اجتاهات أسر األطفال ذوي اإلعاقة السعوديني املقيمني يف
األردن حنو دمج أطفاهلم يف املدارس العادية
نايف بن عابد الزارع*

*أستاذ التربية الخاصة المشارك _ كلية التربية _ جامعة الملك عبدالعزيز
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اجتاهات أسر األطفال ذوي اإلعاقة السعوديني املقيمني يف
األردن حنو دمج أطفاهلم يف املدارس العادية
الملخص_ هدفت الدراسة الحالية إلى الوقوف على اتجاهات أولياء

السياسات التعليمية في الوطن العربي بشكل عام وفي المملكة

أمور األطفال ذوي اإلعاقة السعوديين المقيمين في األردن نحو دمج

العربية السعودية بشكل خاص ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة في

أبنائهم في المدارس العادية ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي

مجال خدمة ورعاية ذوي اإلعاقة تمثلت في إعداد وتطوير

لقياس االتجاهات ،ولتحقيق أهدافها فقد قام الباحث بإعداد مقياس

البرامج والخدمات والكوادر المهنية العاملة مع هذه الفئات ،في

لالتجاهات تكون بعد تحكيمه من ( )33فقرة يقابلها سلم تقديري مكون

ضوء جملة من المعايير والمؤشرات التي تضبط الخدمات

من خمس درجات ،وأجريت هذه الدراسة على عينة من عشوائية من

المقدمة بهدف ضمان تقديم تلك الخدمات والبرامج النوعية

أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة بلغت ( )84والداً ووالدة من أباء

وتحسين نوعية معيشة األفراد ذوي اإلعاقة.

أمهات األطفال ذوي اإلعاقة السعوديين المقيمين في ألردن .وأظهرت

وبالرجوع إلى واقع البرامج والخدمات المقدمة لألفراد ذوي

النتائج وجود اتجاهات إيجابية نحو الدمج لدى أولياء األمور ،كما

اإلعاقة نجد أن نسبة منهم أصبح يتلقى خدمات التربية الخاصة

وأشارت النتائج إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية في اتجاهات أولياء

في أوضاع التعليم العام ،وذلك انسجاماً مع االتجاهات

األمور نحو الدمج تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي للوالد لصالح
الدراسات العليا ومتغير نوع اإلعاقة لصالح اإلعاقة العقلية على التوحد

المعاصرة التي تركز على الخدمات التربوية ضمن مسار التعليم

واإلعاقات األخرى ،كما وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة

العام ،مع أقرانهم العاديين ضمن ما يعرف بنظام الدمج.

إحصائية تعزى لمتغير عمر الطفل لصالح الفئة العمرية من ()21-6

فاألطفال جميعهم يحتاجون إلى تعليم يساعدهم على تنمية

سنة مقابل الفئة من ( )24-23سنة .في حين أشارت النتائج إلى عدم

عالقات اجتماعية مع أقرانهم قائمة على االحترام والتفاهم

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير جنس الطفل .وأوصت

والصداقة وعدم الخوف ،وهم بذلك يكتسبون السلوك االجتماعي

الدراسة بضرورة إعادة النظر في البيئات التعليمية التي تعنى باألفراد

المناسب الذي يحقق لهم التكيف الفعال مع أنفسهم ومع

ذوي اإلعاقة ،حتى تتماشى مع متطلبات الدمج ،وذلك لضمان إجراء

مجتمعاتهم [ ]2ولتحقيق هذا الهدف فقد أضحى االتجاه في

عملية الدمج بشكل سلس دون تعقيدات .وضرورة العمل على توعية

الزمن المعاصر ينحو باتجاه دمج مختلف فئات التربية الخاصة

معلمي المدارس العامة من خالل نشرات خاصة أو دورات قصيرة عن

في الصفوف العادية [.[1

فوائد الدمج واستراتيجيات تفعيله بشكل ناجح.

والدمج كمفهوم يرتبط من الناحية الثقافية والتشريعية

الكلمات المفتاحية :االتجاهات ،الدمج ،المدارس العادية

والطبية والفلسفية والتاريخية بالتفسير التربوي الخاص به ،وكان

 .1المقدمة

ال بد لألنظمة التربوية التي تطبق الدمج أن تعكس قيم وأهداف

إن تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة من القضايا المحورية التي

المجتمع .باإلضافة إلى تحضير الطالب للحياة المستقبلية

تحظى باهتمام متواصل من قبل القائمين على العميلة التربوية

واالجتماعية والمهنية .وتنطلق فلسفة الدمج من حقيقة مفادها إن

في كافة أنحاء العالم ،لما لها من أهمية في تلبية احتياجاتهم

األفراد محدودي القدرات هم مثل األفراد العاديين يجب أن

التربوية الخاصة ،وقد حظي األفراد ذوي اإلعاقة في الوقت

يختبروا قدراتهم على التحكم وادارة أنماط حياتهم .وعلى

الحاضر باهتمام ودعم متزايد من قبل الباحثين والقائمين على
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العادية .وبشكل أكثر تحديدا فقد حاولت الدراسة اإلجابة عن

بالنيابة عنهم ].[3

األسئلة اآلتية:

بقي أن نقول إن حركة دمج األفراد ذوي اإلعاقة في

أ .أسئلة الدراسة

المجتمع واخراجهم من مؤسسات اإليواء بنيت على حق هؤالء

 -2ما هي اتجاهات أسر األطفال ذوي الحاجات الخاصة

األفراد في تقرير مصيرهم .ويعرف حق تقرير المصير بإعطاء

السعوديين المقيمين في األردن نحو عملية الدمج؟

الشخص القدرة على اتخاذ القدرات الخاصة والمتعلقة بالقضايا

 -1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أسر

المهمة في حياته ،وقد أصبح من الواضح بأن تقرير المصير

األفراد المعوقين السعوديين المقيمين في األردن نحو عملية

واالعتماد على الذات هي من األمور القابلة للتعلم ،وبهذا تصبح

الدمج تُعزى لمتغير المؤهل العلمي للوالد؟

المدارس مكاناً لجميع األطفال ليعبروا عن أنفسهم وعن رغباتهم

 -3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أسر

وعن حاجاتهم المتنوعة.

األفراد المعوقين السعوديين المقيمين في األردن نحو عملية
الدمج تعزى لمتغير جنس المعوق؟

 .2مشكلة الدراسة
نتيجة لتزايد حجم ظاهرة اإلعاقة ومع التقدم العلمي وتزايد

 -8هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أسر

االهتمام باألفراد ذوي اإلعاقة تم تطوير مجموعة كبيرة من

األفراد المعوقين السعوديين المقيمين في األردن نحو عملية

الخدمات لهم ،ولتقديم هذه الخدمات بأفضل السبل كان ال بد من

الدمج تُعزى لمتغير اختالف نوع اإلعاقة؟

اختيار بيئة مناسبة تحقق هذه الغايات واألهداف ومن هنا

 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أسر

جاءت فكرة الدمج التي تهدف إلى إشراك الطلبة ذوي اإلعاقة

األفراد المعوقين السعوديين المقيمين في األردن نحو عملية

مع أقرانهم في الصفوف العادية داخل مدارس التعليم العام ،ومع

الدمج تعزى لمتغير عمر الطفل المعوق؟

الطلبة العاديين ،فيشعرون بذلك بأهميتهم وأنهم ال يقلون في ذلك

ب .أهمية الدراسة

عن األطفال العاديين ،مما يوفر له فرص التطور والنمو بشكل

تظهر أهمية الدراسة من حيث أنها – بحسب علم الباحث

سليم.

– األولى التي تدرس عينة األطفال ذوي اإلعاقة السعوديين

ووقوفاً عند أدوار أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة فهم

المقيمين في الخارج ،فهي فئة لم يتطرق إليها البحث العلمي،

يلعبون دو اًر مهماً في تقديم الخدمات المختلفة ألطفالهم ،كما أن

فال توجد أي دراسة علمية حاولت الوقوف على حاجاتهم وعلى

لهم أدوار مؤثرة في تشجيع دمج أبنائهم ذوي اإلعاقة في الصف

دراسة اتجاهاتهم نحو الخدمات المقدمة لهم ،علماً بأن الملحقية

العادي ،ولهذا فإن أولياء األمور يحتاجون إلى أن تتاح لهم

الثقافية تتكفل برعايتهم ومتابعة أمورهم الصحية والتربوية ،مما

الفرص الكافية للمشاركة الفاعلة في فعاليات برامج الدمج .ومن

استدعى من الباحث القيام بهذه الدراسة التي تحاول إلقاء الضوء

خالل اطالع الباحث وطبيعة عمله كمشرف على برامج التربية

على ظاهرة تعد من القضايا المحورية المعاصرة التي استدعت

الخاصة في الملحقية الثقافية السعودية في األردن وتعامله

اهتمام الباحثين والمهتمين على المستوى العالمي ،هذه القضية

اليومي مع أسر األطفال ذوي اإلعاقة فقد الحظ أن هناك تباين ًا

التي تتمثل بدمج األفراد ذوي اإلعاقة بالصفوف العادية ومع

في اتجاهات هذه األسر نحو دمج أطفالهم في المدارس العادية،

الطلبة العاديين.

األمر الذي يترك أثره على نجاح مثل هذه البرامج وفاعليتها .لذا

إن وجود الطفل ذو اإلعاقة في المدرسة العادية يسهم في

كان من الواجب دراسة اتجاهاتهم نحو دمج أطفالهم في المدرسة

رفع معنويات أولياء األمور وبالتالي فهو يزيد من اتجاهاتهم
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وتوقعاتهم اإليجابية نحو أطفالهم ،لذا كان ال بد من الوقوف

هـ .مصطلحات الدراسة

على اتجاهات هذه األسر نحو دمج أطفالهم لمحاولة الوقوف

الدمج ) :(Mainstreamingويعرف إجرائياً بأنه وضع

على الثغرات وايجاد حلول مناسبة لها .وهي بالتالي تساهم في

األفراد ذوي اإلعاقة في المدارس العادية أو في صفوف ملحقة

تحسين مستوى الخدمات المقدمة ألسر األطفال ذوي اإلعاقة.

بالمدرسة العادية بحيث يتلقى هؤالء األفراد مجموعة من البرامج

كما وتوفر هذه الدراسة مقياسا يمكن استخدامه لتحديد اتجاهات

التربوية واألكاديمية والنفسية واالجتماعية.

