Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

JULY 2022

Volume: 4

Issue: 4

INCLUSION FROM THE PERSPECTIVE OF INCLUSIVE EDUCATION AND SPECIAL
EDUCATION

Rola Abd Al-Rahman ALKHARRAZ1
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 67-87
Received: 21/04/2022
Accepted: 02/05/2022
Published: 01/07/2022
This article has been
scanned by iThenticat No
plagiarism detected

This article seeks to research the concept of inclusion from the
perspectives of inclusive education and special education, and
aims to identify the concept of inclusive education and special
education and the concept of inclusion through them. I used the
descriptive approach to suit the nature of the study, in order to
identify the study problem, which is the answer to the study’s
question, In order to identify the problem of the study, which is
the search for integration through inclusive education and special
education.
Through the analytical study, I concluded that inclusive education
is the education that does not exclude anyone, regardless of the
individual differences, difficulties, abilities and disabilities they
face and that meets the individual needs of each of them. Special
Education also considers the concept of inclusion as the social
and academic integration of children with special needs and
normal children in regular classrooms, even for a certain period of
time in the school day. At the level of the Ministry of Education,
since its establishment, it has taken care of students with
disabilities, so it established the Special Education Department
for them, within the General Administration of Education.
Inclusive education is about changing the education system to
meet the needs of students, which requires identifying and
addressing barriers in the educational environment. As for special
education, it expresses that there is a special group that needs
care different from the normal group, and the concept of special
education tends to look at the problem as if it exists within the
child himself and not within the educational system.
The needs of inclusive education are the individual needs. Each
individual has a distinct personality, different talents, and
different ways of learning from others. There are individual
differences between individuals. Psychological and social needs
are among the most important factors that help a person adapt to
society. And the educational needs of students, inclusive
education by providing the necessary support for students with
learning difficulties. The health needs of students, health services
are one of the concerns that many countries give to their residents
because of their great impact on community health. There are
several difficulties in achieving inclusive education: the difficulty
of identifying the educational needs of students with disabilities,
the difficulty of achieving their psychological needs, the difficulty
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of using educational facilities and facilities available for people
with special needs, the difficulty of achieving the purpose for
students with special needs.
In light of the descriptive method that I used in the current study,
and the results I reached for each question of the study, I
recommend:
• Integrating people with special needs into a supportive
classroom
environment
while
meeting
the
educational,
psychological and social needs of everyone.
• Education must provide the necessary capabilities, programs,
and services that are in line with the abilities and capabilities of
people with special needs and help them overcome the problems
they encounter.
• Provide activities and programs continuously for this category to
develop their cognitive, emotional and behavioral skills.
Key words: Special Education, Inclusive Education.
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الدمج من منظوري التعليم اجلامع والرتبية اخلاصة
(دراسة حتليلية)

روال عبد الرمحن حممد سعيد اخلراز

2

امللخص:

تسعى هذه املقالة للبحث يف مفهوم الدمج من منظوري التعليم اجلامع والرتبية اخلاصة ،كما وهتدف إىل
استخدمت املنهج
التعرف على مفهوم التعليم اجلامع والرتبية اخلاصة ومفهوم الدمج من خالهلما .وقد
ُ
الوصفي لتناسبه مع طبيعة الدراسة ،وذلك للتعرف على مشكلة الدراسة وهي البحث يف الدمج من
خالل التعليم اجلامع والرتبية اخلاصة.
ومن خالل الدراسة التحليلية توصلت اىل ان التعليم اجلامع هو التعليم الذي ال يستثين أحد بغض النظر
عن الفروق الفردية والصعوابت والقدرات واالعاقات اليت تواجههم ،كما تنظر الرتبية اخلاصة اىل مفهوم
اخلاصة واألطفال الطبيعيني يف
الدمج أبنه التكامل االجتماعي والدراسي لألطفال ذوي االحتياجات
ّ
الصفوف الدراسيّة العاديّة ،ولو ملدة زمنيّة معيّنة من اليوم الدراسي .وعلى صعيد وزارة الرتبية والتعليم فقد
اهتمت منذ أتسيسها ابلطلبة املعاقني ،فننشنت هلم قسم الرتبية اخلاصة ،ممن ادإدارة العامة للتعليم.
احتياجات التعليم اجلامع هي االحتياجات الفردية فلكل فرد شخصية مميزة ومواهب خمتلفة وطرق تعلم
خمتلفة عن اآلخرين ،فهناك فروق فردية بني األفراد .احتياجات نفسية واجتماعية ،من أهم العوامل اليت
تساعد الشخص على التكيف اجملتمعي .واالحتياجات التعليمية للطلبة ،التعليم اجلامع بتقدمي الدعم
الالزم للطلبة ذوي صعوابت التعلم .االحتياجات الصحية للطلبة ،تعترب من اخلدمات الصحية إحدى
االهتمامات اليت متنحها الكثري من الدول لسكاهنا ملا هلا عظيم األثر يف االهتمام بصحة اجملتمع.

يتعلق التعليم اجلامع بتغيري نظام التعليم لتلبية احتياجات الطلبة ،مما يتطلب حتديد ومعاجلة املعوقات يف
البيئة التعليمية .أما الرتبية اخلاصة فهي تعرب عن أن هناك فئة خاصة حتتاج إىل رعاية خمتلفة عن الفئة
العادية ،ومييل مفهوم الرتبية اخلاصة للنظر إىل املشكلة وكنهنا توجد داخل الطفل نفسه وليس داخل النظام
التعليمي .وهناك عدة صعوابت لتحقيق التعليم اجلامع :صعوبة التعرف اىل احلاجات التعليمية للطلبة
املعاقني ،صعوبة حتقيق احتياجاهتم النفسية ،صعوبة استخدام املرافق والتسهيالت التعليمية املتاحة لذوي
االحتياجات اخلاصة ،صعوبة حتقيق الغرض للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة .يف موء األسلوب الوصفي
الذي استخدمته يف الدراسة احلالية ،وما توصلت له من نتائج خاصة بكل سؤال من أسئلة الدراسة فإين
أوصي:
• دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف بيئة صفية داعمة مع تلبية احتياجات اجلميع الرتبوية والنفسية
واالجتماعية.
• على الرتبية والتعليم أن توفر االمكانيات والربامج الضرورية واخلدمات اليت تتماشى مع قدرات ذوي
االحتياجات اخلاصة وإمكاانهتم وتساعدهم على جتاوز املشكالت اليت تعرتمهم.
3
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• تقدمي االنشطة والربامج ابستمرار هلذه الفئة لتنمية مهاراهتم املعرفية ،واالنفعالية والسلوكية.
الكلمات املفتاحية :الدمج ،التعليم اجلامع ،الرتبية اخلاصة.
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املقدمة:
شهدت خمتلف ميادين الرتبية وخاصة الرتبية اخلاصة تطورات واجنازات خاصة على صعيد املدارس سواء من حيث املناهج
واالساليب او اليات تقدمي اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة ،وهذه االجنازات والتطورات قادت تعليم الطلبة املعاقني ودجمهم
يف التعليم العام ،ففي القرن احلادي والعشرين ،تغريت النظرة السلبية جتاه املعاقني اىل نظرة تفاؤلية تقوم على الدمج التعليمي ال
العزل والفصل يف مدارس خاصة ،حيث أكدت العديد من الدراسات احلديثة ان املعاقني وخاصة االعاقات (اجلسمية والسمعية
والبصرية والعقلية) يتمتعون بقدرات وامكانيات تؤهلهم لالندماج يف التعليم العام مع اقراهنم غري املعاقني ،فدمج الطلبة املعاقني يف
التعليم العام يف مرحلة مبكرة يساعدهم على تطور منوهم ،كما أن هلذا الدمج دور فعال يف تقبل الطلبة االخرين هلم ،ويتيح هلم
احلياة يف بيئة طبيعية عن العزلة والوحدة االجتماعية(.القامسي ،2020 ،ص)15
وقد شغل الدمج كثريا من املهتمني واملختصني يف تربية املعاقني يف شىت الدول املختلفة ،وقد تزايد االهتمام يف السنوات
األخرية ابلدمج من حيث املفهوم واملمارسات على اعتبار ان التعليم اجلامع ميثل عمليات االصالح للعملية التعليمية يف الدول
النامية واملتقدمة ،وكاسرتاتيجية اساسية للتعامل مع مصادر االقصاء والتهميش واالستبعاد ،والتعليم اجلامع عملية تدعم التنوع بني
مجيع املتعلمني ،غاية حتويل املدارس وسائر مراكز التعلم اىل أماكن تقدم خدماهتا اىل االطفال كافة ،وكذلك سعيها احلثيث اىل
حتقيق املساواة والعدالة االجتماعية وتوفري تعليم ذو جودة عالية جلميع االطفال بغض النظر عن خلفياهتم الثقافية وقدراهتم العقلية
وظروفهم االقتصادية واالجتماعية والصحية والنفسية اليت يعيشوهنا(مؤنس واخرون ،2013 ،ص)5
بدأ العمل على مفهوم الدمج والتعليم منذ االعالن العاملي حلقوق االنسان سنة 1948م ،وبقي العمل على تطوير مفهوم
التعليم اجلامع حىت يومنا هذا ،حيث ظهر مفهوم التعليم اجلامع حديثاً كمصطلح تربوي يف فلسطني ،فقد اختذت وزارة الرتبية
والتعليم قراراً بتبين التعليم اجلامع بتاريخ  1997/2/20ابالتفاق واملسامهة من منظمة اليونسكو (أبو مرزوق،2007 ،
ص.)321
وقد تبنت وكالة الدولية (االنروا) سنة 2013م مبادرة اصالح التعليم واليت من ممنها أقرت سياسة التعليم اجلامع
كمنحى جديد ومهم خلدمة طالهبا يف كافة املدارس يف ميادين عملها اخلمسة ،ومن خالل جمال عملي يف الرتبية الحظت أن هذه
الفئة من الطالب ال حتظى ابألمهية الكافية كالطالب العاديني ،من هنا تسعى الدراسة اىل التعرف على مفهوم الدمج من منظوري
التعليم اجلامع والرتبية اخلاصة.
مشكلة الدراسة:
يعد دمج ذوي االحتياجات اخلاصة من اكثر املوموعات إاثرة للجدل يف أوساط الرتبية اخلاصة نظراً الختالف اآلراء بني
مؤيد ومعارض لربامج الدمج املختلفة ،فنسلوب الدمج يقتضي أن يتعلم املعاقون يف مدارس مع نظرائهم العاديني ومعهم يف بيئة
تربوية عادية اقل تعقيداً ،فهذه املسنلة تطرح عبئاً جديداً على العاملني يف اجملتمع املدرسي مل يكونوا مطالبني به فيما مضى ،وقد ال
يكونوا مهيئني الستقبال ذلك ،لذا كان ال بد من االعداد اجليد والتهيئة الكافية لتطبيق جتربة الدمج ،وأن تتخذ كافة االجراءات

