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 ملخص الدراسة:

هدفت هذه الدراسة فحص طبيعة اتجاهات الطلبة المعاقين نحو دمجهم مع أقرانهم 
العاديين في مدارس التعليم العام وذلك باختالف الجنس ونوع اإلعاقة.  حيث طبقت 

بًا وطالبة من طلبة المدارس الحكومية المختصة ( طال706الدراسة على عينة مكونة من )
بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة وقد شملت العينة الفئات التالية: )اضطراب النطق والكالم، 
اإلعاقة البصرية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة الحركية، صعوبات التعلم، بط التعلم( واستخدم 

لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة نحو الباحثون مقياسًا من تصميمهم لقياس اتجاهات ا
( بندًا، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن 42الدمج التربوي يحتوي على )

اإلعاقات التعليمية )صعوبات تعلم، بطء تعلم( هي األكثر قبواًل للدمج تليها اإلعاقات 
خير..  كما الحسية )بصرية، سمعية( وأتت فئة اضطراب النطق والكالم في المرتبة األ

توصلت الدراسة إلى أن طبيعة اتجاهات أفراد العينة كانت إيجابية بشكل عام نحو الدمج، 
 كما اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية نحو الدمج تعزى لمتغير الجنس. 

الدمج  ،الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة ، صعوبات التعلم،االتجاهات الكلمات المفتاحية:
 التربوي.
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Study summary: 

This study aimed at identifying the attitudes the special needs 
students towards integrating them with their regular peers in 
general education schools, according to gender and type of 
disability. The study was applied to a sample consisting of (607) 
male and female students from government schools specialized in 
education for people with special needs. The sample included the 
following categories: (speech and Pronunciation disorder, visual 
impairment, hearing disability, motor disability, learning 
difficulties, slow learning). The researchers use a scale designed 
by them to measure the attitudes of students with special needs 
towards educational integration, it contains (24) items. The study 
reached the following results: that educational disabilities 
(learning difficulties, slow learning) are the most acceptable for 
integration, followed by sensory disabilities (visual, hearing) and a 
category of speech and Pronunciation disorder is in last rank. The 
study also found that the attitudes of the sample members were 
generally positive towards integration, as it became clear that 
there were no statistically significant differences towards 
integration due to the gender variable. 

keywords: Attitudes, Special needs students, learning 
difficulties,  Educational integration. 
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 المقدمة:
إن التطور الملحوظ في العشر. عقود األخير. في مجال االهتمام باإلعاقة في 
مختلف جوانبها انعكس على األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم بشكل إيجابي، وإن المتابع 

ت والبرامج التي تقدمها التربية الخاصة يلحظ اهتمامًا واضحًا يتمثل في العمل على للخدما
تطوير البرامج والخدمات والكوادر العاملة واستراتجيات القياس والتشخيص والتعليم، في 
ضوء جملة من المعايير والمؤشرات التي تضبط عمليات التربية الخاصة ؛ بغية الوصول 

مات والبرامج النوعية ، وتحسين نوعية حيا. األطفال ذوي اإلعاقة إلى مستوى متقدم للخد
 بشكل عام. 

وتنادي األديان السماوية وكثير من الشرائع والقوانين إلى المساوا. في الحقوق 
والعدالة في التعامل مع أبناء المجتمع سواء كانوا عاديين أو من ذوي االحتياجات الخاصة 

 أهلية.كل حسب قدراته وما يمتلك من 
(  أن مجال التربية الخاصة يشهد اهتمامًا واسعًا من 4002ويرى العجمي  )

المختصين والباحثين في مجال تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، حيث كان تعليم تلك 
الفئات يتم في فصول ومدارس خاصة بمعزل عن أقرانهم العاديين، وقد أدى ذلك النظام 

ومزيدًا من العزلة االجتماعية والثقافية للطلبة ذوي  إلى التفكك والتمييز االجتماعي،
بتطبيق عملية دمج الطلبة  المتقدمة االحتياجات الخاصة، ولذا فقد قام العديد من الدول

ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام، وخاصة أن الدمج التربوي يساعد في 
التي تلحق بذوي االحتياجات الخاصة تخفيف الشعور بالعزلة والمسميات المثقلة بالوصم 

في مدارس التربية الخاصة المنعزلة، وبالتالي فإن الدمج التربوي يكون له أكبر األثر في 
     خفض حد. بعض االضطرابات السلوكية وتحسين توافق الطالب النفسي واالجتماعي 

 (.4002)عبد الرزاق 
تياجات الخاصة، يعد واجبًا والشك أن توفير الرعاية النفسية واإلرشادية لذوي االح

من واجبات المجتمع نحو مجموعة من أبنائه، حتى يستطيعوا تحقق مستوى مقبول من 
الصحة النفسية والتوافق النفسي االجتماعي، إذا ما قدمت لهم برامج تربوية وتدريبية 

 (.4002وإرشادية خاصة بهم )الشريف 
لذوي االحتياجات الخاصة  وينادي كثير من التربويين بعملية الدمج التربوي 

وخاصة في الدول المتقدمة، وفعاًل فقد قطعوا خطوات متقدمة في هذا المجال، أما في 
الوطن العربي فإن االهتمام بالدمج ما زال يقتصر على مجرد اهتمامات وأصوات تنادي 
بالدمج عن طريق الدراسات العلمية أو المؤتمرات، فضاُل عن بعض التجارب المتواضعة 

 ي بعض الدول. ف



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -032- 

وتعتمد فلسفة الدمج في جوهرها على توجه إنساني يقوم على مبادئ المساوا. 
والعدالة, وعدم التميز أو التفرقة بين المتعلمين, وإعاد. صياغة التربية والتربية الخاصة 
معًا في نسيج واحد يلبي احتياجات كل متعلم ويوفر له أوجه الدعم والمساعد. الالزمة في 

لمدرسة النظامية بصرف النظر عن نوعه أو إعاقته أو مستواه االجتماعي أو نطاق ا
االقتصادي, وإعداده للحيا. والتعايش مع اآلخرين بطريقة ايجابية في المجتمع الواحد مما 

 (.42م: 4000يساعد على تحقيق االستقرار والتماسك االجتماعي)القريطي،
لتكامل االجتماعي في المجتمع؛ ويعد الدمج أحد القضايا المهمة في تحقيق ا

ومن ثم يوجد اهتمام بذوي االحتياجات الخاصة لتحقيق الوحد. االجتماعية في المجتمع 
باعتبارهم جانب إيجابي في وحدته, ومن ثم يحتاج األمر إلى سياسة جديد. إلدار. برامج 

الجتماعي الدمج في المدارس النظامية والخاصة, وذلك من أجل إيجاد نوع من التكامل ا
في المجتمع، ومواجهة التغييرات الداعمة لسياسة الدمج في العملية 

, والدعاوي التي تنادي بها مؤسسات Satoshidachi, 2011;108-120)التعليمية)
حقوق اإلنسان وحق ذوي االحتياجات الخاصة في تعليم يتساوى مع تعليم أقرانهم 

ا مفاهيم عمليات التعليم والتعلم، وإدخال العاديين, والمفاهيم الجديد. التي تنطوي عليه
االتجاهات الحديثة في تعليم التالميذ العاديين وغير العاديين والتي تعد من مؤشرات 

 (.Land, Romania,2013:Aurelian 354وجود. المؤسسات التعليمية)
ويعد الدمج أسلوب تربوي يتم داخل الفصول الدراسية بالمدارس النظامية التي 

ع التالميذ دون التفرقة بينهم؛ حيث يعد تعليم ذوي االحتياجات الخاصة جزء ال تضم جمي
يتجزأ من العملية التعليمية يتحقق من خالله التكامل االجتماعي والتعليمي وتستخدم 
نماذج تربوية تأخذ في اعتبارها الفروق الفردية واالحتياجات الذاتية لكل التالميذ على حد 

 (.242م، 4002سواء )زيدان, وصادق, 
كما يعكس التوجه نحو الدمج الشامل التطور في رعاية ذوي االحتياجات 
الخاصة من النبذ إلى تقبلهم كأعضاء في المجتمع, واالعتراف بحقوقهم في التعليم واحترام 
كرامتهم, بدال من اإلقصاء والعزل إلى اإلدماج في مجرى الحيا. الطبيعة تعليمًا وتأهياًل, 

ي أنشطتها بأقصى ما تسمح به إمكاناتهم.كما يعد إدماج األطفال ذوي والمشاركة ف
االحتياجات الخاصة في المدارس النظامية امتدادًا طبيعيًا للحيا. التي كانوا يعيشونها 
وسط أهليهم وذويهم وأقرانهم العاديين قبل االلتحاق بالمدرسة, ووسيلة تأهيل طبيعية 

د انقضاء سنوات تعليمهم من ممارسة حياتهم تتسق مع ما ستؤول إليه أحوالهم بع
 (.462م، 4004االجتماعية بصور. طبيعية في المجتمع )محمد, 
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وتوجد العديد من العوامل التي أسهمت في التوجه نحو تبني فلسفة دمج ذوي 
االحتياجات الخاصة في مجري النظام التعليمي العام مع العمل علي تهيئة المؤسسات 

نوعًا من المناهج الذي يسهم في تعلم هذه الفئة طبقًا لجميع أنواعها التعليمية وإيجاد 
 ومن أهم هذه المبررات والدافعة إلى تنبي نظام الدمج في مدارس التعليم العام ما يلي:   

تأكيد المواثيق الدولية واإلقليمية على مبادئ العدالة االجتماعية, وتكافؤ الفرص بين  -0
إلنسان في احترام كرامته والتمتع بحيا. طبيعية, وفي أفراد المجتمع, وعلى حقوق ا

تعليم مناسب الحتياجاته الفردية, ومشاركتهم في المجتمع بصور. كاملة وفاعلة, 
م، 4000وتعزيز حقوقهم في جميع السياسيات والبرامج،  وتقبل اإلعاقة )القريطي، 

46.) 
ذوي االحتياجات الخاصة  تفعيل دور المدارس العادية في مجال تربية وتعليم األطفال -4

انطالقًا من مبدأ أن المدرسة العادية هي المكان التربوي الطبيعي للغالبية العظمي من 
 (.470م، 0221األطفال)الموسي، 

تأكيد العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية على أهمية إدماج األطفال ذوي  -2
نية حصولهم على التعليم االحتياجات الخاصة في المجتمع, وبذل الجهود لضمان إمكا
 (.0002م: 4002والتدريب والعمل على قدم المساوا. مع اآلخرين )أبو العال، 

معانا. التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة من انخفاض القدر. العقلية, ومن ثم فإن  -2
تنمية قدرات هؤالء الطالب والطالبات ذهنيًا وإكسابهم مهارات التفاعل االجتماعي من 

ة دمجهم تزيد من تفاعلهم االجتماعي كما أن هذا يأتي في مقدمة خالل عملي
األهداف التربوية التي تسعي إليها وزار. التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية 

 (.060م: 4000)الشبراوي, وآخران، 
كثر. الشكوى وتزايد اآلثار السلبية لنظام الرعاية العزلة في مدارس ومؤسسات خاصة  -2

التفاوت وعدم العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الخدمات التربوية والتأهيلية لذوي مثل 
االحتياجات الخاصة, وتركيزها بدرجة اكبر في المدن الرئيسة وعواصم األقاليم 
والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية, ارتفاع التكلفة االقتصادية لنظام الرعاية 

بطفل من ذوي االحتياجات الخاصة في مدرسة خاصة العزلة؛حيث تصل تكلفة العناية 
 (.46م:4000عشر. أمثال كلفة العناية به في مدرسة عادية)القريطي، 

انخفاض مستوى المهارات االجتماعية بين األطفال ذوى االحتياجات الخاصة  -7
المدمجين في المؤسسات الخاصة على الرغم من أهميته لكل فرد في المجتمع حتى 

