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متطلبات تطوير نظام دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية 
 الحكومية

 " رؤية مقترحة "  
 تمهيد 

  الماضي، في واإلهمال والحرمان العزلة من االحتياجات الخاصة وذو  األطفال عانى   
 سابقا األسر و كانت  بعض العاديين ، األطفال مستوى دون  أنهم على إليهم ينظر فكان

نكار وجودهم؛ االعاقة ذوي أبنائهم إخفاء إلى تضطر على  الذي أّثر بشكل سلبي األمر وا 
 إلى أن اتجهت ،استمر هذا األمر لعقودو ،  االحتياجات الخاصة ذوي األطفال من كثير

الشفقة  باب من االحتياجات الخاصة ياألطفال ذو  رعاية  إلى الجمعيات األهلية بعض
  . 

 د ينظريع ، فلم ةصالحتياجات الخاارين تغيرت النظرة لذوى شل القرن العأوائمع و      
بحت أص لب ن في المجتمع،ؤثريلبيين وغير مس شخاصأك أوم كفئات مهملة، إليه

الجتماعي ام بدوره  اركة في المجتمع والقيامشللم ؛اعدتهمسم ترتكز على مإليهالنظرة 
الوطني،  صادالقتا بناء اركة فيشهموا في عملية اإلنتاج والمسلكى ي ؛اعدتهمسبهدف م

حداثو  هو الدمج في مختلف  ذلك لتحقيق سبيلالجتماعي لهم، والاو  سيالتكيف النف ا 
 . التعليمية  سساتؤ الم

، كبيرًا  تطورا ةصالحتياجات الخاا لذوي المجتمعات نظرة تطورت  الزمن مرور ومع    
 مشكلة بوصفها كافة، العالم دول في االحتياجات الخاصة ذوي بمشكلة االهتمام ازدادو 

 كل على وتأثيرها المشكلة هذه ولكبر إنسانية، مشكلة تكون إن قبل واقتصادية اجتماعية
االحتياجات  ذوي مشكالت حول والبحوث الدراسات تتابعت والمجتمع، األسرة من

 إمكاناتهم الستغالل ؛لقدراتهم المالئمة والتأهيلية التربوية الخطط وضع وكيفية ، الخاصة

 وقابلياتهم .  
وتطورت  ،وبدأت هذه الفئة تأخذ مكانها الصحيح في كثير من المجتمعات      

، التي من أبرزها رفض العزلة المتمثلة في مدارس التربية الخاصة  ،حقوقها التربوية 
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يقوم على  والدمجفكانت فكرة الدمج من التطورات المهمة في مجال التربية الخاصة ، 
فكرة مفادها أن المدرسة العادية هي مكان لكل التالميذ ، وأنه ال ينبغي فصل الطالب 

تعليمهم معا إلى أبعد مدى  ، بل ينبغي المضي فيعاقة عن أقرانهم األسوياءإلا .ذوي
  .ممكن
 من لها لما ، الخاصة التربية ميدان في الدمج سياسة عديد من الدولقد تبنت و      

 العاديين الطلبة بين االجتماعي التفاعل وزيادة التعليمية، الفرص في المساواة في أهمية

 .الخاصة االحتياجات وذوي
ن يتم ال يمكن أ ،فال شك أن تحقيق التنمية الشاملة ألي مجتمع من المجتمعات     

فوارق أو اختالفات أو  بغض النظر عن أي ،طوائفهة جميع أبنائه و إال بمساهم
نفسية أن إهمال الفئات المهمشة يمثل مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية و و  ،إمكانات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة تواجه المجتمعات كافة ، ولقد أكد تقرير  ،صحيةو 
أن نسبة  م2017عاقات " إلذوي ا حصاء ، بمناسبة " اليوم العالمي لألشخاصإلاو 

%( من إجمالي السكان في مصر ، 10،67ذوي االحتياجات الخاصة وصلت إلى ) 
%( 12،22%( لديهم نسبة إعاقة كبيرة ، وأن نسبتهم في الحضر بلغت )2،61وأن )

 %( في الريف من إجمالي أفراد المجتمع .9،71مقابل )
 الخاصة، االحتياجات لذوي رعايتها بمستوى أمة أي تحضر مستوى يقاس ما وعادة    

 الخاصة  االحتياجات ذوي قبولهمو  دمج من بد ال إذ؛ تكفي ال وحدها الرعاية فإن ذلك مع

   .واالجتماعية العملية الحياة مجاالت جميع في - األطفال خصوصا-
 العامة المدارس في الخاصة االحتياجات ذوي األطفال دمج قضية أثارت وقد     

 .لذلك ومعارض مؤيد بين حولها النقاش وكثر والعلمية، التربوية األوساط في كبيراً  اهتماماً 

 ظروفه، كانت مهما فرد كل حق من أن منطلق من تأييدهم للفكرة المؤيدون استمد فقد 

 العيش وظروف البيئة لتكييف المؤسسات به تقوم ما أن ورأوا الطبيعية، بيئته في العيش

 بكل فيه يعيشوا أن المفترض من الذي ،الحقيقي المجتمع عن لهم عزالً  يعد االعاقة لذوي

 مما تخطيه، أو منه الخروج يستطيعون ال ضيق إطار في وتضعهم بل وعيوبه، ميزاته

الطبيعية  بيئتهم مع للتعامل مضطرين أنفسهم يجدون عندما ،حقيقة صعوبة لديهم يخلق
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 .( والناس )المجتمع

 مخاطر إلى عاقةإلا ذوي ستعرض الدمج، فكرة تطبيق أن فيرون المعارضون أما      

 تقدمها التي والخدمات البرامج إن بل لها، التعرض عدم المؤسسات لهم كفلت ومشكالت،

 البرامج لهم وفرته لما ؛الطبيعي المجتمع في عليها الحصول يستطيعوا لن المؤسسات

 التي السلبية االتجاهات إلى باإلضافة إعاقتهم، وظروف وقدراتهم تتناسب التي واألساليب

 الزمن من طويلة فترات إلى تحتاج والتي والمعاقين، اإلعاقة نحو أصالً  المجتمع كونها

 منها . للتخلص

     الدمج " إطار مفاهيمي " 
 والتعويد، المؤسسات من التحرر لمفهومي ونتاجا حديثًا، مفهوما دمجال مفهوم يعد      

 وتشغيلهم وتدريبهم االحتياجات الخاصة ذوي تعليم عن للتعبير بعض التربويين ويفضله

 ) ( لسنة ( (142/94رقم  األمريكي للقانون نتاجاً  المفهوم هذا ويعد  .العاديين أقرانهم مع

 لذوي والمهنية التربوية الرعاية أساليب أفضل توفير ضرورة على نص الذي ( 1975

 .  االحتياجات الخاصة
 ، ةعدصاأل  جميع على يالتربو  الدمج وعضمو  بها يحظى يالت البالغة األهمية بحكمو     

 له ظهرت قدف ة،فتلخم نيةف و ،واجتماعية سية،فون تربوية، اهيمفم من هيتضمن ما وبحكم

 دمجا رانهمقأ مع المؤهلين العاديين غير األطفال دمج هو" أبرزها من ، ةير كث  اتفتعري