الالزمة لتحقيق الدمج .من هنا حتاول الدراسة االجابة على تساؤل الدراسة الرئيس ما هو الدمج من منظوري التعليم اجلامع
والرتبية اخلاصة؟
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أسئلة الدراسة :ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة وهي:
 .1ما التعليم اجلامع؟
 .2مىت يكون املعلم معلم جامع؟
 .3ما الفرق يف املفاهيم بني التعليم اجلامع والرتبية اخلاصة؟
 .4ما حاجات الطالب التعليمية اخلاصة وما احلاجات الفردية واملشرتكة يف التعليم؟
 .5هل التعليم اجلامع حيقق الفردية ام الرتبية اخلاصة؟
 .6مفهوم الدمج من منظور الرتبية اخلاصة واملرتكزات اليت يعتمد عليها وحاجات املتعلمني؟
أهداف الدراسة:
 .1تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على مفهوم التعليم اجلامع والرتبية اخلاصة.
 .2كما تسعى هذه الدراسة اىل التعرف الفرق يف املفاهيم بني التعليم اجلامع والرتبية اخلاصة.

 .3كما تسعى الدراسة اىل التعرف على احلاجات التعليمية للطالب الفردية واملشرتكة يف التعليم.
 .4تسعى التعرف على الدمج من منظور الرتبية اخلاصة واملرتكزات اليت يعتمد عليها حاجات املتعلمني.
أمهية الدراسة :تكتسب الدراسة أمهيتها من خالل:
األمهية النظرية:
 تنبع األمهية من أمهية موموع الدراسة يف التعرف على الدمج لذوي االحتياجات اخلاصة من خالل الرتبية اخلاصة والتعليماجلامع.
 أمهية موموع التعليم اجلامع الذي يرعى مجيع الفئات الطالبية ويقدم اخلدمة التعليمية النوعية هلم . قد تفيد هذه الدراسة الباحثني واملهتمني من مشرفني واداريني يف قضااي التعليم والتعلم إبراز أمهية موموع التعليم اجلامع ،وزايدةاجلهود نتاج للبحث والدراسات جديدة للتعليم اجلامع بناء على نتائج وتوصيات الدراسة احلالية .
األمهية التطبيقية:
 تفيد هذه الدراسة املعلمني أنفسهم لالستفادة من نتائج هذه الدراسة لتطوير أساليبهم التعليمية خلدمة الطلبة. تنبع أمهية الدراسة من افتقار البيئة الفلسطينية ملثل هذه الدراسات اليت تتناول التعليم اجلامع نظرا لقلة الدراسات اليتتناولت املوموع – على حد علم الباحثة.-
 -تنبع األمهية من خالل نتائج هذه الدراسة يف التعمق يف مفهوم الدمج من منظوري التعليم اجلامع والرتبية اخلاصة.
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مصطلحات الدراسة:
الرتبية اخلاصة:
تعريف الرتبية اخلاصة أبهنا :اخلدمات اليت تسعى إىل تنظيم حياة األفراد غري العاديني وحماولة أقلمتها مع الظروف املناسبة
حىت يكون إنساانً ينمو منواً سليماً( .مؤنس واخرون ،2013 ،ص)52
ت عرف الباحثة الرتبية اخلاصة أبهنا كل األنشطة والربامج واالجراءات اليت هتدف اىل تكيف الفرد املعاق مع غريه وتقدمي
وحتسني العمل أي دمج الفرد يف اجملتمع ليكون منتجاً.
الدمج:
تعليم املعاقني يف املدارس العادية مع اقراهنم العاديني واعدادهم للعمل يف اجملتمع مع العاديني( ،الصباح ،2008 ،ص.)9
تعرفه الباحثة أبنه سياسة وعملية تعليم الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف صفوف نظامية لكي يصبحوا من مسؤوليات
معلم الصف العادي.
التعليم اجلامع:
ويعرف التعليم اجلامع أبنه :التعليم الذي يقبل مجيع الطلبة كما هم بغض النظر عن الفروق اليت تنشن نتيجة القدرات،
وتعىن لتوفري فرص متكافئة جلميع الطلبة من خالل حصوهلم على تعليم عايل اجلودة (مهنا ،2018 ،ص)11
وتعرفه الباحثة أبنه التعليم الذي ال يستثين أحداً من الطلبة بغض النظر عن الفروق الفردية والصعوابت واالعاقات اليت
تواجههم ويليب االحتياجات الفردية لكل منهم.
منهجية الدراسة:
استخدمت املنهج الوصفي لتناسبه مع طبيعة الدراسة ،وذلك للتعرف على مشكلة الدراسة ،حيث سيتم وصف مفهوم
ُ
الدمج من منظوري التعليم اجلامع والرتبية اخلاصة من خالل االطالع على الكتب واجملالت والدورايت اخلاصة مبوموع دراستنا
وترتيبها وتنظيمها لتحقيق أهداف الدراسة ،ومن مث استخالص بعض املقرتحات من خالل ومع حلول واقعية وملموسة.
الدراسة التحليلية:
سيتم تناول مفهوم الدمج من منظوري التعليم اجلامع والرتبية اخلاصة بدراسة حتليلية من خالل االجابة على تساؤوالت
الدراسة من حيث:
مفهوم التعليم اجلامع:
تطور مفهوم التعليم اجلامع من مصطلح دمج الطلبة يف املدارس دون تطوير أساليب تعليمية هلم ،إىل مفهوم املدرسة
اخلاصة واملدرسة العامة للفصل بني الطلبة العاديني والطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة ،مث الوصول إىل التعليم الشامل أو اجلامع
الذي يعىن بفهم حاجات الطلبة مجيعا وتطوير االنظمة التعليمية لتلبية احتياجاهتم .فالتعليم اجلامع هو التعليم الذي ال يستثين أحد
بغض النظر عن الفروق الفردية والصعوابت والقدرات واالعاقات اليت تواجههم وتليب االحتياجات الفردية لكل منهم.
وقد بدأ العمل على مفهوم الدمج والتعليم اخلاص والتعليم اجلامع منذ االعالن العاملي حلقوق االنسان سنة 1948م،
وبقي العمل على تطوير مفهوم التعليم اجلامع حىت يومنا هذا ،حيث ظهر مفهوم التعليم اجلامع حديثا كمصطلح تربوي يف
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تتمثل أهم مصطلحات الدراسة احلالية يف االيت:

Rola Abd Al-Rahman ALKHARRAZ

فلسطني ،فقد اختذت وزارة الرتبية والتعليم قراراً بتبين التعليم اجلامع بتاريخ 1997/2/20م ابالتفاق واملسامهة من منظمة
اليونسكو (أبو مرزوق2007 ،م ،ص )321
التعليم اجلامع هو مصطلح يشري اىل عملية ادخال األطفال املستبعدين (وهي يف العادة من ذوي االعاقات) اىل نظام
التعليم العام(مهنا ،2018 ،ص .)14وهو ومع األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة داخل الفصل العادي أو فصول خاصة
ملحقة لبعض الوقت او طوال الوقت حسب ما تستدعيه حاجة الطفل ،مع تقدمي اخلدمات املساندة له من خالل فريق متعدد
التخصصات وإجراءات التعديالت املادية والبشرية لتسهيل فرص جناحهم وتقدمهم(.اخلشرمي ،2004 ،ص)113
ال تعليم اجلامع يركز على املنحىن االجتماعي الذي يعترب ان املشكلة هي يف املنظومة التعليمية ،وتشري الدراسات احلديثة إىل
أن دمج املعاقني يف املدارس العادية ما زال حمفوفا ابلكثري من الصعوابت وهي:
 صعوبة التعرف إىل احلاجات التعليمية للطلبة بصورة عامة واملعاقني منهم بصورة خاصة ،حىت ميكن إعداد الربامج الرتبوية
املناسبة ملواجهتها ،فنجاح الدمج يعتمد إىل حد كبري على استخدام برامج تربوية مناسبة ملواجهة حاجاهتم االكادميية واالجتماعية
والنفسية يف الصفوف العادية ،فلكل طالب قدراته العقلية عن غريه من الطلبة ،ومن امكاانته اجلسمية ،وحاجاته النفسية،
واالجتماعية الفريدة اليت قد ختتلف كثرياً عن غريهم من الطلبة ،فإن جمرد ومع األطفال املعاقني يف املدرسة العادية ليس كافيا
لتحقيق الدمج ،فقد يؤدي اىل حتقيق حاجتهم االجتماعية ولكنه ال يفي ابلضرورة حباجاهتم االكادميية.

 صعوبة تغيري اجتاهات القائمني على تربية الطلبة حنو الغرض من املدرسة ،وكيفية حتقيقها ألغراض واسعة النطاق متتد
لتشمل تربية املعاقني يف ثناايها( الصباح ،2008 ،ص.)15

 صعوبة إعداد املناهج الدراسية والتقييم املالئم والربامج الرتبوية املناسبة اليت تتيح للمعاقني فرص التعليم ،وتنمية املهارات
الشخصية ،واالجتماعية ،والرتبوية ،ومهارات احلياة اليومية إىل أقصى قدر تؤهلهم له إمكاانهتم وقدراهتم ،ومبا يساعدهم على
التعلم ،والتوافق االجتماعي سواء داخل املدرسة أو خارجها ،ويرى بيرت متلر ( )1981أن اهلدف االساسي لدمج املعاقني يف
املدارس العادية يتمثل يف التنكد من قدرهتم على متابعة الدراسة يف أقرب مدرسة حملية إىل جانب أقراهنم العاديني  ،ويتطلب حتقيق
هذا اهلدف العديد من االجراءات ،ورغم اهنا قد ختتلف من بلد إىل آخر ( ال عالقة هلا ابملناهج(.
 صعوبة ومع سياسة وامحة حتدد حقوق مجيع الطلبة يف االنتفاع من مجيع املرافق والتسهيالت التعليمية املتاحة بغض
النظر عن إعاقتهم(الصباح ،2008 ،ص)16-15
فالتعليم اجلامع هو عملية تتضمن حتويل املدارس ومراكز التعليم األخرى لتقدم الرعاية جلميع األطفال مبن فيهم الصبيان
والفتيات والطالب من ادإقليات ادإثنية وأولئك املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية وادإيدز واملعوقون وأولئك الذين يواجهون
صعوابت يف التعلم .وجتري عملية التعليم يف سياقات خمتلفة ،منها نظامي ومنها غري نظامي ،وممن العائالت واجملتمع األوسع.
وابلتايل ،فإ ّن التعليم اجلامع ليس مسنلة هامشية بل هي يف خضم حتقيق التعليم عايل اجلودة جلميع الدارسني وتطوير املزيد من
اجملتمعات االستيعابية .وإذا مل حيصل األطفال على فرصة تطوير إمكانيات من خالل السنوات احلامسة للطفولة ،فستكون
عائالهتم برمتها أكثر عرمة لتصبح فقرية  ،فإ ّن جعل التعليم أكثر مشوليةً يساهم يف حتقيق األهداف ادإمنائية لأللفية ومنها القضاء
على الفقر املدقع(.املؤمتر الدويل للتنمية ،2008 ،ص)4

73

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

أما دراسة ( )das, 2013بعنوان التعليم اجلامع يف اهلند :هل املعلمون مهيؤون؟ فقد حاولت أن هتيء املعلمني من
خالل الرتبية اخلاصة للتعليم اجلامع هلذه الفئة .وقد هدفت هذه الدراسة اىل املهارة احلالية ملعلمي املدارس االبتدائية والثانوية
املنتظمة يف دهلي يف اهلند من أجل تعليم الطلبة ذوي ادإعاقة يف بيئات التعليم اجلامع ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي،
ومشلت عينة الدراسة  223من معلمي املدارس االبتدائية و 13من معلمي املدارس الثانوية ،واستخدمت الدراسة االستبانة كنداة
جلمع البياانت ،وتوصلت الدراسة اىل ان  %70من معلمي املدارس االدية مل يتلقوا تدريبا كافيا يف جمال الرتبية اخلاصة وال أي
خربة يف تدريس الطلبة ذوي ادإعاقة .وأوصت بزايدة وتكثيف وتدريب معلمي املدارس العادية يف جمال الرتبية اخلاصة يف اهلند،
وزايدة مهارة ودعم املعلمني ذوي االختصاص العاملني مع ذوي ادإعاقة.
تعليق الباحثة على مفهوم التعليم اجلامع:
استكماال ملتطلبات املنهج الوصفي الذي استخدمته لوصف املادة ،فسوف يتم التعليق هنا من جانب الباحثة على مفهوم
التعليم اجلامع وذلك على النحو التايل:
 التعليم اجلامع هو التعليم الذي ال يستثين أحد بغض النظر عن الفروق الفردية والصعوابت والقدرات واالعاقات اليت
تواجههم وتليب االحتياجات الفردية لكل منهم.
 التعليم اجلامع يركز على الشمولية واليت حتددت أبربع عناصر أساسية وهي  :حتديد احلواجز وازالتها  .الرتكيز على
الفئات األكثر عرض خلطر االستبعاد والتهميش  .عملية االستجابة ملختلف توقعات احتياجات مجيع الطالب .
ومشاركة حتقيق نتائج وتعليم جيد جلميع الطالب .
 أن عملية الدمج هي توحيد جمرى التعليم بني الطلبة العاديني وذوي االحتياجات اخلاصة وتوفري املساعدة املطلوبة هلم
لتحقيق اهلدف من العملية التعليمية هلذه الفئة من الطالب.
 التعليم اجلامع يركز على املنحىن االجتماعي الذي يعترب ان املشكلة املنظومة التعليمية.
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اخلاصة والتفاعل معهم بشكل طبيعي ،وكما
 .1حتضري األطفال العاديني وهتيئتهم نفسيّاً لتقبل األطفال ذوي االحتياجات ّ
وهتيئة أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة أيضا نفسياً للمدرسة.
اخلاصة اليت قد تستقبلها املدرسة .وإعداد
اخلاصة وتدريبهم جيّداً للعمل مع كافة احلاالت ّ
 .2أتهيل معلمي الصفوف ّ
اخلاصة وصفوف املصادر بكافة احتياجاهتا ولوازمها.
صفوف الرتبية ّ
اخلاصة ،ابألخص أصحاب ادإعاقات احلركية.
 .3هتيئة مرافق املدرسة املختلفة الستقبال األطفال ذوي االحتياجات
ّ
(اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد االكادميي)2015 ،
وقد تناولت دراسة اجلمعية العامة حلقوق االنسان 2013 ،بعنوان "دراسة مواميعية عن حق األشخاص ذوي ادإعاقة يف
التعليم" حيث تطرقت الدراسة اىل تعليم ذوي االعاقة ودجمهم يف التعليم ،وقد ركزت هذه الدراسة على التعليم اجلامع بوصفه
وسيلة دإعمال احلق العاملي يف التعليم ،مبا يف ذلك حق األشخاص ذوي ادإعاقة .وقد خلصت اىل ان التعليم اجلامع عنصر أساسي
لتحقيق عاملية احلق يف التعليم ،مبا يف ذلك لألشخاص ذوي ادإعاقة .والنظم التعليمية اجلامعة وحدها هي اليت ابستطاعتها أن
جتمع بني التعليم اجليد والتنمية االجتماعية لألشخاص ذوي ادإعاقة .وتوصي حسب القانون بعدم التمييز يف املدارس العادية مد
التالميذ ذوي ادإعاقة.
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األمور اليت جيب مراعاهتا عند التخطيط للدمج:

Rola Abd Al-Rahman ALKHARRAZ

 فمن الصعوابت اليت تواجه الدمج يف التعليم اجلامع ان املنهاج يف الرتبية والتعليم منهاج صارم يفتقر اىل املرونة وال يركز
على الطفل بل املادة التعليمية كما انه ال يتم اشراك أولياء األمور يف املنهاج وابلتايل املنهاج ال يراعي األطفال وخاصة هذه
الفئة من الطالب.

