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 ممخص البحث 
أحدثت التطكرات في النظريات كالنماذج االجتماعية المفسرة لبلعاقة كالداعمة 
لدمج ذكم االعاقة في التعميـ العالي،  ثكرة في السياسات االجتماعية كالتشريعية 
المتعمقة بتكفير تكافؤ الفرص في التعميـ كالتكظيؼ لؤلشخاص ذكم اإلعاقة، كلكف مف 

تعميـ العالي كالجامعات مازالت أماميا طريؽ طكيؿ لتقميص المبلحظ أف معاىد ال
الفجكة في تعميـ سياسة دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي، كتعديؿ المعايير 
األكاديمية كفقا الحتياجاتيـ؛ في ضكء خبرات بعض الدكؿ المطبقة لسياسة الدمج 

ا بعد اإلنسانية الحرجة التي عالميا كعربيا، باالستناد إلي النماذج االجتماعية كنظرية م
تنادم بالتعامؿ مع ذكم اإلعاقة تعامبل مكضكعيا محايدا مرتكزا عمي الحقكؽ 
كالكاجبات، عمي أساس أف ىذا االىتماـ سيككف لو عائد تنمكم عمي المجتمع ككؿ، 
كليس مف باب الشفقة أك اليبة كلكف المنفعة الفردية كالمجتمعية؛ مما يحتاج إلي رسـ 

 طريؽ إستراتيجية لدمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي مف ىذا المنظكر.خارطة 
Research summary entitled 

 "the strategic map for integrating people with disabilities in 
Egyptian university education, based on the post-human theory 
and social model" 

Despite the revolution in the social and legislative policies 
related to providing equal opportunities in education and 
employment for persons with disabilities, higher education 
institutes and universities still have a long way to reduce the 
gap in the generalization of the policy of integrating persons with 
disabilities in higher education and amend academic standards 
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according to their needs in light of the experiences of some of 
the applied countries The policy of global and Arab integration, 
based on the critical social models and post-human theory that 
advocate dealing with people with disabilities, is an objective, 
impartial and rights-based interaction, with the belief that this 
interest will have a developmental return on It brings together a 
whole, and not a matter of gift, but individual and societal 
benefit; which needs to draw a road map strategy for the 
integration of people with disabilities in higher education from 
this perspective. 
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تمثؿ السنكات التي يقضييا الشباب في الدراسة الجامعية األكثر أىمية ألم شاب 
في عممية تطكيره كتنمية استعداده لمدخكؿ في معترؾ الحياة، فخبلؿ ىذا الكقت، ال 
ا قدرتيـ الفعالة عمى التفكير  يطكركف إمكانات ىـ التعميمية فحسب، بؿ يطكركف أيضن

لكمية المناسبة لمدراسة كفقنا لممكاىب كالطمكحات، في المستقبؿ، بداية مف اختيار ا
كاجتياز االمتحانات، كخمؽ مسار التعمـ الخاص بيا، كميا خطكات قيمة لتعزيز 

دكرنا حاسمنا  الميارات القابمة لمنقؿ الضركرية لحياة الكبار، كيمعب نظاـ التعميـ العالي
حيث أنو لو تأثير إيجابي  -كذكم اإلعاقة بشكؿ خاص -بالنسبة ألفراد المجتمع عامة

 .عمى بناء ىكية البالغيف كيسيؿ الدخكؿ في مجاؿ التكظيؼ
كتيظير الدراسات التي أجريت في مختمؼ البمداف، بما في ذلؾ إسرائيؿ، أف 
سنكات التعميـ ىي كاحدة مف أىـ المؤشرات التي تنبئ بإدماج األشخاص ذكم اإلعاقة 

 ,Sachs & Schreuer سيف نكعية الحياةفي دكرة العمؿ، كتعزيز فرص العمؿ كتح
، ّّٕ، َُِٔ)، كمف الدراسات العربية كالمصرية دراسة كاظـ (كاظـ،  (2011

) كالتي تؤكد عمي تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة كارتباطو بقضايا التنمية ّّٓ
كمشكبلتيا، كأكدت أف إىماؿ ذكم االحتياجات الخاصة بالرغـ مف ارتفاع نسبتيـ في 

ع  يعد ىدرا لمطاقات البشرية، لذا أخذت دكؿ العالـ الثالث بالتخطيط إلدماجيـ المجتم
في المجتمع كالعمؿ عمى تغير االتجاىات كالقيـ كااليدكلكجيا العامة نحك اإلعاقة 
كالمعكقيف، كطكرت سياستيا االجتماعية لتقدـ أفضؿ عبلج لذكم اإلعاقة كتأىيميـ 

مكانياتي ـ البشرية، كذلؾ عمى اعتبار أف المعاقيف كغيرىـ مف كاالستفادة مف طاقاتيـ كا 
أفراد المجتمع ليـ الحؽ في الحياة كفي النمك بأقصى ما تمكنيـ منو قدراتيـ 
كطاقاتيـ، مستخدمة المنيج الكصفي، كقد ىدؼ البحث إلي الكشؼ عف دكر التعميـ 

التي تنمى  كعبلقتو بتمكيف ىذه الفئات كمعرفة أىـ البرامج كاالتجاىات كاألىداؼ
قدراتيـ، كالكسائؿ التي يجب تكفرىا مف أجؿ تنمية قدراتيـ التعميمية، كتشخيص أىـ 
األسباب كالعكامؿ التي تؤدم إلى تمكينيـ داخؿ المجتمع الكبير، كالقضاء عمي 
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عكامؿ التيميش، كالتأكيد عمي أف ىناؾ أعداد ال بأس بيا مف ذكم اإلعاقة أحرزت 
 صا فئة المكفكفيف.مراتب عممية عالية كخصك 

) عمي َّٗ-ُّٔ، َُِٓكفي نفس السياؽ أكدت دراسة الشمرم (الشمرم، 
أىمية التمكيف االقتصادم لذكم االحتياجات الخاصة في بعض الجامعات السعكدية، 
حيث ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى المجاالت الرئيسة لمتمكيف االقتصادم لذكم 

لتدريس في بعض الجامعات السعكدية، كذلؾ اإلعاقة مف كجية نظر أعضاء ىيئة ا
) مف َُُمف خبلؿ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كبمغت عينة البحث (

األعضاء، كقد أبرزت النتائج ترتيب مجاالت التمكيف االقتصادم لؤلشخاص ذكم 
اإلعاقة مف كجية نظر عينة البحث بما يمي: تكعية المعكقيف، كدكر المؤسسات 

دكر الكميات ذات الصمة، كدكر مؤسسات التكظيؼ الحككمية كاألىمية، اإلعبلمية، ك 
كما أبرزت جكانب القصكر في مجالي (دكر الكميات ذات الصمة، كدكر مؤسسات 

 التكظيؼ الحككمية كاألىمية).
كاستعرضت بعض الدراسات كيفية دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ الجامعي كمنيا 

) التي ىدفت إلى تحديد مدل ُّْ-ٗٗ، َُُِدراسة سحر الخشرمي ( الخشرمي، 
فعالية برامج الدعـ المقدمة لمطبلب مف ذكم االحتياجات الخاصة بجامعة الممؾ 
سعكد بالرياض في تحسيف فرص نجاح دمجيـ اجتماعيا كأكاديميا، كذلؾ مف خبلؿ 
استطبلع رأم الطبلب المعاقيف الممتحقيف حاليا بالجامعة، لمتعرؼ عمى األبعاد 

ساسية البلزمة لنجاح دمج المعاقيف في الجامعة، كالعمؿ عمى تطكير الخدمات األ
المقدمة ليؤالء الطبلب، كقد قامت الباحثة باختيار عينة مف الطبلب كالطالبات 
المعاقيف المدمجيف بجامعة الممؾ سعكد مف فئة اإلعاقة البصرية كالجسدية كالتي 

استطبلع آرائيـ حكؿ خدمات الدعـ  تتمقى خدمات دعـ حاليا داخؿ الجامعة، كتـ
الجامعي كأثرىا في تسييؿ دمجيـ اجتماعيا كأكاديميا في الجامعة، كخرجت الدراسة 
بنتائج تشير إلى أنو عمى الرغـ مف الجيكد المبذكلة في مراكز الدعـ بالجامعة فاف 
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العديد مف الطبلب المعاقيف يكاجيكف صعكبات في تسيير شئكنيـ االجتماعية 
 عميمية في الجامعة.كالت

) كىدفت إلي التعرؼ عمي ّٗ-ُ، َُِٖككذلؾ دراسة نرميف أحمد (أحمد، 
اتجاىات الطبلب غير ذكم اإلعاقة بالجامعات المصرية المختمفة نحك مبادرة دمج 

، كقد أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد ََِّالطبلب ذكم اإلعاقة بالتعميـ الجامعي 
ي درجات التخصصات النظرية كالعممية في االتجاه فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط

لمدمج لصالح التخصصات العممية، كذلؾ فركؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطي درجات 
الفرقة األكلي كالرابعة لصالح طبلب الفرقة الرابعة، كما تكصمت النتائج إلي كجكد 

اعي لصالح فركؽ داؿ إحصائيا بيف أفراد عينة البحث في المستكم االقتصادم االجتم
المستكم االجتماعي المرتفع، كقدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات التطبيقية التي 
مف شأنيا المساىمة في دمج ذكم اإلعاقة بالتعميـ الجامعي كفؽ معايير كمحكات 

 فعالة لنجاح مبادرة الدمج.
كأكدت بعض الدراسات عمي دكر مراكز الرعاية في تسييؿ عممية دمج ذكم 

) ُْٕ-ُِٗ، َُُِ(الدركيش،  الدكيشي التعميـ الجامعي كمنيا دراسة اإلعاقة ف
كىدفت إلى التعرؼ عمى كاقع مركز خدمات ذكم االحتياجات الخاصة بجامعة اإلماـ 
محمد بف سعكد اإلسبلمية، كالتعرؼ عمى المعكقات التي تحد مف تقديـ المركز 

في تطكيره  خدماتو لذكم االحتياجات الخاصة، كالتكصؿ إلى تقديـ مقترحات تسيـ
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم اإلدارات بعمادة شؤكف الطبلب، كمديرم 

) مديران، كجميع الطبلب كالطالبات مف ذكم ِْشؤكف الطبلب بالكميات، كعددىـ (
) طالبان كطالبة،  كأكصت الدراسة : َٖاالحتياجات الخاصة بالجامعة، كعددىـ ( 

الجامعة ، مع مراعاة سيكلة الكصكؿ لممقر، مع  بتصميـ مقرٍّ مناسب يتكسط كميات
تكافر الخدمات المساندة مثؿ : مكاقؼ السيارات، كالمكحات اإلرشادية، كأماكف 
االنتظار، كتزكيد مركز خدمات ذكم االحتياجات الخاصة بمشرفيف متخصصيف في 

http://0810g07x9.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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ليذه الفئة جميع اإلعاقات السمعية، كالبصرية، كالجسدية، كذلؾ لتقديـ الرعاية البلزمة 
بشكؿ مناسب، باإلضافة إلى عقد دكرات تثقيفية كتكعكية لمنسكبي الجامعة 

 . كمنسكباتيا مف ذكم االحتياجات الخاصة، ككيفية التكاصؿ معيـ
نما  كلـ تقتصر الدراسات عمي الدكر الحككمي في تمكيف ذكم اإلعاقة كا 

زت (عمي، استعرضت بعض تجارب المجتمع المدني، كمنيا دراسة أمؿ عمي ع
) التي استيدفت الكشؼ عف تجربة مؤسسة ىكب سيتي، مشيره ُُٔ-ُْٗ، َُِٕ

إلى إنيا مؤسسة غير ىادفة لمربح، مشىيرة بكزارة التضامف االجتماعي المصرية كتـ 
؛ بيدؼ أف تككف مركزا متميزا لخدمة األشخاص مف ذكم اإلعاقة َُِْتأسيسيا عاـ 

السمعية مع إعاقات إضافية كاإلعاقات المزدكجة السمعبصرية، كاإلعاقات البصرية أك 
كالمتعددة، كأيضا بيدؼ إعداد ككادر بشرية عاممة في مجاؿ تأىيؿ األشخاص الصـ 
المكفكفيف كذكم اإلعاقات البصرية أك السمعية كمزدكجي اإلعاقة كمتعددييا، كتطرقت 

ي تمكيف إلى رؤية مؤسسة ىكب سيتي كرسالتيا، مشيرا إلى أف رسالة المؤسسة ى
األشخاص ذكم التحديات الخاصة، كخصكصا األشخاص الصـ المكفكفيف كذكم 
اإلعاقات البصرية أك السمعية مع إعاقات إضافية، كمزدكجي اإلعاقة كمتعددييا مف 
الحصكؿ عمى الحؽ في التعميـ، كتكفير خدمات تعميمية كتأىيمية متميزة ليـ لمكصكؿ 

الية في تنمية المجتمع، كأكضحت الدراسة أقساـ بيـ إلى االستقبللية كالمشاركة بفع
 المؤسسة كىي قسـ التقييـ كقسـ التدريب كاالستشارات كقسـ األبحاث كالتعاكف العممي. 
ككذلؾ حرصت الدراسات عمي الربط بيف الدمج المجتمعي كالدمج التعميمي كمنيا 

ة فيـ كاقع )، كالتي ىدفت إلى محاكلَُٓ-ٕٖ، َُِٕدراسة أبك ممحـ (أبك ممحـ، 
األشخاص المكفكفيف في المجتمع األردني مف حيث قدرتيـ عمى التكيؼ كاالندماج 
في مختمؼ النشاطات االجتماعية، كاف كاف المجتمع األردني فعميا قد تمكف مف 
دمجيـ كالتعامؿ معيـ كأشخاص عادييف قادريف عمى أداء أدكارىـ كخدمة مجتمعيـ 

دكر التقنيات التكيفية الحديثة الخاصة بالمكفكفيف بشكؿ سميـ، ثـ محاكلة الكشؼ عف 
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في تفعيؿ ىذا التمكيف كالدمج المجتمعي، كذلؾ مف كجية نظر المكفكفيف أنفسيـ، 
مكفكفان، كقد أظيرت النتائج أفَّ المكفكفيف  ِٓباعتماد عينو قصدية تككنت مف 

ي المجتمع، كتبيف يعتقدكف أفَّ التقنيات التكيفية ليا دكر ميـ في دمجيـ كتمكينيـ ف
مف النتائج أفَّ الذككر أكثر إحساسا بأىمية ىذه األدكات مف اإلناث، كأفَّ سكاف المدف 
أيضان ىـ أكثر اىتماما مف باقي المناطؽ بأىمية ىذه األدكات كما ىك الحاؿ بالنسبة 
لفئة الحاصميف عمى شيادات عميا، كتكصمت الدراسة إلى نتيجة مؤداىا أفَّ ىناؾ دكر 

ـ لمتقنيات التكيفية الحديثة التي يستخدميا المكفكفيف في زيادة دمجيـ كفاعميتيـ مي
االجتماعية، كأفَّ كاقع الحاؿ يشير إلى أفَّ المكفكفيف يعتبركف أنفسيـ اشخاصان 
مندمجيف في مجتمعيـ، كلذلؾ فالدراسة تكصي بضركرة تكصيؿ ىذه األدكات ككؿ ما 

 .ؼ مناطقيـ كالعمؿ عمى تعريفيـ بدكرىا كأىميتياىك جديد منيا لممكفكفيف عمى اختبل
) عمي أىمية تطبيؽ َُِٓكأخيرا أكدت دراسة ندل بنت صالح الرميح (الرميح، 

معايير الجكدة في مراكز كبرامج الطبلب ذكم اإلعاقة لضماف النكعية المتميزة ليذه 
البرامج عند الخدمات، ألف ىذه المعايير تحدد مستكم جكدة األداء في المؤسسة أك 

العمؿ لتحسيف نظـ التعميـ كمخرجاتو كقدمت الدراسة أىـ معايير الجكدة التربكية 
 لؤلشخاص ذكم اإلعاقة العالمية كالعربية.

كقد اىتمت الدراسات األجنبية بدمج الطبلب ذكم اإلعاقة في التعميـ الجامعي، 
 ,McMahon& elتمييدا لدمجيـ في المجتمع، كمنيا دراسة ميكماىكف كأخركف 

2018, p.209-224) كىدفت إلي استكشاؼ المعكقات التي تحكؿ دكف تيسير ،(
فرص تجربة العمؿ لمطبلب ذكم اإلعاقات الذىنية الممتحقيف ببرامج التعميـ بعد 
المرحمة الثانكية، كأكدت أف ىناؾ العديد مف الفكائد المرتبطة بالتكظيؼ، كالتي ال يتـ 

ذكم اإلعاقات العقمية كاإلنمائية مما يؤدم إلي نضاالتيـ تكفيرىا لمعديد مف األفراد 
لمعثكر عمى عمؿ كالحفاظ عميو، كتتـ معالجة نتائج العمالة السيئة ىذه جزئينا مف 

ا لتعميـ ما بعد المرحمة الثانكية َِْخبلؿ أكثر مف  لمطبلب ذكم  (PSE) برنامجن
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ة في الكاليات المتحدة، كالتي اإلعاقة الدكلية الممتحقيف بالجامعات كالكميات الجامعي
يشتمؿ العديد منيا عمى الخبرة العممية كمككف برنامج، كتـ إجراء دراسة بطرؽ مختمفة 
 متسمسمة ، تضـ مقاببلت نكعية، الستكشاؼ العكائؽ التي يكاجييا مكظفك برنامج

PSE  عند تسييؿ الخبرة العممية، تتضمف النتائج تحديد المعكقات المشتركة التي
عمى النحك  PSE ؿ دكف تيسير خبرة العمؿ مدفكعة األجر لمطبلب في برامجتحك 

 التالي: 
  قضايا النقؿ . أ

 إدراكات صاحب العمؿ لقدرات األشخاص ذكم اإلعاقة  . ب
 العدد غير الكافي مف ساعات العمؿ لدعـ الطبلب في مكاف العمؿ  . ت
 إيجاد كقت في جدكؿ الطبلب . ث

بما في ذلؾ اآلثار كالتكصيات المتعمقة  كما تـ تقديـ مناقشة حكؿ ىذه النتائج ،
 .بالبحكث المستقبمية

كىي دراسة نكعية  ) ( Green, 2018, p135-147كفي دراسة بريدج جيف 
في تنمر األفراد ذكم اإلعاقة في الحـر الجامعي، كالغرض مف ىذه الدراسة ىك فيـ 

ت نتائج الدراسة أف كيفية تجربة األفراد ذكم اإلعاقة في التنمر في جامعة كبيرة، كجد
كؿ مشارؾ قد تعرض لمتنمر في المدرسة االبتدائية أك الثانكية، كاجو كؿ مشارؾ 
التنمر في الكمية، كبذلؾ أثرت التجارب السابقة كالحالية في التنمر عمى عبلقات 
المشاركيف مع أقرانيـ كتفاعبلتيـ داخؿ البيئة الجامعية، كذكر بعض المشاركيف أف 

دكرنا ميمنا في التعامؿ مع التنمر أثناء التحاقيـ بالكمية، كتناكلكا الحاجة  األقراف قدمكا
إلى الشعكر باألماف عبر بيئات مختمفة، كعززت نتائج ىذه الدراسة الحاجة إلى فيـ 
كيفية تجربة األقميات، كخاصة األشخاص ذكم اإلعاقة، في التنمر في الجامعات، 

يذ برامج الكقاية مف التنمر التي تحدد بكضكح كتحتاج الكميات لمبدء في إنشاء كتنف
الدعـ في مؤسساتيا، كأخيرنا ، يجب أف تتعاكف خدمات دعـ الطبلب الخاصة باإلعاقة 
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لضماف شعكر الطبلب بالراحة في اإلببلغ عف التنمر بطريقة آمنة كمجيكلة تكفر 
ا لمتعامؿ مع األحداث العدكانية  .لمضحية فرصن

التعميـ العالي  كىدفت الدراسة إلي تحميؿ ) ,Ain  (2016دراسة جانيا عيف
لؤلفراد ذكم اإلعاقة، كتتبعو تاريخيا ، مف حيث الفرص المتساكية المقدمة مف 

عة لمطبلب ذكم اإلعاقة، لذلؾ، تـ إدراج مبدأ االنتقاؿ إلى التعميـ العالي الجام
لمطبلب ذكم اإلعاقة في التشريعات، كتحمؿ ىذه الكرقة بعض األحكاـ القانكنية التي 
تحكـ الطبلب ذكم اإلعاقة، كىذه الدراسة ضركرية لبلعتراؼ بحقكؽ طبلب ذكم 

ؿ دراسة األحكاـ القانكنية المتعمقة بمعاممة اإلعاقة في مرحمة ما بعد الثانكية، مف خبل
ىؤالء المتعمميف، كبالتالي، تساىـ ىذه الكرقة بشكؿ كبير في ضماف أف الطبلب ذكم 
اإلعاقة يمكنيـ الكصكؿ إلى التعميـ بعد الثانكم كاالزدىار في الحياة، كتركز الكرقة 

لى التعميـ العالي عمى التشريعات الممكنة كالحكاجز الخاصة التي تعيؽ الكصكؿ إ
الجيد لؤلشخاص ذكم اإلعاقة، كيتـ التعامؿ مع كؿ مكضكع تحت راية صناع 
السياسة، كما تبحث الكرقة القكانيف الفيدرالية التي تيدؼ إلى معالجة مسألة المساكاة، 
كخاصة لمطبلب الميمشيف ذكم اإلعاقة، كالخيارات كالمتطمبات لضماف تنفيذ أنظمة 

ا عمى التعديبلت المحتممة أفضؿ تحتـر الطبل ب ذكم اإلعاقة، كتركز الكرقة أيضن
لمقكانيف التي ستكفر المزيد مف الفرص لمطبلب ذكم اإلعاقة، عبلكة عمى ذلؾ، يناقش 

لتسييؿ انتقاؿ ىؤالء الطبلب بسبلسة إلى التعميـ   -إف كجدت  -التسييبلت الحالية
ا إلى المسا عدات المالية لمطالب، كاإلسكاف، العالي كالتكظيؼ، كتتطرؽ الكرقة أيضن
 كاستخداـ التكنكلكجيا المساعدة في التعميـ العالي.

الستخداـ تقرير المصير (  Chao,2018, p1-8) كفي دراسة بيف شانج شك 
لكبار طبلب الجامعات ذكم اإلعاقة لمتنبؤ بنكعية حياتيـ بعد سنة كاحدة مف التخرج، 

رتباط كالعبلقة التنبؤية بيف تقرير المصير كالغرض مف ىذه الدراسة ىك تقييـ اال
طالب جامعي مف  ُْٓكنكعية حياة طبلب الجامعات ذكم اإلعاقة. كشممت العينة 
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عامنا كتفاكتت  ِٓإلى  ِِكبار المعينيف مف شماؿ تايكاف، تراكحت أعمارىـ مف 
إعاقاتيـ، بما في ذلؾ اإلعاقات البصرية، كضعاؼ السمع، كضعؼ النطؽ / المغة، 

إلعاقات البدنية، كصعكبات التعمـ، كاالضطرابات العاطفية كالسمككية، كاإلعاقات ا
المتعددة، كالتكحد، كالعاىات الصحية، كتـ استخداـ مقياسيف، مقياس تحديد الذات 

لجمع البيانات، كأكدت نتائج WHOQOL-   BREF ك (SDSCS) لطبلب الكمية
مصير كنكعية حياة األفراد ذكم اإلعاقة، ىذه الدراسة العبلقة اإليجابية بيف تقرير ال

عبلكة عمى ذلؾ ، أكدت الدراسة أف تقرير المصير ليس لو تأثير مباشر عمى نكعية 
 الحياة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة فحسب ، كلكف تأثيرىا طكيؿ األمد.

 ويالحظ أن الدراسات السابقة أكدت عمي اآلتي:
 مستقؿ، كأكدت الدراسات العبلقة استقبللية ذكم اإلعاقة كقدرتيـ عمي العيش ال

الطردية بيف سنكات التعميـ بكصفيا كاحدة مف أىـ المؤشرات التي تنبئ بإدماج 
 األشخاص ذكم اإلعاقة في دكرة العمؿ، كتعزيز فرص العمؿ كتحسيف نكعية الحياة.

  أىمية دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ الجامعي بمختمؼ تخصصاتو األدبية
 كالعممية
 دمج األخبلقي كاالجتماعي لذكم اإلعاقة، كحرصت الدراسات عمي أىمية ال

الربط بيف الدمج المجتمعي كالدمج التعميمي، خصكصا دمج الطبلب ذكم اإلعاقة في 
 التعميـ الجامعي، تمييدا لدمجيـ في المجتمع

  ،تحديد مدل فعالية ك أىمية التمكيف االقتصادم لذكم االحتياجات الخاصة
مة لمطبلب مف ذكم االحتياجات الخاصة في تحسيف فرص نجاح برامج الدعـ المقد

دمجيـ اجتماعيا كأكاديميا، كأكدت عمي تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة كارتباطو 
 بقضايا التنمية كمشكبلتيا.
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  التأكيد عمي دكر مراكز الرعاية في تسييؿ عممية دمج ذكم اإلعاقة في
الدكر الحككمي في تمكيف ذكم اإلعاقة التعميـ الجامعي، كلـ تقتصر الدراسات عمي 

نما استعرضت بعض تجارب المجتمع المدني.  كا 
  أىمية تطبيؽ معايير الجكدة في مراكز كبرامج الطبلب ذكم اإلعاقة لضماف

النكعية المتميزة ليذه الخدمات، ألف ىذه المعايير تحدد مستكم جكدة األداء في 
 التعميـ كمخرجاتو.المؤسسة أك البرامج عند العمؿ لتحسيف نظـ 

  كما اىتمت الدراسات بالدمج النفسي لمطبلب ذكم اإلعاقة في التعميـ
الجامعي كخصكصا مشكبلت التنمر ضد األفراد ذكم اإلعاقة في الحـر الجامعي، 
كحاجة الكميات لمبدء في إنشاء كتنفيذ برامج الكقاية مف التنمر، كأىمية أف تتعاكف 

عاقة؛ لضماف شعكر الطبلب بالراحة في اإلببلغ خدمات دعـ الطبلب الخاصة باإل
ا لمتعامؿ مع األحداث العدكانية  .عف التنمر بطريقة آمنة كمجيكلة تكفر لمضحية فرصن

 التعميـ العالي لؤلفراد ذكم اإلعاقة، مف حيث الفرص المتساكية  تتبع تاريخ
مبدأ االنتقاؿ  المقدمة مف الجامعة لمطبلب ذكم اإلعاقة، كالتشريعات الممكنة إلدراج

إلى التعميـ العالي لمطبلب ذكم اإلعاقة، كالحكاجز القانكنية كاإلدارية التي تعيؽ 
الكصكؿ إلى التعميـ العالي لؤلشخاص ذكم اإلعاقة، كيتـ التعامؿ مع كؿ مكضكع 

 تحت راية صناع السياسة.
 تطكير تعميـ ذكم اإلعاقة كفقا لخمفية نظرية كاضحة كمحددة، تستكعب البعد 

 الطبي كاالجتماعي، كفقا لنظريات كنماذج اجتماعية معاصرة.
  كضع رؤية لمتعديبلت المحتممة لمقكانيف التي ستكفر المزيد مف الفرص

في  -لمطبلب ذكم اإلعاقة، عبلكة عمى ذلؾ، ناقشت الدراسات التسييبلت الحالية
لي كالتكظيؼ، لتسييؿ انتقاؿ ىؤالء الطبلب بسبلسة إلى التعميـ العا -بعض الجامعات

ا إلى المساعدات المالية لمطالب، كاإلسكاف، كاستخداـ التكنكلكجيا  كتتطرؽ أيضن
 المساعدة في التعميـ العالي.
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  ،معالجة مسألة المساكاة، كخصكصا لمطبلب الميمشيف ذكم اإلعاقة
 كالخيارات كالمتطمبات لضماف تنفيذ أنظمة أفضؿ تحتـر الطبلب ذكم اإلعاقة

 ابية الطردية بيف تقرير المصير كنكعية حياة األفراد ذكم العبلقة اإليج
اإلعاقة، كفقا لمنمكذج االجتماعي كبعض الخمفيات النظرية المستكعبة لؤلبعاد 
المختمفة لئلعاقة صكصا البعديف النفسي كاالجتماعي، عبلكة عمى ذلؾ ، أكدت أحد 

حياة لؤلشخاص ذكم الدراسات أف تقرير المصير ليس لو تأثير مباشر عمى نكعية ال
 اإلعاقة فحسب، كلكف تأثيرىا طكيؿ األمد.

 مشكمة الدراسة
يعد التعميـ بشكؿ عاـ ، كالتعميـ العالي عمى كجو الخصكص، مؤشران لمعمالة 
المربحة في الميف المختمفة، كفتح فرص لمتطكر الكظيفي، كمف ثـ لنكعية الحياة، كىذا 

يف يعانكف مف إعاقات جسدية كحسية، كالذيف األمر أكثر أىمية بالنسبة لؤلشخاص الذ
يقتصر نطاؽ عمميـ عمى الكظائؼ التي تتطمب قدرات كميارات بدنية أقؿ؛ لذلؾ فإف 

  الكصكؿ إلى التعميـ العالي ميـ بشكؿ خاص لؤلشخاص ذكم اإلعاقة.  
 كنظران لما تمثمو البيئة التعميمية مف ركيزة أساسية في البنية التعميمية لمطبلب مف
ذكم االحتياجات الخاصة، كضمانيا االستمرارية كالفاعمية، كتكفير فرص قيادية ليـ، كفؽ 
رؤية كأىداؼ تربكية حديثة، مف الضركرم العمؿ عمى إزالة الحكاجز المؤسسية كأساليب 

 التدريس التي تحد مف عممية التعمـ؛ لتصبح ميسرة بالنسبة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة.
ية مف بعض القيكد التي تحد مف قدرتيا عمي دمج ذكم كتعاني الجامعات المصر 

 ):ُْ -ُّ، ص.صَُِٖ،د(أحماإلعاقة دمجا تعميميا كاجتماعيا، كمنيا 
الحؽ في المساكاة: تعاني فئة الطبلب ذكم اإلعاقة مف التمييز داخؿ الجامعات  .ُ

كجكد المصرية بشكؿ عاـ، لصعكبة التنقؿ كالحركة، فمـ تصمـ المباني كالمنشآت لتناسب 
 ذكم اإلعاقة، كبذلؾ يعانكف مف التمييز النيـ يشعركف باالختبلؼ كالعزلة.
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الحؽ في الرعاية الصحية: تعاني الجامعات المصرية مف نقص الخدمات الطبية  .ِ
 كالصحية بشكؿ عاـ كلذكم اإلعاقة بشكؿ خاص.

الحؽ في ممارسة األنشطة: ال يكجد فرص لمطبلب ذكم اإلعاقة لممارسة  .ّ
البرامج المتنكعة مقارنة بالطبلب غير ذكم اإلعاقة، كما ال يكجد اىتماـ بتكفير األنشطة ك 

 األدكات كالكسائؿ البلزمة لممارسة األنشطة مف قبؿ إدارة الجامعة.
الحؽ في السكف: كيتعدم ىذا المفيـك تكفير غرؼ لمعيش كاإلقامة إلي تجييزات  .ْ

ذكم اإلعاقة عمي نفسو، كتيسير  خاصة بالغرؼ مناسبة لظركؼ اإلعاقة العتماد الطالب
أمكر حياتو اليكمية، كيتسع ليشمؿ المباني كالمنشآت، كالشكارع كاألرصفة كممحقاتيا، 

مكانات  الجامعات المصرية  ال تسمح بمثؿ  -في كثير مف األحياف -كمرافؽ الرياضة، كا 
 تمؾ التطكرات.

ة في تكفير ىذا الحؽ في التعميـ كالتدريب: قصكر إمكانات  الجامعات المصري .ٓ
الحؽ، يعرقؿ الطالب ذكم اإلعاقة عمي استكماؿ مسيرتو التعميمية بنفس المستكم المتاح 
لمطبلب العادييف، فعدـ تكفير أدكات تكنكلكجية مخصصة لممعكقيف عمي اختبلؼ إعاقتيـ 

 كتنكعيا، يحد مف قدرتيـ عمي النجاح كالمشاركة.
مات المقدمة مف األخصائي الحؽ في التأىيؿ االجتماعي: كتعني بالخد .ٔ

االجتماعي كتيدؼ إلي معاكنة ذم اإلعاقة عمي التعامؿ مع أسرتو كأصدقائو، كالمجتمع 
كتساعده في التغمب عمي المشكبلت التي تعكقو عف مكاصمة تعميمو كتأىيمو مينيا 
كتشغيمو كشغؿ كقت فراغو، كيحتاج ذلؾ إلي تعييف أخصائييف كمختصيف لمتعامؿ مع 

نشاء مراكز متخصصة، بما ال يتكافؽ مع إمكانات  الجامعات المصرية.ذكم اإلع  اقة، كا 
كعمى الرغـ مف ثكرة السياسات االجتماعية كالتشريعية المتعمقة بتكفير تكافؤ الفرص 
في التعميـ كالتكظيؼ لؤلشخاص ذكم اإلعاقة، فبل يزاؿ أماـ معاىد التعميـ العالي 

كة في تعميـ سياسة دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ كالجامعات طريؽ طكيؿ لتقميص الفج
العالي كتعديؿ المعايير األكاديمية كفقا الحتياجاتيـ؛ في ضكء خبرات بعض الدكؿ 
المطبقة لسياسة الدمج عالميا كعربيا، باالستناد إلي النماذج االجتماعية كنظرية ما بعد 
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عامبل مكضكعيا محايدا مرتكزا اإلنسانية الحرجة التي تنادم بالتعامؿ مع ذكم اإلعاقة ت
عمي الحقكؽ كالكاجبات، عمي أساس  أف ىذا االىتماـ سيككف لو عائد تنمكم عمي 
المجتمع ككؿ، كليس مف باب الشفقة أك اليبة كلكف المنفعة الفردية كالمجتمعية؛ مما 
يحتاج إلي رسـ خارطة طريؽ إستراتيجية لدمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي مف ىذا 

 المنظكر.
 تساؤالت الدراسة:

 تحاكؿ الدراسة اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي اآلتي:
  ما خارطة الطريؽ  اإلستراتيجية  المقترحة لتعميـ سياسة دمج ذكم اإلعاقة

في التعميـ العالي في جميكرية مصر العربية كالمرتكزة عمي النمكذج االجتماعي 
 كنظرية ما بعد اإلنسانية؟

 لتساؤل عددا من التساؤالت الفرعية كما يمي:ويتفرع من هذا ا
 ما مفاىيـ اإلعاقة كأنكاعيا؟ .ُ
ما الخمفيات النظرية كالنماذج الداعمة لدمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي  .ِ

 (نظرية ما بعد اإلنسانية، كالنمكذج االجتماعي)؟
ج ما حجـ الفجكة بيف تجربة دمج ذكم اإلعاقة في الدكؿ المطبقة لسياسة الدم .ّ

 عالميا كعربيا كالتطبيؽ في التعميـ الجامعي المصرم ؟
 ما أبعاد سياسة دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي المصرم؟ .ْ
ما خارطة الطريؽ اإلستراتيجية  لتعميـ سياسة دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ  .ٓ

 العالي المصرم؟
 أهداف الدراسة

جية لتعميـ سياسة دمج ذكم تيدؼ الدراسة الحالية إلي رسـ خارطة طريؽ إستراتي
اإلعاقة في التعميـ العالي المصرم عمي ضكء نظرية ما بعد اإلنسانية كالنمكذج 

 االجتماعي، مف خبلؿ:
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 التعرؼ عمي مفيـك اإلعاقة، كأنكاعيا. .ُ
تحميؿ الخمفيات النظرية كالنماذج الداعمة لدمج ذكم اإلعاقة في التعميـ  .ِ

 لنمكذج االجتماعي) .العالي (نظرية ما بعد اإلنسانية، كا
تحديد حجـ الفجكة بيف سياسة دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي المصرم  .ّ

 كالتعميـ العالي في دكؿ عربية كأجنبية.
 التعرؼ عمي أبعاد سياسة دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي المصرم. .ْ

 المصطمحات
 ترتكز الدراسة عمي مجمكعة مف المصطمحات كما يمي:

 عاةة:تعريف اإل
يكجد العديد مف التعريفات كالمصطمحات المعبرة عف اإلعاقة منيا التعريفات  

 المغكية في المغتيف العربية كاالنجميزية، كالتعريفات اإلجرائية، كما يمي:
 المفيـك المغكم :

  في المغة العربية: إعاقة مف فعؿ عكؽ مصدرىا أىعاؽى كاإلعاقة عىًف العىمىًؿ
ـي ًبما ييؤى  دِّم إلى اإًلٍحباًط كالتٍَّثبيًط كالعىٍرقىمىة، كالمصدر أعاؽ يعني كذلؾ ضرر الًقيا

يصيب أحد األشخاص ينتج عنو اعتبلؿ بأحد األعضاء أك عجز كٌمٌي أك جزئي، 
أعاقو عف إنجاز  ميعاؽ، كتعني  ، كالمفعكؿ ميعيؽ ، فيك إعاقة ، أىًعؽٍ  ييعيؽ ، أعاؽى 

 ).َُِٗكثبَّطو (لساف العرب، عممو منعو منو ، شغمو عنو ، أٌخره 
 :في المغة االنجميزية NOUN disabilities  حالة جسدية أك عقمية تحد مف

عيب أك عائؽ ، خاصةن ما يفرضو القانكف أك ، حركات الشخص أك حكاسو أك أنشطتو
يختمؼ معني اإلعاقة حسب ، ك   aryDiction(Lexico (2019,يعترؼ بو

 )ُاستخداميا، كما في جدكؿ (
 

https://www.lexico.com/en?search_filter=dictionary
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 )ُجدكؿ (
 (Almaany Dictionary, 2019)  مفيـك اإلعاقة في المغة االنجميزية

 المعنى النص األصمي

 all disability عجز كمى أك شامؿ

سىًديَّة إلخ ) : آفة؛ عجز  Disability إعاقة؛ عاىىة : عاىىةه ( جى

مف الجانب  أك مانع لؤلىمية؛ عدـ الصبلحية (عجز )؛ فقداف األىميةعارض 
 القانكني

disability 

 Disability مف الجانب االقتصادم شمؿ؛ عجز جزئي؛ عجز مؤقت؛ عدـ قدرة؛ نقص أىمية

 Disability مف الجانب التقني: عدـ الكفاية؛ قصكر

 en/disability-https://www.almaany.com/ar/dict/arالمصدر: قامكس المعاني: 
 :المعني اإلجرائي 
 اإلعاقة ىك مصطمح يغطي العجز، كالقيكد منظمة الصحة العالمية تعريؼ :

عاجز عف أف العمى النشاط، كمقيدات المشاركة، كيقصد بكممة "المعكؽ" أم شخص 
ضركرات حياتو الفردية ك/أك االجتماعية العادية  -بصكرة كمية أك جزئية -يؤمف لنفسو

 office of high)خمقي أك غير خمقي في قدراتو الجسمانية أك العقمية بسبب قصكر
commissioner (united nation, human rights) ,2019). 

 يعٌرؼ ىذا النمكذج البيكلكجي-تعريؼ العجز كفقا لمنمكذج االجتماعي :
مؿ "العجز" عمى أنو نتيجة لمتفاعؿ المعقد بيف الحالة الصحية لمعكامؿ الفردية كالعكا

ا فيما  السياقية: ال يتـ اعتبار الشخص معاقا فقط في شخصيتو الفردية، كلكف أيضن
 .(Carnovali, 2017, 315, 320)يتعمؽ بمحيطو ، الجسدم كاالجتماعي

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/disability
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 كؿ مف يعانكف مف عاىات  تعريؼ األمـ المتحدة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة
ـ لدل التعامؿ مع مختمؼ طكيمة األجؿ بدنية أك عقمية أك ذىنية أك حٌسيىة، قد تمنعي

الحكاجز مف المشاركة بصكرة كاممة كفعالة في المجتمع عمى قدـ المساكاة مع 
 ).ََِٔاآلخريف (الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، 

كتمتـز الباحثة بالتعريؼ الذم تبنتو الحككمة المصرية، كالذم ربط اإلعاقة 
أك النفسي الذم يؤثر عمي جزء بمصطمح الخمؿ، كيعني القصكر التركيبي أك الكظيفي 

أك عضك أك جياز في جسـ اإلنساف، كبذلؾ يقصد بالشخص ذم اإلعاقة: كؿ 
شخص لديو قصكر أك خمؿ كمي أك جزئي، سكاء كاف بدنيا أك ذىنيا أك عقميا أك 
حسيا، إذا كاف ىذا الخمؿ أك القصكر مستقرا، مما يمنعو مف التعامؿ مع مختمؼ 

كرة كاممة كفعالة مع المجتمع عمي قدـ المساكاة مع اآلخريف العكائؽ مف المشاركة بص
 ).َُِٖ(رئاسة جميكرية مصر العربية، 

 الدمج
تتبني الباحثة تعريؼ الدمج الشامؿ كفقا لمقانكف المصرم (رئاسة جميكرية مصر 

): استخداـ األشخاص ذكم اإلعاقة لكافة الخدمات كاألنشطة كالمرافؽ َُِٖالعربية، 
ئؿ التعميـ، عمي قدـ المساكاة مع اآلخريف في المجتمع، دكف تمييز عمي العامة ككسا

أساس اإلعاقة في شتي مناحي الحياة مف خبلؿ السياسات كالخطط كالتدابير كالبرامج 
 كالتكعية كالمشاركة الفعالة.

 نظرية ما بعد اإلنسانية:
يككف ييدؼ خطاب ما بعد اإلنسانية إلى فتح المساحات لبحث ما يعنيو أف  

إنساننا، كيتساءؿ بشكؿ حاسـ عف مفيـك "اإلنساف" في ضكء السياقات الثقافية 
كالتاريخية الحالية، كلذلؾ يمكف تعريؼ ما بعد اإلنسانية في السياقات المختمفة كما 

 :(Esposito, 2011, 77-84)يمي
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 يسية ما بعد اإلنسانية الثقافية: فرع مف النظرية الثقافية ينتقد االفتراضات التأس
رثيا الذم يبحث كيشكؾ في المفاىيـ التاريخية "لئلنسانية" ك "الطبيعة  لئلنسانية كا 
البشرية"، كغالبنا ما يتحدل المفاىيـ النمكذجية لمذاتية كالتجسيد البشرم  كتسعى جاىدة 
لتجاكز المفاىيـ القديمة "الطبيعة البشرية" لتطكير المفاىيـ التي تتكيؼ باستمرار مع 

 لفنية المعاصرة. المعرفة ا
  ،ما بعد اإلنسانية الفمسفية: اتجاه فمسفي يعتمد عمى ما بعد اإلنسانية الثقافية

يدرس الشريط الفمسفي اآلثار األخبلقية المتمثمة في تكسيع دائرة االىتماـ األخبلقي 
 كتكسيع نطاؽ الخصكصيات إلى ما كراء الجنس البشرم. 

  ما كراء اإلنسانية(Bostrom, 2005, 56) ىي أيديكلكجية كحركة تسعى :
تاحة التقنيات التي تقضي عمى الشيخكخة كتعزز إلى حد كبير القدرات  إلى تطكير كا 

 . الفكرية كالبدنية كالنفسية لئلنساف ، مف أجؿ تحقيؽ "مستقبؿ ما بعد اإلنساف"
كعمي ذلؾ تمثؿ ما بعد اإلنسانية تطكران في التفكير يتجاكز الحدكد االجتماعية  

 معاصرة كتستند إلى البحث عف الحقيقة في سياؽ ما بعد الحداثة.ال
 النموذج االجتماعي

 the Union of the Physicallyأصدر اتحاد المعاقيف جسدينا ضد الفصؿ 
Impaired against Segregation  )UPIAS بيانا يكضح "المبادئ األساسية (

"اجتماعية" في المصطمح التالي: )؛ إلعادة صياغة اإلعاقة باعتبارىا ُٕٔٗلئلعاقة" (
عيب أك تقييد النشاط الناجـ عف تنظيـ اجتماعي معاصر، مما يسبب استبعاد أك 

، أك اقصاء بعض األشخاص مف المشاركة في التيار الرئيسي لؤلنشطة االجتماعية
 disabilityبمعني أخر ليست اإلعاقة أك العجز في الجسـ أك المخ ، كلكف اإلعاقة 

تتضح في العبلقة بيف األشخاص ذكم اإلعاقة كمجتمع الحقيقية 
، ككافؽ المجمس الثقافي البريطاني (Shakespeare, 2004, 20-21)التمييز

عمى أف ىذا التعريؼ لئلعاقة ينبغي أف يشمؿ جميع المعكقيف،  BCODPلممعكقيف 
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دراكية، بدالن مف اإلشارة  فقط بمف فييـ األشخاص الذيف يعانكف مف إعاقات حسية كا 
)، ُٕٔٗلئلعاقة ( UPIASإلى األشخاص ذكم اإلعاقاتالجسدية، كباعتماد تعريؼ 

؛ كأداة عممية عززت نضاؿ ُُٖٗتـ تطكير النمكذج االجتماعي "لئلعاقة" في عاـ 
 .(Soorenian, 2013, 30-31 )المعكقيف مف أجؿ التحرر

 أهمية الدراسة
لة المصرية االىتماـ بذكم تتضح أىمية الدراسة في الكقت الذم تحاكؿ فيو الدك 

عاـ اإلعاقة، ككضع القكانيف التي تتيح  َُِٖاالحتياجات الخاصة، كجعؿ عاـ 
تكافؤ الفرص الحياتية كالتعميمية لؤلشخاص ذكم اإلعاقة، لدمجيـ في المجتمع 

 كتحقيؽ التنمية الشاممة في المجتمع.
 المجتمع عمي  كتأتي أىمية الدراسة مف السعي العالمي لتطكير قدرات أفراد

اختبلؼ قدراتيـ، كتنكعيـ، كتكظيفيا لخدمة المجتمع، كتحقيؽ التنمية البشرية، كجعميا 
 المرتكز األساسي لتطكير المجتمع كتنميتو المستدامة.

 منهج الدراسة
 تكامؿ الدراسة بيف اآلتي:

  المنيج المستقبمي: يتـ استخداـ أسمكب خارطة الطريؽ؛ لرسـ خارطة
لدمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي، بحيث تكضح األىداؼ مف الدمج،  إستراتيجية

 كاإلطار الزمني، كالمستفيديف كالمسؤكليات الرئيسية.
 كذلؾ بإتباع الخطكات اآلتية:

 تحديد مفيـك  اإلعاقة كأنكاعيا، كدمج ذكم اإلعاقة ، كأىداؼ الدمج. -
جارب المتقدمة إتباع أسمكب القياس المقارف باألفضؿ، كذلؾ بعرض الت -

المطبقة لدمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي، كتحديد نقاط يمكف االستفادة منيا في 
 تحسيف التجربة المصرية.
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رصد تجربة الدمج في الجامعات المصرية، كتحديد حجـ الفجكة بيف التجربة  -
 المصرية في الدمج كالتجارب العالمية كاالقميمية. 

 ، بأىداؼ كمدم زمني محدد.كضع الخارطة اإلستراتيجية  -
  المنيج الكصفي التحميمي: كتستخدمو الباحثة في تقديـ كصؼ لسياسة دمج

الطبلب ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي المصرم، بتكامؿ عدد مف األساليب التحميمية، 
 كما يمي:
 .تحميؿ المفاىيػـ: لتحميؿ مفاىيـ اإلعاقة بأنكاعيا، كالدمج بأنكاعو 
 في: لتحميؿ الخمفيات النظرية كالنماذج المفسرة كالداعمة لدمج التحميؿ الفمس

 ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي.
 اإلطار النظري

يشتمؿ اإلطار النظرم لمدراسة عمي تعريؼ اإلعاقة كالدمج، كأنكاعو، كالخمفيات 
 النظرية كالنماذج المفسرة كالداعمة لدمج ذكم اإلعاقة.

 صور اإلعاةة
مفيـك كاضح لدرجات اإلعاقة المختمفة؛ لمعرفة إمكانية  دمج  ينبغي تحديد

األشخاص ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي، كالتعامؿ مع كؿ شخص حسب إعاقتو 
كحالتو الفردية، كتأثيرىا عمي إمكانية  إحداث الدمج، كلذلؾ ينبغي التفرقة بيف عدد 

يتمثؿ في  Impairmentفالضعؼ مف المصطمحات التي تمثؿ تدرجا في اإلعاقة، 
كجكد مشكبلت أك صعكبات عمى المستكل العضكم البدني مثؿ الضعؼ البصرم أك 
السمعي، كالذم قد يظير في صكرة ضعؼ عقمي أك كسؿ أك بطء في التعمـ، نتيجة 
عكامؿ عقمية كراثية أك بيئية مثؿ الحكادث، فإذا سبب ىذا الضعؼ معاناة لمفرد أك 

، فإذا Disabilityظائفو، ففي ىذه الحالة يدعي بالعجز إعاقة في قدرتو عمى أداء ك 
زادت درجة العجز بحيث تتسبب في عدـ القدرة عمى أداء األدكار االجتماعية لمفرد، 
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، كمثاؿ ذلؾ مف Handicapكتسبب لو الضرر االجتماعي، سيطمؽ عميو إعاقة 
خداميـ يعانكف مف الضعؼ الجسدم، إذا تسبب ىذا الضعؼ في إعاقة حركتيـ كاست

، مما يؤدم إلى إعاقتيـ عف أداء كظائفيـ يتحكؿ Wheelchairلمكراسي المتحركة 
الضعؼ في ىذه الحالة إلى عجز، فإذا لـ تتكافر الكراسي المتحركة في البيئة التي 
يعيش فييا الفرد، مما سيعكؽ الفرد عف أداء أدكاره االجتماعية كمعاناتو مف الضرر 

 . (Desforges, 2000, 220-223)إعاقة  كاألذل، سيتحكؿ العجز إلى
 أنواع اإلعاةة: 

 مف أنكاع اإلعاقة ما يمي :
، ّٖ، ص.ص ََُِككافحة، ، عبد العزيز، ( اإلعاةة البصرية .ُ

تعددت المصطمحات الداللة عمى اإلعاقة البصرية مثؿ ( األعمى ، الضرير ، :)ْٖ
اقة البصرية بيف العمى كتتراكح اإلع،  الكفيؼ ، فاقدم البصر، كضعاؼ البصر )

الكمى كالجزئي، كعمى ىذا األساس يكجد نكعاف مف اإلعاقة البصرية األكؿ كىـ 
المكفكفكف ( العمياف) كىؤالء تتطمب حالتيـ البصرية استخداـ طريقة برايؿ ، كالثاني 

كيصنؼ ىـ ضعاؼ البصر كىـ يستطيعكف الرؤية مف خبلؿ المعينات البصرية، 
 فئتيف رئيسيتيف:  المعكقيف بصريا إلي

: كىي الفئة التي تكاجو صعكبة  Bartially sightedفئة المبصريف جزئيا  . أ
بصرية كال تستطيع القراءة حتى بعد استخدامو لمنظارة الطبية إال باستخداـ معينات 

 بصرية مثؿ العدسة المكبرة أك التمسككب أك كتب مطبكعة بخط مكبر.
ي تستخدـ طريقة بريؿ لمقراءة كالكتابة كىي الفئة الت :Blindفئة المكفكفيف  . ب

 كالكتب المطبكعة بمغة بريؿ. 
كما أف ىناؾ فئة تعاني مف صعكبة البصر يمثؿ خمؿ أك اضطراب في الرؤية 

 كفي مجاؿ الرؤية، كلكنيا تعتبر فئة فرعية مف الفئة األكلي
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: تعد )ِٔ -ٕٓ، ص.ص ََُِككافحة، ، عبد العزيز، ( اإلعاةة العقمية .ِ
العقمية مف اإلعاقات التي تكجد في كؿ المجتمعات ، كتشير اإلحصاءات أف  اإلعاقة
 َُباأللؼ يعانكف مف نكع مف أنكاع اإلعاقة العقمية في الفئة العمرية مف  ّ‚ٓحكالي 

باأللؼ في جميع الفئات العمرية،  ٔسنة ، كتزداد ىذه النسبة لتصؿ حكالي  ُْ –
ظيفي العقمي الذم ينخفض عف المتكسط بمقدار كاإلعاقة العقمية تشير إلى األداء الك 

انحرافييف معيارييف ، كيصاحبو عجز في السمكؾ الكيفي تظير آثاره منذ الكالدة حتى 
سف النضج، ككفقا لتعريؼ الجمعية األمريكية فإف ىناؾ جانبيف لمعرفة مف ىك 

 اإلنساف ذك اإلعاقة العقمية، كىما مستكل الذكاء كالسمكؾ التكيفى.
تقسيـ فئات اإلعاقة العقمية إلي أقساـ حسب ما يمكف تقديمو مف خدمات  كيمكف

 تربكية، كىي:
درجة عمي مقياس  ٕٓ-ٓٓالقابمكف لمتعمـ: كتتراكح نسب ذكائيـ ما بيف  .أ 

الذكاء، كىذه الفئة تقع بيف بطئ التعمـ كالمتخمفيف عقميا بدرجة بسيطة، كيستطيعكف 
 قراءة كالكتابة كالحساب.تعمـ بعض الميارات األكاديمية مثؿ ال

درجة، كىذه الفئة غير  ٓٓ-ِٓالقابمكف لمتدريب: كتتراكح نسب ذكائيـ بيف  .ب 
قادرة عمي تعمـ الميارات األساسية، كلكف يمكف تدريبيـ عمي القياـ ببعض الميارات 
الحياتية مثؿ العناية بالنفس، كالمباس، كالقياـ باألعماؿ البسيطة التي تتطمب ذكاءا 

 بسيطا.
: كىـ األشخاص مف ذكم Costodailمف يحتاجكف إلي رعاية كحماية  .ج 

التخمؼ العقمي الشديد أك الحاد، كيطمؽ عمييـ األشخاص االعتمادييف، كىـ غير 
 القادريف عمي تعمـ الميارات الحياتية، كيحتاجكف إلي متابعة كرعاية دائمة.

