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اجتاهات أولياء أمىز التالمير العاديني حنى دمج التالمير
ذوي اإلعاقة الفكسية مع أبنائهم يف املدازس العادية
)دراسة ميدانية عمى مدارس المنطقة الشرقية(
عماد عبدالواحد العسيف

ناصر بن سعد العجمي

قسم التربية الخاصة – جامعة الجوف

قسم التربية الخاصة – جامعة الممك سعود
الملخص -ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى اتجاىات أولياء أمور

 .1المقدمة

التبلميذ العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ في

يمثؿ مفيوـ االتجاه ) (Attitudeواحد مف المفاىيـ األساسية

المدارس العادية ،وأثر كبلً مف متغيرات (الجنس والعمر والمستوى

التي حظيت بالكثير مف الدراسات واالىتماـ في عمـ النفس

التعميمي) عمى تمؾ االتجاىات .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي

االجتماعي .وذلؾ لما يحممو ىذا المفيوـ مف أىمية كبرى في

التحميمي  .وتكونت عينة الدراسة مف ( )584مف أولياء أمور التبلميذ

معرفة اتجاىات المجتمع بمختمؼ أطيافو نحو العديد مف المواضيع

العادييف ( 333مف الذكور يمثموف  %88و  544مف اإلناث يمثموف

مثؿ :االتجاه نحو أشخاص معينيف أو فئة ما ،أو نحو توجو

 )%33مف عينة الدراسة .وطبقت الدراسة عمى مدارس التعميـ العاـ في

سياسي أو مواقؼ أو موضوعات .الخ .وقد وصفو غوردوف آلبورت

المنطقة الشرقية والتي يوجد بيا برامج دمج لمتبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.

في عاـ  5391بأنو " ربما يكوف المفيوـ األكثر تمي از والذي ال

وأظيرت نتائج الدراسة  :أف اتجاىات أولياء األمور كانت سمبية فيما

غنى عنو لعمـ النفس االجتماعي األمريكي المعاصر " [ .]5وىو

يتعمؽ بالبعد النفسي والتربوي حيث احتؿ البعد النفسي المرتبة األولى يميو

عبارة عف استعداد نفسي ،أو تييؤ عقمي عصبي متعمـ لبلستجابة

البعد التربوي ،حيث أظير أولياء األمور بأف دمج التبلميذ ذوي االعاقة

الموجبة أو السالبة (القبوؿ أو الرفض) نحو أشخاص أو أشياء أو

الفكرية مع أبنائيـ يؤدي الى شعورىـ بعدـ األمف واالستقرار ،واكتساب

موضوعات أو مواقؼ (جدلية) في البيئة التي تستثير ىذه

ابنائيـ سموكيات غير مرغوب فييا  .بينما كانت اتجاىاتيـ إيجابية فيما
يتعمؽ بالبعد االجتماعي ،حيث أف الدمج يسمح لمتبلميذ ذوي اإلعاقة

االستجابة [ .]2وتتكوف االتجاىات عندما يمر األشخاص خبلؿ

الفكرية مف تكويف صداقات وزيادة تفاعميـ االجتماعي.

حياتيـ بمواقؼ معينة وخبرات مختمفة تستدعي منيـ االستجابة ليا.

كما أوضحت نتائج الدراسة بأنو  :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في

وقد يعبروف عنيا بشكؿ سمبي أو إيجابي ،والجدير بالذكر أف

اتجاىات أولياء أمور التبلميذ العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

اإلنساف ال يولد ولديو اتجاه نحو شيء معيف ،وانما تتولد ىذه

الفكرية مع أبنائيـ باختبلؼ الجنس والفئة العمرية ألولياء األمور .

االتجاىات مف خبلؿ احتكاكو بالبيئة التي يعيش فييا ،ومروره

الكممات المفتاحية  :اتجاهات ،أولياء األمور العاديين ،الدمج ،اإلعاقة

بالعديد مف الخبرات والمعارؼ المختمفة ،ىذا وقد تكوف االستجابات

الفكرية ،المدارس العادية.

تقييمية " ظاىرة أو خفية ،صريحة أو ضمنية ،وآلية أو مقصودة
"[ .]9ومف الممكف أف تتكوف االتجاىات أو تتأثر مف أشخاص
قريبيف منا ،فاألطفاؿ تتكوف لدييـ االتجاىات في بداية حياتيـ مف
316

2

4

2013

خبلؿ األبوييف باعتبارىـ النموذج  Modelingالذي يحتذى بو.

حيث تفاوتت نتائج تمؾ الدراسات بيف مف يحمؿ اتجاىات سمبية

وىنا تجدر اإلشارة الى أنو عندما يحمؿ الوالديف اتجاىات سمبية أو

ومف يحمؿ اتجاىات إيجابية تجاه دمج األطفاؿ المعاقيف في

إيجابية نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في المدارس العادية

المدارس العادية ،ومف أكثر فئات اإلعاقة التي القت رفضاً فئة

فإف ىذه االتجاىات قد تنعكس بشكؿ كبير عمى أبنائيـ ،والذي

التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ،حيث كانت االتجاىات سمبية وأقؿ

بدوره سيشكؿ عائؽ أماـ دمجيـ وتقبميـ عندما تكوف اتجاىاتيـ

إيجابية نحو دمجيـ وىذا ما أكدت عميو دراسة كبل مف الشخص

سمبية أو سيكوف بمثابة دعـ ليـ سيساعد عمى تعزيز دمجيـ

[ ،]1والسرطاوي [ ،]1وعبد الجبار [ .]1وحيث أف دمج التبلميذ

وتقبميـ في المدارس العادية.

ذوي اإلعاقة الفكرية يتطمب وجودىـ في المدارس العادية مع

ويمكف أف تتغير اتجاىات الفرد عندما يتعرض لمجموعة مف

أقرانيـ العادييف ،فإف لتقبؿ التبلميذ العادييف وأسرىـ دور فعاؿ في

الخبرات أو المواقؼ الجديدة في حياتو ،وتؤثر بدورىا عمى

نجاح عممية الدمج ،فإذا كانت اتجاىات أسر التبلميذ العادييف

اتجاىاتو السابقة ،وتتكوف لديو اتجاىات حديثة قد تكوف معاكسة

سمبية فإنيا سوؼ تنعكس عمى أبنائيـ وتشكؿ عائؽ مف شأنو أف

تماما لبلتجاه السابؽ ،ومف العوامؿ التي تؤدي الى تغير االتجاه

يؤثر عمى نجاح عممية الدمج وتعمؿ عمى تحقيؽ أىدافيا .مف ىنا

عمى سبيؿ المثاؿ :تغير الموقؼ ،تغير السموؾ أو تغيير البيئة ،أو

تبرز الحاجة إلى التعرؼ عمى اتجاىات أولياء أمور التبلميذ

األفراد والجماعات التي ينتمي الييا الفرد.

العادييف .ويمكف بمورة مشكمة الدراسة في التساؤؿ التالي:
ما ىي اتجاىات أولياء أمور التبلميذ العاديف نحو دمج التبلميذ

 .2مشكمة الدراسة

ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ في المدارس العادية؟.

لقد كاف لتطبيؽ الدمج في مدارس المممكة العربية السعودية
في عاـ 5151ىػ 5331-ـ دور كبير في تغيير طبيعة الخدمات

أ .أهمية الدراسة

المقدمة لؤلطفاؿ المعاقيف ،وذلؾ عندما وضعت و ازرة التربية

تعتبر ىذه الدراسة أوؿ دراسة في المممكة العربية السعودية

والتعميـ استراتيجية تربوية تقوـ عمى عشرة محاور نص المحور

(حسب عمـ الباحث) تتطرؽ التجاىات أولياء أمور التبلميذ

األوؿ منيا عمى تفعيؿ دور المدارس العادية في مجاؿ تربية وتعميـ

العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبناءىـ في

بناء عمى ىذه
األطفاؿ العادييف .وىو ما يعرؼ بالدمج التربوي ً

المدارس العادية .حيث توجد العديد مف الدراسات التي تطرقت
لمفيوـ الدمج ) (mainstreamingوالتي تناوؿ فييا العديد مف

االستراتيجية التربوية [ ،]1أصبح التبلميذ المعاقيف يتمقوف خدماتيـ
التربوية وغير التربوية في المدارس العادية ،بدال مف المعاىد

الباحثيف اتجاىات العامميف والمدراء والمعمميف نحو الدمج ،ولكف لـ

والمراكز الخاصة ،وذلؾ انطبلقا مف التوجو الذي يحث عمى

يتطرؽ أحد لمعرفة اتجاه أولياء أمور التبلميذ العادييف ،ليذا فإف

وضعيـ في أقؿ البيئات تقييدا

اء عممياً في مجاؿ البحث
ىذه الدراسة تعتبر إضافة جديدة واثر ً

.(Least restrictive

) environmentوىذا ما أكد عميو القانوف العاـ  512/31عاـ

العممي فيما يتعمؽ بمعرفة اتجاىات أولياء التبلميذ العادييف نحو

 5311وىو قانوف التربية لجميع األطفاؿ المعوقيف )act

دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.
ومنذ

كما ستساىـ نتائج ىذه الدراسة في معرفة اتجاىات أولياء

ظيور الدمج ظيرت العديد مف الدراسات التي حاولت الكشؼ عف

أمور التبلميذ العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع

توجيات وآراء المعمميف والمدراء والتبلميذ والعامميف عف الدمج،

أبناءىـ في المدارس العادية ،ومف ثـ الوقوؼ عمى تمؾ االتجاىات

(Education of all the handicapped children
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سواء أكانت سمبية أو إيجابية ،بمعنى آخر ىؿ يؤيد أولياء أمور

د .حدود الدراسة

التبلميذ العادييف وجود أبنائيـ مع تبلميذ مف ذوي اإلعاقة الفكرية

اقتصرت حدود الدراسة الحالية عمى ما يمي:

أو ال؟ وىذا بدوره سيساعد العامميف والمتخصصيف في معرفة

 .5الحدود المكانية :جميع مدارس التعميـ العاـ بالمنطقة الشرقية

طبيعة تمؾ االتجاىات ومف ثـ تعزيزىا أو تعديميا ،وكذلؾ تقديـ

بالمممكة العربية السعودية.

التوصيات التي تساعد في دعـ االتجاىات اإليجابية نحو عممية

 .2الحدود الموضوعية :جميع أولياء أمور التبلميذ العادييف مف

الدمج.

الذكور واإلناث الذيف لدييـ أبناء في مدارس التعميـ العاـ التي بيا

ب .أهدف الدراسة

برامج دمج لمتبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.

تيدؼ ىذه الدراسة الحالية الى التعرؼ عمى :

 .9الحدود الزمانية  :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني

 .5اتجاىات أولياء أمور التبلميذ العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي

 5195 – 5191ىػ.

اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ في المدارس العادية.

هـ .مصطمحات الدراسة

 .2أثر كبل مف متغيرات (الجنس والعمر والمستوى التعميمي) عمى

اإلعاقة الفكرية) :(Intellectual Disability
ىي إعاقة تتصؼ بمحددات دالة متضمنة في كبل مف األداء

اتجاىات أولياء أمور التبلميذ العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي
اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ في المدارس العادية.

العقمي

ج .أسئمة الدراسة

التكيفي behavior) (adaptiveوتغطي العديد مف الميارات

تتمخص أسئمة الدراسة الحالية في اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

االجتماعية وميارات الحياة اليومية ،وتظير ىذه اإلعاقة قبؿ سف

 .5ما ىي اتجاىات أولياء أمور التبلميذ العاديف نحو دمج التبلميذ

 51سنة.

ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ في المدارس العادية؟.

برامج التربية الفكرية الممحقة بالمدارس العادية:

 .2ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات أولياء أمور

عبارة عف مجموعة مف الفصوؿ الدراسية الممحقة بمدارس التعميـ

التبلميذ العاديف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ

العاـ والتي تقدـ مجموعة مف الخدمات التربوية والتعميمية والنفسية

باختبلؼ جنس أولياء األمور؟.

واالجتماعية لمتبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.

 .9ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات أولياء أمور

الدمج) : ( mainstreaming

التبلميذ العاديف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ

)Functioning

(Intellectual

والسموؾ

ويقصد بو دمج األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية في المدارس العادية

باختبلؼ الفئة العمرية ألولياء األمور؟.

في فصوؿ ممحقة بالمدرسة العادية بحيث يتمقى ىؤالء األفراد

 .1ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات أولياء أمور

مجموعة مف البرامج التربوية واألكاديمية والنفسية واالجتماعية .

التبلميذ العاديف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ

االتجاه ) : ( Attitude
حالة مف االستعداد العقمي تولد تأثي ار ديناميكيا عمى استجابة

باختبلؼ المستوى التعميمي ألولياء األمور؟

الفرد تساعده عمى اتخاذ الق اررات المناسبة سواء بالرفض أـ
باإليجاب فيما يتعرض لو مف مواقؼ ومشكبلت [. ]1كما يعرؼ
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وتعتمد التعريفات الطبية في تعريفيا لئلعاقة الفكرية عمى
ربطيا مباشرة بوجود خمؿ بيولوجي أو إصابة عضوية في الدماغ

أو عدـ التفضيؿ ].[3

أو تمؼ في الجياز العصبي المركزي والذي بدوره يؤثر عمى القدرة

ويعرفو الباحث إجرائيا بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا أولياء

العقمية.

أمور التبلميذ العادييف عمى األداة المستخدمة والتي تعبر عف

ومف الناحية النفسية االجتماعية يرى عبد اهلل [ ]52أف

أفكارىـ وآرائيـ ومشاعرىـ تجاه دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
مع أبنائيـ .

استخداـ مصطمح اإلعاقة الفكرية ينطوي عمى عنصريف أساسيف

اإلطار النظري

ىما :أف يكوف األداء العقمي أقؿ مف المتوسط بكثير ،وأف يكوف
ىناؾ خمؿ ممحوظ في قدرة الفرد عمى التكيؼ مع المتطمبات

سيتـ في ىذا الجزء استعراض أىـ المحاور ذات العبلقة

اليومية لمبيئة االجتماعية.

