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املعيقات اليت تواجه دمج الطلبة ذوي العاقة الفكرية مع أقراهنم العاديني من وجهه نظر
املعلمني وأولياء األمور مبدينة الباحة ووضع تصور مقرتح للحد منها
 انصر عطية الزهراين.د
األستاذ املساعد بقسم الرتبية اخلاصة
كلية الرتبية يف جامعة الباحة
التعد ا علد املعيقددا الددت اواجددج دمد الطلبددة ذوي اإلعاقددة الفك يددة مددع رقد الع العدداديج مددظ وجملددج نود املعلمددج وروليددا ا مددور

:امللخص
هدددا الب ددا اإددا

) معلددع و30(  واكون د عينددة الب ددا مددظ، واعتمددد الباحددا عل د املددنمل الولددف الت ليل د ةمددنمل للدرا ددة،مبدينددة الباحددة ووضددع ارددور مقددد لل ددد منملددا
 رن املعيقددا الددت اواجددج دمد الطلبددة املعدداقج عقليددا مددع: اولل الب ا للعديد مظ النتائ رمهملا، واعتمد الباحا عل اال تبانة ةأداة للدرا ة، ) و رم50(
 املعيقددا املتعلقددة بلبي ددة ا د ية علد الدايد ا و بددج: وحرددو الدور الثدداين،)رقد الع العدداديج مددظ وجملددج نود املعلمددج رجد اد العينددة جددا بدرجددة (عاليددة
 ورن املعيقددا الددت اواجددج دم د الطلبددة املعدداقج عقليددا مددع رق د الع، جدداب املعلمددج رج د اد العينددة مددظ حيددا رةث د املعيقددا الددت لددو دون عددا عمليددة الدددم
 املعيقددا املتعلقددة بملعلمددج مبتو د حسددا: وجددا أل الدايد ا و الددور الثالددا،)العاديج مظ وجملددج نود روليددا ا مددور رجد اد العينددة جددا بدرجددة (عاليددة
)0.05(  وعدددم وجددود جد ود ذا داللددة حرددائية عنددد مسددتو الداللددة،) بج جاب روليا ا مور رج اد العينة0.626(  واحن اا معياري بلغ،)3.97( بلغ
 ورولد الدرا ددة بلعديددد مددظ التولدديا رمهملددا ضد ورة اددوج البي ددة،أل آرا رجد اد عينددة الب ددا حددو الدداور اال ددتبانة ةكددل بددج جدداب املعلمددج وروليددا ا مددور
 وض ورة رجع مستوي ا ش اا واملتابعة مظ قبل مكاا الدبية والتعليع أل مدددارا الدددم علد ردا،املنا بة وو ائل االارا بج املعلع والطالب املعاقج عقليا
 ةذلك الولو هلدا الترور املقد مظ الباحا لقا الضددو علد املعيقددا الددت اواجددج عمليددة دمد، املعلمج واوجيململع ملا خيدم وحيقق رهداا عملية الدم
.  و ب از اإلو املنا بة ملشكلة الب ا مظ خال الترور املقد،الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية
. املعاقج عقليا؛ الدم ؛ املعلمج؛ روليا ا مور:الكلمات املفتاحية
The Obstacles to Integrating The Students with intellectual disabilities with their general Education
peers from the point of view of teachers and parents in the city of Al-Baha and Developing a
proposed vision to Reduce It
Dr. Nasser Attia Al-Zahrani
Assistant Professor, Department of Special Education
Faculty of Education at Al-Baha University

Abstract:
This research aimed to investigating the barriers encountering the integration of intellectual disability students with their
general Education peers, from the perspectives of teachers and parents in Al-Baha city, and also aimed to developing a
proposal vision for reducing it. The researcher adopted the analytical descriptive approach as the research methodology. The
research sample included (30) teachers and (50) parents. The researcher used a questionnaire as the research instrument, The
research got several results, the most important of them were the following: The barriers encountering the integration of
intellectual disability students with their general education peers, from the perspectives of teachers, were rated (high); the
second axis: "Barriers related to the family environment", ranked first among the responses of teachers, as the most prominent
barrier preventing the success of integration ; The barriers encountering the inclusion of intellectual disability students with
their general Education peers, from the perspectives of parents, were rated (high); the third axis: "Barriers related to teachers",
ranked first, with a mean of (3.97) and a standard deviation of (.626) among the responses of parents in the sample; and ther e
are no statistically significant differences at the significance level of (0.05) between the perspectives of teachers and parents on
the questionnaire's axes overall, The researcher presented several recommendations, including the following: the necessity of
providing appropriate environments and means of communication between teachers and intellectual disability students; and the
necessity of raising the levels of supervision and following-up by education offices in integration schools on the performance
of teachers and guiding them in order to serve the goals of the integration process.
Keywords: Intellectual Disability, Integration, Teachers, Parents.
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د .انل عطية الزه اين :املعيقا الت اواجج دم الطلبة ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج مظ وجملج نو املعلمج وروليا ا مور مبدينة الباحة ووضع ارور
مقد لل د منملا.

مقدمة:

يؤدي التعليع دورا هاما أل التأث بإلجياب عل رذهان الطالب ومملاراهتع ،جملو رداة جعالة للتغي
االجتماع  ،وض ورة ر ا ية جلميع الناا ،جملو معدا بج ةو يلة ر ا ية للتمتع بلعديد مظ املزااي داخل اجملتمع
ةاال تقاللية والتوظيف املالئع ،والسالمة االقترادية ،حيا اتع أل العديد مظ دو العامل لياغة القوانج
والتش يعا خمتلفة الت استملدا اوج التعليع جلميع الطالب عل حنو متساوي.
ومظ هذا املنطلق جقد رو العاملون أل اجملا الدبوي أل العر اإا االهتمام لتوج التعليع جلميع رج اد
اجملتمع ،جلع اعد العملية الدبوية مقتر ة عل الطالب العاديج جق ةما ةان معتادا أل املاض  ،لذلك ،جقد
اجلملود التعليمية والدبوية استملدا مجيع رج اد النش بغض النو عظ مستواي مملاراهتع وقدراهتع
رلب
العقلية ،واقدم ريضا ج ص اعليع للطالب املعاقج جنبا جن مع رق الع الطبيعيج(العاديج) أل مدارا التعليع
العام ،وانطالقا مظ الك املبادئ ظمل اوجملا ا بوية انادي بدم الطالب ذوي اإلعاقا املختلفة لتكفل
حقملع أل النمو أل بي ة طبيعية قدر اإلمكان.
لذلك جق ظمل أل اجملا الدبوي مسألة الدم مبختلف رنواعج (الشامل وا ةادمي واالجتماع )
برفتملا منملجا ا بواي يستملدا قبو هذه الف ة مظ الطالب ورخذ احتياجاهتع بعج االعتبار واإسبان ،ويعكس
اوج البي ة التعليمية الدبوية املنا بة هلؤال الطالب ،والت
هذا املنمل ل وة رخالقية وجلسفة نسانية اسع
استمد جذورها مظ اتريخ ممتد مظ املعاانة الت اع ض هلا هذه الف ة مظ الطالب مظ عزلة ونبذ و مها وح مان
وقمل وريضا انعدام ج ص للتوالل االجتماع مع ا ق ان الطبيعيج ( .اإض ي :2014 ،ص)13
ويقرد بلطالب املعاقج عقليا الطالب املختلفون أل مملاراهتع العقلية عظ الطبيعيج نتيجة لعوامل قد
اكون ما وراثية رو انبعة مظ البي ة اليطة ،مما خيلق اختالقا حيتع اقدمي خدما ا بوية خمتلفة هلع اتواجق مع
احتياجاهتع واساعد عل اعزيز اكيفملع أل ياد اجملتمع الي ( .النعيع :2016 ،ص)394
وقد جا التعليع القائع عل الدم ةنتيجة جلملود دولية إلش اك الطالب ذوي اإلعاقا املختلفة ،مبا أل
ذلك اإلعاقة العقلية ،أل التعليع العام ،وذلك مظ خال دجمملع أل املدارا نفسملا الت يتعلع جيملا الطالب
العاديون ،حيا يتع اكييف ا نشطة لك اشمل مجيع الطالب ،ويتع متكج الطالب املعاقج مظ اكويظ
الرداقا  ،واعزيز مملاراهتع االجتماعية ،وا يخ املبادئ الشخرية لديملع ،والت مظ شألا رن اكسبملع اململارا
الالزمة التكيف أل العالقا االجتماعية أل م احل حياهتع الالحقة )Singh, 2016: 3226( .
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ويعتمد عا ب ام دم املعاقج عقليا مع رق الع العاديج عل جودة ردا املعلمج ومواقفملع ،وانفيذ
منمل ينطوي عل عدد مظ التغي ا أل ممار ا التدريس اإالية ،والتو املناه  ،و ج ا ا التقييع ،واملوارد
املتاحة عل مستو املدر ة ،والت بدولا يول هدا اوج جودة التعليع بعيد املنا )Tyagi, 2016: 115( .
ةما يتطل الدم وجود نوام مساند قوي متما ك ميكظ اإلداريج واملعلمج عل حد وا أل
ياقا التعليع العام واخلاص مظ البية احتياجا الطالب املعاقج عقليا لك يتمكنوا مظ ممار ة رنشطتملع
االجتماعية والدرا ية أل مدارا التعليع العام بفاعلية وريضا معاجلة املشكال الدبوية املختلفة ،وري جشل أل هذا
النوام املساند مظ شأنج رن يؤدي نتائ لبية بلنسبة جلميع الطالب ،وا املعاقج منملع رو العاديج عل حد
وا ( .العطار :2015 ،ص)94
وهناك العديد مظ املقدحا الت ميكظ مظ خالهلا اطبيق عملية الدم ومنملا التو ع أل انفيذ ب ام
الرفوا الدرا ية املل قة بملدارا العادية مظ رجل ا تخدام املناه الدرا ية للدبية اخلالة ،والت اتضمظ
لفوا الطالب القابلج للتعلع مظ ذوي اإلعاقة العقلية ،واطبيق ا الي الدبوية اإديثة الت اتضمظ ا تخدام
ب ام غ ا املرادر وب ام املعلع املستشار واملتجو  ،وب ام املتابعة أل الدبية اخلالة وذلك لضمان يرا
اخلدما الدبوية للطالب ذوي اإلعاقة ( .السيس  :2017 ،ص)308
التدري عل جمموعة
ولكظ حيتاج الطال ذو اإلعاقة العقلية قبل ج ا ري ب انم مظ ب ام الدم
مظ اململارا منملا اململارا اإسية والوظيفية ومملارا الق ا ة واملتابعة والعناية بلذا واململارا اجتماعية
ومملارا النطق واململارا اإةية ،جمظ الض وري التدري املسبق والكاأل هلذه الف ة مظ ا طفا قبل اطبيق ري
ب ام قائع عل الدم مظ رجل جتن املخ جا العكسية ( .السملل  :2018 ،ص)36
مشكلة البحث:
اعىن عملية دم الطالب ذوي اإلعاقة العقلية بتوج الف ص هلذه الف ة للمشارةة أل النوام التعليم العام
ةإج ا إلر ا مبدر اكاجؤ الف ص التعليمية ،ويملدا الدم بوجج عام الوجا بالحتياجا التعليمية اخلالة
بلطالب ذوي اإلعاقة العقلية ضمظ طار املدر ة االعتيادية ووجقا لو ائل ومناه ور الي درا ية اعليمية
يش ا عل اطبيقملا ج يق اعليم متخرص ،وذلك جان الكادر التعليم أل املدر ة ( .السعيد:2011 ،
ص)61
ال ختلو مبادرا الدم التعليم مظ الت داي  ،لذلك يتطل التطبيق الفعا للدم االنتباه ض ورة
اوج العديد مظ املتطلبا ا ا ية ،ويقع عل مدي املدر ة جز ر ا مظ مس ولية لقيق ذلك ،ويؤدي
لقيق العديد مظ التأث ا اإلجيابية عل العملية التعليمية ب متملا.
التطبيق السليع ملبادرا الدم
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ومع ذلك جإن دم الطالب املعاقج عقليا مع رق الع العاديج يواجج العديد مظ الت داي  ،وبينما ابذ
النوع التعليمية جملودا لتربح رةث مشوال ،ال رن الرعوب الت اواجج املعلمج واإلدارة املدر ية لو دون لقيق
النتائ امل جوة مظ الدم  ،لذا جي اطوي املعلمج اجلدد ليكونوا رةث مشوال أل ممار اهتع املستقبليةMag, ( .
)Sinfield, Burns, 2017: 2
جكما رشار درا ة حامد وآخ ون ( ،)2019ودرا ة ماجا ( )Mafa,2012رن هناك العديد مظ
املعيقا والرعوب الشائعة والت عادة ما اكتنف اطبيق جك ة الدم أل مدارا التعليع العام ،واتضمظ الك
املعيقا والرعوب ضعف السيا ا التعليمية املوضوعة لتطبيق الدم .
وي ي الباحا ان مشكلة الب ا اتمثل أل ةيفية اوج الط د واال الي املختلفة لتقنج عملية الدم
التعليم لذوي اإلعاقة والذي ميثل لداي ةب ا للمؤ سا الدبوية املختلفة املتمثلة أل(املدر ة) وما يقع عل
عااقملا مظ اوج بي ة منا بة وامكانيا بش ية وةوادر جنية اساعد عل اعا عملية الدم الفعا هلذه الف ة مظ
الطالب ،ومظ مث جا امهية الب ا الت ات دد أل وضع ارور مقد لعملية دم الطالب ذوي اإلعاقة
الفك ية أل بي ة اعليمية عادية مع اق الع الطالب العاديج.
وعل ال غع مظ التأث ا اإلجيابية الواعدة لتطبيق الدم التعليم واإلمكانية العملية لتطبيقج ،ال رن
مواجملة الدم للعديد مظ
الدرا ا اإديثة مل جتمع حو ذلك ،جملناك العديد مظ الدرا ا الت رشار
املعوقا املزمنة الت يرع التغل عليملا ،ةما رب ز هذه نتائ الدرا ا مد اعدد الك املعوقا واجلوان
املختلفة امل ابطة هبا ،مما راثر داجعية الباحا ج ا الب ا اإا وميكظ ب از مشكلة أل لق الضور عل عملية
دم الطالب املعاقج وما اواجملج مظ مشاةل ولداي ومعيقا وذلك يتع اوضي ج مظ خال التساؤ ال ئيس
التا  :ما املعيقات اليت تواجه دمج الطلبة ذوي العاقة الفكرية مع أقراهنم العاديني من وجهه نظر املعلمني
وأولياء األمور مبدينة الباحة ؟ ويتف ع منج عدد مظ التساؤال الف عية ه :

