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 املقرتحت لنجاح دمج األطفال ذوى بعط االلياث
 اإلحتياجاث اخلاصت في مؤسساث رياض األطفال

                                   
 إعــداد                                     

 

 تقوى حممد مصطفيالباحثت/                                               
 جامعت الفيوم - كليه الرتبيت للطفولت املبكرة                                                      

 
  ثـــص البحمتخــــمس

األطفال ذوى ج إلى الوقوف عمى بعض أليات نجاح دمييدف البحث الحالى 
بة اإلحتياجات الخاصة فى رياض األطفال، وذلك من خالل إستعراض واقع تجر 

، وعرض أىم المعوقات التى تواجو نجاحو وفق ما الدمج بمرحمة رياض األطفال
عتمد البحث عمى المنيج الوصفي، و  فى ضوء ىذا تم تشير إليو الدراسات السابقة، وا 

ى يمكن أن تساعد فى نجاح برامج دمج يات التالوقوف عمى مجموعة من اآلل
 األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة مع أقرانيم العاديين فى مرحمة رياض األطفال.

 ةــــدمـــقـأواًل: م
لقد شيدت األونة األخيرة إىتمامًا ممموسًا بفكرة دمج األطفال ذوى 

بيتيم اإلحتياجات الخاصة فى المدارس العامة مع أقرانيم العاديين، وتغيرت فمسفة تر 
وتعميميم بإعتبارىم جزء ال يتجزء من المجتمع الذى يعيشون فيو، وبما يكفل ليم 
مكاناتيم،  التكيف السميم والنمو السوى، الذى يمكنيم من إستثمار أقصى طاقتيم وا 

 ومن ثم يصبحون أعضاء فعالين ومنتجين فى مجتمعيم.
اجات الخاصة ذوى اإلحتي تعميم األطفالإلى أن  (3122تشير )ىال السعيد،و 
بل  نمط تربوى يحظى بقبول واسع فى الدول المتقدمة، وبعض الدول النامية.أصبح 

م الذى تقدمو أى دولو لذوى اإلحتياجات الخاصة ومدى قدرتيا ىتمأصبح مدى اإل
                                عمى إدماجيم أحد مؤشرات نجاح إستراتيجية التنمية فى تمك الدول.                            
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فقد نصت المواثيق الدولية عمى حقوق األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة 
جتماعية، وتمثمت تمك الحقوق فى البقاء، والنمو، والحماية،  بإعتبارىا حقوق إنسانية وا 

)المجمس ، وتوفير كافة أشكال الرعاية لو.ونصت كذلك عمى حقو فى الحياة الكريمة
 (3113،8العربي لمطفولة والتنمية،

وقد تعزز اإلتجاه نحو رعاية ذوى اإلحتياجات الخاصة بإصدار قانون الطفل 
فل المصرى ورعايتو ، وذلك بعد إعالن العقد الثانى لحماية الط7::2( لسنة 23رقم)
 (3117،8م المتحدة،) برنامج الخمج العربي لدعم منظمات األمم(.3111-3121)

ومن ثم تم إعادة النظر فى السياسات التعميمية بمرحمة الطفولة المبكرة 
 مؤكدة عمى حق الطفل فى اإلستمتاع بطفولتو.

 ثـــكمة البحـــــثانيًا: مش
إن المتتبع لمتوزيع الجغرافى لمؤسسات رياض األطفال التى تشمل أطفال 

عدالة التوزيع ، وأن عدد ىذه  ذوى إحتياجات خاصة بمحافظة الفيوم ، يالحظ عدم
اإلحتياجات الذين يحتاجون لرعاية وخدمات  مؤسسات ال يشمل جميع األطفال ذوىال

تربوية من المفترض الحصول عمييا فى تمك المرحمة العمرية المبكرة أسوة بأقرانيم 
 العاديين.