ه مع المحيطين به في المدرسة والمجتمع, بهدف إعدادهم إعداد يسهم يتواصل تفاعل
في تفاعلهم االيجابي في المجتمع, بما أن المدرسة تعتبر أحد الركائز األساسية في 
تربية وتعليم األطفال بعد األسر. فهي تسهم في إكساب األطفال القدر. على فهم 
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ة روح الصداقة والتعاون )الشبراوي, العالقات االجتماعية السليمة وممارستها, وتنمي
 (.060م: 4000وآخران، 

العمل على االستفاد. من جميع وطرق التدريس والتواصل مع ذوي االحتياجات  -6
الخاصة مما يعود عليهم بالفائد. العامة من خالل إعداد المعلمين للتعامل مع جميع 

ساليب والطرق نوعيات ذوي االحتياجات الخاصة, ومدى قدراتهم على اختيار األ
 (. 62م: 4004)الزهراني والعتري،  التعليمية المناسبة

تراكم صعوبات أو عيوب أو قصور البرامج التقليدية والعزلية, والتي كانت حلولها  -1
غالبًا ما تشير إلى أن عملية الدمج مع العاديين هو الحل األمثل لها )صادق, 

 (. 40م: 0221
كة التربوية في مجا التربية الخاصة, وجهود المنظمات التأثيرات التراكمية في نمو الحر  -2

الدولية أو اإلقليمية سواء كانت منظمات حقوق اإلنسان أو المنظمات الدولية 
المتخصصة كاليونسكو واليونيسف والصحة العالمية والعمل الدولية, وغيرها, كذلك 

كة اآلباء في مختلف التنظيمات الدولية واالتحادات الدولية والعاملين في الميدان وحر 
البلدان كان لها الدور الكبير في التوجه نحو عمليات الدمج في المدارس)صادق،  

 (.40م: 0221
إثار. االنتقادات لآلثار السلبية المترتبة على نظام الرعاية العزلية لذوي  -00

االحتياجات الخاصة, تبني استراتيجيات واتجاهات جديد. أكثر إيجابية تقوم على 
من أسر تلك المؤسسات, وأن يتاح لهم من فرص الحيا. اليومية وظرفها  تحريرهم

العادية ما يتاح ألقرانهم العاديين من أفراد المجتمع؛ بحيث يشاركوا في نشاطات 
الحيا. الطبيعية بأقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم وطاقاتهم دون وجود 

طاقات إلى أقصى ما يمكنها بلوغه عوائق تحد من نمو واستثمار هذه اإلمكانات وال
 (.0046م، 4002والوصول إليه )أبو العال، 

( أن الوضع مازال في حالة من التردد نحو 4002وفي الكويت يرى العجمي  )
التطبيق الفعلي للدمج التربوي، حيث ينادي األكاديميون في الكليات الجامعية بضرور. 

رات، وترحب وزار. التربية بعملية الدمج من الدمج، من خالل ما يقيمونه من ندوات ومؤتم
خالل ما يدلي به بعض المسئولين من تصريحات لبعض الصحف اليومية، بل إن مجلس 

(: 00(، والذي ورد في مادته رقم )1/4000األمة الكويتي قد شرع قانون المعاقين رقم )
بة لدمج األشخاص ذوي "تتخذ الحكومة كافة الترتيبات اإلدارية والتنظيمية الفعالة والمطلو 

اإلعاقة وصعوبات التعلم وبطء التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية 
وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم لالندماج في 

ة (، إال أن وزار. التربية في دول4000المجتمع والعمل واإلنتاج )مجلس األمة الكويتي 
 الكويت لم تتخذ بعد الخطوات اإلجرائية التي تكفل تطبيق بنود القانون. 
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والمتتبع لألدب التربوي يجد أن هناك دراسات تربوية تؤيد دمج الطلبة المعاقين 
(  والتي 4007مع أقرانهم العاديين في مدارس التعليم العام مثل دراسة الموسى وآخرون )

ة في المملكة العربية السعودية مناسبة, ويستفاد منها توصلت إلى أن برامج الدمج المطبق
بدرجة كبير.، ويقابل تلك الدراسات دراسات أخرى ال تقل أهمية عنها تحذر من اإلقدام نحو 

( إلى 0226التسرع في عملية الدمج وتنادي بعدم الدمج مثل دراسة مركز التدخل المبكر )
ي دولة اإلمارات العربية المتحد. تعارض أن الغالبية العظمى من المعلمين والمعلمات ف

 مفهوم الدمج وتعتقد أنه غير مفيد سواء للطلبة المعوقين أو للطلبة العاديين. 
 مشكلة الدراسة:

م( على أن برامج الدمج لم تكن بشكل كاف في 4000أكدت دراسة )الخشرمي, 
ما أن عدد رياض األطفال, وأن أعداد المدارس التي يطبق فيها الدمج غير كاف, ك

األطفال المدمجين بها يدل على عدم االهتمام الكافي لهذه المرحلة كنقطة انطالق لبدء 
برامج الدمج, وعدم التهيئة المسبقة للروضات الحكومية التي يطبق فيها  الدمج, وأوصت 
الدراسة بضرور. االستفاد. من إيجابيات وسلبيات برامج الدمج الرائد. في المملكة العربية 

 سعودية قبل البدء في تطبيق برامج جديد..ال
كما  أن أغلب تلك الدراسات قد بنيت طبيعة اتجاهات العاملين مع الطلبة ذوي 
االحتياجات الخاصة مثل المعلمين أو المدراء أو المسئولين في التعليم نحو عملية الدمج 

سهم أو أولياء ويندر أن تكون هناك دراسة بنيت طبيعة واتجاهات الطلبة المعاقين أنف
أمورهم، لذلك كانت هذه الدراسة للوقوف على أراء الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 

 أنفسهم نحو عملية الدمج التربوي. 
 ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:

ما طبيعة اتجاهات الطالب ذوي االتجاهات الخاصة نحو عملية الدمج في  .0
 مدارس التعليم العام؟

مدى تأثير متغيري )النوع/ طبيعة اإلعاقة( في طبيعة اتجاهات الطالب ذوي  ما  .4
 االحتياجات الخاصة نحو الدمج في مدارس التعليم العام؟

 فروض الدراسة:
توجد اتجاهات سلبية لدى الطالب ذوي االتجاهات الخاصة نحو عملية الدمج  .0

 في مدارس التعليم العام.
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في طبيعة اتجاهات الطالب ذوي االتجاهات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية .4
 الخاصة نحو عملية الدمج في مدارس التعليم العام تعزى لمتغير النوع.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في طبيعة اتجاهات الطالب ذوي االتجاهات  .2
 الخاصة نحو عملية الدمج في مدارس التعليم العام تعزى لمتغير طبيعة اإلعاقة.

 ة: هدف الدراس
الوقوف على طبيعة اتجاهات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة نحو دمجهم مع 

 أقرانهم العاديين في مدارس التعليم العام وذلك باختالف النوع ونوع اإلعاقة.  
 أهمية الدراسة:

ندر. الدراسات التي بحثت موضوع الدراسة من وجهة نظر الطلبة ذوي  .0
 الكويت على حد علم الباحثين. االحتياجات الخاصة أنفسهم وخاصة في 

اإلسهام في إيصال صوت الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة إلى أصحاب  .4
 االختصاص في موضوع يخص مستقبلهم التعليمي. 

فتح آفاق جديد. للبحوث التطبيقية فيما يخص أخذ أراء واتجاهات الطلبة ذوي  .2
 عاية. االحتياجات الخاصة نحو ما يتعلق بهم من برامج وأساليب الر 

 مفاهيم الدراسة:
 االتجاهات:

بأنها حالة من االستعداد العصبي والعقلي تكونت من  All portيعرفها البورت 
خالل الخبرات السابقة للفرد وتعمل على توجيه استجابته وسلوكه نحو المواقف 

(، ويمكن معرفتها وقياسها 4002والموضوعات التي لها عالقة به )في زيدان وصادق 
الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في مقياس الدراسة )اتجاه الطالب  في هذه

 المعاقين نحو الدمج التربوي في مدارس التعليم العام(. 
 الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة:

هم الطلبة الذين لديهم قصور كلي أو جزئي بشكل مستديم في قدراتهم العقلية، 
صلية، أو األكاديمية، أو النفسية، إلى الحد الذي أو الجسمية، أو الحسية، أو التوا

 (.4007يستوجب تقديم خدمات التربية الخاصة )الموسى، وآخرون 
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إجرائيًا: هم الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة الدارسين في المدارس الحكومية 
الخاصة بطلبة التربية الخاصة من الفئات التالية: اضطرابات النطق والكالم، المعاقين 

 صريًا، المعاقين سمعيًا، المعاقين حركيًا، صعوبات التعلم، بطء التعلم. ب
 الدمج التربوي: 

تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة مع الطلبة العاديين في فصول المدرسة 
العادية أو في فصول ملحقة بالمدرسة العادية، بما تسمح به قدراتهم مع تقديم مساعد. 

 (. 4002مهم ودعم معلمي الصفوف العادية )العجمي عملية كافية لتيسير تعل
 حدود الدراسة:

(  4040- 4002طبقت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )
في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة وبعض مدارس التعليم العام التي تتضمن فصواًل 

 خاصة بطلبة صعوبات التعلم وطلبة بطء التعلم. 
 ري للدراسة:اإلطار النظ

 مفهوم الدمج: 
( أن الرررردمج التربرررروي هررررو وضررررع الطررررالب ذوي 4002يرررررى العجمرررري وعثمرررران )

االحتياجررات الخاصررة فرري المدرسررة العاديررة طرروال اليرروم أو جررزء منرره مررع اتخرراذ اإلجررراءات 
واالسررتعدادات الالزمررة مررن برررامج ومعلمررين ذو خبررر. وغرررف مصررادر وخطررط تربويررة وفرديررة 

ن تحقق األهداف وتلبي احتياجات الطالب واستفادتهم إلى أقصى حرد  ووسائط تدريس تضم
 تسمح به قدراتهم وإمكاناتهم  في كافة جوانب الشخصية. 

عمليرررة ديناميرررة تسرررتهدف إصرررالح النظرررام ( أن الررردمج 4002ويررررى عبرررد الررررزاق )
ص التعليمرري، وترروفير تعلرريم مالئررم لكافررة التالميررذ، ويركررز الرردمج علررى أهميررة تكررافؤ الفررر 

للجميرع ويسرعى إلرى فررك طروق العزلرة عررن المسرتبعدين مرن النظرام العررام، وذلرك مرن خررالل 
 تعليم وخدمة ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية مع أقرانهم العاديين

وتعرف مدرسة الدمج الشامل بالمدرسة التري ال تسرتثنى أحردا حيرث تعتمرد علرى مرا 
اسررتبعاد أي طفررل بسرربب وجررود إعاقررة لديرره  يعرررف بفلسررفة عرردم الرررفض وهررذا يعنرري عرردم

وتختلررف سياسررة الرردمج الشررامل عررن سياسررة الرردمج الجزئرري )التربرروي(، حيررث يعتمررد األول 
على سياسة الباب المفتوح لجميع الطالب بغض النظر عرن قردراتهم وإعاقراتهم وهرذا بردوره 

وضررع يررؤدي إلرري وجررود مرردارس تعكررس عرردم التجررانس الررذي يتررألف منرره المجتمررع فرري ال
 (4000الطبيعي )ديان برادلي وآخرون 



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -041- 

 أشكال الدمج: 
الدمج المكاني: وفيه يتم تعليم األطفال المعاقين ضمن صفوف خاصة، بحيث تشترك  -0

 المدرسة الخاصة مع المدرسة العادية في البناء المدرسي. 
الدمج االجتماعي: يقصد به تقليص المسافة االجتماعية بين األطفال المعوقين  -4

الملتحقين بالصفوف الخاصة مع األطفال اآلخرين، وتشجيع التفاعل التلقائي بينهم من 
 خالل األنشطة االجتماعية المختلفة كاللعب والرحالت وحصص الفن. 