أسر ذوي اإلعاقة نحو عملية الدمج .ومن ثم الوقوف على تلك

االتجاه ) :(Attitudeيقصد باالتجاه لغة :القصد واإلقبال نحو

االتجاهات سواء أكانت سلبية أم إيجابية ،مما سيساعد

شيء معين ،ويقال :اتجه فالن إلى البيت ،أي أقبل عليه .أما

المتخصصين في معرفة طبيعة تلك االتجاهات ومن ثم تعزيزها

االتجاه بالمعنى االصطالحي فهو :حالة من االستعداد العقلي

أو تعديلها ،وكذلك تقديم التوصيات التي تساعد في دعم

تولّد تأثي اًر دينامياً على استجابة الفرد ،وتساعده على اتخاذ

االتجاهات اإليجابية نحو عملية الدمج.

الق اررات المناسبة ،سواء أكانت بالرفض أم باإليجاب ،فيما

ج .أهداف الدراسة

يتعرض له من مشكالت ،ويعرف إجرائياً بأنه الدرجة التي

 -2هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات أولياء أمور

يحصل عليها أولياء األمور على أداة الدراسة التي أعدت من

األطفال ذوي اإلعاقة السعوديين المقيمين في األردن نحو دمج

قبل الباحث لتعبر عن حالتهم وأفكارهم حول دمج أبنائهم في

أطفالهم في المدارس العادية.

المدارس العادية.

 -2دراسة أثر متغيرات جنس المعوق وعمره ونوع اإلعاقة

المدارس العادية :هي المدارس التي تقدم برامجها التربوية

والمستوى التعليمي للوالد على اتجاهات األسر نحو عملية

للطلبة العاديين ممن ال ينتمون لفئات التربية الخاصة ،وتعتمد

الدمج.

في برامجها التربوية المقدمة بناء على مناهج تعتمد العمر

 -3محاولة الوقوف على الصعوبات والمعيقات التي تحول دون

الزمني للطالب.

دمج األطفال ذوي اإلعاقة في البيئات التربوية العادية.

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

د .محددات الدراسة

تحرص األمم التي تسير في ركب التقدم علي تنمية ثروتها

اقتصرت حدود الدراسة الحالية على ما يلي:

البشرية من خالل اهتمامها بحاضر الطفل ومستقبله ،ولعل أهم

 -2الحدود المكانية :جميع مدارس ومراكز التربية الخاصة التي

مظهر من مظاهر هذا االهتمام عنايتها ببرامج التربية الخاصة

يلتحق بها الطلبة السعوديون في مدينة عمان وعددها ()28

التي تحتاجها المؤسسة التعليمية لالرتقاء بمستوى الطلبة فيها

مرك اًز.

والتقليل من الصعوبات والتحديات التي تواجههم؛ مما جعلها

 -1الحدود الموضوعية :حيث اقتصرت عينة الدراسة على أسر

تمثل تحدياً للمهتمين بتربية الطفل [ .]8ويعتبر دمج ذوي

األطفال ذوي اإلعاقة من السعوديين المقيمين في األردن ،كم

اإلعاقة في المجتمع أحد الخطوات المتقدمة التي أصبحت برامج

ويتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بالخصائص السيكومترية التي

التأهيل المختلفة تنظر إليها كهدف أساسي لتأهيل ذوي اإلعاقة

وفرها مقياس االتجاهات وبمدى صالحيته ومعايير صدقه.

حديثاً ،ولم يكن التربويون وأولياء األمور قبل عقد الستينات

 -3الحدود الزمانية :اقتصرت فترة تحديد اتجاهات أسر األطفال

يعتقدون بأنه باإلمكان تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة إال في

ذوي اإلعاقة خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي

مؤسسات ومدارس خاصة مفصولة عن المدارس العادية،

.1325/1328

فاالعتقاد السائد كان يدور حول فكرة إن دمج هؤالء الطلبة في
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الصفوف العادية شيء غير واقعي وغير قابل للتنفيذ [ .]5لتأتي

بأن الطالب يجب أن يتعلم ويوضع في المحيط األكثر قرباً من

االتجاهات التربوية الحديثة مثل مبدأ التطبيع والالإيوائية وحق

البيئة العادية حتى تنمو شخصيته وخصائصه وسلوكه أقرب ما

تقرير المصير والتكامل لتؤسس لفكرة الدمج ،مع اإلشارة إلى أن

يمكن إلى الطالب العاديين .كما أنه يجب وضع الطلبة ذوي

جميع هذه المبادئ لم تأخذ مداها الحقيقي في الواقع المدرسي

اإلعاقة في أقرب بديل تربوي للطلبة العاديين [ ]5ويمكن القول

لحد اآلن ].[6

بأن التوجه الحديث نحو الدمج في المجتمع الكبير بدأ في

والدمج بمفهومه العام يتضمن إشراك الطفل في البيئة

ستينيات القرن الماضي واستمر في التوسع واالزدياد في كل

التربوية العادية عندما ُيعتقد أنه مستعد أكاديمياً وانفعالياً ،والدمج

يوم .وكان طموح المتخصصين هو التقليل من توجه هؤالء

الشامل يعني مشاركة الجميع ضمن بيئة تربوية داعمة تشمل

األفراد نحو المدارس الخاصة أو الصفوف الخاصة .وقد أصبح

خدمات تربوية مناسبة لجميع الطالب وأشكال متنوعة من الدعم

بعضهم متشدداً نحو التخلص من جميع البدائل التربوية التي

االجتماعي ].[7

تفصل أو تبعد هؤالء األفراد عن المدرسة العادية .كما أنهم
أصبحوا أكثر إص ار ار على زيادة التفاعل والتواصل بين الطلبة

ويهدف نظام الدمج إلى تحرير المعاقين من أسر

العاديين والطلبة غير العاديين ].[6

المؤسسات الخاصة التي تعزلهم عن الحياة االجتماعية
) ،(Deinstitutionalizationوالعمل نحو إتاحة فرص الحياة

وما تجدر اإلشارة إليه أن الدمج ارتبطت بداياته بقانون

اليومية وظروفها العادية مثلما يتاح ألقرانهم العاديين من أفراد

تربية األفراد المعاقين سنة  .]23[ 2195وقد أكدت معظم

المجتمع ،بحيث يشارك هؤالء في أنشطة الحياة الطبيعية بأقصى

التشريعات الالحقة على دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

ما تسمح به قابلياتهم واستعداداتهم وهو ما يعرف بالتطبيع نحو

في المدارس العامة مثل :American with disability Act

العادية ) ،(Normalizationوأن يعيشوا في أوضاع بيئية تتسم

(ADA) 1990, Individual with Disability
Educational Act (IDEA), 1997 No Child left

بأقل قدر ممكن من القيود االجتماعية والنفسية واألكاديمية وهو

 Behind (NCLB), 2001وغيرها.

ما يعرف بالبيئة األقل تقييداً (Least Restrictive

أنواع الدمج:

).[8] Environment

هناك نوعان من الدمج وهما الدمج االجتماعي

وبالمقابل فإن نظام العزل يؤدى إلى إشاعة االتجاهات

 Mainstreamingوالدمج التربوي Inclusion .وقد قارن ][11

السلبية نحو المعاقين والى تعزيز األحكام القبلية والتوقعات

) Stinson, Anita,بين المفهومين في ثالثة نقاط .فمن ناحية

المتدنية عن مستوى أدائهم لدى اآلخرين ،األمر الذي يعمل على

البديل التربوي فإن التطبيق العملي للدمج التربوي يعني أن يتلقى

زيادة الفجوة والحواجز النفسية بينهم وبين أقرانهم العاديين ،كما

الطالب ذوي الحاجات الخاصة تعليمهم في الصفوف العادية.

ويؤثر العزل سلباً على التوافق االجتماعي لألفراد ذوي اإلعاقة

بينما التطبيق العملي للدمج االجتماعي يعنى بتعليم الطالب

ويحول دون اكتسابهم للمهارات االجتماعية الالزمة للتفاعل مع

ذوي اإلعاقة في المدارس العادية وليس بالضرورة في نفس

اآلخرين ].[9

الصف الدراسي .أما من الناحية الفلسفية فإن الدمج أكثر تعقيداً

الجذور الفلسفية والتاريخية للدمج:

من مجرد الوجود الجسدي لألطفال ذوي اإلعاقة في الصف

استخدم مصطلح التطبيع ) (Normalizationألول مرة

العادي حيث يجب تكييف الصف الدراسي ليتالءم وقدراتهم

في الدول االسكندنافية عام ( )2161قبل أن يصبح مشهو اًر

وحاجاتهم الخاصة ،بينما يجب تطوير قدرات الطالب للتوافق

ومعتمداً في أمريكا .ويشير مبدأ الدمج إلى فلسفة تعليمية تنادي

مع متطلبات الصف الدراسي في الدمج االجتماعي .ومن
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الناحية البراجماتية فإن الدمج التربوي يساهم في تطوير األداء

الطالب ذوي اإلعاقة ].[12

األكاديمي واالجتماعي ،بينما يساهم الدمج االجتماعي في

أما متطلبات الدمج الشامل فيمكن تلخيصها بالنقاط التالية

تطوير األداء االجتماعي للطالب ذوي اإلعاقة.

 -إعداد المجتمع وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو الدمج.

فوائد الدمج:

 -إعداد وتهيئة نظام التعليم بوضع سياسة قومية محققة وتوفر

تعتبر المدارس العادية هي البيئة الطبيعية التي يمكن لألطفال

قاعدة بيانات دقيقة.

المعوقين وغير المعوقين أن ينمو فيها معاً على حد سواء ،وعليه

 -إعداد المدارس للدمج الشامل وهذا يتطلب :إعداد المعلمين

تشمل الفوائد المحتملة للدمج بالنسبة لطلبة ذوي الحاجات

المدربين ،وتغيير أدوار العاملين بالمدرسة ،وتكييف المناهج

الخاصة ما يلي:

مواءمتها لتناسب جميع التالميذ بعد التعرف على حاجاتهم

 -1يطور الدمج لدى األطفال ذوي اإلعاقة إحساساً باالنتماء

وخصائصهم ،وتنويع أساليب التدريس واستخدام استراتيجيات

إلى المجتمع غير المتجانس.

حديثة ،وتعديل نظام غرفة الدراسة ،واعداد وتهيئة الطالب

 -2يوفر الدمج بيئة مثيرة لنمو والتعليم.

وأسرهم ،واعداد البيئة الفيزيقية للمدرسة لمقابلة االحتياجات

 -3يسمح الدمج بتطوير عالقات صداقة بين األطفال العاديين

الخاصة للمعاقين فكرياً ،وايجاد أساليب واجراءات لدعم ومساندة

واألطفال ذوي اإلعاقة.

