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الممخص
 بيان أىمية،ىدفت الدراسة الحالية التعرف إلى الخصائص النمائية لذوي االحتياجات الخاصة
 وابراز متطمبات دمج ذوي،دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني
 اقتراح رؤية،االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في ضوء خصائصيم النمائية
مقترحة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في ضوء خصائصيم
 واستخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي المعتمد عمى األسموب المكتبي وذلك من خالل،النمائية
: وقد جاء الرؤية عمى النحو التالي،االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة
 تحديد االحتياجات الالزمة لدمج ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة من قبل مؤسسات.1
.التربية الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في ضوء خصائصيم النمائية

 عقد ورش عمل مع مجموعة من الخبراء في مجال التعميم التقني والميني لوضع تصور.2
.واضح مبني عمى الخصائص النمائية يستيدف تأىيل ذوي االحتياجات الخاصة

 وضع خطة استراتيجية واضحة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني.3
.والميني في ضوء خصائصيم النمائية

 البدء في تصميم برامج تعميمية تخدم ذوي االحتياجات الخاصة بشكل مباشر وفق طبيعة.4
.االحتياجات مبنية عمى خصائصيم النمائية

Abstract
This study aimed identifying developmental characteristics of people
with special needs, to highlight the importance of integrating people with
special needs into the technical and vocational education track, and to
highlight the requirements of integration of people with special needs in the
course of technical and vocational education in light of their developmental
characteristics and the professional in light of their developmental
characteristics, and the researchers used the analytical descriptive method
based on the method of the office and through the study of literature and
previous studies, and the vision came as follows:
1. Identify the needs for the integration and care of people with special
needs by the special education institutions in the technical and vocational
education track in light of their developmental characteristics.
2. Holding workshops with a group of experts in the field of technical and
vocational education to develop a clear vision based on developmental
characteristics aimed at rehabilitation of people with special needs.
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3. Develop a clear strategic plan to integrate people with special needs into
the technical and vocational education track in light of their developmental
characteristics.
4. Start designing educational programs that serve people with special needs
directly according to the nature of needs based on their developmental
characteristics.

المقدمة:
يعد التعميم الميني والتقني من العموم الميمة ألي مجتمع لما لو من أثر في االرتقاء باألمم
والنيوض بيا ،وذلك من خالل تأىيل كادر بشري من المعممين والمتعممين مؤىمين لمقيام بجميع
األعمال التي تغطي وظائف المجتمع المينية والتقنية المتنوعة بشكل عام ،والمجتمع الفمسطيني
بشكل خاص.
ويشكل كل من التعميم الميني أساساً لمحركة التربوية المعاصرة ،فمن خاللو يتمكن
المجتمع المعاصر من تنمية موارده البشرية بما يتفق مع مطالبو وحاجاتو عمى ىيئة برامج مكثفة
لتخطيط القوى العاممة ،ىذه البرامج ىي عادة جزء من برامج التنمية الشاممة ال يمكن إغفالو البتة،
بل أن بقية البرامج التنموية األخرى تقوم عميو .وطالما أن النظام التعميمي ينظر إليو عمى أنو كل
متكامل من األجزاء والعناصر المتفاعمة التي تؤثر كل منيا في اآلخر ويتأثر بـو فـإن التاريخ
والسياسة واالدارة -كل ذلك -ىو من عناصر ىذا النظام التعميمي )الفني الميني كممـا أمكن زيادة
كفاءتو منيجاً وأىدافاً وتطبيقاً وتقويماً).الخطيب)25 :1995 ،
فالتعميم التقني مسؤول عن سد احتياجات المجتمع من األفراد القادرين عمى القيام بمواكبة
التقدم العممي في شتى جوانب الحياة الصناعية ،والزراعية ،والتجارية ،وىو كأي نوع من أنواع
التعميم لو مدخالتو وعممياتو ومخرجاتو ،ولموصول إلى مخرجات مرضية تمبي طموحات المجتمع
الفمسطيني البد من االىتمام بالمدخالت(.حمد)3 :2222 ،
ولما كان ذوي االحتياجات الخاصة فئة ميمة جداً في المجتمعات عامة ،والمجتمع
الفمسطيني خاصة ،كان ال بد من االىتمام بيا بشكل كبير ،حتي تتعايش مع فئات المجتمع األخرى
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بشكل طبيعي دون أن يجدوا من ينبذىم داخل المجتمع ،كان الزماً عمى الجميع تقبل ىذه الفئة
واعطائيا من الرعاية واالىتمام الذي يؤىميا ألن تكون عمى مستوى األفراد العاديين.
ٍ
ٍ
مختمفة من الصحة والقدرات ،وجعل كالً منيم
مستويات
ولقد خمق اهلل تعالى البشر عمى

يحتاج اآلخر ،وتم إطالق مصطمح ذوي االحتياجات الخاصة عمى من يفتقدون إلحدى الحواس

التي تؤثر في حياتيم ،بدالً من لفظ المعاقين لما لو من ٍ
أثر سمبي عمييم ،وزاد االىتمام بيذه الفئة
المحرومة من األشخاص في اآلونة األخيرة ،ولجأت الكثير من الدول إلى تخصيص منظّ ٍ
مات
ٍ
خاصة بيم بحيث تراعي شؤونيم وتمبي احتياجاتيم مثل ىيئة األمم المتحدة ،فقديماً كان ُينظر إلى
مثل ىؤالء األشخاص بنظ ٍرة غير جيدة ،ويحاول الكثير تجنبيم وىناك من األىالي من كانوا
ٍ
بشكل طبيعي ،ولكن مع زيادة تسميط
يحبسون أبناءىم؛ لذلك لم يجدوا فرصةً ليم لممارسة حياتيم
الضوء عمييم أصبحوا يمارسون حياتيم كاألصحاء ويحصمون عمى حقوقيم كاممةً ،فقد أصدرت
األمم المتحدة المواثيق التي تضمن حمايتيم وتأمين سبل الحياة الكريمة ليم ،حيث من حقيم

الطبيعي االستمتاع بالحياة كاألشخاص األصحاء(.العيد)2018 ،

كما وحث الدين اإلسالمي عمى ضرورة االىتمام بذوي االحتياجات الخاصة ،وظير ذلك
س َو َت َولَّى ) (1أَنْ َجا َءهُ ْاْلَعْ َمى (( ")2عبس)2-1:
جمياً في قولو تعالىَ " :ع َب َ
ومن المسارات الميمة جداً في واقع التعميم العام في فمسطين ،مسار دمج ذوي االحتياجات

الخاصة في التعميم الميني والتقني ،ويعد ىذا النوع من التعميم ميم جداً ،حيث من الضروري
معايشة ذوي االحتياجات الخاصة فيو حتى يمتمكوا ميارات ومين تمكنيم من الدخول في سوق

العمل بشكل كبير ،وىذا يتطمب تكاثف جميع الجيود من أىل االختصاص لالىتمام بدمج ذوي

االحتياجات الخاصة في مسار التعميم الميني والتقني.

وقد تعددت الدراسات التي تحدثت عن ذوي االحتياجات الخاصة ومنيا:

دراسة(الزير )XI :2009 ،والتي ىدفت إلى التعرف عمى دور التدريب التقني والميني

فـي خمـق فـرص عمـل لممتدربين في كمية تدريب غزة األونروا ،ومحاولة الخروج بتوصيات تعمـل
عمـى تحـسين وتطوير التدريب التقني والميني وذلك من خالل دراسة محاور التدريب التقني
والميني.

دراسة(حمد )2 :2229 ،حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى واقع إدارة ورش التعميم

التقني في محافظات غزة ،والكشف عما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية لدرجة امتالك
مدربي التعميم التقني لميارة الورش وفقا لمتغير الجية المشرفة وسنوات الخدمة والمؤىل ،ومن ثم

التوصل إلى سبل تطوير ميارة إدارة الورش في مؤسسات التعميم التقني.
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دراسة(عزام :)13 :2014 ،والتي خمصت إلى أن ذوي االحتياجات الخاصة ،إذا ما

قورنوا بغيرىم من أىل العافية ،فيظير عندىم نقص كمي أو جزئي أو أطرافيم أو عقوليم أو

حواسيم ،بسبب عامل وراثي أو بيئي مكتسب ،فبذلك تكون ليم قدرات وعن أىل العافية ،وامكانيات
تختمف عن أىل التعميم.

وأظيرت الدراسات السابقة أىمية التعميم التقني والميني لما لو من إكساب متعمميو الميارات

الالزمة لممارسة األعمال والحرف المنوطة بو عامة ،ولذوي االحتياجات الخاصة عمى وجو

الخصوص.

ولما كان التعميم التقني والميني ميم جداً في مؤسسات التعميم العام ولجميع الفئات عامة،

وذوي االحتياجات الخاصة عمى وجو الخصوص ،كان ال بد من التطرق لدراسة أىمية دمج ذوي
االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني ،رأى الباحثان بضرورة دراسة ىذا المسار من

خالل تقديم رؤية مقترحة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في ضوء
خصائصيم النمائية.

مشكمة الدراسة:
يعد التعميم الميني والتقني بفمسطين ميماً وجدير باالىتمام ،لما لو من أثر طيب في االرتقاء

بالمجتمع الفمسطيني بكافة أطيافو ،وفي الوقت ذاتو ال يحظى التعميم الميني التقني بنسبة قبول بين

طمبة المجتمع الفمسطيني ألنيم يعتبرونو أقل قيمة من التعميم األكاديمي ،ونظ اًر لتمك النظرة السمبية

كان لزاماً إعطاء ىذا الموضوع أىمية كبيرة في البحث والتطوير ونشر ثقافة التعميم الميني والتقني

بين الطمبة.

ولما كان ذوي االحتياجات الخاصة من فئات المجتمع التي تعاني من االىتمام بين باقي

أفراد المجتمع ،وضعف االىتمام بيم وفي آلية دمجيم مع الطمبة األسوياء في التعميم عامة وفي
التعميم الميني والتقني خاصة ،جاءت فكرة القيام بيذه الدراسة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في

مسار التعميم التقني والميني في ضوء خصائصيم النمائية.

وبناء عمى ما سبق تتحدد مشكمة الدراسة باإلجابة عن األسئمة التالية:
ً
 .1ما الخصائص النمائية لذوي االحتياجات الخاصة؟

 .2ما أىمية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني؟
 .3ما متطمبات دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في ضوء
خصائصيم النمائية؟
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 .4ما الرؤية مقترحة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في
ضوء خصائصيم النمائية؟

أىداف الدراسة:
ىدفت الدراسة الحالية إلى اآلتي:
 .1التعرف إلى الخصائص النمائية لذوي االحتياجات الخاصة.
 .2بيان أىمية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني.
 .3إبراز متطمبات دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في ضوء
خصائصيم النمائية.
 .4اقتراح رؤية مقترحة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في
ضوء خصائصيم النمائية.

أىمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة من خالل النقاط اآلتي:
 .1قد تفيد ذوي االحتياجات الخاصة في االستفادة من التعميم الميني والتقني في المؤسسات
الفمسطينية.
 .2قد تفيد المؤسسات الراعية لذوي االحتياجات الخاصة في وضع تصور مناسب لتقديم
أفضل تعميم ميني وتقني ليم.
 .3قد تفيد مشرفي التربية الخاصة في تقديم التوعية المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة.
 .4قد تفتح المجال أمام الباحثين في إجراء دراسات مشابية تناقش قضايا ذات صمة بذوي
االحتياجات الخاصة.

