
  
  
  
  

  المؤتمر العلمى األول              قسم الصحة النفسية         كلية التربية          جامعة  بنها 

  

  

-318-

  طبيق بين الفكرة والت) الدمج(برنامج التعليم الجامع 
  فى مدارس قطاع غزة 

  [*]سمر أبو مرزوق            
  

  :مقدمـة 
 م  1981ظهر مفهوم الدمج بشكل واضح من خالل شعار الـسنة الدوليـة للمعـاقين عـام                 

وبالتالي ظهرت العديد من التعريفات لهذا المفهوم تراعي مختلف القضايا واألمور التي تتعلـق بهـذه            
تحقيق المـساواة والمـشاركة   " بأنه  )  Ture Johnson 1994 :95( عرفه تيوري جونسون . الفئة

  "وإتاحة الفرصة للمعاقين أسوة بأقرانهم في المجتمع ، وإزالة أي مظهر من مظاهر التمييز اتجاههم 
وعرفـه  " تعليم األطفال مـع أقـرانهم العـاديين         " بأنه   ) 204: 1998الخطيب ،   ( وعرفه  
لعاديين مع الطلبة العاديين في الصفوف العادية طول الوقت حيث          التحاق الطلبة غير ا   " الروسان بأنه   

ويتضح من هذه التعريفات أنها تتفق في العديد من النقاط          " يلتقي هؤالء الطلبة ببرامج تعليمية مشتركة       
في عملية الدمج من خالل تلقي األطفال العاديين والمعاقين التعليم في نفـس المدرسـة وفـي نفـس                   

 الدوام المدرسي وتلقي برامج تعليمية متشابهة، ويرى الباحثون أن الدمج التربـوي             الفصول خالل مدة  
هو تقديم التعليم العام خدمات متنوعة لكافة األطفال حسب احتياجاتهم التعليمية ، وتـدريس األطفـال                
ذوي االحتياجات الخاصة في فصول دراسية عادية مع تزويدهم بتعليم خاص حيـث يقـوم مدرسـو                 

لعادية بتوجيه وتعديل الطرق التعليمية والمحتوى العلمي المنهجي ليمكن جميع األطفال مـن             الفصول ا 
  .االنتظام في برامج تربوية تعليمية  عادية بما يتناسب وقدرات كل طفل

وتمشياً مع هذا السياق العالمي، جاء تبني وزارة التربية والتعليم العالي لبرنامج التعليم الجامع              
  :  الموضوعية الفلسطينية ما يبرر هذا التوجه، وذلك في ظل المؤشرات التاليةكما كان للظروف

  . ازدياد عدد المعاقين وقلة المؤسسات الخاصة التي تعنى بهم �

                                                 
   0دولة فلسطين -وزارة التربية والتعليم العالي -رئيس قسم التربية الخاصة مساعد  [*]
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تقديم بعض مؤسسات المجتمع المحلي للخدمات الطبية لذوي االحتياجات الخاصة على حساب             �
 .الجوانب التعليمية

الطلبة المعاقين، وقلة التمويل لهذه المدارس بسبب عدم توفر         قلة المراكز والمدارس الخاصة ب     �
  . ميزانيات ثابتة لهذه المدارس

لقد دشن تبني فكرة التعليم الجامع في النظام التعليمي الفلسطيني عهداً جديدا في حقـل تعلـيم                 
ره فرض  الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ممن يواجهون صعوبات في عملية التعليم والتعلم، وهذا بدو            

تحدياً حقيقياً لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني في سد االحتياجات التعليمية لهذه الشريحة مـن               
والمعلمـين  ) التربية الخاصة (الطلبة، وقد بذلت الوزارة جهداً حثيثاً في تدريب مشرفي التعليم الجامع            

 .  التربويباعتبارهم عنصراً هاماً لتنفيذ سياسات الوزارة في الميدان

  :مصطلحات 
عند الحديث عن موضوع التربية الخاصة والتعليم الجامع، تتكرر مجموعة من المصطلحات 

 :الخاصة بهذا الموضوع، ومن أبرز هذه المصطلحات

  :التربية الخاصة 
هي عبارة عن كل األنشطة والبرامج واإلجراءات التي تهدف إلى تكيف الفرد المعاق مـع               

  .ن العمل أي دمج الفرد في المجتمع ليكون منتجاً غيره وتقديم وتحسي
وقد بدأت المطالبة بأن تقوم المدرسة العادية بتطوير أهدافها ومناهجها وأساليبها لتوائم بأكبر             
درجة ممكنة للطلبة لذوي االحتياجات التربوية الخاصة لتلقي تعليمهم في إطار المدرسة العاديـة وأن               

 خاصة أو تعليمهم في صفوف عادية أو أقسام خاصة بصفة دائمة هو             يكون إلحاق األطفال في مدرسة    
الذي ال يوصى به إال في حالة األطفال ذوي الصعوبات الشديدة والذي يثبـت فيهـا أن                 ) االستثناء  ( 

  .التعليم في صفوف عادية عاجز عن تلبية احتياجات الطفل التعليمية واالجتماعية 
  :الدمـج

جميع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في صفوف نظامية، لكي يصبحوا            هو سياسة وعملية تعليم     
  ) Wilczenski ، 1992 : 29(من مسؤوليات معلم الصف النظامي الذي يدعمه أخصائيون
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 : التعليم الجامع
هو التعليم الذي ال يستثني أحداً من الطلبة بغض النظر عن الفروق الفرديـة والـصعوبات                

 . ويلبي االحتياجات الفردية لكلٍ  منهمواإلعاقات التي تواجههم،

 :مشرف التربية الخاصة
 الشخص الذي يقوم بنشر فلسفة التعليم الجامع وتقييم الفعاليـات ذات العالقـة بالبرنـامج،                 

ويتولى مهمة التنسيق مع المؤسسات العاملة في مجال التعليم الجامع؛ بهدف المساعدة في دمج الطلبة               
 .ذوي االحتياجات الخاصة

 :غرفة المصادر
غرفة صفية ملحقة بالمدرسة العادية تكون مجهزة بما يلزم من وسائل وألعاب تربوية وأثاث                

ة تدريباً خاصاً ليعمل مع الطلبة ذوي االحتياجات        /ة التربية الخاصة مدرب   /مناسب، ويدوام فيها معلم   
  .الخاصة

 :معلم غرفة المصادر
المعوقين يقوم بتعليم الطلبة في غرفة المـصادر        معلم متخصص في التربية الخاصة وتأهيل         

  .عن طريق الدعم في مادتي اللغة العربية والرياضيات للطلبة الذين يعانون من مشاكل في التعليم
   :مركز المصادر

 في وزارة التربية والتعليم العـالي بالتعـاون مـع           2005مشروع أنشأ و تم البدء فيه عام        
ردية بهدف المساعدة في دمج الطلبة ذوي االحتياجـات الخاصـة فـي             المؤسسة السويدية لإلغاثة الف   

  .المدارس وتقديم الخدمات التأهيلية التربوية والنفسية والجسدية لهم من أجل تحدي معيقاتهم
  :المبادئ والتوجهات الدولية التي ارتكزت عليها الوزارة في تعليم المعاقين �

 . فرد في التعليم م والتي تؤكد على حق كل1948حقوق اإلنسان -1

 ).5/1990-3المادة (اإلعالن العالمي لمؤتمر جومتيان بشأن التعليم للجميع -2

  ).1993(قواعد المعايير األساسية لألمم المتحدة -3

 ).م 1994 حزيران 10(  بيان سالمنكا -4



  
  
  
  

  المؤتمر العلمى األول              قسم الصحة النفسية         كلية التربية          جامعة  بنها 

  

  

-321-

  :الفئات المسموح لها بالدمج 
ات التعلم الذين ال يوجد أي مبـرر        األطفال ذوي اإلعاقات الجسدية والبصرية والسمعية وصعوب      

  . لتعليمهم في مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة
 والذي تضمن أربعة فصول جـاءت  4/99 أما في فلسطين فقد صدر قانون حقوق المعوقين رقم     -5

 : على النحو التالي
  . واشتمل على تعاريف وأحكام عامة: الفصل األول
خاصـة بالمعـاقين فـي المجـاالت المختلفـة               فقد تضمن على الحقوق ال     :الفصل الثاني 

