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 مقدمة 

عرفت الرتبية اخلاصة يف العقود القليلة املاضية أتثرا كبريا ابإلصالح والتجديد الرتبوي، فركزت الرتبية  
ذوي اإلعاقات اخلاصة منذ منتصف الستينيات من هذا القرن على أن مجيع األفراد املعاقني مبن فيهم 

الشديدة قادرين على التعلم، ابلتايل يعترب إدماج ذوي االحتياجات اخلاصة لفئة املعاقني، من أحدث 
التوجهات الرتبوية والتعليمية يف جمال الرتبية اخلاصة، ملا هلا من آاثر إجيابية على املستوى النفسي 

 واألكادميي واالجتماعي.

فقد لقي هذا التوجه الدعم الدويل بقوة، من خالل عقد العديد من املؤمترات، لعل أمهها مؤمتر 
م عقدته منظمة اليونسكو، حيث أقرت الوثيقة اخلتامية بضرورة  1994"سالمنكا" يف اسبانيا عام  

 التوصل إىل مدارس جلميع التالميذ تستجيب الحتياجاهتم الفردية. 

هتدف لتحقيق الدمج التعليمي واالجتماعي لألطفال املعاقني ومتكنهم من  فاإلدماج املدرسي عملية 
االلتحاق ابلرايض واملدارس العادية، مع غريهم من األطفال غري املعاقني، مما يوفر هلم بيئة تربوية أقرب  

ما تكون إىل البيئة الطبيعية، هكذا يقدم الدمج لألطفال ذوي اإلعاقات فرصة أن يصبحوا أفرادا 
لني يف جمتمعهم، فدمج أطفال معاقني يف املدارس العادية مع أقراهنم غري املعاقني سيساعدهم على  فاع

تكوين صداقات وسيزيد الشعور ابالنتماء ورفع الثقة ابلذات لديهم، ابلتايل تنمية قدرهتم من انحية،  
ي، أصبح إبراز  ومن انحية أخرى نظرة األطفال غري املعاقني لإلعاقة، فبفضل فكرة الدمج املدرس

 الفروق الفردية للمعاقني، هدفا لتحديد احتياجاهتم داخل األقسام العادية، بعدما كان مصدرا لعزهلم.

واجلزائر كغريها من الدول العامل، عرفت ارتفاعا يف عدد املعاقني، األمر الذي يتطلب من الدولة 
ا جعل املدرسة اجلزائرية هتتم بتقدمي  اجلزائرية الرعاية والتكفل هبده الفئة ويف خمتلف اجملاالت، م

اخلدمات التعليمية اخلاصة هلا، فعملت على انتهاج سياسة الدمج املدرسي لذوي االحتياجات 
 اخلاصة. 
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من جهة أخرى يعترب الدمج املدرسي من أكثر املصطلحات اليت تعرضت لسوء الفهم، فالدمج ال 
يف املدارس العادية ويف أقسام عادية، بل جيب توفري  يعين وضع أطفال معاقني مع أقراهنم غري املعاقني 

 الشروط الالزمة من وسائل وتقنيات، وأفراد خمتصني وغريها، من أجل إجناح هذه العملية. 

ومنه سوف حنال من خالل هذه املطبوعة البيداغوجية يف الدمج املدرسي، تسليط الضوء على بعض 
 بة أوىل ماسرت ختصص علم النفس املدرسي. املواضيع املهمة حول املوضوع، واملوجهة لطل 

 أهداف املطبوعة: -

 متكني الطالب من إدراك املفاهيم : اإلدماج واالحتواء والدمج.• 

 • اإلدماج املدرسي واملهين لذوي االحتياجات اخلاصة.

 • معرفة الفئة املستهدفة من اإلدماج )اإلعاقة احلسية احلركية، التخلف العقلي(.

 ات واحملددات البيداغوجية لنجاح عملية اإلدماج.• معرفة الكيفي

 البيداغوجية للطفل املدمج.-•معرفة اخلصائص النفسية

 •التعرف على جمهودات اجلزائر حنو اإلدماج املدرسي لذوي اإلعاقات.
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 جدول توزيع الحجم الساعي للمادة حسب البرنامج  

   أسبوع 16-14الحجم الساعي السداسي: 

، واالعمال  دقيقة 30سا و 1ساعة أين الحجم الساعي االسبوعي للمحاضرة هو  45الساعي: الحجم 
 ومنه يمكن توزيع الحجم الساعي حسب برنامج المقياس حسب الجدول التالي:،دقيقة 30س و 1الموجهة 

 عدد االسابيع  ساعات التدريس  الموضوع               
 مدخل عام: 

-)االدماجـ مدخل مفاهيمي 1
 التكيف(-الدمج -االحتواء
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 الفئة المستهدفة من االدماج: -2

 عجز حسي -      

 عجز حركي  -      

 تخلف ذهني-      
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 أسس االدماج المدرسي:  -3

 ادماج مكاني  -   

 ادماج لغوي -   

 ادماج   بيداغوجي -    
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 الكيفيات والمحددات البيداغوجية: -4

 االفراد المختصون  -  

 الهيئات المختصة  -    

    الوسائل والتقنيات المتخصصة -    

 المدرسة                    -    

 

 

4:30 
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    profil خصائص و -5
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 بيداغوجي للطفل المدمج:  /نفسي

 القدرات العقلية -    

 الدافعية الذاتية -      

 غياب االضطرابات المصاحبة -    

 الشراكة العائلية  -    

 

4:30 

 

3 

 اإلعاقاتالمدرسي لذوي  اإلدماج -6
 في الجزائر: 

 ذوي الصعوبات الحسية إدماج-    

العقلية  اإلعاقاتذوي  إدماج -    
 )حالة التوحديين(

 

 

3 

 

 

2 

 مراجعة     
 

1:30 1 

 

 

 

 

 

 

 احملتوايت 

 01مقدمة............................................................................ص



6 

 

 02أهداف املطبوعة.................................................................ص

    

 04النصوص..............................................صمدخل عام لإلدماج حسب 
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 • النصوص والواثئق الدولية لإلدماج املدرسي. 
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 • نظرية اإلدماج .

 • مفهوم الدمج املدرسي. 

 • مفهوم اإلعاقة.

 • االجتاهات حنو اإلدماج.

 • أهداف اإلدماج املدرسي.  

  

  

  

  

    

 

 

 النصوص والواثئق الدولية لإلدماج املدرسي:• 

تطور اإلدماج املدرسي لألطفال املعاقني تدرجييا تبعا لنمو البحث العلمي، وحصيلة التجارب امليدانية  
يتجسد ذلك من  اخلاصة ابإلدماج يف اجملاالت املتخصصة أو العادية على املستوى العاملي، وإن ذلك 

 خالل نصوص 
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مؤسساتية حتث الدول على االرتقاء ابإلدماج املدرسي لألطفال يف سن التمدرس،كذا قانونية  
 تنظيمية وتعليمية )مذكرات( توجيهية حتدد شروط استقبال وتعليم األشخاص يف وضعية إعاقة. 

 و يف هذا السياق ، نشري إىل بعض تلك النصوص:

 . 1924يف سبتمرب  SDNا من طرف اجلمعية املتحدة وثيقة جنيف املتفق عليه -

  4الوثيقة الدولية حلقوق اإلنسان، املتفق عليها من طرف اجلمع العام ملنظمة األمم املتحدة يف  -
 .1948 ديسمرب

 .1959نوفمرب  20وثيقة حقوق الطفل املتفق عليها من طرف اجلمع العام ملنظمة األمم املتحدة يف  -

 9وثيقة حقوق املعاق ذهنيا أو عقليا املتفق عليها من طرف اجلمع العام ملنظمة األمم املتحدة يف  -
 .1975ديسمرب 

مع العام ملنظمة األمم املتحدة  وثيقة حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة املتفق عليها من طرف اجل -
 1982ديسمرب .3يف 

 1989نوفمرب  20اتفاقية حقوق الطفل املتفق عليها من طرف منظمة األمم املتحدة يف  -

اإلعالن العاملي للرتبية للجميع املعروفة ب "وثيقة جومتيان" واليت تشكل اإلطار العملي لتلبية   -
تفاق عليها يف املناظرة الدولية للرتبية للجميع واليت متت يف احلاجات الرتبوية األساسية، اليت مت اال

 ،حتت إشراف اليونيسكو.  1990مارس  02و  09مدينة "جومتيان" بتياللندا، ما بني 

والقرار الذي اختذ من طرف اجلمع   RUEC  القوانني الكونية لتكافؤ الفرص لألشخاص املعاقني   -
 .1993مرب ديس  20العام ملنظمة األمم املتحدة يف 
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إعالن سلمانكا واإلطار العملي للرتبية واحلاجات اخلاصة، الذي مت االتفاق عليه يف إطار املناظرة   -
،حتت   1994يونيو  09و  04الدولية للرتبية واحلاجات اخلاصة الذي مت يف مدينة سلمانكا، ما بني 

حالتهم   إشراف اليونيسكو، وتنص على ما يلي: "دوي اإلعاقات ليسوا جمموعة أفراد تستدعي
الشفقة واملعاجلة الطبية واحلماية االجتماعية، بل ينظر إليهم على أهنم أفراد هلم حقوق وقدرة على 

املطالبة هبا، وامتالك حرية املوافقة على القدرات اليت متس حياهتم بشكل خاص واليت تضمن  
 ( 5،ص2009)دليل التنظيم الرتبوي،  .كرامتهم"

 ن أجل إدماج اإلعاقات يف اجملتمع " : القرار األممي املعروف بـ "م -

تطبيق القوانني من أجل تكافؤ فرص املعاقني وتنفيذ اسرتاتيجية طويلة األمد من أجل تفعيل برانمج  
وما بعد، الذي متت املصادقة عليه   2000العمل العاملي اخلاص ابألشخاص املعاقني إىل حدود سنة 

 .1994 ديسمرب من طرف اجلمع العام ملنظمة األمم املتحدة يف

 وقد جاءت االتفاقية كما يلي:

* لكل طفل معاق حقا أساسيا يف التعليم، وجيب أن يعطى احلق يف بلوغ مستوى مقبول يف التعليم 
 واحملافظة عليه.

 *لكل طفل معاق خصائصه الفريدة واهتماماته وقدراته واحتياجاته اخلاصة يف التعليم. 

طبق الربامج التعليمية على حنو يراعى فيه التنوع يف اخلصائص  * نظم التعليم جيب أن تعمم، وان ت
 واالحتياجات. 

* الطفل املعاق جيب أن تتاح له فرصة االلتحاق ابملدارس العادية، اليت جيب أن هتيئ هلم تربية  
 خاصة، حمورها الطفل وقادرة على تلبية تلك االحتياجات.
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 * تبين  مبدأ مشولية التعليم ورفض العزل. 

ح من ذلك أن اإلدماج يعين التكامل االجتماعي والتعليمي لألطفال ذوي اإلعاقة، مع األطفال يتض 
 العاديني يف الفصول العادية، ما يتطلب ختطيطا تربواي مستمرا. 

   نظرية اإلدماج:• 

يولد اإلنسان وهو ال بعرف شيء عن ذاته وال عن العامل الذي حييط به، حيث انه يكتشف املعرفة  
فشيء، وان معظم سلوك اإلنسان إما متعلم أو مت تعديله عرب عملية التعلم كما هو احلال عند  شيء 

املعاق، فإذا تركنا الطفل دوي اإلعاقة يرتىب يف مكان مغلق منعزل فانه لن يتعلم، أما إذا وضع يف  
انه سوف  جمتمع يهتم ابألطفال ذوي اإلعاقة ويهتم بعملية التكيف ويسمح له بعملية االكتشاف، ف

حيرز تقدما سريعا، وسوف يساعده على عملية االكتساب للعديد من املهارات احلياتية واملعرفية  
والسلوكية والتعليمية، وابإلدماج االجتماعي ميكن رفع ثقته بنفسه وتعويده على اجملتمع اخلارجي مبا  

   (  25،ص2002عزاوي،.)حسن الحيتويه من أشخاص، وهدا األخري سوف يقودان إىل الدمج األكادميي

   

  

 مفهوم الدمج املدرسي:• 

يستخدم مصطلح الدمج للشارة إىل تعليم التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة مع التالميذ العاديني يف  
الفصول الدراسية العادية إما يشكل كامل أو بشكل جزئي، وهدفه حتقيق مبدأ تساوي الفرص  

لتالميذ على الرتبوية، وتشجيع املعلمني العاديني ومعلمي الرتبية اخلاصة واملديرين وأولياء األمور وا
 )2004املكتب التنفيذي،(التعاون تلبية احلاجات التعليمة اخلاصة للتالميذ املعوقني  
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يشري أيضا مفهوم اإلدماج املدرسي إىل تعليم األطفال ذوي اإلعاقة يف مدارس وفصول التعليم العام 
الرتبية اخلاصة واخلدمات مع أقراهنم العاديني حبيث يتم تزويدهم ببيئة طبيعية مع تقدمي خدمات 

 . املساندة، وبذلك يتخلصون من عزلتهم عن اجملتمع

 هناك عدة تعريفات للدمج املدرسي نذكر أمهها: 

* إاتحة الفرصة لألطفال املعوقني االخنراط يف نظام التعليم العام، كإجراء للتأكيد على مبدأ تكافئ 
االحتياجات الرتبوية اخلاصة للطفل املعاق،   الفرص يف التعليم، هبدف الدمج بشكل عام إىل مواجهة

 ( 2010.)منتدى التفتيش واملفتشني،ويشرف على تقدميها جهاز تعليمي متخصص يف املدرسة العامة

* تلك العملية اليت تشمل مجع التالميذ يف فصول ومدارس التعليم العام بغض النظر عن الذكاء أو 
لقدرات احملدودة، واإلعاقات املختلفة يف صفوف تعليم املوهبة أو اإلعاقة، أي وضع األطفال ذوي ا

 عادية، وتقدمي اخلدمات الرتبوية هلم مع توفري دعم صفي كامل. 

* هو إجراء لتقدمي خدمات خاصة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف أقل البيئات تقييدا، هذا  
 عادية.   يعين أن يوضع مع أقرانه العاديني، وأن يتلقى خدمات خاصة يف فصول 

  

 مفهوم اإلعاقة:• 

تعرف اإلعاقة بصفة عامة على أهنا إصابة بدنية أو عقلية أو نفسية تسبب ضررا لنمو الفرد البدين أو  
العقلي أو كالمها، وقد تؤثر يف حالته النفسية ويف تطور تعليمه وتدريبه، وبذلك يصبح الفرد  من 

فقائه يف نفس العمر يف الوظائف البدنية أو  ذوي االحتياجات اخلاصة )املعاقني( وهو أقل من ر 
 .اإلدراك أو كالمها
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اإلعاقة ليست مرضاً ولكنها حالة من االحنراف أو التأخر امللحوظ يف النمو من الناحية اجلسمية  
واحلسية والعقلية والسلوكية واللغوية والتعليمية، مما ينتج عنها صعوابت خاصة ال توجد لدا األفراد 

الصعوابت واحلاجات تستدعي توفري فرص خاصة للنمو والتعليم واستخدام أدوات   اآلخرين، وهذه
وأساليب مكيفة يتم تنفيذها فردايً وابللغة الرتبوية، ومن هنا ميكن القول أبن اإلعاقة هي وضع حرج  

 .يفرض قيوداً على األداء العام للفرد

راد بسبب فقدان جزئي أو كلي  ولكن ميكن ببساطة تعريف اإلعاقات على أهنا حالة العجز لألف
للقدرات البدنية أو احلسية أو العقلية، فقد تكون اإلعاقة بدنية )كالشلل والبرت( أو حسية )كاإلعاقة 

،  2016)حسين اخلطيب، .السمعية والبصرية( أو تكون إعاقة عقلية أو إعاقة مزدوجة ألكثر من نوع

 (211ص

 االجتاهات حنو اإلدماج: • 

 اجتاهات رئيسية حول اإلدماج املدرسي هي:ظهرت ثالثة 

 االجتاه األول:  -أ

يعارض أصحاب هدا االجتاه بشدة فكرة اإلدماج، ويعتربون تعليم األطفال ذوي اإلعاقات يف مدارس  
 خاصة هبم، أكثر فعالية وأمنا وراحة هلم، وحيقق أكرب فائدة هلم. 

 االجتاه الثاين:  -ب

دماج املدرسي، ملا يف ذلك من أثر يف تعديل اجتاهات اجملتمع  يؤيد أصحاب هذا االجتاه فكرة اإل
والتخلص من عزل األطفال، والذي يتسبب يف وصم العجز والقصور واإلعاقة، وغريها من الصفات 

 السلبية اليت يكون هلا أثر على اجلانب النفسي للطفل وعلى دافعيته للتعلم.
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 االجتاه الثالث:  -ج

من املناسب االعتدال، فهناك فئات صعب دجمها )اإلعاقة الشديد  يرى أصحاب هذا االجتاه أنه
واإلعاقات املتعددة(، بل يفضل تقدمي هلا اخلدمات اخلاصة هبم يف مؤسسات خاصة، فهذا االجتاه  
يؤيد دمج األطفال دوي اإلعاقات البسيطة أو املتوسطة يف املدارس العادية، ويعارضون فكرة دمج  

 ( 25، ص2012جبور بشري،،لشديدة جدا )االعتمادية(. )األطفال ذوي اإلعاقات ا

 أهداف اإلدماج املدرسي:• 
 .متكن األطفال ذوي اإلعاقة من حماكاة وتقليد سلوك أقراهنم من غري ذوي اإلعاقة -
توفري بيئة اجتماعية يتمكن فيها األطفال غري ذوي اإلعاقة من معرفة نقاط القوة والضعف عند   -

 .ة مما يؤدي إىل التخلص من أي مفاهيم قد تكون خاطئةاألطفال ذوي اإلعاق
العمل على إجياد بيئة واقعية لألطفال ذوي اإلعاقة يتعرضون فيها إيل خربات متنوعة متكنهم من   -

 .تكوين مفاهيم صحيحة وواقعية عن العامل الذي يعشون فيه
ل مما يسهم يف رفع مستوى هتيئة بيئة تعليمية تشجع على التنافس األكادميي بني مجيع األطفا -

 .األداء األكادميي لذوي اإلعاقة
إاتحة الفرصة لألطفال ذوي اإلعاقة الستخدام نفس املصادر واملوارد املتاحة لغري ذوي اإلعاقة  -

 .واالشرتاك معهم يف مجيع األنشطة مما يزيد من اعتمادهم على أنفسهم
لرتبية اخلاصة وأولياء األمور مبا يساهم يف حتقيق  زايدة فرص التعاون بني معلمي الرتبية العامة وا -

 . )2019حممد زيد، (. تعليم فعال جلميع األطفال خاصة لذوي اإلعاقة
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 اإلدماج -1-1

 املفهوم العام لإلدماج •    
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 • مفهوم اإلدماج      

 • املعىن البيداغوجي لإلدماج     

 الدمج -1-2

 • مفهوم الدمج    

 االحتواء-1-3

 • االحتواء يف الرتبية     

 التكيف-1-4

 التكيف املدرسي     

  

  

  

 L intégrationاإلدماج  -1-1

 املفهوم العام لإلدماج : • 

خمتلفة )اإلدماج الثقايف(، من عندما يذكر لفظ اإلدماج يتبادر إىل الذهن إدماج أشخاص من ثقافات 
 أجناس خمتلفة )اإلدماج املعريف(، من أعمار أو أجيال خمتلفة )اإلدماج املتعدد األجيال(. 
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ويرتبط املصطلح كذلك إبدماج املعوقني أو املنحرفني يف األوساط املختلفة تربواي أو مهنيا ويدعى  
 راء نظام ما بضم عضو جديد إليه. اإلدماج االجتماعي، ويشري مفهوم اإلدماج أحياان إىل اث

   مفهوم اإلدماج:• 

ميكن تعريف اإلدماج على أنه العملية اليت بواسطتها جنعل عناصر منفصلة وخمتلفة مرتبطة فيما بينها،  
 لكي تعمل بشكل منسجم لبلوغ هدف معني.

