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الدمج المدرسي .... 
خطوة إلى األمام    

اإعداد وت�أليف
الأ�ست�ذ / اأحمد عز الدين

م�س�عد الأمني الع�م لل�س�ؤون الفنية

مادة علمية تثقيفية بمناسبة احتفاالت الجمعية باليوم العالمي لمتالزمة داون واليوم العالمي 

للتوحد واألسبوع الخليجي لألفراد ذوي اإلعاقة خالل شهر ابريل

 تحت شعار

 ) الدمج حق لهم ... وواجب علينا(
مراجعة 

الأ�ست�ذ/ خ�سر عبدالفت�ح
مدير الرتبية اخل��سة والت�أهيل املهني





3 جمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية )تأهيل(

جمعية عنيزة للخدم�ت الإن�س�نية )ت�أهيل(، جمعية خريية م�سجلة يف �سجل اجلمعي�ت اخلريية حتت رقم 160 بقرار من مع�يل وزير 
العمل وال�س�ؤون الجتم�عية رقم 239521 وت�ريخ 29/ 8/ 1420هـ، ون�سر نظ�مه� الأ�س��سي بجريدة اأم القرى يف 19/ 11/ 1420هـ، و ُتعنى 
اجلمعية بتقدمي برامج الرتبية اخل��سة و الرع�ية والت�هيل املختلفة لذوي الع�قة و ا�سرهم و تقدمي خدم�ت الدعم الجتم�عي  من 

خالل برامج ال�ق�ية بحميع م�ست�ي�ته� .

رسالة الجمعية
الرؤية:

الري�دة يف ج�دة و�سم�لية اخلدم�ت والربامج املقدمة لذوي الإع�قة على امل�ست�ى املحلي والإقليمي.

الرسالة:
اإط�ر روؤية م�ستقبلية �س�ملة  جمعية عنيزة للخدم�ت الن�س�نية هي م�ؤ�س�سة خريية غري ربحية ت�سعى لرع�ية وت�أهيل ذوي الإع�قة يف 

لإحداث تغيري اإيج�بي يف حي�تهم و�سل�كي�تهم متكنهم من الندم�ج يف املجتمع وامل�س�ركة فيه بف�علية.
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اهداف الجمعية 4

منظ�مة �س�ملة من برامج و خدم�ت الرع�ية ، التعليم ، الت�أهيل ، العالج ، التدريب وفق روؤية ع�سرية . • تقديــــم 
ذوي الإع�قة  من الندم�ج الك�مل يف املجتمع و ح�س�لهم على حق�قهم املكت�سبة.  • تمكيـــن 

وعي اأفراد الأ�سرة و املجتمع ب�حتي�ج�ت املع�قني من خالل برامج تثقيف و تدريب متميزة و فع�لة . • تعزيـــــز 
اإجراء البح�ث و الدرا�س�ت املتعلقة بذوي الإع�قة ودعمه� . • تشجيـــع 

الك�ادر  الع�ملة يف جم�ل رع�ية و تعليم و ت�أهيل و عالج  املع�قني . • تـدريـــب 
اجله�د املبذولة لل��س�ل  ب�خلدم�ت لن�عية و ج�دة متميزة . • دعــــــم 



5 فروع الجمعية  

• مجمع الشيخ علي العبد اهلل الجفالي للرعاية والتأهيل 
و يشتمل على المراكز التالية :-

املبكر  الك�سف  و  الت�سخي�ص  • مركز 
  ) احلركي  )الإي�اء  احلركي  الطبي  الت�هيل  • مركز 

) الفكري  )الإي�اء  والجتم�عي  ال�سحي  الت�أهيل  • مركز 
املهني  الت�أهيل  و  النه�رية  الرع�ية  • مركز 

اخل��سة للرتبية  النم�ذجية  قدرات  • مدر�سة 
ال�ظيفي و  الطبيعي  العالج  • مركز 

والتط�ير التدريب  • مركز 
امل�س�ندة  الطبية  اخلدم�ت  • مركز 

النم�  ا�سطراب�ت  و  الت�حد  لعالج  التخ�س�سي  • املركز 
ال�سحي  • الن�دي 

يف  للمع�قني  والجتم�عي  ال�ظيفي  التمكني  برن�مج  )متكني(:  • برن�مج 
�س�ق العمل.

الق�سيم  مبنطقة  املنزيل  الت�هيل  و  الرع�ية  • برن�مج 



• مركز الشيخ علي العبد اهلل التميمي للتربية الخاصة6
و ي�ستمل على الق�س�م الت�لية

• وحدة الرتبية الفكرية
الت�حد  • ق�سم 

ال�ظيفي و  الطبيعي  العالج  • مركز 
• مركز الطفولة و التدخل المبكر 



7 الدمج المدرسي البديل التربوي األكثر قبواًل لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

مقدمــــة

اإن عملية الدمج للطالب ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة يف البيئة الرتب�ية الع�دية ميثل حتدي�ً حقيقي�ً جديداً جلميع املعلمني يف املدار�ص، 
وذو ت�أثري عميق على اأولي�ء الم�ر والطلبة من الفئتني الع�ديني وغري الع�ديني، �سلب�ً وايج�ب�ً، ف�لدمج هي عملية تغيري حقيقية يف 
الفل�سفة الرتب�ية جت�ه ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة، ولذا لبد من العمل على تنظيم هذا التغيري ليك�ن اأكرث فع�لية وحتت مبداأ الرتبية 
ال�س�ملة جلميع الطالب حتقيق�ً ملب�ديء اعالن الأمم املتحدة )1982( يف الت�أهيل وهي تك�ف�ؤ الفر�ص وامل�س�ركة الك�ملة والندم�ج يف 

