع والكلامت.ـ 

اضطراب خطي )dysgraphie( يتمثل يف تشويه هاّم للكتابة ورسم الحروف - قلب يف ـ 

رسم الحروف- كتابة معكوسة- رفض الكتابة.
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اضطرابات الكتابة )dysorthographie(. وهي وضعيّة تتّصف بصعوبات رسم األحرف ـ 

والكلامت والّنصوص واألرقام- تغيري بعض الحروف عند اإلمالء.

اضطرابات الحساب )dyscalenlie(: عدم استطاعة املتعلّم إجراء عمليّات حسابيّة شكليّة ـ 

واستعامل الرّموز العدديّة وفهم بيانات املسائل الرياضيّة وحلّها - استدالل خاطئ.

• أسباب اإلعاقة الذهنّية:	

ميكن أن يصاب الطفل بإعاقة ذهنيّة أثناء فرتة الحمل أو عند الوالدة أو إثرها؛ إالّ أّن ـ 

مصدر إعاقة 1/3 األطفال يبقى غري محّدد بدقّة.

خالل املرحلة الجنينيّة تكون اإلعاقة خلقيّة ناتجة عن تشّوه يحدث يف الكروموزومات.ـ 

قد تتأّت اإلعاقة خالل فرتة الحمل من جهة األّم بسبب التّدخني وتناول املخّدرات ـ 

–األمراض  األملانية  )الحصبة  فريوس  أو  التغذية  سوء  أو  العقاقري  وبعض  والكحول 

الجنسيّة(.

خالل فرتة الوالدة: يحصل القصور يف الوالدة املبّكرة، وهو صعوبات تحدث أملا دماغيّا ـ 

للوليد الجديد أو عدم التّناسب بني دم األب ودم األم. وقد يتعرّض الدماغ للخطر 

الّناتج عن مصاعب التوليد وتعرّض الّرأس لصدمات مباشة.

إثر الوالدة قد تحدث اإلعاقة عن مرض أو تسّمم أو حادث يؤثر يف تطّور القدرات ـ 

الذهنية: التعرّض اللتهابات الحصبة، مرض الّسحايا والتهاب الغطاء الدماغي.

مظاهر أخرى لإلعاقة الذهنّية:

القصور الحريك املّخي أو ما يعرّب عنه أيضا بالوهن املّخي الحريك IMC.ـ 

إصابة مبّكرة يف تركيبة تحدث قبل الوالدة أو أثناءها أو بعدها بقليل.ـ 

إصابة متأخرة سببها رّض جمجمي أو ورم أو وعاء دموي. ـ 

التوّحد: هو حالة نفسية مرضية ألطفال، تنقطع به عالقتهم باملحيطني بهم إىل الحّد 

الذي يصبحون فيه منطوين عىل أنفسهم بعيدين عن التفاعل مع الوسط. فينتج عنه تأّخر 

ذهني متفاوت الحّدة يؤّدي إىل عدم قدرة الشخص ذي اإلعاقة عىل الحصول عىل املعرفة 

واالستفادة منها.
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إّن التوّحد حالة تتميّز مبجموعة أعراض يغلب عليها انشغال الطفل بذاته وانطوائه 

البّناء  التّفاعل االجتامعي  اللفظي يحول بينه وبني  اللّفظي وغري  عىل نفسه وعجز تواصله 

مع بيئته. 

• اضطراب التوّحد له ثالث خصائص أساسّية:	

 القصور يف التّواصل االجتامعي.ـ 

 القصور يف اللّغة واملحادثة.ـ 

 وجود أمناط متكّررة وثابتة من الّسلوك.ـ 

• منو أداء الوظائف لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنّية وخاّصياتهم:  	

واألداء  للحركة  املالئم  التّوجيه  واضطرابات  الحريك  النمّو  يف  الّذهنيّة  اإلعاقة  تؤثر 

الّذهني والنمّو اللّغوي والتواصل. ويكبّل تطّور التكيّف بدرجات مختلفة. وقد تكون هذه 

الّذهني  األداء  الخفيف بصفة متجانسة،  الذهني  القصور  التأثريات غري متجانسة. إذ ميّس 

والتكيّف. أّما عند القصور الّذهني العميق، فنالحظ اختالفا جوهريّا بني مجاالت الّنمو.

• مشاكل صحّية:	

نتيجة  تشنجيّة  نوبات  فيولّد  للمّخ؛  االستثاريّة  القدرة  يصيب  اضطراب  هو  الرّصع: 

النخفاض نسبة االستثارة بسبب اإلصابة التي تعرّض لها املّخ.

ويخّفف تناول األدوية من حّدة نوبات الرّصع ويباعد بني فرتات حدوثها.

•  النمّو الحريك وتوّجهه املالئم:	

نالحظ منّوا بطيئا للقدرات الحركيّة )التّوجيه املالئم للحركات املعّقدة(. تحدث لدى 

هؤالء األطفال اضطرابات يف القدرة عىل التّخطيط وبرمجة الحركات املكّونة لألنّشطة املركّبة. 

وعند أداء األنشطة الحركيّة يكون الطّفل ذو اإلعاقة الذهنيّة أكرث بطءا من السوّي. إالّ أنّه 

أكرث منه مراقبة لذاته. وال يتكيّف بسعة يف صورة االنتقال من نشاط إىل آخر. وترصّفاته غري 

مرتّبة يف األنشطة التي تستدعي تنسيقا دقيقا بني النظر والحركات )الكتابة مثال(.و يتّصف 

الطّفل ذو اإلعاقة الّذهنيّة برعونة يف مستوى املعالجة اليدويّة.
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• النمّو الذهني والنشاط املعريف:	

نالحظ منّوا بطيئا للقدرات الذهنية عند هؤالء األطفال. فهم ميّرون بنفس مراحل النمّو 

النمّو  تناسق بني مختلف مجاالت  أنّهم قد يسّجلون عدم  إالّ  الّسوّي؛  الطّفل  بها  التي ميّر 

التّواصليّة  قدراتهم  أّن  الزّمني يف حني  لعمرهم  مناسبة  تكون  الفضائية  البرصيّة  )قدراتهم 

تكون متأّخرة جّدا أو يتميّزون مبستوى تفكري منطقي ضعيف، يف حني يكون متلّكهم اللّغوي 

قريبا من مستوى طفل سوّي(. ويظهر عدم التجانس يف الّنمّو بالخصوص عند ذوي اإلعاقة 

الذهنية املتوّسطة والعميقة. 

يتمثّل البطء يف الّنمو الذهني يف قلّة فاعليّة الطرق املتّصلة مبعالجة املعلومة واالنتباه 

االنتقايئ والّذاكرة العمليّة ويف طريقة حّل املشكالت ووضع االسرتاتيجيات الّذهنيّة املناسبة، 

ماّم يحدث اتّساع الهّوة بني فاعليّة الّسوّي وذي اإلعاقة بتقّدم العمر وتعّقد األنشطة املقرتحة 

عليهم.

الّذهنية املحسوسة: مبدأ املحافظة عىل  العمليّات  اكتساب  تأّخر يف  ويالحظ لديهم 

العدد والتسلسل والتّصنيف العمل. وهي قدرات البّد من اكتسابها إلدراك مفهوم العدد 

التّجريد ضعيفة، فإنّها تحّد من  الذهنية عىل  أّن قدراتهم  العمليّات الحسابيّة. ومبا  ومتلّك 

القدرة عىل التصنيف )تنظيم منطقي للمعارف( وتعطّل انتقال أثر التعلّم والتّعليم. فهم،  

إذن،  يتّصفون بعدم القدرة عىل التفكري املجرّد واالعتامد عىل املحسوسات يف عمليّة التعلّم.

•  النمو اللّغوي والّتواصيل:	

عادة ما نسّجل عند األطفال ذوي اإلعاقة الذهنيّة تأّخرا يف اكتساب اللّغة ميّس جميع 

الّذهني  القصور  حالة  متفاوتة. ويف  بدرجات  والبنيوي(  واملعجمي  الّصويت  )البعد  أبعادها 

الخفيف قد تكون الّصعوبات اللّغويّة قليلة.

لديه  تحدث  وقد  متأّخرة.  بصفة  الّنطق  عىل  الطفل  يسيطر  الّصويت  املستوى  عىل 

صعوبات يف التلّفظ.

عىل املستوى املعجمي )مجموع املفردات(، يكون متلّك الرّثاء اللّغوي بطيئا. لكّنه يتّبع 

نفس املراحل التي ميّر بها األطفال ويبقى الفارق عىل املستوى الكّمي )ثراء املعجميّة(.
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عىل مستوى البنية الّنحويّة، قد يالقي الطفل ذو اإلعاقة الّذهنيّة صعوبات يف الّسيطرة 

عىل البنى الّنحويّة مثل )الّنفي وما يتعلق مبفهوم  الزّمن املايض واملستقبل بالخصوص(.فتؤثّر 

هذه الّصعوبات عىل فهم الجمل الّنحويّة املركّبة وتولّد ردود فعل غري مالمئة.

ميكن أن نالحظ لدى األطفال ذوي اإلعاقة الّذهنية املتوّسطة أّن مستوى فهم اللغة 

أرفع ماّم كّنا نأمل منهم.

تقدير  التواصليّة مثل عدم  الوضعية  تتعلق بفهم مقتضيات  الطّفل صعوبات  يالقي 

ذاته  هو  فهم  وهل  مثله  الرّسالة  فهم  قد  املتقبّل  وأّن  املعلومات،  من  املخاطب  حاجات 

الخطاب املوجه إليه؟ )صعوبات يف إرسال اللغة واستقبالها(.

• منو التكّيف والّسلوك االجتامعي:	

اليوميّة استقالليّة ذاتيّة يف كّل املجاالت. وتتطلّب تكيّفا  الترصّفات املعيشيّة  تقتىض 

الّسائدة  وعالقات اجتامعيّة. فالتواصل االجتامعي املالئم )التحّل باآلداب واحرتام القواعد 

والكتابة  القراءة  عىل  )القدرة  األسايس  املدريس  االنضباط  واكتساب  املجموعة(  أفراد  بني 

والحساب( والّشعور باملسؤوليّة االجتامعيّة متّكن الفرد من أداء وظائفه اليوميّة.