الدمج الوظيفي: ويقصد به إدماج ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية،  -2
ويتم تعليمهم باستخدام نفس البرامج  وتقليل الفروق الوظيفية بينهم وبين أقرانهم،

التعليمية كل الوقت أو بعضه، أي أنه يتم تحقيق هذا النوع من الدمج بين كل من الدمج 
 (4002المكاني والدمج االجتماعي )جعفر 

 أهمية الدمج التربوي:
، 4002فيما يلي: )الشريف  للدمج أهمية في حيا. الطالب المعاق يمكن إيجازها

 (4002، العجمي 4002عبد الرزاق 
الحد من مركزية تقديم الخدمات التعليمية لفئة دون أخرى، ويتيح الفرصة  .0

لممارسة أفضل تقنيات التعليم بناًء على التنوع والتباين بين قدرات الطلبة 
 المختلفة.

كسر حاجز التمييز، ويساعد في رفع وصمة اإلعاقة الملحقة بهم، ويحسن  .4
 ر من مهاراته. سلوك الطالب االجتماعي ويطو 

يتيح الدمج للطالب ذي االحتياجات الخاصة الفرصة لفهم قدراته وإمكاناته  .2
 بالمقارنة مع الطلبة العاديين. 

يساعد الدمج على زياد. التقبل االجتماعي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من  .2
قبل أقرانهم العاديين، وتمكينهم من محاكا. سلوك األطفال العاديين 

 وزياد. التواصل بينهم.وتقليده،
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة خبرات متنوعة ا إيجاد بيئة واقعية يكتسب فيه .2

 تمكنهم من تكوين مفاهيم صحيحة واقعية عن العالم الذي يعيشون فيه. 
التطبيع والمشاركة الوظيفية التامة، وذلك من خالل التعامل اليومي الذي يعكس  .7

 للمجتمع بشكل عام.  المعايير واألنماط الثقافية
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( أن للدمج عد. فوائد على كل من الطفل المعاق 4002ويرى العجمي وعثمان )
 وعلى الطفل العادي وعلى ولي األمر يمكن تلخيصها فيما يلي: 

 األطفال المعاقون: (0
  عنرردما يشررترك الطفررل المعرراق فرري فصررول الرردمج ويالقرري الترحيررب والتقبررل مرررن

بالثقررة فري الرنفس، ويشررعره بقيمتره فري الحيررا.  اآلخررين فرإن ذلررك يعطيره الشرعور
ويتقبل إعاقته، ويردرك قدراتره وإمكاناتره فري وقرت مبكرر، كمرا يشرعره بانتمائره إلري 

 أفراد المجتمع الذي يعيش فيه. 
  يكتسب مهارات جديد. مما يجعله يتعلم مواجهرة صرعوبات الحيرا.، ويكتسرب عرددا

ا يساعد علي حدوث نمو اجتماعي من الفرص التعليمية والنماذج االجتماعية مم
 أكثر مالئمة.

  .يقلل من الوصم باإلعاقة والتصنيف الذي يصاحب برامج العزل 
  يوفر الدمج الفرص إلقامة العالقات التي سوف يحتاج لها للعيش والمشراركة فري

األعمررال واألنشررطة الترفيهيررة ويشررجعه علرري البحررث عررن ترتيبررات حياتيرره أكثررر 
 عادية. 

 لطفرل بنمرروذج شخصري اجتمراعي سررلوكي للتفراهم والتواصرل، وتقليررل الردمج يمرد ا
االعتماد المتزايد علي األم ،ويضيف رابطة عقلية وسيطة أثناء لعرب ولهرو الطفرل 

 المعاق مع أقرانه العاديين. 
  الدمج في المدارس يسهل تعايش المعاق مرع المجتمرع بعرد تخرجره، حيرث يسرهل

 المجتمع. عليه التعامل مع بيئة العمل وأفراد
 األطفال العاديون: (4

  يؤدي الدمج إلى تغيير اتجاهات الطفل العرادي نحرو الطفرل المعراق، ويشرعره بأنره
يجب أن يشترك مع الطفل المعاق في مجاالت األنشطة المختلفرة باعتبراره أل لره 

 في البشرية وليس بكائن غريب عنه.
 ميرررة قدراتررره، يشرررعر الطفرررل العرررادي أن عليررره واجبرررا نحرررو مسررراعد. المعررراق وتن

 ومشاركته في األعمال المختلفة، مما ينمي لديه المسئولية االجتماعية.
  أن الدمج يساعد الطفرل العرادي علري أن يتعرود علري تقبرل الطفرل المعراق ويشرعر

 باالرتياح مع أشخاص مختلفين عنه. 
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  إيجابيرررة األطفرررال العررراديين عنررردما يجررردون فرصرررة اللعرررب مرررع األطفرررال المعررراقين
  باستمرار

 .نظام الدمج يوفر فرص لعمل صداقات بين األشخاص المختلفين 
 اآلبررراء:  (2

 .نظام الدمج يشعر اآلباء باألمل بإمكانية تعايش أبنائهم المعاقين مع المجتمع 
  .يتعلم اآلباء طرقا جديد. لتعليم الطفل وخاصة ما يتعلق بالجانب االجتماعي 
 اعلرره مررع األطفررال العرراديين يزيررد عنرردما يررري الوالرردان تقرردم الطفررل الملحرروظ وتف

 اهتمامهما بالطفل، ويتعامالن معه بطريقة واقعية.
 .تتحسن مشاعر الوالدين تجاه طفلهما 

 الدراسات السابقة:
(: التررررررررررري هررررررررررردفت معرفرررررررررررة اتجاهرررررررررررات 4002دراسررررررررررة فوزيرررررررررررة، محمررررررررررردي ) .0

األسررررررررراتذ. نحرررررررررو دمرررررررررج التالميرررررررررذ ذوي االحتياجرررررررررات الخاصرررررررررة فررررررررري أقسرررررررررام 
خررررررالل نتررررررائج الدراسررررررة أغلبيررررررة األسرررررراتذ. يؤكرررررردون أن  التعلرررررريم العاديررررررة، مررررررن

ترررررررررردريس التالميررررررررررذ ذوي االحتياجررررررررررات الخاصررررررررررة ال يكررررررررررون مثررررررررررل التالميررررررررررذ 
العررررررررراديين، ويؤيررررررررردون أن يررررررررردرس ذوي االحتياجرررررررررات الخاصرررررررررة فررررررررري أقسرررررررررام 
خاصرررررررررة بهرررررررررم ويشررررررررررف علررررررررريهم أسررررررررراتذ. متخصصرررررررررين، خلصرررررررررت نترررررررررائج 

ذ ذوي الدراسررررررررررررة إلررررررررررررى أن اتجاهررررررررررررات األسرررررررررررراتذ. نحررررررررررررو دمررررررررررررج التالميرررررررررررر
االحتياجرررررررات الخاصررررررررة فرررررررري أقسررررررررام التعلررررررريم العررررررررادي سررررررررلبي ألنهررررررررم يتلقرررررررروا 
صررررررررعوبات مختلفررررررررة مررررررررع التالميررررررررذ ذوي االحتياجررررررررات الخاصررررررررة فرررررررري أقسررررررررام 

 التعليم العادية.  
طالبا من  16( أجريت على عينة قصدية قوامها Okyere et al., 2019)  دراسة .4

التعليم العام في غانا بهدف ذوي اضطراب نقص االنتباه من المدمجين في مدارس 
عرض خبراتهم وتجاربهم مع عملية الدمج، وذلك باستخدام أساليب عديد. لتحصيل 
البيانات كالكتابة والرسم والمقابلة والمالحظة المنظمة التي شملت بيئات التعلم 
واستراتيجيات التدريس وسلوكيات الطلبة واستجابتهم للمعلم. وطبقا لما أبداه 

في الدراسة فإن عملية الدمج قد تعود بفائد. نسبية على الطلبة الذين المشاركون 
يعانون من نقص االنتباه حيث إنهم يتلقون بعض الدعم من أقرانهم ويتفاعلون في 
مجموعات العمل التعاوني وهو ما يثري عملية التعلم والتواصل االجتماعي لديهم، 
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ا في ذلك اإليذاء اللفظي والجسدي لكنهم في الوقت ذاته يواجهون تحديات متنوعة بم
من األقران وما يقابله من ضعف في الدعم واالستجابة لهذه الحوادث من قبل 
المعلمين واألسر. وخلصت الدراسة في نتائجها إلى أن الخصائص الشخصية 
كاالضطرابات السلوكية، والبيئات التفاعلية كاألسر. والمدرسة والرفاق تؤثر جميعها 

 لى نجاح عملية الدمج في مدارس التعليم العام. بشكل مباشر ع
( على الطالب ذوي صعوبات التعلم في Knickenberg et al., 2019)  دراسة .2

مدارس ألمانيا وسويسرا لتقييم أثر الدمج على مفهوم الذات األكاديمي واالجتماعي 
هدف واالنفعالي وذلك من منظورهم الشخصي وباستخدام استبانة تقييم ذاتي طبقت ب

طالبًا وطالبة في صفوف الرابع والخامس والسادس ضمن   (712تقنينها على )
بيئات تعليمية مختلفة تشمل فصول الدمج في مدارس التعليم العام وفصول المدارس 
الخاصة.أظهرت نتائج التقييم الذاتي أن ذوي الصعوبات المدمجين في فصول مدارس 

فهوم الذات بجميع األبعاد المذكور. مقارنة التعليم العام يظهرون مستويات أقل في م
بأقرانهم المنتظمين في المدارس الخاصة رغم أن الفروق لم تكن دالة إحصائيا فيما 
بين الطلبة ضمن المجموعة الواحد.. كما أن النتائج المختصة بالجانب األكاديمي 

ول التعليم أظهرت تفوقا على الجانبين االجتماعي واالنفعالي لذوي الصعوبات في فص
العام مما استدعى التوقع أن فصول الدمج قد توفر فرصا تعليمية أكثر مالءمة 

 وكفاء. لذوي الصعوبات. 
( التي هدفت تعرف اتجاهات المعلمين نحو 4001دراسة عبد الفتاح، أريج عقاب ) .2

دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في مدارس محافظة سلفيت الحكومية، 
تقبلهم لعملية الدمج في ضوء بعض المتغيرات، الجنس، والمؤهل ومعرفة مدى 

العلمي، وسنوات الخبر.، والحالة االجتماعية، ووجود طالب ذو إعاقة داخل أسر. 
المعلم(، وتوصلت الدراسة إلى أن الدرجة الكلية االستجابات المعلمين عن جميع 

جابات المبحوثين عن هذه فقرات االستبانة إيجابية، حيث بلغت النسبة المئوية الست
(، وعدم وجود فروق ذات دالة إحصائيا في اتجاهات المعلمين نحو %77.2الفقرات )

 دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع أقرانهم. 
في الواليات المتحد. األمريكية على  (Connor & Cavendish, 2018)دراسة  .2

م بشأن هرفة وجهة نظر بهدف مع طالب المرحلة الثانوية منذوي صعوبات التعلم وذلك
خصائص المعلم ومهاراته التربوية التي تسهم في فاعلية التدريس وتدعم التعلم بشكل 

( 20أفضل في فصول الدمج الشامل. طبقت الدراسة أسلوب المقابالت الفردية مع )
طالبا ممن تلقوا تعليمهم في فصول الدمج ضمن مدارس مختلفة، وتلخصت إجابات 

لهم لمجموعتين رئيسيتين من المميزات ترتبط إحداهما بخصائص المشاركين في تفضي



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -042- 

المعلم وشخصيته كالتحلي بالصبر والقبول والتعاطف وروح الدعابة وتقديم 
االستثناءات للحاالت الخاصة، واألخرى ترتبط بالممارسات التربوية واإلجراءات التي 

ات واتباع أسلوب تفريد يتخذها المعلم لضمان تعلم الطالب كالتكرار وتحفيز المشارك
  التعليم واتباع المسارات المنهجية المرنة التي تناسب ميول الطلبة وخصائصهم.

( التررري هررردفت تعررررف اتجاهرررات مررردراء 4006دراسرررة الحرررروب، رفيررردا حمرررد محمرررود ) .7
المرردارس العامررة نحررو عمليررة دمررج الطلبررة ذوي اإلعاقررة فرري محافظررة معرران وتأثرهررا 

فيررة، وأظهرررت نتررائج الدراسررة وجررود اتجاهررات إيجابيررة نحررو برربعض المتغيرررات الديمغرا
عمليررة دمررج الطلبررة ذوي اإلعاقررة لرردى مرردراء المرردارس العامررة، وأظهرررت النتررائج عرردم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات مدراء المدارس العامة نحو عملية دمرج 

ال التخصرررص الطلبرررة ذوي اإلعاقرررة تعرررزى لكرررل مرررن متغيررررات: الخبرررر.، الجرررنس، مجررر
 ومستوى المدرسة. 

( الترري هرردفت معرفررة اتجاهررات وآراء مدرسرري 4007دراسررة السررويطي، عبررد الناصررر ) .6
وإداري المرحلررة االبتدائيررة حررول دمررج األطفررال غيررر العرراديين فرري المرردارس االبتدائيررة 

( معلمرا 000العامة في مديرية تربية جنروب الخليرل حيرث تكونرت عينرة الدراسرة مرن )
(فقرر. موزعرة علرى  47قد استخدمت الدراسة أدا. االسرتبانة والتري شرملت ) وإداريا، و

ثالثة أبعاد، وقد توصلت الدراسة إلى أن أكثر اإلعاقات قبوال في المردارس العامرة هري 
اإلعاقررات الخفيفررة والبسرريطة، وأن اتجاهررات المعلمررين نحررو الرردمج بشرركل عررام كانررت 

واإلداريرين نحرو دمرج المعروقين مرع الطلبرة  إيجابية، وأنه ال توجد فروق بين المعلمين
العاديين، كذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق تعزى لنوع المعلم أو اإلداري فيمرا 

 .يتعلق باإلدماج، كذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق تعزى لسنوات الخبر.
(: هرررررررردفت هررررررررذه الدراسررررررررة معرفررررررررة 4007دراسررررررررة الشررررررررريف، ناهررررررررل محمررررررررد ) .1

مهررررررررات التالميرررررررذ العرررررررراديين نحرررررررو دمررررررررج أبنرررررررائهن مررررررررع التالميررررررررذ اتجاهرررررررات أ
ذوي اإلعاقرررررررة فررررررري مررررررردارس التعلررررررريم العرررررررام بمكرررررررة المكرمرررررررة.  وقرررررررد اتبعرررررررت 
الدراسرررررررررة المرررررررررنهج الوصرررررررررفي التحليلررررررررري، وتكونرررررررررت عينرررررررررة الدراسرررررررررة مرررررررررن 

أمررررررًا مررررررن أمهررررررات التالميررررررذ العرررررراديين،  وقررررررد أظهرررررررت نتررررررائج الدراسررررررة ( ۳۳۳)
مهرررررررررات التالميرررررررررذ العررررررررراديين نحرررررررررو دمرررررررررج أن السرررررررررمة العامرررررررررة التجاهرررررررررات أ

أبنررررررررائهن مررررررررع التالميررررررررذ ذوي اإلعاقررررررررة فرررررررري مرررررررردارس التعلرررررررريم العررررررررام بمكررررررررة 
المكرمررررررة جرررررراءت إيجابيررررررة. كمررررررا أظهرررررررت نتررررررائج الدراسررررررة عرررررردم وجررررررود فررررررروق 
ذات داللررررررة إحصررررررائية فرررررري اتجاهررررررات أمهررررررات التالميررررررذ العرررررراديين نحررررررو دمررررررج 

ات اآلتيررررررررة: المسررررررررتوى أبنررررررررائهن مررررررررع التالميررررررررذ ذوي اإلعاقررررررررة تعررررررررزى للمتغيررررررررر 
 التعليمي وعمر التلميذ وشد. اإلعاقة.  
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( هرررررررررردفت هررررررررررذه 4002دراسررررررررررة بطاينررررررررررة،  أسررررررررررامة،  الرويلرررررررررري،  مررررررررررد   ) .2
الدراسرررررررة تعررررررررف اتجاهرررررررات المعلمرررررررين نحرررررررو دمرررررررج األطفرررررررال المعررررررراقين حركيرررررررا 
فررررررري المررررررردارس الحكوميرررررررة فررررررري شرررررررمال المملكرررررررة العربيرررررررة السرررررررعودية، وبيررررررران 

كررررررررل مررررررررن النرررررررروع والمؤهررررررررل العلمرررررررري، وسررررررررنوات عالقررررررررة هررررررررذه االتجاهررررررررات ب
الخبررررررررر..  وقررررررررد تكررررررررون مجتمررررررررع الدراسررررررررة مررررررررن جميررررررررع معلمرررررررري ومعلمررررررررات 
المرحلرررررررة االبتدائيرررررررة فررررررري شرررررررمال المملكرررررررة العربيرررررررة السرررررررعودية فررررررري منررررررراطق 

( معلمرررررررررًا ومعلمرررررررررة، 02220القريرررررررررات وتبررررررررروك وعرعرررررررررر، والبرررررررررال  عرررررررررددهم )
زار. ( معلمررررررررررررات حسررررررررررررب إحصرررررررررررراءات و 7100( معلمررررررررررررًا و )6640مررررررررررررنهم )

( معلمرررررررًا 671التربيرررررررة السرررررررعودية، فررررررري حرررررررين تكونرررررررت عينرررررررة الدراسرررررررة مرررررررن )
( مرررررررن مجتمرررررررع الدراسرررررررة.  وقرررررررد اختيرررررررروا % 2.  2ومعلمرررررررة أي مرررررررا نسررررررربته )

بطريقررررررة عشرررررروائية عنقوديررررررة مررررررن مجتمررررررع الدراسررررررة.  وقررررررام الباحثرررررران ببنرررررراء 
اسرررررررتبانة لقيررررررراس اتجاهرررررررات المعلمرررررررين والمعلمرررررررات نحرررررررو دمرررررررج األطفرررررررال ذوي 

الحركيرررررررة فررررررري المررررررردارس الحكوميرررررررة فررررررري شرررررررمال المملكرررررررة العربيرررررررة اإلعاقرررررررة 
السررررررررعودية، وقررررررررد تؤكررررررررد مررررررررن صرررررررردق األدا. وثباتهررررررررا باسررررررررتخدام اإلجررررررررراءات 
المناسررررررربة، وقرررررررد أظهررررررررت النترررررررائج أن اتجاهرررررررات عينرررررررة الدراسرررررررة نحرررررررو دمرررررررج 
األطفرررررررال المعررررررراقين حركيرررررررا فررررررري المررررررردارس الحكوميرررررررة كانرررررررت إيجابيرررررررة.  وان 

حصرررررررائية عنرررررررد مسرررررررتوى الداللرررررررة اإلحصرررررررائية )  هنررررررراك فروقرررررررا ذات داللرررررررة إ
تعرررررررزي لمتغيرررررررر النررررررروع لصرررررررالح الرررررررذكور، ولمتغيرررررررر الخبرررررررر. لصرررررررالح ذوي ’( 02

( سرررررررنوات فررررررري حرررررررين لرررررررم تظهرررررررر فرررررررروق المتغيرررررررر 2 - 0الخبرررررررر. القصرررررررير. )
 التخصص.  

( التي هدفت تعرف مستوى رضرا أوليراء األمرور 4002دراسة الطالفحة، عبد الحميد ) .00
وي الصررعوبات التعليميررة فرري المرردارس العاديررة، ومرردى تبرراين هررذا عررن دمررج األطفررال ذ

( ١٠٣وتكونت عينة الدراسة مرن ) .المستوى في ضوء متغيرر الجنس والمؤهل العلمي
ولي أمر طالب وطالبة، وألغرراض هرذه الدراسي قام الباحث بتطروير )اسرتبانة( لقيراس 

عليميرة فري المردارس العاديرة، رضا أولياء األمور عن دمج أطفالهم ذوي الصرعوبات الت
وجرراء رضررا أوليرراء األمررور عررن دمررج  وتررم التحقررق مررن صرردق وثبررات أدا. الدراسررة. 

أطفالهم ذوي الرصعوبات التعليميرة فري المدارس العادية حسب مجاالت الدراسرة تنازليرًا 
ر علرى الترتيرب الترررالي: كفايررة المعلررم، المجررال األكراديمي والبيئرة التعليميررة، حيرث عبرر

وأشارت النتائج إلرى وجرود فرروق ذات داللرة  .أولياء األمور عن رضاهم بعملية الدمج
علررى المجررال األكرراديمي تعررزى إلررى متغيررر 05.=@))إحصررائيا عنرررد مرررستوى الداللرررة 

النوع ولصالح األمهات. كما أشارت النتائج إلى وجود فرروق ذات داللرة إحصرائيا عنرد 
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ع مجرراالت الدراسررة واألدا. الكليررة تعررزى لمتغيررر علررى جميرر05.=@)مسررتوى الداللرررة  )
 .المؤهل العلمي

( هررررررردفت هرررررررذه الدراسرررررررة 4002دراسرررررررة أبرررررررو خيرررررررران،  هبرررررررة عبرررررررد الفتررررررراح ) .00
تعررررررررف اتجاهرررررررات المعلمرررررررين والمعلمرررررررات نحرررررررو دمرررررررج الطلبرررررررة ذوي صرررررررعوبات 
الررررررتعلم فررررررري المرررررردارس الحكوميرررررررة فرررررري محافظرررررررة الخليررررررل فررررررري ضرررررروء بعرررررررض 

خبرررررررر. و المؤهرررررررل العلمررررررري و العمرررررررر و الحالرررررررة المتغيررررررررات )النررررررروع و سرررررررنوات ال
االجتماعيرررررررة و المديريررررررررة و طبيعرررررررة المرررررررراد. الترررررررري يدرسرررررررها المعلررررررررم(.  وقررررررررد 

معلمرررررررررا ومعلمرررررررررة، وأظهررررررررررت نترررررررررائج  002تكونرررررررررت عينرررررررررة الدراسرررررررررة مرررررررررن 
الدراسررررررررة عرررررررردم وجررررررررود فررررررررروق دالررررررررة إحصررررررررائيا تعررررررررزي لمتغيرررررررررات الدراسررررررررة 

ت الخبررررررررر.( كمررررررررا )الجررررررررنس والمؤهررررررررل العلمرررررررري والمديريررررررررة والعمررررررررر و سررررررررنوا
أظهرررررررررت الدراسررررررررة وجررررررررود فررررررررروق دالررررررررة إحصررررررررائيا لمتغيررررررررر طبيعررررررررة المرررررررراد. 
التعليميرررررررة الترررررررري يدرسررررررررها المعلررررررررم والمعلمررررررررة لصررررررررالح المعلمررررررررين والمعلمررررررررات 

 الذين يدرسون في غرف المصادر. 
( هررردفت الدراسرررة فحرررص طبيعرررة اتجاهرررات المرررديرين 4002دراسرررة العجمررري، حمرررد ) .04

