
برنامج الدمج
التربوي التعليمي.. 

جمعية األطفال المعوقين نموذجًا





مقدمة: 
أخذت جمعية األطفال المعوقين على عاتقها -منذ تأسيسها قبل ثالثين عامًا- مسؤولية التصدي 
لقضية اإلعاقة وتحجيم آثارها الس��لبية على الفرد والمجتمع، عبر تقديم كافة أش��كال المساعدة 
التأهيلي��ة للطفل المعاق لالرتقاء بقدراته لمس��تويات تحقق له االس��تقاللية ف��ي االعتماد على 
نفس��ه واالندماج ف��ي المجتمع، وتتويج��ًا لبرامجها التأهيلي��ة تبنت الجمعية بالتع��اون مع وزارة 
التعلي��م )التربية والتعليم حينذاك( برنامجًا لدمج الط��الب والطالبات من خريجي مراكز الجمعية – 

دمجهم في مدارس التعليم العام والخاص، وانطلق هذا البرنامج عام 1424ه�.
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تعريف الدمـج:
 ;KAUFMAN, GOTTLIEB, AGARD & KUKIC (1975(:ظه��رت تعريفات عديدة للدمج، لع�ل من أب�رزها تعريف
ال��ذي يعتبر -عل��ى الرغم من قدمه- م��ن أكثر تعريفات الدم�ج ش��مولية وش��يوعًا، فهم يرون أن 
المقص��ود بالدم�ج »هو دم��ج األطفال غير العاديي��ن المؤهلين مع أقرانهم دمج��ًا زمنيًا، تعليميًا، 
واجتماعيًا، حس��ب خطة وبرنامج وطريقة تعليمية مستمرة ُتقر حسب حاجة كل طفل على حدة، 
ويش��ترط فيها وضوح المس��ؤولية لدى الجه��از اإلداري والتعليمي والفني ف��ي التعليم الع�ام 

والتربية الخاصة« )الموسى، 1992(.

أما من الناحية اإلجرائية فقد عرفته األسرة الوطنية للتربية الخاصة بوزارة التعليم )التربية والتعليم 
ع��ام )2000( على أن��ه »تربية وتعليم األطفال غي��ر العاديين في الم��دارس العادية مع تزويدهم 

بخدمات التربية الخاصة«.

مردود الدمـج:
أجم��ع العدي��د من علماء الدين وخب��راء علم االجتم��اع والمهتمين بالتربية الخاص��ة على أن دمج 
األش��خاص ذوي اإلعاق��ة م��ع أنفس��هم وأس��رهم ومجتمعه��م مطل��ب إنس��اني واجتماعي 
واقتصادي،يضمن كرامتهم ويس��تثمر قدراته��م ويعزز انتماءهم، وفيما يل��ى بعض من إيجابيات 

الدمج التي اتفق عليها الخبراء )الموسى1992(:

 إن الدم�ج التربوي يتيح لألطف�ال ذوي اإلعاقة فرصة البقاء في منازلهم مع أس��رهم طوال 	 
حياته��م الدراس��ية، األمر الذي يمكنهم م��ن أن يكونوا أعضاء عاملين في أس��رهم وبيئاتهم 
االجتماعي��ة، كما يمكن هذه األس��ر والبيئ��ات االجتماعية من القي��ام بالتزاماتها تجاه أولئك 

األطفال.
 يعم��ل الدم���ج التربوي على الحد م��ن المركزية في عملية تقديم البرام���ج التعليمية، وهذا 	 

يهي��ئ األرضية التي تمكن المجتمع�ات المحلية من التأثير في مجري�ات عملية تربي�ة أبنائهم 
ذوي اإلعاقة، كما يتيح الفرصة أيضا للمؤسس��ات التعليمية المحلية المختلفة أن تستفيد من 

تجربة تربية هؤالء األبناء.
إن الدمج التربوي يشكل وسيلة تعليمية مرنة، يمكن من خاللها زيادة وتطوير وتنويع البرامج 	 

التربوية المقدمة للتالميذ ذوي اإلعاقة.
إن البيئة االندماجية تعمل على زيادة التقبل االجتماعي لألطفال المعوقين من قبل أقرانهم 	 

غي��ر المعوقين، ومن ثم فإن التدري��س لهم في الفصول العادية يمكنهم من محاكاة وتقليد 
سلوك األطفال العاديين، فيزداد التواصل والتفاعل االجتماعي معهم.

