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 العام التعلين هدارس يف العىق هتعددي دهج هعىقات
 اخلاصة الرتبية هعاهد وهعلوات هعلوي نظر وجهة هن

ىدفت الدراسة إلى معرفة معوقات دمج متعددي العوق في  مخص_الم
مدارس التعميم العام من وجية نظر معممي ومعممات معاىد التربية 

( معممة في جميع معاىد 71( معممًا و)80الخاصة، حيث تم اختيار )
التربية الخاصة. استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وتم إعداد 

وقات دمج متعددي العوق في مدارس استبانة أولية خاصة لمعرفة مع
التعميم العام من وجية نظر معممي ومعممات معاىد التربية الخاصة. 
أظيرت نتائج الدراسة إلى أن أىم معوقات دمج متعددي العوق في 
مدارس التعميم العام من وجية نظر معممي ومعممات برامج تعدد 

المرتبطة  العوق في معاىد التربية الخاصة تعود لبعد المعوقات
بالخدمات المساندة ومن ثم المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية، وفي 
المرتبة األخيرة جاء بعد المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية. كما 
أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
ع استجابات عينة الدراسة تعود الختالف متغير الجنس ومتغير نو 

التخصص لمعممي ومعممات متعددي العوق في معاىد التربية 
الخاصة. كما أشارت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية حول معوقات دمج متعددي العوق في مدارس التعميم العام 
في األبعاد المرتبطة بمعوقات الخدمات المساندة والبيئة المكانية تعود 

ة لمعممي ومعممات متعددي العوق، في الختالف عدد سنوات الخبر 
حين كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية في البعد المرتبط بالبيئة 
التعميمية تعود الختالف عدد سنوات خبرة معممي ومعممات متعددي 
العوق. كذلك أوضحت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة 

ميم العام في إحصائية حول معوقات دمج متعدد العوق في مدارس التع
البعد المرتبط بالبيئة التعميمية تعود الختالف مكان عمل معممي 
ومعممات متعددي العوق في معاىد التربية الخاصة، في حين اتضح 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في األبعاد المرتبطة بالخدمات 
المساندة، والمرتبطة بالبيئة المكانية تعود الختالف مكان عمل أفراد 

 .ينةالع
 

معاىد التربية ، تعدد العوق ،الدمج ،المعوقات: الكممات المفتاحية
 .الخاصة

 المقدمة. 1
شيد العالم تطورات كبيرة في تعميم التالميذ ذوي      

االحتياجات التربوية الخاصة، وأصبح دمجيم في التعميم العام 
حقيقة عمى أرض الواقع، حيث تغيرت النظرة السمبية ليؤالء 
األفراد إلى نظرة مستقبمية جديدة تقوم عمى الدمج التعميمي، ال 

عديد من العزل والفصل في مدارس خاصة. يدعم ذلك ال
[ التي أكدت نتائجيا 1الدراسات التربوية كدراسة جون وكاثرين ]

مكانات تؤىميم لالندماج في  أن ذوي اإلعاقة يتمتعون بقدرات وا 
التعميم العام مع أقرانيم غير المعاقين متى ما تم تقديم البرامج 

مكاناتيم  .التعميمية التي تتناسب مع قدراتيم وا 
عمى تقديم الخدمات التعميمية لمتالميذ  يركز الدمج التعميمي     

ذوي االعاقة بشكل عام، ومتعددي العوق بشكل خاص، بغض 
النظر عن درجة اإلعاقة في المراحل التعميمية المختمفة من 
خالل إلحاقيم بالفصول الدراسية العادية، ومتابعة تعميميم العام 

ن، مع في الظروف المدرسية نفسيا التي يعيشيا أقرانيم العاديو 
تزويدىم بالخدمات التعميمية واالجتماعية التي يحتاجون إلييا. 
وتشير الدراسات إلى أن دمج التالميذ متعددي العوق في التعميم 
العام في مرحمة مبكرة يسيم بقدر كبير في تطور نموىم 
بوضوح، األمر الذي يساعد في تقبل األفراد اآلخرين ليم، 

عن العزلة والوحدة االجتماعية والحياة في بيئة طبيعية بعيدة 
[2.[ 

وقد شيد العقدان الماضيان اىتمامًا متزايدًا برعاية ودمج     
التالميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في المممكة العربية 
السعودية من خالل العمل عمى توفير بيئات تعميمية واجتماعية 

يود المبذولة عمى أكثر استيعابًا، وأقل تقييدًا. وقد تركزت ىذه الج
دمج ذوي اإلعاقات البسيطة، في حين لم تحظ فئة متعددي 

 ].3العوق بالرعاية الكافية عمى الرغم من الحاجة الماسة لذلك ]
وبالرغم من الجيود الكبيرة التي تبذليا المممكة العربية      

السعودية في ىذا المضمار، إال أن ىناك تحديات كبيرة في 
يمي لمتعددي العوق في مدارس التعميم العام، مجال الدمج التعم

ن المتابع لحركة الدمج في مدارس التعميم العام يالحظ أن  وا 
الغالبية العظمى ممن يجري دمجيم سواء كانوا تالميذ أو 
تمميذات ىم من ذوي اإلعاقات البسيطة، مع االكتفاء بتقديم 
      الخدمات التعميمية لمتعددي العوق في معاىد التربية

 ].4] الخاصة
إن تشريعات وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية تؤكد      

عمى أن حق التعميم مكفول لكل األفراد ذوي االحتياجات التربوية 
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الخاصة ممن لدييم القدرة عمى التعمم، بغض النظر عن درجة 
اإلعاقة، إال أن واقع الحال يشير إلى أن ىناك معوقات 

الصعب دمج التالميذ متعددي العوق  وصعوبات تجعل من
داخل مدارس التعميم العام، وىذا ما تم تأكيده في دراسة كل من 

حيث اتضح من نتائج ىذه  [7شكيسكا وراولنسون وىاممتون ]
الدراسة وجود معوقات تعميمية، باإلضافة إلي وجود مخاوف من 
قبل األىالي تجاه دمج التالميذ متعددي العوق في مدارس 

 .ميم العامالتع
 مشكمة الدراسة. 2

نص الدليل التنظيمي لمتربية الخاصة في المممكة العربية     
السعودية عمى أىمية تربية وتعميم ذوي االحتياجات التربوية 
الخاصة، ومن ضمنيم التالميذ والتمميذات متعددي العوق، من 
خالل استحداث برامج فصول خاصة في مدارس التعميم العام 

تنمية الميارات األكاديمية واالجتماعية والتواصمية  تيدف إلى
 ].8لمتالميذ المعاقين ]

ومع أن الدليل التنظيمي لم يستثنى فئة من فئات اإلعاقة      
من حق التعميم في المدارس العادية، إال أن المتابع لمواقع الفعمي 
لتطبيق فمسفة الدمج يجد أن برامج الدمج في المدارس العادية 

ت فقط عمى فئة ذوي اإلعاقات البسيطة، مع إدراك اقتصر 
العاممين في مجال التربية الخاصة أن بقاء التالميذ متعددي 
العوق في معاىد ومدارس التربية الخاصة يعزز البيئة 
االجتماعية المعزولة، والتي تسيم في عزليم اجتماعيًا، وبالتالي 

لية والتواصمية، عدم توفير بيئة واقعية لتنمية الميارات االستقال
 ].3] مما يجعميم عبئًا عمى المجتمع

وقد يعود عدم وجود برامج الدمج في المدارس العادية      
لمتالميذ والتمميذات متعددي العوق إلى مجموعة من العوامل، 

ليست  -سواء األكاديمية أو المكانية  -منيا أن البيئة المدرسية 
ك معوقات مرتبطة بتأىيل معدة بطريقة مناسبة، أو أن تكون ىنا

 ].9] معممي ومعممات التالميذ والتمميذات متعددي العوق
ونظرًا ألن برامج العوق المتعدد غير موجودة في مدارس      

المدارس من معممين  التعميم العام، وبالتالي تكاد تخمو ىذه
ومعممات متعددي العوق، فإننا سنمقي الضوء عمى أكثر األفراد 

رفة حاجات ىؤالء األفراد، سواء كانت األكاديمية، أو ارتباطًا بمع
الميارية، أو االنفعالية، أو االجتماعية، أو السموكية، وىم معممي 
ومعممات برامج تعدد العوق في معاىد التربية الخاصة، وذلك 
لمتعرف بقدر أكثر وضوحًا ودقة عمى معوقات دمج متعددي 

نت ىذه المعوقات العوق في مدارس التعميم العام، سواء كا
خاصة بتعديل محتوى المنيج، أو توفير بيئة مدرسية أو صفية 
مناسبة، أو تغيير في استراتيجيات التدريس، أو في تطوير 
االتجاىات اإليجابية نحو دمج ىذه الفئة، أو تطوير التفاعل 

 .الفعال بين معمم التعميم العام ومعمم العوق المتعدد
اسة تحاول أن تسمط الضوء عمى ومن ىنا فإن ىذه الدر      

معوقات دمج متعددي العوق في مدارس التعميم العام، سواء 
كانت التعميمية أو التجييزية أو المكانية من وجية نظر معممي 
ومعممات برامج تعدد العوق في معاىد التربية الخاصة، ممن 
يقومون بتدريس فصول تعدد العوق في معاىد التربية الخاصة 

 .رياضبمدينة ال
   ومن ثم فقد تبمورت مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة      

عن السؤال الرئيس اآلتي: ما ىي معوقات دمج متعددي العوق 
   في مدارس التعميم العام من وجية نظر معممي ومعممات 
معاىد التربية الخاصة؟ ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة 

  :الفرعية التالية
 أسئمة الدراسة

ما المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية لدمج متعددي العوق  -1
في مدارس التعميم العام من وجية نظر معممي ومعممات معاىد 

 التربية الخاصة؟
ما المعوقات المرتبطة بالخدمات المساندة لدمج متعددي  -2

العوق في مدارس التعميم العام من وجية نظر معممي ومعممات 
 لخاصة؟معاىد التربية ا

ما المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية لدمج متعددي العوق  -3
في مدارس التعميم العام من وجية نظر معممي ومعممات معاىد 

 التربية الخاصة؟
ىل توجد فروق دالة إحصائيًا بين وجيات نظر كل من  -4

معممي ومعممات معاىد التربية الخاصة نحو معوقات دمج 
رس التعميم العام، ُتعزى إلى )الجنس، متعددي العوق في مدا

 المؤىل التعميمي، نوع التخصص، سنوات الخبرة، مكان العمل(؟
  والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

 :احتياجات األفراد متعددي العوق
تولي المممكة العربية السعودية اىتمامًا بالغًا باألفراد ذوي     

شؤون الحياة، وتقدم سبل االحتياجات التربوية الخاصة في شتى 
الرعاية كافة، وما زالت تبذل الجيود ليؤالء األفراد لموصول بيم 

 .إلى أقصى قدر ممكن من االعتماد عمى الذات واالستقاللية
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وعمى الرغم من ىذه الجيود المبذولة إال أن فئة متعددي      
العوق ما زالت تواجو بعضًا من جوانب القصور المختمفة، وذلك 

وت قدراتيم وحاجاتيم، مما يؤثر سمبًا عمى إمكانية تفاعميم لتفا
 ].5في المجتمع ]

إن افتقار األفراد متعددي العوق إلى كثير من الحاجات       
يؤثر عمى مستوى التكيف الشخصي واالجتماعي والجسمي 
واالنفعالي وأيضًا التربوي. وعند الحديث عن أبرز الحاجات التي 

