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 ٘ :ـدمــــ مك

تعد دراسة األطفاؿ غير العادييف بمثابة دراسة لتمؾ الفروؽ التى يمكف أف توجد 
بعضيـ البعض مف ناحية ، وبينيـ وبيف األطفاؿ العادييف مف ناحية  فيما بينيـ ةبيف

أخرى حيث نجد أف كاُل مف ىؤالء الألطفاؿ يعتبر حالة فريدة . وبإختصار فإننا نجد أف 
مثؿ ىذا الطفؿ غير العادى قد يعانى مف مشكالت مختمفة وذلؾ فى التفكير ، أو اإلبصار 

 أو الجانب اإلجتماعى . ، أوالسمع ، أو الكالـ ، أو الحركة 
ومف المالحظ أف نجد  طفاٌل واحدٌا عمى األقؿ مف بيف عشرة أطفاؿ يعتبر غير 

ومف جانب أخر فإف العديد مف األطفاؿ الذيف نعتبرىـ مف العادييف يعانوف فى عادى  
الواقع مف مشكالت ترتبط بالمدرسة وىو األمر الذى يجعؿ مف دراسة موضوع اإلستثناء أو 

 لعادية أمراُ ممحاُ لمغاية . غير ا

 ــ التعسف علٙ غري العادٓني ّالرتبٔ٘ اخلاص٘ :

Gelting Oriented to exceptionelity and special education                 

تعنػى التربيػة الخاصػة ذلػؾ النػوع مػف التعمػيـ الػذى يػتـ تصػميمو خصيصػا إلشػباع 
تمػػؾ الحاجػػات غيػػر العاديػػة لطفػػؿ يعػػرؼ ب نػػو غيػػر عػػادى أو لديػػو اسػػتثناء معػػيف فػػردى أو 

خاصػة واسػتراتيجيات تػدريس معينػة ، أو أجيػزة مزدوج ، وقد يتطمب ذلؾ المجوء الػى مػواد 
ومػػف ثػػـ فػػإف الطمبػػة ذوى الحاجػػات (  4004د اهلل : وخػػدمات معينػػة أيضػػاُ .   ىػػادؿ عبػػ

ىػـ الطمبػػة الػذيف تختمػؼ خصاوصػػيـ وحاجػاتيـ جوىريػًا عػػف خصػاوص وحاجػػات  الخاصػة 
فػاروؽ   .أو الطمبة ذوي القدرات التعميمة  و التحصيميو  المتوسػطة ’’ العادييف ’’ الطمبة 

 .(4022الروساف  
 ىـ فوة مف فوات المجتمع ولكف حاجاتيـ الخاصة وخاصة في النػواحى التربويػة والتعميميػة -

 .جعمتيـ يحتاجوف إلى نوع مختمؼ وخاص عما يتطمبو أقرانيـ الطبيعييف
 عدة فئبت اسبسية هي :وتشمل اإلعبقة  

     :  Mental Handicap اإلعاقة العقميػػػػة .1
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  Hearing Impairment اإلعاقة السمعية     :  .2
      : Visual Impairment  البصرية اإلعاقة .3
 Physical Impairment :      اإلعاقة الحركية .4
      :Emotional Impairment  اإلعاقة االنفعالية .5
 (  Autism ) د :  التوح .6
 ( Learning Disabilities ) :      صعوبات التعمـ .7
 (Speech and Language Disorders ) :    اضطرابات النطؽ أو المغة .8

   أما مستويات االعاقة فتشمؿ :
ىػي ادنػػى مسػتوى مػف االخػتالؼ عػػف الطبيعػي والطمبػة  الػذيف لػػدييـ  * االعاقـ٘ السطـٔ ٘ :  

 . ىذا المستوى مف االعاقة  اكثر  قابمية لمتعمـ والدمج
قيػػودًا اشػػد مػػف تمػػؾ التػػي تفرضػػيا االعاقػػة البسػػيطة ويتمقػػى  التفػػرض* االعاقــ٘ اوتْضــ ٘  :

معظـ الطمبة تعممييـ في مدراس نيارية خاصة أو الصفوؼ الخاصػة  بالمػدارس 
 . العادية

تمنع ىذه االعاقة الطالب مػف االسػتفادة مػف البػرامج  التربويػة العاديػة  * االعاق٘ الشدٓدٗ :
التقميديػػة و بوجػػو عػػاـ  فػػإف دمػػج ىػػي الفوػػة  أو حتػػى البػػرامج التربويػػة الخاصػػة 

مف الطمبة ينطػوي عمػى صػعوبات كبيػرة وتركػز البػرامج والخػدمات عمػى الميػارات 
الحيػػاة اليوميػػة وميػػارة العنايػػة بالػػذات وميػػارات التواصػػؿ ولػػيس عمػػى الميػػارات 

 . االكاديمية التقميدية
ــددٗ :    االطفػػاؿ فػػي ىػػذا المسػػػػتوى بعػػػػض ال يتجػػػاوز  نػػػػمو  * االعاقــ٘ الشــدٓدٗ  ــداع ّاوتع

مكػػػانية  السنػػوات وتركػز برامػػػجيـ عمػى الميػارات الوظيفيػة فػي الحيػاة اليوميػة واي
 دمػػجيـ بالغة الصعوبة وقد تكوف غير واردة .
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 :ــ دمج التالمٔر فٙ الفصْل العادٓ٘ علٙ حنْ ىا ح 

  :  Mainstreaming تعسٓف الدمج 

فػي صػفوؼ تعمػيـ عاديػة وتقػديـ الخػدمات  األطفػاؿ ذوي القػدرات واإلعاقػات المختمفػة وضػع -
 .التربوية ليـ مع توفير دعـ صفي كامؿ

 وىػو تعمػيـ المعػوقيف فػي المػدارس العاديػة مػع أقػرانيـ العػادييف برنامج أو مصػطم  الػدمج -
عدادىـ لمعمؿ في المجتمع مع العادييف  .واي

والمتخصصػػيف فػي تربيػة وت ىيػؿ المعػػاقيف  الكثيػر مػػف الميتمػيفىػذا البرنػامج شػغؿ       
( لسػػنة 224_52األمريكػػي رقػػـ   ومصػػطم   الػػدمج( فػػي أمريكػػا ظيػػر بظيػػور القػػانوف

التربويػة والمينيػة لممعػوقيف  ـ الذي نص عمى ضرورة توفير افضػؿ أسػاليب الرعايػة2532
 .مع أقرانيـ العادييف

 

  

 إنما يعني الدمج ال يعني
مجرد وضع الطفؿ المعاؽ مع غير المعاؽ فػي  -

 نفس المكاف .
اف يتشارؾ االثنػاف فػي انشػطة متعػددة كالمعػب  -

 أو التعميـ أو الرياضة .
الغػػػػاء الخػػػػدمات الخاصػػػػة الموجيػػػػو لألطفػػػػاؿ  -

 المعاقيف واالستغناء عنيا تماماً 
اف تػػػػدعـ ىػػػػذه الخػػػػدمات الخاصػػػػة بخبراتيػػػػا  -

 .وبرامجوالفنية انشطة الدمج 
وضػػػع جميػػػع االطفػػػاؿ معػػػًا دوف النظػػػر الػػػى  -

 قدراتيـ المختمفة و احتياجاتيـ الخاصة
اف تراعػػػي انشػػػطة  الػػػدمج اف االطفػػػاؿ داومػػػًا  -

 ختمفة .مختمفوف واف تمبي احتياجاتيـ الم
المعػػاؽ وتقدمػػو عمػػى حسػػاب  اسػػتفادة الطفػػؿ -

 . غير المعاؽالطفؿ 
يفيػػػد بعضػػػيـ اف يسػػػتفيد جميػػػع االطفػػػاؿ واف  -

 . بعضًا واف يتقدموا معًا كؿ بسرعتو
اسػػتخداـ البيوػػات و االدوات والقػػدرات البشػػرية  -

