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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

تقييم جتربة دمج املعاق �صمعيًا 

مبدار�ص التعليم العام

اأ د / اإميان فوؤاد الكا�صف

اأ��������������ض�������������ت�������������اذ ال�����������������ض��������ح��������ة ال������ن������ف�������������ض������ي������ة 

وال�������رب�������ي�������ة اخل�������ا��������ض�������ة ك�����ل�����ي�����ة ال�����رب�����ي�����ة

ع  . م   . ج  ال������������زق������������ازي������������ق  ج��������ام��������ع��������ه 

املخل�س

العام يف كثري من  التعليم  اأفرادها يف مدار�س  لدمج  بالهتمام  ال�سمعية  الإعاقة  حظيت 

الدول الأجنبية والعربية ، ولن ورغم مرور اأكرث من ع�رش �سنوات على تطبيق الدمج يف 

بع�س مدار�س جمهورية م�رش العربية مازال الطريق طوياًل والآمال كثرية ، وتهدف هذه 

الواقع  ر�سد  خالل  من  العادية  املدار�س  يف  �سمعياً  املعاق  دمج  جتربة  تقييم  اإىل  الورقة 

الفعلي امليداين لالإيجابيات وال�سلبيات الناجتة عن هذا النظام / كذلك تهدف الدرا�سة 

واملدمج  املعزول  �سمعياً  املعاق  عند  اخلاطئة  ال�سلوكيات  انت�سار  مدى  على  التعرف  اإىل 

الدرا�سة  وقد ظهر من  الدرا�سة  الدمج وذلك من خالل حماور  النف�سي يف ظل  والبناء 

التحليلية املتعمقة اأن الإيجابيات تتمثل يف تغيري نظرة املجتمع والأ�رشة نحو الدمج وزيادة 

املعلمني  تقبل  زيادة  واأي�ساً   ، العادية  املدار�س  داخل  �سمعياً  املعاق  تعليم  لفكرة  التقبل 

والأن�سطة كما  بع�س احل�س�س  �سمعياً معهم يف  املعاق  تواجد  لفكرة  العاديني  والطالب 

اأظهرت النتائج اأن الدمج املطبق حالياً ل ميثل اأي نوع من اأنواع الدمج املنظم الهادف واإمنا 

هو دمج مكاين فقط / كما ظهر من الدرا�سة اأن لي�س هناك عالقة بني انت�سار امل�سكالت 

ال�سلوكية اأو النف�سية عند املعاق �سمعياً وبني وجوده داخل املدر�سة ، واإمنا هناك اأ�سباب 

اأخرى توؤدي اإىل ظهور هذه امل�سكالت مما ينعك�س على البناء النف�سي لالأ�سم ، ثم تختتم 

الدرا�سة بعر�س ت�سور مقرتح لتنفيذ دمج املعاق �سمعياً مبا يتنا�سب مع الإمكانات املادية 

والب�رشية املتوفرة داخل املجتمع .
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مقدمة:

التعليم  من  قدر  على  احل�سول  يف  احلق  طفل  لكل  اأن  املعروفة  الرتبوية  امل�سلمات  من 

والرعاية ل فرق يف ذلك بني طفل واآخر، كما اأن اأغرا�س الرتبية واأهدافها متماثلة بالن�سبة 

جلميع الأطفال بالرغم من اأن التقنيات الالزمة لإمتام عملية التعلم تقدم لكل طفل على 

حدة، وتختلف هذه التقنيات والو�سائل تبعاً لقدرات وخ�سائ�س كل طفل.

وتوؤكد الإح�ساءات الدولية ملنظمة ال�سحة العاملية اأن حوايل 10% على الأقل من اأطفال 

العامل يولدون اأو يكت�سبون اإعاقات بدنية اأو عقلية اأو ح�سية لدرجة جتعلهم يف حاجة اإىل 

م�ساعدة خا�سة من اأجل ممار�سة طبيعية ملتطلبات احلياة اليومية.

وقد مرت الدول بالعديد من املراحل من اأجل تقدمي اأف�سل خدمات تعليمية لهوؤلء الأطفال 

ذوي الإحتياجات اخلا�سة وهى:

تو�سف  الأفراد، وعلى ذلك  تواجه جمموعة من  التي  امل�ساكل  التعرف على  	 مرحلة 
باملرحلة الت�سخي�سية.

	 مرحلة اإدراك ملاهية اخلدمات املقدمة التي ل ميكن اأن تكون موحدة وت�ستطيع اأن تلبي 
اإحتياجات كل الفراد، وهذا يتطلب تن�سيقاً كبرياً للعديد من التخ�س�سات من معلمني 

واإخ�سائيني نف�سيني واإجتماعيني، واأطباء، ومتخذي قرار بالإ�سافة اإىل الأ�رشة.

	 مرحلة الالمركزية يف اخلدمات، وخلق نوع جديد من اخلدمات تقدم جلميع الأفراد، 
ومن مميزات هذه املرحلة هى التغيري والتطور الذي ي�ساعد على خلق بيئة جمتمعية 

ويت�سمن  وتفهم،  بحب  املعاقني  من  اأقرانهم  وتقبل  اإ�ستيعاب  على  قادرون  واأفراد 

ذلك تطوير يف امل�ساعدات واخلدمات يف البيئة املحلية واملجتمع ككل.

)Gates & Beacock، 1997: 228- 230(

وقد نتج عن الإهتمام املتزايد باخلدمات املقدمة للفئات اخلا�سة تغري يف النظرة التقليدية 

للخدمات التعليمية والأهداف املرجوة منها، فقد كانت هذه اخلدمات تهدف اإىل اإعداد 

اأ�رشته  اأفراد  بني  الطبيعية  احلياة  يف  لالإندماج  ونف�سياً  واإجتماعياً  تربوياً  وتاأهيله  املعاق 
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ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

اأن  اأى  الطبيعي،  العامل  عن  مبعزل  تتم  كانت  ولكنها  املجتمع  ويف  العمل  يف  وزمالوؤه 

داخل  وتعليمه  تاأهيله  طريق  عن  العامة،  احلياة  يف  لالإندماج  املعاق  اإعداد  هو  الهدف 

باإقامة كاملة يف معظم الأحيان مبا ل ي�سمح للمعاق  مدار�س معزولة، وقد تكون داخلية 

بالتوا�سل اأو التفاعل مع اأقرانه اأو مع متغريات احلياة اليومية، وقد اأدى تطبيق هذا النظام 

اإىل ظهور م�سكالت كثرية ومتنوعة بع�سها ذو تاأثري على الطفل املعاق كعزله عن اأ�رشته 

وعن جمتمعه، وحرمانه من حق ممار�سة احلياة الطبيعية كاأى فرد يف املجتمع، اأي�ساً حرمانه 

من م�ساعر احلب والتقبل من الآخرين، وعدم اإكت�سابه للخربات اليومية ال�رشورية للعي�س 

داخل املجتمع مما اأدى اإىل �سعور املعاق باأنه اأقل من الآخرين وتدنى مفهومه عن ذاته، كما 

تاأثر املجتمع اأي�ساً بعزل املعاق فقد تاأكد لديه مفهوم نق�س القدرة والإعاقة، اأي�ساً تظل 

املعاق طوال حياته، من هنا جاءت فكرة  للفرد  الإعاقة مالزمة  الت�سميات و�سفة  و�سمة 

دمج اأو توحيد املجري التعليمي اأو تكامل التعليم بالن�سبة للطفل املعاق مع الطفل العادي 

داخل املدر�سة العامة.

وقد جاء هذا التوجه يف الفكر الرتبوي نتيجة للعديد من القوانني والت�رشيعات الدولية 

التي اأكدت على حق الطفل املعاق يف تلقي نف�س اخلدمات التعليمية والرتبوية والتاأهيلية 

حيث  الإ�سالمية  لالأمة  بالن�سبة  حديثاً  لي�س  الرتبوي  الفكر  وهذا  العادي،  لقرينه  املقدمة 

اأمام  اإ�ستثناء واأن اجلميع �سواء  للتاأكيد على حقوق اجلميع بدون  الدين الإ�سالمي  جاء 

اهلل �سبحانه وتعاىل، وكذلك كانت املجتمعات الإ�سالمية لها ال�سبق يف التوجه نحو دمج 

املعاق يف احلياة الطبيعية حيث مل تف�سل اأماكن تلقي العلم )كامل�ساجد، الكتاتيب( بني 

الطفل املعاق والعادي وكان اجلميع يتلقون مبادئ الدين واملهارات الأكادميية واحلياتية كل 

ح�سب قدراته واإ�ستعداداته، وتقوم فل�سفة الدمج حالياً على ثالثة حماور رئي�سية وهى:

- الدمج داخل املدر�سة 

- الدمج يف احلياة الإقت�سادية

- الدمج يف املجتمع

اأو حركياً-  اأو عقلياً  اإن ال�سوؤال الأهم الآن لي�س اأيهما اأف�سل للطفل املعاق �سواء �سمعياً 
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العزل اأم الدمج؟ واإمنا يجب اأن يكون الت�ساوؤل الذي ي�سغل بال املخت�سني واملهتمني هو: 

اأين ميكن للطفل اأن يتعلم ب�سكل اأف�سل؟ دون هدر حقه يف الإ�ستيعاب داخل املجتمع ويف 

نف�س الوقت بدون تعري�سه ملخاطر نف�سية اأو اإنفعالية خطرية؟

ولالإجابة على هذا الت�ساوؤل تظهر جمموعة اأخرى من الت�ساوؤلت مثل ما هى درجة الإعاقة 

التي ت�سمح للطفل بالتعلم داخل املدر�سة العادية؟ وهل ي�ستطيع الطفل املعاق مع حتديات 

الإعاقة اأن يندمج مع اأقرانه ويف نف�س الوقت اأن ي�ستفيد من اخلدمات التعليمية املقدمة 

لهم؟ وما هو العمر املنا�سب لدمج الطفل املعاق؟ واأى �سكل من اأ�سكال الدمج اأفيد للطفل؟ 

وما هى املتطلبات الالزمة لنجاح الدمج وحتقيق الأهداف؟

ولالإجابة على هذه الت�ساوؤلت وغريها �سدرت الت�رشيعات والقوانني يف كثري من الدول 

تعليمية داخل  املعاق يف احل�سول على خدمات  الطفل  لتاأكيد حق  العربية  الدول  ومنها 

اإ�ستطاعت حركة دمج ذوي الإحتياجات  املدار�س العامة، ففي اململكة العربية ال�سعودية 

اخلا�سة يف التعليم العام اأن تتجاوز مرحلة التعليم بال�رشورة اإىل مرحلة التعليم بالإنتقاء، 

واأن توفر اأكرث من منوذج للدمج يلبي معظم اإحتياجات الطالب باإختالف اإعاقاتهم ودرجة 

اإ�ستطاعت توفري الكثري من املتطلبات الرتبوية الالزمة لإجناح الدمج  هذه الإعاقة واأي�ساً 

مثل غرف امل�سادر، والف�سول امللحقة، واملعلم الزائر، واأ�سبحت منوذج ميكن الإ�سرت�ساد 

به. )نا�رش املر�سي، 2006(.

