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  المشكالت التي تواجه عملية دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
  [*]  راندا مصطفي الديب0د                                                 

   
  :مقدمـة 

تستمد هذه الورقة أهميتها من أهمية تمتع الطفـل ذوي االحتياجـات الخاصـة بمهـارات                
.  لكي يتمكن من التكيف مع نفسه أوالً ومن ثم التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيـه                  اجتماعية جيدة ؛  

وأيضاً تكمن أهمية الورقة في كون هناك تدني في المهارات االجتماعية لدي طفل ذوي االحتياجـات                
الخاصة ، والبد من االرتقاء بهذه المهارات ؛ حيث يشكل أطفال ذوي االحتياجات الخاصـة  نـسبة                  

من العالم ،  حيث تشير المؤسسات والهيئات الدولية إلي أن عدد األطفال المعاقين فـي  عـام                   كبيرة  
 مليون معاق من األطفال دون سن الخامسة عشر يتركز معظمهم في الـدول الناميـة                200 بلغ 2000

كما تشير اإلحصائية إلي أنه علـي مـستوي مـصر           ) . 1999أحمد حسين اللقاني ، أمير القرشي،       (
  ). 2001وحيد السيد حافظ ،(  ماليين معاق6 – 5.8 العدد بين يتراوح

  :تعريف األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
والقانون ) 1990(لسنة  )101-476(لقد حدد مركز األطفال غير العاديين وطبقا للقانون رقم        

تـأخر أو   األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بأنهم الذين لديهم        ) 1997(لسنة  ) 105-17(المعدل رقم   
النمو الجسمي ، النمو العقلي المعرفي ، النمو االنفعـالي ، النمـو             ( إعاقة في إحدى المجاالت التالية      

ولكي يطلق لفـظ طفـل      . سنوات   ) 9-3( وممن تتراوح أعمارهم من     ) االجتماعي ، النمو اللغوي     
  : ذوي احتياجات خاصة البد من توافر محكين أساسين هما 

  . واحد أو أكثر من التأخر أو العجز أو اإلعاقة في المجاالت  السابقة أن يكون لدي الطفل  - أ
  )2007إسماعيل إبراهيم بدر،  ( أن يتطلب الطفل برامج تربوية أو خدمات خاصة   - ب
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  : ويمكن تقسيم أطفال ذوي االحتياجات الخاصة إلي األنواع التالية 
                      ( Giftedness & Talents)     الموهبة والتفوق -1
                           ( Mental Retardation)   اإلعاقة العقلية -2

 ( Hearing Impairement)            اإلعاقة السمعية          -3

                        ( Visual Impairement)    اإلعاقة البصرية -4

                  ( physical & Health Impairements )اإلعاقات الجسمية والصحية -5

                 
                        ( Learning Disabilities) صعوبات التعلم -6

                     ( Behavior Disorders)اضطرا بات السلوك -7

  ) Disorders) Communication اضطرا بات التواصل -8
 ) .2007زينب محمود شقير ، (            

ات الخاصة لهم قدرات خاصة أيضا ومنهم مبدعون، فهم بحاجـة           هذا واألطفال ذوي االحتياج    
لمن يأخذ بأيديهم ويمنحهم فرصة التعبير عن مواهبهم؛ ولهذا فنحن بحاجة لتفعيل القرارات الحكوميـة               
لدعم ذوي االحتياجات الخاصة ودمجـهم في النسيج االجتماعي والوظيفي، فالمثل يقـول ال تعطنـي               

السمك، وتلك هي االستراتيجية األفضل لخلق مسار تنظيمـي لخدمـة           سمكة بل علمني كيف أصطاد      
هؤالء األطفال بفتح أبواب لـدمجهم داخـل الروضات والمدارس واستظهار طاقاتهم الكامنة سـواء             

محمد ( العملية أو العلمية ليكونوا إضافة للرصيد االجتماعي ال قيداً وعبئاً نخبئ رؤوسنا في الرمل عنه              
  ) .2007سيني ، بن عبد اهللا الح

إلي ان إحدى الفوائد المحتملة للدمج هي زيادة قبـول األطفـال            ) 2004الخطيب ، ( كما أشار   
ولكن الهدف ال يتحقـق بمجـرد وضـع الطفـل ذوي            . العاديين لزمالئهم ذوي االحتياجات الخاصة      

تاحـة  االحتياجات الخاصة في الصف العادي، ولكي يتحقق الهدف المرجو من الدمج علـي صـعيد إ               
الفرص للتفاعل االجتماعي بين األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وأقرانهم األطفال العـاديين يجـب              
تنفيذ برامج توعية لألطفال العاديين ، ويمكن أن تشتمل البرامج علي حـاالت اإلعاقـات المختلفـة ،                  

