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معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة في المدارس الدامجة في مدينة
دمشق من وجهة نظر معلميهم.

الملخص

د .عالية الرفاعي*

ف البحث الحالي إلى تحديد معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة في المدارس الدامجة
َه َد َ

في مدينة دمشق من وجهة نظر معلميهم.

المعينين في المدارس ال ّدامجة في مدينة
تألف مجتمع البحث من ( )501معلمين من ّ
صممت
دمشق في العام الدراسي  ،6052/6052وشملت عينة البحث ( )00معلما ،وقد ّ
خماسي ،وأظهرت النتائج
الباحثة لتحقيق هدف البحث ،مقياسا مؤلفا من ( )27فقرة ذا ت ّدرج
ّ
المعوقات مرتبة وفقا ألهميتها كاآلتي .5 :المعوقات المتعلّقة بالمناهج والمقررات الدراسية.6 ،
المعوقات التي تتعلق بالتالميذ .3 ،المعوقات التي تتعلق بطرائق التدريس وتقنيات التعليم والبيئة

الصفية .4 ،المعوقات التي تتعلق بمعلم الصف في المدارس الدامجة .1 ،المعوقات التي تتعلق

بالمجتمع .2 ،المعوقات التي تتعلق بالتشخيص في المدارس الدامجة .2 ،المعوقات التي تتعلق
بأولياء أمور التالميذ .0 ،المعوقات التي تتعلق بغرف المصادر في المدارس الدامجة.

كلمات مفتاحية :المعوقات ،ذوي اإلعاقة ،الدمج.

* أستاذ مساعد يف قسم الرتبية اخلاصة  -جامعة دمشق – سورية.
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Obstacles of integrating students with disabilities into the
inclusive schools in Damascus from of their teachers' point
of view.
Dr. Alia Alrefa'i
Department of Special Education
Faculty of Education
Damascus University
Syria

Abstract
The objective of the current research is to identify the
obstacles of integrating pupils with disabilities in the inclusive
schools in Damascus from the point of view of their teachers.
The research population consists of (105) teachers who are
recruited in the merging schools in Damascus in the academic
year 2016-2017. The research sample consisted of (80) teachers.
To achieve the goal of the research, the researcher designed a
measure consisting of (79) statements with a fifth grade, and the
results showed the constraints ranked according to the importance
as follows: 1- the obstacles related to curricula and courses from
the point of view of teachers, the most prominent. 2- Obstacles
related to pupils. 3- Obstacles related to teaching methods,
teaching techniques and classroom environment. 4- The obstacles
related to the class- teacher in the inclusive schools. 5- Constraints
related to society. 6- Obstacles related to diagnosis in inclusive
schools, 7- Obstacles related to parents of students.
8Constraints related to the source rooms in the inclusive schools.
Keywords: disabilities, people with disabilities, integration

معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة في المدارس الدامجة ...................................................د .الرفاعي

 .1مقدمة:
مفهوم الدمج يف جوهره مفهوم اجتماعي أخالقي ،نابع من حركة حقوق اإلنسان ضد التصنيف
والعزل ألي فرد بسبب إعاقته ،إىل جانب تزايد االجتاهات اجملتمعية حنو رفض الوصمة االجتماعية
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،فسياسة الدمج هي التطبيق الرتبوي للمبدأ العام الذي يوجه خدمات الرتبية حنو
أقل البيئات قيودا ،وتقوم سياسة الدمج على ثالث فرضيَات أساسية تتمثل يف كوهنا توفر تلقائيا خربات
التفاعل بني الطلبة ذوي اإلعاقة وأقراهنم العاديني ،وتؤدي إىل زيادة فرص التقبل االجتماعي لذوي اإلعاقة
من قبل العاديني ،كما تتيح فرصا كافية لنمذجة أشكال السلوك الصادرة عن أقراهنم ،لذا فإن سياسة
الدمج هي الطريقة املثلى للتعامل مع ذوي اإلعاقة ،واملبادرات العاملية اليت جاءت من األمم املتحدة
واملنظمة الدولية للثقافة والعلوم والرتبية ،والبنك الدويل ،واملنظمات غري احلكومية كلها جمتمعة أعطت
دعما كبريا للمفهوم القائل :إن األطفال كلهم هلم احلق يف التعلم معا دومنا متييز فيما بينهم بغض النظر
عن أيَة إعاقة أو صعوبة تعليمية يعانون منها (املنظمة الدولية للثقافة والعلوم والرتبية.)6102 ،
ويقصد بالدمج تقدمي اخلدمات والرعاية الكافية للتالميذ ذوي اإلعاقة يف بيئة بعيدة عن العزل،
وهي بيئة الصف الدراسي العادي يف املدرسة العادية ،أو يف صف دراسي خاص يف املدرسة العادية أو ما
عرف الدمج بأنه التكامل
يسمى بغرف املصادر ،اليت تقدم خدمات للتالميذ ذوي اإلعاقة لزمن ما ،ويُ ّ
االجتماعي التعليمي لألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال العاديني يف الصفوف العادية جلزء من اليوم الدراسي
على األقل ،ويرتبط هذا التعريف بشرطني ال بد من توافرمها لكي يتحقق الدمج ومها :وجود الطفل يف
الصف العادي جلزء من اليوم الدراسي ،واالختالط االجتماعي املتكامل (الفايز.)01 ،6112 ،
ويُقصد بالدمج الشامل إحلاق الطلبة ذوي اإلعاقة مع الطلبة العاديني يف الصفوف العادية طول
امج تعليمية مشرتكة ،ويشرتط يف مثل هذا النوع من الدمج توفري
الوقت ،حيث يتلقى هؤالء الطلبة بر َ
الظروف والعوامل اليت تساعد على إجناح هذا النوع من الدمج ،ومنها تقبل الطلبة الطبيعيَني للطلبة ذوي
اإلعاقة يف الصف العادي ،وتوفري معلم تربية خاصة يعمل جنبا إىل جنب مع املعلم العادي يف الصف،
كما أن الدمج الشامل حيتاج إىل تغيري فلسفة الرتبية والتعليم يف تأهيل الكادر التعليمي ويف تأهيل اجملتمع
كله (.)Shaddock, Giorcelli & Smith, 2007
وتُ َقدم خدمات الدمج برامج تربوية فردية ومجاعية متالئمة مع كل إعاقة من حيث طبيعتها
واحتياجاهتا ،وأنشطة صفية وال صفية تناسب احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة ،وبرامج التعليم املدرسي
واملهين حسب شدة اإلعاقة ،وتوفري بيئة تعليمية مناسبة ،ومعلمني ومتخصصني يف الرتبية اخلاصة ،وهذا
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يتطلب إعداد برامج دمج يف حميط اجتماعي يتوافر فيه األمان والرعاية الرتبوية (حنفي ،)6112 ،ويرى
(اخلطيب واحلديدي )6110 ،أن من متطلبات جناح الدمج األكادميي إشراك معلمي الصفوف العادية
ومعلمي الرتبية اخلاصة واملديرين وأولياء األمور وتعاوهنم يف ختطيط برامج تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة
وتنفيذها ،واإلعداد اجليد للكادر التعليمي يف املدرسة ،وكذلك إعداد الطلبة الطبيعيَني وذوي اإلعاقة
لربامج الدمج ،وتعديل حجم الصف ،وجدول احلصص اليومي ،وتكيف املناهج لضمان تنفيذ نظام الدمج
بنجاح.
ومن العوامل اليت تعمل على إجناح عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة يف العملية التعليمية حتديد
فئات األطفال اليت ميكن هلا اإلفادة من برامج الدمج مع مراعاة أن يكون الطفل من ذوي اإلعاقة من
املرحلة العمرية ِ
نفسها للطلبة يف املدرسة العامة ،وأن يكون الطالب من ذوي اإلعاقة من سكان البيئة
ِ
نفسها أو املنطقة السكنية اليت توجد فيها املدرسة؛ وذلك الجتناب صعوبة املواصالت والتكيف البيئي،
وأال يكون الطالب من ذوي اإلعاقات املتعددة ،كما يشرتط يف التلميذ ذي اإلعاقة أن يكون قادرا على
االعتماد على نفسه وخاصة يف مهارات العناية الذاتية؛ كاستخدام احلمام وارتداء املالبس وتناول الطعام
دون مساعدة اآلخرين ،وكذلك يشرتط موافقة أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة على إدماج أبنائهم يف
فيد من برامج
املدارس العامة لضمان تعاوهنم ومشاركتهم يف إجناح الربنامج ،وحتديد الفئات اليت ميكن أن تَ َ
الدمج والفئات اليت ال ميكن هلا اإلفادة من برامج الدمج ،وعلى ذلك ميكن لفئات اإلعاقة العقلية
البسيطة ،واإلعاقة السمعية البسيطة واملتوسطة واالضطرابات السلوكية واالنفعالية البسيطة واحلركية البسيطة
فيد من برامج الدمج سواء أكانت على شكل الصفوف اخلاصة امللحقة
وذوي صعوبات التعلم أن تَ َ
باملدارس العادية أم على شكل الدمج طول الوقت يف الصفوف العادية ،وال ميكن لفئات اإلعاقة الشديدة
مثل اإلعاقة العقلية الشديدة واإلعاقة السمعية الشديدة واالضطرابات االنفعالية واحلركية الشديدة ،أن
تستفيد من برامج الدمج (;National Institute for Health and Welfare, 2012
الشخص واجلبار والسرطاوي.)6111 ،
ومن متطلبات إجناح أسلوب الدمج ضرورة حتديد املهارات االجتماعية ،والكفايات األكادميية
املطلوبة لتحقيق جناح التلميذ يف أسلوب الدمج ،وتقرير مدى أهليّته أو استعداده لدخول برنامج الدمج،
وال بد من إعداد التالميذ ذوي اإلعاقة لدخول هذا الربنامج ،وتكييف املناهج الدراسية من خالل إجراء
التعديالت يف احملتوى العام للمنهج بإضافة املوضوعات املتخصصة اليت حيتاجها يف حياته االجتماعية
واملهنية ،وتعديل طرائق التدريس من خالل فريق متخصص ،وتضمني ذلك يف الربنامج التعليمي الفردي
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بصورة حمددة وواضحة ،وكذلك إعداد املعلمني وتدريبهم لتنمية قدراهتم ومهاراهتم وتطويرها لالستجابة
وتقدير احتياجات املدجمني ،واستخدام الت ْقنية املساعدة ،عالوة على تطوير اجتاهاهتم اجيابيا حنو الدمج،
كما يتطلب مواءمة أساليب التقومي واالمتحانات؛ فقد تشكل أساليب االمتحانات والتقومي التقليدية عائقا
لألداء الوظيفي الفعال للطلبة ذوي اإلعاقة داخل الصف العادي ،وهذا يتطلب تعديال يف نظام تقومي
الطلبة لتصبح أكثر مالءمة الحتياجاهتم وإمكانياهتم ،دون التفريط يف األهداف األساسية لتعليمهم يف
برنامج الدمج ،وإجياد نسق من التواصل بني املعلمني واآلباء ،واملؤسسات اجملتمعية األخرى العاملة يف هذا
اجملال ،ومن خالل هذا التواصل يتم التوعية باخلدمات ونوعيتها ،ومشكالهتا ،وقضاياها ،وتدريب الوالدين
واألسرة على املشاركة يف برنامج املدرسة ويف األنشطة ومتابعة فعاليات الربنامج ،وكيفية التعامل مع الطفل
املدمج ،وتوفري اخلدمات والتجهيزات واملعينات التقنية األساسية اليت كانوا حيظون هبا يف املراكز اخلاصة
(.)CQ, 2017; Disability KAR, 2005
وميكن القول :إن من أهم فوائد دمج الطلبة ذوي اإلعاقة مع الطلبة العاديني توفري فرص للتفاعل
مع الناس الذين يتألف منهم اجملتمع الذي جيب عليه يف النهاية أن يعيش فيه الفرد ذو اإلعاقة.
 .2مشكلة البحث:
يعد مشروع دمج ذوي اإلعاقة يف التعليم النظامي ملرحليت التعليم األساسي من أبرز املشروعات
اليت تنفذها وزارة الرتبية يف اجلمهورية العربية السورية.
ويأيت هذا املشروع من اهتمام الدولة بقضايا اإلعاقة واملعوقني فقد انطلق عام  6116بتشكيل
الفريق املركزي للتخطيط والتنفيذ ملشروع الدمج التعليمي ومتابعته وتقوميه جتريبيّاُ ،ث تعميمه وتنفيذه ميدانيا
يف عام  6112يف أربع حمافظات هي دمشق ومحص ومحاة وحلب ،وبعد ما يقرب من عشر سنوات
مضت على تنفيذ املشروع بلغ عدد املدارس املعتمدة للدمج يف احملافظات ملرحلة التعليم األساسي من
الصف األول وحىت اخلامس األساسي ()20مدرسة يف احملافظات السورية كافّة ،يف حمافظة دمشق جمموعة
من املدارس الداجمة يبلغ عددها (تسع مدارس) ،تضم ( )616من التالميذ ذوي اإلعاقة (العقلية،
والسمعية ،والبصرية ،وتشتت االنتباه ،والشلل الدماغي ،والصرع ،والتوحد ،واإلعاقة احلركية ،واضطرابات
الكالم واللغة ،وصعوبات التعلم) يف عام 6102؛ ويف كل مدرسة غرفة مصادر جمهزة باألدوات التعليمية
املناسبة لتعليم التالميذ ذوي اإلعاقة ،ومعلم غرفة املصادر.
وقد أكدت العديد من الدراسات اليت تناولت دمج التالميذ ذوي اإلعاقة مع التالميذ العاديني
وجود العديد من املشكالت واملعوقات اليت حتد من حتقيق اهلدف املنشود من الدمج ،فقد أظهرت دراسة
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السمريي وأبو مصطفى ( )6112أن الكثافة الطالبية يف املدارس العادية ال تسمح التالميذ ذوي اإلعاقة
مبتابعة الدرس ،وكذلك عدم توافر تقنيات تعليمية مناسبة لكل فئة من فئات اإلعاقة يشكل عائقا أمام
تعليمهم ،وبينت دراسة عبيدات وروحي ( )6112أن عدم تكييف املناهج التعليمية للتالميذ ذوي اإلعاقة
البصرية يشكل عائقا أمام دجمهم يف املدارس العادية ،وأظهرت دراسة ( )Jennifer, 2011أن املعلمني
غري قادرين على تعليم التالميذ التوحديني ضمن املدارس العادية؛ وهذا ما أكدته دراسة (6102
 )keet,Tramontano & Deluca,فقد بينت حاجة املعلمني للتدريب على حتديد احتياجات
األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس العادية لضعف معرفتهم بتلك احلاجات.
من خالل زيارة الباحثة لبعض املدارس الداجمة يف مدينة دمشق؛ مسعت العديد من التعليقات من
املعلمني عن عدم رغبتهم بدمج التالميذ ذوي اإلعاقة مع التالميذ العاديني ،وصعوبة التعامل معهم ،وكثرة
اإلحباطات والضغوط الناجتة عن دجمهم.
وبناء عليه قامت الباحثة بتوجيه سؤال مفتوح اإلجابة إىل ()01معلمني يف إحدى املدارس
الداجمة؛ وهو كاآليت :ما أهم معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة؟ فكانت أبرز
اإلجابات :ضعف معرفة معلم الصف خبصائص التالميذ املعرفية واللغوية واالجتماعية لكل فئة من فئات
اإلعاقة ،وصعوبة التشخيص الفارقي للتالميذ ذوي اإلعاقة ،فكثريا ما يتم اخللط بني التالميذ ذوي
صعوبات التعلم والتالميذ بطيئي التعلم والتالميذ ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة ،باإلضافة لعدم معرفتهم
باإلجراءات اليت جيب اتباعها مع كل فئة من هذه الفئات ،وعدم معرفتهم باألساليب التدريسية اخلاصة
هبذه الفئات ،ورفض التالميذ العاديني لزمالئهم ذوي اإلعاقة ما جيعلهم عرضت للسخرية واالستهزاء من
قبلهم.
وجيب أن ال يغيب عن أذهاننا أ ّن الدمج قد يكون حلما وأمال يتمناه كثري من األفراد من ذوي
اإلعاقة ،ولكن قد ال يكون احلل األمثل لكل األطفال ذوي اإلعاقة ،إ ْذ إن بعض األطفال قد ال يتمكنون
من النجاح يف أوضاع الدمج املختلفة لتباين حاجاهتم وعدم فعالية اخلدمات اليت قد تقدم هلم يف تلك
األوضاع الدراسية ،فاملدارس غري املؤهلة أو اجملهزة الستقبال هؤالء التالميذ ،اليت تعاين من نقص شديد يف
عدد املعلمني املختصني املدربني على التعامل معهم ،وباإلضافة لضعف وعي التالميذ األسوياء بكيفية
التعامل مع زمالئهم ذوي اإلعاقة ،وكل ذلك لن يساعد على حتقيق اهلدف اجلوهري من عملية الدمج.
ومع كل التجهيزات والدعم املقدم هلذه املدارس من وزارة الرتبية توجد جمموعة من املعوقات اليت يعاين منها
معلّموهم ،لذا هدف البحث احلايل إىل حتديد معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة يف
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مدينة دمشق من وجهة نظر معلميهم ،ومعرفة مدى اختالف هذه املعوقات باختالف مكان العمل،
واملؤهل العلمي ،وعدد سنوات اخلدمة ،وبشكل أكثر حتديدا سيجيب البحث احلايل عن السؤال الرئيس
اآليت:
ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة يف مدينة دمشق من وجهة نظر
معلميهم؟