اإلعاقة  لذي  العاّم  الّذهني  باملستوى  االرتباط  وثيق  الترصّفات  هذه  اكتساب  إّن   

تطّور سلوكه  تحّد من  للطّفل  املفرطة  فالّرعاية  املحيط.  له  يوفّرها  التي  املثريات  وبنوعيّة 

الذي يسمح له بالتّعويل عىل ذاته وتحقيق استقالليّته. فالنمّو االجتامعي، مثل بقيّة مجاالت 

النمّو، يتّصف بعدم تجانس املؤّهالت عند ذي إعاقة وآخر.

•  خاصّيات الّنمّو الوجداين:	

الّنضج الوجداين لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنيّة بالبطء، مقارنة بأترابهم  يتّصف 

ويشعرون  الّصعبة  املواقف  أمام  انفعاالتهم  الّسيطرة عىل  قادرين عىل  غري  فهم  األسوياء. 

بالّنقص. وإذا ما متّكن بعض األطفال من تطوير عالقاتهم الوجدانية اإليجابية باآلخرين، فإّن 

ذلك ييّس لهم اكتساب القدرة عىل التكيّف مع الواقع املعيش والتحّل بصفة التسامح. فهذه 

الفئة ال تعاين من صعوبات سلوكيّة، يف حني أّن هنالك فئة أخرى من بينهم تتّصف بسعة 

االنفعال والعدوانيّة: تعجز عن مجابهة وضعيّة الحرمان أو الوضعيّة املقلقة. 
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تحصل املكانة - تقدير الّذات - نتيجة تفاعل الّشخص مع اآلخرين، ألّن اكتساب الثّقة 

الطّفل  وأقيص  وتواترت  اإلخفاقات  تعّددت  وكلاّم  إليه.  اآلخر  لنظرة  انعكاس  هو  بالّنفس 

اجتامعيّا، إالّ وصاحبه شعور بتوقّع اإلخفاق الّدائم )أنا سوف لن أنحج يف...( فال يثابر )هذا 

صعب، ال فائدة من املحاولة( وشعور بالّنقص )أنا مل أنجح أليّن لست ذكيّا(. فتوقّع الفشل 

يف املواقف التعليميّة يسبّبه تعرّض األطفال لتجارب اإلخفاق الّسابقة. وتجعل هذه املواقف 

الطّفل غري متحّفز للدراسة، فيصري أداؤه املعريف ضعيفا ألّن التقدير الّذايت اإليجايب رضوري 

لتكوين الشخصيّة وبالتايل للتكيّف الرّتبوي، ماّم يستوجب إتاحة الفرص لالهتامم بها أثناء 

التدّخالت الرّتبويّة »فعدم تقدير الّذات يؤّدي إىل الّشعور باإلحباط والفشل«.

•  خصائص األطفال املنغوليني: 	

أداء  تلف  يف  تواترا  األكرث  الّسبب  باملنغولية هي  سابقا  بعرف  ما.  أو   21 الرتوزوميا 

للتأخر  التلف يختلف من طفل إىل آخر. ويعّد أّول سبب  الوظائف الذهنيّة. غري أّن هذا 

الذهني. ويرجع سبب هذه اإلعاقة إىل انقسام الكروموزوم رقم 21.

وبكرب  ضيّقة  وبعيون  قليال  مائل  صغري  وأنف  مسطح  بوجه  األطفال  هؤالء  يتّصف 

األذنني وبروز اللّسان خارج الفم وبسمك العنق. وتكون أصابع أيديهم عادة، قصرية. ونالحظ 

لديهم خموال حركيّا يف أغلب األحيان يؤدي إىل تأّخر حريك خالل الّسنوات األوىل.

هؤالء األطفال حّساسون جّدا للعدوى، خاّصة فيام يتعلّق بالجهاز التنّفيس )25% من 

االضطرابات القلبيّة( والجهاز الهضمي. ويعانون غالبا من مشاكل الّنظر )أمراض العيون - 

قرص الّنظر – حول...(.

أّما عىل مستوى النمّو الّذهني واللّغوي والتّواصل فنالحظ لديهم نفس الظواهر التي 

يحملها كّل األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنيّة. ويعانون من صعوبات مرتبطة بالبطء يف التّفكري. 

املعلومات. ورغم هذه  بالبطء يف معالجة  يتعلق  الجهل؛ وإمّنا  أو  الكسل  يرّد هذا إىل  وال 

الّصعوبات فهم قادرون عىل التعلّم.

• صعوبات ذوي اإلعاقة الذهنّية وحاجاتهم:	

يؤثّر ضعف القدرات الحركية واللغوية وكذلك قصور األداء الذهني ومميزات النمّو 
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التي  الّصعوبات  ومن  التعلّم.  وعىل  االستقالليّة  تحقيق  عىل  متفاوتة،  بصفة  الوجداين، 

تعرتضهم:

التمييز بني املؤثّرات الّسمعيّة أو البرصيّة. ـ 

معالجة املعلومات املدركة بصفة ناجعة ورسيعة. ـ 

صعوبة تنظيم املعلومات لفهم الوضعيّة.ـ 

صعوبة يف مجال اختزان املعلومات وتذكّرها )الّسمعيّة منها والبرصيّة ومعالجتها(.ـ 

ذاكرة قصرية املدى )قدرة محدودة عىل تخزين املعلومات واسرتجاعها(. ـ 

صعوبة يف حّل املشكالت )تصّور املشكلة - تحديد األهداف - مراقبة الّنتائج –تفسري ـ 

الطريقة.

صعوبة املقارنة بني وضعيات متشابهة.ـ 

صعوبة تغيري االسرتاتيجيّة عند مجابهة عائق.ـ 

رسعة اإلجابة دون تحليل كامل الوضعية.ـ 

صعوبة يف التعميم.ـ 

صعوبة يف الرتكيز طويال ألداء مهّمة ما.ـ 

صعوبة يف فهم التعليامت والّسيطرة عىل القواعد التي تنظّم التواصل الّشفوي.ـ 

صعوبة يف هيكلة وضعيّة قد عاشها وإعادة أحداثها شفويّا.ـ 

صعوبة االستدالل عن مفهومي الزّمان واملكان )ال يقدر عىل تقييم تسلسل الزمن(.ـ 

صعوبة يف تنسيق حركات التنّقل أو يف مسك األشياء أو استعاملها.ـ 

تحّكم غري كاف يف الحركة الّدقيقة أثناء الّنشاط الكتايب.ـ 

صعوبة يف اكتساب املهارات األساسيّة )قراءة –كتابة- حساب تفكري منطقي(.ـ 

صعوبة استبطان القواعد املنظّمة لحياة املؤّسسة والخضوع لها.ـ 

قلّة الدافعيّة للتعلّم )تجارب اإلخفاق املتكّررة تنقص كثريا من تقدير الّذات وتحدث ـ 

استقالة أمام كّل نشاط جديد(.
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عدم الّسيطرة عىل ترصّفاته االنفعالية ملجابهة وضعيّة محبطه أو مقلقة.ـ 

 وتختلف الّصعوبات والحاجات من حالة إعاقة إىل أخرى.ـ 

فالطّفل ذو اإلعاقة الذهنية الخفيفة مثال، يكون بحاجة إىل االعتامد عىل املحسوس ـ 

دامئا، يف كّل األنشطة الذهنية التي يقوم بها. وإذا ما حظي بتعليم مالئم لقدراته، 

الرّتميز  عىل  املحدودة  قدراته  أّن  غري  األساسيّة.  التّعلاّمت  إىل  االرتقاء  فبإمكانه 

والتّجريد تؤّدي إىل منّو بطيء وتأّخر متزايد يف الّسيطرة عىل هذه املفاهيم. وتتميّز 

ترصّفات هذه الفئة بضعف القدرة عىل التكيّف االجتامعي كلاّم تقّدم بها العمر.

أّما بالّنسبة إىل الطّفل ذي اإلعاقة الذهنيّة املتوّسطيّة فإّن، قدراته التفكرييّة املحدودة ـ 

الرّسمية. فإذا ما أدمج  يف  الرتبويّة  الربامج  ارتقائه إىل متلّك محتويات  تحول دون 

أّن  ومبا  املسار.  وتعديل  املرسومة  األهداف  مراجعة  وجبت  عادي،   تربوي  وسط 

قدراته الوظيفيّة املتعلّقة باالستقالليّة الّذاتيّة أو التكيّف االجتامعي محدودة، فإنّها 

تحتّم مرافقته عن قرب ليطّور ترصّفاته املستقلّة ويتدرّب عىل التنظيم الذي تفرضه 

مساعدة  كلّها  تتطلّب  والتواصليّة  والحركيّة  الحسيّة  فصعوباته  الرتبويّة.  األنشطة 

نوعيّة من قبل أهل االختصاص)املختّصون يف املجال الّنفيس والحريك، املختّصون يف 

معالجة الّنطق، املختّصون يف علم الّنفس...(.

أّما بالّنسبة إىل الطّفل ذي اإلعاقة الّذهنيّة الحاّدة، فإّن إخضاعه لتعلّم عادّي يبدو ـ 

أمرا مستحيال إذ تتطلّب قدراته الذهنيّة املحدودة جّدا وإمكاناته الوظيفيّة ومهاراته 

الحياتيّة.  باألنشطة  للقيام  ومستمرّة  دامئة  ومرافقة  مساعدة  والحركيّة،  اإلدراكيّة 

لذلك، فرتبيته تقترص أساسا عىل تحقيق االستقالليّة يف الحركات والتّغذية والنظافة 

البسيطة  الحركات  لتمكينه من  مهيكل  بتعليم  ينتفع  كأن  تواصليّة،  قدرات  ومتلّك 

التي متّكنه من استقالليّة نسبيّة.

أو  الخفيفة  الذهنيّة  اإلعاقة  ذوي  األطفال  يالئم  العاديّة  الرتبويّة  الفضاءات  يف  فاالندماج 

املتوّسطة، مع تعديل مناسب لألهداف وإجراء املرافقة الرضوريّة من قبل املختّصني لتمكني املتعلّمني 

من تحقيق االستقالليّة والعيش مع املجموعة البرشيّة ومراقبة املشاعر وتطوير البعد االجتامعي 

)مساعدتهم عىل التكيّف مع اآلخرين بتعليمهم بعض املهارات االجتامعيّة وطرق التّواصل(.
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• االستجابة للحاجات الخصوصّية للمتعلّم ذي اإلعاقة:	

يتّم توجيه الطفل ذي اإلعاقة الّذهنيّة إىل مؤّسسة تربويّة عاديّة من قبل فريق متعّدد 

الفريق قدراته ومكتسباته وحاجاته. ويحّددون ظروف تعلّمه  االختصاصات. يحلّل أعضاء 

الّرعاية واملتابعة، إمكانيّة قيامه  التّقنية واآلليّة عند الرّضورة،  )الزّمن املدريس، املساعدات 

بأنشطة الرّتبية البدنيّة والثّقافيّة(.

