
مستشار المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الجوف د. بدر النصيري : 

ذوو االحتياجات الخاصة ثروة يجب 
االستفادة منها

كلما  مبكًرا  التدخل  كان  وكلما  المبكر,  للتدخل  يقودنا  المبكر  الكشف   ·
ساهم ذلك في الحيلولة دون تفاقم المشكالت.

ينبغي إعداد ذوي االحتياجات الخاصة وفق ما يحتاجه سوق العمل ووفق   ·
ما تسمح به إمكاناتهم, والنكران نقطة مفصلية في حياة األسرة. 

د. بدر بن فارس الحمد النصيري
والتعليم  للرتبية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�شت�شار   -

ب��رام��ج  ع��ل��ى  وم�����ش��رف  اجل����وف,  مبنطقة 

الرتبية اخلا�شة.

امل���درب���ن اإع��������داد  دورة  ع���ل���ى  ح���ا����ش���ل   - 

الب�شرية  التنمية  م��ن  معتمد(  )م����درب 

ال��ري��ط��ان��ي��ة, وق���دم ع����دًدا م��ن ال����دورات 

التدريبية.

يراأ�س فريق امل�شح ال�شامل لذوي االحتياجات   -

اخلا�شة.

العلمية  ال��ب��ح��وث  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  ي���راأ����س   -

بداع العلمي. وملبياد الوطني للإ للأ

التخ�ش�شية يف  قدم عدًدا من املحا�شرات   -

الرتبية اخلا�شة يف منا�شبات خمتلفة.

له كتابان حتت الطبع بعنوان : ا�شطرابات   -

للمعاقن  اللغوي  النمو  مقيا�س  التوا�شل, 

�شمعيًّا.

الرتبية اخلا�شة  املقاالت يف  ن�شر عدًدا من   -

لكرتونية. يف ال�شحف الورقية واالإ

علمية  جم��لت  يف  البحوث  من  ع��دًدا  ن�شر   -

حمكمة.

عاقة ال�شمعية,  ح�شل على املاج�شتري يف االإ  -

والدكتوراه يف ا�شطرابات النطق واللغة.
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االبتدائية القدس  االبتدائية القدس 

اأ����ش���ار ال��دك��ت��ور ب���در ب��ن ف��ار���س احلمد   

الن�شريي م�شت�شار املدير العام للرتبية والتعليم 

املبكر  الك�شف  اأه��م��ي��ة  اإىل  اجل���وف  مبنطقة 

اال�شطرابات  اأو  ع��اق��ة  االإ ت��اأث��ريات  تخفيف  يف 

دمج  اأهمية  اإىل  واللغة,الفًتا  بالنطق  اخلا�شة 

التعليم  يف  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  طفال  االأ

حق  التعليم  اأن  باعتبار  الطبيعين  اأقرانهم  مع 

م�شروع للجميع. 

ولفت الدكتور بدر الن�شريي - يف احلوار   

اإىل  الذي اأجرته معه " القدس االبتدائية " - 

بع�س املمار�شات اخلاطئة التي  تقوم بها بع�س 

�شر نحو اأبنائها من ذوي االحتياجات اخلا�شة,  االأ

مو�شًحا اأن هذه الفئة ميتلك اأ�شحابها اإمكانات 

وقدرات ميكن ا�شتغللها بداًل من اإهدارها. 

اإعداد ذوي االحتياجات اخلا�شة  اأن  وبن   

مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع  اإم��ك��ان��ات��ه��م, وت��دري��ب��ه��م على 

املهارات التي يحتاجها �شوق العمل كفيل بتحقيق 

املنتمون  ميتلكها  التي  القدرات  من  اال�شتفادة 

اإىل هذه الفئة الغالية. 

