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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

متطلبات دمج الطالب ال�صم يف املدر�صة العادية من 

وجهة نظر العاملني يف جمال تربية وتعليم ال�صم 

وال�صامعني »درا�صة ميدانية مبدينة الريا�ص«

اإعداد

الدكتور /على عبدرب النبى حممد حنفى

اأ��������ض�������ت�������اذ م�������������ض������ارك ب����ق���������ض����م ال������رب������ي������ة اخل�����ا������ض�����ة

 ك������ل������ي������ة ال���������رب���������ي���������ة- ج�������ام�������ع�������ة امل���������ل���������ك ������ض�����ع�����ود

لقد دعت القوانني والت�رشيعات الفيدرالية- والتي تعد الأ�سا�س يف اإيجاد برامج الرتبية 

اخلا�سة يف املدار�س العادية- اإىل اأنه يجب اأن يتلقى الطالب ذوي الحتياجات اخلا�سة 

الطالب  مع  جنب  اإىل  جنباً  واملجاين  املنا�سب  احلكومي  التعليم  خا�سة  وال�سم  عامة 

 Least Restrictive Environment ًال�سامعني اإىل اأق�سى حد ممكن يف بيئة اأقل تقييدا

وتوفري  واملدر�سية  املجتمعية  للبيئة  اإعداد  اإعادة  من  ذلك  يتطلب  ما  وتوفري   ،  ))LRE
اخلدمات امل�ساندة  Supports Services ذات العالقة بفئة الإعاقة، ل�سمان جناح دمج 

الطالب ال�سم فى املدار�س.

لذلك، فاإن املتاأمل يف جمال تربية وتعليم ال�سم ، يالحظ اأن تلك الفئة قد عانت خالل 

بحقوقهم.... الهتمام  ثم  والعطف،  والرف�س  الإهمال  مبرحلة  بداأت  خمتلفة  مراحل 

اأو  “دمج كلي”  العادي  الف�سل  �سياق  التعليم �سمن  اإىل مرحلة احلق يف  الخ، و�سوًل 

وكانت هذه املرحلة ما هي اإل نتاج  يف ف�سول ملحقة باملدر�سة العادية “دمج جزئي”، 

 142/94 احلكومي  القانون  خا�سة  العالقة  ذات  والقوانني  املختلفة  ال�سماوية  ال�رشائع 

 Education for all Handicapped املعاقني  الأطفال  جلميع  التعليم   1975 لعام 

تربية  م�سار  لأنه غري  اخلا�سة  الرتبية  الزاوية يف  يعد حجر  والذي   ،  .Children Act
وتعليم ذوي الإعاقة من التوجه نحو العزل اإىل التوجه نحو الدمج ومتطلباته. 
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اأن تنال ق�سب  اأن عملية الدمج فى اململكة العربية ال�سعودية قد ا�ستطاعت  وبالرغم من 

ال�سبق فى تلك العملية على م�ستوى املنطقة العربية ، فاإن الباحث يرى اأن نتائج الدرا�سة 

الوطنية لتقييم جتربة دمج ذوى الحتياجات اخلا�سة ، قد تو�سلت اإىل العديد من النتائج 

حيث   ، جناحها  ل�ستمرار  مقومات  اإىل  حاجة  فى  العملية  تلك  اأن  اإىل  طياتها  بني  ت�سري 

اأدق  اأو مبعنى  لتطبيقها  املقومات الأ�سا�سية والالزمة  العديد من  الدمج تتطلب  اإن عملية 

يف  )�سواء  العادية  املدار�س  يف  ال�سم  الطالب  دمج  عملية  جناح  ل�سمان  متطلبات  عدة 

ف�سول ملحقة كخطوة اأوىل كما هو مطبق حالياً ، اأو دمج مع اأقرانهم ال�سامعني يف الف�سل 

الدرا�سي( لنقلها من م�ستوى الفكر والتنظري اإىل واقع العمل والتطبيق.

مقدمة 

اإن املتاأمل يف جمال تربية وتعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة عامة، وذوي الإعاقة ال�سمعية 

اأن تلك الفئة قد عانت خالل مراحل خمتلفة  )ال�سم-�سعاف ال�سمع( خا�سة، يالحظ 

،بداأت مبرحلة الإهمال والرف�س والعطف، ثم الهتمام بحقوقهم....الخ، و�سوًل اإىل 

اأو يف ف�سول ملحقة  العادي »دمج كلي«  الف�سل  �سياق  التعليم �سمن  مرحلة احلق يف 

ال�سماوية  لل�رشائع  نتاج  اإل  ما هي  املرحلة  العادية )دمج جزئي(، وكانت هذه  باملدر�سة 

الرتبية   1975 لعام   142/94 احلكومي  القانون  خا�سة  العالقة  ذات  والقوانني  املختلفة 

 ، .Education for all Handicapped Children Act جلميع الأطفال املعاقني

والذي يعد حجر الزاوية يف الرتبية اخلا�سة لأنه غري م�سار تربية وتعليم ذوي الإعاقة من 

التوجه نحو العزل اإىل التوجه نحو الدمج ومتطلباته.

 ولقد اأدخـل يف عام )1997( عدة تعديالت على قانون الرتبية لالأفراد ذوي الإعاقات ) 

IDEA( تت�سمن عدة بنود موجهة لتزويد الطالب ذوي الإعاقة مبناهج التعليم العام ، 
ونتيجة لذلك يالحظ زيادة اأعداد الطالب ذوي الإعاقة الذين يتلقون تعليمهم يف ف�سول 

 The U.S Department of تقرير  ذكر  لقد  املثال  �سبيل  فعلى   . العادية  الدرا�سة 

Education ) 2000 ( اأن حوايل 84% من الطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع يتلقون على 
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)  Luckner & Muir ، 2002 ( . الأقل جزءاً من الوقت يف ف�سول التعليم العام

  وب�سفة عامة، يعد دمج الطالب املعوقني يف املدر�سة العادية ق�سية معقدة تفر�س كثرياً 

من التحديات لكل من املمار�سني والباحثني )Hung & Paul،2006(، حيث اأن الدمج 

يت�سمن تلقي الطالب ال�سم التعليم يف نف�س املكان مثل اأقرانهم ال�سامعني، مع تزويدهم 

 Burke &(.احتياجاتة منهم ح�سب  لكل  املالئمة  الفردية  والربامج  الإ�سافية  باخلدمات 

) Sutherland، 2004
تف�سري  كيفية  وخا�سة  امل�ستمر  للجدل  م�سدر  يعد  ال�سم  للطالب  الدمج  تطبيق  اإن    

 ،)Least Restrictive Environment )L R E تقييداً  الأقل  البيئة   Interpret
يعرف  الأول:  الدمج  حول  العامة  الأو�ساع  من  اثنني  ظهور  اجلدل  ذلك  على  وترتب 

بالدمج اجلزئي وهو اأن جميع الطالب املعاقني لهم احلق يف الذهاب للمدر�سة مع اأقرانهم 

العاديني والثاين يعرف بالدمج الكلي والذي ي�سري اإىل اأن جميع الطالب املعاقني يف حاجة 

اإىل اأن يلتحقوا يف نف�س الف�سل مع اأقرانهم يف مدار�س عادية. ويتفق الو�سع الأول مع 

معدل الإقامات الداخلية التي وجدت يف القانون العام 94-142 وقانون IDEA بينما 

 Richard &( .الثاين فيتفق مع اإزالة كلمة الرتبية اخلا�سة مبا فيها املدار�س اخلا�سة لل�سم

Joseph،1997( ويبدو اأن درا�سات وجتارب الدمج ان�سبت - ب�سورة اأ�سا�سية - على 
املتخلفني عقليا بدرجة ب�سيطة ، ومن يعانون من �سعوبات تعلم ، ومن لديهم ا�سطرابات 

املعوقني  مثل  الإعاقات  ذوى  من  اأخري  فئات  الدرا�سات  اأغفلت  وقد  ب�سيطة،  �سلوكية 

�سمعياً ، واملعوقني ب�رشياً ، واملعوقني حركياً وذوي الإعاقات ال�سديدة.. ورمبا يرجع ذلك 

اإىل اأن مثل هذه الإعاقات ميكن مالحظتها ب�سهولة يف مرحلة مبكرة من حياة الفرد ، ومن 

ثم يتجه التفكري مبا�رشة اإىل اإيداعهم يف موؤ�س�سات خا�سة حتى ميكن توفري الرعاية املنا�سبة 

لهم. اأما املعوقون بدرجة ب�سيطة فغالباً ما ي�سعب اكت�سافهم يف مرحلة مبكرة من حياتهم، 

وتت�سح م�سكالتهم بعد دخولهم املدر�سة - اأي اأثناء حياتهم العادية و�سط اجلماعة - حيث 

يتعرثون يف درا�ستهم ، ومن توافقهم ال�سخ�سي والجتماعي ، ومن ثم يبداأ التفكري يف 

عزلهم واإيداعهم يف موؤ�س�سات اأو مدار�س خا�سة بحجة توفري الربامج الرتبوية املنا�سبة 

لهم بعيداً عن اأقرانهم العاديني ، وهكذا يظهر تاأثري العزل جلياً على اأفراد هذه الفئة من 
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املعوقني ، حيث ا�ستبعدوا عنوة من جمري احلياة العادية ، ولعل ذلك يربر تزايد الهتمام 

باإعادة دجمهم يف التعليم واملجتمع الذي عزلوا عنه .) ال�سخ�س ، 2004(

  ولقد وجدت الأبحاث التي اأجريت لدرا�سة تاأثري دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العادية 

اأن الدمج له فوائد، ويري البع�س اأن العزل اأف�سل، وبالرغم من اأن الدمج قد يكون مفيداً 

اأخرى من ذوي  اأي فئة  اأكرث من  فاإنه يعد م�سكلة للبع�س الآخر  لبع�س الطالب ال�سم، 

الحتياجات اخلا�سة، واأ�سار ق�سم الرتبية يف الوليات املتحدة اأن تلك ال�سعوبات ترتبط 

بدمج الطالب ال�سم يف ف�سول مع اأقرانهم ال�سامعني، وحذروا من و�سع الطالب ال�سم 

بالدمج مبعنى و�سع  ال�سم واملهنيني  يهتم بع�س  العامة، فى حني  التعليمية  الف�سول  يف 

جميع الطالب املعاقني يف يوم درا�سي كامل يف اأحد ف�سول التعليم العام يف املدار�س 

من  العديد  اأو  للبع�س  مفيد  وغري  �سار  الدمج  اأن  املهنيون  هوؤلء  ويرى  منهم،  القريبة 

اأن عملية الدمج  الطالب ال�سم. )Hallahan & Kauffman،1994( هكذا، يت�سح 

لي�ست عملية �سهلة خا�سة اإذا كانت تلك العملية مرتبطة بالطالب ال�سم، وذلك يرجع اإىل 

اأن طبيعة تلك الفئة ل تقت�رش فقط على اأن امل�سكلة مرتبطة باخليار الرتبوي �سواء بيئة عزل 

اأو ف�سول ملحقة(، ولكنها مرتبطة  اأو بيئة دمج )مدر�سة عادية  )معهد/مدر�سة خا�سة( 

اأولياء  معلمني،  )طالب،  ال�سامعني  وفل�سفة  جمتمع  واأق�سد  جمتمع،  فل�سفة  اأو  بنظام 

اأمور....الخ( ذوي العالقة برتبية وتعليم ال�سم يف املدر�سة العادية، هذا املجتمع قد يجد 

�سعوبة يف اخليار املرتبط بالتوا�سل اأو لغة التوا�سل، وما هي طريقة التوا�سل )ال�سفهية/