ورغم ما يحققو الدمج من مكاسب إال أن تطبق الدمج بمرحمة رياض 
فى مصر ومنيا محافظة الفيوم ال زال فى مراحمو األولى، فقد بمغ عدد األطفال 

 ( روضة فقد.  36)بمحافظة الفيوم الروضات  التى تطبق نظام الدمج 
 ) اإلدارة العامة لمتربية الخاصة بمحافظة الفيوم(

ويرجع ذلك أنو بالرغم من تصديق مصر عمى المواثيق الدوليو واإلقميمية 
شاركة الكاممة، ومازال ىناك ماجات الخاصة لم تتحقق المساواة واللحقوق ذوى اإلحتي

تردد قائم ما بين الدمج والعزل لدى كاًل من المؤيديين الذين ينقصيم اإلمكانات 
والتخطيط الجيد والمعارضين الذين يرون أنو ليس ىناك دالئل تؤكد فاعمية ىذا 

 :ل الرئيسى التاليمشكمة البحث الحالى فى السؤاتتحدد الدمج ومما سبق 
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ليات التى يجب إتباعيا لنجاح برامج دمج الطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة ال ما 
 ؟فى المدارس العامة

 ويتفرع منو عدة تساؤالت فرعيةىي كالتالي:
 ؟ما واقع الدمج بمرحمة رياض األطفال بجميورية مصر العربية -2
 ؟بمرحمة رياض األطفالما معوقات دمج األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة  -3
نجاح دمج األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة  ا اإلجراءات التى تساعد فيم  -4

 ؟بمرحمة رياض األطفال

 ثـــداف البحـــــثالثًا:أى
 ييدف البحث الحالى إلى:

ليات التى تساعد عمى نجاح دمج األطفال ذوى تحديد مجموعة من األ -
 بمدارس التعميم العام. اإلحتياجات الخاصة 

 األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة. قوف عمى أىم المعوقات التى تواجو دمجالو  -

  ثـــية البحـــأىمرابعًا: 
 يستمد ىذا البحث أىميتو مما يمى:

 الىمية النظرية:
فى  مساعدة الميتمين بمجال تربية وتعميم األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة -

 التعرف عمي واقع دمج األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة فى المدارس العامة.

 :الىمية التطبيقية
 تحدد معوقات تطبيق برامج الدمج. -
 الوقوف عمى اإلجراءات التى تساعد فى نجاح الدمج. -

 ثــــج البحــــخامسًا: مني
 يعتمد البحث عمى المنيج الوصفى، وذلك إنطالقًا من طبيعة البحث الحالى
وما يحققو من أىداف، حيث يعرض البحث لواقع عممية الدمج ومعوقات تطبيقيا، وال 
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يقف فقد عند حد الوصف بل يسعى التحميل والتفسير وتحديد بعض المقترحات، التى 
 يمكن أن تسيم فى نجاح فكرة الدمج.

 ثـــدود البحـــــسادسًا: ح
 البحث، فى المنيج المستخدم، والعينة، ومتغيرات لبحثتمثمت حدود ا

( 96من)البحث بو حيث تكونت عينة  واألسموب اإلحصائي المستخدم، وأىدافو
تم تطبيق إستبيانات البحث في بداية وقد موجيو بمحافظة الفيوم، ( 26معممة، و)

، بمدارس الدمج بمحاقظة 3131/3132الفصل الدراسى األول لمعام الدراسي 
 الفيوم.

 ثــطمحات البحــسابعًا: مص
 اإلحتياجات الخاصة:ذوى 

فى المغة "ذو" تعنى صاحب ، أما "الحاجة" ىى مايفتقر إليو اإلنسان ويطمبو، والجمع 
 (.287، 358، 3121حاجات.   )مجمع المغة العربية،

 من المنظور التربوى:
يشير مفيوم ذوى اإلحتياجات الخاصة إلى ذلك الشخص أو الطفل الذى ينحرف عن 

قمية، القدرات الجسمية، قدرات التواصل، نمو السموك المتوسط فى )الخصائص الع
 (35-34، 3122) كامل وآخرون،  حسية(.ال لقدراتاإلجتماعى واإلنفعالى، ا