 . الالزمة لألطفاؿ كما ىي
ىػػا ونطورىػػا ونعػػدىا ليمكنيػػا اسػػتيعاب اف نيي  -

فادة جميع االطفاؿ مع اختالفيـ  . واي
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  :ّغآاتُــ أٍداف الدمج 

 المتكافئ والمتساوي مع غيرىـ مف األطفاؿ إتاحة الفرص لجميع األطفاؿ المعوقيف لمتعميـ ػػ 
مف خالؿ مساعدتيـ  باألجيزة لالنخراط في الحياة العاديةفرصو ليـ تاحة الاي و العادييف 

 الت ىيمية المساعدة  .
مؤسسات  ىػػػخدمة األطفاؿ المعوقيف في بيوتيـ الحالية والتخفيؼ مف صعوبة انتقاليـ إل ػػ

المناطؽ  األطفاؿ مف ىذا بشكؿ خاص ، ومراكز بعيده عف بيتيـ وخارج أسرىـ وينطبؽ
  .الريفية والبعيدة عف مؤسسات ومراكز التربية الخاصة

، كما لمتعميـ لذيف ال تتوفر لدييـ فرصاستيعاب اكبر نسبو ممكنو مف األطفاؿ المعوقيف ا ػػ
 يعتبر الدمج متسقا ومتوافقا مع القيـ األخالقية والثقافية ويساعد فى التقميؿ مف الكمفة

 . العالية لمراكز التربية المتخصصة
في  التركيز بشكؿ أعمؽ عمي الميارات المغوية لمطفؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة -

نما يعتمد بشكؿ كبير المدارس العادية حيث نجد إف عمي  تعمـ المغة ال يتـ بالصدفة واي
نجاحيـ مف  العوامؿ البيوية ويعتبر النمو المغوي ميما جدا لألطفاؿ المدمجيف حيث يسيؿ

المرتبطة بالمغة  خالؿ التفاعالت اليومية مع اآلخريف .. لذا فاف عممية تكييؼ الجوانب
  ..لنجاح دمجيـ ب ضروريماع تعد مطمتيجوة والكالـ واالستكالقراءة والكتابة وال

يساعد ىؤالء في التعرؼ  أف دمج الطفؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفاؿ العادييف -
ديؿ الخاصة وبالتالي تع عمى ىذه الفوة مف األطفاؿ عف قرب وكذلؾ تقدير احتياجاتيـ

  السمبية مف قبؿ األطفاؿ اآلخريفاتجاىاتيـ 
بعيده المدى ت ىيؿ وتخميص ذوى االحتياجات الخاصة مف جميع أنواع الدمج  مف أىداؼ  -

 .المادية أو المعنوية التي تحد مف مشاركتيـ في جميع مناحي الحياة المعيقات سواء
واجتماعيا ونفسيا سميمًا إلى  إعطاويـ فرصة أفضؿ ومناخا مناسبًا ، لينموا نموا أكاديمياً  -

وزيادة دافعتيو نحو التعميـ ونحو  الحتياجات الخاصةجانب تحقيؽ الذات عند الطفؿ ذي ا
 . اتجاىات األسرة وأفراد المجتمع تكويف عالقات اجتماعية سميمة مع الغير وتعديؿ

نحو الطفؿ مف ذوي االحتياجات الخاصة مف كونيا  تعديؿ اتجاىات المعمميف وتوقعاتيـ- 
 .أكثر ايجابية اتجاىات تميؿ إلى السمبية إلى اتجاىات
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المدارس العادية كغيره مف  بياف حؽ المعاؽ في التعميـ وخاصة حقو في تمقي التعميـ في - 
السياسية واالجتماعية التي حدثت  األطفاؿ العادييف ، حيث يعتبر الدمج جزءا مف التغيرات

العادية تساعد عمي تجنب عزؿ األطفاؿ  عبر العالـ ، واف التربية الخاصة في المدارس
 . ف قد يكونوف مقيميف في مناطؽ ناويةالذي عف أسرىـ

 فٙ فصْل العادٓني علٙ حنْ ىا ح : ــ دمج التالمٔر

يحتاجونيػا لمتوافػؽ النػاج  مػع  تالميذىـ أف ينموا الميارات التىالمدرسوف مف  يريد
، حياتيـ بعد المدرسة وأف ينموا أيضػًا ثقػتيـ فػى أنفسػيـ التػى يحتاجونيػا لتحقيػؽ النجػاح 

إف نجػاح الػدمج لػذوى الحاجػات الخاصػة يقتضػى  Susan Ohanianتقررأوىانيػاف وكمػا 
وينج  إذا كانت الفواود تعود عمى التالميػذ ذوى الحاجػات الخاصػة أكثر مف النوايا الطيبة ، 

ديػو ل والعادييف ومدرسييـ ، ومدرس التعميـ النظامى العادى الذى يطمب منو أف يضػـ طفػال
سة التى يدرسػيا قػد يسػ ؿ سػؤااًل مشػروعًا ..... مػا الػذى يعػود عجز خفيؼ الى حجرة الدرا

 عمى تالميذى مف فواود نتيجة لذلؾ ؟
  إف تكامػػؿ التالميػػذ ذوى الحاجػػات الخاصػػة مػػع حجػػرات الدراسػػة النظاميػػة العاديػػة 

 224ػ  54الدمج ( ىو مف أكثر الموضوعات التى لقيت نقاشاُ، وحيف صدر القانوف العػاـ 
Public Law 92- 142  والمعػروؼ بمرسػـو أو قػانوف جميػع األطفػاؿ المعػاقيفAll 

Handicapped Children Act   إف لفػػظ الػػدمج اليظيػػر فػػى ـ 2532فػػى عػػاـ .
نمػػا يجيػػئ أمػػر رسػػمى إلبقػػاء تالميػػذ التربيػػة الخاصػػة فػػى الفصػػوؿ  التشػػريع الفيػػدرالى ، واي

ة عند الحػد األدنػى مػف التقييػد . النظامية العادية مف الشرط الوارد فى القانوف الخاص ببيو
أقػؿ البيوػات تقييػداٌ ، فػإنيـ يعممػوف فػى حجػرات دراسػة تقتػرب  وحيف يتـ تعميـ التالميػذ فػى

 ب كبر درجة ممكنة مف الموقؼ التعميمى العادى .
 Resource roomإف البيوػػة األقػػؿ تقييػػداٌ تعنػػى تعميمػػاٌ فػػى حجػػرة المصػػادر 

instruction   ، سػى فػى حجػرة دراسػية راعمػى أف يقضػى معظػـ اليػـو الدجزءاٌ مف الوقت
فػػى نػػورث   Milwaukee and Wisconsinنظاميػػة عاديػػة . وفػػى دراسػػة كػػؿ مػػف 

فتػػرة عػػاميف  فػػى نيويػػورؾ توصػػؿ البػػاحثوف الػػى أنػػو فػػى Rochesterودراسػػة  ، كالورلينػػا
% مف األطفػاؿ ذوى الحاجػات الخاصػة بعػد أف أنيػوا خػدمات التربيػة الخاصػة الػى 23عاد 

حجػػرات الدراسػػة النظاميػػة العاديػػة طػػوؿ الوقػػت . وحػػيف يبقػػى التالميػػذ ذوو العجزبعيػػداٌ عػػف 
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التيار الرويسى لمحياة المدرسية العادية ، فػإف ذلػؾ يزيػد ويبػرز الفػروؽ بيػنـ وبػيف التالميػذ 
وقد أثبتػت البحػوث أف التالميػذ يػؤدوف أداًء أفضػؿ أكاديميػاُ لذيف ليس لدييـ نواحى عجز .ا

  (Lewis, 1990 )فى الجماىات المتباينة عف أداويـ فى الجماعات المتجانسة . 
 " أشهــال الدمــج  "  

 :أّاٌل :الدمج األنادميٙ 

 االنادميٕ : أشهال الدمج ّمً  &

فصػػؿ خػػاص بػػذوى االحتياجػػات الخاصػػة مػػع إتاحػػة الفرصػػة أمامػػو  الفصــْل اخلاصــ٘ : -1
 لمتعامؿ مع أقرانو العادييف بالمدرسة أطوؿ فترة ممكنة .