: )ُٖٗ -ُٖٖ، ص.ص ََُِككافحة، ، كعبد العزيز، ( اإلعاةة الحركية .ّ
كىي أحد أنكاع اإلعاقة التي تضـ األشخاص المصابيف بمختمؼ أنكاع اإلعاقات 
عاقة تنسيؽ  الجسدية، كيضـ ىذا النكع إعاقات األطراؼ العميا كالميارة اليدكية كا 
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مختمؼ أعضاء الجسـ، كقد تككف اإلعاقة الحركية إعاقة منذ الكالدة أك مكتسبة نتيجة 
ا لمشكمة مرتبطة بالسف، كقد ت ا عف مرض ما، كيقع أيضن ككف ىذه المشكمة ناتجة أيضن

 تحت ىذا النكع مف اإلعاقة مف أصيبكا بكسر في الييكؿ العظمي. 
 كعمي ذلؾ تصنؼ اإلعاقة الحركية إلي قسميف:

  اإلعاقة الناتجة عف الجياز العضمي أك العظمي الشديدة، كالتي تؤدم إلي
 المجتمع. عدـ تمكف المعاؽ مف التفاعؿ بشكؿ سميـ مع

  اإلعاقة الجسمية الناتجة عف األمراض المزمنة، كالتي يككف ليا أثر سمبي
عمي األداء الحركي الطبيعي لمجسـ مثؿ بعض األمراض المزمنة كمرض القمب، كفقر 

 الدـ السكرم، كالكمي.
لقد ظيرت تعريفات متعددة لئلعاقة السمعية منيا أف : اإلعاةة السمعية .ْ

ك الذم فقد قدرتو السمعية في السنكات الثبلث األكلى مف عمرة الطفؿ األصـ كميان ى
كنتيجة لذلؾ ال يستطيع اكتساب المغة ، أما الطفؿ الذم فقد جزءان مف قدرتو السمعية 
يسمى الطفؿ األصـ جزئيان كنتيجة لذلؾ يسمع عند درجة معينة كينطؽ حسب مستكل 

)، كىناؾ ُِٕ، صَََِف ،معيف يتناسب كدرجة إعاقتو السمعية ( فاركؽ الركسا
تعريؼ يرل أف اإلعاقة السمعية ىي مصطمح عاـ يغطى مدل كاسعان مف درجات 
فقداف السمع يتراكح بيف الصمـ كالفقداف الشديد كالفقداف الخفيؼ ( عبد المطمب 

 َ)ِٓ -ِْ: ص.ص  َُِْالقريطى ،
، ََُِككافحة، ، كعبد العزيز، (الكبلـ كالنطؽ كالمغة) ( اضطرابات التواصل .ٓ

: ىـ الذيف يعانكف مف اضطرابات التكاصؿ البشرم، كىي  )ُٕٔ -ُّٕص.ص 
اضطرابات النطؽ كالمغة كالصكت كاضطرابات الفصاحة (التأتأة) كاضطرابات البمع أك 
عدـ تطكر المغة التعبيرية أك المغة االستيعابية، مما يؤدم إلي حاجة الفرد إلي برامج 

 تربكية خاصة.
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 اضطرابات التواصل:ويوجد نوعين من 
  األكؿ: اضطراب الكبلـ: كىك عبارة عف خمؿ في الصكت أك لفظ األصكات

 الكبلمية، أك في الطبلقة النطقية.
  الثاني: اضطرابات المغة: كىي الخمؿ في تطكر كاستخداـ الرمكز المفظية

الكبلمية المكتكبة لمغة، كاالضطراب قد يشمؿ جميع جكانب المغة مثؿ القكاعد 
اكيب أك محتكم المغة أم المعاني أك كظيفة المغة كاالستخداـ االجتماعي كالتر 

 الصحيح ليا 
كتتمثؿ اضطرابات المغة في ضعؼ القدرة عمى التعبير كىذا ما يطمؽ عميو تأخر 
نمك المغة ، أما اضطرابات الكبلـ تظير في صكر متعددة مثؿ اإلبداؿ كالحذؼ 

مؽ بالمغة نفسيا مف حيث كقت ظيكرىا أك كالتمعثـ ، كما أف اضطرابات المغة تتع
تأخرىا ، أك سكء تركيبيا مف حيث معناىا كقكاعدىا أك صعكبة قراءتيا أك كتابتيا 

 .)ََّ، ص ََِّالزغبي، (
تعرؼ صعكبات التعمـ النمائية بأنيا اضطراب في العمميات :  صعوبات التعمم .ٔ

ككيف المفيكـ كالتذكر كحؿ العقمية أك النفسية األساسية مثؿ االنتباه كاإلدراؾ كت
المشكبلت ، كما يظير ذلؾ في عدـ القدرة عمى القراءة كالكتابة كالحساب ، كما 

، كغالبان يسبؽ ذلؾ يترتب عمى ذلؾ مف قصكر في تعمـ المكاد الدراسية المختمفة 
مؤشرات، مثؿ صعكبات في تعمـ المغة الشفيية (المحكية)، فيظير تأخرنا في اكتساب 

،  َََِعبد اليادم، نبيؿ، البان يككف ذلؾ مصاحبان بمشاكؿ نطقية (المغة، كغ
 .)ٓ-ّص.ص 

، ََُِككافحة، ، كعبد العزيز، كيمكف أف تصنؼ إلي نكعيف رئيسيف ىما (
 :)ُِٖ -ُِّص.ص 
  ،صعكبات التعمـ النمائية: كىي الصعكبات الخاصة باالنتباه كالذاكرة كاالدراؾ

 .كالتفكير، كصعكبات المغة الشفكية
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  صعكبات التعمـ األكاديمي: اضطرابا في سير عممية التعمـ عند التمميذ في
مادة كاحدة أك مجمزعة مف المكاد، كيختمؼ عف المتخمؼ دراسيا بأنو يتذبذب في 
مستكاه فيحصؿ عمي عبلمات مرتفعة جدا أحيانا كمنخفضة أحيانا أخرم، بينما 

أشكاؿ صعكبات التعمـ األكاديمية المتخمؼ دراسيا ليس لديو مثؿ ىذا التذبذب، زمف 
 صعكبات القراءة، كصعكبات الكتابة، كصعكبات في الرياضيات.

: ىـ الذيف يتـ ): َّ، ص ََِّالزغبي، المكىكبكف كالمتفكقكف عقميا ( .ٕ
اكتشافيـ في مرحمة الركضة أك المرحمة االبتدائية أك الثانكية أنيـ ذكك قدرات كامنة 

عالية، كىذه القدرات متعمقة بالنكاحي الذىنية ك الفنية ك ككاضحة تبرىف عمى أداءات 
 األكاديمية المحددة بالنكاحي القيادية.

كما تصنؼ الرابطة التربكية الكطنية لمطبلب المعكقيف في المممكة المتحدة 
National Educational Association of Disabled Students اإلعاقاتإلي 

( 
(NEADS ,2019, p.p 1-2  )  

اإلعاقة الجسدية: ىي التي تؤثر عمى تنقؿ الشخص، بحيث يحتاج الشخص  .ُ
المصاب بإعاقة جسدية إلى استخداـ نكع مف المعدات لممساعدة في التنقؿ، كيشمؿ 
ا األشخاص الذيف فقدكا أطرافنا أك بسبب شكؿ الجسـ، كيحتاجكف إلى إجراء  أيضن

مجتمع، كفي الحاالت الحادة تعديبلت طفيفة لتمكينيـ مف المشاركة الكاممة في ال
تشمؿ المصابيف بالشمؿ النصفي كرباعي الرباعيات، حيث ينتج الشمؿ النصفي مف 
إصابة الحبؿ الشككي، أسفؿ العنؽ ، في حيف يشير الرباع إلى تمؼ الحبؿ الشككي 
في الرقبة؛ مما يؤدم إلي درجات متفاكتة مف فقداف أطرافيـ، باإلضافة لممصابيف 

طفاؿ (مرض مكتسب)، كالشمؿ الدماغي (تمؼ أنسجة المخ خبلؿ بمرض شمؿ األ
مراحؿ الجنيف) كبعض الحاالت الكراثية التي يمكف أف تؤدم إلى فقداف الحركة، كمف 

)، MSأنكاع اإلعاقات الجسدية، شمؿ النصؼ السفمي، الرباعي، التصمب المتعدد (
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األطراؼ، الضمكر،  الشمؿ النصفي، الشمؿ الدماغي، غائب الطرؼ / انخفاض كظيفة
 شمؿ األطفاؿ.

صعكبات التعمـ: يتمتع األشخاص ذكك اإلعاقة الذىنية أك التعميمية أك  .ِ
المعرفية بقدرة منخفضة عمى تعمـ المياـ أك معالجة المعمكمات، إعاقة التعمـ قد تجعؿ 
مف الصعب عمى الشخص أف يأخذ المعمكمات كينقؿ ما يعرفو، كيمكف أف تسبب 

صعكبات في القراءة كالكتابة أك الرياضيات، كتؤثر صعكبات التعمـ  صعكبات التعمـ
٘ مف الطبلب، كفي حاالت َُ٘ ك ّكاضطراب نقص االنتباه معنا عمى ما بيف 

بداعييف كمنتجيف.  كثيرة اتضح أف بعض األشخاص المصابكف بيذه اإلعاقة أذكياء كا 
لمرض العقمي) في اإلعاقات النفسية: يمكف أف تتطكر اإلعاقة النفسية (أك ا .ّ

غالبنا ما تككف اإلعاقات  -أم عمر كغالبنا ما تككف غير كاضحة لؤلشخاص اآلخريف
كقد تككف مكاقؼ الناس قائمة عمى التحيز  -النفسية أكثر مف يساء فيميا في المجتمع

كاألسطكرة (مثؿ الفصاـ يحتمؿ أف يككف عنيفنا)، كيمكف أف تشمؿ األمراض العقمية 
طة باإلجياد، كاالكتئاب الشديد، كاالضطراب الثنائي القطب (ييسمى الحاالت المرتب

رسميان مرض اليكس االكتئابي) كالقمؽ كالفصاـ، كيعتبر االكتئاب مف أكثر األمراض 
 النفسية غير الذىنية شيكعنا (الذىاف ىك اضطراب يتسـ بفقداف االتصاؿ بالكاقع).

لمكفكفيف" ال يمكنيـ رؤية ٘ فقط مف األشخاص "آاإلعاقات البصرية: يمثؿ  .ْ
أم شيء، كيمكف أف يككف سبب اإلعاقة البصرية العديد مف العكامؿ، بما في ذلؾ 
األمراض كالحكادث، كىناؾ فرؽ بيف احتياجات األشخاص ضعاؼ البصر 

 كالمكفكفيف.
ضعؼ السمع: يمكف أف يككف سبب الصمـ كفقداف السمع مجمكعة كاسعة  .ٓ

ر البدني أك المرض أثناء الحمؿ أك التعرض مف العكامؿ، بما في ذلؾ الضر 
لضكضاء عالية جدنا، كىناؾ فرؽ بيف األشخاص الصـ كاألشخاص الذيف يعانكف مف 



 

 191 

ضعؼ السمع أم أكلئؾ الذيف يصؿ عمرىـ إلى ثبلث سنكات (عندما تبدأ المغة في 
 التطكر) غالبنا ما يتمتعكف بقدرة جيدة عمى الكبلـ كنطؽ القراءة.

صبية: ترتبط اإلعاقة العصبية بتمؼ الجياز العصبي الذم يؤدم اإلعاقات الع .ٔ
إلى فقداف بعض الكظائؼ البدنية أك العقمية، قد تؤثر اإلعاقة العصبية عمى قدرة 
الشخص عمى تحريؾ األشياء أك معالجتيا أك الطريقة التي يتصرفكف بيا أك يعبركف 

ا طريقة تفكيرىـ كمعالجتي ـ لممعمكمات بشكؿ كبير، عف مشاعرىـ، كقد تتأثر أيضن
كيعتبر الدماغ كالعمكد الفقرم أكثر مناطؽ الجسـ ارتباطا بأمراض األعصاب، كقد 
تؤدم النكبات القمبية، كااللتيابات الخطيرة، كنقص كصكؿ األكسجيف إلى المخ إلى 

 إعاقة عصبية.
مما سبؽ يتضح أنو ال تكجد طريقة كاحدة لمتعامؿ مع جميع الطبلب في 

، كفي بعض األحياف يمجأ بعض أعضاء ىيئة التدريس إلى التعامؿ مع المحاضرة
بعض الطبلب دكف بقية الطبلب؛ لتفكقيـ الدراسي، كتحفزىـ لممناقشة كالتفاعؿ مع 

، كال يجد المحاضركف مدخبلن مباشران لمتعامؿ كالتفاعؿ مع جميع الطبلب، المحاضرة
ليـ بالتفاعؿ كالتعامؿ مع بفرض أف جميع الطبلب عاديكف كلدييـ قدرات تسمح 

زمبلئيـ، أما إذا كاف بالمحاضرة طبلب بحاجة إلى معاممة خاصة كما في بعض 
، كاإلعاقة Disability، كالعجز Impairmentحاالت الضعؼ الدراسي 

Handicap ففي ىذه الحالة يحتاج أعضاء ىيئة التدريس إلى معمكمات كميارات ،
 خاصة لمتعامؿ مع ىذه االحتياجات. 

كلفيـ المقصكد باالحتياجات الخاصة، ينبغي الكعي بأف الحاجات أنكاع مختمفة 
منيا الفيزيقية، كالعاطفية، كاالجتماعية، كالجمالية، كالركحية (الدينية)، كالعقمية، 
كالشخص ذك االحتياجات الخاصة ىك الشخص الذم ال يستطيع أف يتعمـ بالرغـ مف 

باب لضعؼ قدرتو عمى التعمـ، فقد ترجع تمؾ قدرة زمبلئو عمى التعمـ، كىناؾ أس
األسباب لمكراثة أك لمبيئة، كلفيـ أبعاد الضعؼ أك العجز كاإلعاقة الدراسية، ينبغي أف 
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-Desforges, 2000, 220)يستكعب المعمـ كؿ بعد كيستطيع التفرقة بينيـ 
223) . 

تيـ كلذلؾ ينبغي أف يتعرؼ المعمـ عمى الفركؽ بيف طبلبو مع معرفة قدرا
كمكاصفاتيـ العقمية كالبدنية، كيحاكؿ التخطيط الحتياجات كؿ طالب مف طبلبو 
كخصكصان الذم يحتاج لمعاممة خاصة؛ لبلستفادة القصكل مف قدرات كميارات كؿ 

 الطبلب. 
 دمج ذوي اإلعاةة في التعميم العالي

ذلؾ  يعني الدمج دعـ الجميع ليشعركا أنيـ ينتمكف لممؤسسة التعميمية، كيتحقؽ
 :(Centre for Studies on Inclusive Education ,2019)مف خبلؿ اآلتي 

 التعامؿ مع جميع الطبلب عمي قدـ المساكاة. .ُ
زيادة مشاركة ذكم اإلعاقة في أنشطة التعمـ كالتعميـ كمجتمعات التعمـ  .ِ

 .الجامعي
 .الحد مف اإلقصاء كالتمييز كالعكائؽ التي تحكؿ دكف التعمـ كالمشاركة .ّ
ة ىيكمة الثقافات كالسياسات كالممارسات لبلستجابة لمتنكع بطرؽ تقدر إعاد .ْ

 .الجميع عمى قدـ المساكاة
 .ربط التعميـ بالكاقع المحمي كالعالمي .ٓ
 .اإلقرار بحؽ ذكم اإلعاقة في الحصكؿ عمى تعميـ عالي الجكدة .ٔ
 تدريب المكظفيف كمقدمي الرعاية عمي التعامؿ مع ذكم اإلعاقة كذكييـ. .ٕ
عمى أىمية االىتماـ بذكم اإلعاقة؛ لتنمية المجتمعات كتعزيز  التأكيد .ٖ

 .العبلقات المتبادلة بيف الجامعات كالمجتمعات المحيطة
 .إدراؾ أف اإلدماج في التعميـ ىك أحد جكانب اإلدماج في المجتمع .ٗ

 البعد الرأسي كاألفقي في تعريؼ الدمج  كيكجد بعديف في تعريؼ الدمج، كىما
(Haug, 2017, 207-208) :  
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  ضفاء الطابع البعد األفقي (المؤسسي): ينطكم األفقي عمى الفيـ العاـ كا 
 .  المؤسسي عمى المحتكل الكبير لممفيـك

  البعد الرأسي (المجتمعي) يتعمؽ البعد الرأسي بالتماسؾ بيف المستكيات
 السياسية كالتنظيمية المختمفة في المجتمع كالجامعة.

عديف األساس لفيـ كممارسة الدمج، داخؿ نظاـ كيخمؽ المزج بيف ىذيف الب  
ا لقيـ كعمميات متعددة، فيؤدم الدمج إلي التضامف التعميـ الشامؿ، كالذم يمثؿ   نتاجن

كالدعـ، أك يؤدم إلي صراع؛ كيتعمؽ ذلؾ كفقا لظركؼ الحياة االجتماعية كالتعمـ في 
ة المعمـ كالطبلب الجامعة، كيتكقؼ نجاح الدمج عمي كيفية تنظيـ التدريس، كأنشط

 (الدعـ، كالمشاركة، كالشراكة).
 أنواع الدمج:

 ): ُِ، ص.َُِٖ،د(أحميمكف تبيف ثبلثة أنكاع مف الدمج كىي  
  ،الدمج التعميمي: يتـ مف خبلؿ إلحاؽ ذكم اإلعاقة بكميات خاصة بيـ

كلبرامجيا أشكاؿ مختمفة منيا الدمج الجزئي كدمج الحاالت البسيطة كغرؼ المصادر، 
 ذ يتـ تعميـ ذكم اإلعاقة كتدريبيـ بشكؿ فردم  ضمف البرامج التعميمية.إ

  الدمج األكاديمي: حيث يتـ إلحاؽ الطمبة ذكم اإلعاقة بأقرانيـ غير ذكم
اإلعاقة في صؼ مشترؾ كتحت برنامج أكاديمي مكحد، يتمقي كبل الجانبيف عممية 

 مي.التعميـ فيو عمي فترات لشرح أجزاء مف المحتكم األكادي
  الدمج االجتماعي: كىك دمج ذكم اإلعاقة مع الطمبة العادييف في السكف

كالعمؿ، كىك دمج كظيفي، كذلؾ سعيا لتسييؿ تدريب ذكم اإلعاقة، كاالستفادة مف 
شراكيـ مع زمبلئيـ في مختمؼ األعماؿ  قدراتيـ قدر اإلمكاف، كا 

 أحدا، مما  الدمج الشامؿ: كيقصد بو الدمج داخؿ المؤسسة الذم ال يستثني
، ص. َُِٕيعني عدـ استبعاد أم شخص بسبب كجكد أية إعاقة لديو ( االتربي، 

َِٓ.( 
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 الدمج األخبلقيHartley, 2015,419) -p413 :(  اقترح كبلبتكف
) بأف الدمج األخبلقي ينطكم عمى عممية تحكيمية تكمف في "القدرة عمى ََُِ(

االزدىار البشرم"، كتدعك إلى التفكير في التجارب الفردية لئلدماج في التعميـ العالي، 
كيتـ دمج الطبلب في التعميـ العالي عمى المستكل الشخصي، مف خبلؿ إزالة 

كصكؿ كالمشاركة، كتكفير بيئات تعميمية عالية الجكدة كشاممة الحكاجز التي تعترض ال
لمجميع، كمعززة؛ لمدعـ الفعاؿ لمطبلب، كيتـ ذلؾ بتكفير تشريع قائـ عمى الحقكؽ 

 كمناىضة التمييز كسياسات اجتماعية مستنيرة بمبادئ العدالة االجتماعية. 
فيـك أف الدمج في جكىره م ) َِٓ، صَُِٕ(االتربي،  كيرم االتربي

اجتماعي أخبلقي نابع مف حركة حقكؽ اإلنساف العالمية ضد التمييز كالعزؿ ألم فرد 
 بسبب إعاقتو.

 الخمفيات النظرية ونماذج دمج ذوي اإلعاةة في التعميم العالي:
 ىناؾ تبايف في طرؽ فيـ اإلعاقة، كبالتالي دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي،

كالتعريؼ المجتمعي.، كتعريؼ اإلعاقة كفقا لنظرية فيناؾ التعريؼ الطبي الفردم، 
 االحتياجات السبعة.

 "النمكذج  الطبي الفردم لػمفيـك "اإلعاقة The Individual 
Medical/Deficit Definition: 

اعتمدت السياسة التعميمية التقميدية التعريؼ الطبي الفردم لئلعاقة، عمى افتراض 
 يمكف أف تحؿ محؿ القيكد الكظيفية المحددة طبيان، أف اإلمكانات /القدرات البشرية ال

كبيذه الطريقة، ىناؾ ما يبرر كجكد "التعميـ الخاص" كالحفاظ عميو، كال يزاؿ النمكذج 
عمى الرغـ مف أف خطاب  -الطبي الفردم لئلعاقة يمارس تأثيران قكيان في التعميـ العالي

د ذلؾ، كبدأ في الظيكر حديثا في النمكذج االجتماعي لئلعاقة، الذم تمت مناقشتو بع
كىك مفيـك غربي في القرف التاسع عشر، متأصؿ في  -أكراؽ سياسات الجامعات

الفيـ الطبي لئلعاقة، ينص ىذا التفسير عمى أف اإلعاقة تنبع مف القيكد البيكلكجية أك 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Hartley%2C%20Judy%22%7C%7Csl~~rl','');
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النفسية لمفرد، تاركة اليياكؿ االجتماعية كاالقتصادية، كعمي ذلؾ قدمت منظمة 
، التصنيؼ الدكلي لئلعاقة كالعجز َُٖٗ) في عاـ WHOحة العالمية (الص

)؛ لتسعى إلى االتفاؽ الدكلي التالي عمى مخطط مفاىيمي ICIDHكالمعاقيف (
 Oliver, 1990, p.p) لمضعؼ كاإلعاقة كاإلعاقة في سياؽ التجارب الصحية تشمؿ

30-35): 
 الخمؿ:IMPAIRMENT  لكجي ، أك ىك أم فقداف أك شذكذ نفسي ، فسيك

 ىيكؿ تشريحي أك كظيفة.
 العجز:DISABILITY  ىك أم تقييد أك نقص (ناتج عف ضعؼ) في القدرة

 عمى أداء نشاط ما بالطريقة أك ضمف النطاؽ الذم يعتبر طبيعينا لئلنساف.
 اإلعاقة:HANDICAP  ىك عيب لفرد معيف ، ناتج عف ضعؼ أك عجز يحد

 .أك يمنع مف أداء دكر طبيعي  ليذا الفرد
كتشمؿ انتقادات ىذا النمكذج النظرة المتحيزة كالرؤية األحادية لئلعاقة كالمغة 
المحيطة بيا، كحصرىا في الناحية الطبية فقط، ، كتقديـ التعريؼ الطبي الحيكم 
باعتباره جزئينا كيكفر فيما غير متكامبل لئلعاقة عف طريؽ اإلخفاؽ في إدراكو 

 كالثقافة كاليكية. لمعبلقات المتبادلة بيف البيكلكجيا
، HANDICAPكقد عارض األشخاص ذكك اإلعاقة مصطمح "اإلعاقة" بمعني 

كاصفيف إياىا بأنيا بناء داللي يتعمؽ بالكجية الطبية لئلعاقة، يستحضر صكر 
، مما أدل إلى استعمار حياة األشخاص ذكم cap-inhandالتسكؿ، أم فكرة 

تعميـ العالي، حيث يتـ تمبية احتياجات اإلعاقة، كتكسيع نطاؽ إدارة الييمنة في ال
األفراد غير المعكقيف إلى حد كبير، في حيف يتـ التغاضي عف احتياجات الطبلب 

رفضيـ في جكانب مختمفة مف الحياة الجامعية، كعمي  المعكقيف أك استبعادىـ أك حتى
ياجات ذلؾ تـ انتقاد  كحدات الخدمة  في معظـ مؤسسات التعميـ العالي في تمبية احت

األفراد بدالن مف السعي لتحقيؽ الشمكلية، حيث تعمؿ باختصار عمي تصنيؼ 
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األشخاص المعكقيف كتمييزىـ كفصميـ كمعالجتيـ بشكؿ مختمؼ حسب نكع كشدة 
إعاقاتيـ، كما عممت مؤسسات الرعاية االجتماعية لممعكقيف إلى حد كبير عمى زيادة 

ج في المجتمع، كبدالن مف االعتراؼ بالحاجة عزؿ األفراد، بدالن مف تمكينيـ مف االندما
إلى العمؿ االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم، كتعزز الخطابات الطبية التبعية كتمقي 

بالنسبة -بالمكـ عمى الفرد بسبب أكجو القصكر المتصكرة لو، كأصبح الجسـ 
ـ مف ىك مكقع القمع ، سكاء في الشكؿ أك الكظيفة،  كاألى -لؤلشخاص ذكم اإلعاقة 

ذلؾ، أف النمكذج الطبي الفردم يدعـ نظرية المأساة الشخصية في حياة الفرد، الذم 
 يينظر إليو الحقنا عمى أنو "مؤسؼ ، عديـ الفائدة ، مختمؼ ، مظمكـ، كمريض".

لذلؾ يمكف القكؿ أف نمكذج اإلعاقة / العجز الطبي الفردم غالبنا ما يدعـ 
الة لمقمع، يتـ التذرع بكجيات النظر السائدة لمفيـ المنظكرات التقميدية كأصبح كسيمة فع

الطبي الفردم لئلعاقة في الحياة اليكمية كطرؽ لمتفكير كالتحدث كالفعؿ مع 
األشخاص ذكم اإلعاقة؛ مما أثر عمي الفيـ االجتماعي ليكية اإلعاقة كاالستجابات 

ماعي لفيـ المجتمعية لؤلشخاص ذكم اإلعاقة بشكؿ عاـ، لذلؾ ظير النمكذج االجت
 اإلعاقة.

 النموذج االجتماعي لفهم اإلعاةة:
نتيجة لبلنتقادات الخاصة بالنمكذج الطبي الفردم لئلعاقة، نشأ النمكذج 

 SSM (UK social model ofاالجتماعي لئلعاقة في المممكة المتحدة (
disability  في سياؽ سياسي، فقاـ النشطاء المعاقكف بفحص كرفض القيكد

تعريؼ النمكذج االجتماعي لمصطمح اإلعاقة كيختمؼ ى نمكذج العجز، المفركضة عم
فبدالن مف اعتبار إعاقات الفرد العامؿ  ،بشكؿ جذرم عف التعريؼ الطبي الفردم

الحاسـ في خمؽ اإلعاقة، فإف التفسير االجتماعي لئلعاقة يعترؼ بشكؿ حاسـ 
كالثقافية السائدة، بكصؼ األشخاص ذكم اإلعاقة فيما يتعمؽ بالقيـ االجتماعية 

كالحكاجز البيئية، كيميز النمكذج االجتماعي بيف اإلعاقة التي يعاني منيا أم فرد، 
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كاإلعاقة الناتجة عف التمييز المجتمعي، فاإلعاقة ىي إقصاء اجتماعي عمى أساس 
 اإلعاقة، فبل يسبب العجز إعاقة، كلكنو المادة الخاـ التي تعمؿ عمييا اإلعاقة. 

عدد مف األكراؽ البحثية منيا  (Oliver, 1990, p.p 1-7)أكليفر كقدـ مايؾ 
كرقة عمؿ في كرشة العمؿ المشتركة لمجمكعة خيارات المعيشة ككحدة  َُٗٗعاـ 

األبحاث بالكمية الممكية لؤلطباء عف ذكم اإلعاقة في المستشفيات، قدـ فييا رؤيتو 
بي، كتكضيح الطرؽ التي لمنمكذج االجتماعي لئلعاقة، كاختبلفو مع النمكذج الط

يمكف أف يكفر بيا النمكذج االجتماعي لئلعاقة أساسان أكثر مبلءمة لجميع أنكاع 
اإلعاقة ىي حالة اجتماعية المشاركة المينية بما في ذلؾ التدخؿ الطبي، كأكد فييا أف 

 . كليست حالة طبية
 تضح مف كأكضح اكليفر في الكرقة السابقة، أف مكقع الخبلؼ بيف النمكذجيف ي

تحديد مكقع "مشكمة" اإلعاقة داخؿ الفرد، كالتي ثبت أنيا تنبع مف القيكد الكظيفية أك 
الخسائر النفسية التي ييفترض أنيا ناشئة عف اإلعاقة، كليس العجز الطبي، فالمشكمة 

 the personal' الحقيقية فيما يسمي "بنظرية المأساة الشخصية لمفرد المعاؽ
tragedy theory of disability التي تشير إلى أف اإلعاقة ىي بعض األحداث '

المركعة التي تحدث بشكؿ عشكائي لؤلفراد، كينتج عنيا مشاعر االحباط، كالعجز، 
فالمشكمة ليست في القيكد الفردية، أيا كاف نكعيا، كلكف فشؿ المجتمع في تقديـ 

 التنظيـ االجتماعي، الخدمات المناسبة كضماف تمبية احتياجات المعاقيف كادراجيـ في
كعبلكة عمى ذلؾ، ال تقع عكاقب ىذا الفشؿ ببساطة كبشكؿ عشكائي عمى األفراد، بؿ 
بشكؿ منيجي عمى األشخاص ذكم اإلعاقة كمجمكعة تكاجو ىذا الفشؿ باعتباره تمييزنا 

 .(Oliver, 1990, p. 3)مؤسسينا في جميع أنحاء المجتمع  
بعنكاف "إذا كاف  ESRCإلعاقة بجامعة ليدز كما قدـ كرقة بحثية في ندكة حكؿ ا

) ، حيث جادؿ بأف If I had a hammer) 'Oliver, 2003, p.10لدم مطرقة" '
النمكذج االجتماعي يجب اعتباره أداة فعالة لعبلج الظمـ الذم يكاجيو األشخاص 
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المعاقيف، كنقؿ جيكد مزكدم الخدمة مف الحمكؿ الفردية إلى إزالة الحكاجز أماـ 
 مشاركة في التيار الرئيسي.ال

كمع ذلؾ ، فقد انتقد العديد مف الكتاب التعريؼ االجتماعي لئلعاقة، كمف أكجو 
 ::(Soorenian, ,2013, p.p.20-25) النقد ما يمي

ال يعالج النمكذج االجتماعي بشكؿ كاؼ كيؼ يمكف التعرؼ عمى تجارب  .ُ
 كتصكرات الفرد لئلعاقة كتحميميا.

يف أنكاع االعاقات، كالتي ينتج عنيا بالضركرة فركؽ في تجاىؿ االختبلؼ ب .ِ
 قدرتيـ عمي التكيؼ.

تركيز النمكذج االجتماعي عمى تحديد المكاقع االجتماعية التمييزية لممعكقيف  .ّ
غالبان ما يفشؿ في التعرؼ عمى العكامؿ البيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية كالثقافية، 

 مؽ، كاالضطراب، التي يعاني منيا المعاؽ.التي تقؼ كراء مشاعر اإلحباط، كالق
استبعاده كميا لمفيكـ الضعؼ، مما يجعؿ تفسيره غير مكتمؿ، حيث تعتبر  .ْ

تأثيرات اإلعاقة بيكلكجية اجتماعية عميقة؛ فقيكد النشاط المرتبطة باإلعاقة مثؿ التعب 
سياقات  يتشابؾ فييا التأثير البيكلكجي مع التأثير االجتماعي؛ مما يخمؽ قيكدنا في

 معقدة.
كبالرغـ مف االنتقادات السابقة ييظير تحميؿ النمكذج االجتماعي األكلكيات 
الرئيسية لمعمؿ: إزالة العكائؽ؛ حقكؽ المكاطنة قانكف مكافحة التمييز، كتفرض التغيير 

 الييكمي في المجتمع ، بدالن مف التصحيح الطبي أك النفسي لؤلفراد
(Shakespeare, 2004, p.p.20-23). 

 النموذج البيولوجي/االجتماعي
أدل تفسير اإلعاقة إلى الكثير مف االنتقادات لػمتعميـ الخاص لممعاقيف، مما أدل 
إلى نداءات إلى أنظمة تعميمية "شاممة" لمطبلب المعكقيف، كما أدت االنتقادات التي 

المية أثيرت فيما يتعمؽ بتفسيرم اإلعاقة أعبله إلى إعادة تعريؼ منظمة الصحة الع
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اجتماعي" ، كبذلؾ اعتمدت الجامعات عمي -ليذا المصطمح عمى أنو "بيكلكجي
االجتماعي لئلعاقة، في كثائقيا كممارساتيا، كىك نمكذج يعتمد -المصطمح البيكلكجي

عمي التشخيص البيكلكجي، فيما يتعمؽ بتنكع اإلعاقات، كالتفسير االجتماعي فيما 
عاقتو الحقيقية في المجتمع؛ بغرض يتعمؽ بالتأثير الثقافي المجتمعي ع مي الشخص، كا 

 ,Soorenian) ازالة كافة الحكاجز كالمكانع أماـ تعميـ عادؿ لمشخص المعاؽ 
2013, p.p36-38)  . 

بعد أف ناقشت الباحثة نماذج لمفيـ الصحيح لئلعاقة، ترم الباحثة أىمية إزالة أك 
ىذه المكانع بيكلكجية أك تخفيؼ الضغكط باعتبارىا مكانع لمنجاح، سكاء كانت 

اجتماعية، كاالعتراؼ بالضعؼ أك العجز (كما في النمكذج الطبي الفردم)، كتقدير 
أىمية تجربة الفرد لئلعاقة، كمحاكلة القضاء عمى اإلقصاء االجتماعي (كما بالنمكذج 
االجتماعي)، كالتعامؿ بشمكلية مع قضية اإلعاقة (كما بالنمكذج 

 البيكلكجي/االجتماعي).
 :(Soorenian, 2013, p.p36-38)تطبيؽ النماذج االجتماعية في مجاؿ التعميـ 

يتضح تطبيؽ النماذج االجتماعية مف خبلؿ مفيكـ العيش المستقؿ، كتحميؿ 
’ Independent Living‘االحتياجات السبعة، حيث يرتبط مفيكـ "العيش المستقؿ"  

كثانينا أداة عممية تؤدم إلى تشكيؿ  بالنمكذج االجتماعي لئلعاقة، كيعد أكالن فمسفة ،
 "االحتياجات السبعة".

تـ تعريؼ العيش المستقؿ عمى أنو "القدرة عمى تقرير كاختيار ما يريده الشخص، 
كأيف يعيش ككيؼ، كماذا يفعؿ، ككيفية الشركع في القياـ بذلؾ"، بينما استخدمت 

 . تي يكاجييا المشارككف"االحتياجات السبعة" الخاصة بالمعكقيف لتحميؿ الحكاجز ال
 ).(Soorenian, 2013, p.p36-38مفيـك العيش المستقؿ كتحميؿ االحتياجات 

أثر النمكذج الطبي لئلعاقة ، عمي حرماف المعاقيف تاريخيان مف المشاركة النشطة 
في الحياة السائدة، مما يعني أف حياتيـ اقتصرت في الغالب عمى منازؿ األسرة 
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) إلى ىذا االستبعاد باعتباره ُْٖٗ( Davisيشير ديفيس  كالمؤسسات السكنية،
السبب الجذرم لئلعاقة، كىك نقيض الحياة المستقمة / المتكاممة، كقد سعى المعكقكف 
في بريطانيا إلى خيار "العيش المستقؿ" ، مستكحاة مف نظرائيـ األمريكييف مف أجؿ 

لمستقمة تحسيف حياتيـ المعيشية كظركفيـ، كظيرت حركة المعيشة ا
في البداية مف   ILM(American Independent Living Movementاألمريكية(

 ثقافة الحـر الجامعي لمجامعات األمريكية لمتأثير عمى سياسة اإلعاقة الكطنية. 
كقدمت بعض الجامعات األمريكية في ستينيات القرف الماضي، خاصة في 

مج مساعدة ذاتية مختمفة لتمكيف ، براBerkeley, California بيركمي، كاليفكرنيا،
الطبلب الذيف يعانكف مف إعاقات جسدية "شديدة" مف حضكر الككرسات الرئيسية، 
كما أف عدـ كفاية البرامج المماثمة المتاحة خارج الحـر الجامعي" دفع بعض الطبلب 

 المعكقيف إلى تطكير خدماتيـ الخاصة، تحت شعار "مراكز العيش المستقؿ"
‘Centres for Independent Living) ’CILs.( 

األصمي في بيركمي الخدمات األساسية الخمس لتمبية االحتياجات  CILأنشأ 
المحمية لممعكقيف عمى المستكل الشعبي، كىي بداية مف "اإلسكاف" ك "المساعدة 

)" ك "النقؿ" ك "الكصكؿ" ك "تقديـ المشكرة كالدعـ مف األقراف" إلى PAالشخصية (
ميـ العالي لمطبلب المعكقيف؛ لضماف "تكافؤ الفرص لجميع األشخاص اإلعاقة كالتع

المعكقيف في فرص كخيارات الحياة مثؿ أم شخص آخر، كلـ يكف الغرض مف ىذه 
ا المساىمة  الخدمات ىك تمكيف المعكقيف فقط مف تقرير المصير كالتحكـ، كلكف أيضن

بدالن مف اإلشارة ، ف ذلؾفي التحرر الجماعي بكصفيـ مجمكعة أقمية ميمشة، األىـ م
إلى أف الشخص يحتاج إلى "إعادة تأىيؿ" مف أجؿ البقاء في بيئة يتعذر الكصكؿ 

الضكء عمى أىمية تكيؼ المجتمع مع نفسو الستيعاب  CILإلييا، سمط نيج 
 المعكقيف.
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كال يرتبط االستقبلؿ بالقدرة المادية أك الفكرية عمى رعاية نفسو دكف مساعدة 
نما  يتـ إنشاء االستقبلؿ مف خبلؿ الحصكؿ عمى المساعدة متى ككيؼ فحسب؛ كا 

تطمب ذلؾ، فشممت االحتياجات المعمكمات، كالمعدات التقنية؛ لتصبح االحتياجات 
، لتتضمف االحتياجات ُٖٗٗسبع احتياجات، ثـ أصبحت االحتياجات عشر في عاـ 

 ". اإلضافية "التكظيؼ" ك "التعميـ كالتدريب" ك "الدخؿ كالمزايا
 النظرية الوظيفية والمجاالت المهنية لذوي اإلعاةة

تتبني النظرية الكظيفية فكرة تخصيص نظاـ تعميمي كتدريبي خاص لذكم 
اإلعاقة، ككجكد كميات خاصة بيـ بتخصصات كمجاالت مينية؛ لتأدية أدكار 

تـ تحديدىا سمفا مف القكم المييمنة عمي  -ذات الكضع المتدني -اجتماعية كمينية
لتعميـ، لتعمـ القيـ المييمنة؛ كاكتساب الميارات كالمعارؼ المعتمدة اجتماعيا، كالرضا ا

.  بالدكر االجتماعي المرسـك
 نظرية الصراع
) "المناىج الخفية" في التعميـ الجامعي، حيث تؤكد Illich (1970)تنتقد اليش 

بالذنب إلى أف المنيج الخفي في التعامؿ مع ذكم اإلعاقة يضيؼ التحامؿ كالشعكر 
التمييز الذم يمارسو المجتمع الجامعي ضد بعض أعضائو، كعمى نفس المنكاؿ ، مف 
منظكر نظرية الصراع، تسيطر القكة المييمنة لتفرض أنماطا معينة مف الخريجيف 
ترتضييا ىذه القكة، بينما تخرج مف المصفكفة التعميمية ما ال يتفؽ مع شركطيـ، 

لمكصكؿ لبعض االمتيازات المتمثمة في التبرعات سكاء كيمكف استغبلؿ ذكم اإلعاقة 
 مادية أك معنكية كتكجيييا لمصالحيـ الخاصة.

 Social Control Theoryنظرية الرةابة االجتماعية 
يناقش عمماء النظرية الماركسيكف في السبعينيات كالثمانينات مثؿ بكلس كجينيت 

Bowles  &Gintis   يما يتعمؽ بالرأسمالية الصناعية ف -النظاـ التعميمي بشكؿ عاـ
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قائميف إف التعميـ يعكس العالـ األكسع ، حيث تؤدم المطابقة كالعصياف إلى  -
مكافآت كعقكبات عمى التكالي، تؤكد ىذه النظرية عمى عدـ المساكاة في الممارسات 
التعميمية، كالتي تستمر في العمؿ؛ مما يحد مف قدرات الناس عف طريؽ التقيد 

مثاؿ ذلؾ "كيؼ يحصؿ أفراد الطبقة العاممة عمى كظائؼ مف الطبقة العاممة"  القسرم،
كبالتالي ال تنتقص مف كظائؼ الطبقة العميا التي تمارس دكر الرقابة عمي التعميـ، 
كىك ما يحدث مع ذكم اإلعاقة في حصرىـ في أنكاع معينة مف التعميـ ككظائؼ 

 محددة .
دىا ىذه المدارس عمكمنا، عمى عجز األطفاؿ كتركز الخطابات الطبية، التي تعتم

المعكقيف، كتحاكؿ تصحيحيا أك تطبيعيا، باإلضافة إلى ذلؾ ، ال يكفر "التعميـ 
الخاص" سكل فرصة ضئيمة لتمقي المزيد مف المؤىبلت، مما ييدد التحاؽ الطبلب 

تككيف المعاقيف بالتعميـ العالي، مما يؤدم بالضركرة  إلى تقمص فرص العمؿ البلئؽ ك 
 العبلقات. 

ليذه األسباب، تعرض نظاـ التعميـ الخاص النتقادات شديدة،  في ظؿ النضاؿ 
مف أجؿ اإلدماج، كدعت العديد مف منظمات المعكقيف إلى إلغاء جميع المؤسسات 

 "المنفصمة" 
 في تعميـ ذكم اإلعاقة Integration’ and ‘Inclusion‘"التكامؿ" ك "الشمكؿ"

 (Oliver,1990,25-30). 
) ، بداية التحكؿ مف ُٖٕٗ( Warnock Reportكاف نشر تقرير كارنكؾ  

"التعميـ الخاص" إلى نظرتيف مختمفتيف لمغاية عف التكامؿ، كالمعركفة باسـ التكامؿ 
") ، كالتكامؿ "الجديد" (يسمى integration‛"القديـ" (يشار إلييا اآلف باسـ "التكامؿ 

"، إلى إنشاء integrationير "االندماج" )، يشinclusion‛اآلف "التضميف" 
المؤسسات التعميمية أقساـ "احتياجات خاصة" كأف تقدـ خدمات الدعـ الداخمية 

 كالخارجية الستيعاب ذكم اإلعاقة.
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) HMSO( ُٔٗٗك  ُّٗٗك  ُُٖٗفي كقت الحؽ ، سمحت قكانيف التعميـ 
 باالندماج كفقنا لتقدير الكالديف، كبشركط خاصة منيا:

 كانت احتياجات الطالب المعاؽ غير شديدة ككاف مف الممكف تمبيتيا  إذا
 بشكؿ مناسب ؛ 

  إذا تـ ترشيد االستخداـ االقتصادم لممكارد؛ 
 العدالة كالمساكاة بيف الطبقات 
) أف معظـ المؤسسات التعميمية، لـ ََِٔ( Riso كمع ذلؾ ، يجادؿ ريزر 

ال يتمتعكف بأم خبرات في دمج يكف لدل مكظفييا سكل القميؿ مف التدريب، أك 
) أف المؤسسات التعميمية تييمف َََِالطبلب ذكم اإلعاقاتبنجاح، كيدعي أكليفر (

عمييا أيديكلكجية "التعميـ الخاص" فمـ تعالج ثقافة اإلقصاء العميقة التي تعـ 
) ، سيبقى الكضع عمى حالو ُٓٗٗ( Tomlinsonمجتمعاتيـ، ككفقنا لتكممينسكف 

مؤسسات التعميمية أىدافيا ككظائفيا كتنظيميا، كتتطكر إلى مؤسسات حتى تغير ال
 .  (Soorenian, 2013, p.44 )شاممة كمينا

أف التغييرات  (Oliver,1990,25-30)لتكسيع ىذه الرؤية ، يقترح أكليفر
التنظيمية كطرؽ تقديـ المناىج الدراسية يجب أف تككف مرتبطة بعممية اإلدماج، كالذم 

تحقؽ إال مف خبلؿ تغيير المكاقؼ كرؤية المكارد المرتبطة بشكؿ صحيح اليمكف أف ي
باألىداؼ، كيعتمد النمكذج الجديد المتمثؿ في "االندماج" باعتباره "دمج" بفمسفة مختمفة 
تمامنا عف "خاص" استنادنا إلى النمكذج االجتماعي لئلعاقة، عف طريؽ إزالة الحكاجز 

قديـ ىذه المطالب، كيؤكد أف تكفير إطار قانكني في تمبية احتياجات الطبلب، كفي ت
يجب أف يككف مدعكمنا بحماس أخبلقي كالتزاـ سياسي حقيقي لتعزيز نفكذىا، حيث 
أنو في بيئة تعميمية "شاممة" ، ال ييتكقع مف أعضاء ىيئة التدريس تكفير تعميـ فعاؿ 

عدالة لجميع الطبلب ذكم االحتياجات المختمفة فحسب كلكف تعزيز قضية ال
 االجتماعية في قاعات الدراسة كتمكيف مختمؼ الفئات الميمشة كالمحركمة. 
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زالة الجيؿ، كالخكؼ، كالتحامؿ، كالمنافسة، كاالختيار،  كبالتالي ، فإف تحديد كا 
يجابي  كبالتالي اإلقصاء، ىي أمكر أساسية لمجتمع جامع، مع تكفير تصكر بديؿ كا 

مؤسسات التعميمية يجب أف تستكعب جميع لئلعاقة، مف خبلؿ التأكيد عمى أف ال
الطبلب بغض النظر عف ظركفيـ الجسدية أك الفكرية أك االجتماعية أك العاطفية أك 

ذا أىمية دكلية في تعزيز آفاؽ  Salamancaالمغكية، كقد كاف بياف ساالمانكا 
 . inclusive education‘ "التعميـ الشامؿ

 معوةات تحقيق التعميم الشامل:
جدير بالذكر، أف مظاىر "التعميـ الشامؿ" في الممارسة العممية في سياؽ  مما ىك

التعميـ الرسمي الغربي الحالي ال تخمك مف المشكبلت، في ظؿ العبلقات االقتصادية 
كاالجتماعية الرأسمالية المعاصرة ، كبالنظر إلى المناىج التعميمية التقميدية التي ال 

حقيؽ رؤية "التعميـ الشامؿ"، كغالبنا ما تكجد تزاؿ سائدة، قد يككف مف الصعب ت
اختبلفات في تكقعات كاحتياجات الطبلب المعكقيف، لعدـ قدرة معظـ مؤسسات التعميـ 
العالي عمى تحديد كتمبية ىذه االحتياجات المحددة، خصكصا لمتعامؿ مع قضايا 

تضاعؼ التنكع كالمساكاة كالعدالة، كالذم يمكف أف يؤدم إلى زيادة تيميشيـ ك 
صعكباتيـ كالمبالغة في الشعكر بالعزلة االجتماعية التي يكاجيكنيا في الجامعة؛ 
خصكصا مع تركيز الجامعات إلى حد كبير عمى منح الطبلب القادريف ماليان فرصان 
لمتطكر الجسدم كالفكرم، كلمعالجة ىذا األمر، فإف إنشاء بيئة تعميمية "شاممة" كمرنة 

يمكف أف   fully ‘inclusive’ and flexible learning environmentبالكامؿ 
 ,Soorenian, 2013 )يعكد بالنفع عمى جميع الطبلب، خصكصا ذكم اإلعاقة 

p.p 33,50)  . 
 ,Bostrom) نظرية ما بعد اإلنسانية كدمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي

2005, p.20- 38): 
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بعد اإلنسانية مف قبؿ منظريف  بعد دراسات ما بعد الحداثة ، تـ تطكير كنشر ما
ثقافييف مختمفيف، غالبنا كرد فعؿ عمى االفتراضات المتأصمة في الفكر اإلنساني 
كالتنكير، كعمى الرغـ مف أف جذكر ما بعد اإلنسانية يمكف تتبعيا بالفعؿ في المكجة 

بؿ األكلى مف ما بعد الحداثة، إال أف تحكؿ ما بعد البشرية تـ تفعيمو بالكامؿ مف ق
ما تـ تعريفو الحقا عمى أنو ما  -المنظريف في التسعينيات، في مجاؿ النقد األدبي 

إف خطاب ما بعد البشرية ىك عممية مستمرة مف مختمؼ  -بعد اإلنسانية الحرجة
المكاقؼ كالحركات، كالتي ازدىرت نتيجة لممحاكلة المعاصرة إلعادة تعريؼ الحالة 

 اإلنسانية.
ف عصر التنكير كالنيضة مشركع "التأثير عمى كؿ األشياء كيمكف تتبع التاريخ م

الممكنة" ، ككاف يعني استخداـ العمـ لتحقيؽ التمكف عمى الطبيعة مف أجؿ تحسيف 
الحالة المعيشية لمبشر، كىك تاريخ يجمع عصر النيضة مع تأثير إسحاؽ نيكتف 

كغيرىـ  كتكماس ىكبز كجكف لكؾ، ك عمانكئيؿ كانط، كماركيز دم ككندكرسي ،
 -لتشكيؿ األساس المنطقي، لئلنسانية، التي تؤكد عمى العمـك التجريبية كالعقؿ النقدم 

كطرؽ لمعرفة العالـ الطبيعي كمكاننا فيو كتكفير  -بدالن مف الكحي كالسمطة الدينية 
 أسس لؤلخبلؽ، إف ما كراء اإلنسانية ليا جذكر في اإلنسانية العقبلنية. 

