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تصور مقترح لتطوير نظام دمج األطفال ذوي االحتياجات 
 في ضوء خبرة سوريةالخاصة بمرحلة رياض األطفال في 

  )دراسة مقارنة(- بعض الدول
  

  الدكتورة رجاء عواد    الدكتورة سمية منصور
  كلية التربية
  جامعة دمشق

   ملخصال

 االحتياجـات  يهدف البحث إلى وضع تصور مقترح لتطوير نظام دمج األطفـال ذوي      
  .سورية في ضوء خبرة بنغالدش ونيبالبالخاصة في مرحلة رياض األطفال 

ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث على أسلوب بيريداي فـي المقارنـة، وتـم وفـق                
، ثـم وصـف وتحليـل    سوريةوصف وتحليل واقع الدمج في      : الخطوات التالية وهي  

اظرة بين دولتي المقارنة لتحديد نقاط      خبرات ناجحة للدمج في بنغالدش ونيبال، ثم المن       
التشابه واالختالف، بعد ذلك خطوة المقارنة التي تضمنت تحليل وتفسير نقاط التـشابه         

  .واالختالف بين دولتي المقارنة
بعد ذلك تم وضع مالمح التصور المقترح في ضوء خبرة دولتي المقارنة مع األخـذ               

 وقـد تمثلـت أبـرز مالمـح      .دمج فيها بعين االعتبار إلمكانيات سورية ومشكالت ال     
لمـنهج، بيئـة     األهداف، المتعلمين، المعلمين، ا    :التصور المقترح بالمدخالت متضمنة   

كلك العمليات متـضمنة اسـتخدام   . الروضة، غرف النشاط، األسرة والمجتمع المحلي    
م استراتيجيات تربوية فعالة ومتنوعة مثل لعب األدوار، سرد القصص، االهتمام بالتعلي          

والمخرجات على صـعيد     .الفردي والجماعي، العمل ضمن مجموعات غير متجانسة      
  .   ألطفال وبيئة الروضة والمجتمعا
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  :مقدمة
إن التطورات المعرفية والعلمية والتكنولوجيا من جانب واالقتصادية من جانب آخـر            

مال البـشري   رأس الباعتباره االهتمام باإلنسان   انعكست إيجاباً على  التي شهدها العالم    
ا بدول العالم إلى جانب المنظمات الدولية المعنية للعمل على تطبيق مبدأ          د مما ح  ،األهم

الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص ألبناء المجتمعات في جميع نواحي الحياة عامـة     
أن  وعلى اعتبار    . وتنميته اإلبداع من أجل الكشف عن      وفي مجال التعليم بصفة خاصة    

ي االحتياجات الخاصة يمثلون شريحة من شرائح المجتمع فقـد تطـورت             ذو األطفال
 من حيث الفلـسفات واالسـتراتيجيات       ،برامج التربية الخاصة وخدماتها تطوراً هائالً     

 وأصبح مستوى الخدمات التربوية الخاصة في       ،والنظم والمحتوى والعمليات والفنيات   
  .ي في هذا البلدأي بلد مؤشراً موضوعياً على رقي النظام التعليم

 العادية مـع    الرياضتعاظمت الدعوات لتقديم التعليم لذوي االحتياجات الخاصة داخل         
  العديد من المؤتمرات الدولية في هذا اإلطار العاديين ، وتم عقداألطفالزمالئهم من 

 برعاية اليونسكو، وتبنى التعليم     1994 الذي عقد في   Salamancaمؤتمر سالمانكا    مثل
 لتطوير التعليم للجميع، وأكد المؤتمر ضرورة وصـول جميـع           استراتيجيهكالدمجي  

الحتياجـات  أهمية االسـتجابة    واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة للمدارس العادية،       
 جميع األطفال على اختالفها من خالل استراتيجيات التعليم المتمركزة حـول الطفـل            

)UNESCO, 1994, 15 .( تبعه مؤتمر داكاركذلك Dacarعام ) الذي ترتب ) 2000
وترتب على ما سبق مـن   ).J.Peters, 2004(ان عالمي حول التربية للجميع يعليه ب

التوجه الدولي نحو التعليم الدمجي تبني العديد من دول العالم المتقدمة والنامية علـى              
 دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفـال العـاديين           إلستراتيجيةحد سواء   

العديد  في، وبرز العديد من الخبرات الناجحة في هذا اإلطار          والمدارس الرياض داخل
من دول العالم، مثل خبرة بنكالدش ونيبال، سواء على مـستوى تـدريب المعلمـين               
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قاعات  و الروضةومشاركة األهل وتهيئة المجتمع المحلي، أو على مستوى تهيئة بيئة           
تبني مشروع    اتجهت إلى  ةدول كثير مثل   يةسورو . ومشاركة المجتمع المحلي   النشاط

 2002/2003في التعليم النظامي فـي العـام الدراسـي          والدمج في رياض األطفال     
وجمعيـة  ، (RB)  السويديةاألطفالبالتعاون مع اليونسكو واليونيسيف وجمعية حماية 

، في روضة أطفـال  ومؤسسة كريم رضا سعيد   ،   (SCUK) البريطانية   األطفالحماية  
  .مدينة حلبتشرين ب

  : البحثمشكلة
 إال أن هذا    .بسوريةاض األطفال   يبالرغم من الجهود التي شهدها مشروع الدمج في ر        

  على مستوى المدخالت والعمليات والمخرجـات،      ة عد يعاني مشكالت  الدمجي   النظام
تحددت هذه المشكالت في ضوء التقرير التقـويمي الخـاص          وقد   .ق نجاحه والتي تع 

في ضوء الزيارة التي قامـت      و ،)2005(الصادر عن وزارة التربية     بالخبرة السورية   
 حيث تبين أن     ولقاء المديرة فيها والمعلمات،    بها الباحثتان إلى روضة تشرين في حلب      

 على سبيل المثال ال الحصر افتقار المعلمات للتدريب الكافي، عدم          أبرز هذه المشكالت  
عـدم مـشاركة       إلـى    إضافةة التربية،    المتابعة من وزار   غيابتوفير الدعم الالزم،    

  .الخ... في التخطيط والتنفيذ والتقويم األطفالأولياء أمور

الذي دفع الباحثتين إلى االطالع على العديد من المصادر األصيلة التي نظـرت             األمر  
 عـد الـذي ي   نكاا مثل مؤتمر سالم   في مجال الدمج، السيما تلك الصادرة عن اليونسكو       

 كذلك االطـالع علـى      ،الدمج وتقديم التعليم للجميع بصورة متكافئة     المرجع في مجال    
 في رياض األطفال، خاصة تلك األبحاث التـي          التي تناولت الدمج   من األبحاث العديد  

 عن التعليم الـدمجي  Unicef, 2003)( تمت برعاية اليونيسيف بصورة مباشرة، مثل 
) Unicef, 2003(ي نيبـال، و عن التعليم الدمجي ف ) Unicef, 2003(في بنغالدش، و

  . عن التعليم الدمجي في باكستان
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 سـورية الدمج  بمرحلة الرياض في       مشروع   في ضوء ما يعانيه    القول،   بالتالي يمكن 
من قصور، وما أكدت األدبيات واألبحاث من متطلبات يحتاجها الدمج فـي الميـدان،             

 بتحقيق   مرحلة الرياض  أهمية عملية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في       من     وانطالقاً
 مؤتمرات تطوير   ا وأكدته ، التعليم للجميع التي نادت بها المؤتمرات الدولية       ستراتيجيةا

تتحـدد  ، ات من القرن العـشرين ي خالل التسعين سوريةالتربية والتعليم التي عقدت في      
  :بالسؤال الرئيس التاليالبحث مشكلة 

ي االحتياجات الخاصة فـي مرحلـة       ذو األطفالماالتصور المقترح لتطوير نظام دمج      
   من بنغالدش ونيبال؟ل في ضوء خبرة كسوريةالرياض ب

  :البحثأهمية 
  : منهذا البحثتنبع أهمية 

  .رياض األطفالمرحلة  يتناولها وهي يتالأهمية المرحلة  -1
  . وما يقدمه من فرصة التعليم للجميعالموضوع الذي يتناوله وهو الدمجأهمية  -2
 بالنـسبة لألطفـال    في سورية،الدمجلتحسين  داعمة  ن نتائج ما يمكن أن يقدمه م     -3

 .واألهل والمجتمع المحلي

 مـن حيـث   سـورية كون هذا البحث يلبي ما أكدته مؤتمرات تطوير التعليم في        -4
    .ضرورة توفير التعليم بصورة متكافئة للجميع

  :البحثأهداف 
  : فيما يليلهذا البحثيتمثل الهدف الرئيس 

 بمرحلـة   سـورية نظام الدمج لذوي االحتياجات الخاصة فـي        وضع تصور لتطوير    
تفرع عن هذا الهدف الرئيسي األهداف       وت ،الرياض في ضوء خبرتي بنغالدش ونيبال     

  :الفرعية التالية
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  .مرحلة الرياضب تحليل واقع نظام دمج ذوي االحتياجات الخاصة في سورية -1
  .مرحلة الرياضببنغالدش  تحليل واقع نظام دمج ذوي االحتياجات الخاصة في -2
  .مرحلة الرياضب تحليل واقع نظام دمج ذوي االحتياجات الخاصة في نيبال -3
 ونيبـال فـي مرحلـة    ش من بنغالد  لخبرة ك بين   تحليل مقارن لواقع نظام الدمج       -4

  .الرياض

  :أسئلة البحث وفرضياته
  : يتمثل السؤال الرئيس لهذا البحث بالتالي-أ
طوير نظام دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مرحلـة          التصور المقترح لت   ما

  الرياض بسورية في ضوء خبرة كل من بنغالدش ونيبال؟
  :تفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التاليةتو
   ما واقع نظام دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مرحلة الرياض بسورية؟-1
االحتياجـات الخاصـة فـي مرحلـة الريـاض       ما واقع نظام دمج األطفال ذوي   -2

  ببنغالدش؟
   ما واقع نظام دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مرحلة الرياض بنيبال؟-3
 ما أوجه التشابه واالختالف بين خبرة كل من بنغالدش ونيبال في الدمج بمرحلـة               -4

  الرياض؟
  : من الفرض المبدئي التاليالبحث  هذانطلقي -ب

خذ بخبرة كل من بنغالدش ونيبال في مجال دمج األطفال ذوي االحتياجات       قد يؤدي األ  
  .الخاصة في مرحلة الرياض إلى تطوير نظام الدمج في سورية

  :البحثمنهج 
 ينطلق من فرض     الذي يداي في الدراسات المقارنة،   بير أسلوبعلى  يعتمد هذا البحث    

  خطـوة ، وأخيـراً  )مقابلـة ال (لمناظرة، فا  التحليل ، ثم الوصفخطوة  يتضمن  و مبدئي،
  .المقارنة
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  :البحث حدود
  :وتتضمن اآلتي

   .2010 -2009حيث تم إنجاز البحث خالل العام الدراسي : الحدود الزمانية -1

 سوريةكدراسة حالة في    بمدينة حلب   اختيار روضة تشرين    تمثلت ب : الحدود المكانية  -2
 ،ياض األطفـال   على مستوى ر    التي شملها مشروع الدمج    األولى الروضة   بوصفها

 ،) داليكـي  روضـة  (ونيبـال )  متروبولتـان  روضة( من بنغالدش    كلكذلك خبرة   
إليه    وفق ما أشارتمثالن نموذجاً ناجحاً لنظام الدمج في كال البلدينت بوصفهما
) Unicef, 2003( عن التعليم الدمجي في بـنغالدش، و Unicef, 2003)(دراسة 

تهيئة األطفال للدمج، وتنظيمهم داخـل      ، من حيث    عن التعليم الدمجي في نيبال    و
األمر الذي انعكس بـصورة جيـدة علـى         قاعات النشاط، والتعاون مع األهل،      

 .واألسرة والمجتمع المحليالمخرجات، بالنسبة لألطفال 

  : البحثمصطلحات -3
 مشاركة الجميع ضمن بيئة تربوية داعمـة        ىإل  ويشير :Inclusion الدمج الشامل  -1

 وعلى أشكال مختلفة من الـدعم االجتمـاعي         ،ربوية مناسبة تشتمل على خدمات ت   
 المالحظ على هذا التعريـف تركيـزه      و ).19،  2000برادلي وآخرون، مترجم،    (

  . واالجتماعيالتربوي داعمة لتحقيق الدمج الكامل ببعديه  بيئة ضرورة توفيرعلى

ة األطفـال   إنه عملية مشارك :مكن تعريف الدمج الشامل بصورة إجرائية وفق اآلتي       يو
العاديين وذوي االحتياجات الخاصة في بيئة صفية داعمة واحدة، وتلبية احتياجات           

  . الجميع التربوية واالجتماعية بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم

أولئك األفراد الذين ينحرفـون عـن   :  Special needs kids ذوو االحتياجات الخاصة -2
الدرجـة التـي تحـتم    إلى ية ما من الخصائص    المستوى العادي أو المتوسط في خاص     
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ذلـك لمـساعدتهم    ،  احتياجهم إلى خدمات خاصة تختلف عما يقدم إلى أقرانهم العاديين         
وفق  ).25،  2005القريطي،   (.على تحقيق أقصى ما يمكن بلوغه من النمو والتوافق        

ن،  االحتياجات الخاصة من المبدعين والمتميزي     ووذ يمكن أن يكون     ،هذا التعريف 
  . يعانون إعاقة معينةممنأو 

 وفـق    االحتياجات الخاصة بصورة إجرائية في هذا البحـث        وي ذ ويمكن تعريف 
يعانون إعاقة حركية أو ممن  ،سنوات) 6–4(إنهم األطفال من الفئة العمرية     : اآلتي

 على أن    يحتاجون بموجبها إلى تقديم رعاية خاصة،     و،  سمعية أو بصرية أو عقلية    
   .مع األطفال العاديين في الروضةباالندماج  تسمح لهم قتهم تكون درجة إعا

إنها المرحلـة التـي تـسبق    : يمكن تعريفها إجرائياً:  kindergartner الروضة-3
تهدف إلى تهيئة   وسنوات،  ) 6-4(بل األطفال ضمن الفئة العمرية    التعليم االبتدائي، تستق  

 المرتبطة بجميع جوانب    الحتياجاتهمجميع األطفال للتعليم األساسي بما تقدمه من تلبية         
  .والوجدانية المعرفية واالجتماعية والصحية والنفسية الشخصية،

  :الدراسات السابقة -4
دور ): 2002 (أسماء عبد اهللا محمد العطية، طارق عبد الرحمن العيـسوي         دراسة  

  األسرة في دمج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في مرحلة ما قبل المدرسة
  في دمجه بمرحلة ما قبل المدرسة      ق سمعياً ودراسة إلى معرفة دور أسرة المع     هدفت ال 

، وخلصت الدراسة إلى تقديم نموذج مقترح لدور األسرة في          في األسرة والحياة العامة   
مساعدة طفلها األصم على تنمية مهارات التواصل المناسبة فـي مرحلـة مـا قبـل                

  .  المدرسة
 Examples of Inclusive :م الدمجي في الباكستان التعلي:(Unicef, 2003)دراسة 

Education (Pakistan)  
 ذوي االحتياجـات    األطفـال تقييم حالـة     :هدفت الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف مثل      

الخاصة في التعليم الدمجي في الباكستان من حيـث الـسياسة التعليميـة والمـصادر              
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 األطفـال رياض  ( التي تم تناولها     واإلجراءات وتوضيح التطبيقات الرئيسة من النماذج     
تحديد نماذج وإجراءات في التعليم الدمجي وإلقاء الـضوء علـى    ، و )والتعليم األساسي 

دروس المتعلمة مـن  تقديم توصيات في ضوء ال، كذلك ة والفعالةحاالستراتيجيات الناج 
ي البلد  فين   اآلخر دور الحكومة والشركاء   تفعيلفي  بما يساهم   تم تناولها   الخبرات التي   