ددو العوق فإن أولى تمك الحاجات ىي يحتاجيا األفراد متع
الحاجات الشخصية والجسمية، حيث إن ىؤالء األفراد يحتاجون 
وبقدر كبير إلى الدعم المستمر في التنقل والحركة، كما أنيم 
يعانون من قصور في الميارات الحركية، مما يؤدي إلى القصور 

توجو في العناية بالذات، وقصور في ميارات الحياة اليومية، وال
الذاتي، كما أن بعضيم بحاجة إلى رعاية طبية مستمرة تتمثل 
في الفحص الدوري، وتوفير كل ما يمزم من خدمات وأجيزة 

كما أن النمو الجسمي لألفراد متعددي العوق ُيعد من  مساعدة.
الحاجات التي نعتمد عمييا الحاجات األخرى كافة، وتتمثل في 

الذي يساعد عمى القدرة الحاجة إلى الغذاء الصحي المناسب 
عمى القيام بالميام األدائية والحركية والنفسية كافة بصورة جيدة، 
باإلضافة إلى الحاجة إلى النوم الذي يشكل عنصرًا ميمًا في 
إحاطة األعضاء كافة بالنمو السميم، وأخيرًا الحاجة إلى الوقاية 

 ].10من الحوادث سواء كانت حروقًا أو كسورًا أو جروحًا ]
ومما ال شك فيو أن حاجات األفراد متعددي العوق      

االنفعالية أمر في غاية األىمية، إذ إن ليا انعكاسًا إيجابيًا عمى 
ىؤالء األفراد مما يسيم في تكيفيم النفسي واالجتماعي. وتتمثل 
ىذه الحاجات في الحاجة إلى االستقاللية والحرية، وتقدير 

وتتحقق كل ىذه الحاجات من الذات، والحاجة لمحب والحنان، 
خالل األفراد المحيطين بيم ابتداء من الوالدين واإلخوة 
واألصدقاء، حيث إنيم يشكمون دورًا ميمًا في إكسابيم األمان 
 والثقة، مما يوجد سقفًا عاليًا من التقدير اإليجابي لمذات لدييم،
، كما أن المعممين ال ينقصون أىمية في تنمية ما تم ذكره سابقاً 

وتتركز أىميتيم في تعديل سموكياتيم والوصول بيم إلى جعميم 
أفرادًا أسوياء مقارنة بأقرانيم في المجتمع من حيث انفعاالتيم 

 ].11ومشاعرىم ]
كما تحتل الحاجات التربوية النصيب األكبر من اىتمام     

أصحاب القرار، وذلك تحقيقًا لمقوانين التي تم تشريعيا لألفراد 
قة بصورة عامة، واألفراد متعددي العوق بصورة ذوي اإلعا

[ عن 12خاصة، ففي دراسة لتيرنر، بالدوين، كمينيرت، كيرنز ]
أىم الحاجات التي يحتاجيا األفراد متعددو العوق، شممت عينة 

مدرسة في والية كنتاكي  36طالبًا موزعة عمى  60الدراسة 
الئم سواء األمريكية، حيث اتضح من نتائجيا أىمية المنيج الم

مكانات  كان من خالل تطويعو أو تكييفو ليتناسب مع قدرات وا 
وحاجات األفراد متعددي العوق، باإلضافة إلى أىمية توافر 
الخطط التربوية الفردية، وذلك لتفاوت قدرات كل طالب عمى 

كما أشارت الدراسة إلى دور البيئة التعميمية المساندة  حدة،
ة واالجتماعية في ظروف طبيعية الكتساب الميارات األكاديمي

من خالل تصميم برامج داعمة، وأخيرًا أىمية التعميم ضمن 
 .مجموعات لتعزيز الجانب النفسي واالجتماعي واألكاديمي

وال يمكننا إغفال حاجات األفراد متعددي العوق      
االجتماعية، فيم بحاجة مستمرة لالنتماء في المجتمع، وذلك من 

ات مع أقرانيم مما يسيم في تنمية الجانب خالل تكوين صداق
النفسي واالجتماعي، وبالتالي يتحسن مفيوم الذات لدييم، مما 

  [4]. يزيد من فرص تقبميم في المجتمع
وقد أكدت بعض الدراسات ومنيا دراسة تيرنر وفريدريكسون      

[ عمى أىمية تصميم برامج لتطوير الميارات االجتماعية 13]
ي العوق، حيث إنيا من أىم الحاجات التي لألفراد متعدد

يحتاجيا ىؤالء األفراد كي يصبحوا أفرادًا فاعمين في المجتمع 
[11.[ 

ومما ال شك فيو أن األفراد متعددي العوق بحاجة ماسة       
إلى توظيف التكنولوجيا في شؤون حياتيم كافة، إذ تعد الحاجة 

ء األفراد، حيث التكنولوجية من أىم الحاجات الضرورية ليؤال
أكدت العديد من الدراسات الحديثة كدراسة كل من كوبمي 

[ عمى أىمية التقنية المساعدة لألفراد متعددي 14وزيفياني ]
العوق، إذ إنيا ُتعد وسيمة في رفع مستوى االستقاللية، وتقدير 
الذات، وبالتالي السيطرة عمى البيئة والتفاعل فييا من خالل 

م، كما تظير أىمية تفعيل ىذه الحاجة التواصل مع من حولي
لدى األفراد متعددي العوق في تطوير ميارات الحركة والكتابة 
والقراءة واالنتباه، مما يجعميم قادرين عمى التكيف التعميمي 

 .ضمن مبدأ الدمج الشامل في مدارس التعميم العام
 :معوقات دمج متعددي العوق في مدارس التعميم العام

إن سياسة الدمج في المممكة العربية السعودية ُتطبق عمى      
فئتين من فئات التربية الخاصة، إحداىما تُقدم الخدمات التعميمية 
ليا بصورة أساسية، باإلضافة إلى تقديم برامج التربية الخاصة 
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كخدمات مساندة، وتوجد في مدارس التعميم العام، وىؤالء ىم: 
وبات التعمم، وذوو العوق الجسمي التالميذ الموىوبون، وذوو صع

والحركي وضعاف البصر، وأخيرًا التالميذ المضطربون سموكيًا 
وتواصميًا، أما الفئة األخرى فتوجد في معاىد التربية الخاصة، أو 
الفصول الممحقة في مدارس التعميم العام، وىؤالء ىم: التالميذ 

راب ذوو اإلعاقة الفكرية، وذوو العوق السمعي، وذوو اضط
 ].15] التوحد، وأخيرًا التالميذ متعددو العوق

ومن خالل مالحظة ومتابعة التجربة الواسعة لمممكة       
العربية السعودية في مضمار دمج التالميذ ذوي االحتياجات 
التربوية الخاصة في مدارس التعميم العام، نالحظ وبوضوح تام 

ج ىم األفراد ذوو أن الفئة األكثر استفادة من ىذا النوع من الدم
األمر الذي يمفت نظرنا لمفئات األخرى،  اإلعاقات البسيطة فقط.

كالتالميذ متعددي العوق، والتالميذ ذوي اضطراب التوحد، 
والبحث عن األسباب والمعوقات التي تحول دون دمج تمك 

 ].5] الفئات مع أقرانيم العاديين
قات التي قد [ لبعض المعو 16] وقد أشار الجوزين ويزلديك     

تعيق تعميم التالميذ متعددي العوق في المدارس العادية، كنقص 
الخدمات المقدمة ليؤالء التالميذ، ونقص وعي العاممين 
بحاجاتيم، وأخيرًا المعمومات الخاطئة عن المشكالت التي 
تواجييم. من ىذا المنطمق من المفيد أن نذكر بعض المعوقات 

دمج التالميذ متعددي العوق في  التي ربما تكون سببًا في عدم
 :مدارس التعميم العام، ومنيا ما يمي

أواًل/المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية لدمج التالميذ متعددي 
 :العوق في مدارس التعميم العام

يتطمب نجاح دمج التالميذ متعددي العوق في مدارس      
في تنمية قدراتيم التعميم العام توفير بيئة تعميمية مناسبة تساعد 

العقمية واالنفعالية والجسمية واالجتماعية، ويمكن إيجاز أكثر 
العناصر الرئيسة ارتباطًا بالبيئة التعميمية، والتي قد يؤدي عدم 
توافرىا بصورة فعالة إلى أن تكون عائقًا حقيقيًا في قدرتيم عمى 

 :التعمم، ومن ذلك ما يمي
 :تقبل دمج التالميذ متعددي العوق -1

 تتعدد الحاجات التي يحتاجيا التالميذ متعددو العوق، إذ إن     
من أبرزىا الحاجة إلى التقبل االجتماعي، حيث إن رفض ىذه  

الفئة وعدم تقبميا يزيد من تدني مستوى مفيوم الذات لدييم، 
والشعور بالدونية، وبالتالي عزليم، مما يؤدي إلى انخفاض درجة 

 ].10] قبوليم في المجتمع

إن نجاح دمج التالميذ متعددي العوق في مدارس التعميم      
العام يعتمد عمى نشر ثقافة دمجيم في مدارس التعميم العام، 
حيث إن ليم الحق في التعميم في البيئات األقل تقييدًا مساواة 
بأقرانيم العاديين. ويكون ذلك من خالل توعية التالميذ العاديين 

مكاناتيم، والمشاركة عن ىذه الفئة، لكي  يتعرفوا عمى قدراتيم وا 
معيم في الفعاليات والميرجانات التي تزيد من فرص التفاعل، 

 .وبالتالي سيولة تقبميم في مدارس التعميم العام، والتعامل معيم
كذلك من الميم أن يكون ىناك توعية لمكادر التعميمي      

لخاصة ومعمم واإلداري، وضرورة التكاتف بين معمم التربية ا
التعميم العام، والوقوف جنبًا إلى جنب فيما يخدم نجاح الدمج 
التربوي ليذه الفئة، والوصول بيم ألفضل سبل الدمج المجتمعي 
الفعال، وذلك من خالل التعرف عمى خصائصيم وحاجاتيم، 
وبالتالي تغيير النظرة السمبية نحوىم، واالعتراف بأنيم فئة فعالة 

ديم طرق التعميم والتدريب والتأىيل الالزمة ومنتجة إذا تم تق
لذلك، كما يمعب أولياء أمور التالميذ متعددي العوق دورًا كبيرًا 
في إمكانية دمج أبنائيم في مدارس التعميم العام، وذلك من 
خالل المقابالت، والدورات اإلرشادية، واالجتماعات الدورية بين 

لدى تمك األسر  أعضاء فريق العمل في المدرسة، مما ينمي
القدرة عمى توفير أشكال الدعم كافة التي تسيم بدورىا في تقوية 
الميارات الذاتية والمسؤولية ليؤالء التالميذ، وبالتالي تزيد من 

 ].17فرص تقبل أفراد المجتمع التربوي ليم ]
 :إعداد معممي التالميذ متعددي العوق -2

الرئيسة التي يعتمد  ُيعد الكادر التعميمي من أىم العناصر     
عمييا نجاح أو فشل برنامج الدمج في مدارس التعميم العام، 

[ عن أىم المعيقات التي تعيق 18حيث كشفت دراسة المعيقل ]
معممي التالميذ متعددي العوق تمثمت في حاجتيم إلى التدريب 
عمى استخدام البرنامج التربوي الفردي، باإلضافة إلى حاجتيم 

صفات وخصائص التالميذ متعددي العوق،  إلى التعرف عمى
وأخيرًا حاجة ىؤالء المعممين في التدريب إلى إدارة الصف، 
والوقت، والتعامل مع المشكالت السموكية. ومن الضروري وقبل 
البدء بتنفيذ أي برنامج دمج في مدارس التعميم العام العمل عمى 