 حسب تُقر ةمستمر  تعليمية ريقةطو  وبرنامج خطة حسب ، تماعياجاو  ، تعليميا ، زمنيا

 يوالتعليم اإلداري هازجال لدى وليةؤ المس وضوح ط فيهاويشتر  ، ةحد على لطف كل جةحا
 .الخاصة والتربية العام التعليم في  الفنيو 

 كال لتكون األجزاء التناسق بين على ( للداللة(inclusionالدمج  كلمة وتستخدم      

 لألفراد تكامالً  أكثر نظم إلى المنفردة النظم عن دمج تعبر التربوية النظم وفي متكاماًل،

 أم الجنس بسبب ذلك أكان سواء،  منفصلة خدمات أو نظم لهم قدمت أن سبق الذين

 أخرى . عوامل أم العرقي، األصل
 على المعوقين األطفال مساعدة ( Mainstreaming ) الدمج مفهوم يتضمنو     
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 غير األطفال وضع المفهوم وهذا  .العادي الصف في العاديين األطفال مع التعايش

 على يعمل مما ؛العادي الصف في دائم أو مؤقت بشكل العاديين األطفال مع العاديين

 قاعدة توسيع إلى الدمج يؤدي فقد واالجتماعي، األكاديمي للتفاعل أفضل فرص توفير

 وذلك ،العادي لغير المهنية الصالحية إلى يؤدي كما التعليمي، الدمج وخاصة الخدمات

مكانياته، قدراته ضوء في مهنيا وتأهيله المهنية المهارات تطوير خالل من  يصبح بحيث وا 

 . والمعيشي المهني واالستقالل العمل على قادراً 
 ذوي لألطفال التعليمية االجتماعية األنشطة تكامل :بأنه كما يعرف الدمج     

 مع جنب إلى جنباً  العادية التعليمية البرامج إطار في للتعلم القابلين ،الخاصة االحتياجات

 مدارس اشتمالتمثل  الدمج عملية بشكل عام فإنو  .عادية بقدرات يتمتعون الذين زمالئهم
 اإلعاقة أو الموهبة أو الذكاء عن النظر بغض جميعًا، الطالب على وفصوله العام التعليم

 المدرسة على ويجب للطالب، الثقافية الخلفية أو االقتصادي أو االجتماعي المستوى أو
 طالب . لكل الخاصة الحاجات دعم على العمل
من ثّم يهدف الدمج من الناحية التربوية و التعليمية إلى إتاحة الفرصة لألطفال و     

 استعداداتهم في أقليتابعوا دراستهم طبقا لقدراتهم و ل ،من ذوي االحتياجات الخاصة
لجميع المتعلمين  وتعزيزه يجابيإلسهام اإلا، والعمل على دعم البيـئات التعليمية انعزاال

 التفاعل االجتماعي المتبادل .من خالل التعليم التعاوني و  ،رسيةفي واقع الحياة المد
ة لكل تاحة الفرص المتكافئإاالجتماعي للدمج على ا ينطوي البعد االنساني و بينم     
احتياجاته الخاصة ، بال تمييز أو لكي ينمو ويتعلم وفقا لقدراته واستعداداته وميوله و فرد 

العدالة االجتماعية في تعليم ما يعمل على تحقيق تكافؤ الفرص و تهميش أو استبعاد ، م
الميذ ذوى االجتماعي على أسر التمن ثّم يحد من الضغط النفسي و جميع االطفال ، و 

لتالميذ ذوى االحتياجات يزيد من التقبل االجتماعي بين االخاصة ، و االحتياجات 
 األسوياء . الخاصة و 

الذي م ، 4/8/2017( بتاريخ 252رقم ) يطبق الدمج إجباريا وفق القرار الوزاريو      
ينص على تطبيق نظام الدمج للطالب ذوي االعاقة البسيطة بالفصول النظامية 

مية ، والمدارس الخاصة ومدارس الفرصة الثانية ، دارس التعليم العام الحكو بم
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ميع مراحل التعليم المدارس التي تدرس مناهج خاصة في جوالمدارس الرسمية للغات ، و 
عاقة عن إلمرحلة رياض األطفال، على أال تزيد نسبة التالميذ ذوي اقبل الجامعي و 

يكونوا من نفس ن %( من العدد الكلي للفصل بحد أقصى أربعة تالميذ ، على أ10)
 اقات في الصور التالية :تتمثل اإلععاقة ، و إلنوع ا

ذي تقل حدة البمدارس الدمج الطالب الكفيف ، و  : حيث يقبل عاقة البصريةإلا -
( 6/60الذي تبلغ حدة إبصاره )ضعيف البصر كذلك الطالب ( ، و 6/60إبصاره عن )

 .دام النظارة الطبية لتصحيح باستخفي العينين أو في العين األقوى أو بعد ا
عاقة الحركية بما فيها الشلل إل: حيث يتم قبول جميع درجات اعاقة الحركيةإلا -

 الدماغي باستثناء الحاالت الشديدة و الحادة منها .
الذي يتراوح االعاقة السمعية و  يبول الطالب ذ: حيث يتم ق عاقة السمعيةإلا -

باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة  ( ديسيبل70-40مقياس السمع له من )
 األذن الشخصية أو حاالت زراعة قوقعة األذن  .

تحت االعاقة الذهنية  تتضمن جميع المتالزمات التي تندرج: و  عاقة الذهنيةإلا -
ستخدام ( با84( و ال تزيد عن )65التي ال تقل درجة ذكائها عن )البسيطة  و 

هم بين ئالتعلم الذين ينحصر درجة ذكا بطيئيكذلك مقياس ستانفورد بينيه . و 
عاقات اضطراب طيف التوحد ، إلك ( على مقياس ستانفورد بينيه ، كذ68-84)

 تشتت االنتباه .وفرط الحركة ، و 
من خالل العرض السابق يتضح لنا ضرورة تهيئة فصول الدمج بالمدارس        

تشمل هذه و بما يتناسب مع احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة ،  ،الحكومية العادية
ة بما يتوافق مع قدرات هذه يالتهيئة الجوانب المادية و البشرية ، كذلك المناهج الدراس

 الفئات . 
 

 الدمج مفهوم تطور
 العشرين القرن ستينيات منذ تظهر الخاصة االحتياجات لذوي الدمج فكرة بدأت      
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 الذي والقانون ، 1975 لعام( 142 -94 ) القانون صدور منذ بقوة نفسها وبدأت تفرض

 مؤيدة عدة جماعات مارستها التي للضغوط نتيجة ، 1990 لعام (336- 101 ) رقم تاله

 القرن من الستينيات منذ الزمنية للحقبة والمعاصر  .الخاصة االحتياجات ذوي لحقوق
 ،اإلنساني والفكر الجهد ِمن الرائعة السيمفونية مالحظة يمكنه هذا،  وقتنا إلى العشرين

 االستيعاب إلى الُكلي، الدمج إلى الجزئي، الدمج إلى العزل ِمن الخاصة التربية نقلت التي

 نحو يعرُف بالتطبيع ما ظهر فبداية  .شيء ُكل   في جديدة خاصة تربية وأصبحت ،الكامل

 فرصة  الخاصة االحتياجات ذوي من للطفل تُتاح بحيث Normalization العادية

 بحيث المجتمع، أفراد ِمن العاديين ألقرانه يتاح كما ،العادية وظروفها اليومية الحياة

