انطباعات وأفكار كل من األطفال العاديني واألطفال ذوي اإلعاقات
حول الدمج وتأثرياته املختلفة عليهم دراسة استطالعية مقارنة
دراسة مقدمة من:

د طارق عبد الرمحن العيسوي

د .أمساء عبداهلل العطية

استشاري نفسي وخبري يف الرتبية اخلاصة

استاذ مشارك قسم العلوم النفسية

اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة

كلية الرتبية – جامعة قطر

المقدمة ومشكلة الدراسة :
تطورت فلسفة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقات من الرفض والعزل التام عن المجتمع إلى
مرحلة المؤسسات الخاصة التي تمثلت في توفير مؤسسات إيواء معزولة خاصة بهم  ،ثم إلى
تأهيل ذوي االعاقة لتمكينهم القيام ببعض األعمال والمهن وفقا لقدراتهم.
ولقد تبنت المجتمعات المتقدمة مبدأ دمج ذوي االعاقة مع أقرانهم العاديين والذي أكدته هيئة
األمم المتحدة بإعالنها عام 1891م سنة دولية للمعوقين تحت شعار" المساواة والمشاركة الكاملة "
ثم جاء اإلعالن العالمي " التربية للجميع " ليحث على ضرورة حمايتهم من التمييز واتاحة الفرص
لمشاركتهم في األنشطة المختلفة واستفادتهم من الخدمات المتوفرة في المجتمع( .عبد الحكيم جواد
الممطر وآخرون .)3002،
حيث يتضمن الحق رقم  32الخاص بحقوق ذوي اإلعاقات الذي نصت عليه األمم المتحدة على
" ضمان الحق في التعليم حقاً لكل األطفال ذوي اإلعاقات بما تسمح به قدراتهم ودمجهم في
مجتمعهم على أن يتضمن ذلك فرص التدخل المبكر في مراحل الطفولة الباكرة تمهيداً لدمجهم في

نظام المدرسة العادية دون تميز وكذلك الحق في أي مساندة مطلوبة تتضمن المناهج المتاحة
والوسائل والتكنولوجيا واستراتيجيات التعلم والبيئة المادية لضمان مشاركتهم الكاملة في هذا النظام

(األمم المتحدة  .)3002،وهذا يعني إشراكهم في برامج تسهم في اكتسابهم المهارات التي من شأنها
أن تحسن من أدائهم الوظيفي في البيئة العادية وذلك من خالل تلك الفرص التي يوفرها الدمج
الشامل لهم في المدارس العادية والتي تركز على التطبيع
التامة

Ultimate Functioning

(.ديان برادلي وآخرون .)3000،
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Normalization

والمشاركة الوظيفية

وعلى الرغم من الجدل القائم حول جدوى عملية دمج األطفال ذوي اإلعاقات مع أقرانهم
العاديين  ،إال أنه يمكن القول إن هناك شبة إجماع على أن عملية الدمج تعكس فلسفة إنسانية
وتمثل نقلة أخالقية نحو توفير التربية المناسبة لرعاية هذه الفئة ضمن البيئة المناسبة  ،تلك الفلسفة

التي استمد جزءا من زخمها من سجل المعاناة غير اإلنساني لألفراد ذوي اإلعاقات الذين حرموا

من فرصة التفاعل مع أقرانهم العاديين بعزلهم بصورة غير إنسانية في مؤسسات أو دور الرعاية
الخاصة بهم  .وبطبيعة الحال ال يمكن تجاهل القوانين في مجال التربية الخاصة التي شكلت قوة
دعم كبيرة لحقوق األطفال في مجال التعلم ضمن البيئة الطبيعية  ،وما لعبته القضايا القانونية التي
عرضت في المحاكم من دو ار بار از في تدعيم المجال والجانب التشريعي الخاص بتعليم األطفال
ذوي اإلعاقات (.أحمد عباس عبد اهلل .)1889،
هدف الدراسة :
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على انطباعات وأفكار كل من األطفال العاديين واألطفال
ذوي اإلعاقات الجسمية حول الدمج وتأثيراته المختلفة عليهم االيجابية والسلبية ومقترحاتهم للتغلب
على التحديات التي تواجه الدمج .
أهمية الدراسة :
تستمد هذه الدراسة أهميتها من حيث األهمية النظرية في أنها تعد من الدراسات األولى في دولة
قطر التي تتصدى للتعرف على انطباعات وأفكار كل من األطفال العاديين واألطفال

ذوي

اإلعاقات الجسمية حول الدمج وتأثيراته المختلفة عليهم االيجابية والسلبية عليهم  .إما من الناحية
التطبيقية فأنها تقدم توصيات ومقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه عملية دمج األطفال

ذوي اإلعاقات الدمج كما يدركها األطفال أنفسهم العاديين واألطفال ذوي اإلعاقات الذين هم
جزء هامة في عملية الدمج.
تساؤالت الدراسة :
تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤالت التالية :
 .1ما انطباعات وأفكار كل من األطفال العاديين واألطفال ذوي اإلعاقات الجسمية حول الدمج ؟

 .2ما تأثيرات الدمج المختلفة كل من األطفال العاديين واألطفال ذوي اإلعاقات الجسمية كما
يدركها األطفال أنفسهم ؟
 .3ما مقترحات كل من التالميذ العاديين والتالميذ ذوي اإلعاقات للتغلب على التحديات التي
تواجه عملية الدمج كما يدركها األطفال أنفسهم؟
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االطار النظري والدراسات السابقة :
أثر تطور الحركة التربوية الخاصة على تطور مفهوم الدمج كمنظومة متوالية التي ظهرت منذ
الستينيات وأزهرت في السبعينات فكانت اللبنات الحقيقية في بناء تربية خاصة جديدة سادت العالم

منذ ذلك الحين  ،حيث ظهرت العديد من المصطلحات والمفاهيم التي ارتبط ظهورها وتطورها بكل
نواحي الخدمة اإلنسانية والعلمية لذوي اإلعاقات التي تطورت من الفلسفة واأليدلوجية إلى األهداف

إلى االستراتيجيات إلى المناهج واألساليب المختلفة في التعليم والتأهيل للطفل وأسرته ومجتمعه.
فالمعاصر للحقبة الزمنية منذ الستينات من هذا القرن إلى وقنتا هذا يمكنه مالحظة السينفوفية
الرائعة من الجهد والفكر اإلنساني التي نقلت التربية الخاصة من العزل إلى الدمج الجزئي إلى

الدمج الكلي إلى االستيعاب الكامل فأصبحت تربية خاصة جديدة في كل شيء .

ولقددد أسددهمت العديددد مددن العوامددل والمتغي درات ف دي ظهددور وتطددور ودعددم حركددة الدددمج منددذ أوائددل
الستينات إلى مجموعتين األولى وتضم متغيرات إيجابية فدي طبيعتهدا كاندت لهدا تدأثيرات تراكميدة فدي
نمددو الحركددة التربويددة الخاصددة والتددي سدداهمت إيجابيددا وبطريقددة مباشدرة فددي تبنددي مبدددأ الدددمج وظهددوره

وشد ددملت جهد ددود منظمد ددات األمد ددم المتحد دددة (دوليد ددا ،إقليميد ددا  ،محليد ددا) كحقد ددوق اإلنسد ددان والمنظمد ددات
المتخصصة .وحركة األباء واألمهدات وحركدة ذوي اإلعاقدات أنفسدهم وحركدة العلمداء والبداحثين دوليدا
واقليميددا ومحليددا .ثددم الجهددود العلميددة (الصددحية ) وتضددمنت اكتشدداف المسددببات والوقايددة بمسددتوياتها
وتنوع الرعاية العالجية والتدخل المبكر واإلرشاد األسري واإلرشاد البيئي .
وأخي ار الجهود التخصصية كالبحوث والنماذج البرنامجيه المتعددة التوجهات وتنوع االسدتراتيجيات
والطرق والمناهج وتوصيل الخدمات للمعوق وأسرته واستخدام البرنامج الفدردي والتوجده نحدو اإلبدداع
مقابل التحصيل .
في حين ضمت المجموعة الثانية تلك المتغيرات التي كانت تعمل لتقلل مدن عناصدر وأساسديات

البد درامج العزلي ددة أو التقليدي ددة وش ددملت تك دداليف البد درامج العزلي ددة ف ددي اإلنش دداء والتجهيد دزات أو التش ددغيل
واإلقامة ومستوى الجودة ،والتكاليف والعائدد االجتماعي ،وتكاليف إعادة التأهيل.ثم وفرة العاملين في
الدول المتقدمة كزيادة عدد المدرسين من كل نوع واألخصائيين في مراحل اإلعداد أكثر من الحاجدة
إليها،وضدديق المؤسسددات بالعدداملين بهددا ،ونقددص عدددد التالميددذ ( بسددبب التوجدده للمدرسددة العاديددة أو
الذوبان في المجتمع) وامكانية تدريب المدرس العادي وتأهيلده بشدكل افضدل إضدافة لوجدود عددد مدن
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المتطوعين األمر الذي أدى إلى ق اررات أن عملية الدمج واالستيعاب مدع العداديين هدي الحدل األمثدل
لها(.فاروق محمد صادق.)1889،
ولقد أشار )3003( Turnbull,et alعلى أن مفهوم الدمج كان شائعا منذ عام 1890م و1890م
لتسكين ذوي اإلعاقات في الفصول التعليمية العادية ،وهذا يعني أنهم يقضون جزء من الوقت في
اليوم بفصول التربية الخاصة وجزء منه بالفصول العادية  ،وعادة ما يكون لهؤالء التالميذ غرف
مصادر ومعلم تربية خاصة الذي يقوم بتعليمهم وفق خطة فردية تربوية بناء على احتياجاتهم
الخاصة في حين يلتحق التالميذ ذوي اإلعاقات الشديدة في فصول خاصة بهم  .وقبل ظهور
حركة الدمج استخدم المعلمون فكرة سلسلة الخدمات التي تقدم للتالميذ بعد اتخاذ ق اررات حول

وضعهم التي تتراوح ما بين كل الوقت في التعليم العام إلى كل الوقت في التسهيالت المنفصلة .
ووفق ددا له ددذا تس ددأل  )3002( Sapon,sطالم ددا أن بيئ ددة ال دددمج تش ددير إل ددى أن الن دداس متف ددردون بط ددرق
مختلفة في قدراتهم وان الدمج هو العدالة االجتماعية أذان لماذا ال تكون المدارس مختلفدة ؟ مدا ندوع
العددالم الددذي نريددده أن يكددون ؟ وكيددف نعلددم التالميددذ لهددذا العددالم ؟ ومددا نددوع المهددارات التددي يحتاجهددا

الناس للنجاح في مجتمع متنوع ؟

وهنا يحتاج المعلمون إلى النظر لكدل طفدل قبدل اتخداذ القدرار أو الحكدم المتعلدق بوضدعه مداذا يحتداج
هددذا الطفددل حتددى يحقددق النجدداح ؟ مددا البيئددة األقددل تقييدددا التددي يوضددع بهددا الطفددل وتفددي باحتياجاتدده
؟( .)3003 ،Mayberry& Lazarusوعلينا في البدايدة أن نفتدرض أن كدل التالميدذ يمكدنهم أن يتعلمدوا
مع قدر مالئم من الدعم المالئم المقدم لهم (.)2003,Vila& Thousand