يمحؽ بالفصؿ العادى ويتمقػى مسػاعدة خاصػة مػف وقػت آلخػر بصػورة :  غسف٘ اوصادز -2
 فردية غير منتظمة فى مجاالت أكاديمية .

العػػادى مػػع تمقيػػو مسػػاعدة خاصػػة مػػف وقػػت آلخػػر يمحػؽ بالفصػػؿ : اخلــدماا اخلاصــ٘  -3
 بصورة غير منتظمة فى مجاالت أكاديمية .

استخداـ الوساوؿ التعميميػة أو األجيػزة التعويضػية أو الػدروس اوطاعدٗ داخل الفصْل :  -4
الخصوصػػػػية ويقػػػػـو بيػػػػذه الخدمػػػػة معمػػػػـ الفصػػػػؿ العػػػػادى بمسػػػػاعدة المعمػػػػـ 

 االستشارى .
  :الدمج اوهاىٕثاىُٔا 

التربيػة ألعامػو بالبنػاء المدرسػي  وىو اشتراؾ مؤسسو التربية الخاصػة مػع مػدارس
وأسػػاليب تػػدريب وىيوػػو تعميميػػة  فقػػط ينمػػا تكػػوف لكػػؿ مدرسػػو خططيػػا الدراسػػية الخاصػػة

 .ةموحد ةخاصة بيا وممكف اف تكوف االدار 
  : اال تناعٕ الدمج ثالثٌأ : 

 المختمفػػػػةبػػػػاال نشػػػطو المدرسػػػية  لعامػػػواالمعػػػػوقيف بالصػػػفوؼ  اؿفػػػالتحػػػاؽ االط
  . والموسيقى واألنشطة االجتماعية األخرى كالرحالت والرياضة وحصص الفف
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  : اجملتنعٕ الدمجزابعُا :  

لالندماج في مختمػؼ أنشػطة وفعاليػات المجتمػع وتسػييؿ  إعطاء الفرص لممعوقيف
باسػػتقالليو وحريػة التنقػػؿ ويضػمف ليػػـ حػؽ العمػؿ  ميمػتيـ فػي اف بكونػػا أعضػاء فػاعميف

  . خدمات والتمتع بكؿ ما ىو متاح في المجتمع مف
 :  مت لساا عنلٔ٘ الدمجـــ   

 الرتنٔص علٙ اليْاحٕ اآلتٔ٘ أّالع : التعسف علٙ االحتٔا اا التعلٔنٔ٘ ّاليت تت لب

 . اإلعاقات القابمة لمدمج تحديد* 
  .، واختيار المناسب إعداد ىيوة التدريس* 
 . األطفاؿ في الصفوؼ المناسبة وضع *
، البرنػػامج الفػػردي  التقيػػيـ التربػػوي : تخطػػيط وتنفيػػذ األنشػػطة وخطػػط العمػػؿ المناسػػبة *

،  ، المعػػب ، الخطػػة والجػػداوؿ الفصػػؿ ، التخطػػيط داخػػؿ ، قواعػػد الضػػبط ، البيوػػة التربػػوي
  .األنشطة داخؿ وخارج الفصؿ

 . ، والمشاركات بيف الوالديف والعامميف في مختمؼ األنشطة التواصؿ مع األىؿ *
 .الطبية المناسبة لممعاؽ توفير الخدمات *

  : إعداد الكائنني علٙ الرتبٔ٘ :ثاىٔا 

، ومػػديريف  التربويػػة مػف : مدرسػيف يجػب تغييػر اتجاىػات كػػؿ مػف يتصػؿ بالعمميػػة 
داريػيف ، بحيػث يسػتطيعوا اإلسػياـ بصػورة إيجابيػة فػي اح عمميػة الػدمج فػي التعمػيـ إنجػ واي

عداد المعاقيف  .   في المجتمع لالندماج واي
  : : إعداد اوعلنني ثالثاع

تعمػيـ ذوى االحتياجػات الخاصػة  يجب توفير مجموعة مػف المعممػيف ذوي الخبػرة فػي
عدادىـ إعػدادا مناسػبا لمتعامػؿ مػع العػادييف والمعػاقيف ومعرفػة كيفيػة إجػراء مػا يمػـز مػف  واي

، إلػى  لممعػوقيف فػي الفصػؿ العػادي طرؽ التدريس لمواجية الحاجات الخاصػة تعديالت في
رشػػاد التالميػػذ العػػادييف بمػػا يسػػاعدىـ عمػػى تقبػػؿ أقػػرانيـ  جانػػب معػػرؼ أسػػاليب توجيػػو واي

 .المعاقيف
  



 .) اإليجابيات والسلبيات ( األطفال ذوى الحاجات الخاصة بمدارس العادييندمج 

- 4742 - 

 :الرتبْٓ٘ : إعداد اوياٍج ّالربامج زابعاع

التربويػة المناسػبة التػي الدراسية والبرامج  مف متطمبات الدمج ضرورة إعداد المناىج
،  الميػػػارات الشخصػػػية واالجتماعيػػػة والتربويػػػة ، وتنميػػػة يتػػػي  لممعػػػوقيف فػػػرص التعمػػػيـ

 .وميارات الحياة اليومية
   : : اختٔاز مدزض٘ الدمج خامطاع

، تعػاوف االبػاء والمعممػيف  لمدمج وفؽ شروط محددة وكثيرة منيا قرب المدرسػة مركزا      
االنشطة التربوية ،توفير بناء مدرسي مناسب وغيرىا امور كثيػرة يجػب  الخدمات و توفير ،

  . تحديدىا
 .التالمٔر ّاضسٍه عداد ّتَٔئ٘ إ:  ضادضاع

 . جـــ: اىتكاء األطفال الصاحلني للدم ضابعُا

 : بني اليظسٓ٘ ّالت سٔل فهسٓاعدمج اوعام ـــ  

 ــ صْز ّأشهال اإلعاق٘ الرٍئ٘ :1

  Dawn syndrom: داٌّ الشم٘ مت -

داوف نمطػػًا أساسػػيًا مػػف أنمػػاط اإلعاقػػة العقميػػة يشػػيد درجػػة  متالزمػػةأعػػراض تعػػد 
معينة مف القصور العقمي أو القصور في القدرة العقمية حيث يتػراوح مسػتوى ذكػاء األطفػاؿ 
مف ىذه المتالزمة بيف التخمؼ العقمي البسػيط والمتوسػط، ونػادرًا مػا نجػد أطفػااًل مػنيـ يقػؿ 

وكغيرىا مػف فوػات االضػطرابات الجينيػة المختمفػة ىنػاؾ  0ذكاويـ عف ىذا المستوى مستوى
العديػػد مػػف السػػمات التػػي تميػػز ىػػؤالء األطفػػاؿ وتجعػػؿ مػػنيـ فوػػة فريػػدة بػػيف فوػػات اإلعاقػػة 

. وتتضػمف مثػؿ   .Rutter, S(4004األخرى يمكػف تمييزىػا عػنيـ كمػا تػرى سػارة روتػر  
 ىذه السمات ما يمي : 

مجموعة مف الخصاوص العامة المميزة ليـ مػف أىميػا قصػر القامػة، وقصػر  توجد
الرقبػػة وعرضػػيا، وقصػػر الػػذراعيف والػػرجميف، وضػػعؼ العضػػالت وارتخاؤىػػا، وقفػػص صػػدري 

 غير عادي في شكمو، وبروز البطف، وزيادة الوزف. 
ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف ىػػذه المتالزمػػة ترجػػع فػػي األسػػاس إلػػى شػػذوذ أو خطػػ  