  . واستخدام أشرطة الفيديو وأنشطة تدريبية وغير ذلك من الوسائل المساعدة 
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  :مقصود بأسلوب  بالدمج هو وال

تقديم كافة الخدمات والرعاية لذوي االحتياجات الخاصة في بيئة بعيدة عن العزل وهـي بيئـة                
الفصل الدراسي العادي بالمدرسة العادية ، أو في فصل دراسي خاص بالمدرسة العادية أو فيما يسمى                

  .عض الوقت بغرف المصادر والتي تقدم خدماتها لذوي االحتياجات الخاصة لب

 Mainstreaming):(تعريف الدمج 
التكامل االجتماعي والتعليمي لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال العاديين فـي             " 

وارتبط هذا التعريـف بـشرطين البـد مـن          " الفصول العادية ولجزء من اليوم الدراسي على األقل         
  :توافرهم لكي يتحقق الدمج وهما 

  .ي الصف العادي لجزء من اليوم الدراسي وجود الطفل ف-1 
  . االختالط االجتماعي المتكامل -2

الدمج هو إتاحة الفرص لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة لالنخراط في نظام التعليم الخـاص              
االحتياجات  ويهدف الدمج بشكل عام إلى مواجهة، للتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم  كإجراء

ومناهج  اصة للطفل ذوي االحتياجات الخاصة ضمن إطار المدرسة العادية ووفقا ألساليبالتربوية الخ
إلى كادر التعليم  ويشرف على تقديمها جهاز تعليمي متخصص إضافة، ووسائل دراسية تعليمية مناسبة

  .في المدرسة العامة

   :التالية فاتومن التعريفات األخرى الخاصة بسياسة الدمج كما أوضحت بعض الدراسات التعري
   :least restrictiveالبيئة األقل عزال-1

اإلمكان من عزل األطفال ذوى االحتياجات الخاصة وذلك بدمجهم قـدر   يقصد بها اإلقالل بقدر
  .العاديين في الفصول والمدارس العادية اإلمكان باألطفال

  : mainstreaming الدمج-2
اصة في المدارس أو الفـصول العاديـة مـع    دمج األطفال ذوى االحتياجات الخ ويقصد بذلك

 .العاديين مع تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة اقرأنهم
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  أنواع الدمج 
   : الدمج المكاني: أوالً 

حيث يلتحق األطفال غير العاديين مع األطفال العاديين في نفس بناء المدرسة  ، ولكـن فـي                  
 نفس الموقع ، ويتلقى األطفـال غيـر العـاديين فـي             صفوف خاصة بهم أو حجرات خاصة بهم في       

الصفوف الخاصة ولبعض الوقت برامج تعليمية من قبل التربية الخاصة في غرفة المـصادر، كمـا                
يتلقون برامج تعليمية مشتركة مع األطفال العاديين في الصفوف العاديـة ، ويـتم ترتيـب البـرامج                  

    .التعليمية وفق جدول زمني معد لهذه الغاية
  : الدمج األكاديمي :ثانياً 

يقصد بالدمج األكاديمي التحاق األطفال غير العاديين مع األطفال العاديين في الصفوف العادية             
طوال الوقت ، حيث يتلقى هؤالء األطفال برامج تعليمية مشتركة ويشترط في مثل هذا النـوع مـن                  

نوع من الدمج ، ومنها تقبـل األطفـال         الدمج توفر الظروف والعوامل التي تساعد على إنجاح هذا ال         
العاديين لألطفال غير العاديين في الصف العادي ، وتوفير معلمة التربية الخاصة التي تعمل جنباً إلى                
جنب مع المعلمة العادية في الصف العادي وذلك بهدف توفير الطرق التي تعمل على إيصال المفاهيم                

   .العلمية إلى األطفال غير العاديين
  :الدمج االجتماعي :ثاً ثال

يقصد به دمج األطفال غير العاديين مع األطفال العاديين في مجال السكن والعمل ويطلق على               
هذا النوع من الدمج بالدمج الوظيفي ، وكذلك الدمج في البـرامج واألنـشطة والفعاليـات المختلفـة                  

للتفاعـل االجتمـاعي والحيـاة      بالمجتمع ، ويهدف هذا النوع من الدمج إلى توفير الفرص المناسـبة             
  .االجتماعية الطبيعية بين األطفال العاديين وغير العاديين 

أن هناك مجموعة من السلبيات وااليجابيات لدمج لسوف نعرضها  ) 2004الخطيب ،   ( يذكر
  :  فيما يلي 