المدارس ،وتحسين ظروف التعليم ،وتحديد مؤشرات واضحة

 -4يقود الدمج إلى تطوير اإلحساس باحترام الذات.

للدمج ،واحداث التكامل والترابط بين األجهزة المعنية في تنفيذ

 -5يؤكد الدمج على فردية الفرد.

البرنامج ].[13

 -6يقدم الدمج نماذج مناسبة عن الرفاق ].[5

بقي أن نقول إن تطبيق فلسفة الدمج هي عملية في غاية

متطلبات الدمج الناجح:

الصعوبة [ .]28مما يجعل وضع الدمج محل تطبيق أم اًر يكتنفه

ينبغي أال يغيب عن بالنا أن للدمج قواعد وشروط علمية وتربوية

الكثير من التحديات التي ستنعكس سلباً في حالة عدم تطبيق

ال بد أن تتوافر قبل وأثناء وبعد تطبيقه ،وحتى تنجح عملية

الدمج بشكل صحيح ].[15
ويشير ] [5بأن األطفال العاديين يستفيدون من التعليم مع

الدمج ال بد من األخذ بعين االعتبار مجموعة من النقاط:
 .2يجب إيجاد التشريعات والقوانين التي تكفل تطبيق الدمج

األطفال ذوي القدرات المحدودة ويتعرفون عليهم بشكل أفضل،

بشكل مناسب.

وبالتالي فإن األطفال يحققون تحصيالً أكاديمياً أعلى من خالل

 .1يجب تجهيز المدارس العادية بالوسائل واألدوات المناسبة

ارتفاع سقف التوقعات في الصف العادي ،وكذلك األمر فإن

التي تسهل عملية الدمج.

بقاء الطفل ذو القدرات المحدودة قريباً من األطفال العاديين يزيد

 .3يجب تهيئة البيئة الصفية وتعديل النظام المدرسي ليتناسب

من فرصة من تعلم المهارات االجتماعية.

وحاجات واستعدادات األطفال ذوي اإلعاقة.

فلسفة الدمج بين التأييد والمعارضة:
إن المتتبع لفلسفة الدمج في الميدان التربوي يواجه ثالثة

 .8يجب إعادة تأهيل المعلمين في المدارس العامة وكذلك إعادة
تأهيل معلمي التربية الخاصة.

اتجاهات نحو الدمج :يميل االتجاه األول إلى الدمج بشكل

 .5يجب تهيئة الطالب العاديين وأسرهم للتعامل مع الطالب

كامل ،أما االتجاه الثاني فهو يعارض الدمج بكل مضامينه،

ذوي اإلعاقة.

واالتجاه الثالث يميل إلى الحياد نحو الدمج يحيى]26[ ،؛

 .6يجب تعديل مناهج التعليم العام لتتناسب وقدرات واحتياجات

المهيري ]29[ ،وأصحاب الرأي المؤيد للدمج يرون أن جميع
66

األطفال بحاجة إلى االنخراط في أسرة حقيقية ومدرسة حقيقية

الوالدين على مستقبل أبنائهم في الصف الدراسي مقارنة بأقرانهم

واقامة صداقة مع اآلخرين ،وهذه الفرص قد ال تتحقق لألفراد

العاديين ،وعدم استفادتهم مما يقدم داخل الغرفة الصفية بالقدر

ذوي اإلعاقة في الصفوف الدراسية الخاصة بهم ،أما أنصار

الكاف دور مهم في ظهور مصطلح الدمج ].[22

الرأي المعارض فإنهم يرون عدم جدوى الجمع بين المعوقين

كما أن ألولياء األمور دور مؤثر في تشجيع دمج أبنائهم

والعاديين ،ألن دمجهم ال يعنى شعورهم بالمشاركة واالنتماء ،فهم

ذوي اإلعاقة في الصف العادي ،ولهذا فإن أولياء األمور

يشعرون بالعزلة في الصفوف العادية إذا عاملهم األطفال

يحتاجون إلى أن تتاح لهم الفرص الكافية للمشاركة الفاعلة في

العاديين معاملة [ .]24أخي اًر وبغض النظر عن أراء المؤيدين أو

فعاليات برامج الدمج ،وأما أولياء األمور الذين يشككون في

المعارضين لفلسفة الدمج يمكن القول بأنه إذا كان توحيد التعليم

فاعلية تعليم أبنائهم من ذوي اإلعاقة في بيئة الدمج ،فهم بحاجة

عن طريق الدمج حق لجميع األطفال فإنه ليس من الصواب

إلى تزويدهم بالمعلومات الكافية حول برنامج الدمج من خالل

إخضاعه لدراسات نظرية للموافقة أو المعارضة ولكن يمكن

برامج اإلرشاد والتدريب التي ستساعد أولياء األمور على أخذ

دراسته لتذليل الصعوبات وتعديل السلوكيات وتصحيح األفكار

فكرة عما تقدمه بيئة الدمج ألبنائهم ].[23

التي تعوق تطبيقه أو تقلل الفائدة من تنفيذه.

االتجاهات نحو الدمج:

أدوار واتجاهات األسر نحو دمج أطفالهم ذوي اإلعاقة:

يعرف مفهوم االتجاه ) (Attitudeبأنه استعداد نفسي ،أو
تهيؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابة الموجبة أو السالبة (القبول

اء أكانت مكتسبة أم ذات منشأ والدي على
تؤثر اإلعاقة سو ً

األسرة بنفس الشكل والشدة التي تؤثر بها على الشخص

أو الرفض) نحو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف

المعوق ،إن لم تكن بدرجة أكبر ،وبالتالي فإن التكيف مع

(جدلية) في البيئة التي تستثير هذه االستجابة ] .[47وتتكون

اإلعاقة من المهمات الصعبة التي تواجه األسرة لمواجهة

االتجاهات عندما يمر األشخاص خالل حياتهم بمواقف معينة

التحديات المتمثلة في التغيرات الجسدية والسلوكية واالنفعالية

وخبرات مختلفة تستدعي منهم االستجابة لها .وقد يعبرون عنها

لدى الشخص المعاق وقلة المعلومات والخدمات المناسبة،

بشكل سلبي أو إيجابي ،والجدير بالذكر أن اإلنسان ال يولد

باإلضافة إلى العبء المادي الناجم عن المتطلبات المادية

ولديه اتجاه نحو شيء معين ،وانما تتولد هذه االتجاهات من

الطبية والتأهيلية والتعليمية ،والضغوطات االنفعالية الناتجة عن

خالل احتكاكه بالبيئة التي يعيش فيها ،ومروره بالعديد من

فترات العناية الطويلة التي تقدم للشخص المعاق .كما أن التوتر

الخبرات والمعارف المختلفة ،هذا وقد تكون االستجابات تقييمية "

النفسي الذي يعاني منه الوالدان والناتج عن شعورهم بأن فلذة

ظاهرة أو خفية ،صريحة أو ضمنية ،وآلية أو مقصودة " [.18

كبدهم ال يملك المقومات المتوافرة لدى األطفال العاديين تجعلهم

وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه عندما يحمل الوالدين اتجاهات سلبية

بحاجة ماسة إلى الدعم والمساندة [ ]21,13فوجود طفل معاق

أو إيجابية نحو دمج التالميذ ذوي اإلعاقة في المدارس العادية،

مع األسرة أزمة حقيقية تواجه األسرة ،ويلجأ الوالدان وأفراد األسرة

فإن هذه االتجاهات قد تنعكس بشكل كبير على أبنائهم ،والذي

إلى مواجهة هذه األزمة بشكل أو بآخر ،مما يؤدي بالوالدين ألن

بدوره سيشكل عائقاً كبي اًر أمام دمجهم وتقبلهم عندما تكون

يشع ار بأنه ال يوجد وقت يمكن مضاعفته في حل مشكالت

اتجاهاتهم سلبية أو سيكون بمثابة دعم لهم سيساعد على تعزيز

طفلهم ذو الحاجة الخاصة ].[21

دمجهم وتقبلهم في المدارس العادية.

وكذلك األمر فإن أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة يلعبون

وفيما يتعلق بأولياء األمور فقد أشارت الدراسات إلى أن

دو اًر مهماً في تقديم الخدمات المختلفة ألطفالهم ،وقد كان لقلق

اتجاهاتهم نحو دمج أبنائهم تتباين بين اتجاهات سلبية واتجاهات
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إيجابية ،ولعل أكثر العوامل التي تؤثر في اتجاهاتهم السلبية

األمور كانت سلبية فيما يتعلق بالبعد النفسي والتربوي حيث

نحو الدمج هو نقص المعلومات وصعوبة التواصل مع المعلمين

احتل البعد النفسي المرتبة األولى يليه البعد التربوي ،كما وأظهر

[ ،]15وعدم تلبية احتياجات أبنائهم [ ]16وتؤكد بعض األسر

أولياء األمور بأن دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم

على أن معارضتهم للدمج تعود إلى أن المعلمين يركزون على

يؤدي إلى شعورهم بعدم األمن واالستقرار ،واكتساب أبنائهم

المهارات األكاديمية وال يركزون على المهارات االجتماعية

سلوكيات غير مرغوب فيها .بينما كانت اتجاهاتهم إيجابية فيما

والتواصلية التي يحتاجها أبناؤهم [ .[19األمر الذي يمهد إلجراء

يتعلق بالبعد االجتماعي ،حيث أن الدمج يسمح للتالميذ ذوي
الفكرية

من

تكوين

صداقات

وزيادة

تفاعلهم

هذه الدراسة للوقوف على هذه االتجاهات وتحديد ماهيتها.

اإلعاقة

الد ارسات السابقة:

االجتماعي.كما وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات

هناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت

داللة إحصائية في اتجاهات أولياء أمور التالميذ العاديين نحو

موضوع االتجاهات نحو دمج األفراد ذوي اإلعاقة في المدارس

دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم باختالف الجنس

العادية ،وسوف نستعرض بعض تلك الدراسات:

والفئة العمرية ألولياء األمور.