  .ومسؤوليات الجهات المعنية 
تحث على موائمة األماكن العامة الحديثـة والقديمـة منهـا السـتعماالت             : الفصل الثالث   

المعاقين بسهولة وحرية وأمان وكرامة وتعمل على إزالة العوائق العمرانيـة           
لحياة العامة من جميع المرافق     واإلنشائية التي تعيق حركتهم ومشاركتهم في ا      

  .العامة 
فقد وضح ضرورة وضع النظم واللوائح التي تفسر هذا القانون أشار إلـى             : الفصل الرابع   

  .إلغاء جميع اللوائح والنظم التي تتعارض مع أحكامه 
  :برنامج التعليم الجامع في فلسطين -1

خالل النظام التربوي العام فقد اتخذت      انسجاماً مع التوجهات العالمية نحو التربية للجميع من         
وكان نتيجـة   . وزارة التربية والتعليم قراراً بتبني التعليم الجامع ضمن البرامج التطويرية التي تنفذها           

دياكونيا (اتصاالت الوزارة مع منظمة اليونسكو التوقيع على االتفاقية مع المؤسسة السويدية النرويجية             
ساهمت اليونسكو بتوفير الخبراء والفنيين، والـدعم علـى الـصعيد           و. م20/2/1997بتاريخ  ) ناد  –

الدولي لتطبيق شعار مدارس للجميع بغض النظرعن طبيعة الصعوبات التي يواجهها ذوي االحتياجات             
ووضعت الوزارة خطة طويلة األمد اسـتغرقت فتـرة عـام           .الخاصة أو تحد من قدرتهم على التعلم        

المعين في مختلف مجاالت العمل والفعاليات واألنشطة المرتبطة بالتعليم         تقريباً لتدريب أعضاء الفريق     
الجامع وذلك من أجل تنفيذه بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين عن طريق منظمة اليونسكو وقد مـر       

، وتعد هذه   )1999-1997(البرنامج بالمرحلة التجريبية التي كانت مدتها ثالث سنوات في الفترة من            
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 التجارب الرائدة في المنطقة العربية، والمتميزة بحجمها وتنظيمها والبرنامج يقـوم علـى              التجربة من 
فريق فني إداري في الوزارة وفريق آخر يعمل في جميع مديريات التربية والتعليم في الميدان بـدءاً                 

 لتحقيـق   باختيار المدارس ومروراً بتهيئة المعلمين واإلدارات وإعداد تلك المدارس وتحضير أجوائها          
مبادئ وفلسفة التعليم الجامع، واختيار مدارس للمشاركة ،وانتهاًء بالتوسع في العمل على ضوء التقويم              

 المرحلي لنتائج ومحصالت التجريب الميداني 

 :األهداف العامة للتعليم الجامع -2
  .تعزيز التعليم الجامع كنهج وسياسة تربوية وطنية في فلسطين -
اتجاه التعليم للجميع وذلك على صعيدي الوزارة والمديريات مع ضـمان           تطوير سياسة تنمو ب   -

  .االستمرارية في هذا المجال 
بناء قدرات مديريات التربية والتعليم على تطوير مفهوم االحتياجات الخاصة فـي المـدارس              -

 . التابعة لها

خرى والمنظمـات   إرساء أسس التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسات والوزارات األ         -
  .األخرى لمساعدة ودعم األطفال والشباب من ذوي االحتياجات الخاصة 

  .تحقيق تكافؤ الفرص من خالل المدرسة الجامعة لكل فئات الطلبة -
 :ألهداف الخاصة للتعليم الجامع -3

 . تطوير قدرات المعلمين للتعامل مع االحتياجات الخاصة في قاعة الدراسة-
لمدارس المشاركة في البرنامج وتزويدها بالتسهيالت الفيزيائية التـي تـسمح            تطوير وتأهيل ا   -

 .    لجميع فئات الطلبة بدخولها 
 تطوير قدرات المعلمين على تطويع المنهاج ليتناسب مع الفروق الفردية بين الطلبـة وملبيـاً                -

 .الحتياجاتهم 
 .بية لالحتياجات الخاصة بهم تطوير طرق وأساليب تعليمية تناسب وتالئم جميع الطلبة مل-

 . تطوير وسائل تعليمية تراعي الفروق الفردية بين الطلبة -

 . العمل على تعديل االتجاهات نحو سياسة التعليم حق للجميع -

 . العمل ضمن مبدأ  أن كل شخص لديه احتياجات تربوية خاصة -
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 :العناصر الرئيسية للبرنامج 
مشرفين يشكلون فريق العمـل الميـداني       ) 7( هذا الصدد بتعيين     وقد قامت الوزارة في   :  الفريق   -1

حيث تم تدريبهم من خالل الورشات واأليام الدراسية التي تم عقدها مـن قبـل مـدربين مختـصين                   
 :ومهامهم هي.

  :مهام ومسئوليات أعضاء فريق التعليم الجامع 
   :العمل مع المعلمين وإدارات المدارس المشاركة في البرنامج من أجل

  .الخروج والتعبير عن احتياجات المعلمين التربوية والتعليمية  -
  .العمل معهم لتطوير أفكار ومفاهيم حول التعليم لذوي االحتياجات الخاصة  -
  .تحديد احتياجات المدارس  -
إيجاد أنوية وعناصر مبادرة داخل هذه المدارس تتبنى فلسفة وأهداف التعليم الجامع وتحمل              -

  .ل في المدارس فيما بعدرسالته وتقود العم
  .تلمس احتياجات الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  -
عقد ورشات عمل لمعلمي ومدراء تلك المدارس ترتكز في جوهرها على المرجع اإلرشادي              -

وهو عبارة عن مجموعة مواد تدريبية أعدت من قبـل          ) اليونسكو  /مرجع تدريب المعلمين  ( 
تتناسب مع جميـع    . ن الخبراء الدوليين في التربية    اليونسكو وشارك في إعدادها مجموعة م     

  .التالميذ وجميع األعمار واالحتياجات 
  .متابعة ما يتم تطبيقه داخل المدارس كنتيجة لما يتم التدرب عليه في ورشات العمل  -
  .المشاركة والتعاون مع إدارات المدارس في تفعيل دور المجتمع المحلي  -
 . العمل إعداد التقارير الدورية عن سير -

  .   دائرة التربية الخاصة باإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة : وزارة التربية والتعليم-2
 :شركاء الوزارة في البرنامج  �

حيث أخذت على عاتقها التزاماً رئيسياً بالمساعدة في تحسين الخدمـة التعليميـة           : اليونسكو .1
وقد تبنى قطاع التعليم في اليونـسكو هـذا         لذوي االحتياجات الخاصة على النطاق العالمي،       

اإلعالن العـالمي حـول التربيـة       ( الدور حيث برز معلم جديد يتسم به عقد التسعينات هو           
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وفي نطاق هذا المفهوم فإن ممارسة الحق األساسي فـي          )  م 1990/للجميع جومتيان تايالند    
 .التعليم قد تم االعتراف به كحق مقدس لكل كائن بشري

  : ت نشاطات اليونسكو حولوقد تركز
وضع إرشادات وتوجيهات واستراتيجيات تفصيلية للعمل الوطني والدولي في مجـال           -

 .تعليم المعاقين 
تجميع ونشر المعلومات والمواد المتعلقة بالقضايا العامة والخاصة ، وتـوفير تبـادل             -

 .المعلومات بين الدول التي تنفذ التعليم الجامع 
تقوم هذه المؤسسات بتقديم الدعم المادي في مجـال   :  ناد ومؤسسة إنقاذ الطفل    /مؤسسة دياكونيا   -3

تدريب الفريق وتقديم بعض األجهزة التعليمية ألغراض التـدريب مثـل التلفزيـون والفيـديو و                
  .   إلخ..الحاسوب 

  :خطة العمل الميداني �
مروا بمرحلة تـدريب   مدربين تقع عليهم مسؤولية العمل في الميدان وقد         ) 7(عدده   : الفريق .1

استمرت لمدة عام ، باإلضافة إلى اللقاءات الشهرية واللقاءات المناطقية التي يحتاجها أعضاء             
 .الفريق لمراجعة العمل الميداني 