ومن املعلوم أّن كّل األطفال قادرون عىل التعلّم؛ غري أنّهم ال يتعلّمون بنفس الطريقة 

وال يف نفس الوقت وال بنفس الّنسق. فاألطفال ذوو اإلعاقة الذهنيّة لهم حاجاتهم املميّزة 

عّمن سواهم يف التعلّم. وتوجد طرق لتلبيتها منها:

تغيري املواقف.ـ 

اعتامد الفروق الفرديّة.ـ 

اعتامد اسرتاتيجيّة تعلّم مالمئة.ـ 

املساعدة عىل التكيّف داخل الفصل.ـ 

اعتامد تقنيات تستجيب للحاجات الخصوصيّة.ـ 

• املبادئ واملواقف:	

إليجاد الظروف املالمئة املساعدة عىل التكّفل باألطفال ذوي اإلعاقة الذهنيّة وجب أن 

يكون املريّب مهيّأ لـ:

منها ـ  املدمج عنرص  الطفل  وبأّن  الفصل  إىل مجموعة  باالنتامء  املتعلّمني  كّل  إقناع 

مهام كانت قدراته.

توجيه التّعليم إىل كّل املتعلّمني بدون استثناء.ـ 

اعتبار أّن استقبال طفل ذي حاجات خاصة بالفصل مصدر إثراء.ـ 

تدعو هذه الوضعيّة املعلّم للنظر يف طرق تدريسه، وبالتّايل إيجاد طرق جديدة تعود ـ 

بالجدوى عىل كافة املتعلّمني.

إيجاد الظّروف املالمئة، باعتامد الرّتبية الفارقيّة: تكييف الربامج واملسارات التّعليميّة ـ 

لحاجات كّل متعلّم.
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االقتناع بأّن الهدف األسايس من الّدمج الرّتبوي بالّنسبة إىل ذوي اإلعاقة الذهنيّة هو ـ 

املقّدمة  املعارف  تحّقق  أن  يجب  لذلك  املعّمق؛  التعلّم  وليس  االجتامعي  التكيّف 

استقالليّته الّذاتيّة وتطوير تكيّفه االجتامعي وإسعاده.

إيجاد وضعيّات تعلّم مختلفة عاّم يقدم لذي اإلعاقة تقرتح عىل بقيّة أترابه تجّنبا ـ 

للرّتابة وشعورهم بامللل.

إيصال املتعلّمني األسوياء إىل قبول مبدإ تقديم املساعدة إىل األطفال ذوي وضعية إعاقة.ـ 

• برمجة األهداف واملحتويات:	

ومهاراته  والوظيفيّة  الذهنيّة  الطّفل  مهارات  إثارة  إىل  ترمي  فرديّة  أهداف  تضبط 

التواصليّة والحركيّة واالجتامعيّة وتطوير كفاياته نحو تحقيق استقالليّته عند العمل. وتتّم 

مراجعة هذه األهداف وإعادة صياغتها بإسهام املعلّم واملرشفني الرتبويني واملختّصني.

يتطلّب تطبيق هذه الربمجة اإلفراديّة:

االقتناع بأّن أطفال الفصل الواحد ال تضبط لهم نفس أهداف التعلّم.ـ 

تكييف األهداف املالمئة لقدرات الطفل دون الحّط من قيمته.ـ 

تقديم تحّديات معقولة تتامىش وقدرات الطّفل. لذا وجب تجزئة األهداف واألنشطة ـ 

وتقليص املراحل، مراعاة لنسق تعلّم الطّفل، والتدّرج من الّسهل إىل الّصعب. ويجب 

أن يصاغ كّل هدف يف صيغة ترصّفات أو مهارات يؤّمل اكتسابها. ويتضّمن هدف 

الحّصة بالرضورة املكتسبات القبليّة التي يبني عليها التعلّم الجديد.

ضبط معايري االكتساب لكّل مستوى من األهداف. ـ 

• القراءة والكتابة:	

 يرتكز تعلّم القراءة عىل:

مكتسبات لغويّة )فهم الخطاب الّشفوي(.ـ 

مكتسبات برصيّة فضائية )التمييز البرصي ألشكال الحروف وتنظيم هذه األشكال يف ـ 

الفضاء )ع- عـ- ـعـ - ـع(.

كفايات تجريديّة )ربط الداّل باملدلول(. ـ 
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• العّد والحساب:	

يرتكز متلّك مفهوم العدد والحساب عىل:ـ 

املفاهيم املتعلّقة بالكّم والرتتيب )أكرب، أصغر، يساوي، األول، األخري( وأخرى متعلقة ـ 

بالّشكل )مربع، مثلث، دائرة، مستطيل( وأخرى متعلقة بالطول والقرص.

كفايات العّد وحساب كّم مجموعة.ـ 

كفايات منطقيّة:ـ 

♦ مفهوم املحافظة عىل العدد )كم املجموعة ال يتغرّي بتغرّي وضع عنارصها(	

♦ التسلسل املنطقي لألعداد )أكرب من... أصغر من...( أ <ب < ج أو أ> ب >ج 	

♦ التّصنيف.	

إذا مل يتمكن الطّفل من اكتساب هذه املفاهيم األساسيّة، فإنّه يحظى بساعات دعم 

نوعّي إضايف للّدعم والعالج.

• التكّيفات عىل مستوى تنظيم الفصل:	

تيسريا إلدماج هذه الفئة من األطفال، وجب إدخال بعض التعديالت عىل فضاء القسم 

وعىل تنظيم املهاّمت واملرونة يف التوقيت.

الفضاء:

ومن ـ  املعلّم  من  قريب  جلوس  مقعد  من  الخصوصية  الحاجات  ذي  الطفل  متكني 

الّسبورة أيضا.

متكني هذا الطفل من مقعد جلوس يسمح له بالتنّقل وللمعلّم بتقديم املساعدة له،  ـ 

عندما يكلّف بقية األطفال بإنجاز نشاط آخر.

اختيار وضعيّة مناسبة للمقاعد متّكن املتعلّمني من التّفاعل فيام بينهم.ـ 

جلوس الطّفل ذي اإلعاقة حذو قرينه القادر عىل تقديم املساعدات املختلفة له.ـ 

الزّمن:

ميكن مراجعة مفهوم ّما لذي اإلعاقة،  عندما يكون بقية املتعلّمني منهمكني يف إنجاز ـ 

عمل. وميكن استعامل هذا الوقت ملساعدته عىل الرّشوع يف نشاط جديد.
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وتقديم ـ  املعرفيّة،  مستوياتهم  حسب  صغرى  مجموعات  إىل  األطفال  توزيع  ميكن 

العون الالّزم لكّل مجموعة. وينصح بتغيري تركيبة هذه املجموعات من حني آلخر 

تجّنبا لوسمها بصفة )مجموعة الّضعاف(،  فتحدث إحباطا لدى املتعلّمني.

تساعد األنشطة املدرسيّة التي تنجز ثنائيّا، عىل تثمني عمل الطّفل ذي اإلعاقة. وتساعد 

الطّفل الّسوّي عىل تحّمل مسؤوليّة اختياره للعمل معه.

املراوحة بني العمل الفردي والعمل ضمن فرق مصّغرة والعمل الجامعي، ألّن العمل 

ضمن فرق صغرى يعود بالفائدة عىل اكتساب املعارف من خالل األسئلة التي تطرح، إذ متثّل 

فرصة لتطوير القدرات التّواصليّة.

• االسرتاتيجيات العاّمة للّتعليم:	

يستحسن بصفة عامة القيام مبا يل:

تجزئة املهاّمت التعليميّة إىل مراحل صغرى والبدء مبا يقدر الطفل عىل إنجازه قبل 

االنتقال إىل مرحلة أكرث تعقيدا والعودة إىل املفاهيم املدروسة سابقا، كلاّم اعرتضته صعوبة.

بربط عالقة بني ـ  املعيش ذات داللة تسمح  الواقع  اعتامد وضعيّات محسوسة من 

املفاهيم املدرّسة وتجارب الحياة اليوميّة.

متكني الطفل من املامرسة الفعلية بقصد استثارة كّل قدراته الحسيّة.ـ 

إرداف التعليامت بتوضيحات كلاّم أمكن ذلك.ـ 

تكليفه بإنجاز مهمة واحدة و إشعاره بانتهاء النشاط واالنتقال إىل نشاط جديد.ـ 

شح أهداف التعلّم الواجب تحقيقها والوسائل امليّسة لذلك. ويتّم النشاط يف نطاق ـ 

حّل املشكالت )وضعيات دالّة(. و لتحقيق هذا ميكن:

♦ توجيه انتباهه واستثارة اهتاممه )تحديد املهّمة الواجب القيام بها( إّما بأمر شفوي 	

أو بوضع عالمة كتابيّة.

♦ تسهيل املهّمة مبساعدته عىل التخلّص من كّل حشو قد يرّض بفهم الوضعيّة. وتكليفه 	

بإنجاز أقّل عدد ممكن من األنشطة.

♦ تركيز انتباهه لريكّز عىل املثريات ذات العالقة فقط.	
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♦ تركيز انتباهه عىل العنارص املساعدة عىل حّل املشكل دون غريها.	

♦ تجّنب وضعيّات اإلخفاق حتى ال يشعر باإلحباط.	

♦ تقديم طريقة الحّل أو شح املسارات،  عندما ال يتوصل الطّفل إىل الحّل. 	

♦ عند الّنجاح يف حل وضعيّة، يطلب من الطّفل شح طريقة الحّل التي اتّبعها. ومن 	

املهّم االهتامم بالقدرات والطّرق، عوض االهتامم بالحلول فقط.

مساعدته عىل اكتساب قدرة انتقال أثر التعلّم وعىل التّعميم.ـ 

يصعب عىل األطفال ذوي اإلعاقة الذهنيّة استثامر املكتسبات الحاصلة يف ظروف ـ 

مخالفة لوضعيّة التّعلّم. لذلك ينصح باستخدام مبدأ التكرار معهم.

عرض نفس الهدف يف وضعيّات ال تختلف كثريا عن بعضها. ولكّنها تبتعد شيئا فشيئا ـ 

عن وضعية االنطالق لتحقيق مبدإ التّعميم يف التعلّم يف سياقات مختلفة.

