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اإلهداء..
إذلي ال يطيب الليل إال شكلك و وال يطيلب الر لال إال شطالعتل وال ططيلب اللاتلالت
إال شذك و وال ططيب اآلخ ة إال شعفوو وال ططيب اجلرة إال ش ؤيت ..
فكك اً ومحداً ل يب ج جالل ..
إىل أصدق معالين احلب وال محة  ,إىل من علملالين العطلالب شلدون ااتتلال  ,إىل ملن كلالن
دعالئ مال س صلالحي  ,وحرالهنمال شلسم ج احي ..
الدي العزيزين  :أمي وأيب حفت مال هللا ..
إىل أغلى األحبالب  ,و ّ
إىل ك من علملٍت ح فلالً ,إىل كل ملن سلعى رلت لدا ألطعللم وأصل إىل ملال وصلل إليل
شفض هللا أوالً مث شفضل ..
إىل أسالطذيت الك ام مرذ طفوليت وحىت اآلن ..
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احلمد هلل الذي لواله مال ج ى قللم  ,وال طكللم لسلالن  ,وال لالة والسلالم عللى سليد اخللل زلملد
صلى هللا علي وسلم كالن أف ح الرالس لسالاالً وأوضا م شيالاالً ,وأمال شعد ...
يك للك األطف للالا حوي االحتيالج للالت اخلالص للة ا للسبة كب للَتة م للن الع للال  ,حي ل طك للَت ادل سس للالت
واذليئالت الدوليلة إ أن علدد األطفلالا ادلعلالقُت فللي ع لالم ٕٓٓٓ شلل ٕٓٓ مليلون معلالق ملن األطفلالا دون
سن اخلالمسة عك يًتكز معتم م يف اللدوا الرالميلة .
وجد أن طفالً من شُت ك عك ة أطفالا حبالجة إىل خدمالت الًتشية اخلالصة واخلدمالت ادلسالادة .
وهذا العدد يعتل فئلة كبلَتة يف اعتملا ,وااطالقلال ملن ادلبلالدئ اناسلالاية السلالمية الليت ط كلد أن كل
إاسللالن علللى وجل األ ن هللو إاسللالن مك ل م ل ل وجللوده وكيالا ل ودو ه يف عم لال ة األ ن  ,ول ل ح ل ادلسللالواة
وح ل طك للالف الفل ل ل  ,وح ل كل ل إاس للالن أن يراللل ل ا لليب م للن الًتشي للة والتعل لليم والت هيل ل  ,أص للبح إلزامل لالً
االهتمللالم شفئللالت حوي االحتيالجللالت اخلالص لة مللن حي ل الًتشيللة والتعللليم وف ل ل العم ل واحليللالة االجتمالعيللة
الك ؽلة.
فمللن هللذا ادلرطل ل أط ل فك ل ة البا ل عللن دمللخل حوي االحتيالجللالت اخلالصللة يف ادلللدا س العالديللة
لضمالن حتقي أفض خدمالت التعليم ذلم واطل اط م يف اعتما .
ومللن ال للعوشالت اللليت واج تللٍت يف موضللوا دمللخل حوي االحتيالجللالت اخلالصللة أا ل يعت ل مللن أك ل
ادلوضللوعالت إرللال ة لليفللدا يف أوسللالا الًتشيللة اخلالصللة ات ل اً الخللتالا اآل اب شللُت م يللد ومعللال ن  ,ومللدى
طقب ل مللدي ي ومعلمللي ادلللدا س العالديللة فك ل ة الللدمخل ,وكللذا ؤيللة مللدي ي ادلعالهللد اخلالصللة ومعلمللي الًتشيللة
اخلالصة و أي أوليالب أمو حوي االحتيالجالت اخلالصة يف فك ة الدمخل.
وقبل الكل وا يف البال أود أن ألفل الرتل إىل أين قسللم حب للي إىل مبا للُت ئيسلليُت يرللد ج حتل كل