 .3أهمية البحث:

 .1 .3لقد ازدادت أعداد األطفال ذوي اإلعاقة إىل ح ّد كبري يف اجلمهورية العربية السورية يف ضوء األزمة
كثري من أطفالنا إلصابات ناجتة عن احلرب ،وهؤالء األطفال كانوا ضمن املدارس
السورية وما يتعرض له ر
العامة قبل اإلصابة ،لذا من حق هؤالء التالميذ متابعة تعليمهم يف املدارس العامة وتلقي اخلدمات الرتبوية
والتعليمية والصحية واإلرشادية فيها.
 .2 .3على الرغم من الدعم الكبري املقدم للمدارس الداجمة من قبل وزارة الرتبية ،ما زالت تعاين الكثري من
الشكاوى الصادرة من املعلمني أنفسهم ومن أهايل التالميذ ذوي اإلعاقة أيضا ،وتكمن أمهية املوضوع يف
ضرورة حتديد هذه املعوقات بدقّة من قبل املعلمني الذين يعملون مع هؤالء التالميذ ألهنم أفضل
األشخاص القادرين على حتديد الثغرات اليت ال بد من إجياد حل هلا إلجناح مشروع الدمج.
بالتعرف إىل املعوقات اليت تعيق جناح مشروع الدمج.
 .2 .2قد تفيد نتائج البحث املعلمني أنفسهم ّ
 .2 .2قد يقدم البحث بناء على النتائج اليت يتم التوصل إليها بعض التوصيات للمسؤولني يف وزارة الرتبية
إلصدار القرارات اليت تساعد املعلمني يف املدارس الداجمة على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية.

 .4أهداف البحث:

يهدف البحث احلايل إىل حتديد معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة يف مدينة
دمشق من وجهة نظر معلميهم.

 .5أسئلة البحث:
 .1 .5ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة يف مدينة دمشق من وجهة نظر
معلميهم؟
 .2 .5ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة املتعلقة باملناهج واملقررات الدراسية؟
 .3 .5ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة املتعلقة بالتالميذ؟
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 .4 .5ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة املتعلقة بطرائق التدريس وتقنيات التعليم
والبيئة الصفية؟
 .5 .5ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة املتعلقة مبعلم الصف؟
 .2 .0ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة املتعلقة باجملتمع؟
 .2 .0ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة املتعلقة بالتشخيص؟
 .2 .0ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة املتعلقة بأولياء أمور التالميذ؟
 .9 .0ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة املتعلقة بغرف املصادر؟
 .7حدود البحث:
 .1 .7احلدود املكانية :املدارس الداجمة يف مدينة دمشق.
 .2 .7احلدود الزمانية :مت تطبيق البحث يف الفرتة الزمنية الواقعة بني (.)6102/0/06-0
 .2 .2احلدود البشرية :املعلمون املعينون يف املدارس الداجمة يف مدينة دمشق ،الذين بلغ عددهم مائة
ومخسة معلّمني.
 .2 .2احلدود العلمية :تناول البحث معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدراس الداجمة؛ وألجل
ذلك مت استخدام مقياس املعوقات؛ وستحدد النتائج مبدى صدق استجابة عينة البحث على املقياس املعد
هلذا الغرض.

