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ملدص البخح
ىددددل البادددث الادددال إلددد و ددد تصدددور مقتدددرح لمواجيدددة بعدددض ممدددكىت دمددد ذو
االاتياجدددات ال اصدددة بمددددارس الامقدددة اىولددد مدددن التعمددديم اىظاظددد لددد ماالظدددة الد يميدددة
ولتاقيق ىذا اليدل تم اظت دام المني الوصف

وأداة االظتبانة الت ت منت ثىثدة ماداور

رئيظة تمثمت ل  :الممكىت اإلدارية والممكىت التعميميدة والممدكىت االجتماةيدة واىظدرية
وتددم تطبيقيددا ةم د ةينددة مددن معمم د مدددارس الامقددة اىول د مددن التعمدديم اىظاظ د بددبعض
اإلدارات التعميمية ل ماالظدة الد يميدة المطبدق بيدا نظدام الددم

وبمد ةددد العيندة )064

معمما ومعمم ًة وذلك لمكمل ةن مد توالر تمك الممكىت بالمددارس و ددم البادث ةددداً مدن
ً
بناء ةم ما أظيرتو الدراظة الميدانية من نتائ .
المتطمبات التربوية لتنفيذ التصور المقترح ً

The aim of the research is to develop a proposed perception to face
some of the problems of integrating those with special needs in the first
cycle of basic education schools in Dakahlia Governorate, To achieve this
purpose, the descriptive method was used, It was applied to a sample of
teachers of the first cycle of basic education in some educational
administrations in Dakahlia governorate, which applied the integration
system. The number of sample (160) teachers, in order to detect the
availability of these problems in schools, the research presented a number
of educational requirements to implement the proposed vision based on
the results of the field study

- 024 -

بعض مشكالت دمج ذوى االحتياجات الخاصة بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة الدقهلية

...........

مكدمة
ميد القرن الاادي والعمرين تطوارت وانجازت كبيرة ل

م تمل ميادين التربية

ال اصة ايث تغيرت النظرة الظمبية تجاه ذو االاتياجات ال اصة إل نظرة تفاؤلية تقوم
واالجتماة ال الفصل ل مدارس اصة ليم طا ة إنظانية وجزء ال

ةم الدم التعميم

يتج أز من الموارد البمرية الت
اإلنمائية لممجتم

ينبغ

أ ذىا بعين االةتبار ةند الت طيط واإلةداد لمموارد

لذو االاتياجات ال اصة ميما ا تمفت لئاتيم وبمغت درجة إةا تيم لإن

لدييم دوال لمتعمم واالندماج ل الاياة العادية من ىل التركيز ةم تنمية ما لدييم من
إمكانات و درات ل
مجتم اليوم والت

مجاالت التعمم والمماركة ،وىذا ما تؤكده التربية الاديثة الت
تؤكد ةم

اق كل لرد ل

تظود

االنتفاع بال دمات التربوية والتعميمية الت

تظاةده ةم النمو إل أ ص اد ممكن تاقيقاً لمبدأ تكالؤ الفرص بصورة ةامة والفرص

لكر وممارظة.
التعميمية بصفة اصة لكالة اىلراد ل المجتم ًا
ية دم

وتُعد
مجتم و ية ةصر بكل توجياتو ومعطياتو التربوية واال تصادية واالجتماةية واإلنظانية

ل

ذوي االاتياجات ال اصة دا ل المدارس والفصول العادية

ظل لمظفة ومعار التعميم لمجمي

العادية تعمل ةم

لعممية دم

تعزيز التفاةل اإليجاب

العاديين وتقديم التعزيز المادي والمعنوي ليم

ذو االاتياجات ال اصة ل

ية

المدارس

بين طىب ذوي االاتياجات ال اصة والطىب
ر . )049 2448

و د أكدت ةديد من الدارظات أن دم المعا ين من ذو االاتياجات ال اصة الاركية
والظمعية والبصرية والعقمية) م أ رانيم العاديين يظاةدىم ةم

تطور نموىم و دراتيم

الم تمفة كما أن ليذا الدم دو ارً لعاالً ل تقبل الطمبة اآل رين ليم ويتيح ليم الاياة ل
بيئة طبيعية بعيدة ةن العزلة والوادة االجتماةية

الروظان 04 0998؛ الم ص

 )290 2400وىذا ما نامدت بو جمي المواثيق والعقود ل العالم لرةاية ذو االاتياجات
ال اصة والنيوض بتربيتيم وتاظين ظرول معيمتيم ايث أكدت المادة  )22من اتفا ية
اقوق الطفل وصد ت ةمييا  )090دولة منيا جميورية مصر العربية ةم
اإلةا ات ليم الاق ل

التعميم بمكل يؤد

لتاقيق أ ص

تكامل اجتماة

وأ ص

أن ذو
تنمية

لردية ممكنة ظميمان  )00 0998كما أكد نص ممروع العقد العرب لممعا ين ةم العمل
لاصول الطفل المعاق ةم

كالة الاقوق وال دمات بالتظاوي م أ رانيم العاديين وازالة
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جمي العقبات الت تاول دون تنفيذ ذلك ول مجال التعميم نص ممروع العقد ةم
لرص متكالئة لمتربية والتعميم لجمي
من جمي

المبكرة

مان

اىم اص ذوي االاتياجات ال اصة منذ الطفولة

المؤظظات التربوية

والتعميمية ل

أبو

صفوليا النظامية

غريب . )268 2449
و د أمارت بعض الدراظات منيا دراظة ال طيب والاديدي  )04 2449ودراظة
الديب  )097 2400ودارظة  )Fareo, 2012,189,إل

أن أظموب الدم

ي

مظئوليات كبيرة ةم ةاتق الم ططين التربويين والمنفذين بمؤظظات التعميم بل الجامع
أةباء جديدة ةم المعممين ل المجتم المدرظ لم يكونوا مطالبين بيا ليما
كما ي يل
ً
و د ال يكونوا مييئين لمقيام بيا والتغيير ل المناى واىظاليب وآليات تقديم
م
ال دمات الم تمفة ليم لذا يمزم اإلةداد الجيد والتييئة الكالية لتطبيق أظموب الدم

وأن

تُت ذ كالة اإلجراءات وتُعقد جمي التدريبات الىزمة ات يظتطي المعممون من التعامل م
ذوي االاتياجات ال اصة بمكل أكثر كفاءة ولعالية.
وةم

الرغم من وجود نصوص وا اة ت من اقوق ذوي االاتياجات ال اصة

ومبادرة وزارة التربية والتعميم ل مصر بإصدار القرار الوزار ر م  )252بتاريخ  5أغظطس
ى لمقرار الوزاري ر م  )02لظنة 2405م
2407م تعدي ً

بمأن بول التىميذ ذو

االاتياجات البظيطة بمدارس التعميم العام ايث نص القرار ةم أن ُيطبق نظام الدم
لمطىب ذو اإلاتياجات البظيطة بالفصول النظامية بمدارس التعميم العام الاكومية
والمدارس ال اصة ومدارس الفرصة الثانية والمدارس الرظمية لمغات والمدارس الت تدرس
اصة ل جمي مراال التعميم بل الجامع ومرامة رياض اىطفال وبما ي تاره ول

مناى

أمر الطفل ذو االاتياجات ل

إلااق طفمو بمدرظة دامجة أو مدرظة تربية اصة وتمتزم

المدارس الت تطبق ىذا النظام باإلةىن ةنو دا ل و ارج المدرظة .وزارة التربية والتعميم
)2407
ولكن ىذه النصوص والق اررات لم يتاقق منيا إال النذر اليظير ويرج

ذلك إل

مجموةة من الممكىت الت تواجو تطبيقيا وىو ما أكدت ةميو بعض الدراظات منيا دراظة
) (Koutrouba& Vamvakari & Steliou, 2006,391ودراظة أبوغريب 2449
 )257ودراظة

لرج  (Fareo,2012,181) )092 2400ودراظة
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 )044 2400ومن ىذه الممكىت :نقص ةدد المعممين المؤىمين بكالة ت صصاتيم
لمتعامل م

ااالت اإلةا ة و مة

ال اصة تدن

مظتو

التدريب الجيدة لدم

تعميم برام

الجودة والتغطية بالنظبة لم دمات المقدمة لألطفال ذوي اإلةا ة

ونقص المناى المت صصة ونقص التمويل والدةم المال
برام

الدم

باإل الة إل القصور ل إةداد

ايث ال يوجد معمومات والية ةن أظاليب دم

وكيفية تقديميا ومد

ذو

االاتياجات

ذوي االاتياجات ال اصة

لاةميتيا وتأثيرىا لذوي االاتياجات ال اصة إل

المينية و عل التواصل م أولياء اىمور و مة البرام

جانب ال غوط

اإلةىمية الموجية إل

ذوي

االاتياجات ال اصة وتدىور اىبنية التعميمية و عل مناظبتيا ليم.
تناةا بأن ذو االاتياجات ال اصة بما لدييم من درات وامكانات إذا تولرت ليم
وا ً
جنبا
ال دمات التربوية والتأىيمية والرةاية والفرص المتكالئة ظيتمكنون من المماركة بفاةمية ً

إل جنب م ألراد المجتم اى ر ل تاقيق التنمية الماممة باإل الة إل ما أكدتو ال طة
االظتراتيجية لتطوير التعميم بل الجامع ةم
بجمي مدارس التعميم العام ةم

رورة االىتمام بدم ذو اإلةا ة البظيطة

ا تىل أنواةيا ال طة االظتراتيجية لتطوير التعميم بل

الجامع  )2424-2400تبين أىمية الااجة إل

التعرل ةم أبرز الممكىت الت

تواجو

دم ذوي االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية
وىذا ال يتأت

إال من ىل القيام بدراظة ةممية واةية تقوم ةم

مجموةة من المتطمبات واآلليات الى زمة لمتغمب ةمييا.

تاديدىا ومن ثَم و

ومن الدراظات الت تناولت دم ذوي االاتياجات ال اصة؛ وأكدت ةم أىمية دراظة
ممكىت دمجيم بالمدارس العادية دراظة ) (Avramidis & Norwich,2002بعنوان"
موا ل المعممين تجاه الدم  :مراجعة لألدب" والت

اظتيدلت تاميل موا ل المعممين تجاه

دم اىطفال ذوي االاتياجات التعميمية ال اصة بمدارس العاديين من ىل تاميل اىبااث
الت تناولت ذلك و د توصمت الدراظة إل مجموةة من النتائ أبرزىا؛ أن المعممين يبدون
اتجاىا إيجابيا ناو دم ذوي االاتياجات ال اصة بمدارس العاديين
من العوامل الت

د ت ؤثر ةم

ولكن ىناك مجموةة

بول المعمم لمبدأ دم ذوي االاتياجات ال اصة منيا ةوامل

ذات الصمة بالمعمم ذاتو ةوامل متعمقة بالبيئة التعميمية مثل توالر الدةم المادي والبمري
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كيفية دم

وأوصت الدراظة بتولير أنواع التدريب الكالية لممعممين ةم

...........

ذوي االاتياجات

ال اصة بالمدارس.
كما جاءت دراظة ) (Cambra & Silvestre, 2003بعنوان "الطىب ذوي
االاتياجات التعميمية ال اصة ل الفصول الدراظية الماممة :الدم االجتماة ومفيوم الذات"
االجتماة

لتظتيدل تقييم الدم

بكاتالونيا إظبانيا) والقاء ال وء ةم

لطىب ذوي االاتياجات ال اصة بمدارس العاديين
العى ة المتبادلة بين إدراك مجموةة اى ران وبناء

مفيوم الذات الم ص لد طمبة ذوي االاتياجات ال اصة و د امت الدراظة بإجراء ت طيط
اجتماة

وا تبار ذات

المفيوم يغط

ثىثة أبعاد :المفيوم الذات

االجتماة

والم ص

طالبا من ذوي االاتياجات ال اصة الظمعية
واىكاديم ايث تكونت ةينة الدراظة من ً 97
الاركية البصرية التعميمية والعقمية وتوصمت الدراظة إل مجموةة من النتائ أبرزىا؛ أن
ذوي االاتياجات ال اصة لدييم مفيوم ذات
نظرائيم

إيجاب

ةم

الرغم من أنيم أ ل بكثير من

اصة ل اىبعاد االجتماةية واىكاديمية كما أكدت الدراظة أنو ةم الرغم من أن

الدم المدرظ ىو مرط

روري يظيل الدم االجتماة لطىب ذوي االاتياجات ال اصة

 -وبالتال تاظين مفيوميم الذات  -ليو ل اد ذاتو ليس كالياً لتاظين كل من جوانب

التنمية االجتماةية والعاطفية وةميو لقد أوصت الدراظة ب رورة ا تراح معايير لمتد ل

المناظب واىنمطة التعميمية من أجل لعالية الدم .
واظتيدلت دراظة ) (Koutrouba& Vamvakari & Steliou, 2006بعنوان"
العوامل المرتبطة بموا ل المعممين ناو إدراج الطىب ذوي االاتياجات التعميمية ال اصة ل
برص" تاديد العوامل المؤثرة ةم اتجاه المعممين ناو دم ذو االاتياجات ال اصة م
الطىب العاديين بعد تنفيذ القوانين الجديدة المتعمقة بالتعميم ال اص ل
الدراظة ةم المني الوصف
الواردة ل

وتوصمت الدراظة إل مجموةة من النتائ أبرزىا؛ أن اىاكام

القوانين الجديدة اةتمدت المظار الصايح لدم

بالمدارس ال اصة

برص واةتمدت

ذوي االاتياجات ال اصة

إال أن صور البنية التاتية يؤثر ةم دمجيم بالمكل المناظب كما

أكدت الدراظة ةم توالر الرغبة اإليجابية لممعممين لدم ذوي االاتياجات ال اصة وأوصت
ب رورة تدريب المعممين أثناء ال دمة ةم كيفية التعامل م ذوي االاتياجات ال اصة.
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ل اين ىدلت دراظة

ر  )2448بعنوان" اتجاىات المعممين والطىب بالمدارس

المظتقمة ناو دم ذوي االاتياجات ال اصة بالصفول العادية ل
إل

...........

وء بعض المتغيرات "

التعرل ةم اتجاىات المعممين ناو الدم المامل وتاديد الفروق بين اتجاىات كىً من

المعممين و الطىب العاديين وال غوط الت

د يتعرض ليا كل منيما ل

لصول الدم

ايث تم تطبيق اظتبانة ةم ةينة من معمم المرامتيين اإلةدادية والثانوية بم ةددىم 27
طالبا من طىب الصل اىول الثانوي وتوصل
) معمماً ومعممة كما مممت العينة )66
ً
الباث إل مجموةة من النتائ أبرزىا ؛ وجود اتجاىات إيجابية لد كل من المعممين
والطىب بالصفول العادية ناو الدم المامل كما أوصت الدراظة ب رورة إجراء مزيد من
الباوث لتاديد المتطمبات الىزمة من وجية نظر المعممين لنجاح ةمميات الدم

م

التركيز أي اً ةم الممارظات الفعمية لعممية الدم وأثرىا ةم الفرد واىظرة والمجتم .
و د اظتيدلت دراظة الدبانية

الظمعية ل

والاظن  )2449بعنوان "دم الطمبة ذوي اإلةا ة

المدارس العادية من وجية نظر المعممين" التعرل ةم

طىب ذوي اإلةا ة الظمعية ناو تعميميم ل المدارس العادية
اىردن باإل الة إل

تاديد الفروق ل

وجيات نظر معمم

من مظار الدم المامل ل

وجيات النظر تبعاً لمتغير نوع المدرظة ومظتو

الصل ومكان التدريس واةتمدت الدراظة ةم المني الوصف

وتم تطبيق اظتبانة ةم

ةينة من المعممين بم ةددىم  045معمماً وتوصل الباث إل مجموةة من النتائ أبرزىا؛

مراةاة الفروق الفردية ةند بناء المناى والبرام التعميمية لذوي االاتياجات ال اصة تولير
التظييىت المادية دا ل المدارس والغرل الصفية لتى ئم الااجات الفردية لذوي االاتياجات
ال اصة ووأصت الدراظة ب رورة ةقد دورات تدريبية مظتمرة لمعمم

اإلةا ة الظمعية

لتاظين مياراتيم لمتعامل م التىميذ من ذو االاتياجات ال اصة.
وجاءت دراظة ) (Wong-Ratcliff & Ho, 2011بعنوان" ىل يمكن لمتعميم الدمج
تمبية ااتياجات الطىب م

طىب ذوي االاتياجات ال اصة الظتعراض ما توصمت إليو

الدراظات العممية اول دم ذوي االاتياجات ل المناطق اىظيوية
كون

و صوصاً مدينة ىون

ايث توصل الباث إل مجموةة من النتائ أبرزىا؛ أن مظتو التاصيل اىكاديم

لمطىب العاديين م طىب ذو االاتياجات ال اصة ل

الفصول الدراظية الماممة كانت

نتائجو م تمطة أما بالنظبة لممجاالت العاطفية واالجتماةية أمارت الدراظات إل أن الطىب
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كانوا ظمبيين اول تجاربيم ل

...........

الفصول الدراظية الظائدة وكانوا أ ل تقدي ارً لمفاىيم الذاتية

وااترام الذات من أ رانيم وةميو أوصت الدراظة ب رورة و

برام و طط بديمة من بل

صانع الظياظة التعميمية والبرام اإلرماديو ىظر الطىب من ذوي االاتياجات لمظاةدتيم
ةم تاقيق ااتياجاتيم التعميمية واالجتماةية.
ل اين ىدلت دراظة
دم

منصور وةواد  )2402بعنوان "تصور مقترح لتطوير نظام

اىطفال ذوي االاتياجات ال اصة بمرامة رياض اىطفال ل

بعض الدول – دراظة مقارنة" و

ظورية ل

وء

برة

تصور مقترح لتطوير نظام دم اىطفال ذوي االاتياجات
وء برة بنغىديش ونيبال ايث اةتمدت

ال اصة ل مرامة رياض اىطفال بظورية ل

الدراظة ةم أظموب بيرادي ل المقارنة من ىل المناظرة بين دولت المقارنة وتاديد نقاط
التمابو واال تىل وانتي ت الدراظة بو
التمابو واال تىل والذ
المعممين المني

تصور مقترح ل

وء تاميل وتفظير نقاط

ت من مجموةة من المىمح تمثمت ل ؛ اىىدال

المتعممين

البيئة غرل النماط اىظرة والمجتم المام .

وجاءت دراظة )(Amado, Stancliffe, McCarron& McCallion,2013
بعنوان" الدم االجتماة ومماركة المجتم لأللراد ذوي اإلةا ة الفكرية النمائية" لتظتيدل
التعرل ةم إمكانية الدم االجتماة لذو اإلةا ة الفكرية ل المجتم من ىل مماركة
مجتمعية لعالة باإل الة إل

تاديد أنواع ال دمات والدةم الىزميين لتمك الفئة من ذوي

االاتياجات ال اصة و د توصمت الدراظة إل مجموةة من النتائ أبرزىا؛ أن ةممية الدم
االجتماة تعتمد بصفة رئيظة ةم الفيم اإليجاب

ىلراد المجتم ليذه الفئة و د أوصت

الدراظة ب رورة تولير بيئة ثقالية مىئمة لعممية الدم االجتماة لذوي اإلةا ة العقمية كما
أكدت الدراظة ةم أىمية العمل الجماة بين الييئات الم تصة بذلك.
وجاءت دراظة غانم  )2405بعنوان وا

ال دمات التربوية المقدمة لمطىب من ذوي

االاتياجات ال اصة ل المدارس الاكومية اىظاظية ل مدينة جنين من وجية نظر العاممين
لتظتيدل معرلة وا

ال دمات التربوية المقدمة لمطىب من ذوي االاتياجات ال اصة ل

المدارس الاكومية بمدينة جنين واةتمدت الدراظة ةم
الدراظة تم إجراء مقابىت م بعض العاممين ل

المني

الوصف

ولتاقيق ىدل

المدارس الاكومية وتوصمت الدراظة إل

مجموةة من النتائ أبرزىا؛ إداراك المباوثين أىمية تقديم ال دمات التربوية الىزمة لمطىب
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ذوي االاتياجات ال اصة وأو ات الدارظة مد
الظميم م الطىب ذوي االاتياجات ال اصة

...........

ا تناع المعممين ب رورة التعامل التربو
كما أوصت الدراظة بأىمية تولير اى نمطة

والوظائل التعميمية المناظبة لمطىب ذوي االاتياجات ال اصة.
واظتيدلت دراظة بطانية والرويم
اىطفال ذوي اإلةا ة الاركية ل

 )2405بعنوان " اتجاىات المعممين ناو دم
ممال المممكة العربية الظعودية"

المدارس الاكومية ل

التعرل ةم اتجاىات المعممين ناو دم اىطفال المعا ين اركياً ل المدارس الاكومية ل
المني

ممال المممكة العربية الظعودية واةتمدت الدراظة ةم

الوصف

ايث طبقت

الدراظة اظتبانة ةم ةينة من المعممين بمدارس المرامة اإلبتدائية بممال المممكة العربية
الظعودية بم ةددىم  ) 768معمماً ومعممة و د توصمت الدارظة إل مجموةة من النتائ

أبرزىا؛ وجود اتجاىات إيجابية لد
رغبة لد

المعممين ناو دم اىطفال ذوي اإلةا ة الاركية وجود

المعممين إل بذل أ ص ما لدييم من جيد لمت طيط الاتياجات ذوي االاتياجات

ال اصة وأوصت الدراظة بتطوير وتاديث المدارس الت ظيتم بيا الدم والعمل ةم توةية
العاممين لييا واجراء تعديىت ةم اىبنية المدرظية بما يتىءم م طبيعة ذوي االاتياجات
ال اصة.
واريري  )2406بعنوان" الممكىت اإلدارية والتعميمية ل

واظتيدلت دراظة ارب

برام الدم بمدارس القصيم من وجية نظر معمم التربية ال اصة" التعرل ةم الممكىت
اإلدارية والتعميمية الت تواجو معمم التربية ال اصة بمدارس منطقة القصيم والتعرل ةم
إيجابيات وظمبيات برام
المني الوصف
من معمم

الدم

المطبقة ل

مدارس التعميم العام واةتمدت الدراظة ةم

ايث تم تطبيق اظتبانة ةم ةينة من المعممين بم ةددىم  )244معمماً

التربية ال اصة ل

منطقة القصيم وتوصمت الدراظة إل مجموةة من النتائ

أبرزىا؛ من أىم الممكىت اإلدارية الت تواجو برام الدم
بمعمم

ذوي االاتياجات

لممعممين
بمدارس الدم

صور اإلدارة ةن تولير الدورات التدريبية و دمات التربوية

عل إمراك المعممين ل

أوصت الدراظة ب رورة رل

عل اىتمام اإلدارة المدرظية

مظتو

العىج الظموك

لذوي االاتياجات ال اصة وةميو

اإلمرال والمتابعة من بل مكاتب التربية والتعميم

إل جانب تولير الوظائل التدريبية المناظبة لكل من المعممين والمديرين.
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ومدددن دددىل ةدددرض الدراظدددات الظدددابقة يتبدددين

...........

دددرورة االىتمدددام بدددذوي االاتياجدددات

ال اصددة وتددولير بيئددة تعميميددة طبيعيددة ليددم بعيدددة ةددن العزلددة والوادددة االجتماةيددة

وىددذا

البادددددث وان تمددددددابو مدددددد بعدددددض الدراظددددددات والباددددددوث الظدددددابقة مثددددددل دراظددددددة اربدددددد
واريدددري  )2406لدددد دراظددددة الممددددكىت التددد تواجددددو دمدددد ذوي االاتياجددددات ال اصددددة
باإل ددالة إلد التمددابو مد بعددض الدراظددات لد اةتمدداده ةمد المددني الوصددف مثددل دارظددة
بطانيددة والرويم د  )2405ودراظددة غددانم  )2405إال أنددو ي تمددل ةنيددا ل د طبيعددة البيئددة
الت يتم لييا التطبيق وما يؤثر لييا من متغيرات ا تصادية واجتماةيدة وثقاليدة إلد جاندب
طبيعددة المرامددة التد يتناوليددا ايددث يعددرض لمممددكىت التد تواجددو دمد ذوي االاتياجددات
ال اصة بمدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية ومااولة و

تصدور

مقترح لمواجية تمك الممكىت و د اظتفاد الباث الاال من الدراظات الظدابقة لد صدياغة
اإلطار النظري لمباث وكيفية بناء االظتبانة وتقنينيا.

مصكلة البخح
أكدت جمي المواثيق الدولية والعربية ومن بميا اىديان الظماوية ةم اق اىطفال
ذو

االاتيا جات ال اصة ل

الاياة الكريمة وأاقية اصول ىؤالء اىطفال ةم

الجيود إلمدادىم بالرةاية وتولير بيئة تربوية مناظبة ليم تظاةدىم ةم

أل ل

النمو والتطور

وتاقيق أ ص ما تصل إلييا إمكاناتيم و دراتيم.
ول

وء التوجيات التربوية الاديثة الت تناد

بدم

ذوي االاتياجات ال اصة م

أ رانيم العاديين وةم الرغم من الجيود المبذولة ل ظبيل دم ذوي االاتياجات ال اصة
ل المدارس العادية إال أن تطبيق ىذا الدم يواجيو ةدة ممكىت ت تمل با تىل زواية
النظر إل الدم ايث توجد ممكىت إدارية وممكىت مرتبطة بالعممية التعميمية وممكىت
ترتبط بأظر ذوي االاتياجات ال اصة باإل الة إل أنو أ ال بعض اىةباء الجديدة ةم
المنظومة التربوية لم تكن مطالبة بيا ليما م
ةم

ذلك

ولم تكن مييئة بعد الظتقبالو مما ترتب

عل االىتمام بطىب ذوي االاتياجات ال اصة ل

االجتماةية بينيم وبين أ رانيم العاديين.
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وجدير بالذكر أن اظتمرار تمك الممكىت ي ل باقوق ذوي االاتياجات ال اصة ل
التعميم ومن ثم تصبح الرةاية المقدمة ليم غير مناظبة كما أنيا تؤدي إل تظربيم من
المدراس والت

تعد المكان اىل ل لتقديم الرةاية النفظية والتربوية ليم وتاويل طا اتيم

المعطمة إل طا ات لعالة ومنتجة وةميو أكدت دراظة كىً من ةم وةامور )022 2400

ودراظة ظكران  )25 2402ودراظة غانم )289 2405
 )252 2402ةم

رورة دراظة الممكىت الت

بمدارس العاديين والعمل ةم

ودراظة منصور وةواد

تواجو دم ذوي االاتياجات ال اصة

ةىجيا مما يعود بالنف ةمييم وةم

ذوييم باإل الة إل

أىمية وجود ثقالة جديدة لمتعامل م ذو االاتياجات ال اصة ودمجيم م العاديين و رورة
ت الر الجيود الرظمية وغير الرظمية وتولير المتطمبات المادية والبمرية الت يبن ةمييا
الدم

م

تولير التوةية المظتقبمية وتكوين اتجاىات ايجابية لدي المجتم

ناو ذو

االاتياجات ال اصة و رورة تولير البيئة المادية والمعنوية المناظبة ليم.
وةميو يمكن صياغة ممكمة الباث ل الظؤال الرئيس اآلت :
كيل يمكن مواجية بعض ممكىت دم

ذو

االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة

اىول من التعميم اىظاظ ل ماالظة الد يمية ؟ ومنو تتفرع اىظئمة الفرةية التالية :
 -0ما اإلطار الفكري والفمظف لدم ذو االاتياجات ال اصة ؟
 -2ما أبرز الممكىت الت

تواجو دم ذو االاتياجات ال اصة ل مدارس الامقة اىول

من التعميم اىظاظ ؟
 - 2ما التصور المقترح لمواجية بعض ممكىت دم

ذو االاتياجات ال اصة بمدارس

الامقة اىول من التعميم اىظاظ ل ماالظة الد يمية ؟

أٍداف البخح :
يتمثل اليدل الرئيس لمباث الاال

ل

مااولة التوصل إل

تصور مقترح لمواجية

بعض ممكىت دم ذو االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ ل
ماالظة الد يمية وذلك من ىل اىىدال الفرةية التالية :
 .0ةرض اإلطار الفكري والفمظف لدم ذو االاتياجات ال اصة
 .2رصد أبرز الممكىت الت

تواجو دم ذو االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول

من التعميم اىظاظ .
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أٍنية البخح
تت ح أىمية الباث الاال ل النقاط التالية :
 أن الباث الاال

يعد اظتجابة لمعديد من التوجيات العالمية وتوصيات الباوث

والمؤتمرات الت تناد

ب رورة االىتمام باقوق ذوي االاتياجات ال اصة وب اصة

دمجيم م أ رانيم ل المدارس العادية تاقيقًا لمبدأ تكالؤ الفرص التعميمية لجمي

ألراد المجتم .

 أىمية مو وع الباث ايث إن دم ذوي االاتياجات ال اصة ُيعتبر من المدا ل
الاديثة لرةاية ذو االاتياجات ال اصة وتاتاج لمعديد من اىبااث ات يمكن
اظتيعابيا من بل المنفذين والقائمين ةم التعميم ل مصر.
 يؤكد الباث ةم

أن نجاح دم

العادية يعتمد بدرجة كبيرة ةم

ذوي االاتياجات ال اصة ل
رصد الممكىت الت

المدارس والفصول

تاول دون لعاليتو وتاقيق

أىدالو وكيفية التغمب ةمييا.
 تعدد الجيات الت

د تظتفيد من نتائ الباث الاال ومنيم القائمون ةم العممية

التعميمية ومت ذي القرار.

مصطلخات البخح
 يعرل الباث الاال ذوي االاتياجات ال اصة إجرائياً :بأنيم التىميذ الذين ينارلون
ل أدائيم نقصا ل الظمات اىكاديمية أو الجظمية أو االجتماةية ةن العاديين
مما يترتب ةميو تعديىً ل

ال دمات التعميمية ليم لتنمية وتطوير إمكاناتيم لماد

اى ص الذ تظمح بو دراتيم الم تمفة .

 يعرل الباث الاال دم ذوي االاتياجات ال اصة إجرائياً بأنو تولير البيئة التربوية
والتعميمية واالجتماةية المناظبة م وجود دمات التربية ال اصة لتعميم تىميذ ذو

االاتياجات ال اصة ل

المدارس العادية م

أ رانيم العاديين لتاقيق التفاةل

االجتماة والقبول المتبادل بينيم وتأكيداً لمبدأ تكالؤ الفرص التعميمية.

 يعرل الباث ممكىت دم

ذوي االاتياجات ال اصة إجرائياً بأنيا مجموةة من

الصعوبات والمعو ات اإلدارية والتعميمية واالجتماةية واىظرية الت
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دم ذوي االاتياجات ال اصة م أ رانيم العاديين بمدارس الامقة اىول من التعميم
اىظاظ .

ميَج البخح وأداتُ
ظار الباث ل مااولتو اإلجابة ةن أظئمتو ولق طوات المني الوصف والذي اليقل
ةند اد وصل الظاىرة وانما يتعد
ىل التنظير لدم

ذلك إل التاميل والتفظير ايث ات ات طواتو من

ذوي االاتياجات ال اصة ل

ذلك وتصميم اظتبانة موجية إل

معمم

المدارس العادية والممكىت الت
من التعميم اىظاظ

الامقة اىول

تواجو

لرصد أىم

ممكىت دم ذوي االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة
الد يمية ومن ثم و

المتطمبات الىزمة لمتغمب ةمييا.

حدود البخح:
اقرصش انثحث انحانٍ عهً انحذود انرانُح :
 -0ادود بمرية :ذرًثم فً انراليُز روٌ االحرُاجاخ انخاصح يٍ ذو

اإلةا ة

اظيا) .
الاركية اإلةا ة البصرية الظمعية العقميدددددددددددة والمتأ رين در ً

 -2ادود مكانية :تتمثل ل مدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة
الد يمية المطبق بيا الدم .

خطوات السري يف البخح
أوالً :اإلطاز اليظسي للبخح :ويت من ماورين ىما:
الماور اىول :اإلطار المفاىيم لدم ذو االاتياجات ال اصة.
الماور الثان  :بعض ممكىت دم ذوي االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول من
التعميم اىظاظ .
ثاىياً :اإلطاز امليداىي :ويت من بعض ممكىت دم
الامقة اىول

من التعميم اىظاظ

ذوي االاتياجات ال اصة بمدارس

بماالظة الد يمية وتم ةر يا ل

الماور اىول ويتمثل ل الممكىت اإلدارية الماور الثان
الثالث اص بالممكىت االجتماةية واىظرية.
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...........

و د انتي الباث بعرض تصور مقترح يت من مجموةة من المتطمبدات لمواجيدة ممدكىت
دم ذوي االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية.
وليما يم ةرض ليذه المااور بمكل تفصيم ةم الناو اآلت :

اإلطاز اليظسي
احملوز األول :الإطاز املفاٍيني لدمج ذوي االحتياجات اخلاصة
تناول ىذا الماور مفيوم دم ذو االاتياجات ال اصة نمأة وتطدور مفيدوم دمد
ذوي االاتياجدددات ال اصدددة وأىدالدددو ومبادئدددو الم تمفدددة أندددواع الددددم

وأمدددكالو وايجابيدددات

وظمبيات دم ذوي االاتياجات ال اصة واالتجاىات ناو الدم .

أوالً  :مفَوو دمج ذوي االحتياجات اخلاصة
لقد تعددت التعريفات الت تناولت مفيوم دم ذوي االاتياجات ال اصة والت ا تمفت
من مجتم إل آ ر ومن لترة زمنية إل أ ر با تىل وجيات نظر البااثين باإل الة إل
التغيير المظتمر ل مجال التربية ال اصة ومجاالتيا وأظاليبيا ومن ىذه التعريفات ما يم :
 أنو ني

تمكين

يظاةد جمي اىطفال من ذوي االاتياجات ال اصة والعاديين ةم

االظتمتاع بطفولتيم واصوليم ةم
مجتمعاتيم من

اقو يم وةم

ىل ايجاد مناخ مؤات ليم من

المظاىمة ل

بناء وتغيير

ىل تطوير الظياظات والتمريعات

والمناى لتى ئم ااتياجاتيم وتظاةد ةم تكوين اتجاىات ايجابية داةمة لكل المايطين
بيم أنطون وباالغوبال وبيب

.)02-04 0998

ويعرل ةم أنو تعميم ذوي االاتياجات ال اصة وتدريبيم ورةايتيم م أ رانيم العاديين
ُ 
وتكييل النواا االجتماةية والعممية والمينية ليم ل المجتم م مراةاة الااجات
ال اصة لكل منيم وا تيار ما يناظبو من الظرول البيئية ةم

.)589 2447

 ويمير ال طيب والاديدي  )25 2449إل أن مفيوم الدم ىو تعميم ذوي االاتياجات
ال اصة ل

بيئة ريبة من البيئة التربوية العادية ومماركتيم ل

اىنمطة الصفية

العادية من ىل تولير بدائل تربوية متعددة.
 ويعرلو القريط

 )26 2404ةم

أنو "بناء نظام تعميم

وايجاد مجتمعات تعمم راةية وداةمة لنمو كل منيم ةم
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الاقوق بغض النظر ةن جوانب وتيم أو عفيم وأنيم ادرون ةم التعميم والنجاح ل
ادود اظتعدادتيم وةم المماركة ل جمي اىنمطة التعميمية" .
 ل اين ُيعرلو الديب  )095 200بأنو "إتااة الفرص لألطفال ذوي االاتياجات ال اصة
لىن راط ل نظام التعميم ومواجية االاتياجات التربوية ال اصة ليم من إطار
المدرظة العادية وولقاً ىظاليب ومناى ووظائل دراظية تعميمية مناظبة ويمرل ةم
تقديميا جياز تعميم

مت صص إ الة إل

كادر التعميم ل

المدرظة العامة لتاقيق

مبدأ تكالؤ الفرص التعميمية" .
ويعرل ةم أنو" تعميم ذوي اإلةا ة ل المدارس العادية م أ رانيم العاديين واةدادىم

ُ
لمعمل ل المجتم بطريقة وأظموب مدروس بجمي أبعاده التعميمية والمنيجية
واالجتماةية والظموكية والوظيفية والنمائية والتواصمية" .الظعيد )27 2402
 كما يمكن تعريفو بأنو نموذج تربوي تعميم يقوم ةم االظتجابة لىاتياجات التربوية
والتعميمية لذوي االاتياجات ال اصة دا ل الفصول والمدارس العادية إل أ ص مدي
مىئم إلظتعداداتيم و دراتيم ال اصة وياقق التكامل اإلجتماة والتعميم م أ رانيم
العاديين). (Amado, McCarron, McCallion,2013,363
 )8 2400ةم أنو " أظموب تعميم مرن يمكن من ىلو زيادة

 وُيعرلو إظماةيل
وتطوير وتنوع ال دمات التربوية لمتىميذ من ذوي االاتياجات ال اصة لزيادة لرص
تفاةميم االجتماة م أ رانيم العاديين ل الفصول العادية".
ومن التعريفات الظابقة تر البااثتان أن دم ذوي االاتياجات ال اصة :
 -يقوم بصفة أظاظية ةم اال تىط الزمن

والتعميم

واالجتماة

لذوي االاتياجات

ال اصة م أ رانيم العاديين.
 -يمب

االاتياجات التربوية ال اصة لذوي االاتياجات ال اصة

العادية وولقاً ىظاليب ومناى

من إطار المدرظة

ووظائل دراظية وتعميمية مناظبة ليم.

 يولر بدائل تربوية م تمفة لذوي االاتياجات ال اصة. يولر زيادة لرص التقبل والتفاةل االجتماة بمكل تمقائ لذوي االاتياجات ال اصةمن بل أ رانيم العاديين.
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جنبا م أ رانيم
 يتيح الفرصة لذوي االاتياجات ال اصة لىن راط التعميم جنباً إلً
العاديين ل لصول ومدارس التعميم العام .

وةميو يعرل الباث الاال دم ذوي االاتياجات ال اصة إجرائياً ةم أنو تولير البيئة

التربوية والتعميمية واالجتماةية المناظبة م وجود دمات التربية ال اصة لتعميم تىميذ ذو
المدارس العادية م أ رانيم العاديين لتاقيق التفاةل االجتماة

االاتياجات ال اصة ل

والقبول المتبادل بينيم وتأكيداً لمبدأ تكالؤ الفرص التعميمية.

ثانياً :نمأة وتطور مفيوم دم ذوي االاتياجات ال اصة

تمير بداي ات الرةاية لألطفال ذو االاتياجات ال اصة إل أنيا كانت ةبارة ةن إىمال

ليم ورلض وانكار ايث ظاد االةتقاد بأنيم غير ادرين ةم التعمم إال أنو ل نياية القرن
التاظ

ةمر أظيرت الواليات المتادة اىمريكية تقبميا لفكرة رةاية المعو ين من

ىل

غالبا ما
مؤظظات دا مية اصة بيم ايث كان يتم إبعادىم ةن أ رانيم العاديين الذين كانوا ً
ينبذونيم مما أد إل تدن مظتو توالقيم الم ص واالجتماة منيب .)278 2448
اىتماما بال ًغا بذوي االاتياجات ال اصة
ولقد ميد النصل الثان من القرن العمرين
ً
انطى ًا من المظئولية االجتماةية واقوق اإلنظان لمم تعد االةا ة ممكمة لد الفرد المعاق
وانما نتيجة لعى ة تبادلية بين الفرد وبيئتو المنظمة لتأىيمو لإلن راط ل المجتم

لالجمي -

المعا ين والعاديين -بل كل مئ ىم أطفال أوالً يممكون اق د ول المدارس العادية ل
مجتمعاتيم باإل الة إل

يتبادلون ال برات م

أن نمو المجتم يتو ل ةم

وجود الجمي ل

بع يم البعض وانطى ًا من أن رةاية وتأىيل ذو

مجتم وااد
االاتياجات
و

ال اصة ُيعد أاد ركائز التنمية ل المجتمعات الت يمكن تاويميا من و معطمة إل
منتجة اىمر الذ تطمب دم لئات م تمفة من ذوي االاتياجات ال اصة وبدرجات م تمفة
من اإلةا ة م أ رانيم العاديين ونتيجة ىذا التغير؛ ميدت المجتمعات تاوالً مماوظاً ل

التوجو ناو الدم ايث تقوم لظمفة الدم ةم اتااة لرص تعميمية مناظبة لجمي اىطفال

والبعد ةما كان يتب ل الما

من ةزل لذوي االاتياجات ال اصة ل مبان

اصة تولر

ليم المأو لقط؛ ليبرىنوا ةم أنيم ادرين ةم تعمم واتقان الظموكيات االجتماةية بصورة
صاياة أبو جىلة .)90 2449
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ول

الظتينيات من القرن الما

لمفيوم الدم

اظت دم أكثر من مدلول

...........