بمفاىيـ الدراسة والمتمثمة في مفيوـ اإلعاقة الفكرية ،مفيوـ الدمج

وقد عرفت منظمة الصحة العالمية (WHO)(World

التربوي ،مفيوـ االتجاه وأىميتو ووظائفو ومكوناتو.
أوالً :اإلعاقة الفكرية:

)Health Organizationاإلعاقة الفكرية بأنيا "حالة مف التوقؼ

 .5مفيوـ اإلعاقة الفكرية:

أو عدـ االكتماؿ في النمو العقمي والذي يتسـ بقصور في الميارات
التي تساىـ في بناء المستوى العاـ لمقدرات المعرفية ،والمغوية،

ىناؾ العديد مف التعريفات التي تناولت اإلعاقة الفكرية مف

والحركية ،واالجتماعية ].[11

الناحية الطبية ،فيذكر موسي [ ]3أف اإلعاقة الفكرية ىي حالة

وىناؾ ثبلثة محكات أساسية حددتيا الجمعية األمريكية لمطب

توقؼ وعدـ استكماؿ النمو العقمي ،نتيجة لمرض أو إصابة قبؿ
سف المراىقة ،أو يكوف نتيجة لعوامؿ وراثية جينية أثناء فترة

النفسي )(APA) (American Psychological Association

التكويف.

][13عند تشخيص حالة اإلعاقة الفكرية ىي:

ويرى سميث [ ]51أف اإلعاقة الفكرية

 -األداء العقمي العاـ دوف المتوسط ،ونسبة ذكاء تقؿ عف 11

ىي إحدى أنواع

درجة عمى أحد اختبارات الذكاء المقننة.

االضطرابات النمائية ألنيا حالة تظير في باكورة الحياة بالنسبة

 -القصور في السموؾ التكيفي في اثنيف أو أكثر مف المجاالت

لمفرد ،وتكوف ذات تأثير مستديـ طواؿ الحياة ،حيث ينخفض األداء
الوظيفي العقمي بكافة مستوياتو".
أما منظمة الصحة العالمية

الميارية اآلتية :االتصاؿ ،ورعاية الذات ،والمعيشة المنزلية،
والميارات االجتماعية ،واستخداـ موارد المجتمع ،وتوجيو الذات،

World Health

والميارات الدراسية الوظيفة ،والعمؿ ،واستثمار وقت الفراغ،

Organizationفي التصنيؼ الدولي العاشر لؤلمراض تعرؼ
االعاقة الفكرية بأنيا حالة مف توقؼ النمو العقمي أو عدـ اكتمالو،

والصحة البدنية والسبلمة.

ويتميز بشكؿ خاص باختبلؿ في الميارات ،يظير اثناء النمو

 -يظير خبلؿ الفترة النمائية مف الميبلد وحتى  51سنة.

ويؤثر في المستوى العاـ لمذكاء ،أي القدرات المعرفية ،والمغوية

واقترح البحيري [ ]51تعريفاً لئلعاقة الفكرية مؤداه أنيا تظير

الحركية ،واالجتماعية وقد تحدث االعاقة الفكرية مع أو بدوف

في سف مبكر ،وينتج عنيا قصور في الميارات التكيفية اليومية،

اضطراب نفسي أو جسمي آخر ].[11

وتقاس ىذه اإلعاقة في األساس باألداء الوظيفي العقمي متمثبل في
نسبة الذكاء والتي تتراوح ما بيف  11-11درجة وما ينتج عنو
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يقاس باألداء الوظيفي التكيفي مف خبلؿ اختبارات سيكومترية مقننة

كما عرفت الجمعية األمريكية لئلعاقات الفكرية والنمائية

في الميارات التكيفية ،ويحتاج المعاؽ فكرياً إلى الدعـ والمساندة

اإلعاقة الفكرية عمى أنيا " إعاقة تتصؼ بمحددات دالة متضمنة

المستمريف مف قبؿ مقدمي الرعاية لتخفيؼ حدة اإلعاقة الفكرية

في كبل مف األداء العقمي ) (Intellectual functioningوالسموؾ

عمى المستوييف الذىني واالجتماعي ومف ىنا تتحوؿ النظرة مف

التكيفي ) (adaptive behaviorوتغطي العديد مف الميارات

مجرد أف اإلعاقة الفكرية سمة موجودة في الفرد إلى عممية تغيير

االجتماعية وميارات الحياة اليومية  ،وتظير ىذه اإلعاقة قبؿ سف

في تفاعؿ الفرد مع البيئة ،والتأكيد عمى احتياجات الفرد بدال مف

 51سنة ].[18
 .2تصنيفات اإلعاقة الفكرية:

عجزه.
ويبلحظ عمى التعريفات السابقة لئلعاقة الفكرية مف المنظور

تعددت تصنيفات اإلعاقة الفكرية بيف التصنيؼ الطبي،

النفسي االجتماعي أنيا تعتمد عمى الضعؼ العقمي وتأثيره عمى

والتصنيؼ النفسي والتصنيؼ التربوي التعميمي ،وىذه التصنيفات

الجوانب النفسية والخصائص السموكية ونقص الكفاءة االجتماعية .

اختمفت في تفاصيميا مف مرجع آلخر ،ومف باحث آلخر ،ومف أىـ

وعند النظر إلى اإلعاقة الفكرية مف الناحية التربوية يقدـ الشناوي

التصنيفات الطبية لئلعاقة الفكرية تصنيؼ الجمعية األمريكية

[ ]51تعريؼ المجنة الرئاسية لئلعاقة الفكرية التي ترى أف األطفاؿ

لئلعاقة الفكرية (American Association on Intellectual
) and Developmental Disabilitiesوالتي أوجزىا موسي

ذوى اإلعاقة الفكرية ىـ الذيف يكوف لدييـ قصور جوىري في

[ ]3فيما يمي:

مقدرتيـ عمى التعمـ والتكيؼ لمطالب المجتمع.

 -إعاقة فكرية مرتبطة بأمراض معدية مثؿ الحصبة األلمانية

كما أشارت شقير[ ]51إلى أف الطفؿ المعاؽ فكرياً ىو الذي ال
يستطيع التحصيؿ الدراسي في نفس مستوى زمبلئو في الفصؿ

والزىري وخصوصاً في الشيور الثبلثة األولي مف الحمؿ.

الدراسي ،وفى نفس العمر الزمني ،وتقع نسبة ذكائو بيف ()11-11

 -إعاقة فكرية مرتبطة بأمراض التسمـ مثؿ إصابة المخ الناتجة

إلى( )11-11درجة عمى أحد مقاييس الذكاء.

عف تسمـ األـ بالرصاص وغيره.
 -إعاقة فكرية مرتبطة بأمراض ناتجة عف إصابات جسمية مثؿ

وعرؼ فرج [ ]51الطفؿ المعاؽ فكرياً بأنو "الذي يعاني مف
قصور جسمي أو عقمي نتيجة عوامؿ وراثية خمقية أو بيئية عكسية

إصابة الدماغ أثناء الوالدة أو بعدىا.

ويترتب عميو أثار اقتصادية أو اجتماعية أو ذاتية تحوؿ بينو وبيف

 -إعاقة فكرية مرتبط بأمراض اضطراب التمثيؿ الغذائي مثؿ

تعمـ أداء بعض األعماؿ واألنشطة الفكرية أو الجسمية التي يؤدييا

حاالت:

الفرد العادي بدرجة كافية مف الميارة والنجاح .

والجبلكتوسيميا ). (Galactosemia

ويبلحظ الباحث أف تعريفات اإلعاقة الفكرية مف المنظور

الفينيؿ

كيتوف

يوريا )(Phenyl Ketonuria

 -إعاقة فكرية مرتبطة بخمؿ الكرموزومات مثؿ متبلزمة داوف.

التربوي التعميمي تركز عمى مدى القصور في القدرة التحصيمية

 -إعاقة فكرية مرتبطة بأمراض ناتجة عف أوراـ غريبة مثؿ الدرف.

والقدرة عمى التعمـ والتدريب خبلؿ سنوات الدراسة ودرجة استعداد

 -إعاقة فكرية مرتبطة بأمراض غير معروفة السبب وتحدث قبؿ

األفراد لموفاء بالمتطمبات التربوية والتعميمية واستعدادىـ لمتعمـ

الوالدة.

والتدريب عمى ميارات معينة .

 إعاقة فكرية مرتبطة باضطراب عقمي مثؿ األطفاؿ التوحدييف.320
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 -إعاقة فكرية مرتبطة بأسباب غير عضوية ،مثؿ اإلعاقة الفكرية

األولية مثؿ القراءة والكتابة والحساب ،ويتسموف بعدـ الرغبة في

الناتجة عف عوامؿ أسرية وثقافية أو ما يسمي بالحرماف الثقافي.

التعمـ بالنظاـ الرسمي.
 -المعاقوف فكريا القابموف لمتدريب . (Trainable Mental

ومف أىـ التصنيفات السموكية التي تعتمد عمى نسبة الذكاء
تصنيؼ ىيبر  Heberوكما ذكرىا الشناوي [ ]51فإنو يصنؼ

Retardation) :
حيث ال يستطيع أفراد ىذه الفئة تعمـ الميارات األكاديمية

حاالت اإلعاقة الفكرية إلى خمس مجموعات ىي :

األولية أكثر مف كتابة أسمائيـ أو قراءة كممة واحدة ،لكف يمكف

 -المعاقوف فكريا عمى الحدود  Borderlineوتتراوح الذكاء ما بيف

تدريبيـ عمى ميارات رعاية الذات األساسية والقدرات المينية.

.19-11

-اإلعاقة الفكرية الحادة (Severely Mental Retardation):

 -حاالت اإلعاقة الفكرية البسيطة  Mildويتراوح الذكاء ما بيف 12

وترجع اإلعاقة الفكرية الحادة إلى احتياجات ىذه الفئة إلى الرعاية

– .11

الكاممة وال يستطيعوف غالباً اكتساب أي ميارات تعينيـ عمى رعاية

 -حاالت اإلعاقة الفكرية المعتدلة  Moderateويتراوح الذكاء ما

أنفسيـ.

بيف 15-91

 .3أسباب اإلعاقة الفكرية:

 -حاالت اإلعاقة الفكرية الشديدة  severeويتراوح الذكاء ما بيف

يذكر ماكدونالد [ ]21أف الصفات الوراثية تنتقؿ لمفرد عف

.91-21

طريؽ الجينات الموجودة في الخبليا المخصبة .نتيجة التحاـ حيواف

 -حاالت اإلعاقة الفكرية العميقة  profoundويقؿ الذكاء عف

منوي يحمؿ ( )29كروموسوماً ،وبويضة تحمؿ ( )29كروموسوماً،

53
أما الجمعية األمريكية لمطب النفسي [ ]59فقد صنفت اإلعاقة

وىذه الكروموسومات تحمؿ الجينات المسئولة عف الصفات

الفكرية تبعاً لنسبة الذكاء والذي نشرتو في الدليؿ التصنيفي()5151

الوراثية ،وتوجد عمى شكميف رئيسيف ىما :الجينات السائدة ومف

إلى أربع مجموعات ىي:

خبلليا يمكف أف يرث الطفؿ أحد أبويو إذا كاف مف ذوى اإلعاقة

 -إعاقة فكرية بسيطة يتراوح الذكاء بيف  11-11إلى  11تقريباً.

الفكرية.

 -إعاقة فكرية معتدلة يتراوح الذكاء بيف  11-91إلى .11-11

أما العامػؿ الريزيسي ) (RH factorفيو جيف محموؿ عمى كرات

 -إعاقة فكرية شديدة يتراوح الذكاء بيف  21-21إلى .11– 91

الدـ الحمراء ،وقد دلت الفحوص الباثولوجية عمى أف ( )%11مف

 -إعاقة فكرية عميقة يقؿ الذكاء عف  21أو .21

األفراد تحتوى دماؤىـ عمى ىذا العامؿ الريزيسي ويرمز ليـ

ويعتمد عمماء النفس والتربويوف في تصنيفيـ لئلعاقة الفكرية

باإليجاب ،وأف ( )%51مف األفراد ال تحتوى دماؤىـ عمى ىذا

عمى نسبة الذكاء والسموؾ التوافقي ومظاىر االرتقاء السيكولوجي،

العامؿ ويرمز ليـ بالسالب ويكوف العامؿ الريزيسي سبباً في

ويتـ تصنيؼ المعاقيف فكريا حسب مدى استفادتيـ مف البرامج

اإلعاقة الفكرية حينما يخالؼ دـ المولود دـ األـ في ىذا العامؿ .
كما يذكر حمودة [ ]25أف "االضطرابات البيوكيماوية ترتبط

التربوية والتدريبية المختمفة ،وعمى ذلؾ يقدـ الشػخص ،والدماطي
[ ]53التصنيؼ التربوي عمى النحو التالي:

بنقص إنزيمات معينة تسببيا الوراثة المتنحية لمجينيات ،ومف

 -المعاقوف فكريا القابموف لمتعمـ (Educable Mental

أشيرىا الفينيؿ كيتوف يوريا وىو مرض وراثي عف طريؽ الجينات

Retardation):يستطيع أفراد ىذه الفئة تعمـ الميارات األكاديمية

الوراثية المتنحية (األب واألـ يحمبلف المرض وال يظير عمييما)
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ويظير بيف األبناء بنسبة الربع ( )%21والنصؼ ( )%11مف

 -سوء التغذية ،الذي يؤدى إلى التياب األعصاب ونقص أداء

األبناء حامميف لممرض ،بينما يكوف الربع الباقي ( )%21أصحاء

الجياز العصبي المركزي.

ويكوف ىذا المرض في حاالت زواج األقارب وخاصة أبناء

 -األسباب االجتماعية مثؿ :حرماف الرضيع مف حناف األـ.

العمومة .

 األسباب المرضية :فقد يصاب األطفاؿ في بداية حياتيـ بأمراضكثيرة كالحصبة والتيابات الغدة النكفية التي قد تسبب اإلعاقة

أما األسباب البيئية قبؿ الوالدة فتتمخص في إصابة األـ الحامؿ
بالحصبة األلمانية أو مرض الزىري وخاصة في الشيور األولي

الفكرية نتيجة تأثير سموـ ىذه األمراض عمى الجياز العصبي .

مف الحمؿ ،أو اإلصابة بمرض الصفراء المخية ،أو االضطرابات

 .4تشخيص اإلعاقة الفكرية

اليرمونية ،أو مشكبلت سوء التغذية وتعرضيا لمحوادث المفاجئة أو

ال يمكف تشخيص اإلعاقة الفكرية اعتماداً عمى محؾ واحد،

ألشعة إكس أو إصابة الجنيف بالتسمـ العضوي الذي يتنقؿ إليو

ولكف يجب األخذ في االعتبار مجموعة مف المعايير واألدوات

عف طريؽ الحبؿ السري ويؤثر في جيازه العصبي ،أو عدـ توفر

البلزمة لمتشخيص حتى يكوف دقيقًا.