 املعىن البيداغوجي لإلدماج:•

حيبذ جمموعة من املكتسبات اليت كانت  اإلدماج عبارة عن نشاط وظيفته األساسية جعل املتعلم
موضوع مكتسبات منفصلة ويتعلق األمر أبوقات تعلم، اهلدف منها الوصول ابملتعلم إىل إدماج  

خمتلف املكتسبات وإعطائها معىن، ففي السنة األوىل ابتدائية مثال ميكن للمتعلم بعد تعلم جمموعة من  
 .  (2010التفتيش واملفتشني،  .)منتدىاحلروف أن يشكل منها كلمات ذات مدلول

ويعترب مفهوم اإلدماج الرتبوي من املفاهيم اليت تشكل اهتماما كبريا لدى مجيع العاملني واملهتمني يف  
حقل رعاية وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة، فاملعاق حيتاج إىل شىت أوجه الرعاية من خالل منظور  

احلياة املدرسية والعامة، فمفهوم اإلدماج هنا يعين التكامل  الدمج الرتبوي، حىت يتسىن له العيش يف 
االجتماعي والتعليمي لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مع أطفال أسوايء، يف أقسام عادية ولو 

جلزء بسيط على األقل، وعليه املرور مبرحلة االنتقال من نظام العزل يف التعليم والرعاية إىل نظام الدمج 
 ( 54،ص  2011عوادي نسرين، ،كن ذلك.) الكامل كلما أم

 L intégrationالدمج  -1-2

 مفهوم الدمج:•
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هو تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة )املعوقني( يف مدارس عادية مع أقراهنم العاديني وإعدادهم يف  
 اجملتمع مع العاديني، كذا إعدادهم للعمل يف جمتمع العاديني.

 :  Hegartyتعريف هيجاريت 

ليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية حبيث يتم تزويدهم ببيئة  الدمج يعين تع
 طبيعية تضم أطفال عاديني، وبذلك يتخلصون من عزلتهم عن اجملتمع. 

 : Kauffmanتعريف كوفمان  

الدمج هو أحد االجتاهات احلديثة يف الرتبية اخلاصة، ويتضمن وضع األطفال املعوقني عقليا بدرجة  
يف املدارس االبتدائية العادية، مع اختاذ اإلجراءات اليت تضمن استفادهتم من الربامج الرتبوية بسيطة 

 املقدمة يف هذه املدارس.

فالدمج التعليمي أسلوب يف تقدمي اخلدمات التعليمية للتالميذ من ذوي اإلعاقات يف املراحل 
ملعاقني ابلفصول الدراسية العادية ومتابعة  التعليمية املختلفة، ويقوم مفهوم الدمج على إحلاق األطفال ا

تعليمهم العام يف نفس الظروف املدرسية اليت يعيشها أقراهنم العاديني، مع تزويدهم ابخلدمات 
التعليمية واالجتماعية، ويتميز هذا النظام ابملرونة يف تعديل املناهج الدراسية والبيئية والصفية  

)دمج التالميذ ذوي االحتياجات  فئة من فئات اإلعاقات املختلفة. واملدرسية، ملا يتناسب وإمكانيات كل 

 (   2018اخلاصة يف املدارس العادية، 

 : Inclusionاالحتواء  3-1

 • االحتواء يف الرتبية: 
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االحتواء نقيض اإلقصاء، وهو مفهوم ليس ابحلديث لكنه يتطور بسرعة نتيجة التغريات يف حقوق 
اإلنسان، ويف مفهوم الرتبية فان املصطلح يعين أن تتقبل املدرسة التالميذ من ذوي االحتياجات  

م وتسهيل اخلاصة على كافة حاجاهتم الرتبوية واالجتماعية، وهذا يتضمن دجمهم يف املدرسة مع أقراهن
ظروف تواجدهم يف هذه املدرسة وتعلمهم، فاالحتواء مفهوم شامل حيوي يف طياته توجهات  

وخطوات عمل جتاه كل الفئات الضعيفة، كما أن االحتواء ال يتناقض مع التحصيل األكادميي، إمنا 
وي هؤالء التالميذ جيب إجياد طريقة التوازن املالئمة اليت جتمع ما بني التقدم وحتقيق الدمج، بطريقة حت

)حممد زايد،  دون إشعارهم أبهنم عالة، واالستفادة مما ميكن أن يقدموه لغريهم من التالميذ اآلخرين. 

 ( 32، ص2013

منه نستنتج أن االحتواء من الناحية الرتبوية يرتبط ابلدمج والتكامل يف إجياد حميط داعم، ويف معناه 
ني ودفعهم قدما يف التعليم العادي من خالل توسيع قدرة  التطبيقي يرتبط االحتواء يف دمج املتعلم

االحتواء وإعطاء أجوبة خمتلفة، مع األخذ بعني االعتبار احتياجاهتم اخلاصة وخلق األجواء والشروط 
 الالزمة اليت تساعد على تفعيل قدراهتم يف جماالت خمتلفة.

 :  L'adaptationالتكيف   -1-4

 التكيف املدرسي: •

عملية التكيف، هي جمموعة ردود األفعال اليت بفضلها يعدل الفرد بناءه النفسي أو   ميكن القول أن
السلوكي ليستجيب لشروط أو يتالءم مع موقف جديد، ويظهر ذلك جليا من خالل دخول التلميذ  

 إىل املدرسة ألول مرة حبيث ينتقل من جمتمع األسرة إىل جمتمع املدرسة.  

والتكيف حسب املفهوم النفسي "هو تلك العملية الدينامية املستمرة، اليت يسعى الفرد من ورائها إىل  
 تعديل أو تغيري سلوكه، ليحدث عالقة أكثر توافقا بينه وبني بيئته"  
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ويرى الدكتور فاخر عاقل أن: "التكيف هو جوهر احلياة النفسية ولب العملية الرتبوية، وهده األخرية  
 ىل إعانة لإلنسان على التكيف مع حميطه"  ليست إ

إن املدرسة االبتدائية تعترب مرحلة هامة، تؤثر يف تكوين الفرد نفسيا واجتماعيا، كذا تطور منو  
شخصيته وكلما كانت األهداف الرتبوية واضحة سليمة يف هده املرحلة كلما كانت املؤثرات اليت 

 تشكل األطفال ذات فعالية. 

ما إىل حتقيق التكيف واالندماج مع البيئة املدرسية خاصة مع املعلم، مبا حيققه فالتلميذ يسعى دو 
التلميذ من استقرار نفسي واجتماعي وعقلي وجسمي، وجيعله متقدما يف دراسته منسجما مع زمالئه  

ويتجلى هذا التكيف املدرسي يف عدة مظاهر كتوفري الراحة النفسية للتلميذ، ليكون مواظبا على  
بصفة عادية، فعاال يف قسمه منتميا إىل مجاعته املدرسية إبقامة صداقات مع زمالئه وحىت  احلضور 

 (. 112،ص1998.)الروسان فاروق،املعلم

  

 

  

  

 عجز حسي.  2-1

 اإلعاقة السمعية-أ
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 • مفهوم اإلعاقة السمعية  

 •أهداف دمج األطفال املعاقني مسعيا يف املدارس العادية   

 •شروط جناح الدمج املدرسي لألطفال املعاقني مسعيا  

 اإلعاقة البصرية -ب

 •مفهوم اإلعاقة البصرية  

 •خصائص التالميذ املعاقني بصراي  

 • دور معلم الرتبية يف جمال اإلعاقة البصرية يف املدارس العادية   

 إلدماج للمعاق بصراي• فوائد ا  

 • حاجات املعاق بصراي   

 عجز حركي 2-2

 مفهوم اإلعاقة احلركية •  

 •مفهوم املعاق حركيا   

 • خصائص التالميذ ذوي اإلعاقة احلركية   

 •االعتبارات اخلاصة بدمج األطفال دوي الصعوابت احلركية اجلسمية   

 التخلف العقلي 2-3
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 •مفهوم التخلف العقلي    

 • تصنيف اجلمعية األمريكية للطب النفسي    

 • خصائص املتخلفني عقليا   

 •خصائص املتخلفني عقليا القابلني للتعلم    

  •إدماج األطفال املتخلفني عقليا   

    

  

  

  

  

  

  

 عجز حسي:  2-1
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ميثل اإلدماج إحدى الطرق احلديثة اليت هتتم بتقدمي اخلدمات الرتبوية اليت حيتاجها املعاق حسيا )إعاقة  
مسعية أو بصرية(، ولقد اهتم املسئولون إبدماج املعاق حسيا يف املدارس العادية إلدراكهم أن كثري من 

 احتياجاهتم ميكن حتقيقها يف املدارس العادية.  

 اإلعاقة السمعية-أ

 :• مفهوم اإلعاقة السمعية

هو مصطلح عام يشمل كل درجات وأنواع فقدان السمع فهو يشمل كل من الصم وضعاف   
السمع، وهذا املصطلح يشري إىل وجود عجز يف القدرة السمعية بسبب وجود مشكلة يف مكان ما يف 

أو يف العصب اجلهاز السمعي، فقد حتدث املشكلة يف األذن اخلارجية أو الوسطى أو الداخلية 
السمعي املوصل إىل املخ، والفقدان السمعي قد يرتاوح مداه من احلالة املعتدلة إىل أقصى حالة من 

 (. 40،ص2003)براهيم الزريقات،  العمق واليت  يطلق عليها الصمم.

وزمالؤه بني األصم وسيء السمع بقوهلم :"ال نستطيع أن نعرف األصم   Rondal" ويفرق "روندال
ديسبيل فما فوق( من فهم الكالم املسموع    70أنه الشخص الذي ال متكنه بقاايه السمعية )على 

  69اىل35سواء أكان جمهزا جبهاز مسعي أم ال، أما سيء السمع فهو الشخص الذي بقاايه السمعية)
ديسيبيل( مما جتعل فهم الكالم صعبا عليه لكن غري مستحيل وذلك من خالل اجملرى السمعي 

 "اجلهاز السمعي أو بدونه  ابستعمال

  

 :•أهداف دمج األطفال املعاقني مسعيا يف املدارس العادية منها
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حث الطفل املعاق مسعيا على ممارسة االتصال وتعلم اللغة، بوضعه يف وسط سامل مسعيا حيث يتوفر  *
 .احلوار وتبادل الكالم

تلف عن برامج الطفل السليم  التكفل ابلطفل املعاق مسعيا يف سن مبكرة، من خالل برامج ال خت*
 .مسعيا

االحتفاظ ابلطفل داخل حميط عائلي وحميطه العادي حىت يتفادى نظام الداخلية وذلك ابتداء من  *
 . سن ست سنوات 

وضع حد لعزلة الطفل املعاق مسعيا وإعطائه فرصة االستفادة من الرتبية والتعليم، اليت يتمتع هبا مجيع  *
 .العاديني وفق شروط حتضريهم للعيش سواي عن طريق التعليم وتقبل الفروقالتالميذ 

 .إعداد الطفل األصم لالندماج يف احلياة املهنية *

السماح للطفل األصم ابلنمو يف وسط يتعلم فيه القواعد االجتماعية وابخلصوص تلك اليت تتعلق  *
 بسلوكياته وطريقة اتصاله. 

 :املدرسي لألطفال املعاقني مسعياشروط جناح الدمج •

يعترب الدمج من العمليات املعقدة اليت حتتاج إىل ختطيط سليم للتأكد من جناح الربانمج، حبيث يكون  
خمططا له بصورة دقيقة، حيث أن األطفال من ذوي اإلعاقة السمعية والذين سيستفيدون من هذا 

يقل عن الربامج املطبقة يف املدارس اخلاصة،   الربانمج، جيب أن حيصلوا على مستوى من التعليم ال
أيضا وجود الطفل املعاق مسعيا يف املدارس العادية ال جيب أن يؤثر أبي حال على برانمج املدرسة  

العادية ومستوى تقدم وطموح األطفال، وأن ال يشكل عبئا إضافيا على املعلم يف املدرسة العادية لذا  
 :البد من مراعاة اجلوانب التالية
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هتيئة املدرسة للدمج وتزويدها ابألدوات والتجهيزات الالزمة والتأكد من انطباق املدرسة الداجمة   *
 .عليها

نشر ثقافة الدمج ابملدرسة وتوعية املعلمني أبمهية الدمج وضرورة التعاون معا لتحقيق جناحه نظرا  *
ادي مع معلم الرتبية اخلاصة  ألمهيته يف حتقيق الدمج اجملتمعي، وجيب أن يتشاور معلم الصف الع

وتزويده ابملواد اخلاصة واألجهزة اخلاصة وحىت ابلطرق واألساليب اخلاصة كي يتم التعامل الفعال مع  
 .هؤالء  الطالب 

نشر فكرة الدمج املدرسي ومفهومه وأهدافه وأمهيته بني كافة شرائح اجملتمع وقطاعاته من خالل  *
الذي يتطلب من اإلعالم بكافة أنواعه وأساليبه أن يلعب دورا   نشاط املدرسة يف اجملتمع وهو األمر

 .هاما يف هذا الصدد

هتيئة األسرة للشراكة مع املدرسة بدءا من معرفة مواعيد التسجيل يف املدرسة وحىت املشاركة يف *
و ما يتم  الفعاليات املختلفة اليت تقوم املدرسة هبا، ومساعدة ابنهم املعاق يف أداء واجباته املنزلية أ

 .ختصيصه له من تكاليف ومتابعته يف املدرسة ابنتظام

إرشاد األسرة إىل ضرورة اصطحاب الطفل املعاق إىل املدرسة وخاصة يف األايم األوىل، إىل أن يتعود *
 .الذهاب إىل املدرسة وحده أو برفقة شخص آخر

وهتيئتهم للقيام ابلتدريس له  تزويد املعلمني ابلتشخيص الدقيق حلالة الطفل وكيفية التعامل معه *
وتقدمي العون الالزم من جانبهم حىت يتمكن من مسايرة أقرانه يف الصف، كما ميكن أن يقوم معلم  
الرتبية اخلاصة إبعطاء معلم الصف العادي نصائح تثقيفية يف هذا اإلطار تكيفه للتعامل مع أولئك  

 ذلك أو يساعده على استخدام وسائل األطفال، أو يرشده إىل مصادر أخرى ميكن أن يستغلها يف
 .وأساليب معينة
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هتيئة األطفال العاديني الستقبال واستيعاب زميلهم املعاق مسعيا يف الصف ومساعدهتم له على  *
 .ختصيص أوقات معينة يقومون خالهلا بتقدمي املساعدة الالزمة له 

فل املعاق، وابلطريقة اليت ميكنه هبا أن  توعية املعلمني والتالميذ ابلكيفية اليت يتعاملون هبا مع الط*
 (  95 ص،2018،)مراكشي الصاحليشارك يف األنشطة املدرسية املختلفة مبا يتناسب مع قدرته وإمكاانته.  

 اإلعاقة البصرية:  -ب 

العاديني ازداد االهتمام مؤخرا يف دول العامل املختلفة ابلتوجه حنو تعليم األطفال املعوقني مع األطفال 
يف البيئة الرتبوية العادية، وقد كان للمعاق بصراي حظا أوفر بني ذوي اإلعاقات املختلفة من حيث 

الدمج األكادميي، أي يتم وضع املعاقني بصراي يف فصول ذات جتهيزات خاصة ملحقة ابملدارس 
ءه املبصرين يف  العادية، ولكن الطفل يرتك فصله من حني آلخر أثناء اليوم الدراسي ليشارك زمال 

نشاطهم الذي ال حيتاج إىل جمهود بصري، أو يتم وضع املعاق بصراي يف فصول عادية مع األسوايء  
ذات ختطيط تربوي خاص حيث يسمح للطفل املعاق بصراي أن يرتك الفصل العادي، مما يزيد فرص  

 وتقويتها. دمج الطفل املعاق مع املبصرين ومساعدته على إبراز ما لديه من قدرات وميول 

 مفهوم اإلعاقة البصرية: •

"تعرف اإلعاقة البصرية على أهنا حالة يفقد الفرد فيها القدرة على استخدام حاسة البصر بفعالية، مبا  
يؤثر سلبا يف أداءه ومنوه، كما يقصد ابملعاقني بصراي األشخاص الدين فقدوا حاسة البصر كليا أو  

 جزئيا". 

 التعريف الطيب: 
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اإلعاقة البصرية من وجهة نظر الطب، هي احلالة اليت يفقد فيها الفرد القدرة على الرؤية ابلعني، إما  
خللل طارئ كاإلصابة حبوادث أو يولد به، فاملعاق بصراي هو الفرد الذي ال تزيد حده بصره عن  

الذي يراه قدما يف أحسن العينني بل وابستعمال النظارة أيضا، وتفسري ذلك أن اجلسم  20/200
قدما   20قدما، جيب أن يقرتب إىل مسافة  200الشخص العادي يف الظروف العادية على مسافة 

 20/70حىت يراه املعاق بصراي، أما األفراد ضعاف اإلبصار هم الذين ميتلكون حده إبصار ترتاوح بني 
 على متييز يف العني األفضل بعد التصحيح املمكن، وحدة اإلبصار هي قدرة العني 20/200إىل 

 ( 3،ص2012جبور بشري،) . 20/20تفاصيل األشياء وتقدر حده اإلبصار العادية بـ 

 : •خصائص املعاقني بصراي
بطء معدل سرعة القراءة سواء ابلنسبة للربايل أو الكتابة العادية، أخطاء يف  : خصائص أكادميية*

 . القراءة اهلجرية، اخنفاض مستوى التحصيل الدراسي
قصور يف معدل منو اخلربات، قصور يف القدرة على احلركة والتنقل حبرية وفاعلية، ة: خصائص عقلي*

 .قصور يف عالقة املعاق بصراي ببيئته وقدرته السيطرة عليها والتحكم فيها 
اضطراب يف الكالم واللغة الن املعاق بصراي يعتمد بشكل كبري على حاسة  : خصائص اللغة والكالم*

 . يف استقبال وتعليم اللغة والكالم السمع والقنوات اللمسة
تواجه بعض املشاكل متعلقة إبتقان املهارات احلركية منها التوازن، الوقوف  : خصائص احلركية *

 . واجللوس التناول، اجلري
القصور يف تناسق اإلحساس احلركي، القصور يف التناسق العام، فقدان احلافز للمغامرة، عدم القدرة 

 اة.على التقليد واحملاك
 .العدوانية، الغضب،اخلضوع، التوافق االجتماعي االنطواء ، العصبية: خصائص انفعالية واجتماعية*
حاالت القلق النفسي لفاقد البصر، إحساس ابخلوف من فقدان حب اآلخرين :اخلصائص النفسية*

له، فقدان أتقلمه مع الوسط احمليط به، اخلوف من ضياع مستقبله املهين والتعليمي، فقدان الثقة  
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  . واالعتماد على النفس، فقدان الطموح واآلمال، اإلحباط واالكتئاب النفسي
 ل اإلعاقة البصرية يف املدرسة العادية:•دور معلم الرتبية اخلاصة يف جما

 القيام بعمليات التقومي والتشخيص البصري للمعوقني بصرايً.*

تدريس األطفال املعوقني بصرايً للمهارات األكادميية اخلاصة اليت ال يستطيع معلم الفصل العادي  * 
اتبة، وغريها من القضااي اليت القيام هبا، ونقصد هبا الربايل والعدادات الرايضية والضرب على اآللة الك

 ختص األطفال املعوقني بصرايً، وال يستطيع معلم الفصل العادي القيام هبا. 

 مساعدة األطفال املعوقني بصرايً يف التغلب على املشكالت النامجة عن اإلعاقة البصرية.*

 والتقنية. تعريف األطفال املعوقني بصرايً ابملعينات البصرية واللمسية والسمعية *

مساعدة األطفال املعوقني بصرايً على اكتساب املهارات التواصلية واملهارات االجتماعية اليت متكنهم  *
 من النجاح يف حياهتم املستقبلية.

تقدمي النصح واملشورة ملعلمي الفصول العادية فيما يتعلق بطرق تدريس بعض املواد األكادميية *
فة، وكذلك مساعدهتم على فهم األسس السليمة لكيفية التعامل وأساليب أتدية االمتحاانت املختل 

االجتماعي مع األطفال املعوقني بصرايً داخل الفصل وخارجه، كذلك تزويدهم عند احلاجة  
 ابلكتيبات واملنشورات والوسائل التعليمية اليت متكنهم من أداء واجبهم ومهامهم ابلشكل الصحيح. 