أجرى الزعبي وعبد الرحمن [ ]14دراسة هدفت إلى قياس

أما دراسة الصميلي ،والزعبي ،وبني عبدالرحمن [ ]14فقد

أثر برنامج تدريبي في تعديل اتجاهات أولياء أمور الطلبة ذوي

هدفت إلى التعرف على اتجاهات أولياء أمور الطلبة ذوي

صعوبات التعلم نحو غرفة المصادر في األردن .وتكونت عينة

صعوبات التعلم نحو غرفة المصادر في مدينة نجران في

قسموا بالتساوي إلى مجموعتين
الدراسة من ( )233ولي أمر ّ

السعودية .وتكونت عينة الدراسة من ( )222ولي أمر من أولياء
أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم .ولتحقيق أهداف الدراسة فقد

ضابطة وتجريبية .حيث خضع أفراد المجموعتين لإلجابة على

مقياس االتجاهات نحو غرفة المصادر قبل وبعد تطبيق البرنامج

تم بناء أداة لتقييم اتجاهات الوالدين تألفت من ( )18فقرة،

التدريبي ،بعد ذلك خضع أفراد المجموعة التجريبية للبرنامج

وأشارت النتائج إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو غرفة المصادر.

التدريبي لمدة ثمانية أسابيع .وأظهرت النتائج وجود فروق بين

كما وأشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة

في اتجاهات الوالدين يمكن أن تعزى لمتغيرات الجنس،

الضابطة على المقياس البعدي تبعاً لمتغير المجموعة ،ولصالح

والمستوى األكاديمي ،والعمر ،أو عدد أفراد األسرة.

أفراد المجموعة التجريبية ،كما أشارت النتائج إلى عدم جود

أما دراسة الزين [ ]33فقد هدفت إلى التعرف على

فروق تعزى لمتغيرات الجنس والمستوى التعليمي والعمر وعدد

اتجاهات الوالدين نحو دمج أطفالهم ذوي الحاجات الخاصة في

أفراد األسرة ،أو للتفاعل بين المجموعة وهذه المتغيرات.

المدارس العادية التي توجد فيها غرف المصادر في لبنان ،وقد

وأجرى العجمي والعسيف [ ]11دراسة هدفت إلى التعرف على

أجريت مقابالت شخصية مع أولياء أمور ذوي صعوبات التعلم.

اتجاهات أولياء أمور التالميذ العاديين نحو دمج التالميذ ذوي

وأشارت النتائج أن هناك اتجاهات إيجابية من قبل الوالدين نحو

اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم في المدارس العادية ،وأثر كالً من

دمج أطفالهم في المدارس العادية ،حيث كان لغرفة المصادر

متغيرات (الجنس والعمر والمستوى التعليمي) على تلك

دو اًر مهماً في تحسين الجوانب األكاديمية واالجتماعية ألبنائهم

االتجاهات .وتكونت عينة الدراسة من ( )845من أولياء أمور

من ذوي صعوبات التعلم.

التالميذ العاديين .وطبقت الدراسة على مدارس التعليم العام في

وهدفت دراسة الحديد [ ]32إلى التعرف على أثر مشاركة

المنطقة الشرقية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات أولياء

أولياء األمور في العملية التربوية في تحسين التحصيل الدراسي
68

ومفهوم الذات والسلوك المدرسي االجتماعي ألبنائهم من ذوي

االتجاهات والمتغيرات الديموغرافية وتم اتخاذ مجموعة من أولياء

صعوبات التعلم الملتحقين بغرف المصادر في األردن .وتكونت

أمور تالميذ المدارس االبتدائية والمتوسطة كنموذج ،وظهرت

عينة الدراسة من ( )833طالب وطالبة ،ومن ( )433أب وأم.

االتجاهات اإليجابية لعينة البحث نتيجة وجود شخص مقرب من

أظهرت النتائج أن درجة مشاركة أولياء األمور في تعليم أطفالهم

أسرة المعاقين فكرياً أو أن لديهم خبرة في العمل التطوعي

ذوي صعوبات التعلم داخل وخارج المدرسة جاء بدرجة

المرتبط بالمعاقين فكرياً ،واختلفت النتائج كثي ار من وجهة نظر

متوسطة .كما أظهرت النتائج وجود أثر لمشاركة أولياء األمور

الذين لديهم شخص في األسرة معاق فكرياً .الذين لديهم مع

في تحسين التحصيل األكاديمي ومفهوم الذات والسلوك المدرسي

النسبية معرف لم المستجيبون ال تظهر المواقف اإليجابية وكما

االجتماعي ألبنائهم من ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بغرف

كان متوقعا ،وأظهرت النتائج وجود درجة قليلة من القلق حول

المصادر.

المشاكل الشخصية .وتم تحليل اختبار االتجاهات والمواقف
وتحديد نتائج اختبار المواقف ،وذلك باستخدام معيار متغير

أما دراسة سواقد [ ]31فقد هدفت إلى التعرف على

األسرة.

اتجاهات األمهات نحو دمج األطفال ذوي الحاجات الخاصة في
مرحلة ما قبل المدرسة ومعرفة مدى تأثير مستوى العمر

وفي دراسة لخريس [ ]35هدفت إلى التعرف على أثر

والمستوى األكاديمي والوظيفة على اتجاهات األمهات نحو
عملية الدمج .وتكونت عينة الدراسة من ( )853من أمهات

الدي األطفال ذوي صعوبات
برنامج تدريبي في تعديل اتجاهات و ّ
التعلم نحو أطفالهم ،فقد تكونت عينة الدراسة من ( )83أب وأم،

األطفال العاديين الذين يدرسون في المدارس العادية والتابعة

تم توزيعهم بالتساوي إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ،خضعت

لمديرية التعليم الخاص في محافظة العاصمة عمان .وأشارت

المجموعتان لإلجابة على مقياس االتجاهات قبل وبعد تطبيق

نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

البرنامج التدريبي ،التحق أفراد المجموعة التجريبية ببرنامج

اتجاهات األمهات نحو الدمج تعزى لمتغير المستوى العمر أو
الوظيفة كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية

الدي األطفال ذوي صعوبات التعلم،
تدريبي لتعديل اتجاهات و ّ

في حين لم يلتحق أفراد المجموعة الضابطة بأي برنامج تدريبي.

في مستوى اتجاهات األمهات نحو الدمج لمتغير المستوى

أشارت النتائج إلى وجود أثر للبرنامج لدى أفراد المجموعة

األكاديمي لصالح األمهات من حملة الشهادات الدراسية العليا.

التجريبية.

قام براير وزمالؤه [ ]33بدراسة حول اتجاهات الوالدين على

وهدفت دراسة اليكينس وكرينورد وجوبلنج [ ]36إلى التعرف

مقياس الدمج كأداة لتحسين االتصال بين الوالدين والمعلمين وقد

على اتجاهات أولياء أمور ذوي صعوبات التعلم واضطراب

استخدم الباحث استبانة لالتجاهات الوالدية تجاه الدمج حيث

ضعف االنتباه نحو الدمج الشامل ألطفالهم في المدارس

استخدم الباحث المقياس على عينه من طلبة كاليفورنيا لذوي

العادية .وأشارت النتائج إلى أن بعض أولياء األمور فضلوا

إعاقات معرفية شديدة  ،وقد طبق المقياس على عينه مكونه

عملية دمج أبنائهم مع أقرانهم العاديين؛ في حين أن البعض

من ( )23من أولياء أمور أطفال توحديين في استراليا وقد

األخر من أولياء األمور فضلوا الدمج الجزئي ألبنائهم من خالل

أشارت النتائج انه هناك تشابه ًا واسعاً في المواقف اإليجابية

الصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسة أو غرفة المصادر .كما

الوالدية تجاه الدمج في الواليات المتحدة واستراليا.

أشارت النتائج رغبة أولياء األمور بحضور برامج تدريبية حول
الدمج الشامل.

وأجرى تاشيبانا [ ]38دراسة هدفت إلى التعرف على
اتجاهات الكبار نحو المعاقين فكرياً ومعرفة العالقة بين
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وفي دراسة أجراها & [36] Elkins, Kraayenoord

أيضاً إلى أنه لم يكن هناك اختالف في االتجاهات اإليجابية

 Joblingعلى  358أسرة في استراليا حول اتجاهاتهم نحو دمج

لدى الوالدين نحو الدمج بسبب متغير الجنس أو المستوى

أبنائهم المعاقين الموجودين في مدارس والية كوينز الند

الثقافي للوالدين.

 Queenslandوأشارت نتائج الدراسة إلى أن االتجاهات كانت

أما دراسة كيلي [ ]83فقد هدفت إلى معرفة اتجاهات

إيجابية نحو الدمج ،وأن األسر التي لديها اتجاهات سلبية

أولياء أمور األطفال العاديين حول برامج الدمج ،وتكونت عينه

ارتبطت اتجاهاتهم بنقص الخدمات المقدمة ألبنائهم.

الدراسة من ( )393أسرة ألطفال أسوياء قورنت بدراسة سابقه

كما قام الحناوي [ ]39بدراسة هدفت إلى التعرف على

مكونة من ( )65أسرة لديها أطفال ذوي حاجات خاصة،

الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في التعلم العام

وأشارت النتائج إلى أن الوالدين لدى كال المجموعتين أيدوا برامج

من وجهة نظر أولياء أمورهم ومعلميهم  ،وقد تم إجراء الدراسة

الدمج وكانت اتجاهاتهم إيجابية نحو الدمج إال أن قوة التأييد

على عينة مكونة من ( )293ولي أمر ،و( )59معلما ومعلمة،

عند والدي األطفال ذوي الحاجات الخاصة كانت إيجابية أكثر

وأظهرت نتائج الدراسة إلى هناك صعوبات كبيرة تواجه دمج

من والدي األطفال األسوياء.

الطلبة أصحاب اإلعاقات في التعليم العام من وجهة نظر أولياء

كما قام ربنر [ ]82بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر

أمورهم ومعلميهم على جميع مجاالت الدراسة منها قلة المعلمين

شراكة اآلباء والمعلمين والعمل معا في العملية التربوية للتأكد

المختصين بالتربية الخاصة ،وضعف اإلمكانات ونوعية

من نجاح الطلبة في المدرسة .وتكونت عينة الدراسة من ()53

الخدمات المقدمة لعملية الدمج.

ولي أمر و( )133معلم .وأظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين

أما دراسة آبين [ ]34فكان الهدف منها تقييم مفهوم الوالدين

واآلباء بإمكانهم أن يتفقوا بخصوص كيفية تنفيذ أهدافهم ،وأن

إليجابيات وسلبيات برنامج الدمج أو البرنامج النظامي .حيث

على اآلباء االندماج في برامج تعليم أبنائهم في المدرسة ،وعليهم

طبقت الدراسة على عينة من والدي أطفال تابعة لروضه نظامية

زيادة عالقتهم بتعليم أطفالهم في البيت بالمؤازرة مع تعليمهم في

بلغ عددهم ( )14وأولياء أمور ألطفال يدرس أطفالهم في

المدرسة ،وأن يكون هدف اآلباء هو التأكد من أن أطفالهم

مدارس الدمج عددهم ( )13وأشارت نتائج الدراسة إلى التشابه

يحصلون على كل شيء ،كما أن هدف المعلمين يجب أن يكون

بين اتجاهات الوالدين حول فوائد الدمج لكال العينتين كما

التأكد من أن كل طفل في الصف يحصل على الخبرة

وأظهرت أيضا عدم رؤية الوالدين ألي تأثيرات سلبية على

األكاديمية الجيدة.
وتوجه ستيفن [ ]81في دراسته إلى التعرف على دور اآلباء

أطفالهم األسوياء.
وقام تافا ومانوليتس [ ]31بدراسة لمعرفة مواقف أولياء

في تنظيم تعليم أطفالهم والتخطيط له ،وناقشت الدراسة كيف أن

أمور أطفال الروضة في اليونان تجاه التعليم الشامل ،وتكونت

المعلمين يعملون بفاعلية أكبر مع اآلباء من خالل التعليم

العينة من ) )٠٩٢من أولياء أمور لدى كل واحد منهم ما ال

المكيف الذي يتيح لآلباء المشاركة في البرنامج التعليمي القومي

يقل عن طفل في مرحلة ما قبل المدرسة يلتحقون في برامج دمج

األمريكي .وتكونت عينة الدراسة من ( )233ولي أمر و()253

في مرحلة ما قبل المدرسة ،وأشارت النتائج أن هناك اتجاهات

معلماً في المدارس الخاضعة للبرنامج وأظهرت نتائج الدراسة

إيجابية نحو الدمج لدى أولياء األمور اليونانيين بشكل عام ،وأنه

ٍ
ونقص
وجود مشكالت في االتصال بين المعلمين وأولياء األمور

كلما ازداد االحتكاك بين الوالدين واألطفال ذوي الحاجات

ٍ
ونقص في المعلومات
في تفهم أولياء األمور لنظام المدرسة

الخاصة كان الهاجس أقل حول دمج الطفل ،وأشارت النتائج

المتناقلة بين أولياء األمور والمعلمين ،وبعد انتهاء البرنامج ظهر
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تفاعل إيجابي بين متطلبات البرنامج ومشاركة اآلباء في تعليم

المواقف األكاديمية واالجتماعية وأخي اًر المواقف النفسية .وأشارت

أبنائهم.

نتائج هذه الدراسة بشكل عام عن اتجاهات إيجابية نحو الدمج
لدى المعلمين واإلداريين والوالدين ولكنها كانت قليلة لدى

وفي د ارسة أجرتها راداسزوسكي [ ]83هدفت إلى التعرف

الطلبة.

على دور اآلباء كشركاء في تعليم أبنائهم المتفوقين من وجهة
نظر اآلباء ،كما هدفت إلى التعرف على مفهوم شراكة الوالدين

وقام جوتليب [ ]86بدراسة هدفت للتعرف على اتجاهات

في العملية التعليمية من خالل تحليل األدب المتعلق بتعليم

أولياء أمور الطلبة العاديين ومقارنتها مع اتجاهات أولياء أمور

األطفال المتفوقين والتعليم العام ،كما هدفت إلى مناقشة

الطلبة ذوي اإلعاقة تجاه الدمج ،وتكونت عينة الدراسة من

المعوقات والصعوبات التي تواجه تزويد الطلبة المتفوقين بالتعليم

( )962ولي أمر من أولياء أمور األطفال العاديين وأولياء أمور

المناسب في المدارس األمريكية والتي تعمل على إشراك الوالدين

األطفال ذوي اإلعاقة ،ولغرض الدراسة تم توزيع استبانة على

في العملية التعليمية .وأظهرت نتائج الدراسة أن أولياء األمور

أولياء األمور ،وأشارت أهم النتائج إلى أن أولياء أمور الطلبة

يمكن أن يكونوا شركاء حقيقيين للمعلمين في العملية التعليمية

ذوي اإلعاقة كانوا أكثر دعماً لعملية الدمج بالمقارنة مع

إذا ما تم إشراكهم في البرامج التدريبية التربوية المناسبة ،وتفهم

اتجاهات أولياء أمور األطفال العاديين.

المعلمين لدور اآلباء في تعليم أبنائهم.

تعقيب على الدراسات السابقة

وأشارت دراسة تافا [ ]88التي أجريت على ( )122من

من خالل مراجعة الدراسات السابقة التي بحثت موضوع

أولياء أمور أطفال معوقين وغير معوقين لمعرفة اتجاهاتهم نحو

االتجاهات نحو دمج األطفال ذوي اإلعاقة في المدارس العادية

الدمج في مرحلة رياض األطفال أشارت النتائج أن الوالدين

فقد أشارت نتائج معظم الدراسات إلى أن هناك اتجاهات إيجابية

الذين يتمتعون بمستوى أكاديمي مرتفع لديهم اتجاهات إيجابية

من قبل أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة نحو الدمج وهذا

نحو الدمج أكثر من أولياء األمور الذين مستواهم األكاديمي أقل

يعكس مدى حسهم بالمسؤولية تجاه عملية الدمج ووعيهم

وأن والدي األطفال األسوياء يعتقدون أن أطفالهم لن يقتدوا

بحاجات وقدرات أبنائهم ،كما وأشارت نتائج بعض الدراسات إلى

بالتصرفات السيئة التي تنجم عن األطفال ذوي الحاجات

أن اتجاهات سلبية نحو عملية الدمج ولعل ذلك مرده مخاوف

الخاصة و كانوا أكثر اهتماماً بموضوع الدمج عندما يتم وضع

الوالدين من برامج الدمج ،ورؤيتهم بعدم استفادة أبنائهم من

أطفالهم في أماكن يتلقى فيها أطفالهم التعلم مع األطفال ذوي

دمجهم ،وهذا ناتج عن عدم معرفة لمكونات عملية الدمج.
وفيما يتعلق بأدوات الدراسات السابقة فقد استخدمت

الحاجات الخاصة في نفس المكان.
وجاءت دراسة صادق وصادق [ ]85في الدراسة للتعرف

غالبيتها االستبانات والمقابالت لتحديد االتجاهات ،وهي بذلك

على اتجاهات الوالدين والمعلمين واإلداريين والطلبة تجاه الدمج

تتشابه مع الدراسة الحالية التي أخذت من المنهج الوصفي وذلك

في جمهورية مصر .وتكونت عينة الدراسة من خمس مدارس

باستخدام أداة قام الباحث بتطويرها.

عامة وخمس مدارس خاصة بالتخلف العقلي و( )233معلم

أما فيما يتعلق بالعينات فقد تراوحت ما بين  ٠٥٢إلى

ومعلمة و( )233من أولياء األمور من المدارس العامة

 ٤٢٢أما المتغيرات المستقلة فقد انحصرت تقريباً بالعمر

والخاصة و( )83من اإلداريين من المدارس العامة والخاصة

والجنس والمستوى األكاديمي للوالدين.

و( )233من الطلبة العاديين من المدارس العامة وتم اختيار
( )59عبارة لقياس ثالثة أنواع من االتجاهات نحو الدمج وهي
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للتربية الخاصة وهي المراكز المعتمدة من قبل الملحقية

 .4الطريقة واإلجراءات

السعودية في مدينة عمان.

أ .منهج الدراسة

ج .عينة الدراسة

اتبعت الدراسة في منهجها المنهج الوصفي المسحي،
لمالئمته ألغراض الدراسة الحالية ولتحقيق أهدافها فقد قام

أجريت هذه الدراسة على عينة من عشوائية من أولياء أمور

الباحث ببناء أداة لقياس اتجاهات أولياء أمور األطفال ذوي

الطلبة ذوي اإلعاقة السعوديين المقيمين في األردن بلغت ()84

اإلعاقة السعوديين المقيمين في األردن نحو دمج أبنائهم في

والداً ووالدة من أباء أمهات األطفال ذوي اإلعاقة ،بعد أن قام

المدارس العادية.

الباحث بتوزيع أداة الدراسة على نصف األسر المقيمة في

ب .مجتمع الدراسة

األردن والبالغ عددهم حوالي ( )65أسرة .وتكونت العينة النهائية
من ( )84ولي أمر .والجدول رقم ( )2يوضح توزيع عينة

تكون مجتمع الدراسة من أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة

الدراسة بحسب متغير المؤهل العلمي ألولياء األمور:

السعوديين المقيمين في األردن ،والذين يقدر عددهم ب()233
أسرة ألطفال ذوي إعاقات متنوعة ممن يلتحقون في ( )28مرك اًز

جدول 1

توزيع عينة الدراسة بحسب متغير المؤهل العلمي ألولياء األمور
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة المئوية

دبلوم فأقل

18

37.5

بكالوريوس

24

50.0

دراسات عليا

6

12.5

المجموع

48

100.0

بشدة).

د .أداة الدراسة

صدق أداة الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة وللتعرف على اتجاهات أولياء
أمور األطفال ذوي اإلعاقة السعوديين المقيمين في األردن نحو

تألفت أداة الدراسة في صورتها األولية من ( )35فقره

دمج أطفالهم في مدارس التعليم العام ،قام الباحث بإعداد مقياس

اشتملت على اتجاهات إيجابية وسلبية نحو عملية الدمج ،وللتأكد

لالتجاهات ،وذلك من خالل مسح األدب السابق المتعلق

من صدق األداة تم عرضها على ( )23من أعضاء هيئة

بالموضوع من أجل اشتقاق الفقرات التي تعبر عن االتجاهات،

التدريس في مجال التربية الخاصة في جامعتي الملك عبد

ثم تمكن الباحث من حصر ( )35فقرة تعبر عن االتجاهات

العزيز والجامعة األردنية ،وذلك للحكم على مدى مالئمة فقرات

اإليجابية والسلبية نحو عملية الدمج .وتم عرض المقياس

االستبيان من حيث مناسبة الفقرات وصياغتها اللغوية وابداء أية

بصورته األولية على ( )23محكمين من ذوي الخبرة

مقترحات يرونها مناسبة ثم قامت الباحث بإعداد األداة وفقاً ألراء

واالختصاص في مجال التربية الخاصة وأوصى السادة

المحكمين وعليه أصبحت األداة تتكون من ( )33فقره بعد حذف

المحكمون بحذف ( )8فقرات ودمج فقرتين في فقرة واحدة.

