


عن اجلمعية السعودية للتربية اخلاصة - جستر -







فرع املنطقة الوسطى . -

فرع املنطقة الشرقية .  -

فرع املنطقة الغربية.  -

فرع املنطقة اجلنوبية. -

فرع احلدود الشمالية. -



أعضاء  التحرير 

رئيس هيئة التحرير

أ.د إبراهيم بن عبداهلل العثمان

نائب رئيس التحرير 

د. محمد بن علي القحطاني

املشرف العام 

أ. فاتن  بنت خالد الصالح

سكرتير التحرير

أ. أريج  بنت عبداهلل الزايدي 



مجال املشاركة : 
مقاالت علمية في مجال التربية الخاصة. -
ملخصات أبحاث و كتب علمية في مجال التربية الخاصة. -
مواضيع حديثة و قريبة من امليدان التعليمي.  -

ضوابط املشاركة:  
أن تكون املشاركة ضمن املجال املحدد أعاله. -
أن تقدم املشاركات إلكترونياً بصيغة Word و يوضح فيها البيانات التالية: -

االسم الثالثي. (١)
التخصص.  (٢)
جهة العمل. (٣)

أال تكون املقالة منشورة سابقاً في مجالت أخرى.  -
أال تقل املشاركة عن صفحة وال تزيد عن أربع صفحات. -
-  .Arial أال يزيد حجم الخط عن ١٤ و تباعد األسطر عن ١.٥ و نوع الخط
املشاركات تُرسل على االيميل : Gester@ksu.edu.sa في املواعيد املحددة. -
- Gester@ksu.edu.sa لـإلعـالن فـي املجـلة يـرجـى إرسـال بـريـد إلـكترونـي عـلى

يشــتمل عــلى كــافــة بــيانــات الــجهة و انــجازاتــها و الــحسابــات الــرســمية لــها 
على مواقع التواصل االجتماعي و رقم جوال للتواصل.

للمشاركة في مجلة جستر الثقافية



طاولة جستر للقراءة 

خـصصت الجـمعية الـسعوديـة لـلتربـية الـخاصـة يـومـني مـن كـل أسـبوع لـلقراءة مـن 
مكتبتها في مقرها الرئيسي بجامعة امللك سعود للرجال و النساء.

 و الـتي تـحتوي عـلى الـعديـد مـن الـكتب و املـجالت الـعلمية فـي مـجال الـتربـية و 
التربية الخاصة.



اجمللة السعودية للتربية اخلاصة 

تـــعد اجملـــلة الـــسعوديـــة لـــلتربـــية 

اخلــاصــة الــتي تــصدر عــن أول دار 

نشـر فـي جـامـعة عـربـية و هـي دار 

نشر جامعة امللك سعود . 

تـــعد اجملـــلة األولـــى مـــن نـــوعـــها 

الـعالـم الـعربـي ،تـختص بـالـتربـية 

اخلـاصـة و اإلعـاقـة، و صـدر مـنها 

إلى اآلن خمسة أعداد . 

كــما ميــكن االطــالع عــلى اجملــلة 

و حتـــــــصفحها مـــــــن املـــــــوقـــــــع و 

االطـالع عـلى شـروط النشـر و كـل 

مـا يـتعلق فـيها عـن طـريـق زيـارة 

موقعها الرسمي   

www.sjse.ksu.edu.sa

http://www.sjse.ksu.edu.sa
http://www.sjse.ksu.edu.sa


د. أروى علي أخضر  

مديرة إدارة العوق السمعي باإلدارة العامة للتربية اخلاصة بوزارة التعليم 

االعاقة السمعية (صعوبات في التعلم) وليست صعوبات تعلم!! 

كـــل مـــتعلم قـــد يـــواجـــه صـــعوبـــة أو مـــشكلة 
فــــــي الــــــتعلم , عــــــند اكــــــتساب مــــــعلومــــــات 
جـديـدة أو عـند مـحاولـة حـل مـشكلة مـعقدة 
أو فـــهم مـــسألـــة , وفـــي مـــثل هـــذه الـــحاالت 
جـــــميعنا نـــــواجـــــه صـــــعوبـــــة أو عـــــقبة فـــــي 
الـــتعلم, ولـــكن هـــل كـــل مـــشكلة فـــي الـــتعلم 

هي صعوبات تعلم؟ 
يـــزخـــر مـــيدان صـــعوبـــات الـــتعلم واالعـــاقـــة 
الــسمعية بــالــعديــد مــن الــقضايــا الجــدلــية, 
ســــــــــواء عــــــــــلـى املـســــــــــتـوى الــــــــــنـظـري أو 
الـــتطبيقي, إال أن هـــذا ال يـــعني أن كـــل مـــن 
 difficulties لــديــه صــعوبــات فــي الــتعلم
in learning نطلق عــليه بــصعوبــات تــعلم 
فــــــــــمـــــفـــــهـــــوم   ,Learning Disabilities
صــــــعوبــــــات الــــــتعلم يــــــختلف عــــــن مــــــفهوم 
 Learning  الــــــــــتـــــعـــــلـــــم مــــــــــشـــــكـــــالت 
problemsالــتي قــد تــعود إلــى قــصور فــي 
الـــــــــسمع أو الـــــــــرؤيـــــــــة أو اضـــــــــطراب فـــــــــي 
االنــتباه , واألطــفال الــذيــن لــديــهم مــشكالت 
فـي الـتعلم مـعرضـون النـخفاض تـحصيلهم 

الدراسي (أحمد, 2012: 13) 
مــعظم االطــفال الــصم الــذيــن ال يــتعرضــون 
لـــــألصـــــوات مـــــنذ فـــــترة مـــــبكرة (الـــــطفولـــــة 
املــــبكرة) يــــكونــــون أكــــثر عــــرضــــة ملــــواجــــهة 
مـــشاكـــل وصـــعوبـــات واضـــحة فـــي الـــقراءة 
والــكتابــة والــتعبير عــلى الــرغــم مــن قــدرتــهم 

على االبصار ,

وتؤكـــــد الـــــدراســـــات الحـــــديـــــثة فـــــي أبـــــحاث 
الــدمــاغ أن مــركــز الــقراءة الــرئــيسية تــقع فــي 
الــــلحاء الــــسمعي مــــن الجــــزء الــــسمعي مــــن 

 (Lim & simses, 2005) الدماغ
وقـد أشـار هـالهـان وكـوفـمان (2008) إلـى أن 
اعـــتماد الـــقراءة عـــلى الـــجانـــب الـــلغوي عـــند 
الــــصم – واملــــتأثــــر بــــشكل كــــبير  بــــالــــفقدان 
الــسمعي لــديــهم – يــجعل مــعظمهم يــعانــون 
مـــــــن أوجـــــــه قـــــــصور حـــــــادة فـــــــي الـــــــجانـــــــب 
األكــاديــمي , ولــكنها ليســت صــعوبــات تــعلم 

كما يظنها البعض من غير املختصني. 
وعـــندمـــا ال يـــتم اكـــتشاف الـــفقدان الـــسمعي 
عـــــند االطـــــفال الـــــصم فـــــي فـــــترة مـــــبكرة وال 
يــــقومــــون بــــاســــتثمار بــــقايــــاهــــم الــــسمعية 
واسـتثارة مـناطق الـسمع فـي الـدمـاغ فـإنـهم 
يــــواجــــهون صــــعوبــــات كــــبيرة فــــي الــــقراءة 

(الزهراني,2007 : 1106)  

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiY7JSb9s7UAhWKnRoKHbNwDbYQFggrMAA&url=https%3A%2F%2Fldaamerica.org%2Ftypes-of-learning-disabilities%2F&usg=AFQjCNHKaBqJXAgQLhcM785qoi23Uu487A&sig2=TpYLxKyO1xFGbOjegnlnEA
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiY7JSb9s7UAhWKnRoKHbNwDbYQFggrMAA&url=https%3A%2F%2Fldaamerica.org%2Ftypes-of-learning-disabilities%2F&usg=AFQjCNHKaBqJXAgQLhcM785qoi23Uu487A&sig2=TpYLxKyO1xFGbOjegnlnEA


كـــذلـــك يـــعانـــي األشـــخاص الـــصم مـــن ضـــعف 
املســـتوى الـــلغوي بـــشكل عـــام، الـــناتـــج لـــعدة 
أسـباب، مـنها: تـأثـير الـفقد الـسمعي بـالـدرجـة 
األولـى ,وعـدم الـحصول عـلى خـدمـات الـتدخـل 
املــبكر، وضــعف تــوصــيل املــعلومــات مــن قــبل 
بـعض املـعلمني، وأهـمها قـصورهـم فـي تـكييف 
املــنهج لــلطالب ذوي اإلعــاقــة الــسمعية، وعــدم 

تفعيل البرامج التربوية الفردية,
 جـميع هـذه األسـباب قـد تـعطي انـطباعـات أن 

لديهم صعوبات تعلم. 

وأورد صــامــوئــيل كــيرك Samuel kirk (أحــد 
الــــرواد فــــي حــــقل الــــتربــــية الــــخاصــــة) أثــــناء 
حــديــثه أمــام أعــضاء أحــد املــجالــس الــوطــنية 
بــالــواليــات املتحــدة األمــريــكية  بــأن مــصطلح 
(صـــعوبـــات الـــتعلم) قـــد أطلق وألول مـــرة فـــي 
عـام 1963 عـندمـا ذكـر أن هـناك أطـفاالً... "غـير 
قــــادريــــن عــــلى اكــــتساب املــــهارات الــــلغويــــة , 
ولـــــــكنهم لـــــــيسوا صـــــــماً deaf, وبـــــــعضهم ال 
يســــــــتطيعون االدراك عــــــــن طــــــــريق حــــــــاســــــــة 

 ,blind الــــــبصر ,ولــــــكنهم لــــــيسوا مــــــكفوفــــــني
وبــــعضهم ال يســــتطيعون الــــتعلم عــــن طــــريق 

أساليب التدريس العادية

 ,ordinary methods of instruction
 mentally ًولـــــكنهم لـــــيسوا متخـــــلفني عـــــقليا
retarded.. هــذه املجــموعــة مــن األطــفال هــم 
 Learning"الـذيـن لـديـهم صـعوبـات فـي الـتعلم

disabilities "  (البتال,2006 : 3).
وفــــي مــــجال تــــشخيص وتــــعريــــف صــــعوبــــات 
الـتعلم يـتم اسـتبعاد كـل مـن يـعانـي مـن اعـاقـة 
أو مـشكلة أو اضـطراب , كـما تـشكل صـعوبـات 
الــقراءة أكــثر أنــماط صــعوبــات الــتعلم شــيوعــاً 
لـدى ذوي صـعوبـات الـتعلم, وقـد وصـف كـيرك 
( Kirk )  مــــفهوم صــــعوبــــات الــــتعلم بــــأنــــه " 
مجـموعـة مـن األطـفال لـديـهم ضـعف فـي الـنمو 
الــلغوي والــهجاء والــقراءة واملــهارات الــالزمــة 
لـــلتفاعـــل االجـــتماعـــي مـــع اآلخـــريـــن وأن هـــذه 
املجـموعـة مـن األطـفال ليسـت لـديـهم مـعوقـات 
حـــــسية كـــــاملـــــكفوفـــــني والـــــصم وغـــــيرهـــــم, وأن 
تــشخيص األشــخاص ذوي االعــاقــة الــسمعية 
بــــغرض التحقق مــــن وجــــود صــــعوبــــات تــــعلم 

لديهم هو أمر في بالغ الصعوبة. 
    وكــثيراً مــا يحــدث الخــلط لــدى الــبعض فــي 
وصـــف بـــعض حـــاالت ذوي االعـــاقـــة الـــسمعية  
الـــذيـــن لـــديـــهم صـــعوبـــات أكـــاديـــمية فـــي تـــعلم 
بـعض املـقررات الـدراسـية كـالـلغة الـعربـية مـثالً 
أو فـي فـهمهم لـلمسائـل الـريـاضـية ويـعتقدون 
بـأن لـديـهم صـعوبـات تـعلم , بسـبب انـخفاض 
الــــــــــتـــحـــصـــيـــل  فــــــــــي  مــــــــــنـــهـــم  الــــــــــبـــعـــض 
األكـــــاديـــــمي ,ونؤكـــــد هـــــنا أن مســـــتوى ذكـــــاء 
األشــخاص ذوي االعــاقــة الــسمعية ال يــختلف 

عنه لدى األشخاص السامعني , 



ويؤكــــــد تــــــعريــــــف الــــــلجنة الــــــقومــــــية املشــــــتركــــــة 
لــصعوبــات الــتعلم (1994) أن صــعوبــات الــتعلم 
يـــــمكن أن تحـــــدث مـــــتزامـــــنة مـــــع بـــــعض ظـــــروف 
االعـاقـة األخـرى مـثل الـقصور الـحسي, أو الـتأخـر 
الــعقلي, أو االضــطراب االنــفعالــي الــجوهــري, أو 
مــع مؤثــرات خــارجــية مــثل (الــفروق الــثقافــية, أو 
تــــــــعليم غــــــــير كــــــــاف أو غــــــــير مــــــــالئــــــــم) إال أن – 
صـعوبـات الـتعلم – ليسـت نـتيجة لهـذه الـظروف 

أو املؤشرات.   

ويؤكـد الـبتال (2006: 5) أن الـتعاريـف الـرسـمية 
لــصعوبــات الــتعلم تؤكــد جــميعها عــلى اســتبعاد 
الــعوامــل األخــرى ملــن لــديــه اعــاقــات تــعلم , وأنــه 
يــجب عــدم تــصنيف الــطفل بــأن لــديــه اعــاقــة فــي 
الــــتعلم إذا كــــانــــت املــــشكلة نــــاتــــجة عــــن إعــــاقــــات 
ســــمعية أو بــــصريــــة أو حــــركــــية أو انــــفعالــــية أو 
عــقلية أو عــوامــل بــيئية أو ثــقافــية غــير مــالئــمة, 
وأن األطـــفال الـــذيـــن تـــعود مـــشاكـــلهم فـــي الـــتعلم 
إلـى أسـباب تـعود إلـى اعـاقـة يـتم اسـتبعادهـم مـن 

فئة إعاقات التعلم وفقاً ملعظم التعاريف.