 بصرايً يف عملية املشاركة يف األنشطة الصفية والالصفية.  تسهيل مهمة األطفال املعوقني *

متثيل األطفال املعوقني بصرايً يف االجتماعات املدرسية، والتأكيد على احتياجاهتم األساسية والدفاع  *
 عن حقوقهم وقضاايهم الضرورية. 
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ن والرتبويني  ومكن أن يتم الدمج يف أي مرحلة من املراحل التعليمية املعروفة، وإن كان الباحثو 
يفضلون مرحلة ما قبل املدرسة، والسبب يف هذا أن مرحلة ما قبل املدرسة واملرحلة األوىل من املراحل 

االبتدائية، هي املرحلة األوىل من حياة الطفل التعليمية اليت يكتسب الطفل فيها املفاهيم األساسية  
طفال يف هذه املرحلة حياولون التفاعل مع اليت مبوجبها تتشكل اجتاهاته واجتاهات اآلخرين حنوه، فاأل

 ( 29/06/1432)انصر املوسي،  .األطفال أقراهنم بذلك نعرض املعوق بصرايً لتجارب احلياة منذ صغره

 فوائد اإلدماج للمعاق بصراي: •

العاديني  تسمح لألطفال املعاقني بصراي ابإلدماج يف احلياة العادية مع العاديني ابستمرار مع زمالئهم *
 بصفة خاصة. 

عملية الدمج ال حترم األطفال املعاقني بصراي من التمتع ابستمرار العالقات االجتماعية وممارستها يف  *
 املنزل واجملتمع. 

تتيح للطفل املعاق بصراي ابالختالط مع زمالءه األسوايء وحماولة جماراهتم يف حتصيل اخلربات  *
 الرتبوي ولتأهيلي. واإلسهام يف األنشطة فهذه غاية الدمج

كما أهنا جتنب الطفل املعاق بصراي العزلة االجتماعية، جينبه أيضا النظرة التشاؤمية لقدراته واجتاهات  *
 التمييز والرفض واحلواجز النفسية.

  :•حاجات املعاقني بصراي

 حاجات أكادميية واتصالية:-

   :األكادميية واالتصالية لدى املعاق بصراي ما يليتشمل احلاجات ، فاطمة الزهراء فالححسب 
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احلاجة إىل تعلم القراءة والكتابة بطريقة ختتلف عن تعلم املبصرين، واحلاجة إىل وسائل تعليمية  *
 تتناسب مع طبيعة اإلعاقة البصرية.  

حاجات وجدانية واجتماعية: حيتاج الفرد املعاق بصراي إىل هتيئة نفسية للتقبل إعاقته والرضا عن  *
ىل التأكيد على القيم الدينية وتقوية اإلرادة والشعور بقيمة  ذاته، واىل الرعاية الصحية واالجتماعية، وا

احلياة، وكذلك اإلحساس ابلقوة وتعضيد الذات وذلك عن طريق مشاركته لألطفال املبصرين يف 
 األنشطة واإلعمال املختلقة.

حاجات حسية: املعاق بصراي حباجة إىل التدريب على االستخدام الفعال للحواس السليمة وذلك * 
 أجل تعويض احلرمان البصري والتعرف على البيئة احمليطة به والتعامل مع مكوانهتا.   من

تعد قدرة املعاق بصراي على التنقل يف البيئة احمليطة به بشكل فعال  :حاجات تتعلق ابلتوجه واحلركة*
تمع  ومفيد من أهم االعتبارات اليت تعزز استقالليته واعتماده على نفسه من جهة وتكيفه يف اجمل

 واندماجه يف األنشطة املختلفة من جهة أخرى.  

 ويعتمد اختيار الطريقة املناسبة للتدريس للتالميذ املعاقني بصراي تعتمد على عدة أمور منها: 

 .إدراك املعلم خلربات التالميذ املعاقني بصراي، وطبيعة إعاقتهم البصرية*

 . مالئمتها للتالميذ املعاقني بصرايإدراك املعلم لطبيعة املادة الدراسية، ومدى *

 .  إدراك املعلم ألهداف املنهج وعالقتها أبهداف كل موقف تعليمي*

 إدراك ملصادر التعلم اليت ميكن استخدامها يف التدريس للتالميذ املعاقني بصراي  *
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 حيدث إن تطوير الفصل الدراسي يشمل كل التغريات الصغرية والكبرية اليت تطرأ على الكيفية اليت•
هبا التدريس داخل الفصل الدراسي، ويشمل طريقة التدريس، طريقة تقسيم وجتميع التالميذ، وطبيعة  

 املشاركة، والتفاعالت بني املعلم والتالميذ، وبني التالميذ بعضهم ببعض.  

 عجز حركي: 2-2

ذلك االهتمام ابلطلبة قامت الدول مراجعة جذرية ألنظمتها الرتبوية ملواكبة كافة جماالت التطور ومن 
ذوي اإلعاقة احلركية ووضع الربامج الالزمة هلم، ونتيجة لذلك ظهرت احلاجة املاسة إىل دمج الطلبة  

 .ذوي اإلعاقة احلركية مع الطلبة العاديني

 • مفهوم اإلعاقة احلركية:  

رسة الفرد حلياته الطبيعية،  إهنا اإلصابة اجلسدية اليت هلا صفة الدميومة، واليت تؤثر أتثرياً حيوايً على مما
سواء أكان التأثري كامالً مثل عدم القدرة على احلركة أم االعتالل على األقل أم نسبياً أم جزئياً مثل 

 عدم حتريك طرف أو أكثر من األطراف السفلية أو العلوية.

 • تعريف املعاقني حركياً: 

تتعارض مع دوام التعليم،  هم األشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو مشاكل صحية 
ويصنف   لدرجة أهنم قد حيتاجون إىل خدمات تربوية وطبية ونفسية وتدريب وجتهيزات خاصة،

 الباحثون االحتياجات احلركية إىل فئتني: 

حالة تتداخل مع قدرة الفرد على استخدام   هي، سامة بطاينةحسب  االحتياجات اجلسدية:  -أ
ه من القيام بوظائفه احلركية أو احلسية نتيجة اإلصابة أو  جسمه، لوجود عائق جسدي ظاهر مينع

 املرض. 
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االحتياجات الصحية: وهي األمراض اليت تصيب الفرد، مما حيد من قدرته على أداء وظائفه  -ب 
 احلركية بشكل اتم، مثل أمراض القلب. 

ية تنطوي على الدمج ابلنسبة لذوي اإلعاقات احلركية وهي مظهر من مظاهر اإلعاقة اجلسمية والصح
حتدايت خاصة أن هؤالء األفراد لديهم إعاقات متنوعة تتباين مستوى شدهتا من بسيطة إىل شديدة  
جدا، فاإلعاقات العصبية مثال ) كالشلل الدماغي ( قد ترتبط إبعاقات أخرى ) عقلية، أو لغوية أو  

والسيطرة ابلنسبة   حسية( ألهنا انمجة عن اعتالل دماغي والدماغ كما هو معروف مركز التحكم
 للوظائف اجلسمية  والعقلية . 

ومع أن دمج التالميذ ذوي  اإلعاقات اجلسمية والصحية الشديدة واملتعددة كان يعترب مستحيال وغري 
ضروري قبل عقدين من الزمن، إال أنه أصبح إلزاميا يف عدة دول وقد ساعد يف ذلك التطور السريع 

ية عقد الثمانينات من القرن العشرين، فقد أسهمت التكنولوجيا  يف التكنولوجيا الذي حدث منذ بدا
بشكل كبري يف فتح األبواب أمام التالميذ ذوي  اإلعاقات اجلسمية الشديدة للتعلم والعمل بشكل  
متزايد ولكن ذلك ال يكفي مبفرده فباإلضافة إىل التكنولوجيا جيب أن حتدث تغيريات جوهرية يف 

 وغريهم.مواقف املعلمني والرفاق 

 •خصائص التالميذ ذوي  اإلعاقات احلركية : 

تتباين خصائص التالميذ ذوي  اإلعاقات احلركية وفق نوع  اإلعاقة    ،صاحل عبد هللا هارونحسب 
البدنية فقد يكون  هناك شلل دماغي أو نوابت صرع أو إصاابت صحية كالسكر والربو وروماتيزم 

العادي حماولة التعرف على خصائص كل فئة من فئات  اإلعاقة   القلب وهلذا فعلى معلم الفصل 
البدنية حىت يتمكن من فهم كل تلميذ يف كل فئة على حده، وفيما يلي نقدم بعض اخلصائص العامة 

جلميع فئات اإلعاقة  البدنية ملساعدة معلم الفصل العادي على وضع تصور عام عند تعامله مع 
 هؤالء التالميذ داخل الفصل :
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 يتعب بسرعة اكرب عن بقية أقرانه ابلفصل. *

 يتغيب بصفة متكررة بسبب املواعيد الطبية. *   

 جيد صعوبة يف أداء مهام احلركات الكبرية كالركض واملشي.*   

 عدم القدرة أو الصعوبة يف تكملة األنشطة اليدوية ) مسك أشياء، التقطيع، الرسم....(. *   

الفروق يف احلجم والعمق والعالقات املكانية، وهذه اخلاصية منتشرة بصفة  لديه صعوبة يف متييز *   
 خاصة وسط تالميذ الشلل الدماغي.

 .قد يكون متأخرا اجتماعيا بسبب افتقاره للتفاعل مع األطفال اآلخرين*   

 االعتبارات اخلاصة بدمج األطفال ذوي الصعوابت احلركية اجلسمية : • 

 ة اليت قد متنع الطفل من الدخول إىل املدرسة. إزالة احلواجز املادي*   

 ترتيب املقاعد يف الصف على حنو يسمح ابلتحرك  لألطفال الذين يستخدمون كراسي متحركة. *   

 توفري أماكن كافية خلزن املعدات واألدوات اخلاصة.*   

 طفال.التعرف إىل طرق العناية ابألدوات املساندة أو االصطناعية اليت يستخدمها األ*   

 تعديل أمناط مشاركة الطفل يف النشاطات املدرسية الصفية. *   

التعامل مع األطفال بشكل صحيح يف حالة تعرضهم حلاالت طارئة  ) النوابت التشنجية ، ردود  *   
 الفعل التحسسية، اإلغماء ( . 

 تنفيذ الربامج وأنشطة تساعد األطفال على اكتساب مهارات العناية ابلذات.*   
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)مجال اخلطيب  مساعدة الطفل على تطوير اجتاهات واقعية حنو نفسه وحنو الضعف الذي يعاين منه*   

   ( 92،ص 2012وآخرون،

 التخلف العقلي: 2-3

 مفهوم التخلف العقلي:•

تعددت مفاهيم وتعاريف التخلف العقلي ومجيعها تصب حول مفهوم واحد، فنجد مثال تعريف   
اجلمعية األمريكي وتعين، قصور ينشأ أثناء مرحلة االرتقاء، ويرتبط بواحد أو أكثر من املظاهر التالية:  

عقلي فهو النمو، التعليم، التوافق االجتماعي، وابلنسبة لوجهة نظر األخصائي النفسي للتخلف ال
 اخنفاض إجاابت الفرد يف اختبارات الذكاء. 

قصور جوهري يف األداء احلايل يظهر يف أن الوظائف العقلية تكون دون املتوسط وتكون مصحوبة  "
بقصور يف جانبني أو أكثر يف املهارات التوافقية املرتبطة ابألنشطة التالية: االتصال، رعاية  

الجتماعية  استخدام خدمات اجملتمع، توجيه الذات، الصحة الذات،احلياة املنزلية، املهارات ا
)عز الدين  سن الثامنة"   واألمان، املواد األكادميية، قضاء وقت الفراغ، العمل، ويظهر هذا القصور 

 ( 14،ص 2016صخري، 

 وتصنف التخلف العقلي على الشكل التايل  : تصنيف اجلمعية األمريكية للطب النفسي •

 درجة.  85إىل  70 بنيلبسيط :ترتاوح نسبة الذكاء ما الضعف العقلي ا * 

 درجة.  70إىل  50الضعف العقلي املتوسط :ترتاوح نسبة الذكاء ما بني  *

 درجة.  50الضعف العقلي الشديد : ترتاوح نسبة الذكاء ما بني صفر إىل  * 
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 خصائص املتخلفني عقليا:•

األفراد غري املتجانسني ابلدرجة اليت تسمح بتقدمي وصف  املتخلفني عقليا جمموعة كبرية من ميثل   
على  عام هلم، فهناك فروق كبرية بني املتخلفني عقليا سواء من حيث مدى التخلف أو مصدر العلة،

الرغم من صعوبة التوصل إىل وصف عام لفئات التخلف العقلي بدرجة كبرية من الدقة، فقد حاول  
ني عقليا حسب الصفات اليت تكون مشرتكة بينهم يف درجات  علماء النفس تقسيم خصائص املتخلف

التخلف العقلي املختلفة، أي أهنم يستخدمون مدى التخلف أساسا للتقسيم، و يرو أن التخلف  
 العقلي يوجد يف الدرجات التالية: 

  . املتخلفني عقليا من الفئة القابلني للتعلم*

 املتخلفني عقليا من الفئة القابلني للتدريب *

 املتخلفني عقليا من حاالت العــــــزل .  *

أما الفئة املعنية ابلدمج املدرسي فهي التالميذ املعاقون ذهنيا الفئة اخلفيفة، وهم األطفال املتعلمون 
سنة، معدل ذكائهم  18سنوات و  03ابملراكز النفسية البيداغوجية املتخصصة يرتاوح سنهم ما بني 

درجة حسب ما يقيسه إختبار "بينيه ستانفورد" للذكاء املعتمد يف املراكز، و   70إىل  50يرتاوح ما بني 
هم قابلون لتعلم املهارات األكادميية األساسية يف القراءة والكتابة واحلساب، ويرتاوح عمرهم العقلي ما 

 ( 201)عباس أمال وآخرون ،صسنوات   9-6بني  

 : ص املتخلفني عقليا القابلني للتعلم ، وأهم هذه اخلصائص هي•خصائ
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 اخلصائص العقلية:-

تعترب اخلصائص العقلية من أهم الصفات اليت متيز الطفل العادي، فمعدل النمو العقلي للطفل 
املتخلف عقليا  يكون أقل من معدل النمو العقلي للطفل العادي، و يرتاوح عمره العقلي مهما بلغ 

 سنة  تقريبا. 11-7السن ما بني  به

املتخلفني عقليا القابلني للتعلم خيتلفون عن العاديني يف معدل النمو العقلي، فمن املعروف أن الطفل 
شهور   9السوي ينمو سنة عقلية خالل كل سنة زمنية من عمره، أما الطفل املتخلف عقليا فانه ينمو 

درجة و هذا يعين أن   75ء املتخلفني عقليا تقل عن عقلية أو أقل يف كل سنة زمنية، وأن نسبة ذكا
القدرة العقلية للمتخلف تبلغ ثالثة أرابع القدرة العقلية للفرد العادي املساوي له يف العمر، وفيما يلي 

 بعض اخلصائص العقلية اليت متيز املتخلفني عقليا من فئة القابلني للتعلم: 

جزهم عن متييز األلوان واألحجار رغم سالمة عملية  يتميز املتخلفون عقليا بضعف اإلدراك، وع *
 اإلبصار لديهم، و يرجع ذلك لقصور قدراهتم العقلي. 

ضعف القدرة على االنتباه و هلذا السبب ال يستطيع املتخلف عقليا فهم املواقف اليت تتطلب املتابعة  *
 والرتكيز.

فون بعدم قدرهتم على التفكري اجملرد  امليل حنو تبسيط املفاهيم وعدم القدرة على التقييم حيث يوص*
 ابلتايل عدم قدرهتم على التقييم، حيث أهنم قادرون فقط على االستجابة للمثريات احلسية امللموسة. 

التأخر اللغوي بصفة عامة أتخرا يف النمو اللغوي، وهذه الفئة يعانون من أتخر الكالم و تزداد  * 
 عيوب وأمراض الكالم. 
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   األكادميية و الدراسية:اخلصائص -

إن املتخلف عقليا ال يستطيع أن يساير أقرانه العاديني من الناحية التعليمية فيتقدم يف املدرسة مبعدل  
ال يتناسب مع معدل منوه العقلي للعاديني، ويتميز بضعف يف القدرة على التحصيل الدراسي، خاصة  

والكتابة أو اليت تعتمد على استخدام الرموز   يف املواد ليت تعتمد على النشاط اللغوي كالقراءة
كاحلساب مثال، ويبدو ختلفهم يف هذه املواد واضحا بصورة كبرية، ورمبا ال يظهرون مثل هذا 
 االختالف الكبري يف املواد اليت تعتمد على االستخدام اليدوي مثل األشغال اليدوية والرسم. 

 •إدماج األطفال املتخلفني عقليا: 

علي تدعيم استعداد الطفل للتعامل مع البيئة احمليطة به وهذا هو اهلدف من كل  يعمل الدمج*
 عمليات التعليم والتدريب اليت يتلقاها.

تواجد األطفال املعاقني يف بيئات أكثر إاثرة مما ينتج هلم رؤية مناذج تعمل علي حتسني السلوك *
 االجتماعي لديهم. 

ملعاقني مما يعمل علي تطوير املهارات الوظيفية اليت  يؤدي الدمج إىل زايدة خربات األطفال ا*
 تساعدهم علي حماولة االستقاللية. 

يساعد الدمج على جعل األطفال املعاقني مواطنني انفعني من خالل ما يكتسبونه من خربات أثناء  *
 تعاملهم مع األطفال األسوايء مما يساعد على أتهيلهم للحياة العملية واجملتمع. 

للطفل املعاق فرص لعمل صداقات واالشرتاك يف جتارب جديدة مما يساعد على  يوفر الدمج*
 ابلنفس ،والكفاح من أجل األداء األفضل.  اكتساب الثقة 
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تبقى عملية اإلدماج املدرسي حسب كل حالة خاصة، لذا جيب التخطيط الدقيق واحملكم ألسس 
 كتمل املشروع ونضمن تنوع يف أنواع اإلدماج املدرسي وإثراء حمتوايته. اإلدماج حىت ي

 اإلدماج املكاين:   -3-1

–سارة حيي إبراهيم غرب، يقصد به إشراك مؤسسة الرتبية اخلاصة مع مدارس الرتبية العامة ابلبناء 
خاصة   بينما تكون لكل مؤسسة خططها الدراسية اخلاصة، وأساليب التدريس وهيئة تعليمية -فقط

 هبا، وممكن أن تكون اإلدارة موحدة. 

ويبقى التالميذ املعاقني يف الصفوف اخلاصة، يتلقون برامج تعليمية من قبل مدرسة الرتبية اخلاصة يف 
غرفة املصادر، كما يتلقون برامج تعليمية مشرتكة مع التالميذ العاديني يف الصفوف العادية، يهدف  

فرص التفاعل االجتماعي والرتبوي بني األطفال غري العاديني يف هدا النوع من اإلدماج إىل زايدة 
نفس املدرسة، ومن املمكن أن يكون اإلدماج املكاين غري فعال يف إجراء التواصل بني التالميذ خاصة  

إذا مل جيرى حتضريات مسبقة وإشراف مناسب إلحداث تفاعل ما بني األطفال العاديني وغري 
 ( 81،ص 1998.)الروسان فاروق،العاديني

 اإلدماج اللغوي: -3-2

املشكلة األساسية اليت تعاين منها تالميذ من دوي االحتياجات اخلاصة، هي عدم القدرة على  
التكيف مع احلياة اليومية الفتقادهم العديد من املهارات الالزمة والقدرات للمشاركة يف احلياة  

 االجتماعية، ومن أمهها املهارات اللغوية.

املهارات اللغوية من أهم املظاهر املصاحبة لإلعاقات، لذلك جند أن مستوى النمو اللغوي لذا تعترب 
لدى املعاق اقل من حجمه ونوعه منه لدى العاديني، لذلك معظم هده الفئة يظهرون مشكالت يف 

لتالميذ  اللغة االستقبالية والتعبريية، وتلعب برامج الرتبية اخلاصة دورا هاما موجها حنو تنمية شخصية ا
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ذوي االحتياجات اخلاصة، من خالل تنمية قدراهتم العقلية واملعرفية والبدنية إىل أقصى حد ممكن،  
 )فيلدمان  ولقد أكدت دراسات وحبوث 

/هنا القحطاين  2010/عبري الرمحن  2009جيهان عبد الطيف  /Feldman &Karler Balla 1994وبال لروكالري 

على ضرورة إعداد برامج تدريبية خاصة لدوي   (، 77،ص2013السالم، ،( )أمرية حممود عبد 2011
اإلعاقات، وفعالية التدخل املبكر واستعمال الكمبيوتر والربامج التدريبية اخلاصة لتنمية النمو اللغوي  

 للمعاق، وزايدة احلصيلة اللغوية والتواصل اللفظي، ابلتايل تنمية املهارات االجتماعية لديهم. 