  : سلبيات الدمج 
لي فهم ال يحتاجون إلـي      أن معظم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة لديهم إعاقات بسيطة؛ وبالتا         -1

تربية خاصة طوال اليوم الدراسي بل هم يستطيعون المشاركة  في بعض األنشطة المقدمة في               
  .الروضة أو المدرسة للطفل العادي 
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أن تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في روضات ومدارس وصفوف خاصة لم يترتب عليه              -2
ية المدرسية االعتيادية فقط ، ولكن عمل أيضا علي         حرمانهم من المشاركة في األنشطة التعليم     

 .عزلهم عن رفاقهم وألحق بهم أذي معنوياً بسبب  تصنيفهم كطلبة معوقين 

إخفاق الدراسات والبحوث العلمية في تقديم أدلة علي فاعلية وجدوى التعليم الناتج عن عملية الدمج               -3
 .في الروضات والمدارس العادية 

ضيف أعباء كثيرة إلي تلك التي تقع علي عاتق معلمي التعليم العام ، واألطفـال               عملية الدمج قد ت   -4
 .الذين ينتظمون فيه

أن المناهج واألنشطة التي يتم تقديمها في إطار التعليم العام ال تتناسب مع حاجات األطفـال ذوي                 -5
 .االحتياجات الخاصة 

سباً يؤهلهم للتعامـل مـع حاجـات الطفـل ذوي           أن المعلمين في التعليم العام لم يتلقوا تدريباً منا        -6
 .(Boxter et.al., 2001)االحتياجات الخاصة والعمل علي إشباعها 

  : ايجابيات الدمج 
  .يحول دون عزل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة عن رفاقهم وعن األنشطة المدرسية العادية -1
 .يحول دون تركيز علي التصنيفات والتسمية التشخيصية -2

يمنع إلحاق األطفال ببرامج التربية الخاصة لمذوي االحتياجات الخاصة بشكل غير مبرر ؛ حيـث               -3
 .تبذل كل الجهود الممكنة إلبقاء الطفل في الصف العادي 

يشجع األطفال العاديين علي قبول رفاقهم ذوي االحتياجات الخاصة ؛ حيث يصبحون أكثر حساسية             -4
 .، كما يحثهم علي تفهم واحترام الفروق والتنوع والتباين للتعامل معهم وأكثر مراعاة لهم 

واالختصاصيين اآلخرين من العمـل    ) معلمي التربية الخاصة والمعلمين العاديين      ( يمكن المعلمين   -5
 . معاً ودعم بعضهم بعضا

أن وجود األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع أطفال عاديين يساعدهم علي تعلـم العديـد مـن                 -6
 .رات االجتماعية المختلفة المها

 . التكيف الشخصي وتنمية العالقات الشخصية الناجحة من خالل ممارستها مع األطفال العاديين -7

 . تعويد الطفل العادي علي العطاء وتقديم المساعدة لزميله ذوي االحتياجات الخاصة-8
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 لطفل ذوي االحتياجات الخاصـة      إعداد أبناء المستقبل وتأهيلهم فربما يصبح طفل اليوم السوي أباً         -9
 ).2002زينب محمود شقير ،(في المستقبل 

الرفيـع  أن األطفال يكتسبوا العديد من المهارات األكاديمية أو الوظيفية بسبب التوقعات العالية والمستوي              -10
  )  2007عادل عبد اهللا محمد ، ( من اإلثارة الذي يتوافر في الفصل العادي أو الروضة العادية 

  : يمكن تطبيق مبدأ الدمج خالل عدد من األساليب من أبرزهاو
المدرسة العادية إلتاحة الفرصة أمام   المعوقين للتعامل مع أقرانهم   استحداث فصول ملحقة في-1

  .العاديين
توفير غرفة تعرف بغرفة المصادر وهي غرفة ذات اتساع يحقق سهولة التدريب والحركـة ،   -2 

لمدرسة ، ومزودة بأثاث ومواد تربوية ، يتردد علـي هـذه الغرفـة         تتوسط  مواقع فصول ا    
الطفل الذي يعاني من صعوبات تعليمية معينة في مادة معينة أو حل مشكلة تواجهه أو يتلقى                

   .فيها مساعدة خاصة من قبل اختصاصيين كلما دعت الحاجة إلى ذلك
  بالمدرسة العادية، بواسطة معلمـين الخدمات المساندة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة  توفير-3

  .متجولين يقومون بزيارات المدارس وفق جدول منظم وذلك لتقديم خدمات التربية الخاصة
معلـم   تقديم المساعدة داخل الفصل العادي، وقد يقوم بهذه المهمة المدرس العـادي باستـشارة   -4