شر كالتاسع عشر، ألقي نظرة خاطفة عمى فكرة أف البشر كفي القرنيف الثامف ع
 Condorcetأنفسيـ يمكف تطكيرىـ مف خبلؿ تطبيقات العمـ، كتكيف ككندكرسيت 

بتمديد فترة حياة اإلنساف عف طريؽ العمكـ الطبية، فقد ساىـ صعكد الفيزيائية العممية 
 رم.في االعتقاد بأف التكنكلكجيا قد تحسف بشكؿ جيد الكائف البش

مف قبؿ الطبيب المادية  َُٕٓكقد تـ عرض كجية النظر المادية بجرأة في عاـ 
 Julien Offray de La Mettrieالفرنسية الفيمسكؼ جكلياف أكفرام دم ال مترم  

الذم جادؿ بأف "اإلنساف ليس سكل حيكاف ، أك  L’Homme Machineفي 
ف مف الممكف مف حيث مجمكعة مف ينابيع يختمط بعضيا ببعض"، ثـ يجب أف يكك 
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المبدأ أف نتعمـ كيفية التعامؿ مع الطبيعة البشرية بالطريقة نفسيا التي نتعامؿ بيا مع 
كاف مصدر  Friedrich Nietzsche، قد يعتقد أف فريدريش نيتشو األشياء الخارجية

، كلـ يكف ما كاف Übermenschإلياـ رئيسي لما كراء اإلنسانية، يشتير بعقيدة دير 
فيو نيتشو ىك التحكؿ التكنكلكجي ، بؿ كاف نكعنا مف النمك الشخصي المرتفع يفكر 

كالصقؿ الثقافي لدل األفراد االستثنائييف (الذيف اعتقد أنو سيتعيف عميو التغمب عمى 
"أخبلؽ العبد "المسيحية")، عمى الرغـ مف بعض أكجو التشابو عمى مستكل السطح 

بجذكرىا المستنيرة، كتأكيدىا عمى الحريات  -ية مع رؤية نيتشو، فإف ما كراء اإلنسان
الفردية ، كاىتماميا اإلنساني برفاىية جميع البشر (كغيرىـ مف الكائنات الحية) ، 

 .John Stuart Millتتفكؽ عمي فكر نيتشو كفكر النفعية لجكف ستيكارت ميؿ 
ا بعد كيكجد العديد مف المصطمحات المرتبطة بنظرية ما بعد اإلنسانية كمنيا م

، المادية الجديدة  antihumanism، البلإنسانية  Posthumanismاإلنسانية  
New materialisms  كاإلنسانية الفكقية ،metahumanity  كيكجد أكجو تشابو  ،

،  Posthumanismكما بعد اإلنسانية  antihumanismكتناقض بيف البلإنسانية 
ينيما، تقدـ ما بعد اإلنسانية كىما مجاالف لمتفكير غالبان ما يتـ الخمط ب

Posthumanism  نقاشان غنيان لمغاية حكؿ تأثير التطكرات التكنكلكجية كالعممية في
تطكر الجنس البشرم ؛ كمع ذلؾ ، فيي تحمؿ منظكران إنسانيان، ال يتـ التعامؿ مع 
 اإلنساف كعامؿ مستقؿ ، كلكنو يقع ضمف نظاـ كاسع مف العبلقات، بينما البلإنسانية

نظرية تنتقد اإلنسانية التقميدية كاألفكار    Antihumanism  أك معاداة اإلنسانية
، لتحؿ ( Ferrando, 2013, p.p29, 32)التقميدية عف اإلنسانية كالحالة اإلنسانية

غير البلإنسانية لف يتـ فيو تعزيز البشر، بؿ يتـ استبداليـ محميا األشياء كاألدكات، مت
 Nickفي النياية بذكاء اصطناعي، كقد ركج بعض الفبلسفة، بما في ذلؾ نيؾ الند 

Landمرتبط  ، لمرأم القائؿ بأف البشر يجب أف يقبمكا بزكاليـ في نياية المطاؼ ىذا
برؤية "الككنية" ، التي تدعـ بناء الذكاء االصطناعي القكم حتى لك كاف في ذلؾ  

https://en.wikipedia.org/wiki/Antihumanism
https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Land
https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Land
https://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Land
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نياية اإلنسانية ، كما في نظرىـ "ستككف مأساة ككنية إذا جمدت البشرية التطكر عند 
 .(Garis,2015)المستكل البشرم

ث كمف بيف المنظريف الذيف يكممكف فكر ما بعد اإلنسانية ميشيؿ فككك ، جكدي
باتمر، عمماء اإلنترنت مثؿ غريغكرم بيتسكف ، كاريف مككلكتش ، نكربرت كينر ، 
بركنك التكر، كارم ككلؼ ، إيميف غراىاـ ، ف. كاثريف ىايمز ، بنياميف براتكف ، دكنا 
يفاف تكمبسكف كفرانسيسكك فاريبل  ىاراكام ، بنجاميف ىػ. كستيفاف لكرينز سكرجنر كا 

س كيمنر. مف بيف المنظريف فبلسفة ، مثؿ ركبرت بيبريؿ ، كىكمبرتك ماتكرانا كدكغبل
الذم كتب عف "حالة ما بعد البشر"، كالتي غالبان ما تككف بديبلن لمصطمح "ما بعد 

 اإلنسانية"
كسعى النقاد إلى كصؼ ظيكر ما بعد اإلنسانية عمى أنيا لحظة حرجة في 

ي سياؽ يميز اإلنسانية عف الحداثة، ككضع الفيمسكؼ ميشيؿ فككك ما بعد اإلنسانية ف
فكر التنكير، كطبقنا لفككك، فإف االثنيف كانا في حالة تكتر: حيث سعت اإلنسانية إلى 
كضع معايير بينما حاكؿ التنكير أف يتجاكز كؿ ما ىك مادم، بما في ذلؾ الحدكد 

 التي يتـ بناؤىا بكاسطة الفكر اإلنساني.
؛ لتفسير Posthumanismاإلنسانية كلذلؾ اختارت الباحثة التعامؿ مع ما بعد 

طرؽ الحكار كالتعامؿ مع ذكم اإلعاقة، بشكؿ مكضكعي ال يشعر المعاؽ بالضعؼ، 
أك عدـ القدرة، كفي نفس الكقت يدير المشاعر اإلنسانية حتي ال يتـ االفراط فييا 
بشكؿ يجعؿ ذكم اإلعاقة مديف معنكيا لمقدـ الخدمة، فتحييد اإلنسانية كادارتيا 

يطرة عمييا، تحمؿ طابعا أخبلقيا؛ لنبذ الييمنة العاطفية، كيتضح ذلؾ بشكؿ قكم كالس
 .Giftفي كجية نظر بكرديك في مصطمح اليدية 

 : ) ,P.50)  Sidorkin,  Saur ,2018اإلعاقة كما بعد اإلنسانية
ر الفمسفي يبرز نقد نظرية ما بعد اإلنسانية لمحكار حكؿ اإلعاقة مف خبلؿ الحكا

، حيث تـ نقد الحكار الراديكالي في Martin Bube الجذرم الذم ناقشو مارتف بكب 
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القيـ اإلنسانية في أكركبا الغربية، كىي قيـ يتـ تحدييا ألنيا تستبعد النساء كاألشخاص 
 ذكم اإلعاقة كاألشخاص غير الغربييف كالسكاف األصمييف كاألقميات الجنسية.

عف اليدية؛ إللقاء الضكء   Pierre Bourdieusبكرديكس كتستخدـ نظرية بيير 
عمى ما قد يككف عمى المحؾ في العبلقات حيث القكة غير متكازنة بكضكح ، لبلجابة 
عمي سؤاؿ ىاـ  "كيؼ يمكف فيـ الحكار عندما يبدك أف ىناؾ مانح مييمف كمستقبؿ 

االستناد إلى ركزم كاحد غير قادر عمى إرجاع اليدية؟" كيتـ مناقشة ىذا السؤاؿ، ب
 Posthumanكنظريتيا النقدية عف ما بعد اإلنسانية  Rosi Braidotti برايدكتي

ليتبيف ما إذا كاف باالمكاف إيجاد أساليب جديدة لمحكار مع ذكم اإلعاقة لمبناء عمييا، 
في إمكانية  شخص مصاب بإعاقة تعمـ شديدة المشاركة في حكار حقيقي، حيث قد 

مف نطؽ أفكاره أك رغباتو بمغة مشتركة مع اآلخريف، ليصبح ال يتمكف الشخص 
اإلنساف في مركز الحكار، لمتصدم مباشرة لمتحديات التي تطرحيا حالة األشخاص 

في النيج -ذكم اإلعاقة كمشاركيف في الحكار، كقد يساعد التغمب عمى ىذه التحديات 
ؤكد عمي أف األفراد الذيف في ترسيخ االتجاه السائد لمفكر التربكم، الذم ي -الحكارم

يعانكف مف صعكبات في التعمـ لدييـ جميعنا إمكانيات كتحديات مختمفة لمغاية ، كلكف 
 غالبنا ما يتـ التحدث عنيـ كمجمكعة متجانسة ، مكصكفة في تشخيصاتيـ.

كعمي ذلؾ القدرة عمى التحدث بمغة كاضحة ىي أمر أساسي في التقاليد 
نيان كامبلن، كفي ىذا السياؽ، يككف الحكار ىك شيء يجب اإلنسانية، كما يعتبر إنسا

السعي لتحقيقو، ألنو يحقؽ جكدة أعمى في العبلقات، كفي نياية المطاؼ، نكعية حياة 
 أفضؿ، كمع ذلؾ، ىناؾ مسألتاف عمى األقؿ تستحقاف التفكير: 

األخطاء المكجكدة في مفيكـ الحكار  التي يمكف أف تمثؿ حاجز لذكم  .ُ
 اإلعاقة، 
 تفسير جديد لمحكار في عصر ما بعد اإلنسانية.، يعتمد عمي مفيـك اليدية.   .ِ
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كلتحميؿ ىاتيف المسألتيف، سيتـ فيما يمي مناقشة كتحميؿ نمكذج اليدية لبكرديك 
 كعبلقتيا بذكم اإلعاقة.

-Bourdieu and the Gift   (Bourdieu, 1998, p.p.99بكرديك  كاليدية
110)   

الفردم، بؿ يكجد  الجسـ ر الكائف البشرم ليس محبكسنا فييرم بكرديك أف جكى
في سياؽ العبلقات االجتماعية، كيتـ اكتساب اإلنسانية كتعيش مف خبلؿ التفاعؿ مع 
اآلخريف، كاليدؼ مف نظرية بيير بكرديك في اليدية ىنا ىك تحكيؿ االنتباه مف طبيعة 

يا الناس، حيث يصؼ بيير الذات إلى طبيعة العبلقات االجتماعية التي يشارؾ في
بكرديك اليدية بأنيا فرض التزاـ، كيذكر أف الفعؿ األكلي المتمثؿ في العطاء ىك ىجـك 
عمى حرية الشخص الذم يحصؿ عميو،  ألنو ييمـز المرء بالمثؿ كالمثؿ بالمثؿ بعد 
اليدية األصمية، فاليدية مكجكدة في سياؽ المعاممة بالمثؿ، كىنا يتضح التناقض في 

يدية فالظاىر فييا أنيا مكرمة أك نعمة مف شخص آلخر، كلكنيا في حقيقيتيا  ال
تتضمف ضمنينا طمبنا كتحدينا بالمثؿ، كالفشؿ في المعاممة بالمثؿ يخمؽ عبلقة التبعية ، 
المحسكبية. كيمكف أف تخمؽ عدـ المساكاة كىي في األصؿ تعبر عف تمييز طبقي، 

 رغـ أنيا يجب أف تظير دائمنا عمى ىذا النحك. كاليدية ليست حميدة كليست إيثارنا،
كيتضح مفيكـ اليدية بكصفيا نعمة في احتراـ األشخاص كتمييزىـ كفقا لما 
يمتمككنو مف قدرات،  في مثؿ ىذا اإلطار اإلنساني ، يتـ بعد ذلؾ استبعاد األشخاص 

ييف بالكامؿ، الذيف يفتقركف إلى القدرات مف األسرة البشرية كيمكف اعتبارىـ غير إنسان
لقد تراجعت اإلنسانية في ىذا المسار المفاىيمي مرات عديدة مف قبؿ، مما أفرز 

لتصؿ إلي االستبعاد الكامؿ  ؛عكاقب ىائمة متمثمة في حرماف اآلخريف مف إنسانيتيـ
شخص معاؽ عقميان كجسديان  َََ،َِٓك  َََ،ََِأك القتؿ، كمثاؿ ذلؾ ما بيف 

كبرامج" القتؿ الرحيـ  T-4في إطار برنامج  ُْٓٗإلى  ُّٗٗقيتمكا في الفترة مف 
"األخرل، كيحذر باحث اإلعاقة المعاصر تكـ شكسبير مف مناظرات القتؿ الرحيـ 
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خاصة التي تنطكم عمى المساعدة عمي االنتحار،  -كأخبلقيات البيكلكجيا الحالية 
طة باألفعاؿ عندما تككف ىذه القضايا مرتب -كالتشخيص قبؿ الكالدة كقتؿ المكلكد

النازية ك "التطيير" لمجنس البشرم ، تتخذ القرارات دائمنا في سياؽ اجتماعي، كما 
يشير شكسبير، بأف التفاعؿ بيننا اآلف في سياؽ اجتماعي يعتمد عمى االقتصاد 

-Shakespeare, 2006, p.p.27)مف بيف عكامؿ أخرل كالطبقة االجتماعية ،
28). 

دية يكضح أف المعاممة األكثر إنسانية لؤلفراد ذكم كمف المفارقات أف مفيكـ الي
ا إلى افتراضات إقصائية ضمنية، في حيف أف العكس ىك القسكة ،  اإلعاقة تستند أيضن
ا، أكلئؾ الذيف يعانكف مف إعاقات  إال أف الكـر الذم ال حدكد لو يمثؿ مشكمة أيضن

بالتالي ىـ مجمكعة شديدة ىـ فئة مف المستفيديف مف النعمة التي ال حدكد ليا، ك 
مسيطر عمييا، إنيا العبلقة األكثر انحرافنا كغير المتكازنة التي ال يتكقع فييا القائد 

 : (Braidotti, 2016)شيئنا في المقابؿ، كيمكف مبلحظة ما يمي 
ييعتبر األشخاص ذكك اإلعاقة غير قادريف عمى سداد ديكنيـ الضخمة  .أ 

 ئـ يعني التبعية الدائمة.لؤلشخاص ذكم القدرات، كىذا الديف الدا
ال تتمتع عبلقات الييمنة التي يعيشيا المعكقكف بأم جانب مف جكانب  .ب 

االستغبلؿ االقتصادم الذم يصاحب عادة العبلقات غير المتكافئة األخرل، حيث أف 
االستغبلؿ ىنا استغبلؿ نفسي كمعنكم، تحد مف استقبللية ذكم اإلعاقة كتخضعو 

سيد قكم كحميد، إنو تبايف في محرؾ الييمنة، كليس  لممعطي، المتمثؿ في كجكد
تنطكم عبلقات القكل غير ، ك لمعطاء عبلقة تذكر بالنعمة كيتعمؽ بالكثير مف الييمنة

المتكازنة كالعطاء عمى نطاؽ كاسع عمي شعكر بالتفكؽ األخبلقي، كغالبا ما يتصرؼ 
قبكؿ اليدية. مما  المعطي بسخط إذا كاف المتمقي ال يتصرؼ بالطريقة الصحيحة في

يتسبب في االنسحاب مف الجماعية ، كتعيش الديمقراطيات الميبرالية المعاصرة في 
خياؿ السيد الحميد الذم يعتني بضعفيا، ىذا الخياؿ لو عبلقة كبيرة بالكعي الجماعي 
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لمنظاـ السياسي الميبرالي، كحثو عمى االعتناء بأكلئؾ الذيف يتـ االعتناء بيـ، فالعطاء 
يـ عمى نطاؽ كاسع أمر ضركرم ليكية ىذه المجتمعات، تماما مثؿ الديف كالتحؼ الش

الثقافية كانت ضركرية لميكيات الجماعية لممجتمعات السابقة، أف تككف ديمقراطية 
ليبرالية البد مف رعاية الضعفاء كالمعاقيف، إلى جانب عدد قميؿ مف المجمكعات 

-Shakespeare, 2006, p.p.50) عاتاألخرل البلزمة لتحقيؽ ىكية ىذه المجتم
52). 
كمف المثير لبلىتماـ، أف مجمكعات أخرل مف الرعاية يتـ اعتبارىا إما مؤقتة  .ج 

(األطفاؿ كالفقراء) ، أك اكتسبت بالفعؿ حقيا في الحصكؿ عمى الرعاية (المسنيف)، 
، بمعنى آخر ، ال تزاؿ جميع المجمكعات األخرل جزءنا مف عبلقات التبادؿ الكبيرة

األشخاص ذكك اإلعاقاتالشديدة ىـ مجمكعة مستبعدة في كثير مف األحياف مف مثؿ 
 ىذه العبلقات.

كعمي ذلؾ كجد أف العديد مف ذكم صعكبات التعمـ ليسكا قادريف عمى المعاممة 
بالمثؿ، كيمكنيـ مقاكمة الييمنة الناتجة عف اليدية التي ال حدكد ليا بالرفض، فقد 

دراستو كيؼ أجرل األشخاص ذكك اإلعاقة الذىنية مقاكمة ) في ََِْكشؼ رابمي (
في مكاجياتيـ مع المكظفيف، كغالبنا ما يرفضكف اإلجابة أك التصرؼ بامتناف لمكظفي 

 مراكز الرعاية، لتصبح العزلة كعدـ التكاصؿ مع اآلخريف ىك الخيار الصحيح.
ال حدكد لو، يعتمد الشعكر بالتضامف في مجتمع المانح عمى مظاىر كرمو الذم 

ال ييطمب مف المتمقيف حقنا مكافقتيـ، كقد ال يتمكنكف مف التعبير عف ىذه المكافقة، مما 
يمثؿ ىجكما قكيا عمى حريتيـ، ألنو ضمنينا يتضمف االعتراؼ بأنو يجب سداد جميع 

 اليدايا. 
إف أصغر شيء يمكنيـ القياـ بو لتسديد اليدية جزئينا عمى األقؿ ىك االتفاؽ عمى 

شركط التي يتـ منح اليدية بيا، لذلؾ، يجب أف يمتثؿ المعكقكف لقيكد عمي الحرية ال
 الشخصية كالسياسية التي تفرض عمييـ، كبأم ترتيبات معيشة.
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مثاؿ ذلؾ تفاعؿ مقدمك الرعاية عف كثب مع أكلئؾ الذيف يحتاجكف إلى المساعدة 
بشكؿ ممحكظ، فبمكجب كقدرتيـ عمي الحفاظ عمى السياؽ االجتماعي األكبر لمعطاء 

نظرية اليدية يجب عمى كؿ مقدـ رعاية، مف الناحية المثالية، أف يسأؿ نفسو أك 
نفسيا: ما الذم يمكنني الحصكؿ عميو مف عبلقتي مع المتمقي؟ في بعض األحياف ، 
لف تحتكم اإلجابة إال عمى مشاعر عاطفية لئليثار، اإليثار ىك المشتبو فيو، كالدليؿ 

لعبلقة تككف تبادلية المنفعة عندما يكتشؼ المتمقي عف ضعفو أك عمي ذلؾ أف ا
حاجتو إلى المساعدة، فيجد المساعدكف طريقة لتمقي شيء ما مف خبلؿ المعاممة 
بالمثؿ ، أك االبتعاد، كنادران ما يطمب مف مقدمي الرعاية أف يتعممكا كيؼ يستممكف 

ميارة ىي القدرة عمى ثني  شيئان ما مف مف ييتـ بيـ، كمع ذلؾ ، ربما تككف أىـ
 المكقؼ المكضكعي إلعطاء شيء يشبو العطاء المتبادؿ ثنائي االتجاه.

كيمكف تعزيز ىذه العبلقات بيف المعطي كالمتمقي في أشكاؿ لبلتصاؿ كالحكار 
تتسـ بالصداقة، كالحب، كيجب أف يتعمـ مقدمك الرعاية ممارسة ىذا النكع مف الحكار 

مقدمك الرعاية أال يككنكا مقدمي اليدايا عمى سبيؿ الحصر، المعزز، يجب أف يتعمـ 
ا تنمية القدرة عمى تمقي اليدايا مرة أخرل، كال يجب أف تككف  كلكف يجب عمييـ أيضن
تمؾ اليدايا مف خبلؿ النفعية أك االقتصادية، أك  مف خبلؿ التبادؿ النفعي أك 

مف خبلؿ تمقي التقدير،  االقتصادم، بؿ تكجد في اقتصاد عممي أكثر ثراءن كغنى، 
كالدعـ، كالعطاء، كالعاطفة، كحتى االمتناف مف مف ييتـ بيـ، كتبرز ىنا أىمية نظرية 

 الحكار، ألنيا تشير إلى البعد األنطكلكجي لمحكار.
في نظريات ما بعد اإلنساف" الذات ، المكضكع ، الشخص ، المكاطف ، اإلنساف 

اآلف مترابطنا بشكؿ متكاصؿ كمكصبلن إلى أصبح  -كؿ مف ىذه الكيانات الفردية  -
دكامة رأس الماؿ كالتكنكلكجيا كاالتصاالت التي تنتقؿ عبر األماكف كالمساحات 
الحقيقية كالكاقعية، لتساعد نظريات ما بعد البشرية في تطكير التفكير حكؿ الحكار 
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فكير كتكسيع النظرة مف تمؾ التي حكصرت في رؤل األفراد المفرد كالجذكر في الت
 كالمغة لبلنساف الغربي.

ا بمكانة التكنكلكجيا في الحياة  إف التغمب عمى الفكرة اإلنسانية لمنفس مرتبط أيضن
المستقبمية، باإلضافة إلى القدرة عمي التكاصؿ مع غير البشر، كالعبلقات غير البشرية 

ة التفكير (الحيكانية ، النباتية ، الفيركسية ، التكنكلكجية)، كمثاؿ ذلؾ يمكف لطريق
كالحكار ما بعد اإلنساف أف تقدـ نظرة مكسعة تتضمف التكنكلكجيا كتعتبر الجسد 
كالحكاس لغة سابقة، تشمؿ العبلقات مع التكنكلكجيا األطراؼ االصطناعية الفائقة 
(كما ىك الحاؿ في األلعاب األكلمبية لممعاقيف) أك تقنيات المكسيقى المطكرة لؤلطفاؿ 

يمكف أف تثير اىتماـ كؿ مف األطفاؿ كالبالغيف القادريف، ذكم اإلعاقة كالتي 
األشخاص المصابكف بالتكحد غالبان ما ييتمكف بشكؿ خاص بالعبلقات غير البشرية، 
كالمثاؿ الكاضح لمحكار في نظرية ما بعد اإلنسانية ىي العبلقة بيف الكبلب المرشدة 

زايد بالعبلقات بيف الحيكانات كالمكفكفيف، كفي اآلكنة األخيرة، كاف ىناؾ اىتماـ مت
كاألشخاص المصابيف بالخرؼ كقضايا الصحة العقمية كاإلعاقة، ىذه عبلقات ذات 

) ,Sidorkin, Saur  ,2018قيمة عالية، بالرغـ مف ضآلة دكر المغة المنطكقة
p.p.575-578 ). 

الطبيعة، فكؿ الكائنات قد يعتمد تفكير ما بعد البشرية عمي طريقة االنفتاح عمي 
متشابكة مع محيطيا بطرؽ مختمفة، كربما ىناؾ الكثير لتعممو مف النظر إلى ما كراء 
الحكار بيف شخصيف باعتباره أكثر المعايير احترامان لئلنساف، في نفس الكقت، يحتاج 
األشخاص ذكم اإلعاقاتالشديدة إلى اآلخريف لتجاكز حياتيـ اليكمية، كيحتاجكف إلى 

عـ لتناكؿ الطعاـ، كارتداء المبلبس كغيرىا مف االحتياجات األساسية، كيتـ تقديـ الد
معظـ ىذه المساعدة مف أشخاص آخريف يحاكلكف التكاصؿ كالتفاعؿ كالسعي لمحكار، 
يمكف أف تساعد التكنكلكجيا كالكائنات غير البشرية، لكف الكثير مف ذكم الحاجات ال 
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مع البشر، كمع ذلؾ، فإف االثنيف ال حاجة الستبعاد  يزاؿ بحاجة كيريدكف إجراء حكار
 .) ,p.p.575 Sidorkin, Saur ,2018-( 578بعضيا البعض

إلي عالـ  I-Thouمما سبؽ يتضح أف حكار ما بعد البشر ليس قفزة مف عالـ 
I-Itي ، كليس ىركبنا مف أداة محض إلى اإلنسانية البحتة، كلكنيا فرصة لمدخكؿ ف

عبلقة حكارية ، لمتخمص مف المشاعر اإلنسانية الغير مكضكعية كالخضكع لنظاـ 
عبلئقي مع الحيكانات كاألشخاص اآلخريف، كاألفكار، كاآلالت، كالمكسيقى، كبذلؾ 
يعتبر الحكار عبلقة أكثر مف فعؿ أك كسيمة اتصاؿ؛ كقبكؿ تفضيؿ عدـ قبكؿ اليدية 

ألحياف مقاكمة نتيجة اإلحساس بالعجز (يد العكف)، كالذم قد يككف في بعض ا
كالميانة نتيجة عدـ القدرة عمي رد اليدية، أك مكاجية الييمنة، كاحتراـ حاجة الفرد إلى 
االنعزاؿ لبعض الكقت أك رفض اليدية، في شكؿ حركات لممقاكمة السمبية، كلذلؾ 

القدرة  يجب العثكر عمى أسباب مشتركة ، كعدـ استبعاد أم شخص بسبب افتقاره إلى
عمى التحدث بالمغة المنطكقة التي يمكف فيميا مف أطراؼ الحكار، كالتي يمكف 
استبداليا بالغة الجسدية كالتكنكلكجية، كأنكاع األنشطة المختمفة كالمساحات الفنية 

 كأماكف إلقامة العبلقات.
كخبلصة القكؿ أنو يجب عمى المجتمع مساعدة الناس عمى اتخاذ القرارات 

دعميـ لتحمؿ عكاقب ىذه القرارات، كتتطمب العدالة أف تكرس الدكلة المزيد الجيدة، ك 
مف المكارد لدعـ األسر التي لدييا أطفاؿ معكقكف، كلتعزيز جكدة الحياة لذكم اإلعاقة 

 كخصكصا في التعميـ الجامعي؛ لتأىيميـ لسكؽ العمؿ.
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ا تطبيقا االتفاةات الدولية في مجال التعميم العالي لذوي اإلعاةة بوصفه
 لمنموذج االجتماعي ونظرية ما بعد اإلنسانية:

كانت النتيجة المباشرة لتبني نظرية ما بعد اإلنسانية كالنمكذج االجتماعي لدمج 
ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي، أف أبرمت العديد مف االتفاقيات لدعـ حقكؽ ذكم 

 اإلعاقة في التعميـ العالي، كمنيا ما يمي:
)الجمعية العامة لألمم  6002ية الدولية لذوي اإلعاةة أوال: االتفاة

 (:5-6، ص.ص 6002المتحدة، 
لحقكؽ اإلنساف تابعة  دكلية معاىدة ىي اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة

، يمـز األطراؼ ذكم اإلعاقة تيدؼ إلى حماية حقكؽ ككرامة األشخاص لؤلمـ المتحدة
لؤلشخاص ذكم  بحقكؽ اإلنساف في االتفاقية تعزيز كحماية كضماف التمتع الكامؿ

متعيـ بالمساكاة الكاممة بمكجب القانكف. أسيمت ىذه االتفاقية اإلعاقة كضماف ت
باعتبارىا حافزا رئيسيا في الحركة العالمية مف مشاىدة األشخاص ذكم اإلعاقة 
كمكاضيع لمصدقة كالعبلج الطبي كالحماية االجتماعية نحك النظر إلييـ كأعضاء 

في المجتمع مع حقكؽ اإلنساف. بؿ ىك أيضا أداة  المساكاة كاممي العضكية كعمى قدـ
د التنمية المستدامة الصريحة. كانت لبلمـ المتحدة الكحيدة حقكؽ اإلنساف ذات البع

 .اتفاقية المعاىدة األكلى مف األلفية الثالثة لحقكؽ اإلنساف
كفتح  ََِٔديسمبر  ُّفي  الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اعتمد النص مف قبؿ
دكلة فقد  َِ. بعد التصديؽ عمييا مف قبؿ ََِٕمارس  َّباب التكقيع عمييا في 
طرؼ  ُّٓصدؽ  َُِٓمارس  ، كاعتبارا مفََِٖمايك  ّدخمت حيز التنفيذ في 

الذم صادؽ عمييا ) االتحاد األكركبي طرؼ عمى المعاىدة بما في ذلؾ ُٗٓككقع 
لمحد مف مسئكليات الدكؿ األعضاء في النقؿ إلى االتحاد  ََُِديسمبر  ِّ في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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صكت مجمس الشيكخ األمريكي لمتصديؽ عمييا. يتـ  َُِِاألكركبي). في ديسمبر 
 .رصد االتفاقية مف قبؿ المجنة المعنية بحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة

شخاص ذكم اإلعاقة كالغرض مف ىذه االتفاقية ىك تعزيز كحماية ككفالة تمتع األ
تمتعا كامبل عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف بجميع حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية، 

 كتعزيز احتراـ كرامتيـ المتأصمة.
 مبادئ عامة لالتفاةية:

 فيما يمي مبادئ ىذه االتفاقية: 
احتراـ كرامة األشخاص المتأصمة كاستقبلليـ الذاتي بما في ذلؾ حرية تقرير  - أ

 يـ بأنفسيـ كاستقبلليتيـ؛خيارات
 عدـ التمييز؛ - ب
شراؾ األشخاص ذكم اإلعاقة بصكرة كاممة كفعالة في  - ت كفالة مشاركة كا 

 المجتمع؛
احتراـ الفكارؽ كقبكؿ األشخاص ذكم اإلعاقة كجزء مف التنكع البشرم كالطبيعة  - ث

 البشرية؛
 تكافؤ الفرص؛ - ج
 إمكانية  الكصكؿ؛ - ح
 المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة؛ - خ
لقدرات المتطكرة لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة كاحتراـ حقيـ في الحفاظ عمى احتراـ ا - د

 ىكيتيـ.
 ناقشت تعميـ ذكم اإلعاقة، كما يمي: ِْكفي المادة 

تسٌمـ الدكؿ األطراؼ بحؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في التعميـ. كإلعماؿ ىذا  .ُ
ا الحؽ دكف تمييز كعمى أساس تكافؤ الفرص، تكفؿ الدكؿ األطراؼ نظاما تعميمي

 جامعا عمى جميع المستكيات كتعمما مدل الحياة مكجييف نحك ما يمي:
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(أ) التنمية الكاممة لمطاقات اإلنسانية الكامنة كالشعكر بالكرامة كتقدير الذات،  
 كتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كالتنكع البشرم؛

بداعي  ـ، فضبل عف (ب) تنمية شخصية األشخاص ذكم اإلعاقة كمكاىبيـ كا 
 قدراتيـ العقمية كالبدنية، لمكصكؿ بيا إلى أقصى مدل؛

ر.   (ج) تمكيف األشخاص ذكم اإلعاقة مف المشاركة الفعالة في مجتمع حي
 تحرص الدكؿ األطراؼ في إعماليا ىذا الحؽ عمى كفالة ما يمي: - ِ
اس عدـ استبعاد األشخاص ذكم اإلعاقة مف النظاـ التعميمي العاـ عمى أس (أ) 

اإلعاقة، كعدـ استبعاد األطفاؿ ذكم اإلعاقة مف التعميـ االبتدائي أك الثانكم المجاني 
 كاإللزامي عمى أساس اإلعاقة؛

(ب) تمكيف األشخاص ذكم اإلعاقة مف الحصكؿ عمى التعميـ المجاني  
االبتدائي كالثانكم، الجيد كالجامع، عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف في المجتمعات التي 

 عيشكف فييا؛ي
 مراعاة االحتياجات الفردية بصكرة معقكلة؛ (ج) 
حصكؿ األشخاص ذكم اإلعاقة عمى الدعـ البلـز في نطاؽ نظاـ التعميـ  (د) 

 العاـ لتيسير حصكليـ عمى تعميـ فعاؿ؛
تكفير تدابير دعـ فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيؽ أقصى قدر مف  (ىػ) 

 عي، كتتفؽ مع ىدؼ اإلدماج الكامؿ.النمك األكاديمي كاالجتما
تمكف الدكؿ األشخاص ذكم اإلعاقة مف تعمـ ميارات حياتية كميارات في  - ّ

مجاؿ التنمية االجتماعية لتيسير مشاركتيـ الكاممة في التعميـ عمى قدـ المساكاة مع 
ر آخريف بكصفيـ أعضاء في المجتمع. كتحقيقا ليذه الغاية، تتخذ الدكؿ األطراؼ تدابي

 مناسبة تشمؿ ما يمي:
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(أ) تيسير تعمـ طريقة برايؿ كأنكاع الكتابة البديمة، كطرؽ ككسائؿ كأشكاؿ 
االتصاؿ المعززة كالبديمة، كميارات التكجيو كالتنقؿ، كتيسير الدعـ كالتكجيو عف طريؽ 

 األقراف؛
ـ؛   (ب) تيسير تعمـ لغة اإلشارة كتشجيع اليكية المغكية لفئة الصي
ـ المكفكفيف، كخاصة األطفاؿ (ج) كفالة   ـ أك الصي تكفير التعميـ لممكفكفيف كالصي

منيـ، بأنسب المغات كطرؽ ككسائؿ االتصاؿ لؤلشخاص المعنييف، كفي بيئات تسمح 
 بتحقيؽ أقصى قدر مف النمك األكاديمي كاالجتماعي.

كضمانا إلعماؿ ىذا الحؽ، تتخذ الدكؿ األطراؼ التدابير المناسبة لتكظيؼ  - ْ
مدرسيف، بمف فييـ مدرسكف ذكك إعاقة يتقنكف لغة اإلشارة ك/أك طريقة برايؿ، 
كلتدريب األخصائييف كالمكظفيف العامميف في جميع مستكيات التعميـ، كيشمؿ ىذا 
التدريب التكعية باإلعاقة كاستعماؿ طرؽ ككسائؿ كأشكاؿ االتصاؿ المعززة كالبديمة 

 ية لمساعدة األشخاص ذكم اإلعاقة.المناسبة، كالتقنيات كالمكاد التعميم
تكفؿ الدكؿ األطراؼ إمكانية  حصكؿ األشخاص ذكم اإلعاقة عمى التعميـ  - ٓ

العالي كالتدريب الميني كتعميـ الكبار كالتعميـ مدل الحياة دكف تمييز كعمى قدـ 
المساكاة مع آخريف، كتحقيقا ليذه الغاية، تكفؿ الدكؿ األطراؼ تكفير الترتيبات 

 سيرية المعقكلة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة.التي
كيرتبط الحؽ في التعميـ العالي بالحؽ في التأىيؿ كالحؽ في العمؿ كما بالمادة 

 ) لمتأىيؿ كاعادة تأىيؿ ذكم اإلعاقة ِٔ(
تتخذ الدكؿ األطراؼ تدابير فعالة كمناسبة، بما في ذلؾ عف طريؽ دعـ  - ُ

عاقة مف بمكغ أقصى قدر مف االستقبللية األقراف، لتمكيف األشخاص ذكم اإل
كالمحافظة عمييا، كتحقيؽ إمكانات ىـ البدنية كالعقمية كاالجتماعية كالمينية عمى 
الكجو األكمؿ، ككفالة إشراكيـ كمشاركتيـ بشكؿ تاـ في جميع نكاحي الحياة. كتحقيقا 

عادة التأىيؿ لتمؾ الغاية، تقكـ الدكؿ األطراؼ بتكفير خدمات كبرامج شاممة لمتأى يؿ كا 
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كتعزيزىا كتكسيع نطاقيا، كبخاصة في مجاالت الصحة كالعمؿ كالتعميـ كالخدمات 
 االجتماعية، عمى نحك يجعؿ ىذه الخدمات كالبرامج:

(أ) تبدأ في أقرب مرحمة قدر اإلمكاف، كتستند إلى تقييـ متعدد التخصصات  
 الحتياجات كؿ فرد كمىكاطف قكتو عمى حدة؛

شراؾ األشخاص ذكم اإلعاقة كمشاركتيـ في المجتمع المحمي كفي (ب) تدعـ إ 
جميع نكاحي المجتمع، كأف تتاح لؤلشخاص ذكم اإلعاقة عمى أساس طكعي كفي 

 أقرب مكاف ممكف لممجتمعات المحمية، بما في ذلؾ في المناطؽ الريفية.
تشجع الدكؿ األطراؼ عمى كضع برامج التدريب األكلي كالمستمر  - ِ
عادة التأىيؿ.لؤلخصا  ئييف كالمكظفيف العامميف في مجاؿ تقديـ خدمات التأىيؿ كا 
تشجع الدكؿ األطراؼ تكفر كمعرفة كاستخداـ األجيزة كالتقنيات الميًعينة،  - ّ

عادة التأىيؿ.  المصممة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة، حسب صمتيا بالتأىيؿ كا 
، ص. ص 6000ترومل، و)برغمان ، ثانيا: االتحاد الدولي لإلعاةة 

56-20 :) 
تحالؼ مف ثماني منظمات عالمية كست  (IDA) يمثؿ التحالؼ الدكلي لئلعاقة

منظمات إقميمية لممعكقيف، يدعك لتكفير بيئة عالمية أكثر شمكالن لؤلشخاص ذكم 
 (CRPD) اإلعاقة كمنظماتيـ، مرتكزا عمي اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة

عاقة في جميع أنحاء العالـ لممشاركة في عمميات كيدعـ منظمات األشخاص ذكم اإل
األمـ المتحدة كحقكؽ اإلنساف الدكلية، كاستخداـ آليات المساءلة الدكلية، مع 
المنظمات األعضاء عمى مستكل العالـ، تمثؿ المؤسسة الدكلية لمتنمية حكالي مميار 

ة ميمشة شخص يعانكف مف إعاقات في جميع أنحاء العالـ، كىذه ىي أكبر مجمكع
في العالـ كغالبنا ما يتـ تجاىمو، كمؤلؼ مف تحالؼ الشبكات، حيث تجمع المؤسسة 

منظمة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة كعائبلتيـ مف خبلؿ  ََُُالدكلية لمتنمية أكثر مف 
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ثماني شبكات عالمية كست شبكات إقميمية، تعمؿ معان عمى تعزيز حقكؽ األشخاص 
تحدة لمنيكض بحقكؽ اإلنساف كالتنمية المستدامة، ذكم اإلعاقة عبر جيكد األمـ الم

كتدعـ منظمات األشخاص ذكم اإلعاقة لمساءلة حككماتيـ كالدفاع عف التغيير محميان 
 ككطنيان كدكليان.

كأىداؼ التنمية المستدامة جزءنا ال يتجزأ مف عمؿ  ََِّتعد خطة عاـ 
تدامة بما يتماشى مع اتفاقية المؤسسة الدكلية لمتنمية لتشجيع التنمية الشاممة كالمس

حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة التابعة لؤلمـ المتحدة كحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة، 
 كتعترؼ بو منظكمة األمـ المتحدة في نيكيكرؾ كجنيؼ.

المنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاةة )المنظمة العربية ثالثا: 
 (: 6002لألشخاص ذوي اإلعاةة، 

عربية، تعني برعاية ذكم اإلعاقة كاالعتراؼ بحقكقيـ في  ىي منظمة اقميمية
 الحياة مف خبلؿ عدد مف المؤتمرات منيا:

  الندكة العربية حكؿ حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في إطار خطة التنمية
 )َُِٔ( ََِّالمستدامة 

 لمؤتمر اإلقميمي الثاني لممرأة مف ذكات اإلعاقةا )َُِّ( 
 ) بالتعاكف مع دكؿ َُِّالمؤتمر االقميمي االكؿ لبلشخاص الصـ العرب (

 البحر المتكسط
مؤتمر الخامس لممنظمة العربية لؤلشخاص ذكم اإلعاقة تنتخب المكتب ال

الدراج  قضايا األشخاص ذكم اإلعاقة في  ََِِ-َُِٔالتنفيذم لممنظمة لؤلعكاـ 
 .ََِّإطار خطة التنمية المستدامة 

مما سبؽ يبلحظ تبني المجتمع الدكلي لحقكؽ ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي 
نيا كمطمبا تنمكيا، يحقؽ التنمية البشرية كالمينية المستدامة لذكم باعتباره حقا إنسا

http://www.aodp-lb.net/_convernce.php?events_id=87
http://www.aodp-lb.net/_convernce.php?events_id=87
http://www.aodp-lb.net/_convernce.php?events_id=71
http://www.aodp-lb.net/_convernce.php?events_id=55
http://www.aodp-lb.net/_convernce.php?events_id=55
http://www.aodp-lb.net/_convernce.php?events_id=55
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اإلعاقة، كما يضيؼ رصيد مف رأس الماؿ البشرم كاالجتماعي كالثقافي؛ يسيـ في 
رقي كتطكر المجتمعات، كيرسخ لمبادئ نظرية ما بعد اإلنسانية في عدـ التعامؿ مع 

عمي المجتمع يحقؽ عائد فردم  حقكؽ ذكم اإلعاقة بكصفيا ىبة أك منحة كلكف كاجب
 كمجتمعي.

 القياس المقارف باألفضؿ، خبرات الدكؿ في التعميـ العالي لذكم اإلعاقة
يقدـ القياس المقارف باألفضؿ تقييما لتجربة دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي 
في عدد مف الدكؿ ذات الصيت العالمي في التعامؿ مع المعاقيف، كخصكصا في 

العالي، كتستعرض الباحثة فيما يمي خبرات كبل مف أيطاليا، كالمممكة المتحدة ،  التعميـ
كاستراليا، كالكاليات المتحدة األمريكية، كالمممكة العربية السعكدية، كالمممكة األردنية، 

 كفد اختارت الباحثة الخبرات السابقة لؤلسباب اآلتية:
مجاؿ كضع التشريعات  تعتبر خبرتي ايطاليا كانجمترا  خبرات رائدة في .ُ

الخاصة باإلعاقة كرعاية ذكم االحتياجات الخاصة بشكؿ عاـ، كالتشريعات التعميمية 
بشكؿ خاص كلدييـ تاريخ طكيؿ مف النضاؿ؛ لتنمية كتطكير ذكم اإلعاقة كدمجيـ 

 في المجتمع.
مثمت خبرتي الكاليات المتحدة األمريكية كاستراليا خبرات تطكرية، بخمفيات  .ِ

اجتماعية، حيث نجد تطبيقا لمنمكذج االجتماعي كنظرية ما بعد اإلنسانية، كنماذج 
 سكاء كاف ىذا التطبيؽ ظاىريا أك حقيقيا.

مثمت خبرتي المممكة العربية السعكدية، كالمممكة األردنية، تطكرا لمخبرات  .ّ
العربية في مجاؿ دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي، في االطاريف التشريعي 

 مي، كفي المستكم التطبيقي.كالتنظي
 كقد تـ القياس كفقا لآلتي: تشريعات اإلعاقة

 أنكاع اإلعاقة .ُ
 ادارة الخدمات كالتسييبلت كالمكارد المتاحة .ِ
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 الدعـ الفني كالنفسي كاالجتماعي .ّ
 التقييـ .ْ

 الخبرة االيطالية: 
يتميز النمكذج اإليطالي ، الذم يشجع اإلدماج المدرسي لؤلفراد ذكم اإلعاقة 

عامنا مف العمؿ التجريبي  َّ) ، بأكثر مف ُٕٕٗ/ُٕٓك  ُُٕٗ/ُُٖلقانكف (ا
النظرم كالتطبيقي، كباالعتماد عمى القيـ التربكية الرائدة المعترؼ بيا دكلينا  -الرائد 

اآلف، فإيطاليا كاحدة مف أكلى الدكؿ في العالـ لتشجيع إدماج الطبلب ذكم اإلعاقة 
 .   ( Mara, 2014,p.p. 142,  78 – 82)في األحكاـ التعميمية السائدة

في دراسة عف (الحؽ في التعميـ الجامع لؤلشخاص ذكم اإلعاقة في إيطاليا. 
اتضح أنو يتـ  (Carnovali, 2017, p.p.315-326)تأمبلت ككجيات نظر) 

حماية حؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في التعميـ مف خبلؿ مختمؼ الصككؾ كالمتطمبات 
ية كالتشريعات كالسكابؽ القضائية ، كعمى مختمؼ المستكيات كالمبادئ الدستكر 

اإلقميمية ، مما يمثؿ مثاالن رمزينا لمحماية المتكاممة أك متعددة المستكيات لمحقكؽ 
األساسية. كمع ذلؾ ، في الكاقع ، ال يزاؿ األشخاص ذكك اإلعاقة يكاجيكف العديد مف 

 التحديات في الحصكؿ عمى التعميـ.
 يعات الداعمة لذوي اإلعاةة في التعميم العالي االيطالي:أوال: التشر 

في سياؽ االعتراؼ بحقكؽ اإلنساف األساسية ،  -ينص الدستكر اإليطالي 
زالة الحكاجز التي تحكؿ دكف التنمية الكاممة  كالكرامة المتساكية لجميع المكاطنيف كا 

 -بدكف أم سند مالي حتى  -كمشاركة الفرد، كأف "األشخاص القادريف عمي التعميـ  
 ,Kanter, Damiani, Ferri) ليـ الحؽ في الكصكؿ إلى أعمى مستكيات التعميـ"

2014,p.p. 17, 21-32)  ا باألشخاص ، كيتعمؽ ضماف الحؽ في التعميـ أيضن
مف الدستكر ، كالتي  ّٖمف المادة  ّذكم اإلعاقة ، عمى النحك الذم تؤكده الفقرة 
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مف الدستكر  ّالمادة ، ك في التعميـ كالتدريب الميني" تنص عمى أف لممعكقيف "الحؽ
اإليطالي ليا أىمية خاصة ، حيث تنص ، باإلضافة إلى مبدأ المساكاة بيف جميع 
المكاطنيف أماـ القانكف (المساكاة الرسمية) ، عمى كاجب الجميكرية في إزالة العقبات 

الحرية كالمساكاة (المساكاة االقتصادية كاالجتماعية القادرة عمى تقييد المكاطنيف. 
الجكىرية): "جميع المكاطنيف يتمتعكف بمركز اجتماعي متساككف أماـ القانكف ، دكف 
تمييز بسبب الجنس أك العرؽ أك المغة أك الديف أك اآلراء السياسية أك الظركؼ 
 الشخصية أك االجتماعية" يستمـز االعتراؼ بالمساكاة في الكرامة إمكانية  المساكاة في

 ,Ianes) تنمية الشخصية الفردية ، أيا كاف الكضع االجتماعي كاالقتصادم 
Demo, Zambotti, 2014, p.p. 8, 92-104). 

كلقد تخمت المكائح اإليطالية ، التي تعتبر عمى نطاؽ كاسع مف بيف األكثر تقدمان 
تبني في أكركبا كالعالـ، منذ فترة طكيمة عف النيج األصمي القائـ عمى المساعدة ل

مفاىيـ الدمج كالمشاركة االجتماعية، كيدخؿ في القانكف الكطني مبدأ اإلدماج 
كاالندماج التعميمي، ما لـ يكف الضعؼ خطيرنا بما يكفي لجعؿ مف المستحيؿ أك مف 

 الصعب لمغاية عمى الطالب المعاؽ االلتحاؽ مع الطبلب بدكف إعاقات. 
"لممساعدة كاالندماج االجتماعي  ُِٗٗ/َُْتتمثؿ السياسة المميزة في القانكف 

كحقكؽ األفراد ذكم اإلعاقة"، الذم يحاكؿ تمبية االحتياجات المعقدة ليؤالء األشخاص 
في المراحؿ المختمفة مف حياتيـ أكثر بشكؿ منيجي كشامؿ. فيما يتعمؽ بالتجربة 

الحؽ  ) عمى أنو ال يمكف إعاقةُّ، كالمادة ُِالدراسية ، ينص ىذا القانكف (المادة 
في التعميـ إما عف طريؽ تعمـ الثقافات المختمفة أك أم نكع آخر مف المشكبلت مثؿ 
الفقر أك تدني المستكل االجتماعي / الثقافي أك قمة رعاية الكالديف أك العرؽ. كما 
أرسى ىذا القانكف حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في االلتحاؽ بجميع فئات المؤسسات 

أم نظاـ أك رتبة ، بما في ذلؾ الجامعات كالتعميـ العالي.  األكاديمية الرئيسية مف
كأخيرا ، فإف ىذا القانكف أدل إلى تكفير األدكات التي تيدؼ إلى تحدم كظائؼ 
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مكانات  الطالب قدر اإلمكاف ، بما في ذلؾ التشخيص الكظيفي ، كالمينية الكظيفية  كا 
 Individualized (or) الديناميكية ، كالخطط التعميمية الفردية (أك المخصصة

personalized) Educational Plans (IEP) .(IEP ((Carnovali, 2017, 
p.p.315-326) . 