العديد من الدراسات بتناول العالقة بني اإلدماج واملهارات اللغوية اليت هدفت إىل  كما اهتمت 
إظهار مدى فاعلية الدمج على منو املهارات اللغوية، وزايدة احلصيلة اللغوية خاصة مهارات االستماع  

 ( 101.)امرية حممود،ص والتحدث واكتساب املهارات العقلية واملعرفية

 :اإلدماج البيداغوجي-3-3

 ظهرت العديد من التعاريف ملفهوم اإلدماج البيداغوجي وأشكاله، منها : 

 •مفهوم اإلدماج البيداغوجي:

"يقصد به إشراك ذوي اإلعاقة مع الغري معاقني يف مدرسة واحدة، تشرف عليها نفس اهليئة التعليمية  
أو هو ما   -حيانيف بعض األ –وضمن الربانمج املدرسي، مع وجود اختالف يف املناهج املتعددة 

يقصد به دمج دوي اإلعاقة مع أقراهنم الغري معاقني داخل الفصول الدراسية، ويدرس بنفس املناهج  
 الدراسية اليت تدرسها الفصول العادية، وتقدمي خدمات الرتبية اخلاصة " )سارة حيي إبراهيم غرب( 

ديني بشكل مؤقت  :"هو وضع األطفال غري العا Halhan & Kauffmanوحسب هلهان وكوفمان 
أو دائم يف الصف العادي ويف املدرسة العادية، مما يعمل على توفري فرص أفضل للتفاعل األكادميي  

واالجتماعي، حبيث يبىن هدا املفهوم على أساس توضيح الشروط اليت يتم فيها الدمج وعوامل جناحه،  
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)إبراهيم  ية، ومعلمي الرتبية اخلاصة"  خاصة املسؤوليات املرتتبة على كل من إداري ومعلمي املدرسة العاد

 ( 2010حممد، 

 •شروط اإلدماج البيداغوجي:

توفري معلم الرتبية اخلاصة، واحد على األقل يف كل مدرسة يطبق فيها برامج الدمج، حيث أن  *
التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة حيتاجون إىل درجة كبرية من القبول والدعم، لذلك فهم حباجة  

 مدرسني مؤهلني. إىل 

تقبل اإلدارة املدرسية واهليئة التدريسية والتالميذ يف املدارس لربامج اإلدماج وقناعتهم به، وذلك لن  *
 يتم إال بعد توضيح أمهية اإلدماج لكل من اإلدارة واملدرسة واملعلمني واألولياء. 

هده الربامج من الناحية  االختيار السليم للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة الذين يستفيدون من *
 األكادميية واالجتماعية واالنفعالية.

املشاركة والتعاون من قبل أولياء التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الربانمج املدرسي، إلجناح *
 برانمج اإلدماج.

 حتديد األهداف املرجوة من الربانمج، حبيث تكون واقعية وعلى أسس علمية.*

ماج، هل هو الدمج األكادميي أو االجتماعي الذي يقتصر فقط على األنشطة حتديد نوعية اإلد*
 ( 2010)إبراهيم حممد،املدرسية اخلارج غرفة الصف.   

 •أنواع اإلدماج البيداغوجي:

 التعليم املشرتك:*
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يقصد به إحلاق التالميذ غري العاديني مع التالميذ العاديني يف الصفوف العادية طوال الوقت، حيث  
هؤالء التالميذ برامج تعليمية مشرتكة، ويشرتط يف مثل هذا النوع من اإلدماج توفري الظروف  يتلقى

والعوامل اليت تساعد على إجناحه، منها تقبل التالميذ العاديني للتالميذ املعاقني يف الصف العادي،  
العادي، وذلك   مع توفري معلم الرتبية اخلاصة الذي يعمل جنبا إىل جنب مع املعلم العادي يف الصف

هبدف توفري الطرق اليت تعمل على إيصال املادة العلمية للتالميذ املعوقني، كذا توفري اإلجراءات اليت  
تعمل على إجناح هذا االجتاه واملتمثلة يف التغلب على الصعوابت اليت تواجه التالميذ املعاقني يف 

 (2010)إبراهيم حممد، الصف الدراسي.

 : املدجمةاألقسام *

هي أقسام تفتح على مستوى مؤسسات الرتبية، تضم األطفال املعاقني مسعيا وبصراي )عجز حسي(،  
.)اللجنة الوطنية إلعداد منهاج  كذا اإلعاقات الذهنية اخلفيفة، والذين ال ميكن قبوهلم يف األقسام العادية

 (2017التكفل الرتبوي ابألطفال املعاقني

عداد التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة لإلدماج اجلزئي مث الكلي، مع  والقسم املدمج له وظيفة إ
أقراهنم ابملسارات املدرسية من خالل تكييف احملتوايت وطرق وتقنيات التدريس والرتكيز على 

احتياجات األطفال انطالقا من تشخيص دقيق لقدراهتم ووترية تعلمهم، والعمل على تنمية معارفهم 
املرتكزة على مهارات القراءة والكتابة والرايضيات والتواصل اللغوي وتطوير  التعليمية األساسية 

قدراهتم، قصد إكساهبم االستقاللية واالعتماد على النفس، وتطوير عالقاهتم و مواقفهم اليومية داخل 
 (2009)حسن البعزاوي، وخارج املدرسة )كل قسم حيتوي على تالميذ من نفس اإلعاقة(  

 : اإلدماج اجلزئي *
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هو إدماج التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة مع التالميذ العاديني يف الفصول العادية جلزء من 
اليوم الدراسي على األقل، وذلك يف مادة دراسية أو أكثر، مثال األطفال املعاقني مسعيا يشاركون يف  

ة البدنية، األشغال بعض النشاطات مع األطفال العاديني واليت حتتاج إىل مستوى لغوي ثري )الرتبي
.)وزارة التشغيل والتضامن  اليدوية، اخلرجات الرتبوية...(، على أن يتابع ابقي املواد الدراسية ابألقسام املدجمة

 ( 8،ص2002الوطين،

 اإلدماج الكلي: *

هو تعليم التالميذ من ذوي اإلعاقات جنبا إىل جنب مع أقراهنم غري املعاقني يف مدارس التعليم العام، 
أن يبقوا فيها طوال اليوم الدراسي، ويتوىل اإلشراف عليهم معلم التعليم العام يوفر هلم بيئة  على 

 تعليمية مناسبة يف الصفوف الدراسية. 

وإتباع طرق تدريس مالئمة حلاجاهتم الفردية، وهو بذلك يعين إعطاء الفرصة للتالميذ املعاقني للتواجد 
كإجراء يؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص يف التعليم، ويهدف إىل تلبية وإشباع  واالخنراط يف التعليم العام،  

.)نورة عبد القادر السليمان،  حاجاهتم الرتبوية اخلاصة يف إطار املدرسية العادية اليت متثل البيئة األقل تقييدا

 ( 44،ص 2017

ن مجيع التالميذ  ومنه نستنتج أن اإلدماج الكلي يستخدم لوصف الرتتيبات التعليمية، عندما يكو 
بغض النظر عن نوع اإلعاقة أو شدهتا أو نسبة الذكاء أو املوهبة، يدرسون يف أقسام مناسبة ألعمارهم 

يف املدرسة العادية وجيب على املدرسة أن تعمل على دعم وتوفري احلاجات اخلاصة   مع أقراهنم العاديني
 لكل تلميذ. 
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 األفراد املختصون 4-1

 • فريق الدعم املدرسي    

 معلم الرتبية اخلاصة  -    

 األخصائي النفسي -    

 األخصائي االجتماعي-    

 أخصائي أرطوفوين-    

 أخصائي عالج طبيعي -   

 خمتص يف التعليم املهين املساند-    

 اهليئات املختصة  4-2

 وزارة الرتبية والتعليم-     

 املناطق التعليمية  -     

 املدارس-     
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 الوسائل والتقنيات املتخصصة  4-3

 •الوسائل التعليمية املستخدمة مع دوي االحتياجات اخلاصة     

 الوسائل السمعية *      

 الوسائل اللمسية *      

 وسائل الكمبيوتر املتعددة الناطقة *      

 •وسائل وتقنيات تدريس املعاق بصراي )اململكة العربية السعودية منوذجا(    

 املدرسة  4-4

 برامج الدمج املكانية -أ  

 •برامج الدمج يف الفصل الدراسي العادي  

 •برامج الدمج يف فصل الرتبية اخلاصة    

 •برامج خارج املدرسة )البدائل الرتبوية(   

 اخلدمات املساندة -ب  

 غرف املصادر •برامج   

 •خدمات العالج الطبيعي والعالج الوظيفي  

 •برامج التأهيل املساند    
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 •خدمات مساندة حسب حاجة التلميذ   

 طرق تدريس وتعليمية املواد 4-5

 •الفرق يف املناهج بني التالميذ العاديني والتالميذ املعاقني    

 •الفرق يف طرق تدريس التالميذ العاديني والتالميذ املعاقني    

 •طرق تدريس التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة  

يف  جيب األخذ بعني االعتبار أن الدمج املدرسي ال يعين تعليم التالميذ من دوي االحتياجات اخلاصة 
الصفوف العادية فقط، وإمنا توفري فرص التعليم القائمة على املساواة وذلك من خالل إحلاقهم ابلبيئة  

أو البنية الرتبوية يف الصف الدراسي العادي، إن مل يكن طوال الوقت فليكن الوقت اقل تقديرا، 
جتماعي والدمج  فالدمج يف مفهومه ال يقتصر على الدمج األكادميي فقط، بل أيضا على الدمج اال

 يف احلياة العامة. 

لكن الدمج املدرسي من أكثر املفاهيم اليت تعرضت إلساءة الفهم والتسيري، فهو ال يعين تعليم 
التالميذ املعاقني يف الصف العادي دون دعم إضايف، وال يعين قيام املعلم العادي بتدريس التالميذ  

 املعاقني.

 األفراد املختصون:   4-1

ا يلي أهم األفراد واملختصني املشاركني يف عملية اإلدماج املدرسي ومهامهم، إلجناح سوف نعرض فيم 
 .هده العملية
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 فريق الدعم املدرسي )فريق الرتبية اخلاصة( : •

ليس من الصحيح إدماج التالميذ املعاقني بقدراهتم التعليمية املتدنية وصعوابت التعلم، يف الصف 
ب قبل دلك حماولة هؤالء التالميذ على حل مشاكلهم أوال، فتوكل  الدراسي العادي مباشرة، بل جي

مهمة اقرتاح توصيات التدخل إىل فريق الدعم املدرسي، وهو عبارة عن جمموعة من األخصائيني، 
فعندما يظهر أن التلميذ املعاق )غري امللحق بعد بربامج الرتبية اخلاصة( لديه صعوابت يف التعلم أو 

خرى ميكن تقدمي املساعدات والتدخل املباشر، وبشكل فردي أو ضمن  لديه أي احتياجات أ
 جمموعات صغرية من طرف فريق الرتبية اخلاصة، يتكون فريق الرتبية اخلاصة من:  

 معلم الرتبية اخلاصة:* 

 هو معلم مؤهل ومتخصص يف تقدمي برامج الرتبية اخلاصة للتالميذ املعاقني، يتمثل دوره فيما يلي: 

 التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة وإعطائهم الفرصة كاملة يف التعلم. •تقبل 

 •اإلشراف على تنفيذ برامج الرتبية اخلاصة يف املدرسة.

 •العمل بروح الفريق جنبا إىل جنب مع معلمي الفصول الدراسية العادية. 

ملدرسة ومتابعة  •املشاركة ضمن فريق إعداد اخلطط الرتبوية لتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة يف ا
 تنفيذها مع معلمي املواد . 

 •حتديد الصعوابت اليت تواجه التلميذ املعاق. 

 •تدريس ما يسند إليه )الربانمج الدراسي( من حصص فردية أو مجاعية، يف الصف العادي.

 •التأكد من مدى استخدام التالميذ املعاقني األجهزة املساعدة ابلتنسيق مع املعلمني.
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 ة مع األولياء، مبا خيدم العملية التعليمية.•توطيد العالق

 كما أن ملعلم الرتبية اخلاصة دور آخر يف غرف املصادر، يتمثل يف:  

•إعداد وتنفيذ الربامج العالجية، مبا يشمل جمموعة من املهارات اليت تستدعي تدريب التالميذ  
خلاصة، مهارات اإلدراك احلسي، املعاقني حسب احتياجاهتم، من تلك املهارات: املهارات األكادميية ا

 مهارات التواصل، املهارات االجتماعية، مهارات القيادة وغريها.

 •جتهيز ملفات شاملة جلميع التالميذ املعاقني لديه، تتضمن خطة العمل.

 •رفع تقارير نصف سنوية إلدارة املؤسسة حول اإلجنازات اليت حققت، كدا مستوى أداء التالميذ. 

 سرتاتيجيات، وأساليب التدريس احلديثة . تطبيق أفضل اال-

 أخصائي نفسي:*

 مهامه: 

•دراسة حالة: ويتم فيها مجع املعلومات األولية املتعلقة ابحلالة عن طريق األم أو األشخاص املقربني  
 من احلالة

  –وجود إعاقات أخرى  –أسباب وجود اإلعاقة  –اتريخ اكتشاف اإلعاقة  –املعلومات الشخصية 
  –مدى تقبلهم لإلعاقة  –عالقة احلالة أبفراد األسرة  –العالجات املستخدمة  –العضوية األمراض 

 .حاجته لربامج تعديل سلوك –اعتماد التلميذ على ذاته 

 :• التشخيص
البد من حتديد اهلدف وهو التعرف على حالة الطفل من حيث كونه  :للتشخيص عدد من األركان
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يعاين ختلفا أم ال، ووضعه يف الفئة املناسبة من فئات التخلف ابإلضافة للتعرف على قدرات الطفل  
وحتديد نواحي القوة والضعف وال يكفي التشخيص جملرد التصنيف بل الوصول ألقصى درجة من 

 .النمو ابلقدرات 

 ة الذكاء• قياس نسب

 إعداد التقرير النفسي للطفل   •
 :ويشمل إعداد التقرير

 وصف حالة الطفل من الناحية السلوكية ومدى حاجته لربامج تعديل السلوك. *
وصف حالة الطفل العقلية متضمنة نسبة الذكاء، وذلك لتصنيفه ضمن فئة من فئات اإلعاقات   *

 .املختلفة
 70-50البسيط  –

 35-49املتوسط  –
 20-34الشديد  –
 .واقل  19االعتمادي الشديد  –

توصيات للطفل من اجل وضعه يف الصف املناسب حسب عمره العقلي وتصنيفه اإلكلينيكي ضمن  
 :فئات اإلعاقة املختلفة وذلك حسب اخلدمات اليت يقدمها املدرسة

 9-6ويرتاوح العمر العقلي  70-50قابلون للتعلم نسبة ذكاؤهم  –

 6-3ويرتاوح العمر العقلي  25-49يب نسبة ذكاؤهم قابلون للتدر  –

 .سنوات  3والعمر العقلي ال يزيد على  25احلاالت الشديدة نسبة ذكاؤهم اقل من  –

 :املقصود بتعديل السلوك،هو جمموعة برامج عالجية تعد من اجل :• عمل برامج تعديل السلوك
 .خفض معدل ممارسة سلوك غري مرغوب أو القضاء عليه هنائيا *
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 .تطبيق برامج تربوية هتدف إىل إكساب الطفل سلوكا جديدا يراد تعلمه *
يت سلوك  التعزيز، وهو إجراء يؤدي لتثبيت السلوك املرغوب أو تثب  :من أساليب تعديل السلوك 

  جديد مت تعليمه.

 :العالج النفسي•

العالج النفسي عبارة عن إجراء عدد من املقابالت بني املرشد النفسي واملسرتشد من اجل العالج 
وقد يكون هذا اإلرشاد فرداي أو مجاعيا، وقد أمهل هذا اجلانب كثريا من حيث الدراسة العتقادات 

حون للعالج النفسي ابإلضافة لصعوبة التواصل اللفظي  سائدة مسبقا ابن املتخلفني عقليا ال يصل 
 .حيث أن العالج يف السابق كان مبنيا على التفاهم اللغوي بني املعاجل واملسرتشد

 أخصائي اجتماعي: *

 دور األخصائي االجتماعي مع املعاق: 

 •دراسة احلالة االجتماعية للمعاقني املتقدمني والراغبني االلتحاق ابملدرسة. 

 ميول ومهارات املعاقني وتوجيههم التوجيه املناسب.  •اكتشاف

 •مساعدة املعاق يف احلصول على األجهزة التعويضية الالزمة حلالته. 

 •املساعدة يف تقدمي املساعد االجتماعية . 

 •إعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن أنشطة وبرامج العمل مع املعاق  

.)امحد حممد  االستفادة من التشريعات والقوانني سواء يف جمال العمل أو احلياة •مساعدة املعاقني على 

 ( 19، ص  2013الرنتيسي،  
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 أخصائي ارطوفوين:تشخيص عالج اضطراابت النطق واللغة *

 أخصائي عالج طبيعي: أخصائي عالج وظيفي *

 خمتص يف التعليم املهين املساند:*

تعليم ارتباطا وثيقا، ويعرف على أنه تلقني األفراد مهارات مهامه: يرتبط التكوين بكل من الرتبية وال
مهنية وفنية هتدف إىل إكساهبم كفاايت مهنية، تنمي مواهبهم وخرباهتم ومهاراهتم، ليصبحوا أكفاء 

قادرين على االندماج يف احلياة العملية والقيام بوظيفة أو دور أو شغل يف إطار ختصص معني، 
   .ية البشرية والرقي االجتماعي واالقتصاديمنتجني ومسامهني يف التنم

 من مهامهمدير املدرسة: -

 *تقبل التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة وإعطائهم فرصة التعليم مع أقراهنم العاديني.

*اإلحاطة الكاملة ابملبادئ والقواعد العامة لربامج الرتبية اخلاصة، واألهداف املرجوة من تنفيذه يف  
 املدرسة. 

 يع ثقافة الدمج وحقوق املعاقني وكيفية االستفادة من خدمات الرتبية اخلاصة. *تشج

 *متابعة الربامج املطبقة من ظرف املعلمني، وزايرهتم يف الصفوف واإلطالع على أعماهلم ونشاطاهتم. 

 *التنسيق مع موجه الرتبية اخلاصة حلصر احتياجات املدرسة )إطارات أجهزة(. 

كل فصل دراسي، حول خدمات وبرامج الرتبية اخلاصة املطبقة يف املدرسة،  *تقدمي تقرير يف هناية  
 وتوثيق اإلجيابيات والسلبيات ورفعها للوزارة. 

  



58 

 

 اهليئات املختصة:  4-2

هناك هيئات أو هياكل تنظيمية للرتبية تعمل على إجناح اإلدماج املدرسي للتالميذ املعاقني، وهده  
 واملناطق واملدارس، وسوف نلخص املهام لكل هيئة فيما يلي:اهليئات مرتبطة ابلوزارة 

 •وزارة الرتبية والتعليم:

تقوم إدارة الرتبية اخلاصة يف وزارة الرتبية والتعليم ابإلشراف العام على تقدمي اخلدمات لفئات الرتبية  
، وتقوم اإلدارة ابملهام  اخلاصة يف املناطق واملدارس، ومتابعتها املباشرة ابلزايرات امليدانية هلده الفئة 

 التالية: 

التأكد من أن التالميذ املعاقني يلتحقون بربامج مالئمة يف املدارس احلكومية ابلدولة وفقا للقوانني *
 السارية. 

دراسة تطوير الربامج والنشاطات املتعلقة ابلرتبية اخلاصة اليت تنظمها مراكز اخلدمات واملناطق  *
 التعليمية. 

الفنية للوحدات التنظيمية واملدارس لدعم جهوده يف إعداد الربامج لتدريس التالميذ  تقدمي املساعدة *
 املعاقني.