 ،اتبعـت الدراسـة المـنهج الوصـفي         وقد .حول السياسة المتبعة والمصادر المحددة    
 روضـة واستخدمت دراسة الحالة كأسلوب لوصف وتحليل الواقع من حيث الوصول لل 

 ، والمتعلمين والمعلمين والمنهج ومواد التعلم وعمليات التعليم والـتعلم         الروضةوبيئة  
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج لعـل        .دعم المجتمع كذلك من حيث مخرجات التعليم و     

قصور ،   العامة والخاصة التي اتبعت مشروع الدمج      الرياضعدم التنسيق بين    : أبرزها
قـصور  ،   االحتياجـات الخاصـة    ي ذو األطفالبالمعلومات الحقيقية الشاملة الخاصة ب    

تحمس ،  ة الخاصة بالتنسيق والتعاون بين وزارة التربية ووزارة إنعاش المجتمع والتربي        
 التي تم تناولها    الرياض دورات تدريبية، إن     اتباعويم الخدمات   الكثير من المعلمين لتقد   

إلـى  قين من أجل تسهيل وصـولهم       وكدراسات حالة قدمت الكثير من التسهيالت للمع      
  .روضةلا

ضرورة التنسيق بـين وزارة التربيـة        مثل   وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات    
ذوي  األطفـال  ضرورة توفير المعلومـات الحقيقيـة عـن          ،ش المجتمع ووزارة إنعا 

رورة تـوفير   ض ،لعمر والجنس والمكان  ااالحتياجات الخاصة من حيث نوع اإلعاقة و      
  .الدعم الحكومي للمدارس الخاصة التي التزمت بمشروع الدمج

 Examples of Inclusive : التعليم الدمجي في بـنغالديش (Unicef, 2003):دراسة
Education (Bangladesh)  

 األطفـال هدفت الدراسة إلى تقييم واقع الدمج في بنغالديش علـى مـستوى ريـاض     
 ، إضافة إلى تقديم خبرات ناجحة في الدمج مـن أجـل تعميمهـا       ،المدارس االبتدائية و

  . الدمج في بنغالديشبما يساهم في دعم نظاموتقديم التوصيات 
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  :لت إلى عدة نتائج لعل من أبرزهااستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وتوص

  . أن ما يعوق الدمج هو المركزية والقصور في المعلومات المرتبطة بالمعوقين-1

 أن الخبرات التي تم تناولها كدراسات حالة كانت ناجحة فـي تهيئـة الظـروف                -2
 والمعلمـين وعمليـات الـتعلم       قاعات النـشاط   و الروضةالمناسبة للدمج من بيئة     

  .والتعليم

 Examples of Inclusive : نيبـال  التعليم الدمجي فـي  :(Unicef, 2003) اسةدر
Education (Nepal)  

هدفت الدراسة إلى تقييم واقع الدمج الشامل لألطفال ذوي االحتياجات الخاصـة فـي              
نيبال على مستوى رياض األطفال والمدارس االبتدائية من حيث األهداف والسياسات           

.  أرض الواقع، وتقديم خبرات ناجحة للدمج بهدف تعميمهـا         واإلجراءات المتبعة على  
 .وقد اعتمدت الدراسة على الزيارات الميدانيـة والمقـابالت والمالحظـة المباشـرة            

توصلت الدراسة ضمن نتائجها إلى أن خبرة الدمج في نيبال كانت ناجحة في روضة             و
 Tribhuvan  Madhyamik وتريبهافان مادهايامك Dagiky School داليكي ةومدرس

 وعمل  ، وتهيئة بيئة الروضة   ، وتأهيل المعلمين  ،من حيث تقديم الرعاية الصحية الجيدة     
المعلمين والطالب واألهل والمتخصصين بشكل متعاون من أجل تقديم األفضل لجميع           

 .األطفال في هذه المدرسة، كذلك تقديم وجبات صـحية لألطفـال بـصورة مجانيـة             
 جميع روضات ومدارس الـدمج      الخبرات الناجحة على  وأوصت الدراسة بتعميم هذه     

  .في نيبال

 عن دمج ذوي االحتياجات الخاصة فـي        :)2004(  وبدوي محمد  ،دراسة أحمد علي  
  .المدارس العادية وارتباطه ببعض المتغيرات

 اآلثـار   معرفـة هدفت الدراسة إلى تعرف واقع تجربة الدمج في المدارس العادية، و          
 في المدارس العادية، والـضغوط      قونويتعرض لها الطالب المع   السلبية النفسية التي    



 ....تصور مقترح لتطوير نظام دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بمرحلة رياض األطفال في

 310 

أجريت الدراسة فـي تبـوك بالـسعودية،        .  أيضاً النفسية التي يتعرض لها المعلمون    
أوليـاء   مـن    204 طالبا و  250معلماً متخصصاً، و  145 مديراً و  36وتضمنت العينة   

النفسي الـذي طبـق      ومقياس االحتراق    ةوقد تم االعتماد على االستبان    . أمور األطفال 
 وأوصتأيدت الدراسة في نتائجها سياسة الدمج المتبعة في السعودية،          . على المعلمين 

بضرورة تذليل العقبات التي تحول دون االستفادة الكاملة من هذه التجربة، ومحاولـة             
  .درء المشكالت النفسية عن األطفال المترتبة على تنفيذ سياسة الدمج

التجربة الفلسطينية في الدمج الشامل     ): 2005(علوان  دراسة نبيل أصرف ونعمت     
  لذوي االحتياجات الخاصة

 على المؤسسات   واالطالعهدفت الدراسة إلى تقييم التجربة الفلسطينية للدمج الشامل،         
ياً صصاتخا و  معلماً 40شملت عينة الدراسة    . التربوية الداعمة لهذا الدمج في فلسطين     

ونقـص  هذه الدراسة وجود قصور في تدريب المعلمين،      أكدت نتائج   و. ومرشداً نفسياً 
ة إضافة لألعداد الكبير  ،  )كتب مطبوعة، طابعات، كتب مسجلة    (في األدوات المساعدة    

  .  في الصف، ووجود عوائق خاصة بالبيئة المدرسيةةبللطل

قدمت الدراسة عدة توصيات أكدت ضرورة توفير متطلبات إنجاح الـدمج، وأهميـة             
   .لتجارب العربية الناجحة في مجال الدمجاالستفادة من ا

نموذج مقترح لدمج األطفال المتخلفين عقليـاً      ):2005(راسة عبد الرقيب البحيري     د
  ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية مع العاديين

 ذوي االحتياجـات الخاصـة      األطفالهدفت الدراسة إلى توضيح مدى إمكانية إلحاق        
وقـدم   .Full Inclusion العادية النظامية وتطبيق نظام الدمج الشامل علـيهم  ياضالرب

فلسفة الدمج األمثـل    : المكون األول ،   مكونات ة يتألف من ثالث   اً مقترح اًالباحث نموذج 
، برنـامج اإلعـداد     الروضـة برنـامج   (المستويات التعليمية   : المكون الثاني ،  الفعال
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مرحلـة   :خريطة العمليات وتشمل : المكون الثالث ،  )نيبرنامج التأهيل المه  األكاديمي،  
  .مرحلة التقويم، مرحلة التنفيذ، اإلعداد

  :اإلطار النظري للدراسة
  :تطور مفهوم الدمج

 وبدأت   القرن العشرين  بدأت فكرة الدمج لذوي االحتياجات الخاصة تظهر منذ ستينيات        
 والقانون الـذي تـاله   ،1975لعام ) 94-142(تفرض نفسها بقوة منذ صدور القانون     

 مؤيـدة    عـدة  جماعات للضغوط التي مارستها     نتيجة،  1990لعام  ) 101-336(رقم  
 من القـرن    المعاصر للحقبة الزمنية منذ الستينيات    و .لحقوق ذوي االحتياجات الخاصة   

ِمن الجهد والفكـر اإلنـساني   يمكنه مالحظة السيمفونية الرائعة     إلى وقتنا هذا     العشرن
 إلـى   ، إلـى الـدمج الكُلـي      ،تربية الخاصة ِمن العزل إلى الدمج الجزئي      التي نقلت ال  

فبداية ظهر ما يعـرفُ     .االستيعاب الكامل وأصبحت تربية خاصة جديدة في كُلِّ شيء        
 ذوي االحتياجات الخاصة     من تاح للطفل تُ بحيث   Normalizationبالتطبيع نحو العادية    

 ، يتاح ألقرانه العاديين ِمن أفراد المجتمـع       ماك وظروفها العادية    اليومية الحياة   ةفرص
 في نشاطات الحياة الطبيعية بأقـصى مـا تـسمح بـه اسـتعداداتهم              نبحيث يشاركو 

؛ Lest Restrictive Environmentل تقيداً أق وأن يعيشوا في أوضاع بيئية ،وإمكاناتهم
ة والتعليمية لـذوي    ثُم طرح الباحثون أساليب ونُظم رعاية بديلة تكفل الرعاية التربوي         

االحتياجات الخاصة في نطاق البيئة التعليمية العادية بإدماجهم في مـدارس العـاديين             
مع اتخاذ الترتيبـات والتـدابير     ،   Mainstreamingقدر اإلمكان وألطول وقٍت ممكن      

 لتحقيق أقصى اسـتفادة ممكنـة مـن البـرامج          ،الالزمة إلمدادهم بالمساعدة التربوية   
 )84، 2005ريطي، الق( .التعليمية

زال هناك حواجز تحـول     تلكن هذا النظام قُوِبَل باعتراضاٍت كثيرة على اعتبار أنه ال           
 األمر الـذي أدى إلـى       ،دون دمج ذوي االحتياجات الخاصة دمجاً شامالً مع العاديين        

 الذي يشير إلى مشاركة الجميع ضـمن بيئـة          Inclusionظهور مفهوم الدمج الشامل     
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 تشتمل على خدمات تربوية مناسبة وعلى أشكال مختلفة ِمـن الـدعم             ،مةتربوية داع 
 وتعمل على إعداد الداعمة لالحتياجات التربويـة واالجتماعيـة لجميـع            ،االجتماعي
  )19 -18،  2000لي وآخـرون، متـرجم،      براد(. المعوقين منهم أو العاديين    األطفال

 ،لمتغيرات ساعدت على ظهوره   وهذا التطور لمفهوم الدمج كان نتيجة لمجموعة من ا        
  :وتتمثل فيما يلي

 جهود المنظمات الدولية واإلقليمية والمحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصـة بـذوي            -1
  .االحتياجات الخاصة وحركة اآلباء واألمهات ومطالب ذوي االحتياجات الخاصة أنفسهم

ة الوقاية منهـا     جهود علمية اعتمدت على اكتشاف مسببات حدوث اإلعاقة، وكيفي         -2
  .والتدخل المبكر واإلرشاد البيئي واألسري

  . جهود تخصصية اعتمدت على تنوع البرامج التعليمية القائمة على التعليم الفردي-3
  .الخ.... ارتفاع تكاليف نظام العزل بما يتطلبه من إنشاءات وتجهيزات وإقامة-4

  :أشكال الدمج
  :االً أربعة للدمج هي أشكWarnock 1978 حدد تقرير وارنوك

 Location Integration :الدمج المكاني -1

 حيـث يلتحـق الطلبـة     ، العامة العادية  الرياض به إنشاء فصول خاصة ملحقة ب      يقصد
 ويتلقـى   ، لكن في فصول خاصة بهـم       الروضة اءن مع الطلبة العاديين في بن     والمعوق
ارس التربيـة الخاصـة،    مـد قبل  ن لبعض الوقت برامج تعليمية منو المعوقاألطفال

  . العاديةقاعات النشاطوبرامج تعليمية مشتركة مع أقرانهم األسوياء في 

   Academic Integration  :الدمج األكاديمي -2

 العاديين في الفصول العاديـة طـوال        األطفال المعوقين مع    األطفاليقصد به التحاق    
فر اذا النوع مـن الـدمج تـو    ويشترط له، حيث يتلقون برامج تعليمية مشتركة ،الوقت
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 التربية الخاصة الذي    د على إنجاحه، ومنها توفير مدرس     الظروف والعوامل التي تُساع   
غلب على الـصعوبات  ، والتقاعات النشاطيعمل جنباً إلى جنب مع المدرس العادي في       

 التي تُواجه المعوقين في الفصل ِمثِْل االتجاهـات االجتماعيـة وإجـراء االمتحانـات           
  .وتصحيحها وتوفير الوسائل التعليمية المالئمة

   Functional Integration: الدمج الوظيفي-3

مـع  نفـسها   ن في البرامج التعليميـة      و المعوق األطفال هذا النوع َأن يشارك      ويتطلب
 العادية  قاعات النشاط  من   األطفاليتم سحب هؤالء     ثُم   ، لبعض الوقت  العاديين األطفال

  .مساعدة ِمن معلٍّم متخصٍصال الفردي المتخصص أو التعليم من اًعحيث يتلقون نو

  Social Integration: الدمج االجتماعي-4

 الخـدمات والتـسهيالت     فـي  األسوياء   طفالين لأل معوق ال األطفالقصد به مشاركة    يو
ما يؤدي إلى زيادة    ب في الروضة     مما يمارس  واألنشطة الرياضية واالجتماعية وغيرها   

  .لتفاعل االجتماعيافرص 

  :مبررات الدمج

هناك العديد من القضايا اإلنسانية واالجتماعية واألخالقية واالقتصادية والقانونية التـي    
ـ     المسوغاتمكن أن نعتمد عليها، وتوفر لنا       ي مج، كإحـدى  د الكافية الختيار عمليـة ال

 علـى لـى أ  خاصة إ الحتياجات  االذوي    من  بكل طفل  ق الفعالة المهمة للوصول   ائالطر
، لعل أبرزهـا    ويمكن اإلشارة إلى العديد من مبررات الدمج       ،درجة ممكنة من التوافق   

   :فيما يلي

  : األخالقية واالجتماعيةالمسوغات -أ

ين معـوق ة نحو ال  إيجابيمثلت الجوانب األخالقية واالجتماعية التي تدعو إلى اتجاهات         
داءات العدالة وحقوق األفراد بسلبية االعتبارات األساسية الداعية إلى الدمج، فقد علت ن       
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 والتي  األطفالؤثر على نفسية هؤالء     ت الداخلية التي    الرياضين من خالل    معوقعزل ال 
ويرى ديان برادلي وآخرون أن فـي الـدمج          .لمجتمعلتؤدي إلى استيائهم وكراهيتهم     

فـي  ين ما يجعلهم يتلقون تربية نوعية وحياة شبيهة بحيـاة اآلخـرين             معوقللطالب ال 
 فـي حاجـة   األطفـال هم ومجتمعهم، فهؤالء ي من نفس حاألطفالخاصة  وبمجتمعهم،  

 للعـيش، والعمـل،   الريـاض ها بعد أن تركوا  إليإليجاد الروابط التي سوف يحتاجون  
لغي عزل الطفل عـن   ت الدمج الشامل أن     روضةفمن شأن   . واللعب بالقرب من بيوتهم   

مختلفة بحافلة التربية الخاصة لـه مؤشـر         روضةفانتقال الطالب إلى    . إخوته وأقرانه 
 الطفل ليس بمستوى التوقعات، وهذا من شأنه أن يفقده تقديره لذاتـه،             نواضح على أ  

 الموجودة في أحيائهم الـسكنية،      الرياض ب األطفالولكن حين يلتحق    . ويعوق تحصيله 
 كـل ن فـي    يما يحمل العامل  م روضة كلين يتواجدون في    معوقفإن نسبة من هؤالء ال    

. ينمعـوق الحي سواء العاديين منهم أو ال     في   المقيمين   األطفال مسؤولية جميع    روضة
  )22، 2000ديان برادلي وآخرون، (