مر مال عدة مطاللب .
وقد كانت خطة البحث كالتايل:
ادلبا األوا :األف اد حوي االحتيالجالت اخلالصة .
ادلطلب األوا  :مف وم حوي االحتيالجالت اخلالصة وم طلاالط .
ادلطلب ال الين  :فئالت وط ريفالت حوي االحتيالجالت اخلالصة .
ادلبا ال الين  :الدمخل .
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ادلطلب األوا  :مف وم دمخل حوي االحتيالجالت اخلالصة يف ادلدا س العالدية .
ادلطلب ال الين :أاواا الدمخل .
ادلطلب ال الل  :أهداا دمخل حوي االحتيالجالت اخلالصة يف ادلدا س العالدية .
ادلطلب ال اشا  :إغلالشيالت وسلبيالت دمخل حوي االحتيالجالت اخلالصة يف ادلدا س العالدية .
اخلالدتة .
الف ال س .
ادل اجا .
اجي للة م للن هللا التوفي ل ل والس للداد  ,مث إين أطق للدم ش ل لواف الك للك واالمتر للالن إىل أس للتالحيت الفالض لللة
األسللتالحة  :عبللَت الكل مي علللى ج ودهللال ادلبذولللة يف متللالشعيت وان ل اا علللى هللذا البال  ,سللالئلة هللا ذلللال
التوفي والسداد.
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التمهيد

*مصطلحات البحث:

الدمخل َ :د َم َخل دخ يف الكيب  ,دمخل الكيب دموجالً إحا دخ يف الكيب واستاكم
في  ,وكذل اادمخل و ّادمخل شتكديد الداا ك هذا إحا دخ يف الكيب واستًت في .وأدرل
الكيب إحا لففت يف روب .
والتدامخل  :هو التعالون .

(ٔ)

(ٕ)

حوي  :حو ,معرالهالِ :
ِ
شالألج ِ
رالس.
ص َ هبال إىل
صالحب ,كلمةٌ ِصيغَ لِيُتَل َو َّ
الوصف ْ
احتيالج  :افتقال  .واحتالج مبعٌت وجد افس يف احتيالج إىل مسالعدة .
(ٗ)
ِ
س :ادلوضا الَّذي يُد س في .
ادلدا س  :مجا مد سة وادل ْد َ ُ

) )1اات
) )2اات
) )3اات
) )4اات

 :لسالن الع ب  ,اشن مرتو  ,ل٘ , ٕٚجٕ.
 :القالموس احمليط  ,الفَتوزآشالدي  ,ل , ٜٔٛجٔ.
 :افس ادل جا  ,لٖٔ٘ٔ  ,جٔ.
 :م جا سالش  ,اشن مرتو  ,لٓ , ٛج.ٙ

(ٖ)
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املبحث األول:

األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة ..

ي شرلال أن اتعل ا أوالً
عرد التط ق دلوضوا دمخل حوي االحتيالجالت اخلالصة يف ادلدا س العالدية ح ّ
على مف وم حوي االحتيالجالت اخلالصة وفئالهتم ..

املطلب األول  :مفهوم ذوي االحتياجات اخلاصة ومصطلحاته..
هم األف اد الذين ػلتالجون إىل خدمالت الًتشية اخلالصة ألهنم ؼلتلفون جوه يالً علن األفل اد اآلخل ين
يف واحدة أو أك ملن رللالالت الرملو واألداب التالليلة  :اعلالا ادلعل يف  ,واعلالا اجلسلدي  ,واعلالا احلسلي ,
واعالا السلوكي  ,واعالا اللغوي  ,واعالا التعليمي .