الفقرات غير المناسبة ودمج الفقرات التي أشار إليها المحكمون.

وتكون المقياس بعد تحكيمه من جزأين األول اشتمل على

وبالتالي تم التأكد من صدق المحتوى استنادا إلى رأي المحكمين

المعلومات الديموغرافية الخاصة بالعينة وتكون الجزء الثاني من

حيث تم اعتماد الفقرات التي كانت درجة االتفاق عليها تتعدى

( )33فقرة إيجابية وسلبية يقابلها سلم تقديري مكون من خمس

.%٩٢

درجات هي( :أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،ال أوافق ،ال أوافق
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( )9استبانات لعدم اكتمال المعلومات .وتم اإلبقاء على ()84

ثبات أداة الدراسة:

استبانة صالحه ومعبئه ألغراض الدراسة ثم أدخلت البيانات إلى

لقياس ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل (ألفا-
كرونباخ) للثبات بطريقة االتساق الداخلي؛ حيث بلغ ثبات األداة

الحاسوب لتحليلها واستخراج النتائج بعد أن تم عكس الفقرات

الكلية ( ،).،123وهو معامل ثبات يمكن الوثوق به.

السلبية.
 .5النتائج

إجراءات الدراسة
بعد التحقق من صالحية المقياس بصورته النهائية

نتائج السؤال األول:

واستخراج دالالت الصدق والثبات لألداة قام الباحث بتوزيع

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ينص على :ما هي

االستبانة على ( )65أسرة من أسر األطفال ذوي اإلعاقة

اتجاهات أسر األطفال ذوي الحاجات الخاصة السعوديين

السعوديين المقيمين في األردن ،على أن يقوم األب أو األم

المقيمين في األردن نحو عملية الدمج؟ تم استخراج المتوسطات

بتعبئتها وارجاعها .وقد أرسل مع االستبانة رسالة توضح الهدف

الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس اتجاهات أسر

من الدراسة وطريقة اإلجابة عليها ،بعد ذلك تم العمل على جمع

األطفال ذوي اإلعاقة السعوديين المقيمين في األردن نحو دمج

االستبانات بعد أسبوعين من توزيعها على أولياء األمور ،حيث

أطفالهم في مدارس التعليم العام كما هو موضح في الجدول

تم استعادة ( )55استبانة من مجموع ما تم توزيعه وتم استثناء

(.)1

جدول 2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس اتجاهات األسر نحو الدمج
المتوسط

االنحراف المعياري

رقم الفقرة
21

الدمج سيؤدي إلى زيادة ثقة طفلي بنفسه.

4.08

0.85

4

سيؤدي دمج ابني \ ابنتي إلى شعوره بأنه جزء من المجتمع.

4.06

0.7

24
9

من فوائد الدمج أن ابني سيصبح أكثر تقبالً للمجتمع الذي يعيش فيه.

4.06

1.17

إن دمج الطالب ذوي اإلعاقة يؤدي إلى زيادة تفاعلهم االجتماعي مع الطالب العاديين.

3.94

0.84

23

يؤدي دمج ابني \ ابنتي إلى تحسين اتجاهات الطالب العاديين نحوه.

3.88

0.98

22

يساعد دمج الطالب ذوي اإلعاقة على تكوين عالقات اجتماعية خارج إطار المدرسة.

3.79

0.99

18

الدمج سيؤدي إلى تقليل المسميات السلبية التي تطلق على األفراد ذوي اإلعاقة

3.69

0.93

15

سيثير دمج الطالب ذوي اإلعاقة ألسر األطفال العاديين الفضول في التعرف على إعاقتهم وخصائصها.

3.46

0.77

11

لن أشعر بالقلق إذا تم دمج ابني في مدرسة عادية

3.42

1.11

14

لن اعترض على دمج ابني \ابنتي في الصف العادي مع الطالب العاديين

3.4

1.11

25

عادة ما يشتكي الطالب العادي من اعتداء الطالب ذوي اإلعاقة عليه في المدرسة

3.38

0.7

2

إن دمج األطفال ذوي اإلعاقة سيفرض صعوبات على العملية التعليمية في المدرسة.

3.35

1.06

23

مراكز التربية الخاصة هي المكان التربوي المناسب لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة.

3.23

1.1

3

إن دمج ابني \ ابنتي في المدارس العادية سيعرضه لالستهزاء والسخرية من قبل أقرانه.

3.13

0.94

3.1

0.99

1

أشعر بالحرج من كون ابني موجود في مدرسة عادي.

3.08

0.87

29

أرى بأن سلبيات دمج الطالب ذوي اإلعاقة أكثر من إيجابياته.

3.06

1.17

21

يؤدي دمج الطالب ذوي اإلعاقة إلى ظهور مشكالت نفسية لديهم.

3.06

0.84

13

إن سلوكيات وخصائص ابني ال تؤهله ألن يدمج في المدرسة العادية.

3

1.09

5

سيؤدي دمج الطالب ذوي اإلعاقة إلى اكتساب الطالب العاديين سلوكيات غير مرغوب فيها.

2.96

0.99

26

سيؤدي دمج ابني \ ابنتي إلى شعور باإلحباط.

2.85

0.74

6

الفقرة

أعتقد أنه من العدل والمساواة أن يدرس األطفال ذوي اإلعاقة في نفس المدرسة التي تدرس األطفال
العاديين.
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16
1

إن دمج الطالب ذوي اإلعاقة سيخلق نوعاً من الفوضى واإلزعاج في المدرسة.
المدارس العادية هي المكان التربوي المناسب لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة.

28

سيعتدي األطفال العاديين على ابني في حال تم دمجه في المدرسة العادية.

2.67

12

سيبدأ الطالب العاديين بتقليد الطالب ذوي اإلعاقة في سلوكياتهم.

2.58

0.82

33

سيؤدي دمج الطالب ذوي اإلعاقة إلى تدني المستوى التعليمي للطالب العاديين.

2.52

1.05

19

الدمج يساعد على التعاون ما بين األطفال العاديين واألطفال ذوي اإلعاقة

2.48

0.99

8

ال أعتقد بأن هناك فائدة من دمج الطالب ذوي اإلعاقة في المدارس العادية.

2.46

1.05

13

يؤدي دمج الطالب ذوي اإلعاقة إلى شعور الطالب العاديين بعدم األمن واالستقرار.

2.38

0.89

11

ال أرغب في أن يطور ابني \ ابنتي عالقات صداقة مع أطفال عاديين.

2.13

0.73

96.81

7.17

المجموع_الكلي

يالحظ من الجدول أعاله أن الفقرة ( " )21الدمج سيؤدي

2.83

0.83

2.79

1.05
1.1

إيجابياً أكثر منه سلبياً نحو دمج أطفالهم في مدارس التعليم

إلى زيادة ثقة طفلي بنفسه " قد حصلت على أعلى متوسط بلغ

العام.

( )8.34بانحراف معياري وقدره ( )3.45في حين حصلت الفقرة

نتائج السؤال الثاني:

رقم ( " )11ال أرغب في أن يطور ابني \ ابنتي عالقات صداقة

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني الذي ينص على" :هل

مع أطفال عاديين" على أدنى متوسط بلغ ( )1.23بانحراف

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أسر األفراد

معياري وقدره ( )3.29علماً بأن المجموع الكلي لالستجابات بلغ

المعوقين السعوديين المقيمين في األردن نحو عملية الدمج تُعزى

متوسطه ( )16.42وانحراف معياري وقدره ( ،)9.29ما يدل

لمتغير المؤهل العلمي للوالد؟" تم استخدام تحليل التباين األحادي

على أن أولياء أمور األطفال يؤيدون الدمج ويحملون اتجاهاً

) (ANOVAلدراسة داللة الفروق بين المتوسطات بحسب
متغير المؤهل العلمي للوالد كما هو موضح في الجدول (.)3

جدول 3

تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق بين متوسطات اتجاهات أولياء األمور بحسب متغير المؤهل العلمي للوالد
مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

392.701

2

196.351

4.369

.018

داخل المجموعات

2022.611

45

44.947

الكلي

2415.313

47

بين المجموعات

حين ال توجد فروق بين باقي المجموعات.

يالحظ من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α =3.35بين متوسطات اتجاهات أولياء األمور

نتائج السؤال الثالث:

تعزى لمتغير المؤهل العلمي للوالد ولتحديد اتجاه الفروق تم

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي ينص على "هل توجد

استخدام اختبار شيفيه لدراسة الفروق البعدية ،وأشار اختبار

فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أسر األفراد المعوقين

شيفيه إلى وجود فروق في اتجاهات أولياء األمور نحو الدمج

السعوديين المقيمين في األردن نحو عملية الدمج تعزى لمتغير

تعزى لمتغير المؤهل العلمي للوالد وذلك لصالح أولياء األمور

جنس المعوق؟" تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

الذين يحملون مؤهل الدراسات العليا مقابل الحاصلين على

المعيارية لعينة الدراسة بحسب متغير جنس الطفل كما هو

البكالوريوس ومقابل أولياء األمور الذين مؤهلهم (دبلوم فأقل) في

موضح في الجدول ).(4
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جدول 4
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابات أولياء األمور بحسب جنس الطفل
جنس الطفل المعوق

التكرار

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الخطأ المعياري

ذكر

32

97.4103

7.34029

1.17539

أنثى

29

94.2222

6.05759

2.01920

يالحظ من الجدول أعاله أن هناك فروقاً ظاهرية في

(ت) لدراسة الفروق بين المتوسطات بحسب متغير جنس الطفل

المتوسطات الحسابية بحسب متغير جنس الطفل (الذكور

ذو اإلعاقة ،كما هو موضح في الجدول رقم ((5

واإلناث) وللتأكد من داللة الفروق إحصائياً تم استخدام اختبار
جدول 5
قيم اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات االتجاهات بحسب متغير جنس الطفل ذو اإلعاقة
جنس الطفل ذو اإلعاقة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الذكور

97.4103

7.34029

اإلناث

94.2222

6.05759

قيمة (ت)

درجات الحرية

مستوى الداللة

2.134

86

3.213

يالحظ من الجدول أعاله أن قيمة اختبار (ت) هي

فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أسر األفراد المعوقين

 2.134بداللة إحصائية ( )3.213وهي تشير إلى عدم وجود

السعوديين المقيمين في األردن نحو عملية الدمج تُعزى لمتغير

فروق ذات داللة إحصائية التجاهات أولياء األمور تجاه الدمج

اختالف نوع اإلعاقة؟" تم استخدام تحليل التباين األحادي

تعزى لمتغير جنس الطفل ذو اإلعاقة.