 تطوير مهارات اهليئات الفنية للوحدات التنظيمية واملدارس لدعم قدراهتم يف العمل مع املعاقني. *

 •املناطق التعليمية: 

ل منطقة تعليمية، حبيث يتكون من  جيب أن يتوفر قسم للرتبية اخلاصة ضمن اهليكل التنظيمي يف ك
فريق يقدم الدعم لكل املدارس اليت حتتاج إىل قسم خدمات الرتبية اخلاصة يف املنطقة التعليمية  
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الواحدة، كما ميكن يتم توفري أكثر من خمتص تبعا الحتياجات التالميذ يف املنطقة، من مهام قسم 
كل مباشر يف املنطقة التعليمية، يف عملية تعليم الرتبية اخلاصة يف املنطقة التعليمية انه يشرف بش 

 التالميذ املعاقني يف مدارس املنطقة التعليمية من خالل:

متابعة آليات العمل يف املدارس واإلشراف على تقدمي خدمات الرتبية اخلاصة على مستوى املنطقة *
 واملدارس . 

ل والقيد والقبول(  ورفع الكشوف  قبول التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة )احتياجات التسجي*
 للوزارة، ومتابعة إجراءات استكمال التسجيل للتالميذ.

 التنسيق مع كل املدارس لرصد التالميذ من دوي االحتياجات اخلاصة واحتياجاهتم.*

حصر احتياجات املدارس من املعلمني واإلطارات الفنية واإلشراف على توظيف معلمي الرتبية  *
  ابلتنسيق مع إدارة الرتبية اخلاصة واملوارد البشرية ابملنطقة. اخلاصة واملختصني

 التنسيق مع اجلهات واألقسام واإلدارات املعنية داخل الوزارة وخارجها لتوفري خدمات الرتبية اخلاصة. *

 نشر التوعية يف املنطقة واملدارس حول فئة االحتياجات اخلاصة وحقهم يف التعليم.*

ميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة لإلدارات املعنية خبدمات الرتبية اخلاصة  رفع كشوف أمساء التال*
 واملناهج والتقومي واالمتحاانت والقيد والقبول يف الوزارة واختاذ كافة اإلجراءات املناسبة. 

توفري فرص التدريب للمعلمني مع التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة، والتنسيق مع املدارس *
 الرتبية اخلاصة حسب احلاجة. خبصوص تدريب معلمي

 •املدارس:
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جيب أن يتوفر معلم الرتبية اخلاصة يف كل مدرسة على األقل، وميكن توافر أكثر من معلم إذا اقتضت  
احلاجة حسب أعداد التالميذ وفئاهتم، ولتقدمي خدمات الرتبية اخلاصة جيب توفري عناصر أخرى  

، ويعملون كفريق حسب احتياجات التالميذ ووفق اخلطة لتطبيق ومتابعة وتنفيذ برامج الرتبية اخلاصة
 الرتبوية للتالميذ. 

كما أنه من أهم واجبات املدارس توفري أفضل خدمات للتالميذ من دوي االحتياجات اخلاصة من 
 خالل تطبيقها املهمات التالية: 

العمل مثل فريق   •تطبيق القواعد العامة لربامج الرتبية اخلاصة يف املدرسة، من خالل تكوين فريق
 الدعم املدرسي لتقدمي اخلدمات للتالميذ ومتابعة أدائهم.

•قبول التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة بناء على توصية فريق الرتبية اخلاصة يف املنطقة  
 التعليمية، وتقدمي أفضل اخلدمات والربامج املمكنة لكل تلميذ. 

 ياجات التالميذ.•تعديل البيئة التعليمية واملدرسية حسب احت 

 •رفع تقارير دورية حول أي احتياجات للمنطقة. 

•تفعيل دور أولياء األمور، بربامج وخطط وفئات التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدرسة  
 مع ضرورة العمل على تقدمي اخلدمات املناسبة هلم مع أقراهنم.

 الوسائل والتقنيات املتخصصة:  4-3

 الوسائل التعليمية املستخدمة مع ذوي االحتياجات اخلاصة: -
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الوسائل التعليمية ميكن عن طريقها تنويع أساليب التعليم ملواجهة الفروق الفردية بني التالميذ األسوايء  
واستعداداهتم فمنهم من حيقق واملعاقني على حد سواء، فمن املعروف أن التالميذ خيتلفون يف قدراهتم 

مستوى عال من التحصيل عند االستماع للشرح النظري للمعلم وتقدمي أمثلة قليلة ومنهم من يزداد  
تعلمه عن طريقه اخلربات البصرية مثل مشاهدة األفالم ، وهلذا فالوسيلة التعليمية ليست ترفا أو شيئا  

 عنها، وفيما يلي عرض للوسائل التعليمية  مكمال للعملية التعليمية بل هي عنصر أساسي ال غىن
 :املستخدمة مع ذوي االحتياجات اخلاصة 

 الوسائل التعليمية السمعية • 

  :التسجيالت الصوتية* 

التسجيالت الصوتية هي عملية حفظ األصوات وختزينها بطرق خمتلفة وابستخدام أجهزة متنوعة،  
، كتسجيل أصوات الطيور واحليواانت  وذلك من أجل إعادة مساعها حني تدعو احلاجة لذلك 

واملوسيقى واإلنسان و أي صوت مهما كان مصدره، كما أن التسجيالت الصوتية اليت تتضمن شرحا  
وافيا للحقائق العلمية، وأيضا اليت يشرح فيها املعلم اإلجراءات اليت جيب أن يتبعها التلميذ، وإجراءات 

لية يف إدراك التلميذ ومساعدته على تنمية القدرات  األمان اليت جيب أن يراعيها، قد أثبتت فعا
  :ومن أمثلة التسجيالت الصوتية املستخدمة االبتكارية، 

 تسجيل القصص العلمية املقررة يف املنهج والربامج الدراسية. -

 سهولة االستعمال حبيث ميكن لكل تلميذ استخدامه . - 

 ة ويسر .ميكن إعادة املعلومات اليت تسمع مرة اثنية بسهول -

 ميكن تسجيل أصوات التالميذ يف احلصة وبيان األخطاء فيها.   -
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 املسجل يساعد على التعلم الذايت واكتشاف أخطاء التعلم  -

 معاجلة عيوب النطق و الكالم عند بعض التالميذ  -

 *الكتب الناطقة : 

حدى املواد  وهى عبارة عن تسجيل نص الكتاب على األشرطة الصوتية أو االسطواانت، ومتثل إ
التعليمية اليت تساعد ذوي االحتياجات على حتصيل املعارف املختلفة، وتفيد هذه الطريقة يف نقل 

املعارف للتالميذ ، ولقد ظهرت أجهزة تسجيل صويت ذات سرعات متعددة، وظهر ما يسمى جبهاز  
بثالث طرق   التخاطب املضغوط ،حيث ميكن إنتاج التسجيالت الصوتية املستخدمة مع هذا اجلهاز

 : هي

 .التحدث بسرعة أثناء التسجيل-

 .معدل سرعة العرض أثناء االستماع  -

 .جتزئة أو قطع عينات حمددة من التخاطب -

 ومن خصائصها

 سرعة نقل املادة العلمية.  -

 ميكن مساعها من قبل املعلم قبل تقدميها إىل التلميذ.-

 .تكرار السماع والتوقف عنه يف أي وقت -

 املسلسالت اإلذاعية التعليمية : *
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  :من أساليب التعليمية وهو مسرحة املناهج وحتويلها إىل قالب درامي، ومن أهم مميزاهتا

 .عرض املادة العلمية بطريقة تثري االنتباه وجتذب التلميذ-

 .تساعد ذوي االحتياجات على اإلملام مبوضوع املسلسل واالنفعال معه-

  صورة قالب درامي قريب من الواقع احليايت للطالب. تقدم املادة العلمية يف -

 •الوسائل التعليمية اللمسية:

العداد احلسايب:  مت تطويره ليساعد ذوي االحتياجات إلجراء العمليات احلسابية من مجع وطرح  *
 .وضرب وقسمة لإلعداد الصحيحة والكسور

 النماذج واجملسمات التعليمية : *

الوسائل التعليمية اليت حتقق حماكاة الواقع العلمي ومعاجلته ويقصد هبا األشكال  تعد النماذج من 
املصنوعة اليت تتميز أببعاد ثالثية حملاكاة الواقع أو شيء ما، أو إعادة تشكيل الواقع أو الشيء  

تقع  األصلي، أو تعديله، أو إعادة ترتيبه، أو اختصاره ابستبعاد بعض عناصره، و اجملسمات التعليمية 
يف واحدة من اجملموعات اخلمس آالتية: النماذج التعليمية، األشياء املبسطة، العينات، الكرات 

األرضية، وهذه اجملموعة من الوسائل تعرف ابألشياء احلقيقة املعدلة من بينها النماذج التعليمية اليت  
حلجم حىت يصبح يف صورة  يتم فيها تغيري أو تعديل أو ترتيب بعض األجزاء الطبيعية أو التحكم يف ا

بصفة عامة ولذوي  ءأن فلسفة استخدام النماذج التعليمية لألسواي يسهل االستعانة هبا يف التدريس،
 االحتياجات بصفة خاصة تقوم على األهداف الرتبوية اليت تصمم من أجل حتقيقها وتتمثل فيما يلي: 

 .  تكبريهمعاجلة مشكلة صعوابت احلجم، من خالل تصغري اجملسم أو  - 
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 . معاجلة مشكلة البعد الزماين واملكاين -

 إاتحة الفرصة للدارسني لإلطالع على تفاصيل األجزاء الداخلية للجسام.  -  

 تبسيط األصل حبذف املعقد وفقا لقدرات املستقبلني واهلدف من النماذج. -

  علومات جيدة.مساعدة املتعلم يف الربط بني املفاهيم املختلفة واالستدالل منها على م -

 التفسري...اخل( – القياس –تدريب املتعلم على عمليات التعلم املختلفة ) املالحظة  -

 توضيح العالقات بني األجزاء أو األعضاء املختلفة. -

تعد الرسوم البارزة من الوسائل التعليمية اليت ميكن أن متد ذوي االحتياجات   : الرسومات البارزة *
اخلربات استخدام حاسة اللمس، حيث استخدام تلك الرسوم البارزة يتيح لذوي  ابلعديد من 

االحتياجات اكتساب العديد من احلقائق واملفاهيم من خالل ملس تلك الرسوم البارزة وتفحصها 
بعناية، وتعد الرسومات البارزة أكثر الوسائل انتشارا يف مدارس ذوي االحتياجات وذلك لسهولة 

 املفاهيم الغامضة يف مجيع املقررات الدراسية. إنتاجها وتوضيح 

الصور اللمسية :بدأ استخدام هذه الصور لفوائدها التعليمية حيث ميكن من خالهلا تفسري العالقات *
بني أألشياء واألحداث بفاعلية، وميكنها أن تنقل يف كثري من األحيان معلومات بدقة أكرب من 

عن سطح ابرز يوضح معامل األشياء يف الطبيعة ومكتوب  الوصف اللفظي، والصورة اللمسية عبارة
عليها مكوانت الصورة اللمسية، وتكون مبثابة رسوم توضيحية ابرزة، ويتم إنتاج الكتب املصاحبة   

 .ابلصور اللمسية من خالل لصق الصورة اللمسية جبوار املادة العلمية املكتوبة

 •وسائل الكمبيوتر املتعددة الناطقة : 
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املتعددة الكمبيوترية: أدوات ترميز للرسالة التعليمية من لغة لفظية مكتوبة على هيئة نصوص  الوسائل 
أم مسموعة منطوقة وكذا الرسومات اخلطية بكافة أمناطها من رسوم بيانية ولوحات ختطيطية ورسوم 

ا ميكن  توضيحية وغريها، هذا ابإلضافة إىل الرسوم املتحركة والصور املتحركة والصور الثابتة كم
استخدام خليط أو مزيج من هذه األدوات لعرض فكر ة أو مفهوم أو مبدأ أو أي نوع أخر من أنواع 
احملتوى، ويرتبط مفهوم الوسائل املتعددة الكمبيوترية مببدأين مها التكامل والتفاعل ويشري التكامل إىل  

فاعل إىل الفعل ورد الفعل بني  املزج بني عدة وسائل خلدمة فكرة أو مبدأ عند العرض، بينما يشري الت
املتعلم وبني ما يعرضه عليه الكمبيوتر ويتضمن ذلك قدرة املتعلم على التحكم فيما يعرض عليه  

وضبطه عند اعتبار زمن العرض وتتابعه واخليارات املتاحة من حيث القدرة على اختيارها والتجول  
للغات يف الوسائل املتعددة الرقمية، والوصف  ومت إدخال الوصف الصويت، والرتمجة ملعظم ا .فيما بينها 

الصويت هو إدخال وصف سردي للعناصر البصرية بكافة أشكاهلا داخل الربامج، وذلك لذوي  
االحتياجات، وهناك العديد من الربامج املستخدمة لتساعد ذوي االحتياجات اخلاصة أثناء تصميم  

 حممد الباز، بدون سنة(   وإنتاج برامج الوسائل املتعددة الكمبيوترية. )مروة

 منوذج ألساليب وتقنيات تدريس املعاق بصراي )اململكة العربية السعودية منوذجا(: •

 األساليب التقنية لتعلم ذوي اإلعاقة البصرية يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم:

ليم منذ بدأ لقد تعددت أشكال وأساليب رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية يف وزارة الرتبية والتع
 برانمج دمج هذه الفئة يف مدارسها وذلك من خالل اآليت:

 املناهج الدراسية  *
إن منهج ذوي اإلعاقة البصرية هو نفس منهج وزارة الرتبية والتعليم مع تطور يف بعض املوضوعات 

 اليت ال تتناسب مع طبيعة الكفيف.
 وتستخدم تقنية الطباعة بطريقة برايل للمناهج الدراسية  
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 مركز مصادر التعلم: *
لقد مت ختصيص ركن يف مركز مصادر التعلم يف بعض املدارس حيتوي على الوسائل التعليمية اخلاصة  

ابملكفوفني كاخلرائط اجلغرافية البارزة وبعض اجملسمات والوسائل التعليمية ملادة العلوم وبعض اجملالت 
طلبة لتسجيل الدروس، و يستخدم والقصص املطبوعة بطريقة برايل وتوفري مسجالت لبعض ال
 الطالب الكفيف هذه املطبوعات كبقية التالميذ العاديني.

 توفري آلة بركينز:  *
يتم تزويد كل طالب يدمج يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم آبلة بركينز الستخدامها يف التعلم )يقوم 

رس وزارة الرتبية والتعليم والعمل على املعهد السعودي البحريين بتوفري اآلالت للطلبة املدجمني يف مدا
 صيانتها إذا لزم األمر( 

 استخدام األدوات واألجهزة للتنقل املستمر:  *
أن من أهم املواضيع اليت اهتمت هبا وزارة الرتبية والتعليم عند دمج الطلبة املكفوفني هو موضوع فن  

كفوفني فن احلركة والتنقل أبمان مع  التعرف والتنقل، كذا تعقد ورش تدريبية هدفها تدريب الطلبة امل
تعريفهم على مرافق املدرسة، كما يتم تدريب الطلبة العاديني على أسلوب التنقل واحلركة مع الطالب 

الكفيف، وتستخدم األدوات واألجهزة املستخدمة يف التنقل املستقل كالعصا البيضاء اخلاصة  
 للمكفوفني. 

 : توفري احلاسب اآليل الناطق للمكفوفني *
نظراً لالنفتاح التكنولوجي والتطور التعليمي والتعليم ابلتعليم االلكرتوين وذلك كم خالل املشاريع  

واملناهج احلديثة يف التعليم فوضعت وزارة الرتبية والتعليم الطلبة املكفوفني من هذه الفئات اليت تستفيد 
 مزود بربانمج انطق تربعاً من من هذه الربامج فقد حصلت وزارة والتعليم على سبعة عشر حاسب آيل

شركة جيبك للبرتوكيماوايت ومت توزيعه على الطلبة، وذلك مسايرة إلقراهنم العاديني حيث يتم حالياً  
تدريب هؤالء الطلبة على كيفية استخدام اجلهاز والتعامل معه، ومن مث استخدامه يف تعليمهم وربط  

 ابلشبكات العاملية . 
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 اإلعاقة البصرية:امتحان الطلبة من ذوي  *
تقوم إدارة الرتبية اخلاصة ابلتعاون مع إدارات التعليم الثالث )ابتدائي واإلعدادي والثانوي( وإدارة  

االمتحاانت واملعهد السعودي البحريين للمكفوفني بشأن امتحاانت الطلبة حيث حتول أسئلة 
االمتحاانت االمتحان يف  االمتحان من اخلط العادي إىل خط برايل وذلك من خالل تسليم إدارة

 قرص مرن يتم حتويله إىل الكتابة بطريقة برايل. 
ومؤخراً مت استخدام تقنية احلاسب اآليل الناطق يف االمتحاانت حيث يوجد بعض الطلبة اللذين 
ميتحنون بواسطة هذه التقنية فعن طريق احلاسب الناطق جتمع إجابة الطلبة بواسطة القرص املرن  

بواسطة الكمبيوتر العادي فبذلك يتم تصحيح أوراق املمتحن عن طريق املصحح  وتسحب اإلجاابت 
 العادي مع الطلبة يف مراكز تصحيح االمتحاانت.

 ضعاف البصر: 
إن مدارس وزارة الرتبية والتعليم هبا عدد من الطلبة ضعاف البصر فهم طلبة عاديون إال أنه تنقصهم 

كفوفني وال مخس حواس كاملبصرين، فهم يقعون بني فئة  الرؤية بوضوح فليس لديهم أربعة حواس كامل
 املبصرين وبني فئة املكفوفني فيتم تنمية مهارة ما تبقى من القدرة البصرية بعدة طرق: 

احلرص على استعمال النظارة الطبية إذا استدعى األمر وذلك بعد فحص الطبيب له، استخدام 
ذات اخلط األسود الغامق الكبري أثناء الكتابة   املكربات،تكبري الكتب الدراسية،استخدام أقالم

،استخدام الورق ذات اللون األصفر الكرميي ،استخدام مصباح الطاولة للقراءة والكتابة )حيث يتم  
تزويد طاولة الطالب هبذا النوع من املصابيح لضمان وضوح الرؤية للقراءة والكتابة(، استخدام املسطرة  

صاصي الرتبية اخلاصة أو املعلم، حيث يستخدمها الطالب يف القرائية )يقوم بتصميمها اخت
 (2016)اجلمعية اخلليجية لإلعاقات، .القراءة(،استخدام جهاز تكبري املطبوعات 
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 املدرسة:  -4-4

من خالل هدا العنوان، سوف نتطرق إىل ما جيب أن توفره املدرسة للتالميذ املعنيني ابإلدماج  
الربامج الدراسية، توفري األدوات، األساتذة وغريها من شروط إجناح اإلدماج  املدرسي، من حيث نوع 

 املدرسي. 

فيما يلي شكل يوضح األنواع املختلفة اليت يتم فيها تدرس وتعليم التالميذ دوي االحتياجات  
 اخلاصة، حسب احتياجات كل تلميذ، وهي قسمني. 

 يس حسب احتياجات التلميذ املعاق ( :طرق التدر 01شكل رقم )                           
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 برامج الدمج املكانية:  -أ

 برانمج الدمج يف الفصل الدراسي العادي: *

يعد الفصل الدراسي العادي اخليار التعليمي األفضل لكل لتميد مؤهل لتلقي خدمات الرتبية اخلاصة،  
التلميذ يف هده الربامج إىل خدمات املساندة، من طرف معلم الرتبية اخلاصة يف الفصل وقد حيتاج 

 الدراسي العادي )إىل جانب معلم الفصل العادي األساسي(. 

وخدمات املساندة هنا هي مجيع اخلدمات اليت حيتاجها املعاق لكي يستفيد من الرتبية اخلاصة،  
دمات التصحيحية )مثل العالج النطقي/القياس تتضمن هذه اخلدمات توفري املواصالت، اخل

 السمعي/اخلدمات النفسية/اإلرشاد واخلدمات الصحية( . 

 برامج الدمج يف فصل الرتبية اخلاصة: *

فصل الرتبية اخلاصة، فصل دراسي يف املدرسة العادية يتلقى فيه عدد من التالميذ من ذوي 
خلاصة مؤهل، ضمن اخلطة الرتبوية الفردية،  االحتياجات اخلاصة تعليمهم من طرف معلم الرتبية ا

يقضي هؤالء التالميذ يومهم الدراسي كليا أو جزئيا يف هدا الفصل، وميكن دجمهم مع التالميذ  
 العاديني يف بعض األنشطة غري الصفية. 