 .1ما درجة املعيقا املتعلقة (بلبي ة املدر ية -بلبي ة ا ية – بملعلمج -بلطالب ذوي اإلعاقة العقلية)
الت اواجج دم الطلبة ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج مظ وجملج نو املعلمج مبدينة الباحة؟
 .2ما درجة املعيقا املتعلقة (بلبي ة املدر ية -بلبي ة ا ية – بملعلمج -بلطالب ذوي اإلعاقة العقلية)
الت اواجج دم الطلبة ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج مظ وجملج نو روليا ا مور مبدينة الباحة؟
 .3هل اوجد ج ود ذا داللة حرائية حو املعيقا الت اواجج دم الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية مع
رقارلع العاديج حس وجملة نو املعلمج وروليا ا مور رج اد عينة الدار ة؟
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أهداف البحث:

يسع الب ا اإا لت قيق ا هداا التالية:
 .1التع ا عل درجة املعيقا املتعلقة (بلبي ة املدر ية -بلبي ة ا ية – بملعلمج -بلطالب ذوي اإلعاقة
العقلية) الت اواجج دم الطلبة ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج مظ وجملج نو املعلمج وروليا
ا مور مبدينة الباحة.
 .2لديد معيقا دم الطلبة ذوي اإلعاقة الفك ية مع اق الع العاديج مظ وجملة نو املعلمج وروليا ا مور
 .3وضع ارور مقد للتغل عل املعيقا الت اواجج دم الطلبة ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج
مظ وجملج نو املعلمج وروليا ا مور مبدينة الباحة.
أمهية البحث:
انبثق رمهية الدرا ة بشكل عام مظ ض ورة االهتمام بعملية دم ذوي االحتياجا اخلالة ومظ ضمنملع
الطالب ذوي اإلعاقة العقلية أل مدارا التعليع العام بململكة الع بية السعودية والتع ا عل رهع معيقاهتا وةيفية
التغل عليملا ،ال رن الك ا مهية اربز أل اجملالج النو ي والتطبيق وذلك عل الوجج التا :
أوالً :األمهية النظرية

 .1يساهع الب ا اإا أل مع جة املعيقا الت قد لو دون القدرة عل الدم الفعل للطلبة ذوي اإلعاقة
العقلية مبدارا مدينة الباحة.
 .2ضاجة علمية للمع جة واملكتبا الع بية جيما يتعلق بلكشف عظ املعيقا الت اواجج دم الطلبة ذوي
اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج مظ وجملج نو املعلمج وروليا ا مور مبدينة الباحة ووضع ارور
مقد للتغل عليملا -أل ظل ندرة الب وث والدرا ا عل حد علع الباحا.-
اثنياً :األمهية التطبيقية