 الدمج: 
ستحكم فيو ) مجمع المغة العربية،  (344، 3121فى المغة دمج الشئ يعنى دخل وا 

 :;615/:615ة التربية والتعميم تعرفو وزار 
ية مع أقرانيم غير دىو إلحاق األطفال ذوى اإلعاقة برياض األطفال والمدارس العا

المعاقين مع تقديم خدمات التربية الخاصة، والخدمات المساندة، بيدف اإلقالل من 
عزل األطفال ذوى اإلعاقة، عمى أن يقوم معمموا رياض األطفال والمدارس العادية 
بتعميم األطفال ذوى اإلعاقة مع أقرانيم غير المعاقين من خالل توفير الدعم المناسب 

 .ليم 
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 ةــــرض الدراســـف ًا:ثامن
يسيم التعرف عمى واقع تطبيق برامج الدمج في التنبؤ بالمعوقات وأليات  -

 مواجيتميا.

 ةـــــتاسعًا: أدوات الدراس
 إستطالع رأي لتحديد مدي تقبل تطبيق برامج الدمج. -

 إستبيان مفتوح لتحديد معوقات الدمج. -

 نجاح برامج الدمج. ألياتإستبان مفتوح لتحديد  -

 ةــصائية المستخدمـــاإلحليب اـــعاشرًا: الس
 التحميل العاممي. -

 كروسكال وأليس. -

 واقع الدمج بمرحمة رياض الطفال فى جميورية مصر العربية:
ولقد شيد الواقع المصرى تجربة سابقة بالدمج تمثمت فى الدمج الجزئى 
خالل فترات النشاط، ولكن لم يكتب ليا النجاح وانتيت بما يسمى الفصول الممحقة، 

يرجع ذلك لعدم التخطيط الجيد، ثم عادت مرة أخرى آراء جديدة تنادى بضرورة  وربما
المجوء لمدمج الشامل لألطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة بمدارس التعميم العام                   

 (762، 3117)عادل عبداهلل، 
( عمى أن " تمتزم 92ولقد أكد الدستور المصرى الجديد فى المادة رقم )

قتصاديًا، الدول جتماعيًا وا  ة بضمان حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة األقزام، صحيًا، وا 
وترفييييًا، ورياضيًا، وتعميميًا، وتوفير فرص العمل ليم، مع تخصيص نسبو منيا 
ليم، وتييئة المرافق العامة، والبيئة المحيطة بيم، وممارستيم لجميع حقوقيم 

،إعمااًل لمبادئ المساواة والعدالة، وتكافؤ السياسية، ودمجيم مع غيرىم من المواطنين
( وذلك لضمان دعميم فى مزيد من 92، مادة 3124)  مشروع الدستور ، الفرص".
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 اإلندماج بالمجتمع.
وفى إطار ذلك أعمن وزير التربية والتعميم أن " الوزارة تتبنى حاليًا سياسة 

عاديين كفمسفة تربوية وتعميمية ذمج األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة مع أقرانيم ال
ونفسية" وأكد عمى أىمية دور العاممين بقطاع التعميم العام فى المتابعة الجادة 

 واإلىتمام بذوى اإلحتياجات الخاصة .
وقد أخذت تجارب الدمج الطابع الرسمى منذ صدور القرار الوزارى رقم 

الخاصة بمدارس  م، بشأن لجنة دمج األطفال ذوى اإلحتياجات3119( لسنة 53)
(م،بشأن قبول :311( لسنة )5:التعميم العام ، يميو صدور القرار الوزارى رقم )

( 375األطفال ذوى اإلعاقات الطفيفة بمدارس التعميم العام، يميو صدور القرار رقم) 
م، بشأن قبول التالميذ ذوى اإلعاقة الطفيفة بالمدارس التى تم تييئتيا 3122لسنة 

م، الخاص 3126( لسنة 53العام، كذلك صدور القرار الوزارى رقم ) لمدمج بالتعميم
بقبول الطالب ذوى اإلعاقات البسيطة بمدارس التعميم العام، ويعد القرار الوزارى رقم 