، كالتي تضمف الحؽ  ُِٗٗ) لعاـ َُْيجب إيبلء اىتماـ خاص لمقانكف رقـ( 
في التعميـ كالتدريب الميني لؤلشخاص ذكم اإلعاقة، كيؤكد حؽ الطبلب المعكقيف في 

)، كيضمف التضميف في مدارس ُِالمنصكص عمييا في المادة ( الدمج الشامؿ،
الحضانة كالحضكر في الفصكؿ العادية مف أم مستكل كالمؤسسات الجامعية، في 
الكاقع ، يمثؿ الدمج الشامؿ شرطنا أساسينا أساسينا لمتنمية الكاممة لمشخص كفقا 

ية؛ لذلؾ ، فإف إلمكانات ق في التعمـ كالتكاصؿ كالعبلقات كالتنشئة االجتماع
صعكبات التعمـ أك االحتياجات الخاصة األخرل ال يمكف أف تبرر تقييد حقو في 

 التعميـ. 
) ىك أحد أىـ األحكاـ في ىذا المجاؿ، كىك معمـ َُْمف المؤكد أف القانكف (

 (التشريع بأكممو الذم ييدؼ إلى ضماف حؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في التعميـ
1999 OECD, مختمؼ اإلجراءات َُْالصدد ، يحدد القانكف ()، في ىذا (

التنظيمية التنفيذية، بداية مف التشخيص الطبي مركرا بالمساعدات كالخدمات الفنية، 
كاعداد الممؼ الشخصي الكظيفي كالذم سيشكؿ األساس لئلعداد البلحؽ لػ "خطة 

االت التعميـ في مج -)، كعمؿ كثيقة تحدد التدخبلت المتكاممة PEIالتعميـ الفردم" (
التي يتـ تقديميا لصالح الطالب الفرد ذك اإلعاقة ، في  -كالتنشئة االجتماعية كالتعمـ 

ضكء خصائصو كقدراتو المحددة ، حتى يتمكف مف ضماف أكسع مشاركة ممكنة لو ك 
اإلدماج أثناء تنفيذ حقو األساسي في التعميـ مف قبؿ المؤسسات العامة. تحقيقا ليذه 

. ىك ما يسمى "مشركع الحياة" ، كالذم يتعمؽ I.E.Pال يتجزأ مف  الغاية ، جزء
 بالتنمية الكاممة لمطالب المعكؽ.
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عمى أساس اإلطار المكصكؼ أعبله، مف الكاضح أف التشريع اإليطالي ييدؼ 
إلى كضع الطالب، مع االحتراـ التاـ لشخصيتو كشخصيتو الفريدة، في صمب عممية 

كنمكه كتطكره. ىذا النيج يجعؿ التشريعات الكطنية  النظر بعناية في احتياجاتو
متفقة مع متطمبات اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ  -في الممخص  -اإليطالية 

، كفي ديسمبر  ََِٗاألشخاص ذكم اإلعاقة، التي صدقت عمييا إيطاليا في عاـ 
، قدـ ، ككذلؾ مف قبؿ االتحاد األكركبي، أثناء العمؿ عمى تطكير االتفاقية ََُِ

 ) ، بشأف الحؽ في التعميـ. ِْالكفد اإليطالي الرسمي مساىمة قكية في المادة (
بدمج كتعديؿ التشريعات السابقة،  ُٗٗٗ/ُٕفي بداية القرف الجديد، قاـ القانكف 

كاستكماؿ نمط إلزامية االندماج في المراحؿ العميا مف التعميـ، يمكف ألم فرد ، بفضؿ 
تعميمو ، تقديـ مساىمات شخصية لتنمية المجتمع كرفاىيتو؛  الميارات المكتسبة خبلؿ

لذلؾ ، ينبغي اعتبار ضماف الكصكؿ العادؿ كتكافؤ الفرص ألم فرد مف أجؿ تطكير 
 ).ِْ، المادة  ََِٔالميارات كاجبا كمسؤكلية المجتمع (األمـ المتحدة، 

لتعميـ أتيحت العديد مف فرص كصكؿ المعكقيف إلى ا في السنكات األخيرة ،
األكاديمي في إيطاليا، كذلؾ بفضؿ بعض المبادرات التشريعية التي دعمت تنفيذ 

 .Maggiolini& Molteni, 2013, p.p)التدابير اليامة، لحماية الحؽ في الدراسة
، كمما ىك جدير بالذكر أف لدل إيطاليا تاريخ طكيؿ مف السياسات (262 – 249

كلكية الدمج في التعميـ العالي إال مؤخرنا، كتظير المتعمقة باإلدماج ، لكنيا لـ تحدد أ
بعض التجارب اإليجابية في الجامعات؛ عمى كجو الخصكص ، فيما يتعمؽ بدكر 
الخدمات كالمراكز المتخصصة المكرسة لدعـ الطبلب ذكم اإلعاقة خبلؿ السنكات 

 .(Maggiolini&& Molteni, 2013, 249 – 262)األكاديمية 
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 مات دعم ذوي اإلعاةة في الجامعات االيطاليةثانيا: نماذج لخد
(Maggiolini& Molteni, 2013, 249 – 262): 

مف الضركرم العمؿ عمى إزالة الحكاجز المؤسسية كأساليب التدريس التي تحد 
مف عممية التعمـ كتصبح أكثر صعكبة بالنسبة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة. يعد انعكاس 

في العقكد األخيرة كاف العدد زيادة عدد الطبلب  ىذه المكضكعات أمرنا أساسينا ألنو
 ,Baker, Boland, Nowik ,2012) ذكم اإلعاقة في الجامعات اإليطالية تدريجيان 

، ارتفعت  ََُِ-ََِٗإلى  َََِ-ُٗٗٗمف العاـ الدراسي  ، ( 309-329
، مف إجمالي  ُْٖٖٓإلى  ُْْٓأعداد طبلب الجامعات اإليطالية ذكم اإلعاقة مف 

ا ُِْٕٓٗٗالطبلب في عدد   ٔٔيمثؿ الذيف لدييـ شيادة إعاقة ألكثر مف  ،شخصن
-Cineca) ٘ ، كبالتالي ىـ معفكف مف المشاركة في الرسـك الجامعية 

MIUR,2013, p.p. 249-262) . 
فيما يتعمؽ بالقكانيف الكطنية ، طبقت العديد مف الجامعات "خدمات تعميمية 

عميـ العالي، ىذا النكع مف الخدمات لو ثبلثة متخصصة" ليا ميمة دعـ الدمج بالت
 :(Mara, 2014, p.p. 142,  78 – 82) أىداؼ أساسية شاممة

خدمات التدريس لمطبلب ذكم اإلعاقة في الحياة الجامعية: عف طريؽ  :أكالن 
إزالة أم حكاجز تعميمية كنفسية كتربكية كتكنكلكجية تمنعيـ مف الحصكؿ عمى 

 التعمـ.فرص متساكية لمدراسة ك 
خدمات إلدارة كتنسيؽ األنشطة كالمبادرات التي تعزز حؽ الطبلب في  :ثانيان  

 الحصكؿ عمي خدمات كمنح التعميـ العالي.
خدمات تمبي احتياجات األفراد الخاصة ، بما يضمف المساكاة الكاممة في  :ثالثنا 

نائب رئيس  ُٗٗٗ/ُٕالكصكؿ كاألداء. عبلكة عمى ذلؾ ، يحدد القانكف 
الجامعة الذم "ينسؽ كيراقب كيدعـ جميع مبادرات اإلدماج داخؿ الجامعة" 
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، كأصبح المؤتمر الكطني لنكاب رؤساء الجامعات ََُِ). في عاـ ٓ(المادة 
 the National Conference of Deputies of Italianاإليطالية 

University Rectors (CNUDD) (CNUDD المجنة الرسمية التي تمثؿ (
 ت كأنشطة الجامعات اإليطالية فيما يتعمؽ بالطبلب ذكم اإلعاقة.سياسا

 ) :خدمات دمج الطبلب ذكم اإلعاقة في إيطاليا (Maggiolini&& 
Molteni, 2013, 249 – 262 

تعتمد الجامعات االيطالية عمي الخدمات االلكتركنية في التعريؼ بخدماتو 
لى خدمة التضميف، مف خبلؿ كالتسجيؿ لمدمج، حيث يمكف لمطالب الكصكؿ بحرية إ

 المكقع اإللكتركني أك الطبلب اآلخريف. استنادنا إلى اإلعاقة المحددة.
 الخدمات األكاديمية، كالبشرية، كاالدارية: .ُ
سيككف الطالب عمى اتصاؿ كتعاكف مع عدد مف المينييف الذيف يعممكف مف  

دارات بيركقراطية أجؿ تسييؿ إجراءات اإلدماج مف خبلؿ مستكيات متعددة، تتضمف إ
 كتشغيمية، منيـ:

  مع المرشد التربكمdesigned pedagogical tutor المعمـ ىك مستشار ،
تربكم متخصص ، كىك / ىي مدربة عمى التعميـ كاإلدماج الخاص ، حاصؿ عمى 
درجة الماجستير في ىذه المكضكعات كغيرىا مف دبمكمات التعميـ بعد الثانكم حكؿ 

 حتياجات التعميمية الخاصة، كيتمخص عممو في اآلتي:التصميـ اإلعاقة كاال
 يقترح مسار التعميـ كالدعـ،  .ُ
 كمتابعة الكثائؽ الرسمية المحدثة بشأف إعاقة الطالب،  .ِ
يطمع المعمـ عمى التشخيص الطبي لئلعاقة؛ لمتعرؼ عمى أم نكع مف  .ّ

 األدكات الشاممة التي سيحتاجيا الطالب، 
 ككسيط بيف الطالب كاألستاذ ، يمكف لممرشد المتخصص أف يعمؿ  .ْ
 إذا لـز األمر يقكـ بالمعالجة النفسية  في االجتماعات الفردية.  .ٓ
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كترم الباحثة أف ىذا المرشد سيمثؿ األساس الذم ستبني عميو حياة الطالب 
الجامعية، جيث يستمر مع الطالب بداية مف تسجيمو في الجامعة مركرا بدراستو 

دكات أك ككرسات مساعدة، حتى يصؿ بو إلي إعداد ممؼ الجامعية كما يحتاجو مف أ
تكظيفو كالذم أكدت عميو المكائح الجامعية االيطالية (سبؽ اإلشارة إليو في المحكر 
التشريعي)، كالبد مف تدريبو كتأىيمو لمتعامؿ مع ذكم اإلعاقة بما يضمف حقكقو 

نسانيتو.  ككرامتو كا 
  :السنكات القميمة الماضية ، خبلؿ الدكرات المتخصصة كالتدريس الخاص

شيدت أنظمة التعميـ كالتدريب في الجامعات اإليطالية تغييرات قكية لمتكيؼ مع 
المعايير األكركبية كتحسيف الجكدة التعميمية كالتدريبية مف خبلؿ تخصيص الدكرات 
المساعدة، ييدؼ التدريس المتخصص إلى تشجيع حضكر الطبلب كمشاركتيـ في 

 .الحياة الجامعية
  قسـ اإلرشاد: يمنح الطبلب مساحة لمتحدث عف أنفسيـ مف أجؿ تحديد

كماؿ دراساتيـ الجامعية، أك تمؾ التي  العكامؿ التي قد تخمؽ حكاجز أماـ استمرار كا 
تسبب عدـ االرتياح كاالستياء الشخصي، كىك ليس إلزامينا كيتـ فقط عندما يطمب 

لشخصية كيستكشؼ الحالة العاطفية الطبلب ذلؾ، تبدأ اإلرشاد مف تجربة الطالب ا
(عدد قميؿ مف كالطرؽ الترابطية لمطالب، تشمؿ ىذه الخدمات مستشارنا مكجزنا 

االجتماعات الفردية) كتمديدىا بالمشكرة (دكرة مف االجتماعات مكزعة عمى أساس 
احتياجات الطالب)، كما يتـ تقديـ االستشارة لممينييف، كالمتطكعيف، كاألساتذة، 

دربيف، كأكلياء األمكر، الذيف يشعركف بالحاجة لمناقشة أم قضايا قد تنشأ فيما كالم
يتعمؽ بالتجربة الجامعية لمطالب، كيتـ التعامؿ مع التفاصيؿ الشخصية فيما يتعمؽ 
بسرية الفرد، كما أف الخدمة كالمعممكف ممزمكف بالصمت بشأف تفاصيؿ الطالب، ما لـ 

 .يأذف لو / ليا بنشرىا عمى المؤل
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 .تدريس األقراف :The Peer Tutoring  يعتبرPeer Tutor  طالبنا مسجبلن
في الجامعة نفسيا مثؿ الفرد ذم اإلعاقة الذم ترحب بو الخدمة، يقدـ مدرسك النظراء 
كقتيـ كخبراتيـ في مقابؿ الحصكؿ عمى راتب صغير ك / أك تجارب تككينية، كيتـ 

لخدمة في الخدمة االجتماعية الكطنية تسجيؿ معظـ المعمميف الذيف يقدمكف ىذه ا
)Servizio Civile Nazionale كالتي تدفع منحة لمخدمات االجتماعية كالدركس ، (

الخصكصية، يتضمف التدريس النظير أشكاالن مختمفة مف التفاعؿ: كاحد إلى كاحد ، 
كالمجمكعات الصغيرة ، كالمجمكعات الكبيرة ، كاليدؼ المتنكع ، كمجمكعات أصحاب 
المصمحة، كتتحمؿ الخدمة مسؤكلية مساعدة الطبلب ذكم اإلعاقة عمى تطكير 
استراتيجيات أكثر مبلءمة لمتعمـ في الجامعة، كيمكف لممدرس النظير دعـ الطبلب 

المساعدة في الدراسة  -عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر –بعدة طرؽ مختمفة، منيا 
رات معنا كترجمة محتكيات قراءات كالتعمـ في الفصؿ كاإلعداد لبلمتحانات كاالختبا

الدكرة التدريبية،  كمثاؿ آخر ىك تسييؿ التفاعؿ مع اآلخريف كككنؾ جزءنا مف الحياة 
االجتماعية لمجامعة؛ حيث يمكف لمطالب النظير مساعدة الطالب ذم اإلعاقة في 
نشاء  تحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ حضكر الطبلب االجتماعات أك الندكات معنا ، كا 

كعات دراسة حكؿ نفس المكضكعات ، أك مف خبلؿ الشبكات االجتماعية، ىناؾ مجم
دكر آخر يمعبو المعممكف األقراف كىك دعـ استقبللية الطالب كتنقمو داخؿ الحـر 
الجامعي، كالتغمب عمى الحكاجز الناجمة عف العمارة أك الحكاجز االجتماعية، مثاؿ 

الب عمى الكصكؿ إلى غرفة الطعاـ، أك عمى ىذا النكع مف المساعدة ىك مساعدة الط
دكرات المياه، أك الفصؿ الدراسي، حتى لك كصمت العديد مف الجامعات إلى مستكيات 

 عالية مف إمكانية  الكصكؿ.
: .Individualized Educational Supportالدعـ التعميمي الفردم   -

اة الجامعية، ىدؼ الخدمة ىك التركيج كالمشاركة الفعالة لجميع الطبلب في الحي
كيحاكؿ كؿ حـر جامعي إيطالي تحقيؽ ىذا اليدؼ، بتحديد كيفية إزالة الحكاجز 
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االجتماعية كالعاطفية لصالح بيئات تعميمية أكثر سيكلة، كتطكير الخدمة التعميمية 
 مف خبلؿ عدد مف األنشطة، كتشمؿ: 

 التقييمات التربكية ككصؼ لمحات التعمـ المختمفة؛  -
 لمتدخؿ التربكم ؛ صياغة الفرضيات  -
كضع استراتيجيات تعميمية فردية ؛ بالتشاكر مع األساتذة لكضع استراتيجيات  -

 أم عقبات في الحضكر ؛ كالتعريؼ بالطرؽ المعادلة لمدرجات  لمتدخؿ تيدؼ إلى إزالة
كتكفير اإلرشاد التربكم أثناء عممية التكجيو لتقييـ المتطمبات الكظيفية لمدراسة  -

الجامعية ، عمى سبيؿ المثاؿ اختبار أماكف اإلقامة أك المساعدة في االختبارات 
كيعتبر التقييـ التربكم  التعميمية مثؿ فترة االختبار الممتدة أك أدكات المساعدة.

كالتدخؿ المحقؽ مف خبلؿ الدعـ التعميمي الفردم أمرنا أساسينا إلنشاء امتحانات 
مكف لمطبلب ذكم اإلعاقة إجراء امتحانات الجامعة مناسبة لمطبلب ذكم اإلعاقة، في

باستخداـ الكسائؿ البلزمة؛ كالتي تشمؿ الدعـ التكنكلكجي كالبصرم كالسمعي (عمى 
 سبيؿ المثاؿ ، البرمجيات ، كاآلالت الحاسبة).

باإلضافة إلى ذلؾ كباالتفاؽ مع األستاذ كبمساعدة المعمـ ، يمكف لمطبلب  -
ختمفة إلجراء ىذه االختبارات؛ يتـ دعـ االختبارات بشكؿ ذكم اإلعاقة إيجاد طرؽ م

فردم كتحديدىا كفقنا لطبيعة إعاقة الطالب، كىي تشمؿ، عمى سبيؿ المثاؿ ال 
الحصر، الكقت الطكيؿ كاستخداـ برامج خاصة لممساعدة في إجراء االختبارات. عمى 

مطبكعات ذات الحجـ ال-سبيؿ المثاؿ، يعد استخداـ طريقة برايؿ كالمطبكعات الكبيرة 
كالعركض التقديمية الصكتية مف العكامؿ الميسرة التي تتيح لمطبلب ذكم  -الكبير

ا السماح  اإلعاقة البصرية الكصكؿ بشكؿ أفضؿ إلى بيئة االختبار، كما يمكف أيضن
ليؤالء الطبلب بتمديد الكقت أثناء االختبار ، حيث يكفر الدعـ الخاص كؿ ما يحتاجو 

 ؿ المتساكم.الطالب لمكصك 
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 The personalization ofيمعب تخصيص التدخبلت التعميمية  -
educational interventions  ا دكرنا ميمنا ليس فقط في االمتحانات، كلكف أيضن

عف طريؽ السماح لمطبلب ذكم اإلعاقة بحضكر أنشطة التعمـ اليكمية المنتظمة، 
بكجكد طالب أصـ اتخاذ  عمى سبيؿ المثاؿ ، يجب عمى المحاضر الذم تـ إببلغو

جميع التدابير البلزمة لجعؿ محتكيات الدرس كالمكضكعات قابمة لمكصكؿ كمفيكمة، 
كتشمؿ ىذه استخداـ الكبلـ البطيء كالمباشر، كتكافر المكاد الرقمية ، كعرض شرائح 
الممخص، كمما ىك جدير بالمبلحظة أنو ال يتـ تكفير مترجـ لغة اإلشارة عادةن بسبب 

يؼ المرتفعة لمخدمة كيمكف لعدد قميؿ جدنا مف الجامعات الخاصة تقديـ ىذه المصار 
 المساعدة ؛ عادة ما يدفع الطالب لممترجـ

كمع كؿ الخدمات السابقة، ال يزاؿ ىناؾ بعض القمؽ مف أف أعضاء ىيئة 
التدريس قد يحممكف صكر نمطية مسبقة يمكف أف تشكؿ عائقنا أماـ نجاح الطالب،كقد 

لة اإلعاقة عمى التكقعات كقد تفتقر ىيئة التدريس إلى فيـ احتياجات الطبلب تؤثر حا
الذيف يعانكف مف اإلعاقة؛ فمسئكلية  ىيئة التدريس مسئكلة بشكؿ مباشر عف فيـ ىذا 

 الطبلب مضاعفة؛ مف خبلؿ تكفير المناخ الدراسي المناسب.
دة بمكاقؼ أعضاء لذلؾ فإف النجاح األكاديمي لمطبلب ذكم اإلعاقة يتأثر بش

عبلكة عمى ذلؾ ، فإف تصكرات  ،ىيئة التدريس كاستعدادىـ لتكفير أماكف إقامة
الطبلب لزمبلئيـ في الصؼ كالقبكؿ كالدعـ البلحقيف ليؤالء الذيف يختمفكف عنيـ أمر 

-Baker, Boland, Nowik, 2012, 309) ميـ لرضاىـ كنجاحيـ في بيئة الكمية
329 ). 

ائدة لػ "مناخ الفصؿ الدراسي" ، خاصة في الفصؿ الدراسي، تؤثر الخصائص الس
عمى نجاح الطبلب، خاصةن ذكم اإلعاقات، كيحتاج مجاؿ البيئات الحساسة كالداعمة 
إلى مزيد مف االستكشاؼ ألف التقدـ األكاديمي لمطبلب ذكم اإلعاقاتكبير، كتكفير 

 جتة بعدة طرؽ، منيا:الدعـ التربكم كالتعميمي ألعضاء ىيئة التدريس، تتـ معال
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: تقـك الخدمة بتعريؼ كتقديـ الحمكؿ .Technical Supportدعـ فني  . أ
التكنكلكجية األنسب لبلستجابة الحتياجات الطبلب، كتشمؿ الخدمة ثبلثة مجاالت 

 لمدعـ: 
أكال: أنو يكفر التقييـ التكنكلكجي لتقييـ الحاجة مف حيث التكنكلكجيا المساعدة  -

 الحمكؿ المناسبة. كالتشاكر في اختيار
ثانيا: تكفر ىذه الخدمة التثقيؼ بشأف مشاريع محددة مف االستقبلؿ الذاتي   -

 فيما يتعمؽ بالتقنيات الجديدة لمكصكؿ إلى الدراسة كالعمؿ.
ثالثنا: تكفر الخدمة الدعـ التكنكلكجي كالمساعدة في المكقع باإلضافة إلى  -

 المساعدة عف بيعد.
مجمكعة كاسعة مف األجيزة كالتقنيات المساعدة كقد شمؿ مجاؿ الدعـ ىذا  

التي تساعد في عممية التعميـ كالتعمـ لمطبلب ذكم اإلعاقة، عمى سبيؿ المثاؿ ، يعد 
باإلضافة إلى برنامج التكسيع الخاص بمثابة مكارد أساسية  Brailleشريط برايؿ 

طبلب لؤلشخاص الذيف يعانكف مف إعاقات بصرية؛ حيث يتيح تخميؽ الكبلـ لم
المكفكفيف االستماع إلى نص مكتكب كيجعؿ فيمو أسيؿ، حتى بالنسبة ألكلئؾ الذيف 

 يعانكف مف صعكبة في تعمـ المغة مثؿ عسر القراءة.
تزداد قائمة الكسائؿ التكنكلكجية المتاحة في السكؽ عمى نطاؽ أكسع كأكثر دقة، 

كمحركات القمـ الخاصة بما في ذلؾ السبكرات التفاعمية كأجيزة التعرؼ عمى الكبلـ 
 لكتابة المبلحظات.

تشترم الجامعات اإليطالية تدريجيان ىذه األدكات لمطبلب، في حيف أف 
 التكنكلكجيا المساعدة تمثؿ دعمنا فعاالن لمتجربة الجامعية .

 :إعفاء مف رسكـ الجامعة 
) ٖ(المادة  ََُِأبريؿ  ٗيستثني قرار رئيس مجمس الكزراء المؤرخ  

لذيف يعانكف مف إعاقة تصؿ إلى أك تزيد عمى ستة كستيف في المائة" مف "الطبلب ا
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) مف ىذا المرسكـ منح المنافع ُْالرسكـ أك االشتراكات الجامعية، كتنظـ المادة (
االقتصادية كمعايير تمقييا، كيعد إعفاء الرسكـ دعمنا اقتصادينا ميمنا يعزز االلتحاؽ 

 بالتعميـ العالي ألم فرد ذم إعاقة.
كتعد تجربة الخدمة في الجامعة الكاثكليكية في القمب المقدس بميبلنك أحد األمثمة 

 اإليطالية العديدة عمى االلتزاـ بتنفيذ ىدؼ تضميف التعميـ العالي لكؿ طالب
خدمة دمج الطبلب ذكم اإلعاقة كعيسر القراءة في الجامعة الكاثكليكية لمقمب 

 ( Maggiolini, Molteni, 2013, 249 – 262)  المقدس في ميبلنك
the Catholic University of the Sacred Heart in Milan: 

لتكضيح التزاـ إيطاليا بتعميـ الشباب المعكقيف ؛ دعـ األكاديمية بأكمميا في فيـ 
التحديات كاالحتياجات كالمكارد ليؤالء الطبلب ، كتعزيز جيكد المينييف المتخصصيف 

 كالمتطكعيف
لكاثكليكية لمقمب المقدس في ميبلنك منذ العاـ الدراسي سنت الجامعة ا

كز اسياسة دعـ كتكجيو لمطبلب ذكم اإلعاقاتمف خبلؿ تأسيس مر  َََِ/ُٗٗٗ
 SISD.( theمتخصصة في مكاقع مختمفة؛ لخدمة دمج الطبلب ذكم اإلعاقة (

Service for Inclusion of Students with Disabilities (SISD كمنذ عاـ ،(
ا لمطبلب ذكم الثقافات التعميمية المختمفة في إيطاليا  ََِٗ  -، تـ فتح الخدمة أيضن

ال ييعتبر تعميـ الثقافات المختمفة إعاقة ، كىذا ىك السبب في عدـ تضمينيا في البداية 
كتمشيا مع االتجاه الكطني، شيدت الجامعة الكاثكليكية عددا متزايدا  -في الخدمات 

طالب مسجميف  َََِٓفي حـر ميبلنك، مف بيف أكثر مف مف الطبلب ذكم اإلعاقة 
منيـ مف إعاقة أك عيسر القراءة، كىك ما  ِِْ، يعاني  َُِّ/َُِِلمعاـ الدراسي 

يعانكف مف إعاقات  Specifi cally  ،56٘ مف إجمالي عدد الطبلب  ٕٔ.ُيمثؿ 
، بما طالبنا يعانكف مف اضطرابات أخرل ُّْلدييـ إعاقات حسية ك َْجسدية، ك 

 طالبا يعانكف مف عسر القراءة. َٗفي ذلؾ األمراض النفسية ؛ 



 

118 

أجبر التعقيد كتنكع الظركؼ المسؤكليف عمى تقديـ خدمة متخصصة لمغاية، 
يعمؿ مكظفك الخدمة عمى تمبية االحتياجات التعميمية المختمفة كدعـ الطبلب ذكم 

يمية كاستكماؿ برامجيـ اإلعاقة لتمكينيـ مف الكصكؿ الكامؿ إلى المرافؽ األكاد
 الدراسية بنجاح، كيقدـ المركز نكعيف مف الخدمات:

  سكرتير يقدـ الدعـ الفني كاإلدارم (عمى سبيؿ المثاؿ ، مع التسجيؿ ؛
مكانية  الكصكؿ إلى المباني كالمساحات كالكراسي المتحركة  كاإلعفاء مف الرسكـ ؛ كا 

دارة األشخاص الذيف يحتاجكف إلى مرافقة ؛   كتكظيؼ المكاد التعميمية)؛ كا 
   كالمعممكف التربكيكف، الذيف يقدمكف النصح كالدعـ، كلمحات عامة عف مسار

 الطالب أثناء الدراسة. 
  ا خدمة نقؿ مكككية تربط مختمؼ مكاتب الجامعة، كىي ترافؽ ىناؾ أيضن

محطات السكؾ الحديدية الرئيسية، كيمكف لمطبلب ذكم اإلعاقاتالحركية الكصكؿ 
 .إلييا

يتمتع المعممكف العاممكف في الخدمة بخبرة محددة في نكع معيف مف اإلعاقة. تـ 
تطكير اختيار تقديـ دركس متخصصة لضماف قدرة المعمميف عمى فيـ المشكبلت 

 المتعمقة بػنكع كاحد مف اإلعاقة ، ككذلؾ لتسييؿ البحث في التنمية التعميمية. 
 مراحل دمج الطالب 

راحؿ ميمة في عممية دمج الطبلب في مجتمع الجامعة يمكننا تحديد ثبلث م
 الكاثكليكية األكسع: 

 بدء التكجيو (الترحيب) ، -
 Placement andكالكصكؿ إلى نظاـ الجامعة (التنسيب كالمتابعة) ،   -

Follow Up. 
 كالرصد طكاؿ فترة الدراسة (اإلشراؼ التربكم). كيرد كصؼ كؿ مرحمة أدناه.  -
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 :  Step 1: Welcoming الترحيب أوال : الخطوة األولي 
 تمثؿ الخطكة األكلي نقطة الدخكؿ في العممية بأكمميا ىي الترحيب بالطبلب  

بمفردىـ أك برفقة أسرىـ ، الذيف يسعكف لمحصكؿ عمى مساعدة مف المركز بقصد حؿ 
المشكبلت مف خبلؿ االندماج االجتماعي، قبؿ كؿ شيء ، تقدـ الخدمة لمطبلب 

 ة كالتفكير في األىداؼ األكاديمية كاالجتماعية كالشخصية.فرصة لممشارك
سكؼ يستكشؼ المينيكف، مع الطالب، جميع العناصر كالشركط التي تحدد 
استبعاده مف الحياة الجامعية، حيث ترحب الخدمة بالطالب، كتعترؼ باالحتياجات 

 المتعمقة بطمب الخدمات، كتكضيح الثقافات التي تسبب الضيؽ لمطالب.
تركز خطكة ىامة أخرل عمى عممية اختيار مقرر دراسي يمبي تطمعات كأىداؼ 
الطالب، ينتج اختيار الطبلب لمدراسة في نياية المرحمة الثانكية مف عممية طكيمة عمى 
تعميميـ بالكامؿ إلى ىذه النقطة، إنيا الفرصة الحقيقية األكلى لمطالب لتصميـ مستقبؿ 

عنى حقيقي إلمكانية  الكصكؿ إلى الكظيفة المناسبة ميني، مف أجؿ اتخاذ خيار لو م
مستقببل، يجب عمى الطالب تطكير الكعي الذاتي الكامؿ حكؿ المسار الذم سيتبعو؛ 
فالكعي الذاتي كاألىداؼ المينية الكاضحة تساعد عمى منع الطبلب مف استخداـ 

 الخبرة الجامعية لتمديد مسار الدراسة كتأخير التخرج.
 مرحمة التكجيو األكلى ، يعالج الفريؽ في الخدمة عدة أىداؼ:فيما يتعمؽ ب

اآلباء -إقامة عبلقة مع األسرة: يقكـ المكظفكف بإجراء مقابمة مع أسرة الطالب -
ا يحممكف مخاكؼ  كاألميات لدييـ آماؿ كتكقعات كثيرة البنيـ أك ابنتيـ كلكنيـ أيضن

ألسرة تعني رعاية الطالب إقامة عبلقة مع ا -كمخاكؼ حكؿ العالـ الذم سيكاجييـ
ا تحقيؽ تكازف جيد بيف   كبيئتو؛ كىذا يعني أيضن

  تحمؿ الجامعة المسؤكلية الكاممة عف تعميـ الطالب 
  .ك اعتماد الطالب تمامنا عمى األسرة كغير قادر عمى التمكيف الذاتي 
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تعزيز استقبللية الطالب ، الذم يجب أف يككف مدركنا لؤلداء األكاديمي  -
 عادات الدراسة كمكاطف القكة الدراسية كمجاالت التحسيفالشخصي ك 

اختيار الطالب لمتخصص الميني ، كالذم يتحقؽ مف خبلؿ منيج محدد،  -
مشركعنا بنقطة بداية كنياية محددة، كتعتبر الرؤل التي تقدميا الخدمة حافزنا ميمنا 

 دؿ.لمترقية، كبناء عبلقات مع اآلخريف عمى أساس الثقة كاالحتراـ المتبا
 Step 2: Placement and الخطوة الثانية: التضمين والمتابعة

Follow Up  
تتـ ىذه الخطكة خبلؿ األشير األكلى لمطالب في الجامعة كىي لحظة حرجة لكؿ 

عمى سبيؿ المثاؿ ، في حالة  -كأكثر أىمية بالنسبة لؤلفراد ذكم اإلعاقة-طالب
ضعؼ الحركة ، فإف الحركة ضعؼ البصر (ضعؼ البصر أك العمى) أك في حالة 

المتكررة مف غرفة الصؼ إلى الفصؿ الدراسي في الجامعة يمكف أف تسبب صعكبة 
بالغة في الكمية، في حالة أخرل، يمكف لمطالب ذم الميارات السمعية المحدكدة أف 
يكافح مف أجؿ متابعة الدرس إذا كاف ىناؾ العديد مف األشخاص في الفصؿ، 

 لضكضاء. كبالتالي الكثير مف ا
في ىذه الخطكة، يمثؿ المعممكف األقراف مكردان رئيسيان لمطبلب ذكم اإلعاقة، يقدـ 
ىؤالء الشباب مساعدتيـ في الفصؿ عف طريؽ مرافقة الطبلب أك مساعدتيـ في 

 بعض األنشطة اليكمية (الغداء ، المرحاض، إلخ).
يف، كلذلؾ يتـ يشعر الطبلب بأنيـ جزء مف نظاـ جامعي، لتيسير عممية التضم

تزكيد الطبلب ببيئة ترحيب مفتكحة، مف جية كمف جية آخرم العمؿ عمى تسييؿ 
الظركؼ التي تتيح ليؤالء الطبلب متابعة دراستيـ بفعالية. كيمثؿ إببلغ األساتذة 
باالحتياجات المحددة لكؿ طالب فيما يتعمؽ بإعاقتو أمرا بالغ األىمية، حيث يعد 

ا لمغاية ألنو مما يتيح لممدرسيف  -ذم تيسره الخدمةال-التكاصؿ مع األستاذ  أمرنا ميمن
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مقابمة الطبلب كتنفيذ طرؽ التدريس التي تمكف الطبلب ذكم اإلعاقة مف المشاركة 
الفعالة في الفصؿ؛ لضماف حقكؽ الطبلب كالتأكد مف أف الطمبات مناسبة ، يمكف 

 مف خبلؿ مدرس الخدمة. لمطالب الكصكؿ إلى األساتذة كشرح االحتياجات الشخصية 
 Step 3: Educationalالخطوة الثالثة: اإلشراف التربوي 

Supervision 
يضمف فريؽ الخدمة المراقبة المستمرة مف خبلؿ المقاببلت الفردية عمى مدار فترة 
زمنية قصيرة مف أجؿ مراجعة خطط العمؿ كمشاركتيا كتغييرىا، يقكـ المعمـ كالطالب 

يؿ المشكبلت المتعمقة بتنظيـ الحياة األكاديمية كتحديد الحمكؿ في ىذه الخطكة بتحم
الممكنة كمناقشة الطريقة األنسب لمدراسة، استنادنا إلى معرفتيـ بإعاقة كؿ طالب 
كعبلقة الطالب بالمعمـ، يمكف لممدرسيف تقديـ تقييـ حكؿ أنسب طريقة لمدراسة، 

 : كيكضع في االعتبار خبلؿ ىذا اإلشراؼ عكامؿ مختمفة
 الثقافات المختمفة لمطالب 
  كاالحتياجات التعميمية الخاصة؛ 
   كالميارات المعرفية ؛ 
 .كالحاجة إلى طرؽ التدريس كأدكات الدراسة البديمة 

 المشروعات والمبادرات التعميمية لدعم ذوي اإلعاةة في الجامعة
ة كؿ يمتحؽ المتطكعكف كالطبلب بالخدمة االجتماعية الكطنية التي تنظـ أنشط

عاـ لرفع مستكل الكعي حكؿ اإلدماج كاإلعاقة، بمشاركة أعضاء ىيئة التدريس 
 كالطبلب، بدعـ مف المعمميف كالمتخصصيف.

 مشروع "مرحبا بك من أجل الدعم -
كالذم ييدؼ إلى إشراؾ الشباب ذكم اإلعاقة في الحياة الجامعية، كلدت   

لمطمبة المتطكعيف الفرصة لتجربة فكرة ىذا المشركع بعد دكرة تدريبية أتيحت خبلليا 
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اإلعاقة، كتـ القياـ بو في معيد المكفكفيف تحت شعار "الحكار في الظبلـ"، كحفزىـ 
 معنى ىذه التجربة عمى التكصية بنشاط مماثؿ لمطبلب اآلخريف.

عادة ما يتـ ىذا الحدث في شير مايك في أديرة الجامعة كييدؼ إلى تكعية 
شخص في ىذه المبادرة، التي تنطكم  ََُيشارؾ أكثر مف الطبلب بماىية اإلعاقة، 

 عمى االنخراط في نكعيف مف المحاكاة: 
  ضعؼ البصر 
  .كضعؼ الحركة 

يرافؽ المشاركيف متطكعك الخدمة المدنية الكطنية كالطبلب ذكك اإلعاقة، كيمثؿ 
كم تحد قكم لممشاركيف ألنيـ يختبركف الثقافات الصعبة التي يتعيف عمى الطبلب ذ

 اإلعاقة مكاجيتيا داخؿ الجامعة يكمينا.
 ”"Put Yourself in My Shoesمبادرة" "ضع نفسك في حذائي"  -

ىذه المبادرة جزء مف مشركع "مرحبنا بؾ مف أجؿ الدمج، كتمثؿ مبادرة "ضع 
نفسؾ في حذائي" أحد المشاريع الرائدة في كؿ عاـ مف قبؿ المعمميف كالطبلب 

مف قبؿ مجمكعة مف الطبلب برئاسة  َُُِلمبادرة عاـ كالمتطكعيف، تـ إطبلؽ ا
األستاذ لكيجي دالكنزك، مندكب رئيس الجامعة لشؤكف اإلعاقة كالشمكؿ، كالمستشاريف 

 التربكييف.
 ّٖمشاركيف منيـ  َُٖشارؾ ‛مف "ضع نفسؾ في حذائي  َُِِفي نسخة 

ركة أكبر لكمية ذككر، ينتمي الطبلب إلى جميع كميات الجامعة، مع مشا ِٓإناث ك 
العمكـ اإلنسانية كالتربية، لـ يكف غالبية المشاركيف قد عانكا مف قبؿ مف مكاقؼ مماثمة 
كلـ يكف الكثير منيـ عمى دراية بكجكد خدمة إلدماج الطبلب ذكم اإلعاقة كعيسر 

 القراءة كتنفيذ مبادرات لمطبلب ذكم اإلعاقة. 
رة في التعمـ التجريبي فيما يتعمؽ شارؾ الطبلب األفكار كالمشاعر مف ذكم الخب

بالقكالب النمطية المتعمقة باإلعاقة، اثناف مف المشاركيف في مجمكعة التركيز كانكا 
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طبلبنا يعانكف مف ضعؼ البصر ككانكا مرشديف خبلؿ الحدث، كانت المناقشة غنية 
م لمغاية، كفقنا لممشاركيف، ساعدىـ الحدث عمى فيـ طريقة حياة طبلب الجامعة ذك 

اإلعاقة كتحديد مكاقؼ التعاطؼ كالمساعدة تجاه الطبلب ذكم اإلعاقة، كأدرؾ أعضاء 
ىيئة التدريس أىمية ىذه التجربة ، كخاصة فعاليتيا في السماح ليـ باالتصاؿ بشكؿ 

 أفضؿ بالطبلب ذكم اإلعاقة.
مما سبؽ ترم الباحثة أف االىتماـ بذكم اإلعاقة في الجامعة يحتاج في البداية 

يماف الكامؿ بأىمية دمج ىؤالء الطبلب في الحياة الجامعية، مف الناحية الحقكقية لئل
 كاإلنسانية، كأف ىذا الدمج يتـ عمي مستكييف:

: كيتضمف رؤية الجامعة كأىدافيا في خدمة ذكم اإلعاقة، المستوي الرسمي
دكات كالخدمات الميسرة ليا، كتكفير اإلمكانات  المادية كالبشرية البلزمة، كاأل

التكنكلكجية، كدعـ الطبلب كاألساتذة، كتعديؿ المعايير التعميمية بما يتكافؽ مع اليدؼ 
 مف الدمج.

 : كيشمؿالمستوي التطوعي
المشركعات كالمبادرات التي تتـ تحت مظمة الجامعة، يتطكع فييا أعضاء  -

 ىيئة التدريس ( المرشديف كالداعميف لذكم اإلعاقة) كالطبلب (األقراف). 
يشمؿ التبرعات مف المجتمع المحيط لدعـ الجامعة كتقديـ أفضؿ  كما -

الخدمات لذكم اإلعاقة كمنيا خدمة النقؿ لمطبلب، تكفير األدكات المساعدة مف 
 كراسي متحركة كسماعات، كغيرىا مما يشمؿ أنكاع اإلعاقة المختمفة.

 الخبرة الثانية : أستراليا
اة كتحتفؿ بالتنكع بجميع أنكاعو في التعميـ تتبنى الجامعات في أستراليا قيـ المساك 

العالي لضماف بيئة تعميمية مثالية لمجميع، باإلضافة إلى ذلؾ ، تمتـز سمطات التعميـ 
ا بتقديـ الدعـ مف خبلؿ استراتيجيات فعالة كمممكسة  ),p.415) Hartley ,2015تمامن
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 التشريعات والقوانين الداعمة لذوي اإلعاةة:
كالخطة  كشفت المشاكرات في تطكير اإلستراتيجية  الكطنية لئلعاقة في أستراليا،

 Committee of Economic) الكطنية لمتأميف، كتقرير لجنة التنمية االقتصادية 
Development in Australia, 2015) مف األسترالييف  ْٓأف  ضد العجز ٘

ذكم اإلعاقة "يعيشكف في فقر أك بالقرب منو، كأف الحؿ يكمف في المشاركة في 
الحقكؽ األساسية  -ذكم اإلعاقة –التعميـ لتقميؿ خطر حرماف أكبر أقمية في أستراليا 

و، ناىيؾ عف الترؼ النسبي في عيش حياة التي يعتبرىا اآلخركف أمران مفركغنا من
جيدة، أم أف ما يقرب مف أربعة مبلييف شخص يعانكف مف إعاقة في أستراليا 

 ََِٗمعرضكف لخطر أك يعاممكف حالينا بشكؿ غير عادؿ، مكزعكف في عاـ 
 كاآلتي:
 ِٓ  ا لدييـ ْٔك  ُٓ٘ فقط مف السكاف تتراكح أعمارىـ بيف إعاقة  عامن

 سنة  ُِ٘ مف الناس دكف ٓٓ شديدة مقارنة مع
  ُّ  ك  ُٓ٘ فقط مف األشخاص ذكم اإلعاقة الذيف تتراكح أعمارىـ بيف

٘ مف األشخاص غير  َِعامنا أكممت درجة البكالكريكس أك أعمى ، مقارنة مع  ْٔ
 المعكقيف.

مثؿ ىذه التباينات الصارخة تطمبت استجابات إستراتيجية لمعالجة أكجو عدـ  
نشا ء مجتمع أسترالي جامع في اقتراح إطار عمؿ لفيـ الشمكؿ كتفسير المساكاة، كا 

 تطكر كتأثير السياسات كالتشريعات
ىذا بالرغـ مف اىتماـ استراليا بسف القكانيف التي تدعـ ذكم اإلعاقة مف 

 ).ُالسبعينات حتي األلفية الثالثة، كما يكضح شكؿ (
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 )ُشكؿ (

 تطكر تشريعات اإلعاقة في استراليا
 Quentin Bryce (Governor General of the Commonwealthدر المص

of Australia),2011)( 
حركة حقكؽ اإلعاقة المبكرة، كفي ) أف السبعينات قد مثمت ُ(يكضح شكؿ 

كانت السنة الدكلية لممعكقيف غي استراليا، كتـ اقرار قانكف خدمات اإلعاقة  ُُٖٗ
فاقية األمـ المتحدة لحقكؽ األشخاص ذكم ، بينما صدقت أستراليا عمى ات ُٖٔٗعاـ 

  Convention on the Rights of Persons with Disabilities اإلعاقة
)CRPD كما يميو التطبيؽ الفعمي لمقكانيف، كيبلحظ  َُُِ، ليككف عاـ ََِٖ) عاـ

 Quentin Bryce (Governor General of the Commonwealth of اآلتي
Australia),2011)(: 

ميدت  -) ُِٗٗ-ُّٖٗ) كعقد اإلعاقة (ُُٖٗسنة الدكلية لممعكقيف (ال -
الطريؽ لكثير مف التغييرات ، كعززت اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ األشخاص ذكم 

االعتراؼ   -ََِٖالتي صدقت عمييا أستراليا في عاـ  - ََِٔاإلعاقة في عاـ 
 بحقكؽ اإلنساف لؤلشخاص ذكم اإلعاقة في أستراليا .
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أحد المعالـ التشريعية المبكرة اليامة  ُٖٔٗقانكف خدمة المعكقيف لعاـ يعد  -
التي ال تزاؿ تدعـ اإلعاقة في أستراليا، كىك يغير بشكؿ جذرم الطريقة التي يتـ بيا 
كضع األشخاص ذكم اإلعاقة في عمميات تشريعية كسياسات أكسع، كيخمؽ فرص 

ؿ: احتراـ القيمة كالكرامة لمتحكالت المكضكعية حيث تتبنى مبادئ أساسية مث
اإلنسانية، كتمكف األشخاص ذكم اإلعاقة مف نفس الحقكؽ التي يتمتع بيا أفراد 

 المجتمع اآلخركف في تحقيؽ قدراتيـ، كالمشاركة في اتخاذ القرارات بشأف حياتيـ.
ا في عاـ AHRCالمجنة األسترالية لحقكؽ اإلنساف ( - ، ُٖٔٗ) تأسست أيضن

نية عف مجمكعة حقكؽ اإلنساف في أستراليا، كالتشريعات ، بما كتتكلى مسؤكلية قانك 
دكرنا ميمنا لؤلشخاص ذكم اإلعاقة  AHRCفي ذلؾ التمييز ضد المعكقيف،  يمعب 

الذيف يدرسكف في التعميـ العالي، في تكجيو الممارسيف داخؿ الجامعات، كتطكير 
جراء تحقيقا دارة الشكاكل، كا  ت عامة في قضايا حقكؽ التعميـ البرامج كالمكارد، كا 

 اإلنساف ذات أىمية كطنية.
) كالتشريعات الثانكية مثؿ معايير اإلعاقة لمتعميـ DDA( ُِٗٗقانكف  -
 (المعايير). ََِٓ

سياسة المساكاة في التعميـ العالي األسترالية تكجت عدة قرارات إستراتيجية في 
كالذم يشير  ُٖٖٗلعاـ  بياف سياسة التعميـ العالي الصادر عف الحككمة األسترالية

إلى إنشاء مكاطف مكحد، كأف نظاـ التعميـ العالي يعزز التنكع كالجكدة كالنمك مع 
استجابة لمعكامؿ االقتصادية كاالجتماعية الناشئة، كقد تـ تحديد ىدؼ طمكح لػ الييئة 
الطبلبية لتعكس بشكؿ أكثؽ بنية المجتمع ككؿ كتككينو مف خبلؿ إدارة التعميـ 

 DEET]((Department of Employmentيب في مجاؿ التكظيؼ كالتدر 
Education and Training (DEET),1988) كالتي تستيدؼ الفئات الممثمة ،

تمثيبل ناقصا بما في ذلؾ األشخاص مف طبقات اجتماعية كاقتصادية منخفضة، كغير 
ت الدراسة غير الناطقيف باإلنجميزية، كالمناطؽ اإلقميمية كالنائية ، كالنساء في مجاال
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التقميدية، كاألشخاص مف السكاف األصمييف كسكاف جزر مضيؽ تكريس، كاألشخاص 
ذكم اإلعاقة، ككانت النتيجة المرجكة المشاركة في التعميـ العالي عمى نطاؽ أكسع 

 كأكثر إنصافنا في المستقبؿ.
كقد عممت الحككمة األسترالية جاىدة عمى تكفير فرص متساكية لمطبلب 

كقيف لحضكر التعميـ العالي. القكانيف ىي أساس التزاميـ بحماية كتعزيز مبادئ المع
المساكاة في التعميـ، كبمكجب القانكف الحالي، تمتـز كؿ جامعة أك أم طرؼ معني 
آخر في العممية التعميمية بتكفير بيئة تعميمية عمى قدـ المساكاة سكاء مف حيث 

ة، كيكجد حتى اآلف قانكناف يحمييما الطبلب المساعدة التعميمية أك البنية التحتي
 سنكات): ٓالمعكقكف في أستراليا كيضمناف حقكقيـ (تتـ مراجعة القانكف كؿ 

  صٌكت عميو البرلماف األسترالي في عاـ  - ُِٗٗقانكف اإلعاقة كالتمييز لعاـ
كالذم ينص عمى أف كؿ عمؿ تمييزم ضد المعكقيف ، بما في ذلؾ في مجاؿ  ُِٗٗ
 ـ ىك مخالفة لمقانكف، كبالتالي يتـ إدانتو.التعمي
  بناءن عمى قانكف اإلعاقة كالتمييز لعاـ  - ََِٓمعايير اإلعاقة لمتعميـ
، كالغرض منو ىك التأكد ََِٓتـ تعديؿ معايير اإلعاقة لمتعميـ في عاـ  - ُِٗٗ

مع مف أف مقدمي التعميـ العالي يدرككف مسؤكلياتيـ فيما يتعمؽ بالطمبة المعكقيف 
 كضع معايير محددة لئلعاقة. 
  Disability Discrimination Act (DDA) ُِٗٗكقد كاف قانكف عاـ 

أساس لتحديد أف اإلعاقة جزء مف حياة كؿ شخص كأف األشخاص ذكم اإلعاقة 
يتمتعكف بنفس الحقكؽ التي يتمتع بيا أم شخص آخر في المجتمع، كعمي ذلؾ 

فقط إلزالة الحكاجز أماـ الكصكؿ  كضعت الجامعات خطط عمؿ مؤسسية ليس
ا إلظيار االمتثاؿ لمتشريع، مف خبلؿ (لجنة اإلنتاجية عاـ  كالمشاركة كلكف أيضن

، َُِِ) كالمعايير التي كضعتيا كزارة التعميـ مع التكظيؼ كأماكف العمؿ عاـ ََِْ
ال إلى أنو عمى الرغـ مف أف كؿ كاحدة كانت فعالة إلى حد ما في تحقيؽ أىدافيا ، إ
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أف التحسينات مطمكبة لتنفيذىا بشكؿ أكثر فعالية، كعمي ذلؾ تـ كضع تعريفات 
كمؤشرات أداء مشتركة كمف ثـ تـ استخداميا لمراقبة تأثير السياسة. تـ تخصيص 
تمكيؿ األسيـ الحككمية سنكينا عمى أساس أداء مؤسسي كاضح ضد تمؾ المؤشرات 

)Hartley,2015, p.416 .( 
كقد تـ تحكيؿ التعميـ العالي في استراليا الي تعميـ أكثر عدال كانصافا بتضميف 

يات ذكم االحتياجات الخاصة في التعميـ كرصد التمكيؿ البلـز بالمشاركة مع ج
التكظيؼ، ليصبح ىدؼ الجامعات في أستراليا أف تككف األكثر عدالن بدعميا تكافؤ 
 الفرص لمجميع ك الكصكؿ إلى الجامعة عمى أساس الجدارة، كليس القدرة عمى الدفع

,2015, p.417) Hartley( 
-Hartley ,2015, p.414دمج الطالب في الجامعات االسترالية 

419)) 
) ثبلث قضايا تتعمؽ بما يعتقد أنو يتعيف َُِْ( Gallagher حدد غاالغر

عمى الحككمة الفيدرالية معالجتيا: "القدرة عمى تحمؿ التكاليؼ ، كالكصكؿ إلى 
 Claptonالطبلب ، كالتسجيؿ في الدراسات العميا"، كالعمؿ كفقا لمفيكـ كبلبتكف 

أساس القدرة  ) لئلدماج األخبلقي، يتـ دمج الطبلب في التعميـ العالي عمىََُِ(
 الشخصية، مع تسييؿ ذلؾ مف خبلؿ إزالة الحكاجز التي تعترض الكصكؿ كالمشاركة 
كتمكينيا مف بيئات تعميمية عالية الجكدة كشاممة لمجميع كتعزيزىا بدعـ الطبلب 

 الفعاؿ.
يمعب ممارسك اإلعاقة دكران ميمان في تفسير التشريعات، كترجمة سياسة اإلنصاؼ 

 ,Innesكتنسيؽ الدعـ، كمع ذلؾ، فإف معالجة ما يشير إليو ايناس (إلى ممارسة، 
 soft bigotry of low ) باسـ "التعصب الناعـ لمتكقعات المنخفضة"2014

expectations”  كالممارسات النظامية التمييزية الراسخةentrenched, 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Hartley%2C%20Judy%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Hartley%2C%20Judy%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Hartley%2C%20Judy%22%7C%7Csl~~rl','');
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discriminatory systemic practices يجب أف ،تتطمب المزيد مف االىتماـ 
يككف اإلدماج لؤلشخاص ذكم اإلعاقة أكثر مف مجرد "لعبة أرقاـ، يجب أف تؤدم 
سياسة المساكاة في التعميـ العالي في المستقبؿ إلى كصكؿ األشخاص ذكم اإلعاقة 

بما في ذلؾ “ full spectrum of opportunity‛إلى "الطيؼ الكامؿ لمفرصة" 
ر الطريقة التي يحيا بيا المعاؽ فرصة التفكؽ، كالتطكير الميني كالشخصي لتغيي

 لؤلفضؿ.
  (2019الخدمات التي تقدمها الجامعات االسترالية لذوي اإلعاةة

Study in Australia Guide, (: 
يكجد لدل جميع الجامعات في أستراليا مكتب خدمات دعـ خاص باإلعاقة  

مف مدمج في حرميا الجامعي أك مستشار إعاقة محترؼ، يتكلي المكتب الكثير 
المسئكليات، بما في ذلؾ المساعدة التعميمية كالرعاية العاطفية لمطبلب، لتقييـ التأثير 
الذم ستحدثو اإلعاقة عمى الدراسة، كتقديـ الدعـ في الكقت المناسب كبالطريقة 
ا  الصحيحة، كبصرؼ النظر عف الخدمات العممية المشتركة ، تيتـ ىذه المكاتب أيضن

 مرىقة تصبح أف نيمك نقيولمعا ببلطلم سةرادل، حيث أف ابالحالة العاطفية لمطبلب
كبيا الكثير مف المحاذير في ىذه المرحمة ، يقدـ لمكتب أفضؿ مشكرة مينية 

 لمساعدتيـ عمى المضي قدمان كالشعكر بالقبكؿ كالتقدير في مجتمع الطبلب.
 يمكف تقسيـ الخدمات التي يقدميا ىذا المكتب إلى ثبلث فئات رئيسية:

يمكف لخدمة دعـ اإلعاقة أف تطمب مف  -يبلت البنية التحتية (المعدات) تعد .ُ
 الجامعة تطبيؽ بعض التغييرات في البنية التحتية لمحـر الجامعي، عمى سبيؿ المثاؿ 
قد يحتاج الطالب إلى زراعة سمعية في فصكلو كيجب عمى الجامعة فعؿ ما ىك 

و طالب عمى كرسي متحرؾ ضركرم لتكفير كتثبيت ىذه األجيزة، أك قد يكاج
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صعكبات في الكصكؿ إلى مكتبة الجامعة كستعمؿ خدمة دعـ اإلعاقة عمى إنشاء 
 طريؽ يمكف الكصكؿ إليو إلى المكتبة.

يجب أف تسمح الجامعة ببعض المركنة في الدكرات  -التعديبلت األكاديمية  .ِ
 التعمـ.الجامعية إذا أراد طالب معاؽ متابعة منيج دراسي معيف بسبب صعكبات 

، قد يجد بعض الطبلب صعكبة في الكفاء بالمكاعيد  -التعديبلت الفنية  .ّ
إذا تـ تقييـ  -بسبب إعاقاتيـ-النيائية كالجداكؿ الزمنية الصارمة المطبقة في الجامعة 

أف إعاقتيـ ليا تأثير سمبي عمى قدرات الطبلب التعميمية، فإف الجامعة ممزمة بتطبيؽ 
 قكاعد أخرل عمييـ.

سبيؿ المثاؿ ، قد يحتاج الطبلب المعاقكف إلى كقت إضافي إلكماؿ عمى 
امتحاناتيـ كيجب عمى المدرسيف السماح ليـ بذلؾ، أك يمكف لمطالب الذم يعاني مف 
فقداف البصر كالذم يحتاج إلى كتب جامعية مكتكبة بمغة بريؿ أف يطمب خدمة دعـ 

 اإلعاقة إلضافة كتب يحتاجيا في مكتبة الجامعة.
 بول والتسجيلالق

قد تختمؼ المستندات المطمكبة لمتسجيؿ كطالب معاؽ حسب الجامعة التي 
تختارىا، بشكؿ رئيسي ، لمتسجيؿ في خدمة دعـ اإلعاقة، يجب عميؾ مؿء نمكذج 
الطمب كتقديـ األدلة ذات الصمة باإلعاقة، عادةن ما تككف الشيادة الطبية المعتمدة 

ا بعض المستندات اإلضافية لتككف قادرة عمى كافية، كلكف قد تطمب الجامعة أي ضن
ا المستند  االستجابة بشكؿ صحيح لبلحتياجات الخاصة باإلعاقة؛ لذلؾ قد يساعد أيضن
الذم يصؼ الدعـ الذم يمكف أف يككف قد تمقاه الطالب في الماضي أك بياننا احترافينا 

 صادر عف مستشار اإلعاقة في المدرسة التي تخرج منيا الطالب
تحرص الجامعات في أستراليا عمى الحفاظ عمى سرية المعمكمات الشخصية ك 

لمطبلب المتعمقة بصحتيـ الطبية أك العقمية، لذلؾ لف يشعركا بأم ضغكط عاطفية، 
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ا عمى كصؼ اآلثار التي يمكف أف تحدثيا إعاقة  تركز خدمة دعـ اإلعاقة أيضن
 ذه اإلعاقة.الطالب في دراساتو، بدالن مف الخكض في تفاصيؿ حكؿ ى

 التنقالت:
كاحدة مف أكثر المشاكؿ شيكعنا التي تكاجو الطبلب المعكقيف ىي حرية الحركة، 
تمتمؾ الجامعات في أستراليا شبكة كاسعة مف مسارات الكصكؿ التي يمكف الكصكؿ 
إلييا لتمكيف الطبلب المعكقيف مف التنقؿ بحرية في جميع أنحاء الحـر الجامعي 

 ار في تحسيف ىذه البنية التحتية.كيستثمركف باستمر 
 منح دراسية لمطالب المعوةين

ليان يتـ تزكيد الطبلب المعكقيف في أستراليا بعدة منح دراسية لتشجيعيـ كدعميـ ما
خبلؿ دراستيـ. نظرنا لكجكد الكثير مف األمكاؿ المتاحة ، ليس مف الضركرم أف يككف 

ية. ىناؾ عدد ال يحصى مف المنح الطالب المتفكؽ مؤىبلن لمحصكؿ عمى منحة دراس
الدراسية لمطبلب المعكقيف بتمكيؿ مف منظمات مختمفة سكاء كانت خاصة أك حككمية 

 أك اتحادية أك خيرية.
ا الكثير مف المنح الدراسية التي تمكليا الجامعات  باإلضافة إلى ذلؾ ، ىناؾ أيضن

ا ، يحؽ لمطبلب المعاقيف  في أستراليا الحصكؿ عمى الفردية كالمنظمات األخرل. أيضن
الكثير مف خطط القركض الطبلبية المكاتية التي يكفرىا برنامج قركض التعميـ العالي 

)HELP.( 
 التعميم عن بعد لذوي اإلعاةة باستراليا: 

يستخدـ  العديد مف الطبلب المعاقيف التعمـ عف بعد لما يتيحو مف مركنة الدراسة 
اء بعض الكقت في القياـ بأنشطة أخرل، لمحصكؿ عمى إدارة أفضؿ لمكقت كقض

كغالبنا ما يشارككف في أنشطة مدفكعة األجر، ما يجعؿ التعمـ عف بعد خيارنا أفضؿ 
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لمدراسة لمطبلب المعكقيف ىك أنو يتيح ليـ الحصكؿ عمى مزيد مف ساعات التدريب 
 الشخصي.

ت التي تقدـ الجامعات في أستراليا مجمكعة كاسعة مف الشيادات عبر اإلنترن
يمكف حضكرىا بالكامؿ مف المنزؿ، لتشمؿ مجمكعة كاسعة مف مجاالت الدراسة كعمى 
جميع المستكيات األكاديمية، باإلضافة إلى ذلؾ، عممت الجامعات باستمرار لتحسيف 

 منيجيات التدريس كالتقييـ لمطبلب ذكم االحتياجات المختمفة.
سات العميا لجميع الطبلب كأصبح التعمـ عف بعد كسيمة شائعة لحضكر الدرا

بغض النظر عف صحتيـ البدنية، لمتغمب عمى الحكاجز التي قد تتسبب في عدـ 
استكماؿ بعض الطبلب ذكم اإلعاقة لدراستيـ، عبلكة عمى ذلؾ ، يقدـ العديد مف 
ا لتحديد جدكؿ  المزايا األخرل التي ال يقدميا التعمـ التقميدم، يتضمف ذلؾ أساسنا فرصن

دريبية، كالمحتكل الذم تريد أف تتضمنو الدكرة، كالطريقة التي تريد أف تدرس الدكرة الت
 بيا.