(ٔ)

ويعت م طلح ( ادلعالقون ) من ادل طلاالت الكالئعة لذوي االحتيالجالت اخلالصة..
اللذي يعلالين ملن اقل

أو عيفلز يف إحلدى احللواس الليت يتمتلا

حي يع ا ادلعالق ش ا الكلص
هبال الكص العالدي .
ويعل ا يللي عبللدادلل ( )ٜٜٔٛانعالقللة  :ش هنللال عللدم مقللد ة الفل د علللى مسللالي ة الرمللو الطبيعللي
ألق ان يف م عم ه  ,وعدم االستيفالشة الطبيعية دلال حول من م ر ات خال جية حل مالا ملن أحلد حواسل أو
خل يف أج زط العضوية أو ضعف يف القد ات الطبيعية .

(ٕ)

إحا فالنعالقللة هللي حاللللة مللن عللدم القللد ة علللى طلبيللة الف ل د دلتطلبللالت أداب دو ه الطبيعللي يف احلي لالة
ادل طبطة شعم ه وجرس وخ الئ االجتمالعية وال قالفية  ,وحل اتييفة انصالشة أو العيفلز يف أداب الوالالئف
الطبيعية .

) )1اات  :ادلدخ إىل الًتشية اخلالصة  ,مجالا اخلطيب ,مٌت احلديدي ,لٖٔ.
) )2اات  :ان الد الرفسي لذوي االحتيالجالت اخلالصة ,س ي دي ,لٕٗ.
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املطلب الثاين  :فئات وتصنيفات ذوي االحتياجات اخلاصة ..
يرد ج حت مسمى حوي االحتيالجالت اخلالصة عدة فئالت وهي :

ٔ -انعالقة العقلية ( : ) Mental Retardation
وهو اطلفالن ملاوظ دون ادلستوى العالدي يف الواالئف العقلية العالمة  ,يكون م اوشالً
شالضلسال ملاوظ يف الواالئف التكيفية  ,ما التع ن ل قب سن ال المرة عك .

(ٔ)

ٕ -انعالقة اجلسمية ( : ) Physical Disability
وهو أاواا سلتلفة من العيفز أو االضط اب اجلسمي أو ال اي شلال ػلد قد ة الف د على
استصدام جسم شكك طبيعي .

(ٕ)

ٖ -انعالقة السمعية ( : ) Hearing Impairment
طكم انعالقة السمعية ش فة عالمة فقدان السما الذي يبدأ من انعالقة البسيطة وؽلتد
حىت انعالقة الكالملة (ال مم ) .

(ٖ)

ٗ -انعالقة الب ية ( : ) Visual Impairment
وهو يعٍت فقد ال ؤية شالجل الز ادلص
عن أداب وايفت إحا أصالش خل .

(ٗ)

ذلذا الغ ن – وهو العُت – وهذا اجل الز يعيفز

٘ -صعوشالت التعلم ( : ) Learning Disabilities
وهو عبال ة عن عيفز أو ط خ يف واحدة أو أك من عمليالت الرط  ,اللغة  ,الق ابة ,
الت يفئة  ,الكتالشة أو احلسالب االجتة عن خل زلتم يف وايفة الدمالغ أو اضط اب اافعال
سلوكي ولكر ال غَت االجتة عن ختلف عقلي أو إعالقة حسية أو عوام رقالفية أو طعليمية .

) )1اات
) )2اات
) )3اات
) )4اات
) )5اات

 :طوعية اعتما شالنعالقة  ,إي الب الببالوي  ,ل٘.ٕٛ
 :م جا سالش ل٘  ,مجالا اخلطيب  ,لٖٔ.
 :الًتشية اخلالصة وش ارل ال العالجية  ,عبدالفتالح الك يف  ,ل.ٕٛٚ
 :م جا سالش  ,إي الب الببالوي ,لٔ.ٕٜ
 :مدخ إىل صعوشالت التعلم  ,زيدان الس طالوي وآخ ون ,لٗٔ.

(٘)
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 -ٙاضط اشالت التواص ( : ) Speech Disorders
وهي أخطالب أو عيفز يف الكالم أو اللغة شلال ػلد من قد ة الف د على التواص ما اآلخ ين
شكك طبيعي .