) (ANOVAلدراسة داللة الفروق بين المتوسطات بحسب

نتائج السؤال الرابع:

متغير نوع اإلعاقة كما هو موضح في الجدول (.)6

لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع الذي ينص على" :هل توجد
جدول 6

تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق بين متوسطات اتجاهات أولياء األمور بحسب متغير نوع اإلعاقة
مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

1032.456

2

516.228

16.799

.000

داخل المجموعات

1382.856

45

30.730

الكلي

2415.313

47

بين المجموعات

نتائج السؤال الخامس:

يالحظ من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى ( )α =3.35بين متوسطات اتجاهات أولياء األمور

لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس الذي ينص على" :

تعزى لمتغير نوع إعاقة الطفل ولتحديد اتجاه الفروق تم استخدام

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أسر األفراد

اختبار شيفيه لدراسة الفروق البعدية ،وأشار اختبار شيفيه إلى

المعوقين السعوديين المقيمين في األردن نحو عملية الدمج تعزى

وجود فروق في اتجاهات أولياء األمور نحو الدمج تعزى لمتغير

لمتغير عمر الطفل المعوق؟" تم استخدام تحليل التباين األحادي

نوع اإلعاقة وذلك لصالح اإلعاقة العقلية على التوحد واإلعاقات

) (ANOVAلدراسة داللة الفروق بين المتوسطات بحسب

األخرى .في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

متغير عمر الطفل ذو اإلعاقة كما هو موضح في الجدول (.)9

مستوى ( )α = 3.35لإلعاقات األخرى مقابل التوحد.
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جدول 7

تحليل التباين األحادي ) (ANOVAللفروق بين متوسطات اتجاهات أولياء األمور بحسب متغير عمر الطفل ذو اإلعاقة
مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

بين المجموعات

674.995

3

224.998

5.689

.002

داخل المجموعات

1740.317

44

39.553

الكلي

2415.313

47

يالحظ من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية

دراسة تافا ومانوليتس [ ]31التي أشارت إلى وجود اتجاهات

عند مستوى ( )α = 3.35بين متوسطات اتجاهات أولياء

إيجابية نحو الدمج لدى أولياء األمور اليونانيين بشكل عام .كما

األمور تعزى لمتغير عمر الطفل ذو اإلعاقة ولتحديد اتجاه

وتشابهت مع نتائج دراسة الزين [ ]33التي أشارت إلى وجود

الفروق تم استخدام اختبار شيفيه لدراسة الفروق البعدية ،وأشار

اتجاهات إيجابية من قبل الوالدين نحو دمج أطفالهم في

اختبار شيفيه إلى وجود فروق في اتجاهات أولياء األمور نحو

المدارس العادية .كما وتشابهت مع دراسة كيلي [ ]83التي

الدمج تعزى لمتغير عمر الطفل ذو اإلعاقة وذلك لصالح الفئة

أشارت نتائجها إلى أن الوالدين لدى كال المجموعتين أيدوا برامج

العمرية من ( )21-6سنة مقابل الفئة من ( )24-23سنة في

الدمج وكانت اتجاهاتهم إيجابية نحو الدمج إال أن قوة التأييد

حين لم تشر النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

عند والدي األطفال ذوي الحاجات الخاصة كانت إيجابية أكثر

باقي المجموعات.

من والدي األطفال األسوياء .وتشابهت مع نتائج دراسة صادق
وصادق [ ]85التي أشارت إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو

 .6مناقشة النتائج
أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول اتجاهات إيجابية

الدمج لدى المعلمين واإلداريين والوالدين .كما وتشابهت مع

نحو الدمج لدى أولياء األمور بداللة أن المتوسط الحسابي لألداة

نتائج دراسة [36] Elkins, Kraayenoord & Jobling,

ككل أكثر من المتوسط الحسابي لفقرات االستبيان وهذا يعكس

التي أشارت نتائجها إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو الدمج ،وأن

مدى وعي أولياء األمور بأهمية تعليم أطفالهم ذوي اإلعاقة

األسر التي لديها اتجاهات سلبية ارتبطت اتجاهاتهم بنقص

ومدى وعيهم بحاجاتهم وقدراتهم حيث أن الدمج يساعد في

الخدمات المقدمة ألبنائهم .كما وتشابهت نتائج الدراسة الحالية

تخفيف الضغوط النفسية واالجتماعية على األفراد ذوي اإلعاقة

مع نتائج دراسة جوتليب [ ]86التي أشارت إلى أن أولياء أمور

وأسرهم كما ويساعد الدمج األفراد ذوي اإلعاقة على العيش مع

الطلبة ذوي اإلعاقة كانوا أكثر دعماً لعملية الدمج بالمقارنة مع

األفراد العاديين في البيئة الصفية الطبيعية ،وهم بالتالي

اتجاهات أولياء أمور األطفال العاديين.

سيشعرون بأنهم جزء من مجتمعاتهم وليسوا غريبين عنه ،وقد

واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العجمي والعسيف []11

اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الصميلي ،والزعبي ،وبني

التي أشارت إلى أن اتجاهات أولياء األمور كانت سلبية وأشار

عبدالرحمن [ ]14التي أشارت إلى وجود اتجاهات إيجابية نحو

أولياء األمور بأن دمج التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم

غرفة المصادر .واتفقت أيضاً مع دراسة براير وزمالؤه []33

يؤدي إلى شعورهم بعدم األمن واالستقرار ،واكتساب أبنائهم

التي أشارت إلى وجود مواقف إيجابية والدية تجاه الدمج في

سلوكيات غير مرغوب فيها ،ولعل مرد هذا االختالف هو

الواليات المتحدة واستراليا .كما وتشابهت مع دراسة آبين []34

اختالف عينة الدراستين حيث أن الدراسة المذكورة ركزت على

التي أشارت نتائجها إلى التشابه بين اتجاهات الوالدين حول

اتجاهات أولياء األمور العاديين في حين أن الدراسة الحالية

فوائد الدمج لكال العينتين كما وأظهرت أيضا عدم رؤية الوالدين

درست اتجاهات أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة.
وتقاطعت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الحناوي [ ]39التي

ألي تأثيرات سلبية على أطفالهم األسوياء  .وتشابهت مع نتائج
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أظهرت أن هناك صعوبات كبيرة تواجه دمج الطلبة أصحاب

[ ]88التي أشارت إلى أن الوالدين الذين يتمتعون بمستوى

اإلعاقات في التعليم العام من وجهة نظر أولياء أمورهم

أكاديمي مرتفع لديهم اتجاهات إيجابية نحو الدمج أكثر من

ومعلميهم على جميع مجاالت الدراسة منها قلة المعلمين

أولياء األمور الذين مستواهم األكاديمي أقل .واختلفت هذه

المختصين بالتربية الخاصة ،وضعف اإلمكانات ونوعية

النتيجة مع نتائج الصميلي ،والزعبي ،وبني عبدالرحمن []14

الخدمات المقدمة لعملية الدمج.

التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

أما بالنسبة للفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية

اتجاهات الوالدين تعزى لمتغير المستوى األكاديمي .كما

دون المتوسط الحسابي لفقرات االستبيان حسب تقدير أولياء

واختلفت مع نتائج دراسة تافا ومانوليتس [ ]31التي أشارت

األمور فالباحث يعتقد أن السبب يعود في ذلك إلى أن نسبة من

نتائجها إلى عدم وجود اختالف في االتجاهات اإليجابية لدى

ألياء األمور ال تعي مفهوم الدمج وينقصها المعرفة حول آلياته

الوالدين نحو الدمج بسبب متغير المستوى الثقافي للوالدين.

واستراتيجيات تطبيقه ،وقد يكون السبب أيضاً في قلق زائد

مناقشة نتائج السؤال الثالث:

وخوف غير مبرر من قبل أولياء األمور على أطفالهم وهو ما

أظهرت نتائج الدراسة في سؤالها الثالث عدم وجود فروق

ندعوه في التربية الخاصة بالحماية الزائدة ،لذا ال بد من تقديم

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير جنس الطفل ذو اإلعاقة ،وهي

معلومات كافية واقامة ورشات عمل لهذه األسر لتتعلم كيف

نتيجة منطقية مردها أن االهتمام ال يختلف باختالف جنس

تتعاون لتأسيس شراكة فاعلة مع المدارس.

االبن فحاجاتهم واحدة ونظرة أولياء األمور تجاههم واحدة وتتفق

مناقشة السؤال الثاني:

هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من العجمي والعسيف []11

فيما يتعلق بأثر المؤهل العلمي ألولياء األمور فقد أشارت

التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

النتائج إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية في اتجاهات أولياء

اتجاهات أولياء أمور التالميذ العاديين نحو دمج التالميذ ذوي

األمور نحو الدمج تعزى لمتغير المؤهل العلمي للوالد وذلك

اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم باختالف الجنس .كما واتفقت مع

لصالح أولياء األمور الذين يحملون مؤهل الدراسات العليا مقابل

نتائج دراسة الصميلي ،والزعبي ،وبني عبد الرحمن [ ]14التي

الحاصلين على البكالوريوس ومقابل أولياء األمور الذين مؤهلهم

أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات

(دبلوم فأقل) وهذا يعكس مدى وعي وتفهم أولياء األمور

الوالدين تعزى لمتغير الجنس .وتشابهت أيضاً مع نتائج دراسة

بضرورة دمج هؤالء األطفال مع األطفال العاديين ومعرفتهم

تافا ومانوليتس [ ]31التي أشارت إلى عدم وجود اختالف في

بالمنافع القصوى التي تعود على الجميع سواء األطفال العاديين

االتجاهات اإليجابية لدى الوالدين نحو الدمج بسبب متغير.