م ، الخاص بقول األطفال ذوى اإلعاقات البسيطة بمدارس 3128( لعام 363)
الدمج يبدأ من مرحمة رياض  التعميم العام أحدث ىذه القرارات،  والذى أكد عمى أن

األطفال، وحق الطالب ذوى اإلحتياجات الخاصة الذى تنطبق عميو الشروط أن يدمج 
بأقرب مدرسة لمحل إقامتو، وأجرى عمى ىذا القرار تعديل يحدد درجة اإلعاقة 
المدمجة ويتم تحديدىا من قبل لجنة تتولى التقييم الطبى والنفسي والتربوى لمطالب 

اجات الخاصة المقبولين بمرحمة رياض األطفال ، ويتم توقيع الكشف من ذوى اإلحتي
قبل التأمين الصحى والمستشفيات الحكومية أو الجامعية المعتمدة من وزارة التربة 

)وزارة التربية  والتعميم، فضاًل عن اإلشارة إلى المقررات الدراسية بمدارس الدمج.
  (3128والتعميم،

 طفال ذوى اإلحتياجات الخاصة بمرحمة رياض الطفال:أواًل: معوقات دمج ال
لقد إتجيت األنظار فاألونة األخيرة نحو أىمية الدمج لمطالب ذوى 
اإلحتياجات الخاصة، ومن منطمق ذلك ظيرت العديد من الدراسات العممية فى مجال 

ف التربية الخاصة وعمم النفس التى تناولت تجارب الدمج وأساليبو المختمفة لموقو 
عمى اإليجابيات والسمبيات الناتجو عنو سواء لألطفال العاديين أو األطفال ذوى 
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اإلحتياجات الخاصة، ومنيا الدراسات التى شممت عمى إتجاىات الطالب العاديين 
دارة، وكذلك إتجاىات المجتمع.                                بالمدارس والعاممين بقطاع التعميم العام من معممين وا 

 (3128،3)المجمس القومى لألمومة والطفولة،
وما زالت الدراسات التى أجريت داخل المجتمع المصرى تؤكد عمى أنو مازال 
ىناك العديد من المعوقات التى تحول دون تحقيقو بشكل مناسب، وذلك إما لعدم 
وضوح األىداف، أو لعدم وجود خطة مسبقة أو تخطيط جيد، أو لرفض القائمين 

 (:72، 3115) زينب شقير،  ممية التعميمية داخل المدرسة ليذه الفكرة.عمى الع
 وقد توصمت الدراسات إلى ما يمى:

الدمج فى مصر ال يقوم عمى أسس عممية تعتمد عمى تقديم إستراتيجيات خاصة،  -
يمكن من خالليا وضع خطط دراسية عمى الصعيد الرسمى توضح فكرة الدمج 

 ( 378، 3115)رضا عطية، افو.وأىد
ىناك العديد من المشكالت فى تربية وتعميم ذوى اإلحتياجات الخاصة بمدارس  -

(، وتتعمق ::2، 3116العاديين خاصة فى بالمراحل األولى ) عمياء رمضان، 
عاديين، المعممين، إدارة المدارس، أولياء ىذه المشكالت بكاًل من ) الطالب ال

عداد معمم ا لتربية خاصة، األمور، الظروف اإلقتصادية، التالميذ، المناىج وا 
 (688-685، 3117)سعيد عبدالوىاب،المبانى المدرسية( 

 ويمكننا عرض لبعض ىذه المشكالت:
ممى التعميم األساسى العام لمتعامل مع األطفال ذوى عدم مالءمة ميارات مع -2

 اإلحتياجات الخاصة.
 عدم مالئمة أدوات التعميم والتعمم. -3
 عدم مالئمة أساليب المتابعة واإلشراف عمى برامج التربية الخاصة. -4
عدم مالئمة البنية التحتية ونقص اإلمكانات والمعدات مما أدى لصعوبة إحتواء  -5

اإلحتياجات الخاصة ضمن برامج التعميم العام.                                   الطالب ذوى 
 (441-:43، 3122-3119)مشروع تحسين التعميم،

، 3122)ىال السعيد، عدم وجود رؤية تربوية واضحة فيما يتعمق ببرامج الدمج. -6
253) 
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الخاصة معيم رفض األطفال العاديين لفكرة وجود األطفال ذوى اإلحتياجات  -7
 فالمدرسة فضال عن رفض تقديم المساعدة ليم.