مكاناتهم به تسمح ما بأقصى الطبيعية الحياة نشاطات في يشاركون  وأن ،استعداداتهم وا 

 طرح ثُم ؛ Lest Restrictive Environmentتقيداً  أقل بيئية أوضاع في يعيشوا

 االحتياجات لذوي والتعليمية التربوية الرعاية تكفل ،بديلة رعاية وُنظم أساليب الباحثون

 اإلمكان قدر العاديين مدارس في بإدماجهم العادية التعليمية البيئة نطاق في،  الخاصة

 إلمدادهم ،الالزمة  والتدابير الترتيبات اتخاذ مع Mainstreamingممكن  وقت   وألطول

 .التعليمية البرامج من ممكنة استفادة أقصى لتحقيق؛ التربوية بالمساعدة
 تحول حواجز هناك تزال ال أنه اعتبار على ،كثيرة باعتراضات   ُقوِبل   النظام هذا لكن     
 ظهور إلى أدى الذي األمر العاديين، مع شامالً  دمجاً  الخاصة االحتياجات ذوي دمج دون

 بيئة  تربوية ضمن الجميع مشاركة إلى يشير الذي Inclusionالشامل  الدمج مفهوم

 االجتماعي،  الدعم ِمن مختلفة أشكال وعلى مناسبة تربوية خدمات على تشتمل داعمة،

 لجميع األطفال واالجتماعية التربوية لالحتياجات الداعمةاألشكال   إعداد على وتعمل

 .العاديين  أو منهم المعوقين
 
 

ظهوره  على ساعدت ،المتغيرات من لمجموعة نتيجة كان الدمج لمفهوم التطور وهذا      
 :يلي فيما وتتمثل ،

 بذوي الخاصة والمؤسسات والجمعيات ،والمحلية واإلقليمية الدولية المنظمات جهود .1
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 الخاصة االحتياجات ذوي ومطالب ،واألمهات اآلباء وحركة ،الخاصة االحتياجات

 .أنفسهم

 منها الوقاية وكيفية اإلعاقة، حدوث مسببات اكتشاف على اعتمدت علمية جهود .2
 .واألسري البيئي واإلرشاد المبكر والتدخل

 .الفردي التعليم على القائمة التعليمية البرامج تنوع على اعتمدت تخصصية جهود .3

قامة وتجهيزات إنشاءات من يتطلبه بما العزل نظام تكاليف ارتفاع .4  .الخ....وا 

   هداف الدمجأ

والمتساوي مع غيرهم من  المتكافئطفال المعوقين للتعليم أللجميع اتاحة الفرص إ .1
 .طفالألا

 يناألخر . والتفاعل مع العاديةالمعوقين لالنخراط في الحياة  لألطفال الفرصةتاحة إ .2
. 

 ،غير المعوقين للتعرف على االطفال المعوقين عن قرب لألطفال الفرصةتاحة إ .3
  .ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة ،وتقدير مشاكلهم

لى إوالتخفيف من صعوبة انتقالهم  ،ةطفال المعوقين في بيئتهم المحليألخدمة ا .4
سرهم وينطبق هذا بشكل خاص على أوخارج  ،عن بيتهم ةمؤسسات ومراكز بعيد

 .ةالخاص ةعن مؤسسات التربي ةالبعيد ةطفال من المناطق الريفيألا

طفال المعوقين الذين ال تتوفر لديهم فرص ألممكنه من اكبر نسبه أاستيعاب  .5
 .للتعليم

 يرينمن مد ةوبالذات العاملين في المدارس العام ،فراد المجتمعأتعديل اتجاهات  .6
 مورأولياء أومدرسين و 

  .ةالمتخصص ةلمراكز التربي ةالعالي ةالتقليل من الكلف .7

وتخليص الطفل  ،ل أنفسهمالتقليل من الفوارق االجتماعية والنفسية بين األطفا .8
 .وأسرته من الوصمة التي يمكن أن يخلقها وجوده في المدارس الخاصة

نموا  للنموومناخا أكثر تناسبا  ،فرصة أفضل ء ذوي االحتياجات الخاصةإعطا  .9
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إلى جانب تحقيق الذات عند الطفل ذي  ،أكاديميًا واجتماعيا ونفسيا سليما
وزيادة دافعيته نحو التعليم ونحو تكوين عالقات اجتماعية  ،االحتياجات الخاصة

 .وتعديل اتجاهات األسرة وأفراد المجتمع ،سليمة مع الغير

 .نحو الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة للمعلمين يجابيإتكوين اتجاه  .10

مكانات وقدرات ا  حول خصائص و  الخاطئةفكار أليخلص الدمج العاديين من ا .11
 .الخاصةحتياجات اقرانهم من ذوى اال

و أ الماديةسواء  ،نواع المعيقاتأمن جميع  الخاصةتخليص ذوى االحتياجات  .12
 .الحياه مناحيجميع  فيتحد من مشاركتهم  التي ،المعنوية

 الدمج مبررات
 التي والقانونية واالقتصادية واألخالقية واالجتماعية اإلنسانية القضايا من العديد هناك    
 كإحدى الدمج، عملية الختيار الكافية المسوغات لنا وتوفر عليها، نعتمد أن يمكن

 درجة أعلى إلى الخاصة االحتياجات ذوي من طفل بكل للوصول المهمة الفعالة الطرائق

 :يلي فيما أبرزها لعل الدمج، مبررات من العديد إلى اإلشارة ويمكن التوافق، من ممكنة

 واالجتماعية األخالقية المسوغات -أ 
 المعوقين نحو إيجابية اتجاهات إلى تدعو التي واالجتماعية األخالقية الجوانب مثلت    

بسلبية  األفراد وحقوق العدالة نداءات علت فقد الدمج، إلى الداعية األساسية االعتبارات
 هؤالء نفسية في تؤثر التي المراكز الخاصة خالل من الخاصة االحتياجات ذوي عزل

 ذوي الطالب دمج كما أن  .للمجتمع وكراهيتهم استيائهم إلى تؤدي والتي األطفال

 في اآلخرين بحياة شبيهة وحياة نوعية تربية يتلقون يجعلهم الخاصة االحتياجات
 إليجاد حاجة في األطفال فهؤالء ومجتمعهم، حيهم نفس من األطفال وبخاصة مجتمعهم،

 واللعب والعمل، للعيش، المراكز الخاصة  تركوا أن بعد إليها يحتاجون سوف التي الروابط

  .وأقرانه إخوته عن الطفل عزل لغيي أن الشامل الدمج شأن فمن .بيوتهم من بالقرب
 تعليمية أو تربوية مبررات -ب 

 تنفيذ على للعمل ودافعاً  مهماً  جانباً  تّمثل واالجتماعية األخالقية الجوانب كانت إذا    
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 من تتحقق أن يمكن ،تنكر ال وتعليمية تربوية اً وأهداف جوانب هناك فإن الدمج، سياسة
 وكلما للدمج، األساسية األهداف أحد تعد المعوق تربية أن شك فال السياسة، هذه خالل
 زاد الصغر في العادية الفصول في أطول وقتاً  الخاصة االحتياجات ذوي األطفال قضى