 المعمم الموجه والمرشد: 
يسعي المعمـ المكجو كالمرشد الخاص بكؿ فرد معاؽ إليجاد أكثر المنيجيات 
العممية لمساعدتو عمى التعمـ بكفاءة، كيككف دكره مفيد لمغاية خاصة إذا كانت اإلعاقة 

مشاكؿ في القدرات اإلدراكية لفيـ مادة الدراسة، عمى سبيؿ المثاؿ، قد يفتقر تسبب 
الطالب المصاب باضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط إلى التركيز خبلؿ فترة معينة 

 مف اليكـ، كبالتالي يأخذ المعمـ ىذا في االعتبار كسيقترح حبلن مناسبنا،
لية ثرية جدا فيما تقدمو مف خدمات كعمي ذلؾ ترم الباحثة أف التجربة االسترا

لذكم اإلعاقة، بكجكد مكتب خاص لتقديـ الخدمات، كاىتماميا بالبنية التحتية، 
كالجكانب األكاديمية كالدعـ الفني، كالجاني العاطفي في تكازف؛ يتيح المزيد مف العدالة 

عف بعد كالمساكاة لمطبلب كافة معاقيف، أك غير معاقيف، كما أف اتاحتيا لمتعميـ 
بقدراتو الدراسية المرنة، كالتي تساعد كؿ طالب الكصكؿ لممستكم المطمكب كفقا 



 

 111 

مكانات ق، يعد انجاز تعميمي كبير في االىتماـ بالطالب ذكم اإلعاقة،  لظركفو كا 
 كيحفزه عمي المزيد مف التقدـ في دراستو حتي الدراسات العميا. 

 ة:الخبرة الثالثة: الواليات المتحدة األمريكي
سف الككنغرس األمريكي منذ أربعة عشر عامنا تشريعات كانت ثكرية لمطبلب 
ذكم اإلعاقة. قانكف التعميـ لجميع األطفاؿ المعكقيف، يضمف التعميـ العاـ المناسب 
المجاني لجميع الطبلب ذكم اإلعاقة. يحؽ لمطبلب ذكم اإلعاقة الحصكؿ عمى تعميـ 

ا ، دكف  أم تكمفة عمى الكالديف، لتمبية االحتياجات خاص ، أك تعميـ مصمـ خصيصن
الفريدة لمطفؿ، تأثير ىذا التشريع كاف كبيرا، لقد فتحت األبكاب التي كانت مغمقة مرة 

مميكف طالب في المرحمة االبتدائية كالثانكية  ْ.ْكاحدة كخمؽ الفرص أماـ أكثر مف 
النشاء المجمس  مف ذكم اإلعاقة كعائبلتيـ لمدخكؿ مف أبكاب المدرسة، مما شرع

 National Council on Disabilityالكطني لئلعاقة بالكاليات المتحدة األمريكية  
,2019) 

 National المجمس الوطني لإلعاةة بالواليات المتحدة األمريكية
Council on Disability ,2019) 

تؤثر في حيف أف العديد مف الككاالت الحككمية تتعامؿ مع القضايا كالبرامج التي 
عمى األشخاص ذكم اإلعاقة، فإف المجمس الكطني لئلعاقة ىك الككالة الفيدرالية 
الكحيدة ذات المسؤكلية المنكطة بمعالجة كتحميؿ، كتقديـ تكصيات بشأف قضايا 
السياسة العامة التي تؤثر عمى األشخاص ذكم اإلعاقة بغض النظر عف العمر، 

الحاجة االقتصادية، أك القدرة الكظيفية، أك  أكنكع اإلعاقة، أك إمكانية  التكظيؼ، أك
دماج األشخاص ذكم  ظركؼ فردية أخرل، يقر المجمس لتيسير العيش المستقؿ كا 
اإلعاقة في المجتمع كفرص العمؿ، مف خبلؿ ضماف اتباع نيج منسؽ لمعالجة 
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زالة الحكاجز التي تحكؿ دكف مشاركتيـ النشطة  اىتمامات األشخاص ذكم اإلعاقة، كا 
 الحياة المجتمعية كاألسرية.في 

كقد أقر المجمس قانكف تكسيع نطاؽ الكصكؿ إلى التعميـ العالي، يتضمف ىذا 
القانكف إمكانية  سد الفجكة لمطبلب ذكم اإلعاقة الذيف يمتحقكف بالجامعة بمعدالت 
مماثمة ألقرانيـ غير المعكقيف، كلكنيـ ال يتخرجكف بمعدالت متناسبة، ىذا ميـ بشكؿ 

% فقط مف األشخاص ذكم اإلعاقة في سف  ِّألنو في الكقت الحالي يعمؿ خاص 
العمؿ، كلذلؾ مف المتكقع أف يكفر التعميـ العالي أكضح طريؽ لتحقيؽ تكافؤ الفرص 

 كالمشاركة الكاممة كالحياة المستقمة كاالكتفاء الذاتي االقتصادم لؤلفراد ذكم اإلعاقة.
، "إعادة تفكيض قانكف التعميـ  َُِٓـ في كرقة إعبلمية عا NCDكما الحظت 

)، اآلثار المترتبة عمى زيادة تكظيؼ األشخاص ذكم اإلعاقة" ، يكاجو HEAالعالي (
الطبلب ذكك اإلعاقة عددنا مف العكائؽ التي تحكؿ دكف االلتحاؽ بالجامعة ، كبمجرد 

بر الطبلب كجكدىا ، قد يكاجيكف المزيد مف الحكاجز أماـ النجاح. غالبنا ما ال ييعت
ذكك اإلعاقة مرشحيف جيديف لمكمية كقد ال يتمقكف الدعـ الذم يحتاجكف إليو لتكجيو 
نظرىـ إلى التعميـ الجامعي ، كقد يتـ تثبيط كثيريف عف متابعة شيادة الدراسة الثانكية 
القياسية التي تعد في كثير مف األحياف شرطنا أساسينا لبللتحاؽ بالكمية. لمعالجة ىذه 

 .Expanding Access to Higher Education Act” (S‛ة ، تكفر المشكم
ا لبرامج  (1176  Office of Postsecondary Education)منحن

(OPE),2019) TRIO  مثؿUpward Bound  كمراكز الفرص التعميمية كغيرىا
لزيادة تكظيؼ الطبلب ذكم اإلعاقة في ىذه البرامج كدعـ الطبلب ذكم اإلعاقة 

TRIO ُميف بخدمات مصممة لتمبية احتياجاتيـ. بمجرد أف يبدأ الطبلب ذكك المؤى
 الدعـ المستمر. S. 1176اإلعاقة التقدـ إلى الكمية ، تكفر 

                                                           
1
إلى تحدٌد وتوفٌر الخدمات لألفراد من  الفٌدرالٌة  عبارة عن برامج خدمات توعٌة فٌدرالٌة تهدف TRIOبرامج   

ثمانٌة برامج تهدف إلى خدمة ومساعدة األفراد ذوي الدخل المنخفض ،  TRIOٌتضمن برنامج  ،خلفٌات محرومة
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يتـ تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ تنمية قدرات العامميف التي مف شأنيا تثقيؼ أعضاء 
يفية ىيئة التدريس كالمكظفيف حكؿ احتياجات الطبلب ذكم اإلعاقة، بما في ذلؾ ك

 تكفير أماكف إقامة مناسبة تدعـ نجاح الطبلب؛ كمنح إلنشاء "مكاتب لممعاقيف
“Offices of Accessibility”  في الحـر الجامعي ، ككميات المجتمعcommunity 

colleges التي مف شأنيا أف تككف بمثابة مكقع مركزم لممكارد لدعـ الطبلب ،
 قة. كأعضاء ىيئة التدريس كالمكظفيف ذكم اإلعا

تقطع ىذه الخطكات شكطنا طكيبلن نحك بناء حـر المستقبؿ الذم يشتمؿ عمى 
مفيكـ التصميـ الشامؿ حيث يمكف الكصكؿ بسيكلة إلى الجامعات كالفصكؿ الدراسية 
لمطبلب الذيف يعانكف مف إعاقات كبدكف إعاقات، كيتـ تزكيد الطبلب الذيف يحتاجكف 

 لتي يحتاجكنيا لمنجاح.إلى أماكف إقامة إضافية باألدكات ا
 Education Labor)مشروع ةانون لتحسين الوصول لمتعميم العالي 

Committee, 2019) 
ييدؼ مشركع القانكف إلى سد الثغرات في المعمكمات التي لدينا عف الطبلب 
ذكم اإلعاقة كخبراتيـ في الحـر الجامعي، كيطمب تقرير مكتب محاسبة الحككمة الذم 

دد الطبلب ذكم اإلعاقة في الكمية كعدد المشاركيف في برامج يقدـ صكرة عف ع
TRIO . التحضير لمكمية 

يعد قانكف تحسيف الكصكؿ إلى التعميـ العالي أكؿ تشريع شامؿ يعالج بشكؿ 
خاص احتياجات الطبلب ذكم اإلعاقة في التعميـ العالي، بالنسبة لمطبلب ذكم 

سنكات، حيث تقؿ احتماالت إكماؿ  اإلعاقة الذيف يمتحقكف بمؤسسة مدتيا أربع
في المائة فقط، ىذا التشريع األكؿ مف نكعو ، يتخذ نيجا شامبل  ّْالشيادة إلى 

لتزكيد الطبلب كالمؤسسات بتدريب محٌسف ، كمكارد أكبر ، كخدمات مكسعة، 
                                                                                                                                                    
وطالب الجٌل األول من الجامعات ، واألفراد ذوي اإلعاقة للتقدم من خالل خط أكادٌمً من برامج المدارس المتوسطة 

 .TRIOأًٌضا برنامج تدرٌبً للمدٌرٌن والعاملٌن فً مشارٌع  TRIOٌتضمن  ،لبكالورٌاإلى برامج ما بعد ا
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تفي بكعد (قانكف األميركييف ذكم اإلعاقة  HEAسيضمف مشركع القانكف ىذا أف 
)ADA (Americans with Disabilities Act كتسمح لجميع الطبلب بالحصكؿ (

المجتمع؛ عمى المساكاة في التعميـ العالي حتى يتمكنكا مف المشاركة الكاممة في 
بالنسبة إلى الطبلب ذكم اإلعاقة في الجامعة، يعني التعميـ الجيد تكفير بيئة تعزز 
النمك األكاديمي كيمنحيـ األدكات الفردية التي يحتاجكف إلييا لتحقيؽ النجاح؛ مما 

 يتيح لكؿ طالب الكصكؿ إلى التعميـ كالميارات البلزمة لمعيش حياة ىادفة كمستقمة.
ف المنظمات قانكف تحسيف الكصكؿ إلى التعميـ العالي منيا: شعبة تدعـ العديد م

تعميـ المعمميف في لجنة االنتخابات المركزية، كرابطة المراكز الجامعية المعنية 
باإلعاقة، كالمؤسسة األمريكية لممكفكفيف، كرابطة التعميـ العالي لمتربية الخاصة، 

كطني لمتبلزمة داكف، رابطة القكس كالمركز الكطني لصعكبات التعمـ، كالمؤتمر ال
الكطنية لمديرم الدكلة لمتربية الخاصة، كالرابطة الكطنية لممجالس المعنية باإلعاقة 
التنمكية، كمجمس الكالديف كالمحاميف، كرابطة األشخاص الذيف يدعمكف التكظيؼ، 

 الشبكة الكطنية لحقكؽ المعكقيف، كالتعاكف لتعزيز تقرير المصير.
 the)لالعاةات الذهنية وصعوبات التعمم Iowaة أيوا تجربة جامع

university of Iowa, 2019)  
عبارة عف برنامج  University of Iowaيعد برنامج الكصكؿ إلى جامعة ايكا 

شيادة انتقاؿ لطبلب الجامعات ذكم اإلعاقات، مثؿ التكحد كاإلعاقة الذىنية 
كتمٌكف الشباب  Big Tenفي  تجربة جامعية UI REACHكصعكبات التعمـ، تكفر 

مف أف يصبحكا أعضاء مستقميف في المجتمع، كمف برامجيا برنامج(تحقيؽ اآلماؿ 
 UI REACH (Realizing Educational and Careerالتعميمية كالكظيفية)  

Hopes  عامنا  ِٓك  ُٖىك برنامج انتقالي شامؿ لمطبلب الذيف تتراكح أعمارىـ بيف
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كالمعرفية كالتعممية، تكفر بيئة رعاية متكاممة لمطبلب، كيحصؿ  ذكم اإلعاقاتالذىنية
 الطبلب عمى شيادة سنتيف أك ثبلث أك أربع سنكات.

عمى السمات الفريدة لكؿ متقدـ كيسعى  UI REACHيتعرؼ  أوال: القبول: .ُ
، يجب أف UI REACHإلى تحديد الطبلب األكثر احتماالن لبلستفادة مف التجربة 

حتمميف مستعديف لجميع جكانب برنامج االنتقاؿ الشامؿ، حيث يتـ يككف الطبلب الم
تقييـ القدرات السمككية كاالجتماعية كالتكيفية لكؿ طالب لتحديد ما إذا كاف الطالب قد 
أظير القدرات األساسية البلزمة لتحقيؽ نمك ذم مغزل أثناء كجكده في البرنامج ، 

 بير، كيشتمؿ طمب التقدـ عمي:كالبقاء آمننا أثناء كجكده في حـر جامعي ك
 شيادة النجاح مف المدرسة الثانكية كاالستعداد لتجربة جماعية -
 تشخيص اإلعاقة الذىنية أك التنمكية الخفيفة -
الدافع لتحقيؽ نمك شخصي مستمر في مجاالت األكاديمييف كالتطكير  -

 الكظيفي كالتفاعؿ االجتماعي ك / أك العيش المستقؿ
 أماف جزء مف مجتمع الحـر الجامعي الكبير القدرة عمى أف تككف ب -
 يجب أف يككف لدل المتقدميف قدرة مثبتة عمى: -
 إدارة الكقت غير الخاضع لئلشراؼ بشكؿ مستقؿ •
 تذكر األحداث الماضية بدقة، كالتكاصؿ •
 تخطي تحديات األداء االجتماعي  •
 التعرؼ عمى الحدكد االجتماعية كالمادية المناسبة •
 طبية كالصحية كالنظافة بشكؿ مستقؿإدارة االحتياجات ال •
لتعميـ الطبلب بشكؿ كمي ،  UI REACH: تـ تصميـ منيج ثانيا: المنهج .ِ

كتكفير ميارات الحياة اليكمية ذات مغزل كمفيدة ، كمساعدتيـ في الكصكؿ إلى 
نتاجية في المجتمع  إمكانات ىـ الكاممة كأعضاء أكثر استقبللية كا 
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سية المتكاممة: يتـ استخداـ نيج التخطيط التعمـ المرٌكز كالفصكؿ الدرا . أ
المتمحكر حكؿ الطالب مف قبؿ المستشاريف لتطكير األىداؼ كمراقبة التقدـ الفردم، 
يتمقى الطبلب اإلثراء األكاديمي كالدعـ مف خبلؿ فصكؿ النجاح األكاديمية ، 

 كجمسات الدراسة الجماعية الصغيرة ، كاالستشارات الشخصية.
عمى  UI REACHة لمحصكؿ عمي االئتماف: تعمؿ دكرات الدكرات الدراسي . ب

إشراؾ الطبلب في فرص التعمـ التطبيقية القكية، كدمج التعمـ في الفصكؿ الدراسية مع 
 تجارب التعمـ الكاقعية المنظمة.

المستقمة إلى  UI REACHدكرات التعايش المستقؿ: تنقسـ معظـ دكرات   . ت
ح لممدربيف بتقديـ اإلرشادات المستيدفة مجمكعات صغيرة قائمة عمى الكفاءة لمسما

التي مف شأنيا زيادة نمك الطبلب. تركز الدكرات عمى النجاح المعيشي المستقؿ في 
القرف الحادم كالعشريف، كبناء الميارات األكاديمية، كمف أمثمة الدكرات األكاديمية 

التعبيرية  : استراتيجيات القراءة كالكتابةUI REACHالتي يشارؾ فييا جميع طبلب 
، كما تتكفر اإليجابية الخياراتكالتمكيؿ الشخصي كالحاسكب كالتكنكلكجيا كالصحة: 

 لمطبلب فرصة ألخذ دكرات اختيارية تتماشى مع اىتماماتيـ.
ا في دكرات متكاممة جنبنا  UI REACHدكرات متكاممة: يشارؾ طبلب   . ث أيضن

تصميـ ىذه الدكرات لتزكيد ، تـ Iowaإلى جنب مع طبلب المرحمة الجامعية بجامعة 
 UIجميع المتعمميف المشاركيف بتجربة تعميمية ىادفة كمتكاممة، يتمقى طبلب 

REACH  الدعـ مف مدربيف كمكظفيUI REACH  كجزء مف مشاركتيـ في ىذه
 الفرص المتكاممة.

دكرات تدريبية شاممة  UI REACHالدكرات الشاممة التقميدية: قد يأخذ طبلب  . ج
ات كأىداؼ كنقاط القكة لكؿ طالب. قد يككف ىذا خيارنا بعد االنتياء مف كفقنا الىتمام

 فصؿ دراسي كاحد عمى األقؿ.
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 UI REACHالجامعية: يتمتع الطبلب الذيف ينجحكف في دكرات  UIدكرات   . ح
لمحصكؿ عمى االئتماف،  Iowaبفرصة لمتسجيؿ في فصكؿ الدراسة الجامعية بجامعة 

اإلقامة مف خبلؿ خدمات اإلعاقة لمطبلب، يمكف  لمتقدـ بطمب لمحصكؿ عمى أماكف
 تقديـ الدعـ في التسجيؿ لمدكرات التدريبية كاإلقامة. UI REACHلمكظفي 
: تقدـ الطالب كتقييمو: يتـ مراقبة تقدـ كؿ طالب كتفضيبلتو كأىدافو، يتـ ثالثا .ّ

ف إعطاء الدرجات في كؿ فئة، اجتياز الدرجات كالجيد نحك تحقيؽ األىداؼ جزء م
متطمبات التخرج، يجب عمى الطبلب كسب درجة مرضية لكسب االئتماف لكؿ دكرة 

UI REACH باإلضافة إلى التقدير الرسمي المرضي / غير المرضي المعطى لكؿ ،
ا عمى مجمكعة مف معايير محتكل   UIدكرة تدريبية، يتـ تقييـ الطبلب أيضن

REACH دراسي، قد يتـ كضع . يتـ إصدار تقارير التقدـ لمطبلب بعد كؿ فصؿ
الطبلب تحت المراقبة األكاديمية أك حتى فصميـ مف البرنامج إذا لـ يحضركا الفصكؿ 

 أك الكاجبات كاممة عمى نحك مرض.
: الحياة الطبلبية: يقيـ الطبلب إقامة شاممة تمامنا داخؿ الحـر الجامعي، رابعا .ْ

نغماس الكامؿ في حياة كيشارككف في األنشطة التي يقترحيا مكظفكف لممساعدة في اال
اآلخريف، كتشتمؿ الحياة  Iowaالحـر الجامعي ، أثناء االتصاؿ مع طبلب جامعة 

 الطبلبية عمي:
 التوجيه: االنتقال إلى الكمية: ويتضمن: . أ
 التوجيه العائمي الصيفي :Summer Family Orientation  ىك فرصة

كالطبلب الجدد، يشارؾ  لممكظفيف لتبادؿ المعمكمات مع أكلياء األمكر / األكصياء
طبلب السنة األكلى كعائبلتيـ في اتجاه صيفي في يكنيك مدتو يكميف، كما 

يجتمع الطبلب مع أقرانيـ ، كالتسجيؿ في الفصكؿ، كاستكشاؼ حياة الحـر  
الجامعي، كتعمـ طريقيـ في جميع أنحاء الحـر الجامعي، يتكاصؿ أكلياء األمكر مع 

 اء أثناء استكشاؼ مشكبلت االنتقاؿ في الكمية .المكظفيف كزمبلئيـ مف اآلب
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  االنتقالMove-in يتـ االنتقاؿ في شير أغسطس قبؿ أياـ قميمة مف بدء  :
في التسجيؿ كالتنقؿ في  UI REACHالفصؿ الدراسي لمجامعة. يساعد مكظفك 

أثناء استقرار الطبلب في غرفيـ الجديدة.،  UI REACHقاعات التنقؿ كدعـ أسر 
بتكجيو أكلياء األمكر حكؿ  UI REACHرة ما بعد الظييرة ، يقكـ مكظفك خبلؿ فت

طرؽ دعـ الطبلب الذيف يعيشكف خارج الكمية ، كتكفير تحديثات البرنامج ، كمعالجة 
 المخاكؼ العامة لجعؿ االنتقاؿ إلى الكمية أكثر سبلسة ممكنة.

 Fall Orientation لطبلب في : كما يدعـ اتجاه الخريؼ االتوجيه الخريفي
التكيؼ مع الحياة الجامعية، لؤلسبكع األكؿ مف الفصؿ الدراسي ، تساعد أحداث 
التكجيو ، بما في ذلؾ الجمسات اإلعبلمية كأنشطة المجمكعات الصغيرة كأنشطة الحـر 

 UIكاالستعداد لتجربة  Iowaالجامعي، الطبلب عمى معرفة المزيد عف جامعة أيكا 
REACH الجدكؿ األسبكعي كحياة الحـر الجامعي.، كيتعرؼ الطبلب عمى 

 يعيش طبلب العيش في ةاعات السكن :UI REACH  في الحـر الجامعي
مف  -كما في األقراف في التجربة االيطالية -مع طالب آخر (طالب مساعد مقيـ)

في مجتمع متكامؿ لئلقامة مع الطبلب الجامعييف اآلخريف.  UI REACHطبلب 
جربة مجتمع جذابة كمثيرة، حيث يشارؾ الطبلب المقيميف تجربة قاعة اإلقامة ىي ت

مع الطبلب ذكم اإلعاقة في األنشطة االجتماعية كالبرامج التعميمية المقدمة، 
كيدعمكف الطبلب في انتقاليـ إلى الكمية، كيقدمكف الدعـ أثناء المكاقؼ التي قد تنشأ 

ساعة  ِْر عمى مدا UI REACHفي القاعة، يتكفر مكظؼ محترؼ مف مكظفي 
 يكمينا لحاالت الطكارئ. 

 تحتكم جامعة وسائل الراحة واألنشطة :University of Iowa Halls  عمى
كسائؿ الراحة بما في ذلؾ غرفة المياقة البدنية كمختبر الكمبيكتر كالصاالت األرضية 

 UIكغرفة متعددة األغراض، لؤلنشطة الطبلبية األسبكعية، كيتـ تشجيع طبلب 
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REACH  المشاركة في مؤسسات القاعات كالحـر الجامعي لمتفاعؿ مع أقرانيـ عمى
 كتطكير ميارات القيادة.

 UI REACHاألنشطة الطبلبية كاإلثراء: يختبر طبلب  الحرم الجامعي:  . ب
اآلخريف مف خبلؿ المشاركة في  Iowaحياة الحـر الجامعي مع طبلب جامعة 

بية كالفعاليات الرياضية. يتـ تشجيع األحداث الثقافية كاالجتماعية كالمنظمات الطبل
الطبلب عمى المشاركة في الفرص الترفييية المتاحة في الحـر الجامعي لبلستمتاع 

الطبلب عمى  Iowaباىتماماتيـ الحالية كاستكشاؼ فرص جديدة. تشجع جامعة أيكا 
 تطبيؽ حياتيـ المعززة كمياراتيـ المستقمة مف خبلؿ تجارب العالـ الحقيقي.

: تطكير ميارات الحياة المجتمعية يمٌكف الخريجيف مف العيش المجتمعحياة   . ت
بمزيد مف االكتفاء الذاتي كالمساىمة في مجتمعيـ مف خبلؿ أنشطة تكظيؼ كترفيو 
ناجحة، يكتسب الطبلب الثقة بالنفس، كميارات التعامؿ مع اآلخريف، كمعرفة مكارد 

افيـ المدينة ألنشطة العمؿ المجتمع ، كالكعي بالسبلمة الشخصية أثناء استكش
 كالترفيو.
: يتكفر التقرير السنكم المكحد لؤلماف التقرير السنوي لمحرم الجامعي  . ث

عمى  UIكالسبلمة مف الحرائؽ عمى مكقع الكيب الخاص بإدارة السبلمة العامة في 
، كيحتكم /act-security-lice.uiowa.edu/about/campushttp://poالمكقع 

التقرير عمى معمكمات تتعمؽ بأمف الحـر الجامعي كالسبلمة الشخصية بما في ذلؾ 
مكضكعات مثؿ: منع الجريمة كالسبلمة مف الحرائؽ كسمطة إنفاذ القانكف لشرطة 

ا مف المسائؿ ذات الجامعة كسياسات اإلببلغ عف الجريمة كاإلجراءات التأديبية كغيرى
ا عمى معمكمات حكؿ  الصمة باألمف كالسبلمة في الحـر الجامعي. يحتكم أيضن
إحصائيات الجريمة لمسنكات التقكيمية الثبلث السابقة المتعمقة بالجرائـ المبمغ عنيا 
كالتي كقعت في الحـر الجامعي؛ في بعض المباني أك الممتمكات خارج الحـر 

http://police.uiowa.edu/about/campus-security-act/
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؛ كعمى الممتمكات العامة داخؿ الحـر  UIتسيطر عمييا الجامعي التي تممكيا أك 
 الجامعي أك بجكاره مباشرة. ىذه المعمكمات مطمكبة بمكجب القانكف الفيدرالي.

الخيارات  UI REACH: التطكير الكظيفي: يستكشؼ طبلب  خامسا .ٓ
الكظيفية، كيستعدكا لمتدريب الداخمي، باالضافة لميارات االستعداد في مكاف العمؿ 

خبلؿ الدكرات التدريبية، كتحديد أىداؼ كظيفية كاقعية ، كمقاببلت، كرحبلت  مف
 :ويتضمن التطوير الوظيفيميدانية ، كعركض خاصة، 

عامميف رئيسييف  UI REACH: يتضمف الدراسة الصفية + التعمم التجريبي . أ
 لمنجاح في التطكير الكظيفي: 

 UIيدرسيا مدربكف  فصكؿ التعميـ الميني األساسية التي -دراسة الفصؿ  -
REACH 

فرص لبناء كممارسة  -الكظائؼ كالتدريب الداخمي  -التعمـ التجريبي  -
 الميارات البلزمة كالثقة لتعزيز اإلمكانات  الكظيفية في بيئات العمؿ الشاممة

: يركز الطبلب عمى االستكشاؼ الكظيفي كالسمككيات المتكقعة السنة األولى •
الفصكؿ الدراسية كالرحبلت الميدانية، ينصب تركيز  في مكاف العمؿ مف خبلؿ خبرات

السنة األكلى عمى التعمـ كاستخداـ الميارات العامة البلزمة لدخكؿ مكاف العمؿ 
بنجاح. يتـ التركيز عمى التكاصؿ األساسي كميارات حؿ المشكبلت كالتكقعات 

تراـ الذات كالدعكة الكظيفية كتكقعات األداء، ك يتـ تقديـ أنشطة لبناء الثقة بالنفس كاح
الذاتية. يتضمف العاـ األكؿ استكشاؼ اىتمامات العمؿ مف خبلؿ الجكالت ، كلكحات 

 أعضاء مجتمع األعماؿ ، كالمقاببلت اإلعبلمية ، كظبلؿ الكظائؼ.
: يحدد الطبلب مجاالت اىتماـ العمؿ كاكتساب خبرة العمؿ مف السنة الثانية •

المجاالت التي يختاركنيا مف خبلؿ التدريب  خبلؿ التدريب، كتتحدد فرص العمؿ في
في كظائؼ تطكعية أك مدفكعة في الحـر الجامعي أك في المجتمع، ابتداءن مف السنة 
الثانية ، يحصؿ الطالب عمى خبرات تدريب مف يكميف إلى ثبلثة بعد الظير كؿ 
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ارسة أسبكع، يتعمـ الطبلب كيفية البحث عف كظيفة ، كتطكير السيرة الذاتية ، كمم
ميارات المقابمة الشخصية ، كالشبكة ، كالتعرؼ عمى تكقعات مكاف العمؿ كالسياسات 

 كالفكائد، كيبحث الطبلب عف فرص عمؿ في مجتمعاتيـ المحمية.
: تختمؼ نكبات التدريب حسب  Internships التدريب وفترة االمتياز . ج

ساعة  ُِإلى  ٔمف احتياجات العمؿ كقدرات الطبلب. عادةن ما تككف نكبات التدريب 
ا في زيارات مكقع التدريب الداخمي  UI REACHفي األسبكع، يكفر مكظفك  انخفاضن

بناءن عمى احتياجات كؿ طالب كصاحب عمؿ، يرافؽ المكظفكف الطبلب إلى 
مقاببلتيـ ، في اليكـ األكؿ مف العمؿ ، كلمتدريب عمى النقؿ، يحمؿ المكظفكف 

ب كأصحاب العمؿ خبلؿ ساعات التدريب كيمكنيـ المينيكف ىاتفنا عمى مكالمة لمطبل
الرد شخصيان إذا لـز األمر، يتـ بذؿ كؿ جيد ممكف لمطابقة نقاط قكة الطبلب 
كاىتماماتيـ مع التدريب المناسب، قد تشمؿ مجاالت التدريب المحتممة ، عمى سبيؿ 

اية الصحية، المثاؿ ال الحصر: رعاية الكبار، االعتناء بالحيكاف، رعاية الطفؿ، الرع
 حسف الضيافة، التسكيؽ / بيع بالتجزئة

يتطمب مف طبلب السنة األكلى كالسنة الثانية عدـ كجكد كظيفة خارجية خبلؿ 
الفصؿ الدراسي، يتـ تشجيع الطبلب عمى الحصكؿ عمى كظائؼ أك تجارب تطكعية 

 في الكطف أثناء فترات الراحة مف المدرسة.
: Optional Career Focus Area: يمجال التركيز الوظيفي االختيار  . ح

ساعة كندكة  َٔالختيار مجاؿ التركيز الكظيفي ، يكمؿ الطبلب فترة تدريب مدتيا 
 مينية في مجاؿ التركيز الكظيفي، كما يمي:

 كؿ فصؿ ربيع ، يأخذ الطبلب ندكتيف كظيفيتيف. مف  الندكات المينية :
اية الطفؿ)، التجارة الماىرة، تكنكلكجيا األمثمة عمى الندكات المينية ما يمي: التعميـ (رع

المعمكمات، فنكف الطيي، دعـ األعماؿ، حسف الضيافة، خدمات صحية، الخدمات 
 اإلنسانية، الحدائؽ كالمكارد الطبيعية، البيع بالتجزئة كالتسكيؽ
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  شركاء المجتمع كالتعاكف بعد البرنامج: يشتمؿ الشركاء عمي المجمس
 )EACيجتمع المجمس االستشارم لمتكظيؼ النشط ( االستشارم لمتكظيؼ، كالذم

Employment Advisory Council  الذم يتألؼ مف أرباب العمؿ المتطكعيف
 UI REACHبانتظاـ لتقديـ التكجيو إلى برنامج  Iowaكرجاؿ األعماؿ مف كالية أيكا 

 ؽ.فيما يتعمؽ بالتدريب الداخمي كالمناىج الدراسية كالتكعية المجتمعية كالتسكي
  بعد برنامج التعاكف: بعد االنتياء مف البرنامج، يمكف لمخريجيف كعائبلتيـ

كأصحاب العمؿ الكصكؿ إلى الخدمات االستشارية. ستساعد ىذه الخدمات الخريجيف 
 عمى تحديد المكارد التي ستساعدىـ في التطكير الكظيفي كالحياة المستقمة.

 EXTEND  عة ىك الحفاظ عمى ، ىي جمعية خريجي األسرة. ىدؼ المجمك
تكاصؿ العائبلت بعد تجربة االنتقاؿ لمجامعة مف خبلؿ التكاصؿ االجتماعي 

 اإليجابي.
  باإلضافة ألرباب العمؿ في كالية ايكاIowa. 
تميزت بأنيا دراسة تطبيقية  Iowaكتبلحظ الباحثة أف الدراسة في ايكا  

تضمف فرص عمؿ حقيقية كظيفية، تقكـ عمي الشراكة كالتعاكف مع المجتمع المحيط ك 
 لما بعد التخرج.

 كمية فيرجينيا الغربية كيسميافWest Virginia Wesleyan College  :
West Virginia Wesleyan College, 2019) 

تمتـز الكمية بشدة بتقديـ دعـ لمطبلب ذكم صعكبات التعمـ المكثقة،  
كصعكبات االنتباه، كغيرىا مف االحتياجات الخاصة، تـ تصميـ برنامج منظـ بشكؿ 
فردم الستيعاب الطبلب، يعمؿ بو المحترفكف الذيف حصمكا عمى شيادات عميا في 

التعميـ كعمـ النفس التربكم كالتربية الخاصة، كاإلرشاد كالقراءة؛ لمساعدة كؿ  مجاالت
 طالب عمى تصميـ استراتيجيات لمنجاح األكاديمي.

 

https://www.wvwc.edu/
https://www.wvwc.edu/
https://www.wvwc.edu/
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 الخدمات المتاحة لذوي اإلعاةة:
يتـ تحديد خطط اإلقامة مف خبلؿ مراجعة الكثائؽ المقدمة مف الطالب كتكصية 

كثب مع كؿ فرد، سيتمتع الطالب  المستشار الشامؿ لمطالب، الذم يعمؿ عف
بالكصكؿ إلى الخدمات التأسيسية قبؿ التسجيؿ كأثنائو كبعده في البرامج القائمة عمى 

 الرسكـ، يتـ تكفير الخدمات التالية كفقا الحتياجات الطالب:
 :الدعـ الفردم  مف خبلؿ 

 : مستشار متخصص يقـك باآلتي:أوال
 يخطط كينسؽ بيف احتياجات الطبلب، -
 عمؿ كحمقة كصؿ مع األقساـ األخرل بالكمية، كي  -
يقكـ المستشار الشامؿ بتكجيو الطالب حتي التخرج مع التركيز بشكؿ مكثؼ  -

 عمى السنة األكلى كالثانية لمطالب.
 تكجيو أسبكعي كفقا لئلستراتيجية األكاديمية  -
 خطة اإلقامة الفردية ، محدثة حسب الحاجة -
كاديمية المتخصصة لمفصكؿ الثبلثة التسجيؿ التفضيمي كاالستشارات األ -
 األكلى
 تمديد كقت االختبارات بما يناسب االحتياجات الخاصة لمطبلب -
تنسيؽ الكتب البديمة ، عمى سبيؿ المثاؿ ، برامج الكمبيكتر المتاحة كالطباعة  -

 المكسعة كالكتب الرقمية
 في التعمـ (يعتمد ىذا البرنامج®  Lindamood-Bellاالستفادة مف مدخؿ  -

 عمى الرسكـ).
متكفرة  Mentor Advantageساعات الدرس االحترافية المخصصة لبرنامج  -

(  حسب الطمب (يعتمد ىذا البرنامج عمى الرسـك
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تسجيؿ الكصكؿ النيارم كالمسائي: سيككف عمى المعمـ المحترؼ كاجب تقديـ  -
 ساعة يكمينا ٓ.ُِالدعـ التنظيمي كاألكاديمي 

 يس القائـ عمى األقراف ىك خدمة داخؿ الحـر : تكجيو األقراف: التدر ثانيا
 الجامعي ، كال تقتصر عمى الطبلب ذكم صعكبات التعمـ.

 مجمكعات الدراسة: يمكف تنظيـ مجمكعات الدراسة التي يقكدىا النظراء ثالثا :
لبعض الفصكؿ التي ال يغطييا برنامج الدركس الخصكصية. إذا كاف الطبلب 

،  Walk-In Tutorقسـ غير مدرج في جدكؿ يحتاجكف إلى مساعدة لفصؿ في 
. يعمؿ المشرؼ عمى التدريس مع األستاذ الذم يقكـ Tutorفسيتصمكف بمشرؼ 

 بتدريس الفصؿ لتنظيـ مجمكعة دراسية لمفصؿ.
  :المستشار الشامؿThe Comprehensive Advisor تتاح لكؿ طالب :

يـ الفرصة لمقابمة مستشار مف ذكم اإلعاقة مسجؿ في الخدمات التأسيسية لمركز التعم
شامؿ عمى أساس أسبكعي، يمثؿ مفتاح االنتقاؿ إلى الحياة الجامعية، يقدـ المستشار 

 الشامؿ العمؿ مع الطبلب بالطرؽ التالية:
 تطكير االستراتيجيات األكاديمية كالتنظيمية كالرصد الذاتي -
 مناقشة األكلكيات كالتكقعات التحفيزية -
 ة اتخاذ قرار بشأف اإلقام -
 التدريب عمى الثقة بالنفس عند التعامؿ مع أعضاء ىيئة التدريس -
تقديـ المشكرة لمجداكؿ األكاديمية الفصكؿ الثبلثة األكلى مع التسجيؿ  -

 التفضيمي
 االتصاؿ بالخدمات داخؿ نظاـ دعـ البرنامج  -
 الربط مع مكاتب الحـر الجامعي األخرل لئلحالة كالدعـ خارج المنيج -
 لفرد إلى الكمية كالعمؿ العاـمعالجة انتقاؿ ا -
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  متطمبات التكثيؽRequirements for Documentation حتى تتمكف :
صدار األحكاـ فيما يتعمؽ  الجامعة مف تكفير االحتياجات األكاديمية لطبلبيا، كا 
بالتنسيب في البرامج المتخصصة، يككف عمى الطبلب تقديـ تقييـ تعميمي، تـ إكمالو 

بلث سنكات الماضية ، إلى مدير مركز التعميـ. لتشمؿ الكثائؽ خبلؿ السنتيف أك الث
-Woodcock) كبطارية Wechsler Adult Intelligence (WAISمقياس 

Johnson Standard Achievement سيتـ النظر في تقييـ اإلنجاز البديؿ .
 ).IEPبمكافقة مدير مركز التعمـ،  باالضافة لمخطة التعميمية الفردية (

 اذ إخطار أستProfessor Notification ا لمدعكة : يستخدـ مركز التعمـ نيجن
الذاتية لمكشؼ عف اإلعاقة، يقـك المستشار الشامؿ بتزكيد كؿ طالب برسالة شخصية 
لكؿ أستاذ. تذكر الرسالة اسـ كمعمكمات االتصاؿ الخاصة بمستشار الطالب الشامؿ 

 كتقر بكجكد إعاقة تعمـ الطالب.
ىتماـ الكبير الذم تكليو الكمية لكجكد مستشار لمطالب ينتمي الحظت الباحثة اال

لمركز التعميـ، كيككف مؤىؿ لمتعامؿ مع ذكم اإلعاقة، كترم الباحثة أف التدرج مف 
المستشار الشامؿ لممعمـ المكجو لتدريس األقراف، يؤكد عمي االيماف بإمكانات  الطالب 

 عمي احتياجاتو، كتسييؿ تعممو. ذكم االحتياجات الخاصة، كالعمؿ الجاد لمتأكيد
  كمية الندمارؾLandmark College (Landmark College, 2019) 

تعد كمية الندمارؾ حصرينا لمطبلب الذيف يتعممكف بشكؿ مختمؼ ، بما في ذلؾ 
الطبلب الذيف يعانكف مف إعاقة في التعمـ (مثؿ عسر القراءة) أك اضطراب فرط 

 ASD( autismأك اضطراب طيؼ التكحد () ADHDالحركة كنقص االنتباه (
spectrum disorder ا قائمنا عمى القكة كنمنح الطبلب الميارات . نحف نؤيد نمكذجن

 كاالستراتيجيات التي يحتاجكنيا لتحقيؽ أىدافيـ. 
تقدـ كمية الندمارؾ ، كىي مؤسسة معتمدة بالكامؿ كغير ىادفة لمربح، درجات 

فة إلى تجربة جسر ، كدكرات التسجيؿ المزدكج عبر البكالكريكس كالزمالة ، باإلضا
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اإلنترنت لطبلب المدارس الثانكية ، كالبرامج الصيفية لمساعدة مجمكعة كاسعة مف 
 المدارس الثانكية كالجديدة أك التحكيبلت طبلب الجامعات مع اختبلفات التعمـ.

عكبات التعمـ يجرم معيد الندمارؾ ككليدج لمبحكث كالتدريب أبحاثنا رائدة حكؿ ص
)LD( learning disabilities  كADHD  كASD  كيشارؾ ىذه المعرفة مع ،

المعمميف في جميع أنحاء العالـ مف خبلؿ الندكات عبر اإلنترنت ككرش العمؿ 
 كالتدريب الميني كالدكرات عبر اإلنترنت.

معيد األبحاث الكحيد المكجكد في الحـر الجامعي كالذم يخدـ  LCIRTيعد 
ؿ حصرم الطبلب الذيف يتعممكف بشكؿ مختمؼ. ىذا يخمؽ تآزر قكم. يشارؾ بشك

كيساعدكف في تكجيييا ، كفي  LCIRTالطبلب كأعضاء ىيئة التدريس في أبحاث 
 ممارسات الفصؿ في الكمية. LCIRTالمقابؿ ، تيعمـ خبرة 

يختمؼ ىذا المعيد عف التجارب السابقة، في ككنو معيد بحثي، يساعد الطبلب 
كم اإلعاقة لتحقيؽ أىدافو في البحث، الذم يساعد عمي تطكير الخدمات المتاحة ذ

لمطبلب في كمياتيـ المختمفة داخؿ الجامعة، كترم الباحثة أف الفائدة متبادلة، كاف 
 كانت كميا في صالح الطبلب ذكم اإلعاقة.

    (British Council, 2019)  تجربة المممكة المتحدة بريطانيا
ككميات المممكة المتحدة أماكف شاممة ترحب بنفس القدر بالطبلب  تعد جامعات

المعكقيف كغير المعكقيف. ييطمب منيـ قانكننا عدـ التمييز ضد الطبلب المعكقيف كجعؿ 
 جميع المرافؽ في الحـر الجامعي في متناكؿ الجميع.

 التشريعات والقوانين البريطانية لحقوق الطالب ذوي اإلعاةة: 
البريطاني ، أعمنت الحككمة العمالية السابقة تعزيز سياسة "الشمكؿ" في السياؽ 

التي اشتممت عمي برنامج عمؿ  Green Paperمف خبلؿ الكرقة الخضراء 
)، كقد DfES  ،2000االحتياجات التعميمية الخاصة، كبياف إدراج المناىج الكطنية (



 

 181 

) SENDAاقة (أسفرت عف اصدار قانكف االحتياجات التعميمية الخاصة كاإلع
Special Educational Needs and Disability Act  مما ََُِفي عاـ ،

يشير إلى أكؿ إدخاؿ لئلعاقة في التعميـ في كتب القكانيف، مف حيث المبدأ ، أثر 
 )تكفير ىذا القانكف عمى تعميـ الطبلب المعكقيف كتقييميـ في التعميـ العالي

Soorenian,2013, p.p.32-33). 
،  كما ىك ََِٔكاجب المساكاة في اإلعاقة" حيز التنفيذ في عاـ كدخؿ "

، كىذا يفرض كاجبات ََِٓمنصكص عميو في قانكف التمييز ضد المعكقيف لعاـ 
 -بما في ذلؾ المدارس كمؤسسات التعميـ العالي  -عامة عمى السمطات العامة 

المنشكرة بمكجب  لتعزيز المساكاة في التعامؿ مع ذكم اإلعاقة، حيث تفرض المكائح
القانكف كاجبنا محددنا عمى السمطات العامة إلعداد كنشر خطة لممساكاة في العجز تقدـ 

 Centre for Studies on)  تفاصيؿ عف كيفية تعزيز المساكاة في اإلعاقة
Inclusive Education, 2019)  . 

اف حيث كتشمؿ التزامات المممكة المتحدة بمكجب القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنس
صدقت المممكة المتحدة عمى معاىدات حقكؽ اإلنساف الدكلية التالية التي تيمـز 

 Centre for Studies on Inclusive) الحككمة بتكفير التعميـ دكف تمييز
Education, 2019): 

اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ (صدقت عمييا المممكة المتحدة في عاـ  .ُ
ُُٗٗ( 
تحدة لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة (تـ اتفاقية األمـ الم .ِ

 )ُٖٔٗالتصديؽ عمييا في عاـ 
العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية (تـ التصديؽ  .ّ

 )ُٕٔٗعميو عاـ 
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االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم (تـ التصديؽ  .ْ
 )ُٗٔٗعمييا في عاـ 

 ة اليكنسكك لمناىضة التمييز في التعميـاتفاقي .ٓ
، كقعت المممكة المتحدة اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ  ََِٕفي مارس  .ٔ

كتؤكد  لـ تصدؽ عمييا. ََِٖاألشخاص ذكم اإلعاقة ، كلكف حتى مارس 
الصككؾ اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف أيضان الحؽ في التعميـ دكف تمييز، كيشمؿ ذلؾ 

األكركبي كالميثاؽ االجتماعي المنقح كالبركتكككؿ األكؿ لبلتفاقية الميثاؽ االجتماعي 
األكركبية لحقكؽ اإلنساف. صدقت المممكة المتحدة عمى الميثاؽ االجتماعي األكركبي 

لـ تصدؽ عمى الميثاؽ المعدؿ، تـ دمج  ََِٖ، كلكف حتى يكليك ُِٔٗفي عاـ 
كة المتحدة في قانكف حقكؽ اإلنساف االتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف في قانكف الممم

، كعمي ذلؾ يحظر التشريع في المممكة المتحدة التمييز في التعميـ كيدعـ ُٖٗٗلعاـ 
، تـ العثكر عمى حظر قانكني لمتمييز في عدد ََُِالتعميـ الشامؿ، حتى أكتكبر 

تشريف األكؿ /  ُمف القكانيف المختمفة التي سينت عمى مدار سنكات عديدة، في 
، دخؿ قانكف المساكاة حيز التنفيذ، حيث عزز مختمؼ قكانيف المساكاة  ََُِكتكبر أ

 كتعزيزىا.
كعمي ذلؾ كضعت قكانيف التمييز ضد المعكقيف في التسعينيات عندما أصبح مف 
المعترؼ بو عمى نطاؽ كاسع أف المعكقيف يكاجيكف التمييز. بدأ سرياف قانكف التمييز 

، كتـ تعديمو كتكسيعو عمى مدار  ُٓٗٗفي عاـ ) أصبلن DDAضد المعاقيف (
السنكات الخمس عشرة التالية ، مما أدل تدريجيان إلى تكفير مزيد مف الحماية لمطبلب 

 .(Disability Rights UK, 2019)  المعكقيف
، حيث جمع مختمؼ القكانيف  ََُِدخؿ قانكف المساكاة حيز التنفيذ في أكتكبر 

، تـ كضع تعديبلت ََُِنكف كاحد، كبمكجب قانكف عاـ التي تغطي التمييز في قا
في نظـ التعميـ العالي كالجامعات تضمف المساكاة في الحقكؽ بيف الطبلب المعاقيف 
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كغيرىـ مف الطبلب، كتسيؿ عمي الطالب ذم اإلعاقة الدراسة دكف حكاجز أك تمييز، 
 Equality and Human Rights)كىناؾ ثبلثة عناصر لمتعديبلت كىي 

Commission, 2019): 
 تككف التغييرات في السياسات كاإلجراءات 
 أف تككف التغييرات في المباني لجعميا في متناكؿ جسديا 
 .يعني تكفير المعدات كالدعـ البشرم 

والهدف من ذلك هو الحيمولة دون حرمان المعوةين من غير المعوةين، 
 ويمكن أن تشمل التعديالت:

ازة كمكاكبة العمؿ في الدكرات التدريبية لمطالب كضع الترتيبات البلزمة إلج . أ
 الذم تؤدم حالتو الصحية إلى دخكؿ المستشفى بشكؿ متكرر.

ضماف كصكؿ الطبلب الذيف يستخدمكف أدكات مساعدة لمسمع إلى قاعات   . ب
المحاضرات مع حمقات السمع. أك التأكد مف أف الطبلب الذيف يعانكف مف عسر 

 لبرامج المتخصصة عمى أجيزة الكمبيكتر بالكمية.القراءة يمكنيـ الكصكؿ إلى ا
تكفير الدعـ لمعامميف مثؿ القراء لمطبلب ذكم اإلعاقاتالبصرية أك المدكنيف   . ت

لمطبلب الذيف يجعؿ ضعفيـ مف الصعب عمييـ تدكيف المبلحظات في الفصكؿ 
 كالمحاضرات.

سؤكؿ كلذلؾ أصبح عمي جميع الجامعات ككميات التعميـ العالي تعييف شخص م
عف قضايا اإلعاقة يمكف التحدث معو حكؿ الدعـ الذم تقدمو الجامعة، كحددت 

، أنيا اإلعاقة الجسدية أك العقمية التي ليا ََُِاإلعاقة بمكجب قانكف المساكاة لعاـ 
عمى قدرة ’ long-term‘ك "طكيؿ المدل"’ substantial‘تأثير سمبي جكىرم حقيقي

)Open Government Licence  ,(OGL)عادية الفرد عمى القياـ بأنشطة يكمية 
2019). 

https://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
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كبذلؾ حدد القانكف شرط اإلعاقة بأف يككف ليا تأثير جكىرم حقيقي 
‘substantial ’ كطكيؿ األجؿ‘long-term’ كيعني جكىرم حقيقي ،
‘substantial ’ أنو يجعؿ األمكر اليكمية البسيطة معقدة، بحيث ال يستطيع تأديتيا

بسيكلة كأقرانو، عمى سبيؿ المثاؿ يستغرؽ الطالب كقتنا أطكؿ بكثير مما ىك معتاد 
-long‘إلكماؿ ميمة يكمية مثؿ ارتداء المبلبس، يعني مصطمح "طكيؿ المدل"

term ’ ى سبيؿ المثاؿ حالة التنفس التي تتطكر شيرنا أك أكثر ، عم ُِأنو يستغرؽ
نتيجة اإلصابة بعدكل الرئة، كىناؾ قكاعد خاصة حكؿ الحاالت المتكررة أك المتقمبة ، 
مثؿ التياب المفاصؿ، ك الظركؼ التقدمية، فالشرط التدريجي ىك الذم يزداد سكءنا 
بمركر الكقت، حيث يمكف تصنيؼ األشخاص ذكم الظركؼ التقدمية عمى أنيـ 

) Open Governmentمعاقيف، مثؿ االصابة بالسرطاف أك التصمب المتعدد 
(OGL), 2019) Licence. 

 الخدمات المقدمة لذوي اإلعاةة في جميع الجامعات البريطانية: 
 لبريطانية خدمات عامة لذكم اإلعاقة منيا:تقدـ جميع الجامعات ا

 أوال خدمات لالعاةات البدنية )الجسدية(: وتشمل . أ
سيكلة التنقؿ في الحـر الجامعي: لدل معظـ المؤسسات طرؽ مبلئمة  -

 لمكراسي المتحركة حكؿ مبانييا ، لكف بعض المباني القديمة قد تشكؿ تحدينا.
أثناء االمتحانات كدعـ االخنبارات كدعـ التعمـ: تخصيص كقت إضافي  -

 الفصكؿ الدراسية.
 ثانيا خدمات لإلعاةة البصرية: وتشمل:  . ب
تكفير نص برايؿ كتسجيبلت المعمـ كتكنكلكجيا تحكيؿ النص إلى كبلـ  -

 كخدمات النسخ كبرامج التكبير.
 دعـ طمب كقت إضافي أثناء االمتحانات.  -

 

https://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
https://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
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 : وتشمل: DEAF ثالثا خدمات لمطالب الصم والبكم  . ت
لغة االشارة: يستخدـ المكقعكف في المممكة المتحدة لغة اإلشارة استخداـ  -

ا، عند الضركرة.  البريطانية عمكمنا كلكف يمكف تكفير خيارات أخرل أيضن
إمكانية  طمب المساعدة مف المدكنيف أك الحصكؿ عمى نسخ مطبكعة مف  -

ؼ المحاضرات، لدل العديد مف قاعات المحاضرات كالفصكؿ الدراسية أنظمة تعري
 صكتية.
 رابعا خدمات الطالب الذين يعانون من عسر القراءة: وتشمل:  . ث
تقييـ عسر القراءة، مما يساعد الجامعة عمى تحديد الدعـ الذم يحتاجو  -

الطالب، كأسمكب المساعدة األمثؿ، كيمكف أف بقدـ الطالب طمب تقييـ إذا كاف 
 مصاب بعسر القراءة.

متخصصيف كمكارد تعميمية تأىيؿ الطالب مف خبلؿ جمسات مع مدرسيف  -
 إضافية ككقت إضافي في االختبارات كاالمتحانات.

كمما ىك جدير بالذكر إمكانية  تنظيـ الجامعة أك الكمية الجتماعات منتظمة مع 
مستشار لئلعاقة، أك حتى مع طبيب محمي إذا لـز األمر، كبالنسبة لمطبلب المعكقيف 

عمـ أك مخاكؼ تتعمؽ بالصحة العقمية، يتـ ، كأكلئؾ الذيف يعانكف مف صعكبات في الت
التقدـ بطمب لمحصكؿ عمى التمكيؿ المناسب، كلمتعرؼ عمي حالة اإلعاقة كالتعامؿ 
معيا، حيث يكجد لدل معظـ الجامعات كالكميات منسقك كمستشارك إعاقات، كالعديد 

 منيـ لدييـ مستشاركف في مجاؿ الصحة العقمية.
قد يحؽ لمطالب الحصكؿ  :UCAS, 2019)تمويل الطالب المعوةين )  . ج

) لئلعاقات الجسدية أك العقمية أك ظركؼ DSAsعمى مخصصات الطبلب المعاقيف (
الصحة العقمية أك طكيمة األجؿ أك صعكبات تعمـ محددة مثؿ عسر القراءة، يغطي 

عمى سبيؿ المثاؿ معدات متخصصة  -ىذا التمكيؿ تكمفة الدعـ الذم يحتاجو 
باالضافة إلي بدؿ اإلقامة  -ف  مثؿ كاتب مبلحظات أك قارئكمساعديف غير طبيي
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اليكمي الذم يحتاج إثبات اإلعاقة، رسالة مف طبيب أك استشارم لتأكيد الضعؼ أك 
الحالة الصحية، أك تقييـ تشخيصي لصعكبة التعمـ مف طبيب نفساني أك مدرس 

 متخصص.
لندن في  Brunel Universityدمج ذوي اإلعاةة في جامعة برونيل 

((Brunel University, 2019 
تقدـ الجامعة العديد مف التسييبلت أك الخدمات لمطبلب ذكم اإلعاقة، كتشمؿ 

 ىذه الخدمات ما يمي:
 التقدـ بطمب لمحصكؿ عمى سكف في الحـر الجامعي يمبي احتياجاتؾ الفردية. .ُ
 تكفير كالسماح لمكراسي المتحركة. .ِ
مف الطبلب، بما في ذلؾ الطبلب الذيف  التعامؿ مع اإلعاقاتالمختمفة لمعديد .ّ

يعانكف مف صعكبات تعميمية محددة مثؿ عسر القراءة، كصعكبات الصحة العقمية 
مثؿ القمؽ، كالحاالت الطبية مثؿ الصرع كالتياب المفاصؿ، كالذم تـ اقرارىا في 

عة القانكف، عمي الرغـ أف الكثير مف ىذه الفئات ال يصنفكا كمعاقيف، لكف كفرت الجام
 الدعـ البلـز ليـ عند الحاجة. 

سرية المعمكمات الخاصة بالطبلب ذكم اإلعاقة، كضركرة مكافقة الطالب  .ْ
 عمي اجراءات الدعـ.

 دعم الطالب ذوي اإلعاةة في برونيل:
يكجد في الجامعة نكعاف رئيسياف مف الدعـ لمطبلب المعكقيف: الدعـ العاـ الذم 

 DSAيأتي مع بدالت الطبلب المعكقيف ( تقدمو الجامعة كالدعـ الفردم الذم
Disabled Students’ Allowances كيشمؿ الدعـ المساعدة في التقدـ لمحصكؿ ،

عمى التمكيؿ، كتنظيـ كقت إضافي في االمتحانات، كترتيب اإلقامة في الحـر 
 الجامعي، كيتضمف:
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 استثمارات دعـ البنية التحتية: شيد الحـر الجامعي تغييرات في البيئة المادية ب
مميكف جنيو إسترليني، كقد لعبت احتياجات الطبلب المعكقيف دكرنا  َِٓكصمت لػ 

ميمنا في ىذا التطكر، لمتيسير عمي الطبلب ذكم اإلعاقة الكصكؿ إلى المناطؽ 
 األكاديمية كالتعميمية، كمف التعديبلت ما يمي:

مف صعكبات تكفير أماكف اجتماعية كأماكف لئلقامة لمطبلب الذيف يعانكف   -
 في التنقؿ. 

التقدـ بطمب لمحصكؿ عمى غرفة تمبي احتياجاتؾ الفردية كمجيزة بتجييزات  -
خاصة تناسب أنكاع اإلعاقة المختمفة ، بحيث يمكف الكصكؿ إلييا بكاسطة الكراسي 
المتحركة أك مجيزة ألكلئؾ الذيف يعانكف مف ضعؼ السمع، كيمكف إجراء تعديبلت 

 ـ األمر، حسب الحاجة.أخرل عمى الغرؼ إذا لز 
ترتيب تصريح سيارة لمطالب ذم اإلعاقة، ترتيب مكاقؼ مجانية لمسيارات  -

 لممساعديف الشخصييف.
 الدعم الفني واألكاديمي: ويشمل ما يمي:

التخطيط كادارة الكقت: تشجيع جميع الطبلب عمى تخطيط كقتيـ مف أجؿ  -
 اف ، ألسباب خارجة عف إرادتؾ الكفاء بالمكاعيد النيائية، كمع ذلؾ ، في بعض األحي

قد تجد أنو مف المستحيؿ الكفاء بمكعد نيائي، إذا حدث ذلؾ، يتـ التكاصؿ مع القسـ 
األكاديمي كمؿء نمكذج الظركؼ المخففة، إذا كاف السبب يتعمؽ باإلعاقة، حتي 

.  تتمكف خدمة العجز كعيسر القراءة مف تقديـ الدعـ البلـز
ييمات األخرل، قد ال يككف تنسيؽ االمتحاف المعتاد بالنسبة لبلمتحانات كالتق -

ذا كاف األمر كذلؾ، تجرم الكمية تعديبلت، كىذه  مناسبنا لبعض الطبلب المعاقيف، كا 
التعديبلت ليست مصممة لجعؿ االمتحانات أسيؿ؛ انما ببساطة تسمح لمطالب المعاؽ 

ؿ في تنسيؽ التقييـ بإظيار ما يمكنو القياـ بو دكف حكاجز اإلعاقة، كيككف التعدي
٘ كلكف يمكف  ِٓنفسو، كمف ىذه التعديبلت النمكذجية قد تككف: كقت إضافي (عادة 
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أف يككف أكثر)، استراحات الراحة، أدكات لمتذكير بالكقت، فحص األكراؽ بتنسيقات 
مختمفة (الخط المكسع ، الكرؽ الممكف ، النسخة اإللكتركنية)، استخداـ الكمبيكتر ك / 

مج ك / أك األجيزة، قد تحتاج لغرفة منفصمة، استخداـ الكاتب أك القارئ، أك البرا
كلضماف أف االنصاؼ يمكف تقديـ دليؿ عمى كجكد إعاقة قبؿ إجراء تعديبلت 

 االمتحانات.
المحاضرات: قد يكاجو الطالب صعكبة جسدية في كتابة المبلحظات، أك  -

الدعـ: نشرات المحاضرات المقدمة  تذكر ما يقاؿ لفترة طكيمة لتدكينو، كلذلؾ قد يشمؿ
)، استخداـ جياز Blackboard Learnقبؿ المحاضرات (حيث ال تتكفر مف خبلؿ 

التسجيؿ، استخداـ جياز تدكيف المبلحظات المحمكؿ، استخداـ مترجـ لغة اإلشارة، 
 نسخ المكاد الصكتية المستخدمة في الدكرات. 

تر في الحـر الجامعي لدييا برامج التكنكلكجيا المساعدة: جميع أجيزة الكمبيك  -
متخصصة لدعـ المصابيف بعيسر القراءة أك ضعؼ البصر، باالضافة لمركز 

) يكفر مساعدات متنكعة الستخداـ الطبلب ATCمخصص لممساعدة التقنية (
 المعكقيف.
 Brunel: تكفر Brunel Asperger Groupمجمكعة بركنيؿ أسبرجر  -

Asperger Group رحبان لمطبلب الذيف يعانكف مف اضطرابات طيؼ مكاننا كدينا كم
التكحد لبلستمتاع باألنشطة االجتماعية ككرش العمؿ مع أقرانيـ، تكفر كرش العمؿ 
الفرصة لمتحدث عف القضايا المشتركة كدعـ كمساعدة بعضيـ البعض، تناقش 
المجمكعات المكضكعات المتفؽ عمييا أك االستماع إلي النصائح كاإلرشادات ذات 

 لصمة التي يقدميا المتحدثيف بشأف القضايا المتعمقة بالتكحد.ا
المكتبة: تدعـ المكتبة الطبلب المعكقيف مف خبلؿ: إعطاء مساعدة فردية  -

داخؿ المكتبة، كترتيب القاعات بما يسيؿ حرية الحركة، نسخ الطمبات عبر اإلنترنت، 
ي،  إقراض الكتب جمع الكتب التي يحتاجيا الطالب كاستعارتيا في اليكـ التال
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المرجعية (في ظركؼ استثنائية)، تحميؿ الكرؽ الممكف في اآللة الناسخة، السماح 
بتخكيؿ شخص آخر القتراض العناصر نيابة عف ذكم اإلعاقة، كيمكف في بعض 

 األحياف التحدث إلي المستشار الشخصي بشأف احتياجاتو.
المعاقيف الذيف ): يمكف لمطبلب DSAتمكيؿ ك بدالت الطبلب المعكقيف ( -

يعيشكف في المممكة المتحدة التقدـ بطمب لمحصكؿ عمى تمكيؿ الطبلب في إنجمترا أك 
NHS  لمحصكؿ عمى بدؿ اإلقامة اليكمي؛ ستدفع بدؿ اإلقامة اليكمي أم تكاليؼ

إضافية متعمقة بالدراسة تككف نتيجة مباشرة لئلعاقة، كال يمـز سدادىا، بما في ذلؾ 
ئية مثؿ صعكبات الصحة العقمية كعسر القراءة، بعد تقرير مكثؽ اإلعاقات غير المر 

مف الطبيب أك تقرير عالـ النفس التربكم، كيمكف أف يككف البدؿ عمي ىيئة معدات 
خاصة أك أجيزة تسجيؿ كأجيزة كمبيكتر، أك أثاث مكتبي خاص حسب اإلعاقة، 

فر المتعمقة باإلعاقة، باإلضافة لمبدالت العامة كتشمؿ تكاليؼ التصكير، كتكاليؼ الس
 كالمكاد االستيبلكية (البطاريات ، الخراطيش ، كرؽ الطباعة).

المساعديف غير الطبييف: مساعديف مدربيف عمى استخداـ برامج اإلعاقة،  -
كالتكجيو، مبلحظة الطبلب ضعاؼ البصر كضعاؼ السمع، الترجمة الفكرية 

 لممحاضرات كالندكات، 
ب تميز كبيرة في تجربة جامعة بركنيؿ خاصة مما سبؽ، ترم الباحثة جكان

باىتماـ الجامعة بكؿ المرافؽ كخدمات الطبلب لبلعاقات المرئية كغير المرئية، 
 كخصكصا الجكانب االجتماعية كالمساعدة المعنكية.

 (University of Worcester, 2019)الدمج في جامعة ورسستر 
كالمشكرة لمطبلب المعكقيف تقدـ جامعة ككرسيستر مجمكعة كاسعة مف الدعـ 

ككذلؾ ألكلياء األمكر كالمكظفيف كالككاالت الخارجية التي تدعـ الطبلب المعكقيف، 
يستمر ىذا الدعـ طكاؿ دراسات الطالب في جامعة ككرسيستر، كما تعمؿ مع مكظفي 
الجامعة لتقديـ الدعـ كالمشكرة بشأف كيفية تمبية احتياجات الطبلب المعكقيف، كيتـ 
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ذ ترتيبات خاصة لممحاضرات كاالمتحانات كالرحبلت الميدانية، كتشمؿ الخدمات تنفي
 اآلتي:
التكنكلكجيا المساعدة: تتكافر عدد مف البرامج التي تدعـ تعمـ الطبلب ذكم  -
باالضافة لمعديد مف الميزات كاألدكات المتكفرة في مجاؿ التقنيات المساعدة  –اإلعاقة 
 كمنيا:  -المجانية
 -المطبق في الجامعة- Inspirationيتيح برنامج  Inspirationبرنامج  . أ

إنشاء خرائط ذىنية مرئية الستخداـ األلكاف كالصكر كالكممات، لتبدأ بفكرة مركزية 
كتتكسع في الخارج لتشمؿ المزيد مف المكضكعات الفرعية المتعمقة، تعرض الخرائط 

لتي تساعد في الكشؼ عف الذىنية كميات كبيرة مف المعمكمات بطرؽ يسيؿ فيميا كا
العبلقات كاألنماط، كتستخدـ لممساعدة في تدكيف المبلحظات أك تخطيط المياـ أك 

 مراجعة أك إدارة الكقت. 
 Text: يتيح برنامج   Text Help Read & Write Goldبرنامج   . ب

Help Read & Write Gold  سماع صفحات الكيب كالمستندات التي يتـ قراءتيا
سيف فيـ القراءة كالمساعدة في تصحيح األخطاء، فيك يتيح سيكلة بصكت عاؿو لتح

تغيير لكف خمفية شاشة الكمبيكتر الخاص، كيحتكم عمى مسطرة كشاشة كقامكس 
مكنز مدمج، كيساعد عمى تطكير ميارات الكتابة بتنبؤ الكممات كيدعـ البحث 

 المستقؿ مع عدد مف أدكات ميارات الدراسة.
بصكت عاؿو ما ىك مكجكد عمى شاشة  JAWS: تقرأ JAWSبرنامج   . ت

الكمبيكتر، كتكفر مجمكعة فريدة مف األدكات لمتنقؿ كالكصكؿ إلى صفحات الكيب 
مخرجات الكبلـ ك طريقة برايؿ لتطبيقات  JAWSكجميع محتكيات الشاشة، يكفر 

الكمبيكتر األكثر شعبية عمى جياز الكمبيكتر الخاص، تكفر ميزات التعرؼ الضكئي 
مكانية  الكصكؿ إلى نص مستندات عمى الح كالصكر  PDFركؼ الخاصة كا 

 الممسكحة ضكئينا.
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مف الكصكؿ الكامؿ إلى  Supernova: تمكف Supernovaبرنامج   . ث
المكاد التعميمية الخاصة بالطالب ذكم اإلعاقة، كمبلحظاتو كالمقاالت كمبلحظات 

ة كترجمتيا بدقة إلى المراجعة مكبرة بكضكح، كيمكف التحدث بيا بأصكات عالية الجكد
طريقة برايؿ األدبية، يمكف قراءة شرائح المحاضرات كاليديف كردكد الفعؿ المنتجة 

 إلكتركنينا باستخداـ مزيج مثالي مف التكبير كالكبلـ كطريقة برايؿ.
 Alternative formats for libraryتنسيقات بديمة لمكارد المكتبة  -

resourcesكائـ المكارد الخاصة بيـ في مكاف كاحد : يمكف لمطبلب الكصكؿ إلى ق
كيمكنيـ عمى الفكر معرفة ما إذا كانت المكارد متاحة إلكتركنينا أك مطبكعة، قد يككف 
ا فصكؿ أك مقاالت مفردة تـ ترقيميا، ىذا مفيد بشكؿ خاص لمطبلب الذيف  ىناؾ أيضن

يككنكف متاحيف يحتاجكف إلى كقت إضافي لمكصكؿ إلى / قراءة المكارد ألنيـ عادةن ما 
قبؿ بدء كحدات الدكرة التدريبية، في حالة استمرار تعذر الكصكؿ إلى التنسيقات 
المتكفرة في قكائـ المكارد، فقد تتمكف "خدمات المكتبة" مف تكفير تنسيقات بديمة لمكتب 
في قكائـ المكارد الخاصة بالطالب، يتـ تكفير ىذه الكتب بتنسيؽ إلكتركني يمكف 

لدعـ الطبلب الذيف يعانكف مف عسر القراءة أك البصر أك ذكم الكصكؿ إليو 
اإلعاقات الجسدية كالذيف قد يكاجيكف صعكبة في استخداـ نص قياسي، باإلضافة 

كىي أداة خدمة ذاتية لتحكيؿ مجمكعة مف أنكاع الممفات:  SensusAccessإلي 
Word  كPDF  لمكتب كغيرىا إلى تنسيقات يمكف الكصكؿ إلييا أكثر مبلئمة

 الصكتية أك أجيزة قراءة الكتب اإللكتركنية أك طريقة برايؿ.
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أدلة الكصكؿ إلى المبنى كالحـر الجامعي: كفرت الجامعة كفرت الجامعة أدلة  -
، تكفر األدلة AccessAbleِالكصكؿ إلى المبنى كالحـر الجامعي، بالتعاكف مع 

 الرئيسة، كحـر المدينة. المعمكمات كالتفاصيؿ لمكصكؿ لكؿ أبنية الجامعة، كالطرؽ
حاكلت الباجثة في تناكليا لتجرب جامعة ككيستر التركيز عمي الجانب التطبيقي 
مف التكنكلكجيا كالبرامج المساعدة، لفتح المجاؿ أماـ رؤية ما تستطيع ىذه التكنكلكجيا 

 تقديمو لمتيسير عمي الطبلب مف ذكم اإلعاقة.
 تجربة المممكة العربية السعودية

تبر المممكة العربية السعكدية مف الدكؿ العربية الرائدة في تطبيؽ األساليب تع
التربكية الحديثة لذكم االحتياجات الخاصة، كالتي تركز عمى مراعاة الفركؽ الفردية، 
ضمف إطار تعميمي تربكم. فقد خطت المممكة خطكات كاسعة نحك االنتقاؿ باألفراد 

العزؿ إلى البيئة التعميمية كالتي أصبحت  مف ذكم االحتياجات الخاصة مف بيئة
تستكعب العدد األكبر مف ىؤالء األفراد، حيث تقكـ الدكلة بجيكد مممكسة لدمج ذكم 
االحتياجات الخاصة في شتى مجاالت الحياة العامة، كتماشيان مع خطط التنمية 

ة التعميـ سعت كزار  ََِّالطمكحة التي تنتيجيا المممكة كاستنادان إلى رؤية المممكة 
إلى تحقيؽ أىداؼ ىذه الرؤية بالعمؿ عمى برامج التحكؿ الكطني في مختمؼ 
المجاالت، كمف ذلؾ خدمة ذكم االحتياجات الخاصة كدمجيـ في البيئة التعميمية مع 

                                                           
ِ
 - AccesAble  التي تسمى أصبلن ،Disabled Go ىي منظمة مستقمة ،

يقـك المساحكف المدربكف  ،تيدؼ إلى تخفيؼ الضغط عف زيارة مكاف جديد
، ؿ إلى مكاف ماعف الكصك  الجميع لمكقع إلنتاج أدلة تفصيمية تخبربزيارة ا

 ، كىذا ىك السبب.ف احتياجات الكصكؿ لمجميع مختمفةيدرككف أك 
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(عمادة شئكف الطبلب (جامعة الممؾ عبد العزيز،  غيرىـ مف أقرانيـ مف الطمبة
َُِٕ. ( 

) ٕٓ-ْٓممكة العربية السعكدية، في مكادىا مف (نصت سياسة التعميـ في الم
) عمى أف تعميـ المتفكقيف كالمعكقيف جزء ال يتجزأ مف النظاـ ُْٗ -ُٖٖكمف (

التعميمي؛ كاستجابة لما نص عميو "نظاـ رعاية المعكقيف في المممكة" الصادر بمكجب 
عمى قرار  ق. القاضي بالمكافقةُُِْ/ٗ/ِّ) كتاريخ ّٕالمرسكـ الممكي بالرقـ (ـ/

ىػ الخاص بإقرار النظاـ تتكيجاي ُُِْ/ ٗ/ ُْ) كالتاريخ ِِْبالرقـ ( مجمس الكزراء
لكافة الجيكد الرائدة في مجاؿ رعاية المعكقيف كتأىيميـ في مادتو الثانية التي تنص 
عمى أف "تكفؿ الدكلة حؽ المعكؽ في خدمات الكقاية كالرعاية كالتأىيؿ، كتشجع 

عمى اإلسياـ في األعماؿ الخيرية في مجاؿ اإلعاقة، كتقدـ ىذه المؤسسات كاألفراد 
الخدمات ليذه الفئة عف طريؽ الجيات المختصة في عدة مجاالت منيا المجاالت 

كتشمؿ تقديـ الخدمات التعميمية كالتربكية في جميع المراحؿ (ما  :التعميمية كالتربكية
لتعميـ العالي) بما يتناسب مع قدرات قبؿ المدرسة، كالتعميـ العاـ، كالتعميـ الفني، كا

في أف الحصكؿ عمى معمكمات مفصمة كدقيقة أمر في ، ) َُِٓابراىيـ، (المعكقيف 
 ٘ حقائؽ كأرقاـ كصكر.ََُغاية األىمية، األدلة التي ينتجكنيا ىي 

مركز ذكم اإلعاقة بجامعة الممؾ سعكد كالدراسات المؤيدة لو (عمادة شئكف 
 )َُِٗ، ) سعكد جامعة الممؾ(الطبلب 

ـ، عمى ُْٖٗق، َُْٓعمؿ مركز الطبلب ذكم اإلعاقة منذ إنشاءه عاـ 
تحقيؽ أىداؼ عمادة شؤكف الطبلب في رعاية الطبلب عمكمان، كالطبلب ذكم اإلعاقة 
عمى كجو الخصكص كفؽ رؤية كرسالة مف خبلؿ مجمكعة مف اإلجراءات التنظيمية 

ظمة مف قبؿ كزارة التعميـ كالجامعة ممثمة المعتمدة عمى السياسات التشريعية المن
 بعمادة شؤكف الطبلب.
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مركز متخصص لخدمة الطبلب الجامعييف مف ذكم االحتياجات الخاصة ذك 
كفاءة عالية يكازم مستكل الخدمات المقدمة في الجامعات العالمية المتقدمة، كتتحدد 

حتياجات الخاصة رسالة المركز في تقديـ خدمات متكاممة لجميع الطبلب ذكم اال
بالجامعة تساعدىـ عمى التكيؼ مع بيئتيـ الجامعية ، ككذلؾ تقديـ برامج كأنشطة ليـ 

 . تساعد في تنمية مياراتيـ
 أهداف المركز

 : تقديم كافة الخدمات والمساعدات لمطالب منها
  التعرؼ عمى مشاكؿ الطمبة المعكقيف بالجامعة لقصد إيجاد الطرؽ كالكسائؿ

قديـ االقتراحات كالبدائؿ كتكفير األجيزة كاألدكات التي مف شأنيا تييئة لتذليميا كت
 البيئة التعميمية المناسبة .

  عدادىـ نفسيان كاجتماعيا لمساندتيـ عمى االندماج تييئة الطبلب المعكقيف كا 
 في الحياة الجامعية كالمجتمع .

 تناسب مع تمكيف الطبلب المعكقيف مف المشاركة باألنشطة الطبلبية التي ت
 أكضاعيـ .

  دارات الجامعة العمؿ عمى بناء كتنمية أكاصر التعاكف بيف المركز كالكميات كا 
 كالمراكز كالجامعات العالمية .

  مساعدة المراكز المماثمة التي قد تشأ مستقببلن سكاء مف داخؿ الجامعات
 . السعكدية أك غيرىا
 حقوق الطالب

 طبيعة اإلعاقةالحصكؿ عمى التسييبلت المبلئمة كفقا ل 
 الكصكؿ إلى فرص التعميـ المتاحة لمعادييف 
 السرية التامة لكافة المعمكمات 
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 مسؤولية الطالب
تقديـ الكثائؽ مف مصادر معتمدة تبيف طبيعة اإلعاقة كالتكصيات المتعمقة   .ُ

 بالتسييبلت.
 التعريؼ بنفسو لممركز كطمب التسييبلت المبلئمة. .ِ
ييبلت األكاديمية كاألجيزة المساعدة التي متابعة اإلجراءات المتعمقة بالتس .ّ

 خصصت لو كفي الكقت المناسب.
 التكاصؿ مع المركز لمناقشة التسييبلت المتعمقة باالختبارات كالمقررات. .ْ
تنسيؽ الجداكؿ المتعمقة باالختبارات في كقت مبكر لتحديد التسييبلت  .ٓ

 المبلئمة.
ة التسييبلت المتعمقة التكاصؿ مع االختصاصيف المتكاجديف بالمركز لمناقش .ٔ

 باالختبارات كالمقررات.
 حقوق المركز

 االلتزاـ بالتكاصؿ مع الطالب كاالختصاصيف. .ُ
 يحؽ لممركز تكفير كؿ الكثائؽ المتعمقة بطبيعة اإلعاقة .ِ
 يحؽ لممركز رفض تزكيد الطالب بالتسييبلت إذا لـ يقدـ الكثائؽ المطمكبة. .ّ

 مسؤولية المركز
ئمة لمطالب بالتنسيؽ مع عضك ىيئة التدريس تقديـ كؿ التسييبلت المبل .ُ

 لضماف الكصكؿ لكافة الفرص التعميمة المتاحة لمطبلب العادييف.
 تكفير األجيزة المساعدة كالمبلئمة لكؿ حالة. .ِ
 إشعار عضك ىيئة التدريس بحقكؽ الطالب في الحصكؿ عمى التسييبلت .ّ
 العمؿ ككسيط لمكاجية الصعكبات التي تتعمؽ بالطالب. .ْ
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 ./ آليات تحديد المستفيدين من الخدمات والتسهيالت المقدمةأوال
تعريؼ الطالب بنفسو كتقديـ طمب لمحصكؿ عمى الخدمات المقدمة مف  .ُ
 المركز
تعريؼ الطالب بالمركز مف خبلؿ الركف التعريفي بكمية السنة األكلى  .ِ

 المشتركة، ضمف فعاليات برنامج التييئة لمطبلب المستجديف.
 قبؿ الكمية أك عضك ىيئة التدريس. تحكيؿ الطالب مف .ّ

 .ثانيًا/ مسوغات اإلستفادة من الخدمات المقدمة بالمركز
أف يككف الطالب ممتحقان بأحد برامج التربية الخاصة في التعميـ العاـ (كذلؾ  .ُ

 لذكم اإلعاقة البصرية)
تقييـ األىمية عف طريؽ كزارة العمؿ كالتنمية االجتماعية، مف خبلؿ تعبئة  .ِ

حكيؿ الطالب، مف قبؿ المركز لتحديد نكع اإلعاقة كتاريخيا كدرجتيا نمكذج ت
 كاستحقاقيا لمبدؿ.

التقارير الطبية التي يتـ تقديميا مف قبؿ الطالب لمحاالت الغير خاضعة  .ّ
 لتصنيؼ الطبلب بالجامعة مف ذكم اإلعاقة كالغير المستحقيف لمبدؿ.

أنشطة كخدمات المركز، بعد حصكؿ الطالب عمى أىمية االستفادة مف برامج ك  .ْ
 يتـ فتح ممؼ إلكتركني لمطالب يشتمؿ عمى/

  المعمكمات األكلية عف الطالب ككسائؿ االتصاؿ. كيتـ استكماؿ ىذه
 المعمكمات مف قبؿ كحدة المتابعة األكاديمية.

 .المعمكمات األكاديمية 
 .المعمكمات الصحية كيتـ استكماليا مف قبؿ كحدة الخدمات الطبية 
التعميمية كاألكاديمية المساندة لكؿ حالة عمى حده. كيتـ استكماؿ الخدمات  - ذ

 .ىذه المعمكمات مف قبؿ كحدة المتابعة األكاديمية
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األنشطة االجتماعية كالثقافية كالرياضية كالفنية التي يرغب الطالب  -ىػػ
 .بالمشاركة بيا. كيتـ استكماليا مف خبلؿ كحدة األنشطة

ب الطالب االستفادة منيا. كيتـ استكماليا مف قبؿ الخدمات المساندة التي يرغ -ك
 .كحدة الخدمات المساندة

 وحدات المركز
 كحدة الخدمات التعميمية كاألكاديمية المساندة -
 كحدة الخدمات الطبية -
 كحدة األنشطة كالتدريب كالمسئكلية االجتماعية -
 كحدة الشراكات كالبرامج -
 كحدة الخدمات المساندة -
تعميمية: ىي الكحدة التي تعنى بمتابعة جميع ما يتعمؽ أكال كحدة الخدمات ال -

بالطالب في المجاؿ األكاديمي كالتعميمي، كالسعي اليجاد جميع الكسائؿ كاألدكات 
(كالحمكؿ كالمكاء مات) المساندة لمرفع مف كفاءتو التحصيمية كتحقيؽ أقصى استفادة 

 .مف قدراتو
 اندة:آليات اإلستفادة من الخدمات التعميمية المس 

 يتـ حصكؿ الطالب عمى الخدمات التعميمية المساندة عف طريؽ ما يمي:
 يتقدـ الطالب لمحصكؿ عمى الخدمة التعميمية المساندة التي يحتاجيا. .ُ
تزكيد أعضاء ىيئة التدريس بشكؿ فصمي بنماذج المكاءمات التعميمية  .ِ

اإلجراءات التنظيمية كاألكاديمية المساندة بحسب نكع اإلعاقة. كالمستمدة مف القكاعد ك 
 المعتمدة مف مجمس الجامعة المكقر.

تحكيؿ الطالب مف قبؿ عضك ىيئة التدريس أك المرشد األكاديمي بالكمية  .ّ
 لمحصكؿ عمى الخدمات التعميمية المساندة.



 

111 

مخاطبة الكميات لمتعريؼ بالخدمات التعميمية المساندة التي يقدميا المركز  .ْ
 بشكؿ فصمي.

أجؿ تخصيص مرشد أكاديمي لمطبلب ذكم اإلعاقة مخاطبة الكميات مف  .ٓ
 ليككف حمقة الكصؿ بيف الكمية كالمركز.

تنظيـ زيارات ميدانية مف قبؿ مكظفي كحدة المتابعة األكاديمية لئلجتماع  .ٔ
 بككبلء الكميات لمشؤكف األكاديمية كالتعميمية بشكؿ فصمي.

ة اإلستفادة منيا مف شرح الخدمات التي تقدميا كحدة المتابعة األكاديمية ككيفي .ٕ
 خبلؿ األسبكع التعريفي الذم ينظمو المركز لمطبلب المستجديف. ضمف برنامج التييئة

كما تعمؿ الكحدة عمى استحداث تخصصات أكاديمية لقبكؿ الطبلب ذكم  .ٖ
 اإلعاقة كقد نتج عف ذلؾ التخصصات التالية/

 قسـ إعبلـ كصحافة كعبلقات عامة –كمية اآلداب  .ُ
 يزية.قسـ لغة إنجم  .ِ
 كمية المغات كالترجمة. .ّ
 تخصص قانكف. –كمية الحقكؽ كاألنظمة السياسية  .ْ
 كمية السياحة كاآلثار. .ٓ

كقد تـ تخرج عدد مف الطبلب مف ذكم اإلعاقة مف تمؾ التخصصات في 
 مرحمتي البكالكريكس كالماجستير.

كحدة الخدمات الطبية: تقكـ ىذه الكحدة بتقديـ الرعاية الصحية كالطبية  -
زمة لطبلب ذكم اإلعاقة كذلؾ بالتنسيؽ مع المستشفيات الجامعية بالمدينة الطبية البل

بجامعة الممؾ سعكد، كقد تـ تكفير غرفة بسريريف ككحدة غيار كجياز لمبلحظة 
العبلمات الحيكية كأجيزة فحص السكر كجياز قياس الحرارة كالكزف، كتـ تكميؼ 

شفى لئلشراؼ عمى ىذه الغرفة كتقديـ اخصائي تمريض مف العيادات األكلية بالمست
 أفضؿ الخدمات ليؤالء الطبلب
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: تعمؿ ىذه الكحدة عمى كحدة األنشطة كالتدريب كالمسؤكلية االجتماعية -
تحقيؽ أقصى درجة مف التكيؼ مع الحياة الجامعية لمطبلب ذكم اإلعاقة بالتساكم 

تقدمة عمادة شؤكف الطبلب ألقرانيـ كتقكـ ىذه الكحدة بعقد دكرات تدريبية مع ما 
مكجية لمطبلب في مختمؼ المجاالت العممية كالثقافية كالميارات الحياتية حسب 
احتياج كؿ نكع مف أنكاع اإلعاقة، كما تعمؿ عمى تدريب مكظفي الجامعة بمختمؼ 

إلعاقة، كتفعيؿ االحتفاالت إدارتيا عمى ميارات التعامؿ مع األشخاص ذكم ا
بالمناسبات العالمية لكؿ إعاقة عمى حده، كالمشاركة في الفعاليات المختمفة المنظمة 
مف قبؿ المؤسسات المختمفة خارج الجامعة التي تيتـ بقضايا اإلعاقة، كتعمؿ ىذه 
الكحدة عمى تحقيؽ ىذه الفعاليات مف خبلؿ اعتماد خطة فصمية لكؿ عاـ جامعي مف 

 مجمس الجامعة كاعتماد الميزانيات المخصصة لتنفيذ تمؾ البرامج كاألنشطة.قبؿ 
 وتشتمل تمك الخطط عمى ما يمي:

حيث يقكـ المركز بتنظيـ أسبكع يشتمؿ  التهيئة لمطالب المستجدين: برنامج .ُ
عمى عدد مف الفعاليات كاألنشطة التي تساعد الطالب المستجد عمى التكيؼ مع 

يفو بالخدمات المقدمة مف قبؿ الجامعة ككيفية اإلستفادة منيا، الحياة الجامعية كتعر 
ككذلؾ تعريفة ببعض مرافؽ الجامعة التي قد يحتاج إلييا ككيفية اإلستفادة منيا، كما 
يتـ التنسيؽ مع إدارة الحاسب كتنمية الميارات العتماد الدكرات المنفذة مف قبؿ المركز 

بعض المكاءمات لمدكرات المقامة مف قبميـ في السجؿ الميارم لمطالب ككذلؾ إجراء 
عفاء الطبلب مف الرسكـ.  كا 

: تنظـ الكحدة زيارة كؿ فصؿ دراسي إلحدل المؤسسات العامة أك الزيارات .ِ
 الجيات الحككمية لعدد مف الطبلب مثؿ:

 زيارة مجمس الشكرل كحضكر جمسة 
 زيارة مشركع قطار الرياض 
 ت.زيارة المديرية العامة لمكافحة المخدرا 

https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3038
https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3038
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 زيارة مصابي الحد الجنكبي بمستشفى القكات المسمحة 
 كتنقسـ الرحبلت إلي: 
  الرحبلت الطكيمة: تنظـ الكحدة الرحمة لمدة أربعة أياـ في كؿ فصؿ دراسي

إلحدل مدف المممكة كذلؾ لتحقيؽ اىداؼ اجتماعية كثقافية مرسكمة مف قبؿ 
 ات حياتية متنكعة. األخصائييف االجتماعييف بالمركز كاكساب الطبلب ميار 

   الرحبلت الدكلية: تقكـ الكحدة بتنظيـ رحبلت دكلية لمدكؿ المتقدمة في مجاؿ
خدمات الطبلب ذكم اإلعاقة حيث تتـ زيارة الجامعات كالمراكز كعقد لقاءات مع 
المسئكليف فييا كتبادؿ الخبرات الدكلية في ىذا المجاؿ؛ كمف الدكؿ التي تمت زيارتيا 

 فرنسا –نيا بريطا –ككريا 
: يتـ تنفيذ برامج النشاط الرياضي مف خبلؿ المنشات النشاط الرياضي .ّ

الرياضية لمجامعة مع أقرانيـ مف الطبلب حيث تنظـ الكحدة العديد مف األنشطة 
الرياضية كالترفييية بما يتناسب مع كؿ إعاقة مثؿ ممارسة كرة اليدؼ لذكم اإلعاقة 

قة الحركية، ككرة القدـ لمصـ كلضعاؼ السمع، كما البصرية، كألعاب القكل لذكم اإلعا
يتـ تنفيذ دكرات تدريبية خاصة مثؿ دكرة تعميـ السباحة لذكم اإلعاقة البصرية، حيث 
يستفيد منيا العديد مف الطبلب عممان بأف الكحدة تشارؾ في الفعاليات الرياضية 

 المختمفة داخؿ الجامعة كخارجيا.
 يشارؾ المركز في المعارض بات: المشاركة في المعارض كالمناس

كالمناسبات العامة التي يتـ تنظيميا مف قبؿ مؤسسات خارج الجامعة مثؿ معرض 
 ضياء الدكلي

  ميرجاف حركات بمركز الممؾ فيد الثقافي. كما يقكـ المركز تنظيـ الفعاليات
 المكجية لممجتمع مثؿ.

 ميرجاف إرادة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة أسرىـ 
 مؿ، المكجو لجميع اإلعاقات بمختمؼ الفئات العمريةسباؽ ركاد األ 
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 تفعيؿ المناسبات العالمية لذكم اإلعاقة مثؿ اليـك العالمي لئلعاقة 
 اليـك العالمي لمعصا البيضاء 
 اليـك العالمي لمبصر  
 اليـك العالمي لمتكحد 
 أسبكع األصـ العربي 
ىي الكحدة المسئكلة عف عقد الشراكات مع الجيات : الشراكات كالبرامجكحدة  -

الميتمة بفئة الطبلب ذكم اإلعاقة داخؿ الجامعة كخارجيا ككذلؾ السعي لتفعيؿ برامج 
 خاصة بخدمة الطبلب مف خبلؿ كحدات المركز. كمف مياميا: 

 ).التنسيؽ مع كحدات المركز لتحديد االحتياجات (المادية كالمعنكية . أ
 متابعة تفعيؿ الشراكات كالبرامج مع الكحدات. . ب
 عمؿ االتفاقيات كمراجعتيا مع الجيات الراغبة بالتعاكف مع الجامعة. . ت
 تقييـ البرامج كالشراكات بشكؿ فصمي. . ث
           الرفع بتقرير فصمي إلدارة المركز بعمؿ الكحدة. . ج
: تعمؿ ىذه الكحدة عمى تكفير مجمكعة مف الخدمات لخدمات المساندةكحدة ا -

 تسيـ في مساعدة الطبلب عمى رفع كفاء تيـ التعميمية مف خبلؿ تكفير ما يمي:
  مطبعة برايؿ: كتعمؿ عمى طباعة المناىج كالمذكرات الدراسية، كتحتكم

كما تقـك  طابعات برايؿ بكظائؼ مخمفة كقدرات متفاكتة، ٓالمطبعة عمى عدد 
المطبعة بطباعة النشرات التعريفية كالتكعكية بالتعاكف مع إدارات الجامعة المختمفة 

رسالة الجامعة، كما تـ التعاكف مع بعض الجيات الخارجية  –مثؿ/ التقكيـ الجامعي 
مؤسسة إينجكس لمطاقات كالمكارد  -جريدة الجزيرة –لمطباعة مثؿ/ جريدة الكطف 

 متحؼ صقر الجزيرة –اإلعاقة البشرية لتكظيؼ ذكم 

https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3044
https://sa.ksu.edu.sa/ar/node/3041
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  معمؿ الحاسب اآللي: تـ تجييز معمؿ لمحاسب اآللي يشتمؿ عمى مجمكعة
مف األجيزة كاألدكات التقنية المساندة لمطبلب كبلن حسب إعاقتو. كيضـ العديد مف 

 األجيزة كالبرامج مثؿ:
 جياز تكبير لضعاؼ البصر 
  البصر . كتـ ربط أجيزة حاسب مزكدة ببرامج خاصة لممكفكفيف كضعاؼ

 جميع األجيزة بشبكة االنترنت.
 كما يكجد بالمعمؿ مكاف مخصص الستخداـ الطبلب ذكم اإلعاقة الحركية. 
كتـ ربط جميع األجيزة بطابعة برايؿ لممكفكفيف كطابعة لبلستخداـ مف قبؿ  

اإلعاقات األخرل، مما يكفر االستقبللية لجميع الطبلب في االستفادة مف خدمات 
ؿ، كتـ إقامة عدد مف االختبارات الشيرية كالنيائية في المعمؿ بالتنسيؽ بيف المعم

 كحدة المتابعة األكاديمية كعضك ىيئة التدريس.
  خدمات السكف: تقكـ كحدة الخدمات بالتنسيؽ مع إدارة اإلسكاف كتغذية

الطبلب لتحديد المباني المناسبة لمطبلب ذكم اإلعاقة حسب حالتيـ، كمرافقييـ حسب 
 الحاجة مع، إعفاء ىـ مف رسـك السكف

 تـ تكفير سيارات مجيزة برافعات لمطبلب ذكم اإلعاقة  :خدمات النقؿ
الحركية، كالتنسيؽ مع إدارة النقؿ لتخصيص حافمة لنقؿ الطبلب مف مقر اقامتيـ إلى 

 .الكمية كالعكدة
 :تقكـ الكحدة بالتنسيؽ مع إدارة السبلمة كاألمف الجامعي  خدمة المكاقؼ

بتخصيص األماكف المناسبة لكقكؼ السيارات الخاصة بالطبلب، كالتأكيد عمى عدـ 
صدار البطاقات البلزمة في المدينة الجامعية، ككذلؾ التنسيؽ  استخداميا مف الغير كا 

 .في تسييؿ كصكؿ سيارات األجرة كالزكار إلى المركز
  :األنشطة تيدؼ ىذه الخدمة إلى إشعار الطبلب بالبرامج ك  خدمة الرسائؿ

كالفعاليات كالمستجدات بالمركز عف طريؽ الرسائؿ النصية القصيرة، حيث يتـ إدراج 
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ضافة إلى اإلستفادة مف كسائؿ  كسيمة التكاصؿ بعد اعتماد كتسجيؿ الطالب بالمركزا 
 التكاصؿ االجتماعي األخرل

  تكفير التقنيات المساندة: كاف مف أىـ التكصيات التي خرجت بعد تنظيـ
لكرشة العمؿ (ماذا نريد مف الجامعة) تأميف أجيزة الحاسب اآللي المحمكؿ المركز 

لممكفكفيف لتسييؿ العممية التعميمية كقد تـ التنسيؽ مع الكميات الستبلـ األجيزة 
كتقديميا لمطالب بنظاـ اإلعارة، كما يتـ تكفير الكراسي المتحركة، كآالت بيركنز، 

البصر بنظاـ اإلعارة، كما يتـ تكفير خدمة كالعصي البيضاء كأجيزة تكبير لضعاؼ 
 شحف بطاريات الكراسي الكيربائية

كباإلضافة لمخدمات السابقة تقكـ كحدة الخدمات المساندة باستقباؿ الكفكد  
كزكار المركز كعرض الخدمات كاإلمكانات  المتكفرة في المركز، كما تتعاكف مع 

الستفادة مف صالة الخدمات لمبرامج الكحدات األخرل ألقامو الفعاليات كاألنشطة كا
التثقيفية مثؿ فعالية صحة الفـ كاألسناف كفعالية فحص السكر بالتعاكف مع الكحدة 

 كالبرامج التدريبية مثؿ دكرة أساسيات تعمـ طريقة برايؿ.  الصحية
مما سبؽ يتضح اىتماـ جامعة الممؾ سعكد بمختمؼ أنكاع االعاقات، كتكفير 

رعايتيـ، كتكفير المناخ التعميمي المناسب كؿ حسب اعاقتو، مع المكارد الكافية ل
 االىتماـ بالبعد الثقافي كالكطني العداد مكاطف صالح لمجتمعو.

  جامعة الممؾ عبد العزيز (عمادة شئكف الطبلب (جامعة الممؾ عبد
 )َُِٗالعزيز)،

ي تحتفؿ جامعة الممؾ عبدالعزيز في شير ديسمبر مف كؿ عاـ باليـك العالم
لؤلشخاص ذكم اإلعاقة، كنجدِّد في ىذا االحتفاؿ التزاـ كسعي الجامعة إلى تحقيؽ 
بيئة تعميمية، يتساكل فييا الجميع بغض النظر عف اختبلؼ قدراتيـ الجسدية 

 كالحسية، كمف انجازات الجامعة في مجاؿ رعاية ذكم االحتياجات الخاصة ما يمي:
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o  ضمف مبادرة ََِِالكطني تعيد ثبلثة مشاريع في "مبادرات التحكؿ "
الجامعة لتعزيز مكانة ذكم االحتياجات الخاصة في البيئة الجامعية، كىي: مشركع 
تزكيد مسار المكفكفيف بتقنية البمكتكث، كمشركع "الدايزم فكرمات"، كمشركع معرض 

 "الحياة عمى عجبلت.
o  إنشاء أكؿ ككالة لذكم االحتياجات الخاصة في الجامعات السعكدية ضمف

 عمادة شؤكف الطبلب.
o  تغيير العقكؿ تجاه قضايا ذكم االحتياجات الخاصة كحقكقيـ، فيناؾ لجاف

 عميا
برئاسة المدير، كأخرل تنفيذية، تعمؿ عمى دراسة االحتياجات، كتعديؿ المسار عند 

 االحتياج.
كبالرجكع إلى اإلحصاءات الصادرة مف األمـ المتحدة يمثؿ األشخاص ذكم 

الؼ شخص في مدينة جدة فقط(، َْٓمجمؿ السكاف ) حكالي  % مف ُٓاإلعاقة 
حيث تعاني ىذه الفئة مف عدـ مبلئمة البيئة العمرانية في مدينة جدة لمتطمباتيـ 
الحياتية، ففي دراسة أجرتيا كمية اليندسة بجامعة الممؾ عبدالعزيز عمى عينة عشكائية 

خاص ذكم اإلعاقة % منيا ال يمكف ألش ٓٗمنشاة تجارية تبيف أف  َََُمف 
دخكليا أك االستفادة منيا، نظران لعدـ تكفر تسييبلت ليـ، مثؿ: المنزلؽ أك المكقؼ 
المناسب أك المساحة المناسبة لدخكؿ الكرسي المتحرؾ كغير ذلؾ مف العكامؿ. كىنا 
تتضح أىمية العمؿ عمى تحسيف البيئة العمرانية لتككف صديقة لذكم االحتياجات 

 .الخاصة
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الجامعة لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة )عمادة شئون  مشروعات
 (:6002الطالب )جامعة الممك عبدالعزيز(، 

 مشروع معرض الحياة عمي عجالت . أ
يقـك مشركع معرض الحياة عمى عجبلت بتكعية جميع أفراد المجتمع بأف الحياة 

كعمماء عمى كرسي ليست نياية المطاؼ بؿ أف ىناؾ أناسان عظامان، منيـ رؤساء دكؿ 
عظاـ، كانكا عمى كراسي كما يقكـ المشركع أيضا بتكعية المجتمع بضركرة تييئة 
البيئة لتككف مناسبة لتنقميـ، كما ييدؼ المشرؼ إلى تكعية المجتمع بحقكؽ كحياة 

أجزاء رئيسية تشمؿ أمكران مثؿ: الكصكؿ  ٕىؤالء األشخاص، حيث يحتكم عمى 
عمى عجبلت مف نجاحات كتعميـ كتقنية  الشامؿ ككيفية تحقيقو كحياة األشخاص

 .كغيرذلؾ
 أهداف المشروع

نشر الكعي لدل أفراد المجتمع بالعكائؽ التي يكاجيا ذكك االحتياجات الخاصة  -
 .أثناء تنقميـ كسيرىـ

تعريؼ المجتمع بالمتطمبات األساسية إلنشاء المنحدرات كالمطالع بجكار   -
 السبللـ في كافة الظركؼ االنشائية

مركز ذكم االحتياجات الخاصة إلى بيت خبرة استشارم لمتعريؼ  تحكيؿ  -
بالمتطمبات اإلنشائية لخدمة ذكم االحتياجات الخاصة كفؽ المعايير العالمية كمركز 

 الممؾ سمماف ألبحاث اإلعاقة.
 .إطبلؽ مبادرة افسحكا الطريؽ اماـ بيكت اهلل في المساجد -
العزيز جيكدان كبيران في احتكاء تبذؿ جامعة الممؾ عبد :مشركع سيكلة الكصكؿ -

الطمبة كالمنسكبيف مف ذكم االحتياجات الخاصة كتسعى الجامعة إلى أف تككف 
 .صديقة ليذه الفئة، كيبرز ىذا الجانب مف المعرض الخدمات المقدمة ليـ
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 مشروع "أرني الطريق":  . ب
ييدؼ المشركع إلى مساعدة مف لديو إعاقة بصرية بتنقبلتو داخؿ الحـر  
معي دكف االعتماد عمى األخريف، حيث تـ تقسيـ الجامعة إلى مراحؿ ، المرحمة الجا

األكلى التي تـ استكماليا شممت مبنى اإلدارة العامة، كعمادة تقنية المعمكمات، كعمادة 
شؤكف الطبلب، كعمادة القبكؿ كالتسجيؿ، كمركز ذكم االحتياجات الخاصة، كمسجد 

يعد مشركع "أرني الطريؽ" تطبيؽ .طة بيا، كالجامعة كالمرافؽ كالخدمات المحي
لميكاتؼ الذكية مف المشاريع الرائدة في مجاؿ تقنية اإلرشاد البلسمكي في المممكة، ما 
يتيح لؤلشخاص ذكم اإلعاقة البصرية حرية االنتقاؿ مف مكاف إلى آخر داخؿ حـر 

س بمساعدة الجامعة ، معتمدان بشكؿ كامؿ عمى ذاتو بمجرد الكقكؼ عمى خطكط المم
التطبيؽ اإللكتركني في المناطؽ التي يتـ تغطيتيا بأجيزة إرشادات لمتكجيو، كيعمؿ 
تطبيؽ "أرني الطريؽ عمى كضع عبلمات كأكصاؼ لجميع مرافؽ الجامعة األكاديمية 
كالتعميمية كالتدريبية كاإلدارية كالخدمات األيخرل كالمساجد كالمطاعـ كغيرىا، مع تنبيو 

تككف في طريقو كالسبللـ كتحكيبلت الصيانة، كمداخؿ كمخارج طبقا  بالعكائؽ التي
 .لمتغطية الجغرافية المتاحة بالتطبيؽ

 مشروع الدايزي فورمات:  . ت
يمكف المشركع طبلب معيد المغة االنجميزية مف الحصكؿ عمي المنيج عمي 

جي جكاالتيـ، بصيغة تسمح ليـ بالتصفح كالمراجعة، كتـ تطكير منتج كتسميتو منيا
 في يدم.

ترم الباحثة أف مشركعات جامعة الممؾ عبد العزيز لبلىتماـ بذكم اإلعاقة 
استطاعت أف تتجاكز حدكد الجامعة؛ لتمتد كتخدـ البيئة المحيطة بالجامعة، كتجعؿ 

 حياة ذكم اإلعاقة أسيؿ كأفضؿ.
كقد أنشئت العديد مف الجامعات السعكدية كحدة لذكم االحتياجات الخاصة، كمف 

 ىذه الجامعات: 
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)عمادة شئون الطالب  وحدة ذوي االحتياجات الخاصة جامعة الجوف
 (6002جامعة الجوف، 

تـ تشكيؿ كحدة ذكم االحتياجات الخاصة، كإحدل الكحدات التابعة لعمادة شؤكف 
الطبلب، تيعنى بتذليؿ كافة الصعكبات كالتحديات التي تكاجو أصحابيا مف طبلب 

مؿ عمى تحقيؽ الدعـ ليـ، كتسخير الخدمات كالمرافؽ أماميـ، كطالبات الجامعة، كتع
كتمبي احتياجاتيـ الدراسية؛ استنادا عمى نظاـ رعاية المعكقيف الصادر بالمرسـك 

ىػ ، إيمانا مف جامعة الجكؼ بأف التعميـ ُُِْ/ٗ/ِّ) كتاريخ ّٕالممكي برقـ (ـ/
 حؽ مشركع لكافة أطياؼ المجتمع.

 لخاصة: وحدة ذوي االحتياجات ا
 تيدؼ الكحدة إلي:

 تييئة بيئة جامعية مناسبة لطبلب كطالبات ذكم االحتياجات الخاصة  -
تذليؿ كافة العكائؽ كالصعكبات التي تكاجو الطبلب كالطالبات داخؿ الحـر   -

  الجامعي
تكعية المجتمع الجامعي بكيفية التعامؿ الصحيح لطالب ذكم االحتياجات   -
 الخاصة
 .نيات البشرية كالمادية كالعممية المتاحة لتمبية مطالبيـتكظيؼ جميع االمكا  -

 كمف مياـ الكحدة:
التنسيؽ مع إدارات كعمادات ككميات الجامعة لخدمة طبلب كطالبات ذكم  -

 االحتياجات الخاصة.
إستقباؿ الطبلب مع بداية كؿ فصؿ دراسي لتكعيتيـ بنظـ كتعميمات الجامعة   -

 كمساعدتيـ في ما يشكؿ عمييـ
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دخاؿ التعديبلت المناسبة لذكم اإلحتياجات إيجا  - د البيئة التربكية المبلئمة كا 
 الخاصة
تكفير الكسائؿ التكنكلكجية المساعدة لتسييؿ تعميـ الطبلب مف ذكم   -

 االحتياجات الخاصة بالجامعة
متابعة صرؼ مكافأة بدؿ اإلعاقة لطبلب كطالبات ذكم االحتياجات الخاصة  -

 َُِْ/ٖ/ُّكتاريخ  ُُِْٖ/ ب /  ٕريـ رقـ بمكجب التكجيو السامي الك
 التكاصؿ مع أعضاء ىيئة التدريس الكتركنيان  -
العمؿ عمى تفعيؿ كمشاركة طبلب كطالبات اإلحتياجات الخاصة في   -

 األنشطة الثقافية داخؿ الجامعة كخارجيا
إعداد كتنفيذ البرامج اإلرشادية كالتكجييية لطالبات كطالبات ذكم اإلحتياجات   -
 ةالخاص
العمؿ عمى إيجاد دكرات تدريبية تثقيفية متميزة في رفع معنكياتيـ كتناسب نكع  -
 إعاقتيـ
تفعيؿ طبلب ذكم االحتياجات الخاصة في األنشطة كالبرامج كالفعاليات   -

 الجامعية
 .المشاركة في األسابيع كالمناسبات العالمية لذكم االحتياجات الخاصة  -
 جامعة الممؾ فيصؿ، الممؾ فيصؿ كحدة ذكم االحتياجات الخاصة جامعة )
َُِٔ ( : 
تعمؿ الكحدة عمي تييئة البيئة التعميمية كاالجتماعية لذكم االحتياجات الخاصة  

لتنمية كتطكير قدراتيـ كالتي تدفعيـ إلى التقدـ األكاديمي كذلؾ مف خبلؿ كضع 
يـ في استراتيجيات عف طريؽ خدمات التكجيو كاإلرشاد كالخدمات المساندة مما يس

 تككيف عبلقة فعالة بيف ىذه الفئة كالجامعة كالمجتمع كجزء مف دراستيـ الجامعية.
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 أهداف الوحدة :
 .تحديد اإلطار العاـ لخدمات كحده التكجيو لرعاية ذكم االحتياجات الخاصة 
  بناء عبلقة إستراتيجية مع الجمعيات كالمراكز كالجيات المختصة لخدمة ذكم

 ؿ جمعية المعاقيف في األحساء.االحتياجات الخاصة مث
 .إعداد البرامج اإلرشادية كالتدريبية لطمبة ذكم االحتياجات الخاصة 

 مياـ الكحدة :
  جراء التكاصؿ بشكؿ مباشر مع ىذه الفئة لمتعرؼ عمى حالة كؿ طالب كا 

 التسييبلت البلزمة.
 العمؿ عمى التكاصؿ بيف عمادة شؤكف الطبلب ك العمادات كاإلدارات األخرل 

 ذات العبلقة بما يختص بيذه الفئة
  إجراء المقاءات البلزمة بيف الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة كعمادة شؤكف

 الطبلب لتعريؼ بالخدمات المقدمة ليـ كمعرفة متطمباتيـ .
  األنشطة  –العمؿ عمى إشراكيـ في جميع البرامج المتاحة ليـ (التدريبية– 

 األياـ كالمناسبات الخاصة بيـ)
 د كرش العمؿ لتعريؼ أعضاء ىيئة التدريس باحتياجات تمؾ الفئة كتسييؿ عق

 متطمباتيـ األكاديمية كاالجتماعية.
  فتح ممؼ لكؿ طالب (متابعة حالة ) عمى المستكل األكاديمي الستدراؾ أم

 قصكر يحدث خبلؿ مسيرتو األكاديمية في الجامعة.
 الرؤية المستقبمية:

لخدمة ذكم االحتياجات الخاصة بمختمؼ فئاتيـ  العمؿ عمى إنشاء مركز متكامؿ
في المرحمة الجامعية يقكـ عمى إعداده كتنفيذه الفريؽ متعدد التخصصات كىـ مقدمك 
الخدمة لذكم االحتياجات الخاصة كأسرىـ كمنيـ : األخصائي النفسي، األخصائي 
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، ، االجتماعي، ،أخصائي التخاطب ،أخصائي تنمية الميارات، األخصائي الطبي 
المرشد األكاديمي المعمـ ،أخصائي اإلرشاد النفسي كاألسرم ،أخصائي تدريب كتنمية 
الميارات قبؿ المينية حيث يجتمعكف تحت مظمة كاحد إال كىي خدمة ذكم 
االحتياجات الخاصة في المرحمة الجامعية جميعيـ يقدمكف الخدمات كؿ منيـ في 

ف خبلؿ جدكؿ عمؿ قائـ خبلؿ مجاؿ تخصصو كخبلؿ فتره محدده في البرنامج م
 الفصؿ الدراسي.