تيدل

جميعيا إل غاية واادة وى دم ذوي االاتياجات ال اصة م أ رانيم العاديين لف أمريكا
اظت دمت كممة  Integrationلتعن

اىطفال ثم تطور ليما

تعميم أطفال اى مية م با

بعد إل ظيور مصطمح  Normalizationوىو ما يعرل بالتطبي ناو العادية بايث يتاح
لمطفل من ذو االاتياجات ال اصة لرص الاياة اليومية وظروليا العادية كما يتاح ى رانو
بايث يماركون زمىءىم ل نماطات الاياة اليومية بأ ص ما

العاديين من ألراد المجتم

تظمح ليم دراتيم وامكاناتيم منصور وةواد  . )200 2402ول

نيوزلندا تعن

دم

الدراظة ال اصة م النظامية ل مجموةة واادة وتم إد ال بعض التعبيرات الجديدة ايث
وأ ي ارً تم إ الة تعبي ارَ جديداً وىو full

تم إ الة كممة  Inclusionلتؤدي إل نفس المعن

 inclusionليظت دم لوصل جمي الترتيبات التعميمية ل المدارس العادية لجمي الطىب
ل لصول مناظبة ىةمارىم م زمىئيم العاديين بغض النظر ةن نوع ومدة اإلةا ات الت
يعانون منيا ) (Sherman,1991,36-39كما يركز ةم
لذوي االاتياجات ل

التعميم النظام

بجمي

االاتواء واالندماج المامل

أبعاده البيئة المدرظية المني

والتدريس وليس مجرد التواجد الجظدي ليم ل

غرل الدراظة لقط

اىنمطة
2404

القريط

.)20
وم امول الثمانينيات من القرن العمرين أ ذ مفيوم الدم ل التطبيق وال ظيما لذوي
اإلةا ات البظيطة وم

ثبوت لعاليتو أصبح ُيناد

والمديدة والموىوبين والمتفو ين
توجو

لمظف

انبثق

ل

القريط

الدول

بتطبيقو لذوي اإلةا ات المتوظطة

 )22 2404ولقد زاد االىتمام بالدم نتيجة

االظكندنالية

ُةرل

بتطبي

اياة

) (Normalizationوىو تزويد الفئات ال اصة بالظرول والفرص والبرام
التأىيل المناظب و د جاء ىذا التوجو كرد لعل م اد لمممارظات الت

الت

المعو ين
تؤىميم

ظادت لعدة ةقود

والت تمثمت ل ةزل ذوي االاتياجات ال اصة دا ل مؤظظات دا مية ل أماكن نائية بعيدة
ةن أماكن إ امتيم ال طيب والاديدي .)25 20 2449
ةالميا تُطالب بو كثي ارً من الدول
مطمبا
وةميو أصبح دم ذوي االاتياجات ال اصة
ً
ً
وليس ذلك لقط بل اىتمت بو جمي منظمات اىمم المتادة الدولية واإل ميمية والمامية مثل
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منظمة اليونظكو منظمة اليونظيل منظمة العمل الدولية منظمة الصاة العالمية اركة
اآلباء واىميات اركة المعا ين اركة العمماء والبااثين) ايث كان ليم التأثير اىكبر ل
االىتمام بدم

ذوي االاتياجات ال اصة أبو النصر )29 2449

ومن مىمح ىذا

االىتمام ةم المظتو الدول ما يم :
 .0إةىن منظمة اىمم المتادة ةام 0980م ةاماً دولياً لممعا ين International Year
 of Disadied Personsايث تم ليو تمجي الدول اىة اء ةم

زيادة أمكال

وبرام ومؤظظات رةاية المعا ون .أبو النصر . )20 2449
 .2اإلةىن العالم

اول التربية لمجمي ةام 0994م واةىن برنام ليينا الصادر ةن

المؤتمر العالم لاقوق اإلنظان 0992م
ال اصة 0990م والت

واالةىن العالم اول االاتياجات التربوية

أكدت جميعيا ةم

رورة اةترال المجتم

االاتياجات ال اصة منيا اقيم ل التعميم بالمدارس العادية كاد أدن

باقوق ذو
ات يتاقق

ليم القدر اىةظم من المظاواة ل النتائ التعميمية إظماةيل .)7 2400
مقدما من
ممروةا
 .2إ رار الجمعية العامة لألمم المتادة ل جمظتيا ال امظة والظتين
ً
ً
بتمكيل لجنة موظعة إلصدار اتفا ية دولية ماممة لاماية اقوق
 28دولة يق
وكرامة ذو اإلاتياجات ال اصة ل جمي أنااء العالم أبو النصر . )29 2449
 .0اتفا ية اىمم المتادة لاقوق اىم اص ذوي االاتياجات ال اصة الت
 2446م والت أكدت ةم
تمتعاً كامىً ةم

اُةتمدت ةام

رورة تعزيز واماية وكفالة تمت اىم اص ذوي اإلةا ة

دم المظاواة م اآل رين بجمي اقوق اإلنظان والاريات اىظاظية

وتعزيز ااترام كرامتيم موجز التقرير العالم اول اإلةا ة .)7 2400
وةم صعيد الوطن العرب ظير االىتمام بدم ذوي االاتياجات ال اصة ل المدارس

العادية والتأكيد ةم اقيم ل المظاواة م غيرىم من أ رانيم العاديين من ىل اإلةىن
العرب

لمعمل م المعا ين الصادر ل

إبريل 0980م والذي دةت إليو المجنة الوطنية

الكويتية بالتعاون م اىمم المتادة و د أكد ىذا اإلةىن ةم أن ذوي االاتياجات ال اصة
ميما تنوةت صور إةا اتيم لدييم ابمية و درات ودوال لمتعميم والنمو واإلندماج ل الاياة
العادية ل المجتم

إظماةيل .)8 2400
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ول

مصر كانت ال طوات اىول

لممروع دم

...........

ذوي االاتياجات ال اصة بالمدارس

العادية من بل مركز ظيت أاد طاةات جمعية كاريتاس مصر المميرة ل وزراة المئون
االجتماةية بالتعاون م ىيئة اليونظكو ةام 0998م وبدةم من وزارة التربية والتعميم
كممروع تجريب اظتطىة ييدل إل و

اظتراتيجية ومية لتطبيق لمظفة الدم

وتم

إةداد المجان المظئولة ةن متابعة الممروع ومن بينيا لجنة متابعة وتقييم الممروع ولجنة
لريق المظاندة والدةم لمتابعة اىطفال ذوي االاتياجات ال اصة والمعممين وأولياء اىمور
من ىل زيارات إظبوةية وبطا ات مىاظة وبدأ الممروع ل ةام  2444/0999كمرامة
تجريبية ل ظتة مدارس اكومية اثنان ل ماالظة القاىرة واثنان ل اإلظكندرية واثنان
ل المنيا وتم التااق  25طفل ل إاد ةمر لصىً ثم زاد ةدد اىطفال الممتاقين إل 22

طفىً ل العام 2440/2444م ثم  04طفىً ل ةام 2442م إظماةيل -97 2400

.)99

كما كان لوزارة التربية والتعميم الكثير من الجيود ل

ذو االاتياجات

مجال دم

ال اصة ايث أصدرت الوزارة القرار الوزار ر م  )90الصادر بتاريخ 2449/0/28م
والذ

نص ةم دم

ذو االاتياجات ال اصة م زمى ئيم بالمدارس العامة اةتبا ارً من

العام 2404-2449بيدل تاقيق المظاواة والعدالة بين جمي الطىب ،وةميو توال اىتمام
وزارة التربية والتعميم بدم ذوي االاتياجات ال اصة من ىل إنماء ظم التربية ال اصة
بمديريات التربية والتعميم وصدور ةديد من الق اررات الوزارية لدم ذوي االاتياجات ال اصة
بالمدارس من بينيا؛ القرار الوزاري ر م  )229لظنة  2406بمأن دم ذوي االاتياجات
ال اصة بمدارس التعميم الفن

ر م  )252بتاريخ 5

والقرار الوزاري القرار الوزار

ى لمقرار الوزاري ر م  )02لظنة 2405م
أغظطس 2407م تعدي ً

والقرار الوزاري ر م

 )02لظنة  2408بمأن إنماء لجنة دم اىطفال ذوي اإلةا ة بمدارس التعميم العام .
ومن ىل ما ظبق ةر و يمكن القول بأن دم

ذوي االاتياجات ال اصة أصبح
ومن ثم لإن تفعيمو والتغمب

ُيمارس ةم نطاق واظ ظواء ةم المظتو المام أوالعالم
ةم الممكىت الت تواجيو ُيمق ةم ةاتق الجيات الرظمية التربوية
والتعميم) وغير الت ربوية و ازرات الت امن االجتماة

والمجمس القوم

وزارة التربية

لألمومة والطفولة

المجمس القوم لاقوق اإلنظان وغيرىا) ات اذ اإلجراءات الىزمة لمىئمة البيئات التربوية
- 027 -

بعض مشكالت دمج ذوى االحتياجات الخاصة بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة الدقهلية

من المبان

...........

والمرالق الدراظية لتعميم ذوي االاتياجات ال اصة وتقييم االظتراتيجيات

التعميمية واىو اع التعميمية وتطوير ال طط الدراظية بما يتوالق والتوجيات التربوية
الاالية والمظتقبمية وبما يتىئم م االاتياجات الم تمفة لذو االاتاجات ال اصة.

ثالجاً :أٍداف دمج ذوي االحتياجات اخلاصة
ييدل دم ذوي االاتياجات ال اصة إل تاقيق مجموةة من اىىدال منيا؛ العزال

20 2404؛ العدل 705 2402؛ الظعيد 29-28 2402؛ ر وان .)222 2405
 -0تعزيز مبدأ تاقيق تكالؤ الفرص التعميمية من

ىل اظتكمال جمي اىطفال ظواء

العاديين أو ذو االاتياجات ال اصة لممظار التعميم .
 -2إيجاد بيئة وا عية لألطفال ذو االاتياجات ال اصة تم َكنيم من تكوين مفاىيم صاياة
وا عية ةن العالم الذ يعيمون ليو وتزيد من تقبميم لممجتم وأة اؤه .

 -2تقميل الفوارق االجتماةية والنفظية بين ذوي االاتياجات ال اصة أأنفظيم
وت ميصيم وأظرىم من الارج بظبب وجودىم ل مدارس اصة.
-0

تمكين ذو االاتياجات ال اصة من مااكاة وتقميد ظموك أ رانيم العاديين
اجتماةيا مما يعمل ةم
الظموكيات المرغوب لييا
ً
االاتياجات ال اصة من ِبل أ رانيم العاديين.

-5

ت فيل صعوبة انتقال ذوي االاتياجات ال اصة إل

زيادة التقبل االجتماة

اصة
لذو

مؤظظات ومراكز بعيدة ةن

أماكن إ امتيم وب اصة المناطق الريفية والبعيدة ةن مؤظظات ومراكز التربية
ال اصة.
 -6تعديل اتجاىات ألراد المجتم
واداريين وكذلك ألراد المجتم

ككل والعاممين ل

المدارس من مدراء ومدرظين

ناو ذو

االاتياجات ال اصة من كونيا

المدن

اتجاىات تميل إل الظمبية إل أ ر أكثر إيجابية.
 -7تزويد ذو

االاتياجات ال اصة بالفرص المناظبة لتاظين كىً من مفيوم الذات

والظموكيات االجتماةية وزيادة دالعيتيم ناو التعميم والتعمم وناو تكوين ةى ات
إجتماةية ظميمة م الغير.

- 028 -

بعض مشكالت دمج ذوى االحتياجات الخاصة بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة الدقهلية

 -8رل مظتو اىداء التعميم

...........

لذوي االاتياجات ال اصة من ىل تييئة بيئة تعميمية

تمج ةم التنالس اىكاديم بين جمي اىطفال.
 -9تقديم جمي

اىنماط الممكنة لمتعميم البديل واتقان اىظاليب التعوي ية لذوي

االاتياجات ال اصة ل ظل دراتيم وامكاناتيم.
 -04تزويد ذوي االاتياجات ال اصة بالميارات المينية الت تمكنيم من ممارظة ةمل يتفق
م

دراتيم ويراة التقدم ولتكنولوج .

 -00إتااة الفرص لتعديل أظاليب التعمم وتطوي ال دمات التربوية المقدمة لألطفال لتىئم
وتناظب ذو االاتياجات ال اصة دا ل نفس المظار التعميم .
 -02زيادة لرص التفاةل الصف
لرص التفاةل االجتماة

بين ذوي االاتياجات ال اصة وأ رانيم العاديين وزيادة
دا ل الفصول الدراظية وغرل المصادر وكالة م ارلق

المدرظة.
 -02إتااة الفرصة لجمي اىطفال من ذوي االاتياجات ال اصة لمتعميم المتكالئ والمتظاو
م غيرىم من اىطفال .
 -00زيادة لرص التعاون بين معمم التربية العامة والتربية ال اصة وأولياء اىمور بما
يظيم ل تاقيق تعميم لعال لذوي االاتياجات ال اصة .
 -05تولير التكمفة اال تصادية الىزمة لفتح مراكز ومؤظظات التربية ال اصة إذا يتطمب
لتح مؤظظات التربية ال اصة تكمفة ا تصادية ةالية.
ومن ىل ما ظبق يمكن القول بأن أىدال دم ذوي االاتياجات ال اصة م أ رانيم
العاديين تدور اول تاقيق تكالؤ الفرص التعميمية من ىل ايجاد بيئة تعميمية مناظبة
وتطوي

ال دمات التعميمية الم تمفة وتغييرات وتعديىت ل

ماتو

المناى

والبن

واالظتراتيجيات التعميمية الظتيعاب جمي ذوي االاتياجات ال اصة ل المدي العمري المىئم
لعمميت التعميم والتعمم ولتمكينيم من تاقيق التفاةل االيجاب وتكوين مفاىيم ايجابية اول
الذات وتكوين ةى ات اجتماةية ظميمة ناو الغير.
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زابعاً :مبادئ دمج ذوي االحتياجات اخلاصة
يقوم دم ذوي االاتياجدات ال اصدة ةمد ةددة مبداد ء تتمثدل لد ؛

الزيدات 2449

)59-57
 -0تكالؤ الفرص التعميمية :يقوم الددم ةمد أن التعمديم ادق مدرة

وانظدان

وديمقراطد

لمجمي ظواء العاديين أو ذوي االاتياجات ال اصة.
 -2الممولية :يقوم الدم ةم ممول كالدة ذوي االاتياجدات ال اصدة بمددارس الددم بغدض
النظر ةن نمط وادة أو مدة إةا تيم ظواء اركية أو ةقمية أو اجتماةية أو انفعاليدة أو
لغوية وما يصاابيا من آثار نفظية وتربوية واجتماةية.
 -2اإليجابية :يعمل الدم بإيجابية ةم المراكة الفاةمدة لجميد المتعممدين ولديس إ صداء أو
تيميش أوةزل أي لئة من لئات ذوي االاتياجات ال اصة من ىل إزالة كالدة الادواجز
والمعو ات والصعوبات الت تعترض طريق التعمم الفعال لمجمي .
 -0المنيجية العممية  :يعتمد الددم ةمد ةمميدات وآليدات وأظداليب ناجادة تظدتيدل تاقيدق
النجاح لكالة المتعممين ةم ا تىل مظتوياتيم وأنمداطيم مدن دىل تبند أىددال ةامدة
تدةم اصول كالة المتعممين ةم اقو يم الكاممة ل التعمم والعمل بفعالية وايجابية.
اظترتيجيات وأظاليب التدريس والتد يمكدن مدن ىليدا
ا
 -5التطوير :يقوم الدم ةم تطوير
تاقيق النجاح لجمي الطىب ظواء العاديين أو ذوي االاتياجات ال اصة.
 -6الدةم  :أظموب الدم يدةم تعمم جمي ذوي االاتياجدات ال اصدة أيداً كدان نمدط ومظدتوي
القصور او اإلةا ة لدييم من ىل إيجاد اآلليات التد مدن ىليدا يمكدن تجندب إىددار

الموارد البمرية والمادية دا ل المدرظة.
 -7مراةاة الفروق الفردية :يقوم الدم ةم مراةاة الفروق الفرديدة بدين جميد الطدىب مدن
ىل المواءمة بين المقررات والمناى وأظاليب التدريس وبين صدائص الفدرد المعرليدة
والعقمية واالنفعالية والدالعية واالجتماةية من أجل االظتجابة لىاتياجات ال اصدة لجميد
الطىب.
 -8إةمددال التعمدديم المتمركددز اددول الطالددب :يؤكددد الدددم ةم د أىميددة التعمدديم المتمركددز اددول
الطالدددب باةتبددداره أكثدددر لاةميدددة ولائددددة بالنظدددبة لجميددد الطدددىب ايدددث يعمدددل ةمددد رلددد
مظتوياتيم التاصيمية واىكاديمية والميارية.
- 004 -

بعض مشكالت دمج ذوى االحتياجات الخاصة بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة الدقهلية

...........

 -9االظتجابة  :يعمل الدم ةم تاقيق نجداح مممدوس لد تعمديم ذوي االاتياجدات ال اصدة
مددن ددىل االظددتجابة والتركيددز ةمد نقدداط القددوة والتميددز لدددييم ولدديس مددن ددىل التركيددز
ةم نقاط القصور أو العجز أو اإلةا ة.
-04

التغيير :يعمل الدم ةم تغيير االتجاىدات الظدمبية نادو ذوي االاتياجدات ال اصدة

وكذا ةمميدات اإل صداء والتيمديش والعدزل واادىل اتجاىدات التعداون والتفاةدل والتكالدل
الم ص

واالجتماة

وصوالً إل مجتمعات مدرظية متماظكة اجتماةية.

خامسا :أشكال دمج ذوى االحتياجات اخلاصة
ذو

االاتياجات ال اصة أىدالو البد من وجود أمكال

لك ُياقق أظموب دم
تظاةده ل الوصول إل ذلك ايث أكد كىً من ةطوه والعجم  ) 222 2442والقريط

 )28 -20 2404والعدل  )762 -760 2402وبطانية والرويم  )007 2400ةم
أن ىناك أمكال ةديدة لدم ذوي االاتياجات ال اصة والت يمكن التعبير ةنيا المكل اآلت

ومن ثم تفصيل لذلك:

المكل )0

أمكال دم ذوي االاتياجات ال اصة
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 -1املدزسة اجلامعة Collective School
لقد أطمقت ىذه المبادرة منظمة اليونظكو بالتعاون م العديد من المنظمات اىىمية
والتطوةية والاكومية وى

مدرظة ت دم جمي اىطفال دا ل المجتم وتاقق المماركة

الكاممة بين اىطفال ذوي االاتياجات ال اصة وأ رانيم العاديين ويتم تنظيم العممية التعميمية
واظتراتيجيات التدريس والمصادر المظت دمة ل

ظواء المناى

وء ااجاتيم ومعدالت

تعميميم.

 -2تكامل املدازس اخلاصة واملدازس العادية
وىذا المكل يتيح لذوي االاتياجات ال اصة
ال اصة بجانب تعميميم ل

اء بعض الو ت ل

مدارس التربية

المدارس العادية وتقوم المدارس ال اصة مقام مركز المصادر

ايث تقدم المعمومات والممورة لممدارس العادية.

-3
وى

الفصول العادية :
لصول بالمدرظة العادية يماق بيا ذوي االاتياجات ال اصة من أجل إتااة

الفرصة أماميم لمتواجد م أ رانيم العاديين أطول لترة ممكنة ىل اليوم الدراظ

وتتعدد

أمكاليا منيا:

أ-

الفصل العادي طوال الوقت مع خدمات استصازية
وىو لصل بالمدرظة العادية يماق بو ذوي االاتياجات ال اصة من أجل إتااة
الفرصة أماميم لمتواجد م أ رانيم العاديين وليو يكون المعمم العادي مظئوالً ةن
النواا اىكاديمية م تزويده ببعض ال دمات والمظاةدات المظاندة من ِبل معمم
مت صص مظتمار يقوم بزيارات ميدانية دورية لممدارس العادية المطبقو لمدم
ويناظب ذلك المكل ذوي االاتياجات ال اصة البظيطة.

ب-

الفصل العادي طوال الوقت مع مساعدة معلنني متيكلني

وىو لصل يق

ليو ذوي االاتياجات ال اصة معظم الو ت ل الفصول العادية

وال يتركونيا إال لفترات مادودة ظاةة أو اثنين يتمقون لييا دمات اصة من
معممين متنقمين بين مدارس الدم

طبقاً لجدول زمن
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تعميميا مبامرة م
دور
مجاالت م تمفة كاإلةا ة البصرية أو الظمعية ويؤدون ًا
ً
اىطفال أنفظيم دا ل لصول التعميم العام أو ارجيا من ىل االظتعانة بأجيزة
ومواد تعميمية وأدوات وطرق اصة ولق االاتياجات التعميمية.

ج -الفصل العادي مع خدمات غسفة املصادز
وىو لصل ينتظم ليو ذوي االاتياجات ال اصة ل لصول الدراظة العادية وينتقمون
من مجموةات إل غرلة اصة

إظبوةيا
يوميا أو
منيا لفترات مادودة متفاوتة
ً
ً
تظم غرلة المصادر دا ل مدارظيم أو ل أ رب مدرظة ل
دمات مت صصة متنوةة من

الا يتمقون لييا

بل معمم مت صص مثل التعميم العىج

المظاةدات اىكاديمية وميارات إرمادية مناظبة الاتياجاتيم ال اصة.

د -الفصل العادي مع فصل خاص
وىو لصل يتمق ليو ذوي االاتياجات ال اصة جزءاً من تعميميم دا ل الفصول

العادية ل مواد دراظية وأنمطة معينة ثم ينتقمون لبعض الو ت إل لصل اص

دا ل المدرظة لدراظة مو وةات أو مواد دارظية أو مظاةدات أكاديمية
وتوجييية ل مو وةات يصعب ةمييم دراظتيا ل لصول العاديين.
وةميو يمكن القول بأن أمكال دم ذوي االاتياجات ال اصة متعددة تظع جميعيا إل
إتااة الفرصة لذوي االاتياجات ال اصة لمتعمم من

ىل تولير لصول

اصة وغرل

المصادر تجييزات مادية م تمفة ووظائل تعميمية ووجود معمم اظتماري ومتجول لتقديم
كالة ال دمات المت صصة من مظاةدات أكاديمية وةىجية وارمادية.

سادسا :إجيابيات وسلبيات دمج ذوى االحتياجات اخلاصة
يعتبر دم ذوي االاتياجات ال اصة ظىح ذو ادين لكما أن لو إيجابيات كثيرة ظواء
ةم

النااية التعميمية والنفظية واالجتماةية لإن لو ظمبيات وىو

ية جدلية ليا ما

يظاندىا وما يعار يا وليما يم ةر يم ةم الناو التال :

( )1اجيابيات دمج ذوي االحتياجات اخلاصة
تتعدد إيجابيات دم ذوي االاتياجات ال اصة ل المدارس والفصول العادية من بينيا:
ظيظالم  )28 -25 2440العدل )754- 708 2402
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 -0تاقيق يم العدالة االجتماةية :يعزز دم

ذوي االاتياجات ال اصة ل

...........