 .8مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:

املؤسسات (معجم املعاين اجلامع)
 .1 .8املعوقات :تعرف لغويا بالعقبات اليت تعرتض سبيل ّ
(.)https://www.almaany.com
التعريف اإلجرائي للمعوقات :تعرف بأهنا مجيع العوائق اليت تقف أمام املعلمني يف املدارس الداجمة
ومتنعهم من حتقيق األهداف املنشودة ،وتتمثل بالدرجة اليت يقدرها املعلمون على املقياس املعد من قبل
الباحثة.
 .2 .8الدمج :يقصد بالدمج مشاركة اجلميع يف بيئة تربوية عامة وداعمة تشمل خدمات تربوية مناسبة
بأشكال خمتلفة من الدعم االجتماعي (الشخص ،عبد اجلبار ،السرطاوي.)6111 ،
 .3 .8املدارس الداجمة :مدرسة مرحبة باجلميع تراعي الفروق الفردية واالختالفات بني األطفال كافة،
هتدف للوصول إىل التعليم الشامل لكل األطفال على اختالفهم ليكونوا فاعلني يف بناء الوطن .وبعد أن
تبنت وزارة الرتبية يف اجلمهورية العربية السورية مشروع الدمج التعليمي لذوي اإلعاقة خصصت جمموعة من
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املدارس لتستقبل التالميذ ذوي اإلعاقة ،وجهزهتا بتقنيات إضافية لتسهيل مشروع الدمج ،وفيها غرفة
مصادر لتقدم للتالميذ ذوي اإلعاقة اخلدمات املساندة.
 .2 .2التالميذ ذوو اإلعاقة :هم التالميذ الذين يعانون من نقص جزئي أو عجز عام يف بعض قدراهتم
البدن ية أو احلرك ية ،أو العص بية ،أو احلسية ،أو العقلية ،أو النفسية حتول بينهم وبني مناشط ح ياهتم اخلاصة
والعامة ،ما يستوجب تقدمي العون اخلارجي هلم ،ورعايتهم صحيا ،ونفسيا ،وت ربويا ،وثقاف يا (اخلطيب،
احلديدي.)6110 ،
إجرائيا :هم كافة التالميذ ذوي اإلعاقة (احلركية واجلسمية ،البصرية ،والسمعية ،واإلعاقة العقلية،
مشخصون طبيا وليس تربويا ،واضطرابات
وصعوبات التعلم– علما أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم ّ
الكالم واللغة) ،وترتاوح أعمارهم بني ( )00-2عاما ،وامللتحقني يف املدارس الداجمة يف مدينة دمشق للعام
الدراسي (.)6102/6102
 .0 .2املعلمون :هم املعلمون املعينون من قبل وزارة الرتبية للتعليم يف مرحلة التعليم األساسي يف املدارس
الداجمة يف حمافظة دمشق.

 .9دراسات سابقة:
 .0 .9دراسات عربية:
 .0 .0 .9دراسة احلسن ( )6119األردن:
 عنوان الدراسة :دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية يف املدارس العادية من وجهة نظر املعلمني.تعرف وجهة نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية بعمليّة تعليم هؤالء الطلبة يف
 هدف الدراسةّ :املدارس العادية.
 عينة الدراسة :تألفت من معلمي الطلبة املعوقني مسعيا من الصف الثاين األساسي حىت املرحلة الثانويةوبلغ عددهم ( )010معلمني ومعلمات.
 نتائج الدراسة :كانت أغلب وجهات النظر حمايدة بشأن دمج هؤالء الطلبة ،ومل تكن سوى  2فقراتإجيابية من أصل  22فقرة ،و 2فقرات سلبية ،وبقية الفقرات حمايدة؛ وهذا االجتاه احملايد يدل على
السلبية.
 .6 .0 .9دراسة جرادات والقبايل ( )6106األردن:
 -عنوان الدراسة :اجتاهات املعلمني حنو مشكلة صعوبات التعلم يف املدارس األساسية يف األردن.
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 هدفت الدراسة :تعرف اجتاهات املعلمني حنو مشكلة صعوبات التعلم ،والرتكيز على اجلوانب اإلجيابيةمنها ،ومعاجلة اجلوانب السلبية ومواطن الضعف.
 عينة البحث :مجعت عينة من املعلمني يف املدارس اليت حتتوي غرف مصادر التعلم يف مديرية تربية لواءالرصيفة مبحافظة الزرقاء يف األردن.
 نتائج الدراسة :أظهرت النتائج أن هناك حوايل  % 21لديهم اجتاهر إجيايبٌّ حنو الطلبة ذوي صعوباتالتعلم ،و % 21منهم حيملون اجتاها سلبيا حنوهم ،وأن هناك فروقا دالة إحصائيا وفقا ملتغريات سنوات
اخلربة ،واملستوى التعليمي.
 .2 .0 .9دراسة الصباح وشناعة ( )6101فلسطني:
 عنوان الدراسة :واقع غرف املصادر اخلاصة بالطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس احلكوميةالفلسطينية من وجهة نظر املديرين واملعلمني واملرشدين الرتبويني.
 هدف الدراسة :تعرف واقع غرف املصادر اخلاصة بالطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارساحلكومية الفلسطينية من وجهة نظر املديرين واملعلمني واملرشدين الرتبويني.
 عينة الدراسة :بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )010معلمني ومديرين ومشرفني ،وتوزعت كاآليت ()20مديرا ( )20معلما ( )20مشرفا.
أبرزت أهم النتائج أن واقع غرف املصادر اخلاصة بالطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة
 نتائج الدراسة:ْ
ملتغري اجلنس كانت رؤية الذكور أفضل من اإلناث ،بينما متغري عدد سنوات
بدرجة جيدة بنسبة  ،%22و ّ
اخلربة كان لصاحل األكثر خربة ،ومل يوجد تأثري ملتغري املؤهل العلمي.
 .2 .0 .9دراسة أبو الفتوح ( )6100مصر:
الذاتويني (أطفال األوتيزم) مع
 عنوان الدراسة :اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج األطفالّ
أقراهنم العاديني يف املدارس العامة دراسة سيكولوجية يف ضوء بعض املتغريات.
 هدف الدراسة :تعرف طبيعة اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج أطفال األوتيزم مع أقراهنمالعاديني يف املدارس العامة يف ضوء بعض املتغريات (اإلملام باجلوانب املعرفية اخلاصة بالتوحد ،االملام
باالسرتاتيجيات الفعالة يف حتسني حالة األوتزم ،اجلنس ،املؤهل الدراسي ،التخصص).
 عينة الدراسة :مشلت العينة ( )21معلما ومعلمة ( )66معلما و( )22معلمة. نتائج الدراسة :أظهرت نتائج الدراسة أن ( )%20من املعلمني كانت اجتاهاهتم سلبية حنو دمج أطفالاألوتزم ،ومل يكن أي تأثري لكافة املتغريات.
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 .6 .9دراسات أجنبية:
 .0 .6 .9دراسة  )6112( Shaddock, Giorcelli & Smithاسرتاليا:
 عنوان الدراسة :الطالب ذوو اإلعاقة يف الصفوف العادية من وجهة نظر املعلمني.Students with disabilities in mainstream classrooms a resource
for teachers.
 هدف الدراسة :حتديد متطلبات جناح دمج الطالب ذوي اإلعاقة يف الصفوف العادية من وجهة نظراملعلمني.
 نتائج الدراسة :دعم املمارسة الشاملة وتطوير إسرتاتيجيات املعلمني ،وهتيئة الطفل للدمج وتنميةاستعداده ،واالعتماد على اخلطط الفردية لألطفال ذوي اإلعاقة ،وتكييف احملتوى ،وإعداد الصفوف
الدراسية للدمج الشامل ،ومساعدة األطفال على بناء الصداقات مع األطفال العاديني ،ووجود معلم
مساعد يف التدريس ،والتخطيط للدرس والتعاون مع فريق متعدد التخصصات ،وإلسهام بالتغيري يف ثقافة
املدرسة بأكملها حنو دمج هؤالء األطفال.
 .6 .6 .9دراسة :)6100( Jennifer
 عنوان الدراسة :اجتاهات املعلمني حنو دمج طالب التوحد واالضطرابات السلوكية االنفعالية.Teachers' Attitudes Toward the Inclusion of Students with
Autism and Emotional Behavioral Disorder.
 هدف الدراسة :تعرف اجتاهات املعلمني حنو دمج طالب التوحد واالضطرابات السلوكية االنفعالية. عينة الدراسة :مشلت عينة الدراسة  60معلما. نتائج الدراسة :أظهرت النتائج تباين وجهات نظر املعلمني بشأن دمج هؤالء األطفال .وكان لنوعاإلعاقة وش ّدهتا أثر كبري فقد أعرب عدد من املعلمني عن قلقهم بشأن دمج طالب التوحد واالضطرابات
كثري من املعلمني يعتقدون أهنم غري قادرين على
السلوكية واالنفعالية بسبب ضعف مهاراهتم االجتماعية ،و ر
تعليم هؤالء الطالب على حنو فعال يف ذات الوقت الذي ي ّدرسون فيه الطالب العاديني.
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 .2 .6 .9دراسة  )6102( Deluca,Tramontano & Kettماشونالند وزمبابوي:
 عنوان الدراسة :الدمج الشامل لألطفال ذوي اإلعاقة يف املرحلة االبتدائية يف ماشونالند وزمبابوي.including Children with Disabilities in Primary School: the
case of Mashonaland, Zimbabwe.
 هدف الدراسة :شكل هذا البحث جزءا من مشروع استمر ثالث سنوات برعاية صندوق تشيشريلإلعاقة يف زمبابوي لتوفري الدمج الشامل لألطفال يف املرحلة االبتدائية ،وله هدفان ّأوُهلما تسليط الضوء
تعرف سبب تسرب الطلبة ذوي اإلعاقة من املدارس الداجمة.
على معوقات الدمج ،وثانيهما ّ
 عينة الدراسة :مشلت عينة الدراسة ( )022معلما و( )022من اآلباء ومقدمي الرعاية. نتائج الدراسة :أظهرت النتائج نقص التدريب على احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارسالعادية ،وبني املعلّمون حاجتهم للتدريب من أجل تطوير قدرهتم يف تعليم األطفال ذوي اإلعاقة،
وحاجتهم ملعلم مساعد يف الصف ،ومن أكثر املعوقات اليت متنع األطفال من احلضور عدم وجود األجهزة
املساعدة ،ومن أبرز التحديات ضعف املوارد املالية ،فقد بني اآلباء أن التكاليف املباشرة وغري املباشرة من
أهم املعوقات اليت تواجههم ،واالفتقار لوسائل النقل من األسباب اليت تؤدي لتسرب األطفال من املدارس،
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بني اجلنسني يف آرائهم.
 .2 .6 .9دراسة :)6102( Lorraine
 عنوان الدراسة :جودة الدمج الشامل لألطفال ذوي اإلعاقة يف البلدان املنخفضة ومتوسطة الدخل.Inclusive Education and Children with Disabilities: Quality
Education for All in Low and Middle Income Countries.
 هدف الدراسة :تقييم جودة الدمج الشامل لألطفال ذوي اإلعاقة يف البلدان املنخفضة ومتوسطةالدخل.
 نتائج الدراسة :أظهرت نتائج الدراسة أن األطفال ذوي اإلعاقة أقل احتماال لالستمرار يف النظاماملدرسي ،وأن اإلناث املعوقات أكثر عرضة ملواجهة الضغوطات من الذكور ،ومت تقومي االسرتاتيجيات
املتبعة يف سياسة الدمج (تأهيل املعلمني ،املمارسات الصفية ،أساليب تقييم األطفال ،ثقافة اجملتمع)،
وركزت الدراسة على مدى توافر املوارد لدعم تعليم األطفال ذوي اإلعاقة مجيعها يف املدارس العادية ،فتبني
أن املعلمني أكثر انفتاحا على دمج هؤالء الطلبة يف الصفوف الدراسية وتقدمي الدعم هلم ،وأكد املعلمون
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حتقيق ُجودة أعلى يف تعليم هؤالء الطلبة ال بد من التدقيق يف املمارسات الصفية لتناسب هؤالء األطفال
وضمان تقدمي اخلدمات املساندة هلم.
 .2 .9تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل مراجعة الدراسات السابقة تبني أن بعض الدراسات هدفت إىل معرفة اجتاهات املعلمني
حنو دمج فئات حمددة فبعضها درس اجتاهات املعلمني حنو دمج الطلبة الصم ،وبعضها تناول دمج الطلبة
التوحديني والطلبة املضطربني سلوكيا وانفعاليا ،فيما تناولت دراسات أخرى الصعوبات اخلاصة بغرف
املصادر اليت تعيق الدمج ،ودراسات تناولت أثر برامج الدمج يف اجتاهات أولياء أمور األطفال العاديني،
وجاء البحث احلايل لتحديد املعوقات اليت تقف عائقا أمام حتقيق جناح مشروع الدمج يف املدارس الداجمة
من وجهة نظر املعلمني يف مدينة دمشق.