ذوي االحتياجرررات الخاصرررة، ومررردارس التعلررريم العرررام  والمعلمرررين العررراملين فررري مررردارس
)المردارس العاديرة، والمردارس التري بهرا فصرول للمعراقين(، نحرو الردمج التربروي لررذوي 
االحتياجررات الخاصررة مررع أقرررانهم العرراديين فرري مرردارس التعلرريم العررام، وذلررك برراختالف 

مكان العمل، المرحلرة بعض المتغيرات الديمغرافية مثل )النوع، الخبر.، المؤهل العلمي، 
( من المديرين والمعلمين، واستخدم الباحث 262التعليمية(، وقد بلغت عينة الدراسة )

مقياسًا من إعرداده لقيراس االتجاهرات نحرو عمليرة الردمج التربروي، وتوصرلت الدراسرة 
إلى عد. نتائج من أهمها: أن اإلعاقة الحركية أكثر فئات التربية الخاصة قبرواًل للردمج 

وجهة نظر عينة الدراسة، يتلوها كل من صرعوبات الرتعلم، والتفروق العقلري، وبرطء من 
التعلم، واضطرابات النطق والكالم ثم اإلعاقة السمعية واإلعاقرة البصررية، ومرن ثرم كرل 
مررن متالزمررة الررداون، والتوحررد، اإلعاقررة الذهنيررة، والشررلل الرردماغي، أمررا مررا يخررتص 

إيجابيررررًا، وبالنسرررربة للفررررروق بررررين المتغيرررررات  باالتجرررراه نحررررو الرررردمج، فكرررران االتجرررراه
الديمغرافيررة فرري الدراسررة فقررد أظهرررت الدراسررة بالنسرربة لالتجرراه نحررو الرردمج بحسررب 
الجررنس عرردم وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية، وبالنسرربة للفررروق فرري االتجرراه نحررو 
بة الدمج بحسب نوع الوظيفة، فكانت الفرروق دالرة إحصرائيًا لصرالح المعلمرين، وبالنسر

لالتجرراه نحررو الرردمج بحسرررب نرروع التعلرريم فقررد كانرررت الفررروق دالررة إحصررائيًا لصرررالح 
العاملين في المدارس التي تطبق الدمج، في حين لم تظهرر فرروق دالرة إحصرائيًا برين 
المررديرين بالنسرربة لنرروع التعلرريم وبالنسرربة لالتجرراه نحررو الرردمج بحسررب الخبررر. فكانررت 

سررنوات( وبالنسرربة لالتجرراه نحررو الرردمج  2 – 0)الفررروق دالررة إحصررائيًا لصررالح خبررر. 
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بحسب المؤهالت العلمية فكانت الفروق دالة إحصائيًا لصالح الجامعيين، فري حرين لرم 
 تظهر النتائج فروق دالة إحصائيًا في االتجاه نحو الدمج بحسب المرحلة التعليمية.

تالميذ (التي هدفت الكشف عن االتجاهات العامة لل4002دراسة زيدان وصادق ) .02
والمعلمين نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة، والتعرف على مدى فاعلية إستراتيجية 
الدمج وعالقتها باالتجاهات العامة للتالميذ والمعلمين وأولياء أمورهم، وتكونت عينة 

( موزعين بين معلمين للمدارس العادية والمدارس ذوي االحتياجات 001الدراسة من )
في المرحلة اإلعدادية(  40في المرحلة االبتدائية، و 40ًا )( تلميذ20الخاصة، و)

أسر. من مستوى تعليمي  40أسر. من مستوى تعليم مرتفع، و 40( أسر. )20و)
متوسط(، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات معلمي 

لدمج، المدارس العادية ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة في اتجاه المعلمين نحو ا
ووجود فروق بالنسبة التجاهات الطلبة في المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة 
نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية وكانت الفروق لصالح طلبة 
المرحلة اإلعدادية، في حين لم تظهر فروق في االتجاه نحو الدمج بسبب المستوى 

 التعليمي لألسر.. 
( حيث قام بدراسة تحليلية للدراسات العلمية وأوراق العمل 4002اللة )دراسة أبو ج .02

التي تقدم في برامج التطبيق لمشروع الدمج في عدد من دول العالم، وقانون األمم 
المتحد. واليونسكو والملتقيات والندوات والتوصيات التي قدمت في المؤتمرات الخاصة 

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في  بذوي االحتياجات الخاصة حول االتجاه نحو
مؤسسات التعليم )الممارسات والتحديات(، وقد توصلت الدراسة إلى عد. نتائج كان 
من أهمها: أن جميع دول العالم تقر بضرور. تطبيق برنامج الدمج في مراحل التعليم 
 المختلفة لما له من أثار إيجابية على نفسية الطالب المعاق ونفسية ولي األمر، أن
عملية الدمج تعطي الطلبة المعاقين حقهم في التعليم، إن عملية الدمج تعد نقلة 

 نوعية متقدمة تهتم بالجوانب اإلنسانية.
( التي هدفت تعرف طبيعة االتجاهات نحو ذوي 4002دراسة الخالدي، خالد ) .02

الحاجات الخاصة من وجهة نظر المعلمين والطالب العاديين في شمال المملكة 
( طالبًا، وتوصلت 202( معلمًا، و )422السعودية، وقد بلغت عينة الدراسة )العربية 

الدراسة إلى عد. نتائج من أهمها: أن اتجاهات كل من المعلمين والطالب العاديين 
كانت إيجابية نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة، كما اتفق المعلمين والطالب 

عاقة السمعية، اإلعاقة الحركية، اإلعاقة العاديين في ترتيب أولوية الدمج كما يلي: اإل
البصرية، اإلعاقة العقلية، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في اتجاهات 
ل المعلمين )التقبل، الدمج، الدرجة الكلية( نحو الطالب ذوي الحاجات الخاصة تبعًا لك
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من: الفئة العمرية للمعلم و المؤهل العلمي للمعلم، إال أن هناك فروقًا دالة على بعد 
( وكذلك لصالح 20أقل من  -20المعرفة السابقة لصالح كل من: الفئة العمرية )

 المؤهل العلمي )الدبلوم(.
( من مديري 201التي قامت بإجراء دراسة مسحية لر) Praisner( 4002دراسة ) .07

البتدائية للتعرف على اتجاهاتهم نحو الدمج التربوي وعالقة ذلك ببعض المدارس ا
المتغيرات مثل: التدريب،  والخبر., ووجهة النظر حول تحديد المكان التربوي المالئم، 

( )واحد من كل خمسة( من المديرين كانت %40وقد أشارت النتائج إلى أن حوالي )
نما كانت األغلبية غير متأكدين من اتجاهاتهم إيجابية نحو الدمج التربوي, بي

اتجاهاتهم, وقد كان للخبرات االيجابية مع التالميذ المعوقين, وكذلك االطالع على 
مفاهيم التربية الخاصة وتطبيقاتها أثر في تكوين اتجاهات ايجابية أكثر نحو الدمج, 

لمعوقين أيضا كان لدى المديرين ذوي االتجاهات والخبرات االيجابية مع التالميذ ا
الرغبة في وضع هؤالء التالميذ في اقل البيئات تقييدا, وأظهرت النتائج وجود بعض 
االختالفات في تحديد المكان التربوي والخبر. بين فئات اإلعاقة، وقد ركزت نتائج 
الدراية على أهمية تزويد المديرين بخبرات ايجابية من خالل تطبيقات الدمج مع 

 لك تزويدهم بدورات تدريبية محدد. حول الدمج التربوي.مختلف فئات اإلعاقة, وكذ
( التي هدفت تعرف الصعوبات التي تواجه الطلبة 4002دراسة الحناوي، جمال ) .06

المعوقين في التعليم العام من وجهة نظر أولياء أمورهم ومعلميهم, وبيان ما إذا كانت 
ميذ المعوقين في هناك فروق في اتجاهاتهم نحو الصعوبات التي تواجه دمج التال

التعليم العام تبعا لمتغيرات الدراسة، وقد تم إجراء الدراسة على عينة مكونة من 
( معلمًا ومعلمة وهم الذين استجابوا من مجتمع الدراسة 26( ولي أمر و)060)

( معلمًا ومعلمة، وقد تم جمع بيانات الدراسة عن 20( ولي أمر و)262المكون من )
على خصائص المستجيبين, وكذلك التالميذ المعوقين, إضافة طريق استبانة اشتملت 

( فقر. متعلقة بالصعوبات التي تواجه دمج التالميذ المعوقين في التعليم العام 22إلى )
موزعه على مجاالت الدراسة الستة وهي: اإلدار. المدرسية, والمبنى المدرسي 

العاديون, والمنهاج الدراسي, والتجهيزات المدرسية, والمعلمون والمعلمات, والتالميذ 
والمجتمع المحلي، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها ما يلي: إن هناك 
صعوبات عالية تواجه دمج التالميذ أصحاب اإلعاقات في التعليم العام من وجهة نظر 
أولياء أمورهم ومعلميهم على جميع مجاالت الدراسة، تبين وجود فروق في اتجاهات 

لمين والمعلمات وأولياء األمور لصالح المعلمين والمعلمات على مجاالت الدراسة المع
 باستثناء مجالي المبنى المدرسي والتجهيزات المدرسية والمجتمع المحلي.
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التي هدفت التحقق عما إذا كانت اتجاهات أولياء األمور,  Beyer( 4004دراسة ) .01
والمديرين تختلف باختالف نموذج والمعلمين العاديين, ومعلمي التربية الخاصة, 

الدمج للتالميذ غير العاديين في مدرسة سلفر فالي الثانوية بوالية كاليفورنيا 
األمريكية، وقد كانت العينة التي تم اختيارها لهذه الدراسة تشتمل على األهالي, 
ذ والمديرين, والمعلمين العاديين, ومعلمي التربية الخاصة الذين يعلمون مع التالمي
غير العاديين في المدرسة, وقد تم الحصول على البيانات من العينة للتعرف على 
اتجاهاتهم نحو وضع التالميذ غير العاديين في الصفوف العادية واألثر الذي يحدثه 
في المدرسة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك اختالفًا في االتجاهات التي عبر 

لمو التربية الخاصة فيما يتعلق بمفهوم دمج التالميذ عنها المعلمون العاديون ومع
غير العاديين،  حيث أظهر المعلمون العاديون اتجاها ايجابيا نحو الدمج, في حين 
أظهر معلمو التربية الخاصة اتجاها سلبيا، أما الفروق بين األهالي والمديرين فقد 

هناك فرق بسيط فقد كان  كانت قليلة جدًا نحو التالميذ غير العاديين, وإذا ما كان
 ذلك في االتجاه نحو مفهوم الدمج.

التي فحصت اتجاهات ومدركات التالميذ العاديين  Marzano( 4004دراسة ) .02
وأهاليهم نحو الدمج التربوي, وأثر متطلبات معايير محتوى المنهج في والية 

وقد تضمنت نيوجيرسي األمريكية على اتجاهات المشاركين ومدركاتهم للدمج التربوي، 
( من تالميذ الطبقة المتوسطة بتلك الوالية. وقد 27( من األهالي و)22العينة )

خلصت الدراسة إلى أن األهالي بشكل عام أكثر اهتمامًا باألداء األكاديمي ألبنائهم 
عند مقارنتهم بالتالميذ, في حين كان التالميذ أكثر تقباًل للدمج عند مقارنتهم 

 باألهالي.
 الدراسات السابقة:تعليق على 

باالطالع على نتائج الدراسات السابقة، نجد هناك تعارضًا بين مؤيد ومعارض 
للدمج حيث أيدت بعض الدراسات فكر. الدمج، فيما عارضت دراسات أخرى فكر. الدمج، 
كما يتبين من تلك الدراسات اختالف وتضارب نتائجها بين اتفاق واختالف حول الدمج 

يرات الديمجرافية، فضاًل عن أنه لم يطبق شيء من تلك الدراسات في وتأثره ببعض المتغ
الكويت، حيث إن البيئة الكويتية مازالت بكرًا في بحث االتجاه نحو عملية الدمج التربوي، 
 وكذلك ال توجد دراسات تبين اتجاه المعاقين أنفسهم نحو عملية الدمج سوى دراسة

Knickenberg et al., 2019   اتجاه ذوي صعوبات التعلم نحو الدمجالتي بحثت 
على حد علم الباحث، مما يعني الحاجة لمثل هذه الدراسة وخاصة في ظل القانون 

الخاص برعاية المعاقين ودمجهم في المدارس العادية، فضاًل عن  1/4000الكويتي 
 ين.االتجاه العالمي بضرور. الدمج التربوي لذوي االحتياجات الخاصة مع أقرانهم العادي
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واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تأكيد مشكلتها وكتابة اإلطار 
النظري مع االستفاد. منها في إعداد األدا. وبعض اإلجراءات المنهجية واالسترشاد بما ورد 

 بها من مراجع.
 منهجية الدراسة وإجراءاتها:

 منهج الدراسة:
مقارنة، حيث يهتم هذا المنهج بجمع اتبع الباحث المنهج الوصفي للدراسات ال

البيانات بهدف وصف الظواهر، ومن ثم مقارنتها ببعض المتغيرات الديمجرافية المتعلقة 
 بالظاهر. محل الوصف. 
 مجتمع الدراسة:

شمل مجتمع الدراسة جميع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة من الفئات التالية: 
لنطق والكالم، واإلعاقة السمعية، واإلعاقة صعوبات التعلم، وبطء التعلم، واضطراب ا

البصرية، واإلعاقة الحركية الدارسين في المدارس الحكومية المختصة بتعليم ذوي 
 االحتياجات الخاصة. 
 عينة الدراسة:

اشتملت عينة الدراسة على طلبة بعض فئات التربية الخاصة )ذكورًا وإناثًا(، في 
( 706حتياجات الخاصة، وقد بلغت عينة الدراسة )المدارس الحكومية الخاصة بطلبة اال

من الطالب والطالبات، تم اختيارهم بطريقة عشوائية،  وقد اختلفت أعداد الطلبة بناء على 
 نسب أعدادهم في تلك المدارس، والجدول التالي يبين وصف عينة الدراسة:

 وصف عينة الدراسة (0جدول )
 إناث ذكور الفئة م
 20 26 كالماضطراب النطق وال 0
 20 22 اإلعاقة البصرية 4
 27 26 اإلعاقة السمعية 2
 21 27 اإلعاقة الحركية 2
 22 72 صعوبات التعلم 2
 22 27 بطء التعلم 7

 462 222 المجموع
 706 المجموع الكلي
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 أدا. الدراسة:
استخدم الباحثون مقياسًا من تصميمهم لقياس اتجاهات الطلبة المعاقين في 

تربية الخاصة ومدارس التعليم العام نحو الدمج التربوي، يحتوي المقياس على مدارس ال
( بندًا صيغت بعبارات تقريرية، يجيب عليها المفحوص بأحد الخيارات المتاحة بحسب 42)

مقياس ليكرت ذي الخمس مستويات، ويطبق على األفراد منفصلين أو بشكل جماعي، كما 
مقياس سؤااًل كتب بعد تعبئة البيانات الديموجرافية أنه غير موقوت بزمن، وفي أعلى ال

 وقبل بنود االستبانة مفاده: ما فئات التربية الخاصة األكثر قبواًل للدمج من وجهة نظرك؟.
 خطوات تصميم المقياس: -
 تم جمع عبارات المقياس عن طريقين هما: -جمع المعلومات: .0
ي االحتياجات الخاصة ومدارس ( استبانة على الطلبة في مدارس ذو 200توزيع ) -أ 

التعليم العام، وقد تضمنت االستبانة السؤال التالي: ما إيجابيات وسلبيات دمج الطلبة ذوي 
 االحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين في مدارس التعليم العام من وجهة نظرك؟

( استبانة من االستبيانات الموزعة، وبعد فرز االستجابات 406وقد تم جمع )
 ( عبار. حصلت على أعلى تكرار.07اختير منها )

الرجوع لبعض المقاييس المتواتر. في األدب السابق والمطبقة على البيئة العربية  -ب     
،، وقد اختار 4002، الخطيب 4002، الخالدي 4002، جعفر 4002مثل الشريف 
 ( عبار..07الباحثون منها )

 -بناء العبارات: .4
ناء العبارات أن تكون جديد. في تركيبها )قدر اإلمكان( وفي حاول الباحثون في ب -أ 

 .إيجازها
 ( بند.20قام الباحثون بتصميم المقياس من ) -ب 
. عرض المقياس على مجموعة من المحكمين المختصين من قسم التربية الخاصة 2

ل بكلية التربية األساسية، وقد تمت موافقتهم على صالحية المقياس، بما في ذلك السؤا
الذي يسبق االستبانة والذي مفاده: ما فئات التربية الخاصة األكثر قبواًل للدمج من وجهة 

( بند، كما 42( بنود، ليصبح عدد بنود المقياس )2نظرك؟ وتمت الموافقة بعد استبعاد )
 تم إجراء بعض التعديل في صياغة بعض العبارات.
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 -تقنين المقياس: -2
بهدف حساب معامالت صدقه وثباته على عينة  قام الباحثون بتطبيق المقياس

عشوائية من الطالب والطالبات في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة ومدارس التعليم 
(، وبعد التطبيق قام الباحثون بإدخال البيانات في الحاسب 20العام، وبل  أفراد العينة )

( 2قام الباحث باستبعاد )اآللي، ومن ثم قام باستخدام التحليل العاملي، والذي على أثره 
(،، ليصبح عدد بنود المقياس 0.2( بندًا كانت تشبعاتها أقل من )42بنود من أصل )

 ( بندًا. 42)
 تقدير الدرجات على المقياس: -

( درجة، وأقل درجة يحصل عليها 040تشتمل الدرجة الكلية للمقياس على )
( بند، ويتضمن 42على ) ( درجة، حيث إن المقياس يحتوي 42المفحوص في المقياس )

( استجابات يتراوح تقدير الدرجة لتلك االستجابات من درجة إلى خمس درجات، 2كل بند )
 مع مراعا. تقدير بعض العبارات السالبة.

 صدق وثبات المقياس: -
استخدم الباحثون في حساب صدق االختبار: صدق االتساق الداخلي، والذي 

اس بالدرجة الكلية للمقياس، والجدول التالي يبين يعني مدى ارتباط درجة بنود المقي
 معامالت االتساق الداخلي لبنود المقياس.

 معامالت ارتباط بنود الدراسة بالدرجة الكلية للمقياس (4جدول )
 االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند
0 0.272** 7 0.761** 00 272**. 07 0.620** 
4 0.762** 6 0.762** 04 0.242** 06 0.226** 
2 0.622** 1 0.224** 02 0.240** 01 0.271** 
2 0.702** 2 0.262** 02 0.241** 02 0.722** 
2 0.716** 00 0.720** 02 0.761** 40 0.612** 
40 0.226** 44 0.224** 42 0.272** 42 0.722** 

 0.00** دال عند مستوى 
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 ثانيًا: ثبات المقياس:
استخدم الباحثون لقياس ثبات المقياس معادلة ألفا كرنبال باإلضافة إلى 

 التجزئة النصفية والجدول التالي يبين معامالت الثبات بكال الطريقتين.
 معادلة ألفا كرنبال والتجزئة النصفية للمقياس (2جدول )

 
 التجزئة النصفية معامل ألفا

 إناث ذكور
 ذكور
 وإناث

 إناث ذكور
 ذكور
 اثوإن

 0.60 0.71 0.62 0.17 0.17 0.16 المقياس
يتبين مما سبق ما يتميز به المقياس من صدق وثبات عاليين، وهذا مما يطمئن 

 الباحث الستخدامه في هذه الدراسة.
 استخدم الباحثون المعامالت اإلحصائية التالية:المعامالت اإلحصائية: 

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية 
 باط البسيط بيرسون معامل االرت 
  اختبار )ت( للمقارنات 

 سارت الدراسة وفق الخطوات التالية:إجراءات الدراسة: 
االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدمج لذوي  .0

 االحتياجات الخاصة.
 كتابة اإلطار النظري للدراسة. .4
 إعداد أدا. الدراسة في صورتها األولية. .2
 من صدق وثبات األدا. وعمل التعديالت المطلوبة.التحقق  .2
 إعداد األدا. في صورتها النهائية. .2
 تحديد عينة الدراسة. .7
تطبيق أدا. الدراسة على عينة الدراسة من جانب الباحثين في فتر. حوالي ثالثة  .6

 أيام.
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 جمع األدا. وتجميع البيانات وتبويبها وتحليلها. .1
 المقترحات.استخالص النتائج وكتابة التوصيات و  .2

 نتائج الدراسة:
السؤال األول الذي نص على ما يلي: ما طبيعة الطالب ذوي االحتياجات 

 الخاصة نحو عملية الدمج بمدارس التعليم العام؟
لإلجابة عن هذا السؤال تمت صياغة الفرض األول للدراسة والتحقق منه، حيث 

طالب ذوي االتجاهات نص الفرض األول على ما يلي: توجد اتجاهات سلبية لدى ال
 الخاصة نحو عملية الدمج في مدارس التعليم العام.

وللتحقق من الفرض السابق قام الباحثون باستخدام اختبار )ت( للعينة الواحد.، 
( هي المتوسط الحسابي الذي سوف يتم مقارنته بمتوسط عينة 70حيث اعتبر الدرجة )

الدرجة المتوسطة لمدى الدرجات في الدراسة، وقد تم اختيار هذه الدرجة بناء على 
( بند وتدرج خماسي يبدأ بدرجة واحد. 42المقياس، حيث إن المقياس يحتوي على )

( لذلك قام 040وينتهي بخمس درجات، وبالتالي يكون أعلى درجة في المقياس هي )
(، والجدول التالي يبين 70( ليكون متوسط الدرجة )4الباحثون بقسمة هذه الدرجة على )

 لك: ذ
اختبار )ت( للعينة الواحد. للفروق بين متوسط العينة ومتوسط درجة  (2جدول رقم )

 المقياس 
 في االتجاه نحو الدمج
 70المتوسط الحسابي للمقارنة   

المتوسط الحسابي 
 الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري للعينة للعينة

60.44 02.62 40.02 0.000 
( بين 0.000ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )يتضح من الجدول السابق وج

متوسط عينة الدراسة ومتوسط درجات المقياس المحسوب لصالح متوسط عينة 
الدراسة، وعليه فإنه يمكن القول بأن اتجاهات عينة الدراسة كانت بشكل عام 

 إيجابية نحو الدمج. 
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)النوع/ طبيعة السؤال الثاني الذي نص على ما يلي: ما مدى تأثير متغير 
اإلعاقة( في طبيعة اتجاهات الطالب ذوي االحتياجات الخاصة نحو عملية 

 الدمج بمدارس التعليم العام؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضين الثاني والثالث للدراسة، حيث نصا 

 على ما يلي:
ات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في طبيعة اتجاهات الطالب ذوي االتجاه .0

 الخاصة نحو عملية الدمج في مدارس التعليم العام تعزى لمتغير النوع.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في طبيعة اتجاهات الطالب ذوي االتجاهات  .4

 الخاصة نحو عملية الدمج في مدارس التعليم العام تعزى لمتغير طبيعة اإلعاقة.
 ي:وتم التحقق من الفرضين السابقين على النحو التال

 أواًل: متغير النوع
للتحقق من الفرض السابق قام الباحثون باستخدام اختبار )ت( للعينات 

 المستقلة، والجدول التالي يبين ذلك:
 المتوسطات )ت( واالنحرافات المعيارية )ع( بين الذكور واإلناث بمقياس الدمج (2جدول )

 
  462إناث ن   222ذكور ن   

 ت
 
 ع م ع م الداللة

 0.264 0.03 04.22 27.20 04.24 27.24 للمقياسرجة الكلية الد
يتبين من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو 
الدمج التربوي لذوي االحتياجات الخاصة تعزى لمتغير النوع، وهذا يدل على أن االختالف 

 في النوع ال يؤثر في درجة االتجاه نحو الدمج.
ء النتيجة السابقة يتم قبول الفرض الثاني للدراسة الذي نص على ما وفي ضو 

يلي: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في طبيعة اتجاهات الطالب ذوي االتجاهات 
 الخاصة نحو عملية الدمج في مدارس التعليم العام تعزى لمتغير النوع.