مج  هنا يقصد ابخلطة الرتبوية، املنهج الذي سيتم قياس وتقييم التلميذ من خالله، أين يتم تصميم الربان
للتلميذ حسب تشخيص وتقييم مستوى أدائه، وحتديد جماالت القوة واجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني، 

وتشمل اخلطة الرتبوية الفردية، على كل اخلدمات األساسية وخدمات املساندة اليت حيتاجها التلميذ  
ج وموائمة التعليم،  أثناء العملية التعليمية، توضع من قبل الفريق املختص، كما ميكن تعديل املنه 

وإدخال تعديالت على أساليب التقييم، أو اإلعفاء من تقييمات حمددة، حيث يعفى التلميذ من 
 االختبار الوطين وتطبيق اختبار بديل.  
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الفصول  يف  دجمه  تعذر  حالة  يف  حمددة،  شروط  وفق  الصفوف  هده  التلميذ  وقبول  تسجيل  ويتم 
 العادية، منها مثال: 

  

 خارج املدرسة:برامج *

تقدم اخلدمات التعليمية الضرورية للتالميذ يف املنزل أو املستشفى أو غريها، نتيجة عوامل حالت دون 
 حضوره اليومي إىل املدرسة، تسمى أيضا ابلبدائل الرتبوية خارج املدرسة. 

ة(، وجيب يف هذه احلالة جيب تقدمي التقرير الطيب املعرتف به )جهات رمسية كاملستشفيات احلكومي
حتديد اجلهات واملعلمني املعنيني بتقدمي اخلدمات للتلميذ يف اخلطة الرتبوية الفردية، يكون بشكل 

 مؤقت من أمثلته:
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تقدم الربامج الرتبوية يف منزل التلميذ، الذي متنعه اإلعاقة من االلتحاق ابملدرسة  التدريس يف املنزل:-
اجلسمية الصحية الشديدة   وهدا البديل أكثر استخداما مع دوي اإلعاقات 

 )القلب/الصرع/السكري/قصور كلوي/سرطان...(. 

إذا اقتضت احلالة الصحية للتلميذ، املكوث يف املستشفى فرتة زمنية   التدريس يف املستشفى:-
هدا ال يعين حرمانه من التعليم، لدا وضع منوذج التعليم يف املستشفى لتلبية احلاجات   -نسبيا-طويلة

  10إىل  8الفئة من التالميذ، ويتم تنفيذ الربامج التعليمية فرداي او يف جمموعات صغرية ) الرتبوية هلده 
تالميذ(، وإذا أمكن نقله إىل إحدى غرف املستشفى اجملهزة لتنفيذ هذا النوع من التعليم فيكون 

 أحسن، ألنه يكون يف ظروف قريبة من ظروف الفصل الدراسي العادي. 

 اخلدمات املساندة:-ب

 امج غرف املصادر: بر *

يذهب التالميذ إىل هذه القاعات، واملوجودة يف املدرسة العادية، خالل فرتات متعددة من اليوم 
الدراسي لتلقي الدعم املناسب، كتلقي جلسات فردية يف مادة معينة حسب احتياجاته املوصى هبا يف  

فرتة البقاء هبده القاعات ال تزيد عن  اخلطة الرتبوية الفردية، وهو ما يتم من طرف معلم الرتبية اخلاصة،
 نصف اليوم الدراسي بشكل فردي أو مجاعي. 

هنا يدرس التلميذ املعاق يف الفصل الدراسي العادي، وتعمل غرفة املصادر وفق منحى تصنيفي، أي  
ختدم فئة إعاقة من نفس النوع، أو وفق منحى غري تصنيفي، أي ختدم فئات إعاقات خمتلفة، تتوفر 

 غرف على معدات وأدوات خاصة تتفق والوظائف املرجوة منها. هذه ال
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حيث يوضع الطفل يف الفصل الدراسي العادي مع تلقيه مساعدة خاصة بصورة فورية يف حجرة 
خاصة ملحقة ابملدرسة حسب جدول اثبت وعادة ما يعمل يف هذه احلجرة معلم أو أكثر من 

 . مع ذوي االحتياجات اخلاصة  معلمي الرتبية اخلاصة الذين أعدوا خصيصا للعمل

هي غرفة يف املدرسة العادية، ذات اتساع حيقق سهولة التدريب واحلركة    :وتتميز غرفة املصادر ابآليت
تتوسط مواقع فصول املدرسة اليت حيتاج التالميذ للرعاية يف هذه الغرفة، ويسهل حركة ذهاهبم إليها  

 دون صعوابت. 

ربوية ووسائل تعليمية متكن من حتقيق خدمات للطالب بكفاية  هذه الغرفة مزودة أباثث ومواد ت
مطلوبة وتفي ابحتياجات التالميذ احملولني إليها أو املرتددين عليها وخاصة يف التغلب على الصعوابت 

 "ميكن تقسيم هذه الغرفة إىل أركان يف إطار املواقف واخلربات التعليمية  التعليمية اليت يعانون منها،و
وكل ركن مزود ابلوسائل واملواد   " الرتبوية ب م القراءة ، ركن للعمليات احلسابية ، ركن لأللعاركن لتعلي

اخلاصة به، مبا يسمح للمعلم استخدامها وتوظيفها يف يسر وكفاءة، يقوم على تقدمي اخلدمات بغرفة 
معينة   ويرتدد على هذه الغرفة التلميذ الذي يعاين من صعوابت تعليمية املصادر مدرس متخصص

بعض الوقت " يف مادة   "حسب جدول معني خالل اليوم الدراسي للحصول على مساعدة خاصة 
معينة أو يف حل مشكلة تواجهه ، أو التخلص من مشكلة سلوكية أو نفسية معينة " عيوب نطق  

 مثال " مث يعود التلميذ للقسم العادي.

 خدمات العالج الطبيعي والعالج الوظيفي: *

يتلقى التلميذ جلسات عالجية فردية خالل اليوم الدراسي، وميكن تقدمي هده اخلدمة يف الفصول اذا  
كان الوضع يسمح بدلك او أيخذ التلميذ اىل غرفة او مكان متخصص داخل املدرسة او  

خارجها.هده العالجات يقدمها املعاجل الذي يقوم بتحسني القدرة على القيام ابملهام  
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ة تعليم أشياء فقدت نتيجة املرض او اإلصابة(، والعالج الطبيعي يركز على املهارات والوظائف)إعاد
 احلركية األساسية مثل القفر/ املشي/صعود السالمل. 

 برامج التأهيل املهين املساند:*

هناك برامج قد يستفيد منها تالميذ الرتبية اخلاصة بعد انتهائهم من التدريس، وهي برامج التأهيل  
ملساند، وهي برامج غري أكادميية، ميكن التعاون فيها مع جهات معينة ابلتأهيل املهين، كمعاهد  املهين ا

 التكنولوجيا التطبيقية ومراكز أتهيل دوي اإلعاقات.

 *خدمات مساندة أخرى حسب حاجة التلميذ: 

املعينات والوسائل اليت  مثل توفري األجهزة التعويضية والتدريب عليها، اليت هي عبارة عن جمموعة من 
تعمل على تعويض جزء مفقود من اجلسم أو وظيفته، أو مساعدة أعضاء اجلسم املصابة عل العمل 

 ألقصى حد ممكن، او مساعدة التلميذ املعاق على التعلم واالستفادة من القدرات املتبقية لديه. 

 طرق تدريس وتعليمية املواد: 4-5

 : (16) مروة حممد الباز، بدون سنة،صاالحتياجات اخلاصة والعادين الفرق بني التدريس التالميذ ذوي

 الفرق يف تدريس لذوي االحتياجات اخلاصة والعاديني يكمن يف نقطتني مها: املناهج وطرق التدريس. 

 الفرق يف املناهج: •

سبقا من حيث املناهج يف التعليم العام ختتلف عن مناهج الرتبية اخلاصة، فاملناهج للعاديني توضع م  
قبل من قبل جلنة متخصصة واليت تتناسب مع املرحلة الدراسية واجلانب العمري هلذه املرحلة، أما ذوي  
االحتياجات اخلاصة ال ميكن وضع املناهج مسبقا. ولكن يتم وضع خطة منهج لكل طفل على حده 
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له خطة خاصة به  وفقا لقدراته واستعداداته ومدى أدائه يف تعليمه للمهارات املختلفة فكل طفل 
توضع وفقا لقدراته األدائية وتوضع اخلطة الفردية وفقا ملعايري معينة مثل الفرتة الزمنية و مدى أداء  
الطفل يف تعليم املهارة، ويتم حتديد األهداف طويلة املدى، واألهداف قصرية املدى. ويتم وضع  

 .الالزمة لتحقيق املهارة األهداف الفرعية يف اخلطة وحتديد املواد أو الوسائل التعليمة

 :•الفرق يف طريقة التدريس

هناك أيضا اختالفا يف طريقة التدريس والوسائل املستخدمة يف العملية التعليمية، حيث يف الغالب  
تتبىن طر ق التدريس الفردية يف التدريس لذوي االحتياجات اخلاصة، يف حني تتبين طرق تدريسية  

اديني يف املراحل التعليمية املختلفة ، هناك بعض االعتبارات الرتبوية  الع لمجاعية يف التدريس لألطفا 
 :ت فيما يلي ت اليت جيب مراعاهتا عند التدريس لذوي االحتياجات اخلاصة،وتتمثل هذه االعتبارا

اخلضار" يرجى استخدام  /*عند تدريب الطفل على التعرف على عناصر معينة يف البيئة مثل" الفاكهة
قية" إذا كان هذا ممكن" مث استخدام جمسمات مث صور واضحة ذات ألوان مطابقة النماذج احلقي

 .للواقع مث استخدام صور أبيض و أسود مث الرسم البسيط مث الشكل و ظله

ضرورة استخدام املداخل احلسية للطفل عند التدريب حىت ميكن تكوين صورة متكاملة لدي  . *
مثال "فاكهة الفراولة" نستخدم التذوق / الشم / اللمس /  الطفل عن الشيء الذي يتدرب علبه 

 .البصر" لتكوين صورة كاملة عنه مما يساعد يف تثبيت املعلومة لديه

* ابلنسبة للمفاهيم مثل " الطول/ الوزن / احلجم /..." جيب الرتكيز على ما نريد تدريب الطفل عليه 
هو مطلوب منه وذلك عن طريق تثبيت  فقط خصوصا يف بداية التدريب حىت يستوعب الطفل ما 

 .خصائص األشياء مث تغيري فقط اخلاصية اليت نريد تعليمها للطفل
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* معرفة أن العمليات املعرفية تسري يف النمو والتطور من مرحلة العينية إىل مرحلة العمليات اجملردة و  
ة والضوء / املادة الصلبة  هذا يستلزم تدريج التدريب لدي الطفل من املفاهيم احملسوسة مثل (احلرار 

الطاقة والشغل/ الذرة واجلزء والعنصر( و أيضا من (والسائلة والغازية) حىت املفاهيم اجملردة مثل 
جسم اإلنسان ككل مث تناول األجهزة واألعضاء واألنسجة  بالكليات حىت اجلزئيات مثل  تركي

 .واخلالاي

يف املدارس وميكن استخدام غرفة املصادر يف تعليم  *امليل إىل تقليل استخدام سلوك العزل هلذه الفئة
 .هذه الفئة و العمل على إاتحة الفرصة هلؤالء األطفال وتشجعهم على االعتماد على ذاهتم

* التخطيط اجليد ألنواع النشاط اليت تساعد على استبدال سلوك غري مرغوب فيه بسلوك مرغوب فيه 
حتمل املسؤولية. و أن يكون ا قادر على استخدام و جيب أن يتحلى معلم هذه الفئة ابلصرب و 

 .تكنيكات تعديل السلوك

* ضرورة حصر عناصر املوقف التعليمي و استخدام طرق متدرجة يف التدريب واستخدام أدوات  
 ووسائل متنوعة حىت ميكن توصيل املعلومات إىل الطفل.

ل أمامهم إىل الدافعية والرغبة يف  * اعتماد اخلطط الفردية على ميوهلم وقدراهتم حبيث نفسح اجملا
التعليم مع ضرورة التكرار والتمرين لكي نعمل على تثبيت املهارة املتعلمة. والتعزيز االجيايب للسلوك 

 املرغوب فيه و أن تكون فرتة العمل قصرية حىت ال يشعر ابمللل.

 طرق تدريس التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة:•

 :ّيات التعليمية يف عملية الدمج واليت يعتمد عليها الدمج، ومنهاتوجد جمموعة من االسرتاتيج
 التعليم املتعاون : *
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هو خلط التالميذ معاً ضمن جمموعات تعليمّية، إذ يوجد الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة مع  
الطالب العاديني، وهكذا حيدث تفاعل بني كافة التالميذ، مما يساهم يف جعل الطالب ذوي 

اخلاصة يتكّيفون مع الصف الدراسّي، وال يشعرون بوجود أي فرق بينهم وبني التالميذ   االحتياجات 
 .اآلخرين، ويساهم هذا األسلوب أيضاً يف تعزيز العملّية التعليمّية

 أسلوب التدريس : *

هو تدريب املعلم على التكّيف مع وجود تالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة، عن طريق وضع  
عل األسلوب املّتبع يف التدريس حيرص على بناء بيئة تواصلّية مع كافة  تعديالت تساهم يف ج

الطالب، ويبتعد عن وجود أّي فوارق أو متييز بينهم، ويشمل أيضاً االهتمام ابملناهج الدراسّية  
املساعدة للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، مما يساهم يف توضيح املادة الدراسّية هلم مثل: توفري 

 .وتّية التلميذ الكفيف، حىت يتمّكن من مراجعة مواده الدراسّيةطرق تسجيل ص

 خلط الصفوف : *

هي إسرتاتيجية تعليمية هتدف إىل دمج صف التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة، يف صف من  
الدراسية، عن  التالميذ اآلخرين يف حصة واحدة ومراقبة كيفّية تفاعل التالميذ معاً، ومع املعلم، واملادة 

 .طريق إعداد خطة تربويّة هتدف إىل قياس، وتقييم كفاءة تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف املدرسة
  اعتبارات الدمج الرتبوي العامة يف تعليم التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة:

 االعتبارات الرتبوية للتالميذ من دوي اإلعاقة اجلسدية واحلركية: -1

اجلسدية أو احلركية، قد ال تكون لديه أي صعوبة أكادميية الن تطوره مياثل تطور  التالميذ ابإلعاقة 
زمالءه بشكل عام، لكن قد حيتاج إىل مزيد من الوقت إلهناء أي مهمة، أو بعض األدوات 

 واألساليب والتقنيات املساعدة.
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والوصول والتجول بسهولة إىل توفري االستعدادات الالزمة لتسهيل حركة الطالب يف دخول املدرسة 
مجيع املرافق )ضمن املدرسة( وترتيب املقاعد يف الصف بشكل يسمح بسهولة احلركة داخله، مثال:  

 املمرات اخلاصة للكرسي املتحرك، املقابض اخلاصة ابجلدار، مقابض األبواب، احلمامات... 
، كأداء الواجبات أو أثناء التقييم  غالبا ما تؤثر اإلعاقة اجلسدية على سرعة اجناز املهام الدراسية

 )االمتحاانت( لدا جيب منح التلميذ الوقت الكايف لدلك.
تعديل املتطلبات والوسائل التعليمية مثل: تسهيل وصوله إىل الصبورة وللكتابة أو الرسم، أو يتم وضع  

 صبورة مناسبة لطول الكرسي، أو إعطائه صبورة صغرية أمامه على الكرسي.
 افق الصحية اليت تتناسب واحتياجات التالميذ دوي االحتياجات اخلاصة احلركية. توفري املر 

 االعتبارات الرتبوية للتالميذ من دوي اإلعاقة السمعية )ضعف السمع(: -2

 جتهيز البيئة التعليمية بوضع مثريات بصرية مفيدة وواضحة. -   

 جلوس التلميذ يف الصفوف األمامية.-   

 تعليمية واملعينات للتالميذ، ابلتنسيق مع املناطق التعليمية. توفري األجهزة ال -   

مراعاة حتقيق التواصل البصري أثناء التحدث مع التلميذ ضعيف السمع، مثل لغة اجلسد -   
 وتعبريات الوجه واإلمياءات، )لغة اجلسد: مثل ملس املعلم كتف أو يد التلميذ كتعبري لالهتمام(. 

 التحدث إىل ضعيف السمع، فال جيوز اإلسراع أو البطء. مراعاة سرعة الصوت عند -  

عدم تشغيل أجهزة التكييف أو غريها من األجهزة ذات األصوات املرتفعة داخل الصف، بسبب  -   
 تضخم أصواهتا بواسطة مساعات األذن.
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رموز  يعتمد التلميذ ذو اإلعاقة السمعية، على حاسة البصر يف التعلم لدا من األفضل استخدام ال-   
 املعربة واجملسمات والصور يف شرح الدرس.

 عدم تعريض التالميذ لإلضاءة الشديدة، الن دلك مينعه من قراءة الشفاه والتواصل مع املعلم.-   

توجيه أسئلة للتلميذ من حني آلخر، للفت انتباهه والتأكد من عدم تشتته، مع جتنب توجيه  -  
 سؤال "هل فهمت؟". 

 وي اإلعاقة البصرية:اعتبارات تربوية لد-3

 تدريب التلميذ الكفيف على التوجه واملهارات احلركية أو التنقل يف الصف ومرافق املدرسة.-  

اختيار املكان )املقعد( املناسب يف الصف الدراسي، أي يف الصف األمامي ضمن منطقة مضيئة،  -  
 حسب احلالة.

 قراءة ما يكتب على الصبورة بصوت واضح ومسموع. - 

 م وضع معيقات داخل ممرات الصف )حمافظ...(. عد- 

 عدم شعور املعلم ابحلرج من استخدام كلمات كمتعلقة ابلبصر مثل: أنظر،مادا تشاهد،.... - 

تعريف التلميذ ابلطرق اخلاصة اليت يستخدمها يف تعلمه )االعتماد على حاسة السمع،  - 
 برايل،الربامج الناطقة(. 

التالميذ يف املدرسة،الن عملية الدمج معه تكون شاملة )اجلوانب   اعتبار التلميذ الكفيف كباقي- 
 النفسية واالجتماعية واألكادميية( بشكل فعال.
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توفري األدوات الالزمة للتعلم حسب حاجة الكفيف، مثل طريقة برايل، وضعيف البصر مثل - 
 نصوص خبط مكرب. 

 التوحد: اعتبارات تربوية للتعامل مع التلميذ من دوي طيف  -4

 االعتبارات البيئية: *

جيلس يف مكان أين يكون حمددا من ثالثة جوانب، حلصر املثريات اخلارجية اليت ميكن أن تصدر  -  
 من احمليطني به.  

ختفيف املثريات البصرية والصوتية يف املكان الذي جيلس به التلميذ، حىت تكون مناسبة ومرحية -  
 ومناسبة حلالته وخصائصه. 

 الربامج )اجلداول البصرية(:*

 حتضري جدول حيتوي على صور بصرية، وتعليقها يف الصف، مع إبقائها يف نفس املكان. -  

ون القراءة ميكن استخدام البطاقات املصورة وتسجي ابلنسبة للتالميذ الدين ال يستطيع-  
 االستجاابت اليت يتم إنتاجها. 

 استخدام الدالئل البصرية:*

 وضع اسم التلميذ على املقعد املخصص له يف لصف. -  

 إعداد أنشطة تعتمد على دالئل بصرية، لتقليل احلاجة إىل التعليمات السمعية. -  

 التعليمات الشفهية اللفظية: *
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 استخدام التعليمات والتعبري اللغوي مع التلميذ.-  

 تطوير املهارات واحلركات احلسية.-   

 الرتكيز على نقاط القوة واالهتمامات الذاتية للتلميذ.-   
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 القدرات العقلية5-1

 الدافعية الذاتية  5-2

 غياب االضطراابت املصاحبة 5-3

 املرافقة لإلعاقة احلركية االضطراابت احلسية •    

 •التخلف العقلي واالضطراابت املصاحبة     

 الشراكة العائلية  5-4

 أمهية إشراك األسرة يف تعليم الطفل املدمج •    
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يف املدرسة العادية مع أقرأهنم األسوايء جيب القيام بعملية القياس والتقييم وإجراء   لقبل دمج األطفا 
القدرات واخلصائص النفسية والبيداغوجية هلؤالء الطفل كدا ميوهلم،حىت يتم   اختبارات،لتحديد

 تصنيفهم إىل جمموعات أين يتم إعداد برامج فردية لكل طفل. 