 .10منهج البحث:
اقتضت طبيعة البحث اعتماد املنهج الوصفي التحليلي ،وذلك لقدرته على تزويد البحث
باملعلومات الضرورية لتقرير وضع الظاهرة املدروسة ث حتليل املعلومات وتفسريها للوصول إىل النتائج اليت
ميكن أن تسهم يف حتقيق أهداف البحث املرجوة.
 .11مجتمع البحث وعينته:

يتألف جمتمع البحث من مجيع املعلمني املعينني يف املدارس الداجمة يف حمافظة دمشق للعام الدراسي
( )6102/6102البالغ عدهم ( )010معلّمني.

 .12أداة البحث وخصائصها السيكومترية:

 .1 .12هدف املقياس:
يف ضوء اهلدف من البحث احلايل "حتديد معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة"
ترى الباحثة أن املقياس يساعد على مجع البيانات الوصفية املطلوبة واملتعلقة باملعوقات اليت تواجه املعلمني
يف املدارس الداجمة يف مدينة دمشق.

112

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .…..................المجلد السادس عشر  -العدد الثالث 8102 -

 .2 .12إعداد املقياس:
مت إعداد مقياس معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة على النحو اآليت:
 .0 .6 .06مراجعة بعض الكتب يف جمال اإلعاقة ودمج التالميذ ذوي اإلعاقة فيما خيتص بتعريفه
ووظيفته وأساليب قياسه والعوامل املؤثرة فيه (اخلطيب6110 ،؛ والسرطاوي والشخص واجلبار،)6111 ،
ومراجعة ما أمكن احلصول عليه من مقاييس متعلقة بدمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس العادية
(الصباح وأخرون6112 ،؛ السمريي وأبو مصطفى6112 ،؛ ;Lorraina, 2016
)Kett,Tramontano & Deluca, 2014
 .6 .6 .06حتديد أبعاد املقياس :يف ضوء القراءات السابقة مت حتديد األبعاد اليت ميكن أن يتم قياس
معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس العادية يف ضوئها وهي:
 .0املعوقات اليت تتعلق بالتالميذ .6 .املعوقات اليت تتعلق بطرائق التدريس وتقنيات التعليم والبيئة الصفية.
 .2املعوقات اليت تتعلق مبعلم الصف يف املدارس الدجمة .2 .املعوقات اليت تتعلق باجملتمع .0 .املعوقات
اليت تتعلق بالتشخيص يف املدارس الداجمة .2 .املعوقات اليت تتعلق بأولياء أمور التالميذ .2 .املعوقات اليت
تتعلق بغرف املصادر يف املدارس الداجمة.
 .2 .6 .06الصياغة اإلجرائية لعبارات املقياس :قامت الباحثة بصياغة جمموعة من العبارات اليت تتناول
األبعاد السابقة وحتديدها ،وقد روعي يف هذه العبارات أن تكون واضحة الصياغة ،ال حتتوي على كلمات
أو مجل غامضة حتمل اللَْبس ،بسيطة يف كلماهتا ،ومناسبة للموضوع املراد قياسه ،ويف ضوء ذلك ،فقد
بلغت عبارات املقياس يف صورته املبدئية ( )20عبارة لألبعاد الثمانية.
 .2 .6 .06تطوير مقياس معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة :مت التحقق من صدق املقياس ،وذلك
عرف
بعرضه على جمموعة من احمل ّكمني ،وقد ُسلِّم لكل منهم صورة عن املقياس بصورته األولية ،بغرض تَ ّ
آرائهم يف فِ ْقَرات املقياس من حيث مدى وضوح العبارات ،وحسن صياغتها اللغوية ،وقدرهتا على قياس
معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة ،وأوصى احمل ّكمون بإجراء بعض التعديالت اليت
مشلت :إعادة صياغة بعض العبارات لتصبح أكثر وضوحا ،ونقل بعض العبارات من بعد إىل بعد آخر
أكثر مناسبة ،وحتويل العبارات املركبة إىل عبارتني منفصلتني لضمان احلصول على استجابات أكثر دقة.
 .0 .6 .06وبعد ذلك ُدرست املالحظات والتوجيهات واآلراء املختلفة املقدمة من السادة احمل ّكمني ،ويف
ضوء اقرتاحاهتم ومالحظاهتم مت حذف بعض البنود ،وتعديل الصياغة اللغوية لبعضها ،حبيث احتوى
املقياس بصيغته النهائية سبعني ( )21بندا.
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 .2 .06تصحيح املقياس:
مت االعتماد على سلم مخاسي (درجة العائق كبري جدا) مخس درجات( ،درجة العائق كبري) أربع
درجات( ،درجة العائق متوسط) ثالث درجات( ،درجة العائق صغري) درجتان( ،ال متثل عائقا) درجة
واحدة لتصحيح املقياس.
 .2 .06صدق املقياس:
جرى التحقق من صدق املقياس باستخدام صدق احملتوى والصدق البنيوي بطريقة االتساق
الداخلي.
 .0 .2 .06صدق احملتوى :Content Validity
ض املقياس يف صورته األولية على جمموعة من احملكمني املتخصصني من أعضاء هيئة التدريس
ُع ِر َ
بقصد التأكد من صالحيته علميا ومتثيله للغرض الذي ُوضع من أجله،
يف كلية الرتبية جبامعة دمشقْ ،
واإلفادة من مالحظاهتم ومقرتحاهتم ،كما مت ذكره سابقا.
الدراسة االستطالعية:
مت تطبيق املقياس يف صورته النهائية على عينة استطالعية قوامها ( )60معلما ،واختريت من
املعلمني املعينني يف املدارس الداجمة للتالميذ ذوي اإلعاقة يف مدينة دمشق للعام الدراسي -6102
 ،6102وهي من خارج عينة البحث األساسية ،وذلك هبدف معرفة مدى مالءمة بنود املقياس ووضوحها
للمعلمني ،ومت استكمال دراسة صدق املقياس وثباهتا إحصائيا على النحو اآليت:
 .6 .2 .06الصدق البنيوي بطريقة االتساق الداخلي :Internal Consistency Validity
قامت الباحثة حبساب ارتباط األبعاد الفرعية فيما بينها ومع الدرجة الكلية ،وتراوحت مجيع
معامالت االرتباط بني كل من درجات األبعاد الفرعية فيما بينها والدرجة الكلية للمقياس جمتمعة موجبةر
ودالةُ إحصائيا وترتاوح بني (**.)1.26**-1.22
 .0 .06ثبات املقياس:
اعتمدت الباحثة يف دراستها لثبات مقياس معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة
استخدام التجزئة النصفية ومعادلة ألفا كرونباخ.
 .0 .0 .06التجزئة النصفية :Split Half
اعتمدت الباحثة يف دراستها لثبات املقياس على حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية على أفراد
العينة االستطالعية املؤلفة من ( )60معلما من معلّمي املدارس الداجمة عن طريق معامل سبريمان-براون،
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وتراوحت درجات الثبات باستخدام التجزئة النصفية ترتاوح بني ( )1.226-1.922وتدل على درجة
ثبات من جيدة جدا إىل ممتازة.
 .6 .0 .06ألفا كرونباخ :Internal Consistency
مت حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ  Cronbach's alphaعلى أفراد العينة
االستطالعية؛ وتراوحت قيم معامل ألفا كرونباخ ترتاوح بني ( ،)226.-922.وتدل على درجة ثبات
عالية.
ويتبني مما سبق أن مقياس معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يتصف بدرجة مناسبة من الصدق
والثبات ،جتعله صاحلا لالستخدام كأداة للبحث احلايل.
لتحديد درجة معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة ،مت إعطاء إجابات املعلم
على مقياس املعوقات قيما متدرجة وفقا ملقياس سلم مخاسي كما هو موضح سابقا يف تصحيح املقياس
ومت حساب طول الفئة على النحو اآليت:
 حساب املدى وذلك بطرح أكرب قيمة يف املقياس من أصغر قيمة (.)2=0-0 حساب طول الفئة وذلك بتقسيم املدى وهو ( )2على عدد الفئات ()2( 0.22 = 2 ÷ 2طول الفئة).
إضافة طول الفئة وهو ( )0.22إىل أصغر قيمة يف املقياس وهي ( ،)0وذلك للحصول على الفئة
األوىل ،لذا كانت الفئة األوىل (من  0إىل  ،)6.22ث إضافة طول الفئة إىل احلد األعلى من الفئة األوىل،
وذلك للحصول على الفئة الثانية وهكذا للوصول إىل الفئة األخرية.
واستنادا إىل قاعدة التقريب الرياضي ميكن التعامل مع قيم املتوسطات احلسابية إلجابات املعلمني
كما هو مبني يف اجلدول اآليت:
اجلدول 0
فئات قيم املتوسط احلسايب(الرتيب) ودرجة املعوقات املوافقة هلا
درجة املعوقات

فئات قيم املتوسط احلسايب
من 0.22 – 1
من 6.22 – 0.22

منخفضة
متوسطة

من 2 – 6.22

عالية
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 .53عرض نتائج البحث وتفسيرها:
تعرض الباحثة هنا حتليل البيانات اليت مت مجعها ،والنتائج اليت مت التوصل إليها ،ومناقشة ه ذه
النتائج وتفسريها يف ضوء األدبيات النظرية ،والدراسات السابقة ،وقد مت حتلي ل البيان ات وفق ا للمتوسطات
احلسابية املوزونة واالحنرافات املعيارية لكل عبارة.
 .0 .02النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة يف
مدينة دمشق من وجهة نظر معلميهم؟
للتحقق من سؤال البحث متم حساب املتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية ،والوزن النسيب
لدرجات املعلمني على الدرجة الكلية ملقياس املعوقات وأبعاده الفرعية ،كما هو موضح يف اجلدول (.)6
جدول 6
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات املعلمني على الدرجة الكلية ملقياس املعوقات وأبعاده
الفرعية.
عدد
البنود

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الوزن
النسيب

درجة
املعوقات

6

معوقات تتعلق بالتشخيص يف املدارس الداجمة

2

2.99

1.17

74.75

عالية

4

معوقات تتعلق مبعلم الصف يف املدارس الدجمة

20

3.08

1.02

77

عالية

0

معوقات تتعلق باملناهج واملقررات الدراسية

2

3.36

0.89

84

عالية

2

األبعاد

ترتيب

معوقات تتعلق بطرائق التدريس وتقنيات التعليم
والبيئة الصفية

06

3.23

0.97

80.75

عالية

2

معوقات تتعلق بغرف املصادر يف املدارس الداجمة

9

2.43

1.30

60.75

متوسطة

2
6

معوقات تتعلق بأولياء أمور التالميذ
معوقات تتعلق بالتالميذ

2
2

2.95
3.35

1.10
1.47

73.75
83.75

عالية
عالية

0

معوقات تتعلق باجملتمع

2

3.05

1.04

76.25

عالية

22

3.06

1.10

76.5

عالية

اجملموع الكلي

يالحظ من اجلدول رقم ( )6أن املتوسطات احلسابية لدرجة معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة
يف املدارس الداجمة يف مدينة دمشق من وجهة نظر معلميهم يف كل بعد من أبعاد املقياس تراوحت بني
( )22.2لبعد املعوقات اليت تتعلق باملناهج واملقررات الدراسية كحد أعلى ،وبني ( )6422لبعد املعوقات
اليت تتعلق بغرف املصادر يف املدارس الداجمة كحد أدىن ،وبلغت قيمة املتوسط احلسايب لدرجة معوقات
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دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة يف مدينة دمشق من وجهة نظر معلميهم بشكل عام
( )2412وهو يف الفئة العالية.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع عدد من الدراسات السابقة اليت عرضتها الباحثة كدراسة (مصطفى
والسمريي6112،؛ Jennifer, 2011؛

Shaddock, Giorcelli & Smith,

،)2007وتعارضت مع كل من دراسة (الصباح وشناعة6101 ،؛ جرادات والقبايل.)6106 ،
وترى الباحثة أن املعوقات بكل أبعادها جاءت يف جمال الدرجة العالية ما عدا البعد املتعلق بغرفة
املصادر جاء يف جمال الدرجة املتوسطة؛ وهذا منطقي ألن معلم الصف ال يُعلم التلميذ ضمن غرفة املصادر
إمنا يف غرفة الصف العادي وعدد املعلمني أكرب من عدد معلمي غرف املصادر لذا من الطبيعي أن تكون

املعوقات املتعلقة باألبعاد األخرى أعلى ،كما تفسر الباحثة هذه النتيجة العالية لدرجة معوقات دمج
التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة بعدم تعيني أخصائي تربية خاصة يف املدارس الداجمة من قبل وزارة
الرتبية والتعليم ،وعدم عقد دورات تدريبية متخصصة ملعلمي الصف العادي ومعلمي غرف املصادر
إلكساهبم اخلربات واملهارات الالزمة لتعليم التالميذ ذوي اإلعاقة ،وعدم تدريبهم على تصميم اخلطة
الرتبوية الفردية اليت تعد أساس تعليم التالميذ ذوي اإلعاقة ،كما أن قلة اإلمكانات املالية يف ظل األزمة
السورية كان هلا أثر كبري على جتهيز غرف املصادر بالتقنيات التعليمية املناسبة لكل فئة من فئات اإلعاقة،
باإلضافة لعدم تقدمي اخلدمات املساندة اليت حيتاج إليها التالميذ ذوو اإلعاقة.
 .6 .13النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين :ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة املتعلقة
باملناهج واملقررات الدراسية؟
قامت الباحثة حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب لكل بند من بنود
موضح يف اجلدول ()2
املقياس وحتديد درجة املعوقات ،كما ّ
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جدول 2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب لدرجة معوقات تتعلق باملناهج واملقررات الدراسية
البند
عدم مراعاة أهداف املقررات الدراسية ملستويات التالميذ ذوي اإلعاقة.
عدم تكيف املناهج التعليمية من قبل املختصني لتناسب خصائص كل
فئة من فئات ذوي اإلعاقة.
حتتوي الكتب الدراسية على مفاهيم ومصطلحات جمردة ال تناسب
قدرات التالميذ ذوي اإلعاقة.
عدم توافر الصالحية للمعلم يف حذف وإضافة وحدات تدريسية خاصة
بالتالميذ ذوي اإلعاقة.
عدم وجود مناهج إضافية تناسب خصائص كل فئة من فئات ذوي
اإلعاقة.
عدم تنوع األنشطة العلمية املوجودة يف املقررات الدراسية لتناسب مجيع
فئات التالميذ ذوي اإلعاقة.
التزام املعلم بزمن حمدد إلهناء املقررات الدراسية يعيق تعليم التالميذ ذوي
اإلعاقة.
اجملموع

املتوسط
احلسايب
3.49

االحنراف
املعياري
.86

الوزن
النسيب
87.19

درجة
املعوقات
عالية

3.49

.80

87.19

عالية

3.48

.78

86.88

عالية

3.16

1.01

79.06

عالية

3.36

.93

84.06

عالية

3.13

1.06

78.13

عالية

3.48

.86

86.68

عالية

3.37

.90

84.2

عالية

يالحظ من اجلدول ( )2أن متوسط البنود الواردة يف بعد املعوقات املتعلقة باملناهج واملقررات

الدراسية جاء بواقع ( )2.22وهو يقع ضمن الدرجة العالية ،وتراوحت األوزان النسبية بني (-22.09
 ،)22.02وقد جاء أعلى بعد من أبعاد املقياس.
أظهرت نتيجة البحث أن أهم معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة املتعلقة باملناهج واملقررات
الدراسية عدم تكييف املناهج الدراسية من قبل خمتصني لتناسب خصائص فئات ذوي اإلعاقة ،وعدم
مراعاة األهداف التعليمية للمقررات الدراسيّة ملستوى التالميذ ذوي اإلعاقة ،واحتواء املقررات على
مصطلحات ومفاهيم جمردة ال تناسب قدراهتم ،وعدم توفر الصالحية للمعلم إلجراء أي تعديل أو تغيري
يناسب هؤالء التالميذ ،باإلضافة لتقييد املعلم بزمن حمدد مينعه من مساعدة هؤالء التالميذ.
وترجع الباحثة سبب حصول املعوقات املتعلقة باملناهج واملقررات الدراسية إىل أعلى األوزان النسبية
ألن املناهج التعليمية مصممة للتالميذ العاديني ،الذين يعتمدون يف تعليمهم على االدراك السمعي
والبصري واللمسي بشكل متكامل وال يعانون من أي ضعف يف قدراهتم العقلية ،وترى الباحثة أن عدم
تكييف املناهج واملقررات الدراسية مع ما يتناسب وفئات ذوي اإلعاقة على اختالفها سواء اإلعاقة العقلية
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أم اإلعاقة السمعية أم اإلعاقة البصرية .....وغريها جيعل املعلمني يعانون من صعوبات كبرية يف إيصال
حمتوى املادة العلمية للتالميذ ذوي اإلعاقة؛ فنجد أن املناهج ال تناسب مستوى التالميذ ذوي اإلعاقة
العقلية املتوسطة والشديدة ،وترى الباحثة أننا حباجة لتشكيل جلان من املختصني بكل فئة من الفئات
وإعادة بناء املناهج مراعني خصائصهم دون حذف أي جزء من املادة العلمية وإضافة مناهج خاصة لكل
فئة حسب حاجتها كفئة اإلعاقة البصرية الذين حيتاجون ملناهج إضافية كمنهاج التعرف والتنقل ،وفئة
البصري يف املناهج املقررة ،وفئة اإلعاقة العقلية اليت حتتاج ملناهج
اإلعاقة السمعية اليت حتتاج لتأكيد التعليم
ّ
إضافية لتنمية مهاراهتم االجتماعية ،وجيب أن يتناول تصميم املنهاج مجيع اخلربات املعرفية واالنفعالية

واحلركية اليت يراد حتقيقها ،وأن يرتبط املنهاج باملشكالت اليت يعاين منها هؤالء التالميذ يف احلياة
ليب حاجات التالميذ ذوي اإلعاقة وميوهلم ،وأن يرتبط باخلربات املباشرة
االجتماعية ،وأن يتم تصميُمهُ ليُ ّ
اليت تضمن قيام التالميذ باملمارسة الفعلية وتشكيل صورة واقعية ملموسة ملضمون املناهج الدراسية.
وتتفق نتيجة البحث مع العديد من الدراسات كدراسة مصطفى والسمريي ( )6112اليت أكدت
عدم مناسبة املناهج التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة وأن الزمن غري كاف لتعليمهم ،ودراسة عبيدات
( )6112اليت أكدت صعوبة املناهج التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة.
 .2 .02النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة
املتعلقة بالتالميذ؟
قامت الباحثة حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب لكل بند من بنود
موضح يف اجلدول (.)2
املقياس وحتديد درجة املعوقات ،كما ّ
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جدول 2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب لدرجة معوقات تتعلق بالتالميذ
املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الوزن
النسيب

درجة
املعوقات

2.96

1.17

74.06

عالية

3.85

4.63

96.25

عالية

3.11

1.08

77.81

عالية

وجود أكثر من تلميذ ذوو إعاقة يف الصف يعيق تعليم التالميذ العاديني
والتالميذ ذوي اإلعاقة.

3.51

.94

87.81

عالية

ضعف استقاللية التلميذ ذوو اإلعاقة تعيق عملية تعليمه (كحاجتهم ملساعدة
لدخول احلمام ،مهارات العناية بالذات.)..........