 )9( وتت�سمن   1996 ل�سنة   )12( رقم  الطفل  قانون  �سدر  العربية  م�رش  جمهورية  ويف 

و�سحياً  اإجتماعياً  والتاأهيل  الرعاية  يف  املعاق  الطفل  “حق  منها  ال�ساد�س  تناول  اأبواب 

لتنمية اإعتماده على نف�سه وتي�سري اإندماجه وم�ساركته يف املجتمع”، كما  ونف�سياً وتربوياً 

اأقرت منظمة التاأهيل الدويل لالإقليم العربي بالتعاون مع وزارة العمل البحرينية يف ندوة 

عن “حقوق املعوقني يف الوطن العربي” حق املعوقني يف احل�سول على تعليم منا�سب 

مالئم لقدراتهم من اأجل حت�سني فر�س منائهم واإ�ستقاللهم وم�ساركتهم وذلك عن طريق 

توفري بيئة مالئمة و�ساملة تت�سمن الكوادر واملعينات والو�سائل التاأهيلية املختلفة )ن�رشات- 

اإحتاد هيئات الفئات اخلا�سة، 2003: 65- 72(.
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م�صكلة الدرا�صة:

تاأتي الإعاقة ال�سمعية يف مقدمة الإعاقات احل�سية من حيث الإنت�سار فهناك حوايل %0.1 

من �سكان العامل معاقني �سمعياً، وقد مت تقديرهم يف بع�س الدرا�سات بحوايل 500مليون 

معاق �سمعياً، وقد يزيد هذا الرقم يف الدول النامية، ويف جمهورية م�رش العربية بلغت 

ن�سبة الإعاقة ال�سمعية تبعاً لدرا�سة اإ�ستطالعية حوايل )10.6%( من اإجمايل العينة التي 

بلغت )13182( فرداً معاقاً. واإذا اإ�ستخدمنا املعايري الأوربية حيث توؤكد اأن من بني كل 

500 طالب يف مدار�س التعليم العام يوجد طفل اأ�سم، و 7 طالب �سعاف �سمع، واإذا 

كان يف م�رش 15 مليون تلميذاً مبدار�س التعليم العام في�سبح بينهم 30.000 طفل اأ�سم، 

210.000�سعيف �سمع. )عثمان فراج، 2002: 490(.

وقد حظيت اأي�ساً الإعاقة ال�سمعية بالإهتمام لدمج اأفرادها يف مدار�س التعليم العام حيث 

تتطلب هذه الإعاقة ترتيبات خا�سة يف الو�سائل التعليمية والتوا�سل مع اأفرادها فهى الفئة 

الأكرث معاناة نظراً لكونها اإعاقة مزدوجة لل�سمع والكالم معاً.

ولكن ما هو الهدف من تعليم املعاق �سمعياً؟ وكيف نعرف اأن تعليم الأطفال ال�سم يرتبط 

العامة  القدرات  راعت  الأهداف  تلك  واأن  لذلك؟  و�سعناها  التي  بالأهداف  بو�سوح 

لالأ�سم العقلية والنف�سية والإجتماعية والتوا�سلية؟

اإن الأهداف من تعليم املعاق �سمعياً ينبغي اأن تكون متكاملة ب�سكل جيد، ولي�س جمرد 

تقليداً لل�سخ�س الذي ي�سمع، اإننا نهدف اإىل ال�سعادة وتوافق الأ�سم كاًل ح�سب قدراته 

فمن  ب�سكل جيد  التحدث  اأو  ال�سفاه  قراءة  تعلم  الطفل من  يتمكن  فاإذا مل  وخ�سائ�سه، 

ي�سعر  اأن  بدًل من  التعبري والتوا�سل والكتابة والإمياءة  اأخرى مثل  اأ�سكال  تنمية  الأف�سل 

باخلجل والإحباط ب�سبب عدم قدرته على فهم الكالم وقراءة ال�سفاة ال�سعبة، اإن هدفنا 

من الدمج يجب اأن يتوازن ب�سكل جيد مع خ�سائ�س الطفل املعاق �سمعياً ليحقق ال�سعادة 

له اأوًل قبل اأى �سئ اآخر. )اإميان كا�سف، عطية عطية، 2008: 107(

وقد تعددت الإجتاهات نحو دمج املعاق �سمعياً فالبع�س يرى اأن الربنامج التعليمي ينبغي 

اأن يتجه نحو اإعداد اأ�سخا�س ذوي ثقافة فرعية ي�سعرون بالأمان يف جمتمع ملئ بالعقبات 
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الآخر  والبع�س  الإجتماعي،  التعبري  املختلفة وفر�س  التوا�سل  اأ�سكال  ي�ستمل على  واأن 

يوؤكد على الإهتمامات الهامة لل�سم وخ�سو�ساً التعليمية، وامل�ساركة يف عامل ال�سامعني، 

هو  الدمج  واأن  ال�سمعي،  للتدريب  العظيمة  والإحتمالت  املبكر  التعليم  اأهمية  وعلى 

البوابة لتحقيق ذلك، ويوؤكد هذا الإجتاه على رف�س للثقافة الفرعية لل�سم وتنادي ب�رشورة 

متثيلهم الكامل يف عامل ال�سامعني.

يف  لل�سم  والإجتماعي  والأكادميي  الإقت�سادي  الإجناز  اإىل  فت�سري  الثالثة  املجموعة  اأما 

�سمعياً  املعاق  املبكر واملنا�سب ميكن  التدريب  باأن  لالإميان  ال�سامعني كمربر قوي  جمتمع 

ونف�سياً  اإجتماعياً  �سمعياً  املعاق  يدمج  نظام  لإجناز يف ظل  لتحقيق  قدراته  اإ�ستخدام  من 

واإقت�سادياً ويت�سمنه داخل املجتمع. )اإميان كا�سف، عطية عطية، 2008: 39(.

ولقد نتج عن نظام عزل املعاق �سمعياً يف التعليم �سيوع العديد من الإعتقادات اخلاطئة 

حول املعاقني �سمعياً من اأنهم اأقل ذكاءاً من اأقرانهم، واأقل اإبداعاً وطموحاً، واأقل قدره 

على التعلم، ولقد اأعطت هذه الإعتقادات الفر�سة للمعاق �سمعياً لكى يف�سل ويخفق، 

فهو يف نظر ال�سامعني اأكرث اإنفعاًل واأكرث تبعية واأقل ذكاء واأهمية، وبالتايل فهو ل ي�سلح 

ملنا�سبة  والتوا�سلية  العقلية  القدرات  لديهم  ولي�س  اليدوي  بالأداء  تتميز  التي  للمهن  اإل 

ملوا�سلة تعليمه اأكادميياً.

وحتاول هذه الدرا�سة التحليلية الإجابة عن بع�س الت�ساوؤلت والق�سايا حول نظام الدمج 

املطبق يف جمهورية م�رش العربية من خالل ر�سد للواقع امليداين:

املطبق حالياً  الدمج  واقع  وما هو  واأنواعه؟  اأ�سكاله  وما هى  بالدمج؟  املق�سود  ما   	
داخل مدار�س التعليم العام؟

	 ما هى الإيجابيات وال�سلبيات الناجتة من تطبيق نظام الدمج للمعاق �سمعياً بعد اأكرث 
من ع�رش �سنوات من التطبيق؟

امل�سكالت  اإكت�ساب  على  ال�سامعني  واأقرانهم  �سمعياً  املعاقني  بني  الدمج  تاأثري  ما   	
ال�سلوكية ونظرة املعاق �سمعياً اإىل ذاته وبناوؤه النف�سي؟
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املعاق  دمج  من  املرجوة  الفوائد  نحقق  اأن  مقرتح  منوذج  خالل  من  ميكن  كيف   	
�سمعياً؟

اأهمية الدرا�صة والهدف منها:

اأهمية الدرا�سة من ر�سدها للواقع الفعلي امليداين لتطبيق جتربة الدمج لأكرث من  تت�سح 

ع�رش �سنوات داخل جمهورية م�رش العربية يف حماولة لر�سد اأهم الإيجابيات وال�سلبيات 

للتجربة، واأي�ساً التعرف على مدى �سحة بع�س املخاوف من اإنت�سار امل�سكالت ال�سلوكية 

عند املعاق �سمعياً، اأو �سعوره بالإحباط والدونية نتيجة تواجده مع اأقرانه ال�سامعني.

املتبعة  والإ�سرتاتيجيات  وتنفيذها  التجربة  على  ال�سوء  اإلقاء  اإىل  الدرا�سة  تهدف  كما 

فالدمج  خيار،  ل  �رشورة  �سمعياً  املعاق  دمج  اأن  على  التاأكيد  الدرا�سة  وحتاول  للتطبيق، 

بالن�سبة للطفل املعاق �سمعياً:

- ميد الطفل بنموذج �سخ�سي، اإجتماعي، �سلوكي للتفاهم والإت�سال.

- يقلل من حجم لغة الإ�سارة التي بداأها الطفل يف املنزل.

- اإن الطفل ميلك القدرة على املحاولة لتعلم الكالم، والدمج يت�سمن حماولت 

اإيجابية وقوية للتحدث، والتي تاأخذ �سكل املكافاأة الذاتية، بالإ�سافة اإىل اأنها 

تبعث القدرة على احلديث.