بناء من م�شاكل يف  يعاين العديد من الأ 	•
وىل؟  الأ منوهم  مراحل  خللال  واللغة  النطق 

وهل للك�شف املبكر لهذه احلالت دور يف جدوى 

العاج؟

م��رح��ل��ة حا�شمة  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  ت��ع��د   -

اأهمية  اأك���ر  وتعتر  ال��ع��ادي��ن  ط��ف��ال  االأ لنمو 

وىل  ال��ع��م��ر االأ ف�����ش��ن��وات  امل��ع��وق��ن؛  ط��ف��ال  ل��لأ

املعوقن  ط��ف��ال  االأ م��ن  كبرية  ع���داد  الأ بالن�شبة 

���ش��ن��وات ي�����ش��ارع��ون ف��ي��ه��ا م���ن اأج����ل ال��ب��ق��اء 

 وف����رتات ت��ده��ور من��ائ��ي و���ش��ي��اع ف��ر���س يتعذر

  تعوي�شها يف املراحل العمرية اللحقة, والك�شف

 املبكر بطبيعة احلال يقودنا اإىل التدخل املبكر,

يف  ذلك  �شاهم  كلما  مبكًرا  التدخل  كان  وكلما   

احليلولة دون تفاقم هذه امل�شكلت.

وانطلًقا من هذه احلقيقة ميكننا تخفيف   

اأو اال�شطرابات, ورمبا الوقاية عاقة  تاأثريات االإ
 

 منها اإذا مت اكت�شافها ومعاجلتها يف وقت مبكر. 

يف  اجلانب  هذا  يف  ق�شور  لدينا  زال  ما  اأنه   اإال 

دولنا العربية كافة, وتكمن ال�شعوبة يف الو�شول

طفال يف منازلهم يف مرحلة ما قبل املدر�شة,   للأ

وعليه البد من تطوير نظم للك�شف والت�شخي�س 

طفال املعر�شن للخطر وت�شميم  للتعرف على االأ

هوؤالء  منو  تطوير  على  القادرة  التدخل  برامج 

اأهمية  على  التاأكيد  يجب  هنا  وم��ن  ط��ف��ال.  االأ
 

�شر لدورها الفاعل يف اكت�شاف اإ�شابة  معرفة االأ

اأبنائهم باأية م�شاكل يف النطق واللغة. ال �شيما مع 

توفر مراكز تعنى بهذا اجلانب, ويف حالة ال�شك 

اأخ�شائي  اأو  املخت�س  الطبيب  مراجعة  يجب 

النطق واللغة يف اأ�شرع وقت ممكن. 

دمج  يت�شمنها  التي  همية  الأ يف  ل�شك  	•
املللجللتللمللع من  الحللتلليللاجللات اخلللا�للشللة يف  ذوي 

اأي  فللاإىل  والجتماعية..  النف�شية  الناحيتني 

مدى تقيِّم و�شع الدمج يف املدار�س من الناحية 

العملية ؟ 

اخلا�شة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  دم��ج  يعتر   -

اأ�شبحت واقًعا  اإحدى  اخلطوات املتقدمة والتي 

 ملمو�ًشا, وينظر اإليه كهدف اأ�شا�شي لتاأهيل ذوي 

االحتياجات اخلا�شة حديًثا.

حق  ناحية  من  الدمج  همية  الأ �شافة  وباالإ   

 امل�شاواة واأن التعليم حق م�شروع للجميع, اإال اأن

  هناك بعًدا اآخر ور�شالة للمجتمع ب�شرورة تقبل 

هذه الفئات من خلل م�شاهدتهم لهم جنًبا اإىل 

�شوياء.  جنب مع اأقرانهم االأ

عن  عبارة  لدينا  املوجود  احلايل  والدمج   

�شفوف خا�شة ملحقة يف مدار�س التعليم العام, 

ما  اأو  ال�شامل,  الدمج  ملرحلة  ن�شل  اأن  ونطمح 

وهناك  اجلامعة.  اأو  ال�شاملة  باملدر�شة  يعرف 

الدمج, وهي ما  ت�شبق عملية  ا  مرحلة مهمة جدًّ

العن�شر  تهيئة  وت�شمل  امل�شبقة,  بالتهيئة  ُيعرف 

الب�شري  يف املدر�شة العادية من طلب ومعلمن 

اأمور  واأول��ي��اء  نف�شها,  املدر�شة  اإدارة  فيهم  مبا 

طفال العادين وتعريفهم بالفئة وخ�شائ�شها  االأ

املدر�شة  مرافق  تهيئة  اإىل  اإ�شافة  واحتياجاتها, 

ال�شتقبال ذوي االحتياجات اخلا�شة. 