ف كاف رغػـ ذلػؾ يعتمػد عمػى وجػود كروموزو  مي معيف ال يعتمد بدرجة كبيرة عمى الوراثة، واي
لى زيادة عمر األـ الحامؿ عػف خمػس وثالثػيف  تاريخ مرضي لدى أسرة أي مف الزوجيف، واي
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أف مثػؿ ىػذا الخطػ  أو   Kessling & Sawtell(4004وترى كيسمنج  وسػوتيؿ   0عاماً 
الػػػذي يصػػػب  ثالثيػػػًا أي يتضػػػمف  42مػػػوزـو رقػػـ الشػػذوذ الكرومػػػوزومي يتحػػػدد فػػػي الكرو 

كروموزومًا زاودًا أو إضافيًا نتيجة ألف عدد الكروموزومات في الحيواف المنػوي أو البويضػة 
مما يؤدي بالتالي إلى زيادة عدد الكروموزومات في الخمية ليصػب   47بداًل مف  42يكوف 
 كما يحدث في الظروؼ العادية. 22بداًل مف  23
   Williams syndrom: ّلٔامص م٘ متالش -2

تحدث ىذه المتالزمة بسبب عدـ وجػود مػادة جينيػة فػي الكرومػوزـو السػابع، ويتػراوح      
ومع ىذا فيناؾ حػاالت يقػؿ أو  20 -20متوسط نسبة ذكاء األفراد في ىذه المتالزمة بيف 

يرتفع فييا معدؿ الذكاء عف ذلؾ، كما توجد بعض الحاالت النادرة التي يقترب معػدؿ الػذكاء 
ضػػافة إلػػى ذلػػؾ فغالبػػًا مػػا يتعػػرض أولوػػؾ األفػػراد فييػػا مػػف المعػػدؿ  الطبيعػػي أو العػػادي. واي

لعيوب في القمب، ويتسػموف بحساسػيتيـ غيػر العاديػة لألصػوات، ومالمحيػـ الوجييػة غيػر 
العاديػػة أيضػػًا حيػػث األنػػؼ األفطػػس الصػػغير، والعيػػوف المنتفخػػة، واألذف البيضػػاوية، والفػػـ 

 . لعريضتافالواسع، والشفتاف ا
   :fragile X syndrome اهلش Xمتالشم٘ الهسّمْشو  -3

وتعتبػػر ىػػي أكثػػر سػػبب وراثػػي معػػروؼ وشػػاوع ل عاقػػة العقميػػة، وعػػادة مػػا تحػػدث        
بنسبة تصؿ إلى حالة واحدة لكؿ أربعة آالؼ حالة والدة بيف البنيف، كمػا تحػدث أيضػًا لػدى 

قصػور معرفيػة أبسػط كصػعوبات  نصؼ ىذا العدد مف البنػات. أمػا حينمػا تػؤدي إلػى حػاالت
التعمـ عمى سبيؿ المثػاؿ فػإف معػدؿ انتشػارىا يصػؿ إلػى حالػة واحػدة لكػؿ ألفػي حالػة والدة. 
وكما يتض  مف المسمى فإف ىذه المتالزمة وما يرتبط بيػا مػف قصػور تػرتبط بػالكروموزـو 

   X, Y وىو الكروموزـو الذي يضـ بالنسبة لمذكور زوجًا مف الكروموزومػات ىمػا 47رقـ 
. وقػػد سػػمي ىػػذا االضػطراب بػػاليش نظػػرًا ألف الجػػزء  Xأمػا بالنسػػبة لمبنػػات فيكػػوف كالىمػا 

لدى األفراد المصابيف بو يتعػرض لمتمػؼ أو االنحػالؿ فػي بعػض  Xالسفمي مف الكروموزـو 
خاليا الدـ، ونظرًا لوجود كروموزـو آخر إضافي منو لػدى اإلنػاث فػإف ذلػؾ يعطػييف حمايػة 
أفضؿ ضد ىػذا التمػؼ الػذي يحػدث وذلػؾ إذا مػا تعػرض أحػد ىػذيف الكرمػوزوميف لمتمػؼ أو 

ؿ بكثيػر عػف معػدؿ حدوثػو ت بدرجػة تقػالضمور، ولذلؾ فإف ىذا االضطراب يحدث بيف البنػا
 .بنيف بيف ال
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ىذا وقد تتطور بعض الخصاوص الجسمية لدى األفراد الذيف يصػابوف بػو مػف بينيػا        
كبػػر حجػػـ الػػرأس، وكبػػر األذف وانبسػػاطيا، مػػع الوجػػو الطويػػؿ والرفيػػع، والجبيػػة البػػارزة، 

قة األطػػراؼ، وراحػػػة اليػػػد واألنػػؼ العػػػريض، والػػذقف البػػػارز المربػػع، واألصػػػابع غيػػر مسػػػتد
العريضة، والخصيتيف الكبيرتيف. وعمى الػرغـ مػف أف مسػتوى الػذكاء فػي تمػؾ الحالػة يػوازي 
التخمؼ العقمي المتوسػط ولػيس الشػديد فػإف اآلثػار التػي يمكػف أف تترتػب عمػي ىػذه الحالػة 

بعػض تتبايف بشدة حيث تكوف أوجو القصور المعرفية أقؿ حدة لدى بعػض األفػراد، كمػا أف 
الػػذيف يعػػانوف مػػف تمػػؾ الحالػػة وخاصػػة مػػف اإلنػػاث قػػد تحصػػمف عمػػى نقػػاط أو درجػػات فػػي 

 المعدؿ العادي لمذكاء.
  Prader- Willi syndrome :ّٓلٕ -متالشم٘ بسادز -4

يػػرث األفػػراد الػػذيف يعػػانوف مػػف ىػػذه المتالزمػػة مػػف األب نقػػص المػػادة الجينيػػة فػػي      
الكرومػػوزـو الخػػامس عشػػر. وىنػػاؾ طػػوراف متميػػزاف ليػػذه المتالزمػػة حيػػث يتسػػـ األطفػػاؿ 
بالكسؿ، والسبات، ويجدوف صعوبة في تنػاوؿ الطعػاـ، ومػع ذلػؾ فعنػدما يصػؿ عمػر الطفػؿ 

صػػب  مشػػغواًل بالطعػػاـ بصػػورة قيريػػة، ومػػف ثػػـ فػػإف ىػػذه إلػػى حػػوالي عػػاـ تقريبػػًا فإنػػو ي
 المتالزمة تعد في الواقع سببًا جينيًا يؤدي إلى السمنة.

 
وعمػػى الػػرغـ مػػف أف الميػػؿ لمسػػمنة يعتبػػر مػػف أخطػػر المشػػكالت الصػػحية ليػػؤالء األطفػػاؿ  

فإنيـ يعتبروف أيضًا أكثر عرضة لمجموعػة مػف المشػكالت الصػحية األخػرى والتػي تتضػمف 
صر قواميـ بسبب وجود قصور في ىرمونات النمػو، ىػذا إلػى جانػب حػدوث مشػكالت فػي ق

القمػػػب، واضػػػطرابات النػػػـو مثػػػؿ النعػػػاس المفػػػرط أثنػػػاء النيػػػار، وتوقػػػؼ التػػػنفس تمامػػػًا أو 
نوػؼ ر أو الجو وو ، والػز  أي تقػوس العمػود الفقػري وانحنػاؤه.   scoliosisاالختنػاؽ أثنػاء النػـو

سبة ذكاء أولوؾ األفراد فإف ذكاء الغالبية العظمى منيـ يقػع فػي ومع تبايف االنخفاض في ن
 حدود التخمؼ العقمي البسيط. 