- مينع الإعتماد املتزايد الذي ميكن اأن يتطور بني الطفل والأم.

املحور الأول:

ما املق�سود بالدمج؟ وما هى اأ�سكاله املختلفة؟ وما هى اأ�سكال الدمج املطبق داخل جمهورية 

م�رش العربية؟

امل�سطلحات  هذه  ومن  به،  واملق�سود  الدمج  معنى  تو�سح  التي  امل�سطلحات  تعددت 

اأى   normallization م�سطلح  اأو  اجلزئي  الدمج  ويعني   Integration م�سطلح 

التطبيع Inclusion مبعنى الدمج ال�سامل، ويعني امل�سطلح الأول التنا�سق بني الأجزاء 
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البيئة وذلك يعني  تنا�سق وتاآلف مع  الفرد يف  متكاماًل، حيث ي�سلك  لتكون كال واحداً 

التعليمية  الف�سول  داخل  املدر�سية  الأن�سطة  ببع�س  بامل�ساركة  املعاقني  للطالب  ال�سماح 

كجزء من اليوم الدرا�سي مع زمالئهم العاديني ويق�سون اجلزء الآخر من اليوم الدرا�سي 

يف ف�سول الرتبية اخلا�سة )كمال �سي�سامل، 2001: 7(.

كجزء  للفرد  الإ�ستيعاب  اأو  الإحتواء  فيعني  ال�سامل  الدمج  اأو  الإ�ستيعاب  م�سطلح  اأما 

من اجلماعة حيث يجب اأن يكون الأفراد املعاقني جزءاً مت�سمناً اأو م�ستوعباً يف الف�سل 

الدرا�سي )فاروق �سادق، 2003(.

واإذا نظرنا اإىل مفهوم الدمج باملعنى ال�سامل يت�سح اأن لكى نحقق هذا الإ�ستيعاب التام 

لبد من توفري:

	 التقييم غري املتحيز لطبيعة ودرجة الإعاقة.

القوانني  توؤكده  حق  فهى  طالب  كل  اإحتياجات  ينا�سب  الذي  التعليم  جمانية   	
والت�رشيعات.

	 و�سع الطالب يف بيئة اأقل تقييداً.

	 توفري اخلدمات واملعنيات التكميلية ل�سمان جناح الطالب مبا يعني �رشورة وجود 
خطط فردية لكل حالة وتوؤكد خطة التعليم الفردي على اإقامة الطالب يف بيئة اأقل 

تقييداً مبعنى اأن الطالب ل ينبغي تقييده بقيود الإعاقة، كما توؤكد على �رشورة اأن 

يتلقى الطالب هذه اخلدمات يف اإطار دجمه مع زميله العادي، وقد مت تف�سري البيئة 

الأقل تقييداً على اأنها:

اأ- ف�سل للتعليم العام من خالل م�ساعدة املتخ�س�سني املدربني على تعليم الأطفال 

املعاقني �سمعياً.

ب- بيئة تعليمية خا�سة يف اأحد املدار�س العادية مثل غرفة امل�سادر.

جـ- هى البيئة التي تتحدد من خالل تقييم املهنيني وهم املنوط بهم حتديد ت�سهيالت 
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املدر�سة العادية. )اإميان كا�سف، عطية عطية، 2008: 127(.

وبناًء على ما �سبق يفرت�س اإنه عند اإحلاق الطفل مبدر�سة عادية اأن يتم تقييم قدرات الطفل، 

وخ�سائ�س الأ�رشة ثم يقوم الوالدين مع املتخ�س�سني يف و�سع خطة فردية لتعليم الطفل 

وهذه اخلطة حتدد على �سبيل املثال: لذا كان الطفل يق�سي يوماً كاماًل يف املدر�سة العامة 

اأم جزء منه فقط؟ هل من ال�رشوري اأن يذهب اإىل مركز الرتبةي اخلا�سة؟ وكم مرة يف 

الأ�سبوع، وما هى الأن�سطة امل�سحبة التي يحتاجها الطفل؟ وهل هذه الأن�سطة تتم باإ�رشاك 

طالب عاديني مع معلم التعليم العام اأن يتم ب�سكل فردي مع معلم الرتبية اخلا�سة؟ وما 

التوا�سل  وطرق  والو�سائل  املناهج  يف  الرتبوية  والت�سمينات  التدريبية  الت�سهيالت  هى 

املنا�سبة؟.

تعليم الأطفال ذوي الإحتياجات اخلا�سة يف  باأنه:   )1981( .Hegarty، et al ويعرفه 

املدار�س العادية بحيث يتم تزويدهم ببيئة طبيعية ت�سم اأطفاًل عاديني، وبذلك يتخل�سون 

من عزلتهم عن املجتمع.

اإىل  لالإ�سارة   Mainstreaming التكامل  Soder )1980( م�سطلح  �سودر  وي�ستخدم 

ق�سم  وقد  العاديني،  اأقرانه  مع  املجتمع  يف  للعمل  لإعداده  وتدريبه  املعاق  تعليم  عملية 

عملية الدمج اإىل اأربعة حماور اأ�سا�سية هى:

باملدار�س  ملحقة  خا�سة  ف�سول  يف  املعاق  و�سع  يت�سمن  الذي  املكاين:  التوحد  اأ- 

العادية.

مثل  املوجودة  الإمكانات  اإ�ستخدام  يف  املعاق  اإ�سرتاك  ويعني  الوظيفي:  التوحد  ب- 

العادي.

جـ- التوحد الإجتماعي: وي�سري اإىل اإ�سرتاك املعاق مع العادي يف الأن�سطة غري الأكادميية 

مثل جماعات اللعب، الإ�سرتاك يف الرحالت، الإ�سرتاك يف اأن�سطة الرتبية الفنية.

د- التوحد اجلمعي: ويتيح الفر�س للمعاق للحياة يف املجتمع بعد تخرجه من املدار�س 

ومراكز التاأهيل.
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ويوؤكد Grunewald )1992( على اأن �سيا�سة الدمج يجب اأن تت�سمن ثالثة حماور:

املعاق  ت�سم  �سغرية  وحدات  يف  العي�س  يت�سمن  الذي  البدين  التكامل  اأو  التوحد  اأ- 

والعاديني.

ب- التوحد اأو التكامل الوظيفي، وهى تت�سمن اخلدمات امل�سرتكة بني املعاق والعاديني 

مثل: عمل املعاق داخل موؤ�س�سة يتعامل من خاللها مع العاديني.

جـ- التوحد الإجتماعي والذي يركز على التفاعل بني املعاق والآخرين.

 ويعتربSailor )1989( اأن الدمج هو و�سع الأطفال املعاقني بدرجة ب�سيطة يف املدار�س 

العادية، مع اإتخاذ الإجراءات التي ت�سمن اإ�ستفادتهم من الربامج الرتبوية املقدمة يف هذه 

من  املعاق  تولد عزلة وحرمان  اإىل  يوؤدى  العاديني  املعاق عن  لأن عزل  ذلك  املدار�س، 

التفاعل ال�سوي، وجعل العاديني يكونون �سورة �سلبية عن املعاق، زيداد اإنعزال املعاق 

لأنه مل يتدرب ومل يتعلم كيف يتعامل مع ال�سوى يف بيئة مندجمة مما يفقده ثقته يف نف�سه 

ويزيد من اإنعزاله.

ذوي  املتعلمني  كل  حق  يعني  الدمج  اأن   )1994(  Mitchell & O’brien ويرى   

الإحتياجات اخلا�سة النمائية، والرتبوية يف امل�ساركة والتعلم يف نف�س البيئة التعليمية )يف 

حياة  ليعي�سوا  الواحد  املحلي  املجتمع  يف  قرنائهم  مثل  لهم(  املنا�سبة  الدرا�سية  الف�سول 

طبيعية مع العاديني، ويق�سى مفهوم التطبيع باأن تتاح لالأطفال من ذوى احلاجات اخلا�سة 

نف�س اأ�ساليب وظروف وفر�س احلياة العادية املتاحة لبقية اأفراد املجتمع، ويقرتن هذا املفوم 

مب�سطلح “التحرر من املوؤ�س�سات اخلا�سة” الذي ي�سري اإىل تلك العملية التي ت�سمنت اإبعاد 

هذه الفئة من الأطفال يف املوؤ�س�سات اخلا�سة الداخلية، وو�سعهم يف بيئات مفتوحة واأقل 

عزلة يف املجتمع الدرا�سي الذي يعي�س فيه اأقرانهم من الأطفال العاديني ومبا ي�سمح باإ�سهام 

املجتمعات يف رعايتهم ب�سورة ت�ساعد على تعويدهم احلياة بني اأقرانهم العاديني.

وتتنوع اأ�سكال الدمج والتي ميكن ح�رشها يف:

اإىل  الطالب  فيه  توجيه ويذهب  اأو  اإ�رشاف  الع�سوائي دون  الكامل  الدمج  الأول:  النوع 

اإحدى املدار�س املجاورة ملنزله يف ف�سول عامة مع اأقرانه العاديني ول 
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يتلقى اأى خدمات خا�سة، وهذا النوع ل يقدم اأى خدمات خا�سة اأو 

فهو  هذا  ومع  التعليمية،  الطفل  اإحتياجات  يلبي  ول  للطفل  م�ساعدة 

مع  التفاعل  للطفل  ويتيح  املنزل،  من  قريب  لأنه  الوالدين  من  مقبول 

جريانه واأ�سدقاوؤه يف احلى، واأخرياً ميحو الو�سمة التي قد تالزم الطفل 

باأنه غري عادياً.

النوع الثاين: الدمج الكامل يف ف�سول عامة مع تقدمي خدمات م�ساعدة لتلبية الإحتياجات 

اخلا�سة للطالب.

امل�سادر  معلم  مع  خا�سة  حجرة  يف  الطالب  و�سع  ويتم  اجلزئي  الدمج  الثالث:  النوع 

اخلا�س، ويح�رش بع�س الأن�سطة مع اأقرانه العاديني داخل املدر�سة.

الطالب  لتعليم  عمل  كفريق  العام  التعليم  ومعلمي  املتخ�س�سون  قيام  الرابع:  النوع 

جميعهم العاديني وغري العاديني يف بيئة التعليم العام.