توظيف الّسلوك املكتسب يف وضعيّات مختلفة.ـ 

اقرتاح وضعيات تتضّمن عنارص دخيلة ال توظّف فيها القدرات املكتسبة حتى يتعلّم ـ 

مواطن تطبيقها واستثامرها.

مساعدته عىل حفظ ما يجب حفظه )تنشيط الّذاكرة(. ـ 

باتّباع ـ  الّدروس املنجزة وذلك  املتابعة والعون عىل إعادة  التوافق مع من يقّدم له 

نفس الطرق التي قام بها املريّب.

االعتامد عىل طفل متميّز رسيع األداء لتقديم املساعدة  لطفل يالقي صعوبات.ـ 

مساعدته باستمرار ومنحه الوقت الكايف لهيكلة إجابته وإعادة صياغة اإلجابة عند الخطأ.ـ 

توفري مناخ مطمنئ يحّث الطّفل عىل املشاركة وعىل اإلفصاح عن مقاصده.ـ 

عىل ـ  املحافظة  ينبغي  لذلك  والقلق؛  والهيجان  الحركة  بكرثة  األطفال  هؤالء  يتميز 

ثبات األشياء واألشخاص قدر اإلمكان، وإعالمهم بكّل ما يطرأ من تغرّيات يف التّوقيت 

واألنشطة والّسياق.

اعتامد التعزيز اإليجايب لشّد االنتباه، ألّن الطّفل ذا اإلعاقة ال يثق بنفسه كثريا ويحتاج ـ 

باستمرار وأكرث من غريه، إىل التّعزيز وتثمني نجاحاته.
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يعهد إليه بأداء مهام ذات قيمة، تشجيعا له. ومساعدته عىل التكيّف االجتامعي. ـ 

وبذلك نجّنبه مظاهر التعرّض إىل الّسخرية.

تشجيع العالقات بني املتعلمني: الحرص عىل أالّ ينزوي الطّفل ذو اإلعاقة وأن ال يشعر ـ 

باختالفه عن اآلخر.

تجّنب تعريضه إىل مظاهر الّسخرية. وإذا ما متّت مالحظة ترصّفات من هذا الّنوع ـ 

العدول  الفصل أو خارجه، وجبت دعوة األطفال وإقناعهم بوجوب  حدثت داخل 

عن مثل هذا الّسلوك.

• الّتعامل مع الّصعوبات:	

صعوبات التناسق الحريك:

تهّم هذه االضطرابات األطفال الذين يعانون من صعوبات عىل مستوى الحركة العاّمة 

)فقدان  الدقيقة  الحركة  مستوى  عىل  صعوبات  أو  رعونة(   – الحركات  صالبة   – )التّوازن 

والتخطيط.  الكتابة  عىل  الدقيقة  الحركيّة  االضطرابات  وتؤثّر  اليدوي(.  البرصي  التناسق 

وملساعدة الطفل وجب: 

ثبات الجسم والوضعيّة الجيّدة له، لتحديد نقطة االرتكاز الالزمة للحركات الكتابيّة.ـ 

حسن مسك القلم. ـ 

شكل الطاولة وارتفاعها.ـ 

املوقع املالئم بالّنسبة إىل الّسبّورة.ـ 

اقرتاح متارين كتابية يتطلّب إنجازها وقتا قصريا.ـ 

 يف حالة تعرّضه لصعوبات هامة أو كانت كتابته غري مقروءة - رديئة -، فإنّه يقرتح 

أو  الحريك  العالج  باالستعانة مبختّص يف  التخطيطيّة  تأهيل حركاته  العمل عىل  عىل والديه 

طبيب مختص يف ترويض الحركات واستعامل الحاسوب.

عند  الحّد،  يتعنّي  لذلك  زمنيّا.  وممتّدة  كبرية  إخفاقات  الكتابة  تعلّم  يولّد  أالّ  يجب 

إنجاز  الصعوبات كبرية، ألّن  كانت  إذا  الحاسوب  إىل  واللّجوء  اليدويّة  الكتابة  الحاجة، من 

املهاّم الكتابية ترهقه.
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• قصور عىل مستوى الكفايات البرصيّة الفضائية:	

تغطّي هذه الكفايات معرفة املفاهيم الفضائيّة )تحديد األعىل، األسفل، اليمني، الّشامل...( 

خارطة(. أو  طبيعي  )فضاء  الفضاء  يف  التوّجه  عىل  والقدرة  معّقد  برصّي  مشهد  واستكشاف 

وانطالقا من فهم العالقة التي تربط بني األشياء فضائيّا والقدرة عىل تصّور الفضاء، يهتدي إىل 

تعلّم  القراءة والحساب. وإلثارة القابليّة البرصيّة الفضائيّة، ميكن أن نقرتح عىل الطّفل:

متارين متّكنه من الّسيطرة عىل مفهوم الفضاء.ـ 

املتقاربة ـ  الّصور  من  مجموعة  ضمن  الشكل  نفس  )معرفة  البرصي  التاّميز  مترين 

برصيّا معرفة الّدخيل من بني مجموعة من الّصور املتشابهة - البحث عن جزئيّة يف 

مشهد معّقد(. 

متارين نسخ األشكال الهندسية املعقدة.ـ 

استعامل كرّاسات متباعدة األسطر.ـ 

دعوة الطّفل أثناء القراءة إىل التتبّع باإلصبع وتحديد بداية كّل سطر أو وضع اإلصبع ـ 

بعد كّل كلمة. أّما إذا كانت الّصعوبات املعرتضة هاّمة جّدا، فيجب أن يتوىّل طبيب 

مختّص يف ترويض الحركات التكّفل بهذا الطفل.

•  قصور التنظيم الزّمني:	

إدراك مفهوم الفضاء يعني معرفة مفهوم الزّمن )قبل - بعد - أمس - الغد...( والقدرة 

عىل التمييز بني اإليقاعات، القدرة عىل ترتيب األحداث حسب وقوعها زمنيا وتوقّع التّواتر 

الزّمني لسلسلة من األحداث. ولتجاوز النقص يف هذا املجال يقرتح:

متارين لغويّة تتعلّق باملفاهيم الزمنيّة. ـ 

ترتيب مشاهد شيط مصور)قص( حسب تواترها الزّمني،  عىل أن نبدأ معه بعرض ـ 

مشهدين فثالثة فأربعة فخمسة.

التدرّب عىل إعادة متارين إيقاعيّة.ـ 

• االضطرابات اللّغويّة:	

توجد عدة اضطرابات  يف تطّور اللّغة:
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اضطرابات الّنطق أواضطرابات الكالم التي متّس كيفيّة الّنطق بالحروف؛ ماّم يتطلّب ـ 

والتوجيهات دعام  الّنصائح  بعض  املريّب  إىل  يقّدم  أن  فاملنطّق ميكن  تأهيال صوتيّا. 

لتدّخالته.

اضطرابات اللّغة االستقباليّة أو صعوبات الفهم. وهذا ما يدعونا إىل التحّقق من أّن ـ 

الطفل قد فهم جيّدا التعليامت أو الرّشوح املقّدمة له. وملساعدته عىل ذلك ميكن:

استعامل جمل وتوجيهات بسيطة قصرية وواضحة.ـ 

استعامل اإليحاء واإلمياء، كلاّم كان مهاّم عند التوجه إليه بخطاب شفوّي.ـ 

تكرار الخطاب.ـ 

استعامل محامل برصية وموّضحات عند تقديم الرّشوح اللفظيّة.ـ 

التّحّقق من أّن الطّفل قد فهم ذلك، بدعوته إىل تكرار ما قد سمعه.ـ 

تعويد الطّفل اإلفصاح عاّم مل يفهم شفويّا أو تدريبه عىل توظيف حركة متّفق عليها.ـ 

اضطرابات اللغة التعبرييّة: تتمثّل يف صعوبة استعامل جمل ذات معنى دقيق. ويعود 

ذلك إّما إىل نقص يف املفردات واملعجميّة وإّما إىل عدم التمّكن من استعامل القواعد اللغويّة 

األساسيّة أوإىل صعوبة تنظيم األحداث حسب تتابعها الزّمني يف حكاية. 

وملساعدة الطّفل عىل تخطّي هذه الّصعوبات تقرتح:

أنشطة لغويّة إلغناء رصيده املعجمي.ـ 

إصالح الجمل الخاطئة من حيث تركيبتها البنيويّة بصفة مستمرة. ودعوته إىل إعادة ـ 

صياغتها عىل الوجه الّصحيح.

متكينه من الوقت الالّزم إلعطاء اإلجابة ومساعدته عىل ذلك.ـ 

تشجيعه عىل التدخل مثل بقيّة األطفال؛ وإفساح املجال له كلاّم طلب ذلك.ـ 

القراءة  إىل  الولوج  عمليّة  يسّهل  والحروف  املقاطع  من  التمّكن  أّن  القول  وخالصة 

مبساعدة املنطق. 
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• اضطرابات االنتباه:	

يعاين ذوو اإلعاقة الذهنيّة من نقص واضح يف االنتباه والتعلّم التّمييزي للمثريات من 

حيث شكلها ولونها ووضعها )وهذا ما يعرف باالنتباه االنتقايئ(.

ّما. فانتباههم ـ  الرّتكيز مطّوال حول نشاط  توجد فئة أخرى من بينهم ال تقدر عىل 

رسيع التشتّت. وصعوبات الرتكيز تصحبها عادة مشاكل تنظيميّة.

♦ بالّنسبة إىل األطفال ذوي االنتباه االنتقايئ ينصح بـ:	

متكني الطفل من الجلوس يف الّصّف األّول قريبا من الّسبّورة.ـ 

جلب انتباهه إىل املثري املستهدف وذلك باستعامل إشارة )كأن تضع املسطرة عليه(.ـ 

املتّصلة ـ  الهامة  املعلومات  الّسبّورة واالقتصار عىل  االنتباه عىل  ما يشتت  محو كل 

بالنشاط املستهدف.

