
دمج وتربية ذوي االحتياجات الخاصة
أ/سهير الحلفاوي



ماهي التربية الخاصة:


	يتم توفير التربية الخاصة لالطفال ذوي االحتياجات الخاصة ماقبل سن  •
املدرسة حتى سن ٢١. 


	يتم تصميمها بشكل خاص لتلبية الحاجات التعليمية الفريدة لكل طفل.  •

	الفرق بني التعليم العام والتربية الخاصة:  •

1.!تم تصميمها للطالب الذين يمتلكون حاجات تعليمية وسلوكية واجتماعية 
وتواصلية ووظيفية مختلفة. 

2.!القوانني التي تم وضعها قانون تربية االفراد ذوي االعاقات IDEA وتنظيماته 
(ص ٦٥) 

3.!يركز التعليم العام على املجموعات بينما تركز التربية الخاصة على االفراد. 



خصائص التربية الخاصة:

1.!التربية العامة املجانية املالئمة 
2.!البيئة االقل تقييدا 

3.!االجراءات النظامية للتعرف 
4.!البرامج التربوية الفردية 

5.!مشاركة العائلة 
6.!الخدمات املساندة 

7.!الوصول ملنهاج التربية العامة 
8.!املمارسات املعتمدة على االدلة 

9.!املراقبة املستمرة للتقدم 
!



مراحل تطورالدمج:

مرحلة الرفض والعزل 
مرحلة الرعاية 

مرحلة التدريب والتاهيل 



مفهوم الدمج: 

دمج االفراد ذوي االحتياجات الخاصة على اختالف اعاقاتهم من حيث النمط 
او النوع والحدة او الشدة دمج كلي في الفصول واملدارس العادية مع 
اقرانهم العاديني بحيث يتلقون نفس برامج التربية العادية بمدخالتها 

وعملياتها. 



ماملقصود بالتعليم املدمج

توحيد الطالب ذوي االحتياجات الخاصة مع زمالئهم االخرين العاديني من 
خالل االلتحاق باملدارس املجاورة وصفوف التعليم العام والزمالء من العمل 
نفسه للوصول الى بيئة اقل تقييدا و زيادة امكانية وصول الطالب ملنهاج 

التعليم العام وتتضمن ممارسات التعليم املدمج التصميم الشامل والتدريس 
الفارقي وتقديم التكنولوجيا املساندة. 



محددات الدمج:!

نوع االعاقة وحدتها يمثالن عمليا وتطبيقيا اهم املحددات التي يتعني مراعاتها عند تطبيق 
عمليات الدمج وآلياته.!

فدمج ذوي االحتياجات الخاصة حركيا وحسيا ايسر من دمج ذوي االحتياجات الخاصة عقليا 
كما ان الدمج القائم على االعاقة الواحدة ايسر من الدمج القائم على تعدد االعاقات.!

!
في مدارس الدمج تعمل التربية العامة والتربية الخاصة معا على نحو تعاوني وتكاملي 

وتنسيقي موحد. لتقديم بيئة تعليمية فعالة ومنتجة لجميع الطالب.!
يجب النظر الى الدمج باعتباره تقدير التنوع واختالف االحتياجات الخاصة لجميع املتعلمني 

من خالل زيادة املشاركة في التعلم وتقبل اختالف الثقافات وتقليص االقصاء والعزل خالل 
عملية التعلم 



الدمج اليقوم على: الدمج يقوم على:

اليتعلق بالتربية الخاصة فقط  الترحيب بالتنوع واالختالف ودعمهما

االستجابة التكون للتنوع فقط ولكن تحسني 
فرص التعلم لجميع املتعلمني

تحقيق النفع لكافة املتعلمني

تلبية احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة 
فقط ألطفال املدرسة الذين يشعرون باالقصاء

الدمج املكاني فقط وانما هو عملية تكاملية تتناول 
املناهج والطرق واالساليب وتتم لجميع الطالب.

فرص متكافئة لكافة االطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
والعاديني واملتفوقني



مصطلحات الدمج: 

البيئة االقل تقييدا: 
االقالل بقدر االمكان من عزل االطفال ذوي االحتياجات الخاصة وذلك بدمجهم قدر االمكان مع 

االطفال العاديني حيث تعتمد البيئة االقل تقييدا للطفل ذوي االحتياجات الخاصة على نوع ودرجة 
اعاقته. 

!
الدمج: 

تواجد االطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع االطفال العاديني داخل فصول الدراسة العادية عندما 
تكون لديهم القدرة على القيام بنفس االعمال والواجبات 

!
الدمج الكلي: 

مشاركة االطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع االطفال العاديني بدون استثناء وذلك في مختلف 
املجاالت. 



أنواع الدمج: 

دمج مكاني: 
يقصد به اشتراك مؤسسة التربية الخاصة مع مدارس التربية العامة بالبناء املدرسي 

فقط بينما تكون لكل مدرسة خططها الدراسية الخاصة واساليب تدريب وهيئة 
تعليمية خاصة بها ومن املمكن ان تكون االدارة موحدة. 

!
دمج أكاديمي: 

يقصد به اشتراك ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديني في مدرسة واحدة داخل 
الفصول الدراسية ويدرس نفس املناهج الدراسية التي تدرسها الفصول العامة مع 

تقديم خدمات التربية الخاصة. 



يتبع..

دمج اجتماعي: 
التحاق االطفال ذوي االحتياجات الخاصة بالصفوف العامة باالنشطة املدرسية املختلفة كالرحالت 

وحصص التربية الرياضية واالنشطة االجتماعية املتعددة. 
!

دمج مجتمعي: 
يقصد به اعطاء الفرص لذوي االحتياجات الخاصة لإلندماج في مختلف انشطة وفعاليات املجتمع 
وتسهيل مهمتهم في ان يكونو اعضاء فاعلني ويضمن لهم حق العمل باستقاللية وحرية التنقل 

والتمتع بكل ماهو متاح في املجتمع من خدمات 
!

دمج جزئي: 
دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مادة دراسية او اكثر مع اقرانهم العاديني داخل فصول الدراسة 

العادية. 



أهداف الدمج: 

!إتاحة الفرصة لجميع االفراد ذوي االحتياجات الخاصة للتعليم املتكافئ واملتساوي مع  .1
اقرانهم من االفراد في املجتمع. 

!إتاحة الفرص لذوي االحتياجات الخاصة لالنخراط في الحياة العادية والتفاعل مع االخرين.  .2
!اتاحة الفرصة لطالب املدارس العادية للتعرف على الطالب ذوي االحتياجات الخاصة عن  .3

قرب وتقدير مشكالتهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة. 
!من اهداف الدمج بعيدة املدى تخليص ذوي االحتياجات الخاصة من جميع انواع املعيقات  .4

سواء املادية او املعنوية التي تحد من مشاركتهم الفاعلة في جميع مناحي الحياة. 
!تخفيض الكلفة االقتصادية املترتبة على خدمات التربية الخاصة في املؤسسات.  .5

!يعتبر الدمج متوافقا مع القيم االخالقية للمجتمع.  .6
!