كمية األكسجيف البلزمة لنمو لمجنيف ،كؿ ىذه العوامؿ قد تكوف

يؤكد

سببا مباش ار في حدوث اإلعاقة الفكرية .

زىراف [ ]2عمى أنو "يجب عمى الوالديف والمربيف

المبادرة بالتشخيص المبكر لحاالت اإلعاقة الفكرية حتى يمكف

أما األسباب التي تصاحب عممية الوالدة ،فنذكر أف تعسر

اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمساعدة ىؤالء األفراد في الوقت المناسب

الوالدة المؤدى إلى اختناؽ الطفؿ وعدـ وصوؿ األكسجيف لممخ

ويجب أف يكوف تشخيص اإلعاقة الفكرية في ضوء مجموعة مف

بدرجة كافية أثناء الوالدة أو استخداـ بعض األدوات بطريقة خطأ

الفحوصات ىي:

كالجفت والشفاط مف أىـ األسباب التي تحدث اإلعاقة أثناء عممية

 -الفحص الطبي :ويتـ تحديد مسار النمو الجسمي العاـ ،وفحص

الوالدة بمعني أف أي ضغط عمى رأس الطفؿ أثناء والدتو يؤثر

الجياز العصبي ،واجراء الفحوص المعممية لمدـ ،ووظائؼ الغدد

عمى المخ ويسبب لو اإلعاقة الفكرية .

الصماء.
 -الفحص النفسي :ويحدد نسبة الذكاء الفرد ومدى التوافؽ

وقد يتعرض الطفؿ في مرحمة الرضاعة والطفولة المبكرة إلى
ظروؼ مرضية أو حوادث تؤدى إلى اإلعاقة الفكرية ،عمى الرغـ

االنفعالي.
 -الفحص المدرسي :ويحدد مستوى التحصيؿ األكاديمي والتقدـ

مف والدتو كامؿ النمو وقد أجمؿ كماؿ [ ]22ىذه الظروؼ فيما
يمي:

الدراسي .

 -التيابات أغشية المخ السحائية ،أو ما يعرؼ بالحمى الشوكية.

 الفحص االجتماعي :ويحدد مستوى النضج والتوافؽاالجتماعي .

 التيابات أنسجة المخ الناتجة عف الفيروسات والطفيميات. -الشمؿ الدماغي ،ويعتبر مف أىـ أسباب اإلعاقة الفكرية.

ويوضح صادؽ [ ]29أف عممية تشخيص اإلعاقة الفكرية

 -الحوادث :مثؿ السقوط مف األماكف المرتفعة واالرتطاـ باألجساـ

تقترب مف مفيوـ التقييـ الشامؿ المتعدد األوجو ،كما ىو المتبع في

الصمبة.

دراسة الحالة ،فتشمؿ عممية التشخيص النواحي الطبية والتكوينية،

 -انخفاض أداء الغدة الدرقية الذي يسبب اضطرابات عممية التمثيؿ

والنواحي االجتماعية ،والتاريخ التعميمي ،والنواحي النفسية ،ثـ

الغذائي.

تحديد القدرة الفكرية العامة ،ومدى القصور في السموؾ التكيفي .
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ثانياً :دمج المعاقين فكرياً

وطاقاتيـ اإليجابية ويبرز فقط مظاىر االختبلؼ بينيـ وبيف

 .5التطور التاريخي لمفيوـ الدمج:

العادييف أكثر مف إبراز أوجو التشابو وىذا كمو يؤثر سمباً عمى كؿ
مف التمميذ واألسرة.

جاءت فكرة الدمج كنتيجة حتمية لنتائج األبحاث والدراسات

ويذكر صادؽ [ ]21أف نظاـ الدمج ييدؼ إلى تحرير المعاقيف

السابقة والممارسات العممية والتي أوضحت اآلثار السمبية التي
ترتبت عمى نظاـ عزؿ ذوى االحتياجات الخاصة في المراكز

مف أسر المؤسسات الخاصة التي تعزليـ عف الحياة االجتماعية

والمؤسسات والمدارس الخاصة .وقد بدأ الحديث عف الدمج

) ،(Deinstitutionalizationوالعمؿ نحو إتاحة فرص الحياة

بمصطمح ) (Integrationثـ استخدـ تعبير ) (Inclusionثـ

اليومية وظروفيا العادية مثمما يتاح ألقرانيـ العادييف مف أفراد

)(Full Inclusionوىذا المصطمح يستخدـ لوصؼ الترتيبات

المجتمع ،بحيث يشاركوف في أنشطة الحياة الطبيعية بأقصى ما

التعميمية عندما يكوف جميع التبلميذ بغض النظر عف نوع وشدة

تسمح بو استعداداتيـ وامكاناتيـ وىو ما يعرؼ بالتطبيع نحو

اإلعاقات التي يعانوف منيا يدرسوف في فصوؿ مناسبة ألعمارىـ

العادية) ، (Normalizationوأف يعيشوا في أوضاع بيئية تتسـ

مع زمبلئيػـ العادييف في مدرسة واحدة عادية مع توفير دعـ ليـ

بأقؿ قدر ممكف مف القيود االجتماعية والنفسية واألكاديمية (Least

في ىذه المدرسة .وظير أسموب الدمج كنظاـ رعاية بديؿ يكفؿ

Restrictive Environment).
واذا كاف توحيد التعميـ عف طريؽ الدمج حؽ لجميع األطفاؿ

تقديـ الرعاية التربوية والتعميمية لممعاقيف فكرياً في نطاؽ البيئة

فإنو ليس مف الصواب إخضاعو لدراسات نظرية لمموافقة أو

التعميمية العادية مف خبلؿ مدراس العادييف قدر اإلمكاف ألطوؿ

المعارضة ولكف يمكف دراستو لتذليؿ الصعوبات وتعديؿ السموكيات

وقت ممكف ) (Mainstreamingمع اتخاذ الترتيبات والتدابير

وتصحيح األفكار التي تعوؽ تطبيقو أو تقمؿ الفائدة مف تنفيذه.

البلزمة إلمدادىـ بالمساعدات التربوية اإلضافية التي تناسب

كما أف نظاـ العزؿ يؤدى كما يرى العجمي وعطوة [ ]21إلى

احتياجاتيـ الخاصة .

إشاعة االتجاىات السمبية نحو المعاقيف والى تعزيز األحكاـ القبمية

وتتفؽ ألميدا [ ]21والقريطى [ ]21عمى أنو بدراسة استقصاء

والتوقعات المتدنية عف مستوى أدائيـ لدى اآلخريف ،مما يزيد

شمؿ ( )51دولة أجراه فريؽ بحث مف جامعة لندف بتكميؼ مف

الفجوة والحواجز النفسية بينيـ وأقرانيـ العادييف ،كما أف العزؿ

اليونسكو ،حددت ثبلث أولويات رئيسة بالنسبة لوضع السياسات

يؤثر سمباً عمى التوافؽ االجتماعي لممعاؽ ويحوؿ دوف اكتسابو

ىي :توفير التعميـ اإللزامي لجميع األطفاؿ ،ودمج األطفاؿ

لمميارات االجتماعية البلزمة لمتفاعؿ مع اآلخريف .

المعاقيف في مجتمعات المدارس العادية ،ورفع مستوى إعداد

وقد عارض بعض الباحثيف فكرة الدمج ،حيث أكدت الدراسة

المعمميف كوسيمة لبموغ ىذه األىداؼ .

التي قامت بيا زقموند وآخروف [ ]21عمى بعض المدارس االبتدائية

ويرى الباحث أنو مف اليسير تطبيؽ نظاـ الدمج لذوى

التي تـ فييا الدمج الكامؿ أف نصؼ التبلميذ ذوى االحتياجات

االحتياجات الخاصة مع العادييف في فصوؿ واحدة في المدارس

الخاصة استفادوا فقط مف الدمج دوف النصؼ اآلخر.

العادية بالنسبة لذوى اإلعاقات البسيطة أو المتوسطة كاإلعاقة

وبالرغـ مف ذلؾ فإف االتجاىات التربوية الحديثة تؤكد عمى

الفكرية البسيطة ويصبح اليدؼ الرئيس مف دمجيـ ىو إتاحة

أىمية الدمج االجتماعي والتعميمي لؤلطفاؿ المعاقيف والعادييف في

فرص المشاركة في حياة العادييف .ألف عزؿ المعاقيف فكرياً يقوـ

المدارس العادية مع توفير الموارد البلزمة لدعـ المعمميف في ىذه

عمى وصميـ بمظاىر العجز والقصور ويتجاىؿ جوانب إمكانياتيـ
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المدارس حتى ينمو جميع األطفاؿ في مجتمع واحد يتبادلوف

التي يأتي منيا الطفؿ ويعود إلييا بعد انتيائو مف البرنامج،

الخبرات ويعمـ كؿ منيـ اآلخر ألف خير معمـ لمطفؿ ىو الطفؿ

ويؤكداف عمى ضرورة أف يكوف البرنامج محققاً لمشراكة بيف كؿ

اآلخر ،فإف الدمج مفيد ليـ في جميع النواحي النمائية واإلدراكية

عنصر مف عناصر العممية التعميمية والتأىيمية.

واالجتماعية والنفسية .كما يساعد نظاـ الدمج المعاؽ فكرياً عمى

 .9صور نظاـ الدمج:
يذكر دينيموـ [ ]91أف دمج ذوى االحتياجات الخاصة مع

الخروج مف حالة العزلة والخوؼ واإلحباط مف عالـ العادييف مما
يؤدى إلى التوازف والتكيؼ وتنمية قدراتو لممساىمة في الحياة

العادييف يتخذ صو اًر وأشكاالً شتى مف بينيا ما يمي:

االجتماعية وعمى البذؿ والعطاء في المجاالت المعرفية والمينية

 -الدمج الكمى بوضع ذوي االحتياجات الخاصة في فصوؿ

والثقافية.

العادييف طواؿ الوقت ،ويساعد معمـ الفصؿ العادي أخصائييف أو

إف نظاـ الدمج االجتماعي ) (Social Integrationيدرب

استشارييف لتمكينو مف الوفاء باحتياجاتيـ الخاصة وىذا النوع مف

التبلميذ األسوياء واآلباء عمى تقبؿ المعاقيف فكرياً  ،وىذا يعتبر

الدمج يناسب ذوى اإلعاقات البسيطة كالمعاقيف فكرياً القابميف

تدريباً عمى خمؽ جو مف المودة وحسف التعامؿ والتفاعؿ اإلنساني

لمتعمـ.

بينيـ ،كما أنو يسيـ باكتساب المعاقيف لمعادات والتقاليد السائدة في

 -الدمج الجزئي بوضع ذوي االحتياجات الخاصة مع العادييف لفترة

الجماعة ،والمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية ،ويسيـ النشاط

معينة مف الوقت يومياً ،ثـ ينفصموف بعدىا في فصؿ أو عدة

االجتماعي في تعديؿ اتجاىاتيـ وعاداتيـ االجتماعية ].[29

فصوؿ مستقمة عف العادييف لتمقى مساعدات تعميمية متخصصة

ويؤكد دينميوـ ] [30عمى أف بداية الدمج البد تكوف بمساعدة

إلشباع احتياجاتيـ األكاديمية الخاصة عمى يد معمميف

اآلباء عمى اتخاذ الق اررات السميمة نحو أبنائيـ المعاقيف ،وأف يتمقوا

متخصصيف عف طريؽ التعميـ الفردي أو داخؿ غرفو المصادر

إرشاداً وتوجيياً لمساعدتيـ عمى أف يصبحوا مشاركيف في دعـ

داخؿ المدرسة ذاتيا ،ويسمى الدمج الكمى والجزئي بالدمج

ورعاية أبناءىـ وييدؼ الدمج إلى تحقيؽ كيفية معيشة المعاؽ مع

التعميمي.

أقرانو العادييف وتنمية عبلقة إنسانية بينيـ ،ولذا البد مف النظر إلى

 -الدمج المكاني ) (Locationalواالجتماعي ) (Socialحيث يتـ

دمج المعاقيف مف منظور منظومي حتى يمكف لؤلخصائييف معرفة

تجميعيـ في فئات متماثمة مف حيث نوع اإلعاقة في فصوؿ دراسية

أي مجاؿ يمكف أف يتدخموا فيو بالمساعدة. .

خاصة داخؿ نطاؽ المدارس العادية وتقتصر مشاركاتيـ مع أقرانيـ

 .2عناصر عممية الدمج

العادييف عمى االحتكاؾ والتفاعؿ خبلؿ أوقات الراحة وفى األنشطة

يتفؽ صادؽ ] [26والقريطي ] [25عمى أف عممية دمج

االجتماعية المدرسية والرياضية والفنية والرحبلت وىذا يقمؿ البعد

الطفؿ في الفصؿ الدراسي العادي تحتاج إلى تخطيط وتييئة كؿ

المادي بينيـ وبيف العادييف ويمبى احتياجاتيـ االجتماعية ويحقؽ

مف المدرسة والفصؿ ،وزمبلء الطفؿ ،والكوادر البرامجية مف

تفاعميـ االجتماعي .

المعمميف واألخصائييف والمدربيف والذيف يعمموف مع الطفؿ لتعميمو

وتؤكد وثيقة برنامج التنمية لؤلمـ المتحدة )[31] (UNDP

واعداده وارشاده وتدريبو وارشاد أسرتو ،كما تحتاج إلى تييئة

United Nations Development Programعمى أف ىناؾ

الوالديف واألسرة واإلدارة التي يتعمـ فييا الطفؿ ،كما يشمؿ التخطيط

تغيرات معينة يجب أف تتـ ،وجيود يجب أف تجرى لتمكيف ذوي

والتنفيذ كؿ مف البيئة المحمية ومصادر المجتمع Community

االحتياجات الخاصة مف االندماج بنجاح ضمف برامج التوجو العاـ
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وتزويدىـ بالخدمة العامة التي تيتـ بتربية حاجاتيـ المحددة ،حتى

 -تكويف مفاىيـ أكثر واقعية عف أنفسيـ وعف الحياة وعف العالـ

يمكف الوصوؿ بيـ إلى الدمج الشامؿ ليشاركوا في جميع أنشطة

الذي يعيشوف فيو .

المجتمع المحمي.