إن احت��كاك األطف��ال المعوقين بأقرانهم غير المعوقين في س��ن مبكرة يس��هم كثيرًا في 	 
تحس��ين اتجاه�ات األطف���ال غير المعوقين نح��و أقرانه�م المعوقين، كما يس��هم أيض�ًا في 

تحسين اتجاهات األطفال المعوقين نحو أقرانهم غير المعوقين.
إن م��ن ش���أن الدمج الترب��وي أن يعمل على إيجاد بيئ��ة اجتماعية يتمكن فيه��ا األطفال غير 	 

المعوقين من التعرف - بش��كل مباش��ر - على نقاط القوة والضعف عند أقرانهم المعوقين 
مما يؤدي إلى الح�د، أو التخلص من أية مفاهيم خاطئة قد تكون موجودة لديهم.
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 إن الدم���ج الترب��وي من ش��أنه أن يعم��ل على إيج���اد بيئة تعليمية تش��ج�ع عل��ى التنافس 	 
األكاديم�ي بين جميع التالميذ، األمر الذي يس��هم في رفع مستوى األداء األكاديمي لدى 

األطفال ذوي االحتياجات التربوية الخاصة.
إن الدم���ج الترب��وي يعمل على إيجاد بيئة واقعي��ة، يتعرض فيها األطف��ال ذوو االحتياج�ات 	 

التربوي��ة الخاصة إل��ى خبرات متنوعة، ومؤث��رات مختلفة من ش��أنها أن تمكنهم من تكوين 
مفاهيم صحيحة واقعية عن العالم الذي يعيشون فيه.

 إن الدم��ج الترب��وي، يعم��ل على تعميق فه��م المربين للف��روق الفردية بي��ن األطفال، كما 	 
يظهر للمتخصصين وغير المتخصصين على حد س��واء، أن أوجه التش��ابه بين التالميذ العاديي�ن 

وأقرانهم غير العاديين أكبر من أوجه االختالف.

تجربة جمعية األطفال المعوقين: 
االنطالقة: 

بتاري��خ 21 ذو القعدة ع��ام 1424ه� انطلقت خط��ة جمعية األطفال المعوقي��ن لتطبيق برنامج 
الدمج بتوجيه ودعم من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لطان بن س��لمان بن عب��د العزيز، رئيس 
مجل��س اإلدارة حيث خاطب س��موه وزارة التربية والتعلي��م حينذاك، وبمش��اركة األمانة العامة 

للتربية الخاصة، تم تشكيل لجنة تربوية عليا لبرنامج التعاون مع الوزارة.

آلية التنفيذ: 
 تولت اللجنة العليا المشتركة بين الوزارة والجمعية عدة مهام ومسؤوليات:

توثيق التعاون بين الوزارة والجمعية لتفعيل البرنامج في مدارس التعليم العام.	 
توعية المجتمع المدرس��ي بخصائص واحتياجات الفئة المدمجة من خالل برنامج توعوي نفذ 	 

في عدد من المدارس من قبل مشرفات من إدارة التربية الخاصة والجمعية.
دمج أطفال اإلعاقة الحركية في روضات ومدارس التعليم العام.	 
فت��ح فص��ول خاصة لألطفال غير الناطقين مس��تخدمي لغة »بل��س«، ودمجهم في مدارس 	 