  : مبررات تربوية أو تعليمية-ب

تنفيذ اً ودافعاً للعمل على ل جانباً مهمتمثّإذا كانت الجوانب األخالقية واالجتماعية 
نكر يمكن أن تتحقق من وتعليمية ال توية سياسة الدمج، فإن هناك جوانب وأهداف ترب

 أحد األهداف األساسية للدمج، وكلما  تعدمعوقذه السياسة، فال شك أن تربية الخالل ه
 العادية في الصغر زاد الروضةون وقتاً أطول في فصول معوق الاألطفال قضى

  .مر العتحصيلهم تربوياً ومهنياً مع تقدمهم في

 تحصيلهم األكاديمي،   فيين  معوقلكشف عن أثر دمج ال    وهناك من الدراسات ما حاول ا     
 ذوي  األطفـال  إمكانيـة دمـج      معرفةالتي حاولت   ) 1995(ش  بخ  طه كدراسة أميرة 

.  درجـة تحـصيلهم الدراسـي      فياالحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين وأثر ذلك        
العاديين وغير تي تعود على     العوائد التربوية والتعليمية ال    ودراسات متعددة أشارت إلى   
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عينة طالق هذه النتيجة يقف عند حدود م       أن إ  إال. ن عن طريق الدمج في التعليم     العاديي
ـ       جاءت بها الدراسات التي لم تؤيد الدمج في ا         ي لمنظور التعليمي، فكـان الـدمج الكل

مج األكاديمي والدمج في األنـشطة      والدمج الجزئي والدمج لبعض اليوم الدراسي والد      
  . في مجال التعليمشاطقاعات النر عب

  : المبررات االقتصادية-جـ

غل بال القـائمين علـى التعلـيم،        همة التي تش  ية تمويل التعليم من القضايا الم      قض تعد
مكـن أن يحقـق مـن الناحيـة        العادية ي  الرياضين في   معوقمكن القول بأن دمج ال    وي

  :االقتصادية

  .ن بفئاتهم المختلفةيمعوقالتي تقام لل)  الخاصةالرياض( توفير المباني )1

  .روضةمن رواتب اإلداريين والعاملين بكل  توفير ما ينفق )2

  .ينمعوق الخاصة بالالرياض توفير أعداد المعلمين بهذه )3

  . توفير اإلدارات واألقسام الخاصة بالتربية الخاصة)4

  : ماسبق على أرض الواقع مراعاة اآلتيتحقيق يحتاجو

ين مـن   معوقعاديين مع مراعاة ما تتطلبه فئات ال      لعامة لل  الحكومية ا  الرياض بناء   -)1
  . وبعض الخدمات في هذه المباني،وسائل أمان

 اهتمام الكليات والمعاهد المسؤولة عن إعداد المعلمين بتزويدهم بأساليب التعامل -)2
  .وتعليم الفئات الخاصة

 اإلنفاق، فإعداد حقق ترشيداً فيظر إلى هذه المتطلبات نجد أنها تال شك إنّه بالن
ن لجميع الفئات من العاديين وفر األماي العادية وفق شروط خاصة في الروضةالمباني 

 خاصة للمكفوفين، وأخرى للصم، وثالثة روضة بناء أقل تكلفة منبين معوقوال
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مكن اإلفادة منها في هذا المجال التي تي يعديد من الدراسات الين ذهنياً، وهناك معوقلل
 )1998سليمان، (ين من جميع الفئات كدراسة معوق للالروضةفي ت للمباني مت مواصفاقد

. ين بصرياً وسمعياً وذهنياًمعوقسس التصميمية الخاصة بمباني الالتي قدمت األ
ي التي قدمت أهم االعتبارات اإلنشائية الواجب توافرها ف) 1998البحيري، (ودراسة 

، وتصميمه في الروضة موقع المبنى ين من حيثمعوقاألبنية التعليمية بمدارس ال
 وتبقى المواءمة واإلفادة من هذه ،ومساحته، وكذلك محتوياته وتجهيزاته ومرافقه

  .الدراسات لصالح العملية التعليمية إلنجاح سياسة الدمج

  :يه مبررات قانون-د

قـدم  صة بهم نظامين للتعلـيم، أحـدهما ت  ين في مدارس خامعوق الاألطفاليخلق عزل   
 يعد هذا معارضاً مع المساواة، وحق     ، وبذلك   قمعوخر يقدم للطفل ال   العادي واآل للطفل  

  .التعليمطفٍل في نيل حقوقه وحصوله على حق  لك

حقق هذه االعتبارات القانونيـة التـي تـسعى       وبذلك نرى أن سياسة الدمج يمكن أن ت       
توازنة مـع مـا   ين وذلك بصورة مناسبة وممعوقلتوفير الخدمات التعليمية والتأهيلية لل   

 فرٍد يجـب  ل لكفالتعلم حق.  متساوين في حقوقهم العاديين كأفراد  األطفاليحصل عليه   
أن يوفره المجتمع بغض النظر عن طبيعة المشكالت التي يعانيها الفرد، فالقانون ينص          

  . أفراد المجتمعلعلى توفير فرص التعليم لك
  :مجتطلبات الدم

فيمـا  لعل أبرزهـا   الواقع العديد من المتطلبات  يحتاج تجسيد الدمج بنجاح على أرض       
  :ييل
  . وضع فلسفة عامة وخطة منظمة-أ
  . عالية مؤمنة بأهمية الدمجكفاية توافر قيادات تربوية ذات -ب
  .ينمعوقساعد على استيعاب ال توافر بيئة مدرسية ت-جـ
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  . توفير واستمرار وسائل الدعم-د
  .لدمجمين للتّدريس في مدارس ا إعداد المعل-هـ
  )82، 2005القرشي،  (.هفيوتكيالمنهاج  تعديل -و

بل واالعتبـارات األساسـية    أهم الـس  ) 847،  19الكاشف، محمد،   (سة  ن نتائج درا  بيت
  :يفيما يل، تتمثل إلنجاح عملية الدمج

مج والهدف منها االستراتيجيات الخاصة التـي   توفير خطة مناسبة توضح فكرة الد      -1
  .تساعد على نجاحها

  .ساعد على نجاحهارة على استيعاب درجة الدمج مما يداد القيادة الواعية القاد إع-2
 وهذا ، وضع مناهج جديدة أو تعديل المناهج الموجودة بما يتناسب مع فئة المعوقين  -3

ق التدريس المتبعـة واالعتمـاد علـى التقنيـة       ائع طر التعديل أيضاً، وتنو  يتطلب  
  .الحديثة

ية التـي تتناسـب مـع العـاديين     يم وتنفيذ الوسائل التعليم إنشاء إدارة خاصة لتقو -4
  .عوقينوالم

ق والطفل  ي يستطيع التعامل مع الطفل المعو      المتخصص المدرب الذ   المعلم إعداد   -5
  .قاعات النشاطالعادي داخل 

  .قاعات النشاط داخل األطفال االهتمام بخفض عدد -6
  .لى التعامل مع فئات المعوقيني النفسي واالجتماعي القادر عصصاتخ إعداد اال-7
  . تتم بها تجربة الدمجضة توفير حجرة المصادر داخل كل رو-8
 اآلباء في عملية اتخاذ القرارات، والمشاركة في تحديد البرامج التي تقـدم    مشاركة -9

  .لهم

في دراسة أخرى أهمية توفير الـدعم التـشريعي         ) 873،  1999الكاشف،  (كما تؤكد   
 أن : وتطوير سياسة تربوية جديدة تقوم علـى أسـاس       ،يمي والتربوي والسياسي والتعل 
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الحياة في بيئة اجتماعية متكاملة حق لكل مواطن مهما اختلفـت ظروفـه وحاجاتـه               
  .ومتطلباته عن اآلخرين

 نجد أنه لضمان نجاح عملية  الدمج البـد مـن تـوفر متطلبـات           ،من خالل ما سبق   
التجارب والخبرات السابقة في مجال دمـج        وحصر   ، كدراسة الواقع وتحليله   ،أساسية

 وحصر المشكالت األساسية    ،اتها وسلبياتها إيجابي وتوضيح   ،ةذوي االحتياجات الخاص  
 واالستفادة منها في وضع تصور لتطوير خبرة        ،والمعوقات التي واجهت عملية الدمج    

فـي   ذوي االحتياجـات الخاصـة       األطفال تم تناول دمج     عليهبناء  . سوريةالدمج في   
 وفيما .الدش ونيبالغبن من ل لخبرتي ك  ية وصفاً وتحليالً، كذلك بالنسبة      سوربالرياض  

  .يلي العرض التفصيلي لذلك

  سورية في مرحلة الرياض في األطفالدمج 
  سوريةالتطور التاريخي للدمج في 

فعلـى  .  حول الدمج متعددة دراتمبا سورية  اتخذت  في القرن العشرين   اتيمنذ التسعين 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل قامت المسؤولة عن قضايا اإلعاقة بزيـارة         مستوى  

لمدارس في األردن ومصر التي كانت لها بعض الخبرة في الـدمج الجزئـي، كـذلك     
 العامة من خـالل     الرياضقامت وزارة التربية بتنظيم العديد من البرامج المنظمة في          

  .اليونسكو حول الدمج

لجنة وطنية بمشاركة العديـد مـن الـوزارات والمنظمـات       تم إنشاء    2000في عام   
جنـة  ل شاركت ال2001 وفي عام ،الحكومية وغير الحكومية تحت مظلة وزارة التربية    

الوطنية للدمج في أول مؤتمر إقليمي في لبنان وزارت مدارس لها خبرة في الـدمج،               
ذوي  األطفال أقيمت الندوة الوطنية السورية حول ضم        2002وفي شهر آذار من عام      

 في التربية الرسمية، وتم تنظميها من كل مـن مكتـب التربيـة              االحتياجات الخاصة 
 البريطانية والرا   األطفالاإلقليمي لليونسكو ومؤسسة كريم رضا سعيد وجمعية حماية         
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وخالل هذه الندوة تم تقديم الخبـرات       .  بالتعاون مع وزارة التربية    فبارنيين واليونيسي 
 وأعطت هذه النـدوة الحـافز الكبيـر    ،ةب خبرات متعددة في المنطق   السورية إلى جان  

لصانعي القرار في كل من وزارة التربية ووزارة الشؤون االجتماعية لبدء  مـشروع              
  )11، 2005وزارة التربية وآخرون،  (.سوريةالدمج في 

ـ      سوريةالمالحظ هنا أن العالقات الدولية الجيدة ل       ب  مع المنظمات العالمية وكذلك طي
ة مشروع الدمج السوري من خالل مـساعدة        إيجابيعالقاتها اإلقليمية  انعكس بصورة      

ـ  ، في مشروعها هذا   سورية وغيرها من المنظمات ل    فاليونسكو واليونيسي  ذلك مـن   ك
 وترتب على تلك الندوة ورشة العمل الوطنية        .خالل االستفادة من خبرات دول الجوار     

التزامهـا بتقـديم المـساعدة للمـشروع        السورية، عبرت خمس منظمات دولية عن       
 وجمعية حمايـة    ف وهم اليونسكو واليونيسي   ،2003-2002التجريبي للسنة الدراسية    

فـي  .  السويدية ومؤسسة كريم رضا سعيد     األطفال وجمعية حماية    ة البريطاني األطفال
 ،نرواتابعة لأل  روضة ل  حكومية إضافة  دارس   م السنة األولى للمشروع تم تحديد ثالث     

   . تابعة لالتحاد العام النسائيروضةو

 لجنة الدمج   فرعية داخل ص مؤلف من خمس فرق عمل       صخت م  عمل وتم تشكيل فريق  
حكومية لتخطيط  الغير   الوزارات والمنظمات الحكومية و    ن مختلف ع نممثليوالوطنية  

والمـدارس   الريـاض  موظفاً من    32 وتم تدريب ومساعدة     ،المشروع وتنفيذه وتقييمه  
 طالباً من المشروع في     50 واستفاد   ، على مدار السنة من منسق المشروع      ذكرسابقة ال 

 قامـت   2004وفي عـام    ). 2،  2005وزارة التربية وآخرون   (ة األولى يالسنة الدراس 
بعـد  و التربيـة،    مديرية البحوث في وزارة   لوزارة التربية بإنشاء وحدة الدمج التابعة       

 أوتوماتيكياً إلى سنة أخرى، ولم يتم تقـديم         ديد المشروع حقام الشركاء بت  السنة األولى   
من الشركاء الذين تركز دعمهم     ) 2004-2003(دعم محدد في السنة الدراسية الثانية       

 األطفاليم  و وتق اً،مدرس) 41(على تدريب   ) 2005-2004(في السنة الدراسية الثالثة     
 . )12،  2005وزارة التربيـة وآخـرون،      . (ودعم وحدة الدمج فـي وزارة التربيـة       
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 نتيجـة  ، وإنمـا كـان   لم يكن وليد لحظة معينة   سورية إن مشرع الدمج في      ،المالحظ
،  وتنفيـذه إلجراءات عدة أولها الشعور المحلي والوطني بالحاجة لمثل هذا المـشروع         

  .حكوميةالغير األهالي والمنظمات ومشاركة الشركاء الدوليين ومساهمة ودعم 

  :ة السورياألطفالواقع الدمج في رياض 
  :أهداف الدمج

 األطفـال  مـع  ذوي االحتياجات الخاصة األطفال صياغة األهداف بمشروع دمج   تتم
  : فق التاليوالعاديين في مرحلة الرياض 

  . العامةالرياض في ذوي االحتياجات الخاصة األطفالضم  -1
  .عملية التعليم والتدريب تطوير -2
  . الخاصةذوي االحتياجاتتغيير المواقف تجاه الدمج أو  -3
   .تحسين مهارة المعلمين -4
   . العمل بالتعاون مع األهالي-5
     .التكييف المادي -6
  . وعائالتهم في المشروعذوي االحتياجات الخاصة تفعيل األشخاص -7
   . مشاركة المنظمات المجتمعية والمصادر في المشروع-8
  .التعليم من المشروع -9

  )13، 2005وزارة التربية وآخرون،  (.ة استدامة المشروع وآليات اإلدار-10

 ال يرمي فقط إلـى   سورية إن مشروع الدمج في :بناء على هذه األهداف يمكن القول    و
و وسيلة لتحقيق الهـدف     ه بل   الرياضلى   إ ذوي االحتياجات الخاصة   األطفالحضور  
 أمـام  يمية التعل وتحقيق مبدأ  تكافؤ الفرص،توفير التعلم الجيد للجميع  ب المتمثل   ،األكبر
 مؤتمرات تطوير التعليم والتربيـة التـي عقـدت فـي     دعوات يلبي   مما. األطفالكل  

  .، سواء منذ السبعينيات مروراً بالثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرينسورية
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  :اإلجراءات التي تم اتخاذها من أجل تحقيق أهداف الدمج

 قاعات النشاط ء على مستوى بيئة     ذ إجراءات متعددة سوا   ا تم اتخ  لتحقيق أهداف الدمج  
   :اإلجراءات ما يلي تلك برزأأو المعلمين أو المناهج أو المجتمع المحلي، ولعل 

 من جانب آخر من خالل اجتمـاع        الروضةفي  توعية المجتمع من جانب والبيئة       -1
  .اللجان المحلية وأولياء األمور وتعزيز رسائل التوعية في وسائل االتصال

يب التعامل مـع اإلعاقـات       حول أسال   للمعلمات رش عمل  تدريبية وو  عقد دورات  -2
الموجهات التربويات  من   بشكل مستمر    قاعات النشاط ، ومتابعة أدائهن في     المختلفة

المشرفات على مدراس ورياض الدمج اللواتي تم إشراكهن في الورشات التدريبية           
 .أيضاً

 .ركية اإلعاقة الحيتوفير المقعد المناسب للتلميذ ذ -3

 . متحركاًمقعداً خفض مستوى ارتفاع السبورة لكي يناسب الطفل الذي يستخدم -4

 األهل بالمشاركة مع    طفال التربوية الفردية لأل   ات على وضع الخطط    تدريب المعلم  -5
 .روضةوالمرشد االجتماعي في ال