 .العمر في تقدمهم مع ومهنياً  تربوياً  تحصيلهم
 االقتصادية المبررات -ج 

 التعليم، على القائمين بال تشغل التي المهمة القضايا من التعليم تمويل قضية تعد     
 من يحقق أن يمكن العادية المدارس الخاصة في االحتياجات ذوي دمج بأن القول ويمكن

 :االقتصادية الناحية

الخاصة  االحتياجات لذوي تقام المباني ) مدارس التربية الخاصة ( التي توفير .1
 .المختلفة بفئاتهم

 .مدرسة للتربية الخاصة  بكل والعاملين اإلداريين رواتب من ينفق ما توفير .2

 .الخاصة االحتياجات بذوي الخاصة بالمدارس المعلمين أعداد توفير .3

 .الخاصة االحتياجات بذوي الخاصة واألقسام اإلدارات توفير .4
 :اآلتي مراعاة الواقع أرض على ما سبق تحقيق ويحتاج       

 من المعوقين فئات تتطلبه ما مراعاة مع ،للعاديين العامة الحكومية الرياض بناء .1
 .المباني هذه في الخدمات وبعض أمان، وسائل

 التعامل بأساليب بتزويدهم المعلمين إعداد عن المسؤولة والمعاهد الكليات اهتمام .2
 .الخاصة الفئات وتعليم

 المباني فإعداد اإلنفاق، في ترشيداً  تحقق أنها نجد المتطلبات هذه إلى بالنظر ّإنه  شك ال

 ذويو  العاديين من الفئات لجميع األمان يوفر خاصة شروط وفق العادية المدارس في

وثالثة  للصم، وأخرى للمكفوفين، خاصة مدرسة بناء من تكلفة بأقل الخاصة االحتياجات
 ذهنيًا . للمعوقين

 :قانونيه مبررات -د 

قدم ي أحدهما :للتعليم نظامين بهم خاصة مدارس في المعوقين األطفال عزل يخلق    
 كل وحق المساواة، مع معارضاً  هذا يعد وبذلك المعوق، للطفل قدمي واآلخر العادي للطفل
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 .التعليم حق على وحصوله حقوقه نيل في طفل  

 تسعى التي القانونية االعتبارات هذه تحقق أن يمكن الدمج سياسة أن نرى وبذلك    
 ما مع ومتوازنة مناسبة بصورة وذلك ،للمعوقين والتأهيلية التعليمية الخدمات لتوفير
 أن يجب فرد   لكل حق فالتعلم .حقوقهم في متساوين كأفراد العاديين األطفال عليه يحصل

 ينص فالقانون الفرد، يعانيها التي المشكالت طبيعة عن النظر بغض ،المجتمع يوفره
 .المجتمع أفراد لكل التعليم فرص توفير على

 الدمج نحو االتجاهات
 :التالي النحو على إليها اإلشارة يمكن الدمج سياسة نحو رئيسية اتجاهات ثالثة هناك

  :األول االتجاه
 ذوي األطفال تعليم ويعتبرون الدمج، فكرة بشدة االتجاه هذا أصحاب يعارض    

 يحقق وهو لهم، وراحة وأمنا، فعالية، أكثر بهم خاصة مدارس في الخاصة االحتياجات

 .التدريبية بالبرامج يتعلق فيما فائدة كبرأ

  :الثاني االتجاه
 اتجاهات تعديل في أثر من لذلك لما الدمج، فكرة بشدة االتجاه هذا أصحاب يؤيد    

 والقصور العجز وصمة إلحاق عادة يسبب الذي األطفال عزل من والتخلص ،المجتمع

 وطموحه، ذاته، الطفل على أثر لها يكون قد التي ،السلبية الصفات من وغيرها واإلعاقة

 .عام بشكل المجتمع أو المدرسة أو األسرة على أو ودافعيته،

  :الثالث االتجاه
 عدم بضرورة وينادى االعتدالو  المحايدة المناسب من بأنه االتجاه هذا أصحاب يرى     

 يفضل بل ،دمجها السهل من ليس فئات هناك أن يرون بل آخر، على برنامج تفضيل

 األطفال دمج يؤيد االتجاه وهذا خاصة، مؤسسات خالل من بها الخاصة الخدمات تقديم

 ذوي األطفال دمج ويعارض العادية، المدارس في المتوسطة أو البسيطة اإلعاقات ذوي

 .اإلعاقات متعددي أو )االعتمادية( جداً  الشديدة اإلعاقات

  الدمج أشكال
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 الدمج المكاني: -
بالبناء المدرسي  العامة التربيةمع مدارس  الخاصة التربية ةشتراك مؤسسإوهو     
 ةساليب تدريب وهيئأو  الخاصة الدراسيةتكون لكل مدرسه خططها  علي حين ،فقط

 موحده. اإلدارةن تكون أوممكن  ،بها ةخاص ةتعليمي
 ( :التربويالدمج التعليمي)   -

 ة،واحد ةي مدرسف العاديينمع الطالب  ذوي االحتياجات الخاصةشراك الطالب إ    
مع وجود اختالف في  ،وضمن البرنامج المدرسي نفسها التعليمية الهيئةتشرف عليها 

 اً و صف اً عادي اً يتضمن البرنامج التعليمي صف حيان .ألفي بعض ا المعتمدة المناهج
 وغرفة مصادر. اً خاص
قرانه العاديين داخل أمع  الخاصةذوى االحتياجات من يقصد به دمج الطالب  كما 

 يدرسها الثى الدراسيةالمناهج  ويدرس ،للطالب العاديين المخصصة الدراسيةالفصول 
 .الخاصة التربيةمع تقديم خدمات  العادي الطالب

 الدمج االجتماعي : -
 المدرسية باألنشطة العامةبالصفوف  ذوي االحتياجات الخاصةال فطألالتحاق ا     
 خرى .ألا االجتماعيةنشطة ألوحصص الفن والموسيقى وا والرياضةكالرحالت  ةتلفخالم
نظيره  الخاصةحيث ال يشارك الطالب ذو االحتياجات  ،شكال الدمجأنواع و أبسط أهو و 

 ةنشطألا فينما يقتصر على دمجه ا  و  ،ةداخل الفصول الدراسي ةالدراس في العادي
والجماعات  ،وقات الفسحأو  ،ةالفني ةوالتربي ،ةالرياضي ةمثل التربي ،ةالمختلف ةالتربوي
 .والرحالت والمعسكرات وغيرها ،ةالمدرسي

 الدمج المجتمعي : -
نشطة ألالندماج في مختلف  لذوي االحتياجات الخاصةعطاء الفرص إيقصد به و      

ويضمن لهم حق  ،عضاء فاعلينأ يكونوان أوتسهيل مهمتهم في  ،وفعاليات المجتمع
  .التنقل والتمتع بكل ما هو متاح في المجتمع من خدمات ةوحري ة،العمل باستقاللي

  :الجزئيالدمج  -
كثر أو أ ةماده دراسي في ،ةذوى االحتياجات الخاص عن ويقصد به دمج الطالب      
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 .ة العادي ةقرانه من العادين داخل فصول الدراسأمع 
 العادية، بالمدرسة توجد فصول وهي الخاصة؛ الفصول الدمج أيضا  أساليب ومن     

 مأقرانه مع للتعامل الفرصة توفير مع األمر، بادئ في الخاصة الحاجات ذوو بها ويلتحق
 عن عبارة وهي :المصادر غرفة وكذلك الدراسي، اليوم من ممكنة فترة أطول العاديين