عـند اسـتخدام االخـتبارات الـنفسية غـير الـلغويـة, 
وعـــلى الـــرغـــم مـــن أن ذكـــاء الـــطالب ذوي االعـــاقـــة 
الـــــــــسمعية لـــــــــيس مـــــــــنخفضاً إال أن تـــــــــحصيلهم 
الــعلمي قــد يــنخفض نــتيجة عــدة عــوامــل أهــمها 
الـــفقدان الـــسمعي الـــذي يـــعتمد فـــي تـــطور الـــلغة 

لديهم (أحمد, 2012: 8)  
وملــا كــانــت األنــماط االدراكــية الــبصريــة والــسمعية 
مـن االضـطرابـات االدراكـية األكـثر تـأثـيراً فـي مـجال 
Liddel & Rasmussen,) صـــــــعوبـــــــات الـــــــتعلم
2005) لـذا ركـزت هـذه املـقالـة عـلى الـتأكـيد عـلى أن 
صـعوبـات الـقراءة لـلصم ليسـت صـعوبـات الـتعلم 
مــــــن خــــــالل الــــــتركــــــيز عــــــلى االدراك الــــــسمعي أو 
 Auditory اضــــــــــطـرابــــــــــات الــــــــــتـمـيـيـز الــــــــــسـمـعـي
discrimination disabilities فــــي صــــعوبــــات 

التعلم. 
ويـعرف حـافـظ (2000: 199) االدراك بـأنـه "الـقدرة 
عـــلى تـــمييز املـــعلومـــات الـــحسية , وأنـــها مـــهارة 
مكتسـبة", ونـعني بـاضـطرابـات الـتمييز الـسمعي 
صــعوبــة تــفسير املــخ لــلمعلومــات الــتي تــرد إلــيه 
عـن طـريق حـاسـة الـسمع وتـجهيزهـا ومـعالـجتها , 
ويــعزى اضــطراب أو قــصور أو صــعوبــة الــتمييز 
الــــسمعي إلــــى قــــصور قــــدرة الــــفرد عــــلى تحــــليل 
وإدراك وتـــمييز مـــعانـــي املـــعلومـــات الـــتي تـــصل 
إلــــيه عــــن طــــريق حــــاســــة الــــسمع (رفــــعت, 2004: 
197) وفـــي الـــسياق الـــسابق يـــتضح أن الـــتمييز 
الــسمعي لــدى األشــخاص ذوي صــعوبــات الــتعلم 
يــــكون مــــوجــــود مــــع حــــاســــة ســــمع ســــليمة , هــــذا 
وتـــــــختلف املـــــــشكالت عـــــــن تـــــــلك الـــــــناجـــــــمة عـــــــن 
صـــعوبـــات فـــي الـــسمع نـــتيجة ملـــرض عـــضوي أو 

اعاقة حسية .  .



إن مـعظم أنشـطة الـتعلم بـاملـدارس تـعتمد عـلى الـلغة املـنطوقـة لـفظياً , لـذلـك فـذوي االعـاقـة الـسمعية 
أو مــن لــديــهم قــصور فــي الــتمييز الــسمعي ســيواجــهون صــعوبــات أو مــشكالت فــي فــهم الــدروس 
واألنشـطة الـتعليمية (الـزيـات, 2002: 37).إن مـا طـرح فـي هـذه املـقالـة ال يـنفي تـمامـاً وجـود بـعض 
حــاالت ألشــخاص صــم لــديــهم صــعوبــات تــعلم , إنــما تؤكــد أنــه يــجب الــتفريق بــينهما , وال يــمكن أن 
نجـزم أو نـصف أن مـعظم الـصم لـديـهم صـعوبـات تـعلم, إنـما هـو صـعوبـات فـي الـتعلم. كـما نؤكـد أن 
الـطرق واالسـتراتـيجيات الـتعليمية الـعامـة واملـتبعة فـي تـدريـس طـالب صـعوبـات الـتعلم مـناسـبة إلـى 
حــد كــبير فــي تــعليم طــالب ذوي االعــاقــة الــسمعية وخــصوصــاً فــي تــدريــس الــقراءة والــكتابــة , مــع 

االستفادة من خدمات غرف املصادر ما أمكن.  
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من قضايا جستر : 

 اإلعاقة السمعية بني طالب املدارس 

التشخيص و العالج  

عُـــــقد إجــــتماع الــــطاولــــة املســــتديــــرة يــــوم األربــــعاء 
بــــتاريــــخ ٩/ ٦ / ١٤٣٨هـ  و تــــمت مــــناقــــشة قــــضية 
اإلعـاقـة الـسمعية بـني طـالب املـدارس، فـي مـحوريـن 
أســاســيني هــما: الــتشخيص و الــعالج، و قــد خــرج 

اإلجتماع بعدة توصيات : 

١ -  بند الوقاية: 
يــــعد وجــــود صــــمم وراثــــي فــــي الــــعائــــلة مــــن أهــــم 
وأكــــثراالســــباب الــــتي تؤدي الــــى والدة طــــفل أصــــم 

ويساعد 
عـــلى زيـــادة أهـــمية هـــذا الـــعامـــل انـــتشار وارتـــفاع 
نســـبة زواج األقـــارب وهـــذا يؤكـــد أهـــمية الـــفحص 

الطبي 
املـــوســـع قـــبل الـــزواج وضـــرورة إجـــراء االســـتشارة 

الوراثية في بعض الحاالت 

• هــناك أســباب وراثــية تــلعب دورا مــهما لــلوقــايــة 

من االعاقات واألمراض الوراثية مثل : 

*تـجنب زواج األقـارب فـي الـعائـالت املـعروف لـديـه 

إعاقة سمعية وراثية. 

* طــلب اســتشارة وراثــية عــند وجــود حــالــة صــمم 

في العائلة . 

*الـــرعـــايـــة الـــصحية لـــالم الـــحامـــل واالبـــتعاد عـــن 

االدوية الضارة واالشعة. 

*الــرعــايــة الــصحية لــألطــفال كــالــتحصني الــشامــل 

والتغذية واالرضاع الطبيعي. 

* الـــــكشف املـــــبكر لـــــنقص الـــــسمع وامـــــراض االذن 

وتقديم العالج املناسب. 

*تناول االدوية تحت اشراف الطبيب . 

*التقيد بالعادات والسلوك الصحي . 

٢- بند االحصائيات: 
أن املــعلومــات حــول ذوي االعــاقــة الــسمعية  تــقوم 
عـــــلى الـــــتقديـــــرات الـــــعاملـــــية دون تـــــوفـــــر دراســـــات 

مسحية دقيقة. 

٣--بند التثقيف : 
يــــجب ان تــــكون هــــناك بــــرامــــج لــــلتثقيف الــــصحي 

املدرسي.

٤-بند التدخل املبكر: 
يـجب إجـراء تـقييم سـمعي فـي وقـت مـبكر عـلى اال 
يــزيــد عــن ســبعة اشهــر مــن عــمر الــطفل وتجــرى لــه 

متابعة دورية ملدة خمس سنوات . 



٥- بند العاملني الصحيني االجتماعيني: 
يـجب تـدريـب الـعامـلني الـصحيني االجـتماعـيني فـي املسـتويـات املـختلفة حـول االعـاقـة و الـتدخـل املـبكر 

وكيفية التعامل مع الطفل االصم 

٦- بند الخدمات: 
مـن املـهم وضـع اسـتمارة مـوحـدة صـحية واجـتماعـية فـي مـراكـز ريـاض االطـفال  الـصم ومـدارس الـصم 

من اجل الدراسات املستقبلية في كل بلد .

٧- بند االسرة : 
مـن املـهم تـفعيل وتـشجيع اسـر  األطـفال الـصم وضـعاف الـسمع فـي املـشاركـة الـفاعـلة عـبر املجـموعـات 

والجمعيات . 
٨- بند البرامج : 

 تعزيز الدمج وتعديل االتجاهات نحو البيئة والبرامج املقدمة والتواصل األسري واالجتماعي. 
٩- بند املجتمع : 

 ثــقافــة اإلعــاقــة فــي املــجتمع وذلــك عــن طــريق الــتعريــف بــالــقدرات واإلمــكانــيات الــحقيقية لــألفــراد ذوي 
اإلعاقة. 

١٠- بند جودة الحياة: 
تحســني جــودة الــحياة لــألشــخاص ذوي اإلعــاقــة مــن خــالل تــقديــم الخــدمــات املــبنية عــلى املــمارســات 

الناجحة تعليميا واجتماعيا ونفسيا وخدمات الوصول الشامل . 
١١-بند املعايير العاملية : 

يوجد تباين في مستويات جودة الخدمات املقدمة لذوي اإلعاقة السمعية. 
١٢ -  بند املبادرات : 

تعزيز املبادرات واحتضانها سواء التعليمية واالجتماعية  والنفسية . 



أثر الدمج الشامل على كل من الطالب العاديني والطالب ذوي اإلعاقة 

أ. نورة بنت عبدالله الشعيبي  

جـاءت رؤيـة املـملكة الـعربـية الـسعوديـة (2030) داعـمة لـلتعليم وتـوفـيره للجـميع فـي بـيئات مـناسـبة حـيث 

أن مـــن أبـــرز األهـــداف الـــعامـــة لـــلتعليم فـــي رؤيـــة (2030) هـــو ضـــمان جـــودة الـــتعليم الـــجيد واملـــنصف 

والـشامـل وتـعزيـز فـرص الـتعلم مـدى الـحياة للجـميع , وبـناًء عـليه نجـد اهـتمام املـملكة  بـأبـنائـها الـطالب 

ذوي اإلعـاقـة  فـي تـصاعـد مسـتمر ,فـمن أبـرز الـتوجـهات الحـديـثة الـتي تـعزز هـذا الهـدف الـدمـج الـشامـل 

والــذي ال يــقتصر عــلى الــدمــج املــكانــي لــلطالب فــي مــدارس الــتعليم الــعام فــقط بــل يــشمل تــقديــم جــميع 

الخـدمـات الـتربـويـة  املـناسـبة بـأشـكال مـختلفة بـمشاركـة جـميع الـعامـلني فـي املـدرسـة مـن إدارة ومـعلمي 

تـربـية خـاصـة ومـعلمي الـتربـية الـعاديـة فـي بـيئة داعـمة نـفسياً واجـتماعـياً ,أو هـو كـما ذكـر الـشخص فـي 

(حــنفي,2015) تــقديــم وســائــل الــثقافــة الــعاديــة ملــساعــدة الــطفل عــلى الــحياة فــي ظــروف أو مســتوى أو 

مناخ مماثل لتلك الظروف التي يمر بها األطفال العاديون. 

وفـــي ظـــل هـــذه الـــقضية املـــعاصـــرة تـــطرح الـــكثير مـــن 

الــتساؤالت حــول مــا إذا كــان هــناك تــأثــير ســلبي لهــذا 

التوجه على الطالب العاديني والطالب ذوي اإلعاقة؟ 



ولـإلجـابـة عـن هـذا الـتساؤل نـضع أبـرز إيـجابـيات 
وســـلبيات الـــدمـــج الـــشامـــل عـــلى كـــل مـــن الـــطالب 

العاديني والطالب ذوي اإلعاقة: 

إيـجابـيات الـدمـج الـشامـل  بـالنسـبة لـلطالب ذوي 
اإلعاقة: 

• الــشعور بــالــثقة فــي الــنفس وقــيمته فــي الــحياة 
وتـقبل إعـاقـته وبـذلـك قـدراتـه وإمـكانـاتـه 

في وقت مبكر. 

• الــــشعور بــــاالنــــتماء إلــــى أفــــراد املــــجتمع الــــذي 
يعيش فيه. 

• اكــــتساب مــــهارات جــــديــــدة مــــما يــــجعله يــــتعلم 
مواجهة صعوبات الحياة. 

• اكــــــتساب عــــــدد أكــــــبر مــــــن الــــــفرص الــــــتعليمية 
والنماذج االجتماعية. 

• اكــتساب نــموذج شــخصية اجــتماعــي,ســلوكــي 
للتفاهم والتواصل. 

تقليل االعتماد املتزايد على األم (رياالت,2009) •

إيــــجابــــيات الــــدمــــج الــــشامــــل  بــــالنســــبة لــــلطالب 

العاديني: 

• يــساعــد الــدمــج الــشامــل الــطالب الــعاديــني عــلى 
تــقبل ذوي اإلعــاقــة والــشعور بــاالرتــياح 
مـــع أشـــخاص مـــختلفني عـــنهم وتـــكويـــن 

صدقات معهم (رياالت,2009) 

ومـن وجـهة نـظري أن االهـتمام بـالـصعوبـات الـتي 
يـــعانـــي مـــنها عـــدد مـــن الـــطالب يـــنصب 
بــــشكل أو بــــآخــــر فــــي مــــصلحة الــــطالب 

اآلخرين في الصف. 

سلبيات الدمج: 

• مـمكن أن يـزيـد الـدمـج مـن الـفجوة  بـني الـطلبة 
الــــــــــعـاديــــــــــني وأقــــــــــرانــــــــــهـم مــــــــــن ذوي 
االحـــتياجـــات الـــخاصـــة وخـــاصـــة فـــي 
الـــــــــتحصيل األكـــــــــاديـــــــــمي والـــــــــنشاط 

الرياضي واالجتماعي. 

• قـــد يحـــرم الـــطلبة ذوي االحـــتياجـــات الـــخاصـــة 
مــن تــفريــد الــتعليم والــبرامــج الــخاصــة 
الـتي كـانـت مـتوفـرة فـي مـراكـز الـتربـية 

الخاصة. 

 قـــد يـــعزز فـــكرة الفشـــل عـــند ذوي االحـــتياجـــات •
الـــــخاصـــــة وبـــــالـــــتالـــــي يؤثـــــر عـــــلى 

دافعيتهم للتعليم(رياالت,2009). 