مفهوم الدمج من منظور الرتبية اخلاصة:

الرعاية والعناية اخلاصة لفئة معينة من
تُعرف الرتبية اخلاصة ّ
أبهنا :جمموعة من النشاطات والربامج الرتبوية اليت ختتص بتقدمي ّ
الطبيعيني ،ويكون اهلدف من هذه الربامج حتفيز القدرات العقلية واجلسدية اليت ميتلكوهنا ألكرب حد ممكن،
األشخاص غري
ّ
ومساعدهتم على حتقيق ذاهتم وتكيفهم مع البيئة احمليطة هبم على أكمل وجه كما تُعىن برامج الرتبية اخلاصة بذوي االحتياجات
اخلاصة اهتماماً خاصاً ،إذ تبدأ بتعليمهم ممن برامج التعليم اخلاصة املراعية لظروف العجز ،وخيضع هلذه الربامج األفراد غري
القادرين على االخنراط يف برامج التعليم العادية ،كما ُميكن تعريف الرتبية اخلاصة أبهنا اخلدمات اليت تسعى إىل تنظيم حياة األفراد
غري العاديني وحماولة أقلمتها مع الظروف املناسبة حىت يكون إنساانً ينمو منواً سليماً(.مؤنس واخرون ،2013 ،ص)52
تلك العملية اليت تشمل مجع الطالب يف فصول و املدارس التعليم العام بغض النظر عن الذكاء أو املوهبة أو االختالف أو
املستوى االجتماعي واالقتصادي أو اخللفية الثقافية للطالب .وومع االطفال ذوي القدرات واالختالفات يف صفوف تعليم عادية
وتقدمي اخلدمات الرتبوية هلم مع توفري الدعم صفي كامل( .عبد الغين ،2016 ،ص .)203وتنظر الرتبية اخلاصة اىل مفهوم
اخلاصة واألطفال الطبيعيني يف الصفوف الدراسيّة
الدمج أبنّه" :التكامل االجتماعي والدراسي لألطفال ذوي االحتياجات
ّ
العاديّة ،ولو ملدة زمنيّة معيّنة من اليوم الدراسي(الوابلي.)2018 ،
وعلى صعيد وزارة الرتبية والتعليم فقد اهتمت منذ أتسيسها ابلطلبة املعاقني ،فننشنت هلم قسم الرتبية اخلاصة ،ممن
ادإدارة العامة للتعليم ،ليعتين هبذه الفئة يف دجمهم ممن النظام التعليمي العام وتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي واالكادميي،
وتوفري البيئة املادية هلم ،وقد كان من أولوايت هذا القسم التخطيط واعداد مشاريع وبرامج للمعاقني ،وأول مشروع اولت العمل به
هو مشروع التعليم اجلامع عام ( )99/79مستهدفاً طلبة املرحلة األساسية (من الصف األول حىت الصف الرابع األساسي)،
بتمويل من (دايكوان/اند) ومؤسسة انقاذ الطفل السويدية ،وبدعم من اليونسكو ،والثاين مشروع غرف املصادر يف عام ()2004
بدعم من املؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية (سوار) ،ويف عام ( )2005تطور هذا القسم اصبح دائرة ممن ادإدارة العامة لإلرشاد
والرتبية اخلاصة حسب هيكلية وزارة الرتبية والتعليم لذلك العام(الصباح ،2008 ،ص.)2

تعليق الباحثة على مفهوم الدمج من منظور الرتبية اخلاصة:
استكماال ملتطلبات املنهج الوصفي الذي استخدمته لوصف املادة ،فسوف يتم التعليق هنا من جانب الباحثة على مفهوم
الدمج من منظور الرتبية اخلاصة وذلك على النحو التايل:
اخلاصة واألطفال
 تنظر الرتبية اخلاصة اىل مفهوم الدمج أبنه التكامل االجتماعي والدراسي لألطفال ذوي االحتياجات ّ
الطبيعيني يف الصفوف الدراسيّة العاديّة ،ولو ملدة زمنيّة معيّنة من اليوم الدراسي.
 وعلى صعيد وزارة الرتبية والتعليم فقد اهتمت منذ أتسيسها ابلطلبة املعاقني ،فننشنت هلم قسم الرتبية اخلاصة ،ممن
ادإدارة العامة للتعليم.
 تتحدث الرتبية اخلاصة عن احلاجات الفردية لألطفال واليت تعتمد على املنحىن الطيب حبيث يعترب ان املشكلة يف الطفل
نفسه وبذاته.
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 -فهم التعريفات املختلفة لالعاقة ،وكيفية تشخيصها ،ومعرفة القوانني املختلفة املتعلقة ابملعاقني

 معرفة اخلصائص املختلفة واحلاجات االساسية اخلاصة بكل فئة من فئات املعاقني ،وذلك من خالل تعلم كيفية تطبيقبعض أساليب القياس الالزمة لتحديد احلاجات الرتبوية واالجتماعية والنفسية للمعاقني.

 معرفة كيفية إجراء ما يلزم من تعديالت يف طرائق التدريس أو يف املناهج الدراسية ،حبيث ميكن مواجهة احلاجاتاخلاصة للمعاقني.
 معرفة كيفية التعامل بفاعلية مع أولياء أمور املعاقني وزمالئهم املدرسني يف جمال الرتبية اخلاصة  .والتقبل االجيايب غرياملشروط جلميع التالميذ بغض النظر عن إعاقتهم .

 إاتحة الفرص والربامج واالنشطة املناسبة لتفاعل التالميذ املعاقني مع أقراهنم العاديني بصورة تؤدي إىل تقبلهم لبعضهمالبعض( .الصباح ،2008 ،ص)15
وقد كشفت دراسة (القامسي )2020 ،عن أهم "مشكالت دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املؤسسات الرتبوية بوالية
تبسة من وجهة نظر املعلمني" ،واليت هدفت إىل حماولة الكشف عن أهم مشكالت دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املؤسسات
الرتبوية بوالية تبسة من وجهة نظر املعلمني ،حيث استخدمت الطالبة املنهج الوصفي  ،ومشل جمتمع الدراسة  25معلمة ،وقد مت
إعتماد استبيان ،وأظهرت نتائج الدراسة أبن اهم مشكالت الدمج هي املشكالت السلوكية مث تليها مشكالت االجتماعية مث
مشكالت النفسية ،مث تليها املشكالت املتعلقة ابلبيئة الفيزيقية ،واملشكالت االكادميية ،وقد خلصت إىل تقدمي مجلة من
املقرتحات اليت نرى أهنا قد تساعد املعلمات على أداء وظيفتهم على أكمل وجه وبذلك جناح عملية دمج ذوي االحتياجات
اخلاصة يف املؤسسات الرتبوية.
و بينت دراسة ( منيب ) 2008 ،بعنوان "أمناط رعاية الطلبة املعاقني عقليـاً وعالقتهـا ابجتاهات معلميهم حنو الدمج".
وهدفت اىل التعرف إىل أمناط رعاية الطلبة املعاقني عقليـاً وعالقتهـا ابجتاهات معلميهم حنو الدمج ،وقد استخدمت الباحثة املنهج
الوصفي التحليلي علـى عينـة مكونة من ( ) 84معلماً ممن يعملون ببعض مراكز الدمج ،و( ) 66معلماً ممن يعملون فـي بعض
مدارس الرتبية الفكرية جبمهورية مصر العربية ،وقد أظهرت النتائج أن  :هناك أمناط متعددة من الرعاية املقدمة للطلبة املعوقني ،كان
أعالها مـن حيـث اسـتجابة العينة الرعاية الصحية ،وأقلها الرعاية االجتماعية  .هناك عالقة ارتباطيه بني درجات تقدير أفراد العينة
الجتاهـاهتم حنـو الـدمج ودرجـات استجاابهتم على أمناط الرعاية .وأوصت الدراسة ابجراء املزيد من الدراسات حول رعاية الطلبة
املعاقني ودجمهم يف املدارس نظرا لقلة الدراسات يف هذا املوموع.
التعليم اجلامع يف فلسطني:
إن نظام التعليم اجلامع يبىن على أساليب التعليم والتعلم املرنة والصديقة للطفل واملرتكزة إىل املتعلم ،واليت تستطيع أن
تستجيب الحتياجات املتعلمني املتنوعة ،واألساليب ذاهتا هي اليت يتسم هبا نظام التعليم النوعي ،فال ميكن اعتبار نظام التعليم
عايل اجلودة إذا مل يكن مرانً أو مل يستجب لالحتياجات املتنوعة بطريقة جامعة.
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وحىت يكون املعلم معلم جامع يتطلب اعداد املعلمني اعداد مناسباً حبيث يصبحون قادرين على التعامل مع هذه الفئة
بناء على:
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كيفية إعداد املعلم اجلامع:

Rola Abd Al-Rahman ALKHARRAZ

فقد خصصت فلسطني ،قدراً صغرياً من املوازنة لتحسني جودة التعليم بشكل خاص (( )%5من موازنة التعليم وفقاً
لتقرير املراقبة العاملي لسنة ()2014/2013اليونسكو واليونيسف ،)2014 ،حافظت وزارة الرتبية والتعليم العايل على تركيزها
القوي على الرتبية اخلاصة حمولة هذا الرتكيز ابجتاه التعليم اجلامع يف السنوات األخرية ،لذا فمن املنطقي أن تعمل فلسطني على
تطوير هنج يف حتسني التعليم يسعى حنو تعزيز التعليم النوعي واجلامع يف وقت واحد ،مما حيقق أقصى أتثري ممكن للموازانت
(احملدودة ) املتاحة(.سياسات التعليم اجلامع ،2015 ،ص)11
التزمت وزارة الرتبية والتعليم العايل مببدأ التعليم للجميع منذ أنشئت يف سنة  ،1994وممن هذا االلتزام دعمت خمتلف
اجلهود الرامية اىل ممان وصول االشخاص ذوي االعاقة اىل حقهم يف التعليم ،وانطلق هذا االلتزام من واقع االحتالل االسرائيلي
الذي يتحمل املسؤولية عن تزايد أعداد االعاقات بني املواطنني الفلسطينيني بصورة مستمرة.
شهدت سنة 1997م بدء تطبيق مشروع جترييب مدته ثالث سنوات ،حصل من خالله  36معلماً ومعلمة على تدريب
على التعليم اجلامع بدعم من اليونسكو ،مث جرى تشكيل فرق للتعليم اجلامع يف مديرية قام أفرادها بتدريب املعلمني واالداريني يف
املدارس احلكومية ،وبدءاً من سنة  2000اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم العايل اجلامع "مبدأ" يف مجيع املدارس احلكومية
الفلسطينية ،ودعمت الوزارة استمرار فرق التعليم اجلامعة ملا بعد الفرتة التجريبية املمولة من املاحنني.
وظهر تفسري أكثر مشولية ملفهوم التعليم اجلامع مع إعداد "رزمة التعليم اجلامع والصديق للطفل وتنمية الطفولة املبكرة يف
فلسطني" ،وهي رزمة تدخالت مت حتضريها يف شراكة مع تسع وكاالت لالمم املتحدة وهي (منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم
املتحدة ادإمنائي ومنظمة اليونسكو وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ومنظمة اليونيسف ،واالنروا ومكتب املنسق اخلاص لالم
املتحدة وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية) ،وابلتشاور مع املنظمات االهلية واجلامعات .وهتدف الرزمة اىل متتني قدرة
طاقم الوزارة وكوادرها الرتبوية لتعزيز التنمية املبكرة والتعليم النوعي جلميع االطفال ،خاصة االكثر هتميشاً واالكثر عرمة لالقصاء
من نظام التعليم وداخله ،ومتثلت الغاية يف اطار هذه الرزمة يف تطوير تعليم متمحور حول الطفل ودميوقراطي وتشاركي وجامع
حبيث ان عبارة "جامع" كانت تعين أن يضم التعليم التنوع الواسع يف خلفيات املتعلمني وقدراهتم وأن يعزز املساواة بني اجلنسني
(أي ان التعليم اجلامع مل يفسر على أنه هنج لتعليم االطفال ذوي االعاقات فحسب) (سياسات التعليم اجلامع ،2015 ،ص)12
فلقد أصبح مفهوم التعليم اجلامع حيظى اآلن بتفسري أوسع يف فلسطني ،بعد أن كان حىت اآلن يفسر أساساً بشكل ميق
كنظام لدعم تقدمي التعليم الدامج لألطفال ذوي ادإعاقات يف املدارس االعتيادية .لذلك ،فقد كان جيري أيضاً تطوير عناصر
للبنية التحتية التعليمية القائمة على الفصل .على سبيل املثال ،مت إنشاء" غرف صفية مدجمة "ملحقة ابملدارس االعتيادية
الستيعاب الطلبة ذوي ادإعاقات الذهنية ،وهذا يتيح هلؤالء الطلبة مزيداً من الفرص للتفاعل االجتماعي مع أقراهنم ،لكنه ال ييسر
هلم التعلم معهم يف غرفة صفية واحدة ،او البنية التحتية املتمثلة يف الغرف الصفية املدجمة وغرف املصادر ختدم الطلبة حىت الصف
الرابع حالياً ،فيما تدعم مراكز املصادر املدرسة أبكملها.
من أهم الدراسات اليت تناولت واقع دمج الطلبة ذوي االعاقة والتعليم اجلامع هلم يف فلسطني ،دراسة الصباح واخرون،
 2008بعنوان "الصعوابت اليت تواجه دمج الطلبة املعاقني من وجهة نظر العاملني يف املدارس احلكومية االساسية يف فلسطني".
فقد هدفت الدراسة إىل التعرف إىل طبيعة الصعوابت اليت تواجه دمج الطلبة املعاقني من وجهة نظر العاملني يف املدارس احلكومية
االساسية ،وحتديد الفروق يف تلك الصعوابت .كما هدفت إىل حتديد أكثر فئات االعاقة صعوبة للدمج يف الصفوف العادية
ابالمافة للتعرف إىل مقرتحات العاملني يف املدارس احلكومية االساسية للتغلب على الصعوابت اليت تواجه الدمج .تكون جمتمع
الدراسة من مجيع العاملني يف املدارس احلكومية االساسية اليت حتتوي الصفوف من ( )10-1وحتتوي على مرشد تربوي وطلبة
معاقني حيث مت اختيار عينة ممثلة بلغ حجمها( )358من العاملني يف هذه املدارس .واستخدم فريق الدراسة استبانة صنف فيها
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تعليق الباحثة على واقع التعليم اجلامع يف فلسطني:
استكماال ملتطلبات املنهج الوصفي الذي استخدمته لوصف املادة ،فسوف يتم التعليق هنا من جانب الباحثة على مفهوم
واقع التعليم اجلامع يف فلسطني وذلك على النحو التايل:
 إن نظام التعليم اجلامع يبىن على أساليب التعليم والتعلم املرنة والصديقة للطفل واملرتكزة إىل املتعلم.

 خصصت فلسطني ،قدراً صغرياً من املوازنة لتحسني جودة التعليم بشكل خاص (( )%5من موازنة التعليم حيث ركزت
يف متويلها على فئة ذوي االحتياجات اخلاصة.