ولقد ظهر أكثر من مفهوم أو مصطلح يستخدم لإلشدارة لددمج األطفدال ذوي اإلعاقدات مدع أقدرانهم
العدداديين وعلددى الددرغم مددن تشددابه المفدداهيم مددن حيددث المضددمون العددام إال إنهددا قددد تختلددف بدرجددة أو
بددأخرى ضددمن اإلطددار العملددي الددذي يشددير إليددة كددل مفهددوم .فمفهددوم البيئددة األقددل تقيد ًددا أو البيئددة ذات
المواندع والعوائدق األقدل  )LRE( least Restrictive Environmentأحدد المفداهيم المسدتخدمة ضدمن
إط د ددار ال د دددمج  ،حي د ددث يس د ددتخدم ال د ددبعض ه د ددذا المفه د ددوم كمفه د ددوم مد د درادف لمفه د ددوم توحي د ددد المس د ددار
( )Mainstreamingال ذ

يشددير إلددى تعلدديم األطفددال ذوي اإلعاقددات ضددمن ب درامج صددممت أساسددا

لألطفال العاديين إال أن المفهومين ال يعتبران متدرادفين  .حيدث يعتبدر توحيدد المسدار هددف مطلدوب
ومرغ ددوب في دده عن دددما يك ددون الص ددف الد ارس ددي الع ددادي ه ددو البيئ ددة األق ددل قي دددا والمناس ددب لخص ددائص

وق دددرات الطف ددل المختلف ددة ( .)1999،Schlossف ددي ح ددين يش ددير مفه ددوم "البيئ ددة األق ددل تقيي د ًددا" إل ددى أن
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األطفددال مددن ذوى اإلعاقددات يددتم تعلدديمهم مددع األطفددال العدداديين فددي الفصددول العاديددة مددع اسددتخدام
المعينات والخدمات التكميلية التي تحقق األهداف المرجوة منه(.طلعت منصور.)3003،
ُ
أما الدمج  Integrationفهو مفهوم أشمل يشير إلى نوع من أنواع التفاعل بين األطفال ذوي
اإلعاقات مع األطفال العاديين  ،وهو مبدأ مستمد من مبدأ التطبيع نحو العادية Normalization

والذي قدمه بانك ميكلسون  Mekkelsenمن الدنمارك ،وقام بنج نرجي  Benjt Nirjieمن السويد
بصياغته ،حيث يشير إلى "توفير أنماط الحياة وظروف الحياة اليومية لجميع األفراد الذين يعانون
من صعوبات أو إعاقات  ، Disabilitiesبحيث تكون هذه األنماط والظروف قريبة من أو تكون
هي نفس الظروف الطبيعية وطرائق الحياة االعتيادية للمجتمع ".

وأحد المفاهيم التي أدخلت ضمن فلسفة الدمج هو التضمين أو الددمج المتكامدل  Inclusionالدذي
يعتب دره الددبعض كمفهددوم معدددل لمفهددوم البيئددة األقددل تقيد ًددا وينظددر إليددة كهدددف نهددائي لعمليددة توحيددد
المسددار  ،فعندددما يتحقددق الدددمج المتكامددل أو التضددمين فلدديس هندداك ضددرورة لعمليددة توحيددد المسددار إذ
يفتددرض اندده ال يوجددد طفددل ضددمن نظددام التضددمين معددزول ع دن المسددار التعليمددي العددادي حتددى يددتم

دمجدده أو ضددمه إليددة  .أن نظددام الدددمج العددادي هددو دمددج الطفددل ذو اإلعاقددة الددذي كددان معددزوال فددي
السابق مع أقرانه العاديين في الصفوف العادية .
وفددي الواقددع ال تركددز فلسددفة التضددمين علددى كيفيددة مسدداعدة فئددة معينددة مددن األطفددال ذوي اإلعاقددات

ضمن المسار التعليمي العادي فقط  ،بل تركز كذلك على كيفية إدارة الفصول والمدارس التدي يمكدن
أن تددوفر الحاجددات التربويددة لكددل طفددل ،ونجدداح هددذه العمليددة يتطلددب تعدداون كددل مددن معلمددي التربيددة
الخاصددة والمدرسددة ممددا يؤكددد علددى ضددرورة وجددود مدددرس التربيددة الخاصددة الددذي أصددبح أكثددر ضددرورة
حتى يتمكن من توفير البرنامج المناسدب لألطفدال وتقدديم الددعم الدالزم لمعلدم التربيدة العاديدة (.أحمدد
عباس عبد اهلل.)1991،
ويتطلب تنفيذ سياسة الدمج ضرورة توافر شروط وامكانيات معينة مدع وجدود خددمات مسداندة مدن
أجددل تددوفير أفضددل الظددروف لنجدداح هددذه السياسددة ،حيددث تقددوم هددذه السياسددة علددى ثالثددة افت ارضددات
أساسددية األول هددو ت دوافر خب درات التفاعددل االجتمدداعي بشددكل تلقددائي بددين األطفددال ذوي االعاقددات
وأقرانهم العاديين  ،أما الثاني فهو زيادة فرص التقبل االجتماعي لذوي االعاقات من قبدل العداديين ،
والثالددث يتضددمن إتاحددة فرصددا كافيددة لددذوي االعاقددات لنمذجددة أشددكال السددلوك الصددادرة عددن أق درانهم
العاديين(.فهمي هويدي.)1991،
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فعملية دمج األطفال ذوي االعاقات مع أقرانهم العاديين ترتبط بالعديد من المتغيرات ذات
الطبيعية المختلفة فهي ترتبط بصورة قوية باتجاهات كل من أولياء أمور األطفال العاديين
والمدرسين والمجتمع الكبير نحو ذوي االعاقات كما ترتبط بإعداد المدرسين والنظام التربوي
وبأساليب التقويم واالمتحانات ومدى مرونة هذه األنظمة وبالبيئة الطبيعية التي يتعلم فيها الطفل.

كما تحتاج إلى تخطيط وتهيئة كل من المدرسة والفصل والمعلم واألخصائيين الذين يعملون مع
الطفل لتعليمه واعداده وارشاده وارشاد أسرته إذ ال بد من أن يكون البرنامج محققا للشراكة بين كل
عناصر العملية التعليمية والتأهيلية وأن يمتد التخطيط والتنفيذ إلى البيئة المحلية التي يأتي منها
الطفل ويعود إليها بعد انتهائه من البرنامج (فاروق صادق .)1991،

يضاف لذلك التأهيل النفسي والتربوي للطفل ذو اإلعاقة لعملية الدمج والتوعية بسماته
وخصائصه واحتياجاته(جمال الخطيب  )1991،وبسام العويل ( )1999واستخدام المعلمين لمسميات
تبعد عن التمييز كأن يستخدم المعلم تعبير طفل يحتاج لنوعية خاصة من التعليم أفضل من
استخدام طفل ذو إعاقة أو ذوي االحتياجات الخاصة  ،وأن يكون المعلم نفسه نموذجا في التعامل
والتواصل مع الطفل من حيث التقبل واالحترام والتقدير مستخدماً مدخله الخاص في طريقة التعامل

مع هذا الطفل القائم على خبرات الطفل السابقة وتعاونه المتبادل مع أقرانه لتحقيق األهداف

المرجوة ويشجع الطفل على االندماج مع أقرانه.)2002،Hannah Mortimer (.وان تغير اللغة
المستخدمة لوصف ذوي اإلعاقات ويكون التركيز على الشخص وليس إعاقته ومع هذا التغيير
يركز الناس على قدراتهم بدل من النظر إلى إعاقتهم.)Mayberry&Lazarus,2002 ( .
ويمكننا القول أن نجاح عملية الدمج يرتبط كذلك بمدى إيمان السلطة التربوية بفلسفة الدمج هذه
السلطة التي لديها القوة لتشكل زخما إيجابيا لتحقيق الدمج بصورة أو بأخرى أو بدرجة أو بأخرى ،
وفي الوقت نفسه تمتلك القوة لتشكل زخما هائال إلثبات أن الدمج مشروع موفق .
ومن هنا يكون السؤال ماذا يمكن أن تحقق عملية الدمج ؟ ما هي انعكاساتها االيجابية السلبية
على كل من األطفال ذوي اإلعاقات أنفسهم واألطفال العاديين أنفسهم في بيئة الدمج ؟
لقد تأرجحت نتائج كثير من الدراسات والبحوث في هذا الصدد فمنها من أكد وتناول االنعكاسات
االيجابية للدمج على كل من األطفال ذوي اإلعاقات والعاديين ،فعلى سبيل المثال ال الحصر
أشار ناصر الموسى ( )2000من خالل مراجعته المستفيضة لألدبيات والدراسات التي تناولت
انعكاسات الدمج بأنه يشكل وسيلة تعليمية مرنة يمكن من خاللها وزيادة وتطوير وتنوع البرامج
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المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقات وزيادة فرص التقبل االجتماعي لألطفال ذوي اإلعاقات من قبل
أقرانهم  .كما تساعد عملية الدمج األطفال ذوي اإلعاقات على تحقيقهم إلنجا از أكاديميا مقبوال
بدرجة كبيرة خاصة في مهارات الكتابة واللغة االستقبالية ويقدم لهم الفرص التعليمية والنماذج

االجتماعية عن األطفال في فصول التربية الخاصة (ديان برادلي وآخرون  )2000،ويكونون أكثر
انتباه للمعلم عن غيرهم من األطفال(  .)2002، Wallace,T et alواقل في السلوكيات غير المرغوبة
مقارنة بزمالئهم من األطفال في الفصول الخاصة(.)2003، Rafferty ,Y et al

وتسهم بيئة الدمج في إيجاد التعلم التعاوني وممارسة التدريس الخاص بطريقة فعالة بين كل من

األطفال ذوي اإلعاقات واألطفال العاديين ( .(2003، Artilesوبالتالي يحققون نمواً اجتماعياً أكثر
مالئمة مما يقلل الوصمة باإلعاقة والتصنيف التي تصاحب برامج العزل مما يمكنهم من تعميم

مهاراتهم في البيئة غير المعيقة ويوفر فرص التفاعل االجتماعي مع أقرانهم من العاديين من خالل
تأثير على المخرجات االجتماعية لدى األطفالBuysse (.
األنشطة المختلفة  ،وعليه يكون للدمج
اً
.)2002،,V et al

أما بالنسبة لألطفال العاديين فيساعدهم الدمج في اكتساب مهارات ومفاهيم مفيدة كتطور القدرة
على التحمل واحترام الفروق فيما بينهم وأعظم المكاسب التي يحققها الدمج لهم يتمثل في أنهم
تعلموا قيما تمكنهم من دعم الدمج الشامل لجميع المواطنين في جميع مناحي الحياة (ديان برادلي

وآخرون .)2000،وفي التغلب على التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقات بسبب نقص الوعي
والمعلومات وقلة أو عدم وجود خبرة للتعامل أو العيش بالقرب منهم  ،ودعم المبادرات المستهدفة
التي تقوي من قدرة هؤالء األطفال وأسرهم للتأكيد على حقوقهم والتوجه نحو تحقيق أولوياتهم ،
وبالتالي تحسين نوعية التعليم للجميع فهو كمحفز لتغيير العملية التعليمية والوصول إلى جودة
التعليم (.اليونسكو ،بدون تاريخ).
ويعد الدمج تحديا أمام المعلمين إلعداد أساليب تدريس فعالة تركز بصورة أكثر حول الطفل وتقوم
على المشاركة مما يفيد كافة األطفال حيث يكون المعلمين أكثر فعالية في فصول الدمج لتعليم
وتدريب هؤالء األطفال .)2002، Wallace,T et al (.