اليدوية/الكلية( املف�سلة لل�سامعني ولل�سم؟ وهل ال�سامعني لديهم خربة بهذه الطرق؟ 

ومبعنى اأدق هل ال�سامعني لديهم خربة بثقافة ال�سم؟. اإذاً عملية دمج ال�سم يف املدر�سة 

املكاين  الدمج  مفهوم  العملية على  تلك  تطبيق  نحو  التوجه  يقت�رش  اأن ل  العادية يجب 

معرفة  اأهمية  يوؤكد  الذي  الأمر  باملخاطر،  وحماطة  الأبعاد  متعددة  عملية  اأنها  بل  فقط، 

متطلبات تطبيق عملية الدمج وما هو واقع هذه العملية يف املدر�سة العادية مل�سايرة الدول 

التي تنادي اليوم بحق الأ�سم يف التعليم العايل مثل اأقرانه ال�سامعني.
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م�صكلة الدرا�صة

احلديثة يف  الرتبوية  التوجهات  اأحد  العادية  املدر�سة  ال�سم يف  الطالب  دمج  عملية  متثل    

 Normalization العادية  مبداأ  مثل  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  وتعليم  تربية  جمال 

الإعاقة على احلياة يف  الطفل ذو  مل�ساعدة  العادية  الثقافة  ا�ستخدام و�سائل  اإىل  الذي يدعو 

ظروف اأو مناخ اأو م�ستوى مماثل لتلك الظروف التي مير بها الأطفال العاديني )عبدالعزيز 

)الإيواء(  املوؤ�س�سات  من  التحرر  مبداأ  مثل  املفاهيم  من  ذلك  وغري   ،)1987 ال�سخ�س، 

الأطفال  تعزل  التي  املوؤ�س�سات  التحرر من  اإىل  الذي يدعو   Deinstitutionalization
البيئة  تقييداً )LRE( وهي  الأقل  البيئة  املجتمع وحماولة دجمهم، ومفهوم  ال�سامعني عن 

الرتبوية التي ت�سبه برنامج املدر�سة العادية تقريباً مع تلبية احلاجات الرتبوية لذوي الإعاقة.

والالزمة  الأ�سا�سية  املقومات  من  العديد  تتطلب  ال�سم  الطالب  دمج  عملية  اإن  وبعد، 

لتطبيقها اأو مبعنى اأدق عدة متطلبات ل�سمان جناح عملية دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة 

يف  ال�سامعني  اأقرانهم  مع  الدمج  اأو  اأوىل،  كخطوة  ملحقة  ف�سول  يف  )�سواء  العادية 

الف�سل الدرا�سي( لنقلها من م�ستوى الفكر والتنظري اإىل واقع العمل والتطبيق، لذا حتاول 

الدرا�سة احلالية الإجابة على الت�ساوؤلت التالية:

ما اخليار الرتبوي الأكرث مالئمة للطالب ال�سم) معهد، برنامج دمج، ف�سل تعليم عام( من 

وجهة نظر العاملني يف جمال تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني؟

ما اأكرث متطلبات دمج الطالب ال�سم اأهمية يف املدر�سة العادية من وجهة نظر العاملني يف 

جمال تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني؟

ما اأكرث متطلبات دمج الطالب ال�سم توافراً يف املدر�سة العادية من وجهة نظر العاملني يف 

جمال تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني؟

هل توجد اختالفات يف وجهات نظر العاملني يف جمال تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني 

حول فائدة دمج الطالب ال�سم وال�سامعني يف املدر�سة العادية”؟

اأهمية الدرا�صة:

 تعتمد عملية جناح دمج الطالب ال�سم على عدة عنا�رش اأ�سا�سية ل غنى عنها عند العمل 

مع تلك الفئة، حيث اأن عملية دمج الطالب يف الف�سل الدرا�سي يف املدر�سة العادية حتتاج 
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اإىل تخطيط وتهيئة كل من املدر�سة اأو الف�سل، واملعلم والأخ�سائيني الذين يعملون مع 

الطفل لتعليمه واإعداده واإر�ساده، واإر�ساد اأ�رشته، ولبد اأن يكون الربنامج املدر�سي حمققاً 

لل�رشاكة بني كل عنا�رش العملية التعليمية اأو التاأهيلية، ولبد اأن ميتد التخطيط والتنفيذ اإىل 

اإليها بعد انتهائه من الربنامج. )فاروق  البيئة املحلية، وهي التي ياأتي منها الطفل ويعود 

�سادق، 1998(

وبالتايل، فالدرا�سة احلالية حتاول اإلقاء ال�سوء على اأحدث التوجهات الرتبوية يف جمال 

املدر�سة  يف  ال�سم  الطالب  دمج  عملية  وهو  العربية،  املنطقة  يف  ال�سم  وتعليم  تربية 

 ، العربية  البيئة  يف  ال�سم  لدمج  مالئمة  الأكرث  الرتبوي  اخليار  على  والتعرف  العادية، 

وما هي متطلبات تلك العملية من حيث اأهميتها واملدر�سة العادية مبدينة الريا�س ومدى 

توافرها؟ وما فائدة الدمج؟ وذلك من وجهة نظر بع�س العاملني فى جمال تربية وتعليم 

ال�سم وال�سامعني مبدينة الريا�س.

اأهداف الدرا�صة:

تهدف الدرا�سة احلالية اىل التعرف على مايلى :

1- اخليار الرتبوي الأكرث مالئمة للطالب ال�سم )معهد لل�سم »مدر�سة خا�سة«، ف�سول 

ملحقة باملدر�سة العادية، ف�سل تعليم عام مع اأقرانهم ال�سامعني(.

اأهم متطلبات الدمج الناجح للطالب ال�سم املدر�سة العادية.

املتطلبات الأكرث توافراً لنجاح الدمج يف املدر�سة العادية.

فائدة دمج الطالب ال�سم فى املدر�سة العادية .

 م�صطلحات الدرا�صة:

املتطلبات :هى تلك الأ�س�س والثوابت التى ت�سمن جناح عملية دمج الطالب ال�سم يف 

املدر�سة العادية مع اأقرانة ال�سامعني.

الدمج :هو تلك العملية التى تتمثل فى تلقى الطالب الأ�سم العملية التعليمية فى غرفة 
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اأقرانه ال�سامعني بغ�س النظر عن درجة الفقد ال�سمعى مع تزويده  الدرا�سة العادية ومع 

باخلدمات امل�ساندة التى يحتاجها داخل الف�سل ) اأو تقدم لة خالل جزء من اليوم الدرا�سى 

فى غرفة امل�سادر(.

الأ�سم: هو ال�سخ�س الذي يعاين من فقد �سمعي اأكرث من 70 دي�سيبل بعد ا�ستخدام املعني 

ال�سمعى ، مما يحول دون اعتماده على حا�سة ال�سمع فى فهم الكالم. 

العملية  ال�سامعني  الطلبة  فيها  يتلقى  التى  التعليمية  البيئة  بها  العادية : ويق�سد  املدر�سة 

التعليمية وذلك حتت اإ�رشاف وزارة الرتبية والتعليم .

الإطار النظرى والدرا�صات ال�صابقة

   يعترب دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العادية اأحد التوجهات احلديثة يف جمال تربية 

وتعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة، والتي تنادي باأهمية تربية وتعليم ال�سم يف بيئة تعليمية 

اأقل تقييداً ،ودعم ذلك القوانني الفيدرالية خا�سة قانون)142-94( لعام 1975 والذي 

اكد علي حق ذوي الحتياجات اخلا�سة يف التعليم يف مدار�س التعليم العام مع توفري 

التوجه  ذاك  اأ�سبح  لدرجة   ، وقدراتهم  احتياجاتهم  مع  يتالءم  فردي  تعليمي  برنامج 

الدمج،  املوا�سيع جدًل يف جمال عملية  اأكرث  Antia.et.al.2002 من  تعبري  علي حد 

و�ساعد  الدول،  العديد من  يف   dominant policy �سائدة  �سيا�سة  مبثابة  اأ�سبح  اأنه  بل 

وتعليم  تربية  دال علي  ب�سكل  اأثرت  الأخرية  ال�سنوات  تغريات يف  يف ذلك وجود عدة 

الدمج  نحو  والجتاه   Segregation العزل  تقاوم  التي  احلركات  ظهور  منها  ال�سم 

 .)Angelides&Arovi،2007(

تعليمه  يتلقى كل طالب  اأن  تتمثل يف  الدمج  فل�سفة  اأن  واآخرون)2000(  براديل  يرى  و 

يف غرفة الدرا�سة العادية ومع اأقرانه بال�سف الدرا�سي بغ�س النظر عن نوع اإعاقته، مع 

تعديل  املعلمون  ويحاول  املدر�سة،  لتطوير  قوة  عامل  الطالب  بني  الختالفات  اعتبار 

طرق التدري�س ملواجهة احتياجاتهم الفردية مع م�ساركة كل الطالب،وذلك بهدف تهيئة 

البيئة املدر�سية لنجاح الدمج، لذلك اأكد اللقاين والقر�سي )1999( علي اأن فل�سفة دمج 

الطالب ال�سم يف مدر�سة التعليم العام تقوم علي اأ�سا�س اإزالة الو�سمة واحلواجز التي 
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تعرت�س ا�ستيعاب وتقبل جمتمع ال�سامعني لل�سم،وذلك من خالل حدوث تفاعل مبا�رش 

بني ال�سم وال�سامعني يف �سياق املدر�سة العادية. 

   ول�سمان جناح عملية الدمج، ينظر من�سور )2005( اإىل الدمج باعتباره عملية اأكرث من 

جمرد فل�سفة، عملية خلق ممار�سات تربوية داجمة ت�سل اإىل لب اإعداد ال�سيا�سات واتخاذ 

تنفيذه  بفعالية يجب  الكلي  الدمج  يتم  اأنه لكي  املو�سى )2004(  القرارات. لذلك ذكر 

عن طريق ا�ستخدام الأ�ساليب الرتبوية احلديثة مثل: برامج غرف امل�سادر، وبرامج املعلم 

املتجول، وبرامج املعلم امل�ست�سار، وبرامج املتابعة يف الرتبية اخلا�سة.

وفيما يتعلق بفوائد عملية الدمج ، مما ل�سك فيه اأن ق�سية دمج الطالب ال�سم يف ف�سول 

 ،Controversial Topic التعليم العام مع اأقرانهم ال�سامعني مازالت مثرية للمناق�سة

لل�سم  الجتماعي  والنمو  الأكادميي  الأداء  ي�سهم يف حت�سني  اأنه  للدمج  املوؤيدون  ويذكر 

و�سعاف ال�سمع. )Hung & Paul،2006( ويرى البع�س الآخر من الباحثني اأن دمج 

الطالب ال�سم يف املدار�س العادية له اأهمية كبرية لي�س فقط لأن الأطفال �سيتعلمون احلياة 

يف عامل ال�سامعني، ولكن اأي�ساً لأن اأقرانهم ال�سامعني �سوف يتعرفون على خربات اأطفال 

نتائج جمموعة من  اأو�سحت  وقد  هذا،   )Freire & Cesar،2003( عنهم.  خمتلفني 

 Satisfactory الدرا�سات اجلوانب الإيجابية للدمج، وخا�سة فيما يتعلق بالنواجت املر�سية

Outcomes للتقدم الأكادميي والنمو الجتماعي لل�سم مت�سمناً ذلك الجتاهات الإيجابية 
 Klumin،1999; Klumin، et.( .نحو تقبل الطالب ال�سم بوا�سطة اأقرانهم ال�سامعني

al،2002( ويتفق ذلك مع نتائج درا�سة Hadiikakou et.al،2008 والتي اكدت علي 
اكرث  اأ�سبحوا  قرب�س  يف  العام  التعليم  مدار�س  يف  دجمهم  مت  الذين  ال�سم  الطالب  اأن 

اجتماعياً واأجنزوا معيار اأكادميي معقول، واأن اإيجابية مهارات التوا�سل للطلبة ال�سم اأكرث 

ارتباطاً بالدمج الأكادميي والجتماعي.