 تعمل فلسطني على تطوير هنج يف حتسني التعليم يسعى حنو تعزيز التعليم النوعي واجلامع يف وقت واحد.
 وبدءاً من سنة  2000اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم العايل اجلامع يف مجيع املدارس احلكومية الفلسطينية ،ودعمت
الوزارة استمرار فرق التعليم اجلامعة ملا بعد الفرتة التجريبية املمولة من املاحنني.
 ظهر تفسري أكثر مشولية ملفهوم التعليم اجلامع من خالل إعداد "رزمة التعليم اجلامع والصديق للطفل وتنمية الطفولة
املبكرة يف فلسطني.
 أصبح مفهوم التعليم اجلامع حيظى اآلن بتفسري أوسع يف فلسطني ،بعد أن كان حىت اآلن يفسر أساساً بشكل ميق
كنظام لدعم تقدمي التعليم الدامج لألطفال ذوي ادإعاقات يف املدارس االعتيادية.
 من أهم الدراسات اليت تناولت التعليم اجلامع لذوي االعاقة يف فلسطني دراسة الصباح فهي مرجع مهم للباحثني يف
هذا اجملال.
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كما وخرجت الدراسة بعدة توصيات من أمهها 1 :حتديد معايري دمج الطلبة املعاقني يف املدارس احلكومية االساسية2 .
زايدة عدد غرف املصادر 3 .تشجيع اجلامعات الفلسطينية على طرح ختصصات للرتبية اخلاصة بفئاهتا املختلفة 4.اجراء دراسات
مشاهبه هلذه الدراسة لبحث الصعوابت اليت تواجه دمج املعاقني يف املدارس من وجهة نظرهم واملعاق واملؤسسات ذات العالقة.
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الصعوابت ممن أربعة أبعاد .1 :مصادر التعلم من جتهيزات ووسائل وأساليب ومنهاج .2 .التقييم وما يتضمنه من اسرتاتيجيات
وأنشطة تقومي صفية 3 .التنهيل الرتبوي .4 .التوعية واالجتاهات .وقد احتوت االداة على ( )39فقرة وسؤالني من منط االستجابة
املفتوحة .من أبرز النتائج اليت أظهرهتا الدراسة 1 :عدم وجود اسرتاتيجيات تقييم رمسية معمول هبا لدى الطلبة املعاقني 2 .وجود
توعية واجتاهات إجيابية حنو دمج الطلبة املعاقني 3 ..عدم مالئمة الوسائل التعليمية املستخدمة يف التدريس للطلبة املعاقني4 ..
وجود غرفة مصادر ومعلم تربية خاصة يساعد على دعم الطلبة املعاقني 5 .قلة أدوات التقييم الرتبوي اخلاصة بفئة املعاقني واليت
تقوم الوزارة بتعميمها على امليدان 6 .عدم مراعاة املعلمني للفروق الفردية بني الطلبة خصوصا عند تقييمهم وومع االختبارات
التحصيلية 7 ..عدم كفاية التدريب الذي تلقاه املعلمون للتعامل مع الطلبة املعاقني 8 ..قلة عدد الكوادر املؤهلة للتعامل مع
الطلبة املعاقني 9 ..عدم استضافة خمتصني يف جمال االعاقات للوقوف على الدمج وتقدمي النصح دمج الطلبة املعاقني يساعد على
تكوين عالقات اجتماعية سليمة مع االخرين.

Rola Abd Al-Rahman ALKHARRAZ

احتياجات التعليم اجلامع:
االحتياجات الفردية للطلبة
كل فرد له شخصية مميزة ومواهب خمتلفة وطرق تعلم خمتلفة عن اآلخرين ،فهناك فروق فردية بني األفراد ،وهذه الفروق
حتدد احتياجات الفرد مما يساعد على تلبية تلك االحتياجات وتقدمي الدعم الالزم لالفراد.
واحلاجة هي شيء ،أي أهنا حالة داخل الفرد ،وبعض األمثلة لذلك حاجة الطعام والشراب واملسكن واللعب والتعليم
واحملبة ،كما أن االحتياجات تقسم إىل" احتياجات أولية " كحاجة الطعام والشراب ،و"احتياجات اثنوية " كحاجة احلب
(األشول 2008 ،م ،ص )112
وقد تبنت وزارة الرتبية والتعليم يف فلسطني "خطة التعليم الفردية" ممن سياسة التعليم اجلامع لديها ،وي خطة مصممة
لطالب او طالبة معينة ،حيث تتضمن اهداف الطالب التعليمية ونقاط قوته واحتياجاته ،كما أنه من االفضل ان يتم اعداد هذه
اخلطة من خالل مشاركة الطفل واألهل واملعلمني والطاقم املساند ،فهي متكن املعلم والطاقم املساند من متابعة التقدم الذي حيرزه
الطفل يف التعلم واجراء املواءمات الالزمة على املنهاج وأساليب التعليم والتعلم والبيئة.... ،اخل(وزارة الرتبية والتعليم يف فلسطني،
 ،2015ص.)66
واعتمدت األونروا اخلطة الرتبوية الفردية ملساندة الطلبة الذين حيتاجون إىل مساندة إمافية تعليمية وصحية
ونفسية/اجتماعية ولتقدمي املساندة ادإمافية لذوي ادإعاقة لالحتياجات الفردية يف رزمة األدوات واليت من بنودها  :رقم ()4 ،3
–مساعدة املعلم يف حتديد ومتابعة الطلبة الذين حيتاجون إىل مساندة إمافية يف صفه.
–تسهيل احلصول على املعلومات املتعلقة ابحتياجات الطلبة.
–العمل كفريق مساندة الطلبة.
–خيارات ادإحالة والدعم.
–حصر الطلبة الذين حباجة اىل دعم إمايف أو لديهم إعاقة) .دليل املعلم لتحديد االحتياجات ،األونروا،2013 ،
ص)15-14
وترى الباحثة أنه من الطبيعي أن الطلبة لديهم احتياجات فردية خاصة هبم ،وختتلف تلك االحتياجات من طالب إىل
آخر ،ومن املهم االهتمام بتلك االحتياجات الفردية ،فهناك طلبة حباجة اىل اهتمام فردي ،والنظر إىل احتياجاهتم عن قرب ،ويتم
تقدمي وتنويع الدعم املقدم هلم حسب طبيعة النقص املوجود عند الطالب أو الدعم احملتاج إليه.
االحتياجات النفسية واالجتماعية للطلبة:
تعد االحتياجات النفسية واالجتماعية من أهم العوامل اليت تساعد الشخص على التكيف اجملتمعي ،ال سيما أن الكثري
من خصائص الشخصية تتوقف على مدى إشباع االحتياجات النفسية واالجتماعية اليت حتقق للفرد التوافق النفسي والتوافق مع
اآلخرين ،وحتقيق التوازن واالستقرار النفسي واالجتماعي.
ودراسة موموع االحتياجات النفسية واالجتماعية يظل ركيزة البحوث النفسية واالجتماعية ألنه يعد مبثابة الطاقة احملركة
ملختلف دوافع السلوك االنساين ،فكثري من علماء النفس والرتبية أولوا اهتماما كبريا ابالحتياجات النفسية واالجتماعية ملا هلا من
دور أساسي يف تفسري السلوك ،فإشباع تلك االحتياجات تعد مطلبا منائيا) نفسيا واجتماعيا ( تتنثر هبا شخصية الفرد أتثرا ابلغا
مبقدار إشباعها يف مراحل منوها املختلفة) األسطل ،2013 ،ص)10
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وقد خصصت االنروا لالحتياجات النفسية واالجتماعية االداة رقم ( )7 ،6 ،5نلخص الفائدة منها:
–
–
–
–
–
–
–
–

تستخدم لتحديد الطلبة الذين قد حيتاجون إىل دعم نفسي/اجتماعي إمايف.
تساعد املعلم على احملافظة على مبط الصف.
تشجع وتعزز السلوك اجليد.
تعمل على إشعار الطفل ابنتظام احلياة ورويتنها اليومي بعد مرور األزمة.
توفر األمان واحلماية والدعم العاطفي لألطفال من قبل معلميهم.
تركز على اللعب والرتفيه والنشاطات ادإبداعية.
البدء بتطبيق ممارسات صفية تساعد الطالب على التعايف واالنتعاش.
تدخالت متخصصة من قبل املرشد النفسي واالجتماعي( .دليل املعلم لتحديد االحتياجات ،األونروا،2013 ،
ص)23-117

االحتياجات التعليمية للطلبة:
كثري من طلبة املدارس يعانون من صعوابت يف التعلم واليت قد تكون مرتبطة مبعيقات داخل املدارس دإتباعها لطرائق تعليم
ليست فعالة أو أن املنهاج مثقل وال يدعم تطوير مهارات التعلم ،أو صعوابت مرتبطة مبعيقات خارجية اجتماعية وبيئية مثل عدم
احلصول على فرصة الكتساب مهارات ما قبل املدرسة ،أو الومع األسري الذي يؤثر سلبا على حتقيق التعلم ،وقد تكون
صعوابت التعلم يف املهارات األساسية مثل القراءة والكتابة واحلساب ،وهناك صعوابت تعلم هلا عالقة بقدرات الطفل ومساته
ولعوامل عصبية ووراثية وغريها ،ومن الناحية األخرى هناك أطفال يتمتعون مبواهب وامكاانت استثنائية ولكنهم ال حيظون ابلتقدير
والدعم .والطفل املتنخر دراسيا هو طفل يتمتع مبستوى ذكاء عادي على األقل ،وقد تكون لديه بعض املواهب والقدرات اليت
تؤهله للتميز يف جمال معني من جماالت احلياة ،ورغم ذلك فقد
خيفق يف الوصول إىل مستوى حتصيل دراسي يتناسب مع قدراته او قدرات اقرانه ،وقد يرسب عاما أو أكثر يف مادة
دراسية أو أكثر ،ومن مث حيتاج إىل مساعدات برامج تربوية عالجية خاصة) سليمان ،2001 ،ص)147
ويهتم التعليم اجلامع بتقدمي الدعم الالزم للطلبة ذوي صعوابت التعلم الذين يعانون من تدين يف التحصيل الدراسي بسبب
عوامل أسرية أو خارجية ،وتسعي مؤسسة األونروا لتقدمي املساعدة هلؤالء الطلبة من خالل تبنيها لسياسة التعليم اجلامع ،وذلك من
خالل حقيبة األدوات اخلاصة ابلتعليم اجلامع.
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وترى الباحثة أن االحتياجات النفسية واالجتماعية من الركائز املهمة اليت حتدد سلوك الفرد داخل اجملتمع وختتلف من فرد
اىل اخر كما ختتلف يف حياة الفرد نفسه من مراحل حياته املختلفة ،فعند اشباع هذه احلاجات يتم التحكم يف السوك للفرد
وتطويره ،ولذا يركز التعليم اجلامع يف حماوره على اشباع االحتياجات النفسية واالجتماعية للطالب داخل املدارس للوصول اىل
السلوك السوي املقبول واجناح التعليم.