التعليم العام.
تجهي��ز عدة م��دارس لتناس��ب البيئة المدرس��ية مع اإلعاقة الجس��دية )اس��تخدام الكرس��ي 	 

الكهربائي المتحرك( وذلك بتمويل من الجمعية أو المدارس أو أولياء األمور.
تزويد الط��الب والطالبات المدمجين من قبل الجمعية باألجهزة المس��اعدة لتس��هيل عملية 	 

االندماج والتنقل واألمور الحياتية.
تقييم أطفال الجمعية من قبل مشرفين تربويين وذلك العتماد انتقالهم لمراحل أعلى.	 
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كيف تؤهل مراكز الجمعية الطفل للدمج ؟
يمر الطفل المنتس��ب للجمعية بعدة مراحل تأهيلية تربوية وتعليمية وعالجية ونفسية واجتماعية 
تعده للتكيف مع إعاقته، ومن ثم تجاوز س��لبياتها وصواًل إلى تس��يير أموره الحياتية واالندماج مع 

من حوله،

وفي مجال برامج التربية والتعليم يتم ما يلي: 

1. التعليم: 
تقدم هذه الخدمة للطفل من العام األول لوالدته عبر برنامجي الس��كن والتدخل المبكر، ويقدم 
مركز الملك فهد لرعاية األطفال المعوقين خدمات تعليمية لألطفال حسب أعمارهم من ) 12-4 

عامًا(، سواء تعليم فكري أو تعليم عام وفقًا لنسبة ذكاء الطفل، وتشمل المراحل التعليمية:

الطفولة المبكرة.	 
التمهيدي.	 
االبتدائي.	 

وتضم مرحلة الطفولة المبكرة والتمهيدي فصواًل للطفولة المبكرة وتمهيدي وفصل مالحظة، 
وتعتبر هذه المرحلة حجر األساس الذي ترتكز عليه العملية التعليمية، وتتراوح أعمار األطفال فيها 
بين 4-6س��نوات، ويتم فيها التركيز على تنمية مدارك الطفل باللعب وتوفير جو تأهيلي تعليمي 
منظ��م، للتع��رف على البيئة من حوله عن طريق االعتماد على حواس��ه، ومن ثم يتم التركيز على 
القدرات الفردية للطفل ومعرفة جوانب القوة والضعف لديه وتهيئته للمرحلة االكاديمية التالية.

أم��ا مرحل��ة االبتدائي، فتتراوح أعمار األطفال فيها ما بين 6-12 عام��ًا، وتطبق فيها مناهج وزارة 
التربي��ة والتعليم للبنين والبنات، ومناهج التربي��ة الفكرية، ومناهج الوحدات التعليمية، ومن خالل 
تلك المناهج يتم تحديد أهداف طويلة وقصيرة المدى تتناس��ب مع قدرات الطالب ونسبة ذكائه 

وتكيفه االجتماعي. 
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كما تقدم خدمات مس��اندة تدع��م المنهج المتبع مثل، وحدة النط��ق والتخاطب، وحدة التواصل 
ولغة بلس وماكنتون، فصل القراءة وفصل الحاس��ب اآللي، والقرآن الكريم، والمكتبة والورش��ة 

الفنية وغرفة الوسائل التعليمية. وتتضمن البرامج التعليمية والتربوية.

2. التدخل المبكر في التأهيل التعليمي: 
تعتب��ر المراحل األولى من عمر الطفل من أهم المراحل المؤثرة في كافة مظاهر النمو، لذا فإن 

عملية التدخل المبكر تساعد وتسهم في نجاح عملية الدمج بشكل مباشر.

ويتضمن البرنامج: 
تقييم نسبة ونوعية اإلعاقة لدى األطفال.	 
دمج األطفال صغار السن من ذوي اإلعاقة المزدوجة والحركية في الروضات.	 
تقديم البرامج المنزلية المصورة لألهالي، والمتابعة المستمرة.	 
الزيارات المنزلية يهدف التطوير األكاديمي والتأهيلي للطفل.	 
الزيارات المدرسية قبل وبعد الدمج.	 