التعليمية أو  اعدة الوسائلاستشاري متخصص أو بمساعدة في التربية الخاصة، وتشمل هذه المس
  .األجهزة التعويضية أو إعداد برامج خاصة 

وأثناء  وينبغي أال يغيب عن بالنا بأن للدمج قواعد وشروط علمية وتربوية البد أن تتوافر قبل
  .وبعد تطبيقه 
  : شروط الدمج

رنامج بحيـث  الب يعتبر الدمج من العمليات المعقدة التي تحتاج إلى تخطيط سليم للتأكد من نجاح
يكون مخططاً له بصورة دقيقة حيث أن األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة والذين سيستفيدون من               

البرنامج المطبـق فـي المـدارس     هذا البرنامج يجب أن يحصلوا على مستوى من التعليم ال يقل عن
يجب أن يؤثر بأي المدارس العادية ال  الخاصة ، أيضاً وجود الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة في

حال على برنامج المدرسة العادية ومستوى تقدم وطموح األطفال ، وأن ال يشكل عبئاً إضـافياً علـى                  
  : لذا ال بد من مراعاة الجوانب التالية المعلم في المدرسة العادية
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 .ةاالندماج مع األطفال العاديين في المدرس أن يكون الطفل متكيف نفسيا وانفعاليا حتى يستطيع-1
والمعلمين و المرشد الطالبي ،  واألطفال العاديين، لبـرامج الـدمج    تهيئة المدرسة بداية بالمدير-2

المدرسـية والمعلمـين    وقناعتهم به وهذا لن يتم إال بعد توضيح أهمية الدمج لكل مـن اإلدارة 
  .وأولياء أمور األطفال 

 الكثير من الحاالت ال يمكن دمجها مثـل  للدمج في المدرسة حيث إن هناك  اختيار الحاالت القابلة-3
وغيرهـا مـن   ) واالضطرابات السلوكية الحادة ، وصعوبات النطق الـشديدة   التوحد ،(حاالت
 .التي يمكن دمجها الحاالت

 . والوسائل التعليمية للبرنامج  توفير جميع اإلمكانيات واالحتياجات المادية والفنية-4
محمد العجمي، محمـد  (  مدربين نطق–نفسيين   أخصائيين–لمين مع(  توفر الكوادر البشرية من -5 

  . ) 2002مجاهد،
 توفير معلم التربية الخاصة واحد على األقل في كل مدرسة يطبق  فيها برامج الـدمج حيـث أن                    -6

مـن   الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة يحتاج إلى درجة كبيرة من القبول والـدعم والقليـل  
  .اجة إلى مدرسين مؤهلينالمنافسة لذلك فهم بح

المدرسة   تحديد نوعية الدمج هل هو الدمج األكاديمي أو االجتماعي الذي يقتصر فقط على أنشطة-7
 . خارج غرفة الصف

  .الطفل في مختلف الجوانب النمائية    حاجة برامج الدمج إلى نظام تسجيل مستمر لقياس تقدم-8
وينبغـي أن   اً جيداً بما يتناسب مع إنجاح برنامج الـدمج ،  إعداد الكوادر الالزمة وتدريبيها تدريب-9

الخاصـة مـن    يكون تدريب معلمي الفصول العادية على التعامل التربوي مع ذوي االحتياجات
  ) .2003مريم األشقر ، (الركائز األساسية لبرامج الدمج 

  :  تحديد إجراءات التنفيذ
ــي اإلجــراءات: أوال  ــا ف ــاد عليه ــن االعتم ــي يمك ــدمجالت ــدارس ال ــار م  :  اختي

   : اإلجراءات األولية-أ
حصر األطفال في األحياء حسب المستويات الدراسية التي سيتم فيها فتح برنـامج الـدمج؛                -1

 حيث أن دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية مرتبط بنوع اإلعاقة وحـدتها 
الخاصة  سبة إلى ذوي االحتياجاتلهو أيسر لذوي االحتياجات الخاصة حسياً وحركياً منه بالن

 .ذهنياً كما أن دمج المصابين بإعاقة واحدة أسهل من دمج اإلعاقات المضاعفة
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مناسـبة لفـتح    مخاطبة مركز اإلشراف التربوي التي تتبع له مدارس الحي لترشيح مدرسة  -2
 .فصول تربية فكرية

 .منهاواختيار األفضل  زيارة مشرف التربية الفكرية للمدارس المرشحة  -3
الفصول التي سيتم اعتمـاد   توجيه خطاب لمركز اإلشراف موضح فيه اسم المدرسة وعدد  -4