Volume: 4

وتعد عملية تلبية االحتياجات النفسية و اشباعها من اجلوانب املهمة يف الشخصية ،إذ يبذل الفرد يوميا جهودا لتنمني
حاجاته اجلسمية واالجتماعية والنفسية ،وهو بذلك يسعى إىل التوافق مع احلياة ،وقد ال يكون التوافق الذي يسعى الفرد إليه
حسنا ابلنسبة للمعايري االجتماعية ،ولكنه على الرغم من ذلك توافق يهدف ايل أتمني حاجة عضوية أو نفسية) الكنج،2010 ،
ص)2

Rola Abd Al-Rahman ALKHARRAZ

االحتياجات الصحية للطلبة:
تعترب اخلدمات الصحية إحدى االهتمامات اليت متنحها الكثري من الدول لسكاهنا ملا هلا عظيم األثر يف االهتمام بصحة
اجملتمع ،وتعترب اخلدمات الصحية من احلقوق األساسية لكل فرد من أفراد اجملتمع ،وهلذا ينبغي ممان أن حيصل كل فرد يف اجملتمع
على حد أدىن من هذه اخلدمات ،وترتبط الب ا رمج الصحية يف الدول النامية بصفة خاصة بربامج اجتماعية واقتصادية ،األمر
الذي حيتم مرورة التنسيق والتكامل بني عامة هذه الربامج ،ومن األفضل أن تقوم الدولة هبذا العمل ،ويعكس توزيع اخلدمات
الصحية بني االفراد درجة العدالة االجتماعية السائدة يف كل جمتمع ،وهلذا هتتم الدولة بتوفري اخلدمات لضمان توزيعها بني كل
افراد اجملتمع)عكيلة ،2013،ص)36
ميكن امجال االحتياجات التعليم اجلامع كما يف رزمة ادوات التعليم اجلامع كما ورد يف (دليل املعلم لتحديد االحتياجات،
االنروا ،2013 ،ص)8
جدول رزمة أدوات التعليم اجلامع
األداة

اسم األداة

موموع االداة

1

املمارسات الصفية واملدرسية اجلامعة

املنحى اجلامع

2

معايري الصحة املدرسية

3

سجالت املعلم حول الطلبة ذوي االحتياجات االمافية

4

اخلطة الرتبوية الفردية

5

االحتياجات النفسية /االجتماعية

6

إدارة السلوك

7

الطلبة املتنثرون ابلنزاعات واألزمات والطوارئ

8

مهارات ما قبل التعلم

9

صعوابت القراءة

10

صعوابت الكتابة

11

صعوابت الرايميات

االحتياجات الفردية
االحتياجات النفسية /االجتماعية

االحتياجات التعليمية

الطلبة املوهوبون واملتميزون
االمراض الشائعة واملعدية

االحتياجات الصحية

األمراض املزمنة
الضعف البصري
الضعف السمعي
الضعف اجلسدي
الصعوابت الذهنية
صعوابت التواصل والنطق

81

االعاقة

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

 .1درجة توظيف مديري مدارس وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة السرتاتيجية التعليم اجلامع من وجهة نظر املعلمني
بلغ وزهنا النسيب  71.13 %بدرجة موافقة كبرية.
 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05لدرجة توظيف مدارس وكالة الغوث الدولية
مبحافظات غزة السرتاتيجية التعليم اجلامع تعزى ملتغري اجلنس لصاحل االانث ،وملتغري املؤهل العلمي لصاحل الذين مؤهلهم
العلمي بكالوريوس ،وال توجد فروق تعزى ملتغري سنوات اخلدمة.
 .3مستوى الكفاءة املهنية ملعلمي مدارس وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة بلغ وزهنا النسيب  %84.14بدرجة موافقة
كبرية جدا.
 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  α≤ 0.05ملستوى الكفاءة املهنية تعزى ملتغري اجلنس لصاحل
االانث ،وال توجد فروق تعزى ملتغري املؤهل العلمي ،وسنوات اخلدمة.
 .5وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني درجة توظيف مديري مدارس وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة
السرتاتيجية التعليم اجلامع ومستوى الكفاءة املهنية لدى معلميهم .واستنادا اىل النتائج السابقة يوصي الباحث :تبين ونشر
مفهوم التعليم اجلامع يف املدارس اجلامعة يف فلسطني وومع نظام تربوي واداري شامل لتبين الطلبة ذوي االحتياجات
اخلاصة ،متكني املعلم من املعايري العامة للكفاءة املهنية وفق معايري اجلودة الشاملة.
الفرق بني التعليم اجلامع والرتبية اخلاصة:
يتعلق التعليم اجلامع بتغيري نظام التعليم لتلبية احتياجات الطلبة ،مما يتطلب حتديد ومعاجلة املعوقات يف البيئة التعليمية،
وااللتزام مبسئولية تعليم مجيع الطلبة ،حيث يقوم التعليم اجلامع على ادإميان بقدرة مجيع الطلبة على التعلم واالستفادة من البيئة
االجتماعية يف املدارس.
وعلى النقيض من ذلك ،يفرتض منوذج الرتبية اخلاصة عدم مالءمة وجود بعض الطلبة يف املدارس ،وعدم قدرهتم على
التعلم من اآلخرين ،ويفرتض أهنم حباجة اىل معلمني خمتصني واىل خدمات خاصة) .الدليل التدرييب للتعليم اجلامع ،األونروا،
8106م ،ص) 65
والرتبية اخلاصة كمفهوم تعرب عن أن هناك فئة خاصة حتتاج إىل رعاية خمتلفة عن الفئة العادية نظرا الحتياجات تعليمية
خاصة هبم ،ومييل مفهوم الرتبية اخلاصة للنظر إىل املشكلة وكنهنا توجد داخل الطفل نفسه وليس داخل النظام التعليمي ،وهو ال
يقرر أبن العديد من االحتياجات اخلاصة املوجودة لدى املتعلمني ميكن يف الواقع االستجابة هلا عن طريق إدخال حتسينات جوهرية
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وفيما يلي النتائج اليت توصلت إليها الدراسة:

Volume: 4

وقد أكدت دراسة (مهنا )2018 ،على احتياجات ذوي ادإعاقة والتعليم اجلامع هلم من خالل دراسة هدفت اىل التعرف
على "درجة اسرتاتيجية التعليم اجلامع لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية مبحافظات غزة ،وعالقته برفع مستوى الكفاءة
املهنية للمعلمني" ،ولتحقيق اهادف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي وقام بتصميم استبانتني تتعلق األوىل مبحور
التعليم اجلامع وحتوي على  27فقرة موزعة على مخس جماالت(االحتياجات الفردية للطلبة ،االحتياجات النفسية واالجتماعية،
االحتياجات التعليمية ،االحتياجات الصحية ،ودعم الطلبة ذوي ادإعاقة) ،وتتعلق االستبانة الثانية مبحور الكفاءة املهنية وحتتوي
على  15فقرة ،وتك ون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي وكالة الغوث الدولية (االنروا) مبحافظات غزة والبالغ عددهم ()8366
معلم ومعلمة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )440معلما ومعلمة ،ومت حتليل البياانت ابستخدام برانمج املعاجلات ادإحصائيةspss
أي ما نسبته ( )%5.3من جمموع جمتمع الدراسة.