 ومعرفـة  ،إنتاج الطفل في ملف تراكمي لدراسة كيفيـة تطـور نمـوه       ب االحتفاظ -6
 .وانب التي ال تزال بحاجة للتعزيز والمساندة أو التعديلالج

 . التلميذ ضمن الخطة الفردية التي تعلم وفقهاتقويم -7

 ،الالصـفية باألنـشطة    على المشاركة    ذوي االحتياجات الخاصة   األطفال تشجيع   -8
سواء  من خالل المشاركة بمعرض الرسوم أو األعمال اليدوية التي تقام في نهاية              

  .العام
 والرياضـة  داخـل قاعـات النـشاط وخارجهـا، وعلـى      التركيز على األنشطة    -9

   .  وتشجيع العمل التعاوني واللعب الجماعي،والموسيقى

  )31-30، 2006يونيسيف، . (ة الواحد النشاطةقاعدمج تلميذ أو اثنين كحد أقصى في  -10
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لدمج، وقد شـملت   ن هذا اإلجراءات هامة في إنجاح ا      إ ،بناء على ما سبق يمكن القول     
 لكنها غير كافية من أجل تحقيق       ، والمنهج وعمليات التدريس   قاعات النشاط المعلمين و 

 السيما ما يتعلق بمـشاركة  ،سوريةجميع األهداف التي تم وضعها لمشروع الدمج في    
 في ظل مـشروع الـدمج    روضةاألهل والمجتمع المحلي بصورة فعالة، كذلك جعل ال       

  .األطفالر التعليم المناسب والمالئم لجميع البيئة المناسبة لتوفي
  :إنجازات المشروع

في ضوء اإلجراءات التي سبق ذكرها شهد مشروع الدمج علـى مـستوى ريـاض               
 والمجتمـع    األطفال  و روضةنجازات على عدة مستويات مثل ال      العديد من اإل   األطفال
  :وفيما يلي تفصيل ذلك ،المحلي

  :لروضةعلى مستوى ا -أ
لب حيث تـم    وضة واحدة في السنة األولى هي روضة تشرين في مدينة ح          تم تحديد ر  

  عند المدخل انحداراتإنشاءمثل   ،الدمجعملية  ل التكيف مع    اتخاذ عدة خطوات من أج    
 تم تخصيص باحث اجتماعي لدعم عملية الدمج، وتـم إنـشاء         كما ،وتكييف الحمامات 

ضـة كـانوا قـادرين علـى         معلمين في الرو   4تدريب   و لجنة محلية لمراقبة الدمج،   
  . إضافة إلى حماسهم للمشروع وتقبلهم له،يم فرديةوإعداد خطط تقوتطبيق، ال
  :األطفال على مستوى -ب

اعتبرت فكرة الدمج في رياض األطفال ناجحة اجتماعياً أكثر منها تعليمياً، وكان أكثر             
وقد يعـود   ،خرى من ذوي اإلعاقات األالحركية اإلعاقة واألطفال إفادة هم األطفال ذو  
  .وا بها كانت أكثر من غيرهم مثل إعاقات النطق والسمعيذلك إلى أن العناية التي حظ

  : على مستوى المجتمع المحلي-ـج

اقتصر التواصل بين الروضة وأولياء األمور على دفتر المالحظات وهذا يعد قصوراً            
األولى من المشروع   االجتماعات التي تم عقدها في السنة       إال أن   . يؤخذ على المشروع  

  . األصحاءاألطفال المخاوف واألحاسيس السلبية التي عبر عنها أهالي بددت
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  :األطفال على مستوى رياض سوريةمشكالت مشروع الدمج في 

من خالل زيارة روضة تشرين  في حلب ولقاء المعلمات، وفي ضوء المقابالت التـي    
 إضـافة  ،روع الـدمج الـسوري  قامت بها الباحثتان مع مجموعة من الخبراء في  مش 

  اده بالتعـاون مـع وزارة التربيـة         لمشروع الدمج الـذي تـم إعـد        التقييميللتقرير  
 تبين أن هذا المشروع يعاني من أوجه قصور كثيرة   ) 31-30،  2005 وزارة التربية، (

  : أبرزهامنلعل  على مستوى رياض األطفال،

نهم أدوارهم وضعف التنسيق فيما بيعدم توثيق دور الشركاء كتابياً أدى إلى تباطؤ         -1
  .بعد السنة األولى من المشروع

 إلـى  ىساسيين في وزارة التربية ومؤسسة كريم رضا سعيد أد تغيير الموظفين األ   -2
 . األمر الذي اضعف المشروع كثيراً،قيام الفريق المختص باالجتماع مرتين فقط

 . القصور في آليات المراقبة والتقييم-3

 . التواجد من الشركاءيف القصور -4

 .تخطيط واضح بعد السنة األولىال في القصور -5

 .القصور في التواصل مع الوزارة -6

 .اإلحساس باإلجهاد بعد السنة األولى المكثفة -7

  .الرياضفي  مرتفعة قاعات النشاط داخل األطفال ال تزال نسبة -8
فعة تـصل إلـى أربعـة أو         الواحد مرت  قاعات النشاط ين في   معوق نسبة األطفال ال   -9

 . أطفالةخمس

 ونادراً ما يلعـب     ، إن تواصل المعلمين مع األهالي يقتصر على دفتر المالحظات         -9
  .الروضةاألهالي دوراً فاعالً في أنشطة 

 . ال يوجد هناك قناة اتصال منهجية مع المختص أو مع الموارد المجتمعية-10

  .قين التدريب على الدمج في الرياضإنهاء عقد عمل بعض المعلمات اللواتي تل-11
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ين داخل الرياض من إزالة العقبات      معوقتوفير التسهيالت الالزمة لل    القصور في    -12
  .قاعات النشاط أو إعادة تنظيم ،ت أو توفير االنحدارا،عند المداخل

 القصور في توفير غرف المصادر الالزمة أو في تزويـد الريـاض بالوسـائل               -13
  .ة والبديلة لغرفة المصادروالتقنيات الالزم

كز المتخصصة باإلعاقات من    االقصور في التعاون بين الرياض من جانب والمر        -14
  .جانب أخر

  . افتقاد الروضة للمتخصص في التربية الخاصة-15
  :بعدة متغيرات مثلسبق القول أن هذه المشكالت ترتبط  يترتب على ما

  .مشروعلالقصور في التخطيط واإلعداد ل -1
 القصور في االطالع على الخبرات الناجحة للدول األجنبية السيما الناميـة منهـا              -2

  .تها وسلبياتها على حد سواءإيجابيواالستفادة من 
 تضعف التنسيق بين وزارة التربية ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل والوزارا          -3

ط بل العديـد     ألن مثل هذا المشروع  الوطني ال يخص وزارة التربية فق           ،األخرى
ـ       ، األخرى في البلد   تمن الوزارا   التـي   سورية خاصة في ظل الظروف السياسة ل

 األمر الذي  يـنعكس      ،تفرض عليها تحديات وتهديدات خارجية من جهات متعددة       
سلباً على الموازنة التي يتم تخصيصها لمثل هذا المشروع على أهميته فـي وزارة     

  .التربية
 وعدم وضع بـدائل فـي حـال         ،ه المطلق على الشركاء   اعتماد وزارة التربية شب    -4

  .تقصير الشركاء بدعم المشروع

  على مستوى رياض األطفال    سوريةيترتب على ما سبق القول، إن مشروع الدمج في          
سيما على مستوى األهداف التي ركزت على توفير        ال،  اتإيجابي به من     تميز رغم ما   

رص التعليمية، وتحقيق المـشاركة المجتمعيـة   التعليم الجيد لجميع األطفال، وتكافؤ الف     
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 تلكن على المستوى التنفيذي كان هناك العديد من أوجه القصور التـي سـبق        . بالدمج
     .هاإلياإلشارة 

طالع على الخبرات الناجحة     تم اال  ،لتفادي هذا القصور وتحقيق أهداف البحث الحالي      و
تفادة منها في محاولة لتطوير فكـرة        ال سيما النامية منها واالس     ،لبعض الدول األجنبية  

  . وفيما يلي عرض لذلك،سوريةالدمج في 

  :خبرة بنغالدش في الدمج
 للدمج في بنغالدش من حيث التطـور        ةسيتناول هذا المحور من البحث دراسة تحليلي      

قاعـات   و الروضـة  وكذلك دراسة الحالة من حيث األهداف وبيئـة          ،التاريخي للدمج 
  .نهج ومواد التعليم وعمليات التعلم والتعليم والمخرجاتن والمي والمعلمالنشاط

  :التطور التاريخي للدمج
 اتخذت بنغالدش مجموعـة مـن الخطـوات          القرن العشرين  في مع بداية التسعينيات  

اإلجرائية نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية واالجتماعية وتوفير المـساواة بـين       
ه بنغالدش من أفقر الدول في العـالم السـيما أن          جميع أفراد المجتمع في وقت تعد في      

 إلى جانـب    ، مليوناً يعيشون تحت خط الفقر     123من سكانها الذين يبلغ عددهم      % 60
ميـة  المشكالت االجتماعية الموجودة في بنغالدش من تعصب ديني وانتشار كبير لأل           

لطبيعية من  ة ا بين األطفال، ومشكلة نقص الموارد وخطر البيئ      % 52التي تبلغ نسبتها    
  )World Bank, 2006, 1( .تربة وماء

 تم إصـدار  ،وعلى اعتبار أن اإلنسان هو محور الحل في كل المشكالت السابقة الذكر        
 بعد االلتزام الذي أبدته حكومة بـنغالدش بالبيـان          1992قانون التعليم اإللزامي عام     
ي بنغالدش خيارات    طرحت السياسة القومية ف    كما ،1990العالمي للتعليم للجميع عام     

 بالمـساواة  معوق وأكدت حق الطفل ال،األطفال ذوي االحتياجات الخاصةواسعة لتعليم  
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 ،مع أقرانه األصحاء في التعليم وفي الحصول على فرص التدريب وإعـادة التأهيـل             
لذلك يمكن القول أن هذا التوجه تطلب جهداً كبيـراً      . المناسبة الروضةفي   توفير البيئة 
 123 من أصـل     اً مليون 13ين في بنغالدش يبلغ     معوقداً السيما أن أعداد ال    وإعدادا جي 

  ).548، 2000 سيدري،(مليون نسمة 

األطفال ذوي االحتياجـات     اقترحت الحكومة في بنغالدش رؤية لدمج        1997في عام   
 العادية ورأت أن عمليـة الـدمج        الرياض العاديين في الروضة و    األطفال مع   الخاصة

، وكذلك تم تأكيد ضـرورة تـضمين بـرامج          األطفال اإلعاقة عند    تتوقف على درجة  
األطفال ذوي االحتياجـات    أثناء الخدمة مواضيع اإلعاقة ودمج      في  التدريب للمعلمين   

األطفال ذوي االحتياجات    انطالقاً من اإليمان بقدرة المعلم العادي على تعليم          الخاصة،
تكاملـت  وتدريب الالزم والكافي لذلك،      العادية إذا تلقى ال    النشاطقاعات   داخل   الخاصة

  % 100هذه الجهود مع جهود محو األمية والعمل على جعـل هـدف محـو األميـة       
-2001وفـي عـام   ). World Bank, 2006, 1(  في بنغالدش هدفاً قوميا2015ًعام 

 ذوي االحتياجات الخاصة مـن الموازنـة   األطفال لتعليم اً مليون42.8 تم تحديد  2002
 بذلك مراكز إعادة التأهيل المجتمعية مثل المركـز القـومي           تتنمية، شارك المقررة لل 

وفي إطار تطبيق سياسـة دمـج       . ينمعوقللتربية الخاصة ومركز التدريب الفيزيائي لل     
 العـاديين تـم اتخـاذ مجموعـة مـن      األطفال مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   

  :اإلجراءات مثل

  .اقة عند كل منهماإلعنوع ين ومعوقتحديد دقيق لل -1
 فيهـا  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   لدمج   الرياض والمدارس  اختيار عينة من     -2

لـدمج   تابعة لمديرية إنعاش المجتمع حيث تم تقـديم برنـامج ا           روضة 64شملت  
  .للطالب المكفوفين

  . من أجل برنامج الدمج سواء كانت حكومية أم خاصةالرياض تطوير -3
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 األطفال من أجل إعداد      مفاهيم اإلعاقة وموضوعاتها   الروضةي  ف المناهج    تضمين -4
  .للدمج

  . للوسائل التعليميةجميع األطفالسر استخدام ي تالرياض تقديم تسهيالت في -5
  . التي طبقت برنامج الدمجالرياضين معلم متخصص على األقل في ي تع-6

ـ   2001خر عام   آ لدعم سياسة الدمج صدر تشريع       اًواستمرار انون اإلنعـاش    سمي بق
حكومة بـنغالدش بتـضمين      الذي ترتب عليه قيام      ذوي االحتياجات الخاصة  الخاص ب 

 بالسياسة الصحية والقومية بالخطة الخمـسية       األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   قضية  
 وتم تشكيل لجنة من أجل مـدارس الـدمج فـي    ،الخامسة إلى جانب السياسة التربوية  

األطفـال ذوي االحتياجـات   ن اليونسكو لتعزيـز تعلـيم     وزارة التربية مع ممثلين  م     
  ). Unicef, Op.cit, 11( العادية الرياض في الخاصة

األطفـال ذوي االحتياجـات   ن البداية الفعليـة لـدمج   إفي ضوء ما سبق يمكن القول     
ن هذا الدمج تطلب تهيئـة  إو ،اتي كانت في أواخر التسعين  العاديين مع أقرانهم    الخاصة
 كذلك التعاون مع المنظمات الداعمة داخل بـنغالدش أو        ،األطفالعلمين و  والم الرياض

  . خارجها مثل اليونسكو
  :راسة الحالةد

  فـي بـنغالدش فـي مدينـة       Metrobolitan ميتروبولتـان    روضة وتتضمن خبرة   
  :  وهي ثاني أكبر مدن بنغالدش ذلك وفق ما يلي Chitagingشيتاجونج

  :األهداف -1
  : أبرزهامن  لعلج في دراسة الحالة من عدة أهدافانطلق برنامج الدم

العـاديين أو ذوي     سـواء    الروضـة  داخـل    األطفـال تقديم التعليم الجيد لجميع      -1
  .االحتياجات الخاصة
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األطفـال ذوي    تأكيد إدراك الفعاليات الحكومية وغير الحكوميـة ألهميـة تعلـيم             -2
 . ودورهم في التنميةاالحتياجات الخاصة

األطفـال ذوي االحتياجـات      من أجل حصول     الرياض التسهيالت داخل    ير كل فتو -3
 . على التعليمالخاصة

 . لعملية الدمجالعاديين واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة تهيئة -4

 ت بالتعـاون مـع المنظمـا      األطفـال  لجميع   الرياضتقديم الرعاية الطبية داخل      -5
 .الحكومية وغير الحكومية

  .والمجتمع المحلي التشاور مع األهل -6
 وتكـافؤ الفـرص     ةالمالحظ على هذه األهداف تركيزها على قضية تحقيق المـساوا         

 كذلك تأكيدها أهمية تهيئـة  ، من خالل تقديم التعليم الجيد للجميعاألطفالبالنسبة لجميع   
إلى جانب تسليط الضوء على     . المناخ المناسب للدمج سواء بمستواه المادي أو النفسي       

ون في التنمية االقتصادية وهذا كله ينسجم مع اإلطار     معوق يمكن أن يلعبه ال    الدور الذي 
  .المعياري للدمج

  :الروضةبيئة  -2
 كم بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة،       1/2 حوالي   الروضة عن   جميعاً األطفال يبعد