املجتمع.
وتتطلب هذه العملية الكثري من الدعم امل�يل واملعن�ي والك�ادر املدربة، وامل�س�در التعليمية املتن�عة، وطرق تدري�ص واجراءات تنظيمية 
املجتمع،  بن�ء  مل�سلحة  الأطف�ل  جميع  لدى  وامل�هبة  الق�ة  جل�انب  ت�سخري  ه�  )التغيري(  الدمج  ن�جت  يك�ن  حتم�ً  وبذلك  �سرورية، 
وليزال النق��ص واجلدل م�ستمر ح�ل اأف�سل ال�س�ليب والطرق التي ميكن ان ت�ستخدم لتقدمي خدم�ت الرتبية اخل��سة ابتداءاً من 

خدم�ت مراكز الرتبية اخل��سة النه�رية وانته�ءاً ب�لدمج املدر�سي واملدار�ص ال�س�ملة.



8) Mainstreaming (  مفهوم الدمج األكاديمي
اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذوي  من  لالأطف�ل  الفر�سة  اإت�حة  ه� 
مبداأ  على  للت�أكيد  ك�إجراء  الع�م  التعليم  نظ�م  يف  لالنخراط 
اإىل م�اجهة  التعليم، ويهدف الدمج ب�سكل ع�م  تك�ف�ؤ الفر�ص يف 
الحتي�ج�ت الرتب�ية اخل��سة لالأطف�ل ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة 
�سمن اط�ر املدر�سة الع�دية وفق�ً لأ�س�ليب ومن�هج وو�س�ئل درا�سية 
متخ�س�ص  تعليمي  جه�ز  تقدميه�  على  وي�سرف  خ��سة،  تعليمية 

اإ�س�فة اىل ك�در التعليم يف املدر�سة الع�مة.
واأن�سبه�  ال��س�ئل  اأهم  من  انه  على  الدمج  برن�مج  اإىل  وينظر 
لتقدمي اخلدمة لأكرب عدد من الأطف�ل ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة 
ب�سكل ع�م الذي قد ل ت�سمح لهم الظروف لالنخراط يف مدار�ص 
الرتبية اخل��سة لأم�ر تتعلق ب�لبعد املك�ين وامل�ا�سالت واجل�انب 

امل�دية والقت�س�دية.
انه  اإىل  الدمج  تعريف  يف   )1978  ،Kuffman( ك�فم�ن  وي�سري 
يعني الدمج التعليمي الجتم�عي امل�ؤقت لالأطف�ل ذوي الحتي�ج�ت 
اخل��سة مع نظرائهم الع�ديني ب�لعتم�د على التخطيط التعليمي 
الرتبية  ملعلمي  امل�س�ؤولي�ت  ت��سيح  مع  واملربمج  املتط�ر  الفردي 
الرتبية  يف  الجت�ه�ت  اأحدث  اأحد  الدمج  اعتب�ر  مع  اخل��سة 
ب�خلدم�ت  اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذوي  الأطف�ل  لتزويد  اخل��سة 

.)1982 ،Macmillan(
لع�م   142/94 الع�م  الق�ن�ن  اقرار  بعد  الدمج  فكرة  تبل�رت  وقد 
الرتبية جلميع  ق�ن�ن  وه�  المريكي  الك�جنر�ص  قبل  1975 من 
الأطف�ل املع�قني بطريقة من��سبة وجم�نية والتي اأدى اإىل حت�ل 
اخل��سة  الحتي�ج�ت  لذوي  املقدمة  اخلدم�ت  حميط  يف  كبري 
وقب�ل فكرة وج�دهم ونقلهم يف املدار�ص الع�مة، كم� �سدر الق�ن�ن 
الطالب  تعليم  ب�سرورة  ط�لب  والذي   1990 لع�م   476/101 الع�م 
املجتمع  من  وا�ستج�بة  الع�دية  الرتبية  ف�س�ل  يف  الع�ديني  غري 
ملثل هذه الت�سريع�ت اليج�بية �سجعت جه�د الدمج ولقت جن�ح�ً 

ه�ئاًل يف ال�سن�ات الأخرية.



9 مبررات و دوافــع الدمـــج 
1-  المبـررات االجتماعيـة والفلسفيـة

جيد  اعداد  يعترب  الدمج  اأن  اإىل   )1982 )م�كميالن،  ي�سري 
ال�س�ئدة  الجتم�عية  المن�ط  وي�س�يروا  يتكيف�ا  لكي  لالأطف�ل 
ايج�بية  اآث�ر  له  املبكر  الدمج  اأن  اىل  ال�س�رة  مع  املجتمع  يف 
وا�سحة على كل من الأطف�ل ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة واآب�ئهم 
ومعلميهم، بحيث يزيد من فر�ص الت�س�ل الجتم�عي ب�لأطف�ل 
غري الع�ديني و فهم الفروق الفردية والتع�مل معهم بن�ًء عليه� ،  
كم� اأن الدمج ي�سجع اأفراد املجتمع على تبني نظرة ايج�بية نح� 
ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة وي�ستدل على ذلك من اأن العزل يط�ر 
ب�سكل  ي�س�هم  ف�لدمج  وب�لت�يل  �سلبية.  نظر  ووجه�ت  اجت�ه�ت 
الحتي�ج�ت  ذوي  نح�  الجتم�عية  الدراك�ت  تط�ير  يف  فّع�ل 

اخل��سة ب�اقعية.