النوع اخلام�س: الدمج املقلوب حيث يتم و�سع الطالب غري املعاقني يف بيئة تعليم خا�سة 

يف بع�س الأن�سطة املختارة مع زمالئهم من الطالب املعاقني.

النوع ال�ساد�س: الدمج الأكادميي املختار، ويتم و�سع الطالب املعاقني يف حجرة م�سادر 

التعليم اخلا�س ويذهبون اإىل الف�سول العامة لعدد حمدود من الدرو�س 

الأكادميية.

النوع ال�سابع: الدمج غري الأكادميي املختار، حيث يرتك الطالب املعاقون حجرة امل�سادر 

ويذهبون اإىل الف�سول العامة ملمار�سة عدد من الأن�سطة غري الأكادميية 

وح�سور بع�س الدرو�س املحدودة واملعدة جيداً.

النوع الثامن: تعليم امل�سادر اخلا�س غري املدمج يف الف�سول العامة ويظل الطالب املعاقون 

التعليم اخلا�س ويتوا�سلون من حني  الوقت يف حجرة م�سادر  طوال 

لآخر مع الطالب غري املعاقني يف ملعب املدر�سة اأو يف طابور ال�سباح. 

)1997 ،Risley(
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من الإ�ستعرا�س ال�سابق ملفهوم وم�سطلح الدمج واأ�سكاله ميكن الآن التعرف على اأ�سكال 

الدمج املطبقة يف مدار�س التعليم العام بجمهورية م�رش العربية.

ومن خالل الإطالع على الت�رشيعات والقوانني املنظمة للرتبية اخلا�سة اإت�سح اأن النظام 

املطبق حالياً يف جمهورية م�رش العربية ميكن اأن نطلق عليه: “الدمج املكاين” فقد مت دمج 

العاديني  اأقرانهم  املعاقني وبني  الأطفال  الف�سل بني  الأفراد، حيث مت  الأماكن فقط دون 

اإدارات املدار�س وبني  رغم تواجدهم يف نف�س املبنى وهى املدر�سة، كما مت الف�سل بني 

امللحقة  للف�سول  خا�سة  تربية  ومعلم  العادية،  للمدر�سة  عادي  معلم  فهناك  املعلمني 

باملدر�سة، فال يوجد اأى �سكل من اأ�سكال التفاعل اأو التوا�سل بني الأطفال املعاقني �سمعياً 

واأقرانهم العاديني حيث مل تن�س القوانني اأو الت�رشيعات املنظمة على حتديد نوع الدمج 

بل كان القرار الوزاري هو اإن�ساء ف�سول ملحقة باملدار�س العادية لدمج الأطفال املعاقني 

باملدار�س العادية.

الباحثة  قامت  التجربة  تطبيق  بها  يتم  التي  املدار�س  داخل  التجربة  واقع  على  وللتعرف 

بت�سميم اإ�ستبيان مفتوح يت�سمن عدد من الأ�سئلة للتعرف على واقع التجربة من خالل 

اآراء املديرين واملعلمني والأخ�سائيني )ملحق رقم 1( العاملون بهذه املدار�س، وبلغ عدد 

وبعد حتليل حمتوي  30 مدر�ساً ومدر�سة(،  اأخ�سائيني،   10 العينة )50( )10 مديرين، 

هذه الإجابات اإت�سح الآتى:

اإن  املدر�سة:  والرعاية اخلا�سة داخل  للمعاق �سمعياً  املقدمة  الدمج  بالن�سبة لأ�سكال  اأوًل: 

الدمج هو دمج مكاين فقط يقوم على توفري اأماكن لإ�ستيعاب الأعداد املتزايدة 

)كل  اخلا�سة  الرتبية  معاهدة  يف  اأماكن  يجدون  ل  والذين  �سمعياً  املعاقني  من 

حمافظة حتتوي على معهد واحد فقط(.

 ل يتم داخل املدر�سة اأى نوع من اأنواع التفاعل اأو التوا�سل بني الأطفال العاديني واملعاقني 

�سمعياً، حتى اأن بع�س املدار�س قامت ببناء حائط )جدار فا�سل(.

ثانياً: كانت ن�سبة مديري املدار�س العادية الراف�سة لفكرة دمج طالب الف�سول امللحقة مع 

اأفراد العينة وظهر ذلك يف رف�سهم لأى نوع من  التالميذ العاديني )70%( من 
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اأنواع الدمج كطابور ال�سباح اأو الف�سحة اأو اأن تكون الف�سحة )الراحة( يف نف�س 

التوقيت ول يوجد اأى ن�ساط ي�سرتك فيه الأطفال معاً.

ثالثاً: بالن�سبة للربامج الدرا�سية املقدمة داخل الف�سول اخلا�سة:

 يتم تقدمي نف�س املواد الدرا�سية املقررة على الطالب املعاقني �سمعياً امللحقني مبعاهد الأمل 

وهى اأ�ساًل املناهج املقررة على طالب املدار�س العادية ولكن مع تخفي�س �سنتني 

درا�سيتني اأى اأن الطالب املعاق �سمعياً يف ال�سف ال�ساد�س يدر�س مناهج ال�سف 

الرابع للعاديني.

 تتوقف الدرا�سة بعد اإمتام املرحلة الإبتدائية حيث يتم نقل الطالب بعد ذلك اإىل معاهد 

الأمل لإ�ستكمال الدرا�سة املهنية )للتاأهيل املهني واحلريف(.

خلدمة  متطورة  تعليمية  و�سائل  اأو  �سمعينة  معنيات  اأى  امللحقة  الف�سول  بهذه  توجد  ل   

هوؤلء الطالب.

رابعاً: بالن�سبة لنظام القبول للطالب املعاقني �سمعياً وامللحقني بهذه الف�سول اإت�سح الآتى:

- ل توجد اأى اإختبارات اأو مقايي�س لقيا�س درجة الفقد ال�سمعى اأو قدرات الطفل 

العقلية اأو التوافقية وال�سلوكية، ويكتفي بالتقرير الطبي املرفق عند دخول الطفل 

لأول مرة.

ال�سمعي  الفقد  درجة  ح�سب  �سمعياً  املعاقني  للطالب  ت�سنيف  اأى  هناك  لي�س   -

واإمنا يتم و�سعهم جميعاً داخل الف�سل، وتكون و�سيلة ال�رشح هى لغة الإ�سارة 

الو�سفية والأبجدية.

خام�ساً: وبال�سوؤال عن مفهوم الدمج عند اأفراد العينة؟ وما هى اأف�سل الأ�ساليب من وجهة 

نظرهم لنجاح دمج املعاقني �سمعياً مع اأقرانهم العاديني كانت الإجابات كالآتى:

- اإن الدمج من وجهة نظرهم هو و�سع الطفل يف ف�سول خا�سة به داخل املدر�سة 

العادية.
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فقط  الأن�سطة  ح�س�س  خالل  من  اجلزئي  الدمج  اأن  العينة  اأفراد  من   %25 يرى   -

تطبيقه  ميكن  الف�سحة(  املنزيل-  الإقت�سادي  املو�سيقي-  الر�سم-  )الألعاب- 

داخل املدر�سة.

- بينما تقبل )5%( فقط من اأفراد العينة فكرة الدمج كلياً ويروا اأن الأف�سل للمعاق 

الب�رشية  بها اخلربات  به والتي توجد  يتعلم يف معاهد الأمل اخلا�سة  اأن  �سمعياً 

املعاق  مع  التوا�سل  طرق  يف  املتخ�س�سون  واملعلمون  التعليمية  والإمكانات 

�سمعياً.

�ساد�ساً: عند التعرف على اأ�سباب رف�س دمج املعاق �سمعياً باملدار�س العادية اأمكن ر�سد 

الأ�سباب الآتية:

- عدم وجود اإ�سرتاتيجية وا�سحة من الوزارة للتطبيق الأمثل للدمج.

- يوؤثر وجود الطفل املعاق �سلبياً على الطفل العادي ويوؤذي م�ساعره.

- يحدث املعاق �سمعياً �سو�ساء �سديدة ت�ستت اإنتباه زمالوؤه.

- التلميذ املعاق �سمعياً يحتاج جلهد اأكرب يف عملية التعلم مما ميثل عبئاً على املعلم.

املعاق  للطفل  الإنتباه  من  املعلم  متنع  العادي  الف�سل  داخل  التالميذ  عدد  كرثة   -

�سمعياً.

الطفل املعاق  ال�سكل واملحتوي مع قدرات  تتنا�سب من حيث  املناهج احلالية ل   -

�سمعياً.

املعاق  التلميذ  واإحتياجات  قدرات  مع  تتنا�سب  ل  التقليدية  التدري�س  طرق   -

�سمعياً.

اإحباطه و�سعوره  اإىل  العاديني يوؤدى  بجوار الأطفال  - وجود الطفل املعاق �سمعياً 

بالدونية وعدم الثقة بالنف�س حيث ي�سعر باأنه معزول وحيد وغري مرغوب فيه.

وهكذا يظهر من حتليل الإجابات لأفراد العينة اأنه لي�س هناك نظام دمج حمدد اأو معروف 
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واإمنا يتم الإعتماد على اإجتاهات الإدارة واملعلمني داخل املدر�سة، فقد ت�سمح بع�س املدار�س 

ببع�س الدمج اجلزئي وقد ل ي�سمح البع�س الآخر باأى توا�سل اأو تفاعل وهذا ما ينتج عنه 

كثري من الإيجابيات وال�سلبيات والتي �سوف نتناولها بالتف�سيل يف املحور التايل.

املحور الثاين:

ع�رش  من  اأكرث  بعد  الدمج  جتربة  تطبيق  عن  نتجت  التي  وال�سلبيات  الإيجابيات  اأهم  ما 

�سنوات من التطبيق؟

من خالل تطبيق اإ�ستبيان للتعرف على اإجتاهات والدى الطفل املعاق، واإ�ستبيان للتعرف 

على اإجتاهات التلميذ العادي بجانب الإ�ستبيان اخلا�س باملعلمني ومديري املدار�س )اأنظر 

تطبيق  عن  نتجت  التي  الإيجابيات  من  جمموعة  اإىل  التو�سل  اأمكن  الدرا�سة(  مالحق 

التجربة مثل:

	 توفري اخلدمة التعليمية للمعاقني يف اأمكان اإقامتهم.