منيج الدراسة:
ولإلجابة عمى ىذا أسئمة الدراسة استخدم الباحثان المنيج الوصفي التحميمي المعتمد عمى األسموب
المكتبي وذلك من خالل االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة.

مصطمحات الدراسة:
جاءت مصطمحات الدراسة عمى النحو التالي:
6

التعميم التقني:
ىو ذلك النمط من التعميم العالي النظامي الذي يتضمن اإلعداد التربـوي واكسـاب الميـارات والمعرفـة
التقنية والذي تقوم بو مؤسسات تعميميـة نظاميـة ال تقـل عـن سـنتين بعـد الد ارسـة الثانويـة إلعـداد قـوى
عاممة في مختمف التخصصات(العبد.)8202221،
وىــو التعمــيم الــذي يكس ـب األف ـراد المعــارف والميــارات واالتجاىــات التــي تؤىمــو لالنخ ـراط فــي ســوق
العمل في إحدى األعمال التقنية وتكون الدراسة فييا سنتين بعد الثانوية العامة(حمد.)6 :2229 ،

ذوي االحتياجات الخاصة:
ىــم األشــخاص الــذين يحتــاجون إلــى معاممـ ٍـة خاصـ ٍـة لمقــدرة عمــى اســتيعاب مــا يــدور حــوليم؛ بســبب
إصابتيم بنوٍع من اإلعاقات التي تعيق قدرتيم عمى التأقمم مع األمور كما ىم األشخاص األصـحاء،
وال يستطيع ىؤالء األشخاص الـتعمّم فـي المـدارس العاديـة ،وانمـا يحتـاجون إلـى أدو ٍ
ات خاص ٍـة وطـرق
خاصة تتناسب مع قدراتيم(.الديوكات)2218 ،
اإلجابة عمى السؤال األول :ما الخصائص النمائية لذوي االحتياجات الخاصة؟
تعد الخصائص النمائية من أىم الخصائص التي يجب أخذىا بعين االعتبار عند الحديث
عن ذوي االحتياجات الخاصة ،حيث إن ىذه الفئة تحتاج الىتمام كبير ورعاية من أجل التعايش
بشكل طبيعي مع األفراد العاديين في المجتمع عامة ،وفي بيئة التعميم الميني والتقني عمى وجو
الخصوص ،ولما كان ىذا الموضوع ميماً ،كان ال بد من التطرق لمحديث عن السمات والخصائص
النمائية لذوي االحتياجات الخاصة ،ويمكن الحديث عنيا عمى النحو التالي:

أن الطفل ال يقدر عمى
 .1عدم القيام بالسموك الصحيح الخاص بشيء ما ،أي ّ
يتعرف عمييا بشكل مباشر ،مثل :عدم القدرة
تطبيق الميارة
ّ
األساسية ،أو أن ّ
عمى تناول بعض أنواع الطعام بمفرده.

معين ،ويظل
أن الطفل ال يركز انتباىو عمى شيء ّ
 .2صعوبة في االنتباه ،أي ّ
مشتت الفكر في عدة أشياء تكون غير واضحة في الغالب
أن الطفل ال يتمكن من تذ ّكر كافة األمور التي يتعمّميا،
 .3ضعف في الذاكرة ،أي ّ
ويحتاج إلى تعمّميا مجدداً حتى يتمكن من إتقانيا.
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أن الطفل ال يتمكن من استخدام بعض المفردات بشكل
 .4الضعف
المغوي ،أي ّ
ّ
صحيح ،ويكون أغمب كالمو غير مترابط مع بعضو البعض .
أن الطفل ال يستطيع إدراك التوجييات ،والتعميمات
 .5صعوبة في اإلدراك ،أي ّ
بوية التي تساىم في توجيو(.خضر)2016 ،
التر ّ
ومن ىذه الخصائص أيضاً ما يمي:

 .1تزداد درجة االنخفاض بازدياد شدة اإلعاقة وخاصة في اإلعاقة المتوسطة والشديدة ،حيث
يبدو واضحاَ عمى مظيرىم الخارجي.
 .2التأخر والحبو والوقوف والنمو الحركي والتآزر العضمي ،ويكثر بينيم العيوب الخمقية وعدم
االتزان الحركي ،وخطواتيم بطيئة وغير منظمة.
 .3التآزر البصري لدييم ضعيف حتى الحركة الكبيرة.
 .4التأخر في الجموس والوقوف والمشي ،ومسك األشياء وشدىا ورفع الرأس.
 .5كثرة التشوىات الخمقية وضعف الحواس ،وبخاصة حاستي السمع والبصر(.الحازمي،
)32-32 :2014
ويمكـ ــن القـ ــول بـ ــأن الخصـ ــاص النمائيـ ــة تحتـ ــاج الىتمـ ــام مـ ــن القـ ــائمين عمـ ــى رعايـ ــة ذوي
االحتياجات الخاصـة ،ومحاولـة العمـل عمـى تحسـينيا وسـد الخمـل ،مـن خـالل تقـديم الرعايـة المناسـبة
ليذه الفئة.
وتعتبر منحنى النمو لألطفال الدوان عادة أدنى من منحنى النمو لألطفال العاديين وذلك
في مختمف سنوات العمر(.القمش ،)285 :2017 ،غير أن الفروق بين األطفال الدوان واألطفال
العاديين تبدأ في الظيور مع تقدم العمر خاصة في سن الرابعة والخامسة( .القمش)285 :2017 ،
وبذلك تظير أىمية بيان خصائص ذوي االحتياجات الخاصة النمائية ،وما ليا من أىمية بعد
ذلك في دمجيم في مسار التعميم التقني والميني ،وافساح المجال لتفجير طاقاتيم اإلبداعية بعد
ذلك.

8

اإلجابة عمى السؤال الثاني :ما أىمية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار
التعميم التقني والميني؟
يعد دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني ميماً ليذه الفئة التي
تعتبر ميمشة في الكثير من الدول ،وفي المجتمع الفمسطيني خاصة ،وتأتي أىمية ىذا الدمج من
خالل اآلتي:
 .1يساعد الدمج في تكوين االتجاىات االيجابية وتعديل االتجاىات السمبية والنظرة الدونية لدى
الناس بشكل عام واألسرة والمعممين والطمبة بشكل خاص.
 .2يساعد الدمج عمى رفع المعاناة عن أسرة ذوي الحاجة الخاصة كونو في مدرسة عادية.
 .3يتيح الدمج فرصة مناسبة لتبادل المعمومات والخبرات بين أىالي األطفال ذوو االحتياجات
الخاصة وأىالي األطفال العاديين.
 .4الدمج يحقق مبدأ المساواة بين التالميذ عمى اختالف فئاتيم.
 .5يساىم برنامج الدمج في إدخال ميارات وأساليب مدرسي التربية الخاصة إلى المدرسة
العادية واالستفادة منيا
 .6يساعد الدمج الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة عمى االنخراط في الحياة االجتماعية
والتفاعل مع األشخاص اآلخرين.
 .7يساعد الدمج عمى إتاحة الفرصة لمطالب العاديين عمى التعرف عمى الطالب من ذوي
االحتياجات الخاصة واإلحساس بيم وبمشكالتيم ومساعدتيم.
 .8من الناحية االقتصادية يعتبر دمج الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس
التقنية والمينية أقل تكمفة مما لو وضعوا في مدارس خاصة (.منتديات الغزالي التعميمية،
)2007
كما ويمكن القول بأن أىمية دمج تظير من خالل اآلتي:
 .1دمج ىذه الفئة يكسبيا ثقة عالية ويفجر الطاقات الكامنة لدييا في االنخراط في المجتمع
الفمسطيني ويسمح ليا بممارسة أدائيا كما األشخاص العاديين.
 .2بث روح المنافسة بين جميع المتعممين وذوي االحتياجات الخاصة في مجال التعميم التقني
والميني.
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 .3االىتمام بدمج ذوي االحتياجات في مسار التعميم الميني والتقني يجعميم يشعرون بأنيم
مثميم مثل األسوياء ويرفع عنيم الحرج والخجل.
 .4ينمي دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم الميني والتقني اإليجابية وحسن
التواصل مع الطمبة العاديين ،ويجعميم يتخرطون في مشاريع جماعية تزيد من
كما وأن ىناك فوائد أخرى لمدمج ومنيا:

أوالً .فوائد يجنييا الطالب من عممية الدمج:
ومن الفوائد الميمة لعممية دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة نتيجة دمجيم في مسار
التعميم التقني والميني ما يمي:
 .1نمو االتجاىات اإليجابية.
 .2اكتساب الميارات األكاديمية واالجتماعية.
 .3اإلعداد لمحياة االجتماعية.
 .4تفادي التأثير السمبي لنظام العزل.

ثانياً .فوائد يجنييا المدرسون من عممية الدمج:
كما وأن المدرسون والمعممون يحققون فوائد من رواء عممية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في
مسار التعميم التقني والميني ومنيا:
 .1تعاون أطراف العممية التربوية جميعاً ودعم بعضيم بعضاً بما يؤدي إلى تنمية الميارات
المينية.
 .2المشاركة وتدعيم مكانة المعممين.

ثالثاً .فوائد يجنييا المجتمع من عممية الدمج:
وىناك فوائد عديدة يمكن أن يجنييا المجتمع من وراء عممية الدمج ومنيا:
 .1التكافؤ االجتماعي.

12

 .2التغمب عمى األشكال السمبية.
 .3مجتمع المعمومات العالمي والمساواة(.سيسالم)30-20 :2015،
ويمكن القول بأن دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني ،ميم
جداً ،ولو أثر طيب في تغيير حياة ىذه الفئة الميمشة ،بحث تصبح بعد ذلك تحت الرعاية واالىتمام
مما يساعد عمى تفجير طاقاتيم وابراز مواىبيم واستثمارىا بالطريقة األمثل ،وىذ يؤدي إلى إحداث
إيجابية وتغيير قناعات ذوي االحتياجات الخاصة نحو الحياة ،ونحو إطالق العنان لإلبداعات
الكامنة لدييم.

اإلجابة عمى السؤال الثالث :ما متطمبات دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار
التعميم التقني والميني في ضوء خصائصيم النمائية؟
يعتبر دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في ضوء خصائصيم
النمائية من الموضوعات الميمة والتي تحتاج إلى دراسة متعمقة ،وذلك من خالل التطرق لمتطمبات
دمجيم مع األسوياء والعاديين في التعميم العام ،ومن ىذه المتطمبات ما يمي:
 .1التعرف الى االحتياجات التعميمية:

فأول متطمبات الدمج التعرف عمى الحاجات التعميمية الخاصة لمطمبة بصورة عامة ولذوي

االحتياجات الخاصة منيم بصفة خاصة حتى يمكن إعداد البرامج التربوية المناسبة
لمواجيتيا من الناحية األكاديمية واالجتماعية والنفسية في الفصول العادية في ضوء

خصائصيم النمائية.

 .2كشف مالحظات الفصول عن فروق في فنيات التدريس المستخدمة ،وفي المتغيرات
المرتبطة بالفصل ،والمدرسة ،والمناىج والبرامج ،وغرف المصادر.

 .3ضرورة وضع خطط لتدريب كوادر تربوية وتعميمية من أوساط معممي المدارس العامة من
أجل تحسين أدائيم في التعامل مع ىؤالء الطالب.

 .4تحديد الحاالت المناسبة لمدمج.