وعل ددى ال ددرغم م ددن ه ددذه االيجابي ددات الت ددي يحققه ددا ال دددمج إال أن هن دداك نت ددائج كثي ددر م ددن الد ارس ددات
والبحددوث التددي تناولددت انعكاسددات الدددمج السددلبية علددى كددل مددن األطفددال ذوي اإلعاقددات والعدداديين ،
فعلددى سددبيل المثددال ال الحصددر يلخددص عبددد اهلل احمددد عبدداس ( )1991تلددك االنعكاسددات كمددا ي ارهددا
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المعارضددون بددان معلمددي الفصددول العاديددة غيددر مددؤهلين للتعامددل مددع هدؤالء  ،كمددا أن هدؤالء األطفددال
بحاجة للكثير مدن الجهدد والوقدت األمدر الدذي سديؤدي إلدى تدأخر نمدو وتقددم األطفدال العداديين  ،كمدا
سدديحرم ذوي اإلعاقددات مددن الخدددمات والب درامج الخاصددة ممددا يددؤدي إلددى تفدداقم وضددعهم وتددأخرهم فددي

الجوانددب األكاديميددة واالجتماعيددة بصددورة أكثددر سددوءا (عبددد اهلل احمددد عبدداس  ،)1991،يضدداف إلددى
ذلك ما قد يحمله معلمو الفصول العادية واألطفال العاديين من اتجاهات سدلبية نحدو هدؤالء األطفدال
 ،حيددث وجددد كددل مددن  )2002( Pivik,C&Laflammeأن هددذه االتجاهددات اتسددمت بالسددلبية واالنع دزال
وأحيانددا السددلوك العدددواني نتيجددة عددن معرفددة وفهددم ووعددي بطبيعيددة ه دؤالء األطفددال ذوي اإلعاقددات
األمددر الددذي سدديؤدي إلددى عدزلهم عددن أقدرانهم العدداديين ويخلددق وصددمه داخددل الفصددول العاديددة إضددافة

إلى ذلك أن هذه الفصول غير مهيأة لتوفير احتياجات هؤالء األطفال .

وهددو مددا أشددار إليدده ديددان برادلددي وآخددرون ( )2000إلددى أن الدددمج قددد يحدددث نوعددا مددن التمييددز
االجتماعي  Social Discriminationنحو األطفال ذوي اإلعاقدات نتيجدة هدذه االتجاهدات السدلبية
وعددالوة علددى ذلددك فددإن أوليدداء األمددور الددذين اعتددادوا علددى أن يتلقددى أطفددالهم التعلدديم فددي مجموعددات

ص ددغيرة ق ددد يخشد دون م ددن أن يك ددون توظي ددف البد درامج ف ددي فص ددول التربي ددة العادي ددة غي ددر كافي ددا لتلبي ددة
احتياجددات أطفددالهم ذوي اإلعاقددات  ،إضددافة إلددى أن هندداك أض درار محتملددة علددى األطفددال ذوي
اإلعاقات في فصول الدمج كانخفاض تقدير الذات لديهم .وعلى الرغم مما حققه هدؤالء األطفدال فدي
فصددول الدددمج فددي النمددو اللغددوي والمهددارات االجتماعيددة وانخفدداض السددلوكيات غيددر المرغوبددة مقارنددة
بددزمالئهم مددن األطفددال فددي الفصددول الخاصددة ( )2003، Rafferty ,Y et alإال أن كثيددر مددن نتددائج

الدراسات لم تقرر بصورة واضحة جدوى عملية الدمج أو توحيد المسار.

وعليه يمكننا القول بأن سياسة الدمج هي التطبيق التربوي للمبدأ العام الذي يوجه خدمات
التربية الخاصة نحو التطبيع نحو العادية  Normalizationفي أقل البيئات قيودا تلك الفلسفة التي
يجب أن تقلل من اآلثار المدمرة للوصمة التي تقترن بالطفل وتتيح الفرصة أمامه للتفاعل مع أقرانه
العاديين والتعلم منهم ويؤهله للعمل والتعامل مع اآلخرين في بيئة اقرب إلى المجتمع الكبير وأكثر

تمثيال له مما يحقق له نمواً أفضل من الجانب األكاديمي واالجتماعي  ،أما بالنسبة للمجتمع

فباإلضافة إلى انه متسقا ومتوافقا مع قيم المجتمع واألخالقية والثقافية مما يعزز نمو المجتمع

ووعيه في فهم وتقدير الفروق الفردية بين الناس ويوفر الفرصة لتقديم الخدمات الخاصة لألطفال
المعرضين للخطر  At Riskكذلك دون أن يوصموا بآية وصمة تؤثر عليهم  ،والذي يتحقق من

خالل اإلعداد الجيد للتحول واالنتقال من نموذج تقديم الخدمة القائم على االنعزال إلى نموذج
الدمج.
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دراسات وبحوث سابقة :
سوف يتم استعراض بعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية :
أجددرى عبددد الحكدديم ج دواد المطددر وآخددرون ( )2003د ارسددة اسددتطالعية حددول أثددر دمددج مسددتخدمي
الك ارسددي المتحركددة علددى اتجاهددات األطفددال العدداديين نحددو التربيددة البدنيددة المدمجددة  ،وتكونددت عينددة

الدراسة ( )30طفدال و( )33طفلدة بمتوسدط عمدر زمندي ( )11.2التدي قسدمت إلدى ثدالث مجموعدات
متكافئددة وفقددا للعمددر والجددنس والمسددتوى االقتصددادي –االجتمدداعي وتكونددت كددل منهددا مددن  10أطفددال
ذكددور و 11طفلددة  ،المجموعددة األولددى وتمثددل مجموعددة الدددمج المددنظم شدداركت أطفالهددا فددي أنشددطة
حركيددة تعاونيددة مددع أقدرانهم مسددتخدمي الك ارسددي المتحركددة ،ومثلددت المجموعددة الثانيددة مجموعددة الدددمج
غيدر المدنظم التدي شددارك أطفالهدا فدي أنشددطة حركيدة غيدر تعاونيدة مددع مسدتخدمي الك ارسدي المتحركددة

بطريقددة اختياريدة وقددد تضددمنت كددل مددن المجمددوعتين طفلددين إضددافيين مسددتخدمين لك ارسددي متحركددة ،
أما المجموعة الثالثة مجموعة ضدابطة لدم تتضدمن أي طفدل ذوي اإلعاقدات ولدم يكدون لهدم اتصدال
مباشر بذوي اإلعاقات قبل هذه الدراسة .وقد استخدم مقياس اتجاهدات األطفدال نحدو التربيدة البدنيدة
المدمجة المعدل لمارتن بلوك الذي تم تعريبه وتقنينده علدى المجتمدع .وأسدفرت نتدائج الد ارسدة عدن أن
اتجاهات أطفال الدمج المنظم العامة نحو التربية البدنيدة الممدجدة كاندت أكثدر إيجابيدة مدن اتجاهدات

أطفددال الدددمج غيددر المددنظم أو المجموعددة الضددابطة  ،وكانددت اتجاهددات اإلندداث العامددة كانددت أكثددر
ايجابية من اتجاهات الذكور في المجموعات الثالث .
أمددا د ارسددة  )2003( Rafferty ,Y et alفقددد تناولددت تددأثيرات الدددمج علددى نمددو اللغددة والمهددارات
االجتماعيددة لدددى األطفددال ذوي اإلعاقددة فددي مرحلددة مددا قبددل المدرسددة  ،وتكونددت عينددة الد ارسددة مددن

حوالي ( )99من األطفدال بمرحلدة الطفولدة البداكرة فدي بعدض فصدول الددمج والفصدول الخاصدة بدذوي
اإلعاقات بالروضة .وقد أسفرت نتدائج الد ارسدة عدن أن األطفدال فدي فصدول الددمج قدد حققدوا درجدات
أعلددى فددي النمددو اللغددوي والمهددارات االجتماعيددة عددن األطفددال فددي فصددول التربيددة الخاصددة  ،اإل أنهددم
كانوا أقل في السلوكيات غير المرغوبة مقارنة بزمالئهم من األطفال في الفصول الخاصة.
ومن ناحية أخرى أجرى دراسة

)2002( Buysse ,V et al

دراسة هدفت إلى تقييم التأثيرات

االجتماعية على تكوين العالقات بين كل من األطفال العاديين واألطفال الذين يعانون من
صعوبات بمرحلة الطفولة الباكرة .وتكونت عينة الدراسة من حوالي ( )120طفال لديهم صعوبات
و( )213من األطفال العاديين في برنامج الدمج بمرحلة ما قبل المدرسة  .وقد أسفرت نتائج الدراسة
عن أن األطفال العاديين في فصول الدمج أظهروا داللة أكثر في تكوين العالقات عن األطفال
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الذين لديهم صعوبات في نفس الصف وان فصول الدمج لها تأثير على المخرجات االجتماعية
لدى األطفال.
في حين تناولت دراسة  )2002( Pivik ,J et alتقييم بعض مدارس الدمج بعد مرور  22سنه من

وجهه نظر التالميذ ذوي اإلعاقة ووالديهم للمعوقات التي واجهتهم وتوصياتهم للتغلب عليها

.حيث تكونت عينة الدراسة من ( )12طفال من ذوي اإلعاقة الحركية ممن تراوحت أعمارهم الزمنية
من ( )12-9سنة و( )12من ووالديهم  ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود معوقات في أربعة
مجاالت تمثلت في البيئة المادية (مثال المداخل الضيقة والمنحدرات )،واالتجاهات السلبية
المقصودة (كالعزلة ،المشاغبة)  ،واالتجاهات السلبية غير المقصودة( كنقص المعرفة والفهم لذوي

اإلعاقة)  ،ومعوقات جسمية (كنقص المهارات اليدوية لذوي اإلعاقة الحركية ).

بينما بحثت دراسة كل من  )2002( Rea ,P et alفي العالقة بين وضع برامج الدمج والتربية
الخاصة والمخرجات األكاديمية والسلوكية لذوي صعوبات تعلم  .وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن
الطالب في فصول الدمج قد حققوا درجات أعلى في االختبارات المقننة ولم يسجلوا سلوكيات غير
مرغوبة وكانت أكثر حضو ار إلى المدرسة عن أقرانهم في برامج التربية الخاصة .