تسطري املعلومات الهاّمة.ـ 

التّأكّد من أنّه ينظر إليك قبل البدء يف مخاطبته. ـ 

تدريبه عىل اإلنصات.ـ 

♦ بالنسبة إىل األطفال الذين يالقون صعوبات يف التنظيم:	

التحّقق من أن التّلميذ قد أخرج من محفظته األدوات املدرسية املناسبة للّنشاط.ـ 

استعامل أغلفة كرّاسات ملّونة حتى يسهل عليه توظيفها.ـ 

تخصيص دقائق يوميّة لرشح األنشطة املزمع إنجازها.ـ 

تدريب عىل التّنظيم وحسن عرض أنشطته، كأن يسطّر املعلومات الهاّمة حول مسألة ـ 

رياضيّة أو نصوص مطالعة أوتقديم مناذج له ليتّبعها )تطوير مهارات التنظيم(.

•  اضطرابات الّذاكرة:	

منيّز بني نوعني من الّذاكرة: ذاكرة قصرية املدى وذاكرة طويلة املدى 

الثّواين، ـ  لبعض  مؤقتا  والبرصيّة  السمعيّة  املعلومات  املدى  قصرية  الّذاكرة  تختزن 

للتّحليل والفهم. ودورها مهّم جّدا لالحتفاظ بالكلامت األوىل من الجملة قبل فهم 

معناها العاّم.
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تختزن الّذاكرة طويلة املدى املعلومات ملدة طويلة. فهنالك ثالث طرق تتدّخل عند ـ 

اشتغال هذه الّذاكرة.

كتابة نّص حسب قانون معني ويهتّم بدخول املعلومات إىل الّذاكرة.ـ 

يحصل الّدعم والحفظ بالتدريب والتّكرار.ـ 

االسرتجاع، وهو تنشيط املعلومات املخزّنة.ـ 

بالّنسبة إىل األطفال الذين يعانون من الّذاكرة قصرية املدى يُنصح بـ:ـ 

♦  التوّجه إليه بتعليامت قصرية،  عىل أن تقّدم إليه الواحدة تلوى األخرى.	

♦ تنمية ملكة الحفظ باستعامل موّضحات كتابيّة أو صور )إيالء الجانب الكتايّب العناية 	

املستحّقة والتقليل من املعلومات اللّغويّة(.

♦ تدريب الطّفل عىل ترديد املعلومات التي ستستعمل حتى ال ينساها.	

بالنسبة إىل األطفال الذين يعانون من ضعف الّذاكرة طويلة املدى ينصح بـ:ـ 

♦ مضاعفة التكرار واملساعدة.	

♦ يستحسن إشاك األولياء بتعّهد املعلومات الواجب حفظها.	

♦ الحرف 	 تلوين   - الّدالليّة  )املجموعة  حول  مؤّشات  إعطاء  يجب  االستظهار،  عند 

األّول من الّسطر أو املؤشات السياقيّة، كأن تقول له: لقد تحّدثنا عن هذا املوضوع 

صبيحة األمس( أو مّده بجملة من األجوبة ليختار منها إجابة واحدة.

♦ آلة 	 الرّضب-  كـ: جداول  االستعاضة عن ذلك مبعينات  الحفظ، ميكن  استحالة  عند 

حاسبة- جداول الرّصف والترصيف.... البحث عن معلومات باعتامد الحاسوب.

♦ االتّفاق مع أحد أفراد األرسة عىل مراجعة الّدروس معه يف املنزل عىل أن يتبع نفس 	

الخربات  عىل  للحصول  كاف  تكرار  إىل  محتاج  فالطّفل  الفصل.  يف  املقدمة  الطّرق 

التعلّميّة.

♦ يف الرياضيّات ونصوص املطالعة، تقّدم له مناذج ليتّبعها.	
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• االضطرابات يف الّسلوك:	

تصعب  االنفعاالت  يف  تقلّب  ومن  القلق  من  الّذهنيّة  اإلعاقة  ذوو  األطفال  يعاين 

– سوء  الحركة  كرثة  الهيجان    – )كالعدوانيّة  مألوف  غري  سلوكا  يولّد  ماّم  عليها،  الّسيطرة 

العالقة مع اآلخرين...(.

وعىل املريّب أن يحلّل األسباب املؤّدية إىل هذه الترصّفات والظروف التي حدثت فيها 

لفهم الّسلوك ودواعيه. وقد يكون هذا الّسلوك هو األنسب بالّنسبة إىل الطفل للتّفاعل مع 

املحيط يف تلك اللّحظة.

وبأنّه  به  االهتامم  الطّفل عن وجوب  به  يعرّب  رّد فعل  أحيانا هو  فتبّنى سلوك شاّذ 

موجود، كلاّم أحّس باإلقصاء، أو ليتجّنب القيام بعمل مضن أو للحصول عىل يشء يرغب فيه. 

لذا وجب التفطّن إىل كّل هذه الظّواهر ومنع حدوثها.

ويف حاالت حدوث اضطرابات سلوكيّة ينصح بـ:

تكليف الطّفل بنشاط آخر مرّوح، كلاّم بدت عليه العالمات األوىل لالنفعال.ـ 

تجاهل الّسلوك الخاطئ مع املحافظة عىل الهدوء للتخفيض من رّد فعل عنيف.ـ 

القواعد ـ  بهذه  التحّل  رضورة  وشح  الجامعيّة.  االحرتام  قواعد  تجاوز  إزاء  الحزم 

للعيش يف مجموعة.

مجابهة تكرار هذا الّسلوك منذ البداية باالقرتاب من الطّفل وتوجيه نظرة دالّة نحوه ـ 

)تربيت عىل كتفه - وضع اليد عىل رأسه(.

وبذلك نضع حّدا النفعاالت هذا الطّفل ونجّنبه تجاوز الّسلوك املهّذب. وميكن إعالمه 

بصوت خافت بأّن هذا الّسلوك غري مقبول.

التدّخل الّسيع ويف الوقت املناسب قبل ظهور األزمة. فمثال عند حدوث رّد فعل ـ 

عنيف إزاء وضعيّة محبطة، يستحسن الوقوف إىل جانبه عوض معاقبته، ثّم تدريبه 

عىل طلب املساعدة عند الحاجة.

التخل مؤقتا عن أداء املهّمة  مصدر اإلزعاج واقرتاح نشاط آخر يتامىش وحاجات ـ 

الطّفل اآلنية.
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الّسلوك. ـ  لهذا   الّداعية  األسباب  لرشح  ودعوته  األزمة.  تجاوز  إثر  الطفل  محادثة 

بكّل حذر  عواقبها غري محمودة وتحسيسه  وبأّن  بأّن ترصّفاته غري مالمئة  وإقناعه 

برضورة باحرتام القيم األخالقية وتصّور إمكانيّة رّد فعل اآلخرين.

التي ـ  والّصعوبات  والتعبري عن مشاعره  االقتضاء،  املساعدة عند  تدريبه عىل طلب 

تعرتضه، خاصة تلك التي تسبّب له خطرا.

معاقبة الطّفل كلاّم اعرتف بذنبه، حتى يكون لهذا العقاب جدوى )مبا أنّني فعلت ـ 

كذا، فإنّني أستحّق العقاب(.

بقيّة ـ  أو عىل  الطّفل  األمر بخطر واضح عىل  تعلّق  القطعي كلاّم  الّنهي  إىل  اللّجوء 

أترابه. ومثل هذا املوقف ال يعترب عقابا بقدر ما هو مساعدة له.

استفسار األولياء حول ما إذا كان الطفل يقوم بترصّفات مامثلة يف املنزل. ومحاولة ـ 

إيجاد مقاربة مشرتكة معهم لتجاوز الوضعيّة.

إمكانية توجيه الطّفل إىل مختّص يف العالج الّنفيس لتحديد األسباب.ـ 

• تهيئة ظروف الّتقويم:	

مدريس.  اختبار  كّل  من  األسمى  الهدف  الّذهنيّة  اإلعاقة  ذي  الطّفل  تقويم  يعترب 

واملقصود تقويم تقّدمه بالّنسبة ملا كان عليه سابقا؛ ال أن نقّوم قدراته باملقارنة مع مجموعة 

الفصل وباعتامد نفس املعايري. التّقويم الوظيفي يقوم عىل التّحقق من أّن قدرة ّما قد تّم 

توظيفها يف سياقات مختلفة. وهذا الّنوع من التّقويم يناسب متاما هذه الفئة من األطفال.

متكني الطّفل من زمن أطول استجابة لحاجته.ـ 

تتطلب جهدا كبريا من ـ  املطروحة  األسئلة  كانت  فإذا  األسئلة؛  تعديل طريقة طرح 

حيث قراءتها، وجبت مساعدته كأن يقرأ له املعلّم األسئلة.

تعديل طريقة تلّقي األجوبة، مثال إذا كانت الكتابة تشّكل عائقا جوهريّا بالّنسبة ـ 

إىل هذا الطّفل ذي اإلعاقة أو ذاك )اضطرابات يف الحركات املقرتنة بالكتابة( ميكن 

أن نقرتح عليه اإلجابة باعتامد أسلوب« االنتقاء »، كأن ينتقي اإلجابة الّصحيحة من 

بني عّدة أجوبة مقّدمة إليه. كام. مبكن أن يتّم اختباره شفويّا. وإذا كانت الظّروف 

تسمح، ميكن أن نرتكه يجيب باعتامد الحاسوب.
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بتقويم ـ  للغة  دقيقا  ومتلّكا  تحريرا  يتطلّب  الذي  التّقويم  عن  نستعيض  أن  ميكن 

للقدرة  اكتسابه  عن  يربهن  أن  ميكنه  الطّفل  ألّن  تطبيقي،  نشاط  إنجاز  يستدعي 

املستهدفة باملامرسة العمليّة )وهذا بالّنسبة إىل األطفال الذين لهم صعوبات لغويّة(. 

• تهيئة بقّية التالميذ لقبول االختالف:	

املتعلّمني  ألّن  واالحرتاز  للتّساؤل  مدعاة  الفصل  إىل  ذهنية  إعاقة  ذي  وصول  يعترب 

سيتساءلون:

ملاذا هو مختلف عّنا؟ هل يشعر بآالم؟ كيف ميكن أن نتعامل معه؟ كيف نساعده؟

إعداد  وجب  املرجّوة،  الظروف  يف  الطّفل  اندماج  وتحقيق  حريتهم  من  وللتخفيف 

الظروف املالمئة لهذا االستقبال. وذلك بعّدة طرق نذكر منها:

تأّمل ذاته  املتعلّم من  بينهم، كأن منّكن  تنبيه األطفال إىل أوجه االشتباه واالختالف 

البدنيّة  املؤّشات  حيث  من  متعلّم  لكّل  الفرديّة  املميّزات  واستخالص  باآلخرين  مقارنة 

واالهتاممات واألذواق. ثّم الّسعي إليجاد حوار بينهم يفيض إىل ما يل: ال يوجد أّي طفل 

والّذوق  الّشكل  حيث  من  بيننا  وجودا  األكرث  الّسمة  هو  فاالختالف  متاما.  لآلخر  مشابه 

واالهتاممات. ومبا أنّه محكوم علينا أن نعيش مع بعضنا، وجب قبول اآلخر كام هو.