وبــــاملــــقارنــــة بــــني إيــــجابــــيات وســــلبيات الــــدمــــج 
الـشامـل وفـي نـظرة سـريـعة عـلى نـتائـج األبـحاث 
والـدراسـات الحـديـثة  يـتضح لـنا : أن الـدمـج أحـد 
الخـطوات الـجبارة الـتي سـتعود بـالـنفع عـلى كـل 
مـن الـطالب الـعاديـني والـطالب ذوي اإلعـاقـة مـن 
خـــــالل تحقيق مـــــبدأ تـــــكافؤ الـــــفرص و الـــــتعليم 
الــــــشامــــــل للجــــــميع , كــــــما أن تــــــنوع الــــــتالمــــــيذ 
والــفروق فــيما بــينهم يــزيــد مــن الــتنوع واإلبــداع 
فـي الـوسـائـل واألسـالـيب الـتعليمية ويـسهم فـي 
تحســـني وتـــطويـــر الـــعملية الـــتعليمية إذا مـــا تـــم 

تطبيقه بصورة صحيحة.  



تـــوصـــيات لتطبيق ســـياســـة الـــدمـــج بـــصورة 
صحيحة: 

قــبل تطبيق ســياســة الــدمــج البــد مــن مــراعــاة 
عدة أمور: 

• الـــقوانـــني والتشـــريـــعات, فـــليس مـــن املـــمكن 
ألي عـــــــنصر مـــــــن عـــــــناصـــــــر الـــــــدمـــــــج أن 
يكتســـــــب الـــــــقدرة الـــــــتنفيذيـــــــة مـــــــن دون 

السلطة السياسية. 

• املـســــــــــتـلـزمــــــــــات املــــــــــكـانــــــــــيـة والــــــــــتـجـهـيـزات 
(أثــــــــاث ,أرضــــــــيات , شــــــــبابــــــــيك, غــــــــرف 

املصادر.....الخ). 

• تكييف الثقافة املدرسية والبيئة الصفية. 

• إعادة التفكير في إعداد املعلم. 

• إعـــداد وتـــهيئة الـــطالب الـــصم والـــسامـــعني 
وأسرهم. 

• تــــــكييف مــــــناهــــــج الــــــتعليم الــــــعام(حــــــنفي,
 .(2015

كــــــــما أكــــــــدت دراســــــــة حــــــــنفي (2015) عــــــــلى 
ضـرورة إعـادة بـناء الشـراكـة بـني ذوي الـعالقـة 
بـــالـــطالـــب األصـــم بـــدايـــة بـــاألســـرة واملـــدرســـة 
واإلدارة الــتعليمية، وأخــيراً بــفلسفة املــجتمع 

واتجاهاته نحو تلك الفئة ودمجها. 

خــتامــاً أن أول طــريق لــنجاح أي فــكرة هــو اإليــمان 
بـها وبـقدرات األشـخاص املـعنيني بـالـفكرة ,لـذلـك 
تطبيق الـــــدمـــــج الـــــشامـــــل دون اإليـــــمان بـــــقدرات 
الــــطالب ذوي اإلعــــاقــــة وتــــغيير نــــظرة املــــجتمع 
الســـلبية لـــهم وتـــهيئة جـــميع الـــظروف املـــناســـبة 
لـــــلدمـــــج يـــــسهم بـــــشكل كـــــبير فـــــي فشـــــل الـــــفكرة 
وتعليق أي إخـــــفاق عـــــلى كـــــاهـــــل الـــــطالب ذوي 
اإلعــاقــة ,وإجــحاف حــقهم بــالــتعليم فــي ظــروف 
مـــماثـــلة لـــلطفل الـــعادي مـــما يؤدي إلـــى عـــزلـــهم 

بشكل أكبر. 

قائمة املراجع: 

حــنفي,عــلي (2015). مـن الـدمـج إلـى الـدمـج الـشامـل 

لـــــــلصم فـــــــي مـــــــدارس الـــــــتعليم الـــــــعام : 

الـــــتساؤالت واملـــــتطلبات بـــــني الـــــنظريـــــة 

والتطبيق , مجــــــــــــــــلة الــــــــــــــــطفولــــــــــــــــة والــــــــــــــــتنمية , 

مج6 ,ع23, 128-81 . 

ريــاالت , فــليحان (2009). قـضايـا مـعاصـرة فـي دمـج 

ذوي االحـــــتياجـــــات الـــــخاصـــــة , جــــــــــمعية 

الثقافة من أجل التنمية , جامعة سوهاج. 



الصحة النفسية والضغوط لدى أسر ذوي اضطراب طيف التوحد  

أ.أحمد بن محمد العوهلي  

التدخل املبكر في الطفولة، معهد التربية الفكرية  

 تــمثل الــصحة الــنفسية الحجــر األســاس لــلفرد مــن حــيث الــتعايــش مــع بــيئته املــحيطة وتــقديــم 
أقـصى طـاقـاتـه اإليـجابـية لـإلنـتاج فـي جـوانـب الـحياة املـختلفة. حـيث أن تـدنـي مسـتوى الـصحة الـنفسية 
لـدى الـفرد تـقوده إلـى نفق مـظلم يـولـد ضـغوط تؤدي الـى احـباط، قلق وانـخفاض فـي اإلنـتاجـية والـرضـا 
الــذاتــي. كــما أن األثــر الــنفسي قــد يــمتد لــلبيئة املــحيطة بــالــفرد ســواء كــانــت األســرة أو املــجتمع، حــيث أن 
الـفرد ذوي الـصحة الـنفسية املـنخفضة يـحتاج لـدعـم ورعـايـة قـد تـمتد لـعالج لتخـطي الـضغوط الـتي تعيق 
تــقدمــه فــي جــوانــب الــحياة الــيومــية. لــذا ســوف نجــد أن اســتقرار الــصحة الــنفسية عــامــل مــهم لــألفــراد 

ملواجهة تحديات وضغوط الحياة اليومية املختلفة بالطريقة املالئمة بحسب املوقف.   

حــــيث وجــــد أن األســــر مــــن ذوي اضــــطراب طــــيف 
الــتوحــد لــديــهم انــخفاض فــي مســتوى الــصحة 
الـنفسية مـع احـتمالـية عـالـية لـإلصـابـة بـاألمـراض 
الـــــنفسية املـــــتعلقة بـــــاالكـــــتئاب، القلق، االحـــــباط 
والـخوف مـن املسـتقبل املـجهول املتعلق بـطفلهم 

من ذوي طيف التوحد. 
 Andreia P. Costa & Others كــما أشــارت دراســة ل
2017)) أن الــــــصحة الــــــنفسية والــــــضغوط لــــــدى 
أسـر ذوي اضـطراب طـيف الـتوحـد تـفوق أقـرانـهم 
مـن ذوي الـنمو الـطبيعي، حـيث تـمت مـقارنـة ٣٧ 
أســـــره لـــــديـــــها طـــــفل مـــــن ذوي اضـــــطراب طـــــيف 

التوحد ب ٤١ أسرة ألطفال من ذوي النمو

الــطبيعي، حــيث تــمت مــقارنــة ٣٧ أســره لــديــها طــفل 
مــــــن ذوي اضــــــطراب طــــــيف الــــــتوحــــــد ب ٤١ أســــــرة 
ألطـــــفال مـــــن ذوي الـــــنمو الـــــطبيعي، وجـــــد أن أســـــر 
األفـــراد ذوي طـــيف الـــتوحـــد لـــديـــهم انـــخفاض فـــي 
الــــــصحة الــــــنفسية وزيــــــادة فــــــي الــــــضغوط الــــــتي 
تصاحب االضطراب من سلوكيات نمطية مختلفة. 

حــــــيث وجــــــد أن األســــــر مــــــن ذوي اضــــــطراب طــــــيف 
الــــتوحــــد لــــديــــهم انــــخفاض فــــي مســــتوى الــــصحة 
الــنفسية مــع احــتمالــية عــالــية لــإلصــابــة بــاألمــراض 
الـــــــنفسية املـــــــتعلقة بـــــــاالكـــــــتئاب، القلق، االحـــــــباط 
والـخوف مـن املسـتقبل املـجهول املتعلق بـطفلهم مـن 

ذوي طيف التوحد.



 Andreia P. Costa كـــما أشـــارت دراســـة ل  

الــــــــــنـــفـــســـيـــة  الــــــــــصـــحـــة  أن   (& Others (2017

والـــــــضغوط لـــــــدى أســـــــر ذوي اضـــــــطراب طـــــــيف 
التوحد تفوق أقرانهم من ذوي النمو الطبيعي،  
 كـــما أشـــارت دراســـات اخـــرى، أن االم هـــي األكـــثر 

عـرضـة لـإلصـابـة بـالـضغوط الـنفسية لـتواجـدهـا 
الــدائــم مــع الــطفل ومــواجــهة تحــديــاتــه الســلوكــية 
املســــتمرة بــــشكل يــــومــــي مــــما يــــجعلها عــــرضــــه 
 Lai لـلمشاكـل الـنفسية املـختلفة. وفـي اسـتبانـة ل
WW & Others (2015) أظهـــــرت األثـــــر الـــــنفسي ل 

٧٣ أســـرة مـــن ذوي طـــيف الـــتوحـــد مـــقارنـــة ب ٦٣ 
أسـرة مـن ذوي الـنمو الـطبيعي أن لـديـهم ضـغوط 
نـفسية وتـصورات ذاتـية سـلبية مـع انـخفاض فـي 
الــرضــا مــن تحــديــات ســلوك الــطفل املــختلفة. كــما 
أن تـصورات أسـر ذوي الـنمو الـطبيعي ألطـفالـهم 
أعــلى مــن أســر ذوي طــيف الــتوحــد والــتي عــادة، 
مــا تــكون بســبب املــشاكــل الســلوكــية املــصاحــبة 
لـــــــالضـــــــطراب. فـ ال يـــــــخفى عـــــــلينا الـــــــكثير مـــــــن 
التحـــديـــات الـــتي تـــواجـــه االفـــراد مـــن ذوي طـــيف 
الـتوحـد، والـضغوط الـنفسية الـتي يـمر بـها أسـر 
هؤالء األفــراد مــن تــشخيص لــلحالــة حــتى تــقديــم 
الخـدمـات املـالئـمة لـه/ا لـلوصـول بـه/ا ألقـصى قـدر 

من االستقاللية الذاتية. 
           نجـــد أيـــضا أن هـــناك ضـــغوط لـــدى أســـر 
ذوي اضــطراب طــيف الــتوحــد مــن حــيث الجهــد، 
الـوقـت والـتكلفة الـعالـية لـتقديـم خـدمـات الـتربـية 
الــــخاصــــة لــــلطفل، بــــجانــــب الــــتأثــــير الــــعاطــــفي 
لـألسـرة والـذي يـتشكل فـي الخجـل مـن سـلوكـيات 
الــطفل فــي االمــاكــن الــعامــة، وشــعورهــم بــالــعزلــة 

االجتماعية بسبب هذه السلوكيات. 
أيــضا، تــأثــير هــذه الــضغوط قــد يــمتد لــلوالــديــن، 

فنجد حاالت طالق ألسر عديده

بســــبب تحــــديــــات طــــفلهم الــــتوحــــدي والــــذي يــــمتد 
ألخــوتــه وأخــواتــه داخــل املــنزل الــذي بــال شــك ســوف 
يؤدي النـــــخفاض وضـــــغوط نـــــفسيه لـــــديـــــهم إذا لـــــم 
يــعالــج االمــر بــطريــقة عــلمية مــقننة لــتالفــي حــدوث 

مثل هذه الضغوط والتقليل من حدتها ما أمكن. 
 إن هـذه التحـديـات تـختلف بـاخـتالف حـالـة 
الـفرد املـصاب بـاالضـطراب كـالـتشخيص املـبكر، مـدى 
وعـــــي األســـــرة وتـــــقبلها، مـــــشاركـــــتهم فـــــي تـــــصميم 
وتطبيق الخــــــطط الــــــتربــــــويــــــة الــــــفرديــــــة، الــــــبرامــــــج 
والخـــدمـــات املـــقدمـــة فـــي مـــرحـــلة الـــطفولـــة املـــبكرة، 
والـــــتي بـــــعد اهلل تـــــساعـــــد فـــــي الحـــــد مـــــن املـــــشاكـــــل 
الســلوكــية الــتي قــد تــطرأ عــلى الــفرد مــن ذوي طــيف 
الــتوحــد وتــزيــد مــن إمــكانــية تــواصــله وتــفاعــله مــع 

األسرة والبيئة املحيطة.  
ومـما ال يـدعـو لـلشك أن أسـر ذوي طـيف الـتوحـد لـهم 
دور حـــــاســـــم وفـــــعال فـــــي تـــــدريـــــب أطـــــفالـــــهم عـــــلى 
الـــتواصـــل والـــتفاعـــل مـــع أقـــرانـــهم والـــبيئة املـــحيطة 
لـلوصـول بـه الـى أكـبر قـدر مـن االسـتقاللـية واالعـتماد 
عـلى الـذات. اال أن هـناك عـوامـل تـشكل تحـدي لـكثير 
مـن االسـر تحـدهـم دون الـوصـول ألهـدافـهم املـنشودة، 
واملـــرتـــبطة بـــاســـتقاللـــية اطـــفالـــهم وتحســـني الـــحياة 

اليومية، اذكر منها على سبيل املثال ال الحصر: 
- نــــــقص وعــــــي بــــــعض االســــــر بـ اضــــــطراب طــــــيف 
الـــــــتوحـــــــد كـ (اضـــــــطراب)، وأســـــــالـــــــيب تـــــــشخيصه 

والبرامج املقدمة في مرحله الطفولة املبكرة. 
ـ نـقص فـي مـراكـز الـتشخيص وبـرامـج الـتدخـل املـبكر 

لذوي اضطراب طيف التوحد. 
ـ نـقص فـي الـبرامـج الـتعليمية لـألفـراد مـن ذوي طـيف 
الــتوحــد مــع عــدم مــالئــمة بــعض الــبيئات الــتعليمية 

للتحديات الحسية والسلوكية لديهم.  
ـ الـــتكالـــيف الـــباهـــظة الـــتي قـــد تـــفوق قـــدرات بـــعض 
االهــــالــــي لــــتدريــــب وتــــأهــــيل ذوي اضــــطراب طــــيف 
الــتوحــد. حــيث أشــارت دراســة أجــريــت فــي الــواليــات 
املتحدة عام ٢٠١٤ لحصر تكاليف العالج والتدريب



والـتأهـيل لـألفـراد ذوي طـيف الـتوحـد املـصاحـبني 
ل إعـاقـة فـكريـة قـدرت بـنحو ٢.٤ مـليون دوالر فـي 
املــــــقابــــــل، الــــــطفل ذوي طــــــيف الــــــتوحــــــد الــــــغير 
مــصاحــب لــإلعــاقــة الــفكريــة تــقدر الــتكلفة بـ ١.٤ 
مــليون دوالر تــدريــب وعــالج خــالل مــراحــل حــياتــه 

املختلفة. 
- نـــقص فـــي املـــراكـــز الـــتي تـــعنى بـــالـــبالـــغني مـــن 
ذوي اضــطراب طــيف الــتوحــد مــن حــيث الــتأهــيل 
املــهني والــتدريــب املــنتهي بــالــتوظــيف. الــذي قــد 
يســــــــبب إشــــــــكاالت عــــــــلى األســــــــرة والــــــــفرد فــــــــي 
املســـتقبل وتـــكالـــيفه الـــعالـــية مـــن حـــيث الـــرعـــايـــة 

الدائمة والصحية. 
ـ الــــحاجــــة لــــدورات تــــثقيفية وتــــدريــــبية لــــألســــر 
والــعامــلني مــع أطــفال ذوي طــيف الــتوحــد، حــيث 
أن حـقل الـتوحـد فـي تحـديـث مسـتمر لـلبحث عـن 
أسـبابـه، عـالجـه وطـرق الـتشخيص املـبكرة الـتي 
تــــــساعــــــد فــــــي تحســــــني حــــــياة الــــــفرد مــــــن ذوي 

اضطراب طيف التوحد. 
ـ انــخفاض الــدافــعية لــدى بــعض الــعامــلني لــذوي 
اضـــطراب طـــيف الـــتوحـــد والـــذي قـــد يـــعزى لـــقلة 
الــخبرة، أو تــواصــل بــعض األســر وعــدم تــعاونــها 

مع الفريق. 
- أيـضا نـقص اإلمـكانـيات املـساعـدة فـي تحسـني 
بــــــيئة ذوي الــــــتوحــــــد الــــــتعليمية أو انــــــعدامــــــها 
أحـــيانـــا، مـــع عـــدم تـــجانـــس الـــبعض فـــي أعـــضاء 
الفريق الواحد أو نقص في الكفاءة التدريسية. 
ـ قـــلة الـــدراســـات، األبـــحاث واالحـــصائـــيات الـــتي 
تــعنى بـ ذوي اضــطراب طــيف الــتوحــد وأســرهــم 
فـي املـملكة الـعربـية الـسعوديـة مـع نـدرة فـي تـقنني 
كــــثير مــــن بــــرامــــج الــــتشخيص، الــــتدخــــل املــــبكر 
والــتدريــب لــلطالب مــن ذوي طــيف الــتوحــد عــلى 

بيئة اململكة العربية السعودية. 

فـي الـختام  مـن املـهم عـلى االسـر تـفهم حـالـة طـفلهم 
وعـــدم مـــقارنـــته بـــأقـــرانـــه مـــن ذوي اضـــطراب طـــيف 
الــتوحــد، حــيث أن كــل طــفل تــوحــدي مــختلف، ومــا 
يــــالئــــم طــــفلهم قــــد ال يــــالئــــم غــــيره مــــن ذوي طــــيف 
الــتوحــد، وان االيــمان بــأن طــفلهم مــختلف وطــريــقه 
تـــــواصـــــله وتـــــعلمه وتـــــدريـــــبه مـــــختلفة يسهـــــل مـــــن 
تحقيق األهــداف املــنشودة بــاســتقاللــيته مســتقبال 

ويخفض من الضغوط املترتبة على ذلك. 

أؤمــن أن خــارطــة الــطريق هــو مــا تــحتاج الــيه كــثير 
مــــن أســــر ذوي اضــــطراب طــــيف الــــتوحــــد لتحســــني 
الـصحة الـنفسية وخـفض الـضغوط الـتي تـواجـههم 
يــشكل يــومــي، والــتي تــتم بخــطوات عــلمية مــقننة 
تــــبدآ مــــن تــــوعــــية االســــر بــــاالضــــطراب، الــــكشف او 
الـتشخيص املـبكر، بـرامـج الـتدخـل املـناسـبة، بـرامـج 
الـــتعليم والـــتدريـــب املـــالئـــمة واملـــنتهية بـــالـــتأهـــيل 
املــهني الــذي ســوف يــحسن حــياتــهم ويــمكنهم مــن 

عيش مستقبل مستقل مشرق. 



جستر و دعمها لذوي اضطراب التوحد 

عُـــــقد إجــــتماع الــــطاولــــة املســــتديــــرة  يــــوم األربــــعاء 
بـتاريـخ ١/ ٧ / ١٤٣٨هـ  بـالـتزامـن مـع الـيوم الـعاملـي 
لـلتوعـية بـاضـطراب طـيف الـتوحـد، و تـمت مـناقـشة 
الـتوحـد فـي الـتعليم الـعالـي، و طُـرحـت قـصة نـجاح 
طــــالــــب بــــجامــــعة املــــلك ســــعود مــــن ذوي اضــــطراب 
طــيف الــتوحــد و تــمت اســتضافــته و هــو  الــطالــب 
أحـــمد املـــكينزي أول طــــالــــب مــــن ذوي اضــــطراب 

الــتوحــد فــي جــامــعة املــلك ســعود و تــم تــكريــمه فــي 
مـقر الجـمعية الـسعوديـة لـلتربـية الـخاصـة دعـماً لـه 
و لكل من سانده و دعمه خالل مسيرته الجامعية. 





و قد خرجت القضية بمجموعة من التوصيات و هي : 



و  فــي يــوم الخــميس مــن األســبوع ذاتــه قــدم ســعادة األســتاذ فهــد الــشمري  أســتاذ الــتربــية الــفنية 
لـلفئات الـخاصـة املـساعـد االسـتشارات فـي مـقر الجـمعية الـسعوديـة لـلتربـية الـخاصـة حـول تجـربـته 

في تعليم ذوي اضطراب طيف التوحد في رحاب جامعة امللك سعود 





انتشار التوحد واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط في متالزمة 

داون: دراسة على أساس السكان. 

ترجمة : أ. ضيدان بن محمد  

هـــدف الـــبحث الـــى مـــعرفـــة مـــدى انـــتشار اضـــطراب طـــيف الـــتوحـــد (ASD)  واضـــطراب نـــقص االنـــتباه  
وفـــرط الـــنشاط (ADHD)  فـــي مجـــموعـــة عـــلى أســـاس الـــسكان مـــن األطـــفال واملـــراهـــقني الـــذيـــن لـــديـــهم 

متالزمة داون، وربط النتائج على مستوى اإلعاقة الفكرية والحاالت الطبية. 

الطريقة: 
مـن  بـني مجـموعـة عـلى أسـاس الـسكان مـكون مـن 60  طـفل ومـراهق لـديـهم مـتالزمـة داون، تـم تـقييم 41 
حــالــة طــبياً (29 مــنهم  ذكــور و12 مــن األنــاث، بــمتوســط ســن 11 ســنة، والــفئة الــعمريــة 5 – 11 ســنة) 

والذين تمت املوافقة من آبائهم على املشاركة. 

 فـيما يتعلق بـاضـطراب طـيف الـتوحـد (ASD)  واضـطراب نـقص االنـتباه  وفـرط الـنشاط (ADHD). أهـم 
األدوات املســـتخدمـــة مـــقابـــلة تـــشخيص الـــتوحـــد-املـــنقحة، وجـــدول مـــالحـــظة تـــشخيص الـــتوحـــد، و 

مقياس التصنيف الرابع لسوانسون ونوالن وبيلها ، ونظام تقييم السلوك التكيفي الثاني. 

النتائج: 
تــم الــعثور عــلى مــعدالت عــالــية مــن اضــطراب طــيف الــتوحــد (ASD)  واضــطراب نــقص االنــتباه  وفــرط 
الــنشاط 17 (42%) :(ADHD) و 14 (34%) مــن األطــفال الـ41 اســتوفــوا مــعايــير الــدلــيل الــتشخيصي 
واإلحــــصائــــي لــــالضــــطرابــــات الــــنفسية (DSM) الضــــطراب طــــيف الــــتوحــــد (ASD)  واضــــطراب نــــقص 

االنتباه  وفرط النشاط (ADHD) على التوالي. 
التفسير: 

األطـــفال الـــذيـــن لـــديـــهم مـــتالزمـــة داون واضـــطرابـــات الـــتعايـــش الـــعصبية الـــنمائـــية / 
الـــعصبية الـــنفسية بـــاإلضـــافـــة إلـــى اإلعـــاقـــة الـــفكريـــة واالضـــطرابـــات الـــطبية 

يـشكلون مجـموعـة شـديـدة اإلعـاقـة. وبـناء عـلى هـذه الـنتائـج، فـإنـنا نـقترح 
أن يــتم تــنفيذ فــحص لــكالً مــن : اضــطراب طــيف الــتوحــد (ASD)  واضــطراب 
نـقص االنـتباه  وفـرط الـنشاط (ADHD) فـي سـن 3 إلـى 5 سـنوات وسـنوات 

املدرسة األولى على التوالي، لجعل التدخالت املناسبة ممكنة. 

املصدر :  
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27503703



متالزمة داون و جودة احلياة 

يـوم  الخـميس   بـتاريـخ  ١٠/ ٦ / ١٤٣٨هـ قـدم  أ.د نـاصـر بـن سـعد العجـمي أسـتاذ الـتربـية الـخاصـة 
بــجامــعة املــلك ســعود و رئــيس مجــلس إدارة الجــمعية الــسعوديــة لــلتربــية الــخاصــة بــمناســبة الــيوم 

العاملي ملتالزمة داون االستشارات حول متالزمة داون و جودة الحياة. 



و قـــد نـــاقشـــت جســـتر ضـــمن قـــضايـــاهـــا املـــوضـــوع ذاتـــه و 
خرجت بمجموعة توصيات و هي :  

١/ معايير عامة: 

*توفر قوانني وسياسات وأدلة إرشادية وإجرائية داعمة. 

*توفر إحصائية دقيقة يعتمد عليها لتنسيق الخدمات  

والتخطيط 

*تــــــــوفــــــــر فــــــــريق عــــــــمل مــــــــتعدد الــــــــتخصصات لــــــــلتقييم  
والتشخيص التكاملي. 

*توفر خدمات الوصول الشامل والخدمات املساندة 

*توفر معايير وكفايات للمعلمني وأخالقيات املهنة 

*تـوفـر خـدمـات الـتدخـل املـبكر ( صـحية-تـعليمية-تـدريـبية) 
تدخل مبكر. 

*توفر برنامج تربوي فردي لكل حالة يركز على نواحي القوة وتحديات نقاط الضعف 

*توعية املجتمع واألسر وتعديل اإلتجاهات بأنهم قادرون وفاعلون ومنتجون 

*األسرة شريك أساسي بدونها اليمكن أي نجاح وأي عمل مع الطفل  

*تنسيق الجهود ذات العالقة ( صحة- تعلم- اجتماعية)لخدمتهم  

*االعتماد على نظريات التعلم والتعليم  وكيف يتعلم الطفل من خاللها 

*التركيز على البرامج االنتقالية لضمان فرص النجاح 

*الدمج هو املكان الطبيعي  األمثل لهم  

*تطبيق املمارسات الناجحة من خالل إدارات التعلم لتعليمهم وتدريبهم  

*مناقشة القضايا ذات العالقة بهم والدراسات الحديثة ووضع التوصيات 

*استخدام التقنيات املساعدة لسهولة تعليمهم وتدريبهم 



٢/ معايير طبية ( الصحة العامة): 

*الفحص الدوري من خالل االشاعات والتحاليل الطبية. 

*الــتعرف عــلى أكــثر املــشكالت الــطبية الــتي يــوجــهونــها فــي وقــت مــبكر ( مــشاكــل الــقلب-الــغدة الــدرقــية 
وتمثل 50% من األمراض الشائعة لديهم ). 

٣/املعايير األسرية ( قبل مرحلة املدرسة): 

*جودة الحياة الالحقة تعمد على السنوات األول لتكمل املفاهيم  ، و90% من نجاح الطفل يتكون في 
هذه  املرحلة . 

*يجب توفر االستقرار النفسي لهم من خالل جو مريح. 

*التركيز على التعلم باإلكتشاف واإلكتساب الوظيفي للمهارات املنزلية. 

*الدعم الشخصي للطفل والتعزيز بالعبارات التي تعزز اإليجابية . 

*التركيز على الروتني الوظيفي اليدوي الخالي من الضغوط النفسية . 

*التركيز على أغذية الطفل بشكل خاص واألغذية العامة بشكل عام ومنها ( األسماك - البروكلي - 
املكسرات-التوت البري-العصيرات الطبيعية- الخضروات)واإلبتعاد عن الوجبات السريعة لقابليتهم 

للسمنة . 

*التركيز على فهم كيف يتعلم ( التعلم البصري-املحاولة والخطأ والتكرار وغيرها). 

*التدرج في عمل كل مهمة تعليمية من السهل إلى األصعب ويكون التعليم وظيفياً محسوسا . 

*عدم االستعجال بالتعامل مع الطفل من خالل االدوية النفسية . 

4/املعايير املدرسية ( سن املدرسة): 

*التقييم والتشخيص التكاملي من خالل معايير مختلفة ( ذكاء /السلوك التكيفي تقيم النواحي 
السلوكية و االجتماعية واالضطرابات النفسية ذات العالقة . 

*التركيز على قدرات الطفل وليس نواحي الضعف. 



*وجود برنامج تربوي فردي خاص بالطفل يراجع كل 3 أشهر. 

*وجود خدمات تكاملية مناسبة تعزز النواحي النمائية والتعليمية والتدريبية. 

*منهج وظيفي يساعد على تعليم الفرد للمستقبل الوظيفي . 

*دعم إيجابي متكرر للطفل واألسرة . 

٥/معايير االجتماعية واالستقاللية: 

*التوعية للمجتمع أساسي بنية تحتية  لتوفر فرص نجاح أكبر. 

*تزويد الطفل بمهارات االستقاللية للنجاح في مجتمع املنزل اوالً ثم الحياة ثانياً ثم املجتمع الكبير. 

*تعويد الفرد على الروتني املجتمعي. 

٦/معايير الصحة النفسية واملشكالت السلوكية: 

*تجنب األدوية النفسية آلثارها الخطيرة ويمكن عالج الطفل بدون اللجوء إليها من خالل االساليب 
أخرى  . 

*دراسة سلوكيات الطفل من خالل استراتيجية السلوك الوظيفي . 

*البيئة الداعمة اإليجابية هي األفضل لصحتهم النفسية والسلوكية. 



معلم التربية اخلاصة بني تعدد املهام و غموض األدوار  

أ. عبدالله بن علي  السليماني  

أخصائي تربية خاصة  

شهـدت الـسنوات املـاضـية اهـتمامـاً بـالـغاً مـن قـبل 
حـكومـة املـملكة الـعربـية الـسعوديـة بـاألفـراد ذوي 
اإلعـاقـة فـي شـتى املـجاالت , حـيث تـمثل ذلـك فـي 
إنـــشاء املـــراكـــز واملـــعاهـــد والـــهيئات والجـــمعيات 
املهـــــتمة بهـــــذه الـــــفئة , وســـــن الـــــقوانـــــني وإقـــــرار 
التشــريــعات الــتي تــكفل لهؤالء األفــراد حــقوقــهم 
االجــتماعــية والــنفسية والــتعليمية والــوظــيفية , 
لـــتقديـــم الخـــدمـــات والـــدعـــم املـــناســـب لـــهم وفـــقاً 
الحــتياجــاتــهم وقــدراتــهم , ومــن هــذه الــسياســات 
حــــفظ حق الــــفرد املــــعاق بــــحصولــــه عــــلى فــــرص 
الــتعليم املــناســبة , وقــد أنــيط هــذا الــدور بــوزارة 
الـــــتعليم  فـــــقد بـــــذلـــــت الـــــجهود مـــــنذ مـــــا يـــــقارب 

الخمسني عاماً وأكثر , 

 لــــــتوفــــــر فــــــرص الــــــتعليم لــــــذوي االحــــــتياجــــــات 

الـخاصـة الـذكـور واإلنـاث عـلى حـٍد سـواء ولجـميع 

الـــــفئات دون اســـــتثناء , وفـــــي ســـــعيها لـــــتقديـــــم 

الـفرص الـتعليمية الـجيدة  تـم التنسيق مـع وزارة 

الــــتعليم الــــعالــــي ســــابــــقاً بــــفتح أقــــسام الــــتربــــية 

الــــخاصــــة فــــي الــــجامــــعات الــــسعوديــــة لــــتهيئة 

وتـدريـب مـعلمني ومـعلمات عـلى كـفاءة عـالـية فـي 

مــــــجال خــــــدمــــــة ذوي االحــــــتياجــــــات الــــــخاصــــــة 

وتـزويـدهـم بـالـكفايـات املـهنية واملـعارف والـخبرات 

الالزمة ملهنة تعليم ذوي االحتياجات الخاصة. 



تعدد املهام: 

 إن مـعلم الـتربـية الـخاصـة مـطالـب بـالـقيام بـمهام 
ومسؤولــــــيات وأدوار نــــــوعــــــية وشــــــاقــــــة , نــــــظراً 
لـتعامـله مـع فـئة لـها احـتياجـات وقـدرات خـاصـة , 
األمــــر الــــذي يســــتوجــــب بــــذل أقــــصى طــــاقــــاتــــه 
وإمــكانــاتــه لــتقديــم الخــدمــة والــتعامــل مــع هــذه 
الـــفئات , لـــذلـــك فـــقد يـــتعرض املـــعلم لـــلعديـــد مـــن 
الـضغوط الـنفسية واملـهنية فـي مـجال الـعمل مـع 
هـــــذه الـــــفئة , األمـــــر الـــــذي ســـــنعكس ســـــلباً فـــــي 
الــغالــب عــلى أداءه وقــدرتــه عــلى مــواصــلة الــعمل 
وتحقيق أهــــــــداف املؤســــــــسة الــــــــتعليمية الــــــــتي 
يــنتمي لــها , ومــن هــذه الــضغوط الــتي يــتعرض 
لــــها تــــعدد املــــهام املــــطلوبــــة مــــنه وفــــقاً لــــطبيعة 
وحـاجـة األفـراد ذوي االحـتياجـات الـخاصـة الـذيـن 
يـتعامـل مـعهم , فـهم لـيسوا بـحاجـة إلـى خـدمـات 
تـــعليمية فـــقط بـــل إلـــى اهـــتمام ورعـــايـــة مـــباشـــرة 
لــــلجوانــــب الــــنفسية والــــشخصية واالجــــتماعــــية 
والـصحية فـي غـالـب األمـر , الـذي بـدوره يـضيف 
لـــــلعمل أعـــــباء إضـــــافـــــية , فـــــيقوم بـــــدوره كـــــمعلم 
ومــراقــب لــلطلبة ومــختص فــي الــصحة الــنفسية 
واالجـتماعـية لـلتلميذ , وعـالوة عـلى ذلـك يـتحتم 
عـليه إحـراز تـقدم فـي مسـتوى كـل تـلميذ أكـاديـمياً 
وســلوكــياً كــل ذلــك يــضاف كــعبء ملــا ســبق ذكــره , 
إن حجـم الـعمل الـزائـد قـد يـولـد الـكثير مـن املـعانـاة 
واالرتــــــــباك فــــــــي عــــــــمله وانــــــــخفاض فــــــــي أداءه 
الــــوظــــيفي والــــعملي , وبــــالــــتالــــي تــــدنــــي فــــي 
مســــــــتوى الخــــــــدمــــــــة املــــــــقدمــــــــة لــــــــألفــــــــراد ذوي 

االحتياجات الخاصة 

غموض األدوار : 

 إن األدوار املــــناطــــة بــــمعلم الــــتربــــية الــــخاصــــة 
كــــثيرة ومــــتشعبة بــــالــــرغــــم مــــن أن الــــتنظيمات 
والتشــريــعات حــددت دور كــل فــرد فــي املــنظومــة 
الـــتعليمية , لـــكننا نـــعانـــي مـــن إشـــكالـــية كـــبيرة 
فـــي الـــتنفيذ عـــلى أرض الـــواقـــع , بـــالـــتأكـــيد ال 
نجــد الــكمال فــي كــل مــكان وال بــد مــن الــتقصير 
والخـلل أحـيانـاً , فـهنالـك مؤسـسات تـعليمية ال 
تســــــتطيع تــــــوفــــــير كــــــافــــــة الــــــكوادر البشــــــريــــــة 
املـــــتخصصة واإلمـــــكانـــــات والـــــتجهيزات الـــــتي 
تـــقدم الخـــدمـــات الـــنوعـــية لـــذوي االحـــتياجـــات 
الـخاصـة لـذلـك تـلجأ إلـى مـعلم الـتربـية الـخاصـة 
كحـــــل لـــــتلبية هـــــذه االحـــــتياجـــــات واملـــــتطلبات 
لــتقديــم الخــدمــة لــذوي االحــتياجــات الــخاصــة , 
هـنا تـبدأ رحـلة غـموض األدوار , حـيث يـتعرض 
املـعلم لـكم هـائـل مـن الـضغوطـات الـتي تسـتنفذ 
طـاقـته وتؤدي إلـى االلـتباس وعـدم فـهمه لـدوره 

األساسي , ومنها  
( االنـهاك االنـفعالـي , سـوء الـعالقـة مـع اإلدارة 
ومــــــــع أولــــــــياء األمــــــــور وزمــــــــالء الــــــــعمل , قــــــــلة 
االنــــــــــجـازات الــــــــــشـخـصـيـة , الـقـلق والــــــــــتـوتــــــــــر 
املسـتمر , الـتغيب املسـتمر والـتأخـر عـن الـعمل , 
االحـــساس بـــالـــنقص , تـــكرار الـــنقد للمؤســـسة 
الــــتعليمية الــــتي يــــنتمي لــــها ) , وغــــيرهــــا مــــن 
الـــضغوطـــات الـــنفسية الـــتي يســـببها غـــموض 
األدوار ملـــعلم الـــتربـــية الـــخاصـــة , الـــذي يســـبب 
الــعديــد مــن املــشاكــل واألزمــات داخــل املــنظومــة 
الــــــــــتعليمية يــــــــــجعلها ال تــــــــــنجح فــــــــــي تحقيق 
األهـــداف املـــرجـــوة مـــن تـــربـــية وتـــعليم وتـــدريـــب 

األفراد ذوي االحتياجات الخاصة . 



كيف نواجه تعدد املهام وغموض األدوار لدى معلمي التربية الخاصة ؟ 

فــي عــلم الــقيادة يــتم الــتركــيز عــلى أعــضاء املــنظمة الــتنفيذيــني – مــقدمــي الخــدمــة –  مــن خــالل 

تــقديــم الــدعــم واملــسانــدة ملــساعــدتــهم وتــهيئة األجــواء الــصحية داخــل مــنظومــة الــعمل لتحقيق 

أهــدافــها , ويــتم ذلــك مــن خــالل تــفعيل مــبادئ عــديــدة مــنها ( تــنمية الــعالقــات اإلنــسانــية داخــل 

املـــنظمة – تـــعزيـــز مـــهارات الـــتواصـــل بـــني مـــنسوبـــي املـــنظمة بـــاخـــتالف مـــسمياتـــهم ومـــهامـــهم 

الــوظــيفية ) , إن لــتنمية الــعالقــات اإلنــسانــية داخــل املــنظمة الــتعليمية األثــر الــكبير فــي تحقيق 

أعـلى درجـات الـجودة فـي الـعمل , فـعندمـا يـسود االحـترام واملـودة والـتقديـر واملـشاركـة الـعاطـفية 

بـــني الـــزمـــالء والـــقادة داخـــلها ســـيعزز الـــشعور بـــاالنـــتماء , األمـــر الـــذي يـــنعكس إيـــجابـــاً عـــليهم 

بـتمتعهم بـالـصحة الـنفسية الـجيدة والـتخفيف مـن الـتوتـر والقلق وسـوء الـعالقـة داخـل املـنظمة , 

وكـما أن لـلعالقـات دورهـا الـهام كـذلـك لـتفعيل مـهارات االتـصال ذات األهـمية فـهي املـفتاح لـتكويـن 

تـلك الـعالقـات , فـعندمـا تـتاح الـفرصـة للجـميع لـلحوار والـنقاش واملـشاركـة وإبـداء الـرأي يـكون ذلـك 

بـــمثابـــة الخـــطوة األولـــى لـــنجاح املـــنظمة , ألن الجـــميع ســـيشعر بـــأنـــه مـــشارك فـــي صـــنع الـــقرار 

وسيهـتم بـشكل كـبير بـتنفيذه ألنـه نـابـعٌ مـنه ومـشارك فـي إقـراره , أعـتقد وال أجـزم بـأنـه فـي حـال 

تـوفـر هـذه الـعناصـر داخـل املـنظمة الـتعليمية سـتكون خـير عـون ملـساعـدة مـعلم الـتربـية الـخاصـة 

عـلى تـجاوز الـضغوط الـنفسية واملـهنية الـتي قـد يـتعرض لـها أو الـتخفيف مـنها عـلى أقـل تـقديـر 

وبالتالي الحصول على نتائج أفضل وتقديم خدمة ذات جودة أعلى بإذن اهلل . 



البيئة األقل تقييداً في اململكة العربية السعودية  

و االستفادة من التجربة األمريكية كنموذج 

أ. عائشة بنت عبدالله الصرعاوي 

محاضر بقسم التربية اخلاصة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 

مـــتطلبات تـــوفـــير الـــبيئة األقـــل تـــقييدا تـــشكل جـــزءا 
هـــامـــا مـــن الـــدلـــيل الـــتنظيمي والـــلوائـــح اإلجـــرائـــية 
ملــعاهــد وبــرامــج الــتربــية الــخاصــة بــاملــملكة الــعربــية 
الـسعوديـة (RSEPI). وبـندا جـوهـريـا مـن بـنود قـانـون 
الــــتعليم لــــألفــــراد املــــعاقــــني فــــي الــــواليــــات املتحــــدة 
األمــريــكية. ووفــقا لــلقانــون األمــريــكي االتــحادي فــإن 
الــطالب ذوي اإلعــاقــة لــهم حق الــحصول عــلى كــافــة 
فـرص الـتعليم املـجانـي إلـى أقـصى حـد مـناسـب مـع 
أقـرانـهم الـذيـن لـيس لـديـهم إعـاقـات؛ كـما أنـه ال يـجب 
إبــعادهــم مــن الــصفوف الــعاديــة مــا لــم يــكن الــتعليم 
فـي هـذه الـصفوف ال يـمكن تـحقيقه بـصورة مـرضـية 
حــتى مــع وجــود املــساعــدات اإلضــافــية والخــدمــات 
املــــسانــــدة. كــــال مــــن الــــدلــــيل الــــتنظيمي والــــلوائــــح 
اإلجرائية ملعاهد وبرامج التربية الخاصة باململكة

مســـتمد مـــن الـــقانـــون األمـــريـــكي لـــتعليم األفـــراد 
املــــــــعاقــــــــني (IDEA,2004), الــــــــذي يــــــــدعــــــــم حق 
األطـــفال ذوي اإلعـــاقـــة فـــي الـــتعليم ضـــمن إطـــار 
الـــتعليم الـــعام إلـــى أقـــصى حـــد، مـــع األخـــذ فـــي 
االعــتبار تــوفــير ســلسلة مــتواصــلة مــن املــواضــع 
الــــبديــــلة. ومــــع ذلــــك فــــإن مجــــموعــــة كــــبيرة مــــن 
األبـحاث املـتعلقة بـاملـمارسـات الـتعليمية الـحالـية 
لـألفـراد ذوي اإلعـاقـة فـي الـتعليم الـعام بـاملـملكة 
أشـــارت إلـــى أن هـــنالـــك طـــالب مـــن ذوي اإلعـــاقـــة 
يـتم تـعليمهم عـلى أسـاس فـئة وشـدة إعـاقـاتـهم, 
دون أي مـحاوالت كـافـية لـتوفـير الـدعـم املـناسـب 
مــــع اســــتمراريــــة تجــــريــــب اســــتخدام املــــواضــــع 
األقــــــــــل  الــــــــــبــيــئــة  مــــــــــفــهــوم  وفق  الــــــــــبــديــــــــــلــة 

 .(Alquraini, 2013)تقييدا



وأكـــد الـــقريـــني ذلـــك املـــأخـــذ حـــينما أشـــار أنـــه عـــلى 
الـرغـم مـن أن الـقانـون األمـريـكي والـدلـيل الـتنظيمي 
املشـــتق مـــنه يـــنص عـــلى ضـــرورة، أوال, دعـــم حـــقوق 
الـــــطالب ذوي اإلعـــــاقـــــة فـــــي الـــــتعرض الـــــتدريـــــجي 
لـــلبيئات األقـــل تـــقييدا عـــلى أســـاس احـــتياجـــاتـــهم, 
وثـانـيا, اتـخاذ قـرارات مـوضـوعـية مـبنية عـلى أسـاس 
األدلــة الــتي تــوضــح مــدى الــتقدم الــدراســي املحــرز 
لـــتدعـــيم قـــرار اإلحـــالـــة املـــكانـــية. تـــمثل هـــذه الـــورقـــة 
مــــحاولــــة اســــتقرائــــية لــــعقد مــــقارنــــة بــــني الــــقواعــــد 
التشـــريـــعية واملـــمارســـات الـــتعليمية لـــلبيئات األقـــل 
تـــــقييدا فـــــي الـــــواليـــــات املتحـــــدة وبـــــني تـــــلك الـــــتي 
نــــمارســــها فــــي املــــملكة الــــعربــــية الــــسعوديــــة وذلــــك 
لتحـــديـــد ومـــعالـــجة الـــفجوة بـــني الـــتنظير والـــواقـــع 
وتــــــطبيقها ملــــــصلحة الــــــطالب ذوي اإلعــــــاقــــــة فــــــي 
املــدارس الــسعوديــة. هــذه املــقالــة قــد تــلهم املهــتمني 
فـــي املـــيدان وصـــناع الـــقرار فـــي املـــملكة لـــلنظر فـــي 
التجــربــة األمــريــكية واالســتفادة مــن اإلطــار الــنظري 
والـعملي مـن خـالل تـقديـم اقـتراحـات مـوجـزة لـكيفية 
خـــــلق اإلصـــــالحـــــات الـــــتعليمية املـــــطلوبـــــة وكـــــيفية 
مــواءمــة هــذه التجــربــة وفق إطــار الــدلــيل الــتنظيمي 
واإلجــرائــي املــعمول بــه فــيما يتعلق بــمبادئ الــبيئة 

األقل تقييدا للطالب ذوي اإلعاقة. 
أوال: نبذة موجزة عن التجربة األمريكية  

•األحكام التشريعية والقضائية للقانون التي 
 تستند إليها متطلبات البيئة األقل تقييدا  

اعـترف الـنظام الـتعليمي األمـيركـي بـوضـوح بـأهـمية 
تــــعليم الــــطالب ذوي اإلعــــاقــــة فــــي فــــصول الــــتعليم 
الـعام. اقـتضى  ذلـك بـأن تـضمن كـل مـنطقة تـعليمية 
" تـــــعليم األطـــــفال ذوي اإلعـــــاقـــــة إلـــــى أقـــــصى حـــــد 
مــناســب، بــمن فــيهم األطــفال فــي املؤســسات الــعامــة 
أو الــــخاصــــة أو غــــيرهــــا مــــن مــــرافق الــــرعــــايــــة، مــــع 
األطــــفال غــــير املــــعاقــــني، وأن إحــــالــــة هؤالء الــــطالب 
لــلمراكــز الــخاصــة أو الــتعليم املــنفصل أو غــير ذلــك  
مـــن الـــبيئة الـــتعليمية الـــعاديـــة ال يحـــدث إال عـــندمـــا 

تكون طبيعة أو شدة إعاقة الطفل حائال بحيث 

ال يــــمكن تحقيق الــــتعليم بــــصورة مــــرضــــية فــــي 
الــــــصفوف الــــــعاديــــــة بــــــاســــــتخدام الــــــوســــــائــــــل 
 20 U.S.C.". والخـــــدمـــــات الـــــتكميلية واملـــــسانـــــدة
IDEA, 2004).(A)(5)(a)1412§) وتـــــــــنفيذ هـــــــــذا 
الحق اإلنـسانـي مـوضـع مـساءلـة فـي حـال لـم يـتم 
تــــطبيقه وفق الــــلوائــــح املــــيدانــــية والتشــــريــــعات 
الـــقضائـــية املـــعتمدة فـــي الـــدولـــة.يـــتطلب قـــانـــون 
تــــــعليم األفــــــراد املــــــعاقــــــني أن تــــــقوم كــــــل مــــــنطقة 
تـعليمية بـتطويـر سـلسلة مـتواصـلة مـن املـواضـع 
الـبديـلة، وهـي مجـموعـة مـن املـواضـع الـتي يـمكن 
فـــيها لـــلمنطقة تـــنفيذ بـــرنـــامـــج الـــتعليم الـــفردي 
 .(IEP). (34) C.F.R.§300.116 (b) (2) لـــــلطالـــــب
يـبدأ هـذا الـنطاق مـع الـفصول الـدراسـية الـعاديـة 
ويـــــصبح أكـــــثر تـــــقييدا فـــــي كـــــل مـــــوضـــــع عـــــلى 
 C.F.R. 34 .الــــتوالــــي فــــي شــــكل ســــلسلة مــــتصلة
1) (b) 300.115§). يــشير بــند الــتعليم الــخاص 
املـندرج عـن IDEA أن تـوزيـع املـواضـع الـبديـلة فـي 
املـــــدارس (مـــــثل الـــــصفوف الـــــعاديـــــة، والـــــفصول 
الـخاصـة، واملـدارس الـخاصـة، والـتعليم املـنزلـي، 
والـتعليم فـي املسـتشفيات واملؤسـسات)، وتـقديـم 
الخـــدمـــات الـــداعـــمة (مـــثل غـــرف املـــوارد، واملـــعلم 
املــــــتجول) مــــــطلب أســــــاســــــي وحق غــــــير قــــــابــــــل 
لــلتفاوض. بــاإلضــافــة إلــی ذلــك، یــلزم الــکونــغرس 
إدارة املـنطقة الـتعلیمیة بـإدراج بـیان ضـمن خـطة 
بـرنـامـج الـتعلیم الـفردي (IEP) لـکل طـالـب يـصف 
کــــیفیة تــــأثــــیر إعــــاقــــة الــــطالــــب عــــلی مــــشارکــــته 
وتــــقدمــــه فــــي املــــنھاج الــــعام وتحــــدیــــد األھــــداف 
الـــــسنویـــــة لـــــلطالـــــب, بـــــما فـــــي ذلـــــك املـــــعایـــــیر و 
األھـــداف قـــصیرة املـــدى املـــتعلقة بـــدمـــج الـــطالـــب 
حســــب احــــتياجــــه. فــــي ھــــذه الــــحالــــة, یــــجب أن 
یحــدد ضــمن بــیان آخــر خــدمــات بــرنــامــج الــتعلیم 
الــفردي والــتي تــشمل بــالــتفصيل (أ) املــساعــدات 
اإلضــــافــــیة والخــــدمــــات الــــتي ســــیتم تــــوفــــیرھــــا 
لـلطالـب و  (ب) تـعدیـالت الـبرنـامـج، وتـكييفاتـه، 

والدعم الذي ستقدمه املدرسة للطالب 



وكـما هـو مـبني أعـاله, فـإن مـلخص قـانـون تـعليم 
األفـراد املـعاقـني (2004) هـو صـريـح فـي مـعالـجة 
املـبادئ األسـاسـية لـلبيئة األقـل تـقييدا مـع ضـمان 
حــقوق الــطالب ذوي اإلعــاقــة فــي بــرامــج الــتعليم 
الـــــفردي الـــــخاصـــــة بـــــهم. تـــــشمل هـــــذه الـــــحقوق 
الـوصـول إلـى بـيئة الـتعلم الـعامـة, املـشاركـة فـي 
املــناهــج الــدراســية واألنشــطة الــالمــنهجية. إدارة 
املـناطق الـتعلیمیة مـسئولـة عـن تـوجـيه وتحـديـد 
أنــواع الــدعــم الــتي یــتم تــوفــیرھــا لــضمان تــقدم 
الــطالب قــدر اإلمــکان أکــادیــمیا واجــتماعــیا عــلی 
حـد سـواء فـي الـفصول الـعامـة. وبـاإلضـافـة إلـى 
ذلـــك, فـــإنـــها مـــسئولـــة عـــن تـــقديـــم دلـــيل عـــلى أن 
الـطالـب ال يسـتطيع أن يحـرز الـتقدم املـرغـوب فـي 
 Mavis v. Sobol,) الـــــفصول الـــــدراســـــية الـــــعاديـــــة

 .(1994
وفــي حــال عــدم تــقديــم تــبريــر مــقنع مــن قــبل إدارة 
املـــدرســـة فـــيما يتعلق بـــقرار اســـتبعاد طـــالـــب ذو 
إعـــاقـــة مـــن الـــفصول الـــدراســـية الـــعاديـــة  فيحق 
لـلوالـديـن أو مـن فـي مـقامـهما املـرافـعة الـقانـونـية 
 Oberti v. Board of)مــــن أجــــل مــــصلحة الــــطالــــب

 .(Education, 1993
 ومـن نـاحـية أخـرى, فـإن وضـع الـطالب فـي الـبيئة 
األقــــل تــــقييدا يســــتوجــــب األخــــذ بــــعني االعــــتبار 
اآلثــار الســلبية الــتي يتســبب بــها دمــج الــطالــب 
املسـتهدف عـلى أي  عـنصر مـن الـعناصـر األخـرى 
فــي الــعملية الــتعليمية داخــل الــفصل الــعام, بــما 
فــي ذلــك الــطالب اآلخــريــن أو املــعلم. لــذا إذا كــان 
الـطالـب ذو اإلعـاقـة يـتطلب تـرتـيبات أخـرى, يـتم 
نـــقله فـــي بـــيئة أخـــرى تـــزيـــد تـــقييدا بـــدرجـــة عـــن 
الــبيئة الــسابــقة حســب الــتقريــر أو الــبيان املــرفق 
فـــي خـــطته ( كـــاالنـــتقال مـــن الـــفصل الـــعام إلـــى 
الــخاص أو مــن مــركــز إلــى فــصل خــاص بــمدرســة 
عـــامـــة) كـــما يـــتم الـــنظر فـــي أي عـــواقـــب مـــحتملة 
تـــضر الـــطالـــب ذاتـــه أو نـــوعـــية الخـــدمـــات الـــتي 
 34 C.F.R. الــــــــــقـــرار حـــســــــــــب  يــــــــــحـــتـــاجــــــــــهـــا 
d)300.116§).وفي هذا اإلجراء حفظ لحق كل

مــــن املــــعلم ومــــن فــــي حــــكمه والــــطالــــب ذو اإلعــــاقــــة 
وأقــــرانــــه أيــــضا.الــــنظام الــــقانــــونــــي فــــي الــــواليــــات 
املتحـــدة بـــموجـــب قـــانـــون تـــعليم األفـــراد املـــعاقـــني ال 
يـــعتمد فـــقط عـــلى إيـــضاح األطـــر الـــنظريـــة الـــقائـــمة 
عــــلى مــــبادئ املــــساواة والــــدمــــج والحق فــــي تــــكافؤ 
الـفرص فـي الـتعليم مـع األخـذ بـعني االعـتبار الـفروق 
الــفرديــة فــالــواقــع الــتعليمي ال يــزال يــشوبــه بــعض 
األخـطاء نـتيجة املـمارسـات الـفرديـة, لـذا أصـدرت عـدة 
مـحاكـم اتـحاديـة قـرارات مـيدانـية حـازمـة تتعلق بهـذا 
الــــشأن. وقــــد شــــجعت أغــــلبية هــــذه الــــقرارات عــــلى 
تــعميم االتــجاه نــحو الــدمــج فــي الــتعليم. وقــد بــنيت 
كــــثيرا مــــن هــــذه الــــقرارات االتــــحاديــــة عــــلى أســــاس 
حــاالت قــانــونــية ألفــراد مــعاقــني وذويــهم املــتضرريــن 
بهــدف دعــم صــالــحهم مــن خــالل وضــعهم فــي بــيئة 
تـعليم وتـدريـب أقـل تـقييدا. عـلى سـبيل املـثال, صـدر 
قــــــرار بــــــضرورة إدراج الــــــبرامــــــج الــــــبديــــــلة لــــــلتعليم 
والــتدريــب مــن قــبل الــنظام األســاســي لــتكون مــتاحــة 
 P.A.R.C. v.). فـي حـدود الـتعليم الـعام قـدر اإلمـكان
Pennsylvania, 1972) وصــدر حــكم آخــر بــأن مــنع 
الـوصـول إلـى فـصل دراسـي عـام دون مـبرر تـعليمي 
 Tokarcik v. Forest Hills)مـقنع قـد يسـبب الـتمييز
School District, 1981).. كـــــــما تـــــــدعـــــــو قـــــــوانـــــــني 
الـــتعليم الـــخاص الـــفدرالـــية األنـــظمة املـــدرســـية إلـــى 
تـعزيـز وتـعديـل مـواردهـا لتحسـني نـظمها وهـياكـلها 
ومــــــمارســــــاتــــــها بــــــحيث ال تؤدي إلــــــى فــــــصل غــــــير 
ضــــــروري بــــــني الــــــطالب ذوي اإلعــــــاقــــــة وأقــــــرانــــــهم  
 Oberti v. Board of Education of the)
 Borough of Clementon School District,
1992). وبـصفة عـامـة, فـإن لـوائـح الـواليـات املتحـدة 
الــــــــخاصــــــــة بــــــــالــــــــتعليم الــــــــخاص و الــــــــتي تتعلق 
بـمتطلبات قـانـون حـقوق اإلنـسان وبـموجـب قـانـون 
تـعليم األفـراد املـعاقـني, واضـحة؛ فـهي تـقدم تـفاصـيل 
غـــير قـــابـــلة لـــلتفاوض ملـــساعـــدة املـــناطق الـــتعليمية 
عــــــلى أن تــــــكون مــــــتسقة مــــــهنيا وأكــــــثر مــــــساءلــــــة  
قـانـونـية لـضمان تطبيق مـبادئ الـبيئة األقـل تـقييدا 

مع مراعاة الحاالت الفردية وخصائصها.  



ثانيا: نبذة موجزة عن التجربة السعودية 

•الــــــجهود الــــــحكومــــــية املــــــبذولــــــة فــــــي الــــــتعليم 

لـــــلتماشـــــي مـــــع مـــــبادئ الـــــبيئة األقـــــل 

تقييدا 

فـيما يتعلق بـالـلوائـح الـسعوديـة, فـهنالـك الـعديـد 
مـــن الـــجهود الـــحكومـــية الـــرامـــية إلـــى مـــعالـــجة 
حـــقوق الـــطلبة ذوي اإلعـــاقـــة فـــي مـــجال حـــقوق 
اإلنـسان. عـلى سـبيل املـثال, أكـدت املـادة الـثالـثة 
تــحت لــوائــح مــعاهــد وبــرامــج الــتربــية الــخاصــة 
بـاملـملكة الـعربـية الـسعوديـة (RSEPI) عـلى أهـمية 
حـقوق هؤالء الـطالب فـي الـحصول عـلى الـفرص 
الـــتعليمية املـــناســـبة, مـــع األخـــذ بـــعني االعـــتبار 
اســـتمرار تـــوفـــير املـــواضـــع الـــبديـــلة. لـــقد قـــامـــت 
املـملكة الـعربـية الـسعوديـة بـجهود كـبيرة لـتلبية 
وفق  اإلعــــــــــاقــــــــــة  ذوي  األشــــــــــخــاص  حــــــــــقــوق 
الــبروتــوكــول االخــتياري لــلوثــيقة فــي عــام2008 
((Al-Mousa, 2010. كـــــــما ثـــــــبت أيـــــــضا إلـــــــى أن 

املــملكة فــي عــام 2009 نــظمت وشــاركــت فــي دورة 
إقـــليمية دعـــمت جـــهود الـــبلدان الـــعربـــية لـــوضـــع 
خـطة عـمل تـمكنها مـن تـنفيذ الـعقد الـعربـي حـول 
اتــفاقــية حــقوق األشــخاص املــعاقــني. وتــقتضي 
املـادة 24 مـن هـذه االتـفاقـية مـن الـدول األعـضاء, 
بـما فـي ذلـك املـملكة الـعربـية الـسعوديـة, ضـمان 
اســـتمراريـــة املـــواضـــع الـــبديـــلة وتـــوســـيع حـــركـــة 
الـدمـج مـن خـالل تـوفـير الـدعـم املـالئـم لـلطالب مـن 
 United) جـــميع فـــئات اإلعـــاقـــة وجـــميع األعـــمار
Nations, 2006).. تـــــنص هـــــذه املـــــادة عـــــلى أن 
إدارة الــــــتربــــــية الــــــخاصــــــة (تــــــحت مــــــظلة وزارة 
الـــــــتعليم) تتحـــــــمل مسؤولـــــــية تـــــــفسير ســـــــياق 
التشريع املذكور إال أنه ال يوجد أي تفسير آخر

بـــشأن أي إدارة يـــمكن مـــحاســـبتها لتطبيق مـــفهوم 
الــــــبيئة األقــــــل تــــــقييدا مــــــع الــــــطالب فــــــي إعــــــدادات 
املــدرســة الــحقيقية الــوارد فــي  RSEPI. لــذا أدت هــذه 
الــــثغرات فــــي إطــــار املــــبادرات املــــبذولــــة إلــــى خــــلق 
تـــناقـــضات فـــي املـــمارســـات الـــتعليمية الـــحالـــية مـــن 
حـــــيث ضـــــمان حـــــقوق الـــــطالب ذوي اإلعـــــاقـــــة فـــــي 
الـــتعليم فـــي الـــبيئة األقـــل تـــقييدا والـــحصول عـــلى 
الــــــدعــــــم املــــــناســــــب. عــــــلى ســــــبيل املــــــثال, وجــــــد أن 
املــمارســات املــدرســية الــحالــية تــشير إلــى أن الــخيار 
األول لــــلطالب ذوي صــــعوبــــات الــــتعلم هــــو تــــوفــــير 
الـتعليم الـفردي فـي غـرف املـصادر فـي إطـار الـتعليم 
الـــعام, بـــغض الـــنظر عـــن الـــتقدم املـــحتمل واملـــعقول 
الـــذي قـــد يحـــرزه الـــطالـــب  وفق تـــقييم مـــوضـــوعـــي 
لـألداء إذ مـا تـم تـنفيذ فـكرة السـلسلة املـتواصـلة مـن 
املـواضـع الـبديـلة مـع تـوفـير الـتسهيالت الـالزمـة فـي 
الـــــفصول الـــــعاديـــــة. وبـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى ذلـــــك, فـــــإن  
الــــــطالب ذوي اإلعــــــاقــــــة الــــــذهــــــنية املــــــتوســــــطة, و 
املـــعتدلـــة, واملـــكفوفـــني, وأولـــئك الـــذيـــن يـــعانـــون مـــن 
الـصمم أو يـعانـون مـن صـعوبـة فـي الـسمع, يـتلقون 
تــعليمهم فــي فــصول دراســية خــاصــة فــي املــدارس 
الــعامــة؛ فــإنــهم يــتفاعــلون فــقط مــع أقــرانــهم الــذيــن 
لـــيس لـــديـــهم إعـــاقـــات عـــند املـــشاركـــة فـــي األنشـــطة 
الـــالمـــنهجية  Alquraini, 2013) ). كـــما أنـــه هـــنالـــك 
مجـموعـة مـن الـطالب ذوي اإلعـاقـة الـذهـنية, بـغض 
الــنظر عــن شــدتــها, ال يــزالــون مــنفصلني فــي فــصول 
خـاصـة داخـل املـدارس الـحكومـية أو فـي مؤسـسات 
خـــــــاصـــــــة ( (Al-Ajmi, 2006. كـــــــما ال يـــــــزال بـــــــعض 
الـطالب مـن مـختلف فـئات اإلعـاقـة يـتلقون تـعليمهم 
فــي مــدارس خــاصــة ال تــلبي احــتياجــاتــهم الــفريــدة, 
وهــناك اتــفاق عــلى ضــرورة إدمــاجــهم مــع أقــرانــهم 
الـــذيـــن لـــيس لـــديـــهم إعـــاقـــات فـــي أوضـــاع الـــتعليم 
 Afeafe, 2000; Al-Mousa, 2010; Alquraini,)الـــــــعام
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هــذه األمــثلة املــبنية عــلى الــبحوث تــثير نــفس 
تــساؤالت أصــحاب املــصلحة وصــانــعو الــقرار 
واملهـتمني بـشأن جـودة تـنفيذ املـملكة لـلقرارات 
الـــتي صـــادقـــت عـــليها فـــيما يتعلق بـــمتطلبات 

لبيئة األقل تقييدا في التعليم. 
ثــالــثا: مــقترحــات ملــعالــجة الــثغرة بــني الــتنظير 

واملمارسة 
هـناك بـعض األسـباب فـي خـلق هـذا الـتناقـض 
بــــني الــــتنظير والتطبيق ملــــفهوم الــــبيئة األقــــل 
تـــــقييدا فـــــي مـــــعظم مؤســـــسات الـــــتعليم فـــــي 
املــــــملكة الــــــعربــــــية الــــــسعوديــــــة. أوال الــــــنظام 
اإلجــــرائــــي ال يــــدعــــم املــــساءلــــة وحق املــــرافــــعة  
فـيما يتعلق بـاالمـتثال ملـتطلبات RSEPI فـي ظـل 
املـمارسـات الـواقـعية. ويـرجـع ذلـك إلـى أن الـلغة 
املســــتخدمــــة فــــي RSEPI ال تــــصف اإلجــــراءات 
الــــــتي يــــــجب أن تــــــتبعها اإلدارات الــــــتعليمية 
فــــــيما يتعلق بــــــاســــــتمرار تــــــوفــــــير املــــــواضــــــع 
الــبديــلة. بــعبارة أخــرى, فــإن الــلغة املــكتوبــة ل 
RSEPIال تـسمح بـتفسير مـتطلبات الـبيئة األقـل 
تــــقييدا بــــشكل صــــريــــح. ثــــالــــثا, ال يــــتم األخــــذ 
بـــاالعـــتبار حـــاالت الـــطالب الـــفرديـــة والـــنتائـــج 
اإليــجابــية املــحتملة فــي حــال تــلقيهم الــتعليم 
فـي بـيئات تـتيح االحـتكاك بـأقـرانـهم مـن خـالل 
األنشـــــطة املـــــنهجية والـــــالمـــــنهجية؛ لـــــذا فـــــإن 
الـــقرارات املـــعمول بـــها فـــي الـــغالـــب ال تســـتند 
إلـــى  فـــعالـــية تـــنفيذ بـــرامـــج الـــتعليم الـــفرديـــة 
الــــــخاصــــــة بــــــهم, وتــــــعديــــــالت املــــــنهج الــــــعام,  
والــــــبيانــــــات املــــــتعلقة بــــــالــــــتقدم املحــــــرز فــــــي 
الـــفصول الـــعاديـــة. مـــن خـــالل االســـتفادة مـــن 
الـــــــــنموذج األمـــــــــريـــــــــكي املتعلق بـــــــــاألحـــــــــكام 
التشـــــريـــــعية والـــــقضائـــــية الـــــتي تـــــكمن وراء 

متطلبات قانون حقوق اإلنسان لذوي

اإلعـاقـة, فـإنـه يـمكن ألصـحاب املـصلحة والـقرار 
واملهـتمني فـي مـجال الـتربـية الـخاصـة بـاملـملكة 
الـعربـية الـسعوديـة إجـراء بـعض اإلصـالحـات 
لتحســـــني املـــــمارســـــات الـــــتعليمية ودعـــــم حق 
الـــطالب فـــي أن يـــكونـــوا فـــي بـــيئات تـــعليمية 
أقــل تــقييدا وأكــثر فــعالــية وأفــضل جــودة عــلى 

الصعيدين االجتماعي واألكاديمي.  
قــــانــــونــــيا: يــــفترض أن تتحــــمل وزارة الــــتعليم 
مسؤولـــــية فـــــرض أحـــــكام الـــــتنفيذ الـــــتي 
تــتطلبها املــبادرات الــحكومــية فــضال عــن 
مــتابــعة خــطة الــعمل وفــقا ملــا تــم االتــفاق 
عـليه فـي اتـفاقـية الـعقد الـعربـي لـلمعوقـني 
واتـفاقـية حـقوق األشـخاص ذوي اإلعـاقـة 
اإلدارات  بــحق  الــــــــــعــقــوبــــــــــات  واتــــــــــخــاذ 

التعليمية في حال ثبت انتهاك ذلك.  
لـغويـا: يـجب عـلى وزارة الـتعليم اتـخاذ خـطوة 
نــحو إعــادة صــياغــة جــزء مــن RSEPIالــذي 

يتناول مفهوم البيئة األقل تقييداً.
إشـــرافـــيا: يـــجب عـــلى إدارة الـــتربـــية الـــخاصـــة 
لــكل مــنطقة تــحت مــظلة وزارة الــتعليم أن 
تــتولــى مسؤولــية مــتابــعة إدارة املــدارس 
عـــــن أي انـــــتهاكـــــات ملـــــتطلبات RSEPI مـــــن 
خـالل نـمذجـة الـلغة الـصريـحة املسـتخدمـة 
فـــــــــي IDEA الـــــــــتي تـــــــــوضـــــــــح مـــــــــتطلبات 

واشتراطات وقيود البيئة األقل  
 إجـــــرائـــــيا: يـــــنصح بـــــالـــــتعاون مـــــع الـــــخبراء 
الـــقانـــونـــيني ومـــع الـــوكـــاالت الـــتي لـــديـــها 
مـــعايـــير مـــهنية عـــالـــية لـــوضـــع إجـــراءات 
واضــحة لتطبيق مــفهوم الــدمــج الجــزئــي 

والشامل. 



تــوعــويــا: يــزيــد الــوعــي عــن طــريق عــقد الــدورات، ورش الــعمل, واســتعراض الــتجارب الــناجــحة املــتعلقة 
بـــمفهوم الـــبيئة األقـــل تـــقييدا  بـــحيث تـــلزم املـــدارس إدارات املـــناطق الـــتعليمية، ومـــقدمـــي الخـــدمـــات 

بتجريب املواضع البديلة بتدرج منطقي بدال من تطبيق اإلحالة املكانية املنفصلة بشكل أولي.  

أخــيرا يــجب الــنظر لــكل طــالــب عــلى أنــه حــالــة فــرديــة لــها حق الــحصول عــلى مســتوى مــناســب مــن الــدعــم 
التـخاذ قـرارات مـوضـوعـية اسـتنادا إلـى أدلـة مـقنعة عـلى الـتقدم األكـاديـمي والـتفاعـل االجـتماعـي مـع 
أقــرانــه فــي الــفصول الــعاديــة وغــيرهــا مــن الــبيئات األقــل تــقييدا مــن خــالل تــكييف وتــعديــل املــنهج 
فــتعميم فشــل الــطالــب دون االســتناد عــلى الــبيانــات كــاالخــتبارات واملــالحــظات خــطوة تــتناقــض مــع 

األسلوب التجريبي العلمي واالتجاه الحكومي نحو الدمج.  
     