(ٔ)

 -ٚاضط اشالت السلوو ( : ) Behavior Disorders
وهو اختالا السلوو االافعال أو االجتمالعي اختالفالً جوه يالً عمال يعت سلوكالً طبيعيالً
م  :االاساالب  ,والعدوان  ,واضط اب الكص ية وغَته .

(ٕ)

 -ٛالتوحد ( : ) Autism
وهو اضط اب يف الرمو ي جا إىل خل ع يب ي ر يف واالئف الدمالغ .

(ٖ)

فك هذه الفئالت من فئالت حوي االحتيالجالت اخلالصة حبالجة إىل خدمالت وأسالليب خالصة
طسالهم يف فا كفالبة التعليم لدي م  ,ومن هذه األسالليب ماليًتكز علي البا وهو أسلوب
الدمخل يف ادلدا س العالدية .

) )1اات  :م جا سالش ل٘  ,مجالا اخلطيب  ,لٗٔ.
) )2اات  :افس ادل جا  ,لٖٔ.
) )3اات  :م جا سالش ل , ٙعبدالفتالح الك يف  ,ل .ٕٜٔ

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية

8

املبحث الثاين :
الدمج ..

شعد التعل ا عللى حوي االحتيالجلالت اخلالصلة وفئلالهتم ارتقل إىل التعل ا عللى معلٌت اللدمخل حيل
يعت ل الللدمخل مللن االجتالهللالت احلدي للة اللليت اجت ل إلي للال أخ للالئيو الًتشيللة اخلالصللة دل لال ذلللال مللن أر ل إغل لاليب علللى
األف اد حوي االحتيالجالت اخلالصة .

املطلب األول  :مفهوم دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية :

هللو طعللليم الطللالب حوي االحتيالجللالت اخلالصللة جرب لالً إىل جرللب مللا أق ل اهنم العللالديُت يف مللدا س

التعللليم العللالم اللليت كللالاوا سلليلتاقون هبللال لللوال إعللالقت م  ,سلواب كللالن يف افللس الف ل أو يف ف ل خللالل يف
افس ادلد سة  ,ما طقدمي خدمالت الًتشية اخلالصة واخلدمالت ادلسالادة .
فالدلق للود مللن أسلللوب الللدمخل هللو طقللدمي كالفللة اخلللدمالت وال عاليللة لللذوي االحتيالجللالت اخلالصللة يف
شيئللة شعيللدة عللن العللزا وهللي شيئللة الف ل الد اسللي العللالدي شالدلد سللة العالديللة  ,أو يف ف ل د اسللي خللالل
شالدلد سة العالدية .

املطلب الثاين  :أنواع الدمج ..
للدمخل رالرة أاواا وهي:
أوالً  - :الللدمخل ادلك لالين :حي ل يلتا ل األطفللالا غللَت العللالديُت مللا األطفللالا العللالديُت يف افللس
شر للالب ادلد س للة  ,ولكل للن فل للي ص للفوا خالص للة هب للم يف اف للس ادلوق للا  ,ويتلق للى األطفل للالا غي ل ل العل للالديُت فل للي
ال للفوا اخلالصللة ولللبعت الوق ل ش ل امخل طعليميللة مللن قب ل الًتشيللة اخلالصللة يف غ فللة ادلل ل الد  ,كم للال يتلقللون
ش ل امخل طعليميللة مكللًتكة مللا األطفللالا العللالديُت يف ال للفوا العالدي للة  ,وي للتم ط طي للب البل ل امخل التعليميللة وف ل
جدوا زمٍت معد ذلذه الغالية.