فـي المرحلـة    )  الرابع األساسي    -الصف األول (تم تحديد المرحلة األساسية من      : المدارس .2
  .ها تم االنتقال إلى الفصول األخرى التجريبية والتي استمرت ثالث سنوات ، وبعد

  :المراحل التي مر بها البرنامج
  :م1999-1997المرحلة األولي 

  :التخطيط -1
باشر قسم التربية الخاصة وبدعم كامل من اليونسكو بوضع الخطوط العريضة لمشروع تجريبي لمدة              

مـديريات  ) 5(زعين على أعضاء مو) 7(ثالث سنوات وتم اختيار الفريق الالزم للعمل وقد تألف من     
  .التربية والتعليم في محافظات غزة 

  :مرحلة التعريف بالمشروع وتضمنت ثالث لقاءات -1
  .لتعريفهم بطبيعة أدوارهم) 7(لقاء مع أعضاء الفريق  -
لقاء لمديري التربية والتعليم في مختلف المحافظات لتعريفهم بالمشروع وأدوارهم           -

  وأهمية تعاونهم 
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ات الحكومية وغير الحكومية والجامعات والوزارات التـي لهـا          لقاء مع المؤسس   -
عالقة مع ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك لتعريفهم بالمشروع وبأدوارهم فـي            

  .العمل لدعم المشروع 
   :تدريب الفريق-2

اشتملت هذه المرحلة على برامج وورشات عمل حول المصادر المجتمعية ومفهوم اإلعاقـة             
االحتياجات الخاصة في قاعة الدراسة، وإدارة السلوك وصعوبات التعلم واإلدارة          ومهارات االتصال، و  

  .والتقييم، والعمل مع اآلباء واألبناء
  :اختيار المدارس المشاركة في المشروع-3

 30تم اختيار الفوج األول من المدارس بناء على معايير محددة وقد وقع االختيـار علـى                    -
  .  محافظات غزةمدارس في ) 5( مدرسة أساسية 

 : تدريب المعلمين -4
ساعة تدريبية وذلـك     ) 36(ـ تم عقد لقاءات عمل لمعلمي المدارس المشاركة بالمشروع بواقع           

  ).االحتياجات الخاصة في قاعة الدراسة ( باستخدام الرزمة التعليمية لليونسكو 
معلم ومعلمة مع انتهـاء     )  1000(ـ في سبيل مدارس فعالة للجميع المساعدة والدعم وقد تم تدريب            

 معلم مع نهايـة الفـصل       3000الفترة التجريبية للمشروع كما بلغ عدد المعلمين المدربين حاليا          
  .م2005الثاني من العام 

  :العمل داخل المدارس -5
تضمنت هذه المرحلة عقد لقاءات مع الهيئات اإلدارية والتدريسية، ومجالس أوليـاء أمـور              

داخل الصف بمالحظة ورصد الصعوبات التعليمية، التي تواجه الطالب من أجل           الطلبة وأيضاً العمل    
  :ومرت بعدة فترات وهي. تحديد المشكلة ووضع اإلجراءات مع المعلم لمساعدة الطالب

  :الفترة الثانية من المرحلة األولي 
 تم التوسع في تطبيق البرنامج على مجموعة أخرى من المدارس ولكن ضمن آلية جديدة هي              

أن تترك الفرصة للمدارس إلبداء رغبتها في االنضمام للبرنامج حيث تلقى البرنامج رغبـة مـدارس                
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عديدة في االشتراك ومن ثم إجراء دراسة على المدارس واختيارعدد منها وهي مدارس الجيل الثاني               
  .مدارس في محافظات غزة) 5(عدد 

  :      الفترة الثالثة من المرحلة األولي 
 مدارس الجيل الثالث من خالل إرسال دعوة للمدارس األساسية الدنيا للتعرف على             تم اختيار 

  .   البرنامج وترشيح نفسها 
 ) 90( بلغ عدد المدارس المشاركة في برنامج التعليم الجامع في نهاية الفتـرة التجريبيـة                 

  .مدرسة في مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة  ) 15( منها . مدرسة 
  :الفترة الرابعة من المرحلة األولي 

. مدارس في مديريات التربية والتعليم بغزة بناًء على الرغبة فـي المـشاركة            ) 7(تم اختيار   
مدرسـة  ) 22(وبذلك  بلغ عدد المدارس المشاركة في برنامج التعليم الجامع بمديريات التربية بغـزة           

  ).ثانوي/عليا/دنيا(أساسية 
  :ة دعم المدارس المشارك-1

من أجل استخدامها في تحـسين األجـواء        )  $1000( تم تزويد كل مدرسة مشاركة بمبلغ        -
 .التربوية في تلك المدارس والعمل على تأهيلها

التنسيق مع المؤسسات والجمعيات واللجان في المجتمع المحلي من أجل إجراء مسح لمشاكل              -
ـ     )النطقية ، والسمعية ، والبصرية      (  سح شـامل للمـشاكل البـصرية       وقد تم االنتهاء من م

  .واضطرابات ومشاكل النطق واللغة
تنسيق أعضاء الفريق مع جمعية الشبان المسيحية وبرنامج التأهيل المبني علـى المجتمـع               -

  .المحلي من أجل التعديالت البيئية للمدارس 
ذلك دعم المدارس المشاركة بمواد تعليمية مساعدة وأجهزة تؤدي لتحسين العملية التربوية وك            -

  .مكتبات متنقلة 
تلفزيـون ، فيـديو ،      ( تزويد فريق التعليم الجامع في مديريات التربية والتعليم بأجهزة مثل            -

  .الستخدامها في التدريب والتوثيق ) حاسوب ، أجهزة تكبير 
 .تزويد بعض الطلبة المكفوفين بأجهزة بريل في المدارس العامة   -
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  :المتابعة والتقييم -2
  :ل مرحلة من مراحل المشروع لمتابعة سير العمل وذلك عن طريق جرى التقييم لك

من خالل اللقاءات المركزية في وزارة التربية والتعليم من أجل التعـرف علـى المـشاكل                 -
 . واالحتياجات وإعطاء الفريق تغذية راجعة

  .دنيااللقاءات اللوائية في المديرية بوجود اللجان االستشارية ومشرفي المرحلة األساسية ال -
تم تقييم البرنامج في المرحلة األولى عن طريق إسناد هذه المهمة لخبير تربوي متخـصص                -

  .من خارج الوزارة 
تم التقييم في المراحل الالحقة من قبل أعضاء الفريق يساندهم فـي ذلـك إدارة البرنـامج                  -

ة من جمعية   ومستشارة الوزارة لإلرشاد  التربوي والتربية الخاصة والتعليم الجامع وبمساهم         
 .إنقاذ الطفل 

 :م2001-2000المرحلة الثانية 
  .تبني الوزارة للمشروع وضمه داخل دائرة التربية الخاصة في اإلدارة العامة للتعليم العام-
تم البدء ببناء نظام معلوماتي لبرنامج التعليم الجامع من أجل حوسبة كل ما يتعلق بالبرنامج من                -

  توصل الى مؤشرات التقدم والمساهمة في التخطيط والتنفيذ والتمويل مهام ومسئوليات وتقارير لل
تم عقد ورشات عمل لمعلمي ومعلمات المدارس المشاركة الجديدة ، شاركت بـرامج التأهيـل               -

  .المبني على المجتمع المحلي في عملية التدريب 
ة من قبـل أعـضاء      طالب من طلبة السنة النهائية في كليات التربي       ) 1000(تم عقد لقاءات مع     -

 .الفريق لنشر فكرة البرنامج

  :م2003-2002المرحلة الثالثة 
) 157( تم التوسع بالبرنامج ليشمل عدد من المدارس الجديدة وبهذا أصـبح عـدد المـدارس                -

 .في محافظات غزة ) 32( مدرسة منها

طـوير  مشرفي تربية خاصة للبرنامج وتم عقد ورشات عمل خاصة لهم بهدف ت           ) 2(تم تعيين   -
  .قدراتهم
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ة في دورات حول التعليم الجامع وفكرة الدمج ليصبح العدد اإلجمـالي            / معلم   1100تم تدريب   -
  .ة/معلم ) 3000(حوالي 

تم تعديل عدد من المدارس لتصبح مناسبة لدمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وبهذا أصـبح               -
  .محافظات غزة في  ) 43(منهم  ) 295(العدد اإلجمالي للمدارس المواءمة 

تم البدء في إنشاء وإثراء مكتبة متخصصة في مجال التربية الخاصة في جميع مديريات التربية               -
 . دوالر لتزويد المكتبة بما يلزم 100والتعليم وتم صرف 

تم عقد ورشات عمل متخصصة في اإلرشاد التربوي واإلعاقة الـسمعية واإلعاقـة البـصرية               -
 .ك بهدف تطوير قدراتهم الجزئية ألعضاء الفريق وذل

في محافظات غزة خصصت لدمج الطلبـة ذوي        ) 7(  ناد صيفي منهم     32تمت المشاركة في    -
االحتياجات الخاصة وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والمدارس والمراكز العاملة في ميدان التربية            

 .الخاصة

بإشراف دائرة التربية   تم إجراء أول حصر محوسب تم إعداده من قبل مرشدي التعليم الجامع ،            -
الخاصة في وزارة التربية والتعليم ودلت نتائجها علي أعداد الطلبة الذين تم دمجهم في مـدارس                

طالباً وطالبة في مدارس محافظات     ) 936(التعليم العام خالل الفترة السابقة ووجد ان عددهم بلغ          
 .غزة

  :م2005-2004المرحلة الرابعة 
وزارة التربية والتعليم الفلسطيني للعمل فـي مـدارس ومؤسـسات    ة من /معلم) 46(تم انتداب  -

 خ في المؤسسات الخاصة.ح.وذلك مساهمة من الوزارة لدعم تعليم الطلبة ذ، التربية الخاصة

في هذا العام  بلغ العدد الكلي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  حسب إحصائيات مرشدي تعليم                -
إعاقة، بحيث زاد العـدد     )1049( مزدوجة، عدد الحاالت     إعاقات) 34(منهم   ) 1015( الجامع  

مقارنه بالعام السابق وهذا يدل على تغير الكثير من أفكار المعلمين وأولياء األمـور والـوزارة                
 )1ملحق رقم .(وعلى القائمين على تعليم ودمج ذوي االحتياجات الخاصة

التربية في الجامعات الفلسطينية من     ة من طلبة السنة النهائية في كليات        /طالب) 150(تم تدريب   -
قبل أعضاء الفريق بهدف نشر فكرة برنامج التعليم الجامع وحول أهمية عملية الـدمج وقـدرات                
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الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وذلك بهدف تهيئة الطلبة الخرجين للعمل في مدارس ومؤسسات             
 .التربية الخاصة

  ): ـ حتى اآلن2005(المرحلة الخامسة
  :لتعليم الجامعأوال ا
قامت دائرة التربية الخاصة بتوسيع مجال برنامج التعليم الجـامع ليغطـي جميـع               -

 .المراحل الدراسية

قام فريق التعليم الجامع في المديريات بتدريب مجموعة مختارة من المعلمين الذين             -
ا معلًما مـدربً  ) 219(وجد لديهم القبول والدافعية لفكرة التعليم الجامع وكان عددهم          

ومن ثم انطلقت هذه المجموعة لتدرب عدداً كبيراً من زمالئهم  في نفس المدرسـة               
مدرسة وقد كانت هذه الدورات تتحـدث       ) 209(معلما في   ) 4527(وتقدر بحوالي   

/ التعليم الجامع وأهدافه ومراحلـه    / اإلعاقة وأنواعها /مفهوم التربية الخاصة  (حول  
 ).خ .ح.دور الوزارة في دمج الطلبة ذ

انت المرحلة الثانية من التدريب ان يقوم كل معلم تم تدريبه إنشاء لجنـة تعلـيم                ك -
 :جامع في المدرسة وكانت عمل هذه اللجنة كالتالي

 :لجنة التعليم الجامع بالمدرسة  

  .خدمة التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة  بالمدرسة:  هدف اللجنة

 :مهام اللجنة

  .ذوي االحتياجات الخاصة  المشاركة في التعرف على الطالب  -

  . عقد اللقاءات بين أعضاء اللجنة أو بعضهم عند الضرورة -

 اعتماد نماذج اإلحالة وإذن ولي األمر وإذن خروج الطالب وتقرير التشخيص الخطةالتربوية            -

  .الفردية،المشاركة في إعداد الخطط واالطالع عليها
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حتياجات الخاصةوتوفير كل اإلمكانـات      تقديم وتسهيل مهمة أداء اختبارات التالميذ ذوي اال        -

  .المتاحة

 التواصل مع ولي أمرالطالب الذى يعاني صعوبات التعلم واطالعه على سـير ابنـه فـي                 -

الـبرنامـج وذلك من خالل سجل الواجبات والملحوظات المدونة في تقرير األداء الشهري            

 .أو المشاركة في اجتماعات اللجنة أو أية طريقة للتواصل

  :ء اللجنةأعضا
 رئيساً للجنة                       مدير المدرسة 

  عضواً          ولي أمر الطالب                
  عضواً         )تلقى تدريب عن التعليم الجامع (  معلم متميز 

 عضواً                 المرشد التربوي
  عضواً       معلم من المرحلة االساسية الدنيا  

      عضواً       العليا     معلم من المرحلة االساسية 
  .وبذلك يكون لكل طالب ملحق بالبرنامج لجنة خاصة تعنى بشئونه في المدرسة

ـ تم حصر أعداد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وكان كالتالي العدد الكلي للطلبة ذوي االحتياجات               
 1369اإلعاقات  عدد الحاالت   ) 45(ة وعدد الطلبة الذين لديهم إعاقة مزدوجة        \طالب)1324(الخاصة  

  )2ملحق رقم .(حالة
 : مشروع مركز وغرف المصادر : ثانياً 

يذكر أن مشروع مركز وغرف المصادر لذوي االحتياجات الخاصة بدأ التفكير به في نهاية              
 وتم التخطيط له بالتعاون والتنسيق مع المؤسـسة         2004 م ونضجت هذه الفكرة مع بداية        2003عام  

وقد تم توقيع مذكرة استشارة وتعاون ما بين الوزارة والمؤسسة          ) . سوار  ( ة  السويدية لإلغاثة الفردي  
  . في مقرها بالسويد 4/5/2004السويدية لإلغاثة الفردية في يوم 
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ويحتوي المشروع على ثالث مراكز للمصادر ، واحد في غزة ، واثنـان فـي الـضفة ،                  
 مديريـة   17 موزعـة علـى       غرفـة  34وغرف مصادر أخرى ملحقة بالمدارس الحكومية وعددها      

  .تربيةوتعليم في جميع أنحاء فلسطين 
  :هداف المشروع أ

 .يهدف المشروع إلى تقديم خدمات الكشف المبكر عن ذوي االحتياجات الخاصة �
تقديم خدمات التشخيص المناسبة وإعداد المقاييس واالختبارات التي من شـانها تحديـد              �

 .طبيعة وشدة اإلعاقة واالحتياجات التربوية
تأمين الخدمات والبرامج التربوية والتأهيلية المناسبة من مرحلة ما قبل المدرسة وحتـى              �

 ) .عالج طبيعي ، وظيفي ، نطق ( اإلعداد الكامل للدمج المدرسي 
 .عقد الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة للمعلمين وللعاملين في هذا المجال �
 جات الخاصة إعداد دليل المنهاج التربوي لذوي االحتيا �
 .تزويدهم باألدوات واألجهزة الالزمة  �
 .فتح غرف مصادر أو صفوف خاصة في المدارس الحكومية لدعمهم أكاديميا  �
 .تقديم الدعم التوعوي للمعلمين والطلبة وأولياء األمور �
توفير مكتبة متخصصة في كل مركز مصادر تحتوي على كتب ودراسات فـي مجـال                �

 .ذوي االحتياجات الخاصة
 .ساعدة العائلة والمجتمع على تبني توجه ايجابي نحو الطلبة ذوي االحتياجات الخاصةم �

 :وينقسم المشروع إلي
  :غرفة المصادر.1

هي غرفة صفية ملحقة بالمدرسة العادية تكون مجهزة بما يلزم من وسائل وألعاب تربويـة               
  .تدريبا جيدا للعمل مع الطلبةة / وأثاث مناسب ، يداوم فيها معلم أو معلمة التربية الخاصة مدرب 

  :الفئة المستهدفة-2
وتعتبر الفئة المستفيدة هم الطلبة ذوي صعوبات تعلم و الذين يعانون من فقـدان االتـصال                  

والتواصل مع المعلمين والمعلمات ، ويتم العمل في غرفة المصادر حسب أساليب التربيـة الخاصـة                
  .مع واقع الطفل الفلسطيني والمتضمنة إعداد خطط تربوية فردية منسجمة 
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  :من مهام معلم غرف المصادر-3
يكون معلم التربية الخاصة في غرفة المصادر مسئوالً عن تنمية مهارة معينة، ومن ثم يقسم                 

الطالب الذين يعانون من الصعوبات التعليمية إلى مجموعات متجانسة من حيث نوع الصعوبة وحدتها              
  : المجموعات هي. للطالببصرف النظر عن المرحلة الدراسية

  . مجموعة لتنمية مهارات القراءة -1
  . مجموعة لتنمية مهارات الكتابة -2
  .مجموعة لتنمية المهارات الخاصة بتعلم الرياضيات -3
 . مجموعة للتعليم الفردي -4

  :آلية عمل معلم غرفة المصادر-4
ألمور باختيـار  يقوم معلم التربية الخاصة بالتنسيق مع معلم الصف ومدير المدرسة وأولياء ا         

الطلبة المحتاجين للخدمة ومن ثم إبالغ ولي األمر بذلك للحصول علي موافقته ثم يتم عمـل برنـامج                  
خاص لحضور هؤالء الطلبة لغرفه المصادر حيث يقوم معلم التربية الخاصة بالتركيز علي المهارات              

  .األساسية الثالث، وهي القراءة والكتابة والحساب
طالباً، وقد القت غرف المصادر استحسانا كبيراً لـدى       ) 125( حوالي   الغرف األربعة تخدم  

المدرسين ومدراء المدارس وأولياء األمور وذلك بعد ظهور نتائجها المرضية بعد فترة من المتابعـة               
وقد ساعدت على دمج الطلبة أكاديمياً واجتماعياً وإعادة الثقـة          .الحثيثة من قبل معلمي غرف المصادر     

  . هم وعدلت النظرة السلبية تجاههم من قبل زمالئهملديهم بأنفس
  : أهم ايجابيات هذه الغرف

 . نشر فكرة التربية الخاصة في مجتمع المدرسة بين الطلبة مما يزيد من النضج المجتمعي -
 . العمل على رفع المستوى التعليمي لهؤالء الطلبة -
 . التخفيف من األعباء الملقاة علي كاهل المدرسين في الفصول -
 . العمل علي إشراك أولياء األمور ووضعهم في صورة واقع أبنائهم -
تقديم الخدمة المتخصصة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من معلم متخصص في مجال التربيـة               -

 .الخاصة

 . غرف مصادر جديدة في ثالث مديريات في قطاع غزة6وبناء علي ذلك جاري االن تجهيز  -
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  :مركز المصادر 
 م بـدعم    2005 هو عبارة عن وحدة تشخيصية عالجية أسس في سـبتمبر            مركز المصادر 

سخي من المؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية، بهدف تقديم برامج التأهيل المناسبة بذوي االحتياجـات              
  .الخاصة

ويعمل في المركز فريق مكون من خمسة أخصائيين في التربية الخاصة والعالج الطبيعـي              
  . النطق وأخصائي اجتماعي والعالج الوظيفي وعالج

  : الفئة المستهدفة 
طلبة المرحلة االبتدائية وتحديدا من الصف األول إلى الصف الرابع االبتدائي وتشمل هذه الفئةالطلبة 

  . ذوي االحتياجات الخاصة
  أهداف المركز

 .تقديم خدمات الرعاية الصحية والكشف المبكر عن ذوي االحتياجات الخاصة -
تشخيص المناسبة وإعداد المقاييس واالختبارات التـي مـن شـأنها           تقديم خدمات ال   -

 تحديد طبيعة وشدة اإلعاقة واالحتياجات التربوية 

 .الدعم النفسي واالجتماعي والتربوي لذوي االحتياجات الخاصة  -
 .تزويد ذوي االحتياجات الخاصة باألدوات واألجهزة الالزمة -
 للمرشدين والمعلمين في مجـال ذوي       عقد الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة     -

 .االحتياجات الخاصة 
مساعدة العائلة والمجتمع على تبني توجه ايجابي نحو ذوي االحتياجـات الخاصـة              -

 .وعائالتهم 
التنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات األهلية العاملة في مجال التأهيل وذلـك             -

 .لتقديم أفضل خدمة لذوي االحتياجات الخاصة 
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  :موذج فلسطينين
قليلة هي بلدان العربية التي قامت باتخاذ مبادرة طموحة، مثل فلسطين متمثلـة فـي وزارة                

وبالنظر إلى الوضع السياسي واألمنـي الـصعب        . التربية والتعليم لدمج الطلبة في ذظام التعليم العام       
ام، والمآسي التي يعانيها    واستمرار الحلقة المفرغة من الفعل ورد الفعل، وبروزعقبات جديدة على الدو          

كل فرد على المستوىالشخصي في ظل صراع ال ينتهي ،فال شك أن اإلنجازات التي تحققت جـديرة                 
وفي الواقع األمر، فإن هذه اإلنجازات التي تحققت حتى اآلن، وااللتزام الراسخ بمواصـلة              . باإلشادة

وفـي  . ه ، هذا كله بحد ذاته يستحق الثناء       الكفاح من أجل تعليم يتيح لكل طفل أن يتعلم وفقا الحتياجات          
حال االستمرار في تطوير كفاءة هيكلية الدعم، أي فرق التعليم الجامع وبرامجه، وتحـسين قـدرات                
المدرسين فإن الطريقة الفلسطينية لتناول التعليم الجامع يمكن أن تخدم كمثال يحتذى بالنسبة لعديد من               

  .بلدان المنطقة
  :أهم االنجازات

 :تم تغيير االتجاهات:  أوال
يبدو هناك بان االتجاهات ومفاهيم المعلمين واولياء االمور تجاه الطلبـة ذوي االحتياجـات              

عبروا عن موقفهم قبل    . الخاصة قد تغيرت فكل الذبن تمت مقابلتهم عملياً شرحوا كيف عدلوا افكارهم           
  :علمينوفيما يلي بعض ما قاله بعض الموبعد االلقاء ودورات التدريبية 

عندما جاءوا إالى هنا وقالوا أننـا سـنقبل طلبـة ذوي احتياجـات خاصـة فـي                   �
لم نكن مدربين على ذلـك، ولـم يكـن يتـوفر            . مدرستنارفضت االمر في البداية   

متسع،ولم يكن لدينا أية مواد، ومن أين لنا أن نجد الوقت؟ لقد وجدت أكثـر مـن                 
علىخطـأ بعـد حـضور      ولكن علي ان اعترف باني كنت       .سبب لموقفي الرافض  

خ، واكتشفت أنهم ليسوا    .ح.دورات التعليم الجامع حول الدمج والتعامل مع الطلبة ذ        
 .مختلفين كثيراً، بل ههم مثل الجميع انهم يمثلون قيمة هامة للصف باكمله

كنت خائفاً من أنني لن أستطيع كمعلم التأقلم مع الطالب المعـاق،فكيف علـي أن                �
؟ولكني بعد اللقاءات وورش عمل التوعيه حول الدمج من         أتفاعل وما علي أن أفعله    

 .خ.ح.قبل التعليم الجامع تغيرت اتجهاتي كلياً وكان االمر بسيط لي وللطالب ذ
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 كل الفئات معلمين مدراء مدارس طلبة أولياء أمور وجدوا ان هناك مزايا لدمج الطلبة ذوي               
  : ذكرهااالحتياجات الخاصة في غرفة الصف، من المزيا التي ورد

 .خ لم يعودوا معزولين .ح.ان الطلبة ذ �

 .يشاركون في الحياة االجتماعية ويكتسبون الثقة بالنفس �

 .يتعلمون السلوك الطبيعي من الطلبة اآلخرين �

 .تحسن في التحصيل االكاديمي وزيادة في الحصيلة اللغوية �

  :هناك الكثير من المزايا  بالنسبة للطلبة غير المعاقين 
 .الجميع سواسية على الرغم من االختالفاتيتعلمون ان  �

 .الزيادة في تحمل المسئولية والمباردة في تقديم المساعدة �

 .يتعلمون أن يشاركوا ويتعاونوا ويتقبلوا الفرقات ويهتموا باآلخرين �

  :اما بالنسبة الولياء االمورفقد تمثلت المزايا في
 .بالمسؤوليةاحسوا بحصولهم على فرصة لتخفيف الضغط عنهم والتشارك  �

 .الرضا لوجود ابنهم او ابنتهم في المدرسة وليس في مؤسسة خاصة �

ورفع مستوى وعيهم بحق    . اهتمام االهل بمشاركة أبنائهم في مختلف االنشطة المتاحة لهم         �
 .أبنائهم في ذلك

وعلى الرغم من هيمنة مشاعر اإلحباط والنقص لدى المعلمين إال انهم وجدوا بعض المزايا              
  :همالتي تخص

  .الشعور بالرضا للقيام بعمل إنساني �
 .اكتساب خبرة قيمة بالتعامل وتعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة �

معرفتهم وتقبلهم لواقع أن كل الطلبة يتشاركون في الحق ذاته في أن يتعلموا في المدرسة                �
 .ذاتها

والتعليم كانوا  ومن الجدير ذكره بشكل خاص أن كل مدراء المدارس، وكذلك مديري التربية             
مؤيدين لبرنامج التعليم الجامع بشكل واضح بما له أثر ملموس ونتائج تذكر هو أمر هام جدا بالنـسبة                  



  
  
  
  

  المؤتمر العلمى األول              قسم الصحة النفسية         كلية التربية          جامعة  بنها 

  

  

-336-

فتوفر الدعم في الميدان بجانب القيادة على كافة المستويات امر في غاية االهمية لتحقيق              . لالستمرارية
  .النجاح

لطلبة ذوي االحتياجـات الخاصـة تغيـر        لقد تغيرت االتجاهات حول التعليم الجامع ودمج ا       
بثبات، وهذا إنجاز هام ال يمكن التقليل من شأنه والعمل الذي تم لتغير اتجاهات حول الدمج يـستحق                  

  .التقدير وله أهمية كبيرة بالنسبة للتطوير المستقبلي
 :الكشف عن الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة: ثانياً

حتياجات الخاصة قد تم دمجهم في المدارس من قبل         من الطلبة ذوي اال   %50يقدر ان حوالي    
اما البقية فإما كانوا هناك من قبل اوانهم كانوا سيدخلون المدارس بغض النظـر عـن                .التعليم الجامع   

وتطبق المدارس وأعضاء فريق التعليم الجامع وسائل مختلفة لتـسجيل          . مبادرة وزارة التربية والتعليم   
 بشكل خاص على الطلبة الذين لديهم تأخر في التطـور او صـعوبات              خ ، وينطبق األمر   .ح.الطلبة ذ 

التعلم ومع ذلك يترسخ الفهم شيئاً فشيئاً ان المهم ليس التشخيص أو سبب المشكلة بقدر ما هو تحديـد                   
على " بطيئ التعلم "إن النظرة إلى    .االحتياجات الخاصة لدي الطالب وكيفية االستجابة لهذه االحتياجات       

ال أمل منها تسيرإالى زوال لتحل محلها ان لهم احتياجات خاصة للتعلم على ان تستجيب               انهم حاالت   
ال زال هناك شوط طويل يجب قطعة قبل أن يصبح هذا االمر واقعا، ولكن عدداُ كبيراً من الطلبة                  . لها

ل ذوي االحتياجات الخاصة يحصلون اليوم على فرصة للتطور والتعلم اجتماعياً ونفسياً وذلـك بفـض              
  )3ملحق رقم .(التعليم الجامع

 :الطلبة مندمجون اجتماعياً بشكل جيد نسبياً: ثالثاً
 نجد في العديد من البلدان ان الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يشاركون بصورة متكافئة في              

  .االنشطة التعليمية ولكن يبقون منعزلين في فترات االستراحة وفي ساعات ما بعد المدرسة
ال يترك الطلبة ذوي االحتياجـات الخاصـة        .  لدينا هنا في فلسطين على العكس      يبدو االمر 

لوحدهم وهم في أفضل الحاالت يلعبون مع األخرين مثل الجميع، ولـدى الكثيـرين مـنهم بعـض                  
األصدقاء المميزين الذين يتحادثون ويلعبون معهم، بل يلقون االهتمام والرعاية من الطلبة اآلخرين لقد              

. طلبة على رعاية زمالئهم من ذوي االحتياجات الخاصة وهم احياناً يتناوبون فـي ذلـك              تم تشجيع ال  
  .صحيح ان هذا الوضع ال يزال بعيداً جداً عن أن يكون مثالياً



  
  
  
  

  المؤتمر العلمى األول              قسم الصحة النفسية         كلية التربية          جامعة  بنها 

  

  

-337-

 :الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة حصلوا علي أدوات تقنية مساعدة ومواءمة المدارس:رابعاً
ارس من قبل وزارة التربية والتعليم لتيسير عملية      تم إدخال تعديالت بنيوية على عدد من المد       

الدمج واستخدامها من قبل الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، وخاصـة الـذين يـستعلمون كراسـي                
وإلى جانب ذلك تلقى الكثير من .كما تم إنشاء ممرات بسطح منحدر وتشييد مراحيض خاصة       . متحركة

وكان تمويـل التعـديالت     . أعضاء فرق التعليم الجامع    الطلبة أدوات تقنية مساعدة،غالباً بفضل جهود     
البنيوية في المدارس واألدوات التقنية المساعدة من مسؤولية وزارة التربيـة والتعلـيم والمؤسـسات               

  )4ملحق رقم .(األهلية والمجتمع المحلي والمنظمات الخيرية ومؤسسات التأهيل
 :استثمارات كبيرة في التدريب: خامساً

رة التربية والتعليم على تحقيق أعلى درجات النجاح لبرامج التعليم الجـامع            حرصاً من وزا  
اهتمت بالتدريب المستمر للعاملين وتطوير وتحسين ورفع كفاءة أداء العاملين في برامج الدمج الملحقة              

  :بالمدارس العادية خاصة من غير المتخصصين في التربية الخاصة وذلك عن طريق
ذت عدداً من الدورات التدريبية المميزة بالتنسيق مع مؤسسات         نف: الدورات التدريبية  �

تربية خاصة وجامعات محلية وكذلك مع وزارة التربية والتعليم متمثلة في دائـرة             
 .التربية الخاصة مستهدفة مدراء المدارس والمعلمين والمرشدين التربويين

ة الخاصة وفريق   عقد ورش عمل في وزارة التربية والتعليم استهدفت معلمي التربي          �
 .التعليم الجامع

اهتمت الدائرة بتبادل الزيارات الميدانية بـين أعـضاء         : تبادل الزيارات الميدانية     �
الفريق للمردود االيجابي على العاملين وأدائهم في المدارس والمؤسسات إلنجـاح           

 .عملية الدمج لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

  :ن قبل وزارة التربية والتعليمدعم مؤسسات التربية الخاصة م:سادساً
إيماناً منها بتحمل مسؤولياتها ودعمها للطلبة ذوي ح خ تقدم الوزارة خدماتها عـن طريـق                
انتداب معلمين إلى المؤسسات التربوية التي ترعى الطلبة ذوي ح خ الشديدة والمتوسطة عن طريـق                

معلمـاً  ) 156( عدد هؤالء المعلمـين      انتداب معلمين ممن يعملون لديها ودفع رواتبهم كاملة ولقد بلغ         
مؤسسات مرخصة من قبل الوزارة     ) 12(في محافظات غزة، وهم موزعين على       ) 48(ومعلمةً منهم   
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كما تقوم الوزارة بتوفير المنهاج المدرسي مجاناً لجميـع الطلبـة           . تحت مسمى مدرسة تربية خاصة    
ضافة إلي تقديم خدمة اإلشـراف التربـوي        باإل. الذين يتلقون الخدمات األكاديمية داخل تلك المدارس      

حيث يقوم المشرفون بزيارة مدارس التربية الخاصة لإلشراف على المعلمين المنتدبين وتقييمهم وتقديم             
  .النصح والمشورة لهم لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

 :المناهج : سابعاً
سطينية لتلبي احتياجات المجتمع الفلـسطيني فـي ظـل          صنعت المناهج الفلسطينية بايدي فل    

عصر مليئ بالتغيرات العلمية والسياسية واالجتماعية والتربوية مما الشك فيه بأن هذه المناهج بنيـت               
  .على أسس ومبادئ تربوية أصيله حيث إنها جمعت ما بين األصاله المعاصرة والحداثة

شرائح الطلبة، وكان من ضمنهم شريحة الطلبة       وقد راعت المناهج الفلسطينية الحديثة جميع       
ذوي االحتياجات الخاصة حيث طرحت الوزارة موضوع المعاقين في صلب برامج التربيـة المدنيـة       

وذلك بوضع دروس كاملة ونقاط خاصة للنقاش في ستة مواقع مـن كتـب              .ضمن المناهج الفلسطيني  
  )5ملحق رقم . (تاسع األساسيالتربية المدنية من الصف الثاني األساسي وحتى الصف ال

تقوم الوزارة ومنذ بداية العام الدراسي بطباعة الكتب الدراسية بلغة برايل ويتم توزيعها على              
كما يتم توزيع ماكينات طباعة من نـوع بيركنـز علـى الطلبـة              . الطلبة المكفوفين في الوطن مجاناً    

باإلضافة إلى ذلك تقـوم المـدارس       . اتالمكفوفين لتسهيل عملية طباعة ما يحتاجه الطالب من معلوم        
ألي طالب يعاني من ضعف شديد في الرؤية دون أن           ) A3( بتصوير الكتب واالمتحانات على ورق      

  . يتحمل الطالب أي تكلفة
 :اإلمتحانات: ثامناً

تاكيداً على أهمية مشاركة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصةزمالئهم العاديين سواء في غرفة            
ة االمتحانات فلقد سعت وزارة التربية والتعليم ونجحت في أن تـوفر الجـو المناسـب                الصف أو قاع  

والمهيئ للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، في تقديم االمتحانات حيث أوجدت الـوزارة عـدداً مـن                
التسهيالت للطالب المكفوفين في امتحانات الثانوية العامة حيث يتم تعين مدرس لكل طالـب كفيـف                

وكذلك طلبة اإلعاقة الحركية    .االمتحان ويعفى من سؤال وضح مع الرسم في مادة الجغرافيا         ليكتب له   
  ).االطراف العليا(في 
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هناك تجربة رائدة هي المرة االولي في قطاع غزة التي يتقدم فيها طلبة مـن الـصم الداء                  
  وليس في قاعة خاصـة       )الفرع العلمي (امتحان الثانوية العامة في قاعة االمتحانات مع الطلبة العادية          

بهم وذلك من دعم وتأيد لبرنامج الدمج وهم الفئةالتي بقيت محرومة لفترة طويلة من ممارسـة هـذا                  
الحق، وقد جاءت تتويجاً لجهود بذلت من عدة جهات سواء من وزارة التربية والتعليم لتوفير مترجمي                

 تجربة أولى إال أنها كان لهـا كبيـر          األشارة لهم أو من العاملين في مجال تعليم الصم ،ورغم كونها          
  .األثر في ايضاح الصورة لآللية التي يمكن من خاللها تطوير هذه الخطوة

  :خ.ح.وضع قوانين ضمن قانون المعاق تختص بالجانب التربوي للطلبة ذ: تاسعاً
 الالئحة التنفيذية لقـانون المعـوقين لتوضـيح دور              المشاركة في وضع القانون الفلسطيني      

 4/99 القانون الفلسطيني رقـم   "وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني في تقديم الخدمات حسب بنود           
 مع إمكانية دراسة توفير جميع اإلمكانيات المادية والمعنوية لتطوير تلك الخـدمات             "الخاص بالمعاقين 

  .األمر الذي سيعود بالنفع على أبنائنا من الطالب ذوي االحتياجات الخاصة
  :مجلة المكفوفين: عاشراً

تنوي وزارة التربية والتعليم الفلسطيني بإنتاج مجلة تربوية ثقافية للمكفوفين بلغة برايل، يقوم             
  :بإعدادها مجموعة من الخبراء والمختصين وتهدف المجلة إلى

 .  تنمية إبداع الكفيف ورعاية وتنمية قدراته علي النقد والتقويم -

 .واهب الكفيف من خالل اإلمتاع والتسلية  تنمية ثقافة وخيال وم -

  االهتمام بإعالم الكفيف والعمل على تخصيص إصدار مجلة دورية تهتم به، تعمـل علـي                -
ايصال المعلومه له عبر كلمة والقصة الهادفة، خاصة في ظل ندرة اإلصدارات فـي هـذا                

 .المجال، والواقع المؤلم الذي يحياه الكفيف الفلسطيني

دة أمام المبدعين المبتكرين والمتميزين في مجال القـصة والروايـة والمقـال     فتح آفاق جدي   -
 .وغيرها من المجاالت

 . ان تكون مصدرا ثريا ومرجعا ثقافياً للكفيف -

  :األنشطة االمنهجية: حادي عشر
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تبنت وزارة التربية والتعليم الفلسطيني سياسة الدمج واالنفتاح االكاديمي         :  المخيمات الصفية  -
ميع الطلبة واستثمرت جهودها للسعي وراء تحقيق هذه السياسة وأنه ألول مرة يتم دمج     تجاه ج 

الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المخيمات الصيفية لتحقيق تكافؤ الفرص لمشاركة فعالـة             
لكل الطلبة بغض النظر عن الفروق الفردية، هو تحد لكل الظروف والمعيقات وتحقيق سياسة              

نراعي ونلبي هذه االحتياجات والفروق، بالرغم من التخوف والـشك فـي            الدمج شريطة ان    
نجاح هذه المخيمات، إال انها حققت هدفا كبيراً أال وهو الدمج األكـاديمي وااجتمـاعي فـي                 

 .مختلف مراحل التعليم الدراسي

كانت البرامج لمخيمات الصيفية تضم العديد من االنشطة والفعاليات المختلفة التـي نفـذها              
لطلبة المشاركون منها النشاط االجتماعي من اعمال تطوعية، النشاط الثقـافي مثـل كتابـة الـشعر                 ا

ومسابقات ثقافية، النشاط الصحي كانت تضم برامج توعية حول مواضيع صحية والنظافة الشخصية،             
فيذ خ، النشاط الرياضي تم تن    .ح.النشاط الفني حيث برزت مواهب وإبداعات غير متوقعة من الطلبة ذ          

العديد من الفعاليات الرياضية وأخيراً التعليم العالجي للطلبة ضعاف التحصيل بوضع برامج عالجيـة              
طالباً وطالبة من   ) 380(تم نفيذ هذه المخيمات في جميع محافظات غزة حيث كانت مشاركة            . تعليمية

بـان نـسبة    حيث تبـين    . ذوي االحتياجات الخاصة من مختلف المؤسسات ومدارس التربية الخاصة        
تقريباً من الطلبة المشاركين في المخيمـات       %) 5(مشاركة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة قد بلغت        

الصيفية وكانت هناك بعض االيجابيات لدمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المخيمات الـصيفية              
  :وهي كاالتي

وي االحتياجات الخاصـة    ـ زيادة وعي جميع األطفال بحقوقهم وواجباتهم، وخاصة الطلبة ذ         
 .وظهور عدد منهم كموهوبين

ـ  لوحظ تقبل إيجابي من قبل المعلمين والطلبة وأولياء األمـور للطلبـة ذوي االحتياجـات                 
 .الخاصة وذلك من خالل تفاعلهم

ـ تعزيز الثقة وكسر الحواجز وتحطيم العزلة لدى الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة مـن               
 .ع األنشطة والفعاليات داخل المخيماتخالل مشاركتهم في جمي
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ـ  مشاركة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في الخيمات خطوة مهمة وفعالة تعزز وتـدعم               
 .عملية الدمج والتقبل داخل المدرسة

مـن  ) كانون أول   (  المعاق العالمي والذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر           احتفاالت بيوم  -
المدارس لتخصيص حصة واحدة و استخدام اإلذاعة المدرسـية  كل عام تم التعميم على جميع    