 القدرات العقلية: 5-1

التعلم عملية فيزيقية عصبية فسيولوجية، حتتاج إىل بناء عصيب متكامل، لدلك يف عملية الدمج  
للمعاقني يتم اختيار األطفال املعاقني الدين لديهم القدرة على التعلم والتدريب، فيشرتط إعاقة ذهنية 

ده على حتديد بسيطة يقدرها املختص النفسي )فريق الرتبية اخلاصة( معتمدا على عدة وسائل تساع
درجة اإلعاقة، ويستعمل يف القياس مجيع جوانب الطفل لتحديد القدرات العقلية العامة من خالل 

 ، من بني املقاييس نذكر:QIأداء الطفل للعديد من األنشطة، بعدها حتديد نسبة ذكائه 

-Echelle de performance Borelli-Oléron                                               

-Echelle d intelligence de Wechsler, pour enfant (wics.IV)               

-Echelle d aptitude pour enfants de McCarthy                                  

-Echelle de Maturité mentale de columbia.                                       

 ( 6،ص2017عداد منهاج التكفل الرتبوي ابألطفال املعاقني ذهنيا ،)اللجنة الوطنية إل

درجة،حيث ال    75-70عموما يقبل دمج األطفال الدين لديهم أتخر دهين خفيف بدرجة دكاء 
يتعدى العمر العقلي ألفراد هذه الفئة مثاين سنوات، يعترب أفراد هذه الفئة قابلني للتعلم و االستفادة 

من الربامج الرتبوية مع العلم أهنم بطيئو التقدم، وهو ما ميكنهم من تعلم القراءة والكتابة ومبادئ  
يتالءم و مستوى القدرات العقلية لديهم، ورمبا   احلساب، وأفراد هذه الفئة قابلون للتعلم و التدريب مبا 
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تستطيع قلة منهم إمتام مرحلة الدراسة االبتدائية بشيء من البطء يف األداء، كما ميكن تدريبهم على  
 كثري من األعمال اليدوية غري املهارية يف ورشات حممية. 

إعاقات ذهنية بسيطة، أين مت  يف جتربة ابجملتمع السوداين يف هدا اجملال، اثبت إمكانية دمج أطفال 
درجة، فلوحظ عدم قدرة  75-55سنوات ،ودرجات قدراهتم العلية  10-5حتديد العمر الزمين بني 

األطفال على الرتكيز وأيضا بعض املواد يصعب توصيلها للطفل املعاق مثل الرايضيات واللغة العربية،  
ستطيعون إدراكها، لكن رغم دلك استفاد فقد مت تدريسهم هده املواد بطريقة مبسطة ومعينة، حىت ي

)حممد صادق،  األطفال الدين مت دجمهم من الربامج التعليمية، مقارنة مع أطفال مل يطبق معهم الدمج. 

 (06،ص2014

 الدافعية الذاتية:  5-2

ال نتوقع من ذوي اإلعاقة النجاح من خالل اإلدماج املدرسي، وذلك بسبب خربات الفشل 
لذلك على معلمي هذه الفئة أن يكونوا على معرفة جيدة أبساليب استثارة   واإلحباط السابقة،

 الدافعية لديهم واليت حنددها يف النقاط التالية: 

استخدام التعزيز بشكل فعال: وهو تقدمي خربات أو أحداث أو أشياء إجيابية بعد حدوث السلوك  *
 مباشرة مما يؤدي إىل زايدة احتمال حدوث ذلك السلوك.

خربات النجاح وتقليل خربات الفشل: فالنجاح هو مفتاح الشعور ابلكفاية وابلتايل يؤدي اىل    زايدة*
 زايدة الدافعية، إما الفشل فيسبب اإلحباط ورمبا التشكيك يف الذات .

حتديد األهداف التعليمية املناسبة: استثارة الدافعية لتلميذ من خالل األهداف تتطلب اختيار  *
 حتقيقها. أهداف واقعية ميكن 



84 

 

جتزئة املهام التعليمية: من خالل جتزئة املادة التعليمية إىل وحدات صغرية وجعل اخلطوة األوىل بسيطة  *
 نسبيا وإيضاح املطلوب من التلميذ والتأكد من انه يفهم املعلومات. 

واهتماماته، فال شيء  إشراك التلميذ يف اختاذ القرارات : جيب أن يعرب التلميذ عن ميوله وحاجاته *
 يقلل من دافعية اإلنسان.

توفري املناخ التعليمي املناسب: تؤثر طبيعة املناخ التعليمي يف دافعية التلميذ، فالبيئة الصفية املثرية  -
 لالهتمام أكثر قدرة على استثارة الدافعية.

طريقه على النحو الذي التعبري عن الثقة ابلتلميذ: تشري الدراسات العلمية اىل أن اإلنسان يسلك *
 يتوقعه منه األشخاص املهمون يف حياته. 

مساعدة التلميذ على تطوير مفهوم الذات اإلجيابية: إن مفهوم التلميذ عن ذاته يعترب من العوامل *
 املهمة اليت تؤثر حلد كبري على دافعيته.

اللطيف واملرح واملتفهم   تقومي املعلم لذاته: رغم الدراسات اليت أكدت أن التالميذ حيبون املعلم-
ملشاعرهم وظروفهم، إال أن هذه العالقة بني هده الصفات الشخصية للمعلم والدافعية للتلميذ غري 

واضحة، وتشري البحوث إىل أن العامل احلاسم هو طبيعة ما يفعله املعلم مع التالميذ وليس خصائصه  
يستخدموهنا، فالعمل الروتيين املتكرر   الشخصية، لدا جيب على املعلمني تقومي فاعلية الطرق اليت

يصبح ممال، لدلك جيب توظيف النشاطات املتميزة الهتمام كل من املعلم وتالميذه، واملعلم هو  
)هال السعيد،  القدوة للتالميذ فإذا راد أن يزيد دافعية تالميذه فال بد من أن تكون لديه هو الدافعية. 

   ( 46،ص 2011

 صاحبة:غياب االضطراابت امل 5-3

 احلسية املرافقة لإلعاقة احلركية: ت•االضطرااب
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  ٪ 25-15اإلعاقة السمعية: تبلغ نسبة األطفال املشلولني املصابني ابإلعاقة السمعية ما بني *
ذلك نتيجة اإلصابة ابحلصبة األملانية وتصنف اإلعاقة السمعية حسب ونوع الدرجة، فالطفل املصاب 

صعوابت التمييز بني الصوامت املتقاربة مثل الصوامت اجملهورة واملهموسة، وهدا  هبده اإلعاقة تكون له  
 يعرقل فهم وتعلم اللغة. 

اإلعاقة البصرية: يعاين األطفال املصابني ابإلعاقة احلركية خاصة املصابني ابلشلل الدماغي، من  *
إلعاقة ابلنصف، من إعاقة بصرية نتيجة خللل العصيب العضلي، يقدر عدد الدين يعانون من هده ا

 أكثر املشكالت البصرية شيوعا لديهم ما يلي: 

 من أطفال يعانون من احلول.  ٪30*خلل يف عضالت العني )احلول الداخلي( حيث حوايل 

 *حركات ال إدارية يف العني.

 *طول النظر وصعوبة يف رؤية األجسام القريبة  

 دم التمييز بني الشكل واخللفية.*مشكالت يف اإلدراك البصري والتآزر البصري احلركي وع

" هذه االضطراابت أبهنا تنتج من االضطراابت   Seron et Rondelاضطراابت اللغة: وصف كل "*
العصبية اليت متس األعضاء املسئولة عن النطق والتصويت او نتيجة للصمم، وتردد أصحاب 

، فيمكن أن يكون الطفل اخرسا  ٪20٪ إىل 70االضطراابت اللغوية مع االضطراابت احلركية ترتاوح بني 
أو كالمه سيء أو يكون صوته خشن عند األطفال املصابني ابالختالل احلركي وعايل الشدة عند 

 Chevri Muller,1996 .) التشنجني كما نالحظ اضطراابت نطقية واضطراابت يف اإليقاع الكالمي

,P35  ) 
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سية تنتقل اىل املراكز املختصة يف فك الرتميز، اضطراابت إدراكية: املعلومة اآلتية من املستقبالت احل*
ولكن وجود اإلعاقة الدماغية املبكرة على مستوى هده املراكز يعرقل من سري الوظيفة، من بني هده  

 ( 2014)حركايت مرمي، االضطراابت اإلدراكية جند اضطراب إدراك الرؤية، اضطراب إدراك السمع. 

 :•التخلف العقلي واالضطراابت املصاحبة

تشري األحباث اليت أجريت يف هذا امليدان إىل وجود فروق بني املتخلفني عقليا القابلني للتعلم و 
م، 1980العاديني من حيث مستوى منوهم اجلسمي و احلركي و قد أوضحت دراسات "ساؤسون " 

اضطراابت يف  أن املتخلفني عقليا القابلني للتعلم يعانون من أتخر منوهم اجلسمي و احلركي و لديهم 
 تعلم املشي فهم غالبا ما يكونون أبطأ تعلم املشي عن غريهم العاديني. 

املتخلفني عقليا بطئي النمو بصفة عامة و قابلني للتعرض لإلصابة ابألمراض، ومن مظاهرهم اجلسمية 
صغر احلجم و الوزن ، نقص حجم، وزن املخ وتشوه شكل الفم واألسنان ويرتبط ذلك بضعف التآزر  

 ركي واضطراب املهارات احلركية و ضعف يف البصر و السمع. احل

أن املتخلفني عقليا من الفئة التخلف  Kirk 1962" و فيما يتعلق ابلناحية احلسية فقد وجد "كريك
العقلي البسيط لديهم كثري من اإلعاقات البصرية و السمعية أكثر مما يوجد لدى العاديني، ويتضح  

تخلف عقليا و العادي يف النمو اجلسمي و احلركي واحلسي، ولكن جيب من ذلك وجود فروق بني امل
اإلشارة إىل أن الفرق بينهما فرق يف الدرجة حبيث نستطيع القول أبن املتخلفون عقليا من هذه الفئة 

 يصلون يف منوهم اجلسمي واحلركي واحلسي إىل مستوى قريب من مستوى العاديني.

لف العقلي ال يكون دائما مصحواب بتشوهات واحنرافات خلقية و هنا جتدر اإلشارة إىل أن التخ
لكنها قد تكثر بني فئة البلهاء و املعتوهني، حيث أن املتخلفني عقليا من الفئة املتوسطة والبسيطة ال  

   (35،ص 2016)عز الدين صخري،تكثر بينهم التشوهات اخللفية بصورة واضحة.  
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 الشراكة العائلية:  5-4

ومعلم الرتبية اخلاصة وغريمها من   ن تبادل املعلومات عن ابنهم مع معلم الصف،جيب على الوالدي
العاملني يف املدرسة والدين لديهم عالقة ابلرتبية اخلاصة البنهم )فريق الدعم املدرسي(، مع ضرورة فتح  

وي  قنوات اتصال بني الطرفني، من شأهنا أن تساعد على النمو السليم والدمج األمثل للتلميذ من د
 االحتياجات اخلاصة. 

فاألسرة كطرف أساسي يف اخلطط الرتبوية الفردية املقدمة للمعاقني، على اعتبار أن دور املتابعة يف  
البيت ال ينتهي مبجرد انتهاء الدوام املدرسي، ويتوقف عليهم جناح حتقيق األهداف الفردية يف اخلطة  

ر كشركاء مساوين هلم يف نظر القانون، وعلى أن  وتقييمها، لدا جيب أن ينظر املختصون ألولياء األمو 
األسرة متتلك القوة واملقدرة على حل املشاكل اليت تواجهها إذا أعطيت الفرصة واإلمكانيات وال بد 

من احرتام املختصني حلدود وخصوصية األسر بقدر املستطاع، فعليهم أن حيرتموا على األقل ما يُلمح  
 .أبن البيئة األسرية جيب أن تكون نسخة عن البيئة املدرسية  إليه معلمو ذوي احلاجات اخلاصة

فعلى سبيل املثال رمبا يكلف املعلمون األسر إعطاء طفلهم ورقة عمل، فهناك الكثري من الفرص 
الثمينة يف البيت من الناحية التعليمية والتنموية اليت ميكن من خالهلا توجيه األسر الستعماهلا كخربات  

 تعليمية. 

 •أمهية إشراك األسرة يف تعليم الطفل املدمج:

كانت املدارس مسئولة فقط عن التعليم األكادميي طوال النصف األول للقرن العشرين، يف حني  
كانت األسر مسئولة عن النمو والتعليم االجتماعي والعاطفي وقد أحدثت التغريات يف بنية األسرة  

ذ الستينات حتوالً يف دور املدارس يف اجملتمع ودور أولياء  واجملتمع والتشكيالت السكانية املتغرية من
 .األمور حيال املسؤوليات املدرسية،
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املتعلقة ابملنهاج، والتعليم واالرتقاء ابملدارس طوال حياة الطفل املعاق التعليمية والذي يعد أمراً جوهرايً  
ة، وهناك أسباب عديدة  خلربات مجيع الطالب التعليمية الناجحة وخاصة ذوي اإلعاقات العقلي

 تستدعي إشراك األسرة وتعاون املختصني وأولياء األمور يف العملية التعليمية أمهها: 

ال ميكن للتغيري احلقيقي أن حيدث إال من خالل التعاون فقط، وال يستطيع معلمو املعاقني   *
واملدارس وحدهم أن يلبوا االحتياجات املتعددة واملعقدة لألطفال املعاقني يف الوقت احلاضر مبعزل عن 

 األسرة.

ة، حيث يتعلم الطفل  ال حيدث تعلم ومنو الطفل يف بيئة أحادية ومن دون أتثري من مصادر متعدد *
املعاق، فينمو ويتطور يف كل من البيت واملدرسة وليس هناك حدود واضحة املعامل بني جتارب البيت 

 واملدرسة ابلنسبة لألطفال املعاقني، وإمنا هناك خاصية تبادلية التأثري بني اخلربات يف هاتني البيئتني. 

واملعرفة اإلنسانية، ليشمل البيئة بشكل عام مبا  توسع تعريف التعليم بسبب التقدم يف أحباث التعلم *
 .فيها البيئة املدرسية، دون أن يقتصر التعلم على بيئة املدرسة.

يؤثر إشراك ويل األمر يف الربامج التعليمية على تكيف الطفل مع املدرسة واستجابته للخطة الفردية  *
وتصوره لذاته، وسلوكه، تتحسن كلها املعدة فحضور التلميذ اليومي ومواقفه من معلمته، ونضجه، 

 جراء إشراك والديه له. 

تكون عملية حتقيق الطفل لألهداف املرسومة له بشكل أفضل كلما مت إشراك األسرة وويل األمر يف  *
 (  2019)روحي عبدات، مرحلة مبكرة يف حياة الطفل التأهيلية  
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 ادماج دوي الصعوابت احلسية 6-1

 املدرسي للمعاق بصراي يف اجلزائر اإلدماج -أ    

 • اإلدماج املدرسي للمعاق بصراي يف اجلزائر حسب التشريع      

 •آليات دمج التالميذ املعاقني حسيا من بينهم املعاقني بصراي     

 اإلدماج املدرسي للمعاقني مسعيا يف اجلزائر -ب   

 ط العاديني •التخطيط لسياسة إدماج األطفال املعاقني مسعيا يف وس     

 إدماج دوي اإلعاقات العقلية )حالة التوحديني(  6-2

 مفهوم التوحد•     

 •إدماج الطفل التوحدي يف اجلزائر     
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 إدماج ذوي الصعوابت احلسية: 6-1

عرفت اجلزائر حتوالت هامة يف جمال تربية وتعليم األطفال املعاقني، وذلك ابالنتقال من تعليمهم داخل 
فصول ومراكز الرتبية اخلاصة إىل تعليمهم يف أقسام ملحقة ابملدارس العادية، مث دجمهم كليا مع أقراهنم 

لعاديني، وذلك من أجل حتقيق مبدأ  العاديني حبيث يتلقون نفس الربامج واملناهج اليت يتلقاها أقراهنم ا
تكافؤ الفرص بني اجلميع والوصول هبم إىل أقصى حد تسمح به إمكاانهتم وقدراهتم، وابلتايل سوف  

حناول عرض أهم املراحل اليت مر هبا إدماج األطفال دوي االحتياجات اخلاص يف املدارس العادية  
واإلعاقة العقلية )حالة التوحديني(   وسوف خنص دلك إبدماج األطفال دوي اإلعاقة احلسية، 

https://wikipedia.org.) 

 اإلدماج املدرس للمعاق بصراي يف اجلزائر: -أ

 :•الدمج املدرسي للمعاقني بصراي يف اجلزائر حسب التشريع

من العوامل اليت أدت ابجلزائر إىل استحداث فكرة الدمج يف املدرسة، ميكن تلخيصها يف النقاط  
 التالية: 

 .هنا بضرورة الدمج بدل العزل وما خيلفه من آاثر نفسية على املعاقني بصرايإميا*

 . الرغبة يف حتقيق مبدأ تكافئ الفرص يف التعليم واملساواة جلميع الفئات *

 . *التجارب الناجحة اليت خاضتها بعض الدول يف جمال الدمج املدرسي

على توفري التعليم للجميع مثل منظمة األمم *االتفاقيات اليت صادقت عليها اجلزائر واليت تنص 
املتحدة للطفولة يونيسيف(، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة )اليونسكو (، واجلمعية  

 . العامة لألمم املتحدة
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 :بداية الدمج املدرسي للمعاقني بصراي-

  1998للمعاقني إىل غاية سنة  كانت املراكز اخلاصة هي الشكل الوحيد لتقدمي اخلدمات التعليمية
واملتضمن " فتح أقسام خاصة   1998ديسمرب سنة 10مبقتضى القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 

ابألطفال ضعيفي احلواس انقصي السمع واملكفوفني، يف املؤسسات التعليمية التابعة لقطاع الرتبية  
وي وفق طرق ووسائل وتقنيات مكيفة الوطنية ،تطبق هذه األقسام برامج التعليم األساسي والثان

عشرة تالميذ وحيال قرار إنشاء هذه   10حسب اإلعاقة ويشرتط أال يفوق عدد التالميذ يف كل قسم 
األقسام إىل قرار تتخذه كل من أكادميية أو مديرية الرتبية الوطنية ومديرية النشاط االجتماعي على 

 مستوى الوالايت.

اية األشخاص املعاقني وترقيتهم الذي حدد ضرورة فتح أقسام  وضمن قانون مح  2002ويف سنة   
 :من القانون وهذا نصها 15خاصة عند احلاجة وجند ذلك يف املادة 

عند احلاجة ،هتيأ أقسام وفروع خاصة للتمدرس اإلجباري لألطفال املعاقني يف مؤسسات التعليم  "
األقسام اخلاصة واآلليات وكيفيات دمج  والتكوين املهين ولكن املالحظ انه مل حيدد كيفية فتح هذه

املعاقني بصراي، إىل أن جاء القرار الوزاري املشرتك بني وزاريت التشغيل والتضامن الوطين والرتبية الوطنية  
الذي يتعلق بكيفية تنظيم التقييم واالمتحاانت املدرسية للتالميذ املعاقني حسيا ويف ما  2003يف سنة 

 يلي بعض ما جاء فيه: 

من   4ختاذ نفس إجراءات التقييم املعتمد من طرف وزارة الرتبية الوطنية وهذا ما جاءت به املادة رقم ا*
 القرار وهذا نصها:

جيرى التقييم واالمتحاانت املدرسية يف املؤسسات املتخصصة واألقسام اخلاصة وفقا لإلجراءات  "  
 املعمول هبا يف الوزارة املكلفة ابلرتبية الوطنية ". 
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جيب على الوزارة " :من القرار اليت تنص على 5توفري الوسائل الالزمة وهذا ما ذكرته املادة رقم * 
املكلفة ابلرتبية الوطنية والوزارة املكلفة ابلضامن الوطين أن توفر للتالميذ كل الوسائل والدعائم 

 البيداغوجية والتقنية اليت تسهل إجراء التقييم واالمتحاانت املدرسية ". 