ب -بالنسبة لمتبلميذ العادييف ].[34

 .1متطمبات الدمج الشامؿ

 الوعي باألفراد المعاقيف فكرياً وزيادة الفيـ والتعارؼ بينيـ. -نمو العبلقات االجتماعية المناسبة وتقبؿ المتخمفيف.

يمخص & Woltman [32]، Eichingerمتطمبات الدمج

 -زيادة التفاعؿ االجتماعي والتعاطؼ.

الشامؿ في :
 -إعداد المجتمع وتنمية االتجاىات اإليجابية نحو الدمج.

 -تزايد دور التمميذ في العممية التعميمية.

 -إعداد وتييئة نظاـ التعميـ بوضع سياسة قومية محققة وتوفر

 االستفادة مف تنوع طرؽ التدريس ومف خبرات معمـ التربيةالخاصة.

قاعدة بيانات دقيقة.
 -إعداد المدارس لمدمج الشامؿ وىذا يتطمب :إعداد المعمميف

 -تنمية الميارات القيادية والصداقة.

المدربيف ،وتغيير أدوار العامميف بالمدرسة ،وتكييؼ المناىج

 -تنمية الوعي باآلخريف واحتياجاتيـ.

مواءمتيا لتناسب جميع التبلميذ بعد التعرؼ عمى حاجاتيـ

 -تنمية وتكويف اتجاىات إيجابية نحو ذوى القدرات المختمفة.

وخصائصيـ ،وتنويع أساليب التدريس واستخداـ استراتيجيات

 -إتاحة الفرص إلقامة عبلقات اجتماعية ناجحة.

حديثة ،وتعديؿ نظاـ غرفة الدراسة ،واعداد وتييئة الطبلب وأسرىـ،

ج -بالنسبة لآلباء والمعمميف ]. [35

واعداد البيئة الفيزيقية لممدرسة لمقابمة االحتياجات الخاصة

 -شعور الوالديف بالراحة لعدـ عزؿ الطفؿ عف المجتمع.

لممعاقيف فكرياً ،وايجاد أساليب واجراءات لدعـ ومساندة المدارس،

 -يتعمـ الوالديف طرؽ جديدة لتعميـ الطفؿ.

وتحسيف ظروؼ التعميـ ،وتحديد مؤشرات واضحة لمدمج ،واحداث

 -تتحسف مشاعر الوالديف تجاه طفميـ وتجاه أنفسيـ.

التكامؿ والترابط بيف األجيزة المعنية في تنفيذ البرنامج .

 -إتاحة الفرصة لممعمـ لمتفاعؿ مع الطفؿ المتخمؼ عقمياً.

 .1فوائد نظاـ الدمج

 -زيادة الخبرات التعميمية والشخصية لممعمـ.

أ – بالنسبة لمتبلميذ المعاقيف فكرياً ].[33

 -ارتفاع كفاءة المعمـ.

 -تنمية الوعي بالبيئة ومعايشتيـ سموؾ أقرانيـ العادييف.

ثالثاً :االتجاه نحو دمج المعاقيف فكريا بالمدارس العادية:
يوضح [ ]91االتجاىات نحو الدمج في أف أصحاب الرأي

 زيادة مستويات الميارات المختمفة لدييـ. -المشاركة في حياة المدرسة والمجتمع .

المؤيد لمدمج يروف أف جميع التبلميذ بحاجة لتمقى التعميـ مع

 -تناقص المشكبلت السموكية .

زمبلء آخريف ،فمف حؽ كؿ طفؿ أف يشعر بالمرح ويستمتع

 -المشاركة في كافة األنشطة المدرسية واالحتكاؾ المباشر

بالصخب والضحؾ في حياتو ،وأف جميع األطفاؿ بحاجة إلى

بالعادييف.

االنخراط في أسرة حقيقية ومدرسة حقيقية واقامة صداقة مع

 -تحسف المستوى األكاديمي عف مستوى المعزوليف.

اآلخريف ،وىذه الفرص قد ال تتحقؽ لممعاؽ في الفصوؿ الدراسية

 -إتاحة فرص المشاركة الوظيفية الكاممة لممعرضيف لمعزؿ.

الخاصة بو حيث أكدت نتائج الدراسات فشؿ التربية الخاصة ،فقد
وجد أف  %11مف تبلميذ التربية الخاصة حصموا عمى شيادة
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 .3الدراسات السابقة

 ،%25وأف أنصار الرأي المعارض يروف عدـ جدوى الجمع بيف

ىناؾ العديد مف الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت

المعاقيف والعادييف ،ألف دمجيـ ال يعنى شعورىـ بالمشاركة

موضوع االتجاىات نحو األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية وسوؼ

واالنتماء ،فيـ يشعروف بالعزلة في الفصوؿ العادية إذا عامميـ

نستعرض بعض تمؾ الدراسات:

األطفاؿ العادييف معاممة قاسية ،كما أشارت الدراسات إلى أف

فقد أجرى المعيقؿ [ ]91دراسة لمتعرؼ عمى اتجاىات تبلميذ

 %11مف أولياء أمور المعاقيف يشعروف بالرضا تجاه برامج التربية

المرجمتيف االبتدائية والمتوسطة نحو أقرانيـ مف ذوي اإلعاقة

الخاصة وأف حوالى  %32مف ذوى االحتياجات الخاصة يقضوف

الفكرية ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )112مف تبلميذ وتمميذات

عمى األقؿ بعض وقتيـ في فصوؿ عادية ولكنيا ال تكوف مسئولة

مدارس المرحمة االبتدائية العميا والمرحمة المتوسطة في مدارس

عف انخفاض نسبة تخرجيـ أو تسربيـ مف التعميـ ].[35

الرياض .حيث طبؽ الباحث في دراستو مقياس اتجاىات التبلميذ

ويتطمب الدمج مف المعمميف تغيرات كثيرة تتعمؽ بأدوارىـ

نحو أقرانيـ مف ذوي اإلعاقة الفكرية مف إعداد الباحث .وأظيرت

كمعمميف وكذلؾ التغيير في المناىج والبرامج المقدمة لتتبلءـ مع

نتائج الدراسة بأف اتجاىات أفراد العينة نحو أقرانيـ مف ذوي

احتياجات األطفاؿ المعوقيف واف أحد أسباب مقاومة التغيير ىو أف

اإلعاقة الفكرية كانت إيجابية بشكؿ عاـ  ،كما أظيرت النتائج

التغيير يتحدى كفاءة المعمـ وقوتو ،كما أف المعمـ يخشى مف

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات تبلميذ المرحمتيف

ارتكاب الخطأ عند تطبيؽ إجراءات وبرامج جديدة ،وترجع معظـ

االبتدائية والمتوسطة تعزى الى وجود برامج التربية الفكرية الممحقة

المقاومة التي يبدييا المعمموف إلى نقص المعرفة والخوؼ مف

بالمدارس وذلؾ لصالح مف تواجدت في مدارس برامج دمج  ،حيث

الخطأ وتوفر المعرفة حوؿ الدمج يقمؿ مف تمؾ المخاوؼ ،ومف

كانت اتجاىاتيـ أكثر إيجابية.

أجؿ تحقيؽ اليدؼ األوؿ لمتعمـ األكاديمي يجب عمى المعمـ لكي

وفي دراسة قاـ بيا العتيبي [ ]93ىدفت إلى التعرؼ عمى

يصبح أكثر كفاءة لتعميـ العادييف والمعاقيف بعد الدمج أف يستخدـ

اتجاىات العامميف في معاىد وبرامج التربية الخاصة نحو التبلميذ

الوقت بحذر ،ويوجو أسئمة ذات مستوى مناسب مف الصعوبة،

ذوي االحتياجات الخاصة ،حيث طبؽ الباحث مقياس اتجاىات

ويمد التبلميذ بتغذية راجعة إيجابية تساعدىـ عمى معرفة اإلجابة

العامميف مف إعداده ،والذي تكوف مف  92فقرة عمى أفراد العينة

الصحيح ].[37

البالغ عددىـ  .519٢وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج التي

وغالباً ما يقوـ المعمموف بتحوالت إيجابية حيف يشعروف بالراحة

تؤكد االتجاىات اإليجابية التي يحمميا العامموف في معاىد وبرامج

مع التوجو الجديد مثؿ :تعمـ ميارات جديدة والرغبة في التفاعؿ مع

التربية الخاصة نحو التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة.

التمميذ غير العادي ،وتغيير اتجاىاتيـ نحو المعاقيف ونحو أنفسيـ

كما أجرى العبد الجبار ومسعود [ ]11دراسة الستقصاء آراء

مف موقؼ المعارض إلى المؤيد ،والشعور بفخر أكبر عف أنفسيـ

المدراء والمعمميف في المدارس العادية حوؿ برامج الدمج ،حيث

وزيادة مستويات الشفقة لدييـ ،واكتسابيـ لميارات جديدة أفضؿ،

تكونت عينة الدراسة مف  111مدي اًر ومعمماً ممف يعمموف في

والوعي باالحتياجات الفردية لجميع التبلميذ وادراؾ أوجو التشابو

المدارس العادية الممحؽ بيا برامج لمدمج في منطقة الرياض .حيث

بينيـ.

أظيرت نتائج الدراسة اتفاؽ كبل مف المدراء ومعممي التربية
الخاصة ومعممي التعميـ العاـ عمى وجود تأثير إيجابي لبرامج
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الدمج عمى آرائيـ واتجاىاتيـ نحو التبلميذ ذوي االحتياجات

وتشكؿ فرصة ىائمة العتماد ممارسات شاممة فعالة في الفصوؿ

الخاصة الممتحقيف بيذه البرامج.

الدراسية .

كما ىدفت دراسة العجمي ،وعطوة [ ]21إلى الكشؼ عف

وفي دراسة روليتا فيونا [ ]12حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ

بعض متطمبات تفعيؿ استراتيجية دمج المعاقيف مع أقرانيـ العادييف

عمى آثار برنامج التوعية عمى اتجاىات الطبلب العادييف تجاه

بمدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي ،وأجريت الدراسة عمى

األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية ،واختبار ما إذا كاف الدمج

عينة تكونت مف ( )11مف القائميف عمى رعاية المعاقيف في

االجتماعي والتعميمي جنبا إلى جنب مع التدريب في مجاؿ التوعية

مدارس الدمج ،و( )511مف أولياء أمور التبلميذ العادييف،

لطبلب المدارس الثانوية ،وكانت نتائج االختبار إيجابية نحو الدمج

و( )511مف أولياء أمور المعاقيف و( )511تمميذ عادى منيـ

االجتماعي والتعميمي لذوي اإلعاقة الفكرية ،وتـ إعداد االستبياف

( )11في الصؼ الرابع )11( ،في الصؼ الخامس وطُبؽ عمى

لقياس اتجاىات عينة الدراسة والتي شممت  551( 213ذكور،

العينة ( )1استبيانات لمتعرؼ عمى وجية نظر العامميف بمدارس

 519إناث) وتـ تقييـ االستبياف وتحميؿ نتائجو ،وأشارت النتائج

الدمج في عممية الدمج ،ومدى مناسبة التجربة والنتائج اإليجابية

حوؿ تدريب الطبلب أقؿ مف  1سنوات أنيـ أكثر إيجابية تجاه

والسمبية ليا ،وأشارت نتائجيا إلى إيجابية آراء القائميف عمى

المواقؼ مف الطبلب اآلخريف ،وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز

العممية التعميمية حياؿ تجربة دمج المعوقيف بمدارس العادييف،

المواقؼ اإليجابية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية .وأف

وتراوحت آراء أولياء أمور التبلميذ العادييف بمدارس الدمج بيف

التدريب قد يكوف لو فوائد طويمة األمد .

اإليجاب والسمب ،وكذلؾ بالنسبة ألولياء أمور المعاقيف كما

وفي دراسة تاونسيند [ ]19حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى

تراوحت آراء التبلميذ العادييف بمدارس الدمج نحو أقرانيـ المعاقيف

التحقؽ مف فاعمية تطبيؽ استراتيجية الدمج بيف الطبلب العادييف

بيف اإليجاب والسمب ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ

والطبلب ذوى اإلعاقة الفكرية في تنمية المستويات التحصيمية في

إيجابيات وسمبيات لمدمج ولـ تفض االشتباؾ بيف أسموبي الدمج

بعض المواد الدراسية ،فالمدارس العادية عادة ال تشمؿ الطبلب

والعزؿ لما وجدت مف تبايف في وجيات النظر.