 ثانيًا: متغير طبيعة اإلعاقة
اإلعاقة في رؤية عينة الدراسة لعملية الدمج للتحقق من مدى تأثير متغير 

بمدارس التعليم العام قام الباحثون بسؤال كل فرد من عينة الدراسة هل ترغب بأن تدرس 
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مدموجًا مع الطلبة العاديين في المدارس الحكومية ؟ ومن ثم قام الباحثون بحساب 
بناء على العدد الكلي التكرارات الموافقة على الدمج، ومن ثم تم حساب النسب المئوية 

للتكرارات، وبالتالي يكون مجموع النسب المئوية المحسوبة لكل فئة من فئات التربية 
الخاصة هي نسبة مئوية منفصلة تمامًا عن النسب المئوية المحسوبة للفئات األخرى، 

 والجدول التالي يبين التكرارات والنسب المئوية المستخدمة:
 النسب على فئات الدمججدول التكرارات و  (7جدول )

 النسبة المئوية التكرارات العينة الفئة م
 27.62 27 21 اضطراب النطق والكالم 0
 76.04 72 22 اإلعاقة البصرية 4
 77.47 22 12 اإلعاقة السمعية 2
 64.00 62 002 اإلعاقة الحركية 2
 14.72 27 006 صعوبات التعلم 2
 62.01 14 000 بطء التعلم 7

 76.02 206 706 الكلي المجموع
يتبين من الجدول السابق أن اإلعاقات التعليمية هي أكثر فئات التربية الخاصة 
قبواًل للدمج من وجهة نظر المعاقين أنفسهم، حيث كانت صعوبات التعلم هي أكثر فئات 
ذلك التربية الخاصة قبواًل للدمج، ثم فئة بطء التعلم، يتلوها فئة اإلعاقة الحركية، ثم بعد 

أتت اإلعاقات الحسية كل من اإلعاقة البصرية واإلعاقة السمعية وكانت فئة اضطراب 
 النطق والكالم في المرتبة األخير.. 

ولمزيد من اإليضاح وتقدير اتجاه عينة الدراسة نحو دمج تلك الفئات، قام 
ساوية الباحثون باستخدام الربيعات والتي تعني تقسيم قيم الظاهر. إلى أربع أقسام مت

العدد، بحيث يكون ما تحت الربيع األول ربع القيم، وما فوقه ثالثة أرباع القيم، والربيع 
الثاني يقسم الظاهر. إلى جزأين متساويين، والربيع الثالث يعني أن تحته ثالثة أرباع القيم، 

 (، لذا فقد قام الباحثون بتقسيم تلك النسب المئوية باستخدام0222وفوقه ربع )األشقر 
نظام اإلرباعيات، وقد حدد الباحثون تلك اإلرباعيات، بحيث تم طرح أقل قيمة من أعلى 

   2 – 22.27) 2( ثم قسم الناتج على 22.27   27.62 – 14.72قيمة )
وعليه فإن تحديد درجة اإلرباعيات  00.22(، لتكون الدرجة بين كل إرباعي 00.22
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، واإلرباعي الثاني من أعلى 21.44ى إل 27.62ستكون كما يلي: اإلرباعي األول من 
، واإلرباعي 60.4إلى  22.60، واإلرباعي الثالث من أعلى من 22.60إلى  21.44من 

 . 14.72إلى  60.4الرابع من أعلى من 
وبالنظر إلى القيم )النسب المئوية( في الجدول السابق يتبين أن كل من فئة 

الحركية كانت في اإلرباعي الرابع والذي صعوبات التعلم وفئة بطء التعلم وفئة اإلعاقة 
يعني أعلى اتجاه نحو قبول الدمج من وجهة نظر عينة الدراسة، في حين وقعت اإلعاقات 
الحسية اإلعاقة البصرية واإلعاقة السمعية في المربع الثالث والذي يشير إلى ارتفاع 

التعلم واإلعاقة االتجاه نحو قبول دمج تلك الفئات بعد كل من صعوبات التعلم وبطء 
الحركية من وجهة نظر عينة الدراسة، في حين وقعت فئة اضطراب النطق والكالم في 

 المربع األول والذي يعني تدني درجة االتجاه نحو قبول الدمج. 
وفي ضوء النتيجة السابقة يتم رفض الفرض الثالث للدراسة الذي نص على ما 

طبيعة اتجاهات الطالب ذوي االتجاهات يلي: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 
الخاصة نحو عملية الدمج في مدارس التعليم العام تعزى لمتغير طبيعة اإلعاقة. ويتم 
قبول الفرض البديل الذي نص على ما يلي: توجد فروق ذات داللة إحصائية في طبيعة 

العام تعزى  اتجاهات الطالب ذوي االتجاهات الخاصة نحو عملية الدمج في مدارس التعليم
 لمتغير طبيعة اإلعاقة.
 مناقشة النتائج: 

أشارت النتائج إلى أن االتجاهات نحو الدمج كانت النتائج إيجابية، مما يعني أن 
االتجاه نحو الدمج بشكل عام كان إيجابيًا، وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 

ودراسة الشريف  (4006ودراسة الحروب )  Knickenberg et al., 2019دراسة 
( ودراسة العجمي 4002( وأبو خيران )4002( ودراسة بطاينه والرويلي )4007)
( والتي توصلت إلى أن الدمج حقق فوائد كبير. في 4007( ودراسة الموسى )4002)

البيئة السعودية، وبالنسبة للفروق بين النوع فقد أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات 
( ودراسة السويطي 4006ق هذه النتيجة مع دراسة الحروب )داللة إحصائية، وتتواف

( في حين أن هذه النتيجة 4002( ودراسة أبو خيران )4007( ودراسة الشريف )4007)
( والتي أثبتت أن االتجاه نحو 4002تخالف ما توصلت إليه دراسة بطاينه والرويلي )
تت وجود فروق ذات داللة ( والتي أثب4002الدمج جاء لصالح الذكور، ودراسة الدغيش )

في االتجاه بين الطالب والطالبات نحو المعوقين لصالح الطالبات، ولعل السبب يرجع 
الختالف مجتمع الدراسة واألدوات المستخدمة في كال الدراستين، ولكون دراسة الدغيش 



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -023- 

أجريت على الطالب قبل أن يمارسوا العمل الفعلي، فضاًل عن صغر سنهم وعدم نضجهم، 
 ا قد يأباه بعض الشباب في سن المراهقة من التعامل مع المعوقين. وم

كما أثبتت نتائج الدراسة أن فئات التربية الخاصة األكثر قبواًل للدمج من وجهة 
نظر عينة الدراسة هم: فئة صعوبات التعلم وفئة بطء التعلم وفئة اإلعاقة الحركية.  ثم 

ج كل من: فئة اإلعاقة البصرية وفئة اإلعاقة جاءت في المرتبة الثانية في القبول للدم
السمعية، في حين كانت أقل الفئات قبواًل للدمج  فئة اضطراب النطق والكالم حيث كانت 

 أقل الفئات قبواًل للدمج من وجهة نظرهم. 
ولعل السبب في كون فئة صعوبات التعلم وفئة بطء التعلم هم األكثر قبواًل للدمج 

جسدية ال يعانون من إعاقة جسدية، وتكمن مشكلتهم فيما يعانونه كونهم من الناحية ال
من إعاقة تعليمية غير ظاهر. ويمكن أن يتم التعامل معها بصور. غير مباشر. وغير 
محرجة للطالب وخاصة إذا ما توافرت البيئة المشجعة والراعية لمثل هذه الحاالت، فضاًل 

بطء التعلم( من عالقات  -)صعوبات التعلم عن ما يتمتعون به أصحاب اإلعاقات التعليمية
 اجتماعية مقبولة مع الطالب تمكنهم من االندماج. 

فضاًل أن فئة صعوبات التعلم أكثر انتشارًا حيث إنهم يمثلون أكثر من نصف 
(، وأثبتت دراسة 4002( )الروسان وآخرين %20ذوي االحتياجات الخاصة بنسبة )

نتشار صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بدولة ( أن نسبة ا4000العجمي والدوخي )
(، مما يعني أنه قد ال 06.2(، وفي الرياضيات )40.2الكويت بلغت في اللغة العربية )

 يوجد فصل دراسي إال وفيه عدد من ذوي صعوبات التعلم. 
من المجتمع وهي مدموجة حاليًا  % 02كما أن فئة بطء التعلم  تمثل ما يقارب 

دارس التعليم العام، حيث تمت مواءمة المناهج بما يتناسب مع قدرات هذه في بعض م
الفئة، فضاًل عن أنهم ال يعانون من إعاقة جسمية، ويمكن التعامل مع مشكالتهم 

 التعليمية من خالل غرف الدعم التعليمي، أو ما يسمى غرف المصادر. 
إلعاقة حركية ويمكن وبالنسبة لفئة اإلعاقة الحركية فلعل السبب  يرجع لكون ا

التعامل معها من خالل توفير البيئة الفيزيقية المناسبة لها، وهم أكثر تعايشًا مع الناس 
وخاصة ذوي اإلعاقة الخفيفة منها، فإنه يمكن دمجهم والتعامل معهم من خالل تهيئة 
دد المبنى المدرسي الستقبالهم، وأن تكون غرف دراستهم في الطوابق السفلى، فضاًل أن ع

من ذوي اإلعاقة الحركية قد تكون إعاقتهم بسبب الحوادث مما يعني أنهم عاشوا فتر. من 
أعمارهم وهم أصحاء، ولهم عالقات سابقة مع المجتمع، مما يجعلهم أكثر تعايشَا من 

 (4002غيرهم من فئات التربية الخاصة )العجمي 
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ي المرتبة الثانية من وبالنسبة لإلعاقات الحسية )البصرية والسمعية( فقد كانت ف
القبول بمعنى أن فوقها مرتبة واحد. وأقل منها مرتبتين ولعل السبب يرجع إلى نوع اإلعاقة 
الذي يحتاج إلى خدمات أكثر خصوصية مثل استخدام لغة برايل ولغة اإلشار.، فضاًل عما 
رسة يواجهونه من صعوبة تقبل وتواصل اجتماعي، ويحتاج دمجهم إلى فصول ملحقة بالمد

العادية ومعلمين معدين إعدادًا خاصًا لتدريس مثل هاتين الفئتين، فاإلعاقة البصرية 
تحتاج معلمين متمكنين من الكتابة والقراء. بطريقة برايل، واإلعاقة السمعية تحتاج كذلك 
معلمين متمكنين من استخدام لغة اإلشار.، فضاًل عن معرفة الخصائص والسمات وطرق 

 (.4002ج التربوية الخاصة بكل فئة )العجمي التدريس والبرام
ومع ذلك فقد أتت في مرتبة عالية من قبول الدمج التربوي حيث إن ما تحتاجه 
من خدمات مثل لغة اإلشار. أو لغة برايل يمكن توفيره وخاصة في بيئة مثل البيئة 

 الكويتية. 
ي وقعت في أقل وبالنسبة لفئة اضطرابات النطق والكالم فقد كانت أقل الفئة الت

مرتبة لقبول الدمج من وجهة نظر الطالب أنفسهم ولعل السبب يرجع لما يالقونه من 
إحراج وخجل أمام اآلخرين من طريقة كالمهم، وعدم تقبل اآلخرين لطريقة كالمهم وما 

 يعانونه من احتباس الكالم والتأتأ.. 
اضطراب النطق ( أن فئة 4002وتخالف هذه النتيجة ما توصل إليه العجمي ) 

والكالم من فئات التربية الخاصة األكثر قبواًل للدمج من وجهة نظر المعلمين ومدراء 
المدارس، وحقيقة أن ما توصلنا إليه في دراستنا الحالية فيما يخص فئة اضطرابات النطق 

( 4002والكالم يخالف ما توصل إليه العجمي ولعل السبب يكمن أن دراسة العجمي )
المعلمين ولم تأخذ آراء من يعاني من هذا االضطراب ويشعر بتبعاته النفسية أخذت آراء 
 واالجتماعية. 