بينما بحثت دراسة  )2002( Wallace,T et alفي سلوك المعلم واستجابات كل من التالميذ ذوي
اإلعاقات والعاديين في فصول الدمج .وتكونت عينة الدراسة من ( )2مدارس ثانوية واستخدم
الباحثين أسلوب المالحظة حيث أجريت حوالي  199مالحظة في  111فصل للدمج .وأسفرت نتائج
الدراسة عن مستويات أعلى في االلتزام األكاديمي ومستويات اقل في السلوكيات غير المالئمة لدى

التالميذ ذوي اإلعاقات عن التالميذ العاديين والمعلمين كانوا أكثر فعالية في فصول الدمج حيث
أمضوا أكثر من حوالي  %52من الوقت في تعليم وتدريب والتفاعل مع هؤالء التالميذ.
وبالنسبة ل دراسة Tamm & Prellwitz

()1002

فقد هدفت إلى التعرف علدى األفكدار واالنطباعدات

أطفددال مرحلددة الطفولددة البدداكرة والوسددطي حددول األطفددال ذوي اإلعاقددة الجسددمية مسددتخدمي للك ارسددي
المتحركة .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )21طفل بواقدع ( )19فدي مرحلدة الطفولدة المبكدرة ()1مدن

الددذكور ( )1مددن اإلندداث ممددن تراوحددت أعمددارهم الزمنيددة ح دوالي  9سددنوات  )19( ،طفددال مددن أطفددال
المرحلة االبتدائية في الصف الثاني بواقع ( )1مدن الدذكور  ،و( )1مدن اإلنداث بمتوسدط عمدر زمندي
 1سددنوات ،و( )19طفددال مددن الصددف ال اربددع ابتدددائي بواقددع ( )1مددن الددذكور و( )1مددن اإلندداث بمتوسددط
عمر زمني  9سنوات واستخدم أسلوب الرسدم فدي التعدرف علدى انطباعدات األطفدال .وأسدفرت نتدائج
10

الد ارس ددة ع ددن أن هن دداك ترحي ددب م ددن األطف ددال الع دداديين لمش دداركة األطف ددال ذوي اإلعاق ددات وتك ددوين
صداقات معهم ولم تكن هناك فروق دالة إحصائيا بين الجنسين .
دراسة

 ( 2001)Smith L& Williams Jالتي تناولت تطور فهم األطفال للعجز الجسمي

والمعرفي واالجتماعي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )55طفالً قسمت العينة إلى أربعة مجموعات
تراوحت أعمارهم الزمنية على التوالي من ( )2-2سنوات ومن ( )5-9سنوات ومن ( )10-9سنوات

ومن ( )12-11سنة  .وقد تم مقابلة األطفال للتعرف على أفكارهم حول قدرات األطفال ذوي
اإلعاقات الجسمية والحسية وصعوبات التعلم واالضطرابات االنفعالية  .وأسفرت نتائج الدراسة عن
وجود فروق دالة بين األطفال تبعا لمتغير العمر الزمني للحكم على قدرات األطفال

ذوي

اإلعاقات وان فهم األطفال لنتائج اإلعاقة أو العجز كوظيفة لنوع اإلعاقة.
في حين حاولت دراسة كل من عمرو رفعت وهانم صالج توفليس (  )2000التحقق من فاعلية
عملية الدمج في تحسين بعض مظاهر الصحة النفسية لدى عينة من األطفال ضعاف السمع .

وتكونت عينة الدراسة من ( )20طفال وطفلة من ضعاف السمع  )20( ،طفال وطفلة من ضعاف
السمع الذين يتعاملون بنظام الدمج بمتوسط عمري قدره 9,2سنة  ،و( )20طفال وطفلة من الذين
يتعاملون بنظام العزل بمتوسط عمري 9,3سنة  ،وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين فرعيتين األولى
التي تم دمجها داخل مدرسة عادية بعد المرور بفترة إعداد في أحد الجمعيات األهلية معاهد األمل
للصم وضعاف السمع  .واستخدم الباحثان استمارة البيانات األولية من إعدادهما ،ومقياس التوافق

االجتماعي االنفعالي لميدو كاندال .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين

متوسطات درجات أطفال العينة ( المندمجين ) والمنعزلين الذكور واإلناث على بعد التوافق
االجتماعي لصالح األطفال المندمجين عن المنعزلين وقد حقق اإلناث درجات أفضل من الذكور
في هذا البعد  ،كما وجدت فروق دالة إحصائيا في بعد صورة الذات وبعد التوافق االنفعالي لدى
المندمجين عن المنعزلين ولم تكن هناك فروق بين الذكور واإلناث .
دراسة  )1000 (Maras P& Brown Rالتي تناولت أنماط التأثيرات المختلفة للتواصل على
اتجاهات األطفال حول أقرانهم األطفال ذوي اإلعاقات ،حيث تكونت عينة الدراسة من ()229
طفل من العاديين ممن تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين 11-2سنة بواقع ( )121من الذكور و()121

من اإلناث .واستخدم في الدراسة إدراك األطفال ألقرانهم األطفال ذوي اإلعاقات ،وأسفرت نتائج
الدراسة عن وجود ارتباط بين نوع االتصال مع األطفال ذوي اإلعاقة وادراكاتهم للخصائص
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النفسية والجسمية لكل من أقرانهم ذوي اإلعاقة سواء الذين يتواصلون معهم أم ال ،وان هناك تعميم
للخصائص واألحكام من إلعاقة إلعاقة أخرى كنتيجة لنوعين من االتصال .
تعقيب على الدراسات السابقة :
يتضح من خالل استعراض نتائج بعض الدراسات السابقة والبحوث ما يلي :
 .1أن للدددمج انعكاس دداته االيجابيددة عل ددى األطف ددال ذوي اإلعاق ددات تمثل ددت ف ددي تنمي ددة ف ددي مه ددارات
الكتابة واللغة االستقبالية وايجاد فرص التعلم التعاوني بطريقة فعالدة بدين كدل مدن األطفدال ذوي
اإلعاقددات واألطفددال العدداديين  ،كمددا يدوفر فددرص التفاعددل االجتمدداعي بيددنهم مددن خددالل األنشددطة

المختلفدة  ،ممددا يقلددل الوصدمة باإلعاقددة والتصددنيف التدي تصدداحب بدرامج العدزل ممددا يمكددنهم مددن
تعميم مهاراتهم للبيئة غير المعيقة.
 .2كم ددا أن لل دددمج انعكاس دداته الس ددلبية المتمثل ددة ف ددي اتجاه ددات األطف ددال الع دداديين نح ددو أقد درانهم ذوي
اإلعاقات التي تتسم بالسلبية واالنعزال وأحيانا السلوك العدواني نتيجة عددم معرفدة وفهدم ووعدي
بطبيعية هؤالء األطفال األمدر الدذي سديؤدي لعدزلهم عدن أقدرانهم العداديين ويخلدق وصدمه داخدل
الفصول العادية إضافة لذلك أن هذه الفصول غير مهيأة لتوفير احتياجات هؤالء األطفال .
 .3ارتب داط االتجاهددات اإليجابيددة نحددو دمددج األطفددال ذوي اإلعاقددات ايجابيددا مددع الخب درات التفاعددل
وأنماط التواصل االيجابيدة مدع ذوي اإلعاقدات .وأن األطفدال اإلنداث أكثدر ايجابيدة فدي اتجاهداتهم
من الذكور نحو الدمج .
 .2أن من التحديات التي تواجه الدمج تبعا لوجهة نظر األطفال ووالديهم البيئة المادية واالتجاهات
السلبية غير المقصودة والتحديات جسمية (كنقص المهارات اليدوية لذوي اإلعاقة الحركية ).
إجراءات الدارسة :
عينة الدراسة :
تكونت عينة الدراسة من  60طفال بواقع ( )30طفالً من مدرسة القادسية النموذجية االبتدائية للبنيدين

و( )30طفلة من مدرسة الشقب االبتدائية للبندات أعمدارهم الزمنيدة مدا بدين  12-9سدنة  ،و  32طفدالً
ذوي اإلعاقددة الجسددمية بواقددع ( )15طف دالً مددن مدرسددة القادسددية النموذجيددة االبتدائيددة للبنيددين و()11

طفلة من مدرسة الشقب االبتدائية للبنات.
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أدوات الدراسة :
تكونت أداة الحالية من استمارة من إعداد الباحثان تضمن الجزء األول بيانات أولية عن الطفل
وتضمن الجزء الثاني اسئلة المقابلة .
نتائج الدراسة :
النتائج المتعلقة بالسؤال األول :
 .1ما انطباعات وأفكار كل من األطفال العاديين واألطفال ذوي اإلعاقات الجسمية حول الدمج ؟
سوف تتم اإلجابة على هذا السؤال وفقا لالتي :
أ.عرض أراء األطفال عن الدمج من حيث تواجد األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية معهم بالمدرسة
والفصل الدراسي وتقيميهم للدمج نجاحه /عدم نجاحه واألسباب الكامنة وراء ذلك.

ب .عرض أراء األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية عن الدمج من حيث تواجدهم مع األطفال العاديين
المدرسة والفصل الدراسي وتقيميهم للدمج نجاحه /عدم نجاحه واألسباب الكامنة وراء ذلك.
أ .نتائج األطفال العاديين :
.1نتائج أطفال مدرستي القادسية النموذجية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات
جدول (  :)1انطباعات األطفال العاديين حول دمج األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية
بمدرسة الشقب االبتدائية للبنات

اإلجابة

م

االجابات

نعم

ال أعرف

ال

ت

%

ت

%

ت

%

1

أرحب بوجود األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية معي بالمدرسة

20

100

-

-

-

-

2

أرحب بوجود األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية معي في الفصل

39

8232

3

636

-

-

3

أرى أن وجود األطفال ذوي اإلعاقة بالمدرسة معنا مشروع ناجح

20

100

-

-

-

-

يتضح من الجدول ( )1انطباعات أطفال مدرسة الشقب االبتدائية للبنات حول دمج األطفال ذوي
اإلعاقة الجسمية معهم في المدرسة والفصل كانت ايجابية وذلك بنسبة ( )%8232( ، )%100على
التوالي وبالتالي يعد مشروع الدمج من وجهه نظرهم مشروعا ناجحا بنسبة ( )%100وذلك لعدة
أسباب كما ستتضح من خالل جدول (.)3
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جدول ( :) 2أسباب نجاح مشروع الدمج كما يدركها األطفال العاديين بمدرسة الشقب االبتدائية للبنات
أسباب نجاح مشروع الدمج

م

ت

%

1

يعد وجود األطفال ذوي اإلعاقة بالمدرسة العادية دافعا لهم للتعلم.

35

9232

3

دمددج ذوي األطفددال ذوي اإلعاقددة الجسددمية بالمدرسددة يعنددي أنهددم مثددل األطفددال اآلخ درين ال

32

9636

يختلفون عنهم.
2

يسدداعد دمددج ذوي األطفددال ذوي اإلعاقددة الجسددمية بالمدرسددة علددى تكددوين صددداقات بددين

9232

33

األطفال بعضهم البعض .

يتضح من الجدول ( )3أسباب نجاح مشروع الدمج كما يدركها أطفال مدرسة الشقب االبتدائية
للبنات بأنه كان دافعا لألطفال ذوي اإلعاقة الجسمية للتعلم بنسبة ( )%9232ويؤكد على أنهم مثل
األطفال اآلخرين ال يختلفون عنهم ذلك بنسبة ( ، )%9636وأخي ار ساعدهم على تكوين صداقات بين
األطفال بعضهم البعض بنسبة (. )%9232
 .2نتائج األطفال بمدرسة القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين :
جدول (  :)2انطباعات األطفال العاديين حول دمج األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرسة القادسية
النموذجية االبتدائية للبنيين

اإلجابة

م
العبارات

نعم

ال اعرف

ال

ت

%

ت

%

ت

%

1

أرحب بوجود األطفال ذوي اإلعاقات معي بالمدرسة

20

100

-

-

-

-

3

أرحب بوجود األطفال ذوي اإلعاقات معي بالفصل

35

92.2

2

10

3

6.9

2

أرى أن وجود األطفال ذوي اإلعاقة بالمدرسة معنا مشروع ناجح

39

8232

-

-

3

636

يتضح من الجدول ( )3انطباعات األطفال مدرسة القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين االيجابية
حول دمج األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية معهم في المدرسة والفصل وذلك بنسبة (، )%100

( )%9232على التوالي وبالتالي يعد مشروع الدمج من وجهه نظرهم مشروعا ناجحا بنسبة ()%8232

وذلك لعدة أسباب كما يوضحها الجدول (.)2
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جدول رقم ( :) 4أسباب نجاح مشروع الدمج كما يدركها األطفال العاديين بمدرسة القادسية النموذجية للبنيين
ت

%

أسباب نجاح مشروع الدمج

م
1

يساعد األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية على التعلم مثل األطفال العاديين.