3. التفاعل االجتماعي التربوي: 
تقديم برامج توعوية ألولياء األمور واألس��ر داخل الجمعية وخارجها، ومن ذلك برنامج )ش��اركني( 

ألمهات الفصل الواحد. وتعميم البرامج التثقيفية داخل المساكن تمهيدًا للتكيف مع المجتمع.

4. الرعاية النفسية:
وه��ي من بي��ن برامج الرعاي��ة التأهيلية، وته��دف إلى الوص��ول باألطفال إلى حال��ة من االتزان 
واالس��تقرار النفس��ي والتكيف مع اإلعاقة، ومن ثم تج��اوز آثارها الس��لبية، وكذلك العمل على 

تعديل سلوك الطفل وإرشاد األسرة لكيفية التعامل مع اإلعاقة ودمجه في المجتمع.
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5. المشاركات:
المش��اركة في أنش��طة ثقافي��ة وفنية واجتماعي��ة ورياضية م��ع المدارس والجامع��ات ومراكز 
التأهيل، وإيجاد برامج وتطبيقات تعليمية عبر الحاسب تقوم بدعم برامج التأهيل التربوي والدمج.

6. االستشارات:
تقديم االستش��ارات العلمية والتربوية والتعليمية والنفس��ية لألش��خاص ذوي اإلعاقة وأس��رهم 

والعاملين في المجال تمهيدًا للدمج.

7. التدريب:
تنفيذ برامج التدريب المتخصص للعاملين في المجال، وتدريب منسوبي األقسام المتخصصة في 
الجامع��ات في مجال الرعاية والتأهيل. ومنس��وبي وزارة التربية والتعليم من معلمات ومعلمي 

التربية الخاصة والتعليم العام على كيفية الدمج.

8. الدمج:
تأهي��ل األطفال م��ن الجوانب اإلدراكي��ة واللغوية واالجتماعية والنفس��ية بما يس��اعدهم على 

االندماج مع أقرانهم األصحاء.

ويتضمن البرنامج:
دمج األطفال من ذوي اإلعاقة الحركية أو اإلعاقة المزدوجة أو غير الناطقين في المدارس 	 

والروضات.
المتابعة المستمرة مع أهالي األطفال المدمجين.	 
المتابعة المستمرة المدرسية مع اإلدارة في المدرسة والمعلمات.	 
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وفي مجال الرعاية العالجية التأهيلية يتم ما يلي: 
توف��ر مراك��ز الجمعي��ة خدمات الع��الج والتأهيل عب��ر وحدات القس��م الطبي، وتض��م، العيادات 
االستش��ارية، العالج الطبيعي، العالج الوظيفي، عالج عي��وب النطق وعلل الكالم، وتطبق داخل 
األقس��ام العالجي��ة برامج مبتك��رة، إلى جانب االستش��ارات الطبية والنفس��ية ل��ذوي األطفال 
المعوقين، وتدريب األمهات على كيفية التعامل مع الطفل ومساعدته على اكتساب المهارات، 

وتسيير أموره الحياتية.

ويمر تأهيل الطالب بعدة برامج تشمل: 

الع��الج الطبيعي: تس��هم هذه الخدمة في تهيئ��ة األطفال ذوي اإلعاق��ة وتنمية قدراتهم . 1
الجسدية بما يمكنهم من تجاوز ظروف إعاقتهم.

 الع��الج الوظيف��ي، وتعمل هذه الخدمة للتغلب على مش��اكل القصور الحركي ومش��اكل . 2
االدراك، باإلضافة إلى تنمية مهارات الحياة اليومية، وتحقيق االستقالل الذاتي قدر اإلمكان.

ع��الج عيوب النطق: وتهدف إلى تحس��ين جانب التواصل اللغ��وي واالجتماعي عند الطفل، . 3
مما يسهم في اندماجه في المجتمع، وتعزيز قدراته على استكمال مسيرته التعليمية.