 التربوية، واأللعاب المناسب، باألثاث ومجهزة العادية، بالمدرسة ملحقة صفية غرفة

 يومي خاص، لبرنامج وفقا الخاصة، االحتياجات ذوو بها ويلتحق التعليمية، والوسائل

 ضعف من يعاني التي المهارات ببعض للقيام ، الوقت بعض المساعدة الفرد يتلقى حيث

 وفريق الدراسي، اليوم بقية العادي لصفه يرجع ثم الخاصة، التربية معلم بإشراف،  فيها

 مرات2- 3) من ) العادية يزور المدرسة متخصص معلم ويقدمه  :الخاصة الخدمات

 االحتياجات ذوي لبعض معينة مجاالت في منتظمة فردية مساعدة لتقديم أسبوعيًا،
 االحتياجات ذوي الطالب إلحاق يتم  :الصف داخل المساعدة يضاً أ ومنها  .الخاصة

 معلم وبإشراف ، الفصل داخل لهم الالزمة الخدمات تقديم مع ،العادي بالفصل الخاصة

 التعديالت بعض إجراء مع الخاصة، التربية مجال في مناسباً  تدريباً  درب قد يكون عادي،

 االحتياجات ذي الطفل إلحاق يتم حيث  :االستشاري المعلم خيراً أو  الصف، داخل البسيطة

 العاديين، أقرانه مع بتعليمه يقوم حيث العادي، المعلم بإشراف العادي، بالصف الخاصة

 المجال، هذا في مؤهل استشاري معلم طريق عن الالزمة بالمساعدات المعلم تزويد ويتم

 أثناء وتطبيقها بالطفل، الخاصة البرامج إعداد مسؤولية العادي الصف معلم يتحمل وهنا

 الصف . في العادية التعليم لعملية ممارسته

 االتجاهات الدولية نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة 
 ومواهبه، قدراته عن النظر بغض إنسان لكل حق التعليم أن ال يوجد خالف على      

 بتعليم المتصلة التشريعات "بعنوان ( وثيقة ( 1996عام في اليونسكو منظمة نشرت ولهذا

 األطفال دمج بشأن دولة وخمسين اثنتين جهود فيها أبرزت "الخاصة االحتياجات  ذوي

 اإلنسانية الحقوق ميثاق صدور بعد وذلك النظامي، التعليم في الخاصة االحتياجات ذوي

 الوثيقة حددت وقد  (1981 ) عام المتحدة لألمم العامة الجمعية عن المعاقين لألشخاص
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 وأسلوب التنفيذ، عن المسؤولة والجهة دولة كل أصدرته الذي التشريع طبيعة إليها المشار

 الدمج وأسلوب التشريع، يشملها التي السنية والمرحلة إعاقات، من يعانون للذين التقييم

 السياسة، هذه لتنفيذ التمويل مصادر تحديد إلى باإلضافة جزئيًا، أو كلياً  كونه حيث من

 الخاصة . التربية معلم إعداد ومسؤولية المهني، والتأهيل المناهج وتعديل
 والتطوعية األهلية المنظمات من العديد مع بالتعاون اليونسكو، منظمة أطلقت كما      

 أو ) التربية ) Collective Schoolمبادرة  ) المدرسة الجامعة  – والحكومية

 التربية المترتبة على المسؤوليات أكدت ( حيث Collective Educationالجامعة

 نظامان هناك ويكون بكامله، التربوي الجهاز مسؤوليات ضمن تقع التي الخاصة،

 من سيستفيد جميعه التربوي الجهاز فإن شك أدنى وبدون واحد، تربية لجهاز منفصالن

 إلى أضف .المعوقين األطفال حاجات مع تتالءم التي المناسبة الضرورية التغييرات إجراء

 الطالب تعليم فرص إتاحة إلى 1994 عام في المنعقد اليونسكو مؤتمر دعوة ذلك
 العامة . المدارس في المعوقين غير زمالئهم مع جنب إلى جنبا المعوقين

 سالمانكا مؤتمر مثل ،اإلطار هذا في الدولية المؤتمرات من العديد عقد وتم     

Salamanca كاستراتيجية الدمجي التعليم وتبنى اليونسكو، برعاية 1994 في عقد الذي 

 االحتياجات ذوي األطفال جميع وصول ضرورة المؤتمر وأكد للجميع، التعليم لتطوير

 من اختالفها على األطفال جميع الحتياجات االستجابة وأهمية العادية، للمدارس الخاصة

 الطفل .  حول المتمركزة التعليم استراتيجيات خالل
 ذوي دمج ضرورة العربي الخليج دول وخاصة العربية، الدول من العديد رأت وعليه     

 يتوفر مثال البحرينية المملكة ففي  .عليهم إيجابية آثار من له لما الخاصة االحتياجات

 التأخر وحاالت التعلم، بطيئي للطلبة عالجية فصول الحكومية المدارس بعض لدى

 تجربة المدارس من مجموعة في الوزارة تطبق كما المدرسة، احتياجات حسب الدراسي

 الطلبة من أقرانهم مع العادية الفصول في الخاصة االحتياجات ذوي الطلبة دمج
 التربية إدارة وتعمل  .األساسي ومجتمعهم محيطهم عن عزلهم عدم إلى تهدف األسوياء،

 السمع، وضعف الكالم، واضطراب العقلي، التخلف حاالت اكتشاف على الخاصة

 التي المتخصصة، المراكز أو المعاهد إلى وتحويلها الحكومية، المدارس في والبصر،
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 احتياجاتها . حسب بدعمها الوزارة تقوم
 االحتياجات ذوي للطلبة الدمج عملية بدأت فقد السعودية، العربية المملكة في أما      

 إلى الفئة هذه من الطالب بعض بإرسال ( 1984 ) عام في العامة المدارس في الخاصة

 انخراط أهمها من إيجابية، نتائج الدمج لعملية وكان عامة، لمدرسة الثانوية المرحلة

 آثار هناك يكون أن دون ،فيه يعيش الذي بالمجتمع الخاصة االحتياجات ذوي من الطالب

 .عليه سلبية
 االحتياجات ذوي من الطلبة دمج بدأت فقد المتحدة، العربية اإلمارات دولة أما      

 جميع بذلك متخذة العادية، المدارس من معاهد وأقسام في  ( 1992 ) عـــام منذ الخاصة

 على وتساعد العملية لهذه تمهد التي المتاحة، الوسائل جميع ومتبعة الالزمة، اإلجراءات

 اتفاقيات من عدد وجود ذلك، إلى أضف ، منها المرجوة النتائج على والحصول بها، القيام

 الذي اإلقليمي كالمعهد الخاصة، االحتياجات ذوي لدمج العربي الخليج دول بين التعاون

 والنفسية، واالجتماعية، الصحية، الرعاية إلى باإلضافة ثقافية، وبرامج تربوياً  تدريباً  يقدم

 ذوي للطالب يكون أن يجب ذلك؛ على وبناء ،التعليم سن في الطالب من البصر لكفيفي

 على تعمل أن المدارس هذه وعلى العامة، المدارس في للتعليم مكان الخاصة االحتياجات

دارتها، وأساليبها، مناهجها، تعديل  الحاجات مع يتناسب  بما ومفاهيمها، ومبانيها، وا 