الدمج   م��دار���س  يف  ال�شلبيات  اأب���رز  اأم���ا   

فتتمثل يف حمل الطلبة العادين توجهات �شلبية 

وب��ال��ت��ايل جند  نحو ذوي احل��اج��ات اخل��ا���ش��ة, 

البع�س منهم يتهكمون وي�شخرون منهم, وهو ما 

ينعك�س �شلًبا على نف�شية هذه الفئات, كذلك عزل 

هذه الفئات داخل املدر�شة عن رفاقهم العادين, 

ن�شطة املدر�شية املختلفة. وعدم م�شاركتهم باالأ

اللل�للشللعللودي  للمجتمع  اأن  اإىل  اأ�لللشلللرمت  	 	•

عاقة بني  اإىل زيللادة ن�شبة الإ تللوؤدي  خ�شو�شية 

وكيف  ؟  اخل�شو�شية  هللذه  عن  فماذا  اأبنائه.. 

زمة ؟ يتم التغلب على هذه الأ

ل��ك��ل جم��ت��م��ع م���ن امل��ج��ت��م��ع��ات ث��ق��اف��ت��ه   -

العادات من  جمموعة  خ��لل  من   وخ�شو�شيته 

لي�س  ال�شعودي  واملجتمع  ع��راف,  واالأ والتقاليد   

مبناأى عن هذه املجتمعات, ومن اأبرز خ�شائ�س 

زيادة  تت�شبب يف  اأن  �شاأنها  والتي من  جمتمعنا  

عاقة : ن�شبة االإ

���ش��ب��اب ال��ع��ام��ة امل��وؤدي��ة  ق��ل��ة ال��وع��ي ب��االأ   -

عاقة. للإ

من  �شمة  اأ�شبح  وال���ذي  ق����ارب,  االأ زواج    -

�شمات املجتمع ال�شعودي.

�شقاء من  الزواج املركب, وهو اأن يتزوج االأ   -

�شقيقات ومن ثم يتم الزواج بن اأبنائهم.

�شباب,  خطاء الطبية, وتعتر اأحد اأهم االأ االأ   -

خميفة  اأرقاًما  حديثة  اإح�شائية  واأظهرت 

خطاء حيث بلغت )29900(  لن�شبة هذه االأ

خلل ال�شنوات اخلم�س ال�شابقة.

عند ط��ب��اء  االأ مراجعة  يف  ���ش��ر  االأ ت��ه��اون   -
 

املتكررة, بااللتهابات  اأطفالهم  اإ�شابة    

ذن الو�شطى, وجتمع ال�شوائل    كالتهابات االأ

ذن, والتهابات ملتحمة العن  خلف طبلة االأ

 )الرتاخوما(, وهو ما يزيد من تفاقم هذه 

اإىل ح��دوث ما ال حتمد وي��وؤدي   امل�شكلت 

 عقباه.

ع�����دم ت����ن����اول ح��م�����س ال���ف���ول���ي���ك م��ن��ذ   -

حيث  االإجن����اب,  يف  التفكري  ال�����ش��روع��اأو 

رب��ع��ة  االأ ���ش��اب��ي��ع  االأ يف  الت�شوهات  حت��دث 

م االأ معرفة  قبل  رمبا  اأي  مناحلمل  وىل  االأ
 

 بحملها.

اإحدى  اخلا�شة  الحتياجات  ذوو  يعترب  	•
اأي جمتمع..  تغافلها يف  التي ل ميكن  الفئات 

اللل�للشللعللودي  املللجللتللمللع  اأن  تلللرى  اأي ملللدى  فللللاإىل 

بللللنللللاء ؟ ومللا  يلل�للشللتللفلليللد ملللن قللللللدرات هللللللوؤلء الأ

ال�شتفادة  لتحقيق  راأيكم  يف  مثل  الأ �شلوب  الأ

املثلى من هذه الفئة الغالية ؟

اأن  املجتمع  ل��دى  ال�شائدة  النظرة  كانت   -

هذه الفئات فقط بحاجة اإىل الرعاية, ومع مرور 

الكثرية  ال�شواهد  ب�شبب  النظرة  تغريت  الوقت 

لديهم  اأن  هوؤالء  اأثبت  ؛ حيث  الواقع  اأر�س  على 

من  ب��داًل  ا�شتغللها  ميكن  وق���درات  اإم��ك��ان��ات 

خلل  من  ذل��ك  ال��درا���ش��ات  واأثبتت  اإه��داره��ا. 