قس��م التمريض: ويتولى مس��اعدة األمهات وتدريب األمهات خ��الل دورات العالج المكثف . 4
لتنمية المهارات الحياتية اليومية للطفل، وتقديم المس��اعدة المتخصصة لالستشاريين وفريق 

التأهيل.

ورش��ة الجبائر واألجهزة المس��اعدة، وهي تقوم بتصنيع الجبائر والوس��ائل المساعدة حسب . 5
احتياجات كل طفل.

الخدم��ة االجتماعي��ة: توفر مراكز الجمعية خدمات اجتماعية تش��مل الطفل وأس��رته وتقدم . 6
مساعدات للحاالت الخاصة وفقًا للدراسات الميدانية، كذلك يعمل القسم على حل المشاكل 

االسرية التي قد تكون اإلعاقة سببًا أساسيًا فيها.
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أسلوب تنفيذ الدمـج: 
يتم الدمج التربوي في المملكة العربية السعودية على طريقتين هما:

1. طريقة الدمج الجزئي: 
وتتحق��ق من خالل اس��تحداث برام��ج فصول خاصة ملحق��ة بالمدارس العادية، وه��ذا النمط من 
الخدم��ة يتضمن إلح��اق األطفال ذوي اإلعاقة بفصل خاص بهم بالمدرس��ة العادية، حيث يتلقون 

الرعاي��ة التربوي��ة والتعليمية الخاص��ة بهم مع بعضهم في ذل��ك الفصل، مع العم��ل على إتاحة 
الفرص��ة له��م لالندماج مع أقرانهم العاديين في بعض األنش��طة الصفية، واألنش��طة الالصفية، 

وفي مرافق المدرسة.

2. طريقة الدمـج الكلي: 
وتتم عن طريق اس��تخدام األس��الي�ب التربوي��ة الحديثة مثل، برامج غرف المص��ادر، وبرامج المعلم 

المتجول، وبرامج المعلم المستشار، وبرامج المتابعة في التربية الخاصة.
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الشراكة ومؤشرات النجاح:
 في عام 2007 وبمناسبة مرور خمس سنوات على بدء تجربة الجمعية في تطبيق برنامج الدمج، 
قامت الجمعية بتقييم التجربة الستشراف الجوانب اإليجابية في البرنامج وتعزيزها، وكانت األرقام 
تأكيدًا على نجاح البرنامج ومدى الحاجة الس��تمراريته وتطويره، إذ وصل عدد المدارس المشاركة 
في تطبيق البرنامج خالل السنوات الخمس األولى إلى 200 مدرسة احتضنت 700 طالب وطالبة 
من ذوي اإلعاقة في المناطق والمدن التي تحتضن مراكز الجمعية، األمر الذي كان وراء تنظيم 
مناسبة حافلة شارك فيها مسؤولو الوزارة وإدارة التربية الخاصة وممثلو المدارس، حيث تم تكريم 

الرواد المساندين النطالقة البرنامج.

وتواصلت الش��راكة والتعاون مع مقام الوزارة لتفعيل برنامجي التدخل المبكر والدمج وذلك من 
خالل تبني الوزارة للمشروعات التالية:

قبول ذوي اإلعاقة الحركية في الروضات ومدارس التعليم العام والخاص.	 
افتتاح فصول لشديدي اإلعاقة ذو ونسب الذكاء العالية )غير ناطقين- بنات(.	 
افتتاح فصول للطالبات المرحلة المتوسطة الغير ناطقين.	 
افتتاح فصول لإلعاقة المزدوجة ودمجهم مع األطفال العاديين.	 
قبول الطالب غير الناطقين في مدارس التعليم العام المرحلة االبتدائية.	 
قبول طالب وطالبات الصلب المشقوق في الروضات والمدارس.	 
افتت��اح مدارس لإلعاقة الحركية )بنين( في الرياض م��ع توفير المرافق والمواصالت من قبل 	 

الوزارة.
استخدام الحاسب اآللي للطالب والطالبات غير الناطقين ذوو نسب الذكاء العالية مستخدمي 	 

لغتي )بلس - ماكتون( للتواصل.

