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  ملخص الدراسة
ختلف ( معوقات الدمج اليت تواجه معلمات رياض األطفال عند تدريس األطفال غري العاديني : عنوان الدراسة 

  . من وجهة نظر املشرفات واملديرات واملعلمات) عقلي بسيط
  ابوالعال أماين بنت حممود بن عبد اهللا :اسم الباحثة 

رياض األطفـال عنـد تـدريس    اليت تواجه معلمات  الدمج عوقاتمالكشف عن الدراسة إىل  هذه هدفت   
  . من وجهة نظر املشرفات واملديرات واملعلمات) ختلف عقلي بسيط ( غري العاديني طفالاأل

لفئـة  تكون جمتمع الدراسة من مجيع مشرفات ومديرات ومعلمات رياض األطفال اليت تطبق نظام الدمج و 
 )٦( ، مشـرفات ) ٣( ، منهن )٢٦(والبالغ عددهن  تنيدينيت مكة املكرمة وجدة التعليمياإلعاقة العقلية البسيطة يف م

، ، بعد التأكد من صدقها وثباا إحصائياً ، واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة جلمع البيانات معلمة) ١٧(، ت مديرا
  : أجابت الدراسة على األسئلة التاليةو

 ؟ اخلاصة عند الدمج لتربيةما أساليب التعامل والتكيف املستخدمة مع أطفال ا:  السؤال األول

 ؟ اخلاصة عند الدمج التربيةما واقع التعامل مع أطفال  : السؤال الثاين

 ؟ ما هي اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة للدمج : السؤال الثالث

  فال التربية اخلاصة عند الدمج لدى معلمة رياض األطفال ؟معوقات تدريس أط ما:  السؤال الرابع

) ألفا كرونباخ(معامل  واستخدم) SPSS( للعلوم االجتماعية حتليل البيانات عن طريق برنامج احلزم اإلحصائية متوقد 
ـ و للثبات راد جمتمـع  معامل سبريمان براون حلساب االتساق الداخلي واملتوسط احلسايب حلساب القيمة اليت يعطيها أف

 األسئلة، وذلك لإلجابة عن  ، واملتوسط احلسايب العام لكل حمور )احملاور(الدراسة لكل عبارة أو جمموعة من العبارات 
  : ، واستنتجت ما يلي  األول إىل الرابع نم

 درجة استخدام أساليب التعامل والتكيف مع األطفال ذوي اإلعاقة العقلية عند الـدمج كانـت بدرجـة    -١
  ).دائماً(

 . )دائماً( ية عند الدمج كانت بدرجةدرجة واقع التعامل مع األطفال ذوي اإلعاقة العقل -٢

 حيـث كانـت بدرجـة    ؛ قلة اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة عند دمج األطفال ذوي اإلعاقة العقلية -٣
 ).دائماً(

 حيث احنصـرت يف  ؛ عند الدمج كثرة املعوقات اليت تعوق املعلمة عند تدريس األطفال ذوي اإلعاقة العقلية -٤
  . )أحياناً( عبارة بدرجة )٢٨(عبارة من ) ١٤(

 :ويف ضوء نتائج الدراسة أوصت بعدة توصيات منها 

  . الروضة  التدخل املبكر مع األطفال ذوي التربية اخلاصة قبل دخوهلم -١
مكانان على العطاء عقد دورات تدريبية للمشرفات واملديرات واملعلمات يف جمال الدمج مما يزيد من إ -٢

 . خبطوات واضحة
 .قة إعداد املعلمة أثناء اخلدمة بصورة جتعلها قادرة على فهم املتغريات لإلعا -٣
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Abstract@ @
 This study aimed at recovering of challenges that face the Kinder garten 
female teachers in teaching special needs children with normal children from super 
visors’, managers, and teacher’s point of view – for achieving that objective, the 
study answered the following questions:  
First Question: What are the treatment and modification styles that are used with 
special needs children when integrating?  
Second question: What is the reality of treatment with special needs children when 
integrating?  
Third Question: What are abstract and human abilities that are available for 
integrating? 
Fourth question: What are challenges that face teacher when teaching the special 
needs children with integrating?  

The study sample consisted of all supervisors, teachers integration system of 
simple mental disability in Makkah and Jeddah who were (٢٦), (٣) of them were 
supervisors, (٦) managers, (١٧) teachers. The graduator used the of it's reality and 
stability, the graduator analyzed data using (SPSS), she used Alpha Chronpakh 
coefficient for stability, Spearman Brown to calculate the internal consistency, the 
mathematical mean to calculate the value of each phrase or a group of axes, general 
mathematical mean for each axe to answer the questions (from one to four) , "T" test 
to compare means of response in sample to answer the fifth question in case of 
individual variables with two groups as in scientific qualification and current job, 
"F" test to analyze the single difference, shifee test to compare means of response in 
sample to answer the fifth question in case of individual variables more than two 
groups as in current job.  
The study achieved the following results:  
١-  The degree of using treatment styles and modification with mental disability 

children in integration was (usually).  
٢-  The degree of treatment reality with mental disability children when 

integrating was (usually).  
٣-  Little abilities of human and abstract that here available when integrating 

mental disabilities children as it were (usually).  
٤-  A lot of challenges that face the teacher in teaching mental disability children 

when integrating as they were (١٤) axe from (٢٨) axes with the degree 
(sometimes).  

 The study concluded in some recommendations and proposals that 
recommended by the graduator.  
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  شكر وتقدير
«    : من قـال  ،أمحده سبحانه جلهللا خالق الليل والنهار تبصره ألويل األبصار احلمد  

  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼ ] والصالة والسالم على النيب املختار سيد ] ١٥٢:البقرة
أصحابه األبرار ومن تبعهم واقتفى أثـرهم إىل  الذاكرين وأفضل الشاكرين حممد بن عبداهللا وعلى آله و

  .يوم الدين وسلم تسليما كثرياً
بعد أن أكرمين املوىل بإمتام هـذا العمـل    علماً امبا علمتنا، وزدن االلهم علمنا ما ينفعنا، وانفعن

املتواضع الذي أرجو أن يتحقق اهلدف املرجو منه،يشرفين أن أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لكل مـن  
هم فيه بوقته أو جبهده أو بدعائه ومل أمتكن من إيفائه حقه فجزاه اهللا عين خري اجلزاء والشكر أوالً ملن سا

الغاليان،وخـالص الشـكر    والـدي غرسا يف نفسي بذور األخالق والعلم ومن وفرا يل سبل الراحة 
  .العزيزات  وزمياليتالكرمية  أسريتوالعرفان جلميع 

ذله معي من وقت وجهد ، وإىل من مد يد العـون والتشـجيع   مبا ب سبأوشكر خاص البين 
  .لكم مجيعاً مين خالص احلب والتقدير وأسأل اهللا أن جيزيكم عين خري اجلزاء ...  خالدزوجي 

ومن غمرتين حبسن خلقها وعلمها وتعاوا ، فكان آلرائها ولتوجيهاا القيمة أبلغ األثر وبكل 
عبد احلكـيم  / لألساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة األستاذ الدكتور التقدير واالحترام أتقدم بشكري 

أمحد عبد العزيز التميمي لتفضلهما بقبول مناقشة هذا البحـث وتزويـدي   / موسى مبارك والدكتور 
  .بتوجيهاما القيمة اليت سيكون هلا بالغ األثر إلثرائه ، فوفقهما اهللا ملا فيه اخلري والصالح 

خدجية بنت حممد سـعيد  / متنان والشعور الصادق بالعرفان لكل من الدكتورة ومبزيد من اال  
صباح بنت حممد اخلرجيي لتفضـلهم وتعـاوم   / سامل أمحد حممود خليل،والدكتور / جان،والدكتور 

  .بتحكيم خطة الدراسة وما قدموه من توجيهات للسعي لتوجيه مسار هذا البحث حنو األفضل 
السادة حمكمني أداة الدراسة ، كما أخص بالشكر والتقدير األسـتاذ  والشكر موصول جلميع   
حفيظ بن حممد املزروعي على ما قدمه يل من املشورة والنصح يف األسـاليب اإلحصـائية   / الدكتور 

  .املختارة واملعاجلة املناسبة لبيانات الدراسة فجزا اهللا اجلميع عين خري اجلزاء 
زيل جلميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس بكلية التربية قسـم  وال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجل  

  . املناهج وطرق التدريس جبامعة أم القرى،جعل اهللا أدائهم يف ميزان حسنام 
   x  w  v   u  t  s  r  q ]١٠: يونس[  

ð‹í‡Ômë@ð‹Ø’@˜Ûb‚@ÉîàvÜÛ@ @
òrybjÛa@ @

ýÈÛaìia@†ìà«@ïãbßc@ @



  

 العاديني غري األطفال تدريس عند األطفال رياض معلمات تواجه التي الدمج معوقات

 - ه  -
 

  قائمة احملتويات
  الصفحة  ــــوعــــــــــــــــــــاملوض
  أ ملخص الدراسة باللغة العربية

  ب ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية

  ج  اإلهداء

  د  شكر وتقدير

  هـ قائمة احملتويات

  ٨-١ مشكلة الدراسة وأبعادها: الفصل األول 

  ٢  مقدمة 

  ٢ مشكلة  الدراسة

  ٥ تساؤالت الدراسة

  ٥ أهداف الدراسة

  ٦  أمهية الدراسة

  ٦ حدود الدراسة

  ٧ مصطلحات الدراسة

 ٩٥-٩  أدبيات الدراسة: الفصل الثاني 

  ١٠ اإلطار النظري: أوالً 

  ١٠ .مدارس رياض األطفال -١

  ١٠ .مفهوم رياض األطفال  -

  ١٢ .أهداف مدارس رياض األطفال  -

  ١٧ . تطور مدارس رياض األطفال يف اململكة العربية السعودية  -

  ١٩ .التربية اخلاصة -٢

  ١٩ .مفهوم التربية اخلاصة -

هـ
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  الصفحة  ــــوعــــــــــــــــــــاملوض
  ٢٢ أهداف التربية اخلاصة -

  ٢٨ .تطور التربية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية -

  ٢٩ .التدخل املبكر -

  ٣٥ ؟)غري العاديني(من هم ذوو التربية اخلاصة -

  ٣٧ فئات اإلعاقة  -

  ٤٠ التخلف العقلي -

  ٤٠ خلف العقليمفهوم الت -

  ٤٤ تصنيف التخلف العقلي -

  ٥٣ مسات املتخلفني عقليا -

  ٥٨ التربية اخلاصة للمتخلفني عقليا -

  ٦٣ نظام  الدمج -٣

  ٦٣ مفهوم الدمج -

  ٦٥ أشكال الدمج -

  ٦٧ سياسة الدمج يف اململكة العربية السعودية -

  ٦٨  ند الدمج املعوقات اليت تواجه معلمة رياض األطفال ع -

  ٦٩ معلمة رياض األطفال -٤

  ٧٠ إعداد معلمة رياض األطفال -

  ٧٢ صفات معلمة رياض األطفال -

  ٧٦ دور معلمة رياض األطفال -

  ٨٣ أساليب التعامل مع األطفال -

  ٨٤ املعوقات املادية والبشرية وكيفية التغلب عليها -
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  الصفحة  ــــوعــــــــــــــــــــاملوض
  ٨٥ الدراسات السابقة: ثانياً 

  ٩٤ يق على الدراسات السابقةالتعل

 ١٠٦-٩٦   إجراءات الدراسة: الفصل الثالث 

  ٩٧ .منهج الدراسة 

  ٩٧ .جمتمع وعينة الدراسة

  ١٠١ . أداة الدراسة 

  ١٠٥ تطبيق أداة الدراسة

  ١٠٦ .أساليب املعاجلة اإلحصائية

 ١١٧-١٠٧  عرض النتائج وحتليلها: الفصل الرابع 

  ١٠٨ .ولإجابة السؤال األ

  ١١٠ .إجابة السؤال الثاين

  ١١٢ .إجابة السؤال الثالث

  ١١٤ .إجابة السؤال الرابع

 ١٣٠-١١٨  النتائج والتوصيات واملقرتحات: الفصل اخلامس 

  ١١٩  .النتائج 

  ١٢٠  .التوصيات 

  ١٢١  . املقترحات 

  ١٢٥  . املراجع 

@ @
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قائمة اجلداول
رقم 
 اجلدول

  صفحةال  عنوان اجلدول

  ٩٨  .توزيع جمتمع الدراسة من حيث اسم الروضة   ١

  ٩٩ .توزيع جمتمع الدراسة من حيث املنطقة  ٢

  ١٠٠  . من حيث العمل احلايل)عينة الدراسة(توزيع جمتمع  ٣

  ١٠١  .من حيث املؤهل الدراسي )عينة الدراسة(توزيع جمتمع  ٤

تبـاط بـني احملـاور    معامل االر(حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي   ٥

 )والدرجة الكلية

١٠٤  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة حول   ٦

  .أساليب التعامل والتكيف مع أطفال التربية اخلاصة

١٠٨  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة حول   ٧

 .لتربية اخلاصةواقع التعامل مع أطفال ا

١١٠  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة حول   ٨

 اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة للدمج

١١٢  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة حول   ٩

  ية اخلاصة عند الدمجاملعوقات اليت تعوق املعلمة عند تدريس أطفال الترب

١١٥  
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  قائمة األشكال 
  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  ٩٨  .توزيع جمتمع الدراسة من حيث اسم الروضة   ١

  ٩٩  .توزيع جمتمع الدراسة من حيث املنطقة   ٢

  ١٠٠  .من حيث العمل احلايل) عينة الدراسة(توزيع جمتمع   ٣

  ١٠١  .هل الدراسيمن حيث املؤ) عينة الدراسة( توزيع جمتمع   ٤
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  قائمة املالحق 
  الصفحة  عنوان امللحق   رقم امللحق

    اإلجراءات الرمسية  ١

خطاب عميد معهد البحوث العلمية وإحياء ) ١(خطاب رقم   

  .التراث اإلسالمي

  

من مديرة وحدة التخطيط والتطوير التربوي ) ٢(خطاب رقم  

 .مبكة املكرمة ملديرة اإلشراف التربوي

  

من مديرة وحدة التخطيط التربوي مبكة ) ٣(قم خطاب ر  

  .املكرمة ملديرة الروضة

  

من مساعدة املدير العام للشؤون التعليمية ) ٤(خطاب رقم   

  .جبدة ملديرة الروضة

  

من املدير العام للتربية والتعليم للبنات مبنطقة ) ٥(خطاب رقم   

  . املدينة املنورة

  

تربية والتعليم للبنات مبنطقة من املدير العام لل) ٦(خطاب رقم   

  .الطائف

  

    أمساء السادة احملكمني  ٢

    األداة يف صورا األولية  ٣

    األداة يف صورا النهائية  ٤

إحصائية عامة عدد الروضات يف اململكة العربية السعودية لعام   ٥

  هـ١٤٢٦/١٤٢٧
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مشكلة الدراسة 
 وأبعادها

 الفصل األول
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  : مقدمة
ومن أجل أن تعيش هذه اموعات معاً  ، عن جمموعات من الناس ن أي جمتمع عبارةإ

وإذا  ،لتقبل يأيت عادة عن طريق التفاعلألن التفاهم وا ؛ً تقبل بعضها بعضايهم واتفتال بد أن 

أي مرحلة رياض (الطفولة أردنا هلذا التفاعل أن يكون إجيابيا مثمرا فيجب أن حيدث منذ 

 م أفراد اتمع على اختالف فئام وطوائفهم وألوام وقدرامويتم بتربية وتعلي ، )األطفال

املدرسة هي املكان الطبيعي ملثل فإن وبالطبع  ، حىت يؤدي هذا التفاهم إىل التفاعل والتقبل ؛

من أجل ذلك اهتمت حكومة اململكة العربية السعودية بتهيئة الطفل للحياة ،  هذا التفاعل

ة ومترينه على وتدريبه على املهارات احلركي ، لي واجلسمي واخلُلقياملدرسية ورعاية منوه العق

 .واعتربت ذلك من أهداف مرحلة رياض األطفال  ، حسن استخدام حواسه

  :مشكلة الدراسة 
فقد أولت التربية  ، ذا اتمعحيث أن أطفال الفئات اخلاصة إحدى جمموعات ه

 ، السنبل وآخرون(ها يرا اكم - وأوردت أن وظيفتها ، تمامهااخلاصة عنايتها واه

وفر لكل فئة من الفئات اخلاصة اليت يتوجه إليها ة تاخلاص التربيةقائمة على أن  ) هـ١٤١٩

اعية والرعاية االجتم،  ، شامالً بذلك توفري الرعاية اجلسمية والصحية أفضل ظروف تربوية

 حتقيق النمو املتناسب مع ليصل الفرد إىليئة أسباب النمو العقلي السليم ؛ و ، والنفسية

طاقاته وقدراته ويشعر بأنه فرد منتج ميكن أن يؤدي دوراً فعاالً ليخدم اتمع الذي ينتمي إليه 

  ) .٣٨٦ص . (اً من التكيف والتقبل االجتماعي حىت حيقق قدر

ومؤسسة برنامج رئيسة  )Marion Edelman( ماريون إدملانذكرت وقد  

فال ،  جيب أن ال خنسر أي طفل"أنه ) م٢٠٠٠ ن ،يلسرطاوي وآخرا(يف  الدفاع عن األطفال

  ) .٣٩ص ( ."ميكن أن نكون دولة قوية ما مل نستثمر طاقة كل طفل من أطفالنا

احلق الكامل يف التعليم واملشاركة اصة التربية اخل ألطفالأصبح اجلميع يدرك أن وقد 

وملساعدم على حتقيق هذا .  دراتبغض النظر عن اجلنس والعمر والق،  يف احلياةالفاعلة 
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ما قبل  )أي يف مرحلة رياض األطفال(اهلدف البد من دجمهم مع األطفال األسوياء مبكراً 

وعلى توفري بيئة تربوية ومعيشة أقرب ما  ، ألن ذلك يعمل على تنمية مداركهم؛  املدرسة

تكافل االجتماعي وتكافؤ وأن إمهاهلم يعترب خروجا عن مبادئ ال،  تكون إىل البيئة الطبيعية

    . الفرص واليت تعترب مطلبا إنسانياً تدعو إليه مجيع األديان واتمعات

فقد شهدت التربية اخلاصة يف الوطن العريب تغريات عديدة خالل العشر السنوات األخرية     

صل إىل من القرن العشرين وأوائل القرن احلادي والعشرين متثلت يف جتاوزها ملرحلة احللم لت

حيث توجه التربويون وعامة الناس لتحويل األطفال ذوي ؛  مرحلة التطبيق والتنفيذ

لتصبح مدرسة اليوم أكثر ؛  مةاالحتياجات اخلاصة من مدارسهم اخلاصة م إىل املدارس العا

.  وأكثر استعدادا للعمل والتغري كجزء من تنمية اتمع ،مشولياً واتساعاً للفروق الفردية 

موضوع ،  ضمن مجلة املوضوعات اليت طرحت نفسها وفرضت على اآلخرين قبوهلا ومن

به معظم الدول واهتمت  لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مع أقرام األسوياء ، اإلدماج

حتقيق اهلدف منه بنجاح  إىلوعقدت له املؤمترات والندوات للسعي ،  العربية واألجنبية

  .  وإجيابية

بقضايا ومشكالت واخلاص ) ٢٠٠٢( لعلمي السنوي الثالث املنعقد يف مصراملؤمتر اف    

خرج بالعديد من التوصيات اخلاصة ذه الفئة واليت ال ميكن ذوي االحتياجات اخلاصة 

  :  من أمههاو ؛التخلي عن أي منها 

من حيث املرافق ؛  تطوير املدارس والفصول املقترح تطبيق برنامج الدمج ا   -١
  .  زات الالزمة لإلعاقات بأنواعهاوالتجهي

  .  تفعيل دور اإلدارة املدرسية وتوفري متطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة   -٢
  .  إنتاج حقائب ووسائط تعليمية مناسبة الحتياجام وقدرام   -٣
دعوة اجلامعات والكليات إىل تطوير براجمها وخططها الدراسية مبا يتالءم ومتطلبات    -٤

    .  )٩١٤ص (.  الحتياجات اخلاصةدمج ذوي ا
وقد أشارت بعض الدراسات إىل أن دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مع أقرام 

وسيغري من ناحية ، األسوياء سيساعدهم على حتقيق التوافق الشخصي واالجتماعي  من ناحية 
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 ، أمرية خبش(دراسة  : ومن هذه الدراسات ؛أخرى نظرة األطفال األسوياء إىل اإلعاقة 
حيث مت إخضاع التالميذ العاديني لربنامج إرشادي حنو دمج التالميذ املتخلفني ؛  )م٢٠٠٠
ني عقليا وهدفت الدراسة إىل تعديل اجتاهات التالميذ العاديني حنو أقرام املتخلف ،ً عقليا

توصيات ومن أهم ،  وذلك من خالل الربنامج اإلرشادي املستخدم،  املدجمني معهم باملدرسة
الدراسة توجيه وإرشاد األطفال العاديني حنو تقبل أقرام املتخلفني عقليا املدجمني معهم 
وإعداد الربامج اإلرشادية اليت تعمل على تغيري االجتاهات السلبية وتدعيم االجتاهات االجيابية 

  .  حنو هؤالء األطفال

ية دمج طالبات مدى فاعل" دراسة بعنوان) م٢٠٠٣ ، منال الشريف(كما أجرت 

وكانت  ، "ة املكرمة من وجهة نظر املعلماتمعهد التربية الفكرية بطالبات التعليم العام مبك

من أجل التعرف على مدى فاعلية دمج معهد التربية الفكرية بطالبات التعليم العام من خالل 

واجلانب املهاري واالجتماعي وآراء املعلمات والفروق بني آرائهم يف اجلانب الوجداين 

وأوصت الدراسة بضرورة النظر إىل املعوق كعضو نافع باتمع ميكنه املشاركة يف . يفاملعر

وجند أنه كلما بكر طفل الفئة اخلاصة .  وتنمية الشعور بالتعاطف معه،  البناء حسب إمكانياته

مع الطفل ن الطفل العادي ينشأ فإوأيضا ،  باالندماج يف حياة اتمع كانت درجة تكيفه أعلى

وبذلك يألفه ويألف عاهته منذ البداية وبالتايل ستكون اجتاهاته حنو  ، املعوق ويدرس معه

  . به طاالحتياجات اخلاصة أكثر من الطفل الذي ال يتعايش معه وال خيتل يالطفل ذ

تباع نظام دمج ان النظريات احلديثة يف التربية اخلاصة تنادي بضرورة إوحيث 

والتخلي عن نظام العزل الذي حيرمهم من فرص التعامل مع ،  اخلاصة الطالب ذوي احلاجات

على خالف نظام الدمج الذي حيقق هلم فرص االندماج يف ، األسوياء واالندماج يف اتمع 

لذلك وجب ؛  ويعدهم إعدادا طبيعيا للحياة كما يربطهم بأسرهم،  احلياة االجتماعية

ومعاجلة  ، طفال واالرتقاء به إىل أعلى املستوياتاالهتمام بالدمج املدرسي يف رياض األ

  .  العقبات اليت تواجه تطبيقه



  

 العاديني غري األطفال تدريس عند األطفال رياض معلمات تواجه التي الدمج معوقات

- ٥ - 
 

ليت من هنا انبثقت فكرة هذه الدراسة يف حماولة للتعرف على املشكالت واملعوقات ا

حيث أن سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية قد ،  غالباً ما تصاحب عملية الدمج

وتفهم ،  إدراك هذه املعوقاتيف التعليم العام ، لذا كان من املهم بدأت تنتهج نظام الدمج 

والكشف عن املعوقات اليت جتدها معلمة رياض األطفال عند  ؛ األسباب اليت تقف من ورائها

وذلك من أجل إجياد احللول املناسبة واليت تتمثل يف نتائج الدراسة لتحقيق أهداف ،  الدمج

  . الدمج املنشودة

  : دراسةتساؤالت ال
 ؟ اخلاصة عند الدمج التربيةأساليب التعامل والتكيف املستخدمة مع أطفال ما  -١

  ؟ اخلاصة عند الدمج التربيةما واقع التعامل مع أطفال  -٢

 ؟ ما هي اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة للدمج -٣

 ؟  لدى معلمة رياض األطفال اخلاصة عند الدمج لتربيةتدريس أطفال امعوقات ما  -٤

  : هداف الدراسةأ
 :هدفت الدراسة إىل   

 . عند الدمج  اخلاصة مع أطفال التربية املستخدمة ب التعامل والتكيفأسالي معرفة -١

 .  اخلاصة التربيةواقع التعامل مع أطفال  معرفة -٢

 .  معرفة اإلمكانيات املتاحة للدمج مادياً وبشرياً -٣

األطفال طفال عند دمج حتول دون تدريس معلمات رياض األاليت معرفة املعوقات  -٤

 .  اخلاصة العاديني مع أطفال التربية

حيث املعوقات اليت تواجهها املعلمة عند معرفة داللة الفروق بني استجابات العينة من  -٥

 .تدريس األطفال العاديني مع أطفال التربية اخلاصة 

مع  نيالعادي تقدمي التوصيات واملقترحات لتسهيل عملية الدمج يف تدريس األطفال    -٦

 .  اخلاصة يف ضوء نتائج الدراسة التربيةأطفال 
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  : أهمية الدراسة
  :يف  وكذلك،  تتحدد أمهية الدراسة يف نتائجها

عن أساليب التعامل والتكيف مع أطفال الدمج املستخدمة يف رياض تقدمي تصور  -١

 . األطفال لتوعية املعلمات وكل من له عالقة بالدمج

ئمات على العمليه التعليميه ومراعاة ظروف االطفال ذوي توعية وتوجيه املعلمات القا -٢

  .التربيه اخلاصة أسوة باالطفال العاديني 

ستراتيجيات جديدة يف أساليب التعامل مع إمعلمات رياض األطفال يف إكسان تفيد  -٣

 .  أطفال الفئة اخلاصة

ت رياض معلماقد تسهم يف معرفة املعوقات اليت حتول دون التدريس والتدريب لدى  -٤

 عند الدمجاألطفال 

وضع أسس ومعايري  ططي املناهج والربامج التعليمية يف رياض األطفال عندخمتفيد  -٥

 .  اختيار احملتوى والوسائل وطرق التدريس املناسبة ألطفال الدمج

  : حدود الدراسة
 :אא

دارس رياض هذه الدراسة على معرفة معوقات األداء التدريسي يف م اقتصرت  -أ  

  .األطفال اليت ختتص بأطفال الدمج من حيث اإلمكانات املادية والبشرية فقط 

  . الدراسة على الفئات اخلاصة اليت تتعلق بالتخلف العقلي البسيط اقتصرت  -ب 

 :אא

تطبيق أداة الدراسة على مشرفات و مديرات ومعلمات مرحلة رياض األطفال  اقتصر

  . دمجاليت تتعلق بال

 :אא

تعليميتني اليت تضم األطفال مجيع مدارس رياض األطفال مبدينيت مكة املكرمة وجدة ال

 ) .إعاقة عقلية بسيطة(لفئة اخلاصة مع أطفال ا العاديني
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 :אא

  .  اهللا بعون هـ١٤٢٨ة خالل الفصل األول من عام مت تطبيق أداة الدراس 

  :مصطلحات الدراسة 
:א
منفرج  : والعوق ، احلبس والصرف والتثبيطُ : معىن العوق : التعريف اللغوي   

   . )٣٦٦( ص الوادي،

يف هذه الدراسة الصعوبات اليت تواجهها معلمات  ايقصد  : التعريف اإلجرائي

  .  رياض األطفال وحتول دون تطبيق أساليب التدريس يف روضات الدمج

:א
عملية تفاعل وتوجيه وممارسة أنشطة " : بأنه) م١٩٩٧ ، السبحي و بنجر(عرفاه 

  .  )١٠ص( ."متعددة تعتمد على فاعلية الدارسني وجهودهم وتوجيه املعلم وإرشاده 

يقصد بالتدريس يف هذه الدراسة تدريس فصول الدمج يف رياض  : التعريف اإلجرائي

  . األطفال

:א
مشاركة الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة يف العملية " : أنهب )م٢٠٠٤ ،اخلطيب (رفه ع

ويعترب هؤالء الطلبة مدجمني إذا أتيحت هلم الفرصة لقضاء وقت من اليوم ،  التربوية العامة

   .  )٣٥ص (.  "الدراسي مع الطلبة غري املعوقني

يعمل على وضع الطفل الذي ربنامج اليقصد به يف هذه الدراسة  : التعريف اإلجرائي

الظروف  يئةيف الصف العادي مع األطفال العاديني و اإلعاقة العقلية من الدرجة البسيطةذو 

   .  العادينياخلاصة مع األطفال  اسبة إلجناح فكرة دمج أطفال التربيةاملن

:אא 
هو الطفل الذي ميتلك العديد من " : بأنه )م٢٠٠٠ ، سحر اخلشرمي(عرفته 

والذي حيتاج إىل خدمات خاصة وبرامج تربوية ،  نة مع أقرانه العادينياالختالفات مقار
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  .  )٢٨ص (.  "تساعد يف تكيفه مع اتمع الذي يعيش فيه

الطفل الذي يواجه صعوبات عقلية  يقصد به يف هذه الدراسة : التعريف اإلجرائي

وحيتاج ،  ر املناسبتؤثر سلباً على قدرته على التعلم بالقد) ختلف عقلي بسيط( بدرجة بسيطة

  . إىل أساليب تعليمية خاصة لكي يتمكن من التوافق البيئي

א א :א
 ،الروسـان  (لإلعاقة العقلية كمـا ذكـره    )١٩٩٤(تعريف اجلمعية األمريكية عام 

: قصور واضح يف اثنني أو أكثر من مظاهر السـلوك التكيفـي ؛ مثـل    :  بأنه ، )م٢٠٠٦

اللغوي ، والعناية الذاتية ، ومهارات احلياة اليومية واالجتماعية ، والتوجيه  مهارات االتصال

الذايت ، وأوقات الفراغ والعمل ، هذا باإلضافة إىل تركيزه على التدين الواضـح يف القـدرة   

. سنة ١٨، ويظهر يف مراحل العمر النمائية منذ امليالد وحىت سن ) درجة٧٥أقل من ( العقلية

  . )١٠ص(

اخلاصة الذين يعانون من  التربيةأطفال  الدراسةيقصد به يف هذه  : يف اإلجرائيالتعر

  .ختلف عقلي بسيط وأمكن دجمهم مع األطفال العاديني يف الروضات
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  :اإلطار النظري : ً أوال
  مدارس رياض األطفال – ١

  . الرتبية اخلاصة  - ١

  .نظام الدمج  - ٢

  معلمة رياض  األطفال  - ٣

 . الدراسات السابقة ً اثاني

 الثانيالفصل 
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  اإلطار النظري
 : مدارس رياض األطفال  - ١

  :مفهوم رياض األطفال ) أ  
من أوائل اتمعات اليت اهتمت حبضانة الطفل ورعايته ؛  إن اتمع العريب واإلسالمي  

 وينشـئوا حيث كان الناس منذ وقت قدمي يقومون بإرسال أطفاهلم إىل املرضعات لكي يشبوا 

على القوة والشجاعة وفصاحة اللسان وصحة البدن وحفظ الشعر والقراءة والكتابة وكـان  

أخرجـه  " وال تعسروا ، وبشروا وال تنفروايسروا : "خري معلم فقد كان يقول  رسول اهللا 

البخاري يف كتاب العلم ، وكان عليه السالم من أوائل من أبرز أمهية اللعب ونادى مبا ينادي 

عند األطفال وجبة أساسية يصعب التنـازل عنـها أو    حيث يعترببه اليوم املربون من اللعب 

ر إىل احلبشة يلعبون يف بردائه ، وأنا أنظ يسترين رأيت النيب :  قالت عن عائشة ف نسياا

، حىت أكون أنا الذي أسأم ، فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن ، احلريصـة علـى   ) املسجد(

  . اللهو 

وهـي مـا   ) أي قبل دخوله املدرسة(على أمهية التربية الشاملة منذ الصغر  وأكد 

فال ، فمرحلة رياض األطفـال هـي   يطلق عليها مرحلة ما قبل املدرسة أو مرحلة رياض األط

سنوات ، وتعترب مرحلة عمرية خاصة من حيـث طبيعـة    ٦-٣املرحلة اليت ترعى الطفل من 

التفