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أدوار مقرتحة للمعلم باملدارس االبتدائية يف ضوء متطلبات 
    .نظام الدمج

 محمود محمدسيدة سالمة . د
:المستخلص  

هدف البحث إلي التعرف علي واقع نظام الدمج بالمدارس االبتدائية بمحافظة 
من خالل التعرف علي أدوار المعلم العادي بفصول ومدارس الدمج ومن , البحر األحمر

واستخدم البحث , ثم تقديم تصور مقترح لألدوار المقترحة للمعلم في ضوء نظام الدمج
في تحليل نظام الدمج والتعرف علي متطلبات الدمج بالمدارس االبتدائية  المنهج الوصفي

, واهم المشكالت التي يواجهها, وسبل نجاحه ومعوقاته, وانعكاساتها علي أدوار المعلم
واعتمد البحث في تحقيق ذلك علي مقابلة شخصية مع عينة عشوائية من معلمي الفصول 

كما اعتمد , رف علي واقع األدوار الحالية للمعلمينوالمدارس المطبق بها نظام الدمج للتع
البحث علي االستبانة كأداه رئيسه طبقت علي عينه من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

دورًا ( 601)دور رئيس للمعلم و( 61)واشتلمت االستبانة علي , وبعض موجههي الدمج
متطلبات  -لدمج وأدوارهمعلم ا: )الكلمات مفتاحيه. فرعيا ومهمه لتحقيق تلك األدوار

 (أهمية الدمج وفوائده -مشكالت الدمج -الدمج
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Suggested Roles for Teacher in Primary Schools in the 
Light of Mainstreating Requirements Systeam. 

Abstract: 

The gool of the research is to identify the reality of 
mainstreaming system in primary schools at the Red sea 
governorate by recognizing the roles of ording teacher in the 
classes and school of mainstreaming then provide a suggested 
scenario for the suggested roles of the teacher in the light of 
mainstreaming system.The research used the descriptive approach 
in analyzing the mainstreaming sytem with its requirements in 
primary schools, reflections on teacher roles, ways of its success 
and obstacles with its most important problems. The research 
based on a personal interview of arandom saple classroom teacher 
and schools that applied the system of mainsreaming to indentify 
the reality of current roles for teachers. The research also used the 
questionnaire that was applied on teaching staff in faculty and 
some guides of mainstreaming system.This questionnaire includes 
16 main roles for teacher and 107 secondary roles and tasks to a 
chive those suggested roles. 
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.مقدمة  

المعاقين  األطفاليعد توقيع مصر علي االتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق 
مع  المساواةبضرورة كفالة وحماية المعاقين علي قدم  رسمياً  اعترافاً , 6001ديسمبر 
العاديين  أطفالهممع  اإلعاقاتمن ذوي  األطفالوزاري لدمج القرار الحيث صدر , العاديين

 .(6061)والقرار المعدل لسنه , (6060-6002)وتم العمل به من العام الدراسي , 
بالفصول  البسيطة اإلعاقةحيث نص القرار بتطبيق نظام الدمج للطالب ذوي  

ومدارس الفرصة الثانية , والمدارس الخاصة, النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية
المدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل , والمدارس الرسمية للغات
 .(6)األطفالالجامعي ومرحلة رياض 

ترتكز علي تحقيق  وأخالقية إنسانيةويعد الدمج التربوي عملية تعتمد علي فلسفة 
تلبية احتياجات ذوي االحتياجات  إليبين المتعلمين في نظام تربوي يسعي  المساواة
حداث, الخاصة بما , تغيير في البيئات التعليمية الجديدة وتذييل العقبات التي تواجهه وا 

 .واالجتماعي األكاديمييلبي احتياجاتهم ويوفر لهم فرص النمو 
تمثل  األسسهذه الفلسفة قامت علي عدد من  أن إليت الزيا أشارحيث 

لدي ذوي االحتياجات الخاصة  اإلعاقاتتعدد  أن, مبررات فلسفية ومنهجية للمدمج منها
التعليمية واالجتماعية واالنفعالية وهذا قد ال يتوفر في نظام  مالحتياجاتهينتج عنها تباين 

بيئات المعزولة ال يوفر لديهم النزعة والرغبة تواجد هؤالء التالميذ في ال إلي إضافة, العزل
العاديين والمتميزين التي  األقرانالفتقار البيئة الحاضنة لهم لنماذج , أوضاعهمفي تغيير 

    .(6)تستثير لديهم هذه النزعات
                                                           

(1)   بشأن قبول التالميذ ذوي اإلعاقات , (757)قرار وزاري (: 7112)وزارة التربية والتعليم

 .القاهرة, المادة األولي, البسيطة بمدارس التعليم العام

, الفلسفة والمنهج واآلليات: دمج ذوي االحتياجات الخاصة(: 7112)فتحي مصطفي الزيات  (7)

 .44ص, دار النشر للجامعات, القاهرة
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حيث , وليس الجانب الطبي لإلعاقةفهي فلسفة تركز علي الجانب االجتماعي  
وتؤكد علي توفير المصادر الالزمة لتلبية احتياجات , تقدر ما لدي الطفل من جوانب قوه

, والمعلمين واألخصائيين األهلكما تركز علي تهيئة المجتمع وتدريب , األطفالمختلف 
 األطفالوكون المشكلة في الغالب في المجتمع والنظام التربوي وليس الطفل فجميع 

 (6.)والمساندةيستطيعون التعلم ويحتاجون للدعم 
 :فلسفة تعتمد علي عده مبادئ منها أنهاأي 
وتيسير كافة  المستقلةاالعتراف بالطفل المعاق وطبيعته والتعامل معه كفرد له طبيعته  -

 .بما يتناسب مع احتياجاته الخاصة اإلمكانات
تحقيق تكافؤ الخاصة و  تعكس فلسفة الدمج تطور نظام رعاية ذوي االحتياجات -

 .اعتبارات أيالفرص بغض النظر عن 
 .استثمار الطاقة البشرية من المعاقين علي قدر إمكاناتهم وقدراتهم  -
من خالل برنامج الدمج التربوي باعتباره , تحقيق التكيف االجتماعي للطفل المعاق -

حيث يساعد نظام الدمج علي تحقيق التكيف , خطوات الدمج الكلي في المجتمع أولي
فرص التفاعل لعالقات االجتماعية بحيث توفير االشخصي واالجتماعي وتحقيق 

تحسين مستوي  وأيضاً , نوالعادييذوي االحتياجات الخاصة  أطفالاالجتماعي بين 
 .األكاديميةتحصيلهم ومهاراتهم 

نظام الدمج في  أهمية إلي( Heather Rachelle)2015دراسة  تأشار حيث     
 انهمأقر الطالب الذين يتعلمون في بيئة اقل عزلة ومع  لمهارات االجتماعية وأناتنمية 

 .(6) الشاذةتنخفض لديهم معدالت السلوكيات العاديين 

                                                           

(1)  واجب بحوث مؤتمر ,االحتوائية الدمجية التربية والى الدمج إلى مدخل(: 7111) زامخ نجيب 

 للطفولة العربي المجلس,  القاهرة, فبراير 4 :7في الفترة من  ,اإلعاقة ذي الطفل تجاه المجتمع

 .41-01ص , والتنمية

(2) Heather, R, (2015);  A Study of the Social and Emotional Growth and 

Development of Student with Disabilities in an Inclusive Setting in an Inner 

–City Middle School, PHD, Gardner- Webb University. 
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وكفاءة مخرجات ذلك النظام , رجاتله مدخالت ومخ يعد النظام التعليمي نظاماً و 
ويعد المعلم بصفه عامة من العناصر الرئيسة , وعملياته مدخالتهعتمد علي كفاءة ت

 وأدوارهالمعلم والصفات الواجب توافرها  إعدادوتحتل قضية , لمدخالت النظام التعليمي
, اهتمام العديد من الدراسات علي مر العصور ما بين نواحي عقلية ومعرفية وشخصية

االهتمام واإلعداد ألنه مطالب المزيد من  إليوفي ظل نظام الدمج فإن المعلم يحتاج 
الذين  ذوي االحتياجات الخاصةبالعديد من األدوار الجديدة التي تتطلبها فئة التالميذ 

يحتاج التعامل معهم معلم علي قدر كبير من المعرفة بخصائصهم وسماتهم وكيفية 
 .التعامل معهم وأدوار تناسب الوضع الحالي

ل مع تالميذ ذوي خصائص وحاجات نفسية فالمعلم المطلوب هو معلم يعد ليتعام
فهو مطالب بفهم تام لخصائص تالميذه النفسية وسلوكهم , وقدرات بدنية وعقلية خاصة

, ا فروق فردية شاسعةموحاجاتهم وميولهم واهتماماتهم والتي تختلف عن العاديين وبينه
, المتباينةاتهم والطرق التي تتمشي مع مستوي باألساليبكما انه مطالب بتقديم ما يناسب 

  .(6)متنوعةوادوار كفاءة خاصة وقدرات عالية ومهارات  إليأي انه يحتاج 
وألن نجاح نظام الدمج يعتمد بصورة كبيرة علي توافر مقومات وركائز رئيسة في   

 ةدراسأشارت حيث  المعلم ,أهمهالنظام الدمج من  الحاضنةالبيئة التعليمية الجديدة 
وتغيير اتجاهات , بين نجاح نظام الدمج وتوفير التجهيزات ربطال أهمية إلي" الشخص "

وتهيئتهم لفهم , وموجهين وعمالونظار , كل من يتصل بالعملية التربوية من مدرسين
وكيف تحقق المدرسة أهدافها في تربية ذوي االحتياجات الخاصة , الغرض من الدمج
 .(6) في التعليم جهمإدمابصورة ايجابية في نجاح  اإلسهامبحيث يستطيعوا 

                                                           

(1)   الكفايات الالزمة لمعلمي المعوقين عقلياً في ظل نظام الدمج (: 7111)خالد رمضان عبد الفتاح

 . 762ص,  58ع, 22مج , جامعة بنها, مجلة كلية التربية, ودور كليات التربية في إعدادها

احتياجات أولياء أمور األطفال المعوقين (:  1221)زيدان السرطاوي , عبد العزيز الشخص (7)

ذوو االحتياجات الخاصة والقرن الحادي "المؤتمر القومي السابع . الضغوط النفسية لمواجهة

اتحاد هيئات رعاية الفئات , القاهرة, ديسمبر 01-5" والعشرين في الوطن العربي في الفترة من 

 .55ص, الخاصة والمعوقين
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كذلك ينبغي قبل تنفيذ أي برنامج للدمج توفير مجموعة من المعلمين ذوي الخبرة  
عدادهم , في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة سليما للتعامل مع العاديين  إعداداً وا 

في طرق التدريس لمواجهه الحاجات  ما يلزم من تعديالت إجراءومعرفة كيفية , والمدمجين
 .(6)الخاصة لديهم في فصول العاديين

دور المعلم في نجاح برامج  أهمية إلي أخري حيث أشارتذلك دراسة  أيدتكما 
وان المعلمين الذين , التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس إدماجالدمج وتسهيل 

لتقبل  أكثرلديهم معرفة مسبقة بخصائص ذوي االحتياجات الخاصة يكون لديهم استعداد 
دورات تدريبية للمعلمين بنظام الدمج  إعطاءولذا اهتمت الدراسة بضرورة , فكره الدمج

 .(6)وخصائص المدمجين
, توفير العوامل المساعدة إليح عملية الدمج يحتاج نجا أنويتضح من ذلك 

ومن , يكون فعال في الدمج بوضعه الحالي أنوالمعلم ال يستطيع , المعلم أهمهاوالتي من 
جديدة تناسب التلميذ  أخريادوار  إليالتقليدية  أدوارةتغيير في  إحداث إليثم يحتاج 

اإلعاقات بين ذوي االحتياجات خاصة مع تعدد , العادي وذوي االحتياجات الخاصة
عاقات حركية وذهنية وأيضا بطيئو التعلم , الخاصة ما بين إعاقات سمعية وبصرية وا 

الذي يفرض علي المعلم العادي ضرورة التثقيف الجيد بخصائص واحتياجات كل فئة 
 وكيفية تكيف التعلم وفق هذا التنوع

 .مشكلة الدراسة
اية لتحقيق االندماج الكامل لهذه الفئات في بد أو يعد الدمج التربوي هو حلقات

يتمكنوا من تنمية النواحي االجتماعية من خالل  أنفمن خاللها يستطيع التالميذ , المجتمع

                                                           

(1)    العامة نحو الدمج الشامل  االتجاهات( 7112)حنان السيد وصادق, فاروق محمد زيدان

, مجلة دراسات وعالقتها بالتفاعل الكفء بين ذوي االحتياجات الخاصة وأقرانهم من التالميذ 

  .475ص ,النفسيين المصرية األخصائييننفسية, رابطة 

(2) Jessica ,R (2016): The Role of Teacher Preparation for Inclusive 

Classroom Settings, PhD, Missouri Baptist University. 
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كما يكتسب الثقة , في المدارس العادية أصدقائهمن عالقات اجتماعية مع ما يكون 
وبدون تلك البداية لن يكون قادر علي تحقيق االندماج الكامل ويكون عنصر , بالنفس

تطبيق فكرة الدمج فكرة  أن إليولقد أشارت العديد من الدراسات  .فعال في المجتمع
 األدوارلتعدد وتعقد  اقتناع المعلم بفكره الدمج نظراً  أهمهايشوبها العديد من التحديات من 

 إلمكاناتضعف خبرة بعض المعلمين  إليإضافة , مطالب بها أصبحوالمهام التي 
واحتياجات ومطالب ذوي االحتياجات الخاصة وكيفية تلبيتها في العملية التعليمية وكيفية 

 وأساليبتعديالت في المناهج وطرق التدريس  إحداثوما يلزم ذلك من , التعامل معها
 .لتناسب التلميذ المدمج والتلميذ العاديالتقويم 

 الدمج نظام واجهت التي المشكالت من أن إلي "علي انتصار" دراسة أشارت حيث

 ,المدمج الطفل مع يتناسب ال وهذا فقط الدراسي التحصيل علي العادية المدارس تركيز
 والعجز والمدمج العادي للتلميذ شامل منهج لتنفيذ الالزمة البشرية اإلمكانات قلة إلي إضافة

 . (6)المؤهلين والمعلمين القادة من متخصصين إعداد في الواضح

 الدمج نظام لنجاح للمعلمين والتدريب التأهيل بعمليات أخري دراسة واهتمت
عادة,  المدمجين التالميذ الستيعاب جديدة مدارس إنشاء وأهمية,  تطبيقه وسهولة  وا 
 المستجد لمللمع تدريبية دورات عمل وضرورة المدمج بالطفل الخاصة المناهج في النظر

عداده تأهيله لزيادة  .(6)العمل أثناء مستمرة تدريبية ودورات المدمج الطفل مع وا 

 امعلمو افتقار  إلي أشارتوالتي  "Lau Mui "ولم تختلف النتائج كثيرا في دراسة 
 إضافة, تعديالت بالمناهج والخطط الدراسية إجراءكيفية التعامل مع  إليالتعليم العادي 

, الصعوبات التي تواجههم في التعامل مع بعض السلوكيات الصعبة الناتجة عنهم إلي
                                                           

دمج األطفال لذوي االحتياجات الخاصة بالتعليم األساسي في مصر (: 7117)محمد علي  رانتصا (1)

قضايا ومشكالت , المؤتمر العلمي السنوي الثالث, علي ضوء مفهوم االتجاهات العالمية المعاصرة

, المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية, قبل الجامعي مذوي االحتياجات الخاصة في التعلي

 .722ص , القاهرة, 02-01

متطلبات الدمج الشامل لألطفال غير العاديين في مدارس التعليم العام رؤية (: 7112)عادل عبد هللا  (7)

, كلية التربية, وماي 5-7, "التربية وحقوق اإلنسان" المؤتمر العلمي الحادي عشر , مستقبلية

 .561ص, 7112, امعة طنطاج
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 (6)واالستراتيجيات والمعرفة لمعالجة كل هذه التحديات علي نحو فعال لألدواتوافتقارهم 
معرفة بتلك االحتياجات  إليوالن التعامل مع تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة يحتاج 

التعاون مع معلمي التربية الخاصة لكثرة معرفتهم بسمات  إليومن ثم فهو يحتاج 
عرفة عد المعلم العادي وهذا ما وخصائص التعامل مع تالميذ الدمج وضعف تلك الم

 .Bennett  "(6)""  دراسة إليه أشارت
دوار ومهام المعلم العادي لتلبية احتياجات أفي  ن فلسفة الدمج تتطلب تغيراً ألو  

االهتمام  إليجميع المتعلمين العاديين وغير العاديين فقد دفع هذا العديد من الباحثين 
بدراسة الكفايات الواجب توافرها في المعلم العادي ببرامج الدمج حيث توصلت احدي 

ي كفايات تدريسية والكفايات الكفايات الواجب توافرها بمعلم الدمج ه أهم أن إليالدراسات 
 .(3) الكفايات المهنية واالجتماعية وأيضاً ,ة والكفايات الوجدانية الشخصيةالمعرفية والمهاري

من الكفايات تمثلت في كفايات  أخريمجموعة  أخريبينما رصدت دراسة   
لتعلم والصحة النفسية ا أساليبوكفايات , والتربية الخاصة, خاصة بصعوبات التعلم

االختبارات  وأخيراً كفايات خاصة بالنمو في الطفولة والمراهقة  وأيضاً , لنفسي واإلرشاد
  .(4) والمقاييس النفسية

الدمج في تحسين المهارات االجتماعية لذوي  أهميةومن خالل ما سبق يتضح 
عطائهماالحتياجات الخاصة  للتعلم وسط زمالئهم العادين والتغلب من خاللها الفرصة  وا 

حيث , يشوبها من الصعوبات يمثل المعلم عنصر رئيس فيها أنها إال ,سلبيات العزلعلي 
خاصة  أساليب إتباع إلي األحيانيحتاج تدريس ذوي االحتياجات الخاصة في كثير من 

                                                           

(1) Lau Mui&, et al (2014): What predicts teachers’ acceptance of students 

with special educational needs in kindergarten? Australian Journal of 

Educational & Developmental Psychology. 14, p 60-70. 

(2) Bennett, D. & Fisch, A. (2013). Infusing co-teaching into the general 

education field experience. Interdisciplinary Journal of Teaching and 

Learning, 3(1),p 18-37 

 .725ص, مرجع سابق :خالد رمضان عبد الفتاح (0)

الكفايات الالزمة للمعلم في ظل نظام رعاية ودمج ذوي (: 7114)خديجة أحمد احمد السياغي  (4)

, "تكوين المعلم" المؤتمر العلمي السادس عشر, االحتياجات الخاصة في مدارس العاديين

 .752ص, يوليو 22-20, مصر, الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس
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وكذلك مساعدتهم علي , جديدة علي المعلم العادي وأجهزهومواد تعليمية  وأدواتبهم 
وكل , التعليمية واالجتماعية والرياضية داخل مدارس التعليم العام األنشطةالتعامل مع 

ذلك يتطلب بالدرجة األولي االهتمام المعلم القادر علي القيام بأدوار جديدة غير تقليدية 
 .هو توفير التعليم المالئم لجميع التالميذ علي حد سواء األساسيبحيث يصبح الهدف 

االبتدائية  بالمرحلةومعلمة  عشر معلماً الباحثة مقابلة مع خمسة  أجرتوقد 
 :التالية األسئلةخالل المقابلة  إليهمووجهت 

 ما المقصود بدمج ذوي االحتياجات الخاصة بمدرس العاديين. 
 هل توافق علي فكرة دمج ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس العاديين. 
 خصائص ذوي االحتياجات الخاصةب هل لديك معرفة. 
  يقوم بها معلم الفصل في ظل نظام الدمج أنينبغي التي  األدوارما. 

 :إليتشير الباحثة  االمعلمين التي دونته إجاباتوقد جاءت معظم 
 إلحاقبأنه  إجاباتهمحيث جاءت , وجد تصور واضح لدي المعلمين لمفهوم الدمج 

تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس العادين وفق نصوص ومواد القرارات 
أما بالنسبة للسؤال التالي , اإلعاقةالوزارية المنظمة لتلك العملية وحسب درجة ونوع 

المعلمين والمعلمات في فكرة الدمج بين مؤيد  أراءفقد وجدت الباحثة تباين في 
ذ من ذوي االحتياجات الخاصة والمساواة برر ذلك بحق التلمي أيدفمن , ومعارض

اغلب  أنإال , االجتماعية بصفة عامة والحياةبينه وبين التالميذ العادين في التعليم 
وقد بررت العينة بضعف معرفتها بخصائص ذوي , العينة رفضت فكرة الدمج

 .وكثافة الفصول وصعوبة المناهج الدراسية وتكدسها, االحتياجات الخاصة
  التي تدفعهم لذلك  واألسبابكذلك وبناء علي رفض اغلب العينة علي فكرة الدمج

معهم المقابلة بين من يري انه علي دراية  أجريتفقد تردد المعلمون الذين 
 .بعيدة عنه أنهابخصائص تلك التالميذ وبين من يري 

  معلم تركز علي ادوار ال اإلجاباتأما فيما يرتبط بأدوارهم كمعلمين فقد جاءت
ورأي , التقليدية تلك التي تركز في غالبيتها علي نقل محتوي الكتاب المدرسي
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قت كاف ليقم المعلم بأدوار و التدريسية الحالية ال يوجد  الجداولانه في ظل  آخرون
متطلبات الدمج ال يتناسب مع ا وهو م, نطاق تدريس محتوي المادة خارججديدة 

 .االحتياجات الخاصة والتعامل مع ذوي
كل ما سبق في دفع الباحثة نحو القيام بدراسة لتحديد مجموعة من  أسهموقد  

 , نظام الدمج ضوءالمقترحة للمعلم  بالمرحلة االبتدائية في  األدوار
 :وبناًء علي ما سبق تتحدد مشكل الدراسة في التساؤالت التالية

 ؟أهميته -مفهومه -ما المقصود بنظام الدمج .6
 ؟مشكالتهوما أهم , بالمدارس االبتدائيةواقع نظام الدمج ما  .6
 وانعكاساتها علي ادوار المعلم ؟ما متطلبات الدمج بالمدارس االبتدائية للعاديين  .3
  ؟بالمدارس االبتدائيةنظام الدمج في ضوء المقترحة للمعلم  األدوارما  .4
نظام  ضوءفي بالمدرسة االبتدائية ألدوار المقترحة للمعلم لما التصور المقترح  .5

 الدمج؟

 :أهداف الدراسة 
 :التالية األهدافتحقيق  يحاول البحث الحالي

 .أهميته -مفهومه -التعرف علي المقصود بنظام الدمج .6
 .والتعرف علي ابرز المشكالت التي يواجهها بالمدارس االبتدائيةسرد نظام الدمج  .6
 .وانعكاساتها علي ادوار المعلمرصد متطلبات الدمج بالمدارس االبتدائية  .3
وبعض المهام مجموعة من األدوار المقترحة للمعلم في ظل نظام الدمج  عرض .4

 .الخاصة بكل دور
 .نظام الدمج ضوءألدوار المقترحة للمعلم في لتقديم تصور مقترح  .5

 :أهمية الدراسة
 :تتمثل أهمية الدراسة الحالية في عدد من النقاط من أهمها
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المقترحة  األدوارقد تفيد الدراسة الحالية المعلمين من خالل توفير قائمة بأهم  .6
لتعديل اتجاهاتهم السلبية  أووسبل تحقيقها سواء لزيادة ايجابية اتجاهات المعلمين 

 .حيال موضوع الدمج
النظر في برامجها  إلعادةتفيد الدراسة الحالية كليات التربية وذلك  أنمن المأمول  .6

 .المعلم التربوي إعدادفي  األساسيا التربوية بحكم موقعها ومقرراه
دراسات متنوعة لرصد ما يستجد من ادوار  إلجراءفتح المجال أمام الباحثين  .3

 .لمعلم المدارس العادية في ظل نظام الدمج
وان نظام دمج ذوي االحتياجات الخاصة , هذه الشريحة من فئات المجتمع أهمية  .4

وفي ومجال التعليم , ديثة في التربية الخاصة بصفة خاصةهو أحد االتجاهات الح
 .إلحداث التكامل التربوي لهذه الفئة, بصفة عامة

 :المنهج واألدوات
لمالءمته لطبية وأهداف البحث من , د البحث الحالي علي المنهج الوصفيميعت 

المنهج حيث يهتم هذا , حيث جمع المعلومات والبيانات عن الظاهرة موضوع الدراسة
بتوفير أوصاف دقيقة للظاهرة المراد دراستها بجانب تحديد الظروف والعالقات التي توجد 

نما يتضمن قدرًا من التفسير, بين الوقائع   .(6)حيث ال يقتصر علي جمع المعلومات فقط وا 
واهم , وهو ما يتفق مع الدراسة الحالية من حيث جمع المعلومات عن نظام الدمج 

واألدوار التي يقوم بها المعلم داخل الفصل بما , م المشكالت التي يواجههامتطلباته واه
ومن خالل ذلك يمكن التوصل إلي , يتناسب مع التلميذ العادي وذوي االحتياجات الخاصة

 .نظام الدمج ضوءمجموعة من األدوار المقترحة للمعلم في 
 :أداتا الدراسة

 :التالية األدواتاعتمدت الدراسة الحالية علي 

                                                           

(1)   التربوية والنفسيةمناهج البحث في العلوم (: 7111) وآخرونمحمد عبد الظاهر الطيب ,

 .111ص, مكتبة االنجلو, القاهرة
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التعرف علي الواقع الفعلي لألدوار والمهام التي واستخدمتها الدراسة في : المقابلة .6
 معلماً ( 65)وطبقت علي عينه قدرها , يقوم بها المعلم في فصول ومدارس الدمج

 .ومعلمة من المدارس العادية المطبق بها الدمج
من أعضاء هيئة ( 40) واستخدمتها الدراسة الحالية علي عينة قوامها: االستبانه .6

 .محافظة البحر األحمربوموجهي الدمج , التدريس

 :الدراسات السابقة
 :بموضوع البحث الصلةتعرض الدراسة فيما يلي الدراسات السابقة ذات 

) الكفايات التربوية الالزمة لمعلمي العلوم للمدرسة الشاملةدراسة بعنوان  هدفت
كما , الالزمة لمعلمي العلوم بمدارس الدمج الشامل التربويةرصد الكفايات (: 6006

ضرورة  إليوتوصلت الدراسة , وتدريب المعلمون قبل الخدمة إعدادتناولت الدراسة برامج 
وضع مقررات خاصة بتعليم , والعاديين معا للمعاقين املالمعلم الش إعدادبنظام  األخذ

 .(6)المعلم قبل الخدمة إعدادالمعاقين في برامج 
 األساسيمدارس التعليم  إدارةادوار ومشكالت "بعنوان  أخريبينما هدفت دراسة   
المدرسية وتعوق الدمج الشامل  اإلدارةالمشكالت التي تواجه  أهمتحديد (: 6002)

المدرسية في ظل الدمج  لإلدارةالمستقبلية  األدواروتحديد , األساسيبمدارس التعليم 
 إليهومن ابرز ما توصلت , دلفي وأسلوبواستخدمت الدراسة المنهج الوصفي , الشامل

, الدراسة وجود بعض المشكالت التي تواجه المدارس منها ارتفاع كثافة الفصول الدراسية
 وأوصت, وضعف تقبلهم لفكرة الدمج, ضعف معرفة المعلم والمدير بخصائص المعاقين

                                                           

, الكفايات التربوية الالزمة لمعلمي العلوم للمدرسة الشاملة(: 7117)عبد العليم محمد عبد العليم  (1)

مؤتمر التربية الخاصة في القرن , "المستقبل وأفاقتحديات الواقع " المؤتمر العلمي السادس 

 .جامعة المنيا ,كلية التربية, الحادي والعشرون
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 بأدوارهتطوير قدراته للقيام  إلية بضرورة تنظيم دورات تدريبية للمعلم والمدير تهدف الدراس
 .(6)في ظل مدخل الدمج الشامل

دمج ذوي االحتياجات ( " 6060)دراسة عبد المطلب القريطي" وتناولت دراسة  
علي تعرف ال أيضاً , الدمج ودوافعه والفوائد المتوخاه منه: الخاصة في التعليم العام

 أهمية إلي أيضاً وتوصلت , برنامج الدمج أهمية إليالدراسة  توأشار , مستلزمات تطبيقه
داريةكوادر بشرية  إعداد لحقوق ذوي  وداعمة, يمية متفهمه لفلسفة الدمج وأهدافهتعل وا 

الخدمة  أثناءمع كفالة التدريب المستمر , والتجديد بالمرونةاالحتياجات الخاصة تتسم 
الفئات التي يتم  للمعلمين والعاملين في مدارس الدمج لتطوير مهاراتهم المهنية وفقا لطبيعة

 . (6)فصول العادييندمجها بمدارس و 
رؤية مستقبلية لكفايات وادوار المعلم العادي في برامج " كما هدفت دراسة بعنوان

معلم الدمج من وجهه نظر إلي تحديد الكفايات التي يجب أن يتمتع بها (: 6066)الدمج
واعتمد الدراسة علي المنهج , علم ومتطلبات نجاحهمواألدوار المطلوبة من ال, خبراء التربية

وجاءت نتائج الدراسة بأهمية توفر كفايات خاصة بالتربية الخاصة وتخطيط , الوصفي
م وان يت, البرامج وكفايات االتصال وطفايات خاصة بطرق التدريس لدي معلمي الدمج

ن يكون المعلم من ألتطبيق برامج الدمج و  واجتماعياً  اختيار معلمين مؤهلين مهنياً 
 .(3) االيجابية نحو الدمج تأصحاب االتجاها

                                                           

بمصر في تحقيق الدمج  األساسيمدارس لتعليم  إدارةادوار ومشكالت (: 7112)حنان حسن سليمان  (6)

 .75ع, 17مج , جامعة الزقازيق, مجلية كلية التربية, "دراسة مستقبلية"الشامل للمعاقين 
, ورقة عمل, دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم العام(: 7111)عبد المطلب أمين القريطي  (7)

مؤتمر مستقبل إعداد المعلم في كليات التربية وجهود الجمعيات العلمية في عمليات التطوير 

 .جامعة حلوان, كلية التربية ,مارس 22-25, المؤتمر العلمي السادس عشر,بالعالم العربي

دمج ذوي  رؤية مستقبلية لكفايات وادوار المعلم العادي في برامج(: 7111)عبد الباقي محمد عرفة (0)

, األزهرجامعه , لية التربيةكمجلة , االحتياجات الخاصة مع العاديين في المملكة العربية السعودية

 .142ع , 7مج 
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 بعنوان اتجاهات معلمي المدارس االبتدائية أخريبينما كان الهدف في دراسة 
علي اتجاهات المعلمين  التعرف, (6066)العاديين  أقرانهماالوتيزم مع  أطفالنحو دمج 
في المدارس العامة معتمده علي بعض المتغيرات  أقرانهماالوتيزم مع  أطفالنحو دمج 
, االوتيزم بأطفالبالجوانب المعرفية المرتبطة  واإللماموالمؤهل والتخصص , مثل الجنس

من و , واعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي, واحدث االستراتيجيات التعليمية الفعالية 
الدراسة وجود اتجاهات سلبية لدي معلمي المدارس  إليهاابرز النتائج التي توصلت 

عدم وجود فروق ذات داللة  إلي إضافة, االبتدائية نحو دمج االوتيزم بنسب كبيرة
 أوصتوقد , االستراتيجيات التعليمية أوالخبرة  أوالمؤهل  أولمتغير الجنس  إحصائية

تدريبية من جانب وزارة التربية والتعليم وكليات التربية  الدراسة بضرورة تنفيذ دورات
 . (6) للمعلمين العاديين بمدارس الدمج

بعنوان دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس وسعت دراسة 
وجهه نظر المعلمين والمعلمات نحو دمج ذوي التعرف علي إلي : (8107)األساسية

, والتعرف علي الجوانب المختلفة للدمج منها الجانب التعليمي, اإلحتياجات الخاصة
معلمة في و معلم ( 650)واستخدمت الدراسة استبنانة موجهه الي , واالجتماعي, والنفسي

وجود  ها الدراسةومن أهم النتائج التي توصلت إلي, مدرسة من المدارس األساسية( 61)
ن أإضافة إلي , إتجاهات سلبية لدي معظم العينة نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة

                                                           

) معلمي المدارس االبتدائية نحو دمج أطفال االوتيزم اتجاهات(: 7111)محمد كمال أبو الفتوح  (1)

دراسة سيكولوجية في ضوء بعض  مع أقرانهم العاديين في المدارس العامة( األطفال الذاتويين

 .جامعة بنها, كلية التربية, يوليو 05-07, المؤتمر العلمي لثاني لقسم الصحة النفسية, المتغيرات
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ن هؤالء التالميذ أو , المعلمين يواجهون مشكالت في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة ضبع
 .(6)يواجهون بعض المشكالت في استيعاب المنهج وفق قدراتهم

بعنوان فلسفة دمج ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس  كما سعت أخري
والتعرف علي أهم المعوقات في دمج ذوي , لي تحديد فلسفة الدمجإ (:8106)العاديين

ية الدمج من وجهه نظر المعلمين لاالحتياجات الخاصة إضافة إلي أهم المشكالت في عم
ة وأسلوب دراسة الحالة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي واالستبان, بمحافظة الغربية

, األساسي والثانوي موطبقت االداه علي معلمي مرحلتي التعلي, علي محافظة الغربية 
وتوصلت الدراسة الي وجود بعض المشكالت الخاصة بالدمج مثل , معلم( 380)بواقع 

جاء في المقدمة المشكالت و االمكانات المدرسية , لمعلما, مشكالت خاصة بالمنهج
وفي ذلك داللة علي ضرورة توفير التدريب واالعداد المهني المناسب  ,علمالخاصة بالم

 .(6)للمعلم وتلبية احتياجاته الوظيفية كي ينجح في أداء دوره ومن ثم تحقيق الدمج ألهدافه
مدي تقبل المجتمع لدمج ذوي االحتياجات الخاصة بينما هدفت دراسة 

الي التعرف علي مدي تقبل المجتمع لفكرة الدمج في الروضات والمدارس  (:8106)
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي واعتمدت علي  ,العادية في ضوء بعض المتغيرات

واظهرت النتائج إلي وجود اتجاهات إيجابية نحو الدمج , فرداً ( 665)استبانة موجهه الي 
بية نحو دمج الحاالت الشديدة مثل الشلل ووجود اتجاهات سل, في الروضات والمدارس

وعدم وجود فروق داللية في مدي تقبل , االعاقة البصرية الشديدة والصرع, الدماغي

                                                           

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس االساسية من وجهه (: 7116)رزكار مصطفي غفور  (1)

, جامعة بغداد, مجلة كلية األداب, دراسة ميدانية في مدارس مدينة السليمانية" نظر المعلمين

 .115ع

فلسفة دمج ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس العاديين ومشكالته (: 7112)هويدا محمود اإلتربي  (7)

مركز  , مجلة دراسات في التعليم الجامعي, دراسة حالة علي محافظة الغربية" كما يراها المعلمون

 .02ع , جامعة عين شمس, تطوير التعليم الجامعي
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المجتمع للدمج في الروضات والمدارس العادية تعزي للنوع او العمر أو المؤهل 
 .(6)األكاديمي

المعلمين نحو اتجاهات " جاءت دراسة بعنوان  األجنبيةوعلي صعيد الدراسات 
قياس اتجاهات المعلمين نحو الطلبة ذوي  إلي(: 6000")الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

من معلمي المدارس  معلماً  المدارس العادية بعينه بلغت سبعونالحاجات الخاصة في 
النتائج وجود اتجاهات ايجابية لدي المعلمين نحو ذوي االحتياجات  وأوضحت, العادية
تتباين , اإلعاقةتلك االتجاهات االيجابية لدي المعلمين كلما قلت درجة  تزداد, الخاصة

حيث تزاد كلما زادت خبرة المعلم في , درجة اتجاهات المعلمين باختالف متغير الخبرة
 .(6)التدريس

تحديد أهم العناصر  Brian Moore ((2005وكان الهدف من دراسة 
المساعدة علي نجاح تنفيذ دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في فصول ومدارس 

مدرسة ابتدائية بجنوب ( 11)مدرس ومدير من ( 621)التعليم العام وطبقت الدراسة علي 
وتوصلت الدراسة الي أهمية توافر مجموعة من , غرب فلوريدا بالواليات المتحدة االمريكية

وزيادة الدورات , توافر التكنولوجيا الحديثة بفصول ومدارس الدمج, صر المهمة منهاالعنا
لي اجراء بعض التعديالت علي المناهج الدراسية إإضافة  ,التدريبية للمعلمين والمديرين

 .(3) الطالب ذوي االحتياجات الخاصة قدرات لكي تناسب

                                                           

(1)   مدي تقبل المجتمع لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في الروضات (: 7112)ياسر فارس خليل

 .125ع, جامعة األزهر, مجلة كلية التربية, والمدارس العادية في ضوء بعض المتغيرات

(2) Cook,B.,Tankersley,M& Landrum,T(2000): Teacher’s Attitudes towards 

their Included Students with Disabilities. Exceptional Children Cleveland. 

State University. Volume: 67 issue: p.1. 

(3) Moore,B,(2005): Perception of Teacher and Administrators of the 

Organizational Supports for Inclusion Programs in Southwest Florida 

Elementary Schools,PhD. 
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إلي التعرف علي العوامل التي تساعد علي  ((Subban2006 ,وسعت دراسة 
نجاح نظام دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام في مدارس 

معلمًا ( 666)وقد شملت الدراسة , ذلك ودور اتجاهات المعلمين حول, فيكتوريا بأستراليا
كما استخدمت الدراسة مقاييس لقياس , من المدارس االبتدائية في جميع انحاء فيكتوريا

وأفادت نتائج , اتجاهات المعلمين حول دمج ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس العادية
صة مع أخذ دورات الدراسة الي وجود اتجاهات ايجابية لدي المعلمين نحو فكرة الدمج خا
إال انهم بحاجه الي , تدريبية حول ذوي االحتياجات الخاصة وفي مجال التعليم الخاص

ت التريبية تساعدهم علي القيام بأدوارهم كمعلمين يتمتعون بالشمولية مزيد من الدورا
 (6)بخصائص وتعليم العادي وذوي االحتياجات الخاصة

. 
التعرف علي واقع  إليهدفت الدراسة  (:2010)مسحية لنظام الدمجدراسة وفي 

بالمدارس االبتدائية , الممارسات الفعلية بفصول الدمج من قبل المعلمين بمدارس الدمج
شملت عينه قوامها واحد و وقد اجري الباحث استبيان , المتوسطة والثانوية بوالية نيويورك

ي تساعد علي نجاح وجود بعض العوامل الت إلينتائج الدراسة  وأشارت, وسبعون معلماً 
نوع , برامج الدمج ترجع لعده متغيرات ترتبط بمعلمي الدمج بالمدارس العادية من أهمها

وطرق , التي تالقها المعلم فيما يخص ذوي االحتياجات الخاصة ةالمؤهل والدورات التدريبي
, وضرورة توافر المعلم االستشاري, وشدتها ونوع اإلعاقة, معهم وطرق تعليمهم التعامل

  .(6)والتعاون بين المعلمين

                                                           

(1) Subban, ,P&Sharma,u(2006): Primary school teachers’ perceptions of inclusive 

education in Victoria, Australia, International Journal of Special Education, 

Vol,21,No,1. 

(2) Lisa.K, Chandra J. & Vince J. :(2010) Inclusion Classrooms and Teachers: A 

Survey of Current Practices, International  Journal of  Special 

Education, Vol 25, No 3. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2103034229_P_Subban
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2103034229_P_Subban
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2103034229_P_Subban
https://www.researchgate.net/journal/0827-3383_International_journal_of_special_education
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إلي التعرف علي اتجاهات المتدربين  Woodcock(2013)كما هدفت دراسة 
من معلمي المدارس االبتدائية ومعلمي المدارس الثانوية نحو دمج ذوي االحتياجات 

وتكونت العينة من معلمي مدارس االتعليم , الخاصة في الفصول الدراسية العادية
( 658)معلمي المدارس االبتدائية و من( 424), معلماً ( 156)بلغت  والثانوي, االبتدائي

وأشارت النتائج إلي أهمية برامج , من معلمي المرحلة الثانوية المشاركون في التدريب
وتقبل دمج ذوي اإلحتياجات , للمعلمين إلعداد معلم شمولي تقدم التدريب التي

  . (6)الخاصة
حيث كان (Donna .T,2015 ) .(6) .في دراسة  ولم تختلف النتائج كثيراً 

الهدف منها هو تحديد اتجاهات المعلمين بالمدارس تجاه دمج ذوي االحتياجات الخاصة 
بكل من مدارس التعليم العام والخاص في ست مدارس متوسطة بوالية , بمدارس العاديين

وبرامج الدعم , المعلم دإعدامحاور رئيسة هما  أربعالدراسة حول  أداةوقد بنيت , بنسلفانيا
دور المعلم في  وأخيراً , وجوانب الخبرة لدي المعلم بنظام الدمج , المقدمة ببرامج الدمج
نجاح برامج الدمج يعتمد علي المعتقدات  إلينتائج الدراسة  وأشارت, نجاح برامج الدمج

 إليلدراسة كذلك توصلت ا, ايجابية إليااليجابية لدي المعلم وتغيير االتجاهات السلبية 
يدية دون تعديل المناهج والمقررات بما يتناسب لتدريس تق أساليبمون علي لاعتماد المع

 إضافة, مع ذوي االحتياجات الخاصة وخاصة معلمي مدارس التعليم العام عن الخاص
 .مزيد من التطوير المهني لنجاح دورهم في برامج الدمج إليحاجة المعلمون  إلي

                                                           

(1) Woodcock,S (2013): Trainee Teachers' Attitudes towards Students with 

Specific Learning Disabilities, Australian Journal of Teacher 

Education,Vol 38,No1. 

(2) Donna .T(2015): General and Special Education Teachers’ Perceptions of 

Inclusion Philadelphia, Pennsylvania , PhD. 
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 :سات السابقةتعقيب عام علي الدرا
 : أنمن خالل العرض السابق للدراسات والبحوث التي تناولت الدمج والمعلم يتضح 

  ًيجب أن يحظي بكافة الوسائل واآلليات التي تساعد في  أن الدمج أصبح واقعا
من  أساسيوأن التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة هم جزء , نجاح برامجه

 .المجتمع
  للمعلم بالمدارس االبتدائية دور مهم ورئيس في نجاح برامج الدمج وعليه دور

 .فشل البرنامج أوكبير في نجاح 
 ةصايعد المعلم القادر علي التعامل مع التالميذ العاديين وذوي االحتياجات الخ 

وتكيفهم في البيئة التربوية التالميذ وحسن تقبلهم  هؤالءمطلب رئيس لدمج 
 .بأكملهاجتماعية واال

  التعامل مع  فيمن أبرز المشكالت التي تواجه تطبيق الدمج هو ضعف المعلم
 .التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة 

 :أوجه االستفادة
ويمكن تحديد أوجه , استفادت الدراسة الحالية من الدراسات والبحوث السابقة

 :االستفادة فيما يلي
  والتربية الدامجة ومتطلباتهاالتعرف بصورة وضح عن برنامج الدمج. 
 البرنامج يعد  تأن توافر اإلمكانات البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع متطلبا

 .وغير ذلك يعد سبب من أسباب فشل البرنامج ياً ضرور  أمراً 
 بناء أدوات الدراسة الميدانية. 

 .واالختالفأوجه الشبه 
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, سات والبحوث السابقة في تناولها للدمج والمعلماتتشابه الدراسة الحالية مع الدر 
 .المستخدمة واألدواتوتتفق مع بعضهم في المنهج 

بينما تختلف الدراسة الحالية عنهم في المشكلة والهدف من الدراسة حيث تناولت 
في نجاح برامج  اإلدارةودور , معظم الدراسات السابقة الكفايات الخاصة بمعلم الدمج

أدوار مقترحة للمعلم بالمدارس االبتدائية في ضوء ناولت الدراسة الحالية بينما ت, الدمج
 .نظام الدمج

 .اإلطار النظري
 :ا يليكموسوف يتم تناول هذا الجزء من خالل عدة محاور وذلك 

  .األهمية -الدمج مفهومة: المحور األول
لقد تطورت عمليات رعاية المعوقين وتربيتهم من مرحلة الرفض والعزل  :الدمج

تاحةمرحلة التدريب والتأهيل  إليطور الرعاية واالهتمام ب مروراً   للحياةالفرصة لهم  وا 
بمدارس العاديين  المعتادةالعاديين مع تقديم الرعاية التربوية والتعليمية  أقرانهمالطبيعية مع 

مع تزويدهم بالمساعدات الخاصة , فرص االندماج الكلي في المجتمع أولين يكون ذلك وأ
 . التي تناسب احتياجاتهم

, 6(6)التعميم أولقد تطور مفهوم الدمج وظهرت مصطلحات مثل توحيد المساق و 
وهو   "Mainstreaming"ويعبر المصطلح األول عنه بكلمة , والدمج الشامل, والتكامل

الفصول العادية لجزء من اليوم  إلييعبر نقل المعاقين من الفصول والمدارس المنفصلة 
 األكاديميالتعليم  ذوي االحتياجات الخاصةطوال اليوم الدراسي بحيث يتلقي  أوالدراسي 

                                                           

(1)  David,B, et al (2002): What Does a Principal Need To Know about 

Inclusion, ERIC Digest, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED473828.pdf. 
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 أومثل الغداء  األكاديميةغير  األنشطةفي فصول خاصة وييتم دمجهم مع العاديين في 
 .وذلك في سبعينيات القرن الماضي, ربما الفن والموسيقي أوية التربية الرياض

  :أنواع أربعهويعني التكامل وله  "Integration"المصلح الثاني فيعبر عنه بكلمة  ماأ
ويعبر عن وضع ذوي االحتياجات الخاصة في فصول خاصة ملحقة : التكامل المكاني
 .بالمدارس العادية

تلبية االحتياجات االجتماعية والتفاعل االجتماعي بينهم  إليويهدف : التكامل االجتماعي
خالل  األكاديميةغير  األنشطةحيث يتم دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين في 

 .الراحة أوقات
ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين في استخدام  إشراكوهو يعين  :التكامل الوظيفي
 .الموارد المتاحة

في المجتمع بعد  للحياةالفرصة لذوي االحتياجات الخاصة  إتاحةوهو  :التكامل المجتمعي
 .(6)أنفسهمبحيث يضمن لهم حق العمل واالعتماد علي , تخرجهم من المدارس

تشمل مدارس التعليم العام علي اختالف  أنعلي : الشاملالدمج مفهوم يعبر و 
وعلي  واإلعاقاتعلي التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة من جميع الفئات  أنواعها

 .تقدم وتكفل الرعاية الخاصة لكل تلميذ أنالمدرسة 
 :لدمجالتربوية ل األهمية

يراد به معاملة ذوي االحتياجات الخاصة  جديداً  تربوياً  تطبيقاً يعد الدمج الشامل  
مكاناتهموذلك في حدود قدراتهم , معاملة العاديين وان عملية دمج ذوي االحتياجات , وا 

الخاصة مع العاديين في فصولهم ومدارسهم سوف يعود بالفائدة علي من لهم عالقة 

                                                           

مكتبة , القاهرة, التربية الخاصة للمعاقين عقليا بين العزل والدمج(: 7117)سهير محمد سالمة (1)

 .17-11ص ص , زهراء الشرق
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, سواء ذوي االحتياجات الخاصة ذاتهم, جميعاً  العمليةغير مباشرة بهذه  أومباشرة 
 :يليوذلك كما , واسر غير العاديين والمجتمع, والمعلم, والتالميذ العاديين

 .لدمج علي ذوي االحتياجات الخاصةالتربوية ل األهمية  .0
دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين سوف يكون له لعديد من الفوائد  نإ 

لي التفاعل إالتالميذ جميعهم بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة يحتاجون  أن:منها
وهذا يساعد , أخري جهةمن  ومع بعضهم بعضاً , جهةاليومي المباشر مع المدرسين من 

وجود ذوي االحتياجات  أنكذلك , والمهارات االجتماعية األكاديميةنمو كل من المهارات 
قصار جهدهم ليفعلوا مثل ما يفعله يبذلوا  أن إليالخاصة مع زمالئهم العاديين يدفعهم 

يقنع ويقنعهم و  أزرهميعززهم ويشد من  األساليبوكان هذا النوع من , العاديين زمالئهم
, فالدمج يساعد علي نمو االتجاهات االيجابية, بأنهم جزء من الفصل العادي اآلخرين

تفادي التأثير ,االجتماعية للحياة اإلعداد, واالجتماعية األكاديميةواكتساب المهارات 
 .(6)السلبي لنظام العزل

الدمج المدرسي لذوي االحتياجات الخاصة في النقاط  أهميةويمكن تلخيص  
 :التالية
  ًللنمو  مناسباً  يعطي الدمج فرصة اكبر لذوي االحتياجات الخاصة ومناخا

من خالل تكوين العالقات االجتماعية , والنفسي واالجتماعي األكاديمي
 .والصداقات مع التالميذ العاديين

  بالتقبل واالحترام من زمالئه  اإلحساسيمد الدمج ذوي االحتياجات الخاصة
ويتاح له الفرصة للحرية وتكوين عالقات وصداقات مع تالميذ من نفس , العاديين

 .سنه
  يكسب الدمج ذوي االحتياجات الخاصة الفرصة الكتساب مواقف حياتية واقعية

بمشكالت هي جزء من المشكالت  أشبهالمجتمع الكبير ومشكالت  إلياقرب 
 .عتمللمجالعامة 

                                                           

(1) 


دار الكتاب , القاهرة, 7ط ,الدمج في مدارس التعليم العام وفصوله(: 7116)كمال سالم سيسالم  

 .74-71ص , الجامعي
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  خاصة مع , فرص اكبر لزيادة الخبرات التعليمية والثقافية إتاحةيعمل الدمج علي
وجود معلم مؤمن بأهمية الدمج وسمات وخصائص ذوي االحتياجات الخاصة 

 .إدماجهم وأهمية, ولدية اتجاهات ايجابية نحوهم
 وبقيمته, يساعد الدمج ذوي االحتياجات الخاصة علي الشعور بالثقة في النفس 

مكاناتهيدرك قدراته  أنويساعده علي , الحياةفي   .وا 
  .الدمج علي التالميذ العاديينالتربوية  األهمية  .8
نماالدمج علي ذوي االحتياجات الخاصة  أهميةال تقتصر   العاديين  ذالتالمي وا 

يساعد الدمج التلميذ العادي علي تغير اتجاهاته نحو ذوي االحتياجات  :حيثوذلك  أيضا
له  أخاً المختلفة باعتباره  األنشطةيشترك معه في مجاالت  أنويشعره بأنه يجب , الخاصة

ومشاركته , نحو مساعدته وتنمية قدراته وان عليه واجباً , عنه غريباً  في البشرية وليس كائناً 
التي يجيدها وربما يتفوق فيها علي  األعمالمنه في  واالستفادةبل , المختلفة األعمالفي 

يتعود علي تقبل التلميذ من  أنكذلك يساعد الدمج التلميذ العادي علي , كثير من العاديين
 . (6)مختلفين عنه أشخاصذوي االحتياجات الخاصة ويشعر باالرتياح مع 

 :أنه العادي للتلميذالدمج المدرسي  أهمية من أن إضافةكذلك يمكن 
 ذوي دمج نحو السلبية لديه  تاالتجاهاعد الدمج التلميذ العادي علي تعديل ايس

 .االيجابية إلياالحتياجات الخاصة 
   يزيد من فهم واحترام التلميذ العادي للفروق الفردية بين جميع  أنيمكن للدمج

 .التالميذ داخل الفصل
 .للمعلمبالنسبة لدمج التربوية ل األهمية .ج
دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين سوف يكون له لعديد من الفوائد  نإ 

ال تقتصر الخدمات حيث  أيضا بالفصول والمدارس العادية المطبق بها نظام الدمجللمعلم 
علي الخبرات والبرامج التربوية السوية وال علي  وفصولهالتي تقدم في مدارس الدمج 

                                                           

(1) 


, التدخل المبكر, الشاملالدمج : خدمات ذوي االحتياجات الخاصة(: 7117)زينب محمد شقير  

 .71ص , مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, التأهيل المبكر
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بل البد من توافر , تي تساعد علي تطبيق عملية الدمجوالمواد التعليمية ال األساليب
مدرسين علي مستوي عال من الكفاءة والتخصص وعلي هؤالء المدرسين اكتساب 
المهارات الالزمة التي تؤهلهم للعمل مع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس 

مع فصل غير متجانس يجمع بين مكوناته تالميذ ذوي  فتعامله, التعليم العام وفصوله
 أماميعد فرصة  واإلمكاناتعادين ومختلف القدرات  أخرييناالحتياجات الخاصة مع 

المدرسين لتنمية وتطوير مهاراتهم المهنية في مناخ من العمل التعاوني المدعوم من 
 .(6)التربوية جميعها األطراف

 :م في النقاط التاليةالدمج للمعل أهميةويمكن تلخيص 
  يساعد نظام الدمج المعلم في المدارس العادية علي زيادة التعاون بينه وبين

كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة وطرق  حوللتربية الخاصة امعلمي 
 , تعلمهم وسلوكياتهم

  الطرق  ثبأحديمد الدمج المعلم العادي بفرص التنمية المهنية من خالل معرفته
 .والوسائل للتعامل مع الفصل غير المتجانس من العاديين وغير العاديين

  يزود نظام الدمج الجانب الثقافي لدي المعلم العادي من خالل االلتحاق بورش
, حيث تزودهم بمعلومات عن خصائص ذوي االحتياجات الخاصة, العمل
, ت ايجابية نحوهموتنمي لديهم اتجاها, ودرجاتها وأنواعها, اإلعاقة وأشكال

 .وتقبلهم في المجتمع
 . لدمج علي المجتمع واسر ذوي االحتياجات الخاصةالتربوية ل األهمية .د
دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين سوف يكون له لعديد من الفوائد  نإ 

دمج  إليالتي دعت  األسباب أهممن  أن :سر ذوي االحتياجات الخاصة منهاأللمجتمع و 
ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام وفصوله هو تحقيق قيم العدالة 

, فالتالميذ يتعلمون من هذه القيم عن طريقة الممارسة العقلية لها في المدرسة, االجتماعية

                                                           

(1)  مكتبة االنجلو المصرية, القاهرة, الدمج بين جدية التطبيق والواقع(: 7111) هال السعيد ,

 .21ص
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ونظام الدمج هو , ن في الحقوقمتساوي جميعاً  أنهم إالوبالرغم من االختالفات بينهم 
وذلك علي خالف ما كان يعمل به في ظل نظام العزل , المساواةذه دليل علي ه أوضح
خاصة وان المجتمعات تمر , واحترامها الفروقفالدمج يعزز ممارسة وتقبل , السابق

ومن المجال الوطني المحدود , عصر المعلومات إليبمرحلة التحول من عنصر الصناعة 
مدارس تنادي بفكرة  إليوذلك دعي الحاجة , اإلطرافالمجال العالمي المترامي  إلي

 .(6)والتعاون بين مواطنيه جميعهم وتعززها وتطبقها األمنالمجتمع الواسع القائم علي 
 :سر غير العاديين في النقاط التاليةأالدمج للمجتمع و  أهميةويمكن تلخيص 

  أبنائهميخلص الدمج اسر ذوي االحتياجات الخاصة من القلق المستمر حيال ,
 .واإلحباطوتخليصهم من الشعور بالنقص 

  من ذي قبل خاصة لو وجدت  أكثربالتلميذ  ماالهتماعلي  األسريساعد الدمج
 .تقدم ملحوظ في تعلم التلميذ في فصول العاديين

  بغض النظر عن  الفئاتتقبل جميع  يعل أفرادهيساعد الدمج المجتمع بجميع
 .لعزلة مبررليست  نهاوأ اإلعاقة
 .واهم مشكالته بالمدارس االبتدائيةواقع الدمج : المحور الثاني

بالمدارس وسوف يتناول هذا المحور من خالل التعرف علي تجربة الدمج  
التي نظمت برنامج الدمج  توالقرارابالسياسات  مروراً  ةالتجريبيمن الفكرة  بدءاً  االبتدائية

 .المشكالت التي يواجههاوأهم  اإلعاقةودرجة  دمجهاوالفئات المراد 
خطت جمهورية مصر العربية خطوات سريعة باهتمامها بدأت فكره الدمج عندما   

ء بتطبيق برنامج التأهيل المرتكز دويظهر هذا االهتمام من خالل الب, بذوي االحتياجات
بالتعاون م وزارة الشئون االجتماعية ( 6226)والمجتمع في مصر عام  األسرةعلي 

وتوفير برامج  اإلعاقةبهدف االكتشاف والتدخل المبكر للحد من  األمهاتيف بمشروع تثق
 ,التقييم وتقديم برامج التأهيل والتدريب للطالب المعاق داخل المنزل

                                                           

.72-76ص ص , مرجع سابق: كمال سالم سيسالم (1)
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هتمامات الدولة بذوي العاقة بدأ مشروع الدمج خطواته األولي بتعاون مركز إومن   
وزارة التربية والتعليم كمشروع  وبدعم من( 6228)مع هيئة اليونسكو عام , سيتي احد

قومية لتطبيق فلسفة  إستراتيجيةوضع  إليفيه تجريبي استطالعي يهدف في نهاية العمل 
المشاركين في المشروع  إيمانوقد بدأت مهام العمل مرتكزة علي حجز الزاوية من , الدمج

بقضية الدمج باعتبارها ذات فائدة تعود علي الطالب ذوي االحتياجات الخاصة الطالب 
 .(6)العاديين األخريين

والتي , 6222سنه  إلي 6228سنه  اإلعدادمن مرحلة  األولبدأ المشروع عامة  
 :(6) شملت علي عده خطوات

وتضم : الفنية واالستشارية اللجنةعداد اللجان المسئولة عن متابعة المشروع وهي إ .6
في تخطيط ومتابعة وتقييم  األساسيمختلف التخصصات والخبرات لتصبح المرجع 

تقوم هذه اللجنة بزيارات : ولجنه فريق المساندة والدعم, مراحل المشروع العملية
ذوي  األطفالتربية والتعليم لمتابعة لمدارس الدمج التابعة لوزرة ال أسبوعية

االحتياجات الخاصة والمدرسين من خالل بطاقات مالحظة وكذلك متابعة دور 
 .وأبنائهموتفاعلهم مع المدرس والمدرسة  األمور أولياء

 أساسيةبل وضعت نقاط , السهل باألمرولم يكن اختيار المدارس : اختيار المدارس .6
 :أهمهاالختيار المدارس 

 كبيراً  في مصر وتستوعب عدداً  انتشاراً  األكثرفهي النموذج : حكوميةمدارس  . أ
ولذلك , في المستويات المتوسطة والفقيرة من المجتمع المصري األطفالمن 

الدمج بالمدارس الحكومية هو التحدي الحقيقي لمركز سيتي ولقضية  أصبح
 .لدمج

هذا العمل  أداءعلي  واإلقدامأن يكون مدير المدرسة علي درجة من االقتناع  . ب
فإن هناك بعض المعتقدات , لم يكن بالعمل السهل أيضاً الدمجي وهذا 

                                                           

 .050-051ص, مرجع سابق: هال السعيد (1)

(7)   21-22ص ص , مرجع سابق: إسماعيلمحمد صادق. 
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وعملية , الخاطئة عن ذوي االحتياجات الخاصة مرتكزة في بعض العقول
" واإلعالمبرنامج التوعية " ولذلك تولي , تغيير االتجاهات عملية ليست سهله

قبل البدء في الدمج وأثنائه  تجاهاتالتوعية وتغيير اال مهمةداخل المركز 
 .أيضاً 

ذوي : ذوي االحتياجات الخاصة وهم األطفالتحديد الفئات المستهدفة من  . ت
 .ذهنية إعاقة -حركية إعاقة -ضعف سمعي -ضعف بصري

 قلفري تربوياً  إعداداً الفني والتربوي قبل بدء مرحلة التطبيق وشملت  اإلعداد . ث
عداداً , المساندة ثم بدأ الدمج خطواته , رس لفصول الدمجلمدرسي المدا فنياً  وا 

 .اآلن حتىمن تلك التجربة 
 :منها أموروقد تبين من واقع التجربة عدة 

وهذا استلزم تدريبات مستمرة : تشدد بعض مدرسي الفصول في سياستهم التدريبية .6
عملهم في الفصول لطرح نماذج مختلفة  أداء أثناءومتابعة ميدانية لهم , للمعلمين

 .من طرق التدريس
حيث يتم وضع الطفل داخل الفصل ولكنه مهمل : غياب مفهوم الدمج الحقيقي .6

, الدمج هو دمج تفاعلي أنفكان هناك متابعة مستمرة لتوضيح , حد كبير إلي
 .وليس تواجدي فقط في الفصل

وقد , ذوي االحتياجات الخاصة في بداية العام األول لزميلهم األقرانعدم تقبل  .3
 أو, إليهجميعهم من خالل قصص محببة  لألطفاليستلزم ذلك توعية مستمرة 

 . (6)اآلباءبمشاركة  األطفالالعاب مشتركة وحفالت تجمع 
جهود لدمج ذوي لجمهورية مصر العربية  أنومن خالل ما سبق يتضح  

ومحاولة تقبلهم ودمجهم بالعملية التعليمية , االحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام
جات ذوي االحتيا إعدادعبارة عن فكرة تجريبية ومع تزايد  كانت أنمنذ , والمجتمع ككل

                                                           

(1)  تاالفلسفة والمنهج واآللي" دمج ذوي االحتياجات الخاصة (: 7112)فتحي مصطفي الزيات" ,

 .766ص , دار النشر للجامعات, القاهرة
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نمامدارس المصرية ليس فقط الحكومية تلك التجربة واقع فعلي بال أصبحت  أيضاً شمل  وا 
 أنوعرس علي مختلف كما شملت المدا, والتجريبية الرسمية للغات, المدارس الخاصة

 ,تعليمبشروط تحددها وزارة التربية وال اإلعاقاتمختلفة من 
حدد الفئات التي يتم دمجها , 6061لسنه ( 656) ومع صدور القرار الوزاري رقم 

 :كما يلي البسيطة وذلك اإلعاقةوهي الطالب ذوي  بمدارس وفصول العادين
 (.1/10)إبصارهيتم قبول التلميذ الذي يبلغ حده : البصرية لإلعاقةبالنسبة  . أ

والشلل , الحركية اإلعاقةيتم قبول جميع درجات : الحركية لإلعاقةبالنسبة  . ب
 .الدماغي باستثناء الحاالت الشديدة والحادة منها

السمعية بحيث ال تقل  اإلعاقةيتم قبول التلميذ ذو : السمعية لإلعاقةبالنسبة  . ت
 .بلديسي( 40)عن 

( 15)تقل درجة الذكاء عن  أاليشترط للقبول : الذهنية لإلعاقةبالنسبة  . ث
 .باستخدام مقياس ستانفورد بينيه

علي مقياس ستانفورد ( 84-18) درجة ذكائه بين يتراوحيتم قبول من : بطيئو التعلم . ج
 .بينيه

والتي يصدر بشأنها , وتشتت االنتباه, وفرط الحركة, اضطرابات طيف التوحد إعاقات . ح
من وزارة  المعتمدةالجامعية  أوالمستشفيات الحكومية  أوقرار من التأمين الصحي 

 .والتعليم ةالتربي
 .(6)بمدارس الدمج اإلعاقةال يتم قبول متعددي  . خ
يعد المعلم و الدمج واجه ويواجهه العديد من المشكالت  أنيتضح وبتحليل الدمج  

 :أهمهامن المشكالت من  أخريمجموعة  إلي إضافة, محور رئيس من تلك المشكالت
من ضعف معرفته بخصائص ذوي االحتياجات , المعلم بإعدادمشكالت خاصة  .6

ضعف معرفته  إلي إضافة, وضعف معرفته بطرق التدريس المناسبة, الخاصة
 .بالوسائل التكنولوجية المستخدمة في تدريس ذوي االحتياجات الخاصة

                                                           

(1)   7مادة , مرجع سابق(: 7112) 757قرار وزاري رقم. 
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كالت الخاصة بالمباني المدرسية والتجهيزات منها ضعف توافر شبعض الم دوجو  .6
ارتفاع كثافة الفصول , الوسائل التعليمي الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة

 .العادية
كضعف القدرة , جتماعي بالمدرسةوجود بعض المشكالت الخاصة بالمناخ اال .3

وجود بعض المشكالت , علي حفظ النظام من قبل المعلم والمدير داخل المدرسة
 .(6)السلوكية لدي ذوي االحتياجات الخاصة

لخاصة بمدارس العاديين وانعكاساتها ذوي االحتياجات ا دمجمتطلبات : الثالثالمحور 
 :علي ادوار المعلم العاديالتربوية 

توافر مجموعة من المتطلبات الواجب  إليحتاج نجاح الدمج بمدارس العاديين ي 
 :تلك المتطلبات أهمتوافرها لتسهيل تحقيقه ومن 

دارتهابالمدرسة متطلبات تتعلق  - أ  :وا 
دارتهاتطوير المدرسة الدامجة  ينبغي .6 بحيث يشمل استخدام وتوظيف كافة  وا 

المصادر والموارد المادية والبشرية لتفعيل فلسفة الدمج وممارساته علي نحو 
 .ايجابي متاح وناجح

علي وعي كاف ومتجدد بمتطلبات الدمج والتربية  اإلدارةتكون  أنيتعين   .6
بحيث يكون لديها كافة الخطط والمعالجات التي تستجيب لمختلف , الدامجة

وحدتها بحيث تتكامل ادوار المعلمين  أنماطهااختالف  يوالمشكالت علالمواقف 
خارج  أكانتسوء  المساندةالمدرسية والهيئات  واإلدارة األمور وأولياءوالطالب 

 .داخلها أولمدرسة ا
 اإلدارةمج وممارساته والياته يتوقف علي كفاءة وفاعلية دنجاح عمليات ال أن .3

االيجابية الفعالة من خالل تطوير وتنمية  األدوارالمدرسية التي تقف خلف 
   .(6)االتجاهات االيجابية للقائمين علي عمليات الدمج والياته

                                                           

(1)  52ص , مرجع سابق: حنان حسن سليمان. 

 .120ص  ,مرجع سابق: فتحي مصطفي الزيات (7)
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 :خاصة ببرنامج الدمجمتطلبات   - ب
واالحتياجات المادية والفنية والبشرية والوسائل التعليمية  اإلمكاناتتوفير جميع  .6

 .المساعدة لتطبيق البرنامج
 .قابلة للقياس ةموضوعيبصياغة  المدىالبرنامج البعيدة والقريبة  أهدافتحديد  .6
 .وضع معايير ثابتة يتم االعتماد عليها في عملية الدمج .3
 .نفسيين ومعلمي التربية الخاصة وأخصائيينمين توفير الكوادر البشرية من معل .4
 .اختيار الحاالت القابلة للدمج .5
يستطيع االندماج مع الطالب العاديين  حتى وانفعالياً  نفسياً  يكون التلميذ متكيفاً  أن .1

 .(6)في المدرسة
 :متطلبات خاصة بمعلم الدمج .ج 
العناصر الرئيسة لنجاح  أهميعد معلم المدارس العادية في ظل نظام الدمج من   

الدمج خاصة وان افتقار معلم الدمج للمعارف والمهارات الخاصة بكيفية التعامل مع ذوي 
متطلبات الدمج الخاصة  أهموتتمثل , االحتياجات الخاصة يؤثر بالسلب علي تعليمهم

 :بالمعلم
لمهارات بما يسمح لهم بامتالك المعارف وا وتأهيلهم, تدريب معلمي التربية العادية .6

وتحديد , المتعلقة بالتعرف علي التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة وتحديدهم
شأنهم في ذلك شأن , كيةو واالجتماعية والسل األكاديمية مباحتياجاتهالوفاء  آليات

 .معلمي التربية الخاصة وخبرائها
المعلم العادي للتفاعل والتعامل لما يصدر عن ذوي االحتياجات الخاصة  إعداد .6

والقواعد التي تحكم , العاديين أقرانهمتجاه  أقرانهم أفعالوردود , سلوكياتن م
 .المدخالت التدريسية التي تقدم لهم إعدادمع , سلوكياتهم داخل الفصل والمدرسة

 أنماطتدريبهم لتكييف المناهج والمدخالت التدريسية عموما لكي تتالءم مع  .3
بحيث تكون ذات تأثيرات , االحتياجات التربوية للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة

                                                           

(1)  171-112ص ص , مرجع سابق: هال السعيد. 
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ذوي االحتياجات  وأقرانهميين دعلي التالميذ العا واجتماعياً  أكاديمياً ايجابية 
 .الخاصة

 

 إكسابهمبين المعلمين العاديين ومعلمي التربية الخاصة مع ضرورة توفير التعاون  .4
  .(6)المهارات المتعلقة بممارسات الدمج في الفصول والمدارس العادية

 :أهمهانجاح الدمج يعتمد علي مجموعة من المتطلبات  أن يستخلص من ذلك

 ينبغي توافر فلسفة عامة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة وخطة منظمة. 
  التربية الدامجةو لفكرة الدمج  ةومقتنعداعمة مدرسية  إدارةتوفير. 
 جنب وتوفير تدريبهم وتأهيلهم إلي معلمي التربية العادية وغير العادية جنباً  تعاون ,

 .البرنامجبذلك يصبح هؤالء مشكلة تعوق نجاح  األخذوبدون 
 بما يوفر فرص التعلم للتلميذ العادي وغير العادي, تعديل المناهج الدراسية وتكيفها. 
 لخاصةا االختيار الدقيق للتالميذ ذوي االحتياجات. 
 والتعامل مع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة لستقباتأهيل التالميذ العاديين ال. 
  رئيسة للتربية  عناصرمتطلبات الدمج التروي تمثل  أنوفي ضوء ما سبق يمكن القول

ويعد المعلم العادي في ضوء التربية تتكامل مع بعضها البعض  أنالدامجة يجب 
, الدامجة عنصر رئيس لنجاح برنامج الدمج علي مستوي السياسات والممارسات

الدمج  برنامجفي نجاح  يؤديهالدور الذي  ألهمهعلم في نظام الدمج مال أهميةوتبدو 
فبجانب دور المعلم في التعامل مع  هذا الدور مضاعفاً  أصبحبحيث , لياتهآو 

بالتعامل مع غير العاديين في فصل واحد ومن ثم  أيضاً  مطالباً  أصبح, العادين
معلم قادر , معلم جديد يختلف عن المعلم التقليدي العادي إليفنظام الدمج يحتاج 

وفي ضوء ذلك , التعلم والياته أساليبوتعديل , علي تكييف المناهج والمقررات

                                                           
 .121ص, مرجع سابق: فتحي مصطفي الزيات (1)
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ادوار المعلم بصفة عامة ثم ادوار المعلم في ظل نظام الدمج  أهمالبحث يوضح 
 :وذلك كما يلي

 :أدوار المعلم بصفة عامة
 نقلوهي , الرئيسة للمعلم األدوارويعد هذا الدور من  :دور المعلم كناقل للمعرفة .0

يعتمد المعلم علي مجرد  الإلي أن التربية الحديثة تهدف ألو , المعلومات لتالميذ
نماتوصيل المعلومة فقط للتالميذ  يساعد التالميذ في عملية التعليم والتعلم  أنعليه  وا 

يعي  أنذلك عليه  إلي إضافة, كفء مالمنير من معل واإلرشادمن خالل التوجيه 
 القدرةوتوافر لديه , طالبه بكيفية توظيف المعرفة في المجاالت الحياتية المختلفة

من خالل الدروس , التربوية والتعليمية والعمل علي تحقيقها األهدافصياغة  علي
وفي ضوء ذلك يحتم عليه هذا الدور االهتمام بالنمو المهني , المختلفة واألنشطة

 وطرائق أهدافالتعليمية من  العمليةوالتعلم المستمر ومعرفة ما يستجد في مجال 
 .(6)الدقيق تخصصهفي مجال  وأيضاً , تدريس

في  عليه ان يكون خبيراً  االبتدائيةنظام الدمج فإن المعلم بالمدرسة وفي ضوء  
نقل المعرفة من حيث المادة العلمية مجال تخصصة والكيفية الخاصة بنقل تلك 

إضافة الي الخبرة في نقل المعرفة باكثر من طريقة بما يتناسب مع التلميذ , المعرفة
 , العادي وذوي االحتياجات الخاصة

 إليتهدف التربية الحديثة والمعاصرة : دور المعلم في رعاية النمو الشامل للطالب  -6
تحقيق النمو الشامل لكافة جوانب الشخصية المعرفية والوجدانية والمهارية 

النمو  عن تحقيق هذا األولوالمعلم هو المسئول , واالجتماعية والثقافية لدي المتعلم
خالل الموقف التعليمي  أكانسواء , التربوي االيجابي لدي متعلميه من خالل أدائه

وهذا يتطلب من , خارجها في المجتمع  المدرسي والمحلي أوداخل غرفة الصف 
من شخصية  المتعددةتغطي الجوانب  أهدافا مستوياتهايضمن خططه بكافة  أنالمعلم 
 .بما يحقق النمو المتكامل, التالميذ

                                                           

(1)   التحول نحو األدوار المعاصرة للمعلم العربي في ضوء قيادة (: 7112)حنان البدري كمال

 .27ص, 7ع,41مج, جامعة عين شمس, مجلة كلية التربية, التغيير
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ي ضوء نظام الدمج وخاصة عند التعامل مع ذوي ويزداد ذلك الدور من المعلم ف 
وذلك , االحتياجات الخاصة ومعرفة جوانب النمو المختلفة لديهم واوجه القصور

 ,لحاجة هذه الفئة الي مزيد من الرعاية واالهتمام اكثر من العاديين
 :في مهنه التدريس والتعليم وماهرا   دور المعلم بصفته خبيرا   -8

يكون علي وعي بكل ما يستجد من طرق  أنولكي يحقق المعلم ذلك عليه  
واالطالع علي الخبرات , تخصصهفي مجال  جديدة تدريسية وأساليبتدريس 

والتقنيات الحديثة ليقوم بنقل الخبرات  األساليبوان يتقن , والمستحدثات في مهنته
توظيف التكنولوجيا في  يكون عصرياً وان , بشكل فعال وايجابي طالبه إلي المتطورة

 أساليبهلروح العصر في  ومجدداً , والوسائل التعليمية الحديثة في مجال التعليم
السلوكية التربوية  األهدافالفعالة في تحقيق  ةلمساهما ليستطيعومهاراته التعليمية 

وخاصة عند التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة فينبغي علي العلم ان , المرجوة
اج من المعلم تاالعاقة السمعية يتح يوعي بمختلف جوانب التالميذ فذو يكون علي 

 .برة في استخدام وسائل اخري تخاطب حاسة اخري لدي المتعلمخال
 .دور المعلم في تحقيق االنضباط وحفظ النظام  -8

لتحقيق سلوك اجتماعي ايجابي لدي التالميذ قوامه  ووسيطاً  يعد المعلم مساعداً  
الجو الديمقراطي الهادف لرعاية ولكي يحقق ذلك فعلية إشاعة , لنظاماالنضباط وا

حفظ النظام واالنضباط في حدود  توقرارا أساليبيشركهم في  أنوعليه , التالميذ
مكاناتهممقدرتهم  ويستطيع , ويطبقهيحترمه  القراريساهم في صنع  إليفالتلميذ  وا 

لفصل باستخدام اساليب تناسب المعلم في ظل نظام الدمج ان يحفظ النظام داخل ا
التلميذ العادي وغير العادي وجعلهم في مجموعات غير متجانسة بما يسمح بحفظ 

 .النظام واستغالل نشاط التلميذ
 :دور المعلم كمسئول عن مستوي تحصيل التالميذ وتقويمهم -8

الرئيسة في عمل المعلم يسعي من خالل التأكد من  األركانيعد التقويم من  
والمعلم الفعال , الموضوعة في النواحي المعرفية والمهارية والوجدانية األهدافتحقيق 
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نمايكتف بالتقويم فقط في تلك الجوانب  الأعليه  الخطط العالجية  إعداد أيضاً  وا 
وان يتبع , وتحفيز حاالت التفوق, الالزمة لمعالجة حاالت الضعف والتأخر الدراسي

 نزيهاً  ن يكون حاكماً أو , في مجاالت القياس والتقويملحديثة المتطورة  األساليبالمعلم 
ن نقل المعرفة في ظل نظام الدمج تختلف أوبما  .(6)في تقويم تالميذه عادالً  وقاضياً 

ساليب التقويم ووسائلها أفإن , الختالف نوعية وفئات التالميذ واحتياجاتهم واهتماماتهم
ن يكون علي أويجب علي المعلم بالمدارسة االبتدائية  في ضوء ذلك تختلف ايضاً 

 .وعي بتلك االساليب والوسائل وحسن استخدامها
 :دور المعلم كمرشد نفسي -7
السياسية واالقتصادية  الحياةضغوط بسبب , يتسم العصر الحديث بالقلق 

وعناصر اللهو  السائدةوالصراع النفسي بين القيم والمبادئ التي يؤمن بها الفرد وبين القيم 
بزيادة معلوماته في علم النفس وطرق  وعليه فإن المعلم في هذا العصر مطالباً , الموجودة
ذات المنشأ النفسي وتنمية واكتشاف حاالت التأخر والمشكالت اللغوية , واإلرشادالتوجيه 

شعارهم باألمانوبث الثقة في نفوسهم , شخصية التالميذ ذه ومساعده تالمي, واالطمئنان وا 
وتوضيح المشكالت التي يتعرضون لها , وفي مراحل نموهم المختلفة أنفسهمعلي فهم 
وتنمية االتجاه نحو تقدير , النفسي في بعض حاالت التأخر اللغوي األخصائيومشاركة 

 دقيقاً  وان يكون مالحظاً , لعالج التالميذ المعرضين للخطر أساسيةوسيلة  باعتبارهالذات 
وان , تعلمه أمام بشكل ايجابي عندما تقف انفعاالت التلميذ حائالً  ن يستجيبأو , لسلوكهم

وتهتم , في عالجه للمساعدة النفسي طلباً  لألخصائييعرف الوقت المناسب لتحويل التلميذ 
لي إالتربية الدامجة من خالل دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس االبتدائية 

لهم ولذويهم , همية تقديم الدعم النفسي من قبل المعلم وجميع االمكانات البشرية بالمدرسةأ
 .يضاً أ
 .مختص تكنولوجيدور المعلم ك -6

                                                           

المهارات والتنمية ", مدرس القرن الحادي والعشرين الفعال(: 7111)جابر عبد الحميد جابر (1)

 .775-710ص , دار الفكر العربي, القاهرة, المهنية
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التي ساعدت علي تطوير دور المعلم  التكنولوجيةالتعليمية  تعدد الوسائل 
في  متاحة أصبحتالتي , وشبكة المعلومات الدولية اآلليوالمدرسة وخاصة الحاسب 

 أنوفي ضوء ذلك فإن علي المعلم , المتعددةكثير من المدارس المؤسسات لتعليمية 
في العملية  األمثليكون علي وعي بتلك المتغيرات وتحتم عليه استخدامها االستخدام 

والفهم الواضح , الالزمة لذلك ةالتكنولوجيوذلك عن طريق اكتساب المعرفة , التعليمية
رشاد, واستيعاب ما يستجد منها, ورهالطبيعة التكنولوجيا وتط مصادر  إليالتالميذ  وا 

التكنولوجية  واألجهزة األدواتوتعرف , المعلومات وفرص التعلم المتاحة عبر االنترنت
وفي ظل نظام الدمج فقد , الموجودة األجهزةتدريب وتسهيل استخدام و , بمدرسته

وي االحتياجات الخاصة ظهرت العديد من الوسائل التكنولوجية الخاصة يتعليم ذ
بالمدارس االبتدائية ويعد فهم المعلم لهذه االدوات واستخدامها في العملية التعليمية 

 .(6)دور مهم للمعلم في ظل الدمج
 :دور المعلم كمنظم للنشاط -2

في تكوين شخصية المتعلم فهي  المهمةالدراسية احد العناصر  األنشطةتشكل  
ومن , تفكير الزمة لمواصلة التعليم بنجاح وأساليبتساعد في تكوين عادات ومهارات وقيم 

تقليل حجم المواد الدراسية وما تتضمنه  إليثم تسعي المدرسة في القرن الحادي والعشرين 
تاحةمن معلومات  تحقق التوازن بين  والمهارات العملية بحيث, التربوية لألنشطةالفرصة  وا 

وعليه يجب علي المعلم تشجيع , وعملياً  الممارسة تربوياً  واألنشطةالمعلومات المقدمة 
 أنشطةاستخدام  إليالمتعلمين  توجيه, النشاط المدرسي أوجهعلي المشاركة في  المتعلمين

وفي ظل نظام الدمج فإن  ام مصادر المعلوماتومساعدتهم علي استخد, تكنولوجية جديدة
ومن , االجتماعية والحياتية المختلفة للفئات الخاصةهو تنمية المهارات ه من ابرز اهداف

                                                           
(1)   أدوار متطلبة من المعلم في ضوء ما يواجهه المجتمع المصري من (: 7115)يوسف سيد محمود

-22في الفترة من , "للمعلم العربي المهنية المستدامةالتنمية "المؤتمر العلمي السادس , تحديات

 . 22ص , جامعة القاهرة بالفيوم, كلية التربية, ابريل 21
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ابرز تلك الوسائل المساعدة في تحقيق ذلك هو ادماج تلك الفئات في مختلف االنشطة 
 . بما يساعد علي تنمية تلك الجوانب

 :دور المعلم كقائد -7
التي حدثت كاتجاه بديل للدور  المهمةالتطورات  أهميعد التدريس بالفريق من  

كل فريق يكون , في مجموعات وفيه يقوم المعلمون بالعمل سوياً , التقليدي للمدرس
فهو , كبيرة أهميةوالتدريس بالفريق له , عن التدريس لمجموعة من طالبه مسئوالً 

, التالميذ أذهانمما يبعد التشتت عن , الحصة الدراسية أثناءيساعد علي التنوع في 
 ونشاطاً  ابتهاجاً  أكثرويجعل التالميذ , زيد من تركيزهم مع مجموعة المعلمينوي

بالقدرة علي العمل  يتمتع أنولكي ينفذ المعلم هذا الدور عليه , بالحصة الدراسية
والتحلي بروح الموضوعية , والمساعدة في حل المشكالت, الفريق وقيادة, الجماعي

, العمل المستقل والعمل في جماعة تمهاراوتدريب المتعلمين علي ,  وقيم العدالة
وتعد هذه المهارات من الجوانب المهمة للمعلم بالمدارس االبتدائية في ظل نظام 

فهم بحاجة الي قائد قادر علي استغالل اوجه القوه لديهم وتوجيهها للمكان , الدمج
 .(6)والجزء المناسب 

 هدور المعلم كموج -01
التدريسية التقليدية دور كبير في  األنظمةكان لحركة تفريد التعليم والهجوم علي  

ومن هذه , فاعلية التعلم لزيادة, االتجاه نحو استخدام استراتيجيات تدريسية جديدة
دور المعلم فيه مرشدا وموجها ومثيرا لدافعية  أصبحاالستراتيجيات التعلم الذاتي الذي 

, المعلم اختيار المعرفة المناسبة للموضوع الذي يقوم بدراسته وهذا يحتم علي, المتعلم
دراكاً  وعياً  أكثرن يكون أو  علي كل  ومطلعاً , الحتياجاتهم وحساساً , طالبه ألحوال وا 

                                                           

مع المعلم لمحات في أهمية دور المعلم في العملية التربية (: 7116)عزام بن محمد الدخيل  (1)

 .06-07ص , الدار العربية للعلوم, لبنان, والتعليمية

(7)   أدوار المعلم الجديدة في مجال اإلدارة الصفية في ضوء اإلصالحات (: 7114)هدي سالم

, التعليم الثانوي نموذجاً : في ضوء المقاربة بالكفاءات دراسة وصفية تحليلية" التربوية الحديثة

ص ,المؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية, 41ع, مجلة عالم التربية

011. 
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يتالءم مع كل طالب حسب  إليعلي تحديد البرنامج الدراسي  ن يكون قادراً أو , جديد
ويدربهم علي كيفية التصدي , تواجه طالبه أنيمكن  ين يلم بالمشكالت التأو , قدراته

, اإلبداعيةلتنمية قدراتهم  برامج اثرائيه إليوتوجيه الفائقين في القراءة , لها وحلها
ميذ علي التالويدرب , للنهوض بهم ويستحدث خططاً , التعلم بطيءوالعناية بالطالب 

قامةالمرونة في وضع البدائل  وفي , واقف المختلفةالحجج المقنعة في السياقات والم وا 
ظل نظام الدمج يحتاج ذوي االحتياجات الخاصة اضافة الي ذلك المعلم القدوة 

 .(6) المؤمن بأهمية تلك الفئة واهمية مساعدتهم وتوجيههم الوجه لسليمة
 دور المعلم كمثقف -00

وخاصة في ظل هذا , التي يجب االهتمام بها للمعلم هو دوره كمثقف األدوارمن  
ولهذا فإن المعلم , وتأثيراتها علي التالميذ تالثقافاالعصر عصر العولمة وتداخل 

 وأهدافهاالتاريخية  أصولهابثقافة مجتمعه من حيث  اإللماممطالب في هذا الدور 
برازوتنويرها  اإلسالميةقافة وعناصرها واتجاهاتها ومشكالتها والحفاظ علي الث  وا 

وفهم , والتصدي للغزو الفكري والثقافات الوافدة من المشرق والمغرب, أصالتها
الفلسفات التربوية المعاصرة وتحليلها والفلسفات الفكرية الهدامة ومن ثم حماية نفسه 

الثقافي والدور , الفكرية والخلقية والنفسية السيئة هاأثار التي يدرسها من  واألجيال
للمعلم في ظل الدمج يحتاج اضافة الي ذلك معلم مثقف بطرق الكشف عن تلك 

, علي وعي بالفروق الفردية بينهممعلم , وسائل التشخيصية الخاص بهمالفئات وال
 .واالحتياجات الخاصة بكل تلميذ وكيفية التعامل معه

 دور المعلم كمطور -08
ولذا يجب علي , مجاالت التغيروالمجال التربوي احد , التغير هو سمه العصر 

 يدواعفي تطوير جميع عناصر المنهج بعد تحديد  رالنظر باستمرا إعادةالمعلم 
واقتراح البدائل وفق احتياجات , بتحقيقه الكفيلةالتطوير ومعاييره واقتراح التصورات 

لطبيعية الفئات  وتزداد اهمية هذا الدور في ظل نظام الدمج نظراً , م والمجتمعتعلالم
التي يتعامل معها المعلم والتي تتطلب في اغلب االوقات معلم متطور ومطور قادر 
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معلم قادر علي تعديل بعض اجزاء , علي تكييف الوسائل لكي تناسب تلك الفئات
معلم مطور لالساليب التقلدية الي اخري , ا يناسب احتياجاتهم وقدراتهممالمنهج ب

 .حديثة
 .لإلبداعفز دور المعلم كمح -08
وتهتم بالمبدعين باعتبارهم رأس المال , اإلبداعتسعي الدول جميعها لتحقيق  

 األدواربرعاية المبدعين بعد اكتشافهم وهذه من  إالمكن تحقيق ذلك وال ي, لألمةالحقيقي 
بالخصائص  اإللماموعليه فيجب علي المعلم , هذا الوقت الرئيسة والمهمة للمعلم في
 اإلبداعالتدريس والبرامج المختلفة التي تنمي  بأساليب واإللمام, العقلية والنفسية للمبدعين

المبدعين نظرة شاملة ال تقتصر  إليوالنظر , وحل المشكالت وغيرها يالذهنكالعصف 
القدرات  إثارةيشجع علي  تعليمياً  اجتماعياً  وان يهيئ مناخاً , فقط ىلتحصيلاعلي الجانب 

وتنمية روح المثابرة وتدريب التالميذ علي , واستثارة رغبة التالميذ في التعلم إلبداعية
والتعرف علي جوانب القوه لدي ذوي , ذات في التحصيل والتفكيراالعتماد علي ال

  .(6)وحسن استغاللها االحتياجات الخاصة ايضاً 
الرئيسة للمعلم  األدوار أهمفيها  حتوضيومن خالل العرض السابق والتي تم  

وفي ظل نظام الدمج , ال غني عنها لمعلم العصر الحالي أدواراً  أصبحتوالتي , العادي
بالقيام بكل تلك  مطالباً  أصبححيث كبيرة لنجاح العملية التعليمية  أهمية المعلمفإن لدور 

التعامل مع ذوي  لتناسب  أيضاً  المهمة األدوارالسابقة مع مجموعة من  األدوار
وانعكست متطلبات الدمج ها عليه توالتي فرض, االحتياجات الخاصة بالفصل الدراسي

 :كما يلي, ويمكن توضيح ذلك, ادوار المعلم علي 

  مبدئي أوتعديل محتوي المنهاج ولو بشكل مبسط. 
  للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ال يتضمنه  أساسيةمهارات  معلي تعليالتركيز

 .ديالعاالتدريبي  البرنامج
                                                           

(1)   أدوار حديثة لمعلم المستقبل في ضوء المدرسة (: 7116)محمد عوض الترتوري

, إعداد المعلم وتطويره في ضوء المتغيرات المعاصرة, اللقاء السنوي الثالث عشر, اإللكترونية

 .510ص , جامعة الملك سعود, الجمعية السعودية للعوم التربوية والنفسية وكلية التربية
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  تختلف عن البيئة الصفية العاديةتوفير بيئة صفية. 
  تغيير استراتيجيات التدريس مع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة والتركيز علي

 .التدريس الفردي
 ذوي االحتياجات الخاصة  ط الضعف التي يعاني منها التالميذالتركيز علي نقا

 .ة ونقاط القوهوتقويم الجوانب االيجابي
  عدم التركيز علي جوانب القصور التي يعاني منها التلميذ ذوي االحتياجات

 .الخاصة
 تطوير اتجاهات ايجابية نحو التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة. 
  ضرورة التنسيق الفاعل مع الدارة المدرسة لتذليل العقبات التي تعترض تقدم

 .ةواالجتماعيوالشخصية  األكاديميةالتالميذ في مختلف الجوانب 
 في ضوء البرامج التعليمية  األمور أولياءعالقات ايجابية واتصال دائم مع  إقامة

 .والتربوية
  والسلوكي واالنفعالي  األكاديميتقديم التعزيز اللفظي والمادي لهم في ضوء تقدمة

 .واالجتماعي
 خاصة وزمالئهم تعزيز عملية التفاعل االيجابي بين التالميذ ذوي االحتياجات ال

 .العاديين
  التنسيق الفاعل بين المعلم العادي ومعلمي التربية الخاصة كلما دعت الحاجة

 .لذلك
  وطرق فعالة أساليبتطبيق المناهج باستخدام. 
 ف والمهارات والقيم بواسطة االختبارات الشفهية ار تقييم تحصيل التالميذ من المع

 .والتحريرية
  (6)إعاقةشويق تناسب حالة كل فعالة في الت أساليباختيار. 

                                                           

(1)   الدمج الشامل للطالب ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم (: 7111)المكاشفي عثمان دفع هللا

 .126-125ص ص , مؤسسة طيبة للنشر, القاهرة, "تطبيقات مدرسية ميدانية"
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يجب توافرها في  األدوارمن أخري مجموعة لما سبق  (6) "محمد صادق"ويضيف  
 :أهمها ومن خاصة احتياجاتمعلمي الفصول العادية التي يوجد بها تالميذ ذوي 

 القدرة علي مالحظة وتسجيل سلوك التالميذ في المواقف المختلفة. 
 في الفريق متعدد التخصصات الذي يصمم وينفذ  القدرة علي العمل كعضو فاعل

 .ويقيم برامج الدمج
  وأسبابهاالتمتع بمستوي مقبول من المعرفة حول فئات ذوي االحتياجات الخاصة 

بعادها  .التربوية والنفسية وا 
  تطوير البرامج التربوية الفردية وأساليبمعرفة مبادئ. 
  في التقارير الطبية والنفسية والتربوية حول  الواردةالمعلومات  أهم تقييمالقدرة علي

 .التالميذ
  بناء عالقات عمل مناسبة مع الجمعيات والمؤسسات التي تعني بتدريب وتربية

 .التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة
  الخاصة والمعدلة التي  واألدواتالمعدات  لصيانة األساسيةمعرفة المبادئ

 .يستخدمها ذوي االحتياجات الخاصة
 وطبيعة  يتالءمالتقييم المختلفة بما  وأدواتقدرة علي تكييف االختبارات ال

 .االحتياجات الخاصة
  التمتع بالمعرفة الكافية حول النشاطات المرغوب فيها والنشاطات الممنوعة لكل

 .فئة من فئات االحتياجات الخاصة
 ياجات القدرة علي بناء عالقات عمل بناءة ومفيدة مع اسر التالميذ ذوي االحت

 .الخاصة
  نحو زمالئهم ذوي االحتياجات  التالميذمعرفة الطرق الفعالة لتعديل اتجاهات

 .الخاصة

                                                                                                                                                          

, القاهرة, دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم العام(: 7114) إسماعيلمحمد صادق  (7)

 .151-152ص ص , النشرالمجموعة العربية للتدريب و
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  والمشاركة في  باإلفادةالقدرة علي تنظيم البيئة الصفية علي نحو يسمح للتالميذ
 .حد ممكن أقصي إليالتعليمية  األنشطة

 الخاصة للتالميذ القدرة علي تكييف الوسائل التعليمية وطبيعة االحتياجات. 
 القدرة علي تكييف عناصر المنهج عند الحاجة. 

 :الدراسة الميدانية: المحور الثالث
الدراسة الثاني  أداه إعدادخطوات , هما جزئينوسوف يتم تناول هذا الجزء علي  

 نتائج الدراسة وتفسير النتائج
المقترحة للمعلم العادي في ظل نظام  األدواراستبانه تحديد  إعدادخطوات  :األول الجزء
 :الدمج
 :االستبانه في ضوء الخطوات التالية إعدادتم 

االستبانة تحديد ادوار المعلم العادي  إعداداستهدف : تحديد الهدف من االستبانة - أ
 .في ظل متطلبات الدمج, في ظل نظام الدمج بالمرحلة االبتدائية

ة في بناء االستبانة علي المصدريين اعتمدت الباحث :مصادر اشتقاق االستبانة - ب
 التاليين

بعض البحوث والدراسات السابقة التي اهتمت بالمعلم العادي في ظل نظام دمج  -6
 .ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس العاديين

 .ونظام الدمج الشامل ومتطلباته, بعض المؤلفات في ذوي االحتياجات الخاصة -6
تتضمنه  أنعلي المصدرين السابقين في تحديد ما يمكن  الدراسةوقد اعتمدت  

 .يندرج تحتها من ادوار ترتبط بهذا المجال أنوما يمكن , االستبانه من مجاالت رئيسة
 سبعة عشر دوراً في صورتها المبدئية  هتضمنت االستبان: مادة االستبانة -ج 

مصادر التي اعتمدت عليها من ال الدراسةجمعتها  فرعياً  دوراً ( 666)يندرج تحتها رئيساً 
ليكرت ) ثالث اختياراتكل دور  أماموقد وضعت الباحثة , في صياغة مفردات االستبانة

 .مما يتفق مع وجهه نظرهأفراد العينة ار ليخت (الثالثي
 :اتبعت الدراسة اإلجراءات التالية :صدق وثبات االستبانه -د
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وتم التحقق بعرض االستبانه في صورتها  (الصدق الظاهري) صدق المحتوي -6
المبدئية علي عدد من اساتذه كليات التربية وذلك لمعرفة وجهه نظرهم واالستفاده 

 :من مالحظاتهم فيما احتوته االستبانة من محاور ولتحديد
  أهمية ما تتضمنه االستبانه من ادوار رئيسة وادوار فرعية لمعلمي التعليم العادي في

 .جظل نظام الدم
 إضافة ما يرون إضافته من ادوار جديدة لمعلم التعليم العادي في ظل نظام الدمج. 
  حذف ما يرون حذفه من ادوار تضمنتها االستبانه وهي غير الزمة للمعلم العادي

 .في ظل نظام الدمج
, (صدق المحكمين)في ضوء الخطوة السابقة تم تحديد الصدق الظاهري لالستبانه   -6

وكانت أهم , وتم تعديل صياغة بعض العبارات لتكون األدوار أكثر وضوحاً 
(  المنمي لقدرات التالميذ)تعديالت السادة المحكمين حذف المحور السابع عشر

 ,بالمحاور االخري وعباراته وارجع ذلك السادة المحكمين الي تكرارها 
تم التحقق من صدق االتساق الداخلي الداة الدراسة  :الصدق الداخلي لالستبانه -3

وذلك , ومدي ارتباط كل عبارة بالمحور الذي تنتمي إليه, وكل محور من محاورها
واتضح أن جميع قيم معامالت االرتباط , عن طريق معامل االرتباط بيرسون

مما يدل علي قوة ( 0006)عند مستوي دالله وجميعها دالة احصائياً , مرتفعة
 .التماسك الداخلي لمحاور االستبانة والعبارات المرتبطة بها

اعتمد البحث في التحقق من ثبات االستبانة علي استخدام  :ثبات االستبانة -4
حيث ترواحت معامالت الثبات لمحاور االستبانة من , معامل ألفا كرونباخ

(0080-0020 .) 
توصلت الباحثة من خالل الخطوات السابقة  :االستبانه في صورتها النهائية إعداد
 رئيساً  عشر دوراً  ستةبحيث تتضمن , ()االستبانه في صورتها النهائية إعداد إلي

 .فرعياً  دوراً ( 601)للمعلم العادي في ظل نظام الدمج يندرج تحتها 
                                                           

()
 .بالمالحق( 1)الصورة النهائية من االستبانه ملحق رقم  
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 :تم تطبيق االستبانه وفقا لما يلي: تطبيق االستبانه - ه
 أصولالجامعات المتخصصين في  أساتذةاختارت الباحثة عينه عشوائية من  .6

وكذلك المتخصصين في الدمج من موجهي , التربية والصحة النفسية وعلم النفس
 :والذي يبينه الجدول التالي, نظام الدمج

 (6)جدول رقم 
توزيع العينة التي طبقت عليها استبنه ادوار المعلم العادي في ظل نظام 

 الدمج
 العدد المستورد العدد الذي تم توزيعه مكان العمل

 5 5 كلية التربية بالغردقة

 65 30 كلية التربية بقنا

 5 5 بعين شمسكلية التربية 

 5 5 إدارة الدمج بالغردقة

والسادة الموجهين  األساتذةنسخة من االستبانه علي السادة ( 45)وزعت الباحثة  .6
نسخة وتم التطبيق ( 40)منهم  تواسترد, الهدف منهاوشرح لهم , عينه البحث

 (.40)وبذلك تكون العينة , م30/5/6068 وحتى 6/4/6068خالل الفترة من 
تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لمعالجة البيانات  :اإلحصائيالتحليل  أساليب .8

التي تضمنتها االستبانه التي تعبر عن الدور  األدوارواعتبرت  الخاصة باالستبانه
 .فأكثر%( 10)هي التي تحصل علي نسبة اتفاق بين عينه البحث 

 .نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: الجزء الثاني
يقوم  أنويتضمن هذا الدور ثمان مهام وادوار فرعية يمكن  :دور المعلم كناقل للمعرفة-0

ويوضح الجدول التالي تلك , بها المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس
 :المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي

 (6)جدول رقم 
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 دور المعلم كناقل للمعرفة: أوال م
 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية
 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

استخدام أساليب تدريس فعالة تالءم  6
 .التلميذ العادي والمدمج

31 2605% 3 105% 0 0 

اختيار أساليب تعليمية فعالة في التشويق  6
 تناسب حالة كل التالميذ

34 85% 4 60% 6 605
% 

االعتماد علي التدريس الفردي خاصة  3
 مع التلميذ المعاق

38 25% 6 5% 0 0 

إعداد الدرس بطريقة تجنب التلميذ الوقوع  4
 في الخطأ

30 15% 
8 60% 

6 5% 

يلم باألساليب التدريسية والبرامج  5
المختلفة للتعامل مع التالميذ ذوي 

 االحتياجات الخاصة

32 2105% 6 605% 0 0 

تقديم النماذج الحية والملموسة لتسهيل  7
 للمعارفعملية التعلم واإلدراك الصحيح 

31 20% 3 105% 6 605
% 

يستخدم أساليب تدريس تعتمد علي  1
 مختلف حواس التالميذ  

40 600% 0 0 0 0 

يراعي الفروق الفردية بين التالميذ في  2
 عملية التعلم

38 25% 6 5% 0 0 
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وهو نقل المعرفة للتالميذ ويتضح من الجدول السابق أهمية الدور الرئيس  
نقل المعرفة فقط  أصبحخاصة في ظل هذا العصر بحيث , المتضمنةالفرعية  واألدوار

نما, ليس الهدف الرئيس المهم ولكي يقوم , أيضاً كيفية توظيف المعرفة في حياه التالميذ  وا 
مية علي وعي كامل بما يمادة التعلالمن  يكون متمكناً  أنالمعلم بهذا الدور ينبغي عليه 

تعليمية خاصة لمادته وفق التطورات الحادثة في  وأهدافتربوية عامة  أهدافيستجد من 
 .أيضاً حيث حصلت العبارات علي درجة اتفاق وتكرار كبيرة ونسب مئوية كبيرة , المجتمع

دور المعلم  أهميةوهو % 600بنسبة  األوليفي المرتبة ( 1)فقد جاءت العبارة  
وقد يرجع ذلك , يذتدريسية تعتمد علي مختلف حواس التالم أساليبالعادي في استخدام 

للفروق الفردية بينهم من  التدريس الذي يخاطب مختلف حواس التالميذ نظراً  أهمية إلي
 .لدي التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة اإلعاقاتالختالف  أخري جهةومن , جهة

كبيرة وهي خاصة بتعلم التالميذ  أهميةلي درجة ع( 5,3)كما حصلت العبارات  
دراية معرفة المعلم العادي في ظل نظام الدمج علي  أهميةذوي االحتياجات الخاصة وهي 

الفردي والبرامج التي تناسب التلميذ ذوي االحتياجات الخاصة وفق  التدريس إعدادكيفية 
عاقتهحالة   .ودرجتها شدتها وا 

 أنالدور خمس مهام وادوار فرعية يمكن  ويتضمن هذا :كمنظم للنشاطدور المعلم -8
ويوضح الجدول التالي , يقوم بها المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس

 :تلك المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي
 (3)جدول رقم 

وتعديل دور المعلم : ًثانيا 
, لنشاط الذي يمارسه التالميذا

 .ومنظم لها
 :من المعلم وهذا الدور يتطلب

 درجة األهمية
 غير مهم ماإلي حد  مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0 0 0 0 %600 40يستخدم أنشطة تتالءم مع الطفل العادي  2



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

 8102ديسمبر                         -088                            -العدد الثانى        
 

 والطفل المعاق

يعتمد علي تقسيم التالميذ في األنشطة  60
 إلي مجموعات غير متجانسة

38 25% 6 5% 0 0 

األنشطة ويكيفها بما يتالءم مع يعدل  66
 قدرات التالميذ المختلفة

32 2105% 6 605% 0 0 

يركز علي تقسيم التالميذ بطريقة  66
 تعاونية أكثر منها تنافسية

35 8105% 4 60% 6 605% 

يهتم بممارسة األنشطة التي تنمي قيم  63
 االحترام وتقبل الطالب لبعضهم البعض

33 8605% 1 65% 6 605% 

التي يمارسه  األنشطةتعديل  إليالتعليم العام بمدارس الدمج  امعلمو يحتاج 
 .التالميذ وتكيفها بما يناسب قدرات التالميذ وبما يسمح لكل تلميذ من المشاركة قيها

هذه العبارات  وأولي, ومن ثم فقد احتلت بعض العبارات علي نسب مئوية كبيرة
وتكيفها , التلميذ العادي وذوي االحتياجات الخاصةاسب نت أنشطةاهتمام المعلم باستخدام 

يجعل كل نشاط يستطيع فيه كل تلميذ أن يشارك  أنكأن يحرص المعلم علي  ,وفق قدراته
 ةالمشاركبحيث يتاح لكل تلميذ  ,قراءة أورسم  أووفق قدراته سواء من خالل االستماع 

يشارك من خالل  القراءةوخاصة ذوي االحتياجات الخاصة فالذي لدية مشكلة في 
 يرجع ذلكوقد , والذي لدية مشكلة في االنتباه يشارك من خالل الرسم, االستماع الجيد

الفردية الخاصة به والتي جاءت في  األهدافذلك يساعد كل تلميذ علي تحقيق  أن إلي
 , البرنامج التربوي الفردي

ميذ العاديين وغير يهتم بتقسيم التال أنالنشاط  تنفيذكذلك علي المعلم عند 
 أن, منها أسبابوقد يرجع ذلك لعده , منها تنافسية أكثرمجموعات تعاونية  إليالعاديين 
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التنافسي الذي يغلب عيه صفة  األسلوبمن  أكثرالتعاوني هو هدف جماعي  األسلوب
في القدرات فإن ذلك يعطي  متفاوتة تمجموعا إليعند تقسيم التالميذ  أيضاً , الفردي

تلميذ ذوي االحتياجات الخاصة تقليد التلميذ العادي في تصرفاته وسلوكياته فرصة لل
 .ومحاولة التعلم منه

ويتضمن هذا الدور سبع مهام  :والمدرسة األسرةوتحقيق التكامل بين دور المعلم -8
, يقوم بها المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس أنوادوار فرعية يمكن 

 :ويوضح الجدول التالي تلك المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي
 (4)جدول 

كمسئول عن تحقيق : ًثالثا م
 التكامل بين األسرة والمدرسة 

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

يستجيب ألراء اآلباء حول الخدمات  64
 التعليمية ألبنائهم

30 1505% 2 65% 6 605% 

مساعد أولياء األمور في تشخيص  65
 أبنائهم

36 1105% 8 60% 6 605% 

العمل المشترك مع األبوين لتنمية ما  61
تعلمه التالميذ وخاصة ذوي 

 االحتياجات الخاصة

35 8105% 4 60% 6 605% 

يقيم عالقات ايجابية مع أولياء أمور  61
 التالميذ 

38 25% 6 5% 0 0 
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يشرك أولياء األمور في التخطيط  68
 لنجاح الدمج

35 8105% 5 6605% 0 0 

يهتم بمجالس اآلباء وتعزيز دوره في  62
عالج بعض مشكالت تعلم ذوي 

 االحتياجات الخاصة

38 25% 6 5% 0 0 

يشترك مع أولياء األمور في برامج  60
 إعداد وتدريب أبنائهم

30 1505% 2 6605% 6 605% 

عن  ةالمسئوليهي التي تؤكد علي المشاركة في  الفعالةدامجة المدارس ال أن
في عملية  اآلباء تعزيز التعاونو في ظل نظام الدمج فإن , نجاح أومشكلة  أيوجود 

, للتربية الدامجة المعايير الهامةيعد من  واآلباء المعلمينالتعليم مشاركة متكافئة بين 
, في برامج الدمج إبائهمفي نجاح  كبيراً  ذوي االحتياجات الخاصة دوراً  حيث يؤدي  آباء

وذلك من خالل التعاون مع المعلم والمدرسة والمشاركة في بعض هذه البرامج من خالل 
 ,ام ببعض المهام داخل المدرسة وخارجهاالقي

ومدي مناسبتها مع مستوياتهم قد  ألبنائهمالمعلمون  يقدمهبما  اآلباءفإعالم 
 ,ومن ثم اتجاهاتهم في الدمج وعملياته, يساعد في تحسين مداركهم وانطباعهم

عالقات ايجابية مع اسر ذوي  إقامةدور المعلم في  األساليبمن هذه و 
تفعيل دورهم في مجالس  وأيضاً , في عمليات التعلم ومحاولة دمجهم, اصةاالحتياجات الخ

 توقرارا مقترحاتهمالفرصة الكافية تلك المجالس وتفعيل  اآلباءوان يكون لدي  اآلباء
 .المدرسة
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يقوم بها  أنويتضمن هذا الدور خمس مهام وادوار فرعية يمكن  :األخالقيالدور -8
ويوضح الجدول التالي تلك , المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس

 :المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي
 (5)جدول رقم 

الدور األخالقي للمعلم : ًرابعا م
 بفصول الدمج

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية
 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

يدعم التالميذ المعاقين للظهور بمظهر  66
 .ايجابي بين زمالئهم العاديين

32 2105% 6 605% 0 0 

يسعي إلي جعل المتعلم المعاق محور  66
 اهتمام وتقدير في الفصل الدراسي

38 25% 6 5% 0 0 

يشجع التلميذ العادي علي تقديم  63
المساعدة للتلميذ ذو االحتياجات 

 الخاصة

31 20% 3 105% 6 605% 

يتعامل مع التالميذ علي انه بشر ال  64
 يتأثر بنوعية اإلعاقة التي يعانون منها

32 2105% 6 6% 0 0 

يعود التالميذ العاديين علي تجنب جرح  65
 مشاعر زمالئهم غير العاديين

32 2105% 6 605% 0 0 

, المهمة للمعلم بصفة عامة ومعلم الدمج بصفة خاصة األدواريعد هذا الدور من 
نسانيتهحيث يخاطب فيه ضمير المعلم  في التعامل مع التالميذ ذوي االحتياجات  وا 

 ,وشعورهم بالنقص إحساسهمالخاصة واالعتراف بهم ومحاولة دمجهم والتقليل من 
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بالتلميذ ذوي االحتياجات الخاصة من االهتمام  إليوفي هذا الدور يعمد المعلم 
حيث , أخري جهةحسن التعامل مع غير العادي من  إليو توجيه التلميذ العادي , جهة

يعد تمكين التالميذ غير العاديين من التفاعل والتوصل االجتماعي مع جميع تالميذ 
يين لغير حيث يعد تقبل التالميذ العاد, التربية الدامجة أهدافالفصل من العاديين من 

 , علي نجاح الدمج المساعدةالعاديين ومحاوله تقبلهم والتواصل معهم من العوامل 
في تأهيل التالميذ العاديين وتدريبهم علي  األكبرولهذا يقع علي المعلم الدور 

تشجيعهم علي  األدوارومن هذه , كيفية التعامل مع زمالئهم من ذوي االحتياجات الخاصة
 (.65)جاء في العبارة رقم  اكم, العاديين وتجنب جرح مشاعرهم لغير المساعدةتقديم 

 أنويتضمن هذا الدور سبع مهام وادوار فرعية يمكن  :المعلم وتنمية مهارات التالميذ-8
ويوضح الجدول التالي , يقوم بها المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس

 :تلك المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي
 (1)جدول رقم 

المعلم وتنمية مهارات : خامسا   م
 التالميذ المختلفة

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية
 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

يشجع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة  61
 علي الحوار والمناقشة

40 600% 0 0 0 0 

يخلق روح التعاون بين التالميذ العاديين  61
 والتالميذ غير العاديين

31 20% 4 60% 0 0 

امتالك مهارات االتصال والتواصل مع  68
 العاديينالتالميذ غير 

35 8105% 5 6605
% 

0 0 
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605 6 %60 4 %8105 35 يوفر مناخ تعليمي تعاوني في البيئة الصفية 62
% 

يدعم ويعزز العالقات االيجابية بين التالميذ  30
 العاديين وغير العاديين

32 2105% 6 605% 0 0 

ينمي المهارات المختلفة للتالميذ من خالل  36
 مواقف طبيعية

31 20% 4 60% 0 0 

يتقن مهارة الحوار والنقاش مع التالميذ بما  36
يساعده علي عالج بعض المشكالت 

 ...اللجلجة -كالتلعثم

31 2605% 3 105% 0 0 

وهو , للمعلم وخاصة بفصول الدمج أيضاً المهمة  األدواريعد هذا الدور من  
ويعتمد , امتداد للدور السابق في تشجيع المتعلمين العاديين للتعامل مع غير العاديين

يكون المعلم نموذج  أنوهو , النموذج أسلوبالمعلم في القيام بهذا الدور علي استخدام 
 ,للعاديين في الفصل للتعامل مع غير العاديين

ام بتشجيع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة علي الحوار ومن هذه المهام االهتم 
مما  ,%(600)بنسبة  األوليحتل المرتبة ت اوهو ما جعله, والمناقشة في الفصل المدرسي

ذلك  إلي إضافة, دوره في الفصل وأهميةيساعد غير العاديين علي الثقة بالذات وتقبلها 
ساعد المتعلم غير العادي علي عالج تفعيل المعلم للحوار والمناقشة داخل الفصل ي أن

 ,بعض مشكالته الكالمية كالتلعثم واللجلجة
يقوم بها  أنويتضمن هذا الدور عشر مهام وادوار فرعية يمكن  :دور المعلم كمقوم-7

ويوضح الجدول التالي تلك , المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس
 :المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي
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 (1)جدول رقم
كمقوم دور المعلم :  ًسادسا م

 لعملية التعلم 
 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية
 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

يستخدم أساليب تقويم تناسب التالميذ  33
 غير العاديين

38 25% 6 5% 0 0 

يقوم باستمرار أساليب تدريسه وسلوكه  34
 وأساليب التعامل مع التالميذ

32 2105
% 

6 605% 0 0 

يشرك اآلباء في نوع وطبيعة آليات  35
 تقويم أبنائهم 

30 15% 1 6105
% 

3 105% 

يقيس ويقوم كل تلميذ بالنسبة لنفسه ال  31
 بالنسبة لغيره

35 8105
% 

4 60% 6 605% 

يحدد معدل تقدم كل تلميذ وانجازاته  31
 ونواحي القصور لديه

31 2605
% 

3 105% 0 0 

يقوم مدي مالئمة طرق التدريس  38
 المستخدمة في الصف الدراسي

38 25% 6 5% 0 0 

مرتدة عن مدي تقدم يقدم تغذية  32
التالميذ في المجاالت المعرفية 

 والمهارية والوجدانية

31 20% 3 105% 6 605% 

 %605 6 %105 3 %20 31يعلن ولي أمر التلميذ عن مدي تقدم  40
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 ابنه والصعوبات التي تواجه

يقدم تقارير دورية لآلباء عن تقدم  46
 أبنائهم 

30 15% 8 60% 6 5% 

علي تقويم تقدمهم  يساعد التالميذ 46
 ًذاتيا

38 25% 6 5% 0 0 

وطرق متنوعة  لكي تناسب  أساليبالتعليم الفعال يتطلب من المعلم استخدام  نإ 
تقويمها  إعادةوهذا يتطلب , التفاوت والتباين الموجود بين التالميذ خاصة في ظل الدمج

 , منها المرجوة األهدافوالتأكد من مدي مالئمتها وفعاليتها في تحقيق 

نماوال يقتصر التقويم علي جانب واحد فقط   أنينبغي  , تقويم متعدد الجوانب وا 
وطرق التدريس  أساليبتقويم , وتقويم التالميذ لذاتهم, قويم التالميذ, المعلم أداءيشمل 

بين  تراوحتبنسب  األوليولهذا فقد احتلت العبارات الخاصة بذلك المراتب , المستخدمة
(2105,25.)% 

%( 20, 26)بين تراوحتما احتلت العبارات الخاصة بكيفية التقويم نسب مئوية ك
علي انه عملية ايجابية ليس الهدف  إليهاعملية التقويم يجب النظر  أن إليويرجع ذلك 

نما, ونواحي القصور األخطاءمنها مجرد التعرف علي   إيجاديشمل علي  أنينبغي  وا 
 .ر والضعفالطرق للتغلب علي نواحي القصو  أفضل

التلميذ وخاصة ذوي  أمرولي  إشراكوفي ظل نظام الدمج فإنه من المهم 
يعرف كل منهم سواء المعلم  أنحيث يساعد ذلك علي , االحتياجات الخاصة بمستوي ابنه

بنسب تراوحت ( 40,46)وهي العبارات  األخرجوانب الشخصية التي يراها  األمرولي  أو
 .(%15, 20)بين 
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 أنويتضمن هذا الدور ست مهام وادوار فرعية يمكن  :وتحقيق التكيفدور المعلم -6
ويوضح الجدول التالي , يقوم بها المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس

 :تلك المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي
 (8)جدول رقم

تكييف التعلم وفق : ًسابعا م
 التنوع 

 :المعلموهذا الدور يتطلب من 

 درجة األهمية
 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

يعدل من األساليب التقليدية بما  43
ذوي يوافق احتياجات التلميذ 

 االحتياجات الخاصة

32 2105% 6 605% 0 0 

يستخدم طرق تدريس تناسب  44
 التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة

32 2105% 6 605% 0 0 

ينوع المنهج الستيعاب القدرات  45
 المتنوعة للتالميذ

30 1505% 8 60% 6 5% 

يقدم خبرات تعليمية مناسبة لتنوع  41
 التالميذ في الفصل

31 2605% 3 105% 0 0 

يخطط المواقف التعليمية بما  41
يتناسب وقدرات المتعلمين 

 .واهتماماتهم

31 2605% 3 105% 0 0 

يستخدم األجهزة والمعدات الخاصة  48
بتالميذ الدمج الموجودة بغرفة 

31 20% 4 60% 0 0 
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 المصادر في عملية التعلم

االختبارات لتسهيل  أوالتدريس  أساليبتكيف التعلم وتعديله يعني تغير في  نإ
التالميذ في  ن هؤالءإوفي فصول الدمج ف, حصول التالميذ علي المعلومات والمهارات

تعديالت  إجراءومن المهم للمعلم العادي , للنجاح بفصول العاديين إضافيدعم  إليحاجة 
 , والهدف الوحدةبما يناسب 

علي نسب مئوية  وأساليبهولقد حصلت العبارات الخاصة بطرق التدريس 
وطرق  بأساليبتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة يتعلمون  أن إليويرجع ذلك , %(2105)

علي معلم الدمج الوعي بالفروق الفردية بين التالميذ العاديين وغير  وهذا يفرض, مختلفة
, من خالل المجموعات وآخرين, فمنهم من يتعلم عن طريق الخبرات المباشرة, العاديين
 ,وعلي معلم الفصل العادي الوعي بكل هذه االختالفات, يفضلون التعلم الفردي وآخرين

, حيث يقصد بالتنوع %( 1505)مئوية علي نسبة( 45)بينما حصلت العبارة رقم 
تعديالت للمنهج بالنسبة للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة من حيث المستوي  إحداث

 .والمحتوي
ويتضمن هذا الدور خمس مهام وادوار فرعية  :دور المعلم وتغير االتجاهات السلبية-2

ويوضح , يقوم بها المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس أنيمكن 
 :الجدول التالي تلك المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي

 (2)جدول رقم
تغيير دور المعلم و : ًثامنا م

 االتجاهات السلبية نحو الدمج 
 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية
 مهمغير  إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
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يحاول تحقق التوافق االجتماعي  42
داخل الفصل بين التالميذ العاديين 

 وذوي االحتياجات الخاصة

31 20% 4 60% 0 0 

ً ومعرفياً يهيئ التالميذ العاديين نفسيا 50
 بالتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة

31 2605% 3 105% 0 0 

مكافأة السلوك الصحيح الذي يصدر  56
من التلميذ العادي تجاه المعاق 

 والعكس

31 20% 4 60% 0 0 

يكسب القدرة لتأهيل التلميذ العادي  56
 لقبل التلميذ المعاق

30 1505% 5 6605
% 

5 6605
% 

6105 1 %8605 33 يقدم الدعم النفسي للمعاقين وأسرهم 53
% 

0 0 

, المهمة للمعلم بصفة عامة ومعلم الدمج بصفة خاصة األدواريعد هذا الدور من 
حيث يحاول فيه المعلم تغيير االتجاهات السلبية بالمجتمع والمدرسة تجاه التالميذ ذوي 

وشعورهم  إحساسهماالحتياجات الخاصة واالعتراف بهم ومحاولة دمجهم والتقليل من 
 ,بالنقص

هذا الدور وجاءت  هميةألكبيره  مئويةولقد احتلت عبارات هذا الدور نسب 
%( 2605,20)مئوية تراوحت بينفي المقدمة حيث حصلت علي نسب ( 50,42)العبارات

بحيث تكون , التدريس جرديكون اكبر من م أنهدف المدرسة يجب  أن إلييرجع ذلك  و
جزء من هذا  أنهمتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة  إدراك إليجزء من المجتمع تهدف 

 .ون المرايا التي تعكس صورة المجتمع ومفاهيمه االيجابية والسلبيةتك أو, المجتمع
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ذوي االحتياجات الخاصة كجزء  األفرادتقبل  إليذا كانت ثقافة المجتمع تعهد ا  و  
تكون من مهام المدرسة تحقيق ذلك وتغيير االتجاهات  أنفيجب  ,المجتمع أفرادمن 

وهنا , توفير بيئة سوية تسمح بذلكمن خالل , السلبية في المجتمع واألوضاعالسلبية 
واالحترام وتغيير االتجاهات  المساواةيكون للمعلم دور مهم في تحقيق ذلك وترسيخ قيم 

 ,السلبية تجاه هؤالء التالميذ وان يبدأ من الفصل الدراسي وبالتالميذ
يقوم بها  أنويتضمن هذا الدور ثالث مهام وادوار فرعية يمكن  :للمعلم اإلداريالدور -7

ويوضح الجدول التالي تلك , المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس
 :المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي

 (60)جدول رقم

دارة الصف : ًتاسعا م  المعلم وا 

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

يستجيب بشكل ايجابي عندما تعيق  54
 انفعاالت التلميذ تعلمه

35 8105

% 

5 6605% 0 0 

المشاركة مع إدارة المدرسة والتعاون مع  55
 المدير والزمالء 

40 600% 0 0 0 0 

لدية القدرة علي مواجهه المشكالت  51
 السلوكية التي تظهر بالصف

31 20% 3 105% 6 605
% 

 لللمعلم  خاصة بفصو  اإلداريوهو الدور , وهو من األدوار المهمة أيضًا للمعلم
 ,الدمج وذلك لتعدد فئات الفصل من تالميذ عاديين وتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة
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هذا الدور حيث تراوحت  ألهميةكبيره  مئويةولقد احتلت عبارات هذا الدور نسب 
 األدوارمن  اإلداريل العم  أن إليوان كان يرجع ذلك %( 2605,20)النسب المئوية بين

 إدارة أوالصفوف الدراسية  أوالمدرسة  إدارةللمعلم سواء في مساعده المدير في  المهمة
 وضبط التالميذ الذين يصدرون انحرافاً , فهي الوسيلة لحفظ النظام داخل الفصل, الفصل

الفصل علي صفات المعلم الناجح ومدي  إدارةوتعتمد , لبالفص الموجودةعن القواعد 
يحتاج من  األمروفي فصول الدمج فإن , حفظ النظام وحسن تطبيقها أساليبتمكنه من 

 الموجودةالعادية وذلك لتعدد الفئات  األساليبت تختلف عن وممارسا أخري أساليبالمعلم 
 .بالفصل الدراسي

يقوم بها  أنويتضمن هذا الدور ست مهام وادوار فرعية يمكن  :الدور النفسي للمعلم-01
ويوضح الجدول التالي تلك , المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس

 :المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي

 (66)جدول رقم

كمرشد  دور المعلم:ًعاشرا م
 نفسي 

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

يوفر وسائل الدعم الالزمة للتالميذ  51
 العاديين وغير العاديين

31 2605
% 

3 105% 0 0 

يساعد التالميذ جميعا علي تطوير  58
 مفهوم الذات االيجابية لديهم

35 8105
% 

5 6605% 0 0 

 0 0 %60 4 %20 31يحرص علي تقبل االختالف في وجهات  52
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 نظر التالميذ مهما كانت رؤاهم 

يشجع إسهامات ذوي االحتياجات  10
 الخاصة وفق إمكاناتهم

32 2105
% 

6 605% 0 0 

يساعد التالميذ جميعا علي تحقيق توافق  16
 نفسي ومدرسي ومجتمعي

34 85% 5 6605% 6 605
% 

التعاون مع المرشد النفسي واالجتماعي  16
اإلرشاد والتوجيه لكل  التالميذ في تقديم 

 وخاصة غير العاديين

40 600
% 

0 0 0 0 

يعد هذا الدور من األدوار المهمة أيضا للمعلم بصفة عامة ومعلم الدمج علي 
حيث يحاول فيه المعلم تقديم وسائل الدعم النفسي للتالميذ ذوي , وجه الخصوص

 , االحتياجات الخاصة بفصول ومدارس الدمج
وهي %( 600)علي المرتبة األولي بنسبة مئوية(16)ولقد احتلت العبارة رقم 

من المرشد النفسي واالجتماعي في التعامل مع التالميذ وخاصة  المساعدةالتعاون وطلب 
في التعامل مع  الجيدةمن الطرق  أن إليذوي االحتياجات الخاصة وقد يرجع ذلك 

فة داخل الفصل الواحد وخاصة في وجود ذوي واالحتياجات المختل واإلمكاناتالقدرات 
من , النفسي واالجتماعي األخصائيوخاصة من  المساعدةاالحتياجات الخاصة هو طلب 

وكيفية  اإلعاقةتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ونوع  تسلوكياخالل حسن تشخيص 
 .وشدتها , التعامل معهم

يقوم  أنويتضمن هذا الدور ثمان مهام وادوار فرعية يمكن  :الدور الثقافي للمعلم-00
ويوضح الجدول التالي تلك , بها المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس

 :المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي
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 (66)جدول رقم
دور المعلم : الحادي عشر م

 كمثقف 
  :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 األهميةدرجة 
 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

التشاور المستمر مع األخصائي النفسي  13
 واالجتماعي لتشخيص حالة التلميذ

40 600% 0 0 0 0 

يتعاون مع الزمالء وتبادل اآلراء  14
 واالستشارات حول نجاح برامج الدمج

32 6 605
% 

0 0 0 

يتعاون مع مدرسي التربية الخاصة  15
للتعرف علي احتياجات الطالب 

 المعاقين وأساليب التعامل معهم

40 600% 0 0 0 0 

االلتحاق بالدورات وورش العمل ليكون  11
أكثر مرونة وخبرة في العمل بفصول 

 الدمج

40 600% 0 0 0 0 

العمل بروح الفريق لعالج المشكالت  11
 التي تطرأ أثناء الدمج

32 2105% 6 605% 0 0 

يبحث عن األساليب والطرق التي  18
 تساعد علي نجاح الدمج

38 25% 6 5% 0 0 

يطلع علي تجارب ناجحة للدمج  12
 ويستفيد منها

31 2605% 6 5% 6 605
% 
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يكون علي دراية كاملة بما يستجد في  10
 .مجال الدمج والتربية الدمجية

31 2605% 6 5% 6 605
% 

هو مطلب ضروري لنجاح العملية التعليمية ونقل كل ما هو إن المعلم المثقف 
 إليفي ظل نظام الدمج يفرض علي المعلم  والتثقيف, جديد في مجال التربية والتعليم

جانب ما سبق ثقافة المعلم بالفئات الجديدة بالعملية التعليمية وهما تالميذ ذوي 
 , االحتياجات الخاصة وكيفية التعامل معهم

هذا الدور حيث تراوحت  ألهميةكبيره  مئويةولقد احتلت عبارات هذا الدور نسب 
بفاعلية  المعلم العادي في التعامل آليات أهمومن , %(26,%600)النسب المئوية بين
حيث يمثل , هو الحصول علي الدعم والتعاون بين جميع العاملين, داخل فصول الدمج

الدعم والتعاون بين المهتمين بالدمج حجر الزاوية في نجاح دور المعلم في التعامل مع 
 أفقياً  األطرافوهي عالقة متشابكة , ذوي االحتياجات الخاصة ونجاح عملية الدمج عموما

لمرشد اهؤالء هو  أهمومن , مهاراته وأفضلث يقدم كل منهم خبراته في بحي,  ورأسياً 
دورة في مساعده المعلم في  ألهمية نظراً , %(600)مئوية بنسبهالنفسي واالجتماعي 

 ,ةالخاصتشخيص التلميذ ذوي االحتياجات 
 ,الدور المهم والتعاون الجاد بين معلمي التربية الخاصة والمعلم العادي وأيضاً 
التعاون وفريق العمل بين معلمي التربية  ألهميةوقد يرجع ذلك %( 2105)بنسبة مئوية 

من خالل عقد االجتماعات واللقاءات الدورية بينهم وذلك , الخاصة ومعلمي العادين
والتعديالت , للتشاور ومناقشة االحتياجات الخاصة بكل تلميذ والخدمات التي يحتاجها

   .لذلك المطلوبة كلما دعت الحاجة
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ويتضمن هذا الدور سبع مهام وادوار فرعية يمكن  :دور المعلم كخبير في التدريس-08
ويوضح الجدول , يقوم بها المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس أن

 :التالي تلك المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي
 (63)جدول رقم 

كخبير في مهارات : الثاني عشر م
 التدريس 

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية
 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

لدية القدرة علي استخدام أسلوب لعب  16
 األدوار في عملية التدريس

32 2105% 6 605% 0 0 

تدريس جيدة مثل التعلم يستخدم أساليب  16
 التعلم النشط -التعاوني

32 2105% 6 605% 0 0 

يستخدم استراتيجيات فعالة في تنمية  13
مهارات التواصل مع ذوي االحتياجات 

 الخاصة

32 2105% 6 605% 0 0 

علي دراية بكيفية استخدام االختبارات  14
النفسية الخاصة بتعلم التلميذ ذو 

 االحتياجات الخاصة

30 1505% 5 6605% 5 660
5% 

يمهد للدرس بطريقة تناسب العاديين وغير  15
 العاديين

31 2605% 3 105% 0 0 

التعاون مع التالميذ ذوي االحتياجات  11
الخاصة بشكل متوازن ال إهمال ودون 

35 8105% 5 6605% 0 0 
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 مبالغة

1
1 

تصميم أنشطة تساعد علي تفاعل جميع 
 التالميذ بعضهم البعض

38 25% 6 5% 0 0 

 أوالتدريس المناسبة داخل الفصل الدراسي سواء العاديين  أساليب راختيايعد 
عن الكيفية  األساليبحيث تعبر تلك , التعليمية األهدافغير العاديين من عوامل تحقيق 

وفي فصول الدمج يحتاج , التي تنظم بها المعلومات والمواقف والخبرات التي تقدم للتلميذ
التي تضمن توصيل  األساليبفي مهارات التدريس وتلك  كون خبيراً ي أن إليالمعلم 

 ,الدرس أهدافتحقيق  أيضا, المعلومة لجميع التالميذ
التدريس  أساليبوالحوار والمناقشة والتعلم التعاوني وغيرها من  األدواروتعد لعب  

نسب مئوية  اعلي( 16,16,13))الفعالة بفصول الدمج ولهذا فقد احتلت العبارات 
 إليحاجة المعلم العادي خاصة بفصول الدمج  إليوان كان يرجع ذلك , %(2105)

علي تنمية  األساليبفي شرح الدرس حيث تساعد تلك  واألساليبالتمكن من تلك الطرق 
التواصل والتفاعل بين المعلم والتلميذ ويستطيع من خاللها المعلم التعرف علي خبرات 

في التعرف علي المشكالت اللغوية عند التالميذ  األساليبتلك وقد تساعده , التالميذ
 .عالجهاو 

ويتضمن هذا الدور خمس مهام وادوار  :دور المعلم وتحقيق النمو الشامل للتالميذ-08
, يقوم بها المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس أنفرعية يمكن 

 :ويوضح الجدول التالي تلك المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي
 (64)جدول رقم 

 درجة األهميةرعاية النمو الشامل : الثالث عشر م
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 للتالميذ 
 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

تتضمن خططه الدراسية اليومية  18
واألسبوعية والشهرية أهدافا تغطي 

 الجوانب المتعددة من شخصية المتعلم

32 2105% 6 605% 0 0 

يساعد علي توظيف المعرفة وربطها  12
بالواقع الحياتي للتالميذ من خالل 

 األنشطة الصفية والالصفية

38 25% 6 5% 0 0 

تطوير الممارسات بحيث يستجيب  80
 للفروق الفردية بين التالميذ وتنوعها

35 8105% 5 6605% 0 0 

القدرة علي تقديم الرعاية الصحية  86
 البسيطة للتالميذ غير العاديين

30 15% 60 65% 0 0 

تكوين عالقات طيبة مع المتعلمين  86
والمجتمع المدرسي بما يمكنه من تحقيق 

 النمو الشامل للتالميذ 

35 8105% 5 6605% 0 0 

, المهمة للمعلم بصفة عامة ومعلم الدمج بصفة خاصة األدواريعد هذا الدور من 
 .وهو الدور الخاص بتحقيق النمو الشامل للتالميذ العاديين وغير العاديين بفصول الدمج

وان كان %( 2605,15)تراوحت بين مئويةولقد احتلت عبارات هذا الدور نسب 
وهو االهتمام بتنمية جميع , التربية الحديثة أهدافهذا الدور وهو احد  أهميةيرجع ذلك 

 أمسواء داخل البيئة الصفية , جوانب شخصية التالميذ المعرفية والمهارية والوجدانية
  ,خارجها
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 أنمهام وادوار فرعية يمكن  أربعويتضمن هذا الدور  دور المعلم كخبير تكنولوجي-08
الجدول التالي  ويوضح, يقوم بها المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس

 :تلك المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي
 (65)جدول رقم 

كخبير دور المعلم : الرابع عشر م
 تكنولوجي

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية
 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

ومتطورة يطبق أساليب تدريس جديدة  83
 تكنولوجيا لزيادة تفاعل الطالب

31 20% 4 60% 0 0 

يستخدم التكنولوجيا المساعدة في دعم  84
 عملية التعلم

40 600% 0 0 0 0 

يعتمد علي الكمبيوتر لزيادة فعالية  85
 لعاديين وغير العاديينللتالميذ االتدريس 

35 8105% 5 6605
% 

0 0 

لدية القدرة علي استخدام الوسائل  81
والتقنيات التي تراعي التلميذ العادي 

 .وذوي االحتياجات الخاصة

38 25% 6 5% 0 0 

وخاصة في فصول الدمج بوجود التالميذ ذوي االحتياجات تحتاج علية التدريس 
ومن هنا ظهر استخدام الوسائل , فاعلية في عملية التعلم أكثرمعلم  إليالخاصة بالفصل 

من  األدواتويعد استخدام المعلم لمثل هذه , في عملية التدريس المساعدةالتكنولوجية 
علي  المساعدةخاصة مع ظهور العديد من الوسائل التكنولوجية , للمعلم المهمة األدوار
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, بطيئي التعلم, سواء الذهنية, عاقاتاإلتعليم ذوي االحتياجات الخاصة تشمل العديد من 
 ,وغيرها

%( 8105,%600)تراوحت بين مئويةاحتلت عبارات هذا الدور نسب  ولهذا فقد
في التعليم بصفة عامة  المساعدةالوسائل التكنولوجية  أهمية إلي وان كان يرجع ذلك 

 اتكآليحيث يمكن استخدامها , وتعليم ذوي االحتياجات بفصول الدمج بصفة خاصة
الوسائل التكنولوجية في تحسين الظروف  متساه أنكما يمكن , واستراتيجيات تعويضية 

جة من االستقالل تساعد تلك الوسائل علي تزويدهم بدر  أنيمكن  وأيضاً , البيئية للتعلم
فوجود  ومن ثم, ءاتهم المعرفية والمهاريةكذلك يمكن كفاءة ادا, اتهمواالعتماد علي ذ
له اثر فعال في رفع كفاءة نظام , المساعدةارة التعامل مع التكنولوجيا المعلم المتقن لمه

 .عملية التعلم والدمج
 أنويتضمن هذا الدور ست مهام وادوار فرعية يمكن  دور المعلم كخبير كمطور-08

ويوضح الجدول التالي , يقوم بها المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس
 :تلك المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي

 (61)جدول رقم 

دور المعلم : الخامس عشر م
 كمطور

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

ينمي قدراته العلمية بصورة مستمرة من  81
 خالل التعلم الذاتي

40 600% 0 0 0 0 

 0 61050 1 %8605 33يضع خطط تربوية فردية وفقا لحاالت  88
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 % التالميذ واستعداداتهم وميولهم

يطور المصادر والمواد التعليمية لرفع  82
 االيجابيةكفاءة التعلم والمشاركة 

30 15% 8 60% 0 0 

يضع الخطط الالزمة لمعالجة حاالت  20
 الضعف وتحفيز حاالت التفوق

38 25% 6 5% 0 0 

يقترح البدائل الجديدة للمنهج وفق  600
 احتياجات المتعلم

30 15% 1 65% 4 60
% 

يطلع علي كل ما هو جديد في مجال  606
 التربية وعلم النفس

38 25% 6 5% 0 0 

معلم ليس  إليحيث يحتاج  هذا الدور للمعلم خاصة معلمي الدمج  أهميهوتعد 
للمنهج ولخبرات التعلم واستراتيجيات  مطوراً ملقنًا للدروس وممتحنًا لما قام بتلقينه بل 

التقويم التي يضعها للتشخيص ولجمع معلومات عن طالبه وأولياء أمورهم حول جوانب 
استخدام كما لم يعد انب القوة التي يتمتعون بها , الضعف التي يعاني منها طالبهم, وجو 

كمصدر أساسي في التخطيط وفي تنفيذ عملية التعليم وال حتى  الكتاب المدرسي كدليل أو
اهتمامات المعلم في هذا  أوليوعليه فإن , و المصدر الوحيد في عملية التعلمهفي التقويم 
, طوير من منبع التطوير وهو المعلمالت بحيث يبدأ, يبدأ المعلم بتطوير ذاته أنالدور هو 

 (.81)وهذا ما تضمنته العبارة رقم 
 أنويتضمن هذا الدور ست مهام وادوار فرعية يمكن  دور المعلم وتعديل السلوكيات-07

ويوضح الجدول التالي , يقوم بها المعلم العادي في ظل نظام الدمج لتحقيق الدور الرئيس
 :تلك المهام والتكرار والنسبة وذلك كما يلي
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 (61)جدول رقم 

المعلم وتعديل : السادس عشر م
 سلوكيات التالميذ

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية
 غير مهم إلي حد ما مهم

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

يستخدم أساليب التعزيز لتخفيض  606
 السلوك غير المالئم

35 8105% 5 6605
% 

0 0 

يستعين المعلم بآراء المختصين في  603
تحليل السلوك ومعرفة أسبابة وخاصة 

 لغير العاديين

31 20% 4 60% 0 0 

سلوكهم تدريب التالميذ علي مراقبه  604
 للحد من مظاهرها السلبية

35 8105% 4 60% 6 605% 

توجيه سلوك التالميذ لتكوين عادات  605
 سليمة

34 85% 5 6605
% 

6 605% 

توظيف الوقت بفاعلية بما يسمح بمنع  601
 السلوكيات غير المناسبة من الظهور

31 2605% 3 105% 0 0 

ربط التعيينات والواجبات داخل الفصل  601
 باحتياجات التالميذ واهتماماتهم

31 20% 6 5% 6 5% 

للمعلم داخل  المهمة األدواريعد تعديل سلوك التالميذ داخل الفصل هو نوع من 
يكون علي وعي بمجموعة  أن إليويحتاج المعلم الفعال وخاصة بفصول الدمج  الفصل
األنشطة التي يستخدمها لتنمية األنماط السلوكية المناسبة لديهم, وتعديل األنماط غير من 
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المناسبة, وتنمية العالقات اإلنسانية الجيدة, وخلق جو اجتماعي فعَّال ومنتج داخل 
 .الصف الدراسي والمحافظة على استمراريته

%( 8105,%2605)تراوحت بين مئويةولهذا فقد احتلت عبارات هذا الدور نسب 
االحتفاظ بالسلوك المالئم داخل الفصل وخاصة عند التعامل مع  أنوان كان يرجع ذلك  

, يتوقف عليها إلى حد كبير مهام مهمةذوي االحتياجات الخاصة عملية معقدة ولكنها 
التي  األساليبمجموعة من  لديةيتوافر  أنوعليه يجب علي المعلم العادي تنفيذ التدريس, 
وهي , التعامل مع السلوك عير المالئم وخاصة من ذوي االحتياجات الخاصةتستخدم عند 

يستخدمها المعلم لكي يوفر بيئة تعليمية مناسبة ويحافظ على استمرارها, بما  مهمةعملية 
 .يمكن المعلم من تحقيق األهداف التربوية والتعليمية المنشودة

الميداني يكون البحث قد ومن خالل ما سبق وفي ضوء ما تم عرضه في الجزء 
أجاب عن السؤال الخامس من أسئلة البحث وهو ما األدوار المقترحة للمعلم في ظل نظام 

 .الدمج؟ وسوف يتناول الجانب التالي التصور المقترح

 :التصور المقترح: المحور الرابع
حيث توصل من , تناول البحث في المحور السابق الجزء الميداني من البحث

والتي يستطيع , المقترحة للمعلم العادي بفصول الدمج األدوارمجموعة من  يإل خالله
مراعيه في ذلك سمات , التعامل مع التالميذ العادين وذوي االحتياجات الخاصة

مع  أيضاوبما يتناسب , التربية الحديثة وأهدافوخصائص ذوي االحتياجات الخاصة 
 ,التالميذ العاديين

عنها البحث  أسفرالنتائج التي  أهمعرض  إليوفي ضوء ذلك يهدف هذا الجزء 
المقترحة للمعلم العادي في ظل  ألدوارلكيفية تفعيل هذه اثم تقديم تصور مقترح , الحالي

وبهذا المحور يكون الباحث قد أجاب عن السؤال السادس واألخير من أسئلته نظام الدمج 
 :وذلك كما يليل األدوار المقترحة للمعلم؟ وهو ما التصور المقترح لتفعي
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 نتائج البحث: أوال
من خالل  إليهاالبحث الحالي عن العديد من النتائج التي تم التوصل  أسفر

 :واهم النتائج كما يلي, والجزء الميداني, المحور النظري للبحث
 .نتائج الجزء النظري . أ

 :أهمهامجموعة من النتائج  إليالتوصل  أمكنمن خالل المحور الجزء النظري 
بفصول  ةالخاصتمكين ذوي االحتياجات  إلييسعي  عالمياً  اً يعد الدمج توجه .6

 .لعملية الدمج الكلي في المجتمع أوليوخطوه , ومدارس العاديين
وفق شروط  اإلعاقاتيشمل الدمج دمج ذوي االحتياجات الخاصة من مختلف  .6

 إلي إضافة, والعاقات الحركية, التعلم بطيء, العقلية اإلعاقاتمعينه بما في ذلك 
 .اإلعاقاتضعاف السمع والبصر وغيرها من 

الجهود والمسئوليات بين كل العاملين بالعملية  رالدمج تضافيتضمن نجاح  .3
 .األمور أولياء وأيضا, والمؤسسات المعنية بذوي االحتياجات الخاصة, التعليمية

فعالة بالمدارس الدمج بها ذوي االحتياجات الخاصة علي وعي  إدارةيعد وجود  .4
من , ومؤمنه وذات اتجاهات ايجابية نحو الدمج, بمتطلبات تحقيق الدمج الناجح

 .عوامل نجاح الدمج
من تقديم االستشارات بمدارس الدمج  هاماً  االجتماعي والنفسي دوراً  لألخصائي .5

, بالطرق السليمة للتعامل معها ةيوالتوع, النفسية وتشخيص سلوكيات التالميذ
 .وأسرهمتقديم وسائل الدعم المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة  إلي إضافة

توافر المعلم , الفعال بفصول والمدارس العادية جالدممتطلبات تحقيق  أهممن  .1
 ,المؤهل للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

لتقديم خدمات  دافعاً , الدمج وقناعته بهاتعد االتجاهات االيجابية للمعلم حول فكرة  .1
 .تعليمية فعالة ببرامج الدمج

الدعم وتفعيل التعاون الجاد بين معلمي  إلييحتاج المعلم بفصول ومدارس الدمج  .8
مما يساعد المعلم في تحقيق الدمج علي , والعاديين, ذوي االحتياجات الخاصة
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, والتربوي, لدعم النفسيوتقديم ا, من التعامل مع غير العاديين, نحو فعال
 .والمعرفي

علي  الملقاةدور المعلم العادي بفصول لدمج من صعوبة المسئولة  أهميةتزداد  .2
 .بالتعامل مع العاديين وغير العاديين, عاتقة

فيما , هناك بعض المشكالت التي يعاني منها الدمج بفصول ومدارس العادين .60
 , صادروغرفة الم واألدوات, يخص المباني والتجهيزات

  :نتائج الجزء الميداني  . ب
 :النتائج التالية إليالتوصل  أمكنمن خالل نتائج الجزء الميداني باستخدام االستبانة 

الرئيسة للمعلم العادي  األدوارمجموعة من  إليتوصل البحث باستخدام االستبانة   .6
تساعد المعلم العادي القيام بدور فعال في تحقيق  أنفي ظل نظام الدمج يمكن 

 .التعليمية والتعامل مع العاديين وغير العاديين األهداف
المهام  أوالفرعية  األدواربمجموعة من  أيضاً توصل البحث من خالل الجزء الميداني  .6

الرئيسة بفصول ومدارس  األدوارتساعد المعلم العادي في تحقيق  أنالتي يمكن 
 .الدمج

دورة في نقل المعرفة للتالميذ وحسن , ادوار المعلم العادي بفصول الدمج أهممن  أن .3
دور رعاية النمو الشكل والكامل للتالميذ جميعا بغض  إلي إضافة, توظيفها وتقويمها
 .التربية أهدافبما يحقق , اإلعاقةالنظر عن نوع 

للمعلم وكيفية تنظيم الصف  اإلداريالرئيسة للمعلم العادي الدور  األدواركذلك من    .4
دارةالدراسي  السلوكيات وخاصة عند التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة بما  وا 

السلوكيات التي تظهر من  أنواعمع مختلف  والتعامل, يمكنه من حفظ النظام
 .العاديين وغير العاديين

كينهم الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة وتم األدوارمجموعة من  العاديللمعلم   .5
تعديل المناهج والمقررات الدراسية , وتقديم الدعم الالزم منها, داخل الصف الدراسي

 ,لكي تناسب قدرات واحتياجات التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة
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تساعد التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية وخاصة مع ذوي االحتياجات الخاصة  .1
, اإلعاقات أنواعيا للتعامل مع مختلف حيث ظهرت العديد من الوسائل التكنولوج

, التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية بإدخالومن ادوار المعلم العادي االهتمام 
 .وكيفية التعامل معها بفاعلية

 وأولياءبذاته فوجود التعاون بين العلم  مستقالً  يعد عمل المعلم العادي ليس عمالً  .1
 المهمة األدوارواالهتمام بتحقيقه من ة وخاصة ذوي االحتياجات الخاص األمور
 .للمعلم

 يكون المعلم ملماً  أنتفرض التربية الحديثة علي المعلم بعض التحديات وعليه يجب  .8
 .ومطورا لها ولذاته, وعي كامل بكيفية التعامل معها, بكل هذه التحديات

 :التصور المقترح :ثالثا  
عنها البحث الحالي من خالل الجزء النظري وما  أسفرفي ضوء النتائج التي  

الرئيسة للمعلم  األدوارمجموعة من  إليتم التوصل  أنوبعد , الجزء الميداني إليهتوصل 
المقترحة للمعلم العادي  األدواريتم في هذا التصور صياغة بعض , العادي بفصول الدمج

 أسئلةي السؤال الخامس من عل اإلجابةوبهذا يمكن , إليهوذلك في ضوء ما تم التوصل 
, جالجديدة للمعلم العادي في فصول الدم ألدوارلتفعيل االبحث وهو ما التصور المقترح 

من خالل  األهدافتحقيق بعض  إليويسعي  األسسيقوم هذا التصور علي مجموعة من 
 :كما يلي اإلجراءاتمجموعة من 

 :فلسفة التصور المقترح ومنطلقاته . أ
من  أهميتهوتأتي , بها األساسركائز العملية التعليمية ويعد حجر  أهميعد المعلم من 

فهو المعلم والمربي والملقن والموجه والمرشد وهو , يؤديهوخطورة الدور الذي  أهمية
 أوعملية تحديث  أيوفي , المستحدث والمطور وعلية تقع العديد من المسئوليات والمهام

ولعل االتجاه نحو دمج , كانة كبيرة في تحقيق ذلكتطوير للعملية التعليمية يحتل المعلم م
ذوي االحتياجات الخاصة بفصول ومدارس لعاديين عظم من الدور الملقي علي عاتق 
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معلم فعال قادر علي االستجابة  إليلطبيعة برامج الدمج والذي يحتاج تحقيقه  نظراً , المعلم
 , واإلعاقاتتلف الفئات لمتطلبات واحتياجات العاديين وذي االحتياجات الخاصة بمخ

وفي ضوء ذلك وفي ضوء التطورات التي تطرأ علي العملية التربوية ولذا يعد االهتمام 
سبق  ام إلي واستناداً , لنجاح الدمج أساسيةفي ظل نظام الدمج ركيزة  وأدوارهبالمعلم 

 :أهمهاالمقترح من عده منطلقات ينطلق التصور 
نما, لم يعد اختياراً  وأدوارهاالهتمام بالمعلم  أن .6 ضرورة يفرضها النظام  أصبحت وا 

 .ج ذوي االحتياجات الخاصة ومتطلبات نحاجهمالحالي من د
, التقليدية األدوارويقتصر علي , فلم يعد المعلم مجرد ناقل للمعرفة: األدوارتعدد  .6

نما فئات علي التعامل مع مختلف ال قادراً , بفرع العلم والمعرفة عالماً  معلماً  أصبح وا 
 .وفق احتياجاتهم وقدراتهم

والمهام فتنوع ادوار المعلم وحسن  األدوارفي : كما ينطلق التصور من مبدأ التنوع .3
 .للتربية الحديثة أساسيةواقع فعلي في العملية التعليمية ضرورة  إليترجمتها 

 :أهداف التصور المقترح-ب
 .التالية للتصور المقترح األهدافيمكن استخالص , في ضوء فلسفة التصور ومنطلقاته

يستطيع , غير التقليدية للمعلم العادي بفصول الدمج األدوارصياغة مجموعة من  .6
علي  نالعادييمن خاللها القيام بعملية في تقديم الخدمة التعليمية للعاديين وغير 

 .وجه أفضل
من متطلبات نجاح دمج ذوي  أساسيومطلب  أساسيةتفعيل دور المعلم كركيزة  .6

 .والتربية الدامجة, االحتياجات الخاصة بمدارس العاديين
 ةاألجنبيفيه العديد من الدول  خطتدأ العالمية فالدمج هو توجه عالمي ببم األخذ .3

 .والعربية
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الخاصة وتوفير المعلومات الخاصة  تاالحتياجاسر ذوي أ معاناةالتخفيف من  .4
 .اط الضعف والقوهومدي تقدمهم ونق, بأبنائهم

ي التدريس وطرقه ف أساليبهالتعديل من ذاته ومن  إليالمعلم المرن القابل  إعداد .5
 .وفي العملية التعليمية

 :التصور المقترح إجراءات-ت
 أنالتي يمكن  اإلجراءاتالتصور المقترح مجموعة من  أهدافيتطلب تحقيق 

يقوم بها المعلم العادي لتحقيق متطلبات دمج ذوي االحتياجات الخاصة بفصول ومدارس 
 :وذلك كما يلي, العاديين

تعديل اتجاهات المعلمين نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في الفصول والمدارس  .6
 .العاديين أقرانهمجانب  إليالعادية 

وغيرها من الفئات المشاركة في تأهيل وتدريب معلمي التربية العامة والخاصة  .6
 .عمليات الدمج والياته في المدارس العادية

المدرسين العاديين في التخطيط والتقويم لبرامج دمج ذوي االحتياجات  إشراك .3
 .الخاصة بمدارس العاديين

واطالع المعلمين العاديين , تقديم خبرات دولية وعربية ناجحة في برامج الدمج .4
فادة منها في التغلب علي المشكالت التي تظهر في الدمج ومحاولة االست, عليها

 .بالمدارس المصرية
 .دعم الترابط وتعزيز العالقات بين التالميذ العاديين وغير العاديين .5
ي التعليم العادي فيما يخص دمج ذوي االحتياجات لمتقديم الدعم الكاف لمع .1

 .الخاصة
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ومواد تعليمية متطورة تناسب  وأدواتتزويد المدارس والمدرسين بمناهج مالئمة  .1
لتقليل من , وتوفير فرص التعاون مع المستشارين في المناهج, المجتمع تاحتياجا

 .صعوبة المتطلبات الخاصة بالمناهج الدراسية
ال يعيق نجاح  حتىكثافة الفصول الدراسية وحجم الفصل  مالئمةالتأكد من  .8

 .ات الفردية للتالميذالبرنامج ويحد من قدره المعلم علي موجهه االحتياج
تقديم المساعدات الالزمة للمعلمين وخاصة فيما يتعلق بتدريس ذوي االحتياجات  .2

 .بحيث تساعد المعلمين علي فهم االحتياجات المختلفة للتالميذ, الخاصة
بما , توفير فرص التعاون بين المعلمين العادين ومعلمي ذوي االحتياجات الخاصة .60

, المعلومات الالزمة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصةيسمح بتوفير االستشارات و 
 .وقدراتهم وكيفية التعامل معهم

واليات الدمج وعملياته داخل , للتلميذ األسريالسياق  أوتفعيل الصلة بين البيئة  .66
ومن ثم االهتمام بتفعيل , مختلفة أنشطةوبما يحتوي عليه من , السياق المدرسي
 .وتقوية هذه الصلة

ين وخاصة المعلمين لفير مناخ نفسي واجتماعي مالئم لكافة العاماالهتمام بتو  .66
 .العاديين

 .حالمقتر تنفيذ التصور  آليات-ج
 :أهمهاهناك مجموعة من المتطلبات الواجب توافرها ومراعاتها لتحقيق التصور المقترح 

مما يزيد عطاءهم لنجاح , عقد دورات تدريبية للمعلمين العاديين في مجال الدمج .6
للتعرف بصورة , وتصميم محتوي الدورات إعدادوان يشارك المعلين في , الدمج برامج

 .الفعلية بالدمج المعلميناقرب عن احتياجات 
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 اإلعاقاتعلي فهم  الخدمة بصورة تجعل المعلمين قادراً  أثناء اإلعداداالهتمام ببرامج  .6
وتعديالت  تإجراءاومعرفة ما يلزم من , وكيفية التعامل معها وتشخيصها وأنواعها

 .ومعرفة المناهج المناسبة لهم, سالتدريفي المناهج وطرق 
 .االطالع علي تجارب ناجحة للدمج والتربية الدامجة .3
في برامج الدمج والتالميذ ذوي  لجهودهتوفير حوافز مناسبة للمعلم العادي  .4

 .االحتياجات الخاصة
حتياجات الخاصة من ذوي اال وأدواتتدريب المعلمين العاديين علي استخدام وسائل  .5

 .وأدواتمقاييس وبرامج 
التقويم الحديثة والمناسبة لكل من العاديين  أساليبعقد دورات تدريبية للمعلم في  .1

ومهارات التدريس , المدرسية السليمة اإلدارة أساليبوتدريبه علي , وغير العاديين
 .واستراتيجياته

التعليمية لمساعدة المعلم علي القيام تقديم دورات وورش عمل لكل العاملين بالعملية  .1
 .بأدواره في ظل نظام الدمج

تنمية المهارات العقلية بالتفكير الناقد واالبتكاري والقدرة علي حل المشكالت  .8
 .والعمليات المرتبطة بها

المتقدمة في العملية التعليمية والتكنولوجيا المناسبة لذوي  االتكنولوجياالهتمام بدمج  .2
 .خاصةاالحتياجات ال

الذي يعد عامل مهم للتنمية المهنية للمعلم في  الحياةتأصيل مفهوم التعلم مدي  .60
 .الذي يتيح فرص التعلم وتنمية المواهب والقدرات, ضوء تحديات العصر الحديث

عمل كل من المعلم والتالميذ العاديين  م بتوفير بيئة دراسية مناسبة تسهلاالهتما .66
 .وغير العاديين
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تربية ونظام المقررات الدراسية التي يدرسها الطالب بالتوسع في تطوير كليات ال .66
 .مقررات التربية الخاصة وغير العاديين

والدراسات التي تناولت برامج الدمج وعوامل ومتطلبات نجاحه  باألبحاثاالهتمام  .63
 .المرجوة األهدافلتطويرها بما يتناسب مع تحقيق 

ستقبلية للمعلمين الخاصة بدمج ذوي تدعيم االتجاهات االيجابية والتصورات الم .64
 .االحتياجات الخاصة بفصول العاديين

تقييم تجربة الدمج بجمهورية مصر العربية من وجهه نظر المعلمين في مدارس  .65
 .الدمج

 :بحوث ودراسات مقترحة-ح
  دراسة تقويمية"الدمج بجمهورية مصر العربية." 
 م الدمجاالدور التربوي لألسرة في نجاح نظ. 
 مسحية عن اتجاهات المعلمين نحو الدمج دراسة. 
 بعض مشكالت نظام الدمج بالفصول والمدارس العادية. 

 

 

 

 قائمة المراجع
 .المراجع العربية: أوال  
 .دار صادر,  بيروت,6مج , لسان العرب(: 6060)ابن منظور .6
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الدمج الشامل للطالب ذوي االحتياجات (: 6066)المكاشفي عثمان دفع اهلل  .6
 .مؤسسة طيبة للنشر, القاهرة, "تطبيقات مدرسية ميدانية"التعليم الخاصة في 

دمج األطفال لذوي االحتياجات الخاصة بالتعليم (: 6006)انتصار محمد علي  .3
المؤتمر العلمي , األساسي في مصر علي ضوء مفهوم االتجاهات العالمية المعاصرة

التعليم قبل قضايا ومشكالت ذوي االحتياجات الخاصة في , السنوي الثالث
 .القاهرة, 08-08, المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية, الجامعي

المهارات ", مدرس القرن الحادي والعشرين الفعال(: 6000)جابر عبد الحميد جابر .4
 .دار الفكر العربي, القاهرة, والتنمية المهنية

لعربي في ضوء التحول نحو األدوار المعاصرة للمعلم ا(: 6061)حنان البدري كمال  .5
 .640-10ص , 6ع,46مج, جامعة عين شمس, مجلة كلية التربية, قيادة التغيير

االتجاهات العامة نحو الدمج ( 6002)حنان السيد وصادق, فاروق محمد زيدان   .1
الشامل وعالقتها بالتفاعل الكفء بين ذوي االحتياجات الخاصة وأقرانهم من التالميذ , 

  .461-442,األخصائيين النفسيين المصريةمجلة دراسات نفسية, رابطة 
ادوار ومشكالت إدارة مدارس لتعليم األساسي بمصر (: 6002)حنان حسن سليمان  .1

جامعة , مجلية كلية التربية, "دراسة مستقبلية"في تحقيق الدمج الشامل للمعاقين 
 .81-65ص, 65ع, 66مج , الزقازيق

زمة لمعلمي المعوقين عقليا في ظل الكفايات الال(: 6066)خالد رمضان عبد الفتاح  .8
مج , جامعة بنها, مجلة كلية التربية, نظام الدمج ودور كليات التربية في إعدادها

 . 366-611ص,  28ع, 88
الكفايات الالزمة للمعلم في ظل نظام رعاية (: 6004)خديجة أحمد احمد السياغي  .2

العلمي السادس المؤتمر , ودمج ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس العاديين
 88-80, مصر, الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس, "تكوين المعلم" عشر
 .يوليو
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, الدمج الشامل: خدمات ذوي االحتياجات الخاصة(: 6006)زينب محمد شقير  .60
 .مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, التأهيل المبكر, التدخل المبكر

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس (: 6061)رزكار مصطفي غفور  .66
مجلة , دراسة ميدانية في مدارس مدينة السليمانية" االساسية من وجهه نظر المعلمين

 .426-453ص , 665ع, جامعة بغداد, كلية األداب
, التربية الخاصة للمعاقين عقليا بين العزل والدمج(: 6006)سهير محمد سالمة .66

 .مكتبة زهراء الشرق, القاهرة
متطلبات الدمج الشامل لألطفال غير العاديين في (: 6001)عادل عبد اهلل  .63

التربية وحقوق " المؤتمر العلمي الحادي عشر , مدارس التعليم العام رؤية مستقبلية
 .6001, امعة طنطاج, كلية التربية, وماي 2-6, "اإلنسان

رؤية مستقبلية لكفايات وادوار المعلم العادي في (: 6066)عبد الباقي محمد عرفة .64
, برامج دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين في المملكة العربية السعودية

 .341-305ص, 641ع , 6مج , جامعه األزهر, مجلة كلية التربية
لياء أمور احتياجات أو (:  6228)زيدان السرطاوي , عبد العزيز الشخص .65

ذوو "المؤتمر القومي السابع . األطفال المعوقين لمواجهة الضغوط النفسية
-8" االحتياجات الخاصة والقرن الحادي والعشرين في الوطن العربي في الفترة من 

 .اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين, القاهرة, ديسمبر 60
ات التربوية الالزمة لمعلمي العلوم الكفاي(: 6006)عبد العليم محمد عبد العليم  .61

, "تحديات الواقع وأفاق المستقبل" المؤتمر العلمي السادس , للمدرسة الشاملة
 .جامعة المنيا, كلية التربية, مؤتمر التربية الخاصة في القرن الحادي والعشرون

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم (: 6060)عبد المطلب أمين القريطي  .61
مؤتمر مستقبل إعداد المعلم في كليات التربية وجهود الجمعيات , ورقة عمل ,العام
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-82, المؤتمر العلمي السادس عشر,العلمية في عمليات التطوير بالعالم العربي
 .جامعة حلوان, كلية التربية ,مارس 87

مع المعلم لمحات في أهمية دور المعلم في (: 6061)عزام بن محمد الدخيل  .68
 .الدار العربية للعلوم, لبنان, ية والتعليميةالعملية الترب

الفلسفة : دمج ذوي االحتياجات الخاصة(: 6002)فتحي مصطفي الزيات  .62
 .دار النشر للجامعات, لقاهرةا, والمنهج واآلليات

, 6ط ,الدمج في مدارس التعليم العام وفصوله(: 6001)كمال سالم سيسالم  .60
 .دار الكتاب الجامعي, القاهرة

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم (: 6064)محمد صادق إسماعيل  .66
 .المجموعة العربية للتدريب والنشر, القاهرة, العام

مناهج البحث في العلوم التربوية (: 6000) محمد عبد الظاهر الطيب وآخرون .66
 .مكتبة االنجلو, القاهرة, والنفسية

أدوار حديثة لمعلم المستقبل في ضوء المدرسة (: 6001)محمد عوض الترتوري  .63
إعداد المعلم وتطويره في ضوء المتغيرات , اللقاء السنوي الثالث عشر, اإللكترونية
جامعة الملك , الجمعية السعودية للعوم التربوية والنفسية وكلية التربية, المعاصرة

 .124-463ص , سعود
 

اتجاهات معلمي المدارس االبتدائية نحو دمج (: 6066)لفتوح محمد كمال أبو ا .64
مع أقرانهم العاديين في المدارس العامة دراسة ( األطفال الذاتويين) أطفال االوتيزم

, المؤتمر العلمي لثاني لقسم الصحة النفسية, سيكولوجية في ضوء بعض المتغيرات
 .جامعة بنها, كلية التربية, يوليو 06-02
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بحوث  ,االحتوائية الدمجية التربية والى الدمج إلى مدخل(: 6060) خزام نجيب .65
,  القاهرة, فبراير 4 :6في الفترة من  ,اإلعاقة ذي الطفل تجاه المجتمع واجب مؤتمر
 .والتنمية للطفولة العربي المجلس

أدوار المعلم الجديدة في مجال اإلدارة الصفية في ضوء (: 6064)هدي سالم  .61
: دراسة وصفية تحليلية في ضوء المقاربة بالكفاءات" اإلصالحات التربوية الحديثة

المؤسسة العربية لالستشارات , 82ع, مجلة عالم التربية, التعليم الثانوي نموذجاً 
 ..362-623 ص,العلمية وتنمية الموارد البشرية

 

مكتبة االنجلو , القاهرة, الدمج بين جدية التطبيق والواقع(: 6066)هال السعيد .61
 .المصرية

فلسفة دمج ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس (: 6061)هويدا محمود اإلتربي  .68
مجلة , دراسة حالة علي محافظة الغربية" العاديين ومشكالته كما يراها المعلمون

 ع, جامعة عين شمس, مركز تطوير التعليم الجامعي ,دراسات في التعليم الجامعي
 .518-484ص , 31

بشأن قبول التالميذ ذوي , (656)قرار وزاري (: 6061)وزارة التربية والتعليم  .62
 .القاهرة, المادة األولي, اإلعاقات البسيطة بمدارس التعليم العام

الخاصة في مدي تقبل المجتمع لدمج ذوي االحتياجات (: 6061)ياسر فارس خليل  .30
جامعة  ,مجلة كلية التربية, الروضات والمدارس العادية في ضوء بعض المتغيرات

 .580-554ص , 615ع, األزهر
أدوار متطلبة من المعلم في ضوء ما يواجهه المجتمع (: 6005)يوسف سيد محمود  .36

للمعلم  المستدامةالتنمية المهنية "المؤتمر العلمي السادس , المصري من تحديات
 .جامعة القاهرة بالفيوم, كلية التربية ,ابريل 88-88في الفترة ,"العربي

 .المراجع األجنبية: ثانيا  
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 مالحق الدراسة
 االستبانه في صورتها النهائية

أدوار مقترحة للمعلم بالمدارس االبتدائية في ضوء 
           .متطلبات نظام الدمج

                                      

 إعداد

 سيدة سالمة محمد محمود

 مدرس بقسم أصول التربية

 جامعة جنوب الوادي–كلية التربية بالغردقة 

 

 .م8112/ هـ1441

 /........................................السيد األستاذ الدكتور

 ,,,تحيه طيبه وبعد

أدوار مقترحة للمعلم بالمدارس االبتدائية في ضوء " تقوم الباحثة بدراسة بعنوان        
حتوي وبين أيديكم استبانه ت, دراسة ميدانية بمحافظة البحر األحمر" متطلبات نظام الدمج
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كل دور من  يلزمعلي مجموعة من األدوار المقترحة للمعلم العادي بمدارس الدمج وما 
 .من مهام األدوار

وتهدف تلك االستبانه االستفادة من أراء سيادتكم تجاه مدي أهمية األدوار 
وبما يتناسب مع التلميذ ذوي , المطروحة للمعلم للقيام بها والتعامل مع الوضع الجديد

 .ات الخاصة والتلميذ العادياالحتياج

ً في المكان الذي ترونه معبرا(  √)  والمرجو من سيادتكم التكرم بوضع عالمة
 .عن وجهه نظركم

 .ولسيادتكم جزيل الشكر واالحترام لحسن تعاونكم

  الباحثة

 .بيانات شخصية

                                                    .........................................: الدرجة الوظيفية      ...................................................................: االسم

         ..................................................:الجامعة        .....................................................:الكلية
 ............................:.......اإلدارة التعليمية

 

 األدوار المقترحة للمعلم العادي
 في ظل نظام الدمج 

 درجة األهمية دور المعلم كناقل للمعرفة: أوال م
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إلي حد  مهم :وهذا الدور يتطلب من المعلم
 ما

 غير مهم

    .والمدمجاستخدام أساليب تدريس فعالة تالءم التلميذ العادي  0

اختيار أساليب تعليمية فعالة في التشويق تناسب حالة كل  8
 التالميذ

   

    االعتماد علي التدريس الفردي خاصة مع التلميذ المعاق 8

    إعداد الدرس بطريقة تجنب التلميذ الوقوع في الخطأ 8

يلم باألساليب التدريسية والبرامج المختلفة للتعامل مع التالميذ  8
 ذوي االحتياجات الخاصة

   

تقديم النماذج الحية والملموسة لتسهيل عملية التعلم واإلدراك  7
 الصحيح للمعارف

   

    يستخدم أساليب تدريس تعتمد علي مختلف حواس التالميذ   1

    يراعي الفروق الفردية بين التالميذ في عملية التعلم 2

 

 الذي يمارسه التالميذدور المعلم كمنظم للنشاط : ًثانيا م

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم

    يستخدم أنشطة تتالءم مع الطفل العادي والطفل المعاق 7
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يعتمد علي تقسيم التالميذ في األنشطة إلي مجموعات غير  01
 متجانسة

   

    التالميذ المختلفةيعدل األنشطة ويكيفها بما يتالءم مع قدرات  00

    يركز علي تقسيم التالميذ بطريقة تعاونية أكثر منها تنافسية 08

يهتم بممارسة األنشطة التي تنمي قيم االحترام وتقبل الطالب  08
 لبعضهم البعض

   

 

 كمسئول عن تحقيق التكامل بين األسرة والمدرسة : ًثالثا م

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 األهميةدرجة 

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم

    يستجيب ألراء اآلباء حول الخدمات التعليمية ألبنائهم 08

    مساعد أولياء األمور في تشخيص أبنائهم 08

العمل المشترك مع األبوين لتنمية ما تعلمه التالميذ وخاصة  07
 ذوي االحتياجات الخاصة

   

    يقيم عالقات ايجابية مع أولياء أمور التالميذ  06

    يشرك أولياء األمور في التخطيط لنجاح الدمج 02

يهتم بمجالس اآلباء وتعزيز دوره في عالج بعض مشكالت  07
 تعلم ذوي االحتياجات الخاصة
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    يشترك مع أولياء األمور في برامج إعداد وتدريب أبنائهم 60

 

 الدور األخالقي للمعلم بفصول الدمج: ًرابعا م

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم

يدعم التالميذ المعاقين للظهور بمظهر ايجابي بين زمالئهم  80
 .العاديين

   

يسعي إلي جعل المتعلم المعاق محور اهتمام وتقدير في  88
 الفصل الدراسي

   

التلميذ العادي علي تقديم المساعدة للتلميذ ذو يشجع  88
 االحتياجات الخاصة

   

يتعامل مع التالميذ علي انه بشر ال يتأثر بنوعية اإلعاقة التي  88
 يعانون منها

   

يعود التالميذ العاديين علي تجنب جرح مشاعر زمالئهم غير  88
 العاديين

   

 

 التالميذ المختلفةالمعلم وتنمية المهارات : ًخامسا م

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم
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    يشجع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة علي الحوار والمناقشة 87

    يخلق روح التعاون بين التالميذ العاديين والتالميذ غير العاديين 86

    التالميذ غير العاديينامتالك مهارات االتصال والتواصل مع  82

    يوفر مناخ تعليمي تعاوني في البيئة الصفية 87

يدعم ويعزز العالقات االيجابية بين التالميذ العاديين وغير  81
 العاديين

   

    ينمي المهارات المختلفة للتالميذ من خالل مواقف طبيعية 80

يساعده علي عالج يتقن مهارة الحوار والنقاش مع التالميذ بما  36
 ...اللجلجة -بعض المشكالت كالتلعثم

   

 

 كمقوم لعملية التعلم :  ًسادسا م

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم

    يستخدم أساليب تقويم تناسب التالميذ غير العاديين 88

التعامل مع يقوم باستمرار أساليب تدريسه وسلوكه وأساليب  88
 التالميذ

   

    يشرك اآلباء في نوع وطبيعة آليات تقويم أبنائهم  88
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    يقيس ويقوم كل تلميذ بالنسبة لنفسه ال بالنسبة لغيره 87

    يحدد معدل تقدم كل تلميذ وانجازاته ونواحي القصور لديه 86

يقوم مدي مالئمة طرق التدريس المستخدمة في الصف  82
 الدراسي

   

يقدم تغذية مرتدة عن مدي تقدم التالميذ في المجاالت المعرفية  87
 والمهارية والوجدانية

   

يعلن ولي أمر التلميذ عن مدي تقدم ابنه والصعوبات التي  81
 تواجه

   

    يقدم تقارير دورية لآلباء عن تقدم أبنائهم  80

    ًيساعد التالميذ علي تقويم تقدمهم ذاتيا 88

 

 المخطط لعملية التعلم وتكييف التعلم وفق التنوع : ًسابعا م

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم

    يعدل من األساليب التقليدية بما يوافق احتياجات التلميذ المعاق 88

    يستخدم طرق تدريس تناسب التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة 88

    ينوع المنهج الستيعاب القدرات المتنوعة للتالميذ 88

    يقدم خبرات تعليمية مناسبة لتنوع التالميذ في الفصل 87



 سيدة سالمة محمد محمود. أدوار مقترحة للمعلم بالمدارس االبتدائية فى ضوء متطلبات نظام الدمج    د

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 8102ديسمبر                         -076                            -العدد الثانى        
 

يخطط المواقف التعليمية بما يتناسب وقدرات المتعلمين  86
 .واهتماماتهم

   

يستخدم األجهزة والمعدات الخاصة بتالميذ الدمج الموجودة  82
 عملية التعلمبغرفة المصادر في 

   

 

 تغيير االتجاهات السلبية نحو الدمج : ًثامنا م

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم

يحاول تحقق التوافق االجتماعي داخل الفصل بين التالميذ  87
 العاديين وذوي االحتياجات الخاصة

   

بالتالميذ ذوي  ًومعرفيا ًيهيئ التالميذ العاديين نفسيا 81
 االحتياجات الخاصة

   

مكافأة السلوك الصحيح الذي يصدر من التلميذ العادي تجاه  80
 المعاق والعكس

   

    يكسب القدرة لتأهيل التلميذ العادي لقبل التلميذ المعاق 88

    يقدم الدعم النفسي للمعاقين وأسرهم 88

 

دارة الصف : ًتاسعا م  المعلم وا 

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

 غير مهمإلي حد  مهم
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 ما

    يستجيب بشكل ايجابي عندما تعيق انفعاالت التلميذ تعلمه 88

    المشاركة مع إدارة المدرسة والتعاون مع المدير والزمالء  88

لدية القدرة علي مواجهه المشكالت السلوكية التي تظهر  87
 بالصف

   

 

 كمرشد نفسي : ًعاشرا م

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم

    يوفر وسائل الدعم الالزمة للتالميذ العاديين وغير العاديين 86

    يساعد التالميذ جميعا علي تطوير مفهوم الذات االيجابية لديهم 82

يحرص علي تقبل االختالف في وجهات نظر التالميذ مهما  87
 كانت رؤاهم 

   

    يشجع إسهامات ذوي االحتياجات الخاصة وفق إمكاناتهم 71

يساعد التالميذ جميعا علي تحقيق توافق نفسي ومدرسي  70
 ومجتمعي

   

التعاون مع المرشد النفسي واالجتماعي في تقديم اإلرشاد  16
 التالميذ وخاصة غير العاديينوالتوجيه لكل  
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 كمثقف : الحادي عشر م

  :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم

التشاور المستمر مع األخصائي النفسي واالجتماعي لتشخيص  78
 حالة التلميذ

   

يتعاون مع الزمالء وتبادل اآلراء واالستشارات حول نجاح  78
 الدمج برامج

   

يتعاون مع مدرسي التربية الخاصة للتعرف علي احتياجات  78
 الطالب المعاقين وأساليب التعامل معهم

   

االلتحاق بالدورات وورش العمل ليكون أكثر مرونة وخبرة في  77
 العمل بفصول الدمج

   

    العمل بروح الفريق لعالج المشكالت التي تطرأ أثناء الدمج 76

    عن األساليب والطرق التي تساعد علي نجاح الدمجيبحث  72

    يطلع علي تجارب ناجحة للدمج ويستفيد منها 12

يكون علي دراية كاملة بما يستجد في مجال الدمج والتربية  10
 الدمجية

   

 

 كخبير في مهارات التدريس : الثاني عشر م

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

 غير مهمإلي حد  مهم
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 ما

لدية القدرة علي استخدام أسلوب لعب األدوار في عملية  60
 التدريس

   

التعلم  -يستخدم أساليب تدريس جيدة مثل التعلم التعاوني 68
 النشط

   

يستخدم استراتيجيات فعالة في تنمية مهارات التواصل مع ذوي  68
 االحتياجات الخاصة

   

استخدام االختبارات النفسية الخاصة بتعلم علي دراية بكيفية  68
 التلميذ ذو االحتياجات الخاصة

   

    يمهد للدرس بطريقة تناسب العاديين وغير العاديين 68

التعاون مع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بشكل متوازن ال  67
 إهمال ودون مبالغة

   

بعضهم تصميم أنشطة تساعد علي تفاعل جميع التالميذ  11
 البعض

   

 

 رعاية النمو الشامل للتالميذ : الثالث عشر م

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم

تتضمن خططه الدراسية اليومية واألسبوعية والشهرية أهدافا  62
 تغطي الجوانب المتعددة من شخصية المتعلم
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وربطها بالواقع الحياتي للتالميذ يساعد علي توظيف المعرفة  67
 من خالل األنشطة الصفية والالصفية

   

تطوير الممارسات بحيث يستجيب للفروق الفردية بين التالميذ  21
 وتنوعها

   

القدرة علي تقديم الرعاية الصحية البسيطة للتالميذ غير  20
 العاديين

   

تكوين عالقات طيبة مع المتعلمين والمجتمع المدرسي بما  28
 يمكنه من تحقيق النمو الشامل للتالميذ 

   

 

 كخبير تكنولوجي: الرابع عشر م

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم

يطبق أساليب تدريس جديدة ومتطورة تكنولوجيا لزيادة تفاعل  28
 الطالب

   

    يستخدم التكنولوجيا المساعدة في دعم عملية التعلم 28

يعتمد علي الكمبيوتر لزيادة فعالية التدريس للعاديين وغير  28
 العاديين

   

لدية القدرة علي استخدام الوسائل والتقنيات التي تراعي التلميذ  27
 العادي والمعاق
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 كمطور: الخامس عشر م

 :المعلموهذا الدور يتطلب من 

 درجة األهمية

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم

    ينمي قدراته العلمية بصورة مستمرة من خالل التعلم الذاتي 26

يضع خطط تربوية فردية وفقا لحاالت التالميذ واستعداداتهم  22
 وميولهم

   

يطور المصادر والمواد التعليمية لرفع كفاءة التعلم والمشاركة  27
 االيجابية

   

يضع الخطط الالزمة لمعالجة حاالت الضعف وتحفيز حاالت  71
 التفوق

   

    يقترح البدائل الجديدة للمنهج وفق احتياجات المتعلم 011

    يطلع علي كل ما هو جديد في مجال التربية وعلم النفس 010

 

 المعلم وتعديل سلوكيات التالميذ: السادس عشر م

 :وهذا الدور يتطلب من المعلم

 درجة األهمية

إلي حد  مهم
 ما

 غير مهم

    يستخدم أساليب التعزيز لتخفيض السلوك غير المالئم 018

يستعين المعلم بآراء المختصين في تحليل السلوك ومعرفة  018
 أسبابة وخاصة لغير العاديين
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    تدريب التالميذ علي مراقبه سلوكهم للحد من مظاهرها السلبية 018

    سلوك التالميذ لتكوين عادات سليمة توجيه 018

توظيف الوقت بفاعلية بما يسمح بمنع السلوكيات غير  017
 المناسبة من الظهور

   

ربط التعيينات والواجبات داخل الفصل باحتياجات التالميذ  016
 واهتماماتهم

   

 