ذوي اإلعاقة الفكرية في البرامج المختمفة الخاصة بيـ .فقد اقترحت

وىدفت دراسة وونج [ ]15إلى بياف تأثير دمج الطبلب ذوي

ىذه الدراسة إدراج الطبلب ذوى اإلعاقة الفكرية في البرامج

اإلعاقة الفكرية بالمدارس الثانوية العادية وقد شارؾ في ىذه

المتنوعة داخؿ مدرستيـ .وقد شارؾ في ىذه المجموعة  11مف

الدراسة نحو  913مف الطبلب العادييف وذوى االحتياجات

طبلب المدارس في التعميـ العاـ بالصؼ السادس االبتدائي ،ومعيـ

الخاصة ،وتـ تطبيؽ نماذج االتجاىات في بداية الدراسة وأعيد

 11مف طبلب التربية الخاصة في أربع مدارس ،وتـ تقديـ البرنامج

التطبيؽ في نياية الدراسة ،وأظيرت النتائج أف اتجاىات الطبلب

الموحد في الرياضيات،

وبعد االنتياء مف البرنامج ،تـ تقييـ

العادييف نحو زمبلئيـ المعاقيف فكريا كانت إيجابية في نياية

المستويات التحصيمية لكؿ مف العادييف والمعاقيف فكريا ،وكانت

الدراسة ،ويظير ذلؾ في المواقؼ التعميمية المشتركة ،ومواقؼ

النتائج إيجابية نحو الطبلب والمواقؼ وذلؾ وفقا لمنوع والعمر

االتصاالت والتفاعؿ االجتماعي .فضبل عف أف ىذه االستراتيجية

والجنس ،ومف ثـ فإف تعزيز االندماج سيؤدي إلى تحسيف المستوى

تساىـ في تحقيؽ التنافسية والتوجو اإليجابي نحو البيئة التعميمية،

االجتماعي بشكؿ عاـ .
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كما أجرى [ Tachibana [11دراسة أخرى ىدفت لتحديد

وفي دراسة أجراىا كبل مف بانج – المب [ ]11والتي ىدفت

االتجاىات نحو المعاقيف فكرياً ومعرفة تأثير المفاىيـ المرتبطة

إلى التعرؼ عمى تأثير الدمج) تبلميذ ذوى االحتياجات الخاصة

باإلعاقة الفكرية ،وتمثمت عينة الدراسة في مجموعة مف أولياء

مف المعاقيف فكرياً بإعاقة بسيطة ومتوسطة ) حيث استخدمت

أمور التبلميذ الذيف كانوا يدرسوف في المدارس المتوسطة بمغت

الدراسة المقاببلت الشخصية مع المدرسيف و أولياء األمور،

( .)2915لمتعرؼ عمى اتجاىاتيـ تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة

وكذلؾ مبلحظة التبلميذ داخؿ الفصوؿ وخارجيا .وأسفرت نتائج

الفكرية وتصوراتيـ نحو ىؤالء األفراد .حيث يبمغ متوسط نسبة

الدراسة عف أف آباء التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية أكدوا عمى

المعاقيف فكرياً بالنسبة لمسكاف ( .)5111 / 1ويعتقد نصؼ

حدوث تغييرات إيجابية في سموؾ أبنائيـ وزيادة مستوى التفاعؿ

ذوي

مع األصدقاء والجيراف ،أما المدرسيف فقد قرروا أف ىناؾ تحسناً

اإلعاقة الفكرية في أسرتو في المستقبؿ مف شأنو أف يكوف أقؿ مف

في مستوى الفيـ العاـ لدى التبلميذ وقدرتيـ عمى استخداـ األدوات

ذلؾ .وتوصمت الدراسة أف اإلعاقات الفكرية ترتبط بشكؿ كبير

الخاصة بيـ ،وأف عممية دمج األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية مع

بعوامؿ وراثية ،واحتماؿ وجود شخص ذوي إعاقة فكرية في كؿ

العادييف قد أدت إلى تقدـ ممحوظ في التعمـ والتفاعؿ مع اآلخريف

عائمة بالمستقبؿ .

وكذلؾ تطوير أنفسيـ .

المشاركيف في االستطبلع أف معدؿ انتشار األشخاص

كما أجرى ] Cooney [45دراسة ىدفت إلى بحث فاعمية

وفي دراسة ] Tachibana [47والتي ىدفت لمتعرؼ عمى

تعميـ فكرة دمج الطبلب المعاقيف في المدارس ،ومقارنة التطمعات

االتجاىات نحو المعاقيف فكرياً مف خبلؿ تحميؿ واستكشاؼ لخبرات

االجتماعية والمستقبمية حيث تقوـ السياسات الرئيسية بتعزيز

وآراء المجيبيف والتعرؼ عمى تصوراتيـ تجاه األشخاص ذوي

استراتيجية الدمج االجتماعي لمطبلب ذوي اإلعاقة الفكرية وتسرد

اإلعاقة الفكرية حيث تشكمت المواقؼ اإليجابية أساسا مف تجارب

الدراسة األدلة الداعمة لتجربة مدرسة الدمج ،وكيؼ أنيا تؤثر عمى

مثؿ وجود شخص ذوي إعاقة فكرية في العائمة ،أو شخص لديو

وجية نظرىـ بالنسبة لممستقبؿ والتطمعات االجتماعية ،وقد شارؾ

معرفة بأحد أفراد األسرة ذوي اإلعاقة الفكرية .فاالتجاىات اإليجابية

ثمانية وعشروف مف الطبلب العادييف واثناف

مرتبطة بالخبرة لؤلشخاص مف خبلؿ وجود شخص معاؽ فكرياً

في ىذه الدراسة

باألسرة خاصة في مرحمة الطفولة .

وثبلثوف مف الطبلب ذوى اإلعاقة الفكرية ،واعتمدت الدراسة عمى
تطبيؽ استبيانات تقرير المصير ،والتطمع لممستقبؿ ،وأجريت

وفي دراسة مارويؿ [ ]11التي ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى

المقارنة بيف المعاقيف وغير المعاقيف ،وأسفرت النتائج عف أف

تأثير دمج  93تمميذاً مف ذوى اإلعاقة الفكرية في خمس مدارس

غالبية المشاركيف مف المجموعتيف يعانوف مف انخفاض مستوى

ابتدائية ومدرستيف متوسطتيف و 21طالباً في مدرسة ثانوية ،وقد تـ

التطمعات المستقبمية واالجتماعية ،إال أف الفروؽ بيف المجموعتيف

جمع البيانات عف طريؽ المقاببلت الشخصية واالستبيانات مع 51

غير دالة مما يعنى أف تطبيؽ فكرة الدمج قاربت بيف المجموعتيف

مف المدرسيف العاديف و 3مف مدرسي التربية الخاصة و 21مف

ومف حيث المقارنة االجتماعية كاف الطبلب العاديوف أكثر إيجابية

أولياء أمور الطبلب العادييف والمعاقيف ،وأسفرت النتائج عف أف

مف الطبلب المعاقيف ،وكانوا كذلؾ أكثر طموحاً وأف مشاعر

الطمبة المندمجيف حققوا نجاحاً في  1أىداؼ في البرامج التعميمية

التفاؤؿ كانت أكثر لدى الطبلب ذوى اإلعاقة الفكرية مف الطبلب

الفردية عف الطمبة المعاقيف في البرامج التقميدية ،وأف أولياء أمور

العادييف .

الطبلب المعاقيف اختاروا برامج الدمج عف العزؿ ،أما أولياء أمور
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الطبلب العادييف فقد أكدوا عمى أف المستوى التعميمي والسموكي

ولمعرفة اتجاىات األشخاص نحو ذوي اإلعاقة الفكرية أجرى

ألبنائيـ لـ يتأثر سمباً بعممية الدمج وأكد المدرسيف جميعاً عمى

[51] Lifshitzدراسة لمتعرؼ عمى تمؾ االتجاىات ،حيث تـ اتخاذ

مدى التأثر اإليجابي لمدمج عمى كؿ مف الطبلب العادييف

مجموعتيف لمبحث األولى  92شخصا مف ذوي اإلعاقة الفكرية،

والمعاقيف.

تتراوح أعمارىـ بيف  ،93-21والمجموعة الثانية  91شخص مف

وأجرى  [49] Tachibanaدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى

غير المعاقيف تتراوح أعمارىـ بيف  13-11وأكثر مف ،11

االتجاىات الكبار تجاه المعاقيف فكرياً ومعرفة العبلقة بيف

وتوصمت الدراسة إلى أف المجموعة األولى األصغر سنا كانت

االتجاىات والمتغيرات الديموغرافية وتـ اتخاذ مجموعة مف أولياء

اتجاىاتيـ أكثر سمبية مف كبار السف .وأف اتجاىات كبار السف مف

أمور تبلميذ المدارس االبتدائية والمتوسطة كنموذج ،وظيرت

العادييف كانت أكثر إيجابية في العديد مف المواقؼ .

االتجاىات اإليجابية لعينة البحث نتيجة وجود شخص مقرب مف

كما أجرى  [52] Soulisدراسة لمتعرؼ عمى مصادر اإلجياد

أسرة المعاقيف فكرياً أو أف لدييـ خبرة في العمؿ التطوعي المرتبط

لدى الطبلب ذوي اإلعاقة الفكرية ،وذلؾ في المدارس العادية،

بالمعاقيف فكرياً ،واختمفت النتائج كثي ار مف وجية نظر الذيف لدييـ

وسط الطبلب العادييف ،الدمج ،وذلؾ مف خبلؿ تقييـ حاالت الحياة

شخص في األسرة معاؽ فكرياً .الذيف لدييـ مع النسبية معرؼ لـ

المدرسية بشكؿ عاـ ،عف طريؽ تطبيؽ استبياف عمى نحو عشريف

المستجيبوف ال تظير المواقؼ اإليجابية وكما كاف متوقعا ،وأظيرت

مف الطمبة لمتعرؼ عمى مشاعرىـ وأفكارىـ حوؿ المواقؼ المتنوعة

النتائج وجود درجة قميمة مف القمؽ حوؿ المشاكؿ الشخصية .وتـ

في المدرسة .وقد ركزت الدراسة عمى مجموعة مف

المتغيرات

تحميؿ اختبار االتجاىات والمواقؼ وتحديد نتائج اختبار المواقؼ،

وىي :التحصيؿ المدرسي ،والمشاركة الصفية ،وسموؾ الطبلب

وذلؾ باستخداـ معيار متغير األسرة .

وخطر اإلصابة؛ توقعات اآلباء واألميات ،وقبوؿ المعمميف .وتشير

وىدفت دراسة كبل مف لونديف ولونديف [ ]11إلى التعرؼ عمى

النتائج إلى أف الطبلب ذوي اإلعاقة الفكرية لدييـ خبرة كبيرة

مدى فاعمية نظاـ الدمج في التعميـ المشترؾ في إحدى المدارس

باإلجياد المدرسي وىو نتيجة لعوامؿ التوتر التي تبرز كأمر حاسـ

والتي تقضى بأف يتعمـ التبلميذ ذوى الحاجات الخاصة داخؿ

في العبلقات مع العادييف ،وبعد تطبيؽ تجربة الدمج الجزئي،

الفصوؿ العادية ،مف خبلؿ مدرسيف عادييف ومدرسيف تربية

اتضح أف الطبلب ذوي اإلعاقة الفكرية قد أبدوا تحسناً ممحوظاً في

خاصة .تـ اختيار  51فصبلً يقوـ بالتدريس فييا ثمانية مدرسيف

المتغيرات الخمس المذكورة.

عادييف وخمسو مدرسيف تربية خاصة وبمغ عدد التبلميذ 951

كما أكدت نتائج دراسة النجمى [ ]19عمى أىمية الدمج حيث

تمميذاً ،ويعانى التبلميذ ذوو الحاجات الخاصة مف تنوع اإلعاقات

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى نجاح دمج التبلميذ ذوى

منيا اإلعاقة الفكرية البسيطة .وقد أسفرت النتائج عف أف جميع

اإلعاقة الفكرية البسيطة في األنشطة االجتماعية والبيئية بالمدرسة

التبلميذ الذيف خضعوا لمتعمـ المشترؾ كانوا متساويف في األداء

والى أي مدى يؤدى دور مدرسيف التربية الخاصة والمدرسيف

فيما عدا بعض االختبلفات في القراءة وفيـ المغة حيث كاف

العادييف في تسييؿ أو إعاقة عممية الدمج ،وقد تـ جمع استجابات

التبلميذ ذوى الحاجات الخاصة أقؿ فييا ،كما تبيف أف درجات

جميع المدرسيف عمى استبياف خاص بالدمج يتضمف عمى 51

التبلميذ ذوى الحاجات الخاصة قد تحسنت بعد ما اشتركوا في

نشاط بيئي ،و 55نشاط اجتماعي يمكف أف يشارؾ فييا األطفاؿ

فصوؿ الدمج .

المعاقيف فكرياً .وقد أسفرت النتائج عف أف الدمج يؤدى إلى تحسيف
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أ .مجتمع وعينة الدراسة

النشاط االجتماعي ،وأف ىناؾ عوامؿ تساعد في تحسيف عمميو

يمثؿ مجتمع الدراسة جميع أولياء أمور التبلميذ العادييف الذيف

الدمج مثؿ االتجاىات اإليجابية والخدمات التدريبية داخؿ المدرسة

لدييـ أبناء في مدارس التعميـ العاـ والتي بيا برامج دمج لمتربية

واألنشطة التعميمية.

الفكرية .تكونت عينة الدراسة مف  112مف أولياء أمور التبلميذ
العادييف وذلؾ لدراسة اتجاىاتيـ نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

 .4الطريقة واإلجراءات

الفكرية مع أبنائيـ في المدارس العادية ،ويوضح الجدوؿ رقـ ()١

اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي في تنفيذىا وفؽ

خصائص أفراد عينة الدراسة.

الخطوات التالية:

المتغير

خصائص أفراد عينة الدراسة

والبعد النفسي ومكوف مف  9عبارات  .و يجيب المفحوص (أو

النوع
ذكر

٣٣٣

٦٨

أنثى

١٥٥

٣٢

 21 - 51سنة

91

٢،٧

 91 - 21سنة

23

1

 91 - 95سنة

551

٢٣،٧

 11 - 91سنة

511

٢٨،٩

 15سنة فأكثر

511

٣٤،٢

أق أر واكتب

9

1.1

ابتدائي

91

1.1

متوسط

11

59.2

ثانوي

512

99.1

دبموـ بعد

11

59.1

الثانوي
بكالوريوس

593

21.1

ماجستير فأعمى

52

2.1

المستوى
التعميمي

المفحوصة) عمى العبارات بدرجة معينة مف درجات المقياس

النسبة المئوية

العدد

الجنس

العمر

جدول 1

ومكوف مف  53عبارة والبعد االجتماعي ومكوف مف  55عبارة

%

الخماسي (أوافؽ بشدة  -أوافؽ – محايد – ال أوافؽ – ال أوافؽ
بشدة) لئلشارة إلى مدى انطباؽ مضموف العبارة عميو (عمييا) أو
ال ينطبؽ (ال تنطبؽ)  .ويوضح جدوؿ ( )٢أبعاد المقياس وأرقاـ
العبارات وعددىا في كؿ بعد .
جدول 2
توزيع أبعاد المقياس وعباراته وعددها في كل بعد
أبعاد

المقياس
البعد
بوي
التر
البعد
االجتماع
البعد
ي
النفسي

أرقام العبارات

عدد

،33،32،31،30،20،19،18،17،16،5،4،3،2،1
34
1،1،1،3،51،25،22،29،21،21،91

ت
55

55،52،59،51،51،21،21،21،23

3

المجموع الكمي

51را
العبا

91

ج .الصدق والثبات ألداة الدراسة
أوالً  :صدؽ المحكميف لعبارات أبعاد االستبانة:
تـ عرض الصورة األولية لممقياس عمى مجموعة مف أساتذة
الجامعة لمتحكيـ عمييا .وقد أبدى المحكموف اتفاقيـ عمى غالبية
عبارات االستبانة كما أوصوا بتعديؿ صياغة بعض العبارات وقد تـ

ب .أداة الدراسة

األخذ بمبلحظاتيـ في الصورة النيائية ألداة الدراسة.