 ــ مطتْٓاا اإلعاقــ٘ الرٍئ٘ ) التخلف العكلٙ ( : 

 التخلف العكلٕ السطٔط :

-4بمقدار   التخمؼ العقمي البسيط ىو انخفاض مستوى األداء العقمي العاـ عف المتوسط
عمى اختبار وكسمر و ( 25-22 أي درجة ذكاء تتراوح ما بيف معيارية  ( إنحرافات7



 .) اإليجابيات والسلبيات ( األطفال ذوى الحاجات الخاصة بمدارس العادييندمج 

- 4742 - 

. ويمثؿ األشخاص الذيف لدييـ ىذه الدرجة مف بينيو –(عمى اختبار ستانفورد  24-24 
% مف مجموع األشخاص المتخمفيف عقميًا. وتركز 50-42التخمؼ العقمي ما نسبتو 

رجة مف التخمؼ العقمي عمى المواضيع البرامج التربوية المقدمة لمطالب أصحاب ىذه الد
األكاديمية األساسية  القراءة، الكتابة، والحساب( في المرحمة االبتداوية حيث يستطيع 
معظميـ اكتساب الميارات األكاديمية المكافوة لمستوى الصؼ السادس. وفي مرحمة ما 

نية والتدريب الميني. بعد التعميـ االبتداوي تبدأ البرامج عادة بالتركيز عمى التييوة المي
ويكتسب معظميـ الميارات االجتماعية والتواصمية المكافوة نسبيًا لميارات أقرانيـ العادييف 

 .ويحققوف مستويات مقبولة مف االعتماد عمى الذات
 التخلف العكلٕ اوتْضط:

يكوف التخمؼ العقمي مف الدرجة المتوسطة إذا كاف االنخفاض في األداء العقمي العاـ 
( إنحرافات معيارية عف الوسط، أي أف درجة الذكاء تتراوح ما 2-7   راوح ما بيفيت

 .( عمى اختبار وكسمر22-20بيف  
بينيو. ويمثؿ األشخاص الذيف لدييـ ىذا  –( عمى اختبار ستانفورد 22-72 و

% مف المجموع االجمالي لألشخاص 20-2المستوى مف التخمؼ العقمي ما نسبتو 
المتخمفيف عقميًا ، وغالبًا ما يظير لدى ىؤالء األشخاص ت خر نماوي واض  في مرحمة ما 

لدييـ تشخص رسميًا قبؿ دخوليـ المدرسة في قبؿ المدرسة ولذا فإف حالة التخمؼ العقمي 
معظـ الحاالت. وكثيرًا ما يكوف لدييـ مظاىر جسمية ومشكالت حركية تميزىـ عف غيرىـ. 

  ومف األمثمة التقميدية عمى التخمؼ العقمي المتوسط متالزمة داوف
وبوجو عاـ، يستطيع ىؤالء األشخاص تعمـ الميارات األكاديمية األساسية وميارات 

لتواصؿ األولية. وقد يستطيعوف اإلعتماد عمى أنفسيـ جزويًا ولكنيـ يظموف بحاجة إلى ا
 اشراؼ مف نوع ما. 

 التخلف العكلٕ الشدٓد:

التخمؼ العقمي الشديد ىو انخفاض مستوى األداء العقمي العاـ عف المتوسط بواقع 
عمى اختبار  75-42معيارية  أي أف درجة الذكاء تتراوح ما بيف  ( إنحرافات2-2 

بينيو(. ويشكؿ األشخاص ذوو التخمؼ  –عمى اختبار ستانفورد  72-40وكسمر، و 
% مف مجمؿ األشخاص المتخمفيف عقميًا. ومف الواض  أف 2-7العقمي الشديد ما نسبتو



 .) اإليجابيات والسلبيات ( األطفال ذوى الحاجات الخاصة بمدارس العادييندمج 

- 4742 - 

مة يحتاج الشخص ىذا المستوى مف اإلنخفاض في الذكاء ينطوي عمى صعوبات ج
شراؼ متواصميف. ويعاني كثير مف ىؤالء األشخاص مف مشكالت  بسببيا إلى رعاية واي
صحية. وغالبًا ما تقدـ الخدمات ليـ في األوضاع األكثر تقييدًا  مدارس نيارية خاصة، 

 . الخ(…مؤسسات إقامة داخمية 
 : دمج ذّٖ االعاق٘ الرٍئ٘ إعداد آلٔ٘ لعنلٔ٘ 

 حتدٓد أٍداف ّشسّط  الدمج .  أ ّآلــ 

 ذىنيػا تحقيؽ المشاركة والتفاعؿ االجتماعي والثقػافي والرياضػي والفنػي بػيف المعػاقيف  -2
 وأقرانيـ مف العادييف   .

أف يكوف الطالب متكيػؼ نفسػيا وانفعاليػا حتػى يسػتطيع االنػدماج مػع الطػالب العػادييف ػػ  4
 في المدرسة.

ختيػػار وأوالمعمميف و المرشػػد الطالبػػي والطػػالب العػػادييف دير ػػػػ تييوػػة المدرسػػة بدايػػة بالمػػ7
 .مف ذوى اإلعاقة الذىنية البسيطةالحاالت القابمة لمدمج 

 توفير جميع اإلمكانيات واالحتياجات المادية والفنية والوساوؿ التعميمة لمبرنامج - 2
 نطؽ (. مدربيف  –أخصاوييف نفسييف  –توفر الكوادر البشرية مف   معمميف  -2 

 : هـــ٘ التعلـــبٔئ ّصف:  ثاىٌٔا

يجػػب تقػػديـ البيوػػة المناسػػبة لالحتياجػػات الخاصػػة لمطػػالب المعػػاقيف وأف تكػػوف تمػػؾ 
البيوة عادية بقدر اإلمكاف و  يتمقى الطالب تعميمو مع أطفاؿ في مثؿ عمره الزمني. وىنػاؾ 

حتيػػاج  مثػػؿ التقنيػػات العديػػد مػػف الخػػدمات والمعينػػات التػػي تقػػدـ لمطالػػب المعػػاؽ حسػػب اال
التعميميػػة أو المسػػاعدات التكنولوجيػػة والمسػػاندة الشخصػػية( حتػػى يسػػتطيع أف يػػنج  فػػي 

 الفصؿ الدراسي العادي.
يتمقى األطفاؿ المعاقيف التعميـ جنبػًا إلػي جنػب مػع األطفػاؿ األسػوياء إلػي أقصػى حػد ممكػف  -

 ألخرى . سواء في المدارس العامة أو األىمية أو مؤسسات العناية ا
ال يػػتـ نقػػؿ الطفػػؿ المعػػاؽ إلػػي الفصػػؿ الدراسػػي الخػػاص أو المػػدارس المعزولػػة أو نقمػػو مػػف  -

الفصػػؿ الدراسػػي العػػادي إال إذا كانػػت اإلعاقػػة شػػديدة ال تمكنػػو مػػف تمقػػي التعمػػيـ حتػػى مػػع 
 استخداـ المعينات والخدمات الخاصة.

 حتدٓد إ ساءاا التيفٔر .   ــ الثاث
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 التي يمكف االعتماد عمييا في اختيار مدارس الدمج : أوال : اإلجراءات 
 : ألولية اإلجراءات ا-
إعطاء معمومات كاممة إلدارة المدرسة عف فوة الطػالب التػي سػيتـ نقميػـ لمفصػوؿ فػي  -2

المدرسػػة مػػع توضػػي  الطػػرؽ واألسػػاليب التػػي يمكػػف دمػػج طػػالب التربيػػة الفكريػػة مػػع 
 أقرانيـ العادييف في المدرسة .

اختيػػػار المعممػػػيف المتميػػػزيف مػػػف المعاىػػػد والمعممػػػيف المنقػػػوليف مػػػف خػػػارج المنطقػػػة   -4
 وتوجييـ لمداس الدمج بما في ذلؾ معممي التربية الرياضية والفنية.