سمو األمير سلطان بن سلمان
يكرم الطالبات غير الناطقات المتفوقات في المرحلة الثانوية
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المخرجات:
 أكدت التجربة الرائدة لجمعية األطفال المعوقين أنه نظرًا لما ألس��لوب الدمج من فاعلية تربوية 
واجتماعية ونفس��ية واقتصادي��ة، فقد أحدث البرنامج نقلة كمية ونوعي��ة هائلة في مجال تربية 
وتعلي��م األطفال ذوي اإلعاقة في المملكة، ونتيجة لذلك أصبح عدد التالميذ الذين يس��تفيدون 
م��ن برامج التربي��ة الخاصة في الم��دارس العادية يفوق كثي��رًا أعداد أولئك الذين يدرس��ون في 
معاه��د التربية الخاصة والبرام��ج الملحقة بها، كما لم تعد التربية الخاص��ة تتركز في المدن ذات 
الكثافة الس��كانية فحسب، وإنما أخذت تتسع ببرامجها لتشمل المدن األقل كثافة، ويتجسد ذلك 

في المدن التي تحتضن مراكز الجمعية.

لم تعد التربية الخاصة مقصورة على فئات المعوقين التقليدية المعروفة بل امتدت لتش��مل 	 
فئات أخرى كثيرة مثل ذوي صعوبات التعلم، والمعوقين جسميًا وحركيًا، ومتعددي اإلعاقة.

 تع��ددت أنماط تقديم خدمات التربية الخاصة ف��ي المملكة، فقد أصبح لدينا معاهد داخلية، 	 
ومعاه���د نهارية، وفصول خاصة ملحقة بالم��دارس العادي�ة، وبرام�ج غ��رف مص�ادر، وبرامج 
معلم متجول، وبرامج معلم مستش��ار، وبرامج متابعة في التربية الخاصة، مما أدى إلى تلبية 

احتياج�ات األطفال غير العاديين على اختالف فئاتهم.
اإلقبال المتزايد على االستفادة من التربية الخاصة نتيجة الزدياد الوعي االجتماعي.	 
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أظهرت نتائج االختبارات التحصيلية في األعوام الدراسية األخيرة تفوق التالميذ المدموجين على 
أقرانهم األصحاء في بعض مدارس المملكة.

 ويعك��س الجدول التالي التنام��ى المطرد في أعداد األطفال من منس��وبي الجمعية الذين تم 
دمجهم في مدارس التعليم العام والخاص خالل السنوات األخيرة:

عدد األطفالالسنة الدراسية
2005107
 2006139
2007268
2008129
2009208
2010253
2011241
2012196
2013234
2014402
2015173
2016161
2017194

2705اإلجمالي
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لالت�صال املجاين 1118 124 800
الرقم املوحد 920006222 

املوقع على الإنرتنت
 www.dca.org.sa

مركز امللك فهد بن عبدالعزيز بالريا�ض
alriyadh@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز بجدة
jeddah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز الأمري �سلطان بن عبدالعزيز باملدينة املنورة
 maddinah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز امللك �سلمان بن عبدالعزيز بحائل
 hail@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز مكة املكرمة
makkah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز اجلوف
 jof@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز منطقة ع�سري
asir@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز منطقة الباحة
baha@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز جنوب الريا�ض
riyadh@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

مركز حمافظة الر�ض
rs-abdullah@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين

الأمـانــة الــعــامــة
ت: 8807000 )011( ف: 4543521 )011(

info@dca.org.sa :الربيد الإلكرتوين
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