فـي الـختام فـإن تحسـني املـمارسـات الـتعليمية لـلطالب ذوي اإلعـاقـة املـتعلقة بتطبيق مـبادئ الـبيئة األقـل 
تــقييدا ســيسمح لــلمملكة الــعربــية الــسعوديــة أن تــصبح أكــثر امــتثاال مــع االتــفاقــيات واملــعاهــدات الــتي 
صــادقــت عــليها عــاملــيا وعــربــيا واالتــجاه نــحو الــدمــج، كــما أنــها ســتتماشــى مــع رؤيــة املــملكة 2030 الــتي 

تهدف إلى استثمار قدرت األفراد ذوي اإلعاقة إلى أقصى قدر ممكن.  

املـــراجع 

Afeafe, M. Y. (2000). Special education in Saudi Arabia.Educational Technology. Retrieved from http://
www.khayma.com/educationtechnology/PrvEducation3.htm 

Al-Ajmi, N. (2006). The Kingdom of Saudi Arabia: Administrators’and special education teachers’ perceptions 

regarding the use of functional behavior assessment for students with mental retardation 
(Unpublished doctoral dissertation). University of Wisconsin, Madison. 

Al-Mousa, N. A. (2010). The experience of the Kingdom of Saudi Arabia in mainstreaming students with 
special educational needs in public schools. UNESCO Office Beirut and Regional Bureau for 
Education in the Arab States. Retrieved from http://unesco 
.atlasproject.eu/unesco/details/en/details.html?ci=797d5a0a-6b65-40f9-a0e0 
-c454f2d9749f 

Alquraini, T. A. (2012). Factors related to teachers’ attitudes towards the inclusive education of students with 

severe intellectual disabilities in Riyadh, Saudi Arabia. Journal of Research in Special Educational 
Needs, 12(3), 170–182. doi:10.1111/j.1471-3802.2012.01248.x 

Alquraini, T. A. (2013). Legislative rules for students with disabilities in the United States and Saudi Arabia: A 
comparative study. International Interdisciplinary Journal of Education,2(6), 601–614. 

Individuals with Disabilities Education Act, 20 U.S.C. § 1412 (2004). 



Mavis v. Sobol. 839 F. Supp. 968 (N.D.N.Y. 1994). 
Oberti v. Board of Education, 995 F.2d 1204 (3rd Cir. 1993). 
Oberti v. Board of Education of the Borough of Clementon School District, 789 F. Supp. 1322 (D.N.J. 

1992). 
P.A.R.C. v. Pennsylvania, 334 F. Supp. 1257 (E.D. PA. 1972). 

Tokarcik v. Forest Hills School District, 655 F.2d 443 (3rd Cir. 1981). 
United Nations. (2006). United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Retrieved 

from http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml 

Law List  
- Individuals with Disabilities Education Act, 20 U.S.C. § 1412 (2004). 

- 20 U.S.C. §1412(a)(5)(A). 
- 34 C.F.R. §300.116(b) (2). 

- 34 C.F.R. §300.115(b) (1). 
-  34 C.F.R. §300.115(b)(2). 

- 34 C.F.R. §300.320(a) (4). 
-  34 C.F.R. §300.553.  

- 34 C.F.R. §300.306(a). 
- 34 C.F.R. §300.116(d). 

- LRE Requirements, 34 C.F.R. § 300.114. 
- The Kingdom Saudi Arabia’s Regulations of Special Education Programs and Institutes (RSEPI) 

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml


قراءة في كتاب : إرشاد ذوي صعوبات التعلم و أسرهم 

أ. أروى بنت عبدالعزيز الشريان 

تأليف : ( د. أحمد عبداللطيف أبو أسعد / 
أ. رياض عبداللطيف األزايدة ) 

الناشر : مركز ديبونو لتعليم التفكير 

عدد الصفحات :506  

الطبعة األولى 2012 م 

يــــــــــتـنـاول كــــــــــتـاب " إرشــــــــــاد ذوي 
صـعوبـات الـتعلم صـعوبـات الـتعلم وأسـرهـم " 
إرشـاد ذوي الـحاجـات الـخاصـة كـكل وأسـرهـم 
وأيـضا املـرشـد واملـعلم فـي املـدرسـة ، وذلـك ألن 
املـــشكالت الـــتي يـــعانـــى مـــنها الـــطالـــب ذوي 
صــــعوبــــات الــــتعلم كــــثيرة وال تــــقتصر عــــلى 
الـتحصيل األكـاديـمي بـل تـمتد اآلثـار السـلبية 
عـلى الـجوانـب الـنفسية واالجـتماعـية ، ويـعد 
هـــذا الـــكتاب مـــرجـــع لـــلمختصني والـــباحـــثني 
واملهــــــتمني بــــــصعوبــــــات الــــــتعلم حــــــيث أنــــــه 
مـــفصل ومـــتشعب بـــأســـباب الـــصعوبـــات مـــن 
قــبل املــيالد وأثــناء الحــمل وبــعد املــيالد ، كــما 
وأن الكتاب يحتوي على ثالثة عشر فصل : 

 الــــــفصل األول : يهــــــتم بــــــتوضــــــيح 
مـاهـية صـعوبـات الـتعلم وأسـبابـها وتـعريـفها 
وأنــــواعــــها والــــفروق بــــني صــــعوبــــات الــــتعلم 
والـتأخـر الـدراسـي وبـطء الـتعلم ، وهـو مـفيد 
لــكل مــتخصص بــمجال الــصعوبــات أو لــديــة 
الـــرغـــبة بـــمعرفـــة األطـــر الـــنظريـــة لـــصعوبـــات 
الــتعلم ، مــع الــتوضــيح بــاألمــثلة ومــنها " أن 

اآلباء اللذين يعانون من 

 اضـــــطراب الـــــتعبير الـــــلغوي تـــــكون 
قـدرتـهم عـلى التحـدث مـع أبـنائـهم أقـل أو تـكون 
الــــلغة الــــتي يســــتخدمــــونــــها مــــشوهــــة وغــــير 
مـفهومـة ، وفـي هـذه الـحالـة فـإن الـطالـب يـفتقد 
الــــنموذج الــــجيد لــــلتعلم ولــــذلــــك يــــبدو وكــــأنــــه 

يعاني من إعاقة في التعلم . 

 الــــــــــفصل الــــــــــثانــــــــــي : مــــــــــتخصص 
بـاإلرشـاد والـتوجـيه ، مـن حـيث الـفروق بـينهما 
وأهــــــداف اإلرشــــــاد ، وخــــــصائــــــص املــــــرشــــــد ، 
وتــفصيل ملــناهــج اإلرشــاد الــنمائــي والــوقــائــي 
والـعالجـي ، والـتي البـد لـلمرشـد مـن الـعمل بـها 

جمعيا مع طلبة صعوبات التعلم . 

 الـــفصل الـــثالـــث : إرشـــاد أســـر ذوي 
صــعوبــات الــتعلم يــركــز عــلى أهــداف اإلرشــاد 
ومـــبرراتـــه والـــضغوط الـــتي تـــواجـــه أســـر ذوي 
صــعوبــات الــتعلم مــع اســتبانــة لــلتعرف عــلى 
حــاجــات أولــياء األمــور لــطلبة ذوي صــعوبــات 
الـتعلم ، وهـذ الـفصل يـتدرج مـع الـوالـديـن إلـى 
أن يــــتقبلون ويــــتكيفون ويســــتثمرون الــــوقــــت 

عوضا عن ضياعه.



الــــــفصل الــــــرابــــــع : يــــــوضــــــح آلــــــية 
الـكشف عـن الـطلبة ذوي صـعوبـات الـتعلم مـن 
حــــــــــيث الــــــــــتشخيص والــــــــــتقييم واملــــــــــحكات 
املســتخدمــة وقــوائــم الــكشف املــبكر واألدوات 
والــنماذج املســتخدمــة ، وهــو مــفيد لــلباحــثني 
بهــــــذا املــــــجال ، ألنــــــه يــــــحتوي عــــــلى نــــــماذج 

وساللم التقدير جاهزة التطبيق . 

الـــــــــفصل الـــــــــخامـــــــــس : يـــــــــوضـــــــــح 
اإلشــــــــارات املــــــــبكرة لــــــــصعوبــــــــات الــــــــتعلم ، 
وصـــفات ذوي صـــعوبـــات الـــتعلم " لـــغويـــة – 
اجــتماعــية – ســلوكــية – حــركــية – مــعرفــية – 
أكــاديــمية – أكــاديــمية " وانــماط الــصعوبــات 

وطرق عالجها . 

 الـفصل الـسادس : يـوضـح مـجاالت 
اإلرشـــــاد املـــــقدمـــــة لـــــلطلبة ذوي صـــــعوبـــــات 
الـــــتعلم " إرشـــــاد جـــــمعي أو إرشـــــاد فـــــردي ، 
إرشـاد مـباشـر وإرشـاد غـير مـباشـر " وأهـداف 

اإلرشاد لطلبة صعوبات التعلم وألسرهم . 

 الــــفصل الــــسابــــع : يســــلط الــــضوء 
عـــلى دور األســـرة واملـــدرســـة فـــي رعـــايـــة ذوي 
صــــــعوبــــــات الــــــتعلم ، ومــــــاهــــــي األســــــالــــــيب 
الــــتدريــــسية املــــقدمــــة لــــلمعلم لــــلتعامــــل مــــع 

الطالب الذي يواجه مشكالت في التعلم. 

 الـــفصل الـــثامـــن :  وهـــذا الـــفصل ال 
يـــخص ذوي صـــعوبـــات الـــتعلم فـــقط بـــل عـــام 
يــــمتد لــــالضــــطرابــــات الســــلوكــــية املــــصاحــــبة 
لــــــلصعوبــــــات ، ويــــــعرض دور املــــــرشــــــد فــــــي 
الــتعامــل مــع املــشكالت الســلوكــية " الــنشاط 
الـــــزائـــــد – تشـــــتت االنـــــتباه – االنـــــدفـــــاعـــــية " 

والبرامج العالجية املقترحة . 

الـفصل لـتاسـع : يـوضـح دور املـرشـد 
فـي الـتعامـل مـع املـشكالت السـلوكـية " الـعناد 
– الســـلوك الـــعدوانـــي – الـــتبول الـــالإرادي – 
نـــــــقص الســـــــلوك الـــــــتوكـــــــيدي " مـــــــن حـــــــيث 
املـقايـيس املسـتخدمـة وخـطوات الـتدريـب ، مـع 
الـتركـيز عـلى أهـمية تـأثـير الـعوامـل الـسابـقة 
والـعوامـل الـتي تظهـر مـع السـلوك والـعوامـل 
الـــــالحـــــقة الـــــتي تـــــتبع الســـــلوك ، وعـــــرضـــــه 
للمظاهر اإلنسحابية للسلوك غير املرغوب . 

 الــــــفصل الــــــعاشــــــر : يــــــوضــــــح دور 
املـرشـد فـي الـتعامـل مـع املـشكالت االنـفعالـية 
واالجـــتماعـــية لـــدى طـــلبة صـــعوبـــات الـــتعلم  
مـــنها الـــتأتـــأة وآثـــارهـــا وأســـبابـــها والحـــلول 

املناسبة . 

الـفصل الـحادي عشـر : يـوضـح دور 
املــرشــد فــي الــتعامــل مــع املــشكالت املــعرفــية 
لـــدى الـــطلبة ذوي صـــعوبـــات الـــتعلم مـــنها " 
صـــــعوبـــــات اإلدراك – صـــــعوبـــــات الـــــتذكـــــر – 
ضــــــعف الــــــدافــــــعية لــــــلدراســــــة " والــــــبرامــــــج 

الوقائية املقترحة . 

الـــــفصل الـــــثانـــــي عشـــــر : يـــــختص 
بـبناء وتطبيق بـرنـامـج إرشـاد جـمعي لـلطلبة 
ذوي صــــعوبــــات الــــتعلم لتحســــني أســــالــــيب 
الـــــــدراســـــــة الـــــــسمعية والـــــــبصريـــــــة ، وهـــــــي 
مـــوضـــحة بـــاألنشـــطة والـــواجـــبات وتـــفصيل 

للجلسات العالجية . 



الـفصل الـثالـث عشـر واألخـير :  يـختص بـتقديـم بـرنـامـجني يـمكن اسـتخدامـهما مـع أسـر األطـفال ذوي 
صــعوبــات الــتعلم ، يــفيد األول فــي تــدريــب األمــهات عــلى الــتعامــل مــع أطــفالــهن ذوي صــعوبــات 
الـــتعلم مـــن عـــدة مـــجاالت ، بـــينما يـــختص الـــبرنـــامـــج الـــثانـــي بـــتدريـــب األمـــهات عـــلى  املـــهارات 

الحياتية  وأثرة في تحسني املهارات الحياتية عند األطفال . 

وخـتامـا أوصـي بـقراءة كـتاب " إرشـاد ذوي صـعوبـات الـتعلم صـعوبـات الـتعلم وأسـرهـم " والـعمل بـما 

جـاء بـه مـن نـماذج ومـقايـيس لـكل مـن يشـتبه بـوجـود مـظاهـر لـلصعوبـات الـتعلم لـدى الـحالـة الـتي 

لـــديـــة ، ألنـــها مـــقتبسة مـــن مـــصادر عـــلمية مـــحكمة ، وأيـــضا احتســـب هـــذا الـــكتاب كـــمعني لـــطلبة 

الـدراسـات الـعلياء بـمجال الـتربـية الـخاصـة والخـدمـة االجـتماعـية ، ألنـه يـوضـح لـلباحـثني كـل مـا 

يـخص صـعوبـات الـتعلم بـني طـيتيه، ومـفيد أيـضا ألولـياء األمـور الـذيـن لـم يـحصلوا عـلى تـأهـيل 

أكاديمي بهذا املجال . 