تسديد جميع حاجات البرامج المعتمدة في مػدارس التعمػيـ العػاـ مػف الوسػاوؿ التعميميػة  -7
 العاـ الدراسي . واألثاث والنقؿ   الباصات( قبؿ بداية

اختيار معمـ متابع متميػز مػف المعاىػد مػع بدايػة كػؿ برنػامج لمتابعػة احتيػاج البرنػامج  -2
والتنسػيؽ مػع قسػـ التربيػة الخاصػة والمعاىػد فػي نقػؿ الطػالب لمبػرامج ومػف ثػـ الرفػع 

 بالمعوقات والمشكالت التي تواجو البرنامج .
 الطبرئة: حتدٓد إ ساءاا التكٔٔه  اوسدئٕ لربىامج الدمج ّالتغلب علٙ اوشهالا ـ زابعٌا

لكي نتمكف مف تقيػيـ برنػامج الػدمج بشػكؿ جيػد فػي مػدارس التعمػيـ العػاـ  البػد مػف 
جراءات دقيقة تساعدنا عمى تقييـ البرنامج ولذلؾ قمنا بتشكيؿ لجػاف خاصػة  توافر وساوؿ واي

شد الطالبي ومعمػـ مػف مدير والوكيؿ واألخصاوي النفسي والمر في كؿ مدرسة مكونة مف   ال
 .البرنامج (

 "  الدمج ا عنلٔ٘اجيابٔا"  

اليػة والسػموكية واالنفع إعطاء فرصو لمطفؿ المعػوؽ ضػمف البيوػة التعميميػةو  تقميؿ الفوارؽ -
 . 
بحالػة العجػز التػي   جػراء الشػعور stigma المعػوؽ مػف الوصػمة تخمػيص أسػرة الطفػؿ -

 . مركز خاص تدعمت بسبب وجود الطفؿ في
اجتماعيػة مػع  لمػتعمـ ويكػوف عالقػات دافعيتػوالمعوؽ عمى تحقيؽ ذاتو ويزيد  يساعد الطفؿ -

  .األطفاؿ العادييف 
وأفػراد المجتمػع بصػفة  والمعممػيف والطػالب فػي المدرسػة  ةاالسر  يساىـ في تعديؿ اتجاىات  -

 اصة  .نحو األطفاؿ ذوى الحاجات الخ وػػػعام
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 عمػى ذوى الحاجػات الخاصػة و عػف قػرب معػوقيف عمػى التعػرؼاليساعد فوات األطفاؿ غيػر  -
واحتياجػػاتيـ وكيفيػػة  وواقعيػػو لطبيعػػة مشػػكالتيـ يتػػي  ليػػـ تقػػدير أفضػػؿ وأكثػػر موضػػوعيو

 . مساعدتيـ
 قتصػػػاديو المترتبػػػة عمػػػى خػػػدمات التربيػػػة الخاصػػػة فػػػياإللكمفػػػو ايسػػػاعد فػػػي تخفػػػيض   -

مكانيػػات االشػػخاص المعػػاقيف بشػػكؿ فعػػاؿ    المؤسسػػات الخاصػػة  و اسػػتخداـ طاقػػات واي
 لصالحيـ ولرفاىية اسرىـ ولتمنيو مجتمعاتيـ .

 قاعدة الخدمات التربوية لألطفاؿ المعوقيف األمر الذي يترتب عميو التوسع في قاعدة يرسخ -
 .  صصةالمتخ قبوؿ الطالب خصوصا الذيف ال تتاح ليـ فرصة االلتحاؽ في المراكز

ػػ يوفر الدمج لألشخاص المعاقيف حؽ اساسيًا وأصػيال ليػـ بػ ف يعيشػوا حيػاة كاممػة كمػواطنيف 
نكار الحقوؽ .  في قمب المجتمع ويحمييـ مف العزلة و التيميش واي

ػػ يساعد الدمج في تنمية قدرات افراد المجتمػع مػف يتعػامموف مػع االشػخاص المعػاقيف وتطػوير 
التعميـ والعمؿ في مؤسسات وخدمات المجتمػع بشػكؿ عػاـ ويػدفع الخدمات وأساليب وبرامج 

الى ابتكار نظـ وأدوات تستجيب الحتياجات كؿ افراد المجتمع باختالؼ قدراتيـ واحتياجػاتيـ 
. 

 ,,, اٌ دمج االطفال يف التعلٔه علٙ ضسٔل اوثال

لعػػادييف وي خػػذ ػػػػ يجعػػؿ الطفػػؿ المعػػاؽ يػػتعمـ بطريقػػة افضػػؿ ألنػػو يػػتعمـ مػػف زمالوػػو االطفػػاؿ ا
 فرصٌا لمتعرؼ عمى معمومات اكثر وتعمـ ميارات اكثر.

ػػ يساعد الطفؿ المعاؽ عمى اف يتعمـ كيؼ يتعامػؿ مػع بػاقي االطفػاؿ بطريقػة سػممية فيصػب  
، ويػػػػتخمص مػػػػف مشػػػػكالتو  النفسػػػػية اجتماعيػػػػا بدرجػػػػة اكبػػػػر وتصػػػػب  سػػػػموكياتو افضػػػػؿ

 واالجتماعية والسموكية .
 " جــــالدم عنلٔ٘ اضلسٔا" 

الشؾ مف وجود الكثير مف إيجابيات الدمج فػي مػدارس التعمػيـ العػاـ والتػي ال يمكػف 
حصرىا إال انػو ال يخمػو أي عمػؿ فػي بدايتػو مػف السػمبيات ومػف المالحػظ اف ىنػاؾ  بعػض 
السمبيات والتي قد يكوف  السبب فييا ضػعؼ الطػرؽ واإلجػراءات التػي بػدا بػو الػدمج وعػدـ 

ة فػػي اختيػػار المػػدارس أو المعممػػيف والتػػي تالفينػػا حػػدوثيا عنػػد فػػت  وجػػود اآلليػػة الواضػػح
 برامج جديدة ولعمى أىميا  :
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بيف األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة وباقي طمبة المدرسة خصوصػًا إذا مػا  زيادة اليوةػػ #
  التحصيؿ األكاديمي معيارًا أساسيًا لمحكـ عمى نجاح برنامج الدمج . اعتبرنا

األطفػاؿ ذوي االحتياجػات الخاصػة فػي المػدارس العاديػة مػف االىتمػاـ الفػردي  حرمػافػػػ   #
   ليـ في مراكز التربية المختصة . الذي يتوفر

الطفؿ المعوؽ عف المجتمع المدرسػي خصوصػًا عنػد تطبيػؽ فكػرة الصػفوؼ  زيادة عزلةػ  #
يجػاد المصػادر  أو الجماعػات المنسػجمة ، األمػر الػذي يسػتدعي إ المختصػة أو  غرفػة

الطمبػػة ذوي االحتياجػػات الخاصػػة وبػػاقي طمبػػة المدرسػػة  أنشػػطة تربويػػة مشػػتركة بػػيف
   العادية لمتخفيؼ مف ىذه العزلة .

الفشؿ عند األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة وبالتالي التػ ثير عمػى مسػتوى  دعيـ فكرةػػ ت #
مػػػا كانػػػت الػػػتعمـ وتػػػدعيـ المفيػػػـو السػػػمبي عػػػف الػػػذات خصوصػػػًا إذا  دافعتػػػييـ نحػػػو

   المعوؽ و إمكانياتو . المتطمبات المدرسية تفوؽ
مػف ذوي االحتياجػات الخاصػة ، بػؿ إف  إف الدمج قد ال يكوف الحؿ األمثؿ لكػؿ األطفػاؿػػ # 

يتمكنػػوف مػػف النجػػاح فػػي أوضػػاع  بعػػض األطفػػاؿ مػػف ذوي االحتياجػػات الخاصػػة قػػد ال
التػػي قػػد تقػػدـ ليػػـ فػػي تمػػؾ  الػػدمج المختمفػػة لتبػػايف حاجػػاتيـ وعػػدـ فعاليػػة الخػػدمات

 األوضاع الدراسية .. 
يتمنػاه الكثيػر مػف األفػراد مػف ذوي االحتياجػات الخاصػة  إف الدمج قد يكوف حممػًا وأمػالً  # ػ

اآلخر لما قد يطرأ مف سمبيات فػي عمميػة التطبيػؽ ال يػتـ  إال انو قد يكوف كارثة لمبعض
 .ليا احتواؤىا مسبقًا أو االستعداد

ونفسػييف  ية الدمج يجب أف يتـ اإلعػداد المسػبؽ ليػا بواسػطة خبػراء تربػوييفلذلؾ فإف عمم
 وأخصاوييف اجتمػػػاعييف أكفػػػػاء .