معممو التعميم العام بالنظام التقميدى ليست لدييم إتجاىات إيجابية نحو الدمج،  -8
 (57، 3117)عبدالرقيب البحيرى، ويرونو صعب التنفيذ.

 تكدس مدارس التعميم العام بالتالميذ. -9
  .ألطفال من ذوى اإلحتياجات الخاصةلمناىج الدراسية غير مناسبة لا -:

 (765-763، 3117عادل عبداهلل،(
وتشير وزارة التربية والتعميم ، اإلدارة المركزية لقطاع رياض الطفال والتعميم  -

، إلى مجموعة من المعوقات التى تواجو تطبيق برامج الدمج ;615الساسي 
 وىى:

األطفال ذوى اإلعاقة يشعرون باإلحباط نتيجة عدم تقبل األطفال العاديين أن  -2
 ليم.

أن معيار النجاح األكاديمى يوسع الفجوة بين األطفال العاديين وذوى  -3
 اإلحتياجات الخاصة.

عدم وعى األطفال العاديين بخصائص أقرانيم ذوى اإلحتياجات الخاصة، يشكل  -4
 عائقًا فى نجاح الدمج.

ألطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة من سبق يتضح أن قضية دمج اومما 
ا بين مؤيد ومعارض،ويسعى أكثر القضايا إثارة لمجدل وذلك إلختالف األراء حولي

ىذا البحث إلي تحديد أكثر المعوقات شيوعًا من وجيو نظر العينة، وبعض مقترحات 
معممات النة من عينجاح البحث الذى قامت بو الباحثة بيدف التعرف عمى أراء 

 موجيات حول تطبيق برامج الدمج.الو 
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 ثــج البحــــنتائ
 معوقات تطبيق برامج الدمج وفقًا آلراء العينة: -5

 عدد اإلستجابات م
 المتوافقة

النسبة 
 المئوية

 اإلستجابة

 توجيو معممات

شعور األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة باإلحباط نتيجة  211% 26 96 2
 .من أقرانيم العاديين عدم تقبميم

محاكاة الطفل العادى لسموكيات غير مرغوبة يصدرىا  91% 21 81 3
 األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة.

 إنخفاض مستوى األداء التعميمى لألطفال العاديين 96% 21 86 4

 لإليذاء  الخاصة تعرض األطفال ذوى اإلحتياجات 6%: 26 91 5
 .) الضرب / السخرية( من جانب أقرانيم العاديين

 عدوان بعض فئات األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة 81% 21 71 6

اإلىتمام باألطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة قد يكون  211% 26 96 7
 عمى حساب األطفال العاديين

ما يبذالنو اإلرىاق الشديد لمعممات رياض األطفال نتيجة  211% 26 96 9
 من وقت وجيد مضاعف

: 

 

الفروق الشديدة في القدرات والميول واإلستعدادات مما  96% 21 86
 يؤدى لصعوبو تكيفيم
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 الدمج وفقًا لراء العينة عمى النحو التالى: أليات نجاح -6
 عدد اإلستجابات م

 المتوافقة
النسبة 
 المئوية

 اإلستجابة

 توجيو معممات

توفير الدعم المادى والمعنوى لمعممات رياض األطفال فى  211% 26 96 2
 البيئات الدامجة.

العمل عمى تييئة األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة  91% 21 81 3
 لإلندماج فالمجتمع.

برامج إعداد وتدريب معممات رياض األطفال مفيوم وثقافة  96% 21 86 4
 الدمج.