اخلالة بململكة

 .1اساهع نتائ الدرا ة اإالية أل ازويد املس ولج عظ دم الطلبة ذوي االحتياجا
الع بية السعودية مبتطلبا الدم والعمل عل اوج ها أل مدارا الدم .
 .2اساهع نتائ الدرا ة اإالية أل اخل وج بترور مقد حيد مظ املعيقا الت اواجج عملية الدم .
 .3اساهع نتائ الدرا ة اإالية أل لف انتباه املتخررج لترميع املزيد مظ الربام التدريبية الت ازيد مظ
قدرة معلم مدارا الدم عل جملع متطلبا الدم وةيفية انفيذه لت قيق ا هداا املنشودة.
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مصطلحات البحث:
الدمج:
ع ا عل وآخ ون ( ،2009ص )6الدم عل رنج جمموعة مظ املمار ا واإلج ا ا الت ازيد مظ
ج ص الشخص املعاد للمشارةة أل اإياة االجتماعية والثقاجية والدرا ية.
ةما يُع ا الدم عل رنج زالة املعيقا والرعوب والت داي الت لو دون املشارةة واملسامهة
الكاملة للطال ذو االحتياجا اخلالة أل البي ة التعليميةShore, L. M., Randel, A. E., Chung, ( .
.)B. G., 2011, 1267
ويعرفه الباحث إجرائياً أبنه :عملية يتع مظ خالهلا ااتحة الف لة لألطفا ذوي اإلعاقة لالخن اط أل
العملية التعليمية ةأق الع الطبيعيج(العاديج) ،ولقيق مبدر اكاجؤ الف ص أل التعليع.
فكري:
املعاقني ً
ع جملع الش قاوي ( :2016ص )69عل رلع طالب يفتق ون القدرة عل التعلع واإلعاز ا ةادمي
مقارنة أبق الع العاديج املماثلج هلع مظ حيا الف ة العم ية ،ويكون ذلك مر وب برعوبة التواجق مع اآلخ يظ
وعدم القدرة عل لمل املسؤولية عظ الذا .
ةما يع ا االشخاص ذوي اإلعاقة الفك ية ريضا عل رلع رشخاص خيتلف لديملع ا دا العقل
والسلوك التكيف (ري اململارا االجتماعية والعملية اليومية) بشكل ةب عما هو معتاد وقيا أل جمتمعملع .
(.)Malapela, R. G., 2014, 1
ويعرفهم الباحث إجرائياً على أهنم :الطالب اللذيظ يتميزون بنواح قرور واض ة أل ةل مظ الوظائف
العقلية والسلوةية والت اتسب بتخلف وب أل الت ريل الدرا وعجع القدرة عل مساي ة ب ام التعليع
بملدارا العادية.
حدود الدراسة:
معلم ومعلما الطالب ذوي اإلعاقة أل مدارا الدم مبدينة الباحة.
جمتمع البحث وعينته:
يشتمل جمتمع الب ا الدرا ة اإا عل مجيع معلم الطالب ذوي اإلعاقة أل مدارا الدم وروليا
رمور الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية مبدينة الباحة واشتمل عينة الدرا ة عل ( )30معلع ومعلمة مظ معلم
الطالب ذوي اإلعاقة ،و( )60مظ روليا ا مور لتمثيل جمتمع الب ا.
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الطار النظري للبحث:
الدمج:
يعترب التعليع بطبيعة اإا ذا رمهية ةرب جلميع الطالب ،ولكنج ذو رمهية خالة بلنسبة للطالب املعاقج
عقليا مظ حيا النواح االقترادية والفك ية واالجتماعية ،ومظ هنا انبثق رمهية الدم التعليم  ،والذي يستملدا
خلق بي ة اعليمية ل ية هلذه الف ة مظ الطالب مظ خال انمية قدرهتع عل منال ة ذواهتع ،ومعاجلة مشكالهتع
الر ية ،واوج اخلدما الطبية االجتماعية املتكلفة هلع.
ويعترب دم الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية أل املدر ة واجملتمع مظ رمس عازا الدبية اخلالة ،ةما
رض ريضا مظ رهع املوضوعا أل ا و اط االجتماعية وا ةادميية مع اعا ا لوا املنادية أل العاملج
النام واملتقدم عل حد وا بلدم ومتكج الطالب املعاقج عقليا ،خالة بعد اهلزة العنيفة ل عنوان هدم
الدبية وبنا الدم والت متخض عنملا اجلعل مظ الدم مطلبا ر ا يا جلميع الف ا اخلالة مظ الطالب .
(خليل ،اي جارا؛ العتوم ،نعيع عل ؛ الرمادي ،عل المد :2017 ،ص)556
واش العديد مظ الب وث اإديثة مربرا ورمهية اطبيق الدم  ،حيا يساهع الدم أل نقل الطالب
ذوي اإلعاقة العقلية م ظ بي ا منعزلة عظ جمتمعملع اإرو عل التعلع مع ا ق ان واوج الدعع الالزم واقدمي
اخلدما املساندة مظ رجل مساعدهتع عل لقيق النجا  ،والتقليل مظ حجع الفوارد النفسية واالجتماعية بج
الطالب ،ومساعدة روليا رمورهع عل التغل عل القيود الت االزمملع نتيجة لوجود ربنائملع أل مدارا خالة،
وذلك مظ خال التخفيف مظ الع االقترادي الواقع عليملع ،وذلك جان اتحة الف لة للطالب للتعلع
عل الن و الذي يتنا مع مستواي مملاراهتع ،حيا رن ذلك يساعدهع عل لقيق الذا وانمية اململارا
واطوي السلوةيا االجتماعية وزايدة الداجعية للتعلع ( .ابظ نو  ،ررو عبد هللا عل ؛ اةستاين ،م مي بن
حاجظ :2017 ،ص)54
وقد جا رمهية الدم ةنتيجة لتعليع الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية أل م اةز متخررة عل حس
نوع اإلعاقة ،وعل ال غع مظ املزااي الت اقدمملا الك امل اةز املتخررة أل عداد الطالب ذوي اإلعاقة للمستقبل،
ال رن عزلة هؤال الطالب عظ رق الع اؤدي اقليل اندماجملع أل اجملتمع ،وجقدان ثقتملع ،والعزلة عظ الناا،
لذا جقد ا تلزم هذا النمل الدبوي غ السليع اوج الدم الشامل هلؤال الطالب حىت حيرلوا عل نفس الف ص
التعليمية الت يتلقاها رق الع أل الفرو العادية )Hussain, 2017: 1( .
ةما اتمثل رمهية الدم أل ةونج عملية أتخذ أل االعتبار االحتياجا املختلفة لكل طفل ،جملو يسمح
بملشارةة أل التعلع واإياة الثقاجية واإياة االجتماعية ،ويقوم عل ر اا اإد مظ هتميش ا طفا ذوي اإلعاقة
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العقلية داخل املدر ة وخارجملا ،و نشا نوام اعليم يتكيف مع خروليا الطفل ،وي اع الف ود الف دية،
ويتالق مع مجيع ا طفا املعاقج راي ةان عاقتملع )Boutebal & Yahi, 2018: 28( .
وي الباحا رن رمهية الدم للطالب ذوي اإلعاقة الفك ية اتمثل أل ةونج يعزز الرداقا بج الطالب
ذوي اإلعاقة الفك ية ورق الع العاديج ،ويزيد مظ اقدي وقبو الف ود الف دية ،وهبذا املعىن ،جإن الطالب ذوي
اإلعاقة الفك ية ورق الع يقدرون ويقبلون اختالجاهتع ،وانمو لديملع مشاع ال عاية واإ ومشاع التكيف مع
اآلخ يظ ،ةما رنج مظ خال الدم حيسظ الطالب العاديج مفملوم الذا لديملع ،ويقووا عزميتملع مظ الطالب
ذوي اإلعاقة ،والعكس ل يح.
أهداف الدمج:
نو ا ملا قد يواجملج الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية مظ العديد مظ املشكال السلوةية ،والعاطفية،
والتعليمية ،والت اشمل العريان ،وجتاهل القواعد ،والقيود ،والعنف اللفو واجلسدي ،والتخ ي  ،واجل مية،
والفجوا الدرا ية ،واالجتقار الداجع التعليم  ،ولعوب التعلع طويلة ا مد ،واضط اب نقص االنتباه ،جقد
هلع ،واوجيململع حنو
ةان اهلدا ال ئيس للدم هو اإلبقا عل هؤال ا طفا ضمظ نوام اعليم منا
ا دا السليع حيثما ةان ذلك ممكنا.
جتنبع رهداا الدم الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية مظ السع حنو املساواة بينملع والعاديج أل اإقود
التعليمية ،وال عاية أبنواعملا االجتماعية والر ية ،ومظ هنا هناك رهداا اعليمية واجتماعية ،ونفسية يتوقع
لقيقملا مظ خال اطبيق الدم مع الطالب ذوي اإلعاقة العقلية ومنملا زالة مشاع القلق لد الطال املعاد
حو ا تطاعتج جماراة زميلج غ املعاد أل لريل اخلربا املع جية واملشارةة أل ا نشطة املختلفة ،واشجيع
الطالب املعاقج عل احدام ذواهتع واعتبارهع جز ا مظ اجملتمع يست ق حياة التمتع حبياة طبيعية ( .حسظ ،رانيا؛
السيد ،يد؛ مرطف  ،يو ف؛ عثمان ،مىن :2015 ،ص )181،179
واتنوع رهداا الدم جمنملا ما هو مملين وثقاأل ورةادمي واجتماع  ،ومنملا ما هو خاص أبوليا ا مور
واملعلمج والطالب واجملتمع ،وذلك عل الن و اآليت( :عثمان ،رش ا؛ رمج ،مان جا؛ عدي ،مس ة:2016 ،
ص)900
 .1اعزيز التعلع الشامل ةمنمل و يا ية ا بوية وطنية ،واطوي يا ة انمو بجتاه التعليع للجميع.
 .2لقيق اكاجؤ الف ص مظ خال املدر ة اجلامعة لكل ج ا الطالب ،واطوي قدرا املعلمج للتعامل مع
ذوي االحتياجا اخلالة.
 .3اطوي املناه ور الي وط د التدريس والو ائل التعليمية وأتهيل املدارا.
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 .4انمية شعور الثقة بج مجيع التالميذ مما يساعد أل انمية مملارا جديدة.

 .5ختفيف اآلاثر السلبية االجتماعية والنفسية لد بعض ج ا مظ الطالب ب تخدام مرطلح اإلعاقة.
وريضا مظ ا هداا ا ا ية للدم  ،لقيق الكفاية الشخرية واعىن مساعدة ا طفا ذوي اإلعاقة
الفك ية عل اإياة ب تقاللية واالعتماد عل النفس ،لقيق الكفا ة االجتماعية والت اعين غ ا وانمية
اخلرائص وا مناط السلوةية الالزمة للتفاعل والتواجق االجتماع ومساعدهتع عل االندماج أل اجملتمع ،لقيق
الكفاية اململنية واعين ةساهبع اململارا اليدوية املنا بة لطبيعة اإلعاقة واال تعداد لديملع والت متكنملع مظ ممار ة
بعض اململظ ( .طج :2014 ،ص)47
معاجلة اإلقرا االجتماع للطالب ذوي اإلعاقة الفك ية ،وزايدة مشارةتملع
جيملدا الدم
ونشاطملع أل اجملتمع ،واوج اخلدما املالئمة هلع ،لتعزيز دورهع أل اجملتمع ،وزايدة رضاهع عظ اإياة ،واحدام
الذا لديملع )Raitakari, S.; Haahtela, R. &Juhila, K., 2016: 2-3( .
ومظ رهداا الدم ريضا ضمان ج ص التعليع واملساواة لألطفا ذوي اإلعاقة الفك ية ،ومتكينملع مظ رن
يرب وا رعضا منتجج أل اجملتمع ،وذلك لتوج ج ص العمل هلع ،واعزيز اعتمادهع عل ذواهتع Chhabra, ( .
)Simmi; Srivastava, Rama &Srivastava, Ishaan., 2010: 220
ومما بق يؤةد الباحا عل رن الدم يملدا اوج رنومة اعليمية اعمل عل ايس اةتساب
اململارا ا ةادميية للطالب ذوي اإلعاقة الفك ية ،اللذيظ يعانون مظ عاقا ذهنية مزمنة ،ويومل ون ضعف أل
االهتمام ،والدةيز ،والذاة ة ،واإلدراك ،واملعاجلة ،واملعلوما اللغوية ،واملنطق الذي يؤث عل قدرهتع عل التعلع.
أنواع الدمج:
هناك رنواع عديدة لدم ا طفا ذوي اإلعاقة وخالة ا طفا ذوي اإلعاقة الفك ية ،وطبقا لقانون اعليع
الف د ذي اإلعاقة املعمو بج أل اململكة ،يتع وضع عدد ةب مظ الطالب ذوي اإلعاقة أل جرو التعليع العام
ل مسم الدم الشامل ،والذي يدور حو ادريس الطالب ذوي اإلعاقة أل الفرو العادية ليوم ةامل،
ولكظ مع خدما دعع ،ولذلك ميكنملع مظ اإرو عل القبو  ،واملزيد مظ اململارا ا ةادميية ،وجيما يل
يع ض الباحا رهع رنواع الدم للمعاقج عقليا:
الدمج املكاين :ويقرد بج اشداك مؤ سة رو مدر ة ا بية خالة مع مدر ة عادية بلبنا املدر جق
بينما اكون للمؤ سة رو املدر ة خططملا الدرا ية اخلالة ،ور الي ادري  ،وهي ة ادريس خالة هبا ختتلف عظ
املدر ة العادية وجيوز رن اكون اإلدارة لكليملما واحدة( .مغ  :2013 ،ص)113
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الدمج االجتماعي :ويُقرد بج الت اد الطالب املعاقج مع الطلبة العاديج أل جما السكظ ويسم
ريضا بلدم الوظيف الذي يملدا اوج الف ص املنا بة للتفاعل االجتماع واإياة االجتماعية الطبيعية بج
ا ج اد العاديج واملعاقج ،رما املومل الثاين جملو بعد أتهيلملع ميكظ دجمملع أل رماةظ العمل ةأج اد منتجج أل
اجملتمع ( .اإ  ،ماجد زيد :2016 ،ص)11
وهو مظ رنواع الدم الت متثل رهداجا واض ة للتش يعا  ،والسيا ا  ،والدعع ،واخلدما  ،لألشخاص
ذوي اإلعاقة الفك ية أل العديد مظ البلدان ،ويتع االعداا بلدم االجتماع ةمبدر عام ،والتزام عام ،وحق أل
اافاقية ا مع املت دة إقود ا شخاص ذوي اإلعاقة ،والت دخل أل حيز التنفيذ أل عام Martin ( . 2008
)&Cobigo, 2011: 276
الدمج اجلزئي ويقرد هبذا النوع مظ الدم الق الطالب ذوي االحتياجا اخلالة ب اجمملع الدبوية
اخلالة مظ خال ب ام جرو خالة مل قة بملدارا العادية مع الاولة دجمملع أبق الع العاديج أل ا نشطة
املدر ية ا خ  ،ري رن التالميذ ذوي االحتياجا اخلالة يلت قون أبق الع العاديج أل نفس البنا املدر ،
ولكظ أل لفوا خالة( .اجلاب ي :2015 ،ص)162
وهو اعليع رةادمي متخرص جلز جق مظ اجلدو اليوم  ،ويتع دم الطالب ذوي اإلعاقة أل لفوا
التعليع العام ب تثنا مادة واحدة ملوضوعا خمتلفة جملاال التو معينة مثل ال ايضيا رو اللغة اإلعليزية ،يتع
ادريسملا جق مظ قبل مدرا اعليع خاص أل لف اعليم خاص ،والت يتع لديدها حس االحتياجا
الف دية لكل طال )Jensen, 2014: 9( .
الدمج الرتبوي أو األكادميي (الدمج الكلي) وهو نوع مظ رنواع الدم يتع جيج اوج بي ة اعليمية
منا بة ،ممليأة وعادلة ،اليب احتياجا مجيع املتعلمج مظ ذوي اإلعاقة وغ هع ،أل السع لت قيق التميز أل مجيع
جوان التعليع ،ويوج ذلك الدم املمار ا الشاملة الت اعزز املشارةة ،واالنتما  ،واإلعاز الشخر جلميع
الطالب ،وبلتا يتع اعزيز قدرا الطالب عل التعامل مع التنوع )Cochrane, 2016: 23( .
وقد رحدث الدم اغ ا هائلة أل ط يقة التعامل مع الطالب ذوي اإلعاقة العقلية ،جقد غ نو ة
اجملتمع هلؤال ا طفا مظ ال جض القبو ةأعضا أل اجملتمع ،مظ خال معاجلة والبية االحتياجا املتنوعة
للطالب ذوي اإلعاقة الفك ية ،عظ ط يق زايدة املشارةة أل التعلع ،والثقاجا  ،واجملتمعا  ،واإد مظ ا تبعادهع
داخل التعليع رو خارجج )Mafa, 2012: 14-15( .
ةما يستفيد مجيع الطالب مظ الدم نج يتيح هلع اطوي نقاط القوة لديملع ،واجلوان الف دية ،مع
اوقعا عالية ومالئمة لكل طال  ،ويتيح ش اك روليا ا مور أل اعليمملع ،واعزيز ثقاجة املدر ة مظ االحدام
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واالنتما  ،ويوج الدم ج لا للتعلع حو وقبو االختالجا
لداقا