 .الطالب  لهؤالء الخاصة
 العام في النظامي التعليم وفي األطفال رياض في مشروع الدمج كما تبنت سورية     

 األطفال حماية وجمعية واليونيسيف اليونسكو مع بالتعاون  2002 /2003الدراسي

 رضا كريم ومؤسسة (SCUK) البريطانية   األطفال حماية ، وجمعية (RB) السويدية

 .حلب بمدينة تشرين  أطفال روضة في سعيد،

 إيجابيات الدمج 
 في وليس الطبيعية، بيئاتهم في الخاصة االحتياجات ذوي خدمة على الدمج يركز    

 كبيرة أعداداً  لتشمل الخدمات قاعدة توسيع يحقق الدمج أن كما ومعزولة، محمية بيئات

 األطفال مجموعة تشكلها المعاقين من نسبة أعلى أن وخاصة ،المجتمع في األطفال من
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 األطفال تخليص في الدمج يساعد كما والمتوسطة، البسيطة الفئات ضمن يقعون الذين

 أن يمكن التي ،والوصمة واإلحباط بالذنب الشعور من وأسرهم الخاصة االحتياجات ذوي

 المجتمع أفراد اتجاهات تعديل على الدمج ويعمل خاص، معهد في وجودهم نتيجة تلحقهم

 .أمور وأولياء وطلبة ومدرسين مديرين من العامة المدارس في العاملين وبالذات
 االحتياجات ذوي والطلبة العاديين الطلبة بين صداقات ببناء الدمج يسمح كما     

 المدارس في المماثل المناخ لها يتوفر ال والتي ، العادي الدراسي الفصل في الخاصة

 مبدأ الدمج يحقق إذ األطفال، بين والنفسية االجتماعية الفوارق وتقليل المنعزلة، الخاصة

 تقديم في الدمج يساعد كما فئاتهم، اختالف على الطلبة جميع بين والعدل المساواة

 في الدمج همويس الخاصة، االحتياجات ذوي غير من للطلبة والمساندة الخاصة الخدمات

 بيئة في اآلخرين مع والتعامل للعمل ويؤهلهم الخاصة االحتياجات ذوي الطلبة إعداد

 االحتياجات ذوي األطفال دمج يعمل وأخيرا له، تمثيال وأكثر الكبير المجتمع إلى أقرب

 . جديدة خاصة تربية مراكز بناء تكلفة تقليل على العامة المدارس في الخاصة
 العديد استخدام في كفاءة أكثر يصبحون بحيث،  المعلمين التربوي الدمج كما يفيد     

 فرصتين الخاصة التربية لفئات يقدم كما الطلبة، جميع تفيد التي التدريس أساليب من
 العاديين الطلبة يفيد الدمج أن كما التامة، الوظيفية والمشاركة، التطبيع هما :أساسيتين

 التعاون مثل الدمج، غير من يتعلموها أن لهم يكن لم الحياة في دروساً  تعليمهم حيث من
 تعلموا العاديين الطلبة نإ بل واحترامهم، الخاصة التربية فئات بتقدير والكرامة والمشاركة

 .المجتمع حياة مناحي جميع في المواطنين لجميع الشامل الدمج دعم من تمكنهم قيماً 
 الجانب العاديين على أقرانهم مع ذوي االحتياجات الخاصة الطلبة كما يعود دمج    

 في بوضعها،  فاعلية أكثر بشكل التعليم ميزانية توظيف حيث من وذلك ، االقتصادي

 استخدام : )مثل المناسبة غير االستخدامات من اإلنفاق يتحول بحيث ، الصحيح المكان

نشاء الخاصة، المدارس إلى للوصول طويلة مسافات النقل وسائل  منفصلة إدارات وا 

 في التعليم على بالنفع تعود التي اإلجراءات دعم إلى وغيرها(، الخاصة التربية لبرامج

 يعتبر مما الخ( والعاملين المعلمين وتدريب متخصصة، وكوادر موارد توفير :)مثل الفصل

 .للمجتمع ونفعاً  إنتاجية أكثر بشكل لألموال توظيفاً 
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الحتياجات الخاصة الطالب العاديين على اكذلك يساعد دمج الطالب ذوي       
بالتالي وتقدير احتياجاتهم الخاصة ، و  ،التعرف على هذه الفئة من الطالب عن قرب

مما يترتب عليه إمكانية استخدام كلتا المجموعتين  ؛تعديل اتجاهات الطالب العاديين 
، كما يساعد التالميذ ذوي االحتياجات  بعضايم و تدريب بعضهم من الطالب في تعل

مهارات التواصل مهارات الحياة اليومية و هارات األكاديمية واالجتماعية و الخاصة للم
 خرين . آليجابي مع اإلا

ات بذلك تعمل بيئة الدمج على زيادة التقبل االجتماعي لألفراد ذوي االحتياجو       
كسر حاجز و  ،إحساس الطفل العادي بالمسؤوليةتنمية العاديين و الخاصة مع أقرانهم 

 بالتالي تتيح بيئة الدمج لكال الطرفينو  ؛االحتياج الخاص يتجاه زميله ذ الخوف
 عالقات.الفرصة لتكوين صداقات و 

من هنا تمد بيئة الدمج التعليمي التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بالعديد من و       
بل تنمي أيضا الجوانب الجسمية  ، تنمي الجانب التعليمي فقطالمثيرات التي ال

تعمل على تفادي التأثير السلبي لنظام العزل الذي يؤدي و  ،االجتماعية لهمواالنفعالية و 
 إلى قصور في جوانب النمو المختلفة .

 و، فالطالب ذو كما أن للدمج فوائد تربوية وأكاديمية لكل من الطالب والمعلمين   
فهم اللغة بوال بدرجة كبيرة في الكتابة ، و نجازا أكاديميا مقإاجات الخاصة يحققون االحتي

، كما رس التربية الخاصة في نظام العزل، من خالل الدمج أكثر مما يحققون في مدا
لمعلم أن العمل مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وفق نظام الدمج يعتبر فرصة ل

للطالب العاديين الفرصة صية، كما أنه يتيح للمعلم و لزيادة خبراته التعليمية والشخ
، كما أن الطرق التي تستخدم للعمل الطالب من ذوي االحتياجات الخاصةلالحتكاك ب

ط الطالب الذي يعاني من نقمع الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة تفيد أيضا مع ا
تعلم من بعضهم ، من ثّم يؤدي الدمج إلى اتاحة الفرصة لجميع التالميذ للضعف ، و 

بما ينمي لديهم القيم االجتماعية  ،يجابية نحو بعضهمإلكما يسهم في تزايد اتجاهاتهم ا
 السليمة التي يحتاجها المجتمع لبناء مواطنين صالحين .   
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 الدمج سلبيات

 ،أيضا السلبيات بعض له فإن كثيرة، إيجابيات له أن فكما ،حدين ذو سالح الدمج إن     
 المؤهلين المعلمين قلة السلبيات هذه ومن يعارضها، وما يساندها ما لها جدلية قضية وهو