يف  ال�سم  الأطفال  دمج  يو�سف  ما  الدمج،عادة  عملية  �سلبيات  اأو  بعيوب  يتعلق  وفيما 

املدار�س العادية باأنه غري ناجح. )Kelman & Branco،2004(، لذلك ي�سري املعار�سون 

للدمج، اأن للدمج م�سكالت تتعلق باللغة والتوا�سل والتطبيع الجتماعي والهوية الثقافية. 
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الطالب  و�سع  يتم  عندما  اأنه  ب�سكل خا�س  الدمج  عملية  نقاد  يرى  و   ،)Innes،1994(

الأ�سم مع ال�سامعني فاإنه عادة ما يكون الطالب الوحيد يف الف�سل ذو الإعاقة ال�سمعية، 

ويوؤدي هذا اإىل ارتفاع درجة العزلة الجتماعية لأنه الطالب الأ�سم يفتقد الأقران الذين 

اأخ�رش  ما ذكره  يتفق مع  يتوا�سل معهم. )Hallahan & Kaufman،1994(،وهذا 

)1999( من اأن الدمج قد يوؤدي اإيل تثبيت فكرة الف�سل التي ي�سعر بها الأ�سم مما يوؤثر علي 

م�ستوي الدافعية لدية، ويدعم مفهوم الذات ال�سلبي لدية خا�سة عندما تكون املتطلبات 

املدر�سية اأعلي من م�ستوي واإمكانات الطفل.

   وبالرغم من �سلبيات عملية الدمج ، األ اأنة ل�سمان جناح عملية دمج ال�سم، لبد من توافر 

عدة اأ�س�س اأو ثوابت تعد مبثابة متطلبات اأهمها ما يلي:

القوانني والت�سريعات:

بدون   Power التنفيذية  القدرة  يكت�سب  اأن  الدمج  عنا�رش  من  عن�رش  لأي  ميكن  ل    

 The United ال�سلطة ال�سيا�سية، لذلك يتلقى كثري من الأطفال ال�سم يف اململكة املتحدة

العملية التعليمية يف مدار�س الدمج، حيث تن�س الأطر الت�رشيعية املرتبطة   Kingdom
 The First اأن مدر�سة الدمج هي اخليار الأول  بذوي الحتياجات اخلا�سة على اعتبار 

Option لكل الأطفال، واأن دمج الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة يف املدر�سة العادية 
جزء من برنامج عمل اأكرب لتحقيق الدمج الجتماعي امل�سمم لتحقيق جمتمع اأكرث م�ساواة 

)Jarvis & Iantaffi،2006( .Equal Cohesive Society ومتا�سك

   وبعد �سدور قانون 142/94 لعام 1975 “الرتبية جلميع الأطفال املعاقني” وما يت�سمنه 

عملية  تطبيق  الدول  من  الكثري  حاولت  جناحه،  ومقومات  بالدمج  مرتبطة  متطلبات  من 

ال�سويد....الخ، ثم تال  بها خا�سة اململكة املتحدة،  التحديات املرتبطة  الدمج ومواجهة 

العادية،  املدر�سة  الإعاقة يف  دمج ذوي  توؤيد  التي  والقرارات  القوانني  من  العديد  ذلك 

اأن  للتاأكيد على   Salamanca Statement لبيان �سالمنكا  الوثيقة اخلتامية  ثم جاءت 

املدر�سة للجميع بغ�س النظر عن الفروق الفردية بني الطالب، وعلى املدار�س العادية تهيئة 

البيئة املدر�سية للطفل املعوق بحيث يكون حمورها الطفل وقادرة على تلبية احتياجاته ، 

ولكي يتحقق هذا فاإن هناك تغريات بنائية يجب تقدميها من خالل نظم مدر�سية اأكرث مرونة 
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)Freire & Cesar،2003( .وطرق تدري�س فعالة وتفعيل اإدارة امل�سادر الب�رشية

م�ستلزمات مكانية وجتهيزية:

اإن تطبيق عملية الدمج للطالب ال�سم مع اأقرانهم ال�سامعني يف املدر�سة العادية تتطلب 

عملية  جناح  يف  ت�سهم  وجتهيزية  مكانية  م�ستلزمات  ذات  عوائق  بال  مدر�سية  بيئة  توافر 

الدمج، ومن هذه امل�ستلزمات ما يلي:

الأثاث: جتهيز الف�سول باأدراج ومقاعد فردية تنظم على �سكل حدوة ح�سان لت�سهيل روؤية 

التالميذ لوجه املعلم وال�ستفادة من قراءة ال�سفاه والتوا�سل اللفظي.

الأر�سيات: يجب ا�ستخدام مواد غري قابلة لالنزلق يف الأر�سيات ،لأن كثرياً من ال�سم 

لديهم ن�ساط وحركة زائدة.

الأخ�رش  ال�سماوي،  الأزرق  “الوردي،  الفاحتة  بالألوان  احلوائط  دهن  يجب  احلوائط: 

الفاحت” لتحقيق الراحة النف�سية للطالب داخل الف�سل.

ال�سبابيك: يف�سل اأن تكون فتحات ال�سباك علوية وت�سهم يف �سقوط ال�سوء على وجه 

املعلم.

ملمار�سة  الفر�سة  تتيح  الدمج  تطبق  التي  املدار�س  يف  املالعب  توافر  اإن  اللعب:  اأماكن 

الأن�سطة الريا�سية ،والتي تعترب ن�ساط غري اأكادميي هام لل�سم مع اأقرانه ال�سامعني. 

اإ�سارات التنبيه: يجب ا�ستخدام اإ�سارات �سوئية )ملبة( يف ف�سول الدمج اأو فناء املدر�سة 

بدًل من اجلر�س وذلك لالأ�ستفادة من التوا�سل الب�رشي لل�سم.

املكتبة: يجب جتهيزها بالأجهزة ال�سمعية والب�رشية مثل التليفزيون، كتب م�سورة،....الخ. 

غرفة م�سادر: يجب اأن ي�رشف عليها متخ�س�س يف الرتبية اخلا�سة تخ�س�س )اإعاقة �سمعية( 

اأجهزة  نف�سية،  اختبارات  تعليمية،  بطاقات  )مرايا،  والأدوات  بالو�سائل  جمهزة  وتكون 

نطق....الخ(، وما يحتاجة املعلم من اأدوات واأن�سطة لتطبيق الربنامج الرتبوي الفردي.

درا�سة نتائج  مع  ذكرها،تتفق  التي  والتجهيزية  املكانية  امل�ستلزمات  اأن  الباحث  ويري 

ال�سم  للطالب  الدمج  اأن جناح عملية  اأكدت علي  والتي   2008،Hadiikakou et.al
ترجع اإيل توافر العديد من امل�سادر اأو املتطلبات منها ما هو مرتبط بتجهيز بيئة املدر�سة 

العادية والف�سل الدرا�سي.
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3- اإعداد وتهيئة النظام املدر�سي )تكييف الثقافة املدر�سية والبيئة ال�سفية(:

�سهاًل ،لأنه يت�سمن عدد كبري من التغريات التي قد  اأمراً  اإن عمل مدار�س الدمج لي�س    

تولد املقاومة واخلوف الذي من املمكن اأن يعرقل عملية التغري، اإن التغري يف الت�رشيع ل 

اأو ممار�سات امل�ساركني يف العملية الرتبوية، واإذا كان هذا هو  يرتبط بالتغري يف املفاهيم 

الأمر فاإنه من املهم درا�سة ما يحدث يف املدار�س وفهم كيفية اإدارتها للتغريات ال�سيا�سية 

لذلك   ،)Freire & Cesar،2003( تواجههم.  التي  واملعوقات  التوتر  والتغلب على 

ل�سياغة  املدر�سة  نظام  اإ�سالح  اأهمية  على  اخلا�سة  الرتبية  يف  احلديثة  التوجهات  توؤكد 

تطبيق  على  تطراأ  قد  التي  التغريات  ومواجهة  واخلا�سة  العامة  للرتبية  جديدة  اأهداف 

 )McDougall et. Al.،2004( وقد اهتمت درا�سة  )الدمج. )براديل واآخرون، 2000

بالك�سف عن تاأثري الثقافة املدر�سية على اجتاهات الطالب العاديني نحو اأقرانهم املعوقني، 

وذلك على عينة قوامها )1872( من الطالب العاديني، واأ�سارت النتائج اإىل اأن حوايل 

61% من الطالب لديهم اجتاهات ترتاوح ما بني املحايدة اإىل اإيجابية جداً، وحوايل %21 

من الطالب لديهم اجتاهات ترتاوح ما بني اأقل من املحايد اإىل اجتاهات �سلبية جداً، وكانت 

العالقة بني املعلم والطالب على م�ستوى املدر�سة هي �سمة الثقافة املدر�سية ذات العالقة 

بالجتاهات نحو املعوقني. لذلك اأكدت درا�سة Hadiikakou،et.al،2008 على اأهمية 

توعية الطالب ال�سامعني ومعلمي التعليم العام بخ�سائ�س ال�سم واحتياجاتهم.

4-اإعادة التفكري يف اإعداد املعلمني:

التحديات  هذه  ولكن  عديدة،  وم�سكالت  متنوعة  حتديات  على  الدمج  عملية  تنطوي   

التدري�سية  الكفايات  العادي  الف�سل  ملعلم  توافر  اإذا  عليها  التغلب  ميكن  وامل�سكالت 

وعالقاته  الدمج  نحو  ايجابية  واجتاهات  وال�سامعني،  ال�سم  للطالب  توافرها  الواجب 

تعاونية مع معلم الرتبية اخلا�سة، لذلك اأكد )Burke & Sutherland،2004( على اأن 

جناح الدمج يتوقف على عدة متغريات اأهمها اإدراكات املعلمني، لذلك فاإن معلمي الدمج 

 How« ،ل ُي�ساألون كيف يجب اأن يتغري الطالب حتى ي�سبح من طالب ال�سف التايل

 ،»?does this student have to change in order to be a fourth grader
 How do we« املعاقني؟  لطالبنا  �سداقة  عالقة  نقدم  لكي  نتغري  كيف  ي�ساألون  ولكن 
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 have to change in order to offer full membership to students
. وهذا يوؤكد اأهمية الدافع الداخلي لدى املعلمني لت�سجيع دمج   »with disabilities
الباحثني  من  العديد  فاإن   1987  ،Dubis قدمه  ملا  ووفقاً  العادية.  الف�سول  يف  املعاقني 

تعليمي.  نظام  اأي  وحت�سني  لتغيري  ك�رشط  املعلمني  اجتاهات  فهم  اأهمية  على  اأكدوا  قد 

الطب  العام نحو دمج  التعليم  اجتاهات معلمي  تغيري  املمكن  )Alrayes،2004(، ومن 

ال�سم يف املدر�سة العادية من خالل اإعادة تدريبهم اأثناء اخلدمة كاأحد م�سادر جناح الدمج 

. )Hadiikakou،et.al2008( الأكادميي لل�سم

ما  ال�سم  الطالب  دمج  نحو  ال�سامعني  جمتمع  اجتاهات  تعديل  اأهمية  على  يوؤكد  ومما   

�سياق  داخل  ال�سم  للطلبة  الناجح  التعليم  اأن   )Jarvis & Iantaffi، 2006( اأو�سحه 

اأنه  املدر�سة العادية يعتمد اإىل حد ما على اجتاهات ومهارات املعلمني ال�سامعني، حيث 

من املحتمل اأن يقوم معلمي التعليم العام مب�سئولية تعليم ال�سم مع دعم ون�سائح معلمي 

ال�سم لهم.

العام  التعليم  يف  ال�سم  جناح  ل�سمان  اأنه   1998،Luckner & Dengir يوؤكد   ، لذا 

يحتاج كاًل من معلمي الطالب ال�سم والتعليم العام ، واملرتجمني ومقدمي الرعاية عمل 

�رشاكة Partnership ، هذا التحالف والدعم امل�ستمر ي�ساعد معلم التعليم العام اإجراء 

تعديالت يف املنهج والرتتيبات املكانية لبيئة الف�سل الدرا�سي والتي ت�سهم يف جناح ال�سم 

اأكادميياً واجتماعياً .

اإعداد وتهيئة الطالب ال�سم وال�سامعني واأ�رشهم:

ل�سمان جناح دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العادية يجب اإعداد وتهيئة الطالب ال�سامعني 

للتغريات التي قد حتدث داخل املدر�سة ،واإحلاق جمموعة من الطالب املختلفني عنهم فى 

بيئة املدر�سة اأو الف�سل، لذلك اأكد براديل واآخرون )2000( اأنه يجب اإعداد وتهيئة الطالب 

التغريات وامل�سئوليات  الدمج والتعرف على  لتقبل عملية  ال�سامعني واملعوقني )ال�سم( 

اجلديدة املرتتبة على الدمج، كل ذلك ي�سهم يف اإيجاد �سبكة من الأقران الداعمني لنجاح 

الدمج، ف�ساًل عن اأنة حينما ي�سعر الطالب ال�سامعني باأن اأرائهم واأفكارهم مو�سع احرتام 
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وتقدير، فاإن ذلك من �ساأنه اأن يزيد من م�ساركتهم ودعمهم لعملية الدمج. وهذا يتفق مع 

تو�سل اإليه )Afzail-Nomani،1995( يف اأن التقبل الجتماعي من الطلبة ال�سامعني 

دمج  جناح  يحدد  قد  الذي   Critical Factor الأ�سا�سي  العامل  يعد  ال�سم  لأقرانهم 

الطالب ال�سم اأو �سعاف ال�سمع يف ف�سول التعليم العام.

الطالب  ت�ساعد كل  اأن  الدمج يجب  برامج  اأن هدف   )Antia et al،2002( ويو�سح 

والجتماعي،  الرتبوي  النمو  يف  ممكن  مدى  اأق�سى  اإىل  الو�سول  وال�سامعني  ال�سم 

وهذا يتطلب اأن�سطة طالبية وتفاعل نظامي مع بع�سهم البع�س لتدعيم مفهوم الع�سوية 

Membership يف جمتمع املدر�سة والف�سل الدرا�سي.
الآباء  الآباء  دعم  جمموعات  اأن  على   )  2000(  Calderon درا�سة  نتائج  اأكدت  وقد 

parent – To – parent support groups وما توفره من فر�س لالآباء لبناء �رشاكة 
يزود  عندما  انه  حيث  والوالدين  الطفل  من  لكل  ق�سوى  اأهمية  ذات  الخت�سا�سني  مع 

باحتياج  اإح�سا�ساً  اأكرث  الآباء  اأ�سبح  ، كلما  الآباء مبعلومات عن فقد �سمع طفلهم مبكراً 

بحيث  للتوا�سلن  مف�سلة  تفاعل  طرق  تطوير  يف  جناحاً  واأكرث   ، �سهل  لتوا�سل  الطفل 

 Eriks- تكون لديها القدرة على ت�سهيل تعلم اللغة لطفلهم، ويتفق ذلك مع نتائج درا�سة

Broply،et.al، 2006 والتي اكدت علي اأهمية فح�س العوامل وامل�سادر التي ت�سهم يف 
ت�سهيل دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العادية.

تعديل/تكييف مناهج التعليم العام:

وذلك  ال�سم،  وتعليم  تربية  يف  العام  التعليم  مناهج  بتطبيق  احلديثة  التوجهات  تنادي 

للتغلب على اأوجه الق�سور التي ارتبطت باملناهج اخلا�سة بهم والتي قد تفتقر اإىل املهارات 

العايل  بالتعليم  تنادي  التي  الفل�سفات  مع  ذلك  ويتفق  التعليمي.  وامل�ستوى  الأكادميية 

اأمور  اأقرانهم املكفوفني، لذلك فاإن التطبيق اجليد لعملية الدمج تتطلب عدة  لل�سم مثل 

من بينها الدعم الإ�سايف للمنهج، واإعداد معلم الرتبية اخلا�سة بحيث يتوفر لديه الوعي 

الفعالة  التدري�سية  وال�سرتاتيجيات  الإعاقة،  لفئة  املالئمة  والإر�سادية  العالجية  بالربامج 

املعلم  مب�ساعدي  الهتمام  القرين،  التعلم  التعاوين،  التعلم  مثل:  الدرا�سي  الف�سل  يف 
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الرتبية  ملعلم  مي�رشون  مبثابة  هم  والذين   Paraeductors اأو   Paraprofessionals
اخلا�سة، الدعم البيئي، تب�سيط الأن�سطة... الخ. )البحريي، 2005(

الدمج  عملية  يف  النتائج  اأف�سل  لتحقيق  اجليدة  املمار�سات  من  عدد  توافر  يوؤكد  وهذا 

العادي  الربنامج  يف  معوق  طفل  كل  دمج  يلي:  ما  ومنها  معاً،  والعاديني  الإعاقة  لذوي 

مع الطالب العاديني جلزء من اليوم الدرا�سي على الأقل، وتوفري اأدوات وخربات فنية، 

وتعديل املنهج عند ال�رشورة، والتقييم املرتبط باملنهج، وا�ستخدام فنيات )اأ�ساليب( اإدارة 

ال�سلوك، وتوفري منهج املهارات الجتماعية، وتطبيق املمار�سات التعليمية املعتمدة على 

توافر البيانات، وا�ستخدام اأ�ساليب تربوية ذات دللة خا�سة، وتدريب )تعليم( الأقران، 

والتعلم التعاوين، والتطوير امل�ستمر للعاملني.) براديل واآخرون ،2000(

وبالتايل يق�سد بتكيف مناهج التعليم العام الدور الفعال للمعلم وما ميتلكه من مهارات 

فعالة يف التوا�سل يف تعديل وتنويع الأن�سطة التعليمية مبا يتالئم مع طبيعة واحتياجات 

الف�سل  بيئة  جعل  اأو  الكلي(  الدمج  حالة  )يف  معاً  ال�سامعني  واأقرانهم  ال�سم  وقدرات 

للمنهج  امل�ساحبة  الأن�سطة  دور  واإبراز  الب�رش  حلا�سة  وا�ستثماراً  ا�ستثارة  اأكرث  الدرا�سي 

املناهج  تك�سب  اأن  يجب  عامة  وب�سفة  تنوعاً.  اأكرث  تقومي  اأ�ساليب  وا�ستخدام  الدرا�سي 

الطالب عدة مهارات اأ�سا�سية بغ�س النظر عن اأن ذاك الطالب اأ�سم اأو �سامع، وهذا هو 

الفردي  الرتبوية  الربنامج  يكون  واأن  التعليمية،  للعملية  املنهج  توظيف  يف  املعلم  دور 

بالثقافة  ينادى  الذى  الجتاه  اأن  العتبار  فى  التعليمية، مع و�سع  العملية  اأ�سا�س   )IEP(

املهنية لل�سم من خالل العملية التعليمية لن ي�ساير الجتاه الذى يطالب بحق الأ�سم فى 

مواجهة التعليم العايل ، وهذا يتطلب قدر عاىل من املعرفة واملعلومات يجب اكت�سابها 

للطال الأ�سم خالل املراحل التعليمية دون القت�سار على الإعداد املهنى فقط .

كثرية  العادية  املدر�سة  يف  ال�سم  الطالب  دمج  متطلبات  اأن  يت�سح  �سبق  ما  �سوء  يف 

ومتنوعة منها ما هو مرتبط بالبيئة املدر�سية اأو املعلمني واإعدادهم، واأ�رش الطالب ال�سم 

اأو ال�سامعني، اأو متطلبات عامة للدمج والتي تعد مبثابة تهيئة مناخ جمتمعي يدعم عملية 

الدمج.  
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الطريقة والإجراءات 

منهج الدرا�سة :

تعتمد الدرا�سة على املنهج الو�سفى الذى يقوم على جمع البيانات واملعلومات اخلا�سة 

مبو�سوع الدرا�سة بحيث ت�سنف وتبوب فى �سكل معلومات تت�سم بالو�سوح وتخ�سع 

للتحليل والتف�سري .

عينة الدرا�سة: 

تكونت عينة الدرا�سة يف �سورتها النهائية من )211( من العاملني يف جمال تربية وتعليم 

الطالب ال�سم وال�سامعني، وفيما يلي و�سف عينة الدرا�سة. 

جدول )1(

و�سف عينة الدرا�سة

املجموعالن�سبةالعددم�ستوي املتغرياملتغريم

مدير/وكيلالوظيفة

معلم تربية خا�سة

معلم تعليم عام

م�رشف تربوي

م�رشف برنامج دمج

مر�سد طالبي

24

111

50

13

6

7

11.4

52.6

23.7

6.2

2.8

3.3

211

التي  التعليمية  البيئة 

التي  )اأو  بها  يعمل 

ت�رشف عليها(

معهد الأمل

برنامج دمج باملدر�سة العادية

مدر�سة عادية

35

46

30

16.6

69.2

14.2

211

اأقل من خم�س �سنوات�سنوات اخلربة

من5-10�سنوات

اأكرث من 10�سنوات

34

61

116

16.1

28.9

55.0

211
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املجموعالن�سبةالعددم�ستوي املتغرياملتغريم

الأبتدائيةاملرحلة التعليمية

املتو�سطة

الثانوية

70

99

42

33.2

46.9

19.9

211

بكالوريو�س تربية خا�سةالدرجة العلمية

بكالوريو�س+ دبلوم اإعاقة �سمعية

بكالوريو�س تربية عامة

بكالوريو�س عام غري تربوي

كلية متو�سطة

دبلوم معلمني

68

45

72

17

7

2

32.2

21.3

34.1

8.1

3.3

0.9

211

اأدوات الدرا�صة: 

ا�ستمارة البيانات الأولية) اإعداد الباحث(

ال�سم  وتعليم  تربية  جمال  يف  يف  العاملني  عن  اأولية  بيانات  من  ال�ستمارة  تتكون 

التي يعمل بها )  التعليمية  بالوظيفة، والبيئة  وال�سامعني، ومن هذه املعلومات ما يرتبط 

املدير اأو الوكيل اأو معلم اأو املر�سد اأو م�رشف الربنامج مثاًل اأو التي ي�رشف عليها )مثل 

امل�رشف الرتبوي(، و�سنوات اخلربة، واملرحلة التعليمية التي يعمل بها اأو ي�رشف عليها، 

واأخرياً الدرجة اأو املوؤهل العلمي. 

قائمة متطلبات دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العادية )اإعداد الباحث(

لإعداد وبناء القائمة قام الباحث مبا يلي:- 

الإطالع علي الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة. 

الإطالع علي الأدوات اأو املقيا�س ذات العالقة بعملية الدمج للطالب ال�سم. 