 خدمات وحدة ذوي االحتياجات الخاصة
 تصنف تمك الخدمات إلي محورين هما

 ما يدرج ضمف مياـ عمادة شؤكف الطبلب: .ُ
 أواًل : خدمات تعميمية:

  تحديد مكاف خاص الستقباؿ الطبلب المستجديف مف ذكم االحتياجات
 ـ.الخاصة كسرعة إنياء إجراءات قبكلي

  المتابعة مع عمادة القبكؿ كالتسجيؿ الستكماؿ إجراءات قبكؿ الطالبات
 كاستبلـ بطاقاتيـ الجامعية

 . مساعدة الطمبة في عممية الحذؼ كاإلضافة كاستخراج النتائج 
  التنسيؽ مع المكتبة المركزية بالجامعة لمنح الطالب/الطالبة مف ذكم

حيث سيكلة الكصكؿ كالقدرة عمى االحتياجات الخاصة المزيد مف التسييبلت مف 
 االستفادة مف إمكانات  المكتبة.

 .إرساؿ الرسائؿ النصية الدكرية لذكم االحتياجات الخاصة باألنشطة المختمفة 
 .تسييؿ عممية دمجيـ مع بقية الطبلب في المجتمع الجامعي 
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 :ثانيًا: خدمات ترفيهية واجتماعية
 دكات كالمقاءات كالمعارض التي تيتـ اإلسياـ في تنظيـ الزيارات كالرحبلت كالن

 باإلعاقة.
 .المشاركة في المناسبات الكطنية كاألعياد 
  المشاركة في االحتفاالت العالمية مثؿ (اليكـ العالمي لئلعاقة ،اليكـ العالمي

 لمتكحد ،أسبكع األصـ)
  تسييؿ المشاركة في األندية الطبلبية مثؿ : النادم الفني ،النادم األدبي

 . الرياضي،النادم 
 المشاركة في المناسبات الخارجية .  
 ما يدرج ضمف مياـ عمادة شؤكف الطبلب بالتعاكف مع الجيات ذات العبلقة: .ِ
 . المتابعة في تسجيؿ المكاد الدراسية مع كميات الطمبة 
 لدل عمادة القبكؿ كالتسجيؿ . المتابعة في صرؼ المكافآت المالية 
 يمية التي تسيـ في تحسيف كتطكير المساعدة عمى تكفير األجيزة التعم

 جياز برايؿ . مستكاىـ التعميمي مثؿ
  طباعة اإلعبلنات الخاصة باألنشطة المختمفة بالجامعة بطريقة برايؿ ( جارم

 العمؿ عمى تأميف ىذه الخدمة).
  التنسيؽ مع إدارتي األمف كالسبلمة كالكميات لتسييؿ تخصيص مكاقؼ

يبة مف بكابات الجامعة المختمفة، حتى ال سيارات خاصة بيـ، عمى أف تككف قر 
 يضطر لقطع المسافات مف أجؿ الدخكؿ إلى الجامعة.

  التكاصؿ مع مكتب الخريجيف لتسجيؿ الطمبة كذكم االحتياجات الخاصة مف
 الخريجيف ليككنكا عمى إطبلع بالدكرات المنعقدة كفرص العمؿ المناسبة.

كفقا لتشريعاتيا، يكجد بعض المركز  باالضافة لمتجارب السابقة لمدكؿ كجامعاتيا
 الجامعية المتميزة في شئكف ذكم اإلعاقة في بعض الدكؿ العربية منيا:
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( المجمس األعمي لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة، المممكة األردنية الياشمية  .ٔ
َُِٕ (:  

أسست المممكة مجمس يسمى ( المجمس األعمى لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة) 
دارم، كلو بيذه الصفة القياـ بجميع يتمتع بالشخ صية اإلعتبارية، كباستقبلؿ مالي كا 

التصرفات القانكنية البلزمة لتحقيؽ أىدافو، كتممؾ األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة، كلو 
حؽ التقاضي، كينكب عنو في اإلجراءات القضائية المحامي العاـ المدني أك أم محاـ 

الرئيسي لممجمس في مدينة عماف، كلو فتح فركع  يككمو ليذه الغاية، يككف المقر
نشاء مكاتب في أم مكاف في المممكة  .كا 

) لسنة َِكضع المجمس قانكف حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة (قانكف رقـ (
 )، كتنص المكاد الخاصة بالتعميـ العالي عمي اآلتي:َُِٕ
 ) ُِالمادة( 
ال يجكز استبعاد الشخص عمى أساس اإلعاقة أك بسببيا مف مؤسسات التعميـ  .ُ

رمانو مف دراسة أم التخصصات المتاحة فييا كعمى كزارة التعميـ العالي العالي أك ح
 كالبحث العممي كالمؤسسات التعميمية التابعة ليا بالتنسيؽ مع المجمس القياـ بما يمي:

تضميف متطمبات كصكؿ األشخاص ذكم اإلعاقة لمتعميـ العالي في السياسات  .ِ
 .كاالستراتيجيات كالخطط كالبرامج ذات الصمة

مكانية  الكصكؿ ت .ّ كفير الترتيبات التيسيرية المعقكلة كاألشكاؿ الميسرة كا 
 .البلزمة لضماف التحاؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في التخصصات المتاحة

تطكير أسس قبكؿ الطمبة ذكم اإلعاقة في مؤسسات التعميـ العالي، بما  .ْ
أساس  يضمف احتراـ خياراتيـ كرغباتيـ، دكف أم شكؿ مف أشكاؿ التمييز عمى

 .اإلعاقة أك بسببيا
 
 

http://www.hcd.gov.jo/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9#collapse21
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 المادة )ِِ( 
مع مراعاة أحكاـ الفقرة (ب) مف ىذه المادة يككف الحد األعمى لمرسكـ التي  .ٓ

يتحمميا األشخاص ذكك اإلعاقة المقبكلكف في مؤسسات التعميـ العالي الحككمية ال 
 .%) لمبرنامج المكازمِٓ%) لمبرنامج التنافسي ك(َُيزيد عمى (

لعالي كما يتحممو تحدد أسس اإلعفاء مف الرسكـ في مؤسسات التعميـ ا .ٔ
الشخص ذك اإلعاقة مف تكمفة إضافية نتيجة نقص الترتيبات التيسيرية المعقكلة أك 
األشكاؿ الميسرة أك إمكانية  الكصكؿ بمقتضى تعميمات يصدرىا مجمس التعميـ العالي 

 .بالتنسيؽ مع المجمس
عقكلة يتحقؽ المجمس مف تكفير مؤسسة التعميـ العالي لمترتيبات التيسيرية الم  .ٕ

مكانية  الكصكؿ لمطبة ذكم اإلعاقة كينسب إلى مجمس التعميـ  كاألشكاؿ الميسرة كا 
العالي بتخفيض اإلعفاء بمقدار ما تـ تكفيره أك إلغاؤه في حاؿ مطابقتيا لممعايير 

 .المعتمدة ذات الصمة
 ََِِ/َُِٗكيتـ تطبيؽ القانكف عمي مؤسسات التعميـ الحالي لمعاـ الدراسي 

 مف خبرات الدكؿ في مجاؿ رعاية ذكم اإلعاقة غي التعميـ العالي: االستفادة
 اتفقت الخبرات عمي عدد مف النقاط منيا:

: اتفاؽ تشريعات الدكؿ عمي أىمية االىتماـ بتكافؤ الفرص  التشريعات .ُ
 التعميمية كالمساكاة كحؽ التعميـ لمجميع سكاء كانكا أصحاء أك معكقيف.

عمي أىمية االىتماـ بشتي أنكاع اإلعاقة عمي  : اتفاؽ الدكؿأنواع اإلعاةة .ِ
 اختبلفيا كتكفير البيئة التعميمية المساعدة كالميسرة عمي العمؿ داخؿ الجامعة.

: انشاء كحدة لذكم اإلعاقة أك مكتب ادارم يتكلي ادارة شئكف ادارة الخدمات .ّ
 ذكم االحتياجات الخاصة، داخؿ الجامعة كخارجيا.

أكيد عمي البنية التحتية كسيكلة الكصكؿ لمخدمات، : التالتسهيالت والموارد .ْ
كالتأكيد عمي تسييؿ اجراءات التنقؿ كالسكف كغيرىا مف أساسيات المعيشة، كتكفير 

http://www.hcd.gov.jo/ar/content/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9#collapse22
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مكانات  المجتمع المحيط لتقديـ خدمة شاممة كمتكاممة لذكم  المكارد المادية كالبشرية كا 
 اإلعاقة.
 دعم ذوي اإلعاةة ويتضمن: .5
 الحتياجات الخاصة؛ كاالعفاء مف المصركفات الدراسية.الدعـ المادم لذكم ا -
 الدعـ الفني كالتعميمي لذكم اإلعاقة -
 التأكيد عمي الجانب االنفعالي كالعاطفي في رعاية ذكم اإلعاقة. -
اتفقت الجامعات عمي أىمية المشاركة المشاركة المجتمعية كالتكظيؼ:  .ٔ

مجتمع المدني، كرجاؿ األعماؿ، المجتمعية لخدمة المعاؽ، بالتكاصؿ مع ذكيو، كمع ال
 كالشركات لمتابعة الخريج، كتطكير برامج الجامعات.

يمكف لمطبلب ذكم اإلعاقة في الجامعات إيجاد طرؽ  االختبارات والتقييم: .ٕ
مختمفة إلجراء االختبارات، يتـ دعـ االختبارات بشكؿ فردم كتحديدىا كفقنا لطبيعة 

لمثاؿ ال الحصر ، الكقت الطكيؿ كاستخداـ إعاقة الطالب، كىي تشمؿ ، عمى سبيؿ ا
برامج خاصة لممساعدة في إجراء االختبارات، استخداـ طريقة برايؿ كالمطبكعات 

 الكبيرة كالمطبكعات ذات الحجـ الكبير، كالكسطاء كالقرناء
 أما نقاط االختالف فقد تمثمت في:

 :في مجاؿ التشريعات 
 قة بالتنمية الشاممة لممجتمع ربط عدد مف الجامعات االىتماـ بذكم اإلعا

 كالحؽ في التعميـ.
  الزاـ عدد مف الدكؿ لمجامعات بتكفير بيئة داعمة لذكم اإلعاقة، مف خبلؿ

سياسات كمساعدة مف كزارة التعميـ العالي، كالتشريعات كالقكانيف المنظمة لمعمؿ 
 الجامعي، في حيف كانت التشريعات مرنة في بمداف آخرم ببل إلزاـ.

  مجمس أعمي لمتعميـ العالي لشئكف اإلعاقة، يتكلي التنسيؽ مع الجيات انشاء
 المختمفة، ككضع قكاعد لمقبكؿ، كتكفير اإلمكانات  البلزمة لمرعاية ذكم اإلعاقة.
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  التي تحد مف حرية  -االقتصادية كاالجتماعية عمى حد سكاء  -ازالة العقبات
كمف تحقيؽ التطكر الكامؿ المكاطنيف كالمساكاة بينيـ في عدد مف الجامعات، 

لشخصية ذكم اإلعاقة كالمشاركة الفعمية في حياة المجتمع الذم يعيشكف فيو، بينما 
 ركزت بعض الجامعات عمي العقبات التعميمية فقط.

  اختمفت الجامعات في النظرة الشاممة لمشخص المعاؽ، بحيث ال يتـ النظر
ما يتعمؽ بمحيطو ، الجسدم إليو فقط في شخصيتو الفردية، كلكف في الغالب في

 كالسمككي كاالجتماعي.
  اىتماـ بعض التشريعات بالكصكؿ إلى الجامعة عمى أساس الجدارة ، كليس

 القدرة عمى الدفع.
  اختمفت الجامعات في رؤيتيا لفمسفة الدمج، فاىتمت جامعات بالدمج

 األخبلقي، بينما اىتمت األغمبية بالدمج المجتمعي.
 اصة بالطبلب ذكم اإلعاقة، كضركرة مكافقة الطالب سرية المعمكمات الخ

 عمي اجراءات الدعـ.
 أنكاع اإلعاقة 
  تخصص بعض الجامعات في أنكاع معينة مف االعاقات، كخصكصا

 اإلعاقاتالعقمية.
  اىتماـ عدد مف الجامعات باإلعاقات غير الظاىرة مثؿ عسر القراءة كعدـ

 ة مف اإلعاقة.التركيز، كتكفير الخدمات البلزمة ليذه الفئ
  التعامؿ مع اإلعاقات المختمفة لمعديد مف الطبلب، بما في ذلؾ الطبلب الذيف

يعانكف مف صعكبات تعميمية محددة مثؿ عسر القراءة، كصعكبات الصحة العقمية 
مثؿ القمؽ، كالحاالت الطبية مثؿ الصرع كالتياب المفاصؿ، عمي الرغـ أف الكثير مف 

اقيف، لكف كفرت بعض الجامعات الدعـ البلـز ليـ عند ىذه الفئات ال يصنفكا كمع
 الحاجة. 
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  ربط الجانب البحثي بالجانب التطبيقي؛ لتكفير كتطكير الخدمات المقدمة
 لذكم اإلعاقة، كاكتشاؼ أنكاع جديدة غير مرئية أك ظاىرة مف اإلعاقات.

 جتمع تبني عدد مف المشركعات كالمبادرات بالتعاكف كالمشاركة الفعالة مف الم
 المحيط لخدمة ذكم اإلعاقة.

 إدارة الجامعات لمخدمات 
  تركيز بعض الجامعات عمي الجانب التعميمي، كآخرم عمي الجانب الترفييي؛

مع ربط أغمب الجامعات بيف المحكريف في تكفير بيئة تعميمية ثرية كميسرة لذكم 
 اإلعاقة.
 د األغمبية عمي اعتماد عدد مف الجامعات عمي ميزانيتيا الخاصة، مع اعتما

التمكيؿ األىمي كالشراكة مع عدد مف منظمات المجتمع المدني في تقديـ خدمات أك 
التبرع لصالح تعميـ الطبلب ذكم اإلعاقة، كخصكصا تكفير الخدمات االجتماعية 

 كالحياتية.
  اعتماد عدد مف الجامعات عمي المتطكعيف لخدمة ذكم اإلعاقة، كقد انقسمكا
 إلي:

 اخؿ الجامعة لممساعدة في تعميـ األقراف، كادارة الخدمات.متطكعيف مف د -
 متطكعيف مف خارج الجامعة لتييؿ االنتقاالت كالظركؼ المعيشية. -
  تقديـ عدد مف الجامعات المساعدة األساسية كالتدريب التنظيمي كالتعميمي

دة، مع المتعمؽ بالمكظفيف اإلدارييف كالفنييف كالمساعديف فيما يتعمؽ بالكفاءات المحد
 االلتزاـ بالتدريب األكلي كالتشغيمي

 الدعم الفني والنفسي واالجتماعي:
  اختبلؼ معايير القبكؿ مف جامعة آلخرم بما  يضمف سبلمة الطالب في

المجتمع الكبير، فاكتفت بعض الجامعات بنقديـ بطاقة صحية لئلعاقة، بينما حرصت 
كاعتمدت بعض الجامعات  جامعات آخرم عمي الكشؼ الطبي مع البطاقة الصحية،
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عمي الشيادة الصحية المقدمة مف المدرسة التي انتسب اىا الطالب قبؿ دخكؿ 
 الجامعة.
  كفرت بعض الجامعات دعما متكاصبل لذكم اإلعاقة بداية مف بدء التكجيو

(الترحيب) ، مركرا بالكصكؿ إلى نظاـ الجامعة (التنسيب كالمتابعة) ، ثـ الرصد طكاؿ 
 (اإلشراؼ التربكم). فترة الدراسة

  اختمفت مياـ كأىداؼ الكحدات كالمكاتب الخاصة بذكم اإلعاقة، حسب رؤية
 الجامعة كتعريفيا لئلعاقة، كنكع اإلعاقات التي تكفميا الجامعة.

  اتفقت معظـ الجامعات في أىمية اختيار الميسريف كالمرشديف مف تخصصات
لنفسي، بينما اكتفت جامعات آخرم ميتمة بعمـ النفس كالتربية الخاصة، كاإلرشاد ا
 بتدريب عمالة قادرة عمي أداء األعماؿ الركتينية.

  كفرت بعض الجامعات أماكف كدية كاجتماعية لمطبلب الذيف يعانكف مف
اضطرابات طيؼ التكحد لبلستمتاع باألنشطة االجتماعية ككرش العمؿ مع أقرانيـ، 

ا المشتركة كدعـ كمساعدة بحيث تكفر كرش العمؿ الفرصة لمتحدث عف القضاي
بعضيـ البعض، تناقش المجمكعات المكضكعات المتفؽ عمييا أك االستماع إلي 
النصائح كاإلرشادات ذات الصمة التي يقدميا المتحدثيف بشأف القضايا المتعمقة 

 بالتكحد.
 التسهيالت والموارد المتاحة

 امعات كفرت بعض الجامعات تسييبلت معيشية كحياتية، بينما اكتفت ج
 آخرم بالتسييبلت داخؿ الحـر الجامعي.

  استخداـ التقنيات الحديثة كالتطبيقات الخاصة باليكاتؼ الذكية لخدمة ذكم
 اإلعاقة، كخصكصا اإلعاقة الحركية كالبصرية.
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  ال يتـ تكفير مترجـ لغة اإلشارة عادةن بسبب المصاريؼ المرتفعة لمخدمة
اصة تقديـ ىذه المساعدة ؛ عادة ما يدفع كيمكف لعدد قميؿ جدنا مف الجامعات الخ

 الطالب لممترجـ
  تعقدت إجراءات الحصكؿ عمي دعـ كتسييبلت لذكم اإلعاقة، كأخذت بعض

 اإلجراءات ثبلثة شيكر كاممة، بينما كانت بعض الجامعات مرنة في إجراءاتيا.
  غيرت عدد مف الجامعات مف بنيتيا التحتية كمرافقيا؛ لتناسب حركة ذكم
 قة، بينما اكتفت جامعات آخرم بالتسييبلت كالمرافؽ داخؿ المدرج التعميمي.اإلعا

  تبنت بعض الجامعات أنظمة متطكرة كمرنة، تتيح لممعاؽ تسييبلت تساعده
في كؿ مرحمة مف مراحؿ الدراسة، كما شممت الدراسات العميا، كالمكتبات، كمف ىذه 

 التسييبلت:
البرامج التي تدعـ تعمـ الطبلب ذكم  التكنكلكجيا المساعدة: تتكافر عدد مف -
باإلضافة لمعديد مف الميزات كاألدكات المتكفرة في مجاؿ التقنيات المساعدة  –اإلعاقة 
 كمنيا:  -المجانية
بإنشاء خرائط ذىنية مرئية  Inspirationيتيح برنامج  Inspirationبرنامج  . أ

تتكسع في الخارج لتشمؿ الستخداـ األلكاف كالصكر كالكممات، لتبدأ بفكرة مركزية ك 
المزيد مف المكضكعات الفرعية المتعمقة، تعرض الخرائط الذىنية كميات كبيرة مف 
المعمكمات بطرؽ يسيؿ فيميا كالتي تساعد في الكشؼ عف العبلقات كاألنماط، 
كتستخدـ لممساعدة في تدكيف المبلحظات أك تخطيط المياـ أك مراجعة أك إدارة 

 الكقت. 
 Text Help: يتيح برنامج   Text Help Read & Write Goldبرنامج  . ب

Read & Write Gold  سماع صفحات الكيب كالمستندات التي يتـ قراءتيا بصكت
عاؿو لتحسيف فيـ القراءة كالمساعدة في تصحيح األخطاء، فيك يتيح سيكلة تغيير لكف 

مدمج، خمفية شاشة الكمبيكتر الخاص، كيحتكم عمى مسطرة كشاشة كقامكس مكنز 
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كيساعد عمى تطكير ميارات الكتابة بتنبؤ الكممات كيدعـ البحث المستقؿ مع عدد مف 
 أدكات ميارات الدراسة.

بصكت عاؿو ما ىك مكجكد عمى شاشة  JAWS: تقرأ JAWSبرنامج  . ت
الكمبيكتر، كتكفر مجمكعة فريدة مف األدكات لمتنقؿ كالكصكؿ إلى صفحات الكيب 

مخرجات الكبلـ ك طريقة برايؿ لتطبيقات  JAWS كجميع محتكيات الشاشة، يكفر
الكمبيكتر األكثر شعبية عمى جياز الكمبيكتر الخاص، تكفر ميزات التعرؼ الضكئي 

مكانية  الكصكؿ إلى نص مستندات  كالصكر  PDFعمى الحركؼ الخاصة كا 
 الممسكحة ضكئينا.

مف الكصكؿ الكامؿ إلى المكاد  Supernova: تمكف Supernovaبرنامج  . ث
التعميمية الخاصة بالطالب ذكم اإلعاقة، كمبلحظاتو كالمقاالت كمبلحظات المراجعة 
مكبرة بكضكح، كيمكف التحدث بيا بأصكات عالية الجكدة كترجمتيا بدقة إلى طريقة 
برايؿ األدبية، يمكف قراءة شرائح المحاضرات كاليديف كردكد الفعؿ المنتجة إلكتركنينا 

 تكبير كالكبلـ كطريقة برايؿ.باستخداـ مزيج مثالي مف ال
تسييبلت المكتبة: اختمفت إمكانية  الدعـ مف جامعة ألخرم حسب نكع  -

 اإلعاقة، كاإلمكانات  المتكفرة.
المساعديف غير الطبييف: مساعديف مدربيف عمى استخداـ برامج اإلعاقة،   -

كالتكجيو، مبلحظة الطبلب ضعاؼ البصر كضعاؼ السمع، الترجمة الفكرية 
 ضرات كالندكات. لممحا

أدلة الكصكؿ إلى المبنى كالحـر الجامعي: كفرت بعض الجامعات أدلة  -
الكصكؿ إلى المبنى كالحـر الجامعي، تكفر األدلة المعمكمات كالتفاصيؿ لمكصكؿ لكؿ 

 أبنية الجامعة، كالطرؽ الرئيسة، كحـر المدينة.
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  كية، كفرت معظـ الجامعات تسييبلت لشتي أنكاع اإلعاقاتبصرية، كحر
كسمعية، في مرافقيا التعميمية كغير التعميمية، بينما اكتفت جامعات آخرم بتسييبلت 

 كمكارد لنكع كاحد مف اإلعاقة.
  ،كفرت بعض الجامعات التسييبلت كالخدمات المجانية داخؿ الحـر الجامعي

بينما تعاممت جامعات آخرم بنظاـ االستعارة لمدد محددة، ككفرت جامعات آخرم 
 في السداد كقركض. تسييبلت
  :تتـ الشراكة مع سكؽ العمؿ كالتكظيؼ االرتباط بسكؽ العمؿ كالتكظيؼ

مكانات   لتحقيؽ عدد مف األىداؼ (اختمفت مف جامعة آلخرم حسب سياسة كا 
 الجامعة) 

 التقييم واالختبارات: 
  إعداد الطالب المعاؽ لدخكؿ االختبارات بمساعدة المعمـ النظير أك قرينو مف
 الطبلب
  التقييـ التربكم كالتدخؿ المحقؽ مف خبلؿ الدعـ التعميمي الفردم إلنشاء

 امتحانات مناسبة لمطبلب ذكم اإلعاقة
  تخصيص التدخبلت التعميميةThe personalization of educational 

interventions عمى سبيؿ المثاؿ ، يجب عمى المحاضر الذم تـ إببلغو بكجكد ،
تدابير البلزمة لجعؿ محتكيات الدرس كالمكضكعات قابمة طالب أصـ اتخاذ جميع ال

لمكصكؿ كمفيكمة، كتشمؿ ىذه استخداـ الكبلـ البطيء كالمباشر، كتكافر المكاد 
 الرقمية ، كعرض شرائح الممخص

 يتـ دعـ االختبارات بشكؿ فردم كتحديدىا كفقنا لطبيعة إعاقة الطالب 
  مصممة لجعؿ االمتحانات تجرم الكمية تعديبلت، كىذه التعديبلت ليست

أسيؿ؛ انما ببساطة تسمح لمطالب المعاؽ بإظيار ما يمكنو القياـ بو دكف حكاجز 
 اإلعاقة، كيككف التعديؿ في تنسيؽ التقييـ نفسو
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  تكفر إمكانات  في بعض الجامعات لمدعـ التكنكلكجي كالبصرم كالسمعي
 تبارات.(عمى سبيؿ المثاؿ ، البرمجيات ، كاآلالت الحاسبة)، لبلخ

 دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ الجامعي المصرم
 )ُٓ-ٕ،  ص.ص َُِٖرئاسة الجميكرية،  التشريعات (

عاـ  َُِٖاىتمت مصر بذكم اإلعاقة كاالحتياجات الخاصة ، ككاف عاـ 
 َُِٖاالىتماـ بذكم اإلعاقة؛ كأثمر ذلؾ عف صدكر قانكف اإلعاقة في فبراير 

نص المادة األكلي مف القانكف عمي أف اليدؼ منو )، كتَُِٖ(الجريدة الرسمية ، 
حماية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة، ككفالة تمتعيـ تمتعا كامبل بجميع حقكؽ 
اإلنساف كالحريات األساسية عمي قدـ المساكاة مع اآلخريف، كتعزيز كرامتيـ، كدمجيـ 

صكص بالحقكؽ في المجتمع، كتأميف الحياة الكريمة ليـ، كتمتـز الدكلة عمي كجو الخ
 )ْاآلتية: (مادة 

عدـ التمييز بسبب اإلعاقة أك نكعيا أك جنس الشخص ذم اإلعاقة، كتأميف  .ُ
المساكاة الفعمية في التمتع بجميع الحقكؽ اإلنسانية في كافة المياديف، كازالة جميع 

 العقبات كالمعكقات التي تحكؿ دكف تمتعيـ بيذه الحقكؽ. 
معيشة الكريمة مف جميع المناحي في اطار مف تييئة الظركؼ المناسبة ليـ لم .ِ

 احتراـ الكرامة اإلنسانية.
تييئة الظركؼ كاحتراـ الفكارؽ لقبكؿ األشخاص ذكم اإلعاقة كجزء مف   .ّ

 التنكع البشرم.
ضماف حقكقيـ الكاردة باتفاقية حقكؽ األشخاص كغيرىا مف المكاثيؽ الدكلية   .ْ

م عمؿ أك ممارسة تتعارض مع أحكاـ ذات الصمة النافذة في مصر، كعدـ القياـ بأ
 ىذه المكاثيؽ.

 احتراـ حرياتيـ في ممارسة خياراتيـ بأنفسيـ، كبإرادتيـ المستقمة. .ٓ
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احتراـ القدرات المتطكرة لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة، كاحتراـ حقيـ في الحفاظ عمي  .ٔ
 ىكياتيـ
يبلء ىذ .ٕ ه حؽ األشخاص ذكم اإلعاقة كذكييـ في التعبير بحرية عف آرائيـ، كا 

األراء االعتبار الكاجب عند اتخاذ القرار في كؿ ما يمسيـ كبما يكفؿ مشاركتيـ 
 بصكرة كاممة كفعالة في المجتمع.

 تكافؤ الفرص بيف األشخاص ذكم اإلعاقة كاآلخريف. .ٖ
حؽ األشخاص ذكم اإلعاقة كذكييـ في الحصكؿ عمي جميع المعمكمات التي  .ٗ

يات كالمنظمات العاممة في مجاؿ تخصيـ مف كافة الجيات، كتيسير حصكؿ الجمع
 حمايتيـ عمي المعمكمات الخاصة بالخدمات المقدمة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة.

ضماف حؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في الحياة كالنماء ألقصي حد، كذلؾ  .َُ
بتيسير التدابير البلزمة في اطار مف الكرامة اإلنسانية؛ لتكفير أعمي مستكم ممكف 

لذلؾ مف مأكؿ كمسكف كرعاية صحية كاجتماعية كنفسية مف المقكمات األساسية 
كغيرىا، كتمكينيـ مف ممارسة الحؽ في التعميـ كالتعمـ كالعمؿ كالتركيح، كفي استعماؿ 

 المرافؽ كالخدمات العامة، كالحصكؿ عمي المعمكمات كحرية الرأم كالتعبير.
يزة بناء كتنمية قدرات المتعامميف مع األشخاص ذكم اإلعاقة في األج .ُُ

الحككمية كغير الحككمية، بما يجعميـ قادريف عمي التكاصؿ مع األشخاص ذكم 
اإلعاقة كمؤىميف لمتعامؿ معيـ في جميع المجاالت، كتشجيع تدريب األخصائييف 
كالمكظفيف العامميف مع األشخاص ذكم اإلعاقة في مجاؿ الحقكؽ الكاردة في ىذا 

فميا تمؾ الحقكؽ، كرفع الكعي المجتمعي القانكف لتكفير المساعدة كالخدمات التي تك
بحقكؽ ذكم اإلعاقة، كتعزيز احتراـ ىذه الحقكؽ، كتدعيـ ذلؾ الكعي بقدرات 

 كاسيامات األشخاص ذكم اإلعاقة بأنفسيـ.
اتخاذ التدابير البلزمة التي تكفؿ إمكانية  كصكؿ كاستخداـ األشخاص ذكم  .ُِ

ؿ كالمعمكمات كاالتصاالت كالتكنكلكجيا، اإلعاقة لمبيئة المادية المحيطة، كلكسائؿ النق
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بما يعظـ قدراتيـ كمياراتيـ، كاجراء كتعزيز البحكث المرتبطة بمجاالت حقكؽ 
األشخاص ذكم اإلعاقة، ككفالة نفاذىـ لكسائؿ االتصاؿ كالمعمكمات، كتعزيز تكفيرىا 

 كاستعماليا، عمي أف تككف األكلكية لمتكنكلكجيا المتاحة بأسعار معقكلة.
كيف األشخاص ذكم اإلعاقة مف المشاركة في تسيير الشئكف العامة عمي تم .ُّ

قدـ المساكاة مع اآلخريف، كتشجيع مشاركتيـ في صياغة السياسات كالبرامج بمف فييـ 
 األطفاؿ ذكم اإلعاقة .

تكفير البيئة اآلمنة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة، كعدـ تعريضيـ لبلستغبلؿ  .ُْ
 م أك العنؼ.االقتصادم أك السياسي أك التجار 

تكفير التأىيؿ كالتدريب كالتكعية كاالرشاد كالمساندة البلزمة ألسر األشخاص  .ُٓ
ذكم اإلعاقة باعتبارىا المكاف الطبيعي لحياة الشخص ذم اإلعاقة، كتكفير الظركؼ 

 المناسبة لرعايتيـ داخميا.
تضميف جميع السياسات كالبرامج ما يكفؿ حماية كتعزيز حقكؽ األشخاص  .ُٔ
 اقة.ذكم اإلع

تمتـز الدكلة بضماف حؽ األشخاص ذكم اإلعاقة في الحصكؿ عمي فرص  
متكافئة لمعمؿ تتناسب مع مؤىميـ الدراسي كاعدادىـ الميني، كعدـ اخضاعيـ ألم 
نكع مف أنكاع العمؿ الجبرم أك القسرم، كتكفير الحماية ليـ في ظركؼ عمؿ عادلة 

ؽ العمؿ ليـ غي الداخؿ كالخارج، كتعزيز بالمساكاة مع األخريف، كالسعي لفتح أسكا
فرص العمؿ الحر عف طريؽ أنشطة التنمية الشاممة كمشركعاتيا في ضكء السياسات 

 االجتماعية لمدكلة.
كفي باب الحؽ في التعميـ أشارت المادة العاشرة مف القانكف إلي أنكاع التعميـ 

بالتربية كالتعميـ كالتعميـ الفني المختصة بتطبيؽ القانكف؛ بأف تمتـز الكزارات المختصة، 
كالتعميـ العالي كالبحث العممي كمؤسسات التعميـ األزىرم ، باتخاذ التدابير البلزمة 
لحصكؿ األشخاص ذكم اإلعاقة عمي تعميـ دامج في المؤسسات التعميمية الحككمية 
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 كغير الحككمية، القريبة مف محاؿ اقامتيـ في ضكء درجة كنكع اإلعاقة، عمي أف
يتكافر فييا معايير الجكدة كالسبلمة كاألماف كالحماية، كأكد القانكف عمي الحقكؽ 

 التعميمية لذكم اإلعاقة كتمثمت في اآلتي:
تطبيؽ مبدأ المساكاة بيف األشخاص ذكم اإلعاقة كغيرىـ بااللتزاـ بقكاعد  .ُ

 كسياسات الدمج كتكفير فرص تعميمية متكافئة مناسبة لنكع اإلعاقة كدرجتيا. 
%) مف المقبكليف في المؤسسات ٓأال تقؿ نسبة قبكؿ ذكم اإلعاقة عف ( .ِ

 التعميمية.
تمتـز الكزارة المختصة بالتنسيؽ مع كزارة التضامف االجتماعي كاالتصاالت  .ّ

كالمعمكمات كمنظمات المجتمع المدني بتمكيف األشخاص ذكم اإلعاقة مف تعمـ 
تماعية كتكنكلكجيا المعمكمات، لتيسير ميارات حياتية، كميارات في مجاؿ التنمية االج

مشاركتيـ الكاممة في التعميـ، غي اطار معايير الجكدة الدكلية كقكاعد السبلمة 
 كاألماف كتكفير سبؿ االتاحة كالتييئة المناسبة لكافة أنكاع اإلعاقة. 

) تمتـز الكزارة المختصة بالتعميـ العالي كالمؤسسات التابعة ليا ُٓمادة ( .ْ
األشخاص ذكب اإلعاقة في التعميـ العالي كالدراسات العميا، كبتخصيص بضماف حؽ 

%) مف أماكف اإلقامة في المدف الجامعية في األحكاؿ التي يزيد َُنسبة ال تقؿ عف (
 فييا عدد المتقدميف عمي ىذه النسبة كفقا لمقكاعد المنظمة لذلؾ. 

ير الترتيبات التيسيرية تمتـز كزارة التعميـ العالي كالمؤسسات التابعة ليا بتكف .ٓ
لذكم اإلعاقة بما في ذلؾ التعميـ عف بعد، طبقا لممعايير كالقكاعد الكاردة في اتفاقية 

 حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة كالمكاثيؽ الدكلية ذات الصمة. 
كما تمتـز بكضع الخطط كالبرامج الكفيمة بإتاحة الحؽ لؤلشخاص ذكم اإلعاقة  .ٔ

الكميات المتاحة لغيرىـ، مع تكفير سبؿ االتاحة بيا مف في التعميـ بذات الجامعات ك 
لغات التكاصؿ باستخداـ التكنكلكجيا الحديثة، كالبرامج التعميمية كالتكنكلكجيا الداعمة 
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التي تناسب إعاقتيـ المختمفة كانشاء الكميات كالمعاىد المتخصصة في إعداد كتخريج 
 ككادر لمعمؿ بمجاؿ اإلعاقة كأنكاعيا.

 في التعميم العالي المصري:التطبيق 
تـ قبكؿ الطبلب المصرييف مف ذكم االحتياجات الخاصة الحاصميف عمى 

لمقبكؿ بالعاـ الجامعي  -الشيادات الثانكية العامة كالمعادلة مف الدكؿ العربية
% كمجمكع َٓككاف الحد األدنى لمقبكؿ  -بالجامعات المصرية َُِٔ/َُِٕ

النسبة لمطبلب المكفكفيف تـ تحديد الكميات النظرية فقط، لمثانكية العامة كالمعادلة، ب
المتمثمة في كميات اآلداب ك الحقكؽ كالتجارة بالجامعات المصرية بشرط استيفاء 
المكاد المؤىمة المطمكبة لكؿ كمية كأف تككف اإلعاقة تمنعيـ مف الحركة أك تدكيف 

 .) َُِٖ( سعد،  المحاضرات 
 :القبول في الجامعات المصرية

(كزارة التعميـ العالي، قبكؿ الطبلب ذكم اإلعاقة بالتعميـ العالي المصرم 
َُِٗ(: 

يقصد بالطبلب ذكم اإلعاقة ىـ كؿ مف يعانكف مف عاىات طكيؿ األجؿ بدنية 
أك عقمية أك ذىنية أك حسية، قد تمنعيـ لدم التعامؿ مع مختمؼ الحكاجز مف 

 مي قدـ المساكاة مع اآلخريف.المشاركة بصكرة كاممة كفعالة في المجتمع ع
أعمنت كزارة التعميـ العالي، قبكؿ الطبلب ذكم اإلعاقة الحاصميف عمى الثانكية 

 :)َُِٗالعامة كشيادات المعادلة، كما يمي (كزارة التعميـ العالي، 
 قبكؿ الطبلب المكفكفيف .أ 

 يتـ قبكؿ ذكم اإلعاقة كفقا لمقكاعد كالشركط التالية: 
 مباشرة: عف  طريؽ الجامعة  .ُ
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 الخدمة  -الحقكؽ -األلسف -دار العمـك -يتـ قبكليـ في كميات (اآلداب
 االجتماعية)، بشرط استيفاء المكاد المؤىمة المطمكبة لكؿ كمية.

  يتقدـ الطبلب الي الجامعة التي تقع في نطاؽ اقامتيـ، عمي أف تشكؿ كؿ
عة لفحص الطبلب جامعة لجنة ثبلثية مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية الطب بالجام

المكفكفيف، كتقديـ تقارير طبية في شأنيـ كتكزيع مف ينطبؽ عميو الشركط، منيـ 
بالكميات المعنية عمي أف تعرض التظممات عمي المجنة المركزية التي يشكميا المجمس 

 األعمي لمجامعات.
 بالنسبة لمطبلب المعاقيف: .ب 
  ادة الثانكية % عمي األقؿ مف المجمكع الكمي في الشيَٓالحصكؿ عمي
 العامة
 التجارة) بالجامعات المصرية  -الحقكؽ -يككف قبكليـ في كميات (اآلداب

 بشرط استيفاء المكاد المؤىمة المطمكبة لكؿ كمية.
 يككف قبكليـ كذلؾ في كميات التجارة 
  يتقدـ الطبلب الي الجامعة التي تقع في نطاؽ اقامتيـ، عمي أف تشكؿ كؿ

اء ىيئة التدريس بكمية الطب بالجامعة لفحص الطبلب جامعة لجنة ثبلثية مف أعض
المكفكفيف، كتقديـ تقارير طبية في شأنيـ كتكزيع مف ينطبؽ عميو الشركط، منيـ 
بالكميات المعنية عمي أف تعرض التظممات عمي المجنة المركزية التي يشكميا المجمس 

 األعمي لمجامعات.
 عف طريؽ مكنب التنسيؽ: .ِ
 اقة التقدـ إلي الكمية النظرية أك العممية التي تتفؽ مع يحؽ لمطالب ذم اإلع

رغبتو طالما استكفي مجمكع الدرجات في الثانزية العامة كاجتاز اختبار القدرات أك 
المقابمة الشخصية، كيتـ تشكيؿ لجنة ثبلثية مف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية المرشح 

اقة عمي الكفاء بالتزامات ليا الطالب ؛ لمكقكؼ عمي مدم قدرة الطالب ذم اإلع
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الدراسة بالنسبة لمكمية، كفي حالة عدـ مكافقة الكمية عمي قبكؿ بعض الطبلب ذكم 
 اإلعاقة يرشح لرغبتو التالية مف قبؿ مكتب التنسيؽ

  تشكؿ لجنة ثبلثية بالمجمس األعمي لمجامعات لمنظر في التظممات التي تقدـ
ليـ مف خبلؿ الكمية المرشحيف ليا مف مف الطبلب ذكم اإلعاقة الذيف يتـ رفض قبك 

مكتب التنسيؽ، كفي حالة مكافقة المجنة عمي قبكؿ نظاـ بعض الطبلب ذكم اإلعاقة  
 يتـ مخاطبة الكمية المرشح ليا الطالب الثبات قيده بيا.

 ) :َُِٕالمجمس القكمي لشئكف اإلعاقة (الييئة العامة لبلستعبلمات، 
كتعديبلتو،  َُْبمكجب القرار الكزارم رقـ  َُِِكقد تـ تأسييسو في أبريؿ  

مف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة  )ّّ( كاستنادا لممادة رقـ
شرافية، كيقكـ باالختصاصات التالية.  ليككف مجمس لو أدكار استشارية، كتنسيقية، كا 

متكعية اقتراح السياسات كاالستراتيجيات كالبرامج كالمشركعات البلزمة ل -
 المجتمعية كالصحية، لتجنب أسباب اإلعاقة كاالكتشاؼ المبكر ليا.

المشاركة في كضع السياسات القكمية كالخطط اإلستراتيجية  لدمج ذكم  -
 اإلعاقة.
اقتراح السياسة العامة لمدكلة في مجاؿ تنمية كتأىيؿ كدمج كتمكيف ذكم  -

جية قكمية لمنيكض بذكم اإلعاقة اإلعاقة، كمتابعة تطبيقاتيا، ككضع مشركع إستراتي
 كمتابعة تنفيذىا.

التنسيؽ مع كافة الكزارات كالجيات المعنية بذكم اإلعاقة لمكاجية المعكقات  -
 ََِٕكالصعكبات التي تكاجييـ لتطبيؽ أحكاـ االتفاقية الدكلية لؤلمـ المتحدة لسنة 

عداد تقارير سنكي ة في ىذا الشأف لكؿ كأية اتفاقات أخرم ذات صمة بذكم اإلعاقة، كا 
 مف رئيس الجميكرية كمجمس النكاب كرئيس مجمس الكزراء.

بداء الرأم في مشركعات القكانيف كالقرارات المتعمقة بذكم اإلعاقة قبؿ  - اقتراح كا 
بداء الرأم في كافة االتفاقيات الدكلية المتعمقة بيـ.  عرضيا عمى السمطة المختصة، كا 
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كالمؤسسات األىمية الخاصة بذكم اإلعاقة  اإلشراؼ عمى أنشطة الجمعيات -
 كرفع تقارير بنتائج ىذا اإلشراؼ إلى كزارة التضامف االجتماعي.

تمثيؿ ذكم اإلعاقة في كافة المحافؿ المعنية بشئكف اإلعاقة في الداخؿ  -
كالخارج، كعقد المؤتمرات كالندكات كحمقات النقاش كالدكرات التدريبية، كالتكعية بدكر 

 ذكم اإلعاقة في المجتمع بحقكقيـ ككاجباتيـ االجتماعية كالسياسية.األشخاص 
إنشاء مركز تكثيؽ لممعمكمات كالبيانات كاإلحصاءات كالدراسات كالبحكث  -

صدار النشرات كالمجبلت كالمطبكعات المتصمة بأىداؼ  المتعمقة بشئكف اإلعاقة، كا 
 المجمس كاختصاصاتو.

 اقة ككثيقة معترؼ بيا أماـ كافة الجيات.إصدار البطاقة الذكية لذكم اإلع -
تمقي الشكاكل المقدمة بشأف ذكم اإلعاقة كمناقشتيا كاقتراح الحمكؿ المناسبة  -

ببلغ الجيات المختصة بأم انتياؾ لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة كاألقزاـ.  ليا، كا 
عي لذكم متابعة تنفيذ القكانيف كالقرارات الصادرة بشأف الدمج التعميمي كالمجتم -
 اإلعاقة.
 إعداد الدراسات الخاصة بمغة اإلشارة كاعتماد المترجميف. -

يتكلى المجمس القكمي لشئكف اإلعاقة مجمس إدارة برئاسة رئيس مجمس الكزراء 
 كبعضكية كؿ مف:

كزير الصحة كالتربية كالتعميـ كالتضامف ‛ستة مف السادة الكزراء بالحككمة  -
، ك ممثميف عف كؿ “كاإلصبلح اإلدارم كالقكل العاممة االجتماعي كالسكاف كالتخطيط

إعاقة كينتمكف إلى جمعيات األشخاص ذكم اإلعاقة، كرئيس االتحاد النكعي 
لمجمعيات العاممة باإلعاقة، كمجمكعة مف الخبراء في مجاالت اإلعاقة، كشخصيات 

 عامة، كاألميف العاـ، كيهػفضؿ أف يككف مف ذكم اإلعاقة.
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 : ) َُِٗجامعة الزقازيؽ،(يؽ: كمية عمكـ ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ جامعة الزقاز 
 القبكؿ كشركط االلتحاؽ

 أف يككف الطالب مستكفيان لمشركط التي يحددىا المجمس األعمى لمجامعات . - 
أف يككف حاصبلن عمى الثانكية العامة بقسمييا العممي ( عمكـ كرياضيات     -ُ

أخرل . كيقبؿ خريجك شعبة الرياضيات في البرنامج  ) كاألدبي أك ما يعادليا مف ببلد
 التربكم ليتـ إعدادىـ معمميف لمرياضيات لذكم اإلعاقات أك في مدارس الدمج .

أف يجتاز االختبارات أك المقاببلت التي يتـ إجراؤىا بالكمية لمتحقؽ مف     -ِ
 لياقتو لمعمؿ مع فئات ذكم اإلعاقة .

 لمقرر .أف يجتاز الكشؼ الطبي ا    -ّ
 ) ٕمػادة ( 

 تنقسـ الدراسة بالكمية إلى مرحمتيف :
المرحمة األكلى؛ كتشمؿ الفرقتيف األكلى كالثانية، كتككف الدراسة فييا     -ُ
 عامة .
المرحمة الثانية؛ كتشمؿ الفرقتيف الثالثة كالرابعة، كتككف الدراسة فييا     -ِ

 ) . ّفي المادة (  تخصصية حيث يدرس الطالب في أحد األقساـ المكضحة
كينقؿ الطالب مف المرحمة األكلى إلى الثانية إذا كاف ناجحان في جميع المقررات 

 أك كاف راسبان في مقرريف عمى األكثر . الدراسية، 
 الرؤية

كمية عمكـ ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ ىي مؤسسة تربكية أكاديمية متميزة عمى 
لمي باألفراد ذكم اإلعاقات، كتعمؿ عمى ترقية المستكل القكمي تتفؽ مع االىتماـ العا

المعرفة التربكية كتطبيقاتيا في مجاؿ اإلعاقة كالتأىيؿ لؤلفراد ذكم اإلعاقات، كتؤكد 
عمى االنفتاح عمى العالـ كالتفاعؿ مع مؤسساتو التعميمية كالبحثية المماثمة، كتمد 

تخداـ التقنيات الحديثة المجتمع بككادر بشرية مؤىمة عمميان كعمميان قادرة عمى اس
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كتكنكلكجيا المعمكمات كمعمميف أك أخصائييف أك باحثيف متميزيف كذلؾ في المدارس 
أك المستشفيات أك المؤسسات كالجمعيات الميتمة بذكم اإلعاقات، كعمى تقديـ 
خدمات عالية الجكدة تقابؿ احتياجات األفراد ذكم اإلعاقة، كتؤىميـ لبلنخراط في 

أف تؤدم تمؾ الككادر دكرىا بنجاح في مجاالت كمؤسسات التربية  المجتمع، كعمى
الخاصة داخؿ مصر كخارجيا بما يسيـ في تحقيؽ تنمية بشرية مجتمعية شاممة 

 لممجتمع المصرم في تكاصؿ مع العالـ العربي كاألجنبي .
 الرسالة

كمية عمكـ ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ ىي إحدل مؤسسات التعميـ العالي كالبحث 
العممي في مجاؿ ذكم اإلعاقات التي ترتكز عمى الدراسات البينية، كاستخداـ 
التكنكلكجيا الحديثة، كتعمؿ عمى بناء التصكرات، كاتخاذ اإلجراءات لتككيف الككادر 
التربكية في مجاؿ اإلعاقة كالتأىيؿ، كتطكير التعميـ عمى كافة المستكيات بالتعاكف مع 

العبلقة . كما تعمؿ عمى تحقيؽ رسالة الجامعة بما  كميات الجامعة كالمؤسسات ذات
يتكافؽ مع التقاليد كالقيـ األخبلقية كالدينية عف طريؽ تحقيؽ مياـ مباشرة تتمثؿ فيما 

 يمي :
تقديـ أفضؿ الخدمات التعميمية لمطبلب في مجاؿ التربية الخاصة في  -ُ

في التخصص مف خبلؿ  البكالكريكس كالدراسات العميا إلكسابيـ الميارات المطمكبة
 برامج تعميمية كفقان لممعايير المحمية كالعالمية .

إعداد القكل البشرية مف معمميف كأخصائييف ذات الكفاءة العممية كالعممية  -ِ
 البلزمة لمعمؿ في مجاالت ذكم اإلعاقات كالتأىيؿ بتخصصاتيا المختمفة .

رية المؤىمة لتقديـ تمبية حاجات المؤسسات المجتمعية مف الككادر البش -ّ
 الخدمات التأىيمية لذكم اإلعاقات.