أم األطفال ذوي اإلعاقة ويرجع السبب في ذلك أيضا إلى أن

مناقشة نتائج السؤال الرابع:

التحصيل العلمي المرتفع ألولياء األمور يزيد من مستوى التوجه

فيما يتعلق بأثر نوع اإلعاقة على اتجاهات أولياء األمور

اإليجابي نحو الدمج فكلما ارتقى تحصيل ولي األمر كلما

تجاه الدمج فقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة

انخفض مستوى القلق لديه وزاد االستقرار النفسي واتفقت هذه

إحصائية لصالح اإلعاقة العقلية على التوحد واإلعاقات األخرى

النتيجة مع نتائج دراسة سواقد [ ]31التي أشارت إلى وجود

ومرد هذه النتيجة هو قرب فئة اإلعاقة العقلية من العاديين سيما

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اتجاهات األمهات نحو

وأن األدب التربوي يشير في المجال عن نسبة كبيرة منهم لديهم

الدمج لمتغير المستوى األكاديمي لصالح األمهات من حملة

إعاقة عقلية بسيطة ،أي أنهم ينحرفون انحرافاً بسيطاً بالعمر

الشهادات الدراسية العليا .كما وتشابهت مع نتائج دراسة تافا

العقلي عن أقرانهم العاديين ما يعني أنهم يستفيدون من معطيات
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التعليم العام وان كان بشكل أبطأ ،في حين أن التوحد واإلعاقات

األطفال ذوي اإلعاقة ضمن البيئات التربوية األقل تقييداً ولعل

الشديدة ربما تطغى اضطراباتهم السلوكية على الخدمات

ذلك مرده افتقار المؤسسات للعديد من االحتياجات الضرورية

األكاديمية ،فهم لديهم مشكالت ذات طابع اجتماعي وسلوكي

سواء كانت احتياجات لوجستية أو فنية لتحقيق بيئة الدمج

ظاهر.

الناجح التي من شأنها تحويل األفراد ذوي اإلعاقة إلى أعضاء

مناقشة نتائج السؤال الخامس:

مؤهلين وفاعلين في مجتمعاتهم .وفي ضوء هذه النتائج يمكن
التوصية بما يلي:

فيما يتعلق بأثر عمر الطفل على اتجاهات أولياء األمور
نحو الدمج فقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة

 -2ضرورة إعادة النظر في البيئات التعليمية في المؤسسات

إحصائية لصالح الفئة العمرية من ( )21-6سنة مقابل الفئة من

التعليمية التي تعنى باألفراد ذوي اإلعاقة ،حتى تتماشى مع

( )24-23سنة في حين لم تشر النتائج إلى وجود فروق ذات

متطلبات الدمج ،وذلك من خالل خلق بنية تحتية تستند على

داللة إحصائية بين باقي المجموعات .وهي نتيجة يمكن تبريرها

تسهيالت من خالل توفير نشرات مطبوعة وأدلة حول تطبيقات

بأن إستراتيجية الدمج تعتبر أكثر فاعلية مع األطفال صغار

الدمج في هذه المؤسسات التعليمية لضمان إجراء عملية الدمج

السن ،سيما وأن الفروق بينهم أقل من الفروق بين كبار السن،

بشكل سلس دون تعقيدات.

فهم أقرب إلى التعامل البريء الذي ال يميز بين عادي وغير

 -1ضرورة زيادة برامج التدريب أثناء الخدمة للمعلمين من

عادي ،فاحتياجاتهم تكاد تكون واحدة ،وطرق التعامل معهم تكاد

خالل عقد دورات تدريبية وورشات عمل على تطبيق فلسفة

تكون متشابهة ،وكلما زاد العمر الزمني لألطفال كلما زادت

الدمج مع طلبتهم لضمان دمج ناجح يأتي بثمار إيجابية.

الفروق بينهم وزاد االختالف في الحاجات بينهم وبالتالي أصبح

وتعزيز مبدأ العمل التعاوني بين معلمي التربية الخاصة لرفع

من الصعوبة دمجهم ،وهي وجهة نظر منطقية بعض الشيء

مستوى الخلفية النظرية لديهم ضمن هذا المجال.

وهذه النتيجة تتعارض مع دراسة الصميلي ،والزعبي ،وبني

 -3ضرورة تشكيل رابطة تضم المختصين والعاملين والمهتمين

عبدالرحمن [ ]14التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة

في مجال التربية الخاصة والتأهيل ،تأخذ على عاتقها رفع

إحصائية في اتجاهات الوالدين تعزى لمتغير العمر.

مستوى الوعي بقضية الدمج من خالل عقد الدورات وطباعة
المنشورات ،ورفد الميدان بموقع على الشبكة العنكبوتية باللغة

 .7التوصيات

العربية تبث من خالله أخر ما توصل إليه أهل االختصاص من

تعد هذه الدراسة واحدة من الدراسات التي قد تكون سابقة
لغيرها من الدراسات التي أخذت على عاتقها دراسة فئة أهملها

دراسات وأبحاث علمية في هذا اإلطار.

البحث العلمي ،وهي فئة أسر األطفال ذوي اإلعاقة السعوديين

 -8ضرورة العمل على توعية معلمي المدارس العامة من خالل

المقيمين في األردن ،وما تجدر اإلشارة إليه أن هذه الدراسة

نشرات خاصة أو دورات قصيرة عن فوائد الدمج واستراتيجيات

كشفت عن وجود بعض جوانب القصور في مجال الدمج األمر

تفعيله بشكل ناجح.

الذي يستدعي التوصية بدراسات مستفيضة حول اتجاهات هذه

 -5ضرورة عقد المزيد من المؤتمرات العلمية التي يلتقي فيها

األسر حول الخدمات المقدمة ألطفالهم وكذلك الجدوى

كافة المعنيين معاً وذلك لتحديد االحتياجات وتقييم العمل

االقتصادية والمنافع التي تعود جراء دمج هذه الفئة من المجتمع

والتخطيط لحل المشاكل التي تتعلق بدمج األطفال ذوي اإلعاقة

وبالتالي تحقيق العدالة والمساواة بينهم وبين أقرانهم العاديين.

في المدارس العادية.

وفي ضوء النتائج السابق عرضها ،تبرز قضية النقص في دمج

 -6ضرورة إجراء دراسات تأخذ بالحسبان دور األسر واألطفال
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] [16يحيى ،خولة .)1336( .البرامج التربوية الفردية لذوي

المعوقين أنفسهم في تسهيل وانجاح الدمج بجميع أنواعه

االحتياجات الخاصة ،األردن ،دار المسيرة ط.2

واألسباب التي تؤدي إلى اتجاهات سلبية نحوه.
المراجع

] [17المهيري ،أحمد .)1334( .اتجاهات المعلمين نحو دمج

أ .المراجع العربية

المعاقين سمعيا في المدارس العادية .مجلة كلية التربية،

] [4الحسن ،محمد علي ،وجابر ،فايز ( )2116المدخل إلى

جامعة اإلمارات العربية المتحدة.العدد ،15ص232-49:

عمان ،األردن.
صعوبات التعلم ،مجلة رسالة المعلمّ ،

] [19بطرس ،بطرس .)1339( .إرشاد ذوي الحاجات الخاصة

] [5الخطيب ،جمال ( )1338تعليم الطلبة ذوي الحاجات

وأسرهم ،عمان :دار المسيرة.

الخاصة في المدرسة العادية ،دار وائل للطباعة

] [20الريحاني ،سليمان ،والزريقات ،إبراهيم ،وطنوس ،عادل.

والنشر.عمان ،األردن.

( .)1323إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم ،عمان:

] [7السرطاوي ،زيدان ،الشخص ،عبد العزيز ،عبد الجبار،

دار الفكر.

عبد العزيز .)1322( .الدمج الشامل ،تربية وتعليم غير

] [21الزعبي ،أحمد .)1335( .التوجيه واإلرشاد النفسي،

العاديين في المدارس العادية .الناشر الدولي .الرياض .ط.2

دمشق :دار الفكر.

] [8صادق ،فاروق ( :)2821من الدمج إلى التآلف واالستيعاب

] [28الزعبي ،سهيل ،وعبد الرحمن ،مجدولين ( )1328أثر

الكامل -تجارب وخبرات عالمية في دمج األفراد المعوقين

برنامج تدريبي في تعديل اتجاهات أولياء أمور الطلبة ذوي

في المدرسة والمجتمع وتوصيات إلى الدول العربية،

صعوبات التعلم نحو غرفة المصادر في األردن ،المجلة

المؤتمر القومي السابع لالتحاد.

التربوية الدولية المتخصصة ،العدد األول ،المجلد الثالث،

][9العجمي ،محمد حسنين ،ومجاهد ،محمد إبراهيم (:)2813

ص .59-82

بعض متطلبات تفعيل استراتيجية دمج المعوقين مع أقرانهم

] [29العجمي ،ناصر ،والعسيف ،عماد ( )1323اتجاهات

العاديين بمدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي،

أولياء أمور التالميذ العاديين نحو دمج التالميذ ذوي

مؤتمر التربية الخاصة في القرن الحادي والعشرون:

اإلعاقة الفكرية مع أبنائهم في المدارس العادية ،المجلة

تحديات الواقع وآفاق المستقبل ،كلية التربية ،جامعة المنيا،

التربوية الدولية المتخصصة ،المجلد الثاني ،العدد الرابع،

المؤتمر العلمي السادس.

ص .385-326

] [12حنفي ،علي .)1334( .متطلبات دمج الصم في المدرسة

] [31الحديد ،شامه .)1331( .مشاركة أولياء األمور في تعليم

العادية من وجهة نظر معلمي الصم والسامعين" دراسة

أطفالهم ذوي صعوبات التعلم وأثرها على كل من التحصيل
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ATTITUDES OF SAUDI FAMILIES IN
JORDAN TOWARD INTEGRATING
THEIR CHILDREN IN REGULAR
SCHOOL
NAYEF ABED ALZARAA
King Abdelaziz University
Abstract_ The present study aimed at identify the attitudes of Saudi parents of children with disabilities living
in Jordan towards integrating their children in regular schools, the study followed the descriptive survey
approach to measure attitudes, and to achieve the goals, the researcher prepared a measurement of attitudes
that contains (30) paragraphs with an estimated ladder consists of five degrees against each paragraph after
review, this study was conducted on a random sample of parents of students with disabilities reached to (48)
parents of fathers and mothers of Saudi children with disabilities living in Jordan. The results showed
positive attitudes towards inclusion among parents, and also the results indicated that there are statistically
significant differences in the attitudes of parents towards the inclusion due to the variables of father's
qualification for Graduate Studies and the type of the disability for mental disability to autism and other
disabilities, also the results indicated that there are statistical significant differences due to the age of the
child variable for the age group (6-12 years) compared with the age group (13-18 years) . While the results
indicated that there are no statistical significant differences due to the sex of the child variable. The study
recommended the need to reconsider the educational environments that deal with individuals with
disabilities, to be compatible with the requirements of the inclusion to ensure that the inclusion process is
implemented smoothly without complications. And the need to educate public school teachers through special
brochures or short courses about the benefits of the inclusion and the successful activation strategies.
Keywords: Attitudes, Integration, Regular Schools.
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