 زيادة على الدمج يعمل قد كما العادية، المدارس في الخاصة التربية مجال في والمدربين

 المدارس أن خاصة ،العاديين واألطفال الخاصة االحتياجات ذوي األطفال بين الفجوة

 في وحيداً  يكون وقد ،أساسي كمعيار والعالمات األكاديمي النجاح على تعتمد العادية

 المدارس في الخاصة االحتياجات ذوي األطفال دمج يحرم كما الطالب، على الحكم

 .الخاصة التربية مراكز في لهم متوافراً  كان الذي ،التعليم تفريد من العادية
 يذ الطفل عزلة زيادة إلى يؤدي فإنه صحيح بشكل الدمج تطبيق عدم حال وفي     

 في الدمج فكرة تطبيق عند وخاصة ،المدرسي المجتمع عن الخاصة االحتياجات

 في الدمج هميس قد كما فقط، المكاني الدمج أو المصادر غرف أو الخاصة الصفوف

 مستوى على التأثير بالتالي؛  الخاصة االحتياجات ذوي األطفال عند الفشل فكرة تدعيم

 المتطلبات كانت إذا خاصة ،الذات عن السلبي المفهوم وتدعيم التعلم نحو لديهم الدافعية

مكانياته، المعوق تفوق المدرسية  الدمج عملية من تجعل السلبية االتجاهات نأ كما وا 

 المهيأة غير العام التعليم مباني أن كما الخاصة، االحتياجات ذوي لألطفال سلبية تجربة

 . والتنقل الحركة في الخاصة االحتياجات ذوي لألطفال صعوبات تشكل
أن للدمج إيجابيات كثيرة فإن له سلبيات عديدة أيضا ، فقد كان نظام الدمج سببا      

يسببه من ذلك لما قد الحتياجات الخاصة تجاه أبنائهم و في قلق آباء التالميذ ذوي ا
 ؛الثقة بأنفسهم ما قد يعيشونه من غربة اجتماعية بجانب فقدانهمو  ،سخرية ألبنائهم

  .نتيجة لقصور قدراتهم على متابعة الدروس األكاديمية مع بقية تالميذ الفصل العاديين
كذلك تسبب الزيادة المطردة في أعداد التالميذ داخل الفصل الدراسي عاما بعد     

صعوبة إدارة المعلم ادية في تشتيت انتباه التالميذ و آخر في المدارس الحكومية الع
 األسوياء . ممما يعيق اندماج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة مع أقرانه ،للفصل
سي، وهذا ما أكدته لمجتمع المدر كما قد يؤدي الدمج إلى زيادة عزلة المعاق عن ا    

االجتماعي حطيم التربوي والنفسي و تال أشارت إلى مدى  التيبعض الدراسات 
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 في المدارس العادية .  ونة المدمجاالحتياجات الخاص والذي يتعرض له التالميذ ذو 
 :تحديات نظام الدمج التعليمي

من التحديات  اً يواجه األخذ بنظام الدمج التعليمي لذوي االحتياجات الخاصة عدد    
 :لعل من أهمها ما يلي

في  دمج ذوي االحتياجات الخاصة االتجاهات السلبية: ويعد هذا العائق األكبر في .1
المدارس العادية، وقد تكون هذه االتجاهات السلبية لدى اآلباء، المجتمع المحلي، 
المعلمين في المدرسة، اإلدارة المدرسية، موظفي الحكومة، وحتى من قبل األطفال 

الخاصة أنفسهم، ومما يساعد على هذا االتجاه اإلحساس بالخوف  ذوي االحتياجات
والخزي ونقص المعلومات أو المعرفة أو المعلومات المغلوطة، وعلى مستوى 
األسرة؛ فإن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم دائما ما يتكون لديهم تقدير 

 .منخفض للذات؛ يتسبب تدريجيا في انسحابهم من التعليم

ة الفصول : حيث إن كثافة الفصول تعد عائقا للدمج؛ حيث يتراوح عدد األطفال كثاف .2
 ،وقد يزيد هذا العدد في عديد من المدارس ،طفالً  44في المدارس االبتدائية حوالي 

االتجاهات  مادامتوجدير بالذكر أن كثافة الفصل ليس محورا أساسيا لفشل الدمج 
 .إيجابية نحو الدمج

ولكن قد  ،المنهج صعبا على األطفال ذوي االحتياجات الخاصة المنهج : قد يكون .3
بينما يشكل عبئا للغالبية  ،البصرية الحادة اإلعاقة يعد المنهج مناسبًا لألطفال ذوي

مهم ذلك من حيث يحر  ،من ذوي االحتياجات الخاصة ممن لديهم صعوبات متنوعة
التركيز على المناهج التي تناسب احتياجاتهم؛ مما يؤدي إلى مشاكل في مواكبتهم 

 .نفسه لغيرهم من األطفال في العمر

وافتقارهم للمهارات الالزمة لدمج األطفال من  ،فقدان الدافعية والمعرفة لدي المعلمين .4
ة والدعم من ذوي االحتياجات الخاصة، إضافة إلى عدم توافر الموارد الالزم

 .المختصين بتطبيق الدمج الكامل

التمويل / الميزانية: على الرغم من وجود العديد من االقتراحات والتوصيات للتغلب  .5
على قلة الموارد المالية المخصصة لهذه الفئة؛ إال إن هناك عدم اتفاق على نموذج 

https://erada.kenanaonline.com/tags/333119/posts
https://erada.kenanaonline.com/tags/333119/posts
https://erada.kenanaonline.com/tags/7921/posts
https://erada.kenanaonline.com/tags/7921/posts
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االحتياجات  حول التكلفة التقريبية لذوي اً التمويل المناسب، كما أن هناك لبس
يبدو الدمج قد يوفر كلفة عمل  في الوقت الذيالخاصة في المدارس العادية، 

 .فصول خاصة بذوي االحتياجات الخاصة، وتوفير موارد خاصة
عدم جاهزية بعض المدارس الستقبال حاالت أصحاب الهمم الذين تم دمجهم في  .6

 . واضطرار بعض أصحاب الهمم للتنقل بين أكثر من مدرسة ،المدارس

متطلبات تطوير نظام دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية 
 الحكومية  

ذلك ي االحتياجات الخاصة و البيئة المدرسية المناسبة لذو مكانات المادية و إلتوفير ا .1
 من خالل :

نوع طبقا لألعداد الحقيقية و  وفصوله، تحديد المواقع المناسبة لمدارس المدمج -
 االعاقة .

 ،الفصول الدراسيةالمحلية و العالمية في المباني و المواصفات مراعاة المعايير و  -
 بحيث تلبي احتياجاتهم تبعا لنوع االعاقة .

لفصول بأحدث اانيات المناسبة لتجهيز المدارس و رصد الميز و  تدبير الموارد المالية -
 األدوات التعويضية . األجهزة التكنولوجية و و الوسائل التعليمية 

وتجهيز المدارس لمجتمع المدني لإلسهام في بناء مؤسسات اتشجيع رجال األعمال و  -
 متابعة العملية التعليمية لتلك الفئات .الفصول و 

ذلك من لمدربة في مجال التربية الخاصة و امكانات البشرية المؤهلة و إلتوفير ا .2
 :خالل

تلك الفئة الكيف المناسبين ألعداد توفير معلمي ذوي االحتياجات الخاصة بالكم و  -
 .المهمة وظروفهم

توفير اخصائي ذوي احتياجات خاصة لجميع االعاقات بالكم و الكيف المناسبين  -
 ألعداد و احتياجات تلك الفئات .