3.28

1.06

81.88

عالية

وجود إعاقات متوسطة وشديدة يشكل عبئا كبريا على املعلمني يف الصف.
تكرار غياب التالميذ ذوي اإلعاقة يشكل عائقا أمام متابعة تعلمهم بنجاح.

3.51
3.25

.91
1.06

87.81
81.25

عالية
عالية

عدم قدرة التالميذ ذوي اإلعاقة على التوفيق بني املناهج العادية والربامج
املطروحة هلم تشكل عائقا يف تقدمهم

3.36

.98

84.06

عالية

اجملموع

3.35

1.48

83.87

عالية

البند
عدم وجود الدافعية للتعلم لدى التالميذ ذوو اإلعاقة.
األمراض املزمنة اليت يعاين منها التالميذ ذوو اإلعاقة تعوق تقدمهم بسبب
تكرار غياهبم وبالتايل ال يستطيعون جماراة زمالئهم العاديني.
عدم توفر وسائط نقل للتالميذ ذوو اإلعاقة تعيق وصوهلم إىل املدرسة يف
الوقت املناسب.

يالحظ من اجلدول ( )2أن متوسط البنود الواردة يف بعد املعوقات املتعلقة بالتالميذ جاء بواقع
()2.20؛ وهو يقع ضمن الدرجة العالية ،وتراوحت األوزان النسبية بني (.)22412-92460
وجاء بعد املعوقات اليت تتعلق بالتالميذ بالدرجة الثانية من حيث الشدة ،وتتعلق بالدرجة األوىل
باألمراض املزمنة اليت يعاين منها التالميذ ذوو اإلعاقة اليت تعوق تقدمهم بسبب تكرار غياهبم وبالتايل ال
يستطيعون جماراة زمالئهم العاديني فيعيق متابعة تعلمهم بنجاح ،ووجود أكثر من تلميذ ذي إعاقة يف
الصف يعيق تعليم التالميذ العاديني والتالميذ ذوي اإلعاقة ،كما أن وجود إعاقات متوسطة وشديدة
يشكل عبئا كبريا على املعلمني يف غرفة الصف ،وضعف استقاللية التلميذ ذي اإلعاقة تعيق عملية تعليمه
(كحاجتهم للمساعدة لدخول احلمام ،مهارات العناية بالذات ،)..........وعدم وجود الدافعية للتعلم
لدى التالميذ ذوي اإلعاقة بش ّكل عائقا أمام جناحهم الدراسي.
وترى الباحثة أن خصائص التالميذ ذوي اإلعاقة على اختالفها تفرض عليهم قيودا خمتلفة ،وعدم
تقدمي اخلدمات املساندة هلؤالء التالميذ مينع تذليل هذه القيود والعقبات.
 .2 .02النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع :ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة املتعلقة
بطرائق التدريس وتقنيات التعليم والبيئة الصفية؟
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قامت الباحثة حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب لكل بند من بنود
موضح يف اجلدول (.)0
املقياس وحتديد درجة املعوقات ،كما ّ
جدول 0
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب لدرجة معوقات تتعلق بطرائق التدريس وتقنيات
التعليم والبيئة الصفية
البن

د

زمن احلصة الدراسية غري مناسب التالميذ ذوي اإلعاقة.
ال ميكن التوفيق بني الطرائق التعليمية اخلاصة بتعليم التالميذ ذوي اإلعاقة وطرائق
التدريس املتبعة مع التالميذ العاديني يف املدارس الداجمة.
عدم توافر تقنيات تعليمية خاصة بكل فئة من فئات اإلعاقة (آلة برايل ،اجملسمات
البارزة.)......
املناخ الدراسي يف الصفوف الداجمة ال يسمح باستخدام طرائق تدريسية حديثة ومتنوعة
من قبل املعلم.
صعوبة تصميم األنشطة التعليمية املناسبة خلصائص التالميذ ذوي اإلعاقة على
اختالف فئاهتا.
ال تناسب البيئة الصفية (الفيزيقية) كافة الفئات ذوي اإلعاقة.
عدم توافر املستلزمات والتجهيزات الالزمة إلجناح دمج التالميذ ذوي اإلعاقة (كعزل
اجلدران لضعاف السمع ،واالضاءة املناسبة لضعاف البصر.)................
عدد التالميذ الكبري بالصف يعيق مشاركة التالميذ ذوي اإلعاقة يف تطبيق األنشطة
التعليمية واالستفادة من الدرس.
صعوبة توظيف التقنيات التعليمية املتواجدة يف املدرسة مبا يتناسب مع فئات ذوي
اإلعاقة.
عدم وجود آلة تصوير وطابعة مينع املعلم من طباعة بطاقات عمل إضافية مناسبة
خلصائص التالميذ ذوو اإلعاقة.
نقص التكنولوجيا املساندة ملساعدة التالميذ ذوي اإلعاقة (كرتكيب مساعات ،أو
أدوات تعويضية )........يعيق عملية تعليمهم.
أساليب التق ومي املتبعة مع التالميذ العاديني يف املدارس الداجمة غري مناسبة للتالميذ
ذوي اإلعاقة.
اجملموع

املتوسط
احلسايب
3.18

االحنراف
املعياري
1.06

الوزن
النسيب
79.38

درجة
املعوقات
عالية

3.36

.82

84.06

عالية

3.43

.88

85.63

عالية

3.28

.89

81.88

عالية

3.16

.95

79.06

عالية

3.21

.95

80.31

عالية

3.43

.85

85.63

عالية

3.45

.95

86.25

عالية

3.24

.97

80.94

عالية

2.81

1.22

70.31

عالية

3.15

1.07

78.75

عالية

3.09

1.07

77.19

عالية

3.23

.97

80.78

عالية

يالحظ من اجلدول ( )0أن متوسط البنود الواردة يف بعد املعوقات املتعلقة بطرائق التدريس
وتقنيات التعليم والبيئة الصفية جاء بواقع ()2.62؛ وهو يقع ضمن الدرجة العالية ،وتراوحت األوزان
النسبية بني (.)22460 -21420
وجاء البعد املتعلق بطرائق التدريس وتقنيات التعليم والبيئة الصفية بالدرجة الثالثة من حيث
الشدة ،اليت تتعلق بعدم قدرة املعلم على استخدام طرائق تدريسية حديثة ومتنوعة وتفعيل مشاركة التالميذ
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ذوي اإلعاقة يف األنشطة الصفية بسبب كثرة عدد التالميذ يف الصف ،وعدم قدرة املعلم على التوفيق بني
الطرائق التعليمية اخلاصة بتعليم التالميذ ذوي اإلعاقة وطرائق التدريس املتبعة مع التالميذ العاديني ،وعدم
توافر تقنيات تعليمية خاصة بكل فئة من فئات اإلعاقة (كآلة برايل ،اجملسمات البارزة) ،باإلضافة لصعوبة
توظيف التقنيات التعليمية املتواجدة يف املدرسة مبا يتناسب مع فئات ذوي اإلعاقة ،كما أن البيئة الصفية
(الفيزيقية) يف املدرسة ال تناسب كافة الفئات ذوي اإلعاقة.
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بسبب ضعف معرفة املعلمني خبصائص التالميذ ذوي اإلعاقة وعدم
مشاركتهم بدورات تدريبية تساعدهم على تطوير مهاراهتم وتدريبهم على تطبيق االسرتاتيجيات التعليمية
اخلاصة هبؤالء التالميذ كاستخدام طريقة برايل للمكفوفني أو لغة االشارة للمعوقني مسعيا أو استخدام
أسلوب متعددة احلواس للتالميذ ذوي صعوبات التعلم ،كما ترى الباحثة أن املدارس الداجمة ال يتوفر فيها
املستلزمات والتجهيزات الالزمة حلاجة هؤالء التالميذ مما يشكل عائقا كبريا أمام دجمهم ،فالتالميذ ذوو
اإلعاقة السمعية حباجة لبيئة عازلة من حيث اجلدران والنوافذ واألرضية ،والتالميذ ذوو اإلعاقة احلركية
حباجة لتعديل البيئة الفيزيقية من حيث السالمل واملصاعد؛ وحباجة ملساحة واسعة يف غرفة الصف
ليستطيعوا احلركة بالكرسي املتحرك حبرية وكذلك ال بد من تصميم احلمامات بشكل يناسب هؤالء
التالميذ ،كما أن التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية حباجة لتصميم مباين يتوافر فيها احلماية الكاملة هلم كأن
تكون النوافذ عالية لكي ال يتعرض التالميذ للخطر ،علما أن كل هذه التصميمات غري متوافرة يف املدارس
الداجمة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ( Deluca & Tramontano Kett (2014بأن أهم
املعوقات تتمثل بنقص تدريب املعلمني على التعامل مع هؤالء الطلبة ،وحاجة املعلمني ملعلم مساعد،
وعدم توافر وسائل النقل لتسهيل وصول الطلبة بالوقت املناسب.
 .0 .02النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس :ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة
املتعلقة مبعلم الصف؟ قامت الباحثة حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب لكل بند
موضح يف اجلدول ()2
من بنود املقياس وحتديد درجة املعوقات ،كما ّ
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جدول 2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب لدرجة معوقات تتعلق مبعلم الصف يف املدارس
الداجمة
املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

الوزن
النسيب

درجة
املعوقات

3.23
3.21

.84
1.01

80.6
80.3

عالية
عالية

وجود بعض املعلمني غري املؤهلني لتدريس التالميذ ذوي اإلعاقة.

3.19

1.08

79.6

عالية

البند
عدم امتالك املعلم مهارات التواصل الفعال مع التالميذ ذوي اإلعاقة مبختلف فئاهتم.
قلة الدورات التدريبية اخلاصة بتطوير مهارات املعلم لتعليم التالميذ ذوي اإلعاقة.
ضعف معرفة املعلم بأساليب تعديل السلوك مما يظهر مشكالت ضبط التالميذ ذوي اإلعاقة
يف الصف.

2.90

1.22

72.5

عالية

ضعف إعداد املعلمني يف املرحلة اجلامعية لتعليم التالميذ ذوي اإلعاقة.
عدم توافر فرصه كافية للتطوير الكفايات التدريسية ملعلمي الصف يف املدارس الداجمة.

3.10
3.06

1.14
1.09

77.5
76.5

عالية
عالية

نقص احلوافز املالية اليت متنح املعلم الدافع للعمل مع التالميذ ذوي اإلعاقة.
عدم تقدير اجلهود اليت يبذهلا معلم الصف يف املدارس الداجمة من قبل اإلدارة.

3.36
2.99

1.00
1.33

84.0
74.6

عالية
عالية

عدم وجود معلم مساعد يف الصفوف الداجمة.
ضعف معرفة املعلم باخلدمات املساندة الالزم تقدميها للتالميذ ذوي اإلعاقة إلجناح الدمج.