اإجراء ا�ستبيان مفتوح موجة اإيل بع�س العاملني يف جمال تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني 

اإذا كانت تلك العملية مرتبطة بالطالب  اأن عملية الدمج لي�ست �سهلة خا�سة  م�سمونة” 

ال�سامعني  اأقرانهم  العادية مع  املدر�سة  ال�سم يف  الطالب  فاإن جناح دمج  لذلك   ، ال�سم 
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يتطلب توافر بع�س املتطلبات) الأمور/ الت�سهيالت/ العتبارات( ل�سمان جناح الدمج 

اأقرانهم ال�سامعني بدل من عزلهم يف معاهد  ،وم�ساعدة الطالب ال�سم على التعلم مع 

خا�سة بهم . اأرجو ذكر هذه املتطلبات اأو العتبارات يف �سوء خربة �سعادتك “

ا�ستفاد الباحث من ا�ستجابات ال�ستبيان املفتوح يف حتديد متطلبات دمج الطالب ال�سم 

يف املدر�سة العادية، والتي مت ت�سنيفها يف خم�س حماور بيانها كما يلي:-

املحور الأول : متطلبات مرتبطة بالعاملني.

املحور الثاين : متطلبات مرتبطة بالبيئة املدر�سية.

املحور الثالث : متطلبات مرتبطة باأولياء اأمور التالميذ ال�سم وال�سامعني.

املحور الرابع : متطلبات مرتبطة بالتالميذ ال�سم وال�سامعني.

املحور اخلام�س : متطلبات عامة. 

5- مت عر�س ال�سورة الأولية للقائمة )32( عبارة- كل عبارة متثل متطلب للدمج- علي 

�ستة من املتخ�س�سني يف تربية وتعليم ال�سم ، وذلك لتحديد مدي مالئمة العبارة للمحور 

الذي تنتمي اإلية، ومدي و�سحها، واإجراء التعديالت املالئمة �سواء باحلذف اأو الإ�سافة، 

وبعد الطالع على اآراء املحكمني ، مت حذف )5( عبارات، واإعادة �سياغة )3( عبارات، 

وبالتايل اأ�سبحت ال�سورة النهائية للقائمة)27( عبارة. 

الدمج، والبعد  اأهمية متطلبات  البعد الأول ميثل  للقائمة  الباحث بو�سع بعدين  قام   -6

الثاين ميثل مدي توافرها، ويتم ال�ستجابة علي الأهمية من خالل )4 ( ا�ستجابات) مهم 

جداً، مهم ، غري مهم، غري مهم جداً( ، وفيما يتعلق مبدي توافرها ) متوفرة بدرجة كبرية، 

متوفرة اإيل حد ما، غري متوفرة، غري متوفرة اإيل حد ما( وتاأخذ درجات )4، 3، 2، 1( 

علي التوايل. 

تقنني القائمة:

لعينة  و�سف  يلي  وفيما  العاملني،  من   )50( قوامها  التقنني  عينة  علي  القائمة  تقنني  مت 

التقنني .
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جدول)2 (

و�سف عينة التقنني من العاملني فى جمال تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني

مالحظات الن�سبةالعدد 

714.0مدير/ وكيل

يف  يعملون  العاملني  هوؤلء 

وذوي  خمتلفة،  تعليمية  بيئات 

م�ستويات خربات خمتلفة 

2754.0معلم تربية خا�سة

1020.0معلم تعليم عام

24.0م�رشف تربوي

24.0م�رشف برنامج

24.0مر�سد طالبي

وفيما يلي طرق التقنني التي اتبعها الباحث:-

وتعليم  تربية  يف  املتخ�س�سني  من  �ستة  علي  القائمة  عر�س  مت  حيث  املحكمني:  �سدق 

ال�سم، ومت الأخذ بتوجيهاتهم كما �سبق الإ�سارة من قبل.

�سدق مفردات قائمة متطلبات دمج الطالب ال�سم فى املدر�سة العادية

بالن�سبة للبعد الأول “ اأهمية متطلبات دمج الطالب ال�سم”

جدول )3 ( معامالت ارتباط املفردات مبحاور القائمة ودللتها الإح�سائية. 

البعد اخلام�صالبعد الرابعالبعد الثالثالبعد الثاينالبعد الأول

رقم 

املفردة

معامل 

الرتباط

رقم 

املفردة

معامل 

الرتباط

رقم 

املفردة

معامل 

الرتباط

رقم 

املفردة

معامل 

الرتباط

رقم 

املفردة

معامل 

الرتباط

1**0.7862**0.7943**0.8144**0.7605**0.730

7**0.75913**0.7956**0.7908**0.8169**0.732

14**0.71117**0.85715**0.77412**0.80810**0.723

19**0.84218**0.83220**0.72021**0.74111**0.706

24**0.95222**0.74216**0.741

25**0.75923**0.79526**0.705

27**0.747
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

يت�سح من جدول )3 ( اأن معامالت ارتباط مفردات قائمة متطلبات دمج الطالب ال�سم 

باملدر�سة العادية مبحاورها اخلم�س دالة اإح�سائياً عند م�ستوي )0.01(، وهذا يوؤكد متتع 

القائمة بدرجة مرتفعة من الت�ساق الداخلي. 

�سدق املحاور بح�ساب معامالت ارتباط املحاور ببع�سها وبالدرجة الكلية للقائمة. 

جدول ) 4( معامالت ارتباط املحاور ببع�سها وبالدرجة الكلية يف قائمة متطلبات 

دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العادية.

املحور 

الأول

املحور 

الثاين

املحور 

الثالث

املحور 

الرابع

املحور 

اخلام�ص

 الدرجة 

الكلية

املحور الأول 

0.912**املحور الثاين

0.830**0.943** املحور الثالث

0.903**0.851**0.968** املحور الرابع

0.807**0.714**0.685**0.852**املحور اخلام�س

0.810**0.899**0.857**0.811**0.939**الدرجة الكلية

* دالة عند م�ستوي)0.01(

يت�سح من جدول )4( اأن معامالت ارتباط جميع املحاور معامالت موجبة ودالة اإح�سائياً 

وبالدرجة  بع�سها  مع  للمحاور  البينية  الأرتباط  معامالت  وكذا   )0.01( م�ستوي  عند 

الكلية.

ثبات قائمة متطلبات دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العادية. 

مت ح�ساب معامالت ثبات حماور والدرجة الكلية للقائمة با�ستخدام معامل الفاكرنباخ، 

وجاءت معامالت الثبات للقائمة ككل)0.959(، و�سبريمان- براون)0.861( .

بالن�سبة للبعد الثاين” مدي توافر متطلبات دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العادية”
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جدول ) 5( معامالت ارتباط املفردات مبحاور القائمة ودللتها الإح�سائية. 

البعد اخلام�سالبعد الرابعالبعد الثالثالبعد الثاينرقم املفردة

رقم 

املفردة

معامل 

الرتباط

رقم 

املفردة

معامل 

الرتباط

رقم 

املفردة

معامل 

الرتباط

رقم 

املفردة

معامل 

الرتباط

رقم 

املفردة

معامل 

الرتباط

1**0.5872**0.6633**0.7674**0.7945**0.616

7**0.78213**0.7436**0.7178*0.8779**0.815

14**0.78617**0.78315**0.61512**0.83610**0.827

19**0.76218**0.77420**0.74521**0.82811**0.857

24**0.75822**0.76816**0.718

25**0.72823**0.76526**0.835

27**0.804

يت�سح من جدول ) 5( اأن معامالت ارتباط مفردات قائمة متطلبات دمج ال�سم باملدر�سة 

القائمة  متتع  يوؤكد  وهذا  م�ستوي )0.01(،  عند  اإح�سائياً  دالة  اخلم�س  مبحاورها  العادية 

بدرجة مرتفعة من الت�ساق الداخلي. 

�سدق املحاور بح�سب معامالت ارتباط املحاور ببع�سها وبالدرجة الكلية للقائمة. 

جدول ) 6( معامالت ارتباط املحاور ببع�سها وبالدرجة الكلية لقائمة متطلبات 

دمج ال�سم يف املدر�سة العادية.

املحور 

الأول

املحور 

الثاين

املحور 

الثالث

املحور 

الرابع

املحور 

اخلام�س

 الدرجة 

الكلية

املحور الأول 

0.915**املحور الثاين

0.775**0.913** املحور الثالث

0.859**0.873**0.939** املحور الرابع

0.737**0.748**0.739**0.874**املحور اخلام�س

0.904**0.778**0.811**0.779**0.914**الدرجة الكلية

** دالة عند م�ستوي)0.01(
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

م�ستوي  عند  اإح�سائياً  دالة  املحاور  جميع  ارتباط  معامالت  اأن   )6( جدول  من  يت�سح 

)0.01( وكذا معامالت البينية للمحاور مع بع�سها وبالدرجة الكلية.

ثبات قائمة متطلبات دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العادية. 

 مت ح�ساب معامالت ثبات املحاور والدرجة الكلية با�ستخدام معامل الفاكرنباخ، وجاءت 

معامالت الثبات للقائمة ككل)960.(، و�سبريمان- براون)885.( .

ال�سورة النهائية لقائمة متطلبات دمج الطالب ال�سم فى املدر�سة العادية

  فيما يلي عر�س لتوزيع القائمة وفقاً للمحاور، وتو�سيح ذلك ما يلي:- 

جدول )7(

املجموعالعباراتاملحورم

17141924256متطلبات مرتبطة بالعاملني1

213171822236متطلبات مرتبطة بالبيئة املدر�سية2

3

اأمور  باأولياء  مرتبطة  متطلبات 

التالميذ ال�سم وال�سامعني

3615204

4

متطلبات مرتبطة بالتالميذ ال�سم 

وال�سامعني

4812214

5910111626277متطلبات عامة5

طريقة ت�صحيح القائمة

تتكون القائمة يف �سورتها النهائية من )27( عبارة- كل عبارة متثل متطلب لدمج الطالب 

ال�سم يف املدر�سة العادية- يتم الإجابة عليها من خالل بعدين، وبيانهما ما يلي:- 

البعد الأول: اأهمية متطلبات الدمج ، ويتم الإجابة عليها بو�سع عالمة اأمام اخليارات التالية) 

مهم جداً، مهم، غري مهم، غري مهم جداً(، وتاأخذ درجات )4، 3، 2، 1(علي التوايل. 

البعد الثاين: مدي توافر متطلبات الدمج، ويتم الإجابة عليها بو�سع عالمة اأمام اخليارات 

التالية) متوفرة بدرجة كبرية اإيل حد ما ، غري متوفرة، غري متوفرة اإيل حد ما( ، وتاأخذ 

درجات )4، 3، 2، 1( علي التوايل .

الطالب  دمج  متطلبات  اأهمية  بعدان هما  تقي�س  تت�سمن خم�س حماور  فالقائمة  وبذلك   

ال�سم ، ومدي توافر تلك املتطلبات يف املدر�سة العادية. 
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1- نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:

برنامج  معهد،  ال�سم)  للطالب  مالئمة  الأكرث  الرتبوي  اخليار  ما  الأول«  الت�ساوؤل  نتائج 

دمج، ف�سل تعليم عام( من وجهة نظر العاملني يف جمال تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني؟ 

لالإجابة علي ذلك الت�ساوؤل مت ا�ستخدام التكرارات والن�سب املئوية، وقد جاءت النتائج 

كما هي مو�سحة باجلدول التايل: 

جدول )8 ( يو�سح التكرارات والن�سب املئوية ل�ستجابات العاملني يف جمال الرتبية 

وتعليم ال�سم وال�سامعني

الرتتييبالن�سبةالتكراراخليار الرتبويم

3918.52معهد لل�سم1

14166.81ف�سل ملحق باملدر�سة العادية) برنامج دمج(2

3114.73ف�سل تعليم عام مع اأقرانهم ال�سامعني3

ملحق  ف�سل  هو  ال�سم  للطالب  مالئمة  الأكرث  الرتبوي  اخليار  اأن   )  8( جدول  يت�سح 

باملدر�سة العادية )برنامج دمج (، ثم جاء معهد لل�سم يف الرتتيب الثاين، واأخرياً ف�سل 

تعليم مع اأقرانهم ال�سامعني. 