األطفـال ذوي االحتياجـات      على أقدامهم، وغالباً ما يرافـق        الروضةوالذين يصلون   
  من جانب آخر   ،قاعات النشاط م ويذهبون بصحبة رفاقهم إلى       أفراداً من أسره   ةالخاص

 تم بناء انحـدارات  ، إذ مراعاة ظروف المتعلمين من حيث البناء وترتيب األساس    تتم
سـهلة  كـذلك الحمامـات والمغاسـل     ،مخصصة لألطفال ذوي الكراسي المتحركـة    

قامـت  كمـا   ،الروضة داخل فالاألط عليه سهولة حركة   تاالستخدام األمر الذي ترتب   
  : على النحو اآلتي بتشكيل ثالثة أنواع لفرق الدعم الروضة
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  :ى األولةقالفر -أ

األساسية تفعيل التواصل بـين أسـر        ا، ومهمته ينمعوقتألف من المرافقين لألطفال ال    ت
 .الروضـة  إلى   معوق ذهاب الطفل ال   أهمية وتأكيد   ،األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   

 حول كيفية التواصل مع األهـالي وتـشجيعهم         الروضة من   اً توجيه ة الفرق ه هذ تلقىتو
 .على برنامج الدمج

 :ة الثانية الفرق-ب

 األساسية بتقديم التوجيه للمعلمين ا، وتتمثل مهمته  الروضة  من معلمي  ة الفرق هتألف هذ ت
 ألطفـال ا حول قضية اإلعاقة إلى جانب تقديم الدعم المتواصل ألهالي           األطفالالجدد و 

 .ينمعوقالعاديين وال

 :ة الثالثة الفرق-جـ

 يتم اختيـارهم بـشكل طـوعي وعفـوي     األطفال من مجموعة من     ة الفرق هتألف هذ ت
 في سـاحة  اءين عند الحاجة سومعوقوتلقائي، حيث يقومون بتقديم المساعدة لألطفال ال     

 يقوم  ماالة، ك  بما يمكنهم من المشاركة الفع     ،قاعات النشاط  أو داخل    الروضةاللعب في   
 . في بيوتهم عند الحاجةاألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بزيارة ةقأعضاء هذه الفر

  :قاعات النشاط -3
عـزز  ممـا   ، للدمج من خالل مناقشة قضية اإلعاقة داخلها     النشاطقاعات   تهيئة   ت تم

.  والمعلمين واإلداريين على حد سـواء      األطفالين لدى   معوقة تجاه ال  يجابيالمواقف اإل 
 ذوي  األطفـال ل حركـة     بشكل سـه   النشاطقاعات   داخل   ثاث إعادة ترتيب األ   تتمو

 األطفال مما ساعد    ،النشاطقاعات  دخول الضوء الجيد داخل     ب وسمح   ،اإلعاقة الحركية 
لمنع  بالحصر   النشاطقاعات   أرض   ت وفرش ،ضعيفي البصر على الرؤية بشكل أفضل     

خر عملـت  آعلى صعيد و . ضعيفي السمع األطفالساعد  ى األصوات مما    صدور صد 
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يجوز للمعلم استخدام األذى الشخصي      حيث ال منة   آ النشاطقاعات   على جعل    الروضة
 كما أعيد النظر في ترتيـب األطفـال إذ تـم            .قاعات النشاط أو األلفاظ البذيئة داخل     

خفيفي من   األطفال أن يجلس    في مجموعات حسب المقدرة والقابلية ومراعاة     توزيعهم  
 ذوي  األطفال وكذلك جعل    ،السمع قريبين من المعلم من أجل القدرة على قراءة الشفاه         

ـ        األطفـال ذوي  ن عـدد  أاإلعاقة الحركية في المقدمة من أجل سهولة حركتهم علماً ب
  .ين معوق 3 – 1قاعات النشاط في االحتياجات الخاصة

  :نالمعلمو -4
ـ  ،30-1/15ينة الدراسة  عالروضة  في األطفالإلى  نسبة المعلمين   بلغت    ت وقـد تم
 األطفال ذوي االحتياجات الخاصـة   ة لديهم حول    إيجابي للدمج وتكوين اتجاهات     تهيئتهم

الحصول على الفرص التعليمية التـي يحـصل عليهـا أقـرانهم         في  وقدراتهم وحقهم   
 .األصحاء

ادر متعددة مثل مركز تنميـة      إضافة إلى ما سبق فقد تلقى المعلمون التدريب من مص         
كذلك مـن قبـل معهـد      UCEP المعدوميناألطفالين ومن اليونسكو وبرنامج معوقال

 سواء فيما الروضة بتدريب زمالئهم الجدد داخل ومن ثم قام هؤالء المعلمون  التدريب،  
ـ    أو بتنمية مواد التعلم والتعليم       قاعات النشاط يتعلق بتقبل اإلعاقة في      ن يوقيـام المعلم

  .بزيارة األهالي في منازلهم

  :مواد التعليمالمنهج و -5
 الروضـة  وانطالقا مـن إدراك      ، المنهج المقرر على المستوى القومي     الروضة اتبعت

 فـي حاجـات     ذوي االحتياجات الخاصة   العاديين و  األطفاللالختالفات و الفروق بين     
 األطفـال ن كل   إ حيث   ،لاألطفام تطوير مواد التعلم بالتعاون مع برنامج تعليم         تالتعلم  
ين على  معوق ال األطفال المعلم يتحمل مسؤولية مساعدة      إال أن  ،ن بتغطية المنهج  ومطالب
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 بوسائل وتقنيات مختلفة ومتعددة، متاحة بالنـسبة         مستعيناً ،التعلم بما يتناسب وقدراتهم   
ـ    جات  احتيا ما يتم تحديد      وغالباً . بشكل حر  األطفاللجميع   ات األطفـال ذوي االحتياج
  . بوسائل متعددة مثل لوح الصور وملصق اإلعالنات والمسجل الصوتيالخاصة

  :عمليات التعلم والتعليم -6
 لذلك حاولوا تـسهيل  ،خرآل طفل منلقد أدرك المعلمون أن المقدرة على التعلم تختلف   

 يتبعـون   األطفـال  بالرغم من أن   .ى الجميع مستخدمين تقنيات متعددة    عملية التعلم عل  
كثيراً ما يلجأ المعلم    و ، تختلف من طفل إلى أخر      التعليمية  التقنيات إال أن دروس  نفس ال 

 القوي مع الضعيف، وغالباً ما يتبع المعلم طرائق متعددة          ج في أزوا  األطفالإلى تنظيم   
 – الغنـاء    -لعب األدوار – عمل المشروعات    – إرشاد النظير    –مثل التعليم الجماعي    

 المعوقين  فـي جميـع هـذه         األطفالالرسم ويشارك    – القصص   – التمثيل   -الرقص
 بأسـاليب متعـددة كتابيـة       األطفال األصحاء ويتم تقويم     األطفالالفعاليات إلى جانب    

  .من خالل  المالحظة المباشرةوشفهية و

ين وألغلب األنشطة والفعاليات التقويميـة      معوق بالتخطيط لدروس ال   تتم مشاركة األهل  
 إضافة إلى قيام المعلمين بزيارة األهل عند        األهل،ية مع   من خالل لقاءات دورية شهر    

  .الحاجة

  :المخرجات -7
  : والمجتمع المحلي كما يلي الروضة واألطفالوتتضمن نتائج الدمج على مستوى 

  :األطفالعلى مستوى  -أ

 حققـوا المـستوى     األطفال ذوي االحتياجات الخاصـة    من  % 30 أن   جأظهرت النتائ 
ربمـا  و . منهم حققوا المستوى المتوقع منهم لكن بصورة أبطأً        %56 وأن   ،المتوقع لهم 

 أظهرت النتائج   كما. معوقيعود ذلك إلى الخصوصية التي يحملها التعامل مع الطفل ال         
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 ، الروضة كانوا يذهبون بصورة منتظمة إلى       األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   أن كل   
 .ويشاركون بمختلف األنشطة داخلها

 :ما يلي أظهرت النتائج وضةالر مستوى  على-ب

   .ألطفال ذوي االحتياجات الخاصةلهناك تفهم من المعلمين  -)1(

  .األطفال ذوي االحتياجات الخاصةهناك عالقات صداقة بين المعلمين و -)2(

 بالحـصول   األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   إدراك بحق   أصبح المعلمون على     -)3(
 .على العلم والمعرفة والمهارة

ين إذ  معوقة تجاه إمكانية تحقيق األهداف التعليمية من ال       إيجابيأصبحت المواقف    -)4(
 .يالؤهم العناية الالزمة والتوجيهإتم 

 بناء انحدارات وحمامات ومغاسـل      من خالل  روضةين لل معوقتم تسهيل دخول ال   -)5(
 . داخلهاثاثوإعادة تنظيم للصفوف ولأل

 : على مستوى المجتمع المحلي-جـ
 مشاركتهم  ت وتم ، نحو عملية الدمج   ةإيجابيت النتائج أن مواقف األهل أصبحت       أظهر
  (Unicef, Op.cit, 14-18) .تقويم أبنائهم والروضةفي لية في تخطيط األنشطة عابف

  : في الدمجخبرة نيبال
 ثم وصـف    ،سيتناول هذا المحور بالوصف والتحليل التطور التاريخي للدمج في نيبال         

 مـن حيـث     ،)Daliky( داليكـي    روضـة  في مرحلة الروضة ب    الاألطفوتحليل دمج   
 والمعلمين والمنهج ومواد التعلـيم وعمليـات        قاعات النشاط  و الروضةاألهداف وبيئة   

  .التعليم والمخرجات
  :التطور التاريخي

ـ    األطفال ذوي االحتياجات الخاصة    االهتمام الحكومي في نيبال بتعليم       برز  ذ جليـاً من
 حيث تم تأسيس مجلس للتربية الخاصة المعني بساسة         ، العشرين التسعينيات من القرن  
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نعاش األفـراد   وضع قانون إل  تم   1982وفي عام   . يمة لهذه الفئة  وتمويل البرامج التعل  
كان لهذه التشريعات أثرها بنشر التعليم والبرامج التربوية بين         وقد   ين وحمايتهم، معوقال

األطفـال ذوي االحتياجـات      عن مـنح      لكنها بقيت عاجزة   ،الفئات الخاصة في نيبال   
  . العادييناألطفال الحق بالحصول على التعليم جنباً إلى جنب مع الخاصة

 الحمايـة والتنميـة  بـالتعليم و  قانون الطفل في نيبال حق كل طفل       أقر 1992في عام   
 تم بموجبهـا    2001-1992للتعليم امتدت من     ترتب على ذلك وضع خطة       ،والتطور

 العادية، وتم ألول مـرة إدخـال        الرياض في    االحتياجات الخاصة  ذوي األطفالدمج  
وضع برنامج للتعليم األساسي لمدة خمس سنوات       و. غرف المصادر ومعلمي المصادر   

 بتمويل  من مصادر متعددة مثل حكومـة نيبـال والجايكـا اليابانيـة               1992-1999
المـدارس   و فـال األطوقد ركز البرنامج على تعزيز التسهيالت لرياض        . فواليونيسي
 ،)Unicef, 2003, 9. ( فيهـا ذوي االحتياجات الخاصة األطفال من أجل دمج االبتدائية

 مع حكومة الدنمارك من أجل تطبيق البرنامج القـومي للتربيـة    اً اتفاق ل عقدت نيبا  كما
شمل  و، منطقة40ة من يمنطقة تعليم 23، وقد غطى هذا البرنامج   1993م  الخاصة عا 

وفي إطار تنفيذ هـذا     . ة والبصرية والنطق واإلعاقة العقلية والحركية     اإلعاقات السمعي 
البرنامج تم تأسيس وحدة التربية الخاصة وهي مسؤولة عن تخطيط البرنامج وتنفيذه،             

  :وتحددت استراتجيات هذه الوحدة بما يلي

 تطـوير   -3 . تدريب المعلمين على قضايا اإلعاقة والدمج      -2 .تأسيس نظم الدمج   -1
 مشاركة المجتمع المحلي مـن      -4 .شرية على المستوى المحلي والقومي    در الب المصا

. ينمعـوق  تقديم كافة التسهيالت لألطفـال ال      -5 .ةطالعية والتوجيهي خالل البرامج اإل  
)Unicef, Op.cit, 1(  

 180قامت الحكومة  بتـوفير       في قاعات النشاط     العالية   األطفاللضمان جاهزية أداء    
ـ    ى إل الرياضغرفة مصادر داخل     وبموجـب هـذا     .ي المـصادر   جانب توفير معلم
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-3ين في غرفة المصادر لمدة تراوح بين        معوقب   طال ة عشر تهيئةالبرنامج  كان يتم     
 تم وضع خطة خمسيه متضمنة      1997 وفي عام    ،يكونوا جاهزين للدمج  كي  ل أشهر   6

 عـدة  المجتمعـي علـى مـستوى    مثل إعادة التأهيل ،ينمعوقصة بالقضايا متعددة خا 
 تم وضـع قـانون الحكومـة        1999 وفي عام    ،وزارات مثل وزارة الصحة والتربية    

تم وضع  و ،ين بالتعليم والحياة والتعلم في السياسة القومية      معوقالمحلية الذي أكد حق ال    
 األطفـال  الذي بموجبـه تـم تحديـد         ،2004-1999برنامج التعليم األساسي الممتد     

ن المتخصصين وتوفير مواد التعلم والتعليم الالزمة       ين وتقييمهم وتدريب المعلمي   معوقال
 منطقة تعليمية   45وتم توفير غرف المصادر الالزمة أيضاً، وقد شملت هذه الفعاليات           

)Unicef, Op.cit, 15(،  يضاف إلى ما سبق صدور قانون التوجيه الـذاتي المحلـي  
)Stiftungy, 2007, 8 .(دمج على اعتبـار أن   في اليجابيهذا القانون كان له دوره اإل
  . مركزية من متطلبات نجاح الدمجالال

ن العوامل السياسة في نيبال لعبت دوراً بـارزاً فـي           إفي ضوء ما سبق يمكن القول       
إنجاح الدمج سواء من خالل العالقات السياسية الدولية الجيدة مع المنظمـات الدوليـة      

درت برعاية الحكومة فـي     صومع الدنمارك، أو من خالل التشريعات والقوانين التي         
 لهذه التأثيرات فـي ظـل       يجابيويبرز الدور اإل  . قانون التوجيه الذاتي المحلي   ك نيبال

 فاجتماعياً تعد من الدول التـي       .الظروف االجتماعية واالقتصادية التي تتميز بها نيبال      
 مليون نسمة ونـسبة اإلعاقـة مـنهم         27تعاني زيادة سكانية حيث يبلغ عدد سكانها        

  وهـي نـسبة عاليـة     % 52 واألميـة تبلـغ   ،من مجمـل عـدد الـسكان     % 1.63
)5 Ari and others, 2006,( .    ن إواقتصادياً تعد نيبال من أفقـر دول العـالم حيـث

 وعلى اعتبـار أن  ،)Stiftungy, 2007,2(من سكانها يعيشون تحت خط الفقر % 40
ة عند حكومة   ين الرغبة الحقيق  إ يمكن القول    ،العالقة دائرية بين الفقر واألمية والتعليم       

بالتعليم ومن خاصة   ترجمتها على شكل مشاريع   تنيبال بتحسين الوضع االقتصادي تم    
  .بينها مشروع الدمج
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   :دراسة الحالة
  Ranibary  داليكي في منطقة رانيباري    روضةتتضمن دراسة الحالة في هذه الدراسة       

الروضة إلى جانب المرحلـة      مرحلة   الروضة وتشمل هذه    Kathmandoمن كاثماندو   
  : االبتدائية وتتجه بالتوسيع نحو المرحلة الثانوية، وذلك وفق ما يلي

  :األهداف -1
ين علـى   معـوق  ال األطفـال مساعدة   -أ : العديد من األهداف، مثل    تشمل أهداف الدمج  