 .5توفير الخدمات الطبية المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة ،والمنيج ومرونتو ،والمدرس
واعداده لمتعامل مع الطفل ذوو االحتياج الخاص ،والوسائل التعميمية الخاصة بو.

 .6إعداد ىيئة التدريس ،واختيار المناسب.

 .7وضع األطفال في الصفوف المناسبة ويتضمن :قيد ذوي االحتياج الخاص منيم ،واختيار
غير ذوي االحتياج الخاص أو العكس.
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 .8تخطيط وتنفيذ االستراحات المناسبة :التقييم التربوي ،البرنامج الفردي التربوي ،قواعد ضبط

الفصل ،البيئة ،التخطيط داخل الفصل ،الخطة والجداول ،المعب ،االستراتيجيات داخل

.9

وخارج الفصل.

عند تنفيذ أي برنامج لمدمج يجب توفير مجموعة من المعممين ذوي الخبرة في تعميم ذوي

االحتياجات الخاصة واعدادىم إعداداً مناسباً لمتعامل مع العاديين وذوي االحتياجات

الخاصة ومعرفة كيفية إجراء ما يمزم من تعديالت في طرق التدريس لواجية الحاجات

الخاصة لممعوقين في الفصل العادي .إلى جانب معرفة أساليب توجيو وارشاد التالميذ

العاديين بما يساعدىم عمى تقبل أقرانيم من ىذه الفئات.

 .10إعداد المناىج والبرامج التربوية:

من متطمبات الدمج ضرورة إعداد المناىج الدراسية والبرامج التربوية المناسبة التي يتيح

لممعوقين فرص التعميم ،وتنمية الميارات الشخصية واالجتماعية والتربوية ،وميارات الحياة
اليومية إلى أقصى قدر تؤىميم لو إمكاناتيم وقدراتيم ،وبما يساعدىم عمى التعميم والتوافق
االجتماعي داخل المدرسة أو خارجيا.

 .10يجب أن ترسم الخطة التربوية في مدارس الدمج خصائص لممارسات الخاصة لمدمج
وتشمل:

 .11ضرورة دمج كل طفل معوق في البرنامج العادي مع التالميذ العاديين لجزء من اليوم

الدراسي عمى األقل.

 .12اختبار مدرسة الدمج:

تتطمب عممية اختيار إحدى مدارس الحي أو المنطقة التعميمية لتكون مرك اًز لمدمج ويرتبط

اختيار المدرسة بالبيئة المدرسية.

 .11إعداد وتييئة األسر:

من األىمية بمكان إشراك األسر في تحديد فمسفة مدرسة الدمج الشامل ،باإلضافة إلى

مشاركتيم في اتخاذ جميع الق اررات التي تؤثر في البرامج التعميمية ألطفاليم.

 .12إعداد وتييئة التالميذ:

لنجاح تجربة الدمج-فإن من حق التالميذ أن يكونوا عمى وعي كامل بالتغييرات الجوىرية

في النظام المدرسي.
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انتقاء األطفال الصالحين لمدمج:

يتطمب انتقاء األطفال ذوي االحتياجات الخاصة الصالحين لمدمج :فاألطفال في أي فئة من

الفئات الخاصة ليم خصائص متعددة :فمنيم من تكون إعاقتو في أي فئة من الفئات الخاصة

ليم خصائص متعددة( .سمير)2014 ،

ويمكن القول بأن ىذه المتطمبات تمعب دو اًر ميماً جداً في إنجاح عممية دمج ذوي
االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في ضوء خصائصيم النمائية ،وبذلك يستطيع
ىؤالء الطمبة التعايش بشكل طبيعي في زمالئيم العاديين.