وي اإلعاقة، إعداد المعمم إعدادًا مناسبًا لمتعامل مع األفراد ذ
[ إلى أنو يتم تحقيق ذلك عن طريق 19حيث أشارت السعيد ]

أسموبين، أحدىما إعداد المعمم ما قبل العمل، ويتم من خالل 
التحاق المعمم بمجالو، واآلخر عن طريق إعداد المعمم في أثناء 
العمل، ويتم ذلك بعد التحاق المعمم بمجالو. كما أشارت القواعد 
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[ في المممكة 20وبرامج التربية الخاصة ]التنظيمية لمعاىد 
العربية السعودية إلى شروط لمعممي التالميذ متعددي العوق 

 :اشتممت عمى
حصول المعمم عمى درجة البكالوريوس في مسار العوق  -1

المتعدد أو الشديد، وفي حالة عدم توافر ذلك فُيكتفى بمعمم 
ي العوق متخصص في أي من اإلعاقات الموجودة لدى الفرد ذو 

 .المتعدد
أن يكون المعمم حاصاًل عمى مؤىل تربوي جامعي،  -2

باإلضافة إلى دبموم تربية خاصة مسار عوق متعدد أو شديد، 
وأن ال تقل مدتو سنة دراسية كاممة، مع خبرة ال تقل عن سنتين 

 .في تعميم التالميذ متعددي العوق أو الشديد
 :ي العوقتوفر المنيج التعميمي لمتالميذ متعدد -3

إن أىم ما يحتاجو التالميذ متعددو العوق لنجاح عممية      
الدمج في مدارس التعميم العام الدعم المتمثل في المناىج 
التعميمية من خالل تصميم مناىج خاصة تحتوي عمى تعديالت 
أساسية في كل من المضمون، والوسائل التعميمية، وطرق 

 .ت وقدرات ىؤالء التالميذالتدريس وفقًا لما يتناسب مع إمكانا
[ إلى أىمية توافر اعتبارات أساسية 21وقد أشار ىارينج ]     

عند تصميم مناىج التالميذ متعددي العوق، تمثمت في ضرورة 
تشكيل فريق متعدد التخصصات لمتعامل مع ىؤالء التالميذ، 
نظرًا لتفاوت قدراتيم وحاجاتيم، بحيث يصمم المنيج شاماًل 

ياة اليومية والمدرسية، واالجتماعية، والترفييية، لميارات الح
والمينية، وأن تتضمن عممية التعمم اكتساب الميارات كافة، 
تقانيا، وربطيا بحياة التالميذ الواقعية، وبالتالي إمكانية تعميميا  وا 
في مواقف وظروف مشابية مما يستدعي المعممين إلى ضرورة 

ل التعميمية وطرق التدريس التنوع واالبتكار في استخدام الوسائ
 ].4] الحديثة
[ ودراسة 9كدراسة الغانم ] وقد أكدت العديد من الدراسات،     

[ عمى وجود صعوبات تعميمية تعيق دمج 7شكسيكا وآخرين ]
متعددي العوق في مدارس التعميم العام، تتمثل في إعداد 
المناىج التعميمية بما يتوافق مع قدرات وحاجات التالميذ 

 .عددي العوقمت
 :توافر طرق التدريس المناسبة لمتالميذ متعددي العوق -4

شك فيو أن تقدم التالميذ متعددي العوق في  مما ال      
العممية التعميمية يعتمد مباشرة عمى ما يمتمكو المعمم من ميارات 
وكفايات في استخدام طرق تدريس ناجحة وفعالة، إذ كشفت 

أحد معوقات دمج متعددي العوق  [ أن1دراسة دوننج وىاردن ]
في مدارس التعميم العام تمثل في عدم مناسبة طرق التدريس 
المستخدمة مع ىؤالء التالميذ، وقد أوصت الدراسة بضرورة 
إجراء تعديالت مناسبة عمى طرق التدريس لتمكين دمجيم في 

 .البيئات الطبيعية
يا، حيث وُتعد العممية التعميمية عممية جوىرية في مجمم     

ترتكز عمى كل من التمميذ والمعمم والمحتوى التعميمي؛ لذلك فإنو 
من الضروري توفير أشكال الدعم كافة ليذه العناصر األساسية 

 .لضمان وفعالية التعميم بنجاح
[ إلى أن أشكال الدعم 22وقد أشار براودر وسبونر ]     

 :التعميمي لمتالميذ متعددي العوق اشتممت عمى التالي
التصميم الشامل لمتعميم عن طريق استخدام الوسائل المتنوعة  •

لممشاركة، أو التعبير، أو التقديم لمتالميذ متعددي العوق، 
والتالميذ العاديين عمى حد سواء بما يتناسب مع قدراتيم 

 .وحاجاتيم
 .الدعم البيئي من خالل االستجابة لممنبيات الطبيعية وتعزيزىا •
 ززات ــدام المعـــخـتـق اســـريــن طـــذ عـــــيـن التممـــدد مــــم المحــــالتعمي •

 .المرئية، أو السمعية، أو الدائمة
التدريس ضمن مجموعات صغيرة، مع مراعاة استخدام  •

 .الوسائل البديمة لالستجابة
التعميم المجتمعي من خالل المشاركة في أنشطة المجتمع  •

 .بفعالية
 .ن سياقات عامة في المدرسة والمجتمعالتعميم الفردي ضم •
 :توافر التقنيات التعميمية المساعدة لمتالميذ متعددي العوق -5

لمتقنيات التعميمية دور بالغ األىمية في تأىيل وتدريب       
وتدريس التالميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة، مما يسيم 

ىذه  ذلك في االندماج التعميمي واالجتماعي، حيث تساعد
التقنيات ىؤالء التالميذ عمى التكيف النفسي وزيادة ثقتيم 

 .بأنفسيم، وبالتالي تزيد فرص تفاعميم في المجتمع
وقد تم تعريف التقنيات التعميمية بأنيا: "أكبر من مجرد       

وسيمة تعمم أو جياز أو أداة أو أسموب أو نظام، إذ إنيا تحتوي 
معينة لتطوير  راتيجيةاستعمى ذلك، وتقوم بتوظيفو داخل 

الموقف التعميمي القديم، وتحويمو إلى موقف تعميمي حديث 
 ].23] يكون لممتعمم دور أساسي فيو"

إن نجاح استخدام التقنية المساعدة من قبل المعممين      
متعددي العوق سيؤثر في إمكانية دمجيم في  بفعالية مع التالميذ
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من عزلتيم في المراكز مدارس التعميم العام، وبالتالي الحد 
والمدارس الخاصة، والعمل عمى تييئتيم من خالل استخدام ىذه 

 ].16التقنيات لالنتقال إلي حياة الكبار ]
كما أن عدم تفعيل التقنية المساعدة، أو الفشل في       

استخداميا يجعل منيا عائقًا يمنع من اندماج التالميذ متعددي 
[ عن 24] ، حيث كشفت دراسة بينزالعوق في أقل البيئات تقييداً 

المعوقات التي قد تعيق استخدام المعممين لمتقنية المساعدة، 
تمثمت في الصعوبات المتعمقة بكيفية استخدام تقنية لمعمومات، 
ونقص المعرفة بخصائص وحاجات ذوي اإلعاقة، وعدم الثقة 
والقدرة بكيفية التعامل مع ىذه التقنية المساعدة، وأخيرًا نقص 

 ].25اإلمكانات المادية وعدم توافرىا ]
 ة المكانية لدمج التالميذ متعددي ـة بالبيئــات المرتبطـــوقـثانيًا: المع

 :العوق في مدارس التعميم العام
ُتعد البيئة التعميمية في مدارس التعميم العام البيئة المثمى 
واألنسب لمتالميذ متعددي العوق، وذلك لضمان انخراطيم 

ًا وأكاديميًا في ظل ظروف طبيعية تنعكس إيجابيًا عمى اجتماعي
[ إلى أىمية تصميم 11الفرد والمجتمع، وقد أشارت يحيى ]

     وتييئة البيئة الستخدامات التالميذ متعددي العوق عمى 
 :النحو التالي

أىمية مراعاة تصميم البيئة وفقًا لمتطمبات الوصول الشامل . 1
بالمعايير التصميمية، واإلنارة، من حيث مطابقة المقاييس 

 .واأللوان، ومتطمبات البناء، مثل األبواب والمرافق الصحية
أىمية إجراء تعديالت عمى أسس التصميم والتخطيط . 2

 .المعماري بما يتناسب مع متطمبات وحاجات ىؤالء التالميذ
التغمب عمى المعوقات الفنية كافة التي قد تعيق اندماج . 3

يذ ومواصمة تفاعميم وتعمميم في المجتمع، وذلك ىؤالء التالم
عن طريق إجراء تعديالت جوىرية في كل من التصميم 
المعماري، وتوزيع الفراغات والعناصر المعمارية، كاألرضيات، 

 .والجدران، واألبواب، والنوافذ، والمصاعد
كما أشارت القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة 

تمزمات المكانية والتجييزية لمتالميذ متعددي العوق [ إلى لمس20]
 :في مدارس التعميم العام، تمثمت في اآلتي

أن تكون غرفة الصف لمتالميذ متعددي العوق مشابية لغرف . 1
صف التالميذ العاديين من حيث المساحة، مع أىمية وجود 

 .نافذة في أبواب ىذه الغرف من جية واحدة
 ذ متعددي العوق من ـــة لمتالميـــة المناسبـــالتعميمية ـــر البيئـــتواف. 2

 .حيث التكييف، واإلضاءة، والتيوية
توفير البيئة التعميمية المناسبة لمتالميذ متعددي العوق من . 3

 .حيث توافر األثاث، واألجيزة، والوسائل التعويضية والتعميمية
ي الفصل األخذ بعين االعتبار عدد التالميذ متعددي العوق ف. 4

الخاص، حيث ال يزيد عن خمسة تالميذ، وفي الفصل العادي 
 .ال يزيد عن تمميذين، مع أىمية توافر معمم مساعد

 توافر وسائل األمن والحماية من األخطار في البيئة التعميمية . 5
 .لمتالميذ متعددي العوق

وُتعد البيئة المحررة من العوائق لمتالميذ متعددي العوق من      
أىم الحقوق والمطالب التي يسعى لتحقيقيا كل متخصص 
ومسئول، إذ إن وجود تمك المعوقات قد يحرم ىؤالء التالميذ من 
حقيم في مواصمة تعمميم وتكيفيم النفسي واالجتماعي، وبالتالي 

جتمع، حيث أشارت حرمانيم من المشاركة الطبيعية في الم
[ ودراسة 9العديد من الدراسات التربوية كدراسة كال من الغانم ]

[ إلى وجود معوقات مرتبطة في البيئة 26سيمونس وبايميس ]
المكانية تعيق دمج التالميذ متعددي العوق في مدارس التعميم 

 .العام
ثالثًا: المعوقات المرتبطة بالخدمات المساندة لدمج التالميذ 

 :ي العوق في مدارس التعميم العاممتعدد
ُتعد الخدمات المساندة إحدى العمميات الشاممة التي يتم من      

خالليا تقديم الخدمات كافة التي يحتاجيا التالميذ ذوو اإلعاقة، 
سواء كانت خدمات صحية، أو طبية، أو نفسية، أو مينية، أو 
ة اجتماعية من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من االستقاللي
 واالعتماد عمى الذات ليؤالء التالميذ في شتى جوانب حياتيم

[27.[ 
وعمى الرغم من التطور الذي تشيده المممكة العربية       

السعودية في مجال خدمة التالميذ ذوي اإلعاقة إال أن واقع تقديم 
الخدمات المساندة ال يصل إلى المستوى المطموب، حيث أشار 

من العوائق التي تعيق تقديم الخدمات  [ إلى العديد28القريني ]
المساندة لمتالميذ ذوي اإلعاقة في الوطن العربي، تمثمت عمى 

 :النحو اآلتي
افتقار الموائح واألنظمة الخاصة بالتالميذ ذوي اإلعاقة . 1

 .لممعرفة والتنظيم في تقديم الخدمات المساندة
عاقة لنظام افتقار الموائح واألنظمة الخاصة بالتالميذ ذوي اإل. 2

المحاسبة والجزاء عند القصور في تقديم الخدمات المساندة 
 .بالصورة المناسبة والفعالة
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نقص برامج إعداد وتدريب فريق عمل الخدمات المساندة . 3
 .بكيفية تقديم تمك الخدمات

نقص المعرفة لدى أولياء أمور التالميذ ذوي اإلعاقة بأىمية . 4
 .فعالالخدمات المساندة ودورىا ال

[ عن أىم 6وقد كشفت دراسة كل من العتيبي والسرطاوي ]
الخدمات التي يفتقر ليا التالميذ متعددو العوق تمثمت في كل 
من الخدمة الصحية المدرسية، وخدمة عالج المغة والكالم، 
والخدمة النفسية، والخدمة االجتماعية، وأخيرًا خدمة العالج 

 .الطبيعي، وخدمة العالج الوظيفي
 اإلجراءاتالطريقة و  .4

 منهج الدراسة أ.
تم استخدام المنيج الوصفي عن طريق جمع المعمومات عن     

 :مشكمة الدراسة، وقد تحقق المنيج في ىذه الدراسة من خالل
االستفادة من اإلطار النظري والدراسات السابقة في بناء . 1

 .إجراءات الدراسة
ستبانات عمى أفراد تطبيق دراسة ميدانية من خالل توزيع ا. 2

 .عينة الدراسة
 .تحميل النتائج ومناقشتيا وتقديم التوصيات. 3

 مجتمع الدراسة ب.
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات برامج      

تعدد العوق في معاىد التربية الخاصة بمدينة الرياض لمعام 
 .( معممًا ومعممة151ه، والبالغ عددىم )1437-1436الحالي 

 عينة الدراسة ج.
تم اختيار عينة عشوائية من معممي ومعممات معاىد التربية      

الخاصة بمدينة الرياض، حيث بمغ إجمالي عدد المعممين ما 
( معمم في جميع معاىد التربية الخاصة موزعين 80يقارب )

عمى معيد التربية الفكرية شرق وغرب الرياض ومعيد النور 
الرياض. كما بمغ إجمالي عدد معممات وأخيرًا معيد األمل شرق 

( معممة في جميع معاىد 71برامج تعدد العوق ما يقارب )
التربية الخاصة موزعين عمى معيد التربية الفكرية غرب وشرق 

 .الرياض ومعيد األمل غرب وشرق الرياض ومعيد النور
 :خصائص عينة الدراسة

 ينة الدراسة بين ان ىناك تقارب في أعداد أفراد عـــس: كـــالجن -1
%(، 5228كٍل من الذكور واإلناث، حيث كانت نسبة الذكور )

بينما كانت أفراد عينة الدراسة من اإلناث بنسبة مئوية 
(4722%.) 

المؤىل التعميمي: جاءت الغالبية العظمى من أفراد العينة  -2
%(، 8720( بنسبة )94من حممة شيادة البكالوريوس، وعددىم )

%(، ثم 526( بنسبة )6الماجستير، وعددىم )ثم حممة شيادة 
%(، وأخيرًا 426( بنسبة )5يمييم حممة شيادة الدبموم، وعددىم )
 (.%228( بنسبة )3المؤىالت التعميمية األخرى، وعددىم )

نوع التخصص: كانت الغالبية العظمى من أفراد العينة ممن  -3
يم %(، يمي5020( بنسبة )54تخصصيم إعاقة فكرية، وعددىم )

( بنسبة 21ممن تخصصيم إعاقة سمعية، وعددىم )
( بنسبة 20%(، ثم ذوو التخصصات األخرى، وعددىم )1924)
( 20%(، وأخيرًا ممن تخصصيم تعدد العوق، وعددىم )1825)

 (.%1825بنسبة )
سنوات الخبرة: كان أكثر أفراد العينة ممن كان عدد سنوات  -4

( وبنسبة 83سنوات(، وعددىم ) 10 من خبرتيم )أكثر
 5 %(، يمييم أفراد العينة ممن عدد سنوات خبرتيم )من7629)

(، يمييم من 1220( بنسبة )13سنوات(، وعددىم ) 10  إلى
( بنسبة 12سنوات(، وعددىم ) 5 عدد سنوات خبرتيم )أقل من

(1121%.) 
مكان العمل: جاءت الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة  -5

( وبنسبة 70التربية الفكرية، وعددىم )يعممون في معاىد 
( 25%(، يمييم من يعممون في معاىد األمل، وعددىم )6428)

%(، ويمييم أخيرًا من يعممون في معاىد النور، 2321وبنسبة )
 (.%1220( وبنسبة )13وعددىم )

 أدوات الدراسة د.
تتمخص أدوات الدراسة في إعداد استبانة أولية خاصة لمعرفة    

دمج متعددي العوق في مدارس التعميم العام من وجية معوقات 
نظر معممي ومعممات معاىد التربية الخاصة. وقد تم بناء فقرات 
االستبانة من خالل االستفادة من اإلطار النظري والدراسات 

 ( عبارة 43ت )ـــاد تضمنـــالسابقة، كما تكونت األداة من ثالثة أبع
 :موزعة عمى النحو التاليتعكس األبعاد الرئيسة لمدراسة، 

البعد األول: المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية لدمج متعددي 
 .( عبارة17العوق في مدارس التعميم العام، وتتضمن )

البعد الثاني: المعوقات المرتبطة بالخدمات المساندة لدمج 
 .( عبارة13متعددي العوق في مدارس التعميم العام، وتتضمن )

ث: المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية لدمج متعددي البعد الثال
 .( عبارة13العوق في مدارس التعميم العام، وتتضمن )

 خامسًا: صدق أداة الدراسة
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الصدق الظاىري: لمتحقق من الصدق الظاىري )صدق . 1
المحكمين( ألداة الدراسة والتي ُعرضت بصورتيا األولية عمى 

يئة التدريس في قسم مجموعة من المحكمين من أعضاء ى
التربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الممك سعود، وجامعة الممك 
فيصل، وذلك لمتعرف عمى آرائيم من حيث سالمة صياغة 

 عبارات األداة، ومدى وضوح العبارات، ومناسبتيا ألىداف 
ضافة أو حذف أو تعديل بعض العبارات  .الدراسة، وا 

بعد استيفاء أداء المحكمين تم حصر ما فييا من       
جراء التعديالت المطموبة بما يتالءم مع مقترحات  مالحظات، وا 

( 43المحكمين، حيث اشتممت األداة في صورتيا النيائية عمى )

فقرة موزعة عمى أبعاد الدراسة، واشتمل بعد المعوقات المرتبطة 
لمعوقات المرتبطة ( عبارة، وبعد ا20بالبيئة التعميمية عمى )

( عبارة، وأخيرًا بعد المعوقات 13بالخدمات المساندة عمى )
 .( عبارات10المرتبطة بالبيئة المكانية حيث اشتمل عمى )

 :صدق االتساق الداخمي. 2
لحساب صدق االتساق الداخمي لالستبانة تم التطبيق      

 بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة لكل عبارة، والدرجة
الكمية لمُبعد الذي تنتمي إليو، وأيضًا معامل االرتباط بين كل ُبعد 

( ُتظير كيفية حساب 2( و)1والدرجة الكمية لالستبانة. جداول )
 .صدق االتساق الداخمي

 1 جدول
 معامالت ارتباط بنود أداة الدراسة بالدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليه

االرتباط ( أن معامالت 1يتضح من خالل نتائج الجدول )      
ما عدا  0201عالية، وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( من البعد األول )المعوقات المرتبطة بالبيئة 17الفقرة رقم )

مما يدل عمى  0205التعميمية(، فقد كانت دالة عند مستوى 
 .صدق بنود االستبانة

 
 
 
 
 
 
 
 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م البعد
 **027899 11 **022528 1 المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية

2 023234** 12 028326** 
3 025415** 13 027659** 
4 025443** 14 023189** 
5 026246** 15 026381** 
6 022866** 16 024952** 
7 026596** 17 022390* 
8 028436** 18 022742** 
9 028415** 19 023314** 
10 028144** 20 025481** 

 
 المعوقات المرتبطة بالخدمات

 المساندة
1 025701** 8 027721** 
2 026841** 9 027714** 
3 027433** 10 027851** 
4 027019** 11 028105** 
5 026977** 12 027949** 
6 028042** 13 027504** 
7 027042**  

 
 

 **029183 6 **028696 1 المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية
2 028711** 7 029057** 
3 028795** 8 029206** 
4 029030** 9 028906** 
5 029268** 10 028421** 
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 2 جدول
 أبعاد أداة الدراسة بالدرجة الكميةمعامالت ارتباط 

 معامالت االرتباط البعد
 **025097 المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية.

 **027573 المعوقات المرتبطة بالخدمات المساندة.
 **027831 المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية.

 بعد كل بين االرتباط معامالت حساب خالل من يالحظ     
 ودالة قوي، االرتباط معامل أن الكمية والدرجة االستبانة أبعاد من

 االتساق صدق عمى يدل مما 0201 مستوى عند إحصائياً 
 .لالستبانة الداخمي

 .الدراسة أداة ثبات: سادسا
 كرونباخ معامل استخدام تم الدراسة أداة ثبات من لمتأكد     
 :التالي الجدول في موضح ىو كما ألفا،

 3 جدول
 الدراسة ألبعاد كرونباخ ألفا ثبات معامالت

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد
 0289 20 المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية.

 0294 13 المعوقات المرتبطة بالخدمات المساندة.
 0297 10 بالبيئة المكانية. المعوقات المرتبطة

 0293 43 الثبات الكمي ألداة الدراسة.
يتضح من الجدول السابق ارتفاع ثبات جميع أبعاد      

االستبانة باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ، حيث انحصرت 
(، وىي معامالت ثبات 0289، 0297معامالت الثبات بين )

مرتفعة، كما يتضح ارتفاع معامل ثبات إجمالي االستبانة، حيث 
 .(، مما يدل عمى قبول ثبات االستبانة بوجو عام0293بمغ )

 نتائج ومناقشتها. ال5
 :النتائج المتعمقة بالسؤال األول

لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص عمى: "ما المعوقات       
المرتبطة بالبيئة التعميمية لدمج متعددي العوق في مدارس 

التعميم العام من وجية نظر معممي ومعممات معاىد التربية 
الخاصة؟" تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات 

لممتوسط الحسابي الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والترتيب 
لعبارات ىذا البعد والذي ييدف إلى التعرف عمى المعوقات 
المرتبطة بالبيئة التعميمية لدمج متعددي العوق في مدارس 
التعميم العام من وجية نظر معممي ومعممات تعدد العوق في 
معاىد التربية الخاصة من خالل استجاباتيم عمى العبارات، كما 

 :اليىو موضح في الجدول الت

 4جدول 
في  التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة حول المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية لدمج متعددي العوق

 مدارس التعميم العام
موافق  العبارات م

 بشدة
موافق إلى  موافق

 حدما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

الترتي
 ب

يجد التالميذ/التمميذات العاديين صعوبة في  1
قبول تعميم التالميذ/التمميذات متعددي 
 العوق معيم في مدارس التعميم العام.

 6 0296 3272  14 26 42 24 ت
% 2226 3926 2425 1322  

لمتالميذ/التمميذات البرنامج التربوي الفردي  2
متعددي العوق يفتقر لفريق متعدد 

 التخصصات.

 2 0284 4212 1 3 17 48 39 ت
% 3621 4424 1527 228 029    

 10 1205 3239 4 17 35 34 16 تالفريق متعدد التخصصات ال ييتم  3
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بمشاركة أولياء األمور في البرنامج التربوي 
 الفردي لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق.

% 1521 3221 3320 1620 328    

الفريق متعدد التخصصات ال ييتم بتوقعـات  4
أوليــاء األمــور فــي البرنــامج التربــوي الفــردي 

 لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق.

 11 0299 3234 3 18 38 34 13 ت
% 1223 3221 3528 1720 228 

كفــــاءة المعمــــم ضــــعيفة فــــي تطويــــع منــــاىج  5
التعمــــيم العــــام لمــــا يخــــدم التالميذ/التمميــــذات 

 متعددي العوق.

 13 1211 3225 5 27 24 37 13 ت
% 1223 3429 2226 2525 427 

المناىج التعميمية في التعميم العـام ال تراعـي  6
الفـــروق الفرديـــة لمتالميذ/التمميـــذات متعـــددي 

 العوق.

 1 0279 4229 1 1 13 44 49 ت
% 4524 4027 1220 029 029 

توقعــــات الكـــــادر التعميمــــي منخفضـــــة تجـــــاه  7
 قدرات التالميذ/التمميذات متعددي العوق.

 14 1211 3222 8 18 38 30 14 ت
% 1320 2728 3522 1627 724 

كفـــاءة المعمم/المعممـــة ضـــعيفة فـــي اســـتخدام  8
أســــــــــــــــــاليب تــــــــــــــــــدريس تتناســــــــــــــــــب مــــــــــــــــــع 

 التالميذ/التمميذات متعددي العوق.

 20 1215 2280 14 32 27 25 7 ت
% 627 2328 2527 3025 1323 

كفـــاءة المعمم/المعممـــة ضـــعيفة فـــي اســـتخدام  9
وتصـــــــــــــــــــــــــميم الوســـــــــــــــــــــــــائل التعميميـــــــــــــــــــــــــة 

 لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق.

 16 1218 2290 14 29 27 28 9 ت
% 824 2622 2522 2721 1321 

اســـتخدام كفـــاءة المعمم/المعممـــة ضـــعيفة فـــي  10
التقنيـــــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــــاعدة الخاصـــــــــــــــــــــــــــة 

 بالتالميذ/التمميذات متعددي العوق.

 18 1218 2287 14 31 26 27 9 ت
% 824 2522 2423 2920 1321 

مســــــــتوى معرفــــــــة المعمم/المعممــــــــة ضــــــــعيفة  11
بخصــائص واحتياجـــات التالميــذ/ التمميـــذات 

 متعددي العوق.

 19 1223 2283 15 34 22 24 11 ت
% 1024 2226 2028 3221 1422 

12 
 
 

كفــاءة المعمم/المعممــة التدريســية فــي تصــميم 
األنشـــــــطة التعميميـــــــة لمتالميـــــــذ/ التمميـــــــذات 

 متعددي العوق ضعيفة.

 17 1214 2289 12 32 28 28 8 ت
% 724 2529 2529 2926 1121    

كفاءة المعمم/المعممة ضعيفة في إعداد  13
تقيس فاعمية وتصميم أساليب التقويم التي 

البرنامج التعميمي لمتالميذ/التمميذات 
 متعددي العوق

 15 1216 3200 11 27 33 25 12 ت
% 1121 2321 3026 2520 1022 

فرص التدريب لتطوير كفاءة  14
المعمم/المعممة في تعميم التالميذ/التمميذات 

 متعددي العوق قميمة.

 5 0293 3288  11 20 47 29 ت
% 2721 4329 1827 1023  

مستوى تييئة الكادر التعميمي في تقبل  15
 التالميذ/التمميذات متعددي العوق ضعيف.

 12 1211 3232 7 18 31 36 15 ت
% 1420 3326 2920 1628 625 

محدودية الصالحيات الممنوحة إلدارة  16
المدرسة لوضع الخطط المناسبة لتعميم 

 العوق. التالميذ/التمميذات متعددي

 8 1202 3245 2 18 33 36 17 ت
% 1620 3420 3121 1720 129 

وجود التالميذ/التمميذات متعددي العوق في  17
الصفوف العادية يؤثر سمبًا عمى البرنامج 

 الدراسي.

 9 1215 3243 4 25 19 39 20 ت
% 1827 3624 1728 2324 327 
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( وجيات نظر معممي ومعممات تعدد 4يظير الجدول )     
العوق في معاىد التربية الخاصة حول درجة موافقتيم عمى 
عبارات البعد األول والذي يشير إلى المعوقات المرتبطة بالبيئة 

( والذي 3240حيث كان المتوسط العام ليذا البعد ) التعميمية.
 .يقع عند وصف موافق

المتوسط الحسابي يمكن ترتيب العبارات  وبناء عمى قيم     
 :وفقا ألىميتيا ترتيبا تنازليا كما يأتي

المناىج التعميمية في التعميم العام ال تراعي الفروق الفردية . 1
 .لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق

البرنامج التربوي الفردي لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق . 2
 .يفتقر لفريق متعدد التخصصات

ضعف دور المعمم المساعد لدعم المعمم األساسي في . 3
 .العممية التعميمية والسموكية لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق

تفاوت مستويات األعمار بين التالميذ/التمميذات متعددي . 4
 .العوق، وبين التالميذ العاديين في الفصل الواحد

مم/المعممة في قمة توافر فرص التدريب لتطوير كفاءة المع. 5
 .تعميم التالميذ/التمميذات متعددي العوق

وجود صعوبة في قبول تعميم التالميذ/التمميذات متعددي . 6
 .العوق في مدارس التعميم العام

القواعد واألنظمة فيما يخص مبدأ تكافؤ الفرص غير مطبقة . 7
 .مع التالميذ/التمميذات متعددي العوق

من أىم المعوقات المرتبطة من خالل ما سبق نجد أن      
بالبيئة التعميمية التي اتفق عمييا معممي ومعممات برامج تعدد 
العوق في معاىد التربية الخاصة، ضعف كفاءة المعمم في 
تطويع مناىج التعميم العام لما يخدم التالميذ/التمميذات متعددي 
العوق، وانخفاض توقعات الكادر التعميمي تجاه قدرات 

تمميذات متعددي العوق، وتتفق ىذه النتائج مع ما جاء التالميذ/ال
[ والتي أشارت إلى أىمية 1في نتائج دراسة جون وكاثرين ]

استحداث تعديالت عمى مناىج التعميم العام، وتطويعيا بما 
يتناسب مع إمكانات وقدرات التالميذ/التمميذات متعددي العوق، 

بل الكادر والحرص عمى إيجاد سقف عال من التوقعات من ق
التعميمي تجاه ىؤالء التالميذ/التمميذات، وأخيرًا أىمية وجود فريق 
متعدد التخصصات في البرنامج التربوي الفردي مما يسيم في 
توفير بيئة تعمم جيدة في ظروف طبيعية، ولكنيا أيضا اختمفت 
معيا في أن أولى النتائج التي توصمت إلييا تمثمت في أن 

جتماعي يعتمد عمى تقبل دمج التالميذ النجاح التعميمي واال
متعددي العوق مع أقرانيم مما يؤثر ذلك عمى اكتساب العديد 
من الفوائد كزيادة التسامح والعطف والتعاون بين ىؤالء التالميذ 
حيث يعزى ذلك ألىمية ىذا المعيار كمتطمب لنجاح الدمج 
م بشكل رئيس وبالتالي سيولة النظر إلى مناىج التعميم العا

 .وتطويعيا فيما يخدم ىذه الفئة
كذلك أظيرت نتائج الدراسة أن افتقار البرنامج التربوي      

الفردي لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق لفريق متعدد 
التخصصات ُيعد من المعوقات التعميمية التي اتفقت عمييا عينة 
ج الدراسة، حيث إن ىذه النتيجة كانت متوافقة مع ما أظيرتو نتائ

[ والتي أشارت نتائجيا إلى أىمية وجود فريق 9دراسة الغانم ]
متعدد التخصصات مدرب لمتعامل مع التالميذ/التمميذات 

 .متعددي العوق
 ي ـــم/المعممة فـكما ُتعد قمة فرص التدريب لتطوير كفاءة المعم    

تعميم التالميذ/التمميذات متعددي العوق أحد نتائج ىذه الدراسة، 
[ والتي أشارت 18إذ تتفق مع ما أكدتو نتائج دراسة المعيقل ]

في نتائجيا إلى أن أبرز المعيقات التدريبية من وجية نظر 
معممي التالميذ ذوي اإلعاقات المتعددة بمعاىد التربية الخاصة 

 .ة بتنظيم الدورات والمدربينتمثمت في المعيقات المتعمق
في حين اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة الربعاني والغافري      

[ التي كشفت عن أولى نتائجيا وىي ضرورة توافر فرص 29]

تفاوت مستويات األعمار بين  18
التالميذ/التمميذات متعددي العوق والتالميذ 

 العاديين في الفصل الواحد.

 4 0297 3291 2 5 29 37 35 ت
% 3224 3423 2629 426 129 

دور المعمم المساعد لدعم المعمم األساسي  19
في العممية التعميمية والسموكية 

 لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق ضعيف.

 3 1207 3295 5 5 19 40 39 ت
% 3621 3720 1726 426 426 

القواعد واألنظمة فيما يخص مبدأ تكافؤ  20
الفرص غير مطبقة مع التالميذ/التمميذات 

 متعددي العوق.

 7 1203 3249 4 11 39 33 19 ت
% 1729 3121 3628 1024 328 

 3443 *المتوسط العام لمبعد
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تدريبية لتنمية الكوادر البشرية لمتعامل مع التالميذ ذوي 
 .االحتياجات التربوية الخاصة بشكل عام

 :ثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال ال
لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص عمى: "ما المعوقات      

المرتبطة بالخدمات المساندة لدمج متعددي العوق في مدارس 
التعميم العام من وجية نظر معممي ومعممات برامج تعدد العوق 

في معاىد التربية الخاصة؟" تم استخراج المتوسط الحسابي لكل 
لعبارات بحسب البنود التي حظيت عبارة، ومن ثم ترتيب ىذه ا

    ( المتوسطات لبنود5بأعمى درجة تأثير. ويوضح الجدول )
      بعد المعوقات المرتبطة بالخدمات المساندة والذي يتضمن 

كما يتضمن ترتيب ىذه البنود وفقًا ألعمى  عبارة، (13)
 .المتوسطات تقديراً 

 5جدول 
ق في التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، إلجابات عينة الدراسة حول المعوقات المرتبطة بالخدمات المساندة لدمج متعددي العو

 مدارس التعميم العام
موافق  العبارات م

 بشدة
موافق إلى  موافق

 حدما
غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

ـــــة  1 ـــــامج التربـــــوي الفـــــردي ال يحـــــدد بدق فريـــــق البرن
الخـــدمات المســـاندة فـــي البرنـــامج التربـــوي الفـــردي 

 لمتالميذ/ التمميذات متعددي العوق.