	 تقبل املجتمع للمعاق �سمعياً وتنمية الإجتاهات الإيجابية نحوه.

	 توفري الكثري من النفقات املادية للوالدين والدولة.

	 تهيئة املعاق �سمعياً لالإندماج يف احلياة الطبيعية.

	 اإتاحة الفر�سة للطفل املعاق �سمعياً للعي�س مع اأ�رشته دون اأن ي�سطر اإىل الإنف�سال 
عنها.

	 تواجد الطفل املعاق �سمعياً مع الطفل العادي يخلق قدراً من التوا�سل والتفاعل قد 
يبدو �سئياًل ولكنه خطوة اإىل الأمام.

املعاق  زميلهم  نحو  العاديني  والتالميذ  التعليم  على  القائمني  اإجتاه  من  تعدل   	
�سمعياً.

	 زيادة التوا�سل بني الأ�رشة واملدر�سة نتيجة التفاعل اليومي مع الأحداث.



114

	 تفعيل الت�رشيعات والقوانني التي تنادي بحق املعاق �سمعياً يف التعليم العادي.

	 زيادة تقبل املعاق �سمعياً لذاته حيث ي�سعر اأنه مثل التلميذ العادي.

	 ك�رش حاجز اخلوف والرف�س بني الطفل املعاق �سمعياً والطفل العادي.

	 تنمية اإح�سا�س التلميذ العادي بامل�سئولية نحو زميله املعاق �سمعياً.

	 اإكت�ساف العديد من احلالت التي اأمكنها الإنتقال اإىل التعليم النظامي العام )واإن 
كان ذلك مت يف بع�س املدار�س اخلا�سة ذات امل�رشوفات العالية(.

واأقرانه  �سمعياً  املعاق  بني  التعليم  يف  والعزل  والف�سل  الت�سميات  و�سمة  حمو   	
العاديني.

	 زيادة تقبل الوالدين لفكرة الدمج واأن الطفل املعاق �سمعياً ي�ستطيع اأن يتعلم مثل 
زميله العادي، وبالتايل زيادة الطموحات لإمكانية تعليم املعاق �سمعياً حتى التعليم 

اجلامعي.

مع  التوا�سل  وطرق  ال�سمعية  الإعاقة  يف  املتخ�س�سني  املعلمني  اأعداد  زيادة   	
احلا�سلني  من  امللحقة  الف�سول  هذه  يف  العاملني  معظم  واأ�سبح  �سمعياً،  املعاق 

الإعاقة  املاج�ستري والدكتوراه يف  الرتبية اخلا�سة وبع�سهم يحمل  دبلومات  على 

ال�سمعية.

وهذه النتائج احلالية تختلف عن نتائج درا�سة �سابقة م�سرتكة قامت بها الباحثة عام )1998( 

لر�سد التجربة واإيجابياتها و�سلبياتها حيث كانت ن�سبة الرف�س من قبل الوالدين والأطفال 

العاديني لوجود الطفل املعاق يف نف�س املدر�سة العادية عالية جداً ت�سل اإىل اأكرث من %90، 

كما اأن عدد املعلمون املتخ�س�سون يف الرتبية اخلا�سة والإعاقة ال�سمعية زاد ب�سكل وا�سح 

حيث مل تتجاوز الن�سبة يف الدرا�سة ال�سابقة اأكرث من %20.

اأهم ال�سلبيات التي نتجت عن تطبيق نظام الدمج داخل بع�س املدار�س كما يدركها  اأما 

اأفراد العينة:
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	 تعر�س التلميذ املعاق �سمعياً للكثري من مواقف الإحباط والف�سل نتيجة تفاعله مع 
التلميذ العادي.

	 �سعور التلميذ املعاق �سمعياً بالعزلة والعجز داخل املدر�سة العادية.

العملية  على  القائمني  ذهن  يف  الدمج  نظام  تطبيق  من  الهدف  و�سوح  عدم   	
ومل  عليهم  زائداً  عبئاً  باأنها  لإح�سا�سهم  وذلك  املعلمني،  عند  واأي�ساً  التعليمية 

ي�سعروا باأهميتها ول الفائدة املرجوة منها.

	 عدم وجود خطط وا�سحة حتى الآن عن ماهية الدمج ونوعه والأهداف املرجو 
حتقيقها واملخرجات املنتظرة.

	 مازال هناك بع�س الأ�رش الراف�سة لتجربة دمج اأطفالهم يف املدار�س العادية وتف�سل 
اإحلاقه باملعاهد اخلا�سة بتعليم املعاقني �سمعياً لن هذا يوفر لهم الرعاية واحلماية 

ويحفظهم من النظرة الدونية من زمالئهم العاديني، كما توفر لهم نظام تعليمي 

يتنا�سب مع قدراتهم، ويرجع ذلك اإىل عدم تهيئة هذه الأ�رش لتقبل فكرة الدمج 

اأو اإدراك الفوائد العائدة على الطفل.

	 اأدى تطبيق نظام الدمج يف بع�س املدار�س فقط قد ت�سل اإىل مدر�سة واحدة يف 
كل مدينة اإىل تكد�س عدد الطالب املعاقني �سمعياً داخل الف�سول امللحقة حيث 

التعليمية  العملية  يعوق  مما  طالباً  اأكرث من ع�رشين  اإىل  الأحيان  بع�س  ت�سل يف 

بالن�سبة لهم.

	 عدم توافر غرفة م�سادر يف اأى مدر�سة من املدار�س التي تطبق نظام الدمج رغم 
اأهميتها للمعلم والتلميذ لإجناح نظام الدمج واأي�ساً عدم مراعاة نظام الف�سول 

كنظام الإ�ساءة واملقاعد والو�سائل ال�سمعية املعينة لإحتياجات املعاق �سمعياً.

	 اإنعكا�س الإجتاهات ال�سلبية الراف�سة للمعلمني والتالميذ العاديني نحو دمج التلميذ 
املعاق �سمعياً على العالقات البني �سخ�سية بني الطفل املعاق واأقرانه اأو بينه وبني 

املعلمني.

	 اأي�ساً �سلبية املعلمون وعدم قيامهم بدور اإيجابي لتعليم الطفل العادي كيفية التفاعل 
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مع املعاق �سمعياً والتوا�سل معه، اأو التداخل حلل ما ين�ساأ بينهم من م�ساكل.

	 عدم مراعاة الأعمار الزمنية بني التالميذ العاديني واملعاقني حيث ترتاوح اأعمار 
الطالب املعاقني �سمعياً بني �ست �سنوات وخم�سة ع�رش �سنة يف الف�سل الواحد، 

وهذا يوؤدى اإىل ن�سوء بع�س امل�سكالت اخلا�سة.

ببع�س  الدمج ميكن اخلروج  لتطبيق جتربة  وال�سلبيات  الإيجابيات  العر�س لأهم  من هذا 

احلقائق:

	 اإن نظام الدمج املطبق حالياً ل ميكن ت�سنيفه حتت م�سمى الدمج، اأو ح�سب اأى نوع 
من اأنواع الدمج التي مت ذكرها، فال هو دمج كلي ع�سوائي، ول هو دمج جزئي 

دمج  هو  ول  الوقت،  لبع�س  اخلا�س  التعليم  خدمات  بع�س  الطالب  فيه  يتلقي 

وظيفي اأو اإجتماعي يعمل على اإزالة اآثار العزلة ويوؤكد على التفاعل والتوا�سل 

للمعاق �سمعياً داخل املجتمع.

	 غياب الإ�سرتاتيجيات الوا�سحة من قبل الوزارة والتي يتم بناء عليها تطبيق نظام 
دمج حمدد.

غري  الدمج  عملية  من  املرجوة  الأهداف  الآن  فاإىل  الدمج،  من  الهدف  غياب   	
وا�سحة، فال نعرف هل الهدف هو التخل�س من الأعداد الزائدة وال�سغط على 

معاهد الرتبية اخلا�سة؟ اأم اأن الهدف هو خلق بيئة اأقل تقييداً تتالئم مع خ�سائ�س 

وقدرات املعاق �سمعياً؟ اأم اأن الهدف هو التطبيق ملجرد التقليد.

اإ�ستيعاب مفهوم الدمج مما ي�ساعد على  	 عدم وجود القيادة الواعية القادرة على 
اإجناح التجربة.

	 عدم مالئمة اأو تعديل املناهج مبا يتنا�سب مع مفهوم الدمج وما يتبعه من تغيري يف 
طرق التدري�س واإ�ستخدام الو�سائل امل�ساعدة.

بالتالميذ  مكتظة  فهى  بها،  الدمج  جتربة  تطبيق  مت  التي  للمدار�س  الإنتقاء  عدم   	
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العاديني ول يوجد بها اأعداد كافية من املعلمني املدربني جيداً.

	 غياب اأو ندرة الأخ�سائيني النف�سيني والإجتماعيني املتخ�س�سني والذين ميكنهم اأن 
يوؤدوا دوراً هاماً يف اإجناح جتربة الدمج.

	 عدم تهيئة اأو تغيري الإجتاهات نحو الطفل املعاق �سمعياً.

مناذج  كل  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  تعد  والتي  امل�سادر  حجرة  بتوفري  الإهتمام  عدم   	
الدمج.

	 عدم الإهتمام مبدى تقبل الطفل العادي لزميله املعاق �سمعياً، وعدم تهيئة طالب 
املدار�س التي مت بها تطبيق جتربة الدمج للتعرف على خ�سائ�س وقدرات اأقرانهم 

املعاقون �سمعياً وطرق التوا�سل معهم.

ب�سكل جيد  معها  التفاعل  اأو  الدمج  لتقبل جتربة  نف�سه  �سمعياً  املعاق  اإعداد  	 عدم 
وهذا عامل اأ�سا�سي نغفل عنه كثرياً، فالطفل املعاق �سمعياً نتيجة خرباته املتكررة 

واملرتبطة كلها بالف�سل يف التوا�سل مع اأقرانه العاديني من جريان اأو غرباء ت�سكل 

لديه حاجز نف�سي واإجتماعي وعزله جتعله يخ�سى مواقف التفاعل اأو التوا�سل 

اجلديدة، وعندما ندجمه يف مدر�سة عادية ل ي�ستطيع الطالب العاديني التوا�سل 

معه ول ي�ستطيع هو التوا�سل معهم فنحن هنا نفر�س عليه �سياج اآخر من العزلة 

والإن�سحاب والنظرة الدونية للذات وهذا ما �سوف نتناوله يف املحور التايل.