Rola Abd Al-Rahman ALKHARRAZ

يف جودة التعليم والتعلم ممن نظام التعليم العام ،دون احلاجة إىل تقدمي خدمات موازية أو منفصلة ،كما أن مفهوم الرتبية اخلاصة
ال يقر بوجود احتياج" خاص "لدى كل طفل يف وقت ما عندما يتعلق األمر ابلوصول إىل التعليم أو املشاركة أو التحصيل فيه،
ويف فلسطني جند أن هناك العديد من األطفال الذين ميكن أن يشاركوا ويتعلموا بفاعلية يف املدارس العامة (إذا مت حتسني جودة
وابحملصلة ال يتمكن العديد من األطفال ممن لديهم
هذه املدارس واملعلمني) جيري ومعهم يف بيئات للرتبية اخلاصة بدال من ذلك،
ّ
أشد درجات ادإعاقة ،والذين قد حيتاجون إىل مزيد من الدعم املتخصص من الوصول إىل املرافق املتخصصة ،وابلتايل يفقدون
فرصة احلصول على التعليم كليا( وزارة الرتبية والتعليم ،2015 ،ص)8-7
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االقرتاحات لتحقيق التعليم اجلامع:
الصعوابت

Volume: 4

سيتم هنا معاجلة الصعوابت اليت تواجه دمج املعاقني يف التعليم وتقدمي االقرتاحات حللها.
الطرق املقرتحة حللها

صعوبة التعرف اىل احلاجات التعليمية للطلبة املعاقني إعداد الربامج الرتبوية والتعليمية املناسبة اخلاصة لذوي االحتياجات اخلاصة.
عمل وسائل تعليمية خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة.
عمل دورات ارشادية للمعلمني أبساليب تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة.
عمل تقومي لذوي االحتياجات اخلاصة الكتشاف قدراهتم العقلية ومواهبهم الكامنة.
إجراء ما يلزم من تعديالت يف طرائق التدريس أو يف املناهج الدراسية ،حبيث ميكن مواجهة
احلاجات اخلاصة للمعاقني.
صعوبة حتقيق احتياجاهتم النفسية

عمل حصص ترفيهية لذوي االحتياجات اخلاصة للتفريغ النفسي.
اخلاصة ،وتوفري كافة مستلزمات الدعم النفسي
هتيئة أولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات ّ
هلم لدعم أطفاهلم ومساندهتم خالل عمليّة الدمج.
اخلاصة والتفاعل
حتضري األطفال العاديني وهتيئتهم نفسيّاً لتقبل األطفال ذوي االحتياجات ّ
معهم بشكل طبيعي.
التقبل االجيايب غري املشروط جلميع التالميذ بغض النظر عن إعاقتهم.
تقدمي الربامج واالنشطة املناسبة لتفاعل التالميذ املعاقني مع أقراهنم العاديني بصورة تؤدي
إىل تقبلهم لبعضهم البعض.
تنمية املهارات الشخصية ،واالجتماعية ،والرتبوية ،ومهارات احلياة اليومية من خالل تقدمي
األنشطة املناسبة لتحقيق هذه املهارات.

اخلاصة ،ابألخص
صعوبة استخدام املرافق والتسهيالت التعليمية املتاحة هتيئة مرافق املدرسة املختلفة الستقبال األطفال ذوي االحتياجات
ّ
أصحاب ادإعاقات احلركية.
لذوي االحتياجات اخلاصة.
اخلاصة وصفوف املصادر بكافة احتياجاهتا ولوازمها.
إعداد صفوف الرتبية ّ
صعوبة حتقيق الغرض للطلبة ذوي االحتياجات معرفة القوانني اخلاصة املتعلقة بذوي االحتياجات اخلاصة.
اخلاصة.
معرفة اخلصائص واحلاجات األساسية اخلاصة هلذه الفئة.
إعداد املعلمني إعداداً أكادميياً ونفسياً وتربوايً لتسهيل التعامل مع هذه الفئة.
تطبيق أساليب القياس الالزمة لتحديد احلاجات الرتبوية واالجتماعية والنفسية هلم.
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توصيات الدراسة:
يف موء األسلوب الوصفي الذي استخدمته يف الدراسة احلالية ،وما توصلت له من نتائج خاصة بكل سؤال من أسئلة
الدراسة فإين أوصي:
 دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف بيئة صفية داعمة مع تلبية احتياجات اجلميع الرتبوية والنفسية واالجتماعية.
 على الرتبية والتعليم أن توفر االمكانيات والربامج الضرورية واخلدمات اليت تتماشى مع قدرات ذوي االحتياجات
اخلاصة وإمكاانهتم وتساعدهم على جتاوز املشكالت اليت تعرتمهم.
 تقدمي االنشطة والربامج ابستمرار هلذه الفئة لتنمية مهاراهتم املعرفية ،واالنفعالية والسلوكية.
 ومع ميزانية كافية لغرف املصادر لذوي االحتياجات اخلاصة لتحقيق اهلدف املنشود من هذه الغرف.

 إعداد كوادر تعليمية عالية اجلودة من خالل عمل دورات تدريبية وورشات عمل ابستمرار ملعلمي هذه الفئات.
 تطوير األساليب املتبعة هلذه الفئة من خالل االطالع على جتارب الدول املتقدمة يف هذا اجملال.
 اجراء املزيد من الدراسات حول موموع الدراسة نظراً لقلة الدراسات حول املوموع على حد علم الباحثة.
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مراجع الدراسة:
أبو مرزوق ،مسر ، 2007 ،برانمج التعليم اجلامع بني الفكرة والتطبيق يف قطاع غزة ،ورقة علمية مقدمة اىل املؤمتر العلمي االول
الرتبية اخلاصة بني الواقع واملنمول ،جامعة بنها ،مصر.
األسطل ،ايسر ، 2013 ،التدخالت النفسية املستخدمة من قبل املرشدين مع حاالت العنف املبين على النوع االجتماعي ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،اجلامعة االسالمية ،غزة.
األشول ،عبد الرازق 2008 ،م ،الكفاايت املهنية للمعلم ،جامعة صنعاء ،اليمن.
اخلشرمي ،سحر ،2004 ،دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية –دراسة مسحية لربامج الدمج يف اململكة العربية
السعودية ،جملة امللك سعود للعلوم الرتبوية والدراسات ادإسالمية ،ع .13السعودية.
دليل املعلم لتحديد االحتياجات ،األونروا.2013 ،
سليمان ،عبد الرمحن ،2001 ،سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة ،مكتبة زهراء الشروق ،القاهرة.
سياسة التعليم اجلامع يف فلسطني ،وزارة الرتبية والتعليم العايل ،نيسان 2015
الصباح ،سهري ،ومخيس ،سهيلة ،وشيخة ،شفاء ،وعواد ،شرين ،2008 ،الصعوابت اليت تواجه دمج الطلبة املعاقني من وجهة
نظر العاملني يف املدارس احلكومية االساسية يف فلسطني ،وزارة الرتبية والتعليم ،دائرة القياس والتقومي ودائرة الرتبية
اخلاصة ،فلسطني.
عبد الغين ،خالد حممد ،2016 ،القضااي الكربى يف الرتبية اخلاصة ومرشد االسرة واملعلمني واالخصائيني للتدخل التدرييب ،دار
العلم واالميان للنشر والتوزيع ،القاهرة.
عكيلة ،عز الدين ،2013،اثر مستوى املعيشة على اخلدمات الصحية والتعليمية يف حمافظات غزة ،رسالة ماجستري غري منشورة،
اجلامعة االسالمية ،غزة.
القامسي ،إكرام ،2018 ،مشكالت الدمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر معلمي االقسام
اخلاصة –دراسة ميدانية بوالية تبسة -رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة العريب بن مهيدي ،اجلزائر.
الكنج ،امحد ، 2010 ،احلاجات النفسية وعالقتها ابلتوافق الشخصي واالجتماعي والتحصيل الدراسي "دراسة ميدانية على عينة
من الطلبة جامعة دمشق" رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة دمشق ،سوراي.
منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة ادإمنائي ومنظمة اليونسكو وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ومنظمة اليونيسف،
واالنروا ومكتب املنسق اخلاص لالم املتحدة وبرانمج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية.
منظمة االمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،ورقة مقدمة للمؤمتر الدويل للتنمية ،2008 ،التعليم اجلامع :طريق املستقبل ،جنيف،
 18متوز/يوليو .الدورة الثامنة واالربعون.
مهنا ،طارق حممد عبد الرحيم ،2018 ،توظيف اسرتاتيجية التعليم اجلامع لدى مديري مدارس وكالة الغوث الدولية مبحافظات
غزة وعالقته برفع مستوى الكفاءة املهنية للمعلمني ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة ادإسالمية ،غزة.
مؤنس ،خالد ،ومجعة ،أجمد ، 2013 ،مالمح التعليم اجلامع والصديق يف شخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ورقة عمل مقدمة
لليوم الدراسي التنصيل االسالمي يف علم النفس ،فلسطني ،قسم علم النفس بكلية الرتبية يف اجلامعة االسالمية
وقسم علم النفس بكلية الرتبية يف جامعة االقصى.
اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد االكادميي ،2015 ،مقدمة يف الرتبية اخلاصة ،جامعة اجلوف ،اململكة العربية السعودية،
السعودية.
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