الفصول

والمدارس مبدأ المظاواة لعم الرغم من اال تىلات بين ذوي االاتياجات ال اصة وبين
أ رانيم العاديين إال أنيم جميعاً متظاويين ل الاقوق التعميمية واالجتماةية الم تمفة.

 -2تعاون جمي أطرال العممية التعميمية :يتيح دم ذوي االاتياجات ال اصة ل المدارس
والفصول العادية الفرصة لتبادل اآلراء والنصح واالظتمارة بين جمي أطرال العممية
التعميمية ويظاةد ةم تاظين دراتيم المينية وب اصة المعممين من ىل التاا يم
بالدورات وورش العمل ال اصة بالتعريل ب صائص وااتياجات ذوي االاتياجات ال اصة
وأظاليب التعامل معيم ليتمكنوا من الممارك ة اإليجابية ل
وا تيار مكل ونوع الدةم المطموب

الت طيط لعممية الدم

ليكونوا أكثر برة وأكثر مرونة لمعمل ل لصول

الدم .
 -2مماركة أولياء اىمور:يظاةد دم

ذوي االاتياجات ال اصة ت ميص أظر ذو
لصول ومدارس

االاتياجات ال اصة من المعور بالذنب واإلاباط من تواجدىم ل

اصة كما يتيح ليم تقدير أل ل وأكثر مو وةية ووا عية لطبيعة ممكىت وااتياجات
أبنائيم وكيفية مظاةدتيم.
 -0تعديل اتجاىات ألراد المجتم  :وب اصة المظئولين ل المجتم والعاممين ل المدارس
العامة من مدراء ومدرظين وطمبة وذلك من
االاتياجات ال اصة الت

ىل اكتمال درات وامكانات ذو

لم تتح ليم الظرول المناظبة لمظيور كما يظيم ل إيجاد

مجتم يقبل وُيقدر كل ألراده كأة اء مظاىمين ليو.
 -5نمو االتجاىات اإليجابية :يعمل دم ذوي االاتياجات ال اصة ل

الفصول والمدارس

العادية ل تظييل ةممية التفاةل والتواصل بين تىميذ ذوي االاتياجات ال اصة وأ رانيم
العاديين من ىل تنمية الصدا ات واالاترام المتبادل ليما بينيم إ الة إل ليم وتقبل
مبدأ وجود الفروق بينيم.
 -6تاقيق يمة ا تصادية :لدم ذوي االاتياجات ال اصة ل الفصول والمدارس العادية لو
يمة ا تصادية تعود ةم
بو عيا ل

المجتم إذا تم توظيل ميزانية التعميم بمكل أكثر لعالية

مكانيا الصايح بدالً من إنماء مدارس
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االظت دامات التعميمية واىدوات واىظاليب المناظبة الاتياجاتيم بما يعود ةمييم بفوائد
كبيرة.
 -7اكتظاب الميارات اىكاديمية :يظاةد دم

ذوي االاتياجات ال اصة ل

المدارس

والفصول العادية ةم تعمم التىميذ العديد من الميارات اىكاديمية منيا؛ ميارات الاياة
اليومية وميارات التواصل اإليجاب م اآل رين.
 -8اإلةداد لماياة االجتماةية :يتيح دم

ذوي االاتياجات ال اصة الفرصة أمام التىميذ

لمتكيل م الاياة االجتماةية من ىل التفاةل م الموا ل االجتماةية الم تمفة بعد
االنتياء من لترة التعميم وىذا التفاةل ال يتوالر ةند تواجدىم ل

مدارس ولصول

التربية ال اصة.
 -9تفادي التأثير الظمب

لنظام العزل :يعمل دم

ذوي االاتياجات ال اصة ةم

تفادي

اآلثار الظمبية لنظام ةزل تىميذ ذوي االاتياجات ال اصة ل لصول أو مدارس اصة
بيم لالعزل يؤدي إل

تدمير أو صور ل

نمو الجوانب اىكاديمية واالجتماةية

والمينية لدييم ونمو المعور بال ألة لدييم مما يؤثر ل

دالعيتيم لمتعمم ومن ثم

تأ ر نمو كل من الجانب العقم والجانب اىكاديم لدييم باإل الة إل زيادة الاد من
تفاةميم م الاياة االجتماةية العامة.
-04

التأىيل لمعمل :يظيم دم ذوي االاتياجات ال اصة ل المدارس والفصول العادية
ل إةداد ذو االاتياجات ال اصة وتأىيميم لمعمل ل البيئة اى رب لممجتم الذين
يعيمون ليو من ىل ممارظة بعض اىةمال المينية الت تناظب دراتيم وميارتيم
الم تمفة.

-00

ةىج الممكىت النفظية واالجتماةية والظموكية :يظاةد دم
ال اصة ل

ذوي االاتياجات

المدارس والفصول العادية ةىج الممكىت النفظية واالجتماةية

والظموكية لذوي االاتياجات ال اصة النامئة من تواجدىم دا ل الفصول والمدارس
ال اصة من ىل العمل ةم تاظين مفيوم الذات زيادة الثقة بالنفس تاظين
مظتو التعاون تعديل الظموك زيادة الوة الصا
تامل المظئولية والتوالق المين لدييم.
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( )2سلبيات دمج ذوي االحتياجات اخلاصة
ةم الرغم من إيجابيات دم ذوي االاتياجات ال اصة ل المدارس والفصول العادية
إال أن ىناك مجموةة من الظمبيات من بينيا:

ةطوة والعجم

 225 2442العدل

)794-789 2402
 -0لمل برام وأظاليب الدم ميما تاققت لو من إمكانيات مادية إذا لم يتولر معممين
مؤىمين ومدربين ل مجال التربية ال اصة ل المدارس العادية.
 -2د يظيم الدم ل تدةيم لكرة الفمل ةند ذو االاتياجات ال اصة والتأثير ةم
ةن الذات

مظتو دالعيتيم ناو التعمم وتدةيم المفيوم الظمب

اصة إذا كانت

المتطمبات المدرظية تفوق إمكانيتيم و دراتيم.
 -2يؤد

الدم

إل

تكوين اتجاىات غير صاياة ةند أولياء أمور الطىب العاديين

تجاه العممية التربوية وامكانية تاقيق أىداليا ىبنائيم بظبب وجود ذوي االاتياجات
ال اصة والعاديين ل مدرظة واادة بل ول نفس الفصول الدراظية الت تجمعيم .
 -0صعوبة تطبيق الدم ل ااالت اإلةا ة المديدة والمتوظطة.
 -5تعرض ذوي االاتياجات ال اصة إل اإلاباط والفمل إذا تم اظت دام نفس المعيار
لمطىب العادىين ل

تقييم التقصير الدراظ وىذا يتطمب اةتماد معايير اصة ل

تقييم ذوي االاتياجات ال اصة .
 -6د يؤد

الدم

إل

زيادة ةزلة ذو االاتياجات ال اصة ةن المجتم الدراظ

و اصة ةند تطبيق لكرة الدم ل الصفول ال اصة.
 -7نقص البيانات والمعمومات ةن طبيعة العمل م

ذو

المديرين والمعممين واإلداريين بمدارس التعميم العام يؤد

االاتياجات ال اصة لد
إل

وجود ظيور بعض

الممكىت يصعب التعامل معيا.
 -8زيادة المظئوليات اإل الية المتعمقة بالتكيل التعميم واالجتماة لذو االاتياجات
التعميمية.
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سابعا :االجتاٍات حنو الدمج
يوجد ثىثة اتجاىات اول دم ذو االاتياجات ال اصة بالمدارس العامة تتمثل ل :
العدل 790 -794 2402؛ بطانية والرويم )054 2405
 االتجاه اىول :يعارض أصااب ىذا االتجاه بمدة لكرة الدم

ويعتبرون أن تعميم

ذو االاتياجات ال اصة بمدارس اصة بيم أكثر لعالية وأم ًنا وراا ًة ليم.

 االتجاه الثان  :يؤيد أصااب ىذا االتجاه لكرة الدم
اتجاىات المجتم

لما لذلك من أثر ل تعديل

والت مص من ةزل ىؤالء اىطفال الذ يظبب ةادةً إلااق وصمة

العجز والقصور واإلةا ة وغيرىا من الصفات الظمبية الت

يكون ليا أثر ةم

الطفل ذاتو وطمواو ودالعيتو أو ةم اىظرة والمجتم بمكل ةام.
 االتجاه الثالث :ير أصااب ىذا االتجاه ب رورة ةدم تف يل برنام ةم أ ر بل
الماايده واالةتدال ل

ةممية الدم

ايث يرون أن ىناك لئات ليس من الظيل

دمجيا وتتمثل ل اإلةا ات المديدة و ل ل تقديم ال دمات ال اصة بيم من ىل
مؤظظات اصة ل اين يؤيد ىذا االتجاه دم اىطفال ذو االةا ات البظيطة
والمتوظطة ل المدارس العادية م أ رانيم العاديين.
ومن ىل ةرض اىراء الثىثة اول الدم لإن البااثتان تؤيد االتجاه الثالث ايث
يمكن دم

اىطفال ذو االاتياجات ال اصة البظيطة والمتوظطة م أ رانيم العاديين

بالمدارظة العادية ولكن بعد تولير البيئة التربوية المناظبة ليم من النااية اإلدارية
والتعميمية والمجتمعية.
بعد ةرض اإلطار المفاىيم
يقوم ةم

لدم ذوي االاتياجات ال اصة يت ح أن مفيوم الدم

تاقيق تكالؤ الفرص التعيممية لكل من العاديين وذوي االاتياجات ال اصة

ويتطمب ت الر كل من الجيود الرظمية وغير الرظمية الظتاداث آليات تربوية واجتماةية
وتعديل ل

النظم التعميمية بما تقدمو من مقررات وطرق وأظاليب تدريس والتغمب ةم

الممكىت الت تواجو تطبيقو ظواء اإلدارية والتعميمية واالجتماةية واىظرية وىو ما ظيتم
تو ياو ل الماور التال بمكل من التفصيل.
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احملوز الجاىي :بعض مصكالت دمج ذوي االحتياجات اخلاصة مبدازس احللكة األوىل مً
التعليه األساسي.
إن لعالية تطبيق دم ذوي االاتياجات ال اصة ل المدارس والفصول م العاديين يتأثر
ببعض الممكىت المتمعبة والمتمابكة د تكون نتيجة وجود ثغرات ل
والموائح المو وةة أو د تنمأ ةن وجود أ طاء ل
والتنظيق أو صعوبة المناى
معممين مت صصين ل

القوانين والنظم

اإلدارة أو نتيجة ظوء الت طيط

التعميمية المقدمة لذوي االاتياجات ال اصة و مة
عل الوة

مجال التربية ال اصة باإل الة إل

توالر

المجتمع

واىظري بأىمية دم ذوي االاتياجات ال اصة م أ رانيم العاديين وةميو لقد ةرل الباث
الممكىت الت تواجو دم ذوي االاتياجات ال اصة بأنيا مجموةة من الصعوبات والمعو ات
اإلدارية والتعميمية واالجتماةية واىظرية الت تقمل من لعالية دم ذوي االاتياجات ال اصة
م أ رانيم العاديين بمدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ

ومن ثم ادد الباث بعض

ىذه الممكىت ل ؛ الممكىت اإلدارية الممكىت التعميمية الممكىت االجتماةية واىظرية
وليما يم ةرض تمك الممكىت بم ء من التفصيل.

أوال :املصكالت اإلدازية
تعد اإلدارة الجيدة بمثابة العقل المفكر والمارك اىظاظ لنجاح العمل بالمؤظظات
التعميمية لي تظع إل اظن اظتثمار اإلمكانات المادية والبمرية المتااة بيدل تاقيق
اىىدال وانجاز النتائ المنمودة لى يمكن أن ينجح العمل المدرظ

ما لم تكن ةم رأظو

تاقيق جوانب العممية التربوية

كبير ل
دور ًا
إدارة ةممية متطورة لاإلدارة المدرظية تؤدي ًا
وب اصة لذوي االاتياجات ال اصة وتولير كل ظبل الدةم ليم ومن بينيا؛ دمجيم م أ رانيم
العاديين لعم الرغم من أن القوانين والتمريعات الدولية والوطنية د رظ ت وأ رت دم ذوي
االاتياجات ال اصة م العاديين إال أنو ل اقيقة اىمر ىناك ةديد من الممكىت اإلدارية
والت تأت ةم رأس الممكىت الت تواجو دم ذوي االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة
اىول من التعميم اىظاظ

وتاول دون تاقيق ذلك من بينيا أامد 26-25 2444؛

الببىوي ( Leliūgienė& Kaušylienė, 2012, 105; 97-27 2402
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 -1مركزية اىنظمة اإلدارية التعميمية لالمديرين ليس ليم ظمطة ت طيطية ظواء من
النااية المالية واإلدارية لمواجيو الممكىت الت تواجو دم ذوي االاتياجات ال اصة.
 -2الجمود ل التمظك بقواةد العمل اإلداري والتركيز ةم ارلية القواةد والموائح والنظم
والنظرة الجامدة لألمور بعيداً ةن العى ات اإلنظانية.

 -3مة تكالؤ الظمطة الفعمية م المظئولية الماددة لممديرين والعاممين.
 -4وجود لجوة بين إدارات المدارس ومراكز التربية ال اصة ل

البيئات المامية المايطة

لتظييل وتمبية ما تاتاجو من إمكانات مادية وبمرية.
 -5تقاةس بعض مديري المدارس ةن تنفيذ وانين دم ذوي االاتياجات ال اصة.
-6

عل درة مديري المدارس ةم

تقبل دم

ذوي االاتياجات ال اصة ل

الفصول

الدراظية.
 -7غياب وجود اةدة بيانات كالية باإلدارات التعميمية ت م البيانات واإلاصائيات ةن ةدد
وطبيعة ذو االاتياجات ال اصة المطموب دمجيم بالمدارس.
 -8القصور ل

كفاءة التنظيمات واىجيزة المظؤولة ةم

القيام بوظيفتيا ةم

الوجو

اىمثل.
 -9مة الدورات التدريبية لمقيادات التربوية لتأىيميم بطرق التعامل م

ذوي االاتياجات

ال اصة وااتياجاتيم
 -11مة الم صصات المالية لتولير اىجيزة والوظائل واىدوات التعميمية الىزمة لتعمم ذوي
االاتياجات ال اصة.
 -11صور اإلجراءات المكتبية واإلدارية لتفعيل نوات االتصال بين الطىب واآلباء والمجتم .
 -12الكثير من الييئة اإلدارية غير جادين ل

العمل دا ل المدرظة م ذوي االاتياجات

ال اصة.
 -13مة تقبل إدارة المدرظة والعاممي ن بيا لفكرة الدم مما يزيد اليوة بين ذوي االاتياجات
ال اصة وأ رانيم العاديين.
ل

وء ما ظبق يتبين أن الممكىت اإلدارية الت

تواجو دم

ذوي االاتياجات

ال اصة ةديدة ومتنوةة وترج ىظباب ةديدة منيا ما يتعمق ب عل نظام التافيز
تقبل لكرة الدم

عل

وغياب أظس ا تيار القيادات المدرظية و صور اىظاليب الاديثة لمنمو
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لممديرين والعاممين إ الة إل

المين

...........

ظيادة بعض الظموكيات والممارظات اإلدارية

ال اطئة.

ثاىياً :املصكالت التعلينية
تعد العممية التعميمية منظومة معقدة تاتو ةم العديد من العناصر الكثيرة والمتدا مة
من المعممين والطىب والمناى

وطرق وأظاليب التدريس وأظاليب التقويم والمبان

والتجييزات الم تمفة والت تتفاةل م بع يا البعض لتاقيق اىىدال التعميمية المنمودة
ومن ثم لإن أ

صور ل تمك العممية تؤدي إل ادوث ةدد من الممكىت تؤثر ةم أداء

المدرظة وب اصة إذا كان بيا ةدد من ذوي االاتياجات ال اصة مدمجين بدا ميا ومن بين
تمك الممكىت مايم :

( )1مصكالت مستبطة باملعله
اتفق المربون ةم أن المعمم بصفة ةامة ومعمم ذوي االاتياجات ال اصة – ةم وجدو
ال صددوص -العنصددر اىظاظ د والفعددال ل د مددد ىت النظددام التعميم د

ليددو العمددود الفقددري

لمعمميددة التعميميددة لددالمعمم اليقتصددر دوره ةمد نقددل المعددارل والميددارات لتىميددذه وانمددا يتعددداه
إل د اإلظدديام ل د تربيددة التىميددذ التربيددة المدداممة والمتكاممددة والمتوازنددة لالعى ددة بددين المعمددم
والمددتعمم اليمكددن أن تقتصددر ةمد المددادة العمميددة لقددط إنمددا يتعددد تددأثيره إلد أن يكددون المثدل
اىةم والقدوة لممتعممدين لدالمعمم م صدية ليدا صدائص ومميدزات تجعمدو داد ًار ةمد التدأثير
المابددب ل د اآل ددرين باإل ددالة إل د ىددذه الصددفات يددتم إةددداده بدددا ل المؤظظددات التربويددة
لممارظددة أدواره المتميددزة لمعمددل ب دالتعميم مددن ددىل إكتظدداب ميددارات العمددل التدريظ د وتامددل
أةباء ومظؤوليات وأةباء الميام والواجبات المطموب منيا الميدي .)75-70 2007
ويددزداد دور المعمددم م د ذوي االاتياجددات ال اصددة وب اصددة م د المدددمجين ل د الفصددول
والمدددارس العاديددة لميمددا كددان نددوع ومظددتو الدددم لددإن الدددور الددرئيس ل د لاةميددة التعمدديم
وتاقيددق االاتياجددات التعميميددة والتربوي دة واالجتماةيددة والوجدانيددة لددذوي االاتياجددات ال اصددة
تتو ددل بدرجددة كبيددرة ةمدد مظددتو أداء وكفدداءة المعمددم وةمدد الددرغم مددن ذلددك إال أن ىندداك
مجموةة من الممكىت تواجو المعمم ل تاقيق ذلك من بينيا :القمدش والظدعايدة 2402
006-028؛ الببىوي ( Idol,2006,93;06 000 025 2402
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-0

...........

الددنقص ل د اإلمكانددات المتااددة إلةددداد المعممددين لتمك دنيم مددن أداء ميدداميم الم تمفددة
لمتعامل م ذو االاتياجات ال اصة.

-2

التفداوت الكبيددر بددين اإلةدداد بددل ال دمددة والممارظدة الميدانيددة ايددث يغمدب ةمد إةددداد
المعممين الجانب النظري والجانب العممد ال يغطد جميد المتطمبدات ال اصدة بمزاولدة
مينة التعميم لذوي االاتياجات ال اصة.

-2

ا تىل برام إةداد المعممين بل ال دمة لد المؤظظدات المعنيدة يدؤدي إلد ا دتىل
ل كفايات ال ريجين.

-0

التقار المعممين إل الميارات والقدرات الىزمة لتعميم ذوي االاتياجات ال اصة.

-5

االلتقار إل مجموةة مدن اىظدس العمميدة والااجدات الاقيقدة لمعممد ذوي االاتياجدات
ال اصة.

-6

عل إدارك المعممين ل صائص ذوي االاتياجات ال اصة وأظاليب التدريس ليم.

-7

ا تصددار تدددريب المعممددين ةمد لئددة ماددددة مددن ذوي االاتياجددات ال اصددة ولد الوا د

-8

لإن المعمم ُمطالب بالتعامل م لئات متنوةة وم تمفة دا ل المدارس.
مددة تنفيددذ بعددض المعممددين لتوجيييددات الممددرل التربددوي لمتعامددل مد الموا ددل الطارئددة
الت تواجيم ل التعامل م ذوي االاتياجات ال اصة.

-9
-04

مة وجود اوالز مادية لمممرلين والمعممين لمتدريس لذوي االاتياجات ال اصة.
ددعل العى ددة بددين الممددرلين والمددديرين والمعممددين ممددا يجعددل المعممددين غيددر ددادرين
ةم ات اذ القرار التربوي الظميم لمتعامل م ذوي االاتياجات ال اصة.

 -00تنوع اىدوار والوظدائل التد بدات ةمد المعممدين القيدام بيدا لد ظدل كثالدة ةاليدة دا دل
اج درات الدراظددة م د كددم ىائددل مددن الم دواد التعميميددة وو ددت صددير ىددو زمددن الاصددة
الدراظية لمتعامل م العاديين وذوي االاتياجات ال اصة.
-02

عل مماركة المعممين ل ت طديط المنداى الدراظدية لدذوي االاتياجدات ال اصدة ولدم
يتم تدريبو ةم ممارظة النماط المدرظ .

-02

ددددعل امددددتىك المعممددددين لددددألدوات الاديثددددة لمتقددددويم المددددامل لقدددددرات وميددددارات ذوي
االاتياجات ال اصة.

 -00مة تولير أ صائ التربية ال اصة ل المدارس العادية ليتعاون م معممييم.
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-05

...........

عل ددرة المعمدم ةمد مواجيدة التغيدرات المظدتمرة التد تطد أر ةمد تكنولوجيدا التعمديم
واظت داميا ل العممية التعميمية.

 -06كثرة اىةباء التدريظية واإلدارية لد معمم الامقة اىول من التعميم اىظاظ .
عل وظائل التدريب المناظبة لممعممين لمتعامل م ذوي االاتياجات ال اصدة والعمدل

-07

ةم إمباع ااجاتيم.
 -08اةتياد المعممدين ةمد التددريس لمعداديين ولدق منداى وطدرق تددريس تقميديدة ومدن ثدم
تدن الدالعية لدييم لتقبل ذوي االاتياجات ال اصة والتدريس ليم.
اةتقدداد المعممددين بوجددود صددعوبة لد التعامددل مد ذوي االاتياجددات ال اصددة واىطفددال

-09

معا ل و ت وااد.
العاديين ً

( )2مصكالت مستبطة باملياٍج وطسم التدزيس وأساليب التكويه
تعد المناى الدراظية أداة المجتم ل إةداد اىجيال وتنمئتيم تنمئة متوازنة لد جميد
الجوانب العقمية والجظمية والنفظية واالجتماةية من ىل إكظابيم القدرة ةم مظدايرة روح
العصددر وامددتىكيم لممعددارل والميددارات العمميددة التد تفيدددىيم لد مظددتقبميم العممد والعممد
من ىل ما يمممو من ماتو وأىدال ونماذج واظتراتيجيات تددريس وأظداليب تقدويم جداد
المددول

واب دراىيم  .)005-60 2402اىمددر الددذي ترتددب ةميددو تغييددر المندداى الدراظددية

ولقًا لممتغيرات الثقالية والظياظية الت تادث ل المجتم

والت تفدرض نفظديا ةمد ميددان

التربيددة مددؤثرة بددذلك لد ترتيددب أىدددال المندداى الدراظددية وطددرق تدريظدديا وأظدداليب التقددويم
وبدددالرغم مدددن ظدددع وزارة التربيدددة والتعمددديم ةمددد تطدددوير المنددداى الدراظدددية وطدددرق التدددريس
وأظاليب التقويم لتاقيق معدايير الجدودة المطموبدة واالظدتفادة مدن التجدارب وال بدرات العالميدة
ومراةدداة ذلددك لدذوي االاتياجددات ال اصددة إال أنيددا تعددان مددن ممددكىت مددن بينيددا  :القمددش
والظعايدة 202 245 062 2402؛ الببىوي )006 000 97 2402
 -0وجود لجوة كبيرة بين نظريات وأظاليب الدم

وبين تطبيقيا الفعم

ل

المدارس

العادية.
 -2تجزئة المعارل بالمني

الدراظ

إل

مو وةاتيا مفككة و عل ارتباطيا بالتغيرات

التكنولوجية المعاصرة.
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 -2التركيز ةم

الجوانب المعرلية لد

التىميذ ل

المناى

...........

الدراظية واىمال الجوانب

الميارية والوجدانية وةدم مراةاة الفروق الفردية بينيم.
 -0صعوبة المناى

وتباينيا مما يترتب ةمييا

عل درة المعمم ةم

إيصاليا لذوي

االاتياجات ال اصة ل الصفول العادية.
عل اىتمام وا عو المناى الدراظية بأن يكتظب ذوي االاتياجات ال اصة ميارات

-5

التفكير العمم الت تظاةدىم ةم ال الممكىت الدراظية الت تواجييم.
مة تافيز المناى الدراظية التقميدية ةم التفكير االبتكاري أو التفكير اإلبداة ؛ ومن

-6

ثم اةتماد التىميذ ةم اظتقبال المعمومات من المعمم لقط.
 -7المناى الدراظية ال تنظجم م ااجات ذو االاتياجات ال اصة ليم بااجة إل تعمم
ميارات الاياة اليومية والتدريب المين .
 -8اال تصار ةم اظت دام طرق التدريس لامو ةقول التىميذ ل جمي المراال الدراظية
بكم متزايد من المعمومات دون أي مماركة من جانبيم ل

الباث ةنيا من

ىل

مصادر التعمّم الم تمفة.

القصور ل إةداد ال طط التربوية والتعميمية الفردية لذوي االاتياجات ال اصة من بل

-9

مدرس التربية ال اصة و مة االىتمام الفردي بالطىب الممتاقين ببرنام الدم .
 -04القصور ل توالر المعممين لتنفيذ ال طة التعميمية ومتابعتيا لذوي االاتياجات ال اصة.
-00

مة توالر الوظائل التعميمية الىزمة لعممية التعميم والتعمم لذوي االاتياجات ال اصة.

 -02مة كفاية الوظائل التعميمية الىزمة لرصد النماطات الصفية لذوي االاتياجات ال اصة.
 -02مة الد ة ل أظاليب التقويم التربوي المظت دمة لتقييم ذوي االاتياجات ال اصة.
 -00مة تنوي أظاليب اإلمرال التربوي من بل ممرل

التربية ال اصة لمتابعة العممية

التعميمية.

()3

مصكالت مستبطة باملباىي املدزسية وغسف املصادز
تعد المبان المدرظية ذات أىمية مؤثرة ةم العممية التعميمية وجودة م رجاتيا ليو
لالمبن المدرظ ومكمو

كبير من اليوم الدراظ
ليو الطىب و تاً ًا
يمثل المكان الذي يق
ى لتاقيق
ومظااتو وامكاناتو وما يوجد بدا مو من أمياء وةى ات وأم اص د يكون ةام ً
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اىىدال التعميمية المنمودة أو يكون ةائقاً ياول دون ذلك بل يؤدي إل

...........

كثير من

الممكىت واىزمات التعميمية وب اصة م وجود ذوي االاتياجات ال اصة والمتأمل لمدارس
الامقة اىول من التعميم اىظاظ نجد أنيا تعان من ممكىت ةديدة من بينيا :أبو غزالة

Tam& Seevers&Gardner III & Heng, 2006,6)068-066 2404
 -0صغر مظااة مدارس التعميم اىظاظ ل معظم الماالظات إل اوال  544متر مرب
ل

اين أن المعدالت العالمية تصل ل

بعض الدول إل

 0لدان لممدرظة والمعدل

المعمول بو ل المدن المصرية الجديدة اوال  2لدان لممدرظة
عل مىءمة البيئة المدرظية لذوي االاتياجات ال اصة مثل المبان والمعامل وغرل

-2

المصادر.
 -2ارتفاع كثالة الفصول الدراظية مما أ طرت بعض المدارس إل

ةمل أكثر من لترة

دراظية ل اليوم الوااد مما يؤثر ةم تاقيق اىىدال التعميمية.
 -0وجود نموذج وااد ةمد

كالدة المدارس م إ تىل طبيعة البيئة والماددات المكانية

وةدد الطىب العاديين وذوي االاتياجات ال اصة.
 -5تاويل بعض اةات التدريب والمعامل والتأىيل إل لصول دراظية واظتغىل الظااات
ال ارجية المعدة لمتربية الريا ية والترلييية والميارات اى ر ل بناء لصول إ دالية
لد بعض المدارس مما أثر ظمباً ةم مىئمة البيئة المدرظية ىداء العممية التعميمية

لذوي االاتياجات ال اصة.

ُ -6بعد المدارس ةن أماكن إ امة ذوي االاتياجات ال اصة ومن ثم ظيرىم من وال
المدرظة بطريقة غير آمنة.
 -7مة توالر غرل المصادر والوظائل التربوية ال اصة لكل لئة من لئات ذوي االاتياجات
ال اصة بالمدارس.
 -8القصور ل

تولير التظييىت والموارد وال امات الىزمة لمقيام باىنمطة الصفية

لمىءمة ااتياجات و درات ذوي االاتياجات الىزمة لذوي االاتياجات ال اصة.
ل

وء ما ظبق يتبين أن الممكىت التعميمية الت

تواجو دم

ذوي االاتياجات

ال اصة ةديدة ومتنوةة يرج بع يا لممعممين واةدادىم بل ال دمة وأثناء ال دمة ومد
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تقبميم لمتدريس لذوي االاتياجات ال اصة ومد

...........

مواكبتيم لمتغيرات التكنولوجية واىظاليب

التدريظية المى ئمة لذلك باإل الة إل ممكىت مرتبطة بالمناى وطرق التدريس وأظاليب
التقويم والمبان

المدرظية وتولير غرل المصادر والموارد والتجييزات الىزمة لتعميم ذوي

االاتياجات ال اصة.

ثالجاً املصكالت االجتناعية واألسسية
إن التواصل الوثيق والمنظم بين المنزل والمدرظة والمجتم المايط ل
اىظاظ يظاةد ل تاظين الطريقة الت

مرامة التعميم

يعمل بيا اآلباء والمعممون ناو تنمية تىميذىم

ومنيم ذوي االاتياجات ال اصة وةىوة ةم ذلك لإن امتراك اآلباء ل البرام التعميمية
يؤدي إل

زيادة ناةة اآلباء اول دم

ذوي االاتياجات ال اصة ل

المدارس والفصول

العادية والطرق الت ينفذ بيا مما يظاةد ةم االىتمام بنمو أطفاليم الفظيولوج والعقم
إدراك

دور جوىريًّا ل
ليم وتنمئتيم اجتماةيًّا لىرتقاء بمظتواىم كما يؤدي ىذا التواصل ًا
الممكىت اىظرية الت يتعرض ليا ذوي االاتياجات ال اصة والعمل ةم اميا والمماركة
ل ات اذ الق اررات وةم الرغم من أىمية ذلك التواصل إال أن ىناك ممكىت ةديدة تعوق
تاقيق ذلك من بينيا:
-0

الزيات  009 -007 2449الببىوي )52 28 2402

عل الوة المجتمع بطبيعة الدم من ايث لمظفتو ومبادئو وةممياتو وةوائده مما
يظبب مقاومة تغيير الو

القائم.

 -2ظمبية اتجاىات بعض لئات المجتم ناو الدم من ىل القيم الت يعتقنيا واالتجاىات
الت تمي بين ألراده.
-2

عل درة بعض أولياء اىمور ةم الاوار وتفيم و

أبنائيم من ذوي االاتياجات

ال اصة.
-0

عل وة بعض أظر ذوي االاتياجات ال اصة بأىمية دور المدرظة العادية ل تفاةل
أبنائيم.

 -5مة مماركة أولياء اىمور ل ا ور مجمس اىمناء بالمدرظة ةند دةوتيم لممماركة
ل ات اذ القرار.
 -6تردد أولياء اىمور ل التعاون وتبادل المعمومات م المعممين واال تصار ةم المىاظة
ىبنائيم لقط.
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 -7لقدان الثقة من المجتم المام

...........

ليما يتم من ةمميات تعميمية دا ل المدرظة لذوي

االاتياجات ال اصة.
 -8ميوع وتعزيز الفوارق االجتماةية دا ل المجتم الوااد والت تقوم ةم ماددات تتجاىل
العدالة االجتماةية والاقوق اإلنظانية لذوي االاتياجات ال اصة.
 -9انتمار ثقالة التمييز واإل صاء والتيميش لتعميم وتدريب ذوي االاتياجات ال اصة مثل
أ رانيم العاديين.
 -04التباينات الاادة ل المظتويات اال تصادية واالجتماةية ىلراد المجتم يارم العديد من
ذوي االاتياجات ال اصة من اقيم اىظاظ ل الاصول ةم تعميم لعال يتواءم م
إمكاناتيم العقمية واإلنفعالية.
كبير ةم دم
تأثير ًا
وء ما ظبق يتبين أن الممكىت االجتماةية واىظرية ليا ًا
ل
ذوي االاتياجات ال اصة بالمدارس العادية لنجاح الدم يتو ل ةم مد تقبل لئات
المجتم

الم تمفة ومؤظظاتو لذوي االاتياجات ال اصة كذلك اىتمام اىظرة والتواصل

المظتمر م المعممين وتبادل المعمومات وال برات والميارات الت

يتعين ةمييم القيام بيا

ٍ
بدور أظاظ ٍ ل
دا ل و ارج المدرظة لأولياء أمور ذوي االاتياجات ال اصة يقوموا
تعميميم ولكن بالرغم من أىمية ىذ التواصل إال أنو ما زال ل نطاق

يق وليس ل مكمو

المثال المطموب.
من ىل ةرض الماورين اىول والثان يمكن القول أن ةممية دم ذوي االاتياجات
ال اصة ل مدارس ولصول التعميم العام ةممية معقدة تاتاج إل ت طيط ظميم ومنظم إل تااة
الفرصة لذوي االاتياجات ال اصة لمتعميم والتدريب مثل أ رانيم العاديين وذلك من ىل
تييئة وتولير البيئة التربوية والتعميمية واالجتماةية المناظبة بالمدارس العادية وىذا ال
يتاقق إال من ىل التغمب ةم الممكىت الت تواجو ةممية الدم وب اصة بمدارس الامقة
اىول من التعميم اىظاظ
ةم مد

وةميو يأت الماور الثالث والمتمثل ل الدراظة الميدانية لمتعرل

توالر ممكىت دم ذو االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول من التعميم

اىظاظ بماالظة الد يمية ومن ثم و

تصور لمتغمب ةمييا.

- 056 -

بعض مشكالت دمج ذوى االحتياجات الخاصة بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة الدقهلية

...........

اإلطاز امليداىى
ييدل ىذا اإلطار إل رصد ممكىت دم ذو االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة
اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية ولتاقيق ذلك امت البااثتان باآلت :
 -0إعداد أداة البخح :والت

تمثمت ل

اظتبانة ولقد مرت ةممية بناء ىذه االظتبانة

بال طوات اآلتية:


االطىع ةم الدراظات الظابقة ذات الصمة بمو وع الباث وذلك بيدل صياغة مااور

االظتبانة.
 تكونت االظتبانة من ثىثة مااور :اىول الممكىت اإلدارية والثان

الممكىت

ذو

االاتياجات

التعميمية

والثالث الممكىت االجتماةية واىظرية الت

تواجو دم

ال اصة بمدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية وكانت اإلجابة ةم
ةبارات المااور الثىثة ل

صورة متدرجة ولق مقياس ليكرت الثىث

ةم اظب درجة

توالراىا كبيرة متوظطة صغيرة).

مد

تم ةرض االظتبانة ةم الظادة الماكمين من ال براء والمت صصين؛ وذلك لمتاقق من
مىءمة االظتبانة لمغرض الذي و عت من أجمو؛ ومد

وظىمة صياغتيا ومد

و وح ةبارات االظتبانة

كفاية العبارات واإل الة إلييا أو الاذل منيا وتمت مراةاة

مىاظات ومقتراات الظادة الماكمين.
 تم و

اىداة ل صورتيا النيائية مكونة من ثىثة مااور :مماق ر م)0

 الماور اىول :الممكىت اإلدارية ويتكون من مس ةمر ةبارة.
 الماور الثان  :الممكىت التعميمية ويتكون من اثنا وةمرون ةبارة.
 الماور الثالث :الممكىت االجتماةية واىظرية ويتكون من أرب ةمر ةبارة.
ولمتأكد من مد صىاية ىذه االظتبانة لمتطبيق تم اتباع اآلت :
أ -اظاب ثبات وصدق االظتبانة من ىل:
 مؤمر صدق التكوين االتظاق الدا م ) لىظتبانة:
تم اظاب صدق االتظاق الدا م

لىظتبانة بعد تطبيقيا ةم

 )24من غير ةينة الدراظة وذلك من ىل:
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 ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكمية لمماور المنتمية إليو :تم اظاب معامىت
ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكمية لمماور الذي تنتم إليو وجاءت النتائ كما
ى مبينة بالجداول التالية:
جذول ()1
قُى يعايالخ اسذثاط دسجح كم يفشدج تانًحىس األول تانذسجح انكهُح نهًحىس األول
يسرىي
يعايم
سقى
يسرىي
يعايم
سقى
انذالنح
انًفشدج االسذثاط
انذالنح
انًفشدج االسذثاط
7671
7656
9
7671
7660
1
7671
76030
17
7671
76572
2
7671
76550
11
7671
76070
3
4
5
6
0
0

76560
76540
76491
76520
76405

7671
7671
7671
7671
7671

12
13
14
15

7656
76536
76609
76591

7671
7671
7671
7671

من الجدول الظاب ق :يت ح أن معامىت االرتباط جاءت دالة ةند مظتوي داللة 4.40
مما يدل ةم

وة العى ة بين درجة مفردات الماور اىول والدرجة الكمية لو.
جذول ()2
قُى يعايالخ اسذثاط دسجح كم يفشدج تانًحىس انثاٍَ تانذسجح انكهُح نهًحىس انثاٍَ
يسرىي
يعايم
يسرىي سقى
يعايم
سقى
انًفشدج االسذثاط انذالنح
انذالنح
انًفشدج االسذثاط
7671 76510
12
7671
76525
1
7671 76073
13
7671
76576
2
7671 76464
14
7671
7665
3
7671 76619
15
7671
76562
4
7671 76019
16
7671
76521
5
7671 76493
10
7671
76601
6
7671 76531
10
7671
76516
0
7671
7669
19
7671
76004
0
7671 76466
27
7671
76576
9
7671 76596
21
7671
76500
17
7671 76409
22
7671
76549
11
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من الجدول الظابق :يت ح أن معامىت االرتباط جاءت دالة ةند مظتوي داللة 4.45
 4.40مما يدل ةم

وة العى ة بين درجة مفردات الماور الثان والدرجة الكمية لو.

جذول ()3
قُى يعايالخ اسذثاط دسجح كم يفشدج تانًحىس انثانث تانذسجح انكهُح نهًحىس انثانث
يسرىي
يعايم
سقى
يسرىي
يعايم
سقى
انذالنح
االسذثاط
انًفشدج
انذالنح
االسذثاط
انًفشدج
7671
76661
0
7671
76632
1
7671
76545
9
7671
7602
2
7671
76520
17
7671
76076
3
7671
7604
11
7671
76030
4
7671
76534
12
7671
76601
5
7671
76620
13
7671
76695
6
7671
7609
14
7671
76071
0

من الجدول الظابق :يت ح أن معامىت االرتباط جاءت دالة ةند مظتوي داللة 4.40
مما يدل ةم

وة العى ة بين درجة مفردات الماور الثالث والدرجة الكمية لو.

 ارتباط درجة كل ماور بالدرجة الكمية لىظتبانة :تم اظاب معامىت ارتباط درجة كل
ماور بالدرجة الكمية لىظتبانة وجاءت النتائ كما ى مبينة بالجدول اآلت :
جذول ()4
قُى يعايالخ اسذثاط دسجح كم يحىس تانذسجح انكهُح نالسرثاَح ،ويسرىي انذالنح
يعايم االسذثاط

انًحىس
انًحىس األول :انًشكالخ اإلداسَح6

76050

انًحىس انثاٍَ :انًشكالخ انرعهًُُح6

76069

انًحىس انثانث :انًشكالخ االجرًاعُح
واألسشَح6

76560

يسرىي انذالنح

دال عُذ يسرىي 7671

من الجدول الظابق :يت ح أن معامىت االرتباط بين مااور االظتبانة والدرجة
الكمية ليا جاءت دالة ةند مظتو داللة  4.40مما يؤكد االتظاق التكوين لىظتبانة.
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ب -اظاب ثبات االظتبانة:
تم اظاب ثبات االظتبانة بتطبيقيا ةم ةينة واميا  )24لرداً من ارج ةينة الباث
وتم اظاب ثبات االظتبانة باظت دام ألفا كرونباخ) وذلك باظت دام برنام الرزم اإلاصائية
لمعموم االجتماةية Statistical Package for Social Sciences )SPSS V.21
من ىل اظت دام طريقة ألفا كورنباخ لىظتبانة ككل وذلك من ىل المعادلة التالية:

مج ع2ق 
ن 
 2


1

معامل  = )αن  1 
ع
ك


2
ع ك  :التباين الكم لدرجات اىلراد ةم االظتبانة
ايث ن :ةدد مفردات االظتبانة
مجد ع2ق  :مجموع تباين درجات اىلراد ةم كل مفردة من مفردات االظتبانة والنتائ مبينة
بالجدول التال :
جذول ()5
قُى يعايالخ انثثاخ "أنفا" نهًحاوس واالسرثاَح ككم
يعايم ثثاخ أنفا
عذد انعثاساخ
انًحىس
76035
15
انًحىس األول :انًشكالخ اإلداسَح6
76090
22
انًحىس انثاٍَ :انًشكالخ انرعهًُُح6
انًحىس انثانث :انًشكالخ االجرًاعُح
76066
14
واألسشَح6
76923
51
االسرثاَح ككم

الجدول الظابق :يت ح أن االظتبانة ةم درجة ةالية من الثبات ايث جاءت يمة
معامل ثبات ألفا لىظتبانة ككل =  4.90مما يدل ةم ثبات االظتبانو.

وتم اظاب معامل الصدق الذات لىظتبانة من ىل المعادلة:
ومن ثم صدق االظتبانة =  4.960مما يدل ةم أن االظتبانة ةم

درجة ةالية من الصدق والثبات.

-2

حتديد عيية البخح:
تم ا تيار ةينة ممثمة من معمم الامقة اىول بمدارس التعميم اىظاظ المطبق بيا

نظام الدم ل اثنا ةمر إدارة تعميمية ولقا ىظموب العينة العموائية وتم تطبيق أداة الباث
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بمااورىا الثىثة ل نياية الفصل الدراظ اىول من العام الجامع 2409/2408م وذلك
بالتوزي المبامر ةم

ألراد العينة ثم تجمي االظتبانات ولاصيا واظتبعاد غير الصالح

منيا وجاءت العينة كما ىو مو ح بالجدول التال :
اإلداسج انرعهًُُح
غشب انًُصىسج
ششق انًُصىسج
يُد غًش
طهخا
أجا
انسُثالوٍَ
يُد سهسُم
انجًانُح
انًطشَح
تٍُ عثُذ
تهقاس
َثشوِ
اإلجًانٍ

جذول ()6
ذىصُف عُُح انثحث
انًجرًع األصهٍ يٍ عُُح انذساسح
انًعهًٍُ
17
20
25
90
11
30
11
35
17
20
9
23
9
10
22
07
27
02
13
42
0
13
12
33
167
494

انُسثح
%30674
%25600
%29603
%31643
%3560
%39613
%52694
%31643
%20600
%37695
%61654
%36636
%32600

يو ح الجدول  )6اجم ةينة مدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ المطبق بيا
نظام الدم

الت

تم الاصول ةمييا بعد التطبيق واظتبعاد الغير صالح لكان ةدد العينة

 )064معمماً ومعممة بنظبة .)%22.88

-3

املعاجلة اإلحصائية
تمت المعالجة اإلاصائية باظت دام برنام

الرزم اإلاصائية لمعموم االجتماةية

 Statistical Package for Social Sciences )SPSS v.17ل اظاب التك اررات
المقابمة لكل ةبارة موزةة ةم

تك اررات االظتجابات كبيرة – متوظطة – صغيرة) والنظب

المئوية ليذه التك اررات و يمة كا 2ومظتو داللتيا واىوزان النظبية والترتيب.
اظاب الوزن النظب لعبارات االظتبانة:
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أةطيت موازين ر مية لمظتو االظتجابة كما يم :
كبيرة
2
وتم اظاب الوزن النظب

متوظطة صغيرة
2

0

أي درجة الموالقة ةم كل ةبارة من المعادلة التالية:

 التقدير الر م = ك + 2× 0ك + 2× 2ك0 × 2


 x 111التقدير الرقمي

 اظاب الوزن النظب =

ك

=====

ك 0ك 2ك : 2تك اررات االظتجابات كبيرة – متوظطة – صغيرة) ةم الترتيب.
ك :مجموع التك اررات ليذه االظتجابات اجم العينة).
 تم اظاب يمة كا 2لاظن المطابقة لكل مفردة وذلك لمكمل ةن الفروق ل
ا تيارات ألراد العينة لبدائل االظتجابة الثىثة كبيرة – متوظطة – صغيرة) وذلك
بتطبيق المعادلة اآلتية:
كا = 2مجد

(ت–تم)

2

ت
ايثم إن ت = التكرار المىاظ ت م = التكرار المتو .

 -4ىتائج الدزاسة امليداىية:
ظيتم ةرض اظتجابات العينة الكمية لمدراظة اول الممكىت اإلدارية الممكىت
التعميمية والممكىت االجتماةية واىظرية الت تواجو دم ذو االاتياجات ال اصة بمدارس
الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية.

- 062 -

بعض مشكالت دمج ذوى االحتياجات الخاصة بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة الدقهلية

أ-

...........

ىتائج احملوز األول :املصكالت اإلدازية:
ظيتم ةرض اظتجابات العينة الكمية لمدراظة اول الممكىت اإلدارية الت

تواجو

دم ذو االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية
من ىل الجدول التال :
جذول ()0
اسرجاتاخ انعُُح انكهُح نهذساسح حىل انًشكالخ اإلداسَح انرٍ ذىاجّ ديج روي االحرُاجاخ انخاصح
تًذاسس انحهقح األونً يٍ انرعهُى األساسٍ تًحافظح انذقههُح (ٌ=)167
دسجح انرىافش

انىصٌ
انُسثٍ

انعثاسج
صغُشج
يرىسطح
كثُشج
%
ك
%
ك
%
ك
193
3669
59
3360 54 2964 40
1
213
27
32
4065 06 3265 52
2
222
2766
33
3669 59 4265 60
3
271
2566
41
4065 06 2669 43
4
193
3566
50
3566 50 2060 46
5
279
2060
46
3360 54 3065 67
6
219
2360
30
3361 53 4361 69
0
229
2265
36
2566 41 5169 03
0
243
1361
21
3766 49 5663 97
9
215
2361
30
3060 62 3061 61
17
234
15
24
3662 50 4060 00
11
223
1964
31
3061 61 4265 60
12
220
2361
30
2669 43
57
07
13
226
2766
33
3361 53 4663 04
14
211
2566
41
3065 67 3669 59
15
* ذعًُ أٌ كا 2دانح عُذ 7675
** ذعًُ أٌ كا 2دانح عُذ 7671

قًُح كا2
1636
**1062
**12639
**14649
165
1605
*9671
**25
**45616
*0651
**20695
**1465
**27634
**15606
4629

انرشذُة
14
17
0
13
14و
12
0
3
1
9
2
6
4
5
11

من ىل نتائ الجدول الظابق ر م  )7يت ح أن :جاءت اظتجابات العينة الكمية
لمدراظة اول الممكىت اإلدارية الت

تواجو دم ذو االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة

اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية ةم أنو يوجد لروق ذات داللة إاصائية ل
العبارات ر م  )00-02-02-00-9-8-7-2لصالح البديل متولراة بدرجة كبيرة) ول
العبارات ر م  )04-0-2لصالح البديل

متوالرة بدرجة متوظطة) ايث جاءت يم كا 2دالة
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إاصائياً ةند مظتو داللة  4.40ودرجات ارية = 2وال يوجد لروق ل العبارات -5-0
 )05-6ايث جاءت يم كا 2غير دالة ةند مظتو داللة  4.40كما جاءت العبارة ر م
" )9

عل ال عائد المادي لممعمم نظير ما يقوم بو من أةباء إ الية تجاه ذوي االاتياجات

ال اصة  ".لتاصل ةم أةم وزن نظب ايث بم الوزن النظب ليا  )202كما جاءت
ر م  " ) 00مة الموارد المادية الىزمة لتاظين البيئة المدرظية لمراةاة ذوي االاتياجات
ال اصة" ل المرتبة الثانية لتاصل ةم وزن نظب  )220وتفظر ىذه النتيجة أن من أىم
الممكىت اإلدارية الت

تواجو دم

ذوي االاتياجات ال اصة بالمدارس العادية اإلمكانيات

المالية والمادية؛ وب اصة اىو اع المالية لممعممين الت

تؤثر ةم أدائيم لمتدريس لذوي

االاتياجات ال اصة.
كى من العبارتين ر م  " )0صورية تطبيق انون دم ذوي االاتياجات
كما اصمت ً

ال اصة" والعبارة ر م  " )5صور متابعة اإلدارة التعميمية إلجراءات دم ذوي االاتياجات
ال اصة بالمدارس ".ةم أ ل وزن نظب

ايث بم الوزن النظب ليا  )092وةم الرغم

من اصول ىذه النتيجة ةم أ ل وزن نظب إال أنيا تتفق ىذه النتيجة م دراظة الارب
واريري  ) 26 2406والت
متابعة تنفيذ طط الدم

أكدت ةم

عل متابعة اإلدارة التعميمية والمدرظية ةم

بالفصول المماقة بالمدارس العادية بالرغم من إصدار القوانين

والق اررات الوزارية الت تدةم ذلك.
وتؤكد نتائ ىذا ا لماور ةم أىمية و

متطمبات لمتغمب ةم الممكىت اإلدارية

ومن بينيا ايجاد البيئة المناظبة والمجيزة بالوظائل التعميمية من ىل تولير الموارد المالية
والمادية لذلك

باإل الة إل

تولير المعممين المؤىمين ةممياً لتعميم ذوي االاتياجات

ال اصة وتقديم الاوالز الما دية والمعنوية لمعمم ذوي االاتياجات ال اصة وتقدير جيودىم
الم تمفة من بل الجيات المعنية بذلك.
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ىتائج احملوز الجاىي :املصكالت التعلينية:
ظيتم ةرض اظتجابات العينة الكمية لمدراظة اول الممكىت التعميمية الت

تواجو

دم ذو االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية
من ىل الجدول التال :
جذول ()0
اسرجاتاخ انعُُح انكهُح نهذساسح حىل انًشكالخ انرعهًُُح انرٍ ذىاجّ ديج روي االحرُاجاخ انخاصح
تًذاسس انحهقح األونً يٍ انرعهُى األساسٍ تًحافظح انذقههُح (ٌ=)167
دسجح انرىافش
انعثاسج
1
2
3
4
5
6
0
0
9
17
11
12
13
14
15
16
10
10
19
27
21
22

كثُشج
%
ك
2061
45
3669
59
2964
40
1662
26
2264
36
2361
30
2065
44
3163
57
3464
55
2669
43
1663
26
2464
39
2766
33
4663
04
3566
50
45
02
3169
51
3361
53
2566
41
2360
30
2163
34
4265
60

يرىسطح
%
ك
47
64
3065 67
4566 03
4964 09
4663 04
4061 00
47
64
4766 65
3566 50
4566 03
3964 63
4361 69
3663 50
3265 52
3060 62
3361 53
35
56
2060 46
4360
07
4669
05
5065
92
3169
51

** ذعًُ أٌ كا 2دانح عُذ 7671

صغُشج
%
ك
3169
51
2566
41
25
47
3464
55
3163
57
2060
46
3265
52
2061
45
37
40
2065
44
4464
01
3265
52
4361
69
2163
34
2566
41
2169
35
3361
53
3061
61
3766
49
2964
40
2163
34
2566
41

انىصٌ
انُسثٍ

قًُح كا2

196
211
274
102
191
194
195
273
274
199
102
192
100
225
217
223
199
195
195
194
277
210

3654
4629
**11634
**26641
**13605
**16651
360
46763
76030
**17609
**21661
*065
**12606
**15675
4651
**12604
76230
2611
*0641
**13696
**42696
*0

* ذعًُ أٌ كا 2دانح عُذ 7675
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انرشذُة
12
4
0
27
19
16و
13
0
6
17و
22
10
21
1
5
2
17
13و
13و
16
9
3
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...........

من ىل نتائ الجدول الظابق ر م  )7يت ح أن :جاءت اظتجابات العينة الكمية
لمدراظة اول الممكىت التعميمية الت تواجو دم ذو االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة
اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية ةم أنو يوجد لروق ذات داللة إاصائية ل

جمي العبارات لصالح البدي ل متوظطة) ايث جاءت يم كا 2دالة إاصائياً ةند مظتو داللة

 4.40 4.45ودرجات ارية = 2ةداً العبارات  )08-07-05-9-7-2-0ال يوجد
لروق بيا لروق ايث جاءت يم كا 2غير دالة ةند مظتو داللة  4.45كما جاءت العبارة

ر م  " )00غياب المعمم المظاةد دا ل المدرظة لمظاةدة المعمم اىظاظ ل متابعة ذوي
االاتياجات ال اصة " .لتاصل ةم أةم وزن نظب ايث بم الوزن النظب ليا )225
كى من ةم
وتتفق ىذه النتيجة م دراظة ً

أكدت ةم

 )595 2447والقريط

عل وجود مت صصين بدرجة كالية يظيمون ل

 )02 2404والت

تاديد ااتياجات ومتطمبات

دم ذوي االاتياجات ال اصة بالمدارس العادية والمظاىمة ل ةممية تقيميم التقييم الفعال
والمناظب.
كما جاءت العبارة ر م  " )06عل دراية الطىب العاديين بطبيعة ذو االاتياجات
ال اصة وكيفية التعامل معيم ".ل المرتبة الثانية لتاصل ةم وزن نظب  )222وتتفق ىذه
النتيجة م دراظة ةم

 )595 2447والت أكدت ةم زيادة اليوة بين اىطفال العاديين

كى منيما لأل ر والت تؤثر ةم تاقيق أىدال العممية
وذوي االاتياجات ال اصة ل تقبل ً

التعميمية ل اين اصمت العبارة ر م  " )00التعامل غير الىئق من بل بعض المعممين
م التىميذ من ذوي االاتياجات ال اصة ".ةم أ ل وزن نظب

ايث بم الوزن النظب

ليا  )072ويمكن تفظير ذلك نتيجة

عل يام إدارة المدارس بتقديم برام

لممعممين لإلطىع ةم كل ماىو جديد ل

مجال التربية ال اصة؛ وب اصة طرق وأظاليب

التعامل م ذوي االاتياجات ال اصة والجم بين اىظاليب الجماةية والفردية ل

تدريبية
ةممية

التعمم.
وتؤكد نتائ ىذا الماور ةم أىمية و

متطمبات لمتغمب ةم الممكىت التعميمية

ومن بينيا وجود معايير تربوية ماددة لدم اىنواع الم تمفة من ذوي االاتياجات ال اصة
باإل الة إل تولير لريق مت صص دا ل المدرظة لمظاةدة المعمم اىظاظ ل متابعة ذوي
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االاتياجات ال اصة وتجييز غرل ومصادر تعمم مناظبة لذوي االاتياجات ال اصة
بالمدارس.

ىتائج احملوز الجالح :املصكالت االجتناعية واألسسية.
ظيتم ةرض اظتجابات العينة الكمية لمدراظة اول الممكىت االجتماةية واىظرية
الت

تواجو دم

ذو

االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول

من التعميم اىظاظ

بماالظة الد يمية من ىل الجدول التال :
جذول ()9
اسرجاتاخ انعُُح انكهُح نهذساسح حىل انًشكالخ االجرًاعُح واألسشَح انرٍ ذىاجّ ديج روي
االحرُاجاخ انخاصح تًذاسس انحهقح األونً يٍ انرعهُى األساسٍ تًحافظح انذقههُح (ٌ=)167
دسجح انرىافش
انعثاسج
يرىسطح
كثُشج
%
ك
%
ك
%
ك
1060
37
35
56
4663
04
1
1663
26
4265 60
4163
66
2
27
32
3065 67
4265
60
3
2566
41
4766 65
3360
54
4
2663
42
4766 65
3361
53
5
2464
39
3566 50
47
64
6
37
40
47
64
37
40
0
2964
40
3964 63
3162
57
0
2061
45
3060 62
3361
53
9
2964
40
3361 53
3065
67
17
1566
25
45
02
3964
63
11
2163
34
35
56
4360
07
12
15
24
45
02
47
64
13
2566
41
35
56
3964
63
14
* ذعًُ أٌ كا 2دانح عُذ 7675
** ذعًُ أٌ كا 2دانح عُذ 7671
صغُشج

انىصٌ
انُسثٍ

قًُح كا2

انرشذُة

220
225
223
270
270
216
277
272
275
270
224
223
225
214

**10635
**21675
**1364
5641
4696
*6624
362
2601
2601
1659
**23634
**12635
**2460
4604

1
2
5
9
11
0
14
13
12
9و
4
5و
2و
0

من ىل نتائ الجدول الظابق يت ح أن :جاءت اظتجابات العينة الكمية لمدراظة اول
الممكىت االجتماةية واىظرية الت

تواجو دم ذو االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة

اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية ةم أنو يوجد لروق ذات داللة إاصائية ل
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العبارات ر م  )00-02-6-2-0لصالح البديل كبيرة) ول

...........

العبارتان ر م )02-00

لصالح البديل متوظطة) ايث جاءت يم كا 2دالة إاصائياً ةند مظتو داللة 4.45

العبارات  )04-9-8-7-5-0ايث

 4.40ودرجات ارية = 2وال يوجد لروق ل

جاءت يم كا 2غير دالة ةند مظتو داللة  4.40كما جاءت العبارة ر م " )0

عل

باقوق ذوي االاتياجات ال اصة ".لتاصل ةم أةم وزن نظب

ايث

الوة

المجتمع

بم الوزن النظب ليا  )228كما جاءت العبارة ر م " )2
بأىمية دم

االاتياجات ال اصة".

ذو

عل الوة الثقال بالمجتم

والعبارة ر م " )02

عل اىتمام المدرظة

بالتعاون م منظمات المجتم المدن المايطة بيا لىىتمام بدم ذو االاتياجات ال اصة
ل

مدارس العاديين ".ل

المرتبة الثانية لتاصل ةم

النتيجة م دراظة كىً من القريط
 )577والت أكدت ةم

وزن نظب  )225وتتفق ىذه

 )00-00 2404و ميل والعتوم والصمادي 2407

عل الوة الثقال ىلراد المجتم بمت لئاتو م كيفية التعامل

م ذوي االاتياجات ال اصة.
ل اين اصمت العبارة ر م  " )7النظر لذوي االاتياجات ال اصة بأنيم لئة ميممة
وغير أظوياء ".ةم

أ ل وزن نظب

ايث بم الوزن النظب

ليا  )244وتفظر ىذه

النتيجة ةم أن العينة تؤكد ةم أن ذوي االاتياجات ال اصة متظاوون م اىلراد العاديين
ل

الاقوق االجتماةية والتعميمية وأن ليم اىاقية ل

إمدادىم بالرةاية وتولير البيئة

النمائية المناظبة ليم؛ لتاقيق أ ص ما تصل إلييا إمكاناتيم و دراتيم.
وتؤكد نتائ ىذا الماور ةم أىمية و

متطمبات لمتغمب ةم الممكىت اإلجتماةية

واىظرية ومن بينيا تثقيل المجتم من ىل توجيو الجيود اإلةىمية والتثقيفية وتقديم
نماذج ناجاة من ذوي االاتياجات ال اصة من أجل تنمية االتجاىات االيجابية والظيما
التىميذ العاديين وآبائيم والمعممين باإل الة إل زيادة اجم المماركة من ِ بل منظمات
المجتم المدن

ل

تأىيل المدارس العادية من

لتطبيق دم ذوي االاتياجات ال اصة بيا.
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التصوز املكرتح
تاقيقداً لميدددل مددن الباددث الاددال والمتمثددل لد و د تصددور مقتددرح لمواجيددة بعددض

ممكىت دم ذوي االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول مدن التعمديم اىظاظد بماالظدة
الد يمية وانطى اً مما تم تناولو ل اإلطار النظري والميددان لمبادث لمفيدوم الددم

وأنواةدو

وأىددم الممددكىت الت د تواجددو تطبيقددو يت ددح أن الدددم ةمميددة معقدددة ومتمددابكة تاتدداج إل د

الت طيط لو بصورة د يقة وظميمة بما يظاةد ةم تاقيدق أ صد اظدتفادة لدذو االاتياجدات
ال اصة من جانب وبمدا ال يدؤثر ةمد مظدتو تقددم وطمدوح اىطفدال العداديين واليمدكل ةبئداً
إ ددالياً ةم د المعمددم ل د المدرظددة مددن جانددب أ ددر وةميددو جدداء الماددور الاددال ليعددرض أىددم
مىمددح التصددور المقتددرح ايددث يتكددون ىددذا التصددور مددن؛ المنطمقددات اىىدددال ومتطمبددات

التصور وةوامل نجااو وليما يم تو يح لذلك

أوالً  :ميطلكات التصوز
يظتند التصور الاال ةم ةدد من المنطمقات التالية:
 .0إن اال ىتمام بتعميم ورةاية ذو

االاتياجات ال اصة اق أصيل نصت ةميو المرائ

واىديان الظماوية كما نادت بو العديد من الييئات والمنظمات العالمية واإل ميمية
والمامية من ىل المواثيق واإلتفا يات وتنظيم العديد من المؤتمرات.
 .2يقوم مفيوم الدم ةم ايجاد بيئة مدرظية وصفية تيدل إل تمبية ااتياجات تىميذ ذو
االاتياجات ال اصة وتاقيق تربية لعالة ومىئمة لمجمي .
 .2ياقق مفيوم الدم

الكثير من الفوائد التربوية واىكاديمية ايث أكدت العديد من

الدراظات أن التىميذ ذو االاتياجات ال اصة ياققون إنجا ازً أكاديمياً مقبوالً بدرجة كبيرة
ل الكثير من الجوانب أكثر مما ياققونو بمدارس التربية ال اصة .

ذو االاتياجات ال اصة م أ رانيم العاديين لو يمة ا تصادية ايث توظل

 .0إن دم

ميزانية التعميم بمكل أكثر لعالية منيا؛ كتولير اظت دام وظائل النقل لمظالات طويمة
لموصول إل
مبن

المدارس ال اصة وغيرىا ل

تجييز غرل مصادر واجراء تعديىت ل

المدرظة والمقاةد والمرالق مما يعد توظيفاً لألموال بمكل أكثر إنتاجية ونفعاً

لممجتم .
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ثاىياً :أٍداف التصوز:يَدف التصوز املكرتح إىل حتكيل ما يلي:
 .0تدةيم المماركة والمظئولية المجتمعية بين جمي أطرال العممية التعميمية لمواجية
بعض ممكىت دم ذوي االاتياجات ال اصة بالمدارس العادية.
 .2تدريب الكوادر التعميمية ةم أظاليب الدم لقيادتو بكفاءة وا تدار واالظتعانة بيم ل
تقدير ااتياجاتيم التدريبية.
 .2تفعيل المماركة المجتمعية بين اىظرة والمدرظة ل مان تاقيق أىدال دم

ذوي

االاتياجات ال اصة بالمدارس العادية.
 .0االظتفادة من التكنولوجيا ومظتادثاتيا لتاقيق أىدال دم ذوي االاتياجات ال اصة
بالمدارس العادية .
 .5مظاةدة ذو االاتياجات ال اصة من ىل الدم ل تقبل أنفظيم والمعور بالثقة
وبالتال تقبل إةا تو واكتمال دراتو وامكاناتو ل و ت مبكر.
 .6إتااة الفرصة لمتفاةل االجتماة بين ذو االاتياجات ال اصة وأ رانيم العاديين بما
يظيم ل معورىم باإلنتماء إل ألراد المجتم الذ يعيمون ليو.
 .7تولير الفرص التعميمية واإلجتماةية الت

تظاةد ل

تاقيق أ ص

اظتفادة لذو

االاتياجات ال اصة واكظابيم ميارات جديدة تظاةدىم ل مواجية صعوبات الاياة.
 .8تغيير اتجاىات اىطفال العاديين ناو الطفل المعاق ليتعود ةم

تقبل الطفل المعاق

والمعور باالرتياح م أم اص م تمفين ةنو.

ثالجاً :متطلبات التصوز املكرتح :
يت من التصور المقترح مجموةة من المتطمبات لمتغمب ةم

ممكىت دم

ذو

االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ وتتمثل ل متطمبات أولية
وتنفيذية وليما تو يح لذلك:
املتطلبات األولية ،وىو بمثابة تييئة واةداد لعممية الدم

وتتمثل ىذه المرامة ل :

 .0اال تيار الظميم والمناظب لممدرظة من ىل زيارة ممرل التربية ال اصة من بل
اإلدارة التعميمية لممدارس المرماة وا تيار اىل ل منيا.
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 .2اصر ةدد ذوي االاتياجات ال اصة القابمين لمدم

...........

بالمناطق الظكنية اظب

المظتو الدراظ الذ ظيتم ليو الدم .
 .2تاديد ن وع اإلةا ة ايث يجب مراةاة نوع ومدة اإلةا ة بل البدء بعممية الدم
ومعرلة االظتعداد النفظ لمطالب المراد دمجو .
 .0تاديد ةدد الطىب من ذو االاتياجات ال اصة ل الفصول العادية ايث يف ل أال
يتجاوز ةدد الطىب المراد دمجيم ل الفصل العادي ةن طالبين .
ىل ىو دم أكاديم

 .5تاديد نوةي ة الدم

أم دم اجتماة

يقتصر ةم

أنمطة

المدرظة ارج الصل.
 .6توجيو المدارس بتاديد ااتياجات ذوي االاتياجات ال اصة من وظائل مواصىت أو
تجييزات ورلعيا لمئون الطىب باإلدارة الت اذ الىزم بل بداية الدراظة.
 .7دراظة طبيعة اتجاىات المعممين وألكارىم ومعموماتيم ةن لئة اىطفال المظتيدلين
من برنام الدم .
 .8تواصل اإلدارة المدرظية والمعممين واآلباء والمؤظظات المجتمعية اى ر العاممة ل
ىذا المجال من أجل التوةية بال دمات المقدمة لذوي االاتياجات ال اصة ونوةيتيا
اياىا وتدريب الوالدين واىظرة ةم

وممكىتيا و

المماركة ل

برنام

الدم

بالمدرظة.
 .9تصميم مو

الكترون من بل المدارس المطبق بيا نظام الدم

يتم من ىليا

التواصل م أظر ذوي االاتياجات ال اصة والظماح ليم با تراح أرائيم الم تمفة ل
ال الممكىت الت تواجو ةممية الدم .
املتطلبات التيفيرية ،تتمثل ىذه المتطمبات ل المظتويات التالية:
 .0اإلدارة المدرظية تعد اإلدارة المدرظية المارك اىظاظ

لنجاح ةممية دم

ذوي

االاتياجات ال اصة بالمدرظة وةميو البد من مراةاة النقاط التالية :
 يام اإلدارة التعميمية والمدرظية بعقد ورش ةمل م اإلدارة والييئة التدريظية لتو يح
اليدل من الدم

وتعريفيم بنوةية اإلةا ة وطبيعتيا أىمية ةممية الدم

مفيوم الدم بايث ال يأ ذ مكىً ظاىرياً لقط .
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 ةقد إدارة المدرظة ا تبارات لذوي االاتياجات ال اصة لتاديد مد
الطفل لىلتااق ببرنام

الدم

...........

أىمية أواظتعداد

لتاديد الميارات االجتماةية والكفايات اىكاديمية

المطموبة وتقرير مد أىميتو أو اظتعداده لد ول برنام الدم .
 تمكيل لجان ةم مظتو كل مدرظة مكونو من المدير والوكيل واى صائ النفظ
ومعمم التربية ال اصة ومعمم التدريبات الظموكية) لمتابعة تنفيذ طة الدم .
 إةداد نماذج التظجيل والمتابعة والظجىت ونموذج دراظة اجتماةية ماممة تت من
كالة المعمومات الىزمة ةن الطفل واالتو وظرول إةا تو وظرولو اىظرية من كالة
ونماذج القياس .

الجوانب باإل الة إل التقرير الطب والتقرير التم يص

 التنظيق بين ادارات نظام تعميم ذوي االاتياجات ال اصة لدةم تدلق العمل وتقديم
االظتمارات والامول الم تمفة ل االة وجود ممكىت أو معو ات أو مظتجدات تواجو
المدارس المطبق بيا نظام الدم .
 .2المعممون يعتبر الكادر التعميم من العناصر اىظاظية الت يعتمد ةمييا نجاح أو لمل
ةممية الدم بالمدرظة وةميو البد من مراةاة النقاط التالية :
 تزويد المعممون بالمعمومات المناظبة وال رورية اول طبيعة االاتياجات التربوية
لذوي االاتياجات ال اصة وأظاليب وطرق مواجيتيا .
 دةوة المعممين بالمدرظة لزيارة المؤظظات المت صصة الم تارة لتعريفيم ةن رب
ةم طرق وأظاليب التعامل م ىذه الفئات من التىميذ .
 تدريب وتثقيل المعممين بمكل يتظق م
الدم

من

طة الدم

وياقق التقبل المطموب لفكرة

ىل تنمية وتطوير دراتيم وميارتيم اول تاديد ااتياجات اىطفال

المدمجين والقدرة ةم

توظيل م امين المناى

الدراظية بما يتىئم م

دراتيم

اظت دام التكنولوجيا المظاةدة وتولير أظاليب التدريس وت طيط وتنفيذ البرام
الفردية.
 تعاون المعممون م أ صائ التأىيل والمرمد االجتماة بالمدرظة لمرح االة الطفل
المعاق وما يظتطي لعمو وكيل يتواصل م اى رين والصعوبات الت
باإل الة إل

تظييل تقبل الطمبة العاديين لمطفل المعاق من

ونقامات مىئمة .
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 تأىيل معمم ذوي االاتياجات ال اصة تكنولوجياً ات يتمكن من اظتغىل التقنيات

الاديثة ل دمة المظتفيدين من ذوي االاتياجات ال اصة المدمجين بالمدارس العادية .

 تدريب المعممين ةم

كيفية إدارة ةممية التواصل المجتمع

م

أولياء اىمور

والمؤظظات المعنية بذوي االاتياجات ال اصة وتدريبيم ةم تقبل اآلراء والنقد بما
يفيد نجاح ةممية الدم .
 توالر المعمم المظتمار

 Consulting Teacherايث يقدم المعمم المظتمار

المظاةدة المناظبة لكل من التىميذ والمعممين ولريق العمل بالمدرظة دا ل الاجرة
الدراظية النظامية .
 توالر معمم التربية ال اصة بالمدرظة ايث يظاةد ةم :
 تقديم العون والمظاةدة لمعمم الصل من ىل تاديد مظتو اىداء الاال لألطفالذو االاتياجات ال اصة وكذلك طبيعة الممكىت الصاية والظموكية والتربوية
الت يعان منيا .
 -مظاةدة معمم الصل ل

تفيم صائص تىميذ ذو االاتياجات ال اصة ومراةاة

الفروق الفردية بينيم ومراال النمو الت يمرون بيا.
 مظاةدة معمم الصل لصيرة المد .

وةم

إةداد ال طط الدراظية والعىجية ظواء كانت طويمة أو

وء ذلك يظتطي معمم الصل القيام بمجموةة من اىدوار لنجاح ةممية الدم

منيا
 -تعديل ماتو المناى بمكل مبظط أو مبدئ

وتطبيقو باظت دام أظاليب وطرق

لعالة ل التمويق تناظب االة كل إةا ة.
 التركيز ةم تعميم الميارات اىظاظية لتىميذ ذو االاتياجات ال اصة. -تغيير اظتراتيجيات التدريس لذو

االاتياجات ال اصة والتركيز ةم

التدريس

الفرد .
 -التعرل ةم

نقاط ال عل الت

يعان

منيا تىميذ ذو

ومااولة ةىجيا وتقوية الجوانب اإليجابية.
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إدارة المدرظة لتذليل العقبات الت

 -التنظيق الفاةل م

...........

تعترض تقدم ذوي

االاتياجات ال اصة ل م تمل الجوانب اىكاديمية والم صية واالجتماةية .
 إ امة ةى ة إيجابية واتصال دائم م أولياء اىمور .والماد

 -تقديم التعزيز المفظ

لذوي اإلاتياجات ال اصة ل

اىكاديم والظموك واالنفعال

وء تقدميم

واإلجتماة .
بين تىميذ ذو

 -تعزيز ةممية التفاةل اإليجاب

االاتياجات ال اصة وأ رانيم

العاديين.
 تقييم التاصيل الدراظ من المعارل والميارات والقيم بواظطة اال تبارات المفييةوالتاريرية المىئمة لذوي االاتياجات ال اصة .
وةميو

 .2التىميذ العاديين يعد التىميذ من العناصر الميمة واىظاظية لنجاح ةممية الدم
البد من مراةاة النقاط التالية:

 تييئة التىميذ العاديين من ىل ةقد مجموةة من الماا رات اول التربية ال اصة
وتعريفيم بأنواع اإلةا ة وال صائص الت
التركيز ةم

تميز م صيات اىطفال المعو ين م

دراتيم ال اصة والجوانب اإليجابية ل اياتيم.

 تعريل التىميذ العاديين ب صائص اىطفال المظتيدل دمجيم وكيفية التعامل معيم
ات

يتقبموا البرنام

إل

بصورة تؤد

التفاةل االجتماة

اإليجاب

م

ذو

االاتياجات ال اصة .
التأىيل والمرمد االجتماة

 يام معمم الصل بمظاةدة أ صائ

بتييئة طىب

الصل الظتقبال ذو االاتياجات ال اصة وت صيص أو ات معينة يقوم لييا اىطفال
العاديين بمظاةدتيم وتقديم العون ليم.
 .0أولياء اىمور يرج نجاح ةممية دم

ذوي االاتياجات ال اصة بالمدارس إل

زيادة

ناةة أولياء اىمور بيا ومن ثم لإن ىناك بعض اىمور الت يجب اى ذ بيا من جانب
أولياء اىمور لتاقيق نجاح ةممية الدم منيا:
 إرماد اىىل إل

رورة اصطااب الطفل المعاق إل المدرظة ل اىيام اىول إل أن

يتعود الذىاب إل المدرظة واده أو برلقة زمىئو القريبين منو أو باالتفاق م وظيمة
نقل لنقمو يومياً إل المدرظة .
- 070 -

بعض مشكالت دمج ذوى االحتياجات الخاصة بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة الدقهلية

...........

 تعاون اىظرة م المعمم من ىل ارص اىظرة ةم اإلطىع ةم واجباتو المدرظية
وكيفية تعميمو ل المنزل من بل ألراد اىظرة أو الجيران أو متطوةين من المجتم
المام .
 ةقد لقاءات جماةية بين أولياء اىمور واى صائىين لتبادل ال برات واآلراء م أولياء
اىمور و تقديم الدةم النفظ ىظرة الطفل المعاق.
 ةقد لقاءات لردية م اىظر من بل أ صائ التأىيل والمرمد االجتماة .
 القيام بزيارات منزلية من ب ل معمم التربية ال اصة والمرمد االجتماة لمو ول ةم
طبيعة اتجاىات با

اىظرة ونمط العى ات االجتماةية دا ل اىظرة والتعرل ةم نقاط

القوة الت يمكن اظتغىليا لصالح الطفل .
 االجتماع بأولياء أمور طىب المدرظة العاديين لمتأكد من تقبميم لفكرة الدم ومعرلة
ردود ألعاليم .
 .5البيئة الفيزيقية تمثل البيئة الفيزيقية أاد العناصر الميمة الت تظاةد ل تاقيق ةممية
الدم
 و

وةميو البد من مراةاة النقاط التالية:
الطىب ذو االاتياجات ال اصة ل الفصول المناظبة بايث يكون اجم الفصل

مناظباً وذلك لارية الاركة وممارظة أي نماط دا مو إ الة إل

التيوية واإل اءة

والم ارج.

 تولير وظائل اىمن والظىمة ةم مظتو الفصل والمدرظة .
 و

الموارد الوظيفية ل أماكن يظيل الوصول إلييا من جمي الطىب العاديين وذو

االاتياجات ال اصة ةم اد الظواء دون تفريق باالظتفادة منيا ودون لصميا أو تجزئتيا
ةن بع يا البعض بايث يممل كل جزء لفئة معينة مثل؛ برادات الماء دورات المياه
المكتبة المعامل والمظرح .
 تولير غرلة مصادر يتمق لييا الطفل المعاق الممتاق ل الصل العادي تعميماً وتدريباً
اصاً يتوالق م إاتياجاتو التعميمية ال اصة من أجل االظتجابة بصورة أظرع م

متطمبات المني

الدراظ

لالطفل الكفيل مثىً ياتاج إل

التدريب ةم

برايل بينما

ياتاج اىصم إل ميارات أ ر مثل التواصل الرمز أو المفي أو التدريب ةم النطق
ومن ىنا لإن العمل ل غرلة المصادر ياتاج إل لريق ةمل مت صص .
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 مراةاة بعض المعايير التصميمة لممدرظة ومنيا:
 الظىلم والعتبات وتتمثل ل إنماء الظىلم إما ةم مكل أةتاب اصة أمام المد لالرئيظ لممدرظة بين الممرات ولمتغمب ةم

ىذه الممكمة لإنو يمكن بناء منادر

مائل بزاوية غير اادة بجانب الظىلم وذلك من أجل تظييل نزول وصعود الكراظ
المتاركة الت

يظت دميا المعاق أوأولئك الذين يظت دمون العكازان ل

ماي تص بالظىلم ليف ل ةم

المظك والتثبيت ومن ثم تام

التنقل أما

المعاق من إاتمال

الو وع أو التزامق وباإل الة إل ذلك يف ل أن تكون ارتفاع الدرجات ليظت ةالية
ومن ال رور أن تكون مغط إما بطبقة من البىظتيك ال منة أو طبقة من الظجاد
ات ال تظبب االنزالق المفاجئ وكذلك لتظاةد ةم بقاء اذاء المعاق أكثر ثبات ةند
مىمظة القدم لظطح درجات الظمم .
 -الفصول و

جمي لصول ذوي االاتياجات ال اصة ل اىدوار الظفمية من أجل

أال يظتغرق و تاً طويىً ل الصعود ةم الظىلم وكذلك لامايتو من اإلجياد الجظد
اصة وان كان يامل اقيبتو المدرظية

الدراظية ل

أما إن تعظر بنا العدد الكال من الفصول

اىدوار الظفمية لإنو يعوض ةنيا بو

مصعد ذو مواصفات

اصة

تظاةد ذوي االاتياجات ال اصة ةم الوصول إل اىدوار العميا بيظر وبدون ممقة
اصة ىولئك الذين يظت دمون الكراظ المتاركة ل التنقل .
 -المرالق المدرظية

العمل ةم

تقارب المظالات بين الفصول ودورات المياه وغرلة

المكتبة والمعامل وال آ ره من المرالق اى ر ل المدرظة .
 -المقاةد

يجب أن تكون جمي الكراظ معدة جيداً لتىئم مقاس كل طالب من ايث؛

ةرض الم قعد طول المقعد ارتفاع المقعد ةن اىرض ارتفاع ظاند الذراةين ارتفاع
ظاند الظير.
 اىدراج المدرظية يجب أال تكون ةالية أكثر من الىزم لك ال تظبب إجياض لع ىتومفاصل الر بة لمتمميذ وأال تكون أي اَ من ف ة أكثر من الىزم ات ال تظبب زيادة

اناناء العمود الفقر والر بة الكتفين إل أظفل .
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عوامـل جناح التصوز املكتــسح
 .1يادة تعميمية واةية :تؤمن ب رورة نجاح ةممية دم

ذوي االاتياجات ال اصة

بالمدارس العادية ودورىا ل تاقيق مبدأ تكالؤ الفرص التعميمية .
 .2إدارة مدرظية لعالة :تعتبر اإلدارة المدرظية المكون اىظاظ لنجاح العممية التعميمية
وتاقيق أىداليا ومن ثم نجاح ةممية الدم .
 .3دةم المجتم المايط :يعتبر من أىم ةوامل نجاح ةممية دم

ذوي االاتياجات

ال اصة دةم المجتم المايط بما يت منو من مؤظظات مجتمعية ةاممة ل

ىذا

المجال.
 .4جم المعمومات والبيانات بصفة دورية ةن ذوي االاتياجات ال اصة من

ىل

ةمل زيارات ميدانية من بل الييئة التدريظية لمعرلة متطمباتيم وااتياجاتيم ودراظة
االاتياجات التعميمية الت

تتىءم م أنواع اإلةا ة.

 .5متابعة تنفيذ التمريعات والقوانين المتعمقة بعممية دم

ذوي االاتياجات ال اصة

بالمدارس من بل القيادات التعميمية.
 .6العى ات الجيدة بين المدارس والمجتم المايط لماصول ةم التمويل :ايث تظع
اإلدارة المدرظية من ىل مجمس اىمناء أن تولر مصادر تمويل م تمفة لتظاةد ل
تجييز المدارس باإلمكانات المادية الىزمة لنجاح ةممية الدم .
 .7تولير اإلمكانات الىزمة من الييئة التدريظية

معمم الصل – معمم التربية ال اصة

– المعمم المظتمار -أ صائ التأىيل –المرمد االجتماة ) لتظيير مئون ةممية
الدم

وكذلك تولير اإلمكانات المادية الىزمة من منمآت ومعامل ووادات ووظائل

تكنولوجية وغرل مصادر.
 .8التقييم والتاظين المظتمر لعممية الدم

بالمدارس لمو ول ةم

الممكىت الت

تواجو تطبيقو لعممية الدم بااجة دائمة إل تقييم إجراءاتيا واظتراتيجيتيا الم تمفة
بصفة مظتمرة ةم ناو منتظم لتاقيق أىداليا.

- 077 -

بعض مشكالت دمج ذوى االحتياجات الخاصة بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة الدقهلية

...........

املساجـــــــــــــــــــــع
.1

أبو النصر مدات مامد ماود  .)2449رةاية وتأىيل المعا ين من منظور تكامم

.2

أبو جىلة صبا امدان مارس .)2449اتجاىات ناو دم ذوي االاتياجات ال اصة ل

اإلمارة إل جيود بعض الدول العربية:القاىرة الروابط العالمية لمنمر والتوزي .

م

مؤظظات التعميم ممارظات وتاديات مجمة التربية ع  )28المجنة الوطنية القطرية

.3

لمتربية والثقالة والعموم .009-90

أبو غريب ةايدة ةباس يوليو  .)2449اقوق اىم اص ذوي اإلةا ة ةم
الدول

ور ة ةمل مقدمة إل

والعرب

المؤتمر الثان

المظتو

لمجمعية التربوية لمدراظات

االجتماةية بعنوان اقوق اإلنظان ومناى الدراظات االجتماةية دار ال يالة بجامعة

.4

ةين ممس ل الفترة من  27-26يوليو .279-252

أبو غزالة أظعد ةم ظميمان ديظمبر  .)2404اىظس والمعايير الت طيطية لمنمآت التعميم
وأثره ةم

اىظاظ

التنمية العمرانية لمدينة القاىرة مؤتمر اىزىر اليندظ

الاادي ةمر جامعة اىزىر كمية اليندظة م  )5ع  )04ل

.5
.6
.7

22ديظمبر .070-059

.9

الفترة من -20

أامد أامد إبراىيم .)2444القصور اإلداري ل المدارس :القاىرة دار الفكر العرب .
إظماةيل مامد صادق  .)2400دم

ذوي االاتياجات ال اصة ل

التعميم العام :القاىرة

المجموةة العربية لمتدريب والنمر.

أنطون لريد وباالغوبال إندو وبيب
ال اصة ل

.8

الدول

برام

غانم  )0998دم اىطفال ذوي االةا ات واالاتياجات

الطفولة المبكرة ورمة الموارد لمرةاية الصاية وتنمية المجتم

برص 26-0 7/28-20

الببىوي إيياب .)2402اإلدارة واإلمرال والتنظيم ل
الظعودية الرياض دار الزىراء.

بطانية أظامة والرويم

التربية ال اصة :المممكة العربية

مد اهلل  .)2405اتجاىات المعممين ناو دم اىطفال ذوي اإلةا ة

الاركية ل المدارس الاكومية ل ممال المممكة العربية الظعودية المجمة اىردنية ل

العموم التربوية جامعة اليرموك م  )00ع .068-005 )2

 .11جاد المول

ايمان مامد و إبراىيم

مرين الظيد  .)2402المني

وتاقيق الجودة :المنصورة مكتبة اإليمان.
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 .11الارب

...........