 1 1202 3264 3 10 32 38 23 ت
% 2127 3528 3022 924 228 

فريق البرنامج التربوي الفـردي ال يتـابع بدقـة تقـديم  2
المســــــاندة المشــــــار ليـــــا فــــــي البرنــــــامج الخـــــدمات 

التربــــــوي الفــــــردي لمتالميــــــذ/ التمميــــــذات متعــــــددي 
 العوق.

 6 0297 3248  19 34 35 17 ت
% 1622 3323 3224 1821  

فريــــق البرنــــامج التربــــوي الفــــردي ال يقــــيم مســــتوى  3
الخـــــدمات المســــــاندة المشــــــار ليـــــا فــــــي البرنــــــامج 

التمميــــــذات متعــــــددي التربــــــوي الفــــــردي لمتالميــــــذ/ 
 العوق.

 2 0296 3258  15 34 36 20 ت
% 1920 3423 3224 1423  

ال يــــوفر فريــــق البرنــــامج التربــــوي الفــــردي خدمــــة  4
االستشــــارة، وال يشــــير ليــــا فــــي البرنــــامج التربــــوي 

 الفردي لمتالميذ/ التمميذات متعددي العوق.

 4 0296 3253 1 15 33 39 17 ت
% 1622 3721 3124 1423 120 

ال يــــوفر فريــــق البرنــــامج التربــــوي الفــــردي خدمــــة  5
ـــــامج  العـــــالج الطبيعـــــي، وال يشـــــير ليـــــا فـــــي البرن
التربــــــوي الفــــــردي لمتالميــــــذ/ التمميــــــذات متعــــــددي 

 العوق.

 10 1230 3235 11 18 24 27 25 ت
% 2328 2527 2229 1721 1025 

خدمــــة ال يــــوفر فريــــق البرنــــامج التربــــوي الفــــردي  6
ـــــامج  ـــــوظيفي، وال يشـــــير ليـــــا فـــــي البرن العـــــالج ال
التربــــــوي الفــــــردي لمتالميــــــذ/ التمميــــــذات متعــــــددي 

 العوق.

 12 1231 3229 11 22 22 26 24 ت
% 2229 2428 2120 2120 1025 

ـــــوافر فـــــي المدرســـــة خـــــدمات صـــــحية تمبـــــي  ال 7 يت
ــــــذ/ التمميــــــذات متعــــــددي العــــــوق  حاجــــــات التالمي

 لمتعامل معيم.كوجود ممرض/ ممرضة 

 8 1231 3242 11 17 22 29 27 ت
% 2525 2724 2028 1620 1024 

ال يــــوفر فريــــق البرنــــامج التربــــوي الفــــردي خدمــــة  8
ــــــامج  العــــــالج النفســــــي، وال يشــــــير ليــــــا فــــــي البرن
التربــــــوي الفــــــردي لمتالميــــــذ/ التمميــــــذات متعــــــددي 

 العوق.

 7 1211 3246 4 19 27 35 20 ت
% 1920 3323 2527 1821 328 

 3 1211 3257 2 18 28 28 26 تال يــــوفر فريــــق البرنــــامج التربــــوي الفــــردي خدمــــة  9
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( وجيات نظر معممي ومعممات معاىد 5يظير الجدول )    
التربية الخاصة حول درجة موافقتيم عمى عبارات البعد الثاني 

     بالخدمات المساندة.والذي يشير إلى المعوقات المرتبطة 
 ( والذي يقع عند 3243د )ــذا البعـــام ليـــط العـــوســـان المتــــث كــــحي

 .موافق وصف
ويمكن ترتيب العبارات ذات العالقة ببعد المعوقات       

 :كاآلتيالمرتبطة بالخدمات المساندة ترتيبا تنازليا حسب األىمية 
 ة الخدمات ـدد بدقـــردي ال يحـــوي الفــربــالت جــــرنامــق البـــريــأن ف. 1

التمميذات  / المساندة في البرنامج التربوي الفردي لمتالميذ
 .متعددي العوق

فريق البرنامج التربوي الفردي ال يقيم مستوى الخدمات . 2
المساندة المشار ليا في البرنامج التربوي الفردي 

 .لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق
فريق البرنامج التربوي الفردي ال يوفر خدمة الدعم . 3

االجتماعي بواسطة اختصاصي اجتماعي، وال يشير ليا في 
 .البرنامج التربوي الفردي لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق

فريق البرنامج التربوي الفردي ال يوفر خدمة االستشارة، وال . 4
الميذ/التمميذات متعددي يشير ليا في البرنامج التربوي الفردي لمت

 .العوق
 ردي ال يوفر خدمة التنقل والحركة ــوي الفــج التربــق البرنامــفري .5

بواسطة وسائل نقل مالئمة، وال يشير ليا في البرنامج التربوي 
 .الفردي لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق

 فريق البرنامج التربوي الفردي ال يتابع بدقة تقديم الخدمات. 6
المساندة المشار إلييا في البرنامج التربوي الفردي 

 .لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق
فريق البرنامج التربوي الفردي ال يوفر خدمة العالج النفسي، . 7

وال يشير ليا في البرنامج التربوي الفردي لمتالميذ/التمميذات 
 .متعددي العوق

المساندة التي اتفق  إن من أىم المعوقات المرتبطة بالخدمات    
عمييا معممي ومعممات برامج تعدد العوق في معاىد التربية 
الخاصة أن البرنامج التربوي الفردي لمتالميذ/التمميذات متعددي 
العوق ال يوفر خدمتي العالج الوظيفي والعالج الطبيعي والتقنية 

[ والتي 9المساعدة، وىذه النتائج اتفقت مع نتائج دراسة الغانم ]
كدت عمى أن أىم المعوقات المرتبطة بالخدمات المساندة ىي أ

 ي، وتوافر التقنية المساعدة، مما ـي والوظيفـــالج الطبيعــة العـــخدم
 .يعيق دمج التالميذ متعددي العوق في مدارس التعميم العام

كذلك أكدت نتائج ىذه الدراسة عمى أن البرنامج التربوي     
ذات متعددي العوق ال يوفر خدمة التنقل الفردي لمتالميذ/التممي

والحركة بواسطة وسائل نقل مالئمة، وىذه النتيجة اتفقت مع ما 
[ والتي أظيرت وجود 30أشارت إلية نتائج دراسة الخان ]

الــــــــــــدعم االجتمــــــــــــاعي بواســــــــــــطة اختصاصــــــــــــي 
ــــامج التربــــوي  اجتمــــاعي، وال يشــــير ليــــا فــــي البرن

 الفردي لمتالميذ/ التمميذات متعددي العوق.

% 2525 2725 2725 1726 220 

البرنــــامج التربــــوي الفــــردي خدمــــة ال يــــوفر فريــــق  10
عــالج المغــة والكــالم، وال يشــير ليــا فــي البرنــامج 
التربــــــوي الفــــــردي لمتالميــــــذ/ التمميــــــذات متعــــــددي 

 العوق.

 9 1218 3236 8 15 34 26 21 ت
% 2022 2520 3227 1424 727 

ال يـــوفر فريـــق البرنـــامج التربـــوي الفـــردي التقنيـــات  11
ــــامج التربــــوي المســــاعدة، وال يشــــير ليــــا  فــــي البرن

 الفردي لمتالميذ/ التمميذات متعددي العوق.

 11 1220 3234 9 15 33 26 21 ت
% 2022 2520 3127 1424 827 

ال يــــوفر فريــــق البرنــــامج التربــــوي الفــــردي خدمــــة  12
الحميـــة الغذائيـــة بواســـطة اختصاصـــي تغذيـــة، وال 
يشــير ليــا فــي البرنــامج التربــوي الفــردي لمتالميــذ/ 

 التمميذات متعددي العوق.

 13 1.30 3.17 11 26 24 22 22 ت
% 2120 2120 2229 2428 1025 

ال يــــوفر فريــــق البرنــــامج التربــــوي الفــــردي خدمــــة  13
التنقــل والحركـــة بواســـطة وســائل نقـــل مالئمـــة، وال 
يشــير ليــا فــي البرنــامج التربــوي الفــردي لمتالميــذ/ 

 التمميذات متعددي العوق.

 5 1216 3249 5 17 30 29 25 ت
% 2326 2724 2823 1620 427 

 3443 *المتوسط العام لمبعد
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معوقات مرتبطة بالخدمات المساندة تعيق دمج التالميذ متعددي 
ء العوق في مدارس التعميم العام، تمثمت في صعوبة تنقل ىؤال

التالميذ إلى تمك المدارس بسبب معوقات خاصة في البيئة 
المطموبة لحركتيم وتنقميم، ومعوقات خاصة بوسائل النقل 
نفسيا، وعدم توافرىا بالموصفات المناسبة ليم. في القابل 
اختمفت نتائج ىذه الدراسة عن ما جاء في دراسة سيمونس 

تبطة [ والتي كشفت أن أىم المعوقات المر 26وبايميس ]
بالخدمات المساندة تمركزت في جيل فريق العمل في مدارس 
التعميم العام بخصائص وميارات التالميذ متعددي العوق إذ أن 
ذلك سيجعل من الصعب تحديد الخدمات المساندة ليم وبالتالي 

 ؤالء التالميذ في مدارسـج ىـــة دمـــق سياســـر بتطبيـــة النظـــصعوب

 .التعميم العام
 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

لإلجابة عن التساؤل الثالث الذي ينص عمى: "ما المعوقات     
المرتبطة بالبيئة المكانية لدمج متعددي العوق في مدارس التعميم 
العام من وجية نظر معممي ومعممات برامج تعدد العوق في 
ى معاىد التربية الخاصة؟" تم ترتيب العبارات التي حصمت عم

أعمى تقدير، وذلك من خالل استخراج المتوسط لكل عبارة، 
( 6عبارات. ويوضح الجدول ) (10حيث اشتمل عمى )

المتوسطات لبنود بعد المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية. كما 
يتضمن الجدول ترتيب ىذه البنود وفقًا ألعمى المتوسطات تقديرًا 

 .من وجية نظر عينة الدراسة
 6جدول 

في التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة حول المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية لدمج متعددي العوق 
 مدارس التعميم العام

موافق  العبارات م
 بشدة

موافق إلى  موافق
 حد ما

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

تصـــــــاميم المبـــــــاني المدرســـــــية متوافقـــــــة مـــــــع  1
متطمبات الوصـول الشـامل المناسـبة لمتالميـذ/ 

 التمميذات متعددي العوق.

 7 1248 2284 26 25 17 16 22 ت
% 2028 1521 1620 2326 2425 

ــــذ/  2 تتــــوافر ممــــرات ومنحــــدرات تســــاعد التالمي
التمميــــــذات متعـــــــددي العـــــــوق عمـــــــى الحركـــــــة 

 والتنقل في المدرسة.

 3 1242 3203 18 24 26 11 26 ت
% 2428 1025 2428 2229 1721 

مســــــاحة الفصــــــل المدرســــــي مالئمــــــة لحركــــــة  3
 وتنقل التالميذ/ التمميذات متعددي العوق.

 1 1242 3213 16 25 18 20 25 ت
% 2420 1922 1723 2420 1524 

 10 1242 2254 32 26 17 13 15 ت الفصل المدرسي مزود بعوازل لمصوت. 4
% 1426 1226 1625 2522 3121 

المبــاني المدرســية يتــوافر بيــا متطمبــات األمــن  5
والســـــــــالمة المناســـــــــبة لمتالميـــــــــذ/ التمميـــــــــذات 

 متعددي العوق.

 6 1235 2289 19 27 26 15 19 ت
% 1729 1422 2425 2525 1729 

المبــاني المدرســية يتــوافر بيــا صــاالت وغــرف  6
لألنشــــطة غيــــر المنيجيــــة )كاألعمــــال الفنيــــة 
والتربيــــــــــة الرياضــــــــــية( مييــــــــــأة بــــــــــالتجييزات 
 المناسبة لمتالميذ/ التمميذات متعددي العوق.

 5 1241 2295 20 27 19 20 21 ت
% 1926 1827 1728 2522 1827 

كــاف مــن المبــاني المدرســية يتــوافر بيــا عــدد  7
الفصــــــول الدراســــــية المييــــــأة لتمبيــــــة حاجــــــات 

 التالميذ/ التمميذات متعددي العوق.

 4 1239 2298 18 25 27 13 23 ت
% 2127 1223 2525 2326 1720 

يتـــوافر فـــي المبـــاني المدرســـية عيـــادة صـــحية  8
مييــــأة بكافـــــة المســـــتمزمات الضـــــرورية لتمبيـــــة 

 العوق.حاجات التالميذ/ التمميذات متعددي 

 7 1246 2284 24 27 20 12 23 ت
% 2127 1123 1829 2525 2226 

 9 1252 2277 28 30 12 13 24 تتــوفر الوحــدة الصــحية بالتنســيق مــع المدرســة  9
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 تعدد ومعممات معممي نظر وجيات( 6) الجدول يظير     
 عمى موافقتيم درجة حول الخاصة التربية معاىد في العوق
 بالبيئة المرتبطة المعوقات إلى يشير والذي الثالث البعد عبارات
 والذي( 2.89) البعد ليذا العام المتوسط كان حيث .التعميمية

 .ما حد إلى موافق وصف عند يقع
  تنازليا ترتيبا العينة أفراد عمييا اتفق التي العبارات ترتيب ويمكن
 :يأتي كما األىمية حسب

 وتنقل لحركة مالئمة غير المدرسي الفصل مساحة -1
 .العوق متعددي التمميذات/التالميذ

 حاجات مع تتناسب النقل لوسائل خاصة مواقف توافر عدم -2
 .المدرسي المبنى خارج العوق متعددي التمميذات/التالميذ

 التمميذات / التالميذ دــاعــتس دراتــــحــومن راتــــمم رــــوفــت ةــــقم -3
 .المدرسة في والتنقل الحركة عمى العوق متعددي 
 الفصول من كاف عدد بيا يتوافر ال المدرسية المباني -4

 العوق، متعددي التمميذات/التالميذ حاجات لتمبية المييأة الدراسية
 .الرابعة المرتبة احتل فقد
 لألنشطة وغرف صاالت بيا يتوافر ال المدرسية المباني -5

 مييأة( الرياضية والتربية الفنية، كاألعمال) المنيجية غير
 .العوق متعددي التمميذات/لمتالميذ المناسبة بالتجييزات

 والسالمة األمن متطمبات بيا يتوافر ال المدرسية المباني -6
 .العوق متعددي التمميذات/لمتالميذ المناسبة

 اتفقت والتي المكانية، بالبيئة المرتبطة المعوقات أىم من     
 مع المدرسية المباني تصاميم توافق عدم الدراسة، عينة عمييا

 متعددي التمميذات/لمتالميذ المناسبة الشامل الوصول متطمبات
 وآخرين شكسيكا دراسة مع متوافقة النتيجة ىذه كانت وقد العوق،

 إذ التعميمية، البيئة عمى التعديالت أىمية إلى أشارت والتي[ 7]
 متعددي التمميذات/التالميذ لدمج الميمة االعتبارات من ذلك ُيعد

 .العام التعميم مدارس في العوق
 ومعممات معممي نظر وجية من الدراسة نتائج أكدت كذلك     

 مالئمة غير المدرسية الفصول مساحة أن العوق تعدد برامج
 ىذه اتفقت حيث العوق، متعددي التمميذات/التالميذ وتنقل لحركة

[ 26] وبايميس سيمونس دراسة نتائج إليو أشارت ما مع النتيجة
 التالميذ لدمج المكانية بالبيئة المرتبطة المعوقات أبرز من أن

 تعمم بيئة توافر عدم العام التعميم مدارس في العوق متعددي
 الدراسة نتائج أوضحت كما .التالميذ ىؤالء مع تتناسب مييأة
 متطمبات توافر عدم المكانية بالبيئة المرتبطة المعوقات بعد في

 اتفقت وقد العوق، متعددي التمميذات/لمتالميذ والسالمة األمن
 افتقار عمى أكدت والتي[ 9] الغانم دراسة نتائج مع النتيجة ىذه

 أحد ذلك يعد إذ والسالمة، األمن لعوامل العام التعميم مدارس
 .المكانية المعوقات

 موضح ىو وكما ذكرىا، السابق الثالثة لمتساؤالت وبالنظر     
 بالخدمات المرتبطة المعوقات بعد أن نجد، أدناه( 7) الجدول في

 ،(3243) قدره عام بمتوسط األولى، المرتبة احتل المساندة
 الحالي الواقع عمى الضوء تسميط إلى ذلك في السبب ويرجع

 تمك افتقار اتضح إذ العام، التعميم مدارس في المساندة لمخدمات
 في األىمية بالغ دوراً  تمعب والتي المساندة، لمخدمات لمدارس
 يتمقاىا أن يجب التي المساندة الخدمات ومدى مستوى تحديد

 في توفيرىا عمى والعمل العوق، متعددي التمميذات/التالميذ
 حتى والقواعد، األنظمة عمييا نصت كما العام التعميم مدارس

 .وجو أكمل عمى الخاصة التربية برامج من االستفادة يتم
 التعميمية بالبيئة المرتبطة المعوقات بعد احتل حين في     
 لميل ذلك ويعود ،(3240) قدره عام بمتوسط الثانية، المرتبة
 بالبيئة يتعمق ما كل إلى النظر لفت ضرورة إلى الدراسة عينة

 متعددي التمميذات/التالميذ دمج نجاح أساس ُتعد التي التعميمية
 بيئة إيجاد عمى العمل وضرورة العام، التعميم مدارس في العوق
 أقل في التالميذ ىؤالء اندماج في تسيم وفعالة ناجحة تعميمية
 .تقييداً  البيئات
 في المكانية بالبيئة المرتبطة المعوقات بعد جاء وأخيراً      
 وعي ذلك يعكس إذ ،(2289) قدره عام بمتوسط الثالثة، المرتبة
 إن إذ التعميم، في المكانية البيئة وفعالية بأىمية الدراسة عينة
 التعميم مدارس في التمميذات/التالميذ اندماج في يساعد ذلك

 إلى باإلضافة، اإلنسانية حقوقيم أىم من ذلك أن باعتبار العام،

عيادات عـالج طبيعـي ووظيفـي مجيـزة لتمبيـة 
 حاجات التالميذ/ التمميذات متعددي العوق.

% 2224 1221 1122 2820 2622 

تتـــــــــوافر مواقـــــــــف خاصــــــــــة لوســـــــــائل النقــــــــــل  10
تتناســــــب مــــــع حاجــــــات التالميــــــذ/ التمميــــــذات 

 متعددي العوق خارج المبنى المدرسي.

 2 1237 3204 17 23 29 15 23 ت
% 2125 1420 2721 2125 1529 

 2489 *المتوسط العام لمبعد
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 .الحديثة العممية والطرق الوسائل بكل إزالتو عمى والعمل مكانيًا، معوقاً  ُيعد ما كل إلى النظر ضرورة
  7 جدول

 العام التعميم مدارس في العوق متعددي دمج معوقات ألبعاد تنازلياً  وترتيبها الحسابية، المتوسطات

 
 
 
 
 

 :الرابع بالسؤال المتعمقة النتائج
 إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل: "عمى ينص والذي      
 معاىد في العوق تعدد برامج ومعممات معممي نظر وجيات بين

 مدارس في العوق متعددي دمج معوقات نحو الخاصة التربية

، الخبرة سنوات، التخصص نوع، الجنس) إلى ُتعزى العام، التعميم
      تقسيمو تم فقد السؤال ىذا عمى ولإلجابة" ؟(العمل مكان
 :يمي كما
 (:الجنس) العينة نوع باختالف الفروق: أوالً 

 8 جدول
 العينة نوع باختالف العام التعميم مدارس في العوق متعددي دمج معوقات حول الدراسة عينة استجابات في الفروق داللة( ت) اختبار

أن قيم )ت( غير دالة في األبعاد: ( 8يتضح من الجدول )     
)المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية، المعوقات المرتبطة 
بالخدمات المساندة، المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية(، وفي 
الدرجة الكمية لمعوقات دمج متعددي العوق، مما يشير إلى عدم 

سة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدرا
حول معوقات دمج متعددي العوق في مدارس التعميم العام في 

 .تمك األبعاد، تعود الختالف نوع العينة
 :ثانيًا: الفروق باختالف نوع التخصص

 9جدول 
 متعددي العوق باختالف التخصصداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول معوقات دمج لاختبار تحميل التباين األحادي 

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعميق

 غير دالة 02328 1216 0243 3 1228 بين المجموعات المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية.
 0237 104 38206 داخل المجموعات

بالخدمات  المعوقات المرتبطة
 المساندة.

 غير دالة 02491 0281 0260 3 1280 بين المجموعات
 0274 103 76225 داخل المجموعات

 غير دالة 02110 2206 3228 3 9283 بين المجموعات المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية.
 1259 103 163255 داخل المجموعات

الدرجة الكمية لمعوقات دمج متعددي 
 العوق.

 غير دالة 02581 0266 0222 3 0265 بين المجموعات
 0233 104 34254 داخل المجموعات

 

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط*الحسابي األبعاد
 2 0261 3240 المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية.

 1 0286 3243 المعوقات المرتبطة بالخدمات المساندة.
 3 1228 2289 المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية.

  0257 3230 الدرجة الكمية لممعوقات.

المتوسط  العدد نوع العينة البعد
 الحسابي

مستوى  قيمة ت االنحراف المعياري
 الداللة

 التعميق

 غير دالة 02093 1270 0261 3250 57 ذكر المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية
 0259 3230 51 أنثى

المعوقات المرتبطة بالخدمات 
 المساندة.

 غير دالة 02401 0284 0272 3250 57 ذكر
 1200 3235 50 أنثى

 غير دالة 02685 0241 1219 2284 57 ذكر المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية.
 1238 2294 50 أنثى

الدرجة الكمية لمعوقات دمج متعددي 
 العوق.

 غير دالة 02317 1200 0256 3235 57 ذكر
 0259 3224 51 أنثى
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( أن قيم )ف( غير دالة في األبعاد: 9يتضح من الجدول )      
)المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية، المعوقات المرتبطة 

المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية(، وفي بالخدمات المساندة، 
مما يشير إلى عدم  الدرجة الكمية لمعوقات دمج متعددي العوق،

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة 

حول معوقات دمج متعددي العوق في مدارس التعميم العام في 
 .تمك األبعاد، تعود الختالف نوع التخصص ألفراد العينة

 
 :ثالثًا: الفروق باختالف عدد سنوات الخبرة

 13جدول 
عدد  اختبار تحميل التباين األحادي داللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول معوقات دمج متعددي العوق في مدارس التعميم العام باختالف

 سنوات الخبرة
مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعميق

المعوقات المرتبطة بالبيئة 
 التعميمية.