دريبية رفع كفاءة العاملين في مجال ذوي االحتياجات الخاصة من خالل برامج ت -
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 متميزة و فرص تعليمية عليا في مجال التربية الخاصة .

ذوي ماعيا لجميع العاملين في مدارس اجتوضع كادر خاص متميز ماديا و  -
 االحتياجات الخاصة .

منح دراسية " حتياجات الخاصة لبعثات خارجية و أخصائي ذوي االاد معلمي و إيف -
أهم االتجاهات العالمية المتقدمة و الدول ية قصيرة " لالطالع على تجارب لفترات زمن

  .المعاصرة في مجال تربية و رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

  .ذوي االحتياجات الخاصة بكليات التربيةلحداث برامج إعداد معلم واخصائي است -

عقد دورات تدريبية متخصصة ألولياء األمور والمتعاملين مع ذوي االحتياجات  -
 الخاصة .

  :ذلك من خاللب التقويم بما يناسب هذه الفئة و التعليمية و أساليتطوير المناهج  .3
التنوع لتالئم إمكانات التدرج و راعى يإعداد مناهج خاصة لذوي االحتياجات الخاصة ُ  -

 قدرات التالميذ .و 

م التقويم بما يسمح بفرص متعددة أمام التالميذ تتيح لهتنويع أساليب االمتحانات و  -
 تقلل من الضغط النفسي عليهم .التعلم، و االستمرارية في عملية 

التعامل مع كل تلميذ كحالة مستقلة تبعا إلمكاناته و قدراته بحيث يقاس مدى التقدم  -
 الدراسي بالنسبة له و ليس مقارنة باآلخرين .

زمنية مختلفة يراعى فيها على فترات اتباع أساليب تقويم متعددة ومتنوعة ومرنة و  -
مكانات ذوي االقدرات، و   حتياجات الخاصة .ا 

األطفال ذوي االحتياجات مؤسساته بقضية رعاية المجتمع و توعية جميع أفراد  .4
 الخاصة من خالل:

رشاد تغيير النظرة السلبية ال - متوارثة تجاه تلك الفئة الهامة وأسرهم ببرامج توعية وا 
 مجتمعي .أسري و 

فئة و تقديم نماذج حية المسموعة التي تهتم بهذه لادة البرامج اإلعالمية المرئية و زي -
 . ةمجاالت الحيا جميعحقيقية ألبطال التحدي في 

 مشكالت ذوي االحتياجات الخاصة .اول الدراما التلفزيونية قضايا و تن -
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التقبل المشاركين في العملية التعليمية بأهمية التالميذ العاديين والمعلمين و  توعية -
 .االحتياجات الخاصة التعامل مع التالميذ ذوي و 
رار الهيئة العامة لمحو ذوي االحتياجات الخاصة على غإنشاء هيئة عامة لرعاية   .5

مما يسهل عليها  ؛تعليم الكبار تتبع رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراءاألمية و 
 التغلب على العقبات الروتينية اإلدارية .

البيانات  البيانات الخاصة بتلك الفئات لتوفير قاعدة منإنشاء وحدات للمعلومات و   .6
رعاية ذوي إعداد الخطط المستقبلية لتعليم و حصائيات يتم في ضوئها إلو ا

 االحتياجات الخاصة .
سمات تتناسب مع ية في إدارات الدمج وفق معايير و اختيار القيادات االدار  .7

 ذوي االحتياجات الخاصة .لفئة تعليم و متطلبات 

 
 

  :المراجع
اتجاهات المعلمين نحو دمج األطفال ( . 2015) مداهلل الرويلي،  أسامة بطاينة .1

، في شمال المملكة العربية السعودية عاقة الحركية في المدارس الحكوميةإلذوي ا
 (  .2( ، ع )11، مج ) التربوية العلوم في األردنية المجلة

، بشأن قبول  5/8/2017( بتاريخ 252( . قرار رقم )2017القرار الوزاري ) .2
 عاقة البسيطة بمدارس التعليم العام .إلالتالميذ ذوي ا

  .. الكتاب اإلحصائي السنوي(2019بئة العامة و اإلحصاء )الجهاز المركزي للتع .3
ذوي اإلعاقات  لألطفالتقويم مشروع الدمج التعليمي ( . 2018) إمى محمد عقر .4

 الجمعية( ، 60( ، ع)3، مج ) االجتماعية الخدمة مجلة،  بمدارس التعليم العام

 االجتماعيين . لألخصائيين المصرية
اتجاهات المعلمين نحو دمج ذوي ( . 2018) حسن منسي،  فيصل النواصره .5

األساسية في مدارس  االحتياجات الخاصة مع الطالب العاديين في المرحلة
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،   )اإلنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة،  محافظة عجلون /األردن
 .اآلداب والعلوم التربوية، جامعة عجلون الوطنية كلية( ، 12( ، ع )32مج )

تصور مقترح لتطوير نظام دمج األطفال  ( . 2012) رجاء عواد،  سمية منصور .6
بعض  الخاصة بمرحلة رياض األطفال في سورية في ضوء خبرة ذوي االحتياجات

كلية ( ، 1( ، ع)28، مج ) مجلة جامعة دمشق،  )دراسة مقارنة( -الدول 
 . جامعة دمشق،  التربية

معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة في المدارس الدامجة ( . 2018) عالية الرفاعي .7
 للتربية العربية الجامعات اتحاد مجلة،  دمشق من وجهة نظر معلميهم في مدينة

 .امعه دمشق ، جكليه التربية ( ، 3( ، ع)16، مج ) النفس وعلم
التي تواجه الهيئة اإلدارية والتعليمية  الصعوبات( . 2019) عبير سليمان االصقه .8

،  والنفسية التربوية للعلوم العربية المجلة،  بمدينة الرياض مدارس الدمج في
 ةجامع  ، التربوية اإلدارة قسم،  واآلداب والعلوم للتربية العربية مؤسسة( ، ال6ع)

 . سعود الملك
لذوي االحتياجات القضايا التربوية ( . 2015و آخرين ) مصطفى محمد رجب .9

( ، 31، مج ) التربية كلية مجلة،  بكليات التربية الخاصة في الرسائل العلمية
 .جامعة أسيوط ، كلية التربية ( ، 1ع)

نجاح دمج هزية المدارس العادية الحكومية لجا( . 2018البعيرات ) حمدأ محمد .10
،  وثمجلة جامعة الحسين بن طالل للبحفي األردن ،  اإلعاقةالطلبة ذوي 

 العليا . والّدراسات العلميّ  البحث ( ، عمادة2( ، ع)4مج)
خريطة تعليمية مقترحة لتحقيق العدالة التربوية ( . 2018سليم ) خالد هانم .11

 مجلة،  الشرقية الفئات المهمشة من ذوى االحتياجات الخاصة بمحافظة لبعض

 . جامعة المنوفية ، كلية التربية ( ، عدد خاص ، 33، مج ) التربية كلية
اتجاهات طالب الجامعة نحو المبادرة المصرية ( . 2018أحمد ) نرمين محمود .12

،  مجلة التربية الخاصة،  2030 الجامعياإلعاقة فى التعليم  لدمج الطالب ذوى
 . جامعة الزقازيق،  كلية علوم اإلعاقة والتأهيل( ، 25ع )
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