املحور الثالث:

 ما تاأثري الدمج على البناء النف�سي للتلميذ الأ�سم؟

اأدى  خا�سة  تعليمية  موؤ�س�سات  داخل  واحلياة  املجتمع  عن  �سمعياً  املعاق  الطفل  عزل  اإن 

اإىل ظهور العديد من اخل�سائ�س وال�سلوكيات اخلاطئة واملرفو�سة لديهم، والتي اإعتربها 

عدوانياً  �سمعياً  املعاق  تظهر  الكتب  من  فكثري  �سمعياً،  باملعاق  خا�سة  �سمات  ال�سامعون 
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هذه  و�سدرت  لذاته،  فيه  مبالغ  تقدير  لديه  حوله  ملن  راف�ساً  اإجتماعياً،  من�سحباً  منعزًل 

العادي  بني  للمقارنة  الدرا�سات  بع�س  لإجراء  نتيجة  �سمعياً  للمعاق  الظاملة  الأحكام 

والأ�سم، دون مراعاة لأى عوامل وهى كثرية جتعل العادي يظهر يف الإختبارات واملقايي�س 

اأف�سل اإجتماعياً ونف�سياً وعقلياً من املعاق �سمعياً.

ولكن الدرا�سات والبحوث احلديثة اأظهرت اأن املناخ الإجتماعي ال�سليم والبيئة الدافئة 

املحبة هى ال�سبيل للتخل�س من هذه اخل�سائ�س وال�سمات املرفو�سة، كما اأن املعاق �سمعياً 

ل ميكنه اأن ينمو النمو املتكامل اإل اإذا تفاعل و�سارك و�سعر بذاته يف حميط الآخرين وهذا 

لن يتحقق ما دام العزل هو امل�سيطر، فهو عزلة نف�سية معنوية قبل اأن تكون مادية مكانية.

وبناء على ذلك قد مت اإجراء العديد من الدرا�سات للتعرف على تاأثري الدمج على توافق 

درا�سة  مثل  له  النف�سي  البناء  على  الدمج  تاأثري  واأي�ساً  واإنفعالياً  واإجتماعياً  �سمعياً  املعاق 

بني  ال�سلبي  الإيجابي/  التفاعلي  ال�سلوك  1994 عن   ،McCauley & Bruinmks
لي�س هناك فروق وا�سحة بني  اأن  ال�سامعني وظهر  اأقرانهم  ال�سم املدجمني مع  الأطفال 

التالميذ ال�سم وال�سامعني يف ال�سلوك التفاعلي، اأي�ساً ظهر قبل التلميذ الأ�سم للتعامل 

التلقائي  التفاعل   1994  ،Rankhorn وفح�س  ال�سامعني  اأقرانه  من  حمدود  عدد  مع 

وال�سفوي والفعال ملجموعة من التالميذ ال�سم املدجمني مع اأقرانهم ال�سامعني وجمموعة 

من ال�سم املعزولني، واأظهر الفح�س اأن الأطفال ال�سم الذين مت دجمهم مبكراً كانوا اأكرث 

اإ�ستجابة وتفاعاًل واأكرث اإ�ستخداماً لالأ�سوات واللغة ال�سفوية من جمموعة الأطفال ال�سم 

غري  لل�سلوك  الإ�ستجابة  يف  واأقل  اجلمل  تراكيب  اإ�ستخدام  يف  اأف�سل  وكانوا  املنعزلني 

املرغوب اإجتماعياً.

املعاقني  الأطفال  من  جمموعة  خالل  من   1994  ،Cormany النتائج  لنف�س  وتو�سل 

الأدوار  من  لعدد  )النمذجة(  فنية  باإ�ستخدام  تدريبي  برنامج  �سمم  حيث  مدجمة 

الإجتماعية والتي ت�سرتك فيها جمموعات الأطفال، وظهر من التدريب حت�سن يف النمو 

اللغوي لالأطفال املعاقني ومنو يف اجلانب الإنفعايل وال�سلوك الإجتماعي، ومل تظهر اآثار 
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�سلبية على �سلوك الأطفال العاديني وقد حاولت الباحثة يف درا�سة عام )1999( ت�سميم 

برنامج قائم على جمموعة من الأن�سطة املدر�سية لدمج الأطفال املعاقني �سمعياً مع اأقرانهم 

العاديني والتعرف على مدى مالئمة الدمج اجلزئي من خالل الأن�سطة الريا�سية والفنية 

والإجتماعية للتلميذ املعاق �سمعياً واأثر ذلك على �سلوكه التوافقي، وقد اأظهرت النتائج 

حت�سن يف معظم جوانب ال�سلوك التكيفي مثل ال�سلوك املدمر والعنيف، وال�سوك امل�ساد 

للمجتمع، و�سلوك التمرد والع�سيان، والإن�سحاب والعادات غري املقبولة والإ�سطرابات 

النف�سية والإنفعالية وكانت كلها عند م�ستوى 0.01، 0.05، كما ظهر من تطبيق الدمج من 

خالل الأن�سطة تغيري يف الأفكار الإجتماعية عند كل من الطفل الأ�سم وال�سامع فالأطفال 

دون  لالآخر  منهم  كل  في�ستجيب  بينهم،  الفردية  الفروق  قبول  على  طبيعية  قدرة  لديهم 

اإ�سدار اأحكام اأو مقارنات وتن�ساأ بينهم �سداقات تلقائية.

 فالطفل املعاق �سمعياً يعي�س اأدوار نف�سية متداخلة، اإذ يعي�س مع ال�سامعني وبينهم، ويف 

ذاته يعي�س عامل نف�سي خا�س مفرو�س عليه لكونه معاق، فهذين حقلني نف�سيني خمتلفني، 

وقد فر�س على املعاق �سمعياً اأن يعي�س خرباته وتف�سرياته اخلا�سة مقابل عامل مبني على 

عامله  من  اأهمية  اأكرث  ال�سامعني  عامل  اأن  �سمعياً  املعاق  وي�سعر  العاديني،  الأفراد  خربات 

فيحاول الت�سحية بعامله من اأجل عامل ال�سامعني، وتكون احل�سيلة الطبيعية حياة نف�سية غري 

م�ستقرة بال هوية )اإميان كا�سف، 1999(.

 وللتعرف على البناء النف�سي للمعاق �سمعياً يف ظل نظام الدمج والعزل وتقديره لذاته 

قامت الباحثة باإجراء درا�سة عام )2004( عن امل�سكالت ال�سلوكية وتقدير الذات للمعاق 

التالميذ  بني  املقارنة  اإىل  الدرا�سة  هدفت  حيث  والدمج،  العزل  نظامي  ظل  يف  �سمعياً 

املعاقني �سمعياً املدجمني يف ف�سول ملحقة باملدار�س العادية، واأقرانهم امللحقني مبعاهد 

الأمل لل�سم واخلا�سة بتعليم املعاقني �سمعياً و�سعاف ال�سمع من حيث نوعية امل�سكالت 

ال�سلوكية املنت�رشة بينهم واأي�ساً تقديرهم لذواتهم، كما هدفت الدرا�سة اإىل ك�سف العالقة 

خالل  من  وذلك  ال�سم،  التالميذ  لدى  الذات  وتقدير  ال�سلوكية  امل�سكالت  اإنت�سار  بني 

ت�سميم قائمة للم�سكالت ال�سلوكية الأكرث اإنت�ساراً والتي اأكدت عليها الدرا�سات ال�سابقة 
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وت�سمنت ال�سلوك امل�ساد للمجتمع، ال�سوك املدمر والعنيف، �سلوك التمرد والع�سيان، 

�سلوك ل يوثق به، �سلوك الإن�سحاب، ال�سلوك النمطي واللزمات ك�سلوك اإيذاء النف�س، 

امليل اإىل الن�ساط واحلركة الزائدة.

 ومت تطبيق القائمة من خالل اآراء املعلمني والإخ�سائيني النف�سني والإجتماعيني املتواجدين 

داخل املدار�س ويتعاملون تعاماًل مبا�رشاً مع الطالب املعاقني �سمعياً.

 كما مت ت�سميم مقيا�س لتقدير الذات عند الأ�سم، حيث من املالحظ اأن معظم الدرا�سات 

معدة  غري  للعاديني  مقايي�س  اإ�ستخدمت  الأ�سم  عند  الذات  تقدير  بقيا�س  قامت  التي 

ال�سخ�سية،  الكفاءة  تقدير  وهى  اأبعاد  ثالثة  املقيا�س  ويت�سمن  �سمعياً،  للمعاق  خ�سي�ساً 

تقدير الكفاءة الأ�رشية، تقدير الكفاءة املجتمعية، ومت تطبيقها على الطالب الأ�سم )ن= 40 

طالب مدمج، 40 طالب غري مدمج(، وقد خرجت الدرا�سة بعدد من النتائج وهى:

بالن�سبة  اأن هناك فروق  1- على قائمة امل�سكالت ال�سلوكية ظهر من املعاجلة الإح�سائية 

مل�سكالت ال�سلوك املدمر والعنيف، �سلوك التمرد والع�سيان، وال�سلوك ل يوثق به، 

والدرجة الكلية ل�سالح الطالب غري.

2- اأما عن الفروق يف تقدير الذات فلم تظهر اأى فروق دالة اإح�سائياً يف اأى بعد من اأبعاد 

تقدير الذات بني الطالب املدجمني وغري املدجمني من املعاقني �سمعياً.

ال�سم  للطالب  الذات  وتقدير  ال�سلوكية  امل�سكالت  بني  دال  اإرتباط  وجود  وعن   -3

النمطي  وال�سلوك  الإن�سحاب  �سلوك  بني  اإرتباطية  اأن هناك عالقة  النتائج  اأظهرت 

وكل من الذات ال�سخ�سية والذات الأ�رشية، واأي�ساً الدرجة الكلية، ومل تظهر عالقة 

اإرتباطية دالة اإح�سائياً بالن�سبة لباقي امل�سكالت ال�سلوكية عند الأ�سم املدمج، بينما 

عند  الذات  وتقدير  ال�سلوكية  امل�سكالت  من  اأى  بني  اإرتباطية  عالقة  اأى  تظهر  مل 

الطالب الأ�سم غري املدمج.