2-  المبررات القانونية والتشريعية
قبل  من   1975 ل�سنة   92/142 رقم  الع�م  الق�ن�ن  اقرار  اإن 
مب�  للجميع  التعليم  فكرة  يتبنى  والذي  المريكي  الك�جنر�ص 
الع�مة الأقل تعقيداً، كم�  البيئة الرتب�ية  املع�قني �سمن  فيهم 

�سدر الق�ن�ن الع�م 476/101 لع�م 1990 والذي ط�لب ب�سرورة 
رافق  الع�دية.  الرتبية  ف�س�ل  يف  الع�ديني  غري  الطالب  تعليم 
ذلك اعالن المم املتحدة عقد املع�قني 1982 – 1992 حتت �سع�ر 
والتي  املجتمع  يف  والندم�ج  الك�ملة  وامل�س�ركة  الفر�ص  تك�ف�ؤ 
مثلت حق وا�سح لذوي الحتي�ج�ت اخل��سة يف التعلم يف البيئة 

الرتب�ية القرب اىل البيئة الطبيعية.



3-  المبررات االقتصادية10
اإن الدمج يف املدار�ص الع�مة ي�ؤدي اإىل انخف��ص الكلفة القت�س�دية عند تقدمي اخلدم�ت الرتب�ية لذوي الحتي�ج�ت اخل��سة �سمن 
ابنية ذات م�ا�سف�ت خ��سة  املدار�ص اخل��سة لذوي الحتي�ج�ت اخل��سة من  الع�م ويع�د هذا النخف��ص مل� حتت�جه  النظ�م املدر�سي 
وجتهيزات وك�ادر فنية متخ�س�سة وي�سري )م�سع�د، 1984( اإىل اأن تكلفة الطفل يف املدر�سة الع�دية اأقل بكثري منه� يف املدار�ص اخل��سة 

بذوي الحتي�ج�ت اخل��سة.

فوائد وأهمية الدمج لذوي االحتياجات الخاصة
1- توفير الفرص التربوية المناسبة واألفضل للتعلم

ان برامج الدمج تعمل على زي�دة فر�ص التف�عل ال�سفي بني الطلبة الع�ديني وذوي الحتي�ج�ت اخل��سة حيث تعمل الأن�سطة ال�سفية 
البيئة  هي  الع�دية  املدر�سة  اأن  كم�  لهم.  احلقيقي  التعلم  فر�ص  زي�دة  على  التق�مي  واأ�س�ليب  املختلفة  التدريب  اأ�س�ليب  يف  واملتمثلة 
الطبيعية التي ميكن لالأطف�ل ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة والع�ديني اأن ينم� فيه� مع�ً على حد �س�اء بعد اجراء التعديالت الالزمة على 

تلك البيئة لتك�ن من��سبة لتلبية احتي�ج�تهم الرتب�ية والتعليمية.



11 2- تعديل االتجاهات السلبية تجاه ذوي االحتياجات الخاصة 

ت�س�هم برامج الدمج اإىل تخلي�ص الأ�سرة من الجت�ه�ت ال�سلبية جت�ه طفله� وي�س�هم 
هذا يف تعديل اأفك�ر واجت�ه�ت اأفراد املجتمع نح�هم ابتداًء من الع�ملني يف املدار�ص الع�دية 

واأولي�ء اأم�ر الطالب الع�ديني والطلبة الع�ديني اأنف�سهم الذين تت�ح لهم الفر�سة للتعرف 
عن قرب على قدرات وخ�س�ئ�ص ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة والتف�عل معهم وب�لت�يل امل�س�همة 

يف التغلب على ال��سمة )Stigma( املرتبطة ببع�ص فئ�ت الرتبية اخل��سة واأ�سرهم.
3-  حت�سني م�ست�ى تقدير الذات لدى اأطف�ل ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة

ت�س�هم عملية الدمج يف حت�سني مفه�م الذات لدى ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة مل� يرتتب عن 
عملية الدمج من زي�دة يف ا�ستقالليتهم وزي�دة فر�ص التف�عل الجتم�عي مع الخرين.

4-  زيادة فرص التفاعل االجتماعي

حيث ي�س�هم الدمج يف تنمية �سع�ر ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة على انهم جزء من املجتمع ل 
جزء غريب عنه لك�نه ي�ستطيع ا�ستخدام جميع مرافق املدر�سة والتف�عل مع الطالب اجتم�عي�ً 
وتعليمي�ً، كم� اأنه يتيح الفر�سة لبق�ئهم يف من�زلهم وبقرب اأ�سرهم اط�ل فرتة ممكنة ا�س�ة 

ب�أقرانهم وهي فر�سة لزي�دة م�ست�ى التقبل الجتم�عي لهم يف الأ�سرة واملجتمع.
5-  ازدياد حجم مشاركة الوالدين في عملية التعليم

ي�س�عد الدمج ال�الدين على التعرف على ح�ج�ت الطفل ذوي الحتي�ج اخل��سة وم�س�ركة 
الأ�سرة يف العملية التعليمية له اىل ج�نب املعلم ا�س�ة مب�س�ركة اخ�انه يف الأ�سرة.