(ٔ)

رالايالً -:الدمخل األكالدؽلي :يق د شاللدمخل األكالدؽلي التالالق األطفلالا غلَت العلالديُت ملا األطفلالا
العالديُت يف ال فوا العالدية طواا الوقل  ,حيل يتلقلى هل الب األطفلالا شل امخل طعليميلة مكلًتكة ويكلًتا
يف م ل هللذا الر للوا م للن الللدمخل طللوف الت ل وا والعوام ل اللليت طسللالعد علللى إصلللالح هللذا الرللوا مللن الللدمخل ,
ومر لال طقب ل األطف للالا العللالديُت للطفللالا غللَت العللالديُت يف ال للف العللالدي  ,ووجللود معلمللة الًتشيللة اخلالصللة
) )1اات  :ط هي حوي االحتيالجالت اخلالصة  ,االيف الز اا ,ل.ٔٙٚ
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اللليت طعم ل جرب لالً إىل جرللب مللا ادلعلمللة العالديللة يف ال للف العللالدي وحل ل هبللدا طللوفَت الط ل ق اللليت طعم ل
على إي الا ادلفالهيم العلمية إىل األطفالا غَت العالديُت.
رالل الً -:الدمخل االجتمالعي  :ق د شل دملخل األطفلالا غلَت العلالديُت ملا األطفلالا العلالديُت يف رللالا
السكن والعم ويطل على هذا الروا من الدمخل شاللدمخل الوايفي  ,وكذل اللدمخل يف الب ل امخل واألاللكطة
والفعاللي ل للالت ادلصتلف ل للة شل للالعتما  ,وي ل للدا هل للذا الرل للوا مل للن الل للدمخل إىل طل للوفَت الف ل ل ل ادلرالس ل للبة للتفالعل ل ل
االجتملالعي واحليلالة االجتمالعية الطبيعية شُت األطفالا العالديُت وغَت العالديُت.

املطلب الثالث  :أهداف دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية..
ي دا الدمخل إىل :

ٔ -إطالحة الف ل جلميا األطفالا ادلعوقُت للتعليم ادلتكالفئ وادلتسالوي ما غَتهم من األطفالا.
ٕ -إطالحة الف صة للطفالا ادلعوقُت لالطل اا يف احليالة العالدية ,والتفالع ما اآلخ ين.
ٖ -إطالحة الف صة للطفالا غَت ادلعوقُت للتع ا على األطفالا ادلعوقُت عن ق ب وطقدي مكالكل م
ومسالعدهتم على مواج ة متطلبالت احليالة.
ٗ -طعدي اجتالهالت أف اد اعتما وشاللذات العالملُت يف ادلدا س العالمة من مد اب ومد سُت وأوليالب
أمو .
٘ -التقلي من الكلفة العاللية دل اكز الًتشية ادلتص

ة.

 -ٙإعطالب الطف ف صة أفض ومرالخال أك طرالسبال ليرمو ظلوا أكالدؽليالً واجتمالعيال وافسيال سليمال إىل
جالاب حتقي الذات عرد الطف حو االحتيالجالت اخلالصة وزيالدة دافعيت ضلو التعليم وضلو طكوين
عالقالت اجتمالعية سليمة ما الغَت وطعدي اجتالهالت األس ة وأف اد اعتما.

املطلب الرابع  :إجيابيات وسلبيات الدمج ..
ؽلكررال القوا ش ن لكل أسللوب سللبيالط وإغلالشيالطل  ,فبعلد الك لَت ملن التيفلال ب والد اسلالت ؽلكررلال
أن الص السلبيالت وانغلالشيالت يف عدة اقالا :
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أوال – إغلالشيالت الدمخل :
إن الطف ل حوي االحتيالجللالت اخلالصللة عرللدمال يكللًتو يف ف للوا الللدمخل ويالقللي الًتحيللب والتقب ل
مللن اآلخل ين فل ن حلل يعطيل الكللعو شالل قللة يف الللرفس ,ويكللع ه شقيمتل يف احليللالة ويتقبل إعالقتل  ,ويللد و
قد اطل وإمكالاالطل يف وقل مبكل  ,ويكلع شالاتمالئل إىل أفل اد اعتملا اللذي يعلي فيل  ,وخنتصرر إجيابيرات
الدمج بالنقاط التالية:

ٔ -طعلم م ال ات أكالدؽلية جديدة.
ٕ -علم واكتسالب م ال ات اجتمالعية جديدة.
ٖ -طعزيز رقة ادلعالقُت ش افس م عن ط ي درل م شاللعالديُت.
ٗ -عو ادلعالقُت ش هنم جزب ال يتيفزأ من اعتما وأهنم غَت مف ولُت عر .
٘ -االستفالدة من انمكالايالت ادلتوف ة لدى ادلعالقُت.
 -ٙطعدي اجتالهالت اعتما واألهال اجتاله ادلعالقُت.
 -ٚيزيد عو ادلعالقُت ش هنم قالد ون على العطالب م ل م م العالديُت.
 -ٛطعدي اجتالهالت ادلعلمُت ضلو ادلعالقُت.
رالايالً – سلبيالت الدمخل :
مللا أن طعللليم الطلبللة ادلعللوقُت يف صللفوا خالصللة كللالن ل ل م لال ي ل ه وحق ل أهللدافال ك للَتة إال أا ل

يكن دون سلبيالت نلخصها يف عدة نقاط :
ٔ -أسلوب الدمخل قد ي بط علة الطاللب العالدي ,ويت حل يف اطلفالن الترالفس شُت الطالب,
وطبالط قد ة الطاللب العالدي لكي طتمال ى ما زميل احملتالج إىل العرالية اخلالصة.

(ٔ)

ٕ -أسلوب الدمخل ؽلكن أن غلع األطفالا العالديُت يسص ون من أق اهنم حوي االحتيالجالت
اخلالصة ,شلال يتسبب يف معالاالة افسية م دلة للطفالا حوي االحتيالجالت اخلالصة.
وؽلكن طفالدي هذه السلبيالت إحا مت ططبي الدمخل شط يقة فعاللة ومت التصطيط ل شكك جيد قب
ططبيق .

) )1اات :دمخل حوي االحتيالجالت اخلالصة ما العالديُت  ,حواب الق ين /http://www.alweeam.com.sa/446708 ,
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اخلامتة ..

ختالمل لالً وشع للد البال ل يف أس لللوب ال للدمخل ل للذوي االحتيالج للالت اخلالص للة يف ادل للدا س العالدي للة
أع ن شعت التوصيالت اليت طسالهم يف فعاللية الدمخل ليكون أك فعاللية وإغلالشية :
أوالً :ضل و ة التصطلليط ادلسللب لعمليللالت الللدمخل ادلسللتقبلية حبيل يللتم الًتكيللز شدايللة شعمليللالت
التوعية والتد يب للمعلمُت وادلك فُت ..
رالايالً  :إج اب طعديالت شرالئيلة مرالسلبة للطلبلة حوي االحتيالجلالت اخلالصلة ادللدرلُت قبل درل لم
وطزويد معلمي م شوسالئ وأدوات وأج زة طعُت يف عملية طعليم م .
رالل الً  :إعداد معلمي ادلدا س العالدية قب اخلدمة للتعالم ما الف وق الف دية شُت الطالب .
اشعالً  :ان اا وادلتالشعة ادلستم ان ل امخل الدمخل من القالئمُت عللى طلل الل امخل ملن خلالا
الزيال ات ادليدااية و االلتقالب شاللعالملُت يف طل ادلدا س .
خالمس لالً  :وضللا أاتمللة ييللة ضللمن أاتمللة التعللليم العللالم طسللالاد وطسللالهم يف طقب ل وطفعي ل
ش امخل الدمخل .
هذا واحلمدهلل على التيسَت  ,فمال كالن من صواب يف هذا البال فملن هللا وحلده  ,ومالكلالن
في من خط فمن افسي والكيطالن .
وصلى هللا على ابيرال وحبيبرال زلمد صلى هللا علي وسلم وعلى آل وصاب أمجعُت ...
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