عندما يكون إدخال بعض التّعديالت عىل فناء الفصل أو الزّمن املدريس رضوريّا جّدا ـ 

أسباب  وشح  التّعديالت  بهذه  املتعلّمني  بقيّة  إقناع  وجب  اإلعاقة،  ذي  الستقبال 

إجرائها.

سيتّم ـ  الذي  بالطّفل  املتعلّقة  والرّضوريّة  الهاّمة  باملعلومات  التاّلميذ  بقيّة  تزويد 

تلقائيّة. لذلك فاملدرس  التّفاعل معه بصفة  الفصل، حتى يتمّكنوا من  استقباله يف 

بقيّة  أسئلة  عىل  إجابته  تكون  أن  ويجب  يهّولها.  أن  دون  اإلعاقة  إىل شح  مدعّو 

املتعلّمني متصلة بأوجه اختالف الطّفل ذي اإلعاقة.

تغرّي الّنظرة اإلقصائية والتهميشيّة لذوي اإلعاقة الذهنيّة من قبل أترابهم األسوياء إىل ـ 

نظرة إيجابية يتمثل يف قبولهم له.

إقناع األطفال األسوياء بأّن أترابهم ذوي اإلعاقة لهم نفس الحقوق والواجبات.ـ 
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التالميذ يتطّوعون ملساعدة ـ  التبنّي داخل القسم وخارجه: فقد نجد بعض  تشجيع 

وىف  املدريس  عمله  يف  يساعدونه  فرناهم   - محدودة  وملّدة   - اإلعاقة  ذي  الطّفل 

األنشطة الجامعية وإدماجه يف األلعاب التي يقومون بها.

إقناع بقيّة أفراد الفريق بأّن ذي اإلعاقة يحذق عّدة مهارات. وميكنه أن يتميّز فيها. ـ 

الفّنيّة يف الرّسم أو الرّقص أو  بل ميكنه أن يكون فيها قدوة لهم؛ من ذلك قدراته 

التعبري الجسامين ويف املجاالت اإلبداعيّة وغريها من مجاالت الفنون.

• العمل الجامعي:	

يكون املعلّم محاطا بفريق عمل لوضع األسس الحقيقيّة للعمل الجامعي مع األولياء 

ومع املختّصني )طبيب مدريس- طبيب نفساين- منطّق –مريّب مختّص - مرشد اجتامعي....(.

ال نرتك املعلّم يجابه وحده كّل الّصعوبات املتّصلة مبعاناة الطّفل. فاألمر يقتيض تكوين 

املرشوع  يف  املتدّخلني  مختلف  بني  التّعاون  ويحّدد  األدوار.  ومتكامل  متناسق  عمل  فريق 

الرّتبوي اإلفرادي.
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W دليـل األولياء  

الّدليل موّجه إىل أولياء أطفال يف وضعيّة إعاقة: برصيّة أو حركيّة أو سمعيّة أوذهنيّة 

الطّفل  مساندة  يف  مهّم  دور  الحاالت،   كّل  يف  فلألولياء،  أوعميقة.  خفيفة  كانت  وسواء 

والتكّفل به باإلسهام يف املتابعة املتعّددة االختصاصات التي تتّم بتدّخل مهنينّي من: أطبّاء 

ومساعدين اجتامّعني ومختّصني يف علم الّنفس ويف إعادة التأهيل، ويف العالج بالّشغل. وعليه 

فاألولياء مدعّوون لتحقيق متابعة االبن باملنزل ودعم عمل تربوي يعّد بعد االتّفاق والتّشاور 

اإلخصائيني.

أهداف الدليل:  

إعالم األولياء مبسار الّدمج املدريس: معايريه والجهات املتدّخلة فيه ومتّشياته وأوجه ـ 

تحقيقه.

حثّهم عىل اإلسهام الّنشيط يف إعداد املرشوع الرّتبوي اإلفرادي ووضعه حيّز اإلنجاز ـ 

واملتابعة باالشرتاك مع املدرسة والجهات املتدّخلة املختّصة ومواصلة العمل الرّتبوي 

باملنزل.

دور األوليـاء:

الرّتبوي  أّن مشاركتهم يف إعداد املرشوع  الّدمج أسايس، إذ  إّن دور األولياء يف مسار 

اإلفرادي وإنجازه ومتابعته باستمرار حتّى عند تقوميه أمر رضورّي ومتأكّد، ألّن الهدف من 

تعلّم طفل يف وضعيّة إعاقة هو متكينه من التطّور يف بيئته بحسب إمكاناته الّذاتيّة باألخذ 

يف االعتبار صعوباته ونسق تعلّمه.. ويستوجب الّنجاح يف االستقاللية الذاتية التزاما حقيقيّا 

من املؤّسسة الرّتبويّة وكل األطراف املتدخلة. وعليه، فإنّه ميكن للطّفل أن يتمّكن من مرشوع 

تعلّمه ويبني آفاق مستقبله بفضل دعم األولياء وكافّة املتدّخلني. ونجاح مرشوع الّدمج رهني 

تكامل األولياء مع بقيّة املتدّخلني.
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• أهمّية العالقة بني املؤّسسة الرتبويّة والعائلية:	

إّن األولياء مدعّوون إىل:

إقامة عالقة بينهم وبني املربنّي واألطبّاء.ـ 

املساهمة الفعليّة والجامعيّة لألولياء متثّل عامال مشّجعا للمريّب شيطة عدم التدّخل ـ 

يف ميدانه املهني.

عليهم املساهمة ماديّا أو معنويّا. فهم مدعّوون عند االستطاعة املاديّة إىل تقديم ـ 

بعض املساعدات كاملساهمة يف إنجاز مرشوع تتطلّبه املدرسة. 

تحقيق متابعة مجدية للمتعلّم يف املنزل بإثارة قدراته الّذهنيّة ودعم ثقته بنفسه.ـ 

تطوير أمنوذج عائل يتوق إىل املعرفة ويعّزز قيم املواطنة )عدم الخوف من نظرة ـ 

اآلخر، القيام بخرجات، زيارات تعّهد املكتبات، نوادي األنشطة الفّنية والّرياضيّة(.

التّعاون مع املريّب لفهم صعوبات املتعلّم. وللفريق الرّتبوي دور رئييس يف كّل مرشوع ـ 

تعاوين مع األولياء. متّكن هذه املهمة من تحديد الوسائل وطرق الّدعم التي تتامىش 

توظيفها  ميكن  ذاتها  املحّددة   الوسائل  وهذه  الخصوصيّة.  املتعلّم  حاجات  مع 

املؤّسسة  لفهم قوانني  باملربنّي  االتّصال  )لذا وجب  الرتبويّة وباملنزل معا  باملؤّسسة 

وتراتيبها وبرامجها واالطاّلع عىل مواعيد االختبارات والتّقويم(.

املساهمة يف لجنة متابعة املرشوع الرّتبوي اإلفرادي الخاّص باملتعلّم رضوريّة للغاية. ـ 

وهي لجنة هدفها وضع خطّة تدّخل مناسبة لوضعيّة املتعلّم.  ومتثل فريقا متعّدد 

املختّص  واملمرّض  املدريس  والطّبيب  املدرسة  ومدير  بالفصل  املريّب  االختصاصات: 

والّنفساين والتّقنيون .... واإلطارات شبه الطّبيّة حسب الحاجة )املنطّقون، مختّصو 

العالج الطّبيعي، مختّصو العالج بالتّشغيل(.

تبادل ـ  تحّقق  ألنّها  للغاية  رضوريّة  الفريق  هذا  اجتامعات  يف  األولياء  ومشاركة 

املعلومات بني املؤّسسة الرتبويّة واملنزل. فاملهنيّون ميكنهم تقديم توصيات ونصائح 

الهاّمة  اإلجراءات  واتّخاذ  لالبن،  تقدميها  الواجب  بالخدمات  تتعلّق  لألولياء  مهّمة 

إلشاكهم فيها.

ومن مشموالت األولياء أيضا:
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تقديم كّل املعلومات حول االبن إىل الفريق، تسهيال ملرشوع الّدمج.ـ 

تفّحص األهداف الرّتبويّة التي وضعت له، سواء منها ما كان عىل املستوى املتوّسط ـ 

أو بعيد املدى. فهذه األهداف البّد أن تحظى برىض األولياء.

لتحديد ـ  الرّضوريّة  الّنفسيّة  والتّقييامت  الطّبيّة  الفحوصات  كّل  يف  االبن  مصاحبة 

الحاجات.

الرّتبوي  املرشوع  بناء  ويف  الحاجات  لتحليل  املخّصصة  االجتامعات  كّل  يف  املشاركة 

اإلفرادي وإنجازه وتقييمه.

االستفسار عن أهّم الّسبل املؤّمنة للّدمج املدريس واالتّصال بالجمعيّات والعائالت ذات 

التّجربة وكذلك باملختّصني.

االتّصال باملدرّسني بصفة منتظمة لالطاّلع عىل سري الّدمج والتّحقق من أّن االبن يعيش 

هذه التّجربة الجديدة إيجابيّا.

إعالم الفريق الرّتبوي بكّل تغيري يف سلوك الطّفل داخل األرسة.

حقوق األولياء: 

أن يتّم إشاكهم يف إعداد املرشوع الرّتبوي اإلفرادي ويف كّل خطوات إنجازه.ـ 

اإليفاء ـ  يتّم  مل  أو  بالفصل  املتوقّعة  التّعديالت  تحقيق  يتّم  مل  إذا  إبداء مالحظاتهم 

باملساعدات الخارجيّة املنصوص عليها.