صمـ الباحث أداة الدراسة بعد االطبلع عمى األدبيات حوؿ

كما قاـ الباحث بتطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية مكونة مف

االتجاىات نحو التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ،حيث تكونت استبانة

 11ولي أمر مف أولياء أمور التبلميذ العادييف ،وتـ حساب معامؿ

الدراسة مف  53عبارة موزعة عمى ثبلثة أبعاد وىي البعد التربوي
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االرتباط لمعرفة الصدؽ الداخمي لعبارات أبعاد االستبانة ،حيث تـ

بيف قيمة البعد والقيمة الكمية لبلستبانة ككؿ ويوضح ذلؾ الجدوؿ

حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات كؿ بعد

رقـ ( ،)٣وتـ تقريب األرقاـ إلى اقرب رقميف عشرييف لبلختصار:

بالدرجة الكمية لمبعد التابعة لو العبارة ،باإلضافة إلى درجة االرتباط
جدول 3
ارتباط عبارات أبعاد أداة الدراسة بالدرجة الكمية لمبعد التربوي
رقم الفقرة

قيمة االرتباط

العبارة
البعد التربوي ( القيمة الكمية = :) 1881

5

المدارس العادية ىي المكاف التربوي المناسب لتعميـ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.

* 3880

2

يعيؽ دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية العممية التربوية والتعميمية في المدرسة .

* 3885

9

يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى تطوير مياراتيـ األكاديمية .

* 3883

1

يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى اكتساب التبلميذ العادييف سموكيات غير مرغوب فييا .

* 3800

1

المؤسسات والمراكز الخاصة ىي المكاف التربوي المناسب لتعميـ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية .

* 3803

51

أرى بأف سمبيات دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية أكثر مف إيجابياتو .

* 3883

51

أرى بأنو مف غير المناسب دمج فئة اإلعاقة الفكرية مقارنة بفئات اإلعاقة األخرى ( الصـ ،المكفوفيف )

* 3885

51

مف المساواة أف ينظـ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى نفس المدرسة التي ينظـ إلييا التبلميذ العادييف .

* 3800

53

إف سموكيات وخصائص التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ال تؤىميـ ألف يدمجوا في المدارس العادية .

* 3885

21

بدأ ابني يقمد التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في سموكياتيـ.

* 3883

91

أدى دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى خمؽ نوع مف الفوضى واإلزعاج في المدرسة .

* 3808

95

ليس لدي اعتراض في أف يدمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في الفصوؿ العادية مع التبلميذ العادييف

* 3800

92

إف دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في المدارس العادية ال فائدة منو.

* 3805

99

مف حؽ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية أف يتعمموا في المدارس العادية .

* 3804

٣٤

يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى تدني المستوى التعميمي لمتبلميذ العادييف.

* 3803

معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند  % 3فأقؿ .
جدول 4
ارتباط عبارات أبعاد أداة الدراسة بالدرجة الكمية لمبعد االجتماعي
رقم الفقرة

قيمة االرتباط

العبارة

البعد االجتماعي ( القيمة الكمية = :) 1881
1

يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى زيادة تفاعميـ االجتماعي مع التبلميذ العادييف.

* 3888

1

يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى شعورىـ بأنيـ جزء مف المجتمع .

* 3888

1

يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى تكويف صداقات مع التبلميذ العادييف.

* 3803

3

يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى تحسيف اتجاىات التبلميذ العادييف نحوىـ.

* 3883

51

يساعد دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى تكويف عبلقات اجتماعية خارج المدرسة .

* 3808

25

ال أريد أف يكوف ابني صداقات مع التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.

* 3808
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جدول ( 4تابع)
22

يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية الى اكتسابيـ ميارات التواصؿ مع اآلخريف .

* 3883

29

يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى تعرضيـ لمسخرية واالستيزاء مف قبؿ التبلميذ العادييف

* 3800

21

يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى شيورىـ بعدـ العزلة عف المجتمع.

* 3803

21

يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى تقبؿ المجتمع ليـ.

* 3805

91

يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى التغمب عمى المشكبلت االجتماعية لدييـ .

* 3885

* معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند .% 3

جدول 5
ارتباط عبارات أبعاد االستبانة بالدرجة الكلية للبعد النفسي
رقم الفقرة

قيمة االرتباط

العبارة

البعد النفسي ( القيمة الكلية = :) 1883
55

يؤدي دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إىل زيادة ثقتهم بأنفسهم .

* 3885

52

يؤدي دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إىل شعورىم بأهنم أقل مستوى من التالميذ العاديني .

* 3888

59

يؤدي دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إىل ظهور مشكالت نفسية لديهم.

* 3808

51

عادة ما يشتكي ابين من اعتداء التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية عليو يف املدرسة .

* 3883

51

يؤدي دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إىل شعورىم باإلحباط .

* 3884

21

يؤدي دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إىل شعور التالميذ العاديني بعدم األمن واالستقرار .

* 3880

21

ال أرغب يف أن يدرس ابين يف مدرسة يوجد هبا تالميذ من ذوي اإلعاقة الفكرية .

* 3883

21

أصبح ابين يكره الذىاب إىل املدرسة نتيجة لدمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية معهم يف املدرسة .

* 3885

23

أثار دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية لدي الفضول يف التعرف على إعاقتهم وخصائصها .

* 3888

معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند . %.1

وتوضح نتائج الجدوؿ رقـ ( )٣أف قيـ معامبلت االرتباط بيف كؿ

 ،كذلؾ تراوحت قيـ معامبلت االرتباط في الجدوؿ رقـ ( )٥بيف

عبارة مف عبارات البعد التربوي والقيمة الكمية إلجمالي عبارات ىذا

كؿ عبارة مف عبارات البعد النفسي والقيمة الكمية إلجمالي عبارات

البعد قد تراوحت بيف ( )1.12و( )1.13وكميا كانت موجبة ودالة

ىذا البعد بيف ( )1.13و( )1.11وكميا كانت موجبة ودالة

إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)1.11كما بمغت القيمة الكمية

إحصائيا عند مستوى الداللة

( ، )1.11كما بمغت القيمة

إلجمالي عبارات ىذا البعد  ،1.15كذلؾ تراوحت قيـ معامبلت

الكمية إلجمالي عبارات ىذا البعد  . 1.19ومف ناحية أخرى بمغت

االرتباط في الجدوؿ رقـ ( )٤بيف كؿ عبارة مف عبارات البعد

قيمة الدرجة الكمية إلجمالي أبعاد االستبانة الثبلثة  ، 1.11ويفسر

االجتماعي والقيمة الكمية إلجمالي عبارات ىذا البعد بيف ()1.11

ذلؾ وجود عبلقة ارتباط موجبة ودالة إحصائيا بيف إجابات أولياء

و( )1.11وكميا كانت موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة

أمور التبلميذ العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع

( ،)1.11كما بمغت القيمة الكمية إلجمالي عبارات ىذا البعد 1.11

أبنائيـ في المدارس العادية عمى كؿ عبارة مف عبارات كؿ بعد
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واجمالي اإلجابات لجميع عبارات البعد ،وذلؾ لجميع األبعاد

وتوضح نتائج الجدوؿ رقـ ( )٦أف معامبلت الثبات لعبارات

الثبلثة لؤلداة المستخدمة في الدراسة ،مما يدؿ ذلؾ عمى صدؽ

أبعاد استبانة الدراسة مرتفعة ،وبالتالي ارتفاع المعامؿ الكمي لثبات

المحتوى والمضموف لعبارات األبعاد الثبلثة لبلستبانة ،أي أف ىناؾ

األداة ككؿ ،مما يدؿ عمى أف العبارات المكونة لؤلبعاد الثبلثة

ثبات التساؽ العبارة مع بعدىا وكذلؾ ثبات التساؽ البعد مع

المتضمنة في االستبانة تعطي نتائج مستقرة وثابتة وال تتغير في

االستبانة ككؿ.

حالة إعادة تطبيقيا عمى عينة أولياء أمور التبلميذ العادييف،

ثانيا  :ثبات أداة الدراسة

وبالتالي توجد طمأنينة تجاه تحميؿ بيانات األداة المستخدمة .

لقياس مدى ثبات عبارات أبعاد استبانة الدراسة ،استخدـ

 .5نتائج الدراسة
فيما يمي عرض لنتائج تحميؿ بيانات عينة الدراسة :

الباحث طريقة معامؿ ألفا كرونباخ ويبيف الجدوؿ رقـ ( )٦نتائج

ثانيا  :نتائج تحميؿ بيانات االستبانة :

معامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات عبارات أبعاد استبانة الدراسة .

يبيف الجدوؿ التالي التك اررات والنسب المئوية إلجابات أولياء

جدول 6

أمور عينة الدراسة بخصوص اتجاىاتيـ نحو دمج التبلميذ ذوي

ثبات عبارات أبعاد االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ
أبعاد استبانة الدراسة

عدد العبارات

معامل الثبات

البعد األول  :البعد الرتبوي
البعد الثاين  :البعد االجتماعي

53
55

5..3
5..0

البعد الثالث  :البعد النفسي

9

5..5

اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ في المدارس العادية وكذلؾ المتوسط
الموزوف لمجموع نسب درجات موافقة أولياء أمور عمي كؿ عبارة
مف عبارات األبعاد الثبلثة المتضمنة في االستبانة ،ثـ المتوسط

معامل الثبات الكلي لالستبانة = 8.78

الموزوف إلجمالي عبارات كؿ بعد ،باإلضافة إلي المتوسط العاـ
الموزوف إلجمالي أبعاد االستبانة ككؿ.
جدول 7

نتائج اتجاهات أولياء أمور التالميذ العاديين نحو دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم في المدارس العادية
درجات الموافقة
الفقرات وأرقامها

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال

ال أوافق

أوافق

بشدة

المتوسط

البعد التربوي :
 .5المدارس العادية ىي المكاف التربوي المناسب لتعميـ التبلميذ ذوي

ك

19

11

221

11

559

اإلعاقة الفكرية.

%

1.1

51.9

11.1

55.9

29.2

 .2يعيؽ دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية العممية التربوية والتعميمية في

ك

221

511

11

11

-

المدرسة .

%

11.1

25.1

51.1

59.9

-

 .9يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى تطوير مياراتيـ األكاديمية

ك

295

31

11

91

12

.

%

11.1

53.1

51.5

1.3

1.1
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 .1يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى اكتساب التبلميذ العادييف

ك

921

511

11

-

-

سموكيات غير مرغوب فييا .

%

11.5

25.1

55.9

-

-

 .1المؤسسات والمراكز الخاصة ىي المكاف التربوي المناسب لتعميـ

ك

211

593

11

-

-

التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية .

%

13.1

21.1

55.1

-

-

 .51أرى بأف سمبيات دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية أكثر مف إيجابياتو
.

ك

911

519

21

-

-

%

19.1

95.1

1.3

-

-

 .51أرى بأنو مف غير المناسب دمج فئة اإلعاقة الفكرية مقارنة بفئات

ك

211

511

11

-

-

اإلعاقة األخرى ( الصـ – المكفوفيف ).

%

15.1

91.1

3.3

-

-

 .١٨مف المساواة أف ينضـ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى نفس المدرسة

ؾ

21

11

٨٩

221

12

التي ينضـ إلييا التبلميذ العادييف.

%

1.1

51.1

51.1

11.1

51

 .١٩إف سموكيات وخصائص التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ال تؤىميـ ألف

ك

٢٣٦

١٣٩

٥٣

٤٥

٤٥

يدمجوا في المدارس العادية.

%

٤٢.٥

٢٨.٧

١٣.٢

٩.٣

٩.٣

ك

٢٣٧

١٤٦

٩٣

٣٨

٤

%

٤٢.٧

٣٣.١

١٨.٦

٧.٨

٣.٨

 .٢٣بدأ ابني يقمد التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية في سموكياتيـ .

1.11

1.11

1.13

1.12

2.12

9.11

9.11

جدول 8
:نتائج اتجاهات أولياء أمور التالميذ العاديين نحو دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم في المدارس العادية
درجات الموافقة
الفقرات وأرقامها

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

المتوسط

البعد االجتماعي:
 .1يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى

ؾ

519

513

512

99

21

زيادة تفاعميـ االجتماعي مع التبلميذ العادييف.

%

99.1

92.1

25

1.1

1.1

 .1يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى

ؾ

292

511

11

91

52

%

11.1

21.3

59.1

1.2

2.1

 .1يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى

ؾ

212

591

11

91

51

تكويف صداقات مع التبلميذ العادييف.

%

13.3

21.1

55.9

1.1

9.1

 .3يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إلى

ؾ

531

515

31

11

51

تحسيف اتجاىات التبلميذ العادييف نحوىـ.

%

11.1

21.1

53.1

51.9

9.1

شعورىـ بأنيـ جزء مف المجتمع .
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1.52

1.59
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جدول ( 8تابع)
 .51يساعد دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

ؾ

511

512

513

12

51

عمى تكويف عبلقات اجتماعية خارج المدرسة.

%

92

23.9

22.1

52.1

9.1

 .25ال أريد أف يكوف ابني صداقات مع

ؾ

513

521

19

11

11

التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.

%

93

21.2

59

55.1

51.9

 .22يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

ؾ

511

511

511

19

21

إلى اكتسابيـ ميارات التواصؿ مع اآلخريف.

%

95.1

23.1

25.3

51.3

1.1

ؾ

511

511

13

93

51

%

91.5

99.1

51.9

1

9.1

 .21يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

ؾ

511

512

511

19

21

إلى شيورىـ بعدـ العزلة عف المجتمع.

%

91.5

95.9

22.9

51.3

1.1

 .21يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

ؾ

11

12

511

511

512

الى تقبؿ المجتمع ليـ.

%

59.1

51.1

22.9

22.5

95.9

 .29يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
إلى تعرضيـ لمسخرية واالستيزاء مف قبؿ
التبلميذ العادييف .

 .91يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
إلى التغمب عمى المشكبلت االجتماعية لدييـ
.

9.11

9.12

9.15

9.31

ؾ

511

11

11

51

535

%

21.3

59.2

51.1

2.5

93.9

9.1

2.19

2.3

المتوسط العام إلجمالي عبارات البعد االجتماعي = 3865

جدول 9
نتائج اتجاهات أولياء أمور التالميذ العاديين نحو دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم في المدارس العادية
درجات الموافقة
الفقرات وأرقامها

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

المتوسط

البعد النفسي:
 .55يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

ؾ

212

31

19

99

12

إلى زيادة ثقتيـ بأنفسيـ.