35

92.2

3

يتيح فرص التفاعل بين األطفال العاديين وذوي اإلعاقات

32

90

2

يقدم المساعدة لألطفال ذوي اإلعاقات الجسمية بالمدرسة

31

90

2

يؤدي إلى الشعور بالسعادة بين األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال العاديين

31

90

يتضددح مددن الجدددول ( )2أسددباب نجدداح مشددروع الدددمج كمددا يدددركها أطفددال مدرسددة القادسددية النموذجيددة
االبتدائية للبنيين في المدرسة بأنه ساعد األطفال ذوي اإلعاقدة الجسدمية علدى الدتعلم مثدل األطفدال

اآلخد درين بنس ددبة ( ، )%9232وات دداح له ددم ف ددرص التفاع ددل م ددع األطف ددال ( ، )%90وق دددم له ددم المس دداعدة
بالمدرسة ( ، )%90وبالتالي أدى إلى الشعور بالسعادة بين كل من األطفال العاديين واألطفال ذوي
اإلعاقة الجسمية (. )%90
.3نتائج أطفال مدرستي القادسية النموذجية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات
جدول ( :)5انطباعات األطفال العاديين حول دمج األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة
بمدرستي القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات
م

اإلجابة

العبارات

نعم

ال أعرف

ال

ت

%

ت

%

ت

%

1

أرحب بوجود األطفال ذوي اإلعاقات معي بالمدرسة

60

100

-

-

-

-

3

أرحب بوجود األطفال ذوي اإلعاقات معي بالفصل

55

8136

5

932

3

232

2

أرى أن وجود األطفال ذوي اإلعاقة بالمدرسة معنا مشروع ناجح

59

8636

-

-

3

232

يتضح من الجدول ( )5انطباعات أطفال مدرستي كل من القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين
والشقب االبتدائية للبنات االيجابية حول دمج األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية معهم في المدرسة
والفصل وذلك بنسبة ( )%8136( ، )%100على التوالي  ،وعلى الرغم من ما نسبته ( )%932ال
يرحب بوجود هؤالء األطفال معه بالفصل و( )%232ال يعرف  ،إال أن مشروع الدمج يعد مع وجهه
نظرهم مشروعاً ناجحا بنسبة ( )%8636وذلك لعدة أسباب كما يوضحها الجدول (.)6
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جدول ( :) 6أسباب نجاح مشروع الدمج كما يدركها األطفال العاديين بمدرستي القادسية النموذجية
االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات
ت

%

أسباب نجاح مشروع الدمج

 1يتيح فرص التفاعل بين كل من األطفال العاديين واألطفال ذوي اإلعاقات

26

9636

 3وجود األطفال ذوي اإلعاقة بالمدرسة العادية كان دافعا لهم للتعلم.

35

2136

 2يساعد األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية على التعلم مثل األطفال العاديين.

35

2136

 2دمج ذوي األطفال ذوي اإلعاقة بالمدرسة يعني أنهم مثل اآلخرين ال يختلفون عنهم.

32

2932

 5يقدم المساعدة لألطفال ذوي اإلعاقات الجسمية بالمدرسة

31

25

 6يؤدي إلى الشعور بالسعادة بين األطفال ذوي اإلعاقة واألطفال العاديين

31

25

م

يتضح من الجدول ( )6أسباب نجاح مشروع الدمج كما يدركها أطفال مدرستي كل من القادسية
النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات بأنه يتيح فرص التفاعل بين كل من األطفال
العاديين واألطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بنسبة ( ، )%9636كما أنه يعد دافعا لهم للتعلم وبالتالي
يساعد على التعلم مثل األطفال العاديين بنسبة ( ، )%2136وان هذا المشروع يؤكد على أنهم مثل
األطفال اآلخرين ال يختلفون عنهم ذلك بنسبة ( ، )%29.3وقدم لهم المساعدة بالمدرسة (، )%25
وبالتالي أدى إلى الشعور بالسعادة بين كل من األطفال العاديين واألطفال ذوي اإلعاقة الجسمية
(. )%25
ب .نتائج األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية :
.1نتائج أطفال مدرسة الشقب االبتدائية للبنات
جدول (  :) 7انطباعات األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرسة الشقب االبتدائية للبنات حول تواجدهم
بالمدرسة

اإلجابة

م
العبارات

نعم

ال اعرف

ال

ت

%

ت

%

ت

%

16

8231

1

539

-

-

 3أفضل البقاء في الفصل مع األطفال العاديين

16

8231

1

539

-

-

 2أرى أن وجود األطفال ذوي اإلعاقة بالمدرسة معنا مشروع ناجح

16

8231

-

-

1

539

1

ارغب في االستمرار بالمدرسة العادية مع األطفال العاديين

16

يتضح من الجدول ( )9انطباعات أطفال الشقب االبتدائية للبنات ذوي اإلعاقة الجسمية االيجابية
حول وجودهم في المدرسة والفصل وذلك بنسبة ( )%8231( ، )%8231على التوالي على الرغم من
ما نسبته ( )%539ال يرغب في االستمرار بالمدرسة والفصل مع األطفال اال أن مشروع الدمج يعد
مع وجهه نظرهم مشروعاً ناجح بنسبة ( )%8231وذلك لعدة أسباب كما يوضحها الجدول (.)9
جدول (  :) 9أسباب نجاح مشروع الدمج كما يدركها األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرسة
الشقب االبتدائية للبنات
أسباب نجاح مشروع الدمج

م

ت

%

1

التفاعل وتكوين صداقات مع األطفال العاديين

19

100

3

مشاركة األطفال العاديين في األنشطة المختلفة

16

8231

2

مساعدة األطفال لنا في الفصل والمدرسة

16

8231

2

الشعور بالراحة والسعادة مع األطفال العاديين

16

8231

5

التعلم من األطفال العاديين

12

9332

6

تقليل الشعور بالوحدة واالختالف عن األطفال العاديين

10

5939

9

المدرسة كبيرة وجميلة

9

29305

9

أسلوب المعلمات جيد في التعامل معنا.

9

29305

8

تعلم كثير من المهارات كالرياضيات والرسم

6

2532

10

عدد األطفال أكثر بالمدرسة

6

2532

11

تعريف المجتمع بقدرتنا وأننا ال نختلف عن اآلخرين

6

2532

يتضح من الجدول ( )9أسباب نجاح مشروع الدمج كما يدركها أطفال األطفال ذوي اإلعاقة
الجسمية بمدرسة الشقب االبتدائية للبنات بأنه يتيح فرص التفاعل وتكوين صداقات مع األطفال
العاديين واألطفال بنسبة ( ، )%100كما أنه يتيح فرص المشاركة مع األطفال العاديين في األنشطة
المختلفة ومساعدتهم ألطفال ذوي اإلعاقة الجسمية مما يحقق الشعور بالراحة والسعادة معهم بما
نسبته ( )%8231كما يساعد هذا المشروع على التعلم مثل األطفال العاديين بنسبة ( )%26وكلها تعد

أسباب نفسية ترتبط بهؤالء األطفال  .يلي ذلك أن المدرسة كبيرة وجملية ويضاف لذلك أسلوب

المعلمات الجيد في التعامل معنا بنسبة ( )%2532وأخي ار يعد هذا المشروع فرصه لتعلم الكثير من

17

المهارات كالرياضيات والرسم ووجود عدد اكبر من األطفال ثم فرص مناسبة لتعريف المجتمع
بقدرتنا وأننا ال نختلف عن اآلخرين بنسبة (. )%2532
.2نتائج تالميذ القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين ذوي اإلعاقة الجسمية
جدول (  :) 9انطباعات األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرسة القادسية النموذجية االبتدائية
للبنيين حول وجودهم بالمدرسة
م

اإلجابة

العبارات

نعم

ال أعرف

ال

ت

%

ت

%

ت

%

1

ارغب في االستمرار بالمدرسة العادية مع األطفال العاديين

11

111

-

-

-

-

2

أفضل البقاء في الفصل مع األطفال العاديين

17

9444

1

545

-

-

3

أرى أن وجود األطفال ذوي اإلعاقة بالمدرسة معنا مشروع ناجح

11

111

-

-

-

-

يتضح من الجدول ( )8انطباعات أطفال القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين ذوي اإلعاقة الجسمية
االيجابية حول وجودهم في المدرسة بنسبة ( )%100و ( )%8231يلي تواجدهم بالفصل مع األطفال

العاديين بنسبة ( ، )%8232وعلى الرغم من ما نسبته ( )%5.5ال يرغب في االستمرار الفصل مع
األطفال اال أن مشروع الدمج يعد مع وجهه نظرهم مشروعاً ناجح بنسبة ( )%100وذلك لعدة أسباب

كما يوضحها الجدول (.)10

18

جدول ( :) 11أسباب نجاح مشروع الدمج كما يدركها األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرسة القادسية
النموذجية االبتدائية للبنيين
م

اإلجابة

أسباب نجاح المشروع
ت

%

1

مساعدة األطفال لذوي اإلعاقة الجسمية في الفصل

19

11.1

2

التفاعل وتكوين صداقات مع األطفال العاديين

12

55.5

3

الشعور بالراحة والفرح مع األطفال العاديين

12

55.5

2

التعلم بشكل أفضل

13

52.2

2

مشاركة األطفال العاديين في األنشطة المختلفة

13

52.2

9

أسلوب المعلمات جيد في التعامل معنا

11

91.1

5

تعلم كثير من المهارات ت كالرسم والرياضيات

10

22.2

1

المدرسة كبيرة وجميلة

1

22.2

9

عدد األطفال أكثر بالمدرسة.

5

31.1

10

الشعور بأننا مثل اآلخرين ال نختلف عنهم

5

31.1

11

وجود صالة رياضية وغرفة الفنية

5

31.1

يتضح من الجدول ( )10أسباب نجاح مشروع الدمج كما يدركها أطفال األطفال ذوي اإلعاقة
الجسمية بمدرسة القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين بأنه يتيح فرص مساعدة األطفال لذوي
اإلعاقة الجسمية في الفصل بنسبة ( )%9939التفاعل وتكوين صداقات مع األطفال العاديين
واألطفال ومما يحقق الشعور بالراحة والسعادة معهم بما نسبته ( ، )%9939كما يساعد هذا المشروع
على التعلم بشكل أفضل ويتيح فرص المشاركة مع األطفال العاديين في األنشطة المختلفة بنسبة

( .)%9333ويضاف لذلك أسلوب المعلمات الجيد في التعامل معنا بنسبة ( )%6131وكلها تعد
أسباب نفسية ترتبط بهؤالء األطفال  ،كما يعد هذا المشروع فرصه لتعلم الكثير من المهارات
كالرياضيات والرسم بنسبة ( .)%5535يلي ذلك أن المدرسة كبيرة وجملية بنسبة ( ) %2232وأخي ار
ووجود عدد اكبر من األطفال ثم تأكيد الشعور بأننا مثل اآلخرين ال نختلف عنهم و وجود صالة
رياضية وغرفة الفنية بنسبة (. )%29.9

19

نتائج أطفال ذوي اإلعاقة الجسمية مدرستي القادسية النموذجية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات
جدول ( :)11انطباعات األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية حول دمجهم بمدرستي القادسية النموذجية االبتدائية
للبنيين والشقب االبتدائية للبنات
اإلجابة

م

البند

نعم

غير محدد

ال

ت

%

ت

%

ت

%

1

ارغب في االستمرار بالمدرسة العادية مع األطفال العاديين

22

8931

1

339

-

-

3

أفضل البقاء في الفصل مع األطفال العاديين

22

8931

1

339

2

أرى أن وجود األطفال ذوي اإلعاقة بالمدرسة معنا مشروع ناجح

22

8232

1

339

1

339

يتضح من الجدول ( )11انطباعات األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرستي القادسية النموذجية
االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات االيجابية حول وجودهم في المدرسة بنسبة (، )%8931
( )%8231يلي تواجدهم بالفصل مع األطفال العاديين بنسبة ( ، )%89.1وعلى الرغم من ما نسبته
( )%3.9ال يرغب في االستمرار في المدرسة و الفصل مع األطفال إال أن مشروع الدمج يعد مع
وجهه نظرهم مشروعاً ناجح بنسبة ( )%8232وذلك لعدة أسباب كما يوضحها الجدول (.)13

20

جدول (  :)12أسباب نجاح مشروع الدمج كما يدركها األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرستي
القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات
العبارات

ت

%

1

مساعدة األطفال لذوي اإلعاقة الجسمية في المدرسة والفصل

23

8132

3

التفاعل وتكوين الصداقات مع األطفال العاديين

21

9936

2

الشعور بالراحة والسعادة مع األطفال العاديين

20

9539

2

مشاركة األطفال العاديين في األنشطة المختلفة

38

9339

5

التعلم بشكل أفضل

39

9931

6

أسلوب المعلمات الجيد في التعامل معنا

18

5232

9

تعلم كل من المهارات مثل الرسم والرياضيات

19

5132

9

الشعور بأننا مثل اآلخرين ال نختلف عنهم

19

29.9

8

المدرسة كبيرة وجميلة

12

20

10

عدد األطفال أكثر بالمدرسة.