الف دية ،واقليل أتث املضايقا

والتنم  ،واطوي

مع جمموعة وا عة مظ ا طفا اآلخ يظ ،ولكل منملع احتياجااج وقدرااج الف دية Mag et al., ( .

)2017: 5
وي الباحا رن هذا بإلضاجة رن الدم عملية اتميز أبلا اتضمظ الب ا ب تم ار عظ رجضل
الط د لال تجابة للتنوع ،ولديد اإواجز و زالتملا ،والاجوة عل حضور ومشارةة و عاز مجيع الطالب ،وةذلك
الشمو  ،حيا يةز بشكل خاص عل هؤال ا طفا رو جمموعا املتعلمج الذي يتع ضون خلط التملميش ،رو
اال تبعاد ،رو ضعف الت ريل الدرا .
العاقة الفكرية:
خرائص ذوي اإلعاقة الفك ية :ا اب اإلعاقة الفك ية بضعف التطور املع أل ،واجلان االجتماع
والعاطف للف د ،وبشكل عام خيتلف الطالب املعاقج عقليا عظ الطالب العاديج جيما يتعلق بلتوالل مع
الدرا ا الت مت ج اؤها عل الطالب املعاقج عقليا
اآلخ يظ ،وهذا قد يؤث عل عواطفملع ،وقد روض
درجا منخفضة أل ربعاد قبو الذا  ،والعالقا اإلجيابية هلؤال الطالب.
وختتلف خرائص ذوي اإلعاقة الفك ية ابعا لدرجة اإلعاقة ،لذا عد اختالجا واض ة بج ا طفا
املعاقج جك اي ،وميكظ ارنيف خرائرملع مظ جوان عديدة منملا ،اخلرائص اللغوية والت اتمثل أل ضعف
اإريلة اللغوية الت اقف عائقا رمام اواللملع االجتماع ونقل خرباهتع واعب هع عظ الذا  ،وللتغل عل هذا
القرور رعط ادريبا لألطفا مظ خال الدةيز عل ا تخدام املرادر السمعية والبر ية لتنمية مملاراهتع .
(الشملا  :2013 ،ص)14
بينما اخلرائص العقلية رو املع جية لألشخاص ذوي اإلعاقة الفك ية ،اتضح أل ا دا املنخفض عظ
املتو أل اختبارا الذةا  ،ضعف املقدرة عل الدةيز واالنتباه لفدة طويلة ،ضعف الذاة ة وقرور املقدرة عل
التعلع ( .المد،

املالحوة دراك العالقا  ،قرور الفملع واال تيعاب وادين املقدرة عل الت ريل الدرا  ،ب
 :2016ص)58
رما بلنسبة للخرائص النفسية والسلوةية ،يعاين ا شخاص ذوي اإلعاقة الفك ية مظ ارافاع الشعور
بلوحدة النفسية والقلق أبنواعج ،ويترفون برافاع مستوي االندجاعية والنشاط الزائد والعدوان ،والتبلد االنفعا ،
العزلة واالنس اب أل املواقف االجتماعية ،والددد وب اال تجابة ،ةما يترفون بتدين مستوي
وامليل
الداجعية الداخلية وضعف الثقة بلنفس ،واخنفاض اقدي الذا  ،وعدم اال تق ار وهذا يسملل عل اآلخ يظ
قيادهتع والتأث جيملع ( .ش ااج ،حسج؛ جاب هللا ،عل ؛ حب ي ،عطا ؛ زغاري ،المد :2018 ،ص)100
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وي الباحا رن ا طفا ذوي اإلعاقة الفك ية يواجملون لعوب ةب ة أل ا دا املع أل ،وزايدة أل
معدال اضط اب النوم الشديدة ،والسلوةيا العدوانية ،ومشكال الر ة اجلسدية ،وارافاع معدال
اإللابة بمل ض ،وقد يعانون مظ لعوب دراةية مثل لعوب التعلع الددة ،والت اؤدي لعوب عالية أل
الت ريل الدرا .
معيقات دمج الطلبة ذوي العاقة الفكرية:
اعدد معيقا اطبيق الدم مع الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية ،منملا رن مشاع و لوةيا هؤال
الطالب غ مالئمة للو وا الطبيعية لبي ة الدرا ة ،حيا رلع قد مييلون املبالغة أل التعب عظ خماوجملع
امل ابطة مبشكالهتع الشخرية رو مشكال املدر ة ،هذا بإلضاجة عدم قدرهتع عل اعلع ما ال ميكظ ش حج
بط د حسية رو ل ية رو جك ية ،ةما رن املعلمج قد يفتق وا القدرة عل بنا عالقا م ضية مع الطالب
ذوي اإلعاقة )Donovan, 2013: 32( .
وبل غع مظ رمهية الدم و جيابيااج ال رنج يواجج مشكال ولداي لو دون لقيق اهلدا منج ومنملا،
مثل عدم مالئمة الو وا االجتماعية والثقاجية العامة أل اجملتمع ،واالجتاها السلبية وا ةان لد الطال
مظ ذوي اإلعاقة الفك ية رو مظ غ ه انعكس آاثرها عل شخريتج ونفسيتج ،عدم ا تعداد النوام التعليم
العادي مظ حيا ارميع وختطي الو ائل الض ورية للطالب ذوي اإلعاقة ( .جبادي :2018 ،ص)48
جملناك الكث مظ الت داي والرعوب بوجج عام ومنملا ضعف خربا العاملج بملدارا أل التعامل مع
ا طفا ذوي اإلعاقة الفك ية ،بإلضاجة عدم وجود رغبة لد بعض املدي يظ واملعلمج وا خرائيج لتقبل
هؤال ا طفا أل مدار ملع وضعف وضو رهداا اعليع ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج أل رذهالع،
وبلتا عدم التملي ة والتخطي لتنفيذ هذه التج بة ،وعدم الق الدورا التدريبية وضعف اإلمكاان املتاحة
واالجتقار وجود غ جة املرادر ( .الش يف ،عل ؛ القباا ،هنادي :2014 ،ص)629
ومشكلة دم الطالب ذوي اإلعاقة عامة ومنملع الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية برفة خالة ال ان ر
أل جما التعليع ج س  ،بل متتد لتشمل اجملا االجتماع والنفس والثقاأل الذي يعد ر ا ا هاما لتفاعلملع مع
اليطج ،وقد ااضح رن رةرب املشكال الت اعيق عملية الدم للطالب املعاقج عقليا ه اخنفاض مستوي
التكيف بلنسبة هلع أل السلوةيا وا عما الت ينجزوها معا ( .زه ان :2013 ،ص)321
وال ميكظ غفا املعيقا الت اتعلق بإلدارة املدر ية املتمثلة أل عدم ةفاية ا دوا واملقاييس
املستخدمة أل العناية النفسية بلطفل ذوي اإلعاقة الفك ية وةذلك ا دوا واملقاييس املستخدمة أل انمية
القدرا العقلية والسمعية والبر ية واإةية بإلضاجة عدم ا تخدامملع جللسا التخاط بلقدر الكاأل
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لتنمية مقدرهتع اللغوية ،وقلة جاعلية ا نشطة الدجيملية والتعليمية املعدة للطفل ،ري رن التدري