نقص الوعي والمعمومات عف طبيعػة العمػؿ مػع ذوي االحتياجػات الخاصػة  لػدى إدارات  # ػػ
 .  ومعمميف  مدارس التعميـ العاـ 

فػػي نشػػػر الػػوعي فػػػي حؼ والتمفػػاز القصػػور الواضػػػ  مػػف وسػػاوؿ األعػػػالـ مػػف  الصػػػ # ػػػػ
مكانيات واحتياجات الفوات الخاصة .المجتمع   عف قدرات واي

 ــ   صعْباا ّحتدٓاا تْا ُ بسامج الدمج :   
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ػػػػ  وجػػود اتجاىػػات سػػمبية فػػي المجتمػػع تجػػاه الػػدمج تنشػػ  اساسػػًا مػػف عػػدـ االقتنػػاع بفكػػرة اف  
االشخاص المعاقيف يمكػف اف يكونػوا مػواطنيف كػامميف فػي المجتمػع  يقومػوف بػ دوارىـ فيػو 
ويعيشوف مندمجيف  مع باقي المواطنيف فػي كافػة نػواحي الحيػاة ، وتبنػى  ىػذه االتجاىػات 

ايمػاف حقيقػي بقػدرات المعػاقيف مػف جيػة وبحقػوقيـ كمػواطنيف مػف جيػة نتيجة عدـ وجود 
 اخرى .

ػػ عدـ وجود الكوادر الفنية المدربة القادرة عمى تنفيذ الدمج فػي المػدارس أو مراكػز التػدريب أو 
امػػاكف العمػػؿ أو منافػػذ تقػػديـ الخػػدمات ، وعػػدـ كفايػػة االدوات والوسػػاوؿ واآلليػػات المناسػػبة 

امميف مػػع االشػػخاص المعػػاقيف قػػد تعػػودوا عمػػى العمػػؿ معيػػـ بمعػػزؿ عػػف لػػذلؾ ، اذ اف العػػ
المجتمػػػع ولػػػـ يعمػػػدوا الػػػى تطػػػوير قػػػدراتيـ لمعمػػػؿ فػػػي مجتمػػػع مفتػػػوح  ، والعػػػامميف مػػػع 
االشخاص مف غير المعاقيف لـ يمػروا بخبػرة لمعمػؿ مػع اشػخاص معػاقيف ولػـ يحػرص احػد 

ؿ عمػػى تطػػوير االسػػاليب واألدوات عمػػى مػػدىـ بيػػذه الخبػػرة ، ولػػـ يعمػػؿ الخبػػراء فػػي المجػػا
 المناسبة والتوسع في استخدميا بشكؿ كافي 

ػػ عدـ مالومة البيوة االجتماعية  في المجتمع لعممية الػدمج ففػي غالػب االحػواؿ تػتـ  ممارسػة 
انشػػطة المجتمػػع المختمفػػة فػػي بيوػػات غيػػر دامجػػة تصػػعب االداء وتجعمػػو مسػػتحياًل عمػػى 

االشخاص المعػاقيف غالبػًا فالشػوارع والسػاللـ ووسػاوؿ المواصػالت االصحاء أحيانا ، وعمى 
واإلجػػراءات  وموصػػفات المبػػاني وأسػػاليب الػػتعمـ والتػػدريب والعمػػؿ وغيرىػػا تعطػػؿ االداء وال 

 تساعد عمى االنتاج وال عمى الدمج .
ػػػػ عػػدـ وضػػع  العمػػؿ مػػع االشػػخاص المعػػاقيف بشػػكؿ عػػاـ والػػدمج بشػػكؿ خػػاص ك ولويػػة لػػدى 

ليف أو القيادات بسبب القصػور  فػي النظػر  والضػعؼ فػي االمكانيػات  والخػوؼ مػف المسوو 
تغيػػر االنظمػػة المسػػتمرة التػػي تعمػػد عمػػى عػػزؿ االشػػخاص المعػػاقيف و تيميشػػيـ ومحاولػػة 

شراكيـ   في حؿ مشاكميـ وتطوير مجتمعاتيـ تقميؿ متاعبيـ بدال مف دمجيـ واي
 ٍرِ الطلسٔاا :  اختاذٍا حٔال بعضجيب اإل ساءاا  اليت  .ــ 

االجتماع بجميع مديري ووكالء مدارس التعمػيـ العػاـ التػي بيػا بػرامج الػدمج و مناقشػة   -2
 جميع العقبات والمشكالت التي تواجو الدمج وكيفية معالجتيا.
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توجيو رواد النشاط بعمؿ أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية لبرامج الدمج في مػدارس    -4
رانيـ العػػادييف . ويػػتـ تغطيتػػو مػػف قبػػؿ مسػػووؿ األعػػالـ العالقػػات التعمػػيـ العػػاـ مػػع أقػػ

 العامة و بنشر الخبر في جميع األجيزة  اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمروية.
 حاجات البرامج مف الوساوؿ والعامميف قبؿ بداية كؿ عاـ دراسي  . توفير  -7
مػع حصػص التربيػة الخاصػة حصػص التربيػة وضػع آليػة  تنظػيـ الحصػص لكػي تتوافػؽ ػػ  2

 عميـ العاـ حتى يتـ دمج الطالب وتحقؽ األىداؼ المنشودة.الت
 :  دّز االضسٗ ّاجملتنع ّ االفساد يف عنلٔ٘ الدمج

 دّز األضسٗ:ــ  

، ويمكنيػا المشػاركة  إف لألسرة دور أساسي في عممية دمػج المعػاؽ فػي المجتمػع
فػػؿ لط، وأف يحػػرص ولػػي أمػػر ا المنػػزؿفػػي وضػػع البرنػػامج الفػػردي لمطفػػؿ وتطبيقػػو داخػػؿ 

السجالت المدرسػية طمع عمى ض، وي المدرسة عقدىاعمى حضور االجتماعات التي ت المعاؽ
لػذا فإنػػو مػػف الضػروري أف يكػػوف لػػولي أمػر الطفػػؿ المعػػاؽ الحػؽ فػػي تمثيػػؿ  و ،الخاصػة بػػ

 . وػػابن
 :ّاجملتنع  دّز األفسادــ  

أف اسػػتيعاب الطػػالب مػػف ذوي القػػدرات المتباينػػة فػػي مػػدارس وفصػػوؿ التعمػػيـ العػػاـ يعنػػي  -
عػػداد المػػنيج  حػػدوث تغييػػرات لجميػػع أعضػػاء المجتمػػع التربػػوي ، وتغييػػرات فػػي طػػرؽ واي

 الدراسي وتقديمو وكذلؾ تغييرات في العالقات المينية واإلنسانية. 
اد ومعتقػػداتيـ وأفعػػاليـ بػػداًل مػػف أف يكػػوف التغييػػر فػػي األسػػاس يجػػب أف يكػػوف حػػوؿ األفػػر  -

 حوؿ البرامج والمواد التعميمية والتكنولوجية أو األدوات. 
لػػيس مػػف الغريػػب أف يقمػػؽ المعممػػوف حػػوؿ كفػػاءتيـ وقػػدرتيـ عمػػى تمبيػػة احتياجػػات الطفػػؿ  -

المعاؽ ، فكثير مػنيـ يشػعر بالتعػاطؼ والحػزف نحػو الطفػؿ ، فػي حػيف يقػنط الػبعض حػيف 
 .ب ف عمميـ مع الطفؿ المعاؽ سوؼ يكوف في مقدمة جميع مياميـ األخرى يشعروف 