6-  التكلفة االقتصادية12
يعمل الدمج على خف�ص التكلفة القت�س�دية املرتتبة عن ت�أ�سي�ص وافتت�ح مراكز وم�ؤ�س�س�ت الرتبية اخل��سة حيث اأن دمج الأطف�ل ذوي 
الحتي�ج�ت اخل��سة �سمن املدار�ص الع�دية اأقل كلفة مم� ل� و�سع�ا يف مراكز خ��سة ب�سبب ح�جة هذه املراكز اىل ابنية ذات م�ا�سف�ت 
حمددة وجتهيزات وامك�ني�ت وجه�ز فني متخ�س�ص من الع�ملني وتك�ليف ت�سغليلية اأكرب من التك�ليف املرتتبة عن دجمهم يف املدار�ص 

الع�مة.

7-  استيعاب اعداد أكبر في المدارس العامة
ي�س�هم الدمج يف ا�ستيع�ب اكرب ن�سبة ممكنة من الأ�سخ��ص ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة ومن ك�فة الفئ�ت �سمن العملية الرتب�ية وخ��سة 

للفئ�ت التي قد ل تت�فر لديهم فر�ص تعليم �سمن البدائل الأخرى.

المشكالت التي تواجه عمليات الدمج 
)1(   قد يساهم برنامج الدمج في توليد شعور بالفشل واإلحباط لدى الطفل

 قد ي�س�هم برن�مج الدمج يف ت�ليد �سع�ر ب�لف�سل والحب�ط لدى الطفل ن�جت عن املتطلب�ت املدر�سية التي قد تف�ق قدرات الأطف�ل ذوي 
الحتي�ج�ت اخل��سة وامك�ني�تهم، وهذا ال�سع�ر يزيد من اله�ة بني الأطف�ل الع�ديني وزمالئهم من ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة، وخ��سة 
اذا م� ك�ن املعي�ر امل�ستخدم يف التقييم ه� التح�سيل الك�دميي للحكم على جن�ح الط�لب �سمن عملية الدمج، ويرتتب على ذلك تدعيم 

املفه�م ال�سلبي عن الذات مع تعميم جتربة الف�سل لدى ه�ؤلء الأطف�ل.



13 المدارس  في  المساندة  الخدمات  توفر  صعوبة    )2(
العامة

الحتي�ج�ت  ذوي  لالأطف�ل  امل�س�ندة  اخلدم�ت  ت�فر  �سع�بة  ان 
اخل��سة ويف املدر�سة الع�دية ك�لعالج الطبيعي، العالج ال�ظيفي، 
العالج النطقي، والتقييم ال�سيك�ترب�ي امل�ستمر �سيحرم الأطف�ل 
تعترب   التي  و  اخلدم�ت  هذه  من  اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذوي 
اأ�س��سية وحم�رية يف برن�جمه التدريبي الفردي مم� ي�ؤدي اىل 
فروق خدم�تية وا�سحة بني امل�ؤ�س�سة اخل��سة واملدر�سة الع�دية.

)3(  التأثير السلبي على آباء األطفال المعاقين
من اأهم امل�ؤثرات وامل�سكالت التي ميكن ان ت�ؤثر على اآب�ء الأطف�ل 

املندجمني يف املدار�ص الع�مة والتي ا�س�ر اليه�
)Turnball & Balcher – Dixon، 1980( هي :

• التذكر امل�ستمر لعجز الطفل عن التقدم والتط�ر مق�رنة مع 
التط�ر الطبيعي لالأطف�ل الأخرين.

• قلة اهتم�م اأب�ء الأطف�ل ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة املدجمني 
بربامج الدمج.

غري  الربن�مج  ي�فره�  التي  امل�س�ندة  اخلدم�ت  تك�ن  قد   •
مالئمة الحتي�ج�ت الطفل واأ�سرته.

لل��سمة التعر�ص  م�سكلة  ات�س�ع  • احتم�لية 
)Shared stigma(من قبل املجتمع.

العاديين  والطلبة  للمعلمين  السلبي  الفعل  رد    )4(
على البرنامج

حتديد  يف  مهم�ً  امراً  الع�دية  ال�سف�ف  معلمي  اجت�ه�ت  تعترب 
ام  �سلبية  الجت�ه�ت  هذه  ك�نت  �س�اء  الدمج  فكرة  جن�ح  مدى 
يتلق�ا  مل  انهم  عن  ن�جتة  ال�سلبية  الفعل  ردة  وتك�ن  ايج�بية 
امل��س�ع  هذا  ح�ل  عملية  خربة  لي  يتعر�س�ا  ومل  تدريب  اأي 
ذوي  من  الفئ�ت  هذه  مع  للتع�مل  ا�ستعداد  عدم  لديهم  فت�لد 
لديهم  تت�لد  فقد  الع�ديني  الطالب  اأم�  اخل��سة.  الحتي�ج�ت 
ذلك  فينعك�ص  اخل��سة  الحتي�ج�ت  لذوي  القب�ل  عدم  م�س�عر 
�سل�كي�ً عليهم بقي�مهم ب�ل�ستهزاء به�ؤلء الأطف�ل واهم�لهم اأو 