اململين داخل

املدارا يعد غ ةاجيا إلعداد الطالب املعاقج عقليا للدم ( .منرور :2015 ،ص)13
ةما ميثل العامل النفس رحد رهع املعيقا الت لو دون عا عملية الدم واملتمثل أل اخلرائص
االنفعالية واالجتماعية للطفل املعاد واضط اهبع لوةيا ،حيا اعترب العدوانية واالنس اب االجتماع مظ رةث
الرفا شيوعا مظ الناحية االجتماعية ،ويتمثل السلوك العدواين أل الض ب والر اخ ورجض ا وام والتخ ي
املتعمد ،مع العلع رن هذه السلوةيا اومل لد ا طفا الطبيعيج ،ولكنملا ال اكون متك رة وشديدة مثل ما
ه عند ا طفا ذوي اإلعاقة( .اليازوري :2012 ،ص)16
ومظ معيقا اطبيق الدم ريضا وجود لعوبة أل اوج املباين املدر ية املالئمة الحتياجا الطالب
ذوي اإلعاقة الذهنية ،وغياب املعلمج املدربج مملنيا للتعامل مع هؤال الطالب ،وعدم اوج داايجيا التعليع
القائع عل التكنولوجيا ،واجتقار اإلدارة أل مدارا الدم لإلرادة القوية ملواجملة الك املشكال Korany, ( .
)2011: 1558
ةما يعترب عدم اكيف املناه الدرا ية مع الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية مظ الرعوب الت اواجج
اطبيق الدم  ،جعل بيل املثا  ،قد اكون مجيع ا هداا والغااي أل ةتاب املنمل للطال العادي ،ومل يُقدَّم
ري بدائل لتعليع الطالب ذوي اإلعاقة ،جمظ املع وا رن ةل طال لظ يندرج ضمظ منمل واحد ،ولكظ جي رن
يكون هناك بعض اإلرشادا عل ا قل أل قسع مظ املنمل ختدم هؤال الطالب )Ferguson, 2014: 54( .
وقد اتمثل معيقا اطبيق الدم مع الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية أل عدم وجود معلوما ةاجية لد
املعلع حو ةيفية التوالل مع هؤال الطالب ،وذلك بسب ضعف الدورا التدريبية الت اقدم بلفعل ،هذا
بإلضاجة عدم وجود وع ةاأل لد الطالب العاديج ميكنملع مظ التعامل مع رق الع مظ ذوي اإلعاقة ،وعدم
اوج الفرو الدرا ية أل املدارا العادية للبي ة التعليمية املنا بة للدم Al-Awamleh, 2014: 10-( .
)11
مظ خال م اجعة ما بق يتفق الباحا مع ما رورداج درا ة (هو اوي ،عل ؛ ابظ ،المد:2015 ،
ص )119الت اؤةد عل رنج ميكظ القو أبن املعيقا والرعوب الت اواجج عملة دم ا طفا املعاقج عقليا
ميكظ ارنفيملا أل معيقا متعلقة بلتجمليزا املدر ية ،واملعيقا املتعلقة بلبي ة التعليمية ،واملعيقا املتعلقة
بلبي ة ا ية ،واملعيقا املتعلقة بلطالب املعاقج والعاديج ،واملعلوما املتعلقة بملعلمج.
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الدراسات السابقة:
يشتمل هذا اجلز عل الدرا ا والب وث الع بية وا جنبية املترلة مبوضوع الدرا ة والذي ع الباحا
االطالع عليملا ،وذلك هبدا اال تفادة منملا أل اوضيح اإاجة ج ا الب ا اإا ولديد منملجج ،هذا
جضال عظ مع جة رهع ما اولل ليج مظ نتائ قد افيد أل بنا الب ا اإا  ،وأتليل طاره النو ي.
أوالً :الدراسات العربية

هدفت دراسة (حامد ،رم ة؛ م وة ،بك )2019،

وضع ارور مقد ملواجملة بعض مشكال دم

الطالب ذوي اإلعاقة العقلية مبدارا اإلقة ا و مظ التعليع ا ا أل الاجوة الدقمللية ،واكون جمتمع الدرا ة
مظ مجيع معلم اإلقة ا و مظ التعليع ا ا ببعض اإلدارا التعليمية أل الاجوة الدقمللية املطبق هبا نوام
الدم  ،واشتمل عينة الدرا ة عل ( )160معلما ومعلمة ،واعتمد الدرا ة عل املنمل الولف ةمنمل
للدرا ة ،وا تعان الدرا ة بال تبانة ةدأداة للدرا ة ،واولل الدرا ة لعدة نتائ رمهملا:
وضع متطلبا للتغل عل املشكال اإلدارية ومظ بينملا جياد البي ة املنا بة واجململزة بلو ائل التعليمية
مظ خال اوج املوارد املالية بإلضاجة غل اوج املعلمج املؤهلج علميا لتعليع الطالب ذوي اإلعاقة العقلية،
وض ورة التغل عل املشكال التعليمية والاولة وجود معاي ا بوية الددة لدم ا نواع املختلفة مظ الطالب
ذوي اإلعاقة العقلية ،ورمهية وضع متطلبا للتغل عل املشكال االجتماعية وا ية مظ رجل انمية
االجتاها اإلجيابية للتالميذ ذوي اإلعاقة العقلية.
واستقصت دراسة احلريب ( )2016التع ا عل املشكال اإلدارية والتعليمية الت اواجج معلم الدبية
اخلالة أل ب ام الدم مبدارا منطقة القريع والتع ا عل الف ود بج اجتاها املعلمج أل مدارا الدم ،
واكون جمتمع الدرا ة مظ مجيع معمل الدبية اخلالة مبدارا الدم أل منطقة القريع والبالغ عددهع ()402
معلما ،واشتمل عينة الدرا ة عل ( )200معلما ،واعتمد الدرا ة عل املنمل الولف الت ليل ةمنمل
للدرا ة ،وا تعان الدرا ة بال تبانة ةأداة الدرا ة ،واولل الدرا ة لعدة نتائ رمهملا :وجود ج ود ذا
داللة حرائية أل املشكال التعليمية مظ وجملج نو املعلمج اعزي ملتغ امل حلة الدرا ية ،رما بلنسبة
للمشكال اإلدارية ااضح انج ال اوجد ج ود ذا داللة حرائية ،وال اوجد ج ود ذا داللة حرائية أل
املشكال اإلدارية والتعليمية مظ وجملة نو املعلمج اعزي ملتغ املؤهل الدرا  ،وال اوجد ج ود ذا داللة
حرائية أل املشكال اإلدارية والتعليمية مظ وجملة نو املعلمج اعزي ملتغ نوا اخلربة أل منطقة القريع.
وتناولت دراسة الباز ( )2013اقدمي ارور مقد لتفعيل العالقة بج و ائ الدبية لدم الطالب
ذوي االحتياجا اخلالة أل مدارا التعليع العام ،واكون جمتمع الدرا ة مظ مجيع مدي ي املدارا املطبقة للدم
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ومساعديملع ورخرائ الدبية اخلالة وروليا رمور الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية والعاديج والعاملج إبدارا
اجلمعيا االهلية العاملة أل جما اإلعاقة وو ائل اإلعالم أل مملكة الب يظ ،واشتمل عينة الدرا ة عل
( )231ج دا ،واعتمد الدرا ة عل املنمل الولف ةمنمل للدرا ة ،وا تعان الدرا ة بال تبانة ةأداة
للدرا ة ،واولل الدرا ة لعدة نتائ رمهملا :مواجقة عينة الدرا ة بدرجة ةب ة عل مجيع ا الي املقدحة أل
الاور الدرا ة عل الن و التا  :دور و ائل اإلعالم ،وا ة ،واجلمعيا ا هلية ،واملدر ة أل دم الطالب
ذوي اإلعاقة العقلية مبدارا التعليع العام ،وعدم وجود ج ود ذا داللة حرائية حو ا الي املقدحة لتفعيل
العالقة بج و ائ الدبية لدم الطالب ذوي اإلعاقة العقلية أل مدارا التعليع أل مملكة الب يظ اعزي ملتغ
جملة العمل.
اثنياً :الدراسات األجنبية

هدفت دراسة زوان ومااليل ( )Zwane & Malale, 2018إىل مع جة املعيقا الت لو دون
انفيذ التعليع القائع عل الدم أل املدارا الثانوية أل ج ع جيدج بسويس ا إلجياد حلو دائمة لتوجيج الب وث
والسيا ة اإكومية ،واكون جمتمع الدرا ة مظ مجيع املدارا أل ج ع جيدج بسويس ا ،واشتمل عينة الدرا ة عل
عدد مظ املدارا الثانوية املختارة ،واعتمد الباحثان عل املنمل الولف الت ليل القائع عل املقابال الشخرية
شبج املنومة ولليل الواثئق ،وقد رظمل الدرا ة العديد مظ النتائ  ،ةان رمهملا :االجتقار التسمليال أل
املدارا اإكومية ،وعدم ةفا ة املعلمج أل لديد املتعلمج الذيظ يواجملون لداي ولعوب أل التعلع أل
جروهلع الدرا ية مما يشكل بعض اإواجز رمام الدم  ،مما ةان اإاجة نشا ب انم نش لتدري املعلمج
رثنا اخلدمة وما قبل اخلدمة مظ قبل وزارة التعليع للزايدة مظ قدرة املعلمج مستو ال يؤث جيج التدريس أل
الفرو الدرا ية الشاملة لبا عل ةفا هتع.
واستقصت دراسة فلورا ( )Flora, 2018مع جة املعوقا الت لو دون انفيذ دم املتعلمج ذوي

اإلعاقا العقلية اخلفيفة أل املدارا االبتدائية الشاملة أل مقاطعة بوجيس ا ب واندا ،واكون جمتمع الدرا ة مظ
مجيع مدي ي املدارا واملعلمج واملس ولج ،واشتمل عينة الدرا ة عل ( )37منملع ( )6مدي يظ ،و( )29معلع،
وعدد مظ املس و ْلج ،واعتمد الباحا عل املنمل الولف الت ليل القائع عل اال تبانة ،وقد رظمل الدرا ة
العديد مظ النتائ  ،ةان رمهملا :رن املعلمج مل يكونوا مدربج ادريبا مملنيا لتعليع املتعلمج ذوي اإلعاقا العقلية
اخلفيفة ،ورنج مل يتع ختريص دعع ما ضاأل للمدارا ،ومع ذلك جقد رع ب املعلمون عظ موقف جيا جتاه
دم املتعلمج ذوي اإلعاقا العقلية اخلفيفة.
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وأجرى ماجمني ( )Mamgain, 2017هدج الك الدرا ة مع جة املعيقا الت لو دون دم
الطالب ذوي اإلعاقة العقلية املتو طة الشديدة أل الفرو العامة ،ومع جة اإل داايجيا التعليمية لت قيق
الدم  ،واعتمد الباحا عل املنمل الواثئق القائع عل ا تع اض عدد مظ ا دبيا الت اوضح مفملوم
اإلعاقة العقلية ،واملعيقا الت لو دون اعليع ا طفا ذوي اإلعاقة العقلية ،واملمار ا واال داايجيا الت
اساعد عل دم الطالب ذوي اإلعاقة العقلية
تعقيب الباحث:

رظمل الدرا ا السابقة العديد مظ النتائ الت اتناو عملية دم الطالب ذوي اإلعاقة واملعيقا الت
اواجململا ،وي ي الباحا ان املعيقا اتمثل أل نقص املعلمج واملدربج املؤهلج لعملية دم هذه الف ة مظ
الطالب ،مما ُحيدث قرور أل العملية التعليمية هلع حيا يُسمح هلع الدخو أل الفرو التعليمية العامة دون ان
حيرلوا عل التعليع الف دي واملنملج الالزم ،ةذلك بعض التعديال الت جي م اعاهتا أل املناه الدرا ية هلؤال
الطالب وجقا لقدراهتع الف دية.
إجراءات الدراسة:

التع ا عل املعيقا الت اواجج دم الطالب املعاقج عقليا مع رق الع العاديج
هدا الب ا اإا
مظ وجملج نو املعلمج وروليا ا مور مبدينة الباحة ووضع ارور مقد لل د منملا.
منهجية البحث:
مظ رجل لقيق رهداا الب ا ،قام الباحا ب تخدام املنمل الولف الت ليل  :ةمنمل للدرا ة وهو
رحد رشكا الت ليل والتفس العلم املنوع لولف ظاه ة رو مشكلة الددة واروي ها ةميا عظ ط يق مجع
البياان ومعلوما معينة عظ ظاه ة رو مشكلة وارنيفملا ولليلملا و خضاعملا للدرا ة الدقيقة.
أداة البحث:
بعد رن مت االطالع عل ا دب الدبوي ،والدرا ا السابقة املتعلقة مبوضوع الب ا ،قام الباحا بتطوي
ا تبانة هبدا التع ا عل املعوقا الت اواجج دم الطالب املعاقج عقليا مع رق الع العاديج مظ وجملج نو
املعلمج وروليا ا مور مبدينة الباحة ووضع ارور مقد لل د منملا؛ حيا اكون اال تبانة أل نسختملا النملائية
مظ ( )40عبارة موزعة عل رربعة الاور رئيسية ه  :الور ا و  :املعيقا املتعلقة بلبي ة املدر ية  ،والور
الثاين :املعيقا املتعلقة بلبي ة ا ية  ،والور الثالا :املعيقا املتعلقة بملعلمج  ،والور ال ابع :املعيقا
املتعلقة بلطالب ذوي اإلعاقة الفك ية  ،ولقد مت ا تخدام مقياا ليك اخلما (بدرجة عالية جدا -بدرجة
عالية –بدرجة متو طة – بدرجة ضعيفة – بدرجة ضعيفة جدا) ،للتع ا عل املعيقا الت اواجج دم الطالب
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ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج مظ وجملج نو املعلمج وروليا ا مور مبدينة الباحة ووضع ارور مقد
لل د منملا.
صدق أداة البحث:
 )1صدق االتساق الداخلي ألداة البحث:
أ) صدق االتساق الداخلي حملاور البحث:
مت حساب لدد االاساد الداخل وجقا ال تجاب رج اد العينة اال تطالعية وقوامملا ( )30معلع وو
رم  ،وذلك حبساب معامل اراباط ب ون بج درجا ةل عبارة والدرجة الكلية للم ور الذي انتم ليج العبارة
مظ الاور اال تبانة ةما يوضح نتائجملا جدو (:)1
جدول ( )1معامالت ارتباط بريسون بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من حماور االستبانة
احملور األول" :املعيقات املتعلقة ابلبيئة املدرسية"
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

1

**.596

5

**.689

9

*.449

2

**.638

6

**.751

10

**.527

3

**.530

7

**.683

4

**.653

8

**.629

احملور الثاين" :املعيقات املتعلقة ابلبيئة األسرية"
1

**.589

5

**.685

9

*.433

2

**.601

6

**.622

10

**.550

3

*.452

7

**.561

4

**.542

8

**.603

احملور الثالث" :املعيقات املتعلقة ابملعلمني"
1

**.516

4

**.732

7

**.724

2

**.658

5

**.769

8

**.551

3

**.657

6

**.721

احملور الرابع" :املعيقات املتعلقة ابلطالب ذوي العاقة الفكرية "
1

**.535

5

**.708

9

*.418

2

**.510

6

**.638

10

**.613

3

**.490

7

**.620

11

**.490

4

**.637

8

**.657

12

**.569

** دال إحصائياً عند مستوى الداللة ( * )0.01دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.05

يتبج مظ جدو ( )1رن معامال اراباط العبارا بلدرجة الكلية للم ور الذي انتم ليج العبارة مظ
الاور اال تبانة جا مجيعملا دالة حرائيا عند مستو داللة ( ،)0.01وجا مجيع قيع معامال االراباط
قيع عالية حيا ا اوح أل الور ا و  :املعيقا املتعلقة بلبي ة املدر ية بج (* ،).751**-.449رما أل
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الور الثاين :املعيقا املتعلقة بلبي ة ا ية جقد ا اوح معامال االراباط بج (* ،).685**-.433بينما
ا اوح معامال االراباط أل الور الثالا :املعيقا املتعلقة بملعلمج بج (** ،).769**-.516رما أل
الور ال ابع املعيقا املتعلقة بلطالب املعاقج عقليا جقد ا اوح معامال االراباط بج (**-.490
** ،).708مما يد عل اواج درجة عالية مظ لدد االاساد الداخل لعبارا الاور اال تبانة.
ب)صدق البناء:
مت الت قق مظ الردد البنائ لاور اال تبانة مظ خال جياد معامال االراباط بج الدرجة الكلية لكل
الور واجملموع الكل لال تبانة ،ويوضح نتائجملا اجلدو (:)2
جدول ( )2معامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل حمور والدرجة الكلية حملاور االستبانة
م

احملور

معامل االرتباط

1

احملور األول "املعيقات املتعلقة ابلبيئة املدرسية"

**.975

2

احملور الثاين "املعيقات املتعلقة ابلبيئة األسرية"

**.974

3

احملور الثالث "املعيقات املتعلقة ابملعلمني"

**.908

4

احملور الرابع "املعيقات املتعلقة ابلطالب ذوي العاقة الفكرية "

**.955

** دال إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.01

يتبج مظ اجلدو ( )2رن قيع معامال االراباط لاور اال تبانة بلدرجة الكلية لال تبانة جا بقيع
م افعة حيا ا اوح بج (** ،).975**-.908وةان مجيعملا دالة حرائيا عند مستو داللة ( ،)0.01مما
يد عل اواج درجة عالية مظ الردد البنائ لاور اال تبانة.

ج) ثبات أداة الدراسة:
قيع معامال الثبا لاور اال تبانة جا بقيع عالية حيا ا اوح قيع معامال الثبا لاور
اال تبانة بج ( ).985-.968وبلغ قيمة معامل الثبا الكل لاور اال تبانة ( ،).978واش هذه القيع
لالحية اال تبانة للتطبيق و مكانية االعتماد عل نتائجملا والوثود هبا.
مظ معامال الثبا
جدول ( )3معامالت ثبات ألفا كرونباخ حملاور االستبانة
م

احملور

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

1

احملور األول "املعيقات املتعلقة ابلبيئة املدرسية"

10

.969

2

احملور الثاين" :املعيقات املتعلقة ابلبيئة األسرية"

10

.968

3

احملور الثالث" :املعيقات املتعلقة ابملعلمني"

8

.985

4

احملور الرابع" :املعيقات املتعلقة ابلطالب املعاقني عقليا"

12

.975

40

.978

اجملموع
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نتائج البحث ومناقشتها:
عرض ومناقشة السؤال األول" :ما املعيقات اليت تواجه دمج الطالب ذوي العاقة الفكرية مع
أقراهنم العاديني من وجهه نظر املعلمني أفراد العينة؟"
لإلجابة عل هذا السؤا  ،مت حساب املتو اإسا واالحن اا املعياري للدرجة الكلية لكل الور مظ
الاور اال تبانة والدرجة الكلية ،ةما ابج نتائ اجلدو (:)4
جدول ( )4املعيقات اليت تواجه دمج الطالب ذوي العاقة الفكرية مع أقراهنم العاديني من وجهه نظر املعلمني أفراد العينة
م

احملور

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

ترتيب احملور

درجة االستجابة

2

احملور الثاين " :املعيقات املتعلقة ابلبيئة األسرية"

4.42

.386

1

عالية جدا

4

احملور الرابع " :املعيقات املتعلقة ابلطالب ذوي العاقة الفكرية "

4.30

.637

2

عالية جدا

1

احملور األول " املعيقات املتعلقة ابلبيئة املدرسية"

3.57

.699

3

عالية

3

احملور الثالث " :املعيقات املتعلقة ابملعلمني"

3.55

.637

4

عالية

4.04

.245

---

عالية

الدرجة الكلية لالستبانة

يتبج مظ اجلدو ( )4رن املعيقا الت اواجج دم الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج مظ
وجملج نو املعلمج رج اد العينة جا بدرجة (عالية) ،حيا جا املتو اإسا الكل لال تبانة ()4.04
بحن اا معياري بلغ ( ،).245وا اوح االحن اجا املعيارية لاور اال تبانة بج ( ).699-.386وه قيع
منخفضة اد عل اواجق رغل رج اد العينة مظ املعلمج أل جابهتع عل الاور اال تبانة.
وجا أل الداي ا و الور الثاين :املعيقا املتعلقة بلبي ة ا ية مبتو حسا بلغ (،)4.42
واحن اا معياري بلغ ( ،).386يليج أل الداي الثاين الور ال ابع :املعيقا املتعلقة بلطالب ذوي اإلعاقة
الفك ية مبتو حسا بلغ ( ،)4.30واحن اا معياري بلغ ( ،).637يليج أل الداي الثالا الور ا و
املعيقا املتعلقة بلبي ة املدر ية مبتو حسا بلغ ( ،)3.57واحن اا معياري بلغ ( ،).699يليج أل الداي
ا خ الور الثالا :املعيقا املتعلقة بملعلمج مبتو حسا بلغ ( ،)3.55واحن اا معياري بلغ (.).637
مواجقة عينة الدرا ة
واتفق الك النتيجة مع ما رشار ليج نتيجة درا ة الباز ( )2013الت اولل
بدرجة ةب ة عل مجيع ا الي املقدحة أل الاور الدرا ة للتغل عل املعيقا مما يد عل وجود معوقا
بدرجة ةب ة اتعلق بكل مظ ا ة ،واملدر ة أل دم ا طفا ذوي اإلعاقة الفك ية مبدارا التعليع العام.
ويعزو الباحا حرو الور الثاين :املعيقا املتعلقة بلبي ة ا ية عل الداي ا و بج جاب
املعلمج رج اد العينة رن ا ة رحد رةث العوامل الت اسملع أل اإد مظ عا عملية الدم الشامل بج
الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية ورق الع السامعج وذلك قد يعزي ضعف هتي ة ا ة بشكل منا لتعزيز
عملية الدم بسب نقص التوعية املستم ة مظ املدر ة رو مؤ سا اجملتمع املدين اململتمة بعملية الدم الشامل،
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ضعف قناعة الوالديظ أبمهية عملية الدم ورث ها اإلجيا عل لسج