كيفية إجراء االمتحاانت حيث تكتب األسئلة ابلربايل، وإذا مل يتوفر ذلك يوفر حارس إلمالء    *
األسئلة على التالميذ ،ويستفيد التالميذ املعاقني بصراي بوقت إضايف، ويوضع حتت تصرفهم أساتذة  

 خمتصني يشاركون حىت يف عملية تصحيح األسئلة. 

مارس بعض اإلجراءات التنظيمية لألقسام  18رخ يف املؤ  229تضمن املنشور رقم  2010ويف سنة 
يعترب التالميذ املعاقني حسيا املتمدرسني يف األقسام اخلاصة تالميذ نظاميني  اخلاصة من بينها:" 

خيضعون لنفس اإلجراءات اليت خيضع هلا التالميذ العاديني املسجلني يف األقسام العادية ،ويسجلون 
 ملستقبلةيف السجالت الرمسية للمؤسسة ا

يتوىل التأطري البيداغوجي لألقسام املدجمة اخلاصة بضعيفي احلواس، معلمون، وأساتذة متخصصون 
ونفسانيون بيداغوجيون اتبعني لقطاع التضامن الوطين واألسرة، تراعى رغبة التالميذ عند توجيههم إىل 

  ك."اجلذوع املشرتكة والشعب، وكذلك يف اختيار الثانوية وهذا كلما أمكن ذل

مت اختاذ قرار حيدد كيفيات فتح أقسام خاصة لألطفال املعاقني ضمن مؤسسات  2014ويف سنة 
وذلك حسب القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف   .الرتبية والتعليم العمومية التابعة لقطاع الرتبية الوطنية

 :مارس وتتضمن 13املوافق لـ1435مجادى األوىل عام  11

 : املعاقني حسيا من بينهم التالميذ املعاقني بصراي•آليات دمج التالميذ 
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ومشلت التالميذ املعاقني حسيا وذوي اإلعاقة الذهنية اخلفيفة وهذا ما ذكرته املادة   الفئة املستهدفة:
تستقبل األقسام اخلاصة األطفال ا ملعوقني مسعيا وبصراي وكذا  " : من القرار، وهذا نصها 3رقم 

 خفيفة، الذين ال ميكن قبوهلم يف األقسام العادية".  األطفال ذوي إعاقة ذهنية

من القرار وهذا    4ويراعى يف ذلك طبيعة اإلعاقة ودرجتها كما جاء يف املادة رقم  شروط القبول: 
يتم قبول وتوجيه األطفال املعوقني يف األقسام اخلاصة حسب طبيعة اإلعاقة ودرجتها بعد   " :نصها

جي للمؤسسة املتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطين أو اللجنة  موافقة اجمللس النفسي البيداغو 
 الوالئية املتخصصة".

 :•كيفية تنظيم األقسام اخلاصة

 عدد التالميذ واملستوى التعليمي: *

 10إىل  6تلميذا معاقا حسيا )مسعيا ،بصراي(، ومن  12إىل  8حيث يستقبل يف القسم اخلاص من 
تالميذ معاق ذهنيا ،ويضم القسم تالميذ من نفس املستوى التعليمي ،وإذا اضطرت املؤسسة الداجمة 

من القرار ،وهذا نصهما على   6و  5تستطيع دمج مستويني يف نفس الطور ،وهذا ما ذكرته املادتني 
إىل اثين عشر   تالميذ كحد أدىن 8من مثانية  : حيدد عدد التالميذ يف قسم خاص كما أييت  " : التوايل

تالميذ كحد أدىن إىل    6تلميذا كحد أقصى ابلنسبة لألطفال املعوقني مسعيا أو بصراي، من ستة  12
تالميذ كحد أقصى ابلنسبة لألطفال ذوي إعاقة ذهنية خفيفة، تستقبل األقسام اخلاصة 10عشرة 

عليميني متتاليني من األطفال ا ملعوقني حسيا من مستوى تعليمي واحد، وعند احلاجة من مستويني ت
 نفس الطور املدرسي. 
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وهنا نالحظ الرتكيز على الكم وهذا لن ينجح عملية الدمج، فأهم فكرة يف عملية الدمج هو إجناح 
العملية التعليمية للتالميذ املعاقني بصراي واملعاقني حسيا املدجمني، وليس إحلاق اكرب عدد ممكن من 

 ة.ذوي احلاجات اخلاصة ابملدارس العادي

 : الوسائل التعليمية

من القرار على جتهيز األقسام اخلاصة وهذا نصها: "يضع قطاع الرتبية    7حيث أكدت املادة رقم 
الوطنية حتت تصرف قطاع التضامن الوطين الستقبال األقسام اخلاصة قاعات بيداغوجية مالئمة تتوفر  

 على الوسائل والتجهيزات الضرورية على غرار األقسام العادية. 

وهنا نؤكد على أمهية توفري الوسائل التعليمية اخلاصة وغياهبا أو نقصها قد يصعب العملية التعليمية  
,وقد يثقل كاهل األستاذ ويضطر إىل صنع مناذج توضيحية مبجهوده اخلاص لتغطية نقص هذه  

 (172،ص2017مالح،)عزيزة خلفاوي وفاطمة الزهراء  األخرية ،وهذا ما يثقل كاهله ويضيع الوقت . 

 اإلدماج املدرسي للمعاقني مسعيا يف اجلزائر: -ب

 •التخطيط لسياسة إدماج األطفال املعاقني مسعيا يف وسط العاديني: 

م، هدفه رفض العزلة 1981مارس  14/15كخطوة أوىل حنو حتقيق جمتمع اجلميع انعقد ملتقى وطين 
 ة السمعية مزاولة الدراسة يف املدارس العادية. وإاتحة الفرصة للمعاقني من بينهم املصابني ابإلعاق

نتجت عن هده احلركة اليت تبنتها عدة جهات خاصة تلم املدافعة عن حقوق اإلنسان واجملتمع املدين  
،مث توالت اجلهود لتصل مستوى من اخلدمات تقوم فيه املؤسسات الوطنية على خدمة ذوي اإلعاقة  

 السمعية.
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م،حيث مت فتح صفوف خاصة  1990لرتبية الوطنية انطالقا من سنة وتوسعت التجربة إىل مدارس ا
ابملدارس العادية ، كانت البداية بطيئة مث تزايد عدد األقسام املدجمة وعدد التالميذ، ودلك يف اجلزائر 

العاصمة وضواحيها لتسهل دمج املعاق مسعيا ابعتبار أن الدمج املدرسي هو متهيد وحتضري للدمج 
 االجتماعي.  

 أن هذه التجربة واجهت جمموعة من الصعوابت بسبب أهم مشكل يف املدارس اجلزائرية أال وهو  إال
تلميذا أمرا صعبا، إضافة إىل    9-8اكتظاظ األقسام، إذ يعتب فتح قسم ال يتجاوز عدد التالميذ فيه 

 عدم توفر مثال األجهزة املكربة للصوت والعازلة له وغريها.

يقا ملا ورد يف القانون الوزاري املشرتك بني وزارة العمل واحلماية االجتماعية  يف هناية التسعينيات وتطب
والذي وضع اإلطار القانوين التنظيمي  م1998-12-10والتكوين املهين أنداك، ووزارة الرتبية الوطنية 

لفتح األقسام املدجمة اخلاصة ابألطفال ضعيفي احلواس )فاقدي السمع واملكفوفني( يف املؤسسات  
لتعليمية التابعة لقطاع الرتبية الوطنية انتشرت فكرة الدمج ابملدارس العادية لصاحل فئة األطفال دوي  ا

اإلعاقة السمعية وانتشرت الصفوف اخلاصة يف عدد كبري من والايت الوطن، ومت توسيع التجربة على  
 املستوى الوطين حيث تتوزع األقسام على النحو التايل:

 (  2012)ميينة بوسبتة، قسما منها يف والية اجلزائر.  60والية،   20قسما تتوزع على  120

 )حالة التوحديني(:إدماج ذوي اإلعاقات العقلية  6-2

 •مفهوم التوحد : 

أو اضطراب التوحد الكالسيكي. ويستخدم بعض الكّتاب كلمة   الذاتوية كما يُعرف ابسم التوحد
"توحد أو ذاتوية" عند اإلشارة إىل جمموعة من اضطراابت طيف التوحد أو خمتلف اضطراابت النمو  
املتفشية، هو اضطراب النمو العصيب الذي يتصف بضعف التفاعل االجتماعي، والتواصل اللفظي 
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وتتطلب معايري التشخيص ضرورة أن تصبح األعراض  ومتكررة وغري اللفظي، وأبمناط سلوكية مقيدة
 ويؤثر التوحد على عملية معاجلة البياانت يف واضحة قبل أن يبلغ الطفل من العمر ثالث سنوات،

ونقاط اشتباكها، ومل يفهم جيًدا كيف حيدث   اخلالاي العصبية تظاموذلك بتغيريه لكيفية ارتباط وان املخ
، ويكون  (ASDs) ت تندرج حتت مرض طيف التوحدويعترب التوحد أحد ثالثة اضطرااب هذا األمر،

يف النمو املعريف واللغوي  وما  ، اليت تفتقر إىل التأخرمتالزمة أسبريجر االضطراابن الثاين والثالث مًعا
 يعرف ابضطراب النمو املتفشي ويتم تشخيصه يف حالة عدم تواجد معايري حتديد مرض التوحد أو

 ( https://ar.wikipedia.  org. )اضطراب التوحد، متالزمة أسربجر

إن صعوبة دمج بعض حاالت التوحد تكمن يف وجود بعض السلوكات املعيقة للعملية التعليمية، مثل  
السلوك النمطي، والعدوانية، والنشاط الزائد، وحمدودية التواصل اللفظي وغري اللفظي واليت قد تتعداه 

لتالميذ يف البيئة  إىل عدم الرغبة يف التواصل بشكل عام، وحمدودية التفاعل االجتماعي مع جمموعة ا
الصفية، كل هذه اخلصائص أو بعضها يعترب عائقاً من وجهة نظر املعلم العام ويف حال عدم وجود 
برانمج تربوي فردي أو معلم متخصص سوف يزداد األمر تعقيداً، إال أن هناك بعض احلاالت من 

االستفادة من برامج   األطفال املصابني ابضطراابت طيف التوحد من ذوي القدرات العالية ميكنهم
التعليم العام واالندماج مع األطفال اآلخرين، وهناك بعض التجارب الناجحة يف الوالايت املتحدة 

األمريكية وبعض الدول األوروبية، ولألسف مل حيظ أطفالنا ذوي القدرات العالية من املصابني ابلتوحد  
 (   BEANGERIE, P et LELORS,G ,1991,p32  (مبثل هذه الفرص 

 •إدماج الطفل التوحد يف اجلزائر: 

انتشر اضطراب التوحد يف اجلزائر انتشار كبريا يف اآلونة األخرية، حيث أشار خمتصون يف الصحة 
فرن حنفي، بواد عيسى يف تيزي  (العقلية خالل يوم حتسيسي نظمه مؤخرا مستشفى األمراض العقلية 

،إىل أن  4/2019/ 2ابريل من كل سنة ، 02ف ل  ، مبناسبة اليوم العاملي ملرض التوحد املصاد)وزو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia./
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)نوري عوايل  والدة.  100الف طفل توحدي، ويتم تسجيل حالة واحدة لكل 500اجلزائر حتصى حنو 

 ( 74،ص2018،

مببدأ احلق يف الرتبية والتعليم يف   1994جانفي  19/م.ت.م/املؤرخ يف 24أصدرت اجلزائر منشور وزاري رقم 
اجلزائر، بتكفل ابلتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة حيث حددت آنذاك الفئات التالية :املتأخرون  

 دراسيا، التالميذ املصابون بعاهات، التالميذ املعوقون حركيا، التالميذ املصابون أبمراض مزمنة.

  2500لتنسيق مع وزارة التضامن االجتماعي، على إدماج ولكن مؤخرا متكنت وزارة الرتبية الوطنية واب
تلميذ مريض ابلتوحد يف املدارس العادية االبتدائية، وهذا بعد أن صرحت  أهنا ستسهر على االهتمام 

بتكوين أساتذة التعليم االبتدائي وذلك يف إطار التعاون مع وزارة التضامن الوطين واألسرة وقضااي  
درس تالميذ ذوي اضطراب التوحد وتسهيل إدماجهم يف الوسط املدرسي  املرأة، من أجل ضمان مت

 نوضمان متدرسهم عرب فتح املزيد من األقسام اخلاصة هبم، يؤطرها أساتذة و خمتصون مؤهلون تلقو 
 )107ص  2018نوري عوايل ، (تكوينا معمقا للتعامل مع هذه الشرحية اليت تعاين وضعية خاصة

ابلتوحد يف اجلزائر رهينة لثالث وزارات وهي التضامن والرتبية ألف طفل مصاب  140إن مصري 
والصحة، حيث قالت األمينة العامة للجمعية الوطنية ملرضى التوحد، أن األقسام املكيفة يف املدارس  

االبتدائية واليت تستقبل املصابني ابلتوحد، قليلة جدا وهي غري مكيفة حسب شروط تعليم دوي 
ما أن املدرسني يفتقرون حسبها إىل تكوين الزم، يف وقت يطالب أولياء  االحتياجات اخلاصة، ك

أطفال التوحد من الدرجة األوىل إدماج أبنائهم مع التالميذ العاديني مشرية أن وزارة التضامن مجدت 
 تكوين مربني ومدرسني ألطفال التوحد.

يس أطفال التوحد يف املؤسسة  من جهته أكد منسق اجلمعية الوطنية ألولياء التالميذ، أن مشكلة تدر 
الرتبوية، ال يزال حمل عدم التنسيق بني وزاريت الصحة والتضامن ووزارة الرتبية، حيث يبقى عدد هؤالء 

األطفال غري موزع بصفة متساوية عرب قطر الوطن وتكوين أساتذة حسب احلالة الصحية النفسية، 
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كلها عوائق تقف أمام السري الطبيعي هلذا النوع  واإلعاقة الذهنية ملرضى التوحد، ودرجة اإلصابة به،  
     (2017)وهيبة سليماين،من التعليم. 

يف األخري نقول أن اجلزائر ليست الدولة الوحيدة اليت تعاين من هذا العجز يف ما خيص دمج ذوي 
بدرجات  االحتياجات اخلاصة، فالدول العربية تعاين من نفس املشاكل وحىت الدول املتقدمة ولكن 

متفاوتة، ما يستلزم على الدولة اجلزائرية إعادة النظر يف هدا النوع من التعليم والتخطيط لبناء مناهج  
تتماشى مع فئة ذوي االحتياجات اخلاصة، خاصة اإلعاقات القابل لإلدماج األكادميي أو التقليل من 

 من اجملتمع. حدهتا، حىت حتقق النمو النفسي واالجتماعي واألكادميي هلذه الفئة 

ففي حقيقة األمر أن الواقع اجلزائري يعاين كثريا من التطبيق األكثر واقعية لذوي االحتياجات اخلاصة  
من حيث التأهيل والدمج وحىت االندماج االجتماعي، فنجد مثال دمج األطفال ذو اإلعاقة البسيطة  

واإلمكاانت املادية والبشرية للعناية  يف املدارس العادية، فاملدارس اجلزائرية تعجز عن توفري الوسائل 
وعليه جيب االهتمام ابلفئات   هبذه الفئة اخلاصة ألهنا يف الواقع تعجز عن توفريها لألطفال العاديني،

ذوي االحتياجات اخلاصة ومعرفة درجة اإلعاقة لدى األطفال ليسهل التعامل معهم وحماولة العناية  
 ( 143بوكبشة مجعية،ص(تزيد حالتهم تدهورا. الكافية بذوي اإلعاقة البسيطة حىت ال 
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 املفاهيم األساسية

  

 خدمات املساندة: -

هي مجيع اخلدمات اليت حيتاجها املعاق ليستفيد من الرتبية اخلاصة، تتضمن توفري خدمات تصحيحية 
 املواصالت.)العالج النطقي، القياس السمعي، اخلدمات النفسية، اإلرشاد، خدمات صحية(، توفري 

 البدائل لرتبوية: -

 برامج تدريسية خارج املدرسة )يف املنزل، يف املستشفى(. 

وثيقة مكتوبة، حتتوي أهدافا وفق احتياجات التلميذ واهتماماته وقدراته، تشمل  اخلطة الرتبوية: -
تعليمية،  اليت حيتاجها املعاق يف العملية ال ةالربامج واألنشطة واخلدمات األساسية وخدمات املساند

 تعد من طرف فريق الرتبية اخلاصة. 

 مساعد املعلم:-

 شخص لديه إملام ابلتعامل مع املعاق، ما يسهل عملية الدمج، وهو نفسه معلم الرتبية اخلاصة. 

 فريق الدعم املدرسي: -

جمموعة أخصائيني )األخصائي النفسي، املرشد، االرطوفوين، أخصائي اخلدمات االجتماعية، ميكن 
 ألولياء ومعلم الرتبية اخلاصة(. إشراك ا
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:قسم يف املدرسة العادية يتلقى فيه التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة تعليمهم،  قسم الرتبية اخلاصة-
 من قبل معلم الرتبية اخلاصة مؤهل. 

 اخلطة الرتبوية الفردية: -

الربامج للتلميذ حسب هو املنهج الذي سيتم قياس وتشخيص التلميذ من خالله، أين يتم تصميم 
التشخيص وحسب تقييم مستوى أدائه، ومعرفة جماالت القوة واجملاالت اليت حتتاج حتسني، وتشمل 
اخلطة الرتبوية الفردية على كل اخلدمات األساسية وملساندة اليت حيتاجها التلميذ أثناء تعلمه توضع  

 .ص من طرف الفريق املتخص

دية، يقدم فيها الدرس معلم الرتبية اخلاصة، ما مييز هده  : قاعات ابملدرسة العاغرف املصادر-
 القاعات هي أهنا تتوفر على معدات وأدوات خاصة لتعليم املعاق.

 التأهيل املهين املساند: -

برامج غري أكادميية، فهي برامج مهنية، تقدم يف معاهد التأهيل املهين أو مراكز أتهيل ذوي 
 ت التدريس )يتعلم التلميذ املعاق مهنة(.االحتياجات اخلاصة، ودلك خارج أوقا

 البيئة األقل تقييدا: -

جتنب قدر اإلمكان من عزل األطفال دوي االحتياجات اخلاصة، بدجمهم قدر اإلمكان ابألطفال 
 العاديني يف املدارس العادية، مع تقدمي خدمات الرتبية اخلاصة وخدمات املساندة.
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 قائمة املراجع    

 ، دار الفكر العرىب.1(،  تربية املعاقني و املوهوبني،ط2004إبراهيم الزهريى، ) -

(، أدوار ومهام األخصائي االجتماعي يف التعامل مع املعاق، يوم دراسي  2013أمحد الرنتيسي، )-
 حول: دور األخصائي يف رعاية األسرة الفقرية واملهمشة، اجلامعة اإلسالمية، غزة. 

،دار  1(، سيكولوجية األطفال غري العاديني،مقدمة يف الرتبية اخلاصة، ط 1998الرسان فاروق، )-
 الفكر عمان، األردن. 

(، فعالية كل من الدمج الكلي واجلزئي يف تنمية املهارات اللغوية،  2013أمرية حممود عبد السالم، )-
 ، السويس. 1جملة كلية الرتبية، اجمللد السادس،العدد

-منهاج مرحلة التعليم االبتدائي-اج التكفل الرتبوي ابألطفال املعاقني،اللجنة الوطنية إلعداد منه-
 .2017قسنطينة، نوفمرب -القسم اخلاص

 .2004املكتب التنفيذي ووزراء الشؤون االجتماعية العرب، -

 ، دار وائل للنشر، عمان. 1(،اإلعاقة السمعية،ط2003براهيم الزريقات، )-

بية اخلاصة وعملية الدمج يف املدارس العادية يف اجلزائر، جيل  بوكبشة مجعية، بدون سنة، واقع الرت -
 .25العلوم اإلنسانية واالجتماعية،العدد 

(، التواصل التعليمي عند املعاق بصراي السنة األوىل ابتدائي،مذكرة ماسرت، 2012جبور بشري، )-
 وهران.
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