2- نتائج الت�ساوؤل الثاين:

 ما اأكرث متطلبات دمج الطالب ال�سم اأهمية يف املدر�سة العادية من وجهة نظر العاملني 

يف جمال تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني؟ ، ولالإجابة علي ذلك الت�ساوؤل، مت ا�ستخدام 

التكرارات، والن�سب املئوية، وقد جاءت النتائج كما هي مو�سحة باجلدول التايل : 

جدول )9 ( متطلبات دمج الطالب ال�سم مرتبة ترتيباً تنازلياً ح�سب اأهميتها من وجهة نظر 

العاملني فى جمال تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني.
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

رقم العبارة 

يف القائمة

املتو�سطنمتطلبات دمج الطالب ال�سم

النحراف 

املعياري

2113.8340.442اإعداد وتدريب املعلمني والإداريني لتنفيذ عملية الدمج.1

2113.7860.464تهيئة التالميذ ال�سم وال�سامعني لتنفيذ عملية الدمج21

2113.7820.543جتهيز ال�سفوف الدرا�سية مبا يالءم عملية دمج ال�سم2

9

قدرات  مع  يتالءم  مبا  الدرا�سية  املناهج  تكييف  اإعادة 

ال�سم

2113.7290.521

27

ال�سم  وتعليم  تربية  جمال  فى  العاملني  جميع  توعية 

وال�سامعني بخ�سائ�س ال�سم

2113.7150.514

2113.7100.514تفهم العاملني باملدر�سة لحتياجات الطالب ال�سم .19

7

ال�سم  وتعليم  تربية  جمال  فى  العاملني  جميع  توعية 

وال�سامعني بخ�سائ�س ال�سم

2113.7010.622

2113.6960.602اإدراك اأهمية التوا�سل بني املدر�سة واآباء ال�سم10

2113.6870.537توفري اخلدمات امل�ساندة لتلبية احتياجات ال�سم11

2113.6540.582تهيئة الأ�سم نف�سياً قبل التحاقه باملدر�سة العادية12

13

ال�سم  طبيعة  مع  يتالءم  مبا  املدر�سة  البيئة  تهيئة 

واحتياجاتهم

2113.6350.608

2113.6110.612تهيئة التالميذ ال�سامعني لتنفيذ عملية الدمج4

2113.5780.625توعية الطالب ال�سامعني بخ�سائ�س ال�سم واحتياجاتهم8

26

املدر�سة  داخل  النجاح  حتقيق  على  ال�سم  بقدرة  الإميان 

العادية

2113.5730.615

2113.5680.592تعاون معلمي ال�سم مع معلمي التعليم العام .25

3

الدمج  باأهمية  ال�سامعني  التالميذ  اأمور  اأولياء  توعية 

ومتطلباتة

113.5400.663

16

ال�سم  بني  اجتماعية  ومهارات  �سداقات  ببناء  الهتمام 

وال�سامعني

2113.5260.537
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رقم العبارة 

يف القائمة

املتو�سطنمتطلبات دمج الطالب ال�سم

النحراف 

املعياري

17

منا�سبة  وب�رشية  �سمعية  بو�سائل  جمهزة  ف�سول  وجود 

......الخ

2113.5210.619

2113.5070.664اإ�سدار قانون اأو ت�رشيع ينظم عملية الدمج5

213.4970.650اأن تكون الأن�سطة الال�سفيه جزء من ثقافة املدر�سة23

20

باأهمية  ال�سامعني  و  ال�سم  التالميذ  اأمور  اأولياء  توعية 

الدمج ومتطلباته

2113.4730.671

15

تفهم الأ�رشة بحق الأ�سم فى تلقى العملية التعليمية مع 

اقرانة ال�سامعني

2113.4690.571

2113.4210.735تعاون معلمي ال�سم مع معلمي التعليم العام .24

2113.3460.767اأن تكون مدر�سه الدمج قريبه من �سكن الطالب22

2113.3120.778الت�ساور مع الآباء على فكرة الدمج قبل تطبيقه.6

2113.2370.737تغيري ادوار العاملني باملدر�سة مبا يدعم عملية الدمج14

21125.49520.459املحور اخلام�س: متطلبات عامة1

21121.7772.352املحور الثاين: متطلبات مرتبطة بالبيئة املدر�سية2

3

املحور الأول: متطلبات مرتبطة بالعاملني يف جمال تربية 

وتعليم ال�سم وال�سامعني

21121.4732.266

4

ال�سم  بالتالميذ  مرتبطة  متطلبات  الرابع:  املحور 

وال�سامعني

22114.3641.813

5

التالميذ  اأمور  باأولياء  مرتبطة  متطلبات  الثالث:  املحور 

ال�سم وال�سامعني

21113.7961.857

يت�سح من جدول )9 ( اأن اأكرث متطلبات دمج الطالب ال�سم اأهمية بالرتتيب ما يلي: اإعداد 

وتدريب املعلمني والإداريني، تهيئة التالميذ ال�سم وال�سامعني لتنفيذ عملية الدمج، جتهيز 

ال�سفوف الدرا�سية مبا يتالئم عملية دمج ال�سم، اإعادة تكيف املناهج الدرا�سية مبا يتالئم 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

مع قدرات ال�سم...اإلخ وفيما يتعلق باملحاور، جاء املحور املرتبط باملتطلبات العامة لدمج 

الطالب ال�سم يف الرتتيب الأول، واملتطلبات املرتبطة بالبيئة املدر�سية يف الرتتيب الثاين، 

الرتتيب  يف  وال�سامعني  ال�سم  التالميذ  اأمور  باأولياء  املرتبطة  املتطلبات  جاءت  حني  يف 

الأخري.

العادية  املدر�سة  توافراً يف  ال�سم  الطالب  اأكرث متطلبات دمج  الثالث:«ما  الت�ساوؤل  نتائج 

ذلك  لالإجابة علي  وال�سامعني؟،  ال�سم  وتعليم  تربية  العاملني يف جمال  نظر  من وجهة 

مو�سحة  كما  النتائج  جاءت  وقد  املئوية،  والن�سب  التكرارات،  ا�ستخدام  مت  الت�ساوؤل، 

باجلدول التايل : 

جدول )10 ( متطلبات دمج الطالب ال�سم مرتبة ترتيبًا تنازليًا ح�سب توافراها يف 

املدر�سة العادية من وجهة نظر العاملني فى جمال تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني..

رقم العبارة 

يف القائمة

املتو�سطنمتطلبات دمج الطالب ال�سم

النحراف 

املعياري

2112.8490.892تفهم العاملني باملدر�سة لحتياجات الطالب ال�سم .19

7

ال�سم  وتعليم  تربية  جمال  فى  العاملني  جميع  توعية 

وال�سامعني بخ�سائ�س ال�سم

2112.8480.853

1

عملية  لتنفيذ  والإداريني  املعلمني  وتدريب  اإعداد 

الدمج.

2112.8160.792

27

ال�سم  وتعليم  تربية  جمال  فى  العاملني  جميع  توعية 

وال�سامعني بخ�سائ�س ال�سم

2112.8150.930

2112.7910.880اأن تكون مدر�سه الدمج قريبه من �سكن الطالب .22

2112.7860.934تعاون معلمي ال�سم مع معلمي التعليم العام .25

26

الإميان بقدرة ال�سم على حتقيق النجاح داخل املدر�سة 

العادية .

2112.7630.851

2112.7580.858جتهيز ال�سفوف الدرا�سية مبا يالءم عملية دمج ال�سم 2
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رقم العبارة 

يف القائمة

املتو�سطنمتطلبات دمج الطالب ال�سم

النحراف 

املعياري

2112.7200.911توفري اخلدمات امل�ساندة لتلبية احتياجات ال�سم11

16

الهتمام ببناء �سداقات ومهارات اجتماعية بني ال�سم 

وال�سامعني

2112.7150.842

2112.7060.850تهيئة التالميذ ال�سامعني لتنفيذ عملية الدمج4

18

للطالب  م�ساندة  خدمات  لتقدمي  م�سادر  غرفة  وجود 

ال�سم

2112.6680.891

8

ال�سم  بخ�سائ�س  ال�سامعني  الطالب  توعية 

واحتياجاتهم

2112.6350.917

17

منا�سبة  وب�رشية  �سمعية  بو�سائل  ف�سول جمهزة  وجود 

..الخ

2112.6350.847

2112.6300.908اإعادة تكييف املناهج الدرا�سية مبا يتالءم مع قدرات ال�سم9

2112.6250.832تعاون معلمي ال�سم مع معلمي التعليم العام .24

2112.6250.849اإ�سدار قانون اأو ت�رشيع ينظم عملية الدمج5

13

ال�سم  طبيعة  مع  يتالءم  مبا  املدر�سة  البيئة  تهيئة 

واحتياجاتهم

2112.6060.884

2112.5730.826الت�ساور مع الآباء على فكرة الدمج قبل تطبيقه.6

2112.5730.877توعية اأولياء اأمور التالميذ ال�سامعني باأهمية الدمج ومتطلباتة3

2112.5680.888اأن تكون الأن�سطة الال�سفيه جزء من ثقافة املدر�سة23

20

باأهمية  ال�سامعني  و  ال�سم  التالميذ  اأمور  اأولياء  توعية 

الدمج ومتطلباته

2112.5640.888

2112.5640.935تهيئة الأ�سم نف�سياً قبل التحاقه باملدر�سة العادية12

2112.5640.861تهيئة التالميذ ال�سم وال�سامعني لتنفيذ عملية الدمج21

15

تفهم الأ�رشة بحق الأ�سم فى تلقى العملية التعليمية مع 

اقرانة ال�سامعني

2112.5640.833
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رقم العبارة 

يف القائمة

املتو�سطنمتطلبات دمج الطالب ال�سم

النحراف 

املعياري

2112.5590.861اإدراك اأهمية التوا�سل بني املدر�سة واآباء ال�سم10

2112.5350.846تغيري ادوار العاملني باملدر�سة مبا يدعم عملية الدمج14

21119.1304.731املحور اخلام�س: متطلبات عامة1

2

جمال  يف  بالعاملني  مرتبطة  متطلبات  الأول:  املحور 

تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني

21116.4593.700

21115.7963.896املحور الثاين: متطلبات مرتبطة بالبيئة املدر�سية3

21110.4693.928املحور الرابع: متطلبات مرتبطة بالتالميذ ال�سم وال�سامعني4

5

التالميذ  اأمور  باأولياء  الثالث: متطلبات مرتبطة  املحور 

ال�سم وال�سامعني

21110.2742.594

يت�سح من جدول ) 10( اأن اأكرث متطلبات دمج الطالب ال�سم توافراً يف املدر�سة العادية 

من وجهة نظر العاملني يف جمال تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني بالرتتيب ما يلي:- تفهم 

ال�سم،  الطالب  بخ�سائ�س  والتوعية  ال�سم،  الطالب  لحتياجات  باملدر�سة  العاملني 

التعليمية  الإدارات  والتزام  الدمج،  عملية  لتنفيذ  والإداريني  املعلمني  وتدريب  واإعداد 

واجلهات ذات العالقة بدعم عملية الدمج وتعزيزها، ان تكون مدر�سة الدمج قريبة من 

�سكن الطالب. 

يف  العامة«  اخلام�س«املتطلبات  املحور  جاء  توافرها،  ومدي  باملحاور،  يتعلق  وفيما 

الرتتيب الأول، ثم البعد الأول« متطلبات مرتبطة بالعاملني يف جمال تربية وتعليم ال�سم 

ال�سم  التالميذ  اأمور  باأولياء  مرتبطة  متطلبات  الثالث«  املحور  جاء  واأخرياً  وال�سامعني، 

وال�سامعني« يف الرتتيب الأخري.