ة مشارك -جـ . تدريب المعلمين على برنامج الدمج     -ب.  العادية الرياضالذهاب إلى   
نشر ثقافة الدمج علـى المـستوى المحلـي ومـستوى            -د .األهل والمجتمع المحلي  

ـ .الروضة الحظ علـى   ي .ين من أجل الدمج   معوق تقديم كافة التسهيالت لألطفال ال     - ه
تركيزها على األهـل    و ، والمعلمين والروضةين  معوقهذه األهداف شمولها لألطفال ال    

  .والمجتمع المحلي

  :الروضةبيئة  -2
 حافلة عن طريق   الروضة إلى   ذوي االحتياجات الخاصة   بمن فيهم    األطفال ميعيصل ج 
  . بمساعدة المعلمين والعاملين فيهاالروضة

 لدى يجابي فهو مستأجر، وال يحوي انحدارات لكن االتجاه اإل       الروضةبالنسبة لبناء   أما  
 النقص   عوض هذا  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة    العاديين والمعلمين نحو     األطفال

 حمامـات خاصـة     الروضـة تضمنت  وقد   ،من خالل المساعدة التي يتم تقديمها لهم      
 بشكل جيد من حيث الكادر الطبي المختص والمعـدات          مجهزةغرف طبية   ومغاسل و 

، كما  الروضة  ستشارة عند الحاجة داخل     بحيث يكون هناك جاهزية مستمرة لتقديم اال      
على صعيد الدعم المقدم على مـستوى    أما   . غرف المصادر الالزمة   الروضةتضمنت  
 بمـشروع تربـوي غيـر       2003 عام   الروضةقامت   ،   لتسهيل عملية الدمج   الروضة
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األطفـال   راشداً كمشروع مسائي تم بموجبه دمـج      35 طالباً  و   12رسمي شارك فيه    
 بمساعدة معلمـي التربيـة      النشاطقاعات   ذهنياً وجسدياً في     ذوي االحتياجات الخاصة  

 الروضة وتم التشاور بصورة مستمرة بين هيئة          ، نفسيين مؤهلين  نيالخاصة ومختص 
لفـة  تخى للحاجات الم  مثلواألهالي حول كيفية االستجابة ال    بكافة مستوياتها والموجهين    

  .الروضةللطالب داخل 

 فـي جميـع   قاعات النشاط مع العاديين بنفس      االحتياجات الخاصة  ويتعلم األطفال ذو   
 بالنـسبة لعـدد     األطفالانخفاض نسبة   و باالتساع، القاعات  حيث تتميز هذه   ،األوقات
 غير تقليدي حيـث يجلـس       بشكل قاعات النشاط  داخل    ويتم ترتيب األطفال   ،العاملين
 أركانا للرياضيات   قاعات النشاط ويتضمن  هذا   ، في مجموعات وبشكل دائري    األطفال

  .عمل المشاريعل أخرىوركاناً للقراءة أو

 ساعة يومياً في غرفة المصادر كتعلم       3-2حتياجات الخاصة   االو  ذو األطفال يقضي  
 ،ينمعوق العاديين احترام ال   األطفالوقد تم تعليم    . ردي بمساعدة منسق التربية الخاصة    ف

  .والتركيز على قدراتهم بدالً من التركيز على اإلعاقة

   :المعلمون-3
ألطفـال ذوي   ا وعـدد    ، وهي نـسبة قليلـة     20-1/15 طفاللأل نسبة المعلمين    تغبل

 داخـل   اإلعاقات الموجودة  أنواع   وكانت،  2-1 قاعات النشاط  في   االحتياجات الخاصة 
  . واإلعاقة الحركية البسيطة،اإلعاقة العقلية، كف البصرالروضةهذه 

  : التربية الخاصة الذين تتحدد مهامهم باآلتيوإلى جانب المعلمين هناك منسق

  .المصادر في غرف خاصةاألطفال ذوي االحتياجات اللعمل مع  ا-أ
تقديم المساعدة المهنية للمعلم العـادي فـي تخطـيط الـدروس وفـي اختيـار                 -ب

  . التدريستاستراتيجيا
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 .فينوكفم اللألطفالتعليم كتابة بريل  -جـ

ـ   ذوي االحتياجات الخاصة   األطفال إعداد الخطة التربوية الفردية لتعليم       -د  ب إلى جان
 .قاعات النشاطمعلم 

  . عند الحاجةقاعات النشاطالمساعدة بشكل مستمر لمعلم  تقديم -هـ

 . ذوي اإلعاقة العقليةاألطفال العمل بشكل قريب جداً من -و

 تدريباً موجهاً مـن حيـث       الروضة تلقى جميع المعلمين داخل هذه       ،على صعيد آخر  
 األطفال ذوي االحتياجـات الخاصـة     مبادئ الدمج األساسية وخصائصه وكيفية إدارة       

 ،ويتلقون الدعم المستمر من منسق التربيـة الخاصـة       . الروضة و قاعات النشاط داخل  
قاعـات   التعليم داخل    تاختيار استراتجيا  أو في    سواء في وضع الخطة الفردية للتعليم     

صورة مستمرة الغـرض     المعلمين لعقد اجتماعات دورية  ب      الروضةوشجعت  . النشاط
  :منها

  .قاعات النشاطمناقشة مشاكلهم داخل  -1

 .اتهم الذاتيةي تنمية مهاراتهم وكفا-2

وقد تم تدريب المعلمين على استخدام طرائق وأساليب التدريس المتنوعة ليـستطيعوا            
   .مواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين

 : المنهج ومواد التعليم-4

 لكن تم تكييفه    ، هو المنهج الرسمي في نيبال     بحثالمنهج المعتمد في الروضة محور ال     
 منهج مرن، وعلى اسـتخدام      اتباعى  وتم تدريب المعلمين عل    ،عليمه بطرائق حديثة  وت

/ الـرقص /الكمبيـوتر /الفنـون / وسائل مساعدة متنوعة في القراءة    ، و طرائق متعددة 
وسـائل  ب الروضة ه تم تزويد  من الجدير ذكره أن   و .التلوين/ الرسم/ التمثيل/ الرياضة

بعـض   كذلك مـن      ،مات محلية وعالمية  ظوتقنيات متنوعة تم الحصول عليها من من      
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 وقسم من هذه الوسائل تم تطـويره مـن   ،المتبرعين من المهاجرين الساكنين في نيبال   
  .المعلمين أنفسهم
أهميـة إيمـانهم    و ،ينمعوق للمعلمين نحو ال   يجابي على أهمية االتجاه اإل    يتم التأكيد هنا  
قدرات انطالقاً من التسليم بـأن       وبقدرة الدمج على تنمية هذه ال      ،األطفالبقدرات جميع   

  . يمكنه التعلم بصورة أفضل عندما يكون مع زمالئه العاديينمعوقالطفل ال
  : عمليات التعليم-5

 بالعمـل   األطفـال  حيث  يـشارك      ، بأنها فعالة  الروضةتتميز عمليات التعليم في هذه      
 طفـل ت كل   يهتم المعلمون بتنمية قدرا   إذ   ،ضمن مجموعات إلى جانب التعليم الفردي     

 بعمـل المـشاريع والـرحالت    األطفـال  يشارك  المنهج، كما  مقابل اهتمام أقل بإنهاء   
د كيفيـة التقـويم بالنـسبة       يتحديتم  غالباً ما  ، لتقويم مستمر  األطفال ويخضع   .الميدانية

يخـضعون فـي    ين ذهنيـاً ف   معوقاألطفال ال  أما   ،ين بالتشاور مع األهل   معوقلألطفال ال 
 وال يتم تقويمهم إال فـي ضـوء انجـازهم           ،ط الدرسية الفردية  الغالب لعدد من الخط   
  .بالنسبة لهذه الخطط

 بالمشاركة الفعالة لألهل من أجل إنجاح عملية الـدمج، وأن           اًالمالحظ أن هناك اهتمام   
 التبديل والتعديل فيحصل علـى      اعمليات التعليم تتمحور حول الطفل ألنه األساس، أم       

  .منهج وأدوار المعلمينمستوى الطرائق والتقنيات وال
  :  وتشمل المستويات التالية: المخرجات-6
  : بالنسبة لألطفال-أ

 العاديين، وعمومـاً تعـد      األطفالين أفضل من    معوقن إنجاز بعض ال   أ أظهرت النتائج 
  .ينمعوق الطفالج مرضية بالنسبة لألالنتائ
  :بالنسبة للمجتمع -ب

خاصة على مستوى المنظمـات غيـر    يشارك المجتمع بصورة فعالة في عملية الدمج        
رت يـس ة التـي    يجابييتميزون بمواقفهم اإل  ف بالنسبة لألهل    ا أم ،الحكومة والمتطوعين 
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 الروضـة وكانـت  . ينمعـوق  الو العاديين أ  األطفالعملية الدمج سواء بالنسبة ألهالي      
 .فلتجتمع مع األهالي في نهاية كل فصل لمناقشة التقدم الحاصل على مستوى كل ط

 :الروضةبالنسبة لبيئة _ جـ
 بعض التسهيالت مثل المغاسل والحمامات وتغيير اتجاهات العـاملين          الروضة أحدثت

 أكثـر مثـل بنـاء       تـسهيالت  لتـوفير  لكنها تتطلع    ، نحو قضايا اإلعاقة   الروضةفي  
بما يساعد على تسهيل حركـة      ) المتوازية( االنحدارات والمزيد من الممرات الخاصة    

  )Unicef, Op.cit, 19-23( .ينمعوق الاألطفال
  :خبرة بنغالدش ونيبالالتحليل المقارن ل

  :يتضمن هذا المحور جانبين هما
  :المقارنة المبدئية -1

 ،المادة العلمية الخاصة بخبرة الدولتين محور الدراسـة، وتـصنيفها          وتتضمن جدولة 
 إلـى   وتحديد نقاط التشابه واالختالف في ضوء اإلطار النظري، وتهدف هذه الخطوة          

               .تحويل الفرض المبدئي إلى فرض حقيقي
 : المقارنة المطردة-2

 وتهـدف إلـى     ،تتضمن تفسير نقاط التشابه واالختالف بين الخبرتين موضع الدراسة        
 والتأكد فيما إذا كان من الممكن االسـتفادة مـن خبـرة             ،التحقق من الفرض الحقيقي   
 في هـذا    سوريةولتي الدراسة بتطوير خبرة      في د  األطفالالدولتين في الدمج برياض     

 .المجال

 : المقارنة المبدئية-1

 بالنسبة لخبرة دولتـي     األطفاليمكن تصنيف المادة العلمية الخاصة بالدمج في رياض         
  :الدراسة كما فيما يلي
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  )1(لجدول رقما
  مقابلة المادة العلمية الخاصة بالدمج لخبرة دولتي بنغالدش ونيبال

محاور 
  سةالدرا

  نيبال  بنغالدش

  
  

  األهداف

  األطفالتقديم التعليم الجيد لجميع -1
تأكيد إدراك الفعاليات الحكومية وغير الحكومية ألهميـة        -2

   ودورهم في التنميةاألطفال ذوي االحتياجات الخاصةتعليم 
ين في حصولهم على التعليم     معوقتوفير كل التسهيالت لل   -3

  العادي
 والعـاديين   تياجـات الخاصـة   األطفال ذوي االح   تهيئة   -4

  لعملية الدمج
  الرياض تقديم الرعاية الطبية داخل -5
   التعاون مع األهل والمجتمع المحلي والدولي-6

 األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   مساعدة  -1
  على الذهاب للرياض العادية 

   مشاركة األهل والمجتمع المحلي-2
 الروضـة نشر ثقافة الدمج على مـستوى       -3

  مع المحليوالمجت
ين معـوق  تقديم كافة التسهيالت لألطفـال ال  -4

  من أجل الدمج

  
بيئة 
  الروضة

، تم بناء منحدرات   -2،   على أقدامهم  األطفاليصل   -1
 بتـشكيل  الروضـة قامت -4،  حمامات ومغاسل خاصة   -3

  ثالث فرق داعمة

حمامـات  -2،  حـافالت  بال األطفالوصول  -1
غرفة مجهـزة   -4،  مغاسل خاصة -3،  خاصة
المـشروع غيـر    -6،  غرفة مصادر -5 ،طبياً

الرسمي المسائي الذي قامت به من أجل تهيئة        
   للدمجاألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

  
  

قاعات 
  النشاط

   العاديالطفل مع قاعات النشاط يقضي وقته كامالً في معوقال-
   من خاللالنشاطقاعات  تهيئة تتم-
  الاألطفة لدى المعلمين ويجابيتعزيز المواقف اإل-1
 ذوي  األطفـال ترتيب األساس بـشكل يـسهل حركـة         -2

  . المتحركةالكراسي
  سهولة دخول الضوء-
  تفرش األرض بالحصر-

   ومشجعةآمنة النشاطقاعات وجعل 
   أنواع لإلعاقات4 -3

  قاعات النشاط/3-1األطفال ذوي االحتياجات الخاصةنسبة 
   في مجموعاتطفاليجلس األ:  بحيثاألطفالأعيد ترتيب -4
  ن حركياً في المقدمةوعوقمال-
   السمع إلى جانب المعلموضعيف-

 ساعة في غرفـة     2-1 الطفل يقضي يومياً     -
  المصادر

   واسعةقاعات النشاط -1
  أنواع لإلعاقـة بـصرية وعقليـة         1-3 -2

  وحركية
بشكل دائـري   ( غير تقليدي    األطفالترتيب  -3

 )ومجموعات
 قاعـات النـشاط  يوجد أركان متعددة داخل   -4

  الواحد
-1 األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   سبة  ن-5
  قاعات النشاطفي / 2
 لـدى المعلمـين     يجابيتم تعزيز االتجاه اإل   -6

  .طفالواأل
  
  
  
  
  ونالمعلم

  30-1/15 نسبة المعلمين لألطفال  -1
تلقى المعلمون التدريب من أدجل الدمج مـن مـصادر           -2

 ين اليونسكومعوقمركز تنمية ال:متعددة هي
المعلمون -3،  معهد التدريب ،       المحرومين لاألطفابرنامج  

 قـام المعلمـون بزيـارة    -4، قاموا بتدريب زمالئهم الجدد   
  أهالي المعوقين

  

  20-1/15نسبة المعلمين لألطفال -1
  تلقى المعلمون التدريب-2
يتلقى المعلمون الـدعم المـستمر بـشكل        -3

  مستمر من منسق التربية الخاصة
  :ـالخاصة ب تتمثل مهام منسق التربية -4 
  ين في غرفة المصادرمعوق العمل مع ال-أ
 تقديم المساعدة المهنية للمعلم العادي فـي        -ب

  تتخطيط الدروس واختيار االستراتيجيا
  هـ تعليم كتابة بريل للمكفوفين

األطفـال ذوي   إعداد الخطط الفردية لتعليم     -د
   االحتياجات الخاصة

قاعـات  تقديم المساعدة المـستمرة لمعلـم       -ه
  نشاطال
األطفـال  العمل بشكل قريـب جـداً مـع         -و
   ذهنياًينمعوقال
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المنهج 
ومواد 
  التعليم

الرسـم  -التمثيـل -الـرقص -يتألف المنهج من القـراءة    -1
  والتلوين

  المنهج المعتمد هو المنهج القومي -2
  المنهج مرن لكي يناسب الجميع -3
   مطالبين بإنهاء المقرراألطفالكل -4
   بشكل حراألطفاللجميع مواد التعلم المتاحة -5

  المنهج المتعمد هو قومي في نيبال -1
يتألف مـن القـراءة والفنـون الكمبيـوتر         -2

  الرقص التمثيل الرسم والتلوين
   األطفالالمنهج مرن لكي يناسب جميع -3
مواد التعلم متنوعة جداً وتم الحصول عليها       -4