اإلجابة عمى السؤال الرابع :ما الرؤية مقترحة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في
مسار التعميم التقني والميني في ضوء خصائصيم النمائية؟
يعد التعميم التقني والميني عنص اًر رئيساً وميماً في إحداث طرفة تقنية ومينية لذوي
االحتياجات الخاصة ،لذا كان ال بد من وضع بعض رؤية مقترحة يمكن أن يكون ليا األثر البالع
لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في ضوء خصائصيم النمائية
بفمسطين ،وىي عمى النحو التالي:

اليدف العام لمرؤية:
دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في ضوء خصائصيم النمائية.

األىداف الفرعية لمرؤية:
تحددت األىداف الفرية لمرؤية عمى النحو التالي:
 .1كسر الحاجز النفسي لذوي االحتياجات الخاصة من خالل عممية الدمج.
 .2تعزيز اإليجابية وروح المنافسة لدى ذوي االحتياجات الخاصة.
 .3تنمية التعميم التقني والميني لدى ذوي االحتياجات الخاصة.

منطمقات الرؤية:
جاءت منطمقات الرؤية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني والميني
من خالل النقاط اآلتية:
 .1الحاجة الماسة لتفعيل دور ىذه الفئة في المجتمع.
 .2العمل الحثيث عمى أن ذوي االحتياجات الخاصة فئة بيا الكثير من المبدعين ويجب أن
يأخذوا حقيم في التعميم.
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 .3إطالق العنان لإلبداعات الكامنة داخل كل فرد من ذوي االحتياجات الخاصة.

الرؤية:
 .1تحديد االحتياجات الالزمة لدمج

ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة من قبل مؤسسات

التربية الخاصة في مسار التعميم التقني والميني في ضوء خصائصيم النمائية.

 .2عقد ورش عمل مع مجموعة من الخبراء في مجال التعميم التقني والميني لوضع تصور
واضح مبني عمى الخصائص النمائية يستيدف تأىيل ذوي االحتياجات الخاصة.

 .3وضع خطة استراتيجية واضحة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم التقني
والميني في ضوء خصائصيم النمائية.

 .4البدء في تصميم برامج تعميمية تخدم ذوي االحتياجات الخاصة بشكل مباشر وفق طبيعة
االحتياجات مبنية عمى خصائصيم النمائية.

 .5العمل عمى تدريب وتأىيل فرق العمل التطوعي من ذوي الخبرة والثقافة العالية في مسار
التعميم الميني والتقني لدمج ذوي االحتياجات الخاصة.

. .6توظيف األجيزة الذكية التي تخدم ذوي االحتياجات الخاصة وتسيل عمييا التعامل معيا.
 .7تبني فكرة المناىج التفاعمية مع ذوي االحتياجات الخاصة بما يخدم عممية تعميميم وتعمميم
بالشكل األمثل.

 .8عقد أيام دراسية ومؤتمرات توضح أىمية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مسار التعميم
التقني والميني في ضوء الخصائص النمائية.

 .9تبني و ازرة التربية والتعميم برامج محوسبة تخدم ذوي االحتياجات الخاصة وتعمل عمى
دمجيم في مسار التعميم التقني والميني.

 .10وضع الكميات المتخصصة لمنيج تفاعمي مبني عمى التعميم التقني والميني يخدم ذوي
االحتياجات الخاصة ويصقل مياراتيم في ضوء خصائصيم النمائية.

إن مــا تقترحــو ىــذه الورقــة مــن رؤيــة لــدمج ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي مســاء التعمــيم
ّ

التقنـي والمينــي فــي ضــوء خصائصــيم النمائيــة بفمســطين لــن تكــون نيايــة المطــاف ،ولــن تكــون الحــل
الوحيد لرأب الصدع ،وانما ىي إسيام ضمن إسيامات البـاحثين فـي العمـل التربـوي لتجـاوز العثـرات،
وتص ــحيح المس ــار ،وتحس ــين األداء ،م ــن أج ــل تجوي ــد مخرج ــات عممي ــة ال ــدمج ل ــذوي االحتياج ــات
الخاصة في مسار التعميم الميني والتقني في ضوء خصائصيم.
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