12

2931

11

وجود صالة رياضية وغرفة الفنية

9

30

يتضدح مدن الجددول ( )13أسددباب نجداح مشدروع الددمج كمددا يددركها األطفدال ذوي اإلعاقدة الجسددمية
بمدرسددتي القادسددية النموذجيددة االبتدائيددة للبنيددين والشددقب االبتدائيددة للبنددات بأندده يتدديح فددرص مسدداعدة

األطفال لذوي اإلعاقة الجسمية في المدرسة الفصدل بنسدبة ( )%8132التفاعدل وتكدوين صدداقات مدع
األطفددال العدداديين واألطفددال بنسددبة ( )%9936وممددا يحقددق الشددعور بال ارحددة والسددعادة معهددم بمددا نسددبته
( ، )%9539كما يساعد هذا المشروع على إتاحة فرص المشاركة مع األطفال العاديين في األنشدطة
المختلف ددة بنس ددبة ( )%9339وبالت ددالي ال ددتعلم بش ددكل أفض ددل بنس ددبة ( . )%9931ويض دداف ل ددذلك أس ددلوب
المعلم ددات الجي ددد ف ددي التعام ددل معن ددا بنس ددبة ( )%5232مم ددا ي ددنعكس عل ددى تعلد دم كثي ددر م ددن المه ددارات

كالرياضد دديات والرسد ددم بنسد ددبة ( ،)%5132ثد ددم تأكيد ددد الشد ددعور بأنند ددا مثد ددل اآلخ د درين ال نختلد ددف عد ددنهم
( )%2936يلددي ذلددك أن المدرسددة كبيدرة وجمليددة بنسددبة ( ) %20وأخيد ار ووجددود عدددد اكبددر مددن األطفددال
( )%2931و وجود صالة رياضية وغرفة الفنية بنسبة (. )%30

21

السؤال الثاني :
ما تأثيرات الدمج المختلفة على كل من األطفال العاديين واألطفال ذوي اإلعاقات الجسمية كما
يدركها األطفال أنفسهم ؟ سيتم اإلجابة عن هذا السؤال من خالل عرض :
أ .تأثيرات الدمج المختلفة كما يدركها األطفال أنفسهم األطفال بمدرستي القادسية النموذجية
االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات

ب .تأثيرات الدمج المختلفة كما يدركها األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية أنفسهم بمدرستي القادسية
النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات
ج .تددأثيرات الدددمج المختلفددة كمددا يدددركها األطفددال أنفسددهم بمدرسددتي القادسددية النموذجيددة االبتدائيددة
للبنيين والشقب االبتدائية للبنات:

د .المش ددكالت الت ددي تع ددرض لهد دا أطف ددال مدرس ددتي بمدرس ددتي القادس ددية النموذجي ددة االبتدائي ددة للبني ددين
والشقب االبتدائية للبنات منذ دمج األطفال ذوي اإلعاقات الجسمية بالمدرسدة كمدا يددركها األطفدال
أنفسهم.
أ.نتائج مدرسة القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين :
جدول (:) 13المشكالت التي واجهت أطفال مدرسة القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين
منذ دمج األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة كما يدركها األطفال أنفسهم
ت

%

المشكالت

م
1

التفكير المستمر في مستقبلهم

33

9232

3

الحديث المستمر عنهم وعن مشكالتهم في األسرة

33

9232

2

الخوف من التعرض لإلعاقة مثلهم

19

60

2

الشعور بالضيق المستمر

16

5232

5

مشاعر الحزن واألسى

16

5232

6

األحالم المزعجة

12

2636

يتضح من الجدول ( )12المشكالت التي واجهت أطفال مدرسة القادسية النموذجية االبتدائيدة للبنيدين
منذ دمج األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة كما يدركها األطفال أنفسدهم وهدي علدى التدوالي
التفكير المستمر في مستقبلهم والحديث المستمر عدن عدنهم وعدن مشدكالتهم فدي األسدرة (، )%9232

22

ثددم الخددوف مددن التعددرض لإلعاقددة مددثلهم ( )%60وبالتددالي الشددعور بالضدديق المسددتمر ومشدداعر الحددزن
واألسى ( .)%5232وأخي ار األحالم المزعجة (. )%2636
جدول ( :) 14المشكالت التي يتعرض لها ذوي اإلعاقة الجسمية منذ دمجهم بالمدرسة كما يدركها
أطفال مدرسة القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين أنفسهم
ت

%

المشكالت

م

29

99.9

2

السخرية من اآلخرين.

22

10

3

االعتداء عليهم وعلى أدواتهم من قبل اآلخرين.

22

10

 2عدم توافر التسهيالت المناسبة لهم .

22

10

 2عدم قدرتهم على التعلم مثل اآلخرين

20

99.9

 1عدم قدرتهم على المشاركة في األنشطة الرياضية في المدرسة

يتضح من الجدول ( )12المشكالت التدي يتعدرض لهدا ذوي اإلعاقدة الجسدمية مندذ دمجهدم بالمدرسدة
كمددا يدددركها أطفددال مدرسددة القادسددية النموذجيددة االبتدائيددة للبنيددين أنفسددهم وهددي علددى الت دوالي عدددم
قدددرتهم علددى المشدداركة فددي األنشددطة الرياضددية فددي المدرسددة ( ، )%8636ثددم السددخرية مددن اآلخ درين

السدخرية مددن اآلخدرين ( )%90وبالتددالي االعتدداء علدديهم وعلددى أدواتهددم مدن قبددل اآلخدرين وعدددم تدوافر
التسهيالت المناسبة لهم ( .)%90وأخي ار عدم قدرتهم على التعلم مثل اآلخرين (. )%6636
نتائج أطفال مدرسة الشقب االبتدائية للبنات :
جدول ( :)15المشكالت التي واجهت أطفال مدرسة الشقب االبتدائية للبنات

منذ دمج األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة كما يدركها األطفال أنفسهم
ت

المشكالت

%

م
1

التفكير المستمر في مستقبلهم

36

9636

3

مشاعر الحزن واألسى

33

9232

2

الخوف من التعرض لإلعاقة مثلهم

33

9232

2

الحديث المستمر عنهم وعن مشكالتهم في األسرة

33

9232

23

يتضددح مددن الجدددول ( )15المشددكالت التددي واجهددت أطفددال مدرسددة الشددقب االبتدائيددة للبنددات منددذ دمددج
األطفددال ذوي اإلعاقددة الجسددمية بالمدرسددة كمددا يدددركها األطفددال أنفسددهم وهددي علددى التدوالي التفكيددر
المسددتمر فددي مسددتقبلهم (  ، ) %9636ومشدداعر الحددزن واألسددى  ،ثددم الخددوف مددن التعددرض لإلعاقددة
مثلهم وأخي ار الحديث المستمر عن عنهم وعن مشكالتهم في األسرة (. )%9232

جدول ( :) 16المشكالت التي يتعرض لها ذوي اإلعاقة الجسمية منذ دمجهم بالمدرسة
كما يدركها أطفال مدرسة الشقب االبتدائية للبنات أنفسهم
ت

%

م

32

90

3

السخرية من اآلخرين.

32

90

2

االعتداء عليهم وعلى أدواتهم من قبل اآلخرين.

32

90

2

عدم قدرتهم على التعلم مثل اآلخرين.

32

9636

33

9232

1

5

المشكالت
عدم قدرتهم على المشاركة في األنشطة الرياضية في المدرسة

عدم قدرتهم على المشي

يتضح من الجدول ( )16المشكالت التدي يتعدرض لهدا ذوي اإلعاقدة الجسدمية مندذ دمجهدم بالمدرسدة

كمددا يدددركها أطفددال مدرسددة الشددقب االبتدائيددة للبنددات أنفسددهم وهددي علددى الت دوالي عدددم قدددرتهم علددى
المش دداركة ف ددي األنش ددطة الرياض ددية ف ددي المدرس ددة ث ددم الس ددخرية م ددن اآلخد درين الس ددخرية م ددن اآلخد درين
وبالت ددالي االعت ددداء عل دديهم وعل ددى أدواته ددم م ددن قب ددل اآلخد درين ( )%90ع دددم ق دددرتهم عل ددى ال ددتعلم مث ددل
اآلخرين ( ، )%9636وأخي ار عدم قدرتهم على المشي (.)%9232
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نتائج أطفال من مدرستي القادسية النموذجية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات:
جدول (  :) 17المشكالت التي تعرض لها أطفال مدرستي بمدرستي القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين
والشقب االبتدائية للبنات منذ دمج األطفال ذوي اإلعاقات الجسمية كما يدركها األطفال أنفسهم
م

اإلجابة

المشكالت

ت

%

1

التفكير المستمر في مستقبلهم

29

90

3

الحديث المستمر عنهم وعن مشكالتهم بالمدرسة مع األسرة

22

9232

2

الخوف من التعرض لإلعاقة مثلهم

20

6636

2

مشاعر الحزن واألسى

29

6232

5

الشعور بالضيق المستمر

16

3636

6

األحالم المزعجة

12

3232

يتضح مدن الجددول ( )19المشدكالت التدي تعدرض لهدا أطفدال مدرسدتي بمدرسدتي القادسدية النموذجيدة
االبتدائيددة للبنيددين والشددقب االبتدائيددة للبنددات منددذ دمددج األطفددال ذوي اإلعاقددات الجسددمية كمددا يدددركها
األطفد ددال أنفسد ددهم التفكيد ددر المسد ددتمر فد ددي مسد ددتقبلهم ( ، )%90الحد ددديث المسد ددتمر ع د دن عد ددنهم وعد ددن
مشكالتهم في األسرة ( ، )%9232ثم الخوف من التعرض لإلعاقة مثلهم ( ، )%6636ومشاعر الحزن
واألسى ( ، )%6232الشعور بالضيق المستمر(  ،)%3636وأخي ار األحالم المزعجة (. )%3232
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ب.المشكالت التي يتعرض األطفال ذوي اإلعاقات الجسمية في المدرسةة كمةا يةدركها أطفةال مدرسةتي القادسةية
النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات

جدول ( :)11المشكالت التي يتعرض األطفال ذوي اإلعاقات الجسمية في المدرسة كما يدركها األطفال
بمدرستي القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات
ت

%

المشكالت

م

 1عدم القدرة على المشاركة في األنشطة الرياضية في المدرسة

22

9139

 3التعرض للسخرية من قبل اآلخرين.