4- نتائج الت�ساوؤل الرابع »هل توجد اختالف يف وجهات نظر العاملني يف جمال تربية 

وتعليم ال�سم وال�سامعني حول فائدة دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العادية«؟ لالإجابة 

علي ذلك الت�ساوؤل، مت ا�ستخدام التكرارات والن�سب املئوية، قد جاءت النتائج علي 

النمو التايل: 
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جدول )11 ( يو�سح التكرارات والن�سب املئوية ل�ستجابات العاملني يف جمال تربية 

وتعليم ال�سم وال�سامعني .

الرتتيبالن�سبالتكرارات فائدة دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العاديةم

7133.62مفيد لل�سم واأ�رشهم1

167063مفيد لل�سامعني واأ�رشهم2

12458.81مفيد لل�سم وال�سامعني واأ�رشهم3

يت�سح من جدول )11 ( اأن فائدة دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العادية جاءت بالرتتيب 

، باأنة اأكرث فائدة لكاًل من ال�سم وال�سامعني واأ�رشهم معاً، ثم مفيد لل�سم واأ�رشهم ، واأخرياً 

مفيد لل�سامعني واأ�رشهم.

مناق�صة نتائج الدرا�صة:- 

مناق�سة نتائج الت�ساوؤل الأول: بالرجوع اإيل جدول )8 ( يت�سح اأن اخليار الرتبوي الأكرث 

ثم جاء معهد  العادية )برنامج دمج (،  باملدر�سة  ال�سم هو ف�سل ملحق  للطالب  مالئمة 

لل�سم يف الرتتيب الثاين، واأخرياً ف�سل تعليم مع اأقرانهم ال�سامعني. 

اإيجابيتها  املعاهد  لهذه  بل  الأمل،  تقلل من دور معاهد  النتيجة ل  اأن هذه  الباحث  يري 

اأن الف�سول  النتيجة توؤكد  و�سلبياتها و لها دور فعال يف تنمية ثقافة ال�سم، لذلك فهذه 

امللحقة باملدر�سة العادية هي اخليار اأو الو�سع الرتبوي املالئم للطالب ال�سم، وقد يرجع 

ذلك اإيل اإدراك عينة الدرا�سة اأن عملية دمج الطالب ال�سم يف املجتمع ال�سعودي- بالرغم 

من اأنها ا�ستطاعت اأن تقطع �سوطاً كبرياً ين�سجم مع التطور ال�رشيع الذي ت�سهده اململكة 

يف كافة املجالت )املو�سي: 2004(- مازالت يف حاجة اإيل العديد من املقوقات واإعادة 

باملدر�سة  ملحقة  خا�سة  ف�سول  يف  ال�سم  الطالب  دمج  جمرد  من  لنقلها  العملية  تقييم 

العادية )دمج مكاين( اإيل دجمهم يف الف�سل العادي مع اأقرانهم ال�سامعني يف املدر�سة 

يف  امل�ساندة  اخلدمات  وتوفري  الدمج  مب�ستلزمات  الدرا�سية  الف�سول  جتهيز  بعد  العادية 

املدر�سة. 
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اقرتحها  التي  الرتبوية  اخلدمات  اأحد  تعد  العادية  باملدر�سة  امللحقة  الف�سول  اأن  وبالتايل 

لذوي  الرتبوية  للخدمات  الهرمي  النموذج  يف   1976.Rensolnolds رينولدز 

املدار�س  الإقامة )  منها موؤ�س�سات  يت�سمن عدة م�ستويات  الحتياجات اخلا�سة ،والذي 

الداخلية( Residential schools وتعد تلك املوؤ�س�سات اأكرث البيئات الرتبوية تقييداً، 

واملدار�س النهارية اخلا�سة Special Day Schools )وهي ما يطلق عليها معاهد الأمل(، 

يطلق  ما  وهي   (  Special Classes العادية  باملدار�س  امللحقة  اخلا�سة  الرتبية  وف�سول 

 Resoursce Room عليها برامج الدمج(، والف�سل الدرا�سي العادي مع غرفة امل�سادر

، والف�سل الدرا�سي العادي مع معلم متجول Itineramt Teacher )الربامج املتنقلة(، 

وهو خيار يح�رش فيه الطالب ال�سم يوماً كاماًل يف ال�سف الدرا�سي العادي ب�سفة دورية، 

ويتلقوا فيه خدمات الدعم من معلم متنقل، والذي ينتقل من مدر�سة اإيل اأخري لتقدمي 

الطالب، واخرياً  للح�سة وحاجات  طبقاً  اأ�سبوعياً  اأو  يومياً  خدمات للطالب قد تختلف 

ال�سخ�س،   (  ،Consulting Teacher م�ست�سار  معلم  مع  العادي  الدرا�سي  الف�سل 

2004( ) القواعد التنظيمية،1424هـ( )Moores،1996( )�سي�سامل،2006(. 

يت�ساءل  ال�سم،  للطالب  ال�سابقة  البدائل  اأو  اخليارات  الباحث يف �سوء  يري  وبالتايل، 

الداعمة  اخلدمات  توفري  مع  العادي  الدرا�سي  الف�سل  داخل  ال�سم  الطالب  نري  متى 

والت�سحيحية للطالب �سواء داخل غرفة ال�سف العادي اأم يف غرفة امل�سادر، ولكي يتحقق 

ذلك لبد من اإعادة بناء لل�رشاكة بني ذوي العالقة بالطالب الأ�سم بداأ بالأ�رشة واملدر�سة 

بفل�سفة املجتمع واجتاهاته نحو تلك الفئة ودجمها،خا�سة واأن  والإدارة التعليمية واأخرياً 

نتائج الدرا�سة الوطنية لتقييم جتربة الدمج يف اململكة العربية ال�سعودية ) املو�سى واآخرون 

،2006( توؤكد اأن الجتاه العام نحو تطبيق الدمج يف اململكة العربية ال�سعودية، يحظي 

بالر�سا العام لدي اأولياء اأمور التالميذ ذوي الحتياجات اخلا�سة والعاديني، 

الطالب  دمج  متطلبات  اأكرث  اأن   )  9( جدول  من  يت�سح   : الثاين  الت�ساوؤل  نتائج  مناق�سة 

ال�سم اأهمية بالرتتيب ما يلي: اإعداد وتدريب املعلمني والإداريني، تهيئة التالميذ ال�سم 

وال�سامعني لتنفيذ عملية الدمج، جتهيز ال�سفوف الدرا�سية مبا يتالئم عملية دمج ال�سم، 

باملحاور،  يتعلق  وفيما  ال�سم...اإلخ  قدرات  يتالئم مع  مبا  الدرا�سية  املناهج  تكيف  اإعادة 
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جاء املحور املرتبط باملتطلبات العامة لدمج الطالب ال�سم يف الرتتيب الأول، واملتطلبات 

املرتبطة بالبيئة املدر�سية يف الرتتيب الثاين، يف حني جاءت املتطلبات املرتبطة باأولياء اأمور 

التالميذ ال�سم وال�سامعني يف الرتتيب الأخري.

يري الباحث اأن نتائج هذا الت�ساوؤل، قد تكون مطابقة لواقع عملية الدمج اإيل حد كبري يف 

اململكة ال�سعودية، ويتفق ذلك مع نتائج الدرا�سة الوطنية ) املو�سي واآخرون ،2006( اإيل 

اإيل قناعة العاملني بحق فئات الرتبية اخلا�سة ومنها  اإيجابية الجتاة نحو الدمج ترجع  اأن 

ال�سم فى الدمج، و�ساهم يف ذلك زيادة اإعداد املعلمني والإداريني املوؤهلني تربوياً للتعامل 

مع تلك الفئات واخلدمات املالئمة لهم ، حيث اأن جناح عملية دمج الطالب ال�سم حتتاج 

وذلك  )�سادق،1999(،  الدمج  عملية  لتنفيذ  والإداريني  املعلمني  وتدريب  اإعداد  اإيل 

التالميذ  تهيئة  يعد  كذلك  ال�سم )حنفي،2005(،  الطالب  نحو  اجتاهاتهم  تغيري  بهدف 

ال�سم وال�سامعني متطلب ذو اأهمية ق�سوي لنجاح عملية الدمج، حيث اأن تنفيذ عملية 

الدمج يف املدر�سة العادية يرتتب عليها تغريات جوهرية داخل املدر�سة، وبالتايل من حق 

اأن يتعرفوا علي التغريات وامل�سئوليات اجلديدة املرتتبة علي  الطالب ال�سم وال�سامعني 

عملية الدمج، واأن اإدراك اإدارة املدر�سة لتلك الأمور �سوف ي�سعر الطالب باأنهم مو�سع 

احرتام وتقدير ، وهذا من �ساأنه اأن يزيد من م�ساركاتهم ودعمهم للدمج. 

ال�سم  الطالب  دمج  عملية  مع  يتالءم  مبا  الدرا�سية  ال�سفوف  باأهمية جتهيز  يتعلق  وفيما 

من حيث امل�ستلزمات املكانية واملادية للف�سل الدرا�سي ) الإ�ساءة ، التهوية، الأر�سيات 

الوطنية  الدرا�سة  نتائج  علية  اأكدت  ما  وهذا  ال�سوت.......اإلخ(،  عوازل  واحلوائط، 

)املو�سي واآخرون ،2006( يف اأهمية مل�ستلزمات التجهيزية للطالب ال�سم باملقارنة بفئات 

الإعاقة اخلري مثل �سعوبات التعلم ، واأخرياً فيما يتعلق باإعادة تكيف املناهج الدرا�سية مبا 

يتالءم مع قدرات ال�سم ، فاإن ذلك يتفق اإىل حد كبري مع تو�سيات وزير الرتبية والتعليم 

يف دور اللجنة امل�سكلة لدرا�سة واقع برامج الرتبية اخلا�سة يف اإعادة النظر يف تطبيق مناهج 

التعليم العام ، ودرا�سة مدي منا�سبة ذلك ) القحطاين،2008(. 

وفيما يتعلق باأكرث املحاور اأهميته يف عملية دمج الطالب ال�سم فى املدر�سة العادية ، جاء 
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يوؤكد  وهذا  الأول،  الرتتيب  يف  ال�سم  الطالب  لدمج  العامة  باملتطلبات  املرتبط  املحور 

حقيقة اأنة لنجاح دمج الطالب ال�سم يف املدر�سة العادية يجب علي ذوي العالقة برتبية 

ل�سمان  الدمج  لبيئة  تهيئة  مبثابة  تعد  ،والتي  العامة  املتطلبات  اأهمية  اإدراك  ال�سم  وتعليم 

ا�ستمرار جناحه، ومن هذه املتطلبات كما هي مو�سحة يف القائمة، والتي متثل العبارات 

)5، 9، 10، 11، 16، 26، 27( ما يلي:

اإ�سدار قانون اأو ت�رشيع ينظم عملية الدمج. 

 اإعادة تكيف املناهج الدرا�سية مبا يتالءم قدرات ال�سم. 

اإدراك اأهمية التوا�سل بني املدر�سة واآباء الطالب ال�سم. 

توفري اخلدمات امل�ساندة لتلبية احتياجات ال�سم. 

الإميان بقدرة ال�سم علي حتقيق النجاح داخل املدر�سة العادية. 

اإن املتاأمل يف تلك املتطلبات، يالحظ اأنها تعد مبثابة اإطار عام لبيئة الدمج يت�سمن الأ�سم 

واأ�رشته وما يقدم له من خدمات تربوية اأو م�ساندة ،وذلك يف اإطار قانون يدعم ذلك حتي 

ياأخذ حيز التطبيق بدًل من التنظري. 