حتى العتداء عليهم اأحي�ن�ً.
معلمي  من  والمدربة  المؤهلة  الكوادر  نقص    )5

التربية الخاصة في المدارس العامة.
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1.  الفصل الخاص الملحق بالمدرسة
يف  التغيري  ودللت  عالم�ت  اأول  الرتب�ي  البديل  هذا  يعترب 
هذا  يعتمد  حيث  اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذوي  جت�ه  الجت�ه�ت 
الحتي�ج�ت  لذوي  خ��سة  ف�س�ل  ت�فري  ا�س��ص  على  البديل 
اخل��سة وتك�ن ملحقة ب�ملدار�ص الع�دية حيث تتيح الفر�سة لهم 
للتف�عل والتع�مل مع اقرانهم الع�ديني لأط�ل فرتة ممكنة يف 
الدرا�سي، ويتلقى الطلبة برامج تعليمية خ��سة من قبل  الي�م 
برامج  يتلق�ن  وكذلك  الف�سل  هذا  يف  اخل��سة  الرتبية  معلم 
تعليمية م�سرتكة يف ال�سف�ف الع�دية ويف املدر�سة مع زمالئهم 
الجتم�عي  التف�عل  فر�ص  ازدي�د  اىل  ذلك  وي�ؤدي  الع�ديني. 
والرتب�ي بني ه�ؤلء الأطف�ل والع�ديني يف اط�ر البيئة املدر�سية 

الع�مة.
البديل ه� �سع�بة  امل�جهه لهذا  وال�سلبي�ت  النتق�دات  اأهم  اأم� 
النتق�ل من الف�سل اخل��ص اىل الف�سل الع�م مع �سع�بة حتديد 
الحتي�ج�ت  وذوي  الع�ديني  بني  م�  امل�سرتكة  الك�دميية  امل�اد 

اخل��سة واختالف مع�يري التقييم.

2.  غرفة المصادر
ويعتمد هذا البديل الرتب�ي اخل��ص بذوي الحتي�ج�ت اخل��سة 
على فكرة دعم عملية التعليم للطفل ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة 
الطفل  يلتحق  حيث  وث�بت.  منتظم  فردي  بتدريب  املدر�سة  يف 
وقت  من  خ��سة  م�س�عدة  تلقيه  مع  الع�دي  الدرا�سي  ب�لف�سل 
لآخر وب�س�رة م�ستمرة ومنتظمة ويف جم�لت معينة مثل القراءة 
اأو الكت�بة ويقدم هذه اخلدمة معلم يف الرتبية اخل��سة )معلم 
غرفة امل�س�در( وميكن ان يك�ن اأكرث من معلم واحد ويخدم عدد 
كبري من الأطف�ل الذين يحت�ج�ن هذا الدعم على �سكل جل�س�ت 

منتظمة ح�سب جدول وبرن�مج خ��ص.



15 3.  المدارس الشاملة
الرتبية  بني  الف�سل  ل�ستمرار  لداعي  اأنه  اإىل  الرتب�ي  البديل  هذا  وي�سري 
الع�مة والرتبية اخل��سة وقد دعم هذا الجت�ه الق�انني والأنظمة يف املجتمع 
م�  وع�دة  �سم�لية  اأكرث  ب�سكل  الدمج  حق  على  اأكدت  التي  والدويل  الأمريكي 
�سرورة  ويعني   )Integration( املتك�مل  الدمج  ب��سم  البديل  هذا  يقرتن 
تعلم الطالب ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة �سمن برامج التعليم الع�م ول ي�ستدعي 

الدمج ال�س�مل اأو املتك�مل اأن يك�ن لدى الطالب مه�رات حمددة ومعينة جتعلهم 
الدمـــــــج  يف  احلــ�ل  ه�  كمــ�  املت�فرة  الرتب�يـــة  للربامج  ومن��سبني  ج�هزين 

الأك�دميـــي ) Mainstreaming( وتق�م هذه الفكـرة على الأ�س�ص الت�لــية:
• ان جميع الطالب مرحب بهم يف املدر�سة الع�مة وهم ي�ستحق�ن الدعم.

• الت�أكيد على قيمة كل ط�لب من خالل م�س�ركته كع�س� يف �سبكة العالق�ت الجتم�عية 
يف جمتمعه.

• امل�س�ركة الك�ملة لتحقيق الندم�ج يف املجتمع.
• امل�س�ؤولية امل�سرتكة عن جميع الطالب بدون ا�ستثن�ء.