4- اأمكن من خالل التحليل الإنحداري املتدرج التنبوؤ باأى من امل�سكالت ال�سلوكية تبنئ 
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دون غريها بتقدير �سلبي للذات عند الطالب الأ�سم املدمج وكانت م�سكلة ال�سلوك 

الإن�سحابي

من النتائج الإح�سائية التي مت التو�سل اإليها ميكن اإ�ستخال�س بع�س احلقائق:

املعزلني وهذا  املعاقني �سمعياً  بني الطالب  اإنت�ساراً  اأكرث  ال�سلوكية  امل�سكالت  اإن   	
اإن كان يوؤكد حقيقة اأن الدمج عامل هام من عوامل خف�س ال�سلوكيات ال�سلبية 

عند املعاق �سمعياً فهو اأي�ساً يوؤكد اأن خماوف اأن�سار عزل املعاق �سمعياً خوفاً 

على بنائه النف�سي وعلى م�ساعره اأن تهدر نتيجة تواجده مع العاديني خماوف 

ل اأ�سا�س لها من ال�سحة واأن الدمج يوؤدى اإىل الإقالل من هذه امل�سكالت.

	 يظهر من النتائج اأن امل�سكالت ال�سلوكية الظاهرة اأو امل�ستخرجة والتي هى الأكرث 
و�سوحاً وجذباً لالإنتباه وهى �سلوكيات العدوان والتمرد واخلروج عن معايري 

العينة من املعلمني على ظهورها وقد يرجع ذلك  اأفراد  اأكد  التي  اجلماعة هى 

موؤ�رشات  امل�ستخرجة  امل�سكالت  تكون  ما  كثرياً  اأن  رغم  الوا�سحة  هى  لأنها 

على الإ�سطراب الإنفعايل الداخلي، وهى الأ�سعب فالأ�سم يلجاأ اإىل التعبري 

م�ساعره  عن  وللتعبري  اإليه،  الإنتباه  جلذب  دفاعية  كحيلة  ال�رشيح  الراف�س 

واإحباطاته، والتي ل ميكنه التعبري عنها باللغة املنطوقة، كما ي�ساعد جو العزلة 

�سواء الذاتية التي يعي�سها الأ�سم نتيجة لإعاقته، اأو العزلة الإجبارية التي يفر�سها 

عليه نظام العزل يف التعليم اإىل اإنت�سار ال�سلوكيات النمطية كال�سياح واخلروج 

عن الأعراف الإجتماعية وتنتقل من خالل التقليد من التالميذ ال�سم الكبار اإىل 

من هم اأ�سغر منهم، والذين يحتاجون اإىل القدوة اأو الرفيق الذي ياأخذ باأيديهم 

فال يجدون اإل من هم مثلهم يحتاجون اأي�ساً اإىل القدوة والنموذج.

 بينما يظهر اأن الطالب املعاقون �سمعياً الذين مت دجمهم وبالرغم من كل م�ساوؤي و�سلبيات 

النظام املعمول به يف املدار�س اإل اأنهم كانوا اأوفر حظاً منهم يالحظون ويكت�سيون بع�س 

ال�سلوكيات الإجتماعية والطرق املختلفة لكيفية التعبري عن رغباتهم من اأقرانهم العاديني، 

فالطفل املعاق �سمعياً لديه نف�س اإحتياجات الطفل العادي، ويحتاج اإىل اأن يتعلم �سوابط 
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ال�سلوك والإ�ستجابة للمثريات املختلفة.

	 يظهر اأي�ساً من النتائج ال�سابقة اأن الدمج املاأخوذ به حالياً ل يوؤدى اإىل حت�سني �سورة 
الأ�سم عن نف�سه، ول اإىل زيادة تقديره لذاته فهو يقارن بينه وبني زميله العادي 

الإح�سا�س  م�ساعر  من  يزيد  مما  هو  يفتقدها  كثرية  اأمور  يف  حظاً  اأوفر  فيجده 

بالف�سل والتقدير ال�سلبي للذات ففر�س التفاعل تكاد تكون معدومة بني التلميذ 

املعاق �سمعياً وزميله العادي مما يجعلهم ين�سحبون وينعزلون اأو يندجمون يف 

عامل خا�س بهم ينمون فيه ذواتهم ال�سخ�سية باملقارنة ببع�سهم البع�س.

	 اأي�ساً يت�سح من النتائج عدم وجود عالقة بني امل�سكالت ال�سلوكية للطالب املعاقني 
م�ساعر  اإىل  �سلبي  ذاتي  تقدير  وجود  يوؤدى  حيث  لذاتهم،  وتقديرهم  �سمعياً 

الإحباط وعدم الر�سا اأو الثقة فيمن حولهم، فهم ي�سعرون بالهزمية من الداخل 

عند مواجهة املواقف اجلديدة اأو ال�سعبة وخا�سة املرتبطة ب�رشورة التفاعل لأنهم 

يتوقعون الف�سل م�سبقاً، ومن هنا يكون اإح�سا�سهم باخلوف والقلق والذي ميكن 

ترجمته اإما اإىل عدوان �رشيح نحو الأفراد واملجتمع، اأو الإن�سحاب والإنعزال 

والإنكما�س حول ذاته.

 وخال�سة ملا �سبق ميكن القول اأن الدمج ميكن اأن يوؤثر تاثرياً اإيجابياً على تقدير الأ�سم لذاته 

واأن يجعله ي�سعر بهذه الذات وبقدراته وخ�سائ�سه التي تتفق يف كثري وتختلف يف قليل 

عن قرينه العادي، كما اأن هذه النتائج توؤكد على اأنه لي�س اأمامنا خيار اآخر �سوى الدمج 

للمعاق �سمعياً حتى ل نهدر حقه يف الإ�ستيعاب داخل املجتمع، ولكن يف نف�س الوقت 

يجب األ نعر�سه ملخاطر نف�سية اأو اإنفعالية خطرية فالدمج يجب اأن يقوم على ثالث حماور 

وهى الدمج داخل املدر�سة، الدمج يف احلياة الإقت�سادية، الدمج يف املجتمع، وهذا لن 

يتاأتي اإل من خالل و�سع اإ�سرتاتيجية وا�سحة ومناذج متعددة للدمج والتي ميكن الإختيار 

منها مبا يتنا�سب مع املعاق �سمعياً، وهذا ما �سوف نتناوله يف املحور الأخري.

املحور الرابع:
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م�رش  بجمهورية  العادية  باملدار�س  تطبيقه  ميكن  والذي  للدمج  الأمثل  النموذج  هو  ما   

العربية؟

 اأوًل لبد من اأن نوؤكد على �رشورة و�سع اإ�سرتاتيجية وا�سحة من قبل وزارة الرتبية والتعليم 

واإدارة الرتبية اخلا�سة لتحديد معنى الدمج، والهدف منه، واآليات التنفيذ لأنه بدون و�سع 

هذه الإ�سرتاتيجية الوا�سحة لن يكون هناك دمج، وعند و�سع هذه الإ�سرتاتيجية يجب 

مراعاة:

اأوًل: التقييم اجليد لإحتياجات املعاق �سمعياً مثل:

	 احلاجات اللغوية: وت�سمل مدى احلاجة اإىل الإ�ستمرار يف تطوير املهارات الإ�ستقبالية 
الفر�سة  توفري  اأي�ساً  اأعمارهم،  يالئم  مب�ستوى  والتعبريية 

يف  ولغوياً  اأكادميياً  العاديني  الأقران  مع  بنجاح  للتوا�سل 

الف�سل املدر�سي.

واأي�ساً  قيمة،  ذات  فاعلة  كاأع�ساء  املدر�سة  داخل  تقبله  وت�سمل  الإجتماعية:  احلاجات   	
على  والقدرة  بالأقران،  لالإرتباط  التوا�سلية  الكفاءة  مدى 

تطوير العالقات الإيجابية مع الآخرين من العاديني، والفر�سة 

لتطوير مهارات الإ�ستقالل الإجتماعي والوظيفي.

تطوير  واأي�ساً  الأكادميية،  الأ�سم  الطفل  لقدرة  التوقع  مدى  وت�سمل  تعليمية:  	 حاجات 
املدر�سة  مناهج  من  والإ�ستفادة  امل�ستقلة،  التعلم  مهارات 

ب�سورة كلية وم�ساوية لأقرانهم ال�سامعني.

ثانيًا: م�صاندة من هيئة املدر�صة العامة من خالل:

	 اإجتاه اإيجابي لوجود اأطفال �سم �سمن تالميذ املدر�سة.

	 وعى باللغة والق�سايا الثقافية الهامة لل�سم.

	 معلومات كاملة عن ال�سمم والآثار املرتتبة على وجود طفل اأ�سم داخل الف�سل.
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	 توفري كل الو�سائل التعليمية امل�ساعدة لإ�ستيعاب التلميذ الأ�سم داخل الف�سل وت�سهيل 
التعليم.

	 العمل على تقوية مهارات التوا�سل بينها وبني التالميذ ال�سم.

ال�سم  التالميذ  على  اللوم  اإلقاء  دون  اإيجابية  بطريقة  امل�ستحدثة  الق�سايا  مناق�سة   	
منفردين.

	 �سمان عدم عزلة التالميذ ال�سم اإجتماعياً يف الف�سل اأو يف بيئة املدر�سة.

	 تهيئة الفر�س للتعلم الإجتماعي والتفاعل داخل الف�سل ويف البيئة املدر�سية الوا�سعة.