ولعل السب أل ذلك ريضا ي جع
مستواي ربنائملع الت ريلية.
واتفق الك النتيجة مع ما رشار ليج نتيجة درا ة ماجمج ( )Mamgain, 2017الت اؤةد عل
املواقف السلبية آلب ا طفا الذيظ يعانون مظ عاقا ورنج ال يكف وضع ا طفا ذوي اإلعاقة الفك ية
جسداي أل الفرو الدرا ية العامة دون الق التعليع الف دي واملنملج الالزم للتعلع مظ خال ا ة.
عرض ومناقشة السؤال الثاين" :ما املعيقات اليت تواجه دمج الطالب ذوي العاقة الفكرية مع
أقراهنم العاديني من وجهه نظر أولياء األمور أفراد العينة؟"
لإلجابة عل هذا السؤا  ،مت حساب املتو اإسا واالحن اا املعياري للدرجة الكلية لكل الور مظ
الاور اال تبانة والدرجة الكلية ،ةما ابج نتائ اجلدو (:)5
جدول ( )5املعيقات اليت تواجه دمج الطالب ذوي العاقة الفكرية مع أقراهنم العاديني من وجهه نظر أولياء األمور أفراد العينة

م

احملور

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

درجة االستجابة

3

احملور الثالث " :املعيقات املتعلقة ابملعلمني"

3.97

.626

عالية

1

احملور األول " املعيقات املتعلقة ابلبيئة املدرسية"

3.93

.542

عالية

2

احملور الثاين " :املعيقات املتعلقة ابلبيئة األسرية"

2.81

.748

عالية

4

احملور الرابع " :املعيقات املتعلقة ابلطالب املعاقني عقليا"

3.62

.415

عالية

3.56

.249

عالية

الدرجة الكلية لالستبانة

يتبج مظ اجلدو ( )5رن املعيقا الت اواجج دم الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج مظ
وجملج نو روليا ا مور رج اد العينة جا بدرجة (عالية) ،حيا جا املتو اإسا الكل لال تبانة
( )3.56بحن اا معياري بلغ ( ،.249وا اوح االحن اجا املعيارية لاور اال تبانة بج (.).748-.415
وجا أل الداي ا و الور الثالا :املعيقا املتعلقة بملعلمج مبتو حسا بلغ (،)3.97
واحن اا معياري بلغ ( ،).626يليج أل الداي الثاين الور ا و املعيقا املتعلقة بلبي ة املدر ية مبتو
حسا بلغ ( ،)3.93واحن اا معياري بلغ ( ،).542يليج أل الداي الثالا الور الثاين :املعيقا املتعلقة
بلبي ة ا ية مبتو حسا بلغ ( ،)2.81واحن اا معياري بلغ ( ،).748يليج أل الداي ا خ الور
ال ابع :املعيقا املتعلقة بلطالب ذوي اإلعاقة الفك ية مبتو حسا بلغ ( ،)3.62واحن اا معياري بلغ
(.).415
واتفق الك النتيجة مع ما رشار ليج نتيجة درا ة حامد وآخ ون ( )2019الت بسب وجود الكث مظ
املعيقا رةد عل وضع متطلبا للتغل عل املشكال اإلدارية بملدارا ومظ بينملا جياد البي ة املنا بة
واجململزة بلو ائل التعليمية مظ خال اوج املوارد املالية بإلضاجة اوج املعلمج املؤهلج علميا لتعليع ذوي
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االحتياجا اخلالة ،وض ورة التغل

عل املشكال التعليمية والاولة وجود معاي ا بوية الددة لدم ا نواع

املختلفة مظ الطالب ذوي االحتياجا اخلالة.
وي الباحا رن حرو الور الثالا :املعيقات املتعلقة بملعلمج عل الداي ا و مظ بج جاب
قناعة رغل رج اد العينة مظ روليا ا مور بضعف ملام املعلمج
رج اد العينة مظ روليا ا مور ي جع
بال داايجيا التدريسية اإديثة للطالب ذوي اإلعاقة الفك ية وقلة درايتملع خبرائرملع ومتطلباهتع بشكل
منا ورمبا يعزي ذلك قلة اواج الداجع لد املعلمج إبجادة لغة اوالل منا بة مع الطالب املعاقج عقليا
مظ رجل لقيق التوالل الفعا  ،ولعل السب أل ذلك ريضاَ ي جع ضعف اواج الكفااي اململنية الواج

اواج ها لد املعلمج املنوط هبظ التدريس للطالب ذوي اإلعاقة العقلية.
واتفق الك النتيجة مع ما رشار ليج نتيجة درا ة زوان وماال ()Zwane & Malale, 2018
عدم ةفا ة املعلمج أل التعامل مع املتعلمج الذيظ يواجملون لداي ولعوب أل التعلع أل
الت اولل
جروهلع الدرا ية مما يشكل بعض اإواجز رمام الدم  ،مما ةان اإاجة نشا ب انم نش لتدري املعلمج
رثنا اخلدمة وما قبل اخلدمة مظ قبل وزارة التعليع للزايدة مظ قدرة املعلمج مستو ال يؤث جيج التدريس أل
الفرو الدرا ية الشاملة لبا عل ةفا هتع.
وبعد رن قدم الباحا ع ض ومناقشة نتائ الب ا امليداين يع ض جيما يل ملخص هع نتائ الب ا
وينتمل بتقدمي التوليا املنا بة أل ضو ما اولل ليج مظ نتائ .
أوالً:
• رن املعيقا الت اواجج دم الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج مظ وجملج نو املعلمج
رج اد العينة جا بدرجة (عالية).
• السابق رن املعيقا الت اواجج دم الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج مظ وجملج نو
روليا ا مور رج اد العينة جا بدرجة (عالية).
اثنياً :توصيات البحث:

• اتحة ج لة للتفاعل االجتماع بج الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية ورق الع العاديج.
• عداد ب ام درا ية إلعداد وأتهيل االخترالج أل جما اإلعاقة الفك ية.
• التكامل بج اجلملود الت ابذهلا وزارة التعليع وحقود اإلنسان والش ون االجتماعية والر ية ل عاية
الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية ولقيق الدم الشامل هلع.

- 615 -

د .انل عطية الزه اين :املعيقا الت اواجج دم الطلبة ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج مظ وجملج نو املعلمج وروليا ا مور مبدينة الباحة ووضع ارور
مقد لل د منملا.

• افعيل ب ام
للتعلع.

لوةية لتنمية اململارا

االجتماعية واملع جية لألطفا ذوي اإلعاقة الفك ية القابلج

• اوج البي ة املنا بة وو ائل االارا بج املعلع والطالب ذوي اإلعاقة الفك ية.
• رجع مستوي ا ش اا واملتابعة مظ قبل مكاا الدبية والتعليع أل مدارا الدم عل ردا املعلمج.
• عقد دورا وندوا لأل واملعلمج للتع ا عل رمهية اململارا اللغوية والسلوك االجتماع اإلجيا
لألطفا ذوي اإلعاقة الفك ية.
التصور املقرتح للحد من املعيقات اليت تواجه دمج الطالب ذوي العاقة الفكرية مع أقراهنم العاديني
من وجهة نظر املعلمني وأولياء األمور مبدينة الباحة:
بعد االطالع عل نتائ الب ا اإا ي او الباحا أل هذه اجلزئية مظ الب ا اقدمي ارورا مقدحا
للحد من املعيقات اليت تواجه دمج الطالب ذوي العاقة الفكرية مع أقراهنم العاديني ،جدي ا بلذة هنا
اإلشارة رن ذلك الترور قائع أل ا اا عل شقج ومها الشق النو ي اخلاص بوضع الترورا وا جكار
والشق العمل اخلاص بوضع الترور الفعل .
اهلدف العام من التصور املقرتح:
يتمثل اهلدا العام للترور املقد أل اإد مظ املعيقا الت اواجج دم الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية مع
رق الع العاديج مظ وجملة نو املعلمج وروليا ا مور.
منطلقات بناء التصور املقرتح:
مما ال شك جيج رن ري ارور مقد البد لج مظ االراكاز عل عدد مظ ا س الت اساعد أل بنا ه ،ومظ
بج هذه ا س الت مت االعتماد عليملا أل بنا هذا الترور املقد ما يل :
 .1عدم اقبل العديد مظ الطالب العاديج ق الع الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية.
 .2ما يعانيج روليا ا مور مظ لعوب ومشكال مادية ونفسية لتعليع ربنائملع الطالب املعاقج عقليا.
 .3ال غبة أل اوج حياة عادية للطالب ذوي اإلعاقة الفك ية.
 .4طبيعة عمليا التنمية البش ية الت اتطل اال تغال الفعا لكاجة اإلمكانيا والقدرا املتاحة – وا
مظ رج اد عاديج رو طالب معاقج -أل اجملتمع للنملوض بلدولة.
متطلبات التصور املقرتح:

هناك بعض املتطلبا الالزمة للتطبيق الناجح والفعا للترور املقد مظ قبل الباحا وميكظ مجا الك
املتطلبا أل النقاط التالية:
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▪ متطلبات بشرية :متمثلة أل عدد مظ ا ج اد ا ةفا القادريظ عل انفيذ ذلك الترور برورة جعالة؛
بإلضاجة

اعاون اجلملا املس ولة الت مظ شألا املساعدة عل اطبيق هذا الترور وعاحج.