يتعػػرض المعممػػوف لمشػػاعر متناقضػػة مػػف التحػػدي واألمػػؿ والدىشػػة والواقعيػػة واإلحبػػاط ػػػػ قػػد 
لػػذا فػػإف ردود الفعػػؿ ىػػذه تتػػ ثر بدرجػػة قويػػة بمعتقػػدات المعممػػيف  والخػػوؼ وعػػدـ الكفػػاءة ،

حػػػوؿ التجديػػػد ، إدراكيػػػـ لقػػػدرتيـ عمػػػى اسػػػتخداـ التجديػػػد  ونػػػوع الػػػدعـ والمسػػػاعدة التػػػي 
يتمقونيػػا حػػيف يقومػػوف بمحاولػػة تنفيػػذ التغييػػر.ومف ىنػػا يحتػػاج األفػػراد إلػػي تمقػػي الػػدعـ 
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التػي ينتمػوف إلييػا لتجػاوز ردود الفعػؿ  والمساندة مف بعضيـ الػبعض وكػذلؾ مػف المنظمػة
 .الضرورية وغير المريحة لمتغيير 

مػف أجػؿ التغييػر حتػى لػو  األفػراد غالبػًا مػا يحتػاجوف إلػي توجيػو وتػدريبعمينا أف نتػذكر أف ػػ 
كػػػانوا مػػػع الفكػػػرة الجديػػػدة ،  ومػػػف شػػػ ف التشػػػريعات والتعميمػػػات الصػػػادرة عػػػف النظػػػاـ أو 

ة سػػرعة عجمػػة تطػػور ممارسػػات الػػدمج. كمػػا أف دعػػـ إدارة المدرسػػة أف تسػػاعد فػػي زيػػاد
المدرسة تعتبر حيويػة إلعػداد مػدارس الػدمج. فالبػد مػف دعػـ لعمميػة التغييػر وىػذه العمميػة 

 تشتمؿ عمى عامميف أساسييف ىما النظاـ واألفراد المرتبطيف بذلؾ النظاـ.
مػف إعػداد طػرؽ تسػم  باسػتمرار ال يعني الوصوؿ إلي التغيير انتيػاء العمميػة ، ولكػف البػد ػػ  

ذلػؾ التغييػر ، لػذلؾ يبػدو مػف الضػروري أف تكػوف طػرؽ اسػتمرار التغييػر والمحافظػة عميػػو 
 أجزاء أساسية مف خطط التغيير. 

لػػػي ثقافػػػة تغػػػذى الكفػػػاءة          ولكػػػي يػػػنج  التغييػػػر فإنػػػو يحتػػػاج إلػػػي دعػػػـ مػػػادي قػػػوي واي
تمفػػة فػػي شػػكؿ مػػواد وعػػامميف وتػػدريب ، واألخػػالؽ والمبػػادئ ، ويجػػب تػػوفير المصػػادر المخ

ولكي تبرىف عمى التزاـ المدرسة بالفكرة الجديدة البد مف إعداد خطػط ومشػاريع محػددة مػف 
 أجؿ استمرار اإلجراءات ، كما يجب تقديـ مختمؼ أشكاؿ الدعـ لتنفيذ الخطة. 

رامج التربيػة الخاصػة غالبًا ما يحتاج المعمموف العادييف إلي المصادر المتوفرة حاليػًا ضػمف بػػػ 
لمساعدتيـ في العممية التعميمية لمطالب المعاقيف ممػف يتواجػدوف فػي فصػوليـ الدراسػية ، 
وأيضًا تزويػد أوليػاء األمػور والطػالب وغيػرىـ مػف الجيػات الميتمػة كمجمػس إدارة المدرسػة 

وتنسػيؽ  بالمعمومات يعتبر أمرًا ضروريًا وىامًا ، وكذلؾ مف األمور األساسػية طػرؽ مواومػة
 عممية تقديـ المنيج في إطار جديد. 

ويعتبر الغرض مف التربية ىو تكويف مجتمعات داخؿ المػدارس تشػبو تمػؾ المجتمعػات          
التي سيعيش فييا الطالب في المستقبؿ ، عندوذ فإف الحاجة لمػدمج تكػوف ماسػة. ويتطمػب 

دـ لممعممػيف الػذيف ينفػذوف تنفيذ الدمج رؤيػة مشػتركة وخطػة واضػحة ، ويعتبػر الػدعـ المقػ
الدمج أساسيًا ، ويتـ تزويدىـ بالمعمومات والوقت والتػدريب والمصػادر الػذي يسػم  بتكيػؼ 
األفػػراد لمفمسػػفة الجديػػدة وتعػػاونيـ فػػي تنفيػػذ عناصػػر أساسػػية لمتغييػػر حتػػى يتحقػػؽ النجػػاح 

 لمدمج.
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 االقرتاحاا ّالتْصٔاا : ـ 

يجػػب آف يكػػوف ىنػػاؾ دور إعالمػػي بجميػػع قنواتػػو لتوعيػػة المجتمػػع بالقػػدرات واإلمكانيػػات  ػػػػ  2
 لذوي االحتياجات الخاصة .  

قبوؿ طػالب الػدمج وتػوفير كػؿ متطمبػات عمميػة الػدمج يجب أف يكوف ىناؾ آلية محدده في  ػػ 4
 . ( فيما يخص   التييوة _ الدراسة

 وعػػديؿ السػػموؾ فػػي كػػؿ برنػػامج مكونػػة مػػف المػػدير يجػػب أف يكػػوف ىنػػاؾ لجنػػة لرعايػػة وت ػػػػ 7
األخصاوي النفسي والمرشد الطالبػي ومعمػـ متميػز مػف البرنػامج لمتابعػة الحػاالت السػموكية 

 وعالجيا ومتابعة الطالب الجدد في فترة المالحظة ورفع تقرير دوري عف حالتيـ .
معاىػػػد ومػػػديرى  العاديػػػة  ووكػػػالء المػػػدارس يجػػب أف يكػػػوف ىنػػػاؾ اجتمػػػاع دوري لمػػػديري - 2

 لتربية الخاصة ومناقشة المستجدات في البرامج ووضع الحموؿ المناسبة  ا
 .ـ الفوات الخاصة في مدارس الدمجعمؿ دورات خاصة لغير المتخصصيف في رعاية وتعمي - 2
 ضرورة توسيع المشاركة والتفاعؿ االجتماعي والثقافي والرياضي لممعاقيف في المجتمع . - 2
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 اوسا ــــــع 

(. الػدمج فػي فصػوؿ ومػدارس التعمػيـ العػالي، دار الكتػاب 4002كماؿ سػالـ سيسػالـ .  ػػ 
 الجامعي. 

(.الػػدمج الشػػامؿ 4000زيػػداف السػػرطاوى ،عبػػدالعزيز عبػػد الجبار،عبػػد العزيزالشػػخص .  ػػػػ
 مكتبػػو دار الكتػػاب الجػػامعى، االحتياجػػات الخاصػػة.مفيومو وخمفيتػػو النظريػػة. لػػذوى
 يف اإلمارات.الع
قػػػات البسػػػيطة فػػػى الفصػػػؿ تػػػدريس ذوى اإلعا (.4000بػػػد اهلل ىػػػاروف . صػػػال  ع ػػػػػ

 دار الزىراء. العادى.
دمػػج ذوى اإلعاقػػات الذىنيػػة فػػى مدارسػػنا ،جامعػػة الممػػؾ      ( . 2552.  صػػالح الموسػػىػػػػ 

 سعود، كمية التربية،الرياض.
ة األطفاؿ غيػر العػادييف مقدمػة فػى التربيػة  سيكولوجي . (4022  . ػػ فاروؽ الروساف

 الخاصة .األردف : عماف ، مكتبة الجامعة .
وتعميميـ ػػ مقدمة فى  (. سيكولوجية األطفاؿ غير العادييف4004ػػ ىاالىاف وكوفماف .  
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