ثم جاءت املتطلبات املرتبطة بالبيئة املدر�سية يف الرتتيب الثاين من حيث الأهمية، ومن هذه 

املتطلبات كما هي مو�سحة يف القائمة ،والتي متثل العبارات )2، 13، 17، 18، 22، 23( 

ما يلي:- 

تهيئة البيئة املدر�سية مبا يتالءم مع طبيعة الطالب ال�سم واحتياجاتهم.

وجود غرفة م�سادر لتقدمي خدمات م�ساندة الطالب ال�سم. 

اأن تكون مدر�سة الدمج قريبة من �سكن الطالب. 

اأن تكون الأن�سطة الال�سفية جزء من ثقافة املدر�سة.

يري الباحث من خالل خربتة بامليدان اأن هذه املتطلبات متوفرة بدرجة كبرية، وهذا يتفق 

فئة  الفئة-  باأن هذه  الدمج،  التي تطبق عملية  العاملني يف املدار�س  اإدراك كثرياً من  مع 

ال�سم- من حقها الندماج مع ال�سامعني وامل�ساركة يف اأن�سطتهم، وهذا ما دفع الكثري من 

معلمي التعليم العام اإيل احل�سول علي دبلومات / دورات يف جمال الرتبية اخلا�سة.

حيث  من  الثالث  الرتتيب  يف  وال�سامعني  ال�سم  بالتالميذ  املرتبطة  املتطلبات  جاءت  ثم 
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الأهمية، واأخريا املتطلبات املرتبطة باأ�رشة التالميذ ال�سم وال�سامعني يف الرتتيب الأخري، 

وهذا جاء عك�س توقعات الباحث، وقد يرجع ذلك ح�سب راأي العاملني يف جمال تربية 

بني  فجوة  يوؤكد وجود  املمار�سة  واقع  اأن  اإيل  الدرا�سة(  وال�سامعني)عينة  ال�سم  وتعليم 

املدر�سة والأ�رشة وعدم وجود �رشاكة اأ�رشية مع الخت�سا�سيني ذوي العالقة ،وهذا يوؤكد 

عملية  حول  والخت�سا�سيني  لالآباء  عمل  ور�س  بعقد  العالقة  ذات  اجلهات  اأهمية  علي 

الدمج ومميزاتها، ف�ساًل عن تفعيل دور الإر�ساد الأ�رشي يف املدار�س العامة.

اأكرث متطلبات دمج الطالب  اأن   )10 مناق�سة نتائج الت�ساوؤل الثالث: يت�سح من جدول ) 

ال�سم  تربية وتعليم  العاملني يف جمال  نظر  العادية من وجهة  املدر�سة  توافراً يف  ال�سم 

ال�سم،  الطالب  لحتياجات  باملدر�سة  العاملني  تفهم  يلي:-  ما  بالرتتيب  وال�سامعني 

لتنفيذ عملية  املعلمني والإداريني  واإعداد وتدريب  ال�سم،  الطالب  والتوعية بخ�سائ�س 

الدمج، والتزام الإدارات التعليمية واجلهات ذات العالقة بدعم عملية الدمج وتعزيزها، 

ان تكون مدر�سة الدمج قريبة من �سكن الطالب. وفيما يتعلق باملحاور، ومدي توافرها، 

متطلبات  الأول«  البعد  ثم  الأول،  الرتتيب  يف  العامة«  اخلام�س«املتطلبات  املحور  جاء 

مرتبطة بالعاملني يف جمال تربية وتعليم ال�سم وال�سامعني، واأخرياً جاء املحور الثالث« 

متطلبات مرتبطة باأولياء اأمور التالميذ ال�سم وال�سامعني« يف الرتتيب الأخري.

يري الباحث اأن توافر تلك املتطلبات يف املدر�سة العادية، يعد مبثابة الإطار العام لفل�سفة 

الدمج، حيث اأكد Alrayes،2004 علي اأهمية تفهم املعلمني خل�سائ�س الطالب ال�سم 

واحتياجاتهم ك�رشط لتغيري وحت�سني اأي نظام تعليمي، ف�ساًل عن اأن التوعية بخ�سائ�س 

 1995،Afzail- Nomamiالطالب ال�سم ت�سهم يف جناح الدمج، حيث اأكدت درا�سة

اأن توعية الطالب ال�سامعني بخ�سائ�س ال�سم ي�سهم يف حت�سني التقبل الجتماعي لأقرانهم 

ال�سم، وهذا يتفق مع ما اأكده املو�سي )2004( من اأن البيئة الندماجية تعمل علي زيادة 

التقبل الجتماعي لل�سم من اأقرانهم ال�سامعني، بالإ�سافة اإيل ما �سبق، فاإن توافر مدار�س 

اأن  بالقرب من �سكن الطالب �سجع علي جناح عملية دمج الطالب ال�سم،حيث  الدمج 

هناك الكثري من املدار�س يوجد بها برامج دمج، وهذا ما اأكدة املو�سي)2004( يف تاأكيده 
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عمر  ق�رش  من  بالرغم  ونوعية  كمية  نقلة  اأحث  قد  اململكة  يف  الدمج  اأ�سلوب  اأن  علي 

التجربة، حيث هناك زيادة يف عدد برامج الدمج باملقارنة باملعاهد بالإ�سافة اإيل تعدد اأمناط 

تقدمي خدمات الرتبية اخلا�سة للطالب ال�سم ب�سفة خا�سة ) والتي �سبق الإ�سارة اإليها من 

قبل(، و�ساعد علي ذلك زيادة الوعي الجتماعي وتبني املجتمع ال�سعودي عملية الدمج 

كفل�سفة حياة يف التعامل مع الطالب ال�سم. 

وفيما يتعلق باملحاور، قد جاءت نتائج هذا الت�ساوؤل مطابقة للت�ساوؤل الثاين الذي يتعلق 

باأهمية متطلبات الدمج، حيث جاء املحور املرتبط باملتطلبات العامة للدمج كاأكرث حماور 

تنطلق  اململكة  الدمج يف  اأن جتربة  يوؤكد  مما  العادية،  املدر�سة  توافراً يف  الدمج  متطلبات 

لذوي  الدمج  منطلقات يف عملية  اأو  ثوابت  مبثابة  تعد  متطلبات عامة  قوامها  اأر�سية  من 

هذه  علي  يطلق  اأن  ميكن  اأنة  الباحث  ويري  خا�سة  وال�سم  عامة،  اخلا�سة  الحتياجات 

 )2000( واآخرون  براديل  تعبري  حد  علي  املدر�سة  بنظام  مرتبطة  متطلبات  املتطلبات، 

اأهداف جديدة للمدر�سة  اإ�سالح نظام املدر�سة واإعداده لإعادة �سياغة  والتي تتمثل يف 

بحيث يقدم النظام املدر�سي الدعم الإداري والفني...اإلخ للمعلمني وامل�رشفني والطالب 

واأ�رشهم، واحل�سول علي دعم واأفكار جميع من �سيقومون بامل�ساركة يف عملية الدمج. 

وفيما يتعلق باحتالل املحور الثالث والذي يت�سمن متطلبات مرتبطة باأ�رشة التالميذ ال�سم 

وال�سامعني الرتتيب الأخري يف مدي توافر متطلبات الدمج، فاإن ذلك يوؤكد اأن املتطلبات 

املرتبطة باأولياء اأمور التالميذ غري متوافرة يف املدر�سة العادية، بالرغم من اأن جناح عملية 

الدمج  باملعلومات حول  الأ�رش  املدر�سة، وتزويد  الأ�رشة مع  الدمج مرتبطة مبدي �رشاكة 

وفوائده ميكن اأن ي�ساعد يف تنفيذ عملية دمج اأطفالهم ال�سم ب�سال�سة وي�رش.

مناق�سة نتائج الت�ساوؤل الرابع: يت�سح من جدول )11 ( اأن فائدة دمج الطالب ال�سم يف 

املدر�سة العادية جاءت بالرتتيب ، باأنة اأكرث فائدة لكاًل من ال�سم وال�سامعني واأ�رشهم معاً، 

ثم مفيد لل�سم واأ�رشهم ، واأخرياً مفيد لل�سامعني واأ�رشهم.

اأنه ذو  اأن دمج الطالب ال�سم لن يقت�رش علي  النتيجة توؤكد على  اأن هذة  الباحث  يرى 

فائدة لل�سم حيث يتيح لهم الندماج يف جمتمع ال�سامعني، بل لل�سامعني واأ�رشهم،حيث 

اأن تنفيذ عملية الدمج ب�رشط توافر متطلباته- عملية ذات فائدة مزدوجة لكاًل من ال�سم 
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واأ�رشهم وال�سامعني واأ�رشهم، وبيان ذلك ما يلي: 

1- الفوائد التي تعود علي الطالب ال�سامعني واأ�رشهم من دمج الطالب ال�سم، اأكدت 

اأقرانهم ذوي الحتياجات  برامج دمج مع  الذين �ساركوا يف  اأن الطالب  الدرا�سات 

علي  القدرة  تطور  مثل  لهم،  مفيدة  كانت  ومفاهيم  مهارات  اكت�سبوا  قد  اخلا�سة، 

اأعظم املكا�سب التي حققها الطالب  اأن  التحمل، واحرتام الفروق بني املحيطني،بل 

ال�سامعني - الذين تعلموا مع اأقرانهم من ذوي الحتياجات اخلا�سة - اأنهم تعلموا قيماً 

متكنهم من دعم الدمج ال�سامل جلميع املواطنني يف جميع مناحي حياة املجتمع)براديل 

واآخرون،2000(، بل اأكدت درا�سة Salend&Duhaney،1999 اأن دمج الطالب 

ال�سم مع اأقرانهم ال�سامعني له العديد من الفوائد الجتماعية لهم. 

2- الفوائد التي تعود علي الطالب ال�سم واأ�رشهم من الدمج يف املدر�سة العادية، اأكدت 

ترك�ستاين)2008( اأن الدمج يعطي لالأ�سم فر�سة اأف�سل، ويهيئ له اجلو املنا�سب الذي 

ي�ساعده علي التطوير املنا�سب اأكادميياً وتعليمياً واجتماعياً، وانفعالياً و�سلوكياً...وغري 

ذلك من الفوائد خا�سة اإذا مت توفري املتطلبات الالزمة لنجاحه-بالإ�سافة اإيل ما ذكره 

املو�سي )2004( اأن الدمج يعمل علي اإيجاد بيئة واقعية لذوى الحتياجات اخلا�سة عن 

العامل الذي يعي�سون فيه . 

وبالتايل يري الباحث اأن الفوائد الناجمة عن دمج الطالب ال�سم مع اأقرانهم ال�سامعني 

يف املدر�سة العادية فوائد اجتماعية، نف�سية،اأكادميية...تخدم ال�سم وال�سامعني واأ�رش كل 

منهما، وذلك ب�رشط توافر متطلبات الدمج، وتبني فل�سفة جمتمعية، مدر�سية، اأ�رشية...

الخ قوامها ا�ستيعاب وتقبل جمتمع ال�سم كجزء من جمتمع ال�سامعني وبناء �رشاكة اأ�رشية 

مع املدار�س العادية. 

تو�صيات تربوية:- 

يف �سوء ما تو�سلت اإلية الدرا�سة احلالية من نتائج ، يو�سي الباحث مبا يلي: 

العمل علي توفري امل�ستلزمات املكانية والتجهيزية التي ت�ساعد علي تفعيل دمج الطالب 

ال�سم يف املدر�سة العادية.
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تفعيل دور الأ�رشة يف العملية التعليمية للطالب ال�سم وال�سامعني. 

عقد ور�س تدريبية للغة الإ�سارة يف مدار�س التعليم العام �سواء التي يوجد بها برامج دمج 

اأو التي ل يوجد بها بهدف تهيئة البيئة املدر�سية. 

عقد لقاءات بني اأ�رش الطالب ال�سم وال�سامعني.
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