3.33
2.89

.99
.90

83.1
72.1

عالية
عالية

ضعف معرفة املعلم باالحتياجات الرتبوية للتالميذ ذوي اإلعاقة كل حسب فئته.
عدم فهم آلية الدمج وتطبيقاته من قبل معلم الصف يف املدارس الداجمة.

3.09
3.00

.89
.89

77.1
75

عالية
عالية

عدم اطالع املعلم على الدراسات واألحباث احلديثة يف جمال الرتبية اخلاصة.

3.10

1.01

77.5

عالية

عدم امتالك املعلم مهارة تصميم اختبارات حتصيلية مناسبة للتالميذ ذوي اإلعاقة.
ضعف معرفة املعلم بأساليب تنمية املهارات االجتماعية للتالميذ ذوي اإلعاقة مما يعيق

3.00

1.01

75

عالية

2.94

1.02

73.4

عالية

2.90

1.10

72.5

عالية

والنفسية).
عدم تدريب معلم الصف على كيفية تنفيذ الربامج التعليمية للتالميذ ذوي اإلعاقة.

3.01

1.06

75.3

عالية

3.30

.77

82.5

عالية

عدم توافر دليل علمي ملعلم الصف لالستعانة به وقت احلاجة.

3.21

1.01

80.3

عالية

عدم متابعة املوجهني الرتبويني من قبل وزارة الرتبية لعمل املعلم يف املدارس الداجمة.
اجملموع

2.94
3.09

1.13
1.02

73.4
77.1

عالية
عالية

عملية الدمج.
عدم امتالك املعلم مهارة إعداد التقارير اخلاصة بالتالميذ ذوي اإلعاقة لتزويد إدارة املدرسة
وأولياء األمور مبعلومات ومالحظات عن تطور التالميذ ذوي اإلعاقة.
ضعف معرفة معلم الصف خبصائص التالميذ ذوي اإلعاقة (املعرفية واللغوية واالجتماعية

يالحظ من اجلدول ( )2أن متوسط البنود الواردة يف بعد املعوقات املتعلقة مبعلم الصف جاء بواقع
( )2.9وهو يقع ضمن الدرجة العالية ،وتراوحت األوزان النسبية بني (.)22412-26409
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وجاء البعد املتعلق مبعلم الصف بالدرجة الرابعة من حيث الشدة اليت تتعلق بعدم امتالك املعلم
مهارات التواصل الفعال مع التالميذ ذوي اإلعاقة مبختلف فئاهتم كعدم قدرته على التواصل مع التالميذ
املعوقني مسعيا ،أو عدم قدرة املعلم على التواصل الفعال مع التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية لعدم قدرته على
قراءة لغة برايل أو كتابتها ،باإلضافة لضعف معرفة املعلم خبصائص التالميذ ذوي اإلعاقة على اختالفها،
وباخلدمات املساندة الالزم تقدميها هلم واالحتياجات الرتبوية اخلاصة بكل فئة ،وعدم معرفة املعلم بأساليب
تعديل السلوك ،خيلق فوضى داخل غرفة الصف يؤدي إلمهال املعلم التلميذ ذي اإلعاقة أو يقوم بإرساله
لغرفة املصادر دون معرفة كافية بآلية العمل اليت جيب أن يتبعها لتنمية مهارات هؤالء التالميذ االجتماعية
واملعرفية ،كما يرى املعلمون أهنم حباجة ملعلم مساعد يف الصفوف الداجمة ملساعدهتم على العمل مع هؤالء
التالميذ.
يعد إعداد املعلم اجليد من أهم العناصر يف رفع كفاءة العملية التعليمية ،والرتبية بصفة عامة
والرتبية اخلاصة على وجه التحديد ،فاملعلم هو العامل األساسي يف إحداث التطوير واإلصالح ،وتفسر
الباحثة هذه النتيجة بسبب عدم إعداد املعلم ملشروع الدمج اإلعداد الصحيح ،وترى الباحثة أن املعلمني
حباجة لدورات تدريبّية لتنمية كفاءاهتم وتدريبهم على كيفية تنفيذ الربامج التعليمية للتالميذ ذوي اإلعاقة
وإعداد التقارير اخلاصة هبم لتزويد إدارة املدرسة وأولياء األمور مبعلومات ومالحظات عن تطور التالميذ
ذوي اإلعاقة.
 .2 .02النتائج املتعلقة بالسؤال السادس :ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة
املتعلقة باجملتمع؟
قامت الباحثة حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب لكل بند من بنود
موضح يف اجلدول ()2
املقياس وحتديد درجة املعوقات ،كما ّ
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جدول 2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب لدرجة معوقات تتعلق باجملتمع
املتوسط

االحنراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسيب

املعوقات

قلة التمويل والدعم املايل للمدرسة الداجمة من قبل اجلمعيات واملنظمات.

3.41

.82

85.31

عالية

قلة املخصصات املالية لدعم التالميذ ذوي اإلعاقة من قبل وزارة الرتبية.

3.46

.75

86.56

عالية

نقص برامج التوعية للمجتمع اجتاه األشخاص ذوي اإلعاقة.

3.33

.87

83.13

عالية

2.95

1.10

73.75

عالية

2.69

1.20

67.19

عالية

3.21

1.04

80.31

عالية

2.36

1.54

59.06

عالية

3.06

1.04

76.47

عالية

البند

عدم تقبل أولياء أمور التالميذ العاديني دمج التالميذ ذوي اإلعاقة مع أبنائهم يف
الصف ذاته.
االجتاهات السلبية للتالميذ العاديني حنو التالميذ ذوي اإلعاقة
ضعف التوعية اإلعالمية على مستوى اجملتمع من خالل وسائل االعالم لتوعية
اجملتمع مبفهوم اإلعاقة.
اجتاهات معلم الصف السلبية حنو التالميذ ذوي اإلعاقة.
اجملموع

يالحظ من اجلدول ( )2أن متوسط البنود الواردة يف بعد املعوقات املتعلقة باجملتمع جاء بواقع
( )2.12هو يقع ضمن الدرجة العالية ،وتراوحت األوزان النسبية بني (.)21-21.92
وجاء البعد املتعلق باجملتمع بالدرجة اخلامسة من حيث الشدة؛ اليت تتعلق بقلة التمويل والدعم
املايل للمدرسة الداجمة من قبل اجلمعيات واملنظمات ،وقلة املخصصات املالية لدعم التالميذ ذوي اإلعاقة
من قبل وزارة الرتبية ،ونقص برامج التوعية للمجتمع ُجتاه األشخاص ذوي اإلعاقة ،وعدم تقبل أولياء أمور
التالميذ العاديني دمج التالميذ ذوي اإلعاقة مع أبنائهم يف الصف ذاته ،وضعف التوعية اإلعالمية على
مستوى اجملتمع من خالل وسائل اإلعالم لتوعية اجملتمع مبفهوم اإلعاقة ،واالجتاهات السلبية للتالميذ
العاديني حنو التالميذ ذوي اإلعاقة.
وتفسر الباحثة هذه النتيجة باالجتاهات السلبية حنو األشخاص ذوي اإلعاقة املتأصلة يف جمتمعاتنا
على مستوى األفراد واملؤسسات ،والتوقعات املنخفضة منهم الناجتة عن عدم التوعية اجملتمعية حبقوق هؤالء
األشخاص اليت ترى أن وجودهم يف املدارس العامة حق من حقوقهم ،وقد تعود ضعف املخصصات املالية
لتأثر قطاع التعليم كباقي القطاعات باألزمة السورية ،وتتفق هذه النتيجة دراسة (أبو الفتوح.)6100 ،
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 .2 .02النتائج املتعلقة بالسؤال السابع :ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة
املتعلقة بالتشخيص؟
قامت الباحثة حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب لكل بند من بنود
موضح يف اجلدول (.)2
املقياس وحتديد درجة املعوقات ،كما هو ّ
جدول 2
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب لدرجة معوقات التشخيص يف املدارس الداجمة
البند
عدم وجود معايري واضحة لقبول التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة.

املتوسط

االحنراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسيب

املعوقات

3.04

1.14

75.94

عالية

صعوبة التمييز بني التالميذ ذوي اإلعاقات املتشاهبة (كالتخلف العقلي البسيط،
وذوي مشكالت التعلم ،وذوي صعوبات التعلم )........لعدم وجود املقاييس

2.91

1.14

72.81

عالية

املناسبة لتشخيصهم بشكل دقيق.
نقص معرفة معلم الصف باألعراض الدالة على وجود مشكلة حقيقية تستدعي إحالة
التالميذ لتشخيصهم.
عدم وجود اخصائي ذوو خربة لتطبيق املقاييس املقننة لفرز وتصنيف التالميذ ذوي
اإلعاقة.
عدم وجود فريق متعدد التخصصات إلحالة وتقييم وتشخيص التالميذ ذوي اإلعاقة
(اخصائي تربية خاصة ،اخصائي كالم ولغة ،اخصائي نفسي.)...........
اقتصار تشخيص التالميذ الذي يتم قبوهلم على اجلانب الطيب من قبل اجلهات
املختصة.
عدم وجود اخصائي تربية خاصة ميتلك كفاية اجراء املقابلة واملالحظة واستخدام
قوائم الشطب مع التالميذ ذوي اإلعاقة وأوليائهم.
اجملموع