اإلسياـ في تقديـ الخدمات التكجييية كاإلرشادية كالتأىيمية لذكم اإلعاقات  -ْ
 كأسرىـ 
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مكانياتيا البحثية كخبراتيا  -ٓ تكظيؼ مكارد كمية عمكـ ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ كا 
 قات كدمجيـ في المجتمع .االستشارية لممساىمة في حؿ مشكبلت فئات ذكم اإلعا

االرتقاء بالبحث العممي في مجاالت التربية الخاصة مف خبلؿ إجراء  -ٔ
البحكث العممية المتقدمة في مجاؿ الكقاية كالتشخيص كالعبلج لذكم اإلعاقات التي 

 يقكـ بيا أعضاء ىيئة التدريس كالباحثيف في مرحمتي الماجستير كالدكتكراه .
الشاممة كتطبيقو داخؿ الكمية بحيث يككف ذلؾ مدخبلن  تبني مفيكـ الجكدة -ٕ

 لتحقيؽ جكدة شاممة كتطكير مستمر كصكالن إلى تحقيؽ عممية االعتماد لمكمية
 الهدف
ىناؾ العديد مف األىداؼ المناط بتمؾ الكمية تحقيقيا، إال أف اليدؼ األساسي  

 مف إنشائيا يتمثؿ فيما يمي :
كعمميان، كفنيان لمعمؿ مع األفراد ذكم اإلعاقة، إعداد ككادر مؤىمة عمميان،  -ُ

كالعمؿ معيـ في مجاؿ التعميـ كالتأىيؿ كالرعاية حيث تؤىؿ مف يمتحؽ بيا ليككف 
معممان أك أخصائيان فئكيان ( أم متخصصان في فئة معينة ) ليؤالء األطفاؿ، كمشاركان في 

 تأىيميـ ( النظاـ التكاممي ) .
لتربية الخاصة مف الطبلب الحاصميف عمى درجة إعداد كتأىيؿ أخصائي ا -ِ

البكالكريكس أك الميسانس مف أم كمية أك معيد عممي معترؼ بو كذلؾ بعد دراسة 
مدتيا عاـ كاحد تتضمف تدريبان عمميان يحصؿ بعدىا عمى درجة الدبمكـ العاـ في عمـك 

تتابعي ) أما اإلعاقة كالتأىيؿ التي تؤىمو لمعمؿ كأخصائي تربية خاصة ( النظاـ ال
خريج كمية التربية الذم يدرس ذات النظاـ فيعمؿ معممان بالمرحمة الثانكية لمطبلب ذكم 

 اإلعاقات.
إعداد الطبلب الراغبيف في استكماؿ دراساتيـ العميا لذلؾ مف خبلؿ  -ّ

حصكليـ عمى الدبمكـ الخاص في عمكـ اإلعاقة كالتأىيؿ كذلؾ في إحدل الشعب التي 
 .تضميا الكمية 
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 استخداـ نظاـ معمكماتي متكامؿ بيدؼ إدارة الكمية إلكتركنيان . -ْ
 تنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ ذكم اإلعاقات. -ٓ
 تطكير آليات المتابعة كالتقييـ بالكمية . -ٔ
تنمية المكارد الذاتية لمكمية لتدعيـ العممية التعميمية كالبحثية مف خبلؿ إنشاء  -ٕ

ة لتقديـ خدمات ألفراد المجتمع مف ذكم اإلعاقاتكأسرىـ كالميتميف مراكز متخصص
 بيـ .
 تعميؽ استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في العممية التعميمية بالكمية . -ٖ
تكفير بيئة دراسية متميزة لمساعدة الطبلب عمى التحصيؿ العممي األمثؿ مف  -ٗ

 خبلؿ أحدث المعامؿ الدراسية .
ية حاصمة عمى درجة الماجستير كالدكتكراه في أحد إعداد ككادر بشر  -َُ

 مجاالت اإلعاقة.
الفجوة بين تجربة دمج ذوي اإلعاةة في الدول المطبقة لسياسة الدمج عالميا 

 وعربيا والتطبيق في التعميم الجامعي المصري : 
 مف حيث التشريعات: بدأت مصر في كضع القكانيف كالقرارات الميسرة أوال :

، بخطكات جادة؛ حيث تـ التطبيؽ في نفس العاـ، بينما َُِٖج منذ عاـ لعممية الدم
بينما -أغمبيا مف الدكؿ العربية –انقسمت الدكؿ إلي دكؿ كضعت قكانيف حديثة نسبيا 

بدأت الكثير مف الدكؿ مف عقكد سابقة، كمازالت تحاكؿ الكصكؿ لتشريعات أكثر 
ك ما ستحاكؿ مصر فعمو في المرحمة عدالة كمساكاة؛ لتقميؿ االستبعاد كالتيميش، كى

 التالية.
 نكعية الدمج: مازالت مصر في مرحمة الدمج التعميمي األكاديمي، بينما ثانيا :

 تعدت الدكؿ ىذه المرحمة إلي مرحمة الدمج االجتماعي، كالنفسي، كاألخبلقي.
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 يا : نكعية اإلعاقة: تنكعت اإلعاقاتالتي اىتـ بيا القانكف، كلكنيا في أغمبثالثا
اعاقات فردية ظاىرة، بينما اىتمت الدكؿ بمتعددم اإلعاقة، كاإلعاقاتغير الظاىرة مثؿ 

 عسر القراءة، كاالضطرابات العقمية كالسمككية.
 الخدمات كالتسييبلت المقدمة: اىتمت مصر بالخدمات كالتسييبلت رابعا :

بينما تجاكزت األكاديمية التعميمية داخؿ المحاضرة مثؿ أساليب التدريس كالتقييـ، 
الدكؿ المطبقة لمدمج ذلؾ إلي خدمات معيشية، كخدمات داخؿ الحـر كخارجو، 

 كخدمات بعد التخرج كالتكظيؼ.
: ادارة الخدمات كاجراءات القبكؿ: اىتمت مصر بالنمكذج الطبي في خامسا -

اجراءات قبكؿ الطبلب، كالخدمات المقدمة ليـ داخؿ الحـر الجامعي، بينما أنشأت 
لمطبقة لمدمج، كحدة لذكم اإلعاقة أك مكتب ادارم يتكلي ادارة شئكف ذكم الدكؿ ا

 االحتياجات الخاصة، داخؿ الجامعة كخارجيا، طبيا كاجتماعيا كاقتصاديا.
 دعـ ذكم اإلعاقة:  ركزت سياسة دعـ ذكم اإلعاقة في التعميـ سادسا :

عفاء مف الجامعي المصرم عمي الدعـ المادم لذكم االحتياجات الخاصة؛ كاال
المصركفات الدراسية، بينما اىتمت الدكؿ المطبقة لمدمج الجامعي بالدعـ الفني 
كالتعميمي لذكم اإلعاقة، كالتأكيد عمي الجانب االنفعالي كالعاطفي في رعاية ذكم 

 اإلعاقة.
 المشاركة المجتمعية كالتكظيؼ: مازات المشاركة المجتمعية لدعـ ذكم سابعا :

ا، كال يكجد نص قانكني أك قرارات تحدد نكع المشاركة اإلعاقة في مصر ضعيف
ككيفيتيا، ككذلؾ المشاركة مع رجاؿ األعمؿ كشركات التكظيؼ كسكؽ العمؿ، بينما 
قطعت العديد مف الدكؿ في الدراسة شكطا كبيرا في مجاؿ المشاركة كالتكظيؼ؛ بيدؼ 

شخاص ذكم تحقيؽ العيش المستقؿ، كتحسيف نكعية الحياة، كتقرير المصير لؤل
 اإلعاقة، كتنمية مجتمعاتيـ.
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 بضركرة  َُِٖ: التدريب كمقدمي الخدمة: أكصي القرار الكزارم لعاـ ثامنا
تدريب مقدمي الخدمة، بينما بدأت الدكؿ المطبقة لمنظاـ في تعييف كتدريب 
اختصاصييف في عمـ النفس كالتربية الخاصة، كتدريب كؿ العامميف المتعامميف مع 

 ، باالضافة لتدريب متطكعيف مف الطبلب لممساعدة.ذكم اإلعاقة
مما سبؽ يتضح أف تطبيؽ سياسة الدمج في مصر مازاؿ في البداية، كفي طكر 
التطكير كالتجديد؛كلذلؾ ستحاكؿ الباحثة رسـ خارطة طريؽ لدمج ذكم اإلعاقة في 

 ضؿ.التعميـ الجامعي المصرم، عمي ضكء الدراسة النظرية كالقياس المقارف باألف
 الرؤية المستقبمية: 

استنادنا إلي نتائج القياس المقارف باألفضؿ سالؼ الذكر، تقـك الباحثة بتقديـ رؤية 
مستقبمية تككف بمثابة  خارطة طريؽ لتعميـ دمج ذكم اإلعاقة في التعميـ الجامعي 

 ، كذلؾ مف خبلؿ:ََِّكالتعميـ العالي في مصر بحمكؿ عاـ 
 ج ذكم اإلعاقة في التعميـ الجامعي.كضع أىداؼ مستقبمية، لدم .ُ
 تنفيذ اإلطار الزمني لؤلىداؼ .ِ
 المحاسبة المجتمعية، كاإلجراءات التصحيحية .ّ
 كضع سيناريك متقدـ .ْ

) الخارطة اإلستراتيجية  لدمج ذكم اإلعاقة في التعميـ الجامعي ُكيكضح شكؿ (
اعتبار الشخص ال يتـ ، كمفيـك اإلعاقة في الخارطة يرتكز عمي أنو َِّٓحتي عاـ 

ا فيما يتعمؽ بمحيطو ، الجسدم  معاقا فقط في شخصيتو الفردية، كلكف أيضن
كاالجتماعي، تعريؼ األمـ المتحدة لؤلشخاص ذكم اإلعاقة كؿ مف يعانكف مف 
عاىات طكيمة األجؿ بدنية أك عقمية أك ذىنية أك حٌسيىة، قد تمنعيـ لدل التعامؿ مع 

ة كاممة كفعالة في المجتمع عمى قدـ المساكاة مع مختمؼ الحكاجز مف المشاركة بصكر 
 اآلخريف.
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تجاكز المفاىيـ القديمة "الطبيعة البشرية" لتطكير المفاىيـ التي تتكيؼ  .ُ
 باستمرار مع المعرفة الفنية المعاصرة

دراكية ، بدالن مف  .ِ تضميف األشخاص الذيف يعانكف مف إعاقات حسية كا 
ت الجسدية، كاإلعاقة الناتجة عف التمييز اإلشارة فقط إلى األشخاص ذكم اإلعاقا

المجتمعي، فاإلعاقة ىي إقصاء اجتماعي عمى أساس اإلعاقة، فبل يسبب العجز 
 إعاقة، كلكنو المادة الخاـ التي تعمؿ عمييا اإلعاقة.

 
 

  )ُكؿ(ش
 المصدر: إعداد الباحثة لدمج ذكم االعاقة في التعميـ العاليخارطة طريؽ 
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 المدى الزمني لتنفيذ الخارطة اإلستراتيجية : 
، حيث تـ كضع َُِٖ تبدأ الخارطة مف عاـ تدشيف قانكف اإلعاقة كىك عاـ

)، ليبدأ التطبيؽ مف العاـ التالي في بعض َُِٖ) لعاـ َُالتشريع (قانكف رقـ (
بمراقبة   - ُُِِقرار كزارم رقـ   -بإصدار قرار مف كزارة التعميـ العالي -الكميات

المجمس األعمى لمجامعات، كتستمر الخارطة حتى إتماـ رؤية مصر المستقبمية 
 سنكات. ٓكف التغيير تدريجي كؿ ، ليكَِّٓإلي  ََِّ
): يتـ تحديد أكلكيات تنفيذ َِِٓ-ََِِ: الخمس سنكات التالية (أوال -

الخارطة اإلستراتيجية ، كفقا لئلمكانات  المادية كالبشرية، كاليياكؿ التنظيمية المطمكبة 
 بالقياس باألفضؿ في الدكؿ المتقدمة.

أطر لممشاركة  ): كضعََِّ-َِِٓ: الخمس سنكات التالية (ثانيا -
 المجتمعية كاالرتباط بسكؽ العمؿ، كاإلجراءات التصحيحية.

): تعميـ التجربة مف خبلؿ َِّٓ-ََِّ: الخمس سنكات األخيرة (ثالثا -
 السيناريك المتقدـ.

 (: 6065-6060أوال: الخمس سنوات )
كيتـ كضع أىداؼ مستقبمية، ككضع األكلكيات، كفقا لئلمكانات  المتاحة، ككضع 

 كؿ التنظيمي المقترح.اليي
 :وضع األهداف المستقبمية 
يتـ كضع األىداؼ باالستناد إلي النمكذج االجتماعي كنظرية ما بعد  

 اإلنسانية، كما يمي:
إزالة أك تخفيؼ الضغكط باعتبارىا مكانع لمنجاح سكاء ترتكز األىداؼ عمي  .ُ

لعجز (كما في كانت ىذه المكانع بيكلكجية أك اجتماعية، كاالعتراؼ بالضعؼ أك ا
النمكذج الطبي الفردم)، كتقدير أىمية تجربة الفرد لئلعاقة، كمحاكلة القضاء عمى 
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اإلقصاء االجتماعي (كما بالنمكذج االجتماعي)، كالتعامؿ بشمكلية مع قضية اإلعاقة 
 (كما بالنمكذج البيكلكجي/االجتماعي).

ي باعتباره حقا تبني المجتمع الدكلي لحقكؽ ذكم اإلعاقة في التعميـ العال .ِ
انسانيا كمطمبا تنمكيا، يحقؽ التنمية البشرية كالمينية المستدامة لذكم اإلعاقة، كما 
يضيؼ رصيد مف رأس الماؿ البشرم كاالجتماعي كالثقافي؛ يسيـ في رقي كتطكر 
المجتمعات، كيرسخ لمبادئ نظرية ما بعد اإلنسانية في عدـ التعامؿ مع حقكؽ ذكم 

 ة أك منحة كلكف كاجب عمي المجتمع يحقؽ عائد فردم كمجتمعي.اإلعاقة بكصفيا ىب
 أىمية تكيؼ المجتمع مع نفسو الستيعاب المعكقيف. .ّ
كالمرتبط ليس فقط بالقدرة المادية أك الفكرية  -العيش المستقؿ–االستقبلؿ  .ْ

نما يتـ إنشاء االستقبلؿ مف خبلؿ الحصكؿ عمى  عمى رعاية نفسو دكف مساعدة؛ كا 
ككيؼ تطمب ذلؾ، لتشمؿ االحتياجات بداية مف "اإلسكاف" ك  المساعدة متى

)" ك "النقؿ" ك "الكصكؿ" ك "تقديـ المشكرة كالدعـ مف PA"المساعدة الشخصية (
األقراف"، المعمكمات، كالمعدات التقنية، "التكظيؼ" ك "التعميـ كالتدريب" ك "الدخؿ 

 كالمزايا.
سيع دائرة االىتماـ األخبلقي كتكسيع االىتماـ باآلثار األخبلقية المتمثمة في تك  .ٓ

 نطاؽ الخصكصيات
تاحة   .ٔ تعزيز القدرات الفكرية كالبدنية كالنفسية لئلنساف، بالسعي إلى تطكير كا 

 التقنيات المعينة.
تقديـ المجتمع الخدمات المناسبة كضماف تمبية احتياجات المعاقيف كادراجيـ  .ٕ

زالة الحكاجز أماـ الفي التنظيـ االجتماعي، ك   مشاركةا 
االىتماـ باالختبلؼ بيف أنكاع اإلعاقات، كالتي ينتج عنيا بالضركرة فركؽ في  .ٖ

 قدرتيـ عمي التكيؼ.
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التعرؼ عمى العكامؿ البيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية كالثقافية، التي تقؼ  .ٗ
 كراء مشاعر االحباط، كالقمؽ، كاالضطراب، التي يعاني منيا المعاؽ.

ا تمكيف المعكقيف ليس فقط م .َُ ف تقرير المصير كالتحكـ، كلكف أيضن
 المساىمة في التحرر الجماعي بكصفيـ مجمكعة أقمية ميمشة، 

 fully ‘inclusive’ andإنشاء بيئة تعميمية "شاممة" كمرنة بالكامؿ  .ُُ
flexible learning environment  .لمطبلب المعكقيف 

 :اإلمكانات  المادية والبشرية 
لبشرية عمي دعـ ذكم اإلعاقة، كتحقيؽ األىداؼ، تعمؿ اإلمكانات  المادية كا

 ككضع األكلكيات كيتضمف دعـ ذكم اإلعاقة ما يمي :
 الدعـ المادم لذكم االحتياجات الخاصة؛ كاإلعفاء مف المصركفات الدراسية. -
 الدعـ الفني كالتعميمي لذكم اإلعاقة -
 التأكيد عمي الجانب االنفعالي كالعاطفي في رعاية ذكم اإلعاقة. -
 إلمكانات  المادية:ا

 البنية التحتية كالتسييبلت:
 تغيير البنية التحتية كالمرافؽ، لتناسب طرقاتيا أصحاب اإلعاقات 
 أدلة الكصكؿ إلى المبنى كالحـر الجامعي، بما يناسب ذكم اإلعاقات 
  التأكيد عمي البنية التحتية كسيكلة الكصكؿ لمخدمات، كالتأكيد عمي تسييؿ

 سكف كغيرىا مف أساسيات المعيشةإجراءات التنقؿ كال
  تسييبلت كقركض لمدعـ المادم لذكم اإلعاقة، كعـ مادم مجاني لبعض

 الخدمات كاستخداـ كسائؿ النقؿ داخؿ الجامعة، كالدعـ المكتبي.
 .تكفير بيئة تعميمية ثرية كميسرة لذكم اإلعاقة، كأماكف كأنشطة ترفييية 
 ف يعانكف مف اضطرابات طيؼ تكفير أماكف كدية كاجتماعية لمطبلب الذي

التكحد لبلستمتاع باألنشطة االجتماعية ككرش العمؿ مع أقرانيـ، بحيث تكفر كرش 
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العمؿ الفرصة لمتحدث عف القضايا المشتركة كدعـ كمساعدة بعضيـ البعض، تناقش 
المجمكعات المكضكعات المتفؽ عمييا أك االستماع إلي النصائح كاإلرشادات ذات 

 دميا المتحدثيف بشأف القضايا المتعمقة بالتكحد.الصمة التي يق
  إنشاء كحدات كمكاتب خاصة بذكم اإلعاقة، إنشاء كحدة لذكم اإلعاقة أك

مكتب إدارم يتكلي إدارة شئكف ذكم االحتياجات الخاصة، داخؿ الجامعة كخارجيا، 
فر دعـ حسب رؤية الجامعة كتعريفيا لئلعاقة، كنكع اإلعاقات التي تكفميا الجامعة: تك 

لذكم اإلعاقة كتكجيييـ، كتقدـ دعما متكاصبل لذكم اإلعاقة بداية مف بدء التكجيو 
(الترحيب)، مركرا بالكصكؿ إلى نظاـ الجامعة (التنسيب كالمتابعة)، ثـ الرصد طكاؿ 

 فترة الدراسة (اإلشراؼ التربكم).
): يمكف لمطبلب المعاقيف الذيف DSAتمكيؿ ك بدالت الطبلب المعكقيف ( -

يعيشكف في مدينة معينة مف مدف مصر، التقدـ بطمب لمحصكؿ عمى تمكيؿ الطبلب 
لمحصكؿ عمى بدؿ اإلقامة اليكمي؛ ستدفع بدؿ اإلقامة اليكمي أم تكاليؼ إضافية 
متعمقة بالدراسة تككف نتيجة مباشرة لئلعاقة، كال يمـز سدادىا، بما في ذلؾ اإلعاقات 

مية كعسر القراءة، بعد تقرير مكثؽ مف الطبيب غير المرئية مثؿ صعكبات الصحة العق
أك تقرير عالـ النفس التربكم، كيمكف أف يككف البدؿ عمي ىيئة معدات خاصة أك 
أجيزة تسجيؿ كأجيزة كمبيكتر، أك أثاث مكتبي خاص حسب اإلعاقة، باإلضافة 

مكاد لمبدالت العامة كتشمؿ تكاليؼ التصكير، كتكاليؼ السفر المتعمقة باإلعاقة، كال
االستيبلكية (البطاريات ، الخراطيش ، كرؽ الطباعة)، كيمكف مساعدة المجمس 

 القكمي لئلعاقة.
 التسهيالت والموارد المتاحة

 كتنقسـ إلي:
 :تسهيالت معيشية وحياتية وتشمل 
 .سيكلة التنقؿ؛ بتكفير كسائؿ مكاصبلت مف الجامعة ألماكف السكف 
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 ف الجامعة، كبو مكاصفات خاصة تكفير مسكف لذكم الحاجات، يككف قريب م
 حسب طبيعة اإلعاقة.

  تكفير كراسي متحركة، أك رفقاء، أك نكع مف الحيكانات المساعدة، كسماعات
 خاصة، حسب نكع اإلعاقة.

  :تسهيالت داخل الحرم الجامعي 
  استخداـ التقنيات الحديثة كالتطبيقات الخاصة باليكاتؼ الذكية لخدمة ذكم

 اقة الحركية كالبصرية.اإلعاقة، كخصكصا اإلع
 تكفير مترجـ لغة اإلشارة بالنسبة لمصـ كالبكـ 
  تكفير حكاسب الستخداـ المكفكفيف، مدعمة بمغة برايؿ، كدعـ المكتبة بكتب

 بمغة برايؿ.
 تكفير عدد مف الكراسي المتحركة لذكم اإلعاقة الحركية 
  الطبلب ذكم التكنكلكجيا المساعدة: تتكافر عدد مف البرامج التي تدعـ تعمـ

باالضافة لمعديد مف الميزات كاألدكات المتكفرة في مجاؿ التقنيات المساعدة  –اإلعاقة 
 Text Help Read & Write، ك برنامج Inspirationكمنيا: برنامج  -المجانية
Gold ك برنامج ،JAWS ك برنامج ،Supernova 
إعطاء : تسهيالت المكتبة: تدعم المكتبة الطالب المعوةين من خالل -

مساعدة فردية داخؿ المكتبة، كترتيب القاعات بما يسيؿ حرية الحركة، نسخ الطمبات 
عبر اإلنترنت، جمع الكتب التي يحتاجيا الطالب كاستعارتيا في اليكـ التالي،  إقراض 
الكتب المرجعية (في ظركؼ استثنائية)، تحميؿ الكرؽ الممكف في اآللة الناسخة، 

القتراض العناصر نيابة عف ذكم اإلعاقة، كيمكف في السماح بتخكيؿ شخص آخر 
بعض األحياف التحدث إلي المستشار الشخصي بشأف احتياجاتو، كقد تتمكف "خدمات 
المكتبة" مف تكفير تنسيقات بديمة لمكتب في قكائـ المكارد الخاصة بالطالب، يتـ تكفير 

لذيف يعانكف مف عسر ىذه الكتب بتنسيؽ إلكتركني يمكف الكصكؿ إليو لدعـ الطبلب ا
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القراءة أك البصر أك ذكم اإلعاقات الجسدية، كالذيف قد يكاجيكف صعكبة في استخداـ 
كىي أداة خدمة ذاتية لتحكيؿ  SensusAccessنص قياسي، باإلضافة إلي 
كغيرىا إلى تنسيقات يمكف الكصكؿ  PDFك  Wordمجمكعة مف أنكاع الممفات: 

 ة أك أجيزة قراءة الكتب اإللكتركنية أك طريقة برايؿ.إلييا أكثر مبلئمة لمكتب الصكتي
تكفير تسييبلت لشتي أنكاع اإلعاقات بصرية، كحركية، كسمعية، في مرافقيا  -

التعميمية كغير التعميمية، بينما اكتفت جامعات آخرم بتسييبلت كمكارد لنكع كاحد مف 
 اإلعاقة.

 اإلمكانات  البشرية:
 متطكعيف لخدمة ذكم اإلعاقة، كقد انقسمكا اعتماد عدد مف الجامعات عمي ال
 إلي:

 .متطكعيف مف داخؿ الجامعة لممساعدة في تعميـ األقراف، كادارة الخدمات 
 .متطكعيف مف خارج الجامعة لتسييؿ االنتقاالت كالظركؼ المعيشية 
  يتقنكف لغة اإلشارة  -يمكف أف يككف بينيـ ذكم إعاقة –تكظيؼ مساعديف

دريب األخصائييف كالمكظفيف العامميف في جميع مستكيات ك/أك طريقة برايؿ، كت
التعميـ، كيشمؿ ىذا التدريب التكعية باإلعاقة كاستعماؿ طرؽ ككسائؿ كأشكاؿ 
االتصاؿ المعززة كالبديمة المناسبة، كالتقنيات كالمكاد التعميمية لمساعدة األشخاص 

 ذكم اإلعاقة.
 دريبيـ، عمي اآلتيتكفير عدد كاؼ مف مقدمي الخدمة كالرعاية، كت: 
o  التفاعؿ عف كثب مع أكلئؾ الذيف يحتاجكف إلى المساعدة كقدرتيـ عمي

 الحفاظ عمى السياؽ االجتماعي، 
o  تعزيز ىذه العبلقات بيف المعطي كالمتمقي في أشكاؿ لبلتصاؿ كالحكار تتسـ

بالصداقة، كالحب، كيجب أف يتعمـ مقدمك الرعاية ممارسة ىذا النكع مف الحكار 
 عزز.الم
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o  التكعية باإلعاقة كاستعماؿ طرؽ ككسائؿ كأشكاؿ االتصاؿ المعززة كالبديمة
 المناسبة، كالتقنيات كالمكاد التعميمية لمساعدة األشخاص ذكم اإلعاقة.

  برامج لمتدريب األكلي كالمستمر لؤلخصائييف كالمكظفيف العامميف في مجاؿ
عادة التأىيؿ.  تقديـ خدمات التأىيؿ كا 

 سريف كالمرشديف مف تخصصات ميتمة بعمـ النفس كالتربية اختيار المي
 الخاصة، كاالرشاد النفسي، مع  تدريب عمالة قادرة عمي أداء األعماؿ الركتينية.

المساعديف غير الطبييف: مساعديف مدربيف عمى استخداـ برامج اإلعاقة،  -
كالتكجيو، مبلحظة الطبلب ضعاؼ البصر كضعاؼ السمع، الترجمة الفكرية 

 ممحاضرات كالندكات. ل
  المساعديف الطبييف: لتقديـ خدمات طبية، كاسعافات أكلية، كاستشارات طبية

.  مجانية داخؿ الحـر
 الدعم التعميمي:

  إعداد الطالب المعاؽ لدخكؿ االختبارات بمساعدة المعمـ النظير أك قرينو مف
 الطبلب
  الفردم إلنشاء التقييـ التربكم كالتدخؿ المحقؽ مف خبلؿ الدعـ التعميمي

 امتحانات مناسبة لمطبلب ذكم اإلعاقة
  تخصيص التدخبلت التعميميةThe personalization of educational 

interventions عمى سبيؿ المثاؿ ، يجب عمى المحاضر الذم تـ إببلغو بكجكد ،
طالب أصـ اتخاذ جميع التدابير البلزمة لجعؿ محتكيات الدرس كالمكضكعات قابمة 

كؿ كمفيكمة، كتشمؿ ىذه استخداـ الكبلـ البطيء كالمباشر، كتكافر المكاد لمكص
 الرقمية ، كعرض شرائح الممخص

 يتـ دعـ االختبارات بشكؿ فردم كتحديدىا كفقنا لطبيعة إعاقة الطالب 
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  تجرم الكمية تعديبلت، كىذه التعديبلت ليست مصممة لجعؿ االمتحانات
عاؽ بإظيار ما يمكنو القياـ بو دكف حكاجز أسيؿ؛ انما ببساطة تسمح لمطالب الم

 اإلعاقة، كيككف التعديؿ في تنسيؽ التقييـ نفسو
  تكفر إمكانات  في بعض الجامعات لمدعـ التكنكلكجي كالبصرم كالسمعي

 (عمى سبيؿ المثاؿ ، البرمجيات ، كاآلالت الحاسبة).
 الهيكل التنظيمي:

 والوحدات تبدأ باآلتي:يعتمد الهيكل التنظيمي عمي تدرج من المراكز 
: يتـ تأسيس مجمس  : المجمس األعمى لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقةأوال .أ 

أعمي لشئكف ذكم اإلعاقة، كيتبع المجمس األعمي لمجامعات، كيتمتع بالشخصية 
دارم، كلو بيذه الصفة القياـ بجميع التصرفات القانكنية  اإلعتبارية، كباستقبلؿ مالي كا 

فو، كتممؾ األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة، كلو حؽ التقاضي، البلزمة لتحقيؽ أىدا
كيعمؿ عمي تحديد القكاعد البلزمة لقبكؿ ذكم اإلعاقة كالفصؿ في المنازعات الخاصة 

 بعدـ قبكؿ بعض الكميات لذكم اإلعاقة.
كيتككف مف رؤساء الجامعات، مندكبيف مف كميات الطب، كأقساـ عمـ النفس 

مف كميات الحقكؽ، كأقساـ التربية الخاصة، كأعضاء مف المجمس بالكميات، ككندكبيف 
 القكمي لشئكف ذكم اإلعاقة.

: مركز دعـ ذكم اإلعاقة بالجامعة: كىك مركز يمد يد العكف لكميات ثانيا  .ب 
الجامعة، كيتمقي طمبات ذكم اإلعاقة لبللتحاؽ بالكميات، كما يتمقي ترشيحات مكتب 

، ُُِِ،  كالقرار الكزارم رقـ َُِٖ) لعاـ َُة رقـ (التنسيؽ كفقا لقانكف ذكم اإلعاق
كىك مركز متكامؿ لخدمة ذكم االحتياجات الخاصة بمختمؼ فئاتيـ في المرحمة 

 الجامعية.
الييكؿ التنظيمي لممركز: يقكـ عمي المركز، فريؽ متعدد التخصصات كىـ 

فسي، مقدمك الخدمة لذكم االحتياجات الخاصة كأسرىـ كمنيـ : األخصائي الن
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األخصائي االجتماعي، ،أخصائي التخاطب، كأخصائي تنمية الميارات، كاألخصائي 
الطبي، كالمرشد األكاديمي المعمـ، كأخصائي اإلرشاد النفسي كاألسرم، كأخصائي 
تدريب كتنمية الميارات قبؿ المينية حيث يجتمعكف تحت مظمة كاحد أال كىي خدمة 

لجامعية جميعيـ يقدمكف الخدمات كؿ منيـ ذكم االحتياجات الخاصة في المرحمة ا
في مجاؿ تخصصو كخبلؿ فتره محدده في البرنامج مف خبلؿ جدكؿ عمؿ قائـ خبلؿ 

 الفصؿ الدراسي.
 أهداف المركز

 : تقديـ كافة الخدمات كالمساعدات لمطبلب منيا
  التعرؼ عمى مشاكؿ الطمبة المعكقيف بالجامعة لقصد إيجاد الطرؽ كالكسائؿ
كتقديـ االقتراحات كالبدائؿ كتكفير األجيزة كاألدكات التي مف شأنيا تييئة  لتذليميا

 البيئة التعميمية المناسبة .
  عدادىـ نفسيان كاجتماعيا لمساندتيـ عمى االندماج تييئة الطبلب المعكقيف كا 

 في الحياة الجامعية كالمجتمع .
 ي تتناسب مع تمكيف الطبلب المعكقيف مف المشاركة باألنشطة الطبلبية الت

 أكضاعيـ .
  دارات الجامعة العمؿ عمى بناء كتنمية أكاصر التعاكف بيف المركز كالكميات كا 

 كالمراكز كالجامعات العالمية .
 :عمؿ ممؼ إلكتركني لكؿ طالب يتضمف 
  المعمكمات األكلية عف الطالب ككسائؿ اإلتصاؿ. كيتـ استكماؿ ىذه

 مية.المعمكمات مف قبؿ كحدة المتابعة األكادي
 .المعمكمات األكاديمية 
 .المعمكمات الصحية كيتـ استكماليا مف قبؿ كحدة الخدمات الطبية 
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  عمؿ ممؼ كظيفي لكؿ طالب: يضاؼ لمممؼ االلكتركني كيتضمف ميارات
الطالب ذكم اإلعاقة، كتقدمو الدراسي، كما تمقاه مف تدريب، كأنشطة خبلؿ حياتو 

 الجامعية.
إلعاقة بكؿ كمية:  تعمؿ الكحدة عمي تييئة البيئة : كحدات رعاية ذكم اثالثا  .ج 

التعميمية كاالجتماعية لذكم اإلعاقة؛ لتنمية كتطكير قدراتيـ كالتي تدفعيـ إلى التقدـ 
األكاديمي، كذلؾ مف خبلؿ كضع استراتيجيات عف طريؽ خدمات التكجيو كاإلرشاد 

الفئة كالجامعة كالمجتمع كالخدمات المساندة مما يسيـ في تككيف عبلقة فعالة بيف ىذه 
 كجزء مف دراستيـ الجامعية.

  ،دراسة حالة كؿ طالب عمي حدا، كدراسة التقارير الطبية، كالسمككية
جراء التسييبلت  كالتكاصؿ بشكؿ مباشر مع ىذه الفئة لمتعرؼ عمى حالة كؿ طالب كا 

 البلزمة.
  ألنشطة ا –العمؿ عمى إشراكيـ في جميع البرامج المتاحة ليـ (التدريبية– 

 األياـ كالمناسبات الخاصة بيـ)
  عقد كرش العمؿ لتعريؼ أعضاء ىيئة التدريس باحتياجات تمؾ الفئة كتسييؿ

متطمباتيـ األكاديمية كاالجتماعية، كتعيف مرشد أكاديمي لكؿ طالب كفقا لحالتو، 
 كدرجة إعاقتو.

 .التكاصؿ مع المجمس األعمي لئلعاقة، كمركز اإلعاقة بالجامعة 
 ممؼ لكؿ طالب (متابعة حالة ) عمى المستكل األكاديمي الستدراؾ أم  فتح

 قصكر يحدث خبلؿ مسيرتو األكاديمية في الجامعة.
 .تعييف متطكع زميؿ لمساعدة كؿ طالب ذكم إعاقة، حسب نكع كدرجة إعاقتو 
 .تدريب مقدمي الخدمة كاالخصائيف؛ لمساعدة ذكم اإلعاقة 
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 الخمس سنكات التالية (ثانيا :َِِٓ- ََِّ :( 
تقييـ األىداؼ كتعديميا: كيتـ في ىذه المرحمة تشكيؿ لجاف متخصصة مف  .ُ

أقساـ عمـ النفس، كالتربية الخاصة، كاالجتماع، في كميات األداب كالتربية، كالخدمة 
االجتماعية، لمناقشة الجكانب النفسية كاالجتماعية باالضافة لمتخصصيف مف كميات 

ت كالقكانيف كالقرارات، ككميات الطب، كالصيدلة، لمجانب الحقكؽ، لمناقشة التشريعا
الطبي كالعبلجي، كالمتخصصيف في كمية التجارة لمناقشة الميزانيات كالدعـ المالي، 
كخبراء مف كميات اليندسة، كالتخطيط العمراني لكضع الخطط التطكيرية في أبنية 

محددة كقابمة لمقياس ككاقعية كمرافؽ الجامعة.   د لتقييـ األىداؼ؛ لتككف أىداؼ ذكية 
 كممكنة التحقيؽ، كليا إطار زمني محدد لتنفيذىا.

تنفيذ اإلطار الزمني لؤلىداؼ: كذلؾ في ضكء األىداؼ المكضكعة مع  .ِ
 . َِّٓمراعاة التحديات الحالية كالمستقبمية حتي عاـ 

أىمية المشاركة المجتمعية المحاسبة المجتمعية، كاإلجراءات التصحيحية،  .ّ
مة المعاؽ، بالتكاصؿ مع أفراد المجنمع كخصكصا األسر التي لدييا ذكم إعاقة، لخد

كمع المجتمع المدني، كرجاؿ األعماؿ، كالشركات لمتابعة الخريج، كتطكير برامج 
كيسيـ الجامعات، كمعاييرىا كفقا الحتياجات ذكم اإلعاقة األكاديمية؛ ليشارؾ كؿ فرد 

التنفيذ، كتقييـ األداء مف خبلؿ تطبيؽ مبدأ بما يعنيو، في كؿ مراحؿ التخطيط ك 
 المحاسبية.

 الخمس سنكات التالية في الخارطة (ثالثا:ََِّ- َِّٓ:( 
كضع سيناريك متقدـ لمستقبؿ ذكم اإلعاقة : كتستخدـ في ىذه الخطكة أساليب 
التخطيط المستقبمي؛ لتحديد خطكات العمؿ المستقبمية مف خبلؿ رسـ سيناريك مكتمؿ 

مجتمعي كاالرتباط بسكؽ العمؿ كالتكظيؼ، كضماف جكدة الحياة لذكم لمعمؿ ال
 اإلعاقة، كما يمي:
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رصد التمكيؿ البلـز بالمشاركة مع جيات التكظيؼ، ليصبح الكصكؿ إلى  . أ
 الجامعة عمى أساس الجدارة.

دماج األشخاص ذكم اإلعاقة في المجتمع   . ب تيسير سبؿ العيش المستقؿ كا 
تباع نيج منسؽ لمعالجة اىتمامات األشخاص ذكم كفرص العمؿ؛ مف خبلؿ ضماف ا

زالة الحكاجز التي تحكؿ دكف مشاركتيـ النشطة في الحياة المجتمعية  اإلعاقة، كا 
 كاألسرية.
أف يكفر التعميـ العالي مع جيات التكظيؼ طريؽ محدد كاضح لتحقيؽ تكافؤ   . ت

تصادم لؤلفراد ذكم الفرص كالمشاركة الكاممة كالحياة المستقمة كاالكتفاء الذاتي االق
 اإلعاقة.
دعـ العديد مف المؤسسات كالشركات كرجاؿ األعماؿ فرص الكصكؿ لمتعميـ   . ث

 العالي، مف خبلؿ ركابط كمنظمات منيا رابطة األشخاص الذيف يدعمكف التكظيؼ.
تبني الجامعة لبرامج دراسية تدعـ التكظيؼ مثؿ برنامج (تحقيؽ اآلماؿ   . ج

 UI REACH (Realizing Educational and Careerالتعميمية كالكظيفية)  
Hopes 
إعداد الجامعات لمممؼ الشخصي الكظيفي كالذم سيشكؿ األساس لئلعداد  . ح

) لمطالب لمعاؽ، كعمؿ كثيقة تحدد التدخبلت PEIالبلحؽ لػ "خطة التعميـ الفردم" (
يا التي يتـ تقديم -في مجاالت التعميـ كالتنشئة االجتماعية كالتعمـ  -المتكاممة 

لصالح الطالب الفرد ذك اإلعاقة، في ضكء خصائصو كقدراتو المحددة، حتى يتمكف 
مف ضماف أكسع مشاركة ممكنة لو، كاإلدماج أثناء تنفيذ حقو األساسي في التعميـ 

 كالتكظيؼ مف قبؿ المؤسسات العامة.
عادة التأىيؿ:  . خ  التأىيؿ كا 
عادة التأىيؿ   كتعزيزىا كتكسيع نطاقيا، بتكفير خدمات كبرامج شاممة لمتأىيؿ كا 

 كبخاصة في مجاالت الصحة كالعمؿ كالتعميـ كالخدمات االجتماعية
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 األشخاص ذكم اإلعاقة كالبيئات المعززة في الجامعة: . د
تمكف الجامعة ذكم اإلعاقة مف تعمـ ميارات حياتية كميارات في مجاؿ  

ـ المساكاة مع آخريف التنمية االجتماعية لتيسير مشاركتيـ الكاممة في التعميـ عمى قد
 بكصفيـ أعضاء في المجتمع، الجامعي، كتحقيقا ليذه الغاية، تكفر الجامعة ما يمي:

ـ المكفكفيف، كخاصة األطفاؿ  .أ  ـ أك الصي كفالة تكفير التعميـ لممكفكفيف كالصي
منيـ، بأنسب المغات كطرؽ ككسائؿ االتصاؿ لؤلشخاص المعنييف، كفي بيئات تسمح 

 ف النمك األكاديمي كاالجتماعي.بتحقيؽ أقصى قدر م
استخداـ طريقة برايؿ كأنكاع الكتابة البديمة، كطرؽ ككسائؿ كأشكاؿ االتصاؿ  .ب 

المعززة كالبديمة، داخؿ الحـر الجامعي، كداخؿ المدرج التعميمي، مع تكفير التكجيو 
 كالتنقؿ، كتيسير الدعـ كالتكجيو عف طريؽ األقراف؛

ـ؛استخداـ لغة اإلشارة كتشجيع ال .ج   يكية المغكية لفئة الصي
ـ  .د  كفالة تكفير الخدمات كاألنشطة الداعمة لمتعددم اإلعاقة، كالمكفكفيف كالصي

ـ المكفكفيف، بأنسب طرؽ ككسائؿ االتصاؿ لؤلشخاص المعنييف، كفي بيئات  أك الصي
 تسمح بتحقيؽ أقصى قدر مف النمك األكاديمي كاالجتماعي.

قة، لمتكاصؿ االجتماعي، كنقؿ الخبرات تكفير بيئة ترفييية مرحة لذكم اإلعا .ق 
 فيما بينيـ.

اىتماـ الجامعات باإلعاقات غير الظاىرة مثؿ عسر القراءة كعدـ التركيز،  .ك 
 كتكفير الخدمات البلزمة ليذه الفئة مف اإلعاقة.

التعامؿ مع اإلعاقات المختمفة لمعديد مف الطبلب، بما في ذلؾ الطبلب الذيف  .ز 
ة محددة مثؿ عسر القراءة، كصعكبات الصحة العقمية يعانكف مف صعكبات تعميمي

مثؿ القمؽ، كالحاالت الطبية مثؿ الصرع كالتياب المفاصؿ، عمي الرغـ أف الكثير مف 
ىذه الفئات ال يصنفكا كمعاقيف، لكف كفرت بعض الجامعات الدعـ البلـز ليـ عند 

 الحاجة. 
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الخدمات المقدمة ربط الجانب البحثي بالجانب التطبيقي؛ لتكفير كتطكير  .ح 
 لذكم اإلعاقة، كاكتشاؼ أنكاع جديدة غير مرئية أك ظاىرة مف االعاقات.

تبني عدد مف المشركعات كالمبادرات بالتعاكف كالمشاركة الفعالة مف المجتمع  .ط 
 المحيط لخدمة ذكم اإلعاقة.

): يتضمف ىذا َِّٓ-ََِّاإلطار المؤسسي كالتنظيمي الداعـ لذكم اإلعاقة (
 يمي: اإلطار ما

كميات متخصصة في أنكاع معينة مف اإلعاقات، بتخصصات مناسبة مثؿ  .أ 
كميات تقدـ برامج تناسب الصـ، أك برامج تناسب المكفكفيف، ككذلؾ كميات لذكم 

 بعض اإلعاقات الذىنية، كتستكعب غيرىـ مف الطبلب.
إنشاء المؤسسات التعميمية أقساـ "احتياجات خاصة" كأف تقدـ خدمات الدعـ  .ب 
 اخمية كالخارجية الستيعاب ذكم اإلعاقة.الد

تغير المؤسسات التعميمية أىدافيا ككظائفيا كتنظيميا، كتتطكر إلى مؤسسات  .ج 
 شاممة كمينا

التغييرات التنظيمية كطرؽ تقديـ المناىج الدراسية يجب أف تككف مرتبطة  .د 
مكارد بعممية اإلدماج كالذم ال يمكف يتحقؽ إال مف خبلؿ تغيير المكاقؼ، كرؤية ال

المرتبطة بشكؿ صحيح باألىداؼ، كيعتمد النمكذج الجديد المتمثؿ في "االندماج" 
يستند إلي النمكذج االجتماعي لئلعاقة، عف طريؽ إزالة الحكاجز في تمبية احتياجات 
الطبلب، كفي تقديـ ىذه المطالب، كتكفير إطار قانكني يجب أف يككف مدعكمنا 

قي لتعزيز الدمج، حيث أنو في بيئة تعميمية بحماس أخبلقي كالتزاـ سياسي حقي
"شاممة" ، ال ييتكقع مف المعمميف تكفير تعميـ فعاؿ لجميع الطبلب ذكم االحتياجات 
ا تعزيز قضية العدالة االجتماعية في الفصكؿ الدراسية كتمكيف  المختمفة فحسب كأيضن

 مختمؼ الفئات الميمشة كالمحركمة. 



 

118 

زالة الجيؿ ، كالخكؼ  .ق  ، كالتحامؿ ، كالمنافسة ، كاالختيار، كبالتالي تحديد كا 
يجابي لئلعاقة،  اإلقصاء، ىي أمكر أساسية لمجتمع جامع، مع تكفير تصكر بديؿ كا 
مف خبلؿ التأكيد عمى أف المؤسسات التعميمية يجب أف تستكعب جميع الطبلب 

 مغكية.بغض النظر عف ظركفيـ الجسدية أك الفكرية أك االجتماعية أك العاطفية أك ال
  اعتماد عدد مف الجامعات عمي ميزانيتيا الخاصة، مع اعتماد األغمبية عمي

التمكيؿ األىمي كالشراكة مع عدد مف منظمات المجتمع المدني في تقديـ خدمات أك 
التبرع لصالح تعميـ الطبلب ذكم اإلعاقة، كخصكصا تكفير الخدمات االجتماعية 

 كالحياتية.
لقكمي العاـ، مع التطكير المؤسسي ، كتطكير كعمي ذلؾ ينبغي التطكير ا 

سياسات كىياكؿ الكميات، لمكصكؿ لبلندماج الشامؿ لذكم اإلعاقة في التعميـ 
الجامعي؛ كتحسيف نكعية الحياة؛ لمكصكؿ لمتنمية الحقيقية في المجتمع المصرم بدكف 

 إقصاء ألم فئة في المجتمع.
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 المراجع
لجامعات كدكرىا االجتماعي تجاه كصكؿ ): آَُِابراىيـ، منى تككؿ السيد ( .ُ

 كتمكيف ذكم اإلعاقة
"جامعة المجمعة أنمكذجان"، كرقة عمؿ ضمف فعاليات االحتفاؿ بذكم اإلعاقة، 

 جامعة المجمعة، كمية التربية بالزلفي، قسـ العمـك التربكية، 
): دكر التقنيات التكيفية الحديثة َُِٕ، كآخركف (أبك ممحـ، محمد حسني أحمد .ِ

ع األردني : دراسة ميدانية مف كجية في دمج المكفكفيف كتمكينيـ في المجتم
نظر المكفكفيف، مجمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية، الجامعة األردنية، األردف، 

87 - 105 
): فمسفة دمج ذكم االحتياجات الخاصة بمدارس َُِٕاالتربي، ىكيدا محمد ( .ّ

ركز العادييف كمشكبلتو كما يراىا المعممكف: دراسة حالة عمي محافظة الغربية، م
-َِٓتطكير التعميـ الجامعي ، كمية التربية،  جامعة عيف شمس، ص.ص.

َْٓ  
،األمـ  ِْ: المادة )ََِٔ(االتفاقية الدكلية لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة  .ْ

 المتحدة  ، 
): اتجاىات طبلب الجامعة نحك المبادرة المصرية َُِٖ( أحمد، نرميف محمكد .ٓ

، مجمة التربية الخاصة، ََِّلدمج الطبلب ذكل اإلعاقة فى التعميـ الجامعى 
 ، ِٓكمية عمـك اإلعاقة كالتأىيؿ، جامعة الزقازيؽ، ع

): كحدة ذكم االحتياجات َُِٗالجكؼ (عمادة شئكف الطبلب) (جامعة  .ٔ
 ، http://www.ju.edu.sa الخاصة،

: كمية عمكـ ذكم اإلعاقة كالتأىيؿ، جامعة الزقازيؽ )َُِٗ(جامعة الزقازيؽ .ٕ
w.dsr1.zu.edu.eg/AdmPolice.aspxhttp://ww ، 

http://0810gygbj.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://0810gygbj.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://0810g07x9.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://0810g07x9.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://0810g07x9.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://www.ju.edu.sa/
http://www.dsr1.zu.edu.eg/AdmPolice.aspx
http://www.dsr1.zu.edu.eg/AdmPolice.aspx
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): مركز اإلعاقة جامعة َُِٗجامعة الممؾ سعكد (عمادة شئكف الطبلب) ( .ٖ
، https://sa.ksu.edu.sa/ar/SpecialNeedsCenterالممؾ سعكد، 

َُِٗ 
ات احتفاؿ الجامعة باليكـ العالمي ): فعاليَُِٕجامعة الممؾ عبدالعزيز ( .ٗ

مشاريع ضمف مبادرات  ّجية (تدشيف  ِِلؤلشخاص ذكم اإلعاقة بمشاركة 
https://www.kau.edu.sa/Pages-)، ََِِالتحكؿ الكطني 

Disability.aspx 
م االحتياجات الخاصة، : كحدة  ذك )َُِٔ(جامعة الممؾ فيصؿ  .َُ

-https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AhsaaStudent/Pages/Unit
disabled.aspx ، 

): اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ََِٔ( الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة .ُُ
 كككؿ االختيارم، الدكرة الحادية كالستكف، كالبركت

): تقييـ خدمات الدعـ المساندة لمطبلب َُُِ( ي، سحر بنت أحمدالخشرم .ُِ
 -مجمة جامعة الممؾ سعكد مف ذكم االحتياجات الخاصة بجامعة الممؾ سعكد، 

 ، ُ، ع ِّ، جامعة الممؾ سعكد، مج العمـك التربكية كالدراسات اإلسبلمية
): كاقع مركز خدمات ذكم االحتياجات َُُِ( الدكيش، عبدالعزيز بف سميماف .ُّ

الخاصة بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد االسبلمية مف كجية نظر المديريف 
، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد مجمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعيةكالطبلب، 

 ، ُٗاالسبلمية، ع 
 لؤلشخاص التعميمية امجربدة الوج ري): معايَُِٓالرميح، ندل بنت صالح ( .ُْ

امس ، كرقة عمؿ مقدمة إلى   الممتقى الخًأقميميةلمية ة عاظرن اإلعاقة ذًي
عشر لمجمعية الخميجية لئلعاقة  " جكدة الخدمات المقدمة لؤلشخاص ذكم 

 اإلعاقة"  ،  الدكحة،  قطر 

https://sa.ksu.edu.sa/ar/SpecialNeedsCenter
https://www.kau.edu.sa/Pages-Disability.aspx
https://www.kau.edu.sa/Pages-Disability.aspx
https://www.kau.edu.sa/Pages-Disability.aspx
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AhsaaStudent/Pages/Unit-disabled.aspx
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/AhsaaStudent/Pages/Unit-disabled.aspx
http://0810g07x9.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://0810g07x9.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810g07x9.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83+%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810g07x9.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://0810g07x9.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A8%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://0810g07x9.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
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): قانكف حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة، الجريدة َُِٖرئاسة الجميكرية ( .ُٓ
 مكرر (ج)، السنة الحادية كالستكف،  ٕالرسمية، العدد 

) لسنة َُقانكف  رقـ ( ):َُِٖرئاسة الجميكرية (جميكرية مصر العربية) ( .ُٔ
 ٕإصدار قانكف حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة، الجريدة الرسمية، العدد ( َُِٖ

 مكرر"ج")، السنة الحادية كالستكف، 
): التربية الخاصة لممكىكبيف كالمعكقيف كسبؿ ََِّ( الزعبي، احمد محمد .ُٕ

 رعايتيـ كارشادىـ، دار زىراف، عماف ، األردف
): التمكيف اإلقتصادم لذكم اإلعاقة مف َُِٓ( الشمرم، غربي بف مرجي .ُٖ

 كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعات السعكدية : دراسة
  ،ُ، جُّٔ، كمية التربية جامعة األزىر ،  عمجمة التربيةميدانية، 

): بطء التعمـ كصعكباتو، دار كائؿ لمنشر، عماف، َََِعبد اليادم، نبيؿ ( .ُٗ
 األردف

مجمة ): تجربة مؤسسة ىكب سيتي لذكم اإلعاقة، َُِٕ( عمي، أمؿ عزت .َِ
 ، َّ، عٗ، المجمس العربى لمطفكلة كالتنمية، مصر، مجالطفكلة كالتنمية

): الحياة عمي َُِٗعمادة شئكف الطبلب (جامعة الممؾ عبد العزيز) ( .ُِ
au.edu.sa/Pageshttps://studentaffairs.k-عجبلت، 

273422.aspx 
): الحياة عمي َُِٗعمادة شئكف الطبلب (جامعة الممؾ عبد العزيز) ( .ِِ

https://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-عجبلت، 
273422.aspx 

غير العادييف، دار الفكر، عماف،  ): سيكمكجية األطفاؿَََِفاركؽ الركساف ( .ِّ
 األردف

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%8C+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%8C+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://0810gygbj.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AC%D9%8A
http://0810gygbj.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AC%D9%8A
http://0810gygbj.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810gygbj.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D9%84+%D8%B9%D8%B2%D8%AA
http://0810gygbj.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D9%85%D9%84+%D8%B9%D8%B2%D8%AA
http://0810gygbj.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810gygbj.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://0810gygbj.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-273422.aspx
https://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-273422.aspx
https://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-273422.aspx
https://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-273422.aspx
https://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-273422.aspx
https://studentaffairs.kau.edu.sa/Pages-273422.aspx
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): ذكك اإلعاقة السمعية تعريفيـ كخصائصيـ، َُِْالقريطي، عبد المطمب ( .ِْ
 عالـ الكتب، مصر

): التعميـ كتمكيف ذكم اإلحتياجات الخاصة : َُِٔ( كاظـ، طالب عبدالكريـ .ِٓ
، ِع  ُٗ، مج مجمة القادسية لمعمكـ اإلنسانيةاإلتجاىات كاألىداؼ كالبرامج، 

 ؽ، العرا
: مقدمة في التربية الخاصة، دار ََُِككافحة، تيسير ، عبد العزيز، عمر  .ِٔ

 ، ْالمسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط 
في قامكس المعجـ الكسيط  إعاقة ): تعريؼ ك معنىَُِٗلساف العرب ( .ِٕ

 ،المغة العربية المعاصر،الرائد، لساف العرب، القامكس المحيط، 
ستيفاف تركمؿ: كثيقة اإلرشاد كالتكجيو (االستعماؿ  ، ك ػ برغماف لكرا ثايتاز .ِٖ

الكفكء لآلليات الدكلية لمراقبة كرصد حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة كلحمايتيا)،  
)، SIDAالتحالؼ الدكلي لئلعاقة، ككالة التنمية الدكلية التابعة لمحككمة السكيدية(

 ،  ََُِ، مكتب أمانة (سكرتارية) التحالؼ الدكلي لئلعاقة،  جنيؼ
) لسنة َِقانكف رقـ (المجمس األعمي لحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة:  .ِٗ

المجمس األعمي لحقكؽ  ، قانكف حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة،َُِٕ
 األشخاص ذكم اإلعاقة، األردف

): قكاعد قبكؿ طبلب االحتياجات الخاصة بتنسيؽ َُِٖمحمكد سعد ( .َّ
الجامعات، بكابة األىراـ، 

http://gate.ahram.org.eg/News/1975888.aspx ، 
): حقكؽ ذكم اإلعاقة، َُِٗالمنظمة العربية لؤلشخاص ذكم اإلعاقة ( .ُّ

lb.net/_convernce.php-http://www.aodp 
): كزارة التضامف كالمجمس القكمي لشئكف َُِٕلبلستعبلمات ( الييئة العامة .ِّ

  /http://www.sis.gov.eg/Story،   اإلعاقة

http://0810gygbj.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://0810gygbj.1105.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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