االطاّلع عىل كّل القرارات املتعلّقة باملتعلّم.ـ 

االطاّلع عىل كّل الّنتائج التّقومييّة )الطّبيّة منها والّنفسيّة الرتبويّة(.ـ 

حضور لقاءات منتظمة مع الفريق الرّتبوي.ـ 
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W ملحق: شهادات أولياء بعض األطفال المعّوقين

شهادة أب طفل معوق ذهنيا:  

يصف أب الطفل »محمد »املسار املدريس البنه فيقول: أدمج ابني مبدرسة عادية عند 

بلوغه سن السابعة بالسنة األوىل. وهو اآلن بالرابعة )بعد أن رسب يف الثانية(. يقر األب بأن 

مسار ابنه املدريس إيجايب باستثناء السنة األوىل التي قىض فيها سنتني )مثلت تجربة سيئة(. 

ومن خالل مقارنته للسنوات اإليجابية لإلدماج من جهة والتجربة السيئة التي مر بها ابنه 

من جهة أخرى يحلل ظروف اإلدماج الناجح، فيقول: كلام متت مقابلة فعلية مع معلم ابني، 

إال وتّم التناغم، حيث متكنا من التوافق حول األهداف وحول التهييئات الرضورية املدخلة 

عىل فضاء الفصل وكذلك حول ظروف التقويم. ولهذا فهو يدعو إىل وجوب تكوين املدرسني 

بيداغوجيا وتهيئتهم نفسانيا لتقبّل الطفل املعوق ألن األمر صعب. وعىل املدرس أن تكون 

له مواقف إيجابية إزاء هذه الرشيحة من األطفال. فاملدرس يلعب دورا مهام يف تسيري تقبل 

بقية التالميذ لألطفال املعوقني وعليه أال يقوم بأي مقارنة ألن هذه املقارنة تحّز يف أنفس 

السنة  أولياء املعوقني. وعىل املدرسني أن ينظروا إىل هؤالء األطفال نظرة مغايرة فامتحان 

الرابعة مثال ميثل صعوبة حقيقية إذا مل نسع إىل إيجاد طرق أخرى لتقويم هؤالء األطفال 

تجنبا إلخفاق العديد منهم؛ مام يعرض اإلدماج إىل االنتقاد.   

إىل  من غريهم  أكرث  بحاجة  األطفال هم  أن هؤالء  يدركوا  أن  املدرسني  أّن عىل  كام 

يف  التفكري  يجب  كام  رسيعا.  اإلحباط  وينتابهم  بالنفس  الثقة  يفتقدون  ألنهم  التشجيع 

األهداف. فمثال ملاذا نطالب طفال بحفظ جداول الرضب، بينام هو يعاين من صعوبات كبرية 

ادخار  له  توفر  التي  الحاسبة  اآللة  استعامل  تدريبه عىل  إليه  بالنسبة  التذكر. فاألفضل  يف 

الجهد والطاقة لبذلها يف تعلاّمت أهّم. ويواصل أبو محمد قائال: إن التمدرس بقسم عادي 

يبقى الحل األنسب رغم ما تعرتيه من صعوبات، فاالختالط ببقية التالميذ يحقق للمدمج 

متلك سلوكات حضارية تسهل اندماجه االجتامعي واملهني. وعىل مستوى التعلاّمت املدرسية، 

متكن ابني من متلك آليات القراءة. فأنا ال أسعى إىل حصوله عىل شهادة إالّ أّن إقداره عىل 

القراءة يعترب سالحا مهام يساعده عىل تحقيق استقالليته.
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العادية  املدارس  إىل  بأبنائهم  يتوجهوا  أن  ذهنيا  املعوقني  األطفال  أولياء  أنصح  فأنا 

وأن ينخرطوا أكرث ما ميكن يف عملية متدرس منظوريهم. فالعمل التشاريك رضوري لتتكامل 

األنشطة املدرسية مع الرتبية العائلية. ولألولياء دور أسايس يف املرشوع الرتبوي.

شهادة أب طفلة معوقة ذهنيا:

  يصف أب الطفلة »فـاتـن »املسار املدريس البنته، فيقول: إن ابنتي تلميذة بالسنة 

أّن املدرسة مل تكن  ابنتي بتجربة عويصة يف مدرسة أوىل؛ ذلك  الرابعة بقسم دامج. مرت 

مؤهلة تأهيال تاما الستقبال تلميذة مختلفة لها حاجاتها الخاصة. ومبجرد انتقالها إىل هذه 

املدرسة الدامجة )منذ ثالث سنوات( حصلت عىل نتائج حسنة يف القراءة والعربية والفرنسية. 

املدرسة،   هذه  ففي  تحّسن،  سلوكها  أّن  كام  الرياضيات.  يف  تالقي صعوبات  مازالت  لكّنها 

الحظنا جدية التأطري البيداغوجي. فمدير املدرسة واملدرسون يعتربون هؤالء األطفال مثل 

غريهم من التالميذ ويحرتمونهم وهذا مهم جدا..

تقبّل االختالف بني  األولياء  قائال: عىل  بالواقعية  التحل  ويواصل مؤكّدا عىل وجوب 

األهداف املرسومة لهؤالء األطفال وأولئك. فانتظارايت معقولة فيام تعلق بتحقيق االستقاللية 

السادسة. وبعد ذلك  السنة  ابنتي  بلوغ  إىل  أصبو  فأنا  التمدرس،  أّما عىل مستوى  الذاتية، 

أدرس فرص التكوين املهني املناسبة لها. فالتحل بالواقعية أمر مهم؛ ذلك أّن ابنتي يكفيها 

واالنرشاح.  بالراحة  وتشعر  أنشطتهم  فتشاركهم  العمر  نفس  من  لها  أتراب  مع  تنصهر  أن 

ويعرتف بأن الوصول إىل هذه النتائج ليس دامئا باألمر الهني وعىل األولياء االنصهار الفعل يف 

عملية التمدرس وطلب املساعدة من املختصني كلام جابه أقّل صعوبة، معرتفا بالدور األول 

واإليجايب للفريق الرتبوي يف تحقيق إدماج ابنته، فريق يفتقر للمساندة أحيانا ». فاملهمة 

املنوطة بعهدة املدرسني صعبة للغاية مام يحتّم تشجيعهم ومساعدتهم أكرث كأن نوفر بكل 

املعوقني ذهنيا سواء بصفة  باألطفال  لإلحاطة من حني آلخر  مربيا مختصا  دامجة  مدرسة 

فردية أو ضمن أفرقة صغرى إلكامل نشاط املدرس ودعمه. كام عىل الجمعيات ذات الصلة 

التدخل أيضا ملساعدة املدرس. فالعمل التشاريك يقتيض التعاون الوثيق بني مختلف األطراف 

املتدخلة.
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شهادة أم طفل حامل إلعاقة حركية:

تروي السيدة »زينب »تجربتها فيام يتعلق بابنها »عل »يف مدرسة عادية قائلة: ابني 

»عل »مصاب بالتهاب العضالت وتقلصها والتشخيص قد تم يف عمر 4 سنوات. فتمدرسه  

بالروضة قد تم دون التعرض إىل صعوبات كبرية؛ ذلك أنّه وقتها مل يعان من صعوبات يف 

الحركة. فهو مييش لوحده لكنه كان كثري السقوط. فنحن كعائلة مقتـنعون بصعوباته. لكّننا 

العادية.  الحي  بإدماجه يف مدرسة  إىل مؤسسات مختصة وطالبنا  مباشة  توجيهه  نقبل  مل 

وتشيد السيدة »زينب »بدور مدير املدرسة والفريق البيداغوجي حيث تم إعالمهم بقدومه 

مسبقا. فكان االستقبال مفيدا ومهاّم للغاية. لقد ساهم املدرسون واملدير يف التخفيف من 

قلقها وحريتها وتخوفها.  وأمام هذا االختيار إىل جانب الهواجس املتعلقة بالدراسة، فإنها ال 

تجد أحيانا الوقت الكايف لإليفاء بحصص العالج الطبية والقيام بها بصفة منتظمة رغم أنها 

رضورية متاما البنها، خاصة يف السنتني األخريتني حيث أصبح جدول األوقات الدرايس مكثفا 

امليش  القدرة عىل  ويفقد مبوجبها  فشيئا  شيئا  تزداد خطورة   املرضية  حالته  أن  ومبا  جدا. 

تدريجيا، فإّن الفريق الرتبوي ضاعف من عنايته بابنها حيث خصص له ثلث الوقت للدعم 

وخصص له قسام يف الطابق األريض ونال حظوة كبرية من قبل أصدقائه. فهم يساعدونه يف 

كل يشء. وهو يحصل حاليا عىل نتائج مدرسية جيدة للغاية ويتمتع مبرافقة تربوية يف املنزل. 

وقد تّم إيناسه بالحاسوب إىل أن تطور مستواه يف ذلك. وهي اليوم تتطلع إىل ارتقائه إىل 

املرحلة الثانية من التعليم األسايس، لكن مع يشء من التخوف والحرية حيث قد ال يتمتع 

تفرضها  التي  والحواجز  املدريس  بالتوقيت  يتعلق  فيام  حاليا  له  املحققة  باالمتيازات  ابنها 

التي قد يحملها  التعليم األسايس وبالنظرة السلبية  الثانية من  الفضاءات الرتبوية باملرحلة 

عليه أصدقاؤه املرتقبون، بل قل رفضهم املتوقع له وكذلك رفض أوليائهم ومدرسيه.

شهادات أولياء طفلة حاملة إلعاقة بصرية: 

إن أول نصيحة نقدمها ألولياء األطفال الحاملني لقصور برصي هي الصرب والثبات وعدم 

اليأس، فالجهاد مرير واملسار طويل. وهو ملء أحيانا باملفاجآت ونحن نرى أن الطفل يتعلم 

القدرة عىل الجهاد واملكابدة إذا ما حظي بتشجيع أوليائه. فهم مدعوون لحثه عىل التقدم 

والنجاح، حتى لو أنجز أبسط األشياء. فالطفل املعّوق ال ينبغي مقارنته البتة باألسوياء وال 
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بإخوته وأخواته، ذلك أنّنا ال نفرض عليه نفس املتطلبات التي نفرضها عىل اآلخرين. بل يجب 

علينا البدء بفهم ما له من خصوصيات حتى نتمكن من مساعدته. وإذا ما اعرتضتنا صعوبة 

ومل نقدر عىل تجاوزها، فال بأس من استشارة أهل الذكر من املختصني وطلب العون  من 

الجمعيات،  من ذلك أننا نحن مثال قرأنا الكثري عن إعاقة ابنتنا. وقد أمكننا املساهمة العينية 

كانت  مثال  السبورة  أّن  ذلك  من  املدريس.  الندماجها  تسهيال  القسم  فضاء  لتهيئة  والبدنية 

تتطلب تعهدا ألن ابنتنا كانت تجد صعوبة كبرية يف نقل ما هو مكتوب عليها بأمانة. ونحن 

مل نتخلف عىل أي موعد رضب لنا مع املدرسني، ألننا مقتنعون باملشاركة  الفعلية يف كل ما 

يهم ابنتنا. ولقد مرت بفرتات عصيبة حيث كانت تعتقد أنها لن تتجاوز أبدا العقبات؛ ولكن 

بتأطري يومي من جانبنا وتعّهد ما قٌدم لها من عمل مدريس وبتشجيعنا ودعمنا لها خاصة ملّا 

يتعلق األمر بالسخرية التي تتلقاها من أصدقائها. فاللقاءات املتواترة مع املدرسني سمحت 

لها بكسب الثقة يف النفس. 