%

13.3

53.1

51.5

1.1

1.1

 .52يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

ؾ

559

519

31

91

31

%

29.9

95.1

53.1

1.2

53.1

 .59يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

ؾ

511

511

11

11

19

إلى ظيور مشكبلت نفسية لدييـ.

%

92.1

23.1

59.1

59.1

51.3

إلى شعورىـ بأنيـ أقؿ مستوى مف التبلميذ
العادييف.

9.31

9.59

9.13
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جدول ( 9تابع)
 .51عادة ما يشتكي ابني مف اعتداء التبلميذ

ؾ

11

11

515

551

31

ذوي اإلعاقة الفكرية عميو في المدرسة .

%

51.5

3.5

95.5

21.9

53.1

.51يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

ؾ

911

31

11

1

-

إلى شعورىـ باإلحباط .

%

11.5

21

1.2

5.1

-

 .21يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

ؾ

991

33

13

-

-

%

13.1

21.9

51.5

-

-

 .21ال أرغب في أف يدرس ابني في مدرسة

ؾ

211

511

515

99

-

يوجد بيا تبلميذ مف ذوي اإلعاقة الفكرية .

%

11.9

22.5

21.1

1.1

-

 .21أصبح ابني يكره الذىاب إلى المدرسة

ؾ

211

31

19

99

11

%

11.5

53.1

51.5

1.1

1.1

 .23أثار دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

ؾ

211

31

19

99

11

وخصائصيا .

%

13.1

53.1

51.5

1.1

1.1

إلى شعور التبلميذ العادييف بعدـ األمف
واالستقرار .

نتيجة لدمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
معيـ في المدرسة
لدي الفضوؿ في التعرؼ عمى إعاقتيـ

2.11

1.11

1.13

1.2

9.31

9.39

المتوسط العام إلجمالي عبارات البعد النفسي = 3886

وتوضح نتائج الجدوؿ رقـ ( )٧أف قيـ المتوسطات الموزونة

 1.2تدؿ عمي الموافقة والمستوي مف  1.25إلي  1تدؿ عمي

لنسب موافقات عينة أولياء أمور التبلميذ العادييف عمي عبارات

الموافقة بشدة  ،لذلؾ قيمة المتوسط العاـ إلجمالي عبارات البعد

البعد التربوي قد تراوحت ما بيف  5.31إلي  ،1.13كما بمغت

التربوي ىي  9.11و تقع في الفئة مف  9.15إلى أقؿ مف  1.2و

قيمة المتوسط العاـ الموزوف لنسب درجات موافقة عينة الدراسة مف

تعني الموافقة عمي مجموعة عبارات البعد التربوي .

أولياء أمور التبلميذ العادييف عمى عبارات البعد التربوي القيمة

كذلؾ تراوحت قيـ المتوسطات الموزونة لنسب موافقات عينة

 9.11وتدؿ ىذه القيمة إجماال عمي موافقة أولياء أمور عينة

أولياء أمور التبلميذ العادييف عمي عبارات البعد االجتماعي بيف

الدراسة مف عمي عبارات البعد التربوي ،حيث تـ استخداـ مقياس

 2.19إلي  ،1.59كما بمغت قيمة المتوسط العاـ الموزوف لنسب

خماسي (موافؽ بشدة – موافؽ – محايد – غير موافؽ – غير

درجات موافقة عينة الدراسة مف أولياء أمور التبلميذ العادييف عمى

موافؽ بشدة) ،ولمتعبير عف ىذا المقياس كميا ،تـ الحصوؿ عمي

عبارات البعد االجتماعي القيمة  9.11وتدؿ ىذه القيمة إجماال

المدى (أكبر قيمة  – 1أصغر قيمة  )1 = 5وبمغ طوؿ الفئة 1.1

عمي موافقة أولياء األمور عمي عبارات البعد االجتماعي .وبالنسبة

( طوؿ الفئة = المدى  /عدد الفئات =  )1.1 = 1 / 1لذلؾ

لعبارات البعد النفسي ،فقد تراوحت قيـ المتوسطات الموزونة لنسب

اإلجابات التي متوسطيا الموزوف مف  5إلي أقؿ مف  5.1تقديرىا

موافقات العينة عمي عباراتو بيف  2.11إلي  ،1.13كما بمغت

يدؿ عمي عدـ الموافقة بشدة ،والمستوى مف  5.15إلي أقؿ مف

قيمة المتوسط العاـ الموزوف لنسب درجات موافقة عينة الدراسة مف

 2.1تقديره عدـ الموافقة ،بينما اإلجابات التي متوسطيا مف 2.15

أولياء أمور التبلميذ العادييف عمى عبارات البعد النفسي القيمة

إلى أقؿ مف  9.1تدؿ عمي الحياد والمستوي مف  9.15إلي أقؿ مف
336
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 9.11وتدؿ ىذه القيمة إجماال عمي موافقة أولياء األمور عمي

2013

 .6مناقشة النتائج
السؤاؿ األوؿ :ما ىي اتجاىات أولياء أمور التبلميذ العادييف

عبارات البعد النفسي .
ومف ناحية أخرى يبيف الجدوؿ رقـ ( )١٣ترتيب األبعاد

نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ في المدارس

الثبلثة لبلستبانة طبقا لقيمة المتوسط الموزوف لمجموع نسب

العادية؟

درجات موافقة عينة الدراسة مف أولياء أمور التبلميذ العادييف .

ولئلجابة عمي ىذا السؤاؿ ،أوضحت نتائج الجداوؿ أرقاـ (،52

جدول 11

 )59أف اتجاىات عينة الدراسة مف أولياء أمور التبلميذ العادييف

ترتيب أبعاد اتجاهات أولياء أمور التالميذ العاديين نحو دمج

لعبارات البعد النفسي قد جاءت في الترتيب األوؿ ،يميو اتجاىاتيـ

التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم في المدارس العادية

لمبعد التربوي ثـ البعد االجتماعي ،وقد جاءت أعمى فقرات كؿ بعد

األبعاد

قيمة المتوسط الموزون

درجة الموافقة

الترتيب

البعد التربوي

5..5

موافقة

2

البعد االجتماعي

5..3

موافقة

5

البعد النفسي

5...

موافقة

5

كما يمي:
بالنسبة ألعمى فقرات البعد النفسي :
جاءت الفقرة رقـ ( )21وىي يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية إلى شعور التبلميذ العادييف بعدـ األمف واالستقرار "

قيمة المتوسط العام = 4.73

وبمتوسط قدره ( 1.13مف  )1وتدؿ عمى الموافقة بشدة مف قبؿ

وتوضح نتائج الجدوؿ رقـ ( )١٣موافقة أولياء أمور عينة

عينة أولياء أمور التبلميذ العادييف .

الدراسة عمى أف دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ في

جاءت الفقرة رقـ ( )51وىي يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

المدارس العادية لو تأثير عمى أبنائيـ مف الناحية النفسية والتربوية

الفكرية إلى شعورىـ باإلحباط " وبمتوسط قدره ( 1.11مف )1

واالجتماعية ،وقد جاء التأثير مف الناحية النفسية في الترتيب

وتدؿ عمى الموافقة بشدة مف قبؿ عينة أولياء أمور التبلميذ

األوؿ ،ثـ التأثير مف الناحية التربوية في الترتيب الثاني ثـ التأثير

العادييف.

اجتماعيا في الترتيب الثالث  ،كما بمغت قيمة المتوسط الموزوف

جاءت الفقرة رقـ ( )21وىي ال أرغب في أف يدرس ابني في

إلجمالي درجات موافقة أولياء أمور التبلميذ العادييف لعبارات أبعاد

مدرسة يوجد بيا تبلميذ مف ذوي اإلعاقة الفكرية " وبمتوسط قدره

اتجاىات أولياء األمور نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع

( 1.21مف  )1وتدؿ عمي الموافقة بشدة مف قبؿ عينة أولياء أمور

أبنائيـ في المدارس العادية القيمة  9.11وتدؿ ىذه القيمة عمى

التبلميذ العادييف.

موافقة (المستوى مف  9.1إلى أقؿ مف  1.21يعني الموافقة) أولياء

جاءت الفقرة رقـ ( )21وىي "أصبح ابني يكره الذىاب إلى

أمور عينة الدراسة عمى أف لعممية دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

المدرسة نتيجة لدمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية معيـ في

الفكرية مع أبنائيـ في المدارس العادية تأثير نفسي وتربوي

المدرسة " وبمتوسط قدره ( 9.31مف  )1وتدؿ عمى الموافقة مف

واجتماعي عمى أبنائيـ العادييف.

قبؿ عينة أولياء أمور التبلميذ العادييف .
جاءت الفقرة رقـ ( )55وىي يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية إلى زيادة ثقتيـ بأنفسيـ وبمتوسط قدره ( 9.31مف )1وتدؿ
عمي الموافقة مف قبؿ عينة أولياء أمور التبلميذ العادييف.
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بالنسبة ألعمى فقرات البعد االجتماعي :

الفكرية لدي الفضوؿ في التعرؼ عمى إعاقتيـ وخصائصيا "

جاءت الفقرة رقـ ( )1وىي" يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

وبمتوسط قدره ( 9.39مف  )1وتدؿ عمي الموافقة مف قبؿ عينة

الفكرية إلى تكويف صداقات مع التبلميذ العادييف " وبمتوسط قدره

أولياء أمور التبلميذ العادييف .

( 1.59مف  )1وتدؿ عمى الموافقة مف قبؿ عينة أولياء أمور

بالنسبة ألعمى فقرات البعد التربوي :

التبلميذ العادييف .

جاءت الفقرة رقـ ( )51وىي أرى بأف سمبيات دمج التبلميذ

جاءت الفقرة رقـ ( )1وىي يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

ذوي اإلعاقة الفكرية أكثر مف إيجابياتو وبمتوسط قدره ( 1.13مف

الفكرية إلى شعورىـ بأنيـ جزء مف المجتمع

وبمتوسط قدره (

 )1وتدؿ عمى الموافقة بشدة مف قبؿ عينة أولياء أمور التبلميذ

 1.52مف  )1وتدؿ عمى الموافقة مف قبؿ عينة أولياء أمور

العادييف .

التبلميذ العادييف.

جاءت الفقرة رقـ ( )1وىي يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

جاءت الفقرة رقـ ( )29وىي" يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

الفكرية إلى اكتساب التبلميذ العادييف سموكيات غير مرغوب فييا "

الفكرية الى تعرضيـ لمسخرية واالستيزاء مف قبؿ التبلميذ العادييف"

وبمتوسط قدره ( 1.11مف  )1وتدؿ عمى الموافقة بشدة مف قبؿ

وبمتوسط قدره ( 9.39مف  )1وتدؿ عمي الموافقة مف قبؿ عينة

عينة أولياء أمور التبلميذ العادييف.

أولياء أمور التبلميذ العادييف.

جاءت الفقرة رقـ ( )1وىي المؤسسات والمراكز الخاصة

جاءت الفقرة رقـ ( )1وىي يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

ىي المكاف التربوي المناسب لتعميـ التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية "

الفكرية إلى زيادة تفاعميـ االجتماعي مع التبلميذ العادييف "

وبمتوسط قدره ( 1.11مف  )1وتدؿ عمي الموافقة بشدة مف قبؿ

وبمتوسط قدره ( 9.12مف  )1وتدؿ عمى الموافقة مف قبؿ عينة

عينة أولياء أمور التبلميذ العادييف.

أولياء أمور التبلميذ العادييف .

جاءت الفقرة رقـ ( )51وىي أرى بأنو مف غير المناسب دمج

جاءت الفقرة رقـ ( )3وىي يؤدي دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

فئة اإلعاقة الفكرية مقارنة بفئات اإلعاقة األخرى (الصـ –

الفكرية إلى تحسيف اتجاىات التبلميذ العادييف نحوىـ " وبمتوسط

المكفوفيف) " وبمتوسط قدره ( 1.12مف  )1وتدؿ عمى الموافقة

قدره ( 9.13مف  )1وتدؿ عمي الموافقة مف قبؿ عينة أولياء أمور

بشدة مف قبؿ عينة أولياء أمور التبلميذ العادييف .

التبلميذ العادييف.

جاءت الفقرة رقـ ( )99وىي إف دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

جاءت الفقرة رقـ ( )51وىي يساعد دمج التبلميذ ذوي

الفكرية في المدارس العادية ال فائدة منو " وبمتوسط قدره (1.51

اإلعاقة الفكرية عمى تكويف عبلقات اجتماعية خارج المدرسة "

مف  )1وتدؿ عمي الموافقة مف قبؿ عينة أولياء أمور التبلميذ

وبمتوسط قدره (  9.11مف  ) 1وتدؿ عمي الموافقة مف قبؿ عينة

العادييف.

أولياء أمور التبلميذ العادييف.

جاءت الفقرة رقـ ( )95وىي أدى دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

السؤاؿ الثاني" :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات

الفكرية إلى خمؽ نوع مف الفوضى واإلزعاج في المدرسة "

أولياء أمور التبلميذ العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

وبمتوسط قدره ( 1.59مف  )1وتدؿ عمي الموافقة مف قبؿ عينة

الفكرية مع أبنائيـ باختبلؼ جنس أولياء األمور ؟

أولياء أمور التبلميذ العادييف.
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مف الذكور ومجموعة أولياء األمور مف اإلناث ،ويوضح الجدوؿ
التالي نتائج االختبار.

داللة الفروؽ بيف مجموعتي الدراسة وىـ مجموعة أولياء األمور

جدول 11
نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في االتجاهات نحو دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم
العدد

المتوسط

االنحراف

المجموعة

المتغير
االتجاىات نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

أولياء األمور مف الذكور

555

5.30

5.55

الفكرية مع العادييف

أولياء األمور مف اإلناث

533

5.05

5.53

في المدارس العادية باختبلؼ الجنس .