▪ متطلبات مادية :متمثلة أل ةاجة ا شيا املادية الت يتع االعتماد عليملا أل انفيذ الترور مظ مرادر
ورماةظ جمملزة... ،اخل.
▪ املتطلبات التكنولوجية :املتمثلة أل اوج الو ائل التكنولوجية الت جي
و ضاجة ش مظ اإلاثرة وجذب انتباه اإضور.

اال تعانة هبا لتوج الوق ،

األساليب واالسرتاتيجيات املساعدة لتنفيذ التصور:

• ا داايجية اعديل السلوك.
• ا داايجية التعلع التعاوين.
•

داايجية حل املشكال .

التقومي:
 .1اقومي مد املشارةة أل املناقشا وا نشطة اجلماعية الت مت رثنا الربانم .
 .2اقومي ل ة اطبيق الترور املقد  ،ولقيق ا هداا الت وضع مظ رجلملا.
حتديت التطبيق احملتملة واحللول اخلاصة هبا:
هناك بعض الت داي الت قد لو دون اطبيق الربانم املقد اإا والت قد اتمثل جيما يل :
 .1عدم اواج بعض املتطلبا املادية ةعدم اوج رماةظ منا بة للتدري  ،رو عدم اواج املتطلبا التكنولوجية
ةعدم قدرة القائع بلتدري عل ا تخدام الو ائ املتعددة رو عدم وجود اارا ب ندن يساعد عل
ع ض النماذج اإية املستخدمة للتعلع النش برورة جعالة.
 .2رغبة بعض املعلمج أل االحتفاظ بلدور التقليدي اخلاص هبع مظ خال ةولع الور العملية التعليمية.
 .3خجل بعض روليا ا مور مظ االعداا أببنائملع املعاقج عقليا وعدم التفاعل رثنا انفيذ الترور.
ضا ألهم احللول اليت قد تسهم يف التغلب على التحديت السابق ذكرها:
وفيما يلي عر ً
 .1الدةيز أل اجللسا املبدئية عل التع يف أبمهية دم الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية مع رق الع العاديج.
 .2اوج ةاجة املتطلبا املادية والتكنولوجية الالزمة لتطبيق الربانم املقد قبل البد الفعل أل عمليا
التطبيق.
 .3التأةيد عل دور ةل مظ املعلع وو ا م أل املساعدة أل دم الطالب ذوي اإلعاقة الفك ية.
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قائمة املراجع:
أوالً :املراجع العربية
ابظ نو  ،ررو عبد هللا عل  ،اةستاين ،م مي بن

حاجظ ( .)2017مشكال

وضعاا السمع أل مدارا الدم االبتدائية مظ وجملة نو املعلما

التلميذا

الرع

أل مدينة ال ايض ،جملة الرتبية اخلاصة

والتأهيل.81 -46 :)18( 5 ،
ربو الداير ،مسعد ،اإويلة ،رمثا ( .)2015دليل العاقات واالضطراابت املختلفة ،ط ،1الكوي :

دار الكتاب اإديا.
الباز ،امحد نر

رنيس الش بيين ( .)2013ارور مقد لتفعيل العالقة بج و ائ الدبية لدم ذوي

االحتياجا اخلالة أل مدارا التعليع العام مبملكة الب يظ ،جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية39 ،
(.167 -103 :)151
جبادي ،الزه ة ( .)2018واقع دم ا طفا ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بملدارا االبتدائية (ا قسام
اخلالة) مظ وجملة نو رخرائ املةز النفس البيداغوج  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ةلية العلوم اإلنسانية

واالجتماعية ،جامعة الشمليد محج خلض بلوادي ،اجلزائ .
اجلاب ي ،عبده ليمان حيي ( .)2015الف ود أل القلق العام لد الطالب الرع وضعاا السمع أل

ب ام الدم واملعاهد اخلالة :درا ة ميدانية مبنطقة مكة املك مة ،جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل-153 :)7( 2 ،
.185
حامد ،رم ة عبد هللا ،م وة ،بك خمتار ( .)2019بعض مشكال دم ذوي االحتياجا اخلالة
مبدارا اإلقة ا و مظ التعليع ا ا
.490

أل الاجوة الدقمللية وةيفية مواجملتملا ،اجمللة الرتبوية-420 :)68( ،

اإ  ،ماجد زيد ( .)2016املشكال

اإلدارية والتعليمية أل ب ام الدم مبدارا القريع مظ وجملة

نو معلم الدبية اخلالة ،جملة كلية الرتبية ببنها.42-1 :)106( 3 ،
حسظ ،رانيا محدي ،السيد ،يد جارح  ،مرطف  ،يو ف عبد املعط  ،عثمان ،مىن شعبان
( .)2015متطلبا افعيل دم املعاقج مبدارا التعليع العام جبمملورية مر الع بية ،جملة جامعة الفيوم للعلوم
الرتبوية والنفسية.208 -175 :)4( 2 ،
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اإض ي ،ومة رمحد ( .)2014اجتاه التالميذ العاديج واملعاقج حةيا حنو الدم ورث ه عل التواجق
النفس والكفا ة االجتماعية لديملع ،جملة الرتبية.69 -11 :)157( 3 ،
خليل ،اي جارا ،العتوم ،نعيع عل  ،الرمادي ،عل المد ( .)2017مد اقبل اجملتمع املدم لذوي
ُ
االحتياجا اخلالة أل ال وضا واملدارا العادية أل ضو بعض املتغ ا  ،جملة الرتبية-554 :)175( 1 ،
.580
زه ان ،رميظ رمضان ( .)2013جاعلية التكامل بج اإلرشاد ا ي واإلرشاد املدر أل دم ا طفا
املعاقج عقليا أل املدارا العادية والسلوك التكيف هلع ،جملة الرشاد النفسي.344 -315 :)34( ،
السعيد ،هال ( .)2011الدمج بني جدية التطبيق والواقع ،ط ،1القاه ة :مكتبة االعلو املر ية.
السملل  ،عبد العزيز عوض ( .)2018أخالقيات الدمج للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ،ط،1
القاه ة :طنطا بوك هاوا للنش والتوزيع.
السيس  ،رري محزة ( .)2017هيكل انويم مقد ملدارا التعليع العام املطبقة لنوام الدم أل املدينة
املنورة ،اجمللة الرتبوية.341 -299 :)125( 32 ،
ش ااج ،حسج يد ،جاب هللا ،عل عد ،حب ي ،عطا المد ،زغاري ،المد رمحد (.)2018
اململارا اللغوية الوظيفية الالزمة للتالميذ املعاقج عقليا مب حلة اإلعداد اململين مبدارا الدبية الفك ية ،اجمللة الدولية
للدراسات الرتبوية والنفسية.128 -96 :)1( 3 ،
الش قاوي ،المود عبد ال محظ ( .)2016التدريب على املهارات االجتماعية ورفع الكفاءة االجتماعية
لدى األطفال املعاقني عقلياً القابلني للتعلم ،دار العلع واإلميان للنش والتوزيع ،ط ،1مر .
الش يف ،عل بظ جمليد ،القباا ،هنادي عبد العزيز عد ( .)2014التفك اال داايج لدي مدي ا
مدارا الدم وعالقتج جبوده ا دا املدر  ،جملة البحث العلمي يف الرتبية.707 -623 :)15( 1 ،

الشملا  ،امية رمحد شوق ( .)2013اخلرائص السلوةية لد ا طفا العاديج واملعاقج عقليا أل

ضو نوام الدم  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ةلية رايض ا طفا  ،جامعة القاه ة ،مجملورية مر الع بية.
طج ،راض عبد اجمليد ( .)2014الدمج الرتبوي ومشكالت تعليم األطفال املعاقني مسعياً يف مدارس

التعليم العام ،ط ،1القاه ة :دار الفك الع .

عبد املؤمظ ،عل معم ( .)2008البحث يف العلوم االجتماعية ،منشورا

املطبوعا والنش  ،ليبيا.
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عثمان ،رش ا لال  ،رمج ،مان جا رشدي ،عدي ،مس ة ربو زيد ( .)2016جاعلية ب انم قائع عل
ر لوب الدم بج التالميذ ضعاا السمع ورق الع أل التعليع العام إلةساهبع بعض املفاهيع الثقاجية أل امل حلة
االبتدائية ،جملة دراسات تربوية واجتماعية.938 -879 :)3( 22 ،
العطار ،المد المود ( .)2015دم ا طفا املعاقج أل اململكة الع بية السعودية أل ضو جتارب بعض
الدو ا جنبية (ارور مقد ) ,جملة جامعة الباحة للعلوم النسانية.118 -81 :)2( ،
عل  ،عم مساعيل والسنباط  ،السيد مرطف والعقباوي ،رحالم عبد السميع ( .)2009الدم
وعالقتج بلشعور بالنتما لد الطالب ذوي االحتياجا اخلالة.
.67

المد ،رحاب عبد القادر ( .)2016اطور رعاية املعاقج ذهنيا ،جملة اخلدمة االجتماعية-45 :)55( ،
مغ  ،مك المد ( .)2013املعوقا الت اواجج الطال املعلع مبدارا الدم ورث ها أل اجتاهاهتع حنو

ا طفا املعاقج عقليا القابلج للتعلع ،جملة الثقافة والتنمية.180 -107 :)69( 13 ،
منرور ،مل ( .)2015مدي جاعلية االجتاها الدبوية املعال ة أل اطوي مدارا دم املعاقج عقليا
بملنطقة الش قية أل اململكة الع بية السعودية :درا ة لليلية ميدانية ،جملة دراسات الطفولة-1 :)68( 18 ،
.14
النعيع ،نوا عبد هللا عبد العزيز ( .)2016الكفااي التعليمية ملعلما الدبية اخلالة امل حلة االبتدائية
للبنا أل ب ام الدم بملدارا اإكومية وا هلية مبدينة ال ايض :درا ة مقارنة ،جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل،
.422 -389 :)11( 3
هو اوي ،عل بظ المد بك  ،ابظ راجح ،المد رمحد ( .)2015معوقا دم التالميذ ذوي اإلعاقة
الفك ية أل املدارا العامة مظ وجملة نو معلمو ومعلما

الدبية الفك ية مبدينة جازان ،جملة الرتبية اخلاصة

والتأهيل.151 -115 :)7( 2 ،
اليازوري ،المد عل ( .)2012االضط اب السلوةية للمعاقج عقليا القابلج للتعلع وعالقتملا أب الي
املعاملة الوالدية أل قطاع غزة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ةلية الدبية ،اجلامعة اإل المية ،جلسطج.
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