 . فتحها للعام الدراسي الجديد
إلشعار أولياء أمور األطفال الذين سيتم نقلهم في البرامج الجديـدة    توجيه خطاب للمدارس -5

 . العام في مدارس التعليم
لـشئون الطـالب     من وسائل المواصالت ورفعهاتوجيه المدارس بتحديد احتياجات األطفال -6

 .باإلدارة التخاذ الالزم قبل بداية العام الدراسي
 : الالحقة اإلجراءات-ب

للفصول في المدرسة  إعطاء معلومات كاملة إلدارة المدرسة عن فئة األطفال التي سيتم نقلهم -1
أقرانهم  الخاصة معمع توضيح الطرق واألساليب التي يمكن دمج األطفال ذوي االحتياجات 

 . العاديين في المدرسة
والمعلمين المنقولين  اختيار المعلمين الراغبين في تنفيذ برامج الدمج والمتميزين من المدارس -2

 .الرياضية والفنية من خارج المنطقة وتوجيهم لمدارس الدمج بما في ذلك معلمي التربية
من الوسائل التعليمية واألثاث  يم العامتسديد جميع حاجات البرامج المعتمدة في مدارس التعل -3

 .ووسائل المواصالت قبل بداية العام الدراسي 
البرنامج والتنسيق  اختيار معلم متابع متميز من المدارس مع بداية كل برنامج لمتابعة احتياج -4

الرفـع بالمعوقـات    مع قسم التربية الخاصة والمدارس في نقل األطفال للبرامج ومـن ثـم  
 . لتي تواجه البرنامجوالمشكالت ا

وينبغـي   إعداد الكوادر الالزمة وتدريبيها تدريباً جيداً بما يتناسب مع إنجاح برنامج الدمج ، -5
 أن يكون تدريب معلمي الفصول العادية على التعامل التربوي مع أطفال ذوي االحتياجـات 

 .الخاصة من الركائز األساسية لبرامج الدمج 
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يسبقه تربية مبكرة مـن   ن ذوي االحتياجات الخاصة ال بد وأنأن الدمج المدرسي لألطفال م -6
الكالم والحركـة والتنقـل    األسرة لمساعدتهم على أداء بعض الوظائف األساسية للحياة مثل
 . واالعتماد على الذات ومعرفة خصائص األشياء بصفة طبيعية

  :المشكالت الطارئةالتقييم المبدئي لبرنامج الدمج والتغلب على  تحديد إجراءات: ثانياً 
تقييم برنامج الدمج بشكل جيد في مدارس التعليم العام البد مـن تـوافر وسـائل     لكي نتمكن من

  :دقيقة تساعدنا على تقييم البرنامج ولذلك يجب مراعاة اآلتي  وإجراءات
المدير والوكيل واألخصائي النفسي ،المرشد ( من    تشكيل لجان خاصة في كل مدرسة مكونة-1

بي،معلم من برنامج الدمج، معلم التدريبات السلوكية ، وأخـصائي عيـوب النطـق              الطال
  ) .والكالم 

زمنية   تحديد الفترة الزمنية للدمج فيما إذا كانت تشمل طول فترة اليوم الدراسي أو في فترات-2
 محددة

ذوي االحتياجـات    تصميم السجالت الخاصة بتدوين المعلومات حول تطور ونمـو الطفـل  -3 
  ) .2003مريم األشقر ، (الخاصة خالل مراحل تنفيذ برنامج الدمج 

  : التوصيــات 
  : مما سبق يمكن التوصل إلي عدد من التوصيات التي تعمل علي نجاح عملية الدمج وهي كما يلي 

  .أن يبدأ الدمج  من بداية مرحلة رياض األطفال  -1
 مع أطفال ذوي االحتياجـات      إعداد دورات تدريبية يدور محورها حول أهم طرق التعامل         -2

 .الخاصة قبل وأثناء الخدمة لمعلمات رياض األطفال 
إعداد كوادر متخصصة في مجال أطفال ذوي االحتياجات الخاصة فـي شـعب وكليـات                -3

 .رياض األطفال 
تعديل البيئة الصفية قبل إجراء الدمج لكي تصبح مناسبة ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة،              -4

 .رات االجتماعية لديهممما يزيد من المها
 .تعديل اتجاهات المعلمات واألطفال العاديين تجاه أطفال ذوي االحتياجات الخاصة -5
 . إكساب أطفال ذوي االحتياجات الخاصة بعض المهارات  االجتماعية األساسية  -6
إعداد معلم التربية الخاصة في برامج الدمج التربوي بالمدرس العادية المتمثلة في غـرف               -7

   . ، و المعلم المتجول ، و المعلم المستشار المصادر
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