يتضح مف خبلؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )١١عدـ

قيمة (ت)

الداللة

٢.٩٦

5.5.0

السؤاؿ الثالث :ىؿ

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستويات الداللة المتعارؼ

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات أولياء أمور التبلميذ

عمييا ( % 5و )% 1بيف اتجاىات أولياء األمور مف الذكور

العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ

واتجاىات أولياء األمور مف اإلناث نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة

باختبلؼ الفئة العمرية ألولياء األمور؟

الفكرية مع أبنائيـ العادييف في المدارس العادية ،وذلؾ لعدـ تحقؽ

ولئلجابة عمي ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف

داللة قيمة اختبار(ت) ،ويتضح ذلؾ أيضا مف خبلؿ عدـ وجود

األحادي لدراسة داللة الفروؽ في اتجاىات أولياء أمور التبلميذ

فروؽ واضحة بيف قيـ األوساط الحسابية لمجموعتي الدراسة

العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ العادييف

(الذكور واإلناث) ،ولذلؾ ال تختمؼ اتجاىات أولياء أمور التبلميذ

بيف مجموعات الدراسة حسب الفئة العمرية ،ويوضح الجدوؿ التالي

العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ العادييف

نتائج االختبار .

جدول 22
نتائج تحميل التباين لمفروق في اتجاهات أولياء أمور التالميذ العاديين نحو دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم العاديين

باختالف الفئة العمرية:
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة(ف)

الداللة

بين المجموعات

52..52

0

52.55

....5

5.5.

داخل المجموعات

5.5.03

0.5

5.5.5

الكمي

555.3.

0.0

وتوضح نتائج رقـ ( )١٢أعبله عدـ وجود فروؽ ذات داللة

في المدارس العادية باختبلؼ الفئة العمرية ،ويري الباحث أنو إف

إحصائية عند مستويات الداللة اإلحصائية المتعارؼ عمييا (% 5

كاف ىناؾ اختبلؼ في اتجاىات أولياء أمور التبلميذ العادييف نحو

و  )% 1بيف اتجاىات أولياء أمور التبلميذ العادييف نحو دمج

دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ العادييف في المدارس

التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ العادييف في المدارس

العادية ربما يعزي إلي عوامؿ أخري غير اختبلؼ الفئة العمرية.

العادية باختبلؼ الفئة العمرية ،وذلؾ لعدـ تحقؽ داللة قيمة

السؤاؿ الرابع  :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في

اختبار(ؼ) ،ولذلؾ ال تختمؼ اتجاىات أولياء أمور التبلميذ

اتجاىات أولياء أمور التبلميذ العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي

العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ العادييف
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اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ باختبلؼ المستوى التعميمي ألولياء

العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ العادييف

األمور ؟

بيف مجموعات الدراسة حسب المستوى التعميمي ،ويوضح الجدوؿ
التالي نتائج االختبار.

ولئلجابة عمي ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف
األحادي لدراسة داللة الفروؽ في اتجاىات أولياء أمور التبلميذ

جدول 13
نتائج تحميل التباين لمفروق في اتجاهات أولياء أمور التالميذ العاديين نحو دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم العاديين
باختالف المستوى التعميمي
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة(ف)

الداللة

بيف المجموعات

250...

.

53..9

.9.0.

* 5.55

داخؿ المجموعات

592.5.

0.5

5.055

الكمي

05..90

0.0

 % .داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 1

وتوضح نتائج الجدوؿ رقـ ( )١٣وجود فروؽ ذات داللة

 .7التوصيات
مف خبلؿ نتائج الدراسة ومناقشتيا يمكف التوصية بما يمي:

إحصائية عند مستوى الداللة ( )% 1بيف اتجاىات أولياء أمور
التبلميذ العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ

 .5عقد الندوات والمقاءات التثقيفية ألولياء أمور التبلميذ العادييف

العادييف في المدارس العادية باختبلؼ المستوى التعميمي ،وذلؾ

عف الدمج وأىميتو التربوية واالجتماعية والنفسية لمتبلميذ ذوي

لتحقؽ داللة قيمة اختبار(ؼ) ،ولذلؾ تختمؼ اتجاىات أولياء أمور

اإلعاقة الفكرية.

التبلميذ العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ

 .2عقد المقاءات المفتوحة بيف أولياء أمور التبلميذ العادييف وأولياء

العادييف في المدارس العادية باختبلؼ المستوى التعميمي  ،ويري

أمور التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية .

الباحث أنو كمما ارتفع المستوى التعميمي ألولياء أمور التبلميذ

 .9تفعيؿ دور المشاركة الصفية والبلصفية في األنشطة التربوية

العادييف كمما زاد الحرص مف قبؿ أولياء األمور عمى متابعة الحالة

والتعميمية والترويحية بيف التبلميذ العادييف والتبلميذ ذوي اإلعاقة

النفسية والتربوية واالجتماعية ألبنائيـ التبلميذ ،وبالتالي االىتماـ

الفكرية.

مف قبؿ أولياء األمور عمى معرفة أثر عممية دمج التبلميذ ذوي

 .1تعزيز االتجاىات اإليجابية لدى أولياء األمور التبلميذ

اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ العادييف في المدارس العادية ،ومف ىنا

العادييف ،وتعديؿ اتجاىاتيـ السمبية .

جاءت الفروؽ الدالة إحصائيا بيف اتجاىات أولياء أمور التبلميذ

 .1تفعيؿ دور وسائؿ اإلعبلـ المختمفة لتثقيؼ أفراد المجتمع عف

العادييف نحو دمج التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائيـ العادييف

األطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية ودمجيـ في المجتمع.

في المدارس العادية باختبلؼ مستواىـ التعميمي.

 .1إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث عف برامج الدمج في
المممكة العربية السعودية ومدى نجاحيا  ،والوقوؼ عمى جوانب
النقص فييا.
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] [12عبد اهلل ،مجدي أحمد ( :)5151الطفولة بيف السواء

 .1االستفادة مف خبرات الدوؿ المتقدمة التي طبقت الدمج .

والمرض ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية.

المراجع
أ .المراجع العربية

] [14البحيري ،عبد الرقيب ( :)5129التخمؼ العقمي :قضايا
مفاىيمية وتطبيقية ،المؤتمر العممي السادس ،كمية التربية،

] [2زىراف ،حامد عبد السبلـ ( :)5151الصحة النفسية والعبلج

جامعة المنيا.

النفسي ،القاىرة :عالـ الكتب.
] [4الموسى ،ناصر عمي(،)5153مسيرة التربية الخاصة بو ازرة

] [15الشناوي ،محمد محروس ( : )5151التخمؼ العقمي:

المعارؼ في ظبلؿ الذكرى المئوية لتأسيس المممكة العربية

األسباب – التشخيص – البرامج ،ط ، 5القاىرة  :دار غريب

السعودية -و ازرة المعارؼ،الرياض

لمطباعة والنشر.
] [16شقير ،زينب محمود ( :)5129اضطرابات المغة والتواصؿ،

] [5الشخص ،عبدالعزيز ( : )5111اتجاىات بعض العامميف في
مجاؿ التعميـ نحو المعوقيف ،دراسات تربوية ،المجمد األوؿ،

ط ،2القاىرة ،النيضة المصرية.

جزء.1

] [17فرج ،صفوت ( : )5129طرؽ تحسيف التعمـ والسموؾ:
القاىرة ، :مركز كريتاس سيتي لمتدريب والدراسات في اإلعاقة

] [6السرطاوي ،زيد العبد الجبار ،عبدالعزيز ،مسعود ،وائؿ

( :)5129استقصاء آراء المدراء والمعمميف في المدارس

العقمية.

العادية حوؿ الدمج ،مركز البحوث التربوية ،كمية التربية،

][18الجمعية األمريكية لئلعاقات الفكرية والنمائية ( )2152دمج

جامعة الممؾ سعود ،الرياض.

ذوي االعاقات الفكرية في المدارس العادية.

] [7الموسى ،ناصر عمي ( )5121دمج األطفاؿ ذوي

] [19الشخص ،عبد العزيز السيد ،والدماطى ،عبد الغفار

االحتياجات التربوية الخاصة في المدارس العادية .موقع
اطفاؿ

( :)5152قاموس التربية الخاصة وتأىيؿ غير العادييف ،ط ،

الخميج

القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية.

-http://www.gulfkids.com/ar/index.php?ac

] [21حمودة ،محمود عبد الرحمف ( :)5153الطب النفسي:

tion=show_art&ArtCat=19&id=101

الطفولة المراىقة ،المشكبلت النفسية والعبلج ،القاىرة ،ط، 2

] [8المقاني ،أحمد ،الجمؿ ،عمي ) :)2119معجـ المصطمحات

العيادة.

التربوية المعرفة في المناىج وطرؽ التدريس ،الطبعة الثالثة -
مزيدة ومنقحة ،القاىرة  :عالـ الكتب .

] [22كماؿ ،محمد ( :)5129برنامج تدريبي لتنمية التواصؿ لدى
المعاقيف عقميا ،كفر الشيخ :مكتبة النيؿ.

] [9موسى ،رشاد عمى ( :)5129عمـ نفس اإلعاقة ،ط، 2
القاىرة ،األنجمو المصرية.
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ببعض المتغيرات ،المجمة العربية لمتربية الخاصة ،العدد

األسرة :مرحمة الصدمة واألدوار المتوقعة لموالديف ،المؤتمر

الخامس عشر.

القومي لمتربية الخاصة ،بحوث ودراسات في التربية الخاصة.

] [39العتيبي ،بندر ( : )5123اتجاىات العامميف في معاىد

] [24ألميدا ،سوزاف ( :)5159مقدمة عف االحتياجات الخاصة

وبرامج التربية الخاصة نحو التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة

في قاعة الدرس ،منظمة األمـ المتحدة لمتربية والثقافة والعمـ،

 ،مجمة كمية التربية ،العدد  ، 91المجمد األوؿ  ،جامعة طنطا

اليونسكو.

] [40العبد الجبار ،عبدالعزيز ،مسعود ،وائؿ ( :)5129استقصاء

آراء المدراء والمعمميف في المدارس العادية حوؿ الدمج ،مركز

] [25القريطي ،عبد المطمب ( :)5122سيكولوجية ذوى

البحوث التربوية ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.

االحتياجات الخاصة وتربيتيـ ،ط ،9القاىرة :دار الفكر
العربي5122 ،ـ.

ب  .المراجع األجنبية

] [26صادؽ ،فاروؽ ( :)5153مف الدمج إلى التآلؼ واالستيعاب

G. W. (1985). The historical

الكامؿ -تجارب وخبرات عالمية في دمج األفراد المعوقيف في

Allport,

[]5

background of social psychology. In G. Lindzey
& E. Aronson (Eds.), The handbook of social
psychology (3rd edition, Vol. I). New York:
Random House.

المدرسة والمجتمع وتوصيات إلى الدوؿ العربية ،المؤتمر
القومي السابع لبلتحاد.
] [27العجمي ،محمد حسنيف ،ومجاىد ،محمد إبراىيـ (:)5129

]3[ Eagly, A., & Chaiken, S. (1995). Attitude
strength, attitude structure and resistance to
change. In R. Petty and J. Kosnik (Eds.),
Attitude Strength. (pp. 413–432). Mahwah, NJ:
Erlbaum.

وآفاؽ المستقبؿ ،كمية التربية ،جامعة المنيا ،المؤتمر العممي

]53[ Smith, K., (2003): Three studies on the
prevalence of adolescents with mild mental
Retardation, Unpublished Doctoral Dissertation
university of Georgia 8

اإلقميمي لؤلشخاص ذوى االحتياجات التربوية الخاصة ،الدليؿ

]55[ World Health Organization (2012). The
Annual statistical book.

في التنمية اإلنسانية المتواصمة.

]53[ American Psychological Association (1994).
Report of the mental retardation.

بعض متطمبات تفعيؿ استراتيجية دمج المعوقيف مع أقرانيـ
العادييف بمدارس الحمقة األولى مف التعميـ األساسي ،مؤتمر
التربية الخاصة في القرف الحادي والعشروف :تحديات الواقع
السادس .
] [31برنامج التنمية لؤلمـ المتحدة (1427) ،UNDPالبرنامج
حوؿ مشاركة األشخاص ذوى االحتياجات التربوية الخاصة

] [38المعيقؿ ،إبراىيـ ( :)5191اتجاىات تبلميذ المرحمتيف

]33[ McDonald, S., Tate, R., Togher, L., Perdices,
& M., Moseley, A., Winders, K., Schultz, R.
Smith, K. (2006). Short Report – Improving
evidence-based practice in rehabilitation:

والمتوسطة نحو أقرانيـ مف ذوي االعاقة الفكرية وعبلقتيا
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]38[ Scruggs, T. E., & Mastropieri, M. A. (1996).
Teacher perceptions
of mainstreaming/
inclusion, 1958–1995: A research synthesis.
Exceptional Children, 63(1), 59–74.

Introducing PsycBITE™. Aphasiology, 20(7),
676-683. ]38[ Zigmond, et. al. 2005
]30[ Tate, R. L., Perdices, M., McDonald, S.,
Togher, L., Moseley, A., & Winders, K., et al.
(2004). Development of a database of
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consequences of acquired brain impairment.
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]30[ Laws, G & Kelly, E (2005): The Attitudes
and Friendship Intentions of Children in United
Kingdom Mainstream Schools Towards Peers
with Physical or Intellectual Disabilities,
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and Education, v52 n2 p79-998

]33[ Denhlom, Carey J. (1990) “Attitudes of
British Columbia Directors of Early Childhood
Education Centers Towards The Integration of
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Journal of Special Education, Vol. 14, No. 1,
1990, pp. 13-268

]55[ Wong, D (2008): Do Contacts Make a
Difference? The Effects of Mainstreaming on
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Disabilities, Research in Developmental
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Abstract
The present study aimed to identify parents of normal pupils attitudes toward the integration of
children with intellectual disability with their children in regular schools. The study independent
variables (gender, age, educational level) were investigated. Descriptive analysis of randomly
chosen sample consisted of (485) parents (330 were males- parents representing 68% and 155
were females- parents representing 32%) was surveyed. The result of the study showed that
parents tendency were negative with regard to the psychological and educational dimension,
where the psychological dimension ranked first, followed by the educational dimension, where
the parents showed that the integration of students with intellectual disability with their children
leads to feelings of insecurity and instability, and their children will acquire unwanted antics.
While their tendency towards social dimension is positive, in the sense that the merger allows
pupils with intellectual disabilities to form friendships and increase social interaction. As the
results of the study showed that there were no statistically significant differences in the tendency
of ordinary pupils parents towards the integration of students with intellectual disabilities with
their children according to sex and age group for parents.

Keywords: Attitudes, Ordinary parents, Mainstreaming, Intellectual Disability, Ordinary
schools.
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