الدمــج  مــــدار�ص  اأن  اعتبــــــ�ر  علـى  الع�مة.  والرتبية  اخل��سة  الرتبية  لدمج  العمل   •
 Zero اأحد، فهي تتبنى فل�سفة عدم الرف�ص )  ال�س�ملة ل ت�ستثني  او املدر�سة  ال�س�مل 

reject philosophy  ( وهذا يعنى عدم ا�ستبع�د اأي طفل ب�سبب اإع�قة لديه.
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• اإعداد امل�ظفني والع�ملني :

ذوي  الأطف�ل  مع  التع�مل  على  لتدريبهم  مهمة  اوىل  خط�ة  وهي 
الحتي�ج�ت اخل��سة وتلبية احتي�ج�تهم وم�اجهة امل�سكالت الرتب�ية 

التي قد ت�اجههم اأثن�ء عملية التعليم.
• الت�سنيف : وهي مرحلة اختي�ر الطف�ل امل�ستهدفني ح�سب الإع�قة 
الأطف�ل  اختي�ر  يتم   كيف  م��س�ع  )راجع  العمرية.  والفئة  و�سدته� 

ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة للدمج(.
ال�س�ح�ت،  البن�ء،  امل�قع،  حيث  من  الرو�سة  اأو  املدر�سة  اختي�ر   •

الإ�س�ف�ت ... الخ، حيث تتن��سب من حيث اجل�هزية لفكرة الدمج.
مرحلة حتديد برن�مج الدمج ويعتمد على فئة الطف�ل امل�ستهدفني يف 

الربن�مج.
وامله�رات  ب�ملعل�م�ت  بتزويدهم  وذلك  التعليمي،  الك�در  تدريب   •

والأ�س�ليب الالزمة للتع�مل مع الفئ�ت امل�ستهدفة ب�لدمج.
القب�ل  ايج�د عن�سر  بهدف  ب�لربن�مج  الع�مة  املدر�سة  تعريف طالب 

والتقبل للربن�مج.
الأهداف،  امل�ارد  املن��سب،  املعلم  الدرا�سي،  املنه�ج  حتديد  مرحلة   •

ال��س�ئل، اأ�س�ليب القي��ص ... الخ.
• الجتم�ع ب�أولي�ء الأم�ر ودرا�سة اجت�ه�تهم والج�بة على ت�س�وؤلتهم 

وتزويدهم ب�ملعل�م�ت ال�س��سية ح�ل الربن�مج.
واملت�بعة. الت�سجيل  من�ذج  حتديد  • مرحلة 

داخل  الأطف�ل  على  الدمج  برن�مج  تنفيذ  ببدء  التنفيذ  مرحلة   •
املدر�سة ويف�سل ان يبداأ ب�سكل جتريبي وحمدود.

والتقييم. املت�بعة  • مرحلة 



17 تجربة جمعية عنيزة للخدمات االنسانية –
تاهيل- في الدمج 

ل زالت جتربتن� يف الدمج حديثة العهد نظرا لعمر املركز الذي 
ليتج�وز الثالثة ع�سر ع�م� و لكنن� قطعن� �س�ط�ً جيدا حيث مت 
تنفيذ اخلط�ات العملية الت�لية و ب�سكل مت�سل�سل و قن�عة ت�مة 

ب�لتغيري 
برن�مج التهيئة البتدائية الت�بع ملركز الطف�لة و التدخل املبكر  
الدراكية ومه�رات  امله�رات  بتقدمي تدريب�ت على  ُيعنى  الذي  و 
امل�س�ندة  اخلدم�ت  و  املدر�سة  قبل  م�  ملرحلة  الأ�س��سية  التعلم 
للطالب دون �سن املدر�سة من ذوي ال�سع�ب�ت و امل�س�كل احل�سية 
الع�دية عند و�س�لهم  املدار�ص  متهيدا للتح�قهم و دجمهم يف 

ل�سن املدر�سة و التقليل من الع�ائق التي تعنى بذلك.
يف  طالبن�  على  تطبيقه�  املراد  الدمج  لعملية  عمل  خطة  و�سع 

املدار�ص الع�دية و حتديد  الهداف و الروؤي� و اخلط�ات 
املدار�ص  يف  الدمج  لفكرة  املركز  يف  امل�ظفني  و  الع�ملني  تهيئة 
و  ب�لدمج  اخل��سة  العمل  بخطة  من�ق�ستهم  خالل  من  الع�مة 

�سرح جميع النق�ط املتعلقة بعملية الدمج 
التعليم  و  الرتبية  يف  امل�س�ؤولني  مع  لق�ءات  جمم�عة  تنظيم 

ل�سم�ن دعمهم و ت�سهيل مهمتن� يف الدمج
اختي�ر املدار�ص التي �سيتم دمج الطالب فيه� مع حتديد املع�يري 

الالزمة لجن�ح عملية   الدمج 
و  املحيطة  الطف�ل  ري��ص  يف  لطف�لن�  ميدانية  زي�رات  تنظيم 

اقمة ان�سطة م�سرتكة بينهم 
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كيف يتم اختيار األطفال ذوي االحتياجات الخاصة للدمج  )نقاًل عن ماكميالن، 1982(

االحتياط الواجب أخذه بعين االعتبار عند الدمج

عندم� يك�ن الطفل كبري، واإذا ت�أخر الك�سف عن م�سكلته.
اجل�انب  على  وت�ؤثر  معقدة  الطفل  م�سكلة  تك�ن  عندم� 

الأخرى للطفل.
عندم� يك�ن الطفل متعدد الع�ق�ت.

م�اد  وت�فر  معقدة،  اأجهزة  ت�فر  الطفل  ح�لة  تطلبت  اإذا 
خ��سة.

اإذا مل يتمكن الطفل من اإن�س�ء �سداق�ت مع الأطف�ل الع�ديني.
اإذا زاد عدد طالب ال�سف عن )30( طفاًل.

م�سكلة  مع  للتع�مل  م�ستعد  غري  الطفل  معلم  يك�ن  عندم� 
الطفل ولي�ست لديه رغبة يف ذلك.

مع  للتع�مــــــل  املكثف  الدعم  اىل  الطفل  ع�ئلة  افتقدت  اإذا 
امل�سكلـــــــــة ) ع�ئلة غري متع�ونة(.

متى يجب دمج الطفل

عندم� يتم حتديد م�سكلة الطفل مبكراً، واإذا ك�ن �سغري ال�سن
عندم� تك�ن م�سكلة الطفل ب�سيطة.

عندم� تك�ن لدى الطفل اع�قة واحدة.
اإذا مل تتطلب اع�قة الطفل ت�فر اأجهزة معقدة.

اإذا ا�ستط�ع الطفل تك�ين �سداق�ت مع الأطف�ل الع�ديني
اإذا ك�ن عدد الطالب يف ال�سف من )25-30( طفاًل.

مع  للتع�مل  م�ستعداً  ويك�ن  خربة،  ذو  معلم  يت�فر  عندم� 
م�سكلة الطفل.

اإذا ك�نت ع�ئلة الطفل م�ستعد وق�درة على التع�مل بفع�لية مع 
م�سكالت الطفــــــــــــــــــل )ع�ئلة متع�ونة(



19 دور المعلم العادي في تلبية االحتياجات 
التربوية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

في الصف العادي
يلعب املعلم دوراً رئي�سي�ً يف م�اجهة ك�فة الحتي�ج�ت الرتب�ية 
لكل طفل داخل غرفة ال�سف، ويعترب دوره اأ�س��سي�ً يف مالحظة 
لتقدمي  اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذوي  الطلبة  م�سكالت  واكت�س�ف 
يف  تغيرياً  يجري  ان  ي�ستطيع  فه�  املن��سب،  الرتب�ي  الربن�مج 

اجل�انب الآتية:
م�ست�ى  ح�سب  الط�لب  وقدارت  ويتن��سب  مب�  املنه�ج  تعديل 

الأداء احل�يل له .
تهيئة البيئية ال�سفية املن��سبة.

تغيري و تعديل ا�سرتاتيجي�ت التدري�ص والرتكيز على التدري�ص 
الفردي .

ذوي  الطلبة  منه�  يع�ين  التي  ال�سعف  نق�ط  على  الرتكيز 
احل�ج�ت اخل��سة وتق�ية اجل�انب الجتم�عية و الت�ا�سلية .

املعلمني  و  اآب�ئهم  و  للطالب  الإيج�بية  الجت�ه�ت  تط�ير 
الآخرين  نح� الطلبة ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة.

اإق�مة عالق�ت اإيج�بية مع اأولي�ء اأم�ر الطلبة ذوي الحتي�ج�ت 
اخل��سة لت�سجيعهم على التع�ون  .

تقدمي التعزيز اللفظي وامل�دي للطفل ذو الحتي�ج�ت اخل��سة 
يف �س�ء تقدمه.

لمعلمي  الضرورية  الوظيفية  الكفايات 
الصفـوف العامــة لدمج األطفــال ذوي 

االحتياجات الخاصة: 
لبد من ت�فر جمم�عة من امله�رات والكف�ي�ت ال�ظيفية ملعلم 
وامل�س�همة يف  الدمج  برن�مج  تنفيذ  ليتمكن من  الع�دي  الف�سل 

اجن�حه وهذه الكف�ي�ت هي: )اخلطيب، احلديدي 1998(.
امل�اقف  يف  الأطف�ل  �سل�ك  وت�سجيل  مالحظة  على  القدرة   •

ال�سفية املختلفة.
• القدرة على العمل كع�س� ف�عل يف الفريق متعدد التخ�س�س�ت 

الذي ي�سمم وينفذ ويقيم برامج الدمج.
الحتي�ج�ت  فئ�ت  ح�ل  املعرفة  من  مقب�ل  مب�ست�ى  • التمتع 

اخل��سة واأ�سب�به� واأبع�ده� الرتب�ية النف�سية.
• معرفة خ�س�ئ�ص النم� الطبيعي يف مراحل الطف�لة املختلفة 

الفردية. الرتب�ية  الربامج  تط�ير  واأ�س�ليب  مب�دئ  • معرفة 
• القدرة على تف�سري اأهم املعل�م�ت ال�اردة يف التق�رير الطبية 

والنف�سية الرتب�ية ح�ل الأطف�ل.



التي 20 وامل�ؤ�س�س�ت  اجلمعي�ت  مع  من��سبة  عمل  عالق�ت  بن�ء   •
تعنى بتدريب وتربية الأطف�ل ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة.

اخل��سة  والأدوات  املعدات  ل�سي�نة  الأ�س��سية  املب�ديء  • معرفة 
واملكيفة التي ي�ستخدمه� الأطف�ل ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة.

مب�  املختلفة  التقييم  واأدوات  الختب�رات  تكييف  على  • القدرة 
يتالءم وطبيعة ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة.

فيه�  املرغ�ب  الن�س�ط�ت  ح�ل  الك�فية  ب�ملعرفة  التمتع   •
والن�س�ط�ت املمن�عة لكل فئة من فئ�ت الحتي�ج�ت اخل��سة.