كما تختلف في جوانب أخرى مع بعض الدراسات السابقة مثل: دراسة الخالدي 
( حيث اتفق المعلمون والطالب العاديون في ترتيب أولوية الدمج كما يلي: 4002)

، اإلعاقة البصرية، ومع دراسة مركز التدخل المبكر اإلعاقة السمعية، اإلعاقة الحركية
( أن األولوية للدمج يكون للمعاقين حركيًا، وقد كانت االتجاهات سلبية نحو دمج 0226)

التالميذ ذوي اإلعاقات العقلية, والسمعية والبصرية،  أن االتفاق بين تلك الدراسات 
تحددت في الفئات التي ال تعاني من بالنسبة لفئات التربية الخاصة األكثر قبواًل للدمج 

مشاكل في قدراتها العقلية مثل صعوبات التعلم وبطء التعلم واإلعاقة الحركية واإلعاقة 
البصرية واإلعاقة السمعية بحيث تستطيع تدبر أمور حياتها اليومية، أما الفئات التي 
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يرجع الختالف البيئات اختلف ترتيبها بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة فلعل األمر 
 وعينة الدراسة وأدوات القياس وظروف إجراء الدراسة. 

 التوصيات:
تفعيل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي بأهمية الدمج التربوي لكل من  .0

 ذوي اإلعاقة والعاديين والمجتمع. 
عمل ورش عمل في المدارس لتوعية العاملين فيها وأولياء األمور حول أهمية  .4

 الدمج لذوي االحتياجات الخاصة.
استهداف الطلبة ذوي اإلعاقة بحملة توعية حول أهمية الدمج  ودوره في بناء  .2

 شخصياتهم وإعدادهم للمستقبل، وخاصة فئة اضطرابات النطق والكالم. 
فرض مقررات دراسية في صحائف تخرج على طلبة المعاهد والكليات والجامعات  .2

يفية التعامل معهم، وخاصة على طلبة كليات تهدف لتقبل ذوي اإلعاقة وك
 التربية. 

تفعيل القوانين التي تدعو لدمج الطلبة المعاقين مع أقرانهم العاديين وخاصة  .2
 الخاص بذوي اإلعاقة في القانون الكويتي.  4000/ 1القانون رقم 

إقرار قانون خاص بتعليم ذوي اإلعاقة يركز على التشخيص والدمج وكيفية  .7
على الفئات القابلة للدمج واألساليب والمناهج والطرق المتبعة في تطبيقه و 
 تعليمهم. 

الدمج الشامل يكون للفئات التالية: )صعوبات التعلم، بطء التعلم، اإلعاقة  .6
 الحركية،اإلعاقة البصرية(، والدمج الجزئي يكون للفئات: )اإلعاقة السمعية (

الكالم، والتركيز على توعيتهم التريث في الدمج الشامل لفئة اضطراب النطق و  .1
 بأهمية الدمج وكيفية التعامل مع الطلبة العاديين. 

 المقترحات:
معوقات دمج ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام وكيفية التغلب  .0

 عليها من وجهة نظر المعلمين.
 الدمج التعليمي لذوي االحتياجات الخاصة وعالقته بجود. الحيا. لديهم "دراسة .4

 ميدانية"
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واقع الدمج التعليمي لذوي االحتياجات الخاصة بالمرحلة المتوسطة وكيفية  .2
 تطويره من وجهة نظر مديري المدارس.

العالقة بين الدمج التعليمي لذوي االحتياجات الخاصة بالمرحلة الثانوية ومستوى  .2
 التحصيل والثقة بالنفس لديهم.
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 المراجع:
م(. متطلبات تحقيرق اسرتراتيجية دمرج التالميرذ 4002هير عبد اللطيف. )أبو العال، س .0

المعوقين مع العاديين في مدارس التعليم العام. المؤتمر السنوي الثاني عشرر لإلرشراد 
, ن أجل التنمية في عصر المعلومرات(النفسي بجامعة عين شمس )اإلرشاد النفسي م

 . 4مج 
دمرررج ذوي االحتياجرررات الخاصرررة فررري ( اتجاهرررات نحرررو 4002أبرررو جاللرررة، صررربحي ) .4

مؤسسات التعليم )ممارسات وتحديات(، مجلة التربية، اللجنة الوطنية القطريرة للتربيرة 
 .002 -22( ص ص 21( السنة )071والثقافة والعلوم، العدد )

( اتجاهات المعلمين والمعلمرات نحرو دمرج الطلبرة 4002أبو خيران، هبه عبد الفتاح ) .2
ي المرردارس الحكوميررة فرري محافظررة الخليررل.  رسررالة ماجسررتير ذوي صررعوبات الررتعلم فرر

 فلسطين.  –جامعة القدس  –منشور.  غير
 ( مقدمة في اإلحصاء، مفاهيم وطرائق، األردن: دار الثقافة.0222األشقر،أحمد ) .2
( اتجاهرات المعلمررين نحرو دمرج األطفررال 4002بطاينرة،  أسرامة،  الرويلرري،  مرد   ) .2

فرري المرردارس الحكوميررة فرري شررمال المملكررة العربيررة السررعودية،  ذوي اإلعاقررة الحركيررة 
 .  071-022( ص ص 44( عدد )00المجلة األردنية في العلوم التربوية مجلد )

( الصعوبات المرتبطة بدمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة فري 4002جعفر، غاد. ) .7
ر.، الجامعررة المردارس العاديرة مررن وجهرة نظرر المعلمررين، رسرالة ماجسرتير غيررر منشرو 

 األردنية.
( اتجاهات مدراء المردارس العامرة نحرو عمليرة 4006الحروب،  رفيدا،  حمد محمود ) .6

دمج الطلبة ذوي اإلعاقة فري محافظرة معران فري ضروء بعرض المتغيررات،  مجلرة كليرة 
 .642 -712الجزء الثاني( ص ص  062التربية،  جامعة األزهر العدد )

أوليررراء أمرررور الطلبرررة المعررروقين ومعلمررريهم نحرررو  ( اتجاهرررات4002الحنررراوي، جمرررال ) .1
الصرررعوبات التررري تواجررره دمجهرررم فررري التعلررريم العرررام، رسرررالة ماجسرررتير غيرررر منشرررور.، 

 الجامعة األردنية.
( االتجاهرررات نحرررو ذوي الحاجرررات الخاصرررة مرررن وجهرررة نظرررر 4002الخالررردي، خالرررد ) .2

رسالة ماجستير غيرر المعلمين والطالب العاديين في شمال المملكة العربية السعودية، 
 منشور.، الجامعة األردنية.
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م(. دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مرحلرة 4000الخشرمي, سحر أحمد. ) .00
رياض األطفال في المملكة العربية السعودية. مجلة كلية التربية, عين شمس, مصرر, 

 .0, ج 22ع 
لشرامل، تربيرة غيرر ( الردمج ا4000ديان، برادلري ومارغريرت، سريرز وديران، سروتلك ) .00

العاديين في المدارس العادية، ترجمة: زيدان السررطاوي، وعبرد العزيرز الشرخص وعبرد 
 العزيز عبد الجبار، الرياض: الناشر الدولي.

(. صرررعوبات الرررتعلم، 4002الروسررران، فررراروق والخطيرررب، جمرررال والنررراطور، ميررراد. ) .04
 منشورات الجامعة العربية المفتوحة.

م(: االتجاهرات العامرة نحرو الردمج 4002صادق, فاروق محمد)زيدان, حنان السيد, و  .02
الشامل وعالقتها بالتفاعل الكفء بين ذوي االحتياجات الخاصرة وأقررانهم مرن التالميرذ 

 , ابريل. 02, مجلة دراسات نفسية , مج 
( االتجاهرررات العامرررة نحرررو الررردمج الشرررامل 4002زيررردان، حنررران وصرررادق، فررراروق ) .02

برين ذوي االحتياجرات الخاصرة وأقررانهم مرن التالميرذ، مجلرة  وعالقتها بالتفاعل الكفء
 .222 -206، ص ص 02، مجلد 4دراسات نفسية، العدد 

( اتجاهات وآراء المدرسين واإلداريين في التعليم العرام 4007السويطي، عبد الناصر)  .02
 نحو إدماج األطفال غير العراديين فري المردارس االبتدائيرة العاديرة فري منطقرة الخليرل. 

-002( ص ص 42مجلة كليرة التربيرة األساسرية للعلروم التربويرة واإلنسرانية العردد )
 ، جامعة بابل.024

م(. فاعلية برنامج تردريبي 4000الشبراوي, مريم, عبد الرحيم, فتحي, النجار, نهي. ) .07
فررري تنميرررة مهرررار. تكررروين األصررردقاء لتحسرررين التفاعرررل االجتمررراعي برررين التلميرررذات 

الحكوميرة بمملكرة البحررين. مجلرة العلروم  التربويرة والنفسرية,  المدمجات في المدارس
 .2, ع 04البحرين, مج 

( اتجاهات أمهات التالميذ العاديين نحرو دمرج أبنرائهن 4007الشريف،  ناهل محمد ) .06
مع التالميذ ذوي اإلعاقة فري مردارس التعلريم العرام،  مجلرة التربيرة الخاصرة والتأهيرل.  

 (.021 -040لجزء الثاني. ص ص)( ا02( العدد )2المجلد )
( مرردى فاعليررة دمررج طالبررات معهررد التربيررة الفكريررة بطالبررات 4002الشررريف، منررال ) .01

التعليم العام بمكة المكرمة من وجهرة نظرر المعلمرات، رسرالة ماجسرتير غيرر منشرور.، 
 جامعة أم القرى.
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تجرارب م(. من الدمج إلى الترللف واالسرتيعاب الكامرل: 0221صادق, فاروق محمد. ) .02
وخبرات عالمية في دمج األفراد المعوقين في المدرسة والمجتمع وتوصريات إلرى الردول 
العربيررة. نرردو. دمرررج األشررخاص ذوي االحتياجررات الخاصرررة فرري دول مجلررس التعررراون 

 الخليجي التطلعات والتحديات, البحرين. 
 ( مرردى رضررا أوليرراء األمررور عررن دمررج أطفررالهم ذوي 4002الطالفحررة، عبررد الحميررد ) .40

الصعوبات التعليمية في المدارس العادية.  مجلة البحث العلمري فري  التربيرة،، العردد: 
 .214-276السادس عشر ص ص 

(. مرردى فاعليررة نظررام الرردمج فرري تنميررة مهررارات السررلوك 4002عبررد الرررزاق، منررى ) .40
التررروافقي وبعرررض الجوانرررب المعرفيرررة لررردى المعررروقين عقليرررًا القرررابلين للرررتعلم، رسرررالة 

 ير منشور.، جامعة القاهر.، معهد الدراسات والبحوث التربوية.ماجستير غ
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