ماجد زيد و اريري ىامم بكر أبريل . )2406الممكىت اإلدارية والتعميمية ل
الدم

برام

بمدارس القصيم من وجية نظر معمم

التربية جامعة بنيا ع  )046ج 00-0 )2

التربية ال اصة مجمة كمية

 .12اظنين ىالة أامد أكتوبر  .)2405معو ات تاقيق أىدال ذوي اإلةا ة الفكرية ل المدرظة
العادية من وجية نظر المعممين مجمة التربية ال اصة والتأىيل م  )2ع )9

.13

.020-294

ر ةادل ظعد يوظل ديظمبر  .)2448اتجاىات المعممين والطىب بالمدارس المظتقمة
ناو دم ذوي االاتياجات ال اصة بالصفول العادية ل

وء بعض المتغيرات مجمة

التربية المجنة الوطنية القطرية لمتربية والعموم والثقالة س  )27ع -88 )067

004

 .14ال طة االظتراتيجية لتطوير التعميم بل الجامع
لمصر.

 2424-2400التعميم الممروع القوم

http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/strategic_plan.pdf
 .15ال طيب جمال مامد والاديدي من صبا
.16

Available at :

2408/04/05

 .)2449المد ل إل التربية ال اصة :الممكمة

اىردنية الياممية ةمان دار الفكر نامرون وموزةون.

ميل ياظر لارس والعتوم نعيم والصمادي ةم
ذوي االاتياجات ال اصة ل

لدم

أكتوبر  . )2407مد

الرو ات والمدارس العادية ل

تقبل المجتم

وء بعض

المتغيرات مجمة كمية التربية جامعة اىزىر ع  )075ج .584-555 )0

 .17الدبانية

مود

والاظن ظي

 )2449دم

العادية من وجية نظر المعممين

م  )5ع 00-0 )0

الطمبة ذوي اإلةا ة الظمعية ل

المدارس

المجمة اىردنية ل العموم التربوية جامعة اليرموك

 .18الديب راندا مصطف يوليو  .)2400الممكىت الت
االاتياجات ال اصة المؤتمر العمم

تواجو ةممية دم

اىطفال ذوي

اىول بعنوان الصاة النفظية :ناو اياة أل ل

لمجمي

العاديين وذوي االاتياجات ال اصة) كمية التربية جامعة بنيا ل الفترة من

 .19ر وان ني

لت مين بعض ممارظات

 08-07يوليو 542-092 2400

ةبدالاميد اظين ابريل  .)2405لاةمية برنام

الدم لألطفال ذو االةا ة ل المدارس الصديقة لمطفل المؤتمر العمم الراب والدول
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...........

بعنوان :ناو مدرظة صديقة لمطفل كمية التربية جامعة بورظعيد 09-08

ابريل .255 -296

 .21الروظان لاروق  .)0998ظيكولوجية اىطفال غير العاديين "مقدمة ل التربية ال اصة"
ط  :)5القاىرة دار الفكر لمطباةة والنمر والتوزي .

 .21الزيات لتا

مصطف  .)2449دم

القاىرة دار النمر لمجامعات.

واآلليات:

ذوي االاتياجات ال اصة الفمظفة والمني

 .22الظعيد ىى .) 2402الدم اىكاديم والتجييزات الفزيقية لمفصول وغرل المصادر :القاىرة
مكتبة اىنجمو المصرية.

 .23ظكران مامد مامد  2402ديظمبر) .ناو ثقالة مظتنيرة لمتعامل م ذو اإلةا ة

ور ة

ةمل ل مجمة رابطة التربية الاديثة كمية التربية جامعة الفيوم مصر س  )5م
 )7ع .28-02 )06

 .24ظميمان ةبد الرامن  .)0998ظيكولوجية ذوي االاتياجات ال اصة مكتبة زىراء المروق
القاىرة.

 .25ظيظالم كمال ظالم  .)2440الدم ل لصول ومدارس التعميم العام العين اإلمارات العربية
المتادة دار الكتاب الجامع .

 .26الم ص ةبد العزيز الظيد يوليو  .)2400رةاية ذوي االاتياجات ال اصة والولاء باقو يم
آلاق الوا
التعميم ل

وتطمعات المظتقبل ور ة ةمل مقدمة إل

مصر

مؤتمر  25يناير ومظتقبل

معيد الدراظات التربوية جامعة القاىرة الفترة من 00-02

يوليو.292-289 2400

 .27العدل ةادل مامد  .)2402مد ل إل التربية ال اصة :القاىرة دار الكتاب الاديث .
ةمان دار المظيرة لمنمر
 .28العزال ظعيد كمال  .)2404تربية وتعميم ذوي صعوبات التعممَ :
والتوزي .
 .29ةطوة؛ مامد إبراىيم العجم
اظتراتيجية دم

اىظاظ

 .31ةم

مامد اظنين

المعو ين م

أ رانيم العاديين بمدارس الامقة اىول

بماالظة الد يمية المؤتمر العمم

الاادي والعمرين تاديات الوا

إبريل  : )2442بعض متطمبات تفعيل

من التعميم

الظادس :التربية ال اصة ل

وآلاق المظتقبل جامعة المنيا 8-7ابريل.

القرن

أامد لتا وةامور منال مامود يونيو  .)2400ممكىت دم الطىب المعا ين ةقمياً
القابمين لمتعمم ل المرامة اإلبتدائية من وجية نظر اىباء ل مصر والظعودية مجمة

دراظات ةربية ل التربية وةمم النفس رابطة التربويين العرب ع .026-000 )54
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 .31ةم

...........

مامد ةبد المقصود مايو .)2447اظتراتيجية الدم كاق من اقوق ذوي االاتياجات
ال اصة ور ة ةمل مقدمة إل المؤتمر العمم

الاادي ةمر بعنوان التربية واقوق

اإلنظان كمية التربية جامعة طنطا .596-588

 .32غانم بتول مصمح يناير  .)2405وا
ال اصة ل

ال دمات التربوية المقدمة لمطىب من ذوي االاتياجات

المدارس الاكومية اىظاظية ل

مجمة ظمظمة العموم اإلنظانية جامعة اى ص

مدينة جنين من وجية نظر العاممين
م  )09ع .292-257 )0

 .33لرج انان أامد يوليو  .) 2400المكتبات العامة ودورىا ل
ال اصة واتجاىات العاممين تجاه ةممية الدم
االتجاىات الاديثة ل
 .34القريط

ع .226-079 )26

دم

اىطفال ذوي االاتياجات

كتاب دوري ماكم نصل ظنو بعنوان

المكتبات والمعمومات المكتبة اىكاديمية مصر م )06

ةبد المطمب أمين ديظمبر  .)2404دم ذوي االاتياجات ال اصة ل التعميم العام

دواةيو ولوائده وأمكالو ومتطمباتو مجمة اإلرماد النفظ
جامعة ةين ممس ع  )27من . 06-20

 .35القمش مصطف نوري والظعايدة ناج منور .)2402

مركز اإلرماد النفظ

ايا وممكىت معاصرة ل التربية

ةمان دار المظيرة لمنمر والتوزي .
ال اصةَ :
 .36مصطف لييم  .)2445مدرظة المظتقبل ومجاالت التعميم ةن بعد :اظت دام االنترنت ل
المدارس والجامعات وتعميم الكبار :القاىرة دار الفكر العرب .

 .37منصور ظمية و ةواد رجاء  .)2402تصور مقترح لتطوير نظام دم
االاتياجات ال اصة بمرامة رياض اىطفال ل ظورية ل

دراظة مقارنة مجمة جامعة دممق لمعموم التربوية والنفظية

اىطفال ذوي

وء برة بعض الدول –

م  )28ع -242 )0

.256

ةقميا :إةا ة بظيطة
 .38منيب تيان مامد ةثمان ىوليو .)2448أنماط رةاية اىطفال المعا ين
ً
وةى اتيا باتجاىات معميميم ناوىم ل إطار الدم المؤتمر الدول الظادس بعنوان
تأىيل ذو

االاتياجات ال اصة رصد الوا

واظتمراق المظتقبل معيد الدراظات

التربوية جامعة القاىرة م .)0

 .39الميدي مجدي صىح طو .)2447المعمم ومينة التعميم بين اىصالة والمعاصرة :اىظكندرية
دار الجامعة الجديدة.

 .41موجز التقرير العالم اول اإلةا ة  . )2400منظمة الصاة العالمية – البنك الدول
- 080 -

...........

بعض مشكالت دمج ذوى االحتياجات الخاصة بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة الدقهلية

م بمأن2407  أغظطس5 ) بتاريخ252  القرار الوزار ر م.)2407  وزارة التربية والتعميم.41
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

.بمأن بول التىميذ ذو االاتياجات البظيطة بمدارس التعميم العام
Amado, A. N., Stancliffe, R. J., McCarron, M., & McCallion, P. (2013).
Social Inclusion and Community Participation of Individuals with
Intellectual/Developmental Disabilities. American Association on
Intellectual and Developmental Disabilities, Vol(51) ,N(5), 360-375.
Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' Attitudes Towards
Integration/Inclusion: A review of the literature. European Journal of
Special Needs Education, Vol (17) ,N(2), 129-147.
Cambra, C., & Silvestre, N. (2003). Students with Special Educational
Needs in the Inclusive Classroom: Social Integration and selfConcept. European Journal of Special Needs Education, VOL(18),N(2),
197-208.
Fareo,D .(2012). Special Schools and Mainstreaming Programme in
Nigeria and Lessons for 21st Century, IFE PsychologIA : An
International Journal, Vol (20), N(1), 176-191.
Idol, L. (2006). Toward Inclusion of Special Education Students in
General Education: A program Evaluation of Eight Schools. Remedial
and Special Education, Vol (27), N (2), 77-94.
Koutrouba, K.& Vamvakari, M., & Steliou, M. (2006). Factors Correlated
with Teachers’ Attitudes Towards the Inclusion of Students with Special
Educational Needs in Cyprus. European Journal of Special Needs
Education, Vol (21), N (4), 381-394.
Leliūgienė, I., & Kaušylienė, A. (2012). Integration of Children with
Disabilities into School Community , Social Welfare Interdisciplinary
Approach, Vol (2), N (2), 103-116.
Sherman A, 1991. Mainstreaming.a value based issue, palaestra, 7(2), 3639
Tam, K. Y. B., Seevers, R., Gardner III, R., & Heng, M. A. (2006).
Primary School Teachers' Concerns about the Integration of Students with
Special Needs in Singapore. Teaching Exceptional Children Plus, VoI
(2), N(2). 1-13.
Wong-Ratcliff, M., & Ho, K. K. (2011). Can Integrated Education Meet
the Needs of Students with SEN?. New Horizons in Education, Vol
(59),N (2), 101-115.
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مماق )0
اظتبانة
لمتعرل ةم ممكىت دم ذو االاتياجات ال اصة بمدارس الامقة اىول من التعميم
اىظاظ بماالظة الد يمية

مقدمة لممعممين

إةداد

د /أميرة ةبد اهلل اامد ةم

د /مروة بكر م تار الدياظط

مدرس أصول التربية

مدرس أصول التربية

كمية التربية – جامعة المنصورة

كمية التربية – جامعة المنصورة
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عزيزي المعلم -عزيزتي المعلمة ...................................... /
تحية طيبة وبعد،
التعرل ةم

تيدل االظتبانة الاالية إل

ممكىت دم

ذو االاتياجات ال اصة بمدارس

الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية ويمكن تعريل ممكىت دم ذو االاتياجات
ال اصة بأنيا مجموةة من الصعوبات والمعو ات اإلدارية والتعميمية واالجتماةية واىظرية الت تقمل
من لعالية دم

ذوي االاتياجات ال اصة م أ رانيم العاديين بمدارس الامقة اىول

من التعميم

اىظاظ .
وتت من االظتبانة ثىثة مااور:
الماور اىول :الممكىت اإلدارية .
الماور الثان  :الممكىت التعميمية .
الماور الثالث :الممكىت االجتماةية واىظرية.
ويتناول كل ماور مجموةة من العبارات لذا يرج اإلجابة ةن تظاؤالت االظتبانة بو

ةىمة

√ ) أمام اال تيار الذ يتفق ودرجة موالقتكم ةمما بأن إجاباتكم لن تظت دم إال ل أغراض الباث
ماكرين لظيادتكم اظن تعاونكم معنا.

العمم

البااثتان
البياناث األوليت:
 اإلدارة التعميمية...................... :
 لئة اإلةا ة بالمدرظة
متنوةة

 نوع الدم

ظمعية

بصرية 

كم 

 ظنوات ال برة  :ا ل من  5ظنوات

ةقمية 
جزئ 

جظدية 

 من  04-5ظنوات  أكثر من  04ظنوات
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البياناث األساسيت:
الماور اىول :الممكىت اإلدارية:
ليمددا يم د بعددض الممددكىت اإلداريددة الت د تواجددو دم د ذو االاتياجددات ال اصددة بمدددارس
الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية  ،فما درجت تىافراها بادلدرست ؟
دسجح انرىافش

العبارة

كثُشج

 .0صددددورية تطبيددددق ددددانون دمدددد ذوي االاتياجددددات
ال اصة.
 .2تمظددددك اإلدارة المدرظددددية بدددداإلجراءات الروتينيددددة
الىزمدددة لددددم ذوي االاتياجدددات ال اصدددة بالمددددارس

الاكومية.
 .2غياب نوات ماددة ولعالة لمتواصدل بدين المدرظدة
و الييئددددات والمراكددددز المت صصددددة بددددذوي االاتياجددددات

ال اصة.
 .0مة الصىايات الممنواة إلدارة المدرظة لمواجيدة
بعض ممكىت ذوي االاتياجات ال اصة.

 .5صدددور متابعدددة اإلدارة التعميميدددة إلجدددراءات دمددد
ذوي االاتياجات ال اصة بالمدارس.

.6

ددعل التعدداون بددين الددوزارة والمراكددز المت صصددة

بذوي االاتياجات ال اصة.
 .7نقددص الت صصددات الىزمددة لمتابعددة التىميددذ ذوي
االاتياجات ال اصة ل الجوانب التعميمية.

 .8وجدود ةجدز لد أةدداد المعممدين المدؤىمين ةمميداً
لتعميم ذوي االاتياجات ال اصة.
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العبارة
.9

كثُشج

عل العائد المادي لممعمم نظيدر مدا يقدوم بدو مدن

أةباء إ الية تجاه ذوي االاتياجات ال اصة .

 .04عل اظدتعانة المدرظدة باى صدائيين والمرمددين
االجتماةيين والنفظيين المت صصين ل مجدال التربيدة

ال اصة.

 .00مدددددة المدددددوارد الماديدددددة الىزمدددددة لتاظدددددين البيئدددددة
المدرظية لمراةاة ذوي االاتياجات ال اصة.
 .02نقدددص أةدددداد العمالدددة المؤىمدددة لمتعامدددل مددد ذوي
االاتياجات ال اصة.

 .02عل مىءمة المبان والتجييزات المدرظية لذوي
االاتياجات ال اصة.

 .00غيدداب وج دود غددرل ومصددادر تعمددم مناظددبة لددذوي
االاتياجات ال اصة بالمدارس.
 .05غيددداب دددددمات الرةايددددة الصددداية الىزمددددة لددددذوي
االاتياجات ال اصة.

مشكالث أخري ترغب يف إضافتها
.....................................................
.....................................................
.......................................
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احملىر الثاني :ادلشكالث التعليميت
ليمددا يم د بعددض الممددكىت التعميميددة الت د تواجددو دم د ذو االاتياجددات ال اصددة بمدددارس
الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية  ،فما درجت تىافراها بادلدرست ؟
دسجح انرىافش

العبارة
 .0القصور ل

التربية.

برام

كثُشج

إةداد معمم التربية ال اصة بكميات

التدريب أثناء ال دمة لممعممين ةم

.2

عل برام

.2

عل إلمام المعممين باالتجاىات الاديثة ل

التعامل م ذوي االاتياجات ال اصة.

االاتياجات ال اصة.

 .0غياب الوة اى ى

ذو االاتياجات ال اصة.

كيفية

تعميم ذوي

ل ةممية ياس وتقويم التىميذ من
اظت دام اظتراتيجيات تدريس

.5

عل ميارات المعمم ل

.6

عل درة المعمم ةم

.7

عل ميارات المعمم ل اظت دام ال طط العىجية لتىميذ

لعالة لتعميم ذوي االاتياجات ال اصة.

توجيو التىميذ العاديين لمتعامل

اإليجاب م أ رانيم من ذو االاتياجات ال اصة.

ذوي االاتياجات ال اصة.
.8

مة اظت دام المعممين لمظجىت الدراظية الت تو ح مد

تقدم ذوي االاتياجات ال اصة ل العممية التعميمية.

 .9غياب آلية لعالة لتاديد االاتياجات التعميمية لتىميذ ذوي

االاتياجات ال اصة.
 .04عل وة

االاتياجات ال اصة.

المعمم بأظاليب التقويم المظتمر لذوي

 .00التعامل غير الىئق من بل بعض المعممين م التىميذ
من ذوي االاتياجات ال اصة.

- 087 -
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دسجح انرىافش

العبارة

كثُشج

 .02تباين ال مفية العممية والت صصية لممعممين بما يؤثر ظمباً
ةم

ناةتيم ناو دم ذو االاتياجات ال اصة.

 .02عل ميارات دور اى صائ النفظ ل متابعة الممكىت
النفظية لطىب ذوي االاتياجات ال اصة.

 .00غياب المعمم المظاةد دا ل المدرظة لمظاةدة المعمم
اىظاظ ل متابعة ذوي االاتياجات ال اصة.

 .05مة وجود معايير تربوية ماددة لدم اىنواع الم تمفة من

ذوي االاتياجات ال اصة.

 .06عل دراية الطىب العاديين بطبيعة ذو
ال اصة وكيفية التعامل معيم.

 .07مة مىءمة المناى

االاتياجات

وطرق التدريس لتاقيق اىىدال

التعميمية لذو االاتياجات ال اصة.
 .08عل لعالية طرق التدريس المظت دمة ل

تعميم ذوي

االاتياجات ال اصة.
 .09عل مىءمة الوظائل التعميمية المظت دمة ل

التدريس

لذوي االاتياجات ال اصة.
 .24عل القدرة ةم

الت طيط لمموا ل التعميمية المناظبة

لذوي االاتياجات ال اصة.
 .20عل ميارات .المعمم ل

...........

إيجاد وابتكار موا ل لممماركة

بين التىميذ العاديين وذو االاتياجات ال اصة
 .22مة وجود غرل ومصادر تعمم مناظبة لذوي االاتياجات
ال اصة بالمدارس.
مشكالث أخري ترغب يف إضافتها
..........................................................
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احملىر الثالث :ادلشكالث االجتماعيت واألسريت

ليما يم بعض الممدكىت االجتماةيدة واىظدرية التد تواجدو دمد ذو االاتياجدات ال اصدة
بمدارس الامقة اىول من التعميم اىظاظ بماالظة الد يمية  ،فما درجت تىافراها بادلدرست ؟
دسجح انرىافش

العبارة
.0
.2

.2

عل الوة

ال اصة.

المجتمع

عل الوة

االاتياجات ال اصة .

الثقال

كثُشج

باقوق ذوي االاتياجات
بالمجتم بأىمية دم

ذو

 .2بعد مدارس الدم ةن أماكن إ امة التىميذ ممدا يدؤثر
ظمباً ةم تفاةميم دا ل المدارس.

 .0غيدداب الب درام الثقاليددة لتوةيددة أظددر ذوي االاتياجددات
ال اصة بأىمية دمجيم م العاديين.

.5

ددددعل اىتمددددام وظددددائل اإلةددددىم بق ددددايا دمدددد ذوي

االاتياجات ال اصة .

 .6مدددة اىتمدددام المدرظدددة بالمناظدددبات الماميدددة والعالميدددة
لددذوي االاتياجددات ال اصددة مثددل المددؤتمرات المظددابقات

الندوات .).....

 .7النظددر لددذوي االاتياجددات ال اصددة بددأنيم لئددة ميممددة
وغير أظوياء.
.8

ددددعل ممدددداركة اىظددددرة لدددد و دددد وتنفيددددذ ال طددددة

التربوية الفردية لتىميذ ذوي االاتياجات ال اصة.

 .9غيدداب الددوة اىظددري باالاتياجددات التربويددة والنفظددية
الىزمة لدم تىميذ ذوي االاتياجات ال اصة.

 .04تددأثير اىلكددار المجتمعيددة ال اطئددة ةمد

توجددو اىظددرة

ناو دم ذوي االاتياجات ال اصة بمدارس العاديين.
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دسجح انرىافش

العبارة

كثُشج

يرىسطح

صغُشج

 .00دعل تزويدد اىظدرة بأظداليب الرةايدة وأظدس التعامددل
م تىميذ ذوي االاتياجات ال اصة.

 .02صدعوبة ممداركة اىظددرة لد ات داذ القد اررات التد تددؤثر
ةم برام دم ذوي االاتياجات ال اصة.
 .02عل اىتمام المدرظة بالتعاون م منظمات المجتم

المدددددن المايطددددة بيددددا لىىتمددددام بدددددم ذو االاتياجددددات

ال اصة ل مدارس العاديين.
 .00نددددرة ةدددرض النمددداذج الناجادددة مدددن ذو االاتياجدددات
ال اصة و درتيا ةم مواجية الممكىت الم تمفة.
مشكالث أخري ترغب يف إضافتها
........................................................

ً
شكرا حلسن تعاونكم
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