من منظمات عالميـة ومحليـة وبعـضها تـم      
  لمين تطويره من قبل المع

   مواد التعلم متاحة في غرف المصادر-5
  
  
  

عمليات 
التعلم 
  والتعليم

  : تتميز عمليات
  يتم تسهيل عمليات التعلم باستخدام وسائل وتقنيات كثيرة-
 يتبعون نفس الدروس لكن التقنيات تختلف  بـين          األطفال-

   األطفال
  )القوي مع الضعيف(زواج أ في األطفالينظم -
إرشـاد   ،  التعلم الجماعي  ات المستخدمة االستراتيجي تشمل-

، الـرقص ، الغناء، األدوارلعب  ،  عمل المشروعات ،  النظير
 الرسم والتلوين، القصص، التمثيل

ون في جميع األنشطة    معوق ال األطفاليشارك   •
 المستخدمة

ين واألغلـب   معوقيتم مشاركة األهل بالتخطيط لدروس ال     -
  الفعاليات واألنشطة التقويمية

 بصورة فعالـة فـي عمليـة     طفالاأليشارك  -
  التعلم

يتم استخدام غرف المصادر بالنسبة لألطفال      -
  ين معوقال
 مقابـل  األطفال يهتم المعلمون بتنمية قدرات    -

  اهتمام أقل بإنهاء المنهج
يتم التعليم بالعمل الجماعي إلى جانب التعليم       -

  الفردي
  : التاليةتتتضمن عمليات التعلم االستراتيجيا-

، الغنـاء ،  الرحالت الميدانيـة  ،  اريععمل المش 
يـتم تقـويم   ، التمثيل،  الرسم والتلوين ،  الرقص

 بـصورة   األطفال ذوي االحتياجات الخاصـة    
يـتم مـشاركة األهـل بـالتخطيط        ،  مستمرة  

  للدروس وفي تخطيط األنشطة والتقويم
  
  
  
  

  المخرجات

   بالنسبة لألطفال
توى ين حققوا المـس   معوقمن ال % 30أظهرت النتائج أن      -

منهم حققوا كذلك المـستوى المتوقـع   % 56المتوقع لهم، و  
  ولكن بصورة أبطأ
  بالنسبة للمجتمع

هناك مشاركة فعالة من المجتمع المحلي بمنظماته الغيـر         -
األطفـال ذوي االحتياجـات     حكومية وكذلك مـن أهـالي       

 والعاديين حيث أظهرت المقابالت الشخـصية مـع     الخاصة
  ة نحو الدمجيجابيهم اإلالعديد  من األهالي مواقف

 األطفـال كذلك كان هناك مشاركة فعالة من أولياء أمـور   -
   وفي تقويم أبنائهمالروضةفي في تخطيط األنشطة 

  روضة بالنسبة لبيئة  لل
كان هناك العديد من التسهيالت مثل االنحـدارات وإعـادة          

   بالحصرالنشاطقاعات  وفرش النشاطقاعات تنظيم 
األطفـال ذوي  حق ب المعلمين فيها    بوعي الروضة تميزت   -

 بالحـصول علـى العلـم والمعرفـة         االحتياجات الخاصة 
  والمهارة

  بالنسبة لألطفال
األطفـال ذوي االحتياجـات     أن نتائج بعـض     

   أفضل من العاديينالخاصة
األطفـال ذوي االحتياجـات    تعد نتائج معظم    -

  . حركياً وبصرياً مرضيةالخاصة
 :بالنسبة للمجتمع

جتمع بصورة فعالة فـي عمليـات   يشارك الم -
 غيـر   تالدمج الخاصة على مستوى المنظمـا     

  الحكومية  والمتطوعين
ة التي  يجابياألهل يتميزون بمواقفهم اإل    - 

  يسرت عمليات الدمج
 مـن  الروضـة هناك مشاركة لألهل من قبل   -

 خالل زيارتهم ولقائهم بصورة دورية
  روضةبالنسبة لبيئة  لل

ت مثـل    بعـض التـسهيال    الروضـة أحدثت  
المغاسـل والحمامـات، وتغيـرت اتجاهـات     

  العاملين فيها نحو قضايا اإلعاقة
 تتتطلع إلى تسهيالت أكثر مثـل االنحـدارا       

األطفال والخطوط المتوازية التي تسهل حركة      
  ذوي االحتياجات الخاصة
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المالحظ على الجدول السابق وجود العديد من نقاط التشابه واالختالف بـين خبرتـي              
التـي يمكـن     ، والعمليات والمخرجـات   المدخالتمقارنة سواء على مستوى     دولتي ال 

  :تحديدها وفق اآلتي

 :وتتمثل في  أوجه التشابه-أ: األهداف

 .مشاركة األهل  -3 . مشاركة المجتمع المحلي   - 2 .األطفال توفير التعليم لجميع     -1
 وهذا يتفق مع اإلطار المعياري للدمج . تدريب المعلمين على الدمج-4

 : وتتمثل في االختالفأوجه -ب

بنغالدش عنها في نيبال بتأكيدها ضرورة إدراك الفعاليات الحكومية         تتميز األهداف في    
، وألهمية دورهم فـي     األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   وغير الحكومية ألهمية تعليم     

فـي  في ضوء ما سبق المالحظ أنه يمكن االستفادة من خبرة الـدولتين     . عملية التنمية 
   من حيث األهدافسوريةتطوير خبرة 

  : بالنقاط التاليةالروضة ة بالنسبة لبيئالدولتين تتشابه خبرة -أ :الروضةبيئة 

توفير الوسـائل والتقنيـات      ،توفير الحمامات والمغاسل المناسبة    ، للدمج األطفالتهيئة  
 ومتطلبات  وهذا يتفق مع اإلطار النظري للدمج      .ينمعوقتوفير فرق داعمة لل    ،الالزمة
  .نجاحه

  : فيتظهر واالختالفأوجه  -ب

 ،األطفـال  لنقـل    حافالت خبرة نيبال عن بنغالدش بتوفير غرف مجهزة طبياً و         تتميز
بالمقابل تتميز خبرة بنغالدش عن نيبال من جانب أخر بتوفير االنحـدارات لتـسهيل              

نجـاح   وهذا يعتبر مـن متطلبـات        ً، حركيا األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   حركة  
نه يمكن االستفادة من خبرة الدولتين فيما يتعلـق         إ  القول،    على ما سبق    يترتب .الدمج

  .سورية بتطوير خبرة الروضةفي بيئة 
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  : تتحدد نقاط التشابه باآلتي-أ :قاعات النشاط 

 ترتيب  ،قاعات النشاط  إعادة تنظيم أساس     ،األطفالة للمعملين و  يجابيتعزيز المواقف اإل  
 3-1 األطفال ذوي االحتياجات الخاصـة  نسبة ، غير تقليديعات النشاطقا في   األطفال

  .وهذا يتفق مع أدبيات الدمج . النشاطةقاعفي 

  . حول الطفلالمتمحور  أوجه االختالف وتتمثل باعتماد نظام األركان -ب

 في خبـرة دولتـين الدراسـة        قاعات النشاط  المالحظ أنه يمكن االستفادة من محور       
  . بالدمج في الرياضوريةسبتطوير خبرة 

    :  أن فيتتجلى و نقاط التشابه-أ: مونالمعل

 .جميع المعلمين تلقوا التدريب الالزم حول الدمج من مصادر متعددة محلية ودولية

 تتمثل نقاط االختالف بتميز خبرة نيبال عن بـنغالدش بوجـود            : نقاط االختالف  -ب
  إضـافة ،الـدمج من أساسيات نجاح  وهذا يعد ،منسق التربية الخاصة ومعلم المصادر  

سبق إمكانية االستفادة من خبرة      يترتب على ما  و.  أقل األطفالإلى   أن نسبة المعلم     إلى
 . الدولتين في تطوير  الخبرة السورية

 : وتتجلى باآلتيط التشابه نقا-أ :المنهج ومواد التعلم

يتـألف مـن    و ،لطفلبتركيزه على ا   يتسم المنهج    ، المنهج المعتمد هو المنهج القومي    
 .وهذا يتفق مع أساسيات الدمج .الرقص والغناء والموسيقى واللعب

 : وتظهر في نقاط االختالف-ب

تميز خبرة نيبال بوجود غرف المصادر بينما توجد المصادر بشكل حر بالنسبة لجميع           ت
ي  بينما ف  ، بإنهاء المنهج  ون في بنغالدش مطالب   األطفالن  إ في بنغالدش، كذلك     طفالاأل

 وهـذا   .األطفـال درات بشكل أساسي عند     والقنيبال يتم التركيز على تنمية المهارات       
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ن خبرة الدولتين في المـنهج ومـواد الـتعلم    إ :يدفع للقولو ،يتفق مع اإلطار النظري   
  . في مجال الدمجسوريةبالدمج يمكن أن تفيد في تطوير خبرة 

   : وتظهر فيأوجه التشابه -أ :عمليات التعلم والتعليم

 يتم استخدام تقنيات تعليميـة مـساعدة        ، .المشاركة الفعالة لألطفال في عمليات التعلم     
م مشاركة األهل فـي تخطـيط       توت ، كثيرة في التعلم   ت يتم استخدام استراتيجيا   ،كثيرة

 . وهذا ينسجم مع اإلطار العام للدمج.التعليم ألبنائهم

  : وتتحدد في أوجه االختالف-ب

 ذوي االحتياجات الخاصة    األطفالدش بوجود خطط فردية لتعليم      تميز نيبال عن بنغال   ت
وقد ارتبط ذلك بوجود غرف المصادر في نيبال وهذا يعد من متطلبات نجاح الـدمج               

نه يمكن اإلفـادة    إبعد ما سبق يمكن القول      .  بصورة خاصة  األطفالعامة وفي رياض    
 فيما يتعلـق بعمليـات    في الدمجسوريةمن خبرة الدولتين المدروسة في تطوير خبرة       

 .م والتعلميالتعل

 :تتحدد بما يلي و أوجه التشابه-أ: المخرجات

 المـشاركة الفعالـة علـى       ،ين في تحقيق المستوى المتوقع منهم     معوق ال األطفالنجاح  
 مشاركة الروضة ألوليـاء األمـور فـي    ،المستوى المجتمعي والدولي في دعم الدمج     

 نـشر  ،ين وكذلك في تخطيط أنشطة تقـويمهم    معوقتخطيط األنشطة بالنسبة لألطفال ال    
 .الروضةثقافة الدمج على المستوى المحلي وداخل 

   : وتتمثل في أوجه االختالف-ب

 وقد ارتـبط    ،ين في نيبال كان أفضل من بنغالدش      معوق ال األطفالأن مستوى تحصيل    
تجـدر  و .ذلك أيضاً بعدم وجود غرف المصادر ومعلمي المـصادر فـي بـنغالدش            



  رجاء عواد-سمية منصور                         2012-األولالعدد -28المجلد–مجلة جامعة دمشق

 

 345 

نه في ضوء هذه المخرجات يمكن االستفادة من مخرجات الدمج في خبـرة       أحظة  المال
  . على مستوى المخرجاتاألطفال بالدمج في رياض سوريةالدولتين بتطوير خبرة 

صياغته علـى   صحة الفرض المبدئي الذي يمكن    تيترتب على ما سبق القول بأنه ثبت      
بنغالدش ونيبال في مجال دمج      يؤدي األخذ بخبرة كل من       :شكل فرض حقيقي كاآلتي   

 فـي   سـورية  في مرحلة الرياض إلى تطوير خبرة        ذوي االحتياجات الخاصة   األطفال
  .هذا المجال

  :المقارنة المطردة -2
 متـضمنة  ، مقارنة مطردة بين خبرة كل من بنغالدش ونيبـال يتضمن البحثفيما يلي   

  :تفسير التشابه واالختالف وفق المحاور التالية

 : أوجه التشابه وتتمثل في- أ:فألهداا -1

تتشابه كل من الدولتين في أغلب األهداف سواء من حيث التركيز على تقديم التعلـيم               
 أو من حيـث     ، أو من حيث مشاركة المجتمع المحلي واألهل       ،األطفالالمناسب لجميع   
  .تدريب المعلمين

ـ     و ق العدالـة  يمكن تفسير ذلك في ضوء مبدأ تكافؤ الفرص التعليميـة كمـدخل لتحقي
، وأن  األطفـال االجتماعية الذي يتطلب من التعليم أن يسعى وراء المساواة بين جميع            

 التي تسبب عدم المساواة     األطفاليأخذ خطوات جادة وفعالة إلزالة التمايز في ظروف         
(K.R.Hove, 1986, 2001).  

  : أوجه االختالف وتظهر في-ب

األطفـال ذوي   غير الحكومية ألهمية تعليم     تأكيد بنغالدش إدراك الفعاليات الحكومية و     
يمكن تفسير ذلك في ضـوء العـدد        و . ودورهم في عملية التنمية    االحتياجات الخاصة 

 كذلك في ضوء مبدأ     ،معوقمليون شخص   13ين في بنغالدش الذي يبلغ      معوقالكبير لل 
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بشري ة العنصر ال  ي الذي يعتمد على كفا    ،ة الذي تسعى كل دول العالم إلى تحقيقه       يالكفا
 بالتالي  أضحى هم الدول البحث عن العنصر البشري المبدع سواء كان مـن    ،وإبداعه

  .ينمعوقاألشخاص العاديين أو ال

  : أوجه التشابه وتفسيرها  - أ:الروضةبالنسبة لبيئة  -2

حمامـات ومغاسـل     ، للـدمج  األطفالتهيئة   : بتقديم التسهيالت التالية   الروضة قامت  
 ويمكن تفسير نقـاط  .ينمعوقفرق داعمة للو ،تقنيات الالزمة توفير الوسائل وال   ،خاصة

 الذي يشير إلى استخدام أدوات وأسـاليب أفـضل      كفايةضوء مفهوم ال  ذه في   التشابه ه 
إلى جانـب اإليمـان بحـق    ). (Swanson, 1993, 52قادرة على اإلنتاج بعوائد أفضل

لي حقه بتوفير التـسهيالت   بالتا جنباً إلى جنب مع الطفل العادي،      بالتعلم   معوقالطفل ال 
 .الالزمة لتحقيق ذلك

 : أوجه االختالف وتفسيرها-ب

عـدم  و ،األطفال لنقل   حافالت ،تميزت خبرة نيبال عن بنغالدش بـغرف مجهزة طبياً       
  .وجود انحدارات

رأس المـال   لجديد لإلنتاجية الذي يعتمـد علـى        يمكن تفسير ذلك في ضوء المفهوم ا      
 بناء على االرتباط الكبير للدمج بتقديم الرعايـة الطبيـة   ،(Beart, 1993, 2) البشري

 يمكن تفـسير  حافالتفيما يتعلق بوجود . لألطفال التي تم التأكيد عليها ضمن األهداف     
أما بالنـسبة لعـدم     .  في نيبال أكثر من بنغالدش     األطفال عن سكن    الروضةذلك ببعد   

 وبالتـالي تبقـى     ،في نيبال وجود االنحدارات فقد ارتبط ذلك بكون الروضة مستأجرة         
، لكن تم تعويض هذا القـصور بالـدعم والمـساعدة           حرية التغيير في البناء محدودة    

 لـذوي    وجميـع العـاملين فـي الروضـة        المقدمة من المعلمين واألطفال األسوياء    
   .االحتياجات الخاصة
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 :قاعات النشاط فيما يتعلق ب-3

  : في الخبرتين بالنقاط التالية تتحد أوجه التشابه: نقاط التشابه وتفسيرها-أ

،  األطفـال  ة للمعلمـين و   يجابيتعزيز المواقف اإل    من خالل  النشاطقاعات   تهيئة   تتم
األطفـال ذوي االحتياجـات   نـسبة  ، وأن تقليدي غير  األطفالترتيب  ،  ترتيب األساس 