30

5232

2

االعتداء عليهم وعلى أدواتهم من قبل اآلخرين.

16

2239

2

عدم القدرة على التعلم مثل اآلخرين.

15

2336

 5عدم القدرة على المشي

15

2336

 6عدم توافر التسيهالت المناسبة لهم

12

3933

يتضح من الجدول ( )19المشكالت التي يتعرض لها ذوي اإلعاقدة الجسدمية مندذ دمجهدم بالمدرسدة
كمددا يدددركها أطفددال مدرسددة الشددقب االبتدائيددة للبنددات أنفسددهم وهددي علددى الت دوالي عدددم قدددرتهم علددى
المش دداركة ف ددي األنش ددطة الرياض ددية ف ددي المدرس ددة ث ددم الس ددخرية م ددن اآلخد درين الس ددخرية م ددن اآلخد درين
وبالت ددالي االعت ددداء عل دديهم وعل ددى أدواته ددم م ددن قب ددل اآلخد درين ( )%90ع دددم ق دددرتهم عل ددى ال ددتعلم مث ددل

اآلخرين ( ، )%9636وأخي ار عدم قدرتهم على المشي (.)%9232
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ب.تأثيرات الدمج المختلفة على األطفال ذوي اإلعاقة الجسةمية كمةا يةدركها األطفةال أنفسةهم بمدرسةتي القادسةية
النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات
 .1نتائج األطفال من اإلعاقة الجسمية بمدرسة القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين :
جدول ( :) 19المشكالت التي يتعرض األطفال ذوي اإلعاقات الجسمية بمدرسة القادسية النموذجية
االبتدائية للبنيين كما يدركها األطفال أنفسهم
ت

%

م

المشكالت

1

تعرضهم لالعتداء عليهم وعلى أدواتنا من قبل األطفال بالمدرسة

16

9939

3

السخرية منهم من قبل األطفال بالمدرسة

15

9232

2

عدم قدرتهم على التعلم كبقية األطفال بالمدرسة

12

9939

2

عدم تفهم حاجاتهم من قبل اآلخرين

12

9939

5

عدم توافر الباصات الخاصة لنقلنا من والى المدرسة.

12

9939

6

عدم توافر التسهيالت المناسبة لنا في المدرسة.

11

6131

يتض ددح م ددن الج دددول ( )18المش ددكالت الت ددي يتع ددرض األطف ددال ذوي اإلعاق ددات الجس ددمية بمدرس ددة
القادسددية النموذجي دة االبتدائيددة للبنيددين كمددا يدددركها األطفددال أنفسددهم وهددي تعرضددهم لالعتددداء علدديهم
وعلددى أدواتنددا مددن قبددل األطفددال بالمدرسددة ( )%9939ثددم السددخرية مددنهم مددن قبددل األطفددال بالمدرسددة

( ، )%9232عدددم قدددرتهم علددى الددتعلم كبقيددة األطفددال بالمدرسددة  ،ثددم عدددم تفهددم حاجدداتهم مددن قبددل
اآلخ درين ،وعدددم ت دوافر الباص دات الخاصددة لنقلنددا مددن والددى المدرسددة ، )%9939( .وأخي د ار عدددم ت دوافر
التسهيالت المناسبة لنا في المدرسة ()%6131

27

 .3نتائج األطفال من اإلعاقة الجسمية بمدرسة الشقب االبتدائية للبنات:

جدول ( ) 30

المشكالت التي يتعرض األطفال ذوي اإلعاقات الجسمية بمدرسة الشقب االبتدائية للبنات
كما يدركها األطفال أنفسهم

ت

%

المشكالت

م

 1عدم قدرتهم على المشاركة في األنشطة الرياضية في المدرسة

15

9933

 3عدم االهتمام بنا بالمدرسة

10

59.9

 2عدم توافر الباصات الخاصة لنقلنا من والى المدرسة

10

59.9

يتضح من الجدول ( )30المشكالت التي يتعرض األطفال ذوي اإلعاقات الجسمية بمدرسة الشدقب

االبتدائية للبنات كما يدركها األطفال أنفسهم هي عدم قدرتهم على المشداركة فدي األنشدطة الرياضدية
ف ددي المدرس ددة (  ) %9933ث ددم ع دددم االهتم ددام بن ددا بالمدرس ددة (، ) %5939وأخيد د اًر ع دددم تد دوافر الباص ددات
الخاصة لنقلنا من والى المدرسة. )%5939( .

نتائج األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرستي القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات :
جدول ( ) 31

المشكالت التي يتعرض األطفال ذوي اإلعاقات الجسمية بمدرستي القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب
االبتدائية للبنات كما يدركها األطفال أنفسهم

ت

%

المشكالت

م
1

عدم توافر الباصات الخاصة لنقلنا من والى المدرسة

32

6936

3

تعرضهم لالعتداء عليهم وعلى أدواتنا من قبل األطفال بالمدرسة

16

2539

2

عدم القدرة على المشاركة في األنشطة الرياضية في المدرسة

15

2339

2

السخرية منهم من قبل األطفال بالمدرسة

15

2339

5

عدم قدرتهم على التعلم كبقية األطفال بالمدرسة

12

20

6

عدم تفهم حاجاتهم من قبل اآلخرين

12

20

9

عدم توافر التسهيالت المناسبة لنا في المدرسة.

11

2132

9

عدم االهتمام بنا بالمدرسة

10

3936
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يتضح من الجددول ( )31المشدكالت التدي يتعدرض األطفدال ذوي اإلعاقدات الجسدمية بمدرسدتي
القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات كمدا يددركها األطفدال أنفسدهم هدي عددم
ت دوافر الباصددات الخاصددة لنقلنددا مددن والددى المدرسددة ( ، )%6936و تعرضددهم لالعتددداء علدديهم وعلددى

أدواتنا من قبل األطفال بالمدرسة ( ، )%2539عدم قدرتهم على المشاركة في األنشدطة الرياضدية فدي
المدرسددة ( ، ) %2339وتعرضددهم لسددخرية مددن قبددل األطفددال بالمدرسددة( ، ) %2339ثددم عدددم قدددرتهم
علددى الددتعلم كبقيددة األطفددال بالمدرسددة وعدددم تفهددم حاجدداتهم مددن قبددل اآلخ درين ( ، )%20عدددم ت دوافر
التسهيالت المناسبة لنا في المدرسة )%2132(.وأخي ار عدم االهتمام بنا بالمدرسة (. ) %3936
السؤال الثالث :
ما مقترحات كل من األطفال العاديين واألطفال ذوي اإلعاقات للتغلب على التحديات التي
واجهت األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية كما يدركها األطفال أنفسهم؟ سيتم اإلجابة على هذا
السؤال من خالل عرض :
أ.مقترحات أطفال مدرستي القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات.
ب .مقترحات األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرستي القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب
االبتدائية للبنات.

جدول (:) 33مقترحات األطفال بمدرسة القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين للتغلب على التحديات التي
واجهت األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية كما يدركها األطفال أنفسهم
المقترحات

م

ت

%

1

توفير أجهزة وأدوات خاصة بذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة

16

9939

3

تقديم مزيد من المساعدة والعون من قبل المعلمين واألطفال لألطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة

16

9939

2

توفير وجبات غذائية مناسبة لذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة

12

9333

2

توفير العالج الطبيعي بالمدرسة

12

9333

يتضددح مددن الجدددول ( )33مقترحددات األطفددال بمدرس دة القادسددية النموذجيددة االبتدائيددة للبنيددين للتغلددب
التي واجهت األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية كما يدركها األطفدال أنفسدهم هدي تدوفير أجهدزة وأدوات
خاص ددة ب ددذوي اإلعاق ددة الجس ددمية بالمدرس ددة ( ، )%9939تق ددديم مزي ددد م ددن المس دداعدة والع ددون م ددن قب ددل
المعلمات األطفال لذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة ( ، )%9939توفير وجبدات غذائيدة مناسدبة لدذوي
ر توفير العالج الطبيعي (.) %9333
اإلعاقة الجسمية بالمدرسة وأخي اً
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جدول (  :) 23مقترحات األطفال بمدرسة الشقب االبتدائية للبنات للتغلب على التحديات التي واجهت األطفال
ذوي اإلعاقة الجسمية كما يدركها األطفال أنفسهم
ت

%

المقترحات

م

 1تقديم المساعدة والعون لذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة

16

8231

 3مساعدتهم على اللعب والمرح.

15

9933

 2مساعدتهم على الدراسة والتفوق.

12

9332

 2مساعدتهم على استكمال المراحل الدراسية معنا

12

9332

 5مساعدتهم على المشي والحركة

12

9635

يتضح من الجدول ( )32مقترحات األطفدال بمدرسدة الشدقب االبتدائيدة للبندات للتغلدب علدى التحدديات
التددي واجهددت األطفددال ذوي اإلعاقددة الجسددمية كمددا يدددركها األطفددال أنفسددهم هددي تقددديم المسدداعدة
والعون لذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسدة ( ، )%82.1ثدم مسداعدتهم علدى اللعدب والمدرح (، )%99.3

ومسد دداعدتهم علد ددى الد ارسد ددة والتفد ددوق وعلد ددى اسد ددتكمال الم ارحد ددل الد ارسد ددية معند ددا ( )%9332وأخي د د اًر
مساعدتهم على المشي والحركة (.) %96.5

أ.مقترحات األطفال العاديين بمدرستي القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات.
جدول (  :) 24مقترحات أطفال مدرستي القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات
للتغلب على التحديات التي تواجه الدمج كما يدركها األطفال أنفسهم

ت

%

م

المقترحات

 1تقديم مزيد من المساعدة والعون من قبل المعلمين واألطفال لألطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة

23

5232

 3توفير أجهزة وأدوات خاصة بذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة

16

3636

 2مساعدتهم على اللعب والمرح.

15

35

 2مساعدتهم على الدراسة والتفوق.