ب��اأن  ل�شعورهم  نتيجة  ؛  بالعمل  ه���وؤالء  مت�شك 

الفر�شة اأتيحت لهم, واأنه ي�شعب تكرارها فيما 

اأدائهم  على  ينعك�س  ما  وهو  الوظيفة,  فقدت  لو 

واإنتاجيتهم يف العمل.

من  لل�شتفادة  املثلى  الطريقة  اأن  واأرى    

ب�شكل جيد من اإعدادهم  تتمثل يف  الفئات   هذه 

 جانب وزارة ال�شوؤون االجتماعية, مبا يتوافق مع 

 قدراتهم واإمكاناتهم اخلا�شة وفق ما يتطلبه �شوق 

اخلدمة  اأثناء  تدريبهم  اإىل  �شافة  باالإ العمل, 

على كل امل�شتجدات ليواكبوا التطور وتزداد ن�شبة 

العمل. �شاحب  ير�شي  ال��ذي  بالقدر   اإنتاجهم 

اخلا�شة  الرتبية  خدمات  مركز  يعترب  	•  

مبللنللطللقللة اجللللللوف اأحلللللد اأهلللللم الللو�للشللائللل الللتللي 

الللتللعللامللل ب�شكل علمي  حتللاولللون مللن خللالللهللا 

 مع ذوي الحتياجات اخلا�شة باملنطقة.. كيف 

بداأت الفكرة ؟ واإىل اأين و�شل امل�شروع ؟

ي�شعى مركز خدمات الرتبية اخلا�شة اإىل  - 

�شاأنها  من  التي  امل�شاندة  اخلدمات  كافة  تقدمي 

احتياجات  وتلبية  ق���درات  رف��ع  يف  ت�شاهم    اأن 

ه����ذه ال��ف��ئ��ات وف����ق م���ا ت�����ش��م��ح ب���ه ق��درات��ه��م 

واإمكاناتهم.

حت��دث��ت  ال���ت���ي  وىل  االأ ال���وه���ل���ة  وم���ن���ذ   

ال��زه��راين  اأح��م��د  ب��ن  ���ش��ت��اذ مطر  االأ م��ع  فيها 
 

 امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ح����ول ه��ذا 

اخلا�شة  بالرتبية  بالًغا  اهتماًما  وجدت  املركز 

ا. وقد �شجعني ذلك على  عموًما,وباملركز خ�شو�شً

اإمتام هذا امل�شروع, وقدمت درا�شة متكاملة عنه 

دارة, �شمل التعريف باملركز  يف اجتماع جمل�س االإ

والفئات  اإن�شائه  وم���ررات  واأه��داف��ه  واأهميته 

امل�شتفيدة, وقد حظي امل�شروع بقبول وا�شع وهلل 

اأكر من  اأن يكون لدينا  اإليه  احلمد, وما نطمح 

�شوير   : وه��ي  القطاعات  جميع  ي�شمل   م��رك��ز 

ي��ف��وت��ن��ي  وال  وط�����رج�����ل.  اجل����ن����دل   ودوم�������ة 

تقدمي ال�شكر ملدر�شة القد�س يف دومة اجلندل - 

�شتاذب�شام الطالب واملعلمن  ممثلة يف مديرها االأ

رعاية  يف  املدر�شة  به  تقوم  اجلهدالذي  على   -

اإىل  يحتاجون  الذين  االحتياجات اخلا�شة  ذوي 

مع  االن��دم��اج  من  يتمكنوا  لكي  اجلهود  ت�شافر 

املجتمع بال�شكل الذي يتمناه اجلميع. 