  .قاعات النشاط في 3-1 الخاصة

الذي يـشير إلـى إتاحـة        األطفاليمكن تفسير ذلك في ضوء مبدأ تكافؤ الفرص بين          
 يحتـاج   معوقه قدراته وبما أن الطفل ال     بالفرص المناسبة لكل طفل بالتعلم بما تسمح        

من الطبيعي وجود هـذا التـشابه بـين         ف قدراته لشروط صفية معينة       وفق حتى يتعلم 
  .الدولتين

 في خبـرة    قاعات النشاط تتحد أوجه االختالف في أن       :أوجه االختالف وتفسيرها  -ب
 مقارنة بخبرة   األطفال وقد يعود ذلك إلى العدد القليل من         اً للنشاط،  أركان تتضمن نيبال

 .بنغالدش

  : أوجه التشابه وتفسيرها-أ :ونالمعلم -4

تتحدد أوجه التشابه بتلقي كل المعلمين التدريب من أجل برنامج الدمج مـن مـصادر               
ويمكن تفسير  . يبمتعددة مثل منظمات محلية وغير حكومية واليونسكو ومراكز التدر        

 الذي يشير إلى تمكين المعلمين من تحقيق أفضل النتائج في           كفايةذلك في ضوء مبدأ ال    
  .ظل اإلمكانيات المتاحة

 : تتمثل أوجه االختالف بتميز خبرة نيبال بـ :أوجه االختالف وتفسيرها -ب

 . وجود معلم المصادر،الروضةوجود منسق التربية الخاصة في 
في ضوء إمكانات الروضة التي تحتوي باألصل على غرفة مصادر           تفسير ذلك    يمكن

علية ألن وجود غرفة    اوبالتالي الحاجة لمعلم المصادر، كذلك في ضوء تحقيق مبدأ الف         
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المصادر التي تناسب كل نوع من اإلعاقات ووجود المعلم المتخصص يـساعد علـى             
  .تحقيق األهداف الموضوعة التي يتطلبها المجتمع

  :أوجه التشابه وتفسيرها -أ: ومواد التعلمالمنهج  -5
  :تتمثل أوجه التشابه بين خبرتي الدراسة فيما يلي

 يتسم المـنهج بأنـه يـدور        -2. المنهج المعتمد هو المنهج القومي في كال البلدين       -1
  .ويتمركز حول الطفل

 إتاحـة مبدأ تكافؤ الفرص الذي يشير إلى       يمكن تفسير أوجه التشابه السابقة في ضوء        
ين علـى حـد     معوقفرص التعلم بصورة متكافئة أمام جميع أبناء المجتمع العاديين وال         

كذلك في ضوء مبدأ المرونة الذي يساعد على تطويع المنهج بما يخدم قـدرات      . سواء
  . ويلبي اهتماماتهماألطفال

  :أوجه االختالف وتفسيرها -ب
ادر في خبرة نيبال فـي       بوجود غرف مستقلة للمص    هناتتمثل أوجه االختالف الرئيسة     

 إضـافة لمـا   ، في بنغالدشاألطفالحين تتوفر المصادر التعليمية بصورة حرة لجميع   
 في بنغالدش مطالبين بإنهاء المنهج في حين يتم التركيز في خبرة نيبـال        األطفالسبق  

ويمكـن   . وبصورة أقل على إنهـاء المـنهج       األطفالبصورة أكبر على تنمية قدرات      
ن الموارد المالية والدعم االقتصادي المتـاح   إ مثل   أمر،ضوء أكثر من    تفسير ذلك في    

، كذلك ين في البلد األخير  معوقالكبير لل لنيبال أكبر من بنغالدش خاصة في ضوء العدد         
في السـيما  في ضوء مفهوم مراعاة الفروق الفردية وما يتطلبه ذلك من وقـت إضـا            

 قاعـات النـشاط    العاديين فـي     الاألطفن إلى جانب    ومعوق عندما يكون هناك أطفال   
  .ةالواحد

 : تظهر أوجه التشابه في: أوجه التشابه وتفسيرها- أ: عملية التعلم والتعليم -6

 يتم استخدام تقنيـات مـساعدة       )2( . المشاركة الفعالة لألطفال في عمليات التعلم      )1(
هل في تخطيط    مشاركة األ  )4( . يتم استخدام استراتيجيات كثيرة في التعليم      )3( .كثيرة
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يمكن تفسير ما سبق مـن       . بأشكال غير تقليدية   األطفاليتم تنظيم    )5( .التعليم ألبنائهم 
نقاط تشابه في ضوء مفهوم مبدأ الجودة في التعليم الذي يتضمن تقديم التعليم الملبـي               

ألهداف الموضوعة  بأحسن صورة في ظل اإلمكانات المادية         ل والمحقق   ،لالحتياجات
 .المتاحة

 : نقاط االختالف وتفسيرها-ب

دم وجود خطط فردية في     بع إن أبرز نقاط االختالف بين خبرة بنغالدش ونيبال تتحدد          
عدم وجود غرفة مصادر ومعلم مصادر في خبرة بنغالدش         ب وقد يرتبط ذلك  ،  بنغالدش
لكـن تـم    .  إلى جانب نقص الموارد المالية     ، المكان المناسب في الروضة    افتقاد بسبب

 .األطفال المعلم في إعادة تنظيم كفايةعنه بالتعويض 

  المخرجات -7

  : أوجه التشابه وتفسيرها-أ

 المـشاركة الفعالـة   )2( .ين في  تحقيق المستوى المطلوب     معوق ال األطفال نجاح     )1(
على المستوى المحلي والدولي سواء في تقديم الدعم المالي أو المعنـوي للـدمج فـي     

كة الروضة ألولياء األمور في تخطيط التعلـيم بالنـسبة           مشار )3( .خبرة كال البلدين  
 نشر ثقافـة الـدمج علـى        )4( .ين وكذلك في تخطيط أنشطة تقويمهم     معوقلألطفال ال 
  . والمستوي المحليالروضةمستوى 

يمكن تفسير هذا التشابه في ضوء سعي الخبرتين إلى تحقيق مبـدأ تكـافؤ الفـرص                
 كذلك في ضوء سعي     ،راتهم ووضعهم الصحي   على اختالف قد   األطفالبالنسبة لجميع   

كال البلدين لتحقيق التنمية االقتصادية التي تعني زيادة الغنى في البلد والمحافظة عليـه        
   .لفترة طويلة، وتهدف إلى معرفة أفضل الطـرق لتحقيـق أعلـى تنميـة اقتـصادية           

  )18، 1995السلمي، (
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  :نقاط االختالف -ب

عـدم  ، و عدم وجود غرفة مصادر   ب غالدش عن نيبال   بن  خبرة تتمثل أبرز نقاط اختالف   
 .وجود معلم مصادر

 ولكـن  اً، في بنغالدش جيداألطفال ذوي االحتياجات الخاصةاألمر الذي جعل تحصيل     
يعني ود غرفة المصادر والمعلم المختص       ألن عدم وج   . في نيبال  األطفالدون مستوى   

تالي بطء في تحقيق األهـداف      بالو ،ينمعوقعدم وجود خطط فردية بالنسبة لألطفال ال      
لعّل السبب الرئيس في ذلك يعود إلى ضعف المـوارد          و ،األطفالالمرجوة من هؤالء    

 .المالية المتاحة لخبرة بنغالدش

األطفـال ذوي   بعد خطوة التحليل المقارن لخبرة كل من بنغالدش ونيبال فـي دمـج              
نية االسـتفادة مـن      مع العاديين في مرحلة الروضة ظهرت إمكا       االحتياجات الخاصة 

 بالتالي تم التأكد من     ،سوريةفي   هاتين الخبرتين في وضع تصور مقترح لنظام الدمج         
  . وفيما يلي عرض لهذا التصورصحة الفرض الحقيقي

التصور المقترح لتطوير نظام دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بمرحلة رياض            
  :ونيبال في ضوء خبرتي كل من بنغالدش سوريةاألطفال في 

  :المدخالت: أوالً
  :وتراعي  األهداف-1

 تقديم  -ب .بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم     للقراءة والكتابة    األطفالتهيئة جميع    -أ
 نشر ثقافة الدمج على مـستوى       -جـ .التسهيالت الالزمة للحصول على التعليم الجيد     

، وتعمـيم   نـدوات ، من خالل زيارة األهل، ومـشاركتهم ب        والمجتمع المحلي  الروضة
ين للـذهاب إلـى     معـوق  مساعدة األطفـال ال    -هـ .منشورات خاصة بالدمج وفوائده   

 تأكيد الوعي المجتمعي لـدور      - و .، من خالل تهيئتهم بصورة تدريجية لذلك      الروضة
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 . تهيئة جميع األطفال لعمليـة الـدمج    -ز .ذوي االحتياجات الخاصة في عملية التنمية     
 المشاركة الفعالة لألهل والمجتمـع فـي        -ك .اخل الرياض  تقديم الرعاية الطبية د    -ح

  .عملية الدمج
  : ويحتاج إلى المتعلم-2
  . مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين-ب . تحديد خصائص المتعلمين واحتياجاتهم-أ

  :نو المعلم-3
 نـسبة المعلمـين   -ب . العاديين والمدمجين لفكـرة الـدمج      الروضة تهيئة أطفال    -أ 
ية بصورة مستمرة من مصادر      خضوع المعلمين لدورات تدريب    -جـ .20/ 1 طفاللأل

، مراكز اإلعاقة، كليات التربية، وزارة الـشؤون االجتماعيـة          اليونسكو( متعددة مثل 
ـ  . قيام المعلمين المتدربين بتدريب زمالئهم الجدد      -د ).ووزارة التربية   تـوفير   -هـ

لمين بزيارات منزليـة ألهـالي ذوي        قيام المع  -و .معلم مصادر ومعلم تربية خاصة    
 ، تدريب وتثقيف المعلم بشكل يتناسب مـع أهـداف الـدمج           -ز .االحتياجات الخاصة 

  .ويحقق التقبل المطلوب لفكرة الدمج واألفراد المنوي إدماجهم
   :ويراعى فيه  المنهج-4
  مرونة المنهج بحيث يسمح بمشاركة المعلم والمتعلم وأولياء األمور فـي التخطـيط      -

 مواد التعلم متنوعـة  -....رقصورسم  وغناء من   تنوع األنشطة ت - .والتنفيذ والتقويم 
 الذي تسعى وزارة    المتكاملة يتوافق مع منهج الخبرات    ذا وه .أركان النشاط متاحة في   
  . إلى اعتماده في مرحلة الرياضسوريةالتربية في 

  :قاعات النشاط والروضةفي  البيئة -5
 من حيث موقعهـا ومواصـفاتها وتجهيزاتهـا         الروضةانات   مراجعة ودراسة إمك   -أ

 تـسهيل وصـول جميـع       -جـ . المرافق وتناسبها الحتياجات األطفال    -ب .المختلفة
 تشكيل فرق داعمـة     -هـ .أركان النشاط و غرفة المصادر    -د .الروضةاألطفال إلى   

البناء  استخدام   -ز . غرفة مجهزة طبياً   -و .لذوي االحتياجات الخاصة داخل الروضة    
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 .ين للدمج معوق خارج أوقات الدوام لعمل دورات خاصة بتهيئة األطفال ال         في الروضة 
 من حيث الضوء ـ التهويـة    في قاعات النشاط  توفير بيئة صفية فيزيقية مناسبة-ح

 إعـادة  -ط .الالزمة ألركـان النـشاط    ـ الهدوء ـ السعة ـ اإلعداد ـ التجهيزات   
   .بشكل يسهل حركـة ذوي االحتياجـات الخاصـة   اط داخل قاعات النش ترتيب األثاث   

 تقليل عدد األطفال ذوي االحتياجات      -ك . بيئة آمنة ومشجعة   قاعات النشاط  جعل   -ي
 إعادة ترتيـب    -ل .قاعة النشاط الواحدة   في   3 أو   2الخاصة بحيث ال يتجاوز عددهم      

بحيث  ،في مجموعات بشكل دائري وفق ما يحتاجه النشاط       األطفال بحيث يتم جلوسهم     
   .قريباً من المعلم السمع و حركياً في المقدمة وضعيفونمعوق اليكون

  : األسرة والمجتمع-6
 أولياء أمـور األطفـال      مشاركة -ب . دراسة خصائص األسرة والمجتمع المحلي     -أ

 تهيئة أولياء أمور األطفـال      -ج .المدمجين في التخطيط والتنفيذ والتقويم لعملية الدمج      
 مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينيـة        -د . الدمج العاديين لعملية 

 التنسيق والتعاون مع الجهات المتعددة في المجتمع المحلـي          -هـ .والسياسية للمجتمع 
  . في إدارة الرياض النظام الالمركزياتباع -ح . الدعم السياسي-ز .والدولي

  : الموارد-7
   . تحديد مصادر التمويل-ب . توفير الدعم المادي الكافي-أ

  :العمليات: ثانياً
 التحديـد الواضـح     -ب.  تحديد األهداف بحيث تكون واضحة وممكنـة التحقيـق         -أ

. لمتطلبات تحقيق هذه األهداف واالستفادة من الخبرات الناجحة في العالم بهذا المجال            
 .تخطيط لـه   مشاركة مختلف الهيئات المعنية بالدمج والمستفيدة منه في عملية ال          -جـ
 التنسيق الكامل بين الجهات المعنية المختلفـة فـي الدولـة الحكوميـة وغيـر                -هـ

لعب األدوار، عمل   ( مثل  فعالة ومتنوعة   تعليمية   استخدام استراتيجيات    -ح. الحكومية
   .) فنـون ، رسـم ،سـرد قـصص  ،  تمثيل ، رقص، غناء،  الرحالت الميدانية مشاريع،  
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. ية متنوعة بما يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين        استخدام وسائل وتقنيات تعليم    -ط
 تشجيع التعليم التعاوني والعمـل ضـمن       -ك . االهتمام بالتعليم الجماعي والفردي    -ي

 و التحصيل ـ منخفـض  و التحصيل ـ متوسط و جيداألطفال(مجموعات غير متجانسة 
القبلـي،  (تمر   مراعاة التقويم المس   - س . مراعاة وقت التعليم المناسب    -ل ).التحصيل

يف المنهاج بما يالئم حاجـات األطفـال      ي تك -ع .أثناء عملية التعلم  ) المرحلي، النهائي 
  . المشاركة الفعالة لألطفال أثناء تنفيـذ األنـشطة التعليميـة        -ف .والظروف المحيطة 

 وضوح المسؤوليات واألدوار لكل من المعلم والمتعلم والقائمين علـى العمليـة             -ص
 من القبـول   توفر مستوى عاٍل- ر. مشاركة األسرة والمجتمع المحلي -ق   .التعليمية

 لفكرة الدمج لدى المعلم والمتعلم القائمين علـى العمليـة التعليميـة             يجابيواالتجاه اإل 
  . والمجتمع المحلي

  :المخرجات: ثالثاً
  : بالنسبة لألطفال-1

  .قراءة والكتابةلل االستعداد: في المجال المعرفي
 المهـارات  ، تقـدير الـذات  ، التوافق الشخصي،المواطنة الجيدة: لوجدانيفي المجال ا 
  . االستقاللية،االجتماعية

إتقـان  ، )العناية بالذات(مدى إتقان الطفل لمهارات الحياة اليومية     : في المجال المهاري  
  .الطفل للمهارات العملية والعقلية المناسبة لخصائصه

  :الروضةفي  بالنسبة للبيئة -2
  . للتسهيالت الالزمة لعملية الدمجالروضةتوفير 

  : بالنسبة للمجتمع-3
 المشاركة الفعالة للمجتمع بقطاعاته الحكومية وغير الحكومية في المجالين المـادي            -أ

  ).تخطيط ـ تنفيذ ـ تقويم( المشاركة الفعالة لألهل في عملية الدمج -ب .والمعنوي
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