2.80

1.05

70

عالية

2.95

1.43

73.75

عالية

3.24

1.16

80.94

عالية

3.00

1.06

75

عالية

3.01

1.24

75.31

عالية

2.99

1.17

74.82

عالية

يالحظ من اجلدول ( )2أن متوسط البنود الواردة يف بعد املعوقات املتعلقة بالتشخيص جاء بواقع
( )2.10يقع ضمن الدرجة العالية ،وتراوحت األوزان النسبية بني (.)22.02-09.12
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وجاء البعد املتعلق بالتشخيص بالدرجة السادسة من حيث الشدة ،يعود إىل عدم وجود فريق
متعدد التخصصات إلحالة وتقومي التالميذ ذوي اإلعاقة وتشخيصهم (اختصاصي تربية خاصة،
اختصاصي كالم ولغة) ،وعدم وجود معايري واضحة لقبول التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة.
ونقص معرفة معلم الصف باألعراض الدالة على وجود مشكلة حقيقية تستدعي إحالة التالميذ
لتشخيصهم ،صعوبة التمييز بني التالميذ ذوي اإلعاقة البسيطة (كالتخلف العقلي البسيط ،وذوي
مشكالت التعلم ،وذوي صعوبات التعلم )........لعدم وجود املقاييس املناسبة لتشخيصهم ،واقتصار
تشخيص التالميذ الذين يتم قبوهلم على اجلانب الطيب من قبل اجلهات املختصة ،وعدم وجود اختصاصي
يف الرتبية اخلاصة ميلك كفاية إجراء املقابلة واملالحظة واستخدام قوائم الشطب مع التالميذ ذوي اإلعاقة
وأوليائهم.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة منطقية ألن خرجيي اختصاص الرتبية اخلاصة مل يتم تعيينهم يف
املدارس الداجمة من قبل وزارة الرتبية والتعليم حىت اآلن ،وأغلب فئات ذوي احلاجات اخلاصة املدموجني هم
الفئات التوحديون فكثري ما يكون تشخيصهم صعبا ،وحيتاج لفريق متعدد التخصصات ،ومعلم غرفة
املصادر هو معلم صف سابقا مت فرزه لغرفة املصادر بناء على تربعه للعمل مع ذوي اإلعاقة وليس بناء
على اختصاصه ومعرفته باملقاييس التشخيصية كمقياس الزيات ومايكل بست لذوي صعوبات التعلم،
كما أنه غري قادر على تطبيق اختبارات الذكاء لتمييز التالميذ ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة من التالميذ
ذوي مشكالت التعلم ،لذا جيد املعلم صعوبة متييز هذه الفئات ذات اخلصائص املتقاربة.
 .2 .02النتائج املتعلقة بالسؤال السابع :ما معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة
املتعلقة بغرف املصادر؟
قامت الباحثة حبساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب لكل بند من بنود
موضح يف اجلدول ()9
املقياس وحتديد درجة املعوقات ،كما ّ
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جدول 9
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والوزن النسيب لدرجة معوقات تتعلق بغرف املصادر يف املدارس
الداجمة
املتوسط

االحنراف

الوزن

درجة

احلسايب

املعياري

النسيب

املعوقات

ال حتتوي غرف املصادر على ألعاب تربوية مناسبة للتالميذ ذوي اإلعاقة.

2.41

1.31

60.31

متوسطة

ال يتوافر حواسيب وتقنيات تعليمية تناسب كل فئات ذوي اإلعاقة يف غرف
املصادر.

البند

2.68

1.17

66.88

عالية

2.49

1.22

62.19

متوسطة

للتالميذ ذوي اإلعاقة.
ضيق مساحة غرفة املصار وعدم تناسب عدد التالميذ مع مساحة غرفة املصادر.

2.44

1.34

60.94

متوسطة

2.36

1.29

59.06

متوسطة

عدم وجود مناذج لتقارير ليعمل معلم غرف املصادر بناء عليها.

2.43

1.30

60.63

متوسطة

ضعف قدرة معلم غرفة املصادر على اختاذ القرار بشأن مدى حاجة التلميذ ذي
اإلعاقة ملواصلة االلتحاق بغرفة املصادر
عدم تعاون معلم الصف مع معلم غرفة املصادر يف تصميم اخلطة الرتبوية الفردية

عدم وجود اخصائي تربية خاصة معني يف غرف املصادر.

2.94

1.24

73.44

عالية

عدم اتقان معلم غرفة املصادر تصميم اخلطة الرتبوية الفردية للتلميذ ذوي اإلعاقة
تعيق اإلدارة املدرسية التعاون بني معلم الصف ومعلم غرفة املصادر وأهايل

2.16

1.37

54.06

متوسطة

1.99

1.54

49.69

متوسطة

2.43

1.31

60.80

متوسطة

التالميذ ذوي اإلعاقة

اجملموع

يالحظ من اجلدول ( )9أن متوسط البنود الواردة يف بعد املعوقات املتعلقة بغرف املصادر جاء
بواقع ( )6.22وهو يقع ضمن الدرجة املتوسطة ،وتراوحت األوزان النسبية بني (.)29.29-22.22
جاء البعد املتعلق بغرفة املصادر بالدرجة السابعة واألخرية من حيث الشدة؛ متثلت املشكلة األوىل
خمتص يف الرتبية اخلاصة معني يف غرف املصادر ،وعدم توافر حواسيب وتقنيات
يف هذ البعد بعدم وجود ّ
تعليمية تناسب كل فئات ذوي اإلعاقة يف غرف املصادر ،أما بقية البنود فجاءت ضمن الدرجة املتوسطة

كعدم تعاون معلم الصف مع معلم غرفة املصادر يف تصميم اخلطة الرتبوية الفردية للتالميذ ذوي اإلعاقة،
وعدم وجود مناذج تقارير يعمل معلم غرف املصادر بناء عليها ،وعدم احتواء غرف املصادر على ألعاب
تربوية مناسبة للتالميذ ذوي اإلعاقة على اختالف فئاهتم ،وتشكل اإلدارة املدرسية عائقا أمام التعاون بني
معلم الصف ومعلم غرفة املصادر وأهايل التالميذ ذوي اإلعاقة.
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بينت دراسة  Lorra, 2016أن متطلبات جناح الدمج حتتاج لتوفري املوارد الكافية لدعم هؤالء
األطفال ،وضرورة التدقيق يف املمارسات الصفيّة لتناسب تعليمهم ،وضمان تقدمي اخلدمات املساندة هلم،

وأكدت دراسة  Shaddock, Giorcelli & Smith, 2007ضرورة هتيئة الطلبة ذوي اإلعاقة
للدمج ،واعتماد اخلطة الرتبوية الفردية وتكييف املناهج وتغري ثقافة املدرسة بأكملها.
 .14توصيات البحث:
يف ضوء ما وصل إليه البحث امليداين من وجود معوقات تواجه املعلم يف املدارس الداجمة تقدم
الباحثة جمموعة من التوصيات:
 .1 .14تعيني خرجيي إجازة الرتبية اخلاصة يف املدارس الداجمة معلمني مساعدين يف غرفة الصف ومعلمني
يف غرفة املصادر.
االختصاصيني االجتماعني والنفسيني واملديرين
 .2 .14تدريب أعداد كبرية من املعلمني املعينني و
ّ
والعاملني يف مدارس الدمج يف املدارس الداجمة لتوسيع معرفتهم بفئات ذوي اإلعاقة وخصائصهم وأمهية
الدمج وأهدافه وأساليبه.
 .2 .02العمل على تغيري اجتاهات املعلمني السلبية جتاه الدمج من خالل حماضرات وندوات تعقد داخل
املدرسة وعرض بعض التجارب العاملية والعربية يف هذا اجملال.
 .2 .02رصد مكافآت مالية لتشجيع املعلمني على التنافس يف إجناح برامج الدمج.
 .0 .02العمل على توفري فريق دعم يف كل مدرسة داجمة وهذا الفريق يتألف من جمموعة من أولياء
االختصاصيني االجتماعيني ومدرسي الرتبية اخلاصة جيتمعون
االختصاصيني النفسيني و
األمور واملدرسني و
ّ
ّ
للعمل على تبادل اخلربات وحل املشكالت اليت تواجه تطبيق الدمج.
 .2 .02التعاون بني الوزارات كوزارة الرتبية والصحة والشؤون االجتماعية والعمل لتأمني متطلبات
األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة.
 .2 .02توفري األجهزة املساعدة اليت حيتاجها كل تلميذ ذي إعاقة مقبول يف املدارس الداجمة.
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أبو الفتوح ،حممد .)6100( .اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج األطفال الذاتويني (أطفال
األوتيزم) مع أقراهنم العاديني يف املدارس العامة دراسة سيكولوجية يف ضوء بعض املتغريات .املؤمتر
العلمي الثاين لقسم الصحة النفسية جبامعة بنها ،جملد األعمال الكاملة 02-02 ،يوليو،0 ،

.622-200
أبو عالم ،رجاء .)6112( .مدخل إىل مناهج البحث الرتبوي .السعودية :مكتبة الفالح.
جرادات ،نادر؛ والقبايل ،حيىي .)6106( .اجتاهات املعلمني حنو مشكلة صعوبات التعلم يف املدارس
األساسية يف األردن .مت اسرتجاعه من الرابط
www.zu.edu.jo/MainFile/Profile.../ActivityFile_4051_14_17
احلسن ،اخلنساء .)6119( .دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية يف املدارس العادية من وجهة نظر
املعلمني .اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية.)0( 0 ،
حنفي ،علي .)6112( .متطلبات دمج الطلبة الصم يف املدارس العادية من وجهة نظر العاملني يف جمال
تربية وتعليم الصم والسامعني دراسة ميدانية يف مدينة الرياض .الندوة العلمية الثامنة لالحتاد العريب
للهيئات العاملة مع الصم ،مركز امللك فهد الثقايف.
اخلطيب ،مجال؛ واحلديدي ،مىن :)6110( .املدخل إىل الرتبية اخلاصة .عمان ،األردن :مكتبة الفالح
للنشر والتوزيع.
السمريي ،جناح؛ وأبو مصطفى ،نظمي .)6112( .مشكالت أطفال الفئات اخلاصة يف املدرسة اجلامعة
دراسة ميدانية على عينة من األطفال املعوقني يف فلسطني .املؤمتر العلمي األول جامعة بنها.
الشخص ،عبد العزيز؛ واجلبار ،عبد العزيز؛ والشخص ،زيدان .)6111( .الدمج الشامل لذوي
االحتياجات اخلاصة وتطبيقاته الرتبوية .العني ،اإلمارات :دار الكتاب اجلامعي.
الصباح ،سهري؛ ومخيس ،سهيلة؛ وشيخة ،شفاء؛ وعواد ،شريين؛ وسعيد ،حممد .)6112( .الصعوبات
اليت تواجه دمج الطلبة املعاقني من وجهة نظر العاملني يف املدارس احلكومية األساسية يف فلسطني،
وزارة الرتبية والتعليم العايل/دائرة القياس والتقومي ودائرة الرتبية اخلاصة.
الصباح ،سهري؛ وشناعة ،هشام .)6101( .واقع غرف املصادر اخلاصة بالطلبة ذوي االحتياجات
اخلاصة يف املدارس احلكومية الفلسطينية من وجهة نظر املديرين واملعلمني واملرشدين الرتبويني .جملة
جامعة النجاح لألحباث (العلوم االنسانية).)2( 62 ،
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عبدات ،روحي .)6112( .املشكالت اليت تواجه الدمج التعليمي لذوي اإلعاقة البصرية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة للتعامل مع الطلبة املعاقني .سلسلة دراسات واقع اإلعاقة يف دولة اإلمارات.
(.)0
الفايز ،فايزة .)6112( .مراكز مصادر التعليم والتكنولوجيا املساعدة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية.
مصر ،القاهرة :دار الفكر العريب.
معجم املعاين اجلامع ،معجم عريب عريب .مت اسرتجاعه من الرابط
https://www.almaany.com.
املنظمة الدولية للثقافة والعلوم والرتبيةALECSO-Arab League .)6102( .
 .Educational Cultural and Scientificمت اسرتجاعه من الرابط
https://ar.wikipedia.org/wiki.
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