 التعميمية المناسبة لطبيعة اإلعاقة.توفر األلعاب  211% 26 96 5

إشراك أولياء أمور األطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة فى  6%: 21 96 6
إتخاذ القرارت الخاصة بتربية أبنائيم فى مدارس التعميم 

 العام.

تييئة الفرص لألطفال جميعًا لتقبل اآلخر المختمف سواء  211% 26 96 7
اإلحتياجات الخاصة وتحقيق األطفال العاديين أو ذوى 

 تفاعل إجتماعى ناجح.

 -تشكيل فريق عمل داعم لمعممة الروضة) أخصائي نفسي 211% 26 96 9
 مديرة الروضة( -طبيب -معمم مساعد

تحديد معايير قبول خاصة لمعممات رياض األطفال  96% 21 86 :
 بالروضات الدامجة.

 لمعاممين بمدارس الدمج.تكوين اإلتجاىات اإليجابية  211% 26 96 21
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 عــــــــــالمراج
جميورية مصر العربي، برنامج الخميج العربي لدعم منظمات األمم  -2

المتحدة)األجفند(، مكتب اليونسكو، مشروع تطوير وتنمية الطفولة المبكرة في 
 (.3117-3114جميورية مصر العربية)

( 363رقم )جميورية مصر العربي، وزارة التربية والتعميم، القرار الوزارى  -3
 .6/9/3128بتاريخ 

(: إستيعاب ذوى اإلحتياجات الخاصةفي ضوء 3115عطية)رضا السيد() -4
دراسة مقارنة بين مصر والسويد، رسالة  -تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية

 ماجستير، كمية التربية، جامعة الزقازيق.
مسيرة (: أساسيات التربية الخاصة،عمان، دار ال3122كامل )زياد( وآخرون) -5

 لمنشر والتوزيع.
(: أىم خدمات الدمج لذوى اإلحتياجات الخاصة، 3115شقير) زينب محمود() -6

المؤتمر العممى الثانى لمركز رعاية وتنمية الطفولة )تربية ذوى اإلحتياجات 
الواقع والمستقبل(، مركز رعاية وتنمية الطفولة، جامعة  -فى الوطن العربي

 مارس. 36-35المنصورة، فى الفترة من 
(: حقوق ومتطمبات الدمج الشامل لألطفال غير 3117عبداهلل)عادل() -7

العاديين فى مدارس التعميم العام)رؤية مستقبمية(، المؤتمر العممى الثالث 
بين  -لمركز رعاية وتنمية الطفولة )التربية وحقوق الطفل فى الوطن العربي

المنصورة، في الفترة  التشريع والتطبيق(، مركز رعاية وتنمية الطفولة، جامعة
 .776 -746مارس، 34-33من 

(: بعض مشكال تربية المعوقين بمدارس 3116محمود )عمياء رمضان() -8
دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، كمية  -العاديين بجميورية مصر العربية

 التربية،جامعة المنصورة.
ى (:التعاون بين األسرة والمدرسة لرعاية ذو 3123ذكرى) لورانس بسطا() -9

اإلعاقات الخاصة فى مدارس الدمج " نموذج التفويضوالتمكين لمتعاون بين 
األسرة والمدرسة لرعاية ذوى اإلعاقات الخاصة فى مدارس الدمج"، القاىرة، 
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 المركز القومى لمبحوث التربوية والتفسية.
(: الدمج بين جدية التطبيق والواقع، القاىرة، مكتبة 3122السعيد)ىال() -:

 األنجمو.
تخاذ القرار: بيان وزا -21 رة التربية والتعميم، اإلدارة العامة لنظم المعمومات ودعم وا 

 .3128أعداد الطالب الذين تم دمجيم موزع طبقا لإلحصاء اإلستقرائى لمعام 
وزارة التربية والتعميم، قطاع التعميم العام واإلدارة المركزية لرياض األطفال   -22

(: 3127/3128ج والمواد التعميمية)والتعميم األساسى، مركز تطوير المناى
 دليل توعوى لمدمج بمرحمة رياض األطفال.
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