وإننا نرى أنه من الرضوري تعهد الدروس التي قدمت باملدرسة يف املنزل ألّن املتابعة 

تساعد املعوق عىل التقدم. وقد متكنت ابنتنا من تجاوز املرحلة األوىل من التعليم األسايس 

وهي اآلن تدرس مبعهد منوذجي.

شهادة أم طفلة صماء: 

رغم صممها الخلقي فإن ابنتي متكنت من التمدرس )منذ بلوغها سن ست سنوات( 

حيث قطعت كل مراحل التعليم االبتدايئ والثانوي والجامعي. وقد ثم التعلم يف مؤسسات 

عمومية عادية. وقد عاشت خالل هذه املراحل متعلمني أسوياء. وكانت هي الوحيدة يف 

القسم التي تعاين من صعوبات يف السمع. لقد تخطت كل سنوات الدراسة ومل تعرف للرسوب 

طعام. وهذا ال يعني أنّها مل تتعرض إىل صعوبات شأنها شأن كل أصم ؛ بل استعاضت عىل 

هذه الصعوبات ببعض الحلول:

مبا أنها كانت تعتمد كثريا عىل القراءة عىل الشفاه لفهم خطاب محاورها فقد كانت 

أو   - تعمد  دون   - بورقة   أو  بيده  فمه  األستاذ  أخفى  كلام  أحيانا  الخطاب  هذا  تفهم  ال 

حينام يدير ظهره أو عندما تكرث تحركاته بالفصل أو عندما يبتعد عنها كثريا وال ميكنها رصد 

تحرك شفاهه بدقة. وتبعا لذلك فإّن نصيبا هاما من الدرس قد يهدر أو تضيع عليها بعض 
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املعلومات، ما يجعل فهمها منقوصا. لذا مل يبق لها من خيار سوى فهم الدرس من خالل األثر 

املكتوب مباشة بعد الرجوع إىل املنزل أو االستعانة بالكتب أو بخالصات أخرى. كام نراها 

تطلب من صديقتها أن ترشح لها ما قاله املدرس. ولكنها ال تعمد إىل هذا إال نادرا حتى ال 

تخس الرتكيز.

عندما ميل األستاذ الدرس فإنها ال تتمكن من كتابة كل يشء وبصفة واضحة ومفهومة؛ 

ذلك أنها كلام ركزت عىل شفاه األستاذ واستوعبت العبارة كتبتها. وال يخفى عليكم أّن العبارة 

املوالية تضيع منها ألّن نظرها ويف تلك اللحظة كان مركزا عىل الكراس، مام يجعل كتابتها 

فتنقل  حذوها  دامئا  تجلس  لها  صديقة  عىل  تعتمد  كانت  النقص  هذا  ولتجاوز  متقطّعة. 

العبارات الناقصة وتصحح بعضها وتفهم معانيها. وإذا ما تخلفت صديقتها عن القسم فإّن 

األستاذ ميّكن طفال آخر من الجلوس حذوها ملساعدتها عىل كتابة الدرس.

أي  الفصل. وهي تسعى جاهدة إلزالة  األول من  املقعد  دامئا يف  تجلس  كانت  لقد 

حاجز يحول بينها وبني األستاذ قد يشتت انتباهها ويؤثر سلبا عىل فهم الدرس )حاجز برشي 

أو أي يشء آخر(. ومبا أّن أصدقاءها بالفصل عىل علم بوضعيتها، فإنهم يرتكون لها املكان 

األول بالفصل. بل قل إنها تجلس أقرب ما ميكن من األستاذ حتى تسمعه جيدا. وهي تخري 

أن يكون الجلوس قبالة األستاذ متاما حتى تتمكن من متابعته بيس خالفا لبقية أصدقائها 

الذين يتمكنون من سامعه دون عناء وتتبع تسلسل أفكاره حتى إذا مل يصّوبوا نحوه النظر. 

أما هي فكانت تتابع األستاذ بالنظر وال تفارقه أي لحظة حتى ال تضيع منها أية معلومة.

وقد صادف أن درست عند أستاذ غري فصيح يف النطق ويتكلم بصوت خافت وال ينطق 

الحالة القت صعوبات جمة واستحال  الكلامت بوضوح: شفاهه تكاد ال تتحرك. ويف هذه 

عليها متابعته.

أو عندما  آلة  الدرس شفاهيا بواسطة  يلقى  فإنها تجد صعوبات عندما  الصم  وككل 

يكون االختبار مشافهة كدروس اإلنجليزية خاصة )حصص االستامع بالخصوص(، لذلك فإنها 

عّوض  وقد  السمعي.  لقصورها  اعتبارا  املادة  هذه  الشفاهي يف  الجانب  من  معفاة  كانت 

االختبار الشفوي باختبار كتايب. وخالفا لذلك، فإنّه كلام تم الدرس والتامرين بصفة كتابية 

عىل السبورة إال وساعدها هذا املوقف عىل فهم الدرس وحسن متابعته.
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أما إذا طرح بقية أصدقائها أسئلة أو طلبوا توضيحات من األستاذ، فإنها قد ال تفهم 

دامئا ما يدور بينهم. وأخص بالذكر حالة جلوس التالميذ آخر الفصل بعيدين عنها فال ميكنها 

متابعتهم بيس.

وعندما يقرأ األستاذ بصوت عال نص الدرس بني أيدي التالميذ أو تحت أنظارهم أو 

يطلب من متعلم قراءته، فإنها تجد أحيانا صعوبات يف فهم ما يقرأ بالتحديد. لذلك كانت 

دامئا تستعني بصديقتها لتبني لها الهدف من قراءة الجملة مشافهة فرتى زميلتها تضع إصبعها 

عىل الجملة أو الكلمة املقصودة. وإذا ما متكنت من ذلك منذ البداية فإنها تتابع ما يقوله 

القارئ بيس من خالل تتبع بقية القول املكتوب عىل الحامل املستعمل. فالذاكرة البرصية 

تساعدها عىل استيعاب ما يقوله القارئ لكنها تتعرث أحيانا ويتالىش تركيزها، فال تتمكن من 

القراءة  التلميذ متعرثا ال يحسن  القارئ وال من معرفة أين وصل، خاصة ملّا يكون  متابعة 

فيها  يعقب  التي  الحاالت  أو حتى يف  اآلخر  البعض  عند  يتوقف  أو  الكلامت  بعض  فيعيد 

األستاذ أو يضيف بعض الرشوح.

وعند املناداة يف بداية كل حصة فإّن األستاذ ينادي كل تلميذ باسمه ليتأكد من حضوره. 

فهي ال تسمعه أحيانا وحتى ال تفرط يف مناداتها باسمها فإنها كانت تركز عىل شفاه األستاذ 

أو تعد عدد التالميذ املسجلني قبلها لتجيب عند ذكر اسمها.

ويلّم  وجهي  عىل  األستاذ  ويتعرف  الدراسية  السنة  يف  نتقدم  ملا  البنت:  وتضيف 

بوضعيتي، فإنه ميّر بسعة عىل اسمي وال يرتقب مني إجابة أو إشارة بالحضور. ولقد تعرضت 

إىل كل هذه الصعوبات املذكورة يف كل مراحل التعليم االبتدائية منها والثانوية والجامعية. 

ولقد تحصلت عىل شهادة ختم املرحلة األوىل من التعليم العايل يف علوم االقتصاد والترصف. 

وتختم األرسة رسد الشهادة قائلة: أما اآلن فهي مهتمة بالرسم الفني وهي بصدد رسم لوحتها 

الثانية والعرشين، لوحة تجسم بيتا جميال من ضاحية سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس.
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W الخاتمة

وضع  إىل  السنني  عرشات  منذ  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  اهتدت 

اسرتاتيجية لتطوير الرتبية العربية هي أتب دورها إلنجاز اسرتاتيجيات مختصة يف مجاالت 

الرتبية. ويتـنزل املخطط الراهن يف هذا اإلطار.

اهتمت كّل الّدول العربية مبجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة بدرجات متفاوتة بوضع 

الترشيعات واتخاذ اإلجراءات ومحاوالت محدودة لوضع اسرتاتيجيات مسايرة للهدف العام 

عربية  اسرتاتيجية  اقرتاح مرشوع  املنظمة  ارتأت  املشرتك  العريب  العمل  لدعم  و  للمنظمة. 

لرعاية األشخاص ذوي اإلعاقة يراعي ما يل:  

الرتكيز عىل اإلطار العام الذي يجمع بني األدبيات املوزعة الخاصة بهذا املجال.ـ 

عدم التعمق يف التفاصيل الخاصة بكل بلد عىل حدة.ـ 

باألدلّة ـ  أو  باالسرتاتيجية  األمر  تعلّق  سواء  املرشوع،  محتوى  تطبيق  قابلية  مراعاة 

التوجه  غلبة  وتجنب  والحركية.  والذهنية  والبرصية  السمعية  لإلعاقات  املخصصة 

النظري عىل التطبيقي.

الوضع  وعرض  املفاهيم  بضبط  لالسرتاتيجية  تصورا  األول  الجزء  يف  املخطط  تضمن 

والتمويل  والهياكل  الترشيع  العربية من حيث  البلدان  اإلعاقة يف  الراهن  لألشخاص ذوي 

والتدريب وغريها.. وتضّمن يف عنرص ثان تركيزا عىل الخطة التنفيذية يف مختلف جوانبها. 

والبرصية  والذهنية  والحركية  السمعية  لإلعاقات  أدلة  اقرتاح  يف  الثاين  الجزء  ومتثل 

ودليل األولياء. وقد أوردنا فيها تفصيالت قّدرنا أنّها مفيدة لالهتداء بها.
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