دالة عند مستوى  02038 3238 1219 2 2238 بين المجموعات
 0235 105 36296 داخل المجموعات 0205

المعوقات المرتبطة 
 بالخدمات المساندة.

 غير دالة 02327 1213 0283 2 1266 بين المجموعات
 0274 104 76239 داخل المجموعات

المعوقات المرتبطة بالبيئة 
 المكانية.

 غير دالة 02603 0251 0284 2 1268 بين المجموعات
 1265 104 171270 داخل المجموعات

الدرجة الكمية لمعوقات دمج 
 متعددي العوق.

 غير دالة 02348 1207 0235 2 0270 بين المجموعات
 0233 105 34249 داخل المجموعات

( أن قيم )ف( غير دالة في 10يتضح من الجدول )      
األبعاد: )المعوقات المرتبطة بالخدمات المساندة، المعوقات 
المرتبطة بالبيئة المكانية(، وفي الدرجة الكمية لمعوقات دمج 

يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة  متعددي العوق، مما
إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول معوقات دمج 
متعددي العوق في مدارس التعميم العام في تمك األبعاد، تعود 
الختالف عدد سنوات الخبرة ألفراد العينة. وىذه النتيجة تتفق مع 

[ والتي اشارت إلى عدم وجود 31ويش ]ر ما جاء في دراسة د
 فروق ذات داللة احصائية في اتجاىات المعممين والمعممات 

 .تعزى لسنوات الخبرة نحو سياسة الدمج
( أن قيمة )ف( دالة عند 10كما يتضح من الجدول )     

 المعوقات المرتبطة بالبيئة التعميمية(،) في بعد 0205مستوى 
ت داللة إحصائية بين استجابات مما يشير إلى وجود فروق ذا

عينة الدراسة حول معوقات دمج متعدد العوق في مدارس التعميم 
      تعود الختالف عدد سنوات خبرة أفراد  العام في ىذا البعد،

العينة. وباستخدام اختبار شيفيو لمكشف عن مصدر تمك الفروق 
 (:11) جدول

 11جدول 
يوضح اختبار شيفيه مصدر الفروق في استجابات عينة الدراسة حول معوقات دمج متعددي العوق في مدارس التعميم العام والمتعمقة بالبيئة 

 التعميمية باختالف عدد سنوات الخبرة
المتوسط  عدد سنوات الخبرة

 الحسابي
 5أقل من 
 سنوات

 الفرق لصالح سنوات 13أكثر من  سنوات 13- 5من 

     3211 سنوات 5من أقل 
 سنوات 10- 5من    * 3272 سنوات 10- 5من 

     3240 سنوات 10أكثر من 
 .0205 مستوى عند دالة فروق وجود تعني *

 مستوى عند دالة فروق وجود( 11) الجدول من يتضح      
 أفراد بين التعميمية بالبيئة المرتبطة المعوقات بعد في 0205
 ذوي العينة أفراد وبين ،(سنوات 5 من أقل) الخبرة ذوي العينة

 ذوي العينة أفراد لصالح وذلك ،(سنوات 10- 5 من) الخبرة
 (.سنوات 10- 5 من) الخبرة
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 :العمل مكان باختالف الفروق: رابعاً 
 12 جدول

 باختالف العام التعميم مدارس في العوق متعددي دمج معوقات حول الدراسة عينة استجابات في الفروق داللة األحادي التباين تحميل اختبار
 العمل مكان

مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 التعميق

المعوقات المرتبطة بالبيئة 
 التعميمية.

 غير دالة 02696 0236 0214 2 0227 بين المجموعات
 0237 105 39207 داخل المجموعات

المعوقات المرتبطة بالخدمات 
 المساندة.

دالة عند مستوى  02011 4267 3222 2 6243 بين المجموعات
 0269 104 71262 داخل المجموعات 0201

دالة عند مستوى  02005 5249 8228 2 16256 بين المجموعات المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية.
 1251 104 156282 داخل المجموعات 0201

الدرجة الكمية لمعوقات دمج 
 متعددي العوق.

دالة عند مستوى  02021 4203 1226 2 2251 بين المجموعات
 0231 105 32268 داخل المجموعات 0205

: بعد في دالة غير( ف) قيمة أن( 12) الجدول من يتضح      
 وجود عدم إلى يشير مما ،(التعميمية بالبيئة المرتبطة المعوقات)

 حول الدراسة عينة استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق
 البعد في العام التعميم مدارس في العوق متعددي دمج معوقات
 .العينة أفراد عمل مكان الختالف تعود التعميمية بالبيئة المرتبط

 مستوى عند دالة( ف) قيم أن( 19) الجدول من يتضح كما
 بالخدمات المرتبطة المعوقات: )األبعاد في فأقل 0205

 الكمية الدرجة ،وفي(المكانية بالبيئة المرتبطة المعوقات المساندة،
 ذات فروق وجود إلى يشير مما العوق، متعددي دمج لمعوقات

 دمج معوقات حول الدراسة عينة استجابات بين إحصائية داللة
 تعود األبعاد، تمك في العام التعميم مدارس في العوق متعددي
 شيفيو اختبار وباستخدام. العينة أفراد عمل مكان الختالف
 (:13) جدول الفروق تمك مصدر عن لمكشف

 13 جدول
 العمل مكان باختالف العام التعميم مدارس في العوق متعددي دمج معوقات حول الدراسة عينة استجابات في الفروق مصدر شيفيه اختبار يوضح

المتوسط  مكان العمل البعد
 الحسابي

معهد التربية 
 الفكرية

معهد 
 األمل

معهد 
 النور

 الفرق لصالح

المعوقات المرتبطة 
 بالخدمات المساندة.

 التربية الفكريةمعيد  *   3252 معيد التربية الفكرية
 معيد األمل *   3254 معيد األمل
     2277 معيد النور

المعوقات المرتبطة 
 بالبيئة المكانية.

 معيد التربية الفكرية *   2293 معيد التربية الفكرية
 معيد األمل *   3229 معيد األمل
     1291 معيد النور

الدرجة الكمية لمعوقات 
 دمج متعددي العوق.

 معيد التربية الفكرية *   3234 معيد التربية الفكرية
 معيد األمل *   3238 معيد األمل
     2289 معيد النور

  0205تعني وجود فروق دالة عند مستوى  *
 0205( وجود فروق دالة عند مستوى 13يتضح من الجدول )

 :عمى النحو التالي
توجد فروق دالة في بعد المعوقات المرتبطة بالخدمات . 1

المساندة بين أفراد العينة الذين يعممون في )معيد النور(، وبين 

أفراد العينة الذين يعممون في )معيد التربية الفكرية(، وذلك 
 (.لصالح أفراد العينة الذين يعممون في )معيد التربية الفكرية

وقات المرتبطة بالخدمات توجد فروق دالة في بعد المع. 2
المساندة بين أفراد العينة الذين يعممون في )معيد النور(، وبين 

 ن يعممون في )معيد األمل(، وذلك لصالح أفرادـة الذيـــراد العينـــأف
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 (.العينة الذين يعممون في )معيد األمل 
توجد فروق دالة في بعد المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية . 3

أفراد العينة الذين يعممون في )معيد النور(، وبين أفراد بين 
العينة الذين يعممون في )معيد التربية الفكرية(، وذلك لصالح 

 (.أفراد العينة الذين يعممون في )معيد التربية الفكرية
توجد فروق دالة في بعد المعوقات المرتبطة بالبيئة المكانية . 4

ي )معيد النور(، وبين أفراد بين أفراد العينة الذين يعممون ف
العينة الذين يعممون في )معيد األمل(، وذلك لصالح أفراد العينة 

 (.الذين يعممون في )معيد األمل
توجد فروق دالة في الدرجة الكمية لمعوقات دمج متعددي . 5

العوق في مدارس التعميم العام بين أفراد العينة الذين يعممون في 
اد العينة الذين يعممون في )معيد التربية )معيد النور(، وبين أفر 

الفكرية(، وذلك لصالح أفراد العينة الذين يعممون في )معيد 
 (.التربية الفكرية

توجد فروق دالة في الدرجة الكمية لمعوقات دمج متعددي . 6
العوق في مدارس التعميم العام بين أفراد العينة الذين يعممون في 

لعينة الذين يعممون في )معيد وبين أفراد ا )معيد النور(،
األمل(، وذلك لصالح أفراد العينة الذين يعممون في )معيد 

 (.األمل
 التوصيات. 6

في ضوء المعطيات والنتائج التي تم التوصل إلييا في       
 :الدراسة فإنو يمكن الخروج بعدد من التوصيات منيا

ص في عقد ورش عمل تعميمية وتدريبية لمعممي التعميم الخا. 1
مدارس التعميم العام فيما يخص كيفية التعامل مع 
عداد  التالميذ/التمميذات متعددي العوق، وطرق تدريسيم، وا 

 .المناىج وتطويعيا، وتفعيل دور التقنيات الحديثة واستخداميا
تفعيل دور أولياء أمور التالميذ/التمميذات متعددي العوق . 2

مواطن القوة  ضمن فريق متعدد التخصصات، والوقوف عمى
 .والضعف، والعمل عمييا لتطويرىا

تفعيل وتطبيق كل ما جاءت بو القواعد التنظيمية فيما يتعمق . 3
بالدمج، وعدم استثناء أي فئة من ذوي االحتياجات التربوية 
الخاصة عن غيرىا في مدارس التعميم العام، وخصوصًا 

 .التالميذ/التمميذات متعددي العوق
بإدارة التربية الخاصة يعنى بالمناىج التعميمية استحداث قسم . 4

لمتالميذ ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بوجو عام، ولمتالميذ 
 .متعددي العوق بوجو خاص

تفعيل دور فريق متعدد التخصصات لتحديد الخدمات . 5
المساندة لمتالميذ/التمميذات متعددي العوق، ومتابعة مدى التقدم 

 .في ذلك
توفير التقنيات المساعدة في مدارس التعميم العام مراعاة . 6

لتسييل إمكانية دمج التالميذ/التمميذات متعددي العوق، وتدريب 
 .المعممين عمى كيفية استخداميا

إعادة النظر في تصاميم المباني المدرسية في مدارس التعميم . 7
 .العام وفقًا لمتطمبات الوصول الشامل
 المراجع

 ةأ. المراجع العربي
(. الدمج في مدارس التعميم 2006سيسالم، كمال سالم ) [2]
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BARRIERS OF INCLUDING STUDENTS 

WITH MULTIPLE DISABILITIES IN 

GENERAL EDUCATION SCHOOLS FROM 

THE PERSPECTIVE OF TEACHERS AT 

SPECIAL EDUCATION INSTITUTIONS 

Bandar N. Al-Otaibi                                        Hind F. Alshalawe 

King Saud University 

ABSTRACT: This study aimed to Identify Barriers of including students with multiple disabilities 

in general education schools from the perspective of teachers at special education institutes in 

Riyadh. To achieve the objectives of the study, a questionnaire prepared were applied on (108) of 

male and female teachers who work in multiple disabilities programs at special education 

institutes. Participants were divided as 57 male teachers and 51 female teachers. Findings of the 

study revealed that related services dimension which came in the first rank followed by barriers 

related to the educational environment than the one related to the work place. There were no 

statistical significant differences in regard to domains related to educational environment, 

services, and place that are due to differences in type of sample and specialization of participants. 

In addition, there were no statistical significant differences in regard to domains of related 

services and place that are due to years of experience of participants. Also there were significant 

differences in regard to in the domains related to educational environment that are due to 

difference in years of experience. 

KEYWORDS (Barriers, Inclusion, Multiple disabilities, Intellectual disabilities institutions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