ثالثًا: الإعداد اجليد للمعلم:

اأق�سام للتخ�س�س بالرتبية  اأ�سبح بها   وهذا ما بداأته بالفعل كليات الرتبية املختلفة حيث 

ال�سمعية، �سعوبات تعلم، موهبة( وذلك للعمل  امل�سارات )العقلية،  اخلا�سة يف جميع 

على توفري املعلم املتخ�س�س الفاهم الواعي مبتطلبات واإحتياجات كل اإعاقة على حدة، 

ولكن يجب تهيئة هذا املعلم وجدانياً واإجتماعياً لتقبل فكرة الدمج وكيفية العمل بروح 

الفريق داخل املدار�س العادية، كما يجب الإهتمام باإعداد معلمات ريا�س الأطفال حيث 

ميكن اأن نبداأ الدمج من هذه املرحلة.

عر�ص للت�سور املقرتح:

مرحلة  اأى  املبكرة  الطفولة  مرحلة  هى  الدمج  بها  نبداأ  تعليمية  مرحلة  اأف�سل  اإن  اأوًل: 

الرو�سة، اإن الطفل الأ�سم الذي يبداأ التن�سئة الإجتماعية مع اأطفال ي�سمعون يف �سن 

مبكرة �سيح�سل على قدر اأكرب من التوا�سل، كما اأن الأطفال ال�سامعني ل يدركون 

يف هذه ال�سن املبكرة اإعاقة الطفل بل يتقبلون الطفل كما هو، ويبتكرون فيما بينهم 

و�سائل وطرق للتوا�سل قد ل يتو�سل لها الكبار.

 وقد قامت الباحثة باإجراء درا�سة عام )2004-ب( عن تاأثري التدخل املبكر مع الأطفال 
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تدري�س  برنامج  خالل  من  واحلركي  والإجتماعي  اللغوي  النمو  على  �سمعياً  املعاقني 

)اإميان  اإح�سائياً  اإيجابية ودالة  النتائج كلها  لالأطفال والأمهات ومعلمات الرو�سة وكانت 

كا�سف، 2004(.

 ومن فوائد الدمج يف مرحلة الرو�سة اأن الطفل ينتقل اإىل الإدراك التدريجي باأنه خمتلف 

وغري قادر على امل�ساركة يف مواقف حمددة دون امل�ساعدة اخلا�سة بالتكيف، ويقل اأمل هذه 

البيت  الأ�سم عندما يرتك  الطفل  اأف�سل من �سدمة  التدرج  الوقت، وهذا  املعرفة مبرور 

لأول مرة يف عمر �ست �سنوات ويلحق باملدر�سة ليكت�سف اإنه خمتلف عن الآخرين.

 كما ميكن تقدمي اخلدمات اخلا�سة للطفل الأ�سم داخل الرو�سة على يد معلم متخ�س�س 

من  كثرياً  يقلل  وهذا  اليوم،  اأثناء  حمددة  فرتات  خالل  الكلي  التوا�سل  مهارات  على 

اأكرث  بها  اأن الرو�سة �سوف يكون  التدخل املبكر، كما  اإىل مراكز  معاناة الأ�رشة لالإنتقال 

من طفل يف حاجة لتلقي هذه اخلدمات مما يوفر الوقت بالن�سبة للمخت�س وي�ساعده على 

اإجناز عمله.

الطفل  فيه  الذي يعي�س  نف�س احلي  الرو�سة املوجودة يف  الطفل داخل  يتم دمج  اأن  ثانياً: 

مع  الرو�سة  يتعامل يف  لالأ�سم، حيث  الطبيعية  البيئة  يوفر  فهذا  الإمكان  بقدر 

يلعب معهم ويتفاعل،  اأ�سدقاء  اأو  له  يعرفهم فهم جريان  الذين  الأطفال  بع�س 

وبذلك نك�رش اأول حاجز اأمام الأ�سم وهو �سعوره بالنبذ والعزلة داخل املدر�سة 

التي ل يعرف فيها اأحد.

ثالثاً: العمل على تعديل اأفكار واإجتاهات املعلمني والإدارة حول الإعاقة ال�سمعية، مثل اإن 

املعاق �سمعياً ل ي�سمع ول يتكلم وعلى ذلك فهو حالة ميئو�س منها، واإن املعاق 

�سمعياً عدواين ولذلك فهو م�سدر خطر دائم، واإنه ل ميكن التوا�سل مع الأ�سم 

اإل من خالل لغة الإ�سارة فقط، واإن الأ�سم يحب اأن يتوا�سل مع الأ�سم مثله 

ويف�سل ذلك على التوا�سل مع العادي.

القوة  نقاط  لتحديد  الطفل  حلالة  املبدئي  والتقييم  للت�سخي�س  عمل  فريق  ت�سكيل  رابعاً: 
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اإمكانية  مدى  ولتحديد  بدقة  ال�سمعية  قدراته  على  والتعرف  لديه،  وال�سعف 

اللغة واإك�سابه  لتنمية  بقايا ال�سمع لديه  ال�سمعية، واإ�ستغالل  باملعينات  الإ�ستعانة 

الكثري من املفردات اللغوية، وحتى ل ت�سمر هذه البقايا نتيجة عدم اإ�ستغاللها 

ويتحول الطفل اإىل ال�سمم العميق كما يجب املتابعة امل�ستمرة حلالة الطفل والعمل 

على دجمه مع الأطفال العاديني وتوفري الإمكانية لذلك.

خام�ساً: الإهتمام بالأن�سطة املختلفة التي ميكن اأن ميار�سها الطفل الأ�سم مع العادي والتي 

املختلفة  الأن�سطة  ممار�سة  ومن خالل  الدمج،  عملية  لإجناح  املداخل  اأف�سل  تعد 

الإجتماعي  وال�سلوك  والإ�ستجابة  الإ�ستماع  مهارات  الطفل على  تدريب  ميكن 

املنا�سب يف املواقف املختلفة، كما تتيح ممار�سة الأن�سطة التدريب على الإ�ستقاللية 

يف بع�س مواقف احلياة اليومية، مما ينمي ثقة الطفل بنف�سه ويح�سن من نظرته اإىل 

ذاته.

�ساد�ساً: �رشورة اأن يكون هناك قناة للتوا�سل بني اإدارة الرو�سة والوالدين واملعلمني داخل 

الرو�سة وخارجها اأي�ساً، وذلك بتنظيم لقاءات اأ�سبوعية و�سهرية ملقابلة املخت�سني 

واملدر�سني للتعرف على تطور الطفل ومدى اإ�ستجابته والتوقعات امل�ستقبلية.

�سابعاً: ل ميكن اأن تنجح فكرة الدمج بدون اإعداد املعلم اإعداداً جيداً، فال يكفي اأن يح�سل 

املبدع  احلر  التفكري  من  بقدر  يتمتع  اأن  واإمنا  املتخ�س�سة  اجلامعية  ال�سهادة  على 

التفاعل، والتوا�سل احلقيقية لطالبه  اأن يبدع ويخلق فر�س  املنطلق الذي ميكن 

لبد  ولذلك  البع�س،  اإليها  يلجاأ  التي  الروتينية  بالقيود  يتقيد  ل  والذي  ال�سم، 

املتخ�س�سة  التدريبية  الدورات  من  بالعديد  الرو�سة  معلمي  اإحلاق  يتم  اأن  من 

قبل الإلتحاق بالعمل واأي�ساً خالل ممار�سة العمل، وذلك للتعرف على الأ�ساليب 

الرتبوية احلديثة واأحدث طرق وو�سائط تعليم الأ�سم.

ثامناً: حتديد الهدف من دمج الطفل الأ�سم بدقة: هل الهدف من الدمج هو اأن يخرج الطفل 

املعاقني  الأطفال  بدمج  القانون  تنفيذ  الهدف هو  اأن  اأم  الإجتماعية؟  من عزلته 
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الأكادميية  قبل  املهارات  الطفل  اإك�ساب  هو  الهدف  اأن  اأم  فقط؟  مكانياً  دجماً 

واملعرفية وتهيئة الطفل لالإلتحاق باملدر�سة الإبتدائية كخطوة اأوىل تتبعها العديد 

من اخلطوات املوؤهلة للو�سول اإىل التعليم اجلامعي؟؟

تا�سعاً: حتديد الهدف اأمام املعلم واإدارة الرو�سة هام جداً ذلك لأن الغالبية من القائمني 

فقط،  عنه  للرتفيه  املكان  بهذا  الطفل موجود  اأن  يعتقدون  الأ�سم  الطفل  برعاية 

اأثناء غيابها، وعلى ذلك فاإن  اأو لأن الأم تعمل ول جتد من يهتم بالطفل باملنزل 

اأن يجل�س الطفل يف مكان هادئ بعيداً عن حركة  كل املطلوب من املعلمة هو 

الأطفال العاديني واأن ت�ساأله كل فرتة هل يريد �سئ حتى حت�رش الأم.

 ولكن اإذا مت حتديد الهدف بدقة، ومت و�سع خطة فردية لتعليم الطفل املعاق �سمعياً داخل 

اأن  الطفل كما  يتغري حال  ينجح و�سوف  اأن  الطفل  ي�ستطيع  ف�سوف  اأقرانه،  الرو�سة مع 

تنمية الكفاءة الذاتية للطفل لالأ�سم يجب اأن ت�سبح هدفاً اأي�ساً من عملية الدمج، ويكون 

ذلك من خالل تكليفه ببع�س املهام داخل الف�سل وخارجه، وتوفري الفر�س للطفل لكى 

ي�سرتك مع زمالئه يف اإجناز بع�س املهام.

والرو�سات  املدار�س  على  توزيعها  يتم  التعليم  مناذج  من  منوذجاً  لي�س  هنا  الدمج  اإن   

لالإلتزام بها، واإمنا هو اأ�سلوب جديد للتفكري واملمار�سة والتي ت�سمل جميع اأفراد املجتمع 

الذي اأ�سبح الإختالف فيه هو القاعدة ولي�س الإ�ستثناء.

اأكرب  اأن نتم�سك بربامج الدمج وتطبيقها يف   ولهذا فاإن التحدي الذي يواجهنا الآن هو 

عدد من املدار�س والرو�سات، واأن نحدد الهدف بدقة وهو توفري التعليم العام واملالئم 

اإن ذلك لن يتاأتي ونحن نعزل الأ�سم عن جمتمع  جلميع التالميذ واإعدادهم للم�ستقبل 

العاديني ونقدم له تعليماً قا�رشاً ومهن عفي عليها الزمن، و�سوف ننجح اإذا اأردنا ذلك.
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