12

3232

 5مساعدتهم على استكمال المراحل الدراسية معنا

12

3232

 6مساعدتهم على المشي والحركة

12

3232

 9توفير وجبات غذائية مناسبة لذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة

12

3136

 9توفير العالج الطبيعي بالمدرسة

12

3136
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يتضددح مددن الجدددول ( )32مقترحددات أطفددال مدرسددتي القادسددية النموذجيددة االبتدائيددة للبنيددين والشددقب
االبتدائيدة للبنددات للتغلدب علدى التحددديات التددي واجهدت األطفددال ذوي اإلعاقددة الجسدمية كمددا يدددركها
األطفال أنفسهم والمتمثلة في تقديم مزيد مدن المسداعدة والعدون مدن قبدل المعلمدين واألطفدال لألطفدال
ذوي اإلعاق ددة الجس ددمية بالمدرس ددة ( ، )%5232ت ددوفير أجهد دزة وأدوات خاص ددة ب ددذوي اإلعاق ددة الجس ددمية

بالمدرسة ( ، )%3636ثم مسداعدتهم علدى اللعدب والمدرح (، )%35ومسداعدتهم علدى الد ارسدة والتفدوق
وعلددى اسددتكمال الم ارحددل الد ارسددية معنددا و علددى المش دي والحركددة ( )%3232وأخي د اًر تددوفير وجبددات
غذائية مناسبة لذوي اإلعاقة الجسمية وكذلك توفير العالج الطبيعي بالمدرسة (.) %3136

ب.مقترحات األطفال ذوي اإلعاقةة الجسةمية بمدرسةتي القادسةية النموذجيةة االبتدائيةة للبنيةين والشةقب االبتدائيةة
للبنات.
جدول ( :) 25مقترحات أطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرسة القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين للتغلب على
التحديات التي واجهتهم كما يدركها األطفال أنفسهم
ت

%

المشكالت

م

 1توفير أجهزة وأدوات وخدمات تتناسب وذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة كاأللعاب وأدوات الرسم

16

99.9

 3مساعدتهم على االستمرار في المدرسة مع األطفال العاديين

15

9232

 2االهتمام بهم من قبل المعلمين بالمدرسة

12

9939

 2إتاحة فرصة مشاركتهم في أنشطة بالمدرسة المختلفة

12

9333

 5توفير العالج الطبيعي لهم بالمدرسة

12

9333

 6تفهم حاجاتهم من قبل المعلمين واألطفال بالمدرسة

12

9333

 9منع األطفال بالمدرسة من السخرية منهم واالعتداء عليهم وعلى أدواتهم

12

9333

يتضح من الجدول ( )35مقترحات أطفال ذوي

اإلعاقة الجسمية بمدرسة القادسية النموذجية

االبتدائية للبنيين للتغلب على التحديات التي واجهتهم كما يدركها األطفال أنفسهم وتمثلت في توفير
أجهزة وأدوات وخدمات تتناسب وذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة كاأللعاب وأدوات الرسم (،)%9939

مساعدتهم على االستمرار في المدرسة مع األطفال العاديين( ،)%9232و االهتمام بهم من قبل
المعلمين بالمدرسة( )%9939وأخي ار إتاحة فرص مشاركتهم في األنشطة المختلفة بالمدرسة ،و توفير
العالج الطبيعي لهم بالمدرسة  ،تفهم حاجاتهم

من قبل المعلمين واألطفال بالمدرسة و منع

األطفال بالمدرسة من السخرية منهم واالعتداء عليهم وعلى أدواتهم(. )%9333
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جدول ( :) 26مقترحات أطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرسة الشقب االبتدائية للبنات
للتغلب على التحديات التي واجهتهم كما يدركها األطفال أنفسهم
ت

%

المشكالت

م

 1توفير أجهزة وأدوات وخدمات تتناسب وذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة كاأللعاب وأدوات الرسم

16

8231

 3مساعدتهم على االستمرار في المدرسة مع األطفال العاديين

16

8231

 2تقديم مزيد من المساعدة والعون من قبل المعلمين األطفال بالمدرسة

15

9933

 2توفير وجبات غذائية مناسبة لألطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة

15

9933

 5توفير العالج الطبيعي بالمدرسة

15

9933

يتضح من الجدول ( )36مقترحات األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرسة الشقب االبتدائية للبندات
للتغلب على التحديات التي واجهتهم بالمدرسة كما يدركها األطفال أنفسدهم وتمثلدت فدي تدوفير أجهدزة
وأدوات وخد دددمات تتناسد ددب وذوي اإلعاقد ددة الجسد ددمية بالمدرسد ددة كاأللعد دداب وأدوات الرسد ددم (،)%82.1

مسدداعدتهم علددى االسددتمرار فددي المدرسددة مددع األطفددال العدداديين( ،)%82.1تقددديم مزيددد مددن المسدداعدة
والعون من قبل المعلمين األطفال بالمدرسة و توفير وجبات غذائيدة مناسدبة لألطفدال ذوي اإلعاقدة
الجسمية بالمدرسة وتوفير العالج الطبيعي لهم بالمدرسة (. )%9933
جدول ( :) 27مقترحات األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بمدرستي القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين
والشقب االبتدائية للبنات للتغلب على التحديات التي تواجه الدمج كما يدركها األطفال أنفسهم
ت

%

العبارات

1

توفير أجهزة وأدوات وخدمات تتناسب وذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة كاأللعاب وأدوات الرسم

23

8132

3

مساعدتهم على االستمرار في المدرسة مع األطفال العاديين

21

9936

2

توفير العالج الطبيعي بالمدرسة

39

90

2

تقديم مزيد من المساعدة والعون من قبل المعلمين األطفال بالمدرسة

36

9232

5

توفير وجبات غذائية مناسبة لألطفال ذوي اإلعاقة الجسمية بالمدرسة

15

2339

6

االهتمام بهم من قبل المعلمين بالمدرسة

12

20

9

تفهم حاجاتهم من قبل المعلمين واألطفال بالمدرسة

12

2931

9

إتاحة فرصة مشاركتهم في أنشطة بالمدرسة المختلفة

12

2931

8

منع األطفال بالمدرسة من السخرية منهم واالعتداء عليهم وعلى أدواتهم

12

2931

م

يتضددح مددن الجدددول ( )36األطفددال ذوي اإلعاقددة الجسددمية بمدرسددتي القادسددية النموذجيددة االبتدائيددة
للبنيددين والشددقب االبتدائيددة للبنددات للتغلددب علددى التحددديات التددي تواجدده الدددمج كمددا يدددركها األطفددال
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أنفسد ددهم وتمثلد ددت فد ددي تد ددوفير أجه د دزة وأدوات وخد دددمات تتناسد ددب وذوي اإلعاقد ددة الجسد ددمية بالمدرسد ددة
كاأللع د د دداب وأدوات الرس د د ددم ( ،)%8132مس د د دداعدتهم عل د د ددى االس د د ددتمرار ف د د ددي المدرس د د ددة م د د ددع األطف د د ددال
العد دداديين( ،)%9936و تد ددوفير العد ددالج الطبيعد ددي بالمدرسد ددة ( ، )%90تد ددوفير وجبد ددات غذائيد ددة مناسد ددبة

لألطفد ددال ذوي اإلعاقد ددة الجسد ددمية بالمدرسد ددة( ،)%2339وأخي د د ار تفهد ددم حاجد دداتهم مد ددن قبد ددل المعلمد ددين
واألطفددال بالمدرسددة و إتاحددة فرصددة مشدداركتهم فددي األنشددطة المختلفددة بالمدرسددة  ،و منددع األطفددال
بالمدرسة من السخرية منهم واالعتداء عليهم وعلى أدواتهم (.)%2931
ملخص نتائج الدراسة :
 .1االنطباعات االيجابية لكل من أطفال مدرستي القادسية النموذجية االبتدائية للبنيين والشقب
االبتدائية للبنات حول دمج األطفال ذوي اإلعاقة الجسمية سواء في المدرسة أو الفصل الدراسي .

 .3تكمن أسباب نجاح مشروع الدمج كما يدركها أطفال مدرستي كل من القادسية النموذجية
االبتدائية للبنيين والشقب االبتدائية للبنات في أنه يتيح فرص التفاعل بين األطفال  ،كما أنه يعد
دافعا لهم للتعلم وبالتالي يساعد على التعلم مثل األطفال العاديين وبالتالي أدى إلى الشعور
بالسعادة بين كل من األطفال العاديين واألطفال ذوي اإلعاقة الجسمية .

 .2االنطباعات االيجابية لألطفال ذوي اإلعاقة الجسمية حول وجودهم في المدرسة يلي تواجدهم
بالفصل مع األطفال العاديين وأن مشروع الدمج يعد مع وجهه نظرهم مشروعاً ناجح بنسبة .

 .2تكمددن أسددباب نجدداح مشددروع الدددمج كمددا يدددركها األطفددال ذوي اإلعاقددة الجسددمية فددي أندده يتدديح
فرص مساعدة األطفال لدذوي اإلعاقدة الجسدمية فدي المدرسدة الفصدل والتفاعدل وتكدوين صدداقات مدع
األطفال العاديين  ،كما ساعد هذا المشدروع علدى إتاحدة فدرص المشداركة مدع األطفدال العداديين فدي

األنشطة المختلفة وبالتالي التعلم بشدكل أفضدل .ويضداف لدذلك أسدلوب المعلمدات الجيدد فدي التعامدل
معنا مما ينعكس على تعلم كثير من المهارات.
 .5تبدو المشكالت التي تعرض لها أطفدال بمدرسدتي القادسدية النموذجيدة االبتدائيدة للبنيدين والشدقب
االبتدائية للبنات منذ دمج األطفال ذوي اإلعاقات الجسمية كما يدركها األطفال أنفسهم التفكيدر فدي
مسددتقبلهم  ،الحددديث المس ددتمر عددن عددنهم وع ددن مش ددكالتهم ف ددي األسد درة  ،ث ددم الخ ددوف م ددن التع ددرض
لإلعاقة مثلهم  ،ومشاعر الحزن واألسى ،الشعور بالضيق المستمر ،وأخي ار األحالم المزعجة .

 .6تبدو المشكالت التي يتعرض األطفال ذوي اإلعاقات الجسدمية كمدا يددركها األطفدال أنفسدهم فدي
ع دددم تد دوافر الباص ددات الخاص ددة لنقلن ددا م ددن وال ددى المدرس ددة  ،وتعرض ددهم لالعت ددداء عل دديهم م ددن قب ددل
األطفددال بالمدرسددة  ،عدددم قدددرتهم علددى المشدداركة فددي األنشددطة الرياضددية فددي المدرسددة  ،وتعرضددهم
لسخرية من قبل األطفال بالمدرسة  ،ثم عدم قدرتهم على التعلم كبقية األطفال بالمدرسدة وعددم تفهدم
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حاجاتهم من قبل اآلخرين وعدم توافر التسهيالت المناسدبة لندا فدي المدرسدة .وأخيد ار عددم االهتمدام
بنا بالمدرسة .
 .9أهددم مقترحددات األطفددال للتغل دب علددى التحددديات التددي واجهددت األطفددال ذوي اإلعاقددة الجسددمية
كمددا يدددركها األطفددال أنفسددهم هددي تقددديم مزيددد مددن المسدداعدة والعددون مددن قبددل المعلمددين واألطفددال

لألطف ددال ذوي اإلعاق ددة الجس ددمية بالمدرس ددة  ،ت ددوفير أجهد دزة وأدوات خاص ددة ب ددذوي اإلعاق ددة الجس ددمية
بالمدرس ددة  ،ث ددم مس دداعدتهم الد ارس ددة والتف ددوق واس ددتكمال الم ارح ددل الد ارس ددية و أخيد د اًر ت ددوفير الع ددالج

الطبيعي بالمدرسة.

 .9أهددم مقترحددات األطفددال ذوي اإلعاقددة الجسددمية للتغلددب علددى التحددديات التددي تواجدده الدددمج كمددا
يدركها األطفال أنفسهم هي توفير أجهزة وأدوات وخدمات تتناسب وذوي اإلعاقدة الجسدمية بالمدرسدة

ومس دداعدتهم عل ددى االس ددتمرار ف ددي المدرس ددة م ددع األطف ددال الع دداديين ،وأخيد د ار تفه ددم حاج دداتهم م ددن قب ددل
المعلم ددين واألطف ددال بالمدرس ددة واتاح ددة فرص ددة مش دداركتهم ف ددي األنش ددطة المختلف ددة بالمدرس ددة  ،ومن ددع
األطفال بالمدرسة من السخرية منهم واالعتداء عليهم وعلى أدواتهم.
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