للحديث عن دور وإمكانيات المعاقين وللتعبير عن التضامن مع الطلبة المعاقين فـي يـومهم               
كمـا قامـت    . العالمي وللتأكيد على حقوقهم التي أقرها القانون الدولي والقانون الفلـسطيني          

بهذه المناسبة بالتنسيق والتعاون مـع مؤسـسات        المديريات بعمل احتفاالت مركزية لالحتفال      
 .المجتمع المحلي العاملة في مجال تأهيل ورعاية المعوقين

 :تطلعات للمستقبل القريب
عند إنشاء المباني المدرسية األخذ بعين االعتبار احتياجـات المعـوقين وطبيعـة              .1

 . مشكالتهم
 الحكومية والخاصـة لمـساعدة ذوي االحتياجـات         تطويع وسائل النقل والمرافق    .2

 . الخاصة على التحرك بحرية
تخصيص ميزانية من دخل الدولة إليجاد بيئة تربوية مناسبة لـدمج الطلبـة ذوي               .3

االحتياجات الخاصة بالطالب العاديين من حيـث الفـصول الدراسـية المناسـبة             
 .وأماكنهاوالوسائل التربوية وتوفير األنشطة المتنوعة والمناسبة 

تعليم لغة اإلشارة لألفراد العاديين واعتمادها كمنهج يدرس في المـدارس العاديـة              .4
 .والجامعات

العمل على تفعيل القوانين والتشريعات التي تسهيل عملية دمج ذوي االحتياجـات             .5
 .الخاصة في المجتمع المحلي وفي المراحل التعليمية المختلفة

ئل والتقنية الحديثـة لـصالح ذوي االحتياجـات         تزويد المؤسسات التعليمية بالوسا    .6
 .الخاصة لتمكينهم من االندماج في المدارس

 .زيادة عدد غرف المصادر وخصوصا في مدارس المرحلة األساسية الدنيا .7
تعيين معلم تربية خاصة كمعلم مساعد في الصف وخصوصاً في المرحلة األساسية             .8

 .الدنيا
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   )1( ملحق رقم 
  

  نتائج حصر الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
  م2004/2005في مدارس محافظات غزة 

  
  / طالبة1015: العدد الكلي للطلبة ذوي ح خ

  34: عدد الطلبة الذين لديهم إعاقات مزدوجة
   حالة1049) اإلعاقات ( عدد الحاالت 

  
 :عدد الحاالت مصنفين حسب المديرية .1
 

  إعاقة   المديرية
  بصرية

  إعاقة
   سمعية

  إعاقة 
  حركية

اضطراب 
  نطق

متالزمة 
  الداون

المجموع 
  الكلي

  206  --  --  67  52  87  شمال غزة
  322  4  28  98  79  113  غـــزة
  402  --  122  137  81  62  خان يونس
  119  --  46  35  26  12  رفـــح
  1049  4  196  337  238  274  المجموع
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 :تصنيف الحاالت حسب نوع اإلعاقة .2
 

  حركية  سمعية  بصرية

فقدان   جزئي  كلي
فقدان   جزئي  كلي  مهاق  عين

  طرف
شلل 
  دماغي

شلل 
  أطفال

إصابة 
  دماغ

خلع 
  والدة

  منغولي  نطق

30  197  34  13  3  235  157  63  23  15  79  196  4  

274  238  337  196  4  

  )إعاقة (  حالة 1049   المجموع الكلي
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   )2( ملحق رقم 
  

  
  نتائج حصر الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

  م2005/2006في مدارس محافظات غزة 
  

  / طالبة1324: العدد الكلي للطلبة ذوي ح خ
  45: عدد الطلبة الذين لديهم إعاقات مزدوجة

   حالة1369) اإلعاقات ( عدد الحاالت 
  

 :عدد الحاالت مصنفين حسب المديرية .3
 

  إعاقة   المديرية
  بصرية

  إعاقة
   سمعية

  إعاقة 
  حركية

متالزمة   اضطراب نطق
  الداون

المجموع 
  الكلي

  295  0  79  56  60  100  شمال غزة
   460  4  78  145  100  133  ـــزةغ

  110  0  15  32  24  39  الوسطي
  351  0  128  109  54  60  خان يونس
  153  0  65  46  28  14  رفـــح
  1369  4  365  388  266  346  المجموع
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 :يف الحاالت حسب نوع اإلعاقةتصن .4
 

  حركية  سمعية  بصرية

فقدان   جزئي  كلي
فقدان   جزئي  كلي  مهاق  عين

  طرف
شلل 
  دماغي

شلل 
  أطفال

إصابة 
  دماغ

خلع 
  والدة

  منغولي  نطق

33  240  58  15  8  258  262  14  25  18  69  365  4  

346  266  388  365  4  

  )إعاقة (  حالة 1369   المجموع الكلي
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   )3 (ملحق رقم 
  

  نتائج حصر الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
   م2006/2007في مدارس محافظات غزة 

  
  / طالبة1444: العدد الكلي للطلبة ذوي ح خ

  65: عدد الطلبة الذين لديهم إعاقات مزدوجة
   حالة1503) اإلعاقات ( عدد الحاالت 

  
 :عدد الحاالت مصنفين حسب المديرية .1
 

  إعاقة   المديرية
  بصرية

  ةإعاق
   سمعية

  إعاقة 
  حركية

اضطراب 
  نطق

متالزمة 
  الداون

المجموع 
  الكلي

  300  0  93  83  36  88  شمال غزة
  298  0  32  103  53  110  غـــزة
  230  0  21  42  37  130  الوسطي
  466  0  163  107  117  79  خان يونس
  215  0  62  62  47  44  رفـــح
  1509  0  371  397  290  451  المجموع
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 :تصنيف الحاالت حسب نوع اإلعاقة .2

  
  

  حركية  سمعية  بصرية

فقدان   جزئي  كلي
فقدان   جزئي  كلي  مهاق  عين

  طرف
شلل 
  دماغي

شلل 
  أطفال

إصابة 
  دماغ

خلع 
  والدة

ن

150  242  52  7  5  285  254  22  18  41  62  1

451  290  397  1

  )إعاقة (  حالة 1509   المجموع الكلي



  
  
  
  

  المؤتمر العلمى األول              قسم الصحة النفسية         كلية التربية          جامعة  بنها 

  

  

-349-

   )4( ملحق رقم  
  إحصائية بعدد األبنية المدرسية التي بها موائمة بيئية

  م2004/2005 للعام الدراسي 
  المديرية  نوع المواءمة

  ممر  شاحط  حمام
  مالحظات

    7  8  6  رفح
    30  31  33  غزة

    29  27  19  شمال غزة
    29  30  29  خان يونس

    95  96  87  المجموع الكلي
  إحصائية بعدد المدراس التي بها موائمة بيئية

  م2004/2005 للعام الدراسي 
  

  المديرية  نوع المواءمة
  ممر  شاحط  امحم

  مالحظات
    12  13  10  رفح
    40  42  41  غزة

    48  45  31  شمال غزة
    43  46  40  خان يونس

    143  146  122  المجموع الكلي
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  )5(ملحق رقم 
  

  كتب التربية المدنية التي تتحدث عن المعوقين
 

  )نساعد أسرتنا واآلخرين(الثاني  ، الدرس 2الصف الثاني، الجزء   . 1
  صورة لمعاقة يساعدها اآلخرون : 2نشاط 

  )حاجاتنا متنوعة (  ، الوحدة األولى ، الدرس األول 1الصف الثالث، الجزء   . 2
  يتكلم عن ذوي االحتياجات الخاصة

معاً نحافظ علـى    (، الوحدة الرابعة ، الدرس الثالث       2الصف الرابع، الجزء      . 3
  )ين حقوق المعوق

  )حقي في التعليم(الصف الخامس، الوحدة األولى، الدرس الثاني   .4
  صورة لمعاق ضمن آخرين في المدرسة

  الصف السادس، الفصل الثاني، الوحدة الثالثة، الدرس الثاني  .5
  المؤسسات األهلية غير الرسمية العاملة في الحقل االجتماعي

  إنشاء مركز تأهيل المعاقين: نشاط
اسع، الوحدة الرابعة، الدرس الثاني التضامن مع ذوي االحتياجـات          الصف الت   .6

   0الخاصة
  
  
  
 