• القدرة على بن�ء عالق�ت عمل بن�ءة ومفيدة مع اأ�سر الأطف�ل 

ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة.
نح�  الأطف�ل  اجت�ه�ت  لتعديل  الفع�لة  الطرق  معرفة   •

زمالئهم ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة.
• القدرة على تنظيم البيئة ال�سفية على نح� ي�سمح لالأطف�ل 
الأن�سطة  يف  وامل�س�ركة  ب�لف�دة  اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذوي 

التعليمية اىل اأق�سى حد ممكن.
الحتي�ج�ت  وطبيعة  التعليمية  ال��س�ئل  تكييف  على  • القدرة 

اخل��سة للطفل.
احل�جة. عند  املنه�ج  عن��سر  تكييف  على  • القدرة 
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اإن الأ�سرة هي امل�ؤ�س�سة التعليمية الأوىل لطفله� ومنه� يكت�سب الطفل �سخ�سيته، وهي اقدر على تفهم ح�ج�ت الطفل وم�س�عدته.
يجب اأن ن�سع يف عني العتب�ر انه لميكن فهم من� الطفل ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة اإل مبعرفة البيئة التي يعي�ص فيه�، فهي ت�سمل 

الأ�سرة وكل م� يحيط ب�لطفل.
اإن بع�ص امله�رات التي يجب اأن ندرب الطفل عليه� هي بح�جة اىل املت�بعة والتدريب يف املنزل كربامج العن�ية الذاتية.

اعتم�د املعلم على مالحظ�ت ال�الدين للطفل يف املنزل و خ��سة ملت�بعة برامج تعديل ال�سل�ك.  
اإن �سل�ك الطفل وتط�ره يت�أثر ب�لظروف البيئية وبيئة البيت التي هي الأكرث ت�أثرياً على الطفل ، واأفراد الأ�سرة هم ع�امل التعزيز 

الطبيعية يف البيئة، ف�إذا مت تعزيز الطفل يف الأ�سرة ي�ؤدي ذلك اإىل حت�سن م�ست�ى ثقته بذاته و حت�سن اأدائه.
وم�س�ركته�  الأ�سرة  تع�ون  وتتطلب  وحمدة  منتظمة  اأهداف  ذات  اخل��سة  الحتي�ج�ت  ذوي  لالأطف�ل  املقدمة  الرتب�ية  الربامج  اإن 

لتحقيقه�.
اإن ا�سرتاك الأ�سرة يف تدريب طفلهم ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة من اأهم ال�اجب�ت الجتم�عية لن م�س�ركة الأ�سرة يف الربامج الرتب�ية 
اخل��سة لطفلهم ت�س�هم يف زي�دة املعل�م�ت املتعلقة بح�لة طفلهم وكيفية التع�مل ال�سحيح من قبل املعلمني معه  مم� ي�س�هم يف تط�ير 

اأ�س�ليب ترب�ية وتعليمية ت�س�عد طفلهم على النم� والتط�ر وت�س�هم يف اإجن�ح العملية الرتب�ية.
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تعريف الأ�سرة مبفه�م الدمج، فقبل البدء بربن�مج الدمج لبد 
من التعرف على اجت�ه�ت اأولي�ء اأم�ر الطلبة ذوي الحتي�ج�ت 
اخل��سة نح� عملية الدمج وتهيئتهم له� ومن�ق�سة ك�فة الأم�ر 
اأطف�لهم  على  �ستع�د  التي  والع�ائد  الدمج  بربن�مج  املتعلقة 
دمج  جت�ه  �سلبية  م�س�عر  اأية  من  وتخلي�سهم  الربن�مج  جراء 
اأطف�لهم يف املدر�سة الع�مة حيث ي�سعر معظم الآب�ء ب�أن اأبن�ئهم 
اأنهم  كم�  املدر�سة  ب�قي طالب  �سخرية من  يك�ن�ن حمط  رمب� 
جم�رة  من  متكنهم  وعدم  اأطف�لهم  قدرات  بتدين  ي�سعرون  قد 
من  تزيد  مب�  ف�سل،  خلربات  يعر�سهم  قد  الذي  الطالب  ب�قي 

عزلتهم .  
عقد لق�ءات فردية مع الأه�يل من قبل املر�سد النف�سي يف املدر�سة 

والخ�س�ئي الجتم�عي.
لب�قي  الجت�ه�ت  طبيعة  على  لل�ق�ف  منزلية  بزي�رات  القي�م 
افراد الأ�سرة ومنط العالق�ت الجتم�عية داخل الأ�سرة وكذلك 
التعرف على نق�ط الق�ة التي ميكن ا�ستغالله� ل�س�لح الط�لب.
الر�س�د  واخ�س�ئي  الأم�ر  اولي�ء   بني  جم�عية  لق�ءات  عقد 
والآراء  اخلربات  وتب�دل  اجلم�عي  الر�س�د  جل�س�ت  غرار  على 
ب�أولي�ء  الجتم�ع  من  لبد  ث�نية  جهة  ومن  الأم�ر،  اأولي�ء  بني 
ام�ر طالب املدر�سة الع�مة للت�أكد من مدى تقبلهم لفكرة دمج 
فعلهم  ردود  ومعرفة  اطف�لهم  مع  داون  متالزمة  ذوي  الطلبة 
وقد يتطلب المر عدة اإجتم�ع�ت بني فريق العمل امل�سرف على 
الربن�مج واله�يل من اأجل ال��س�ل اىل دعمهم وتع�ونهم من 

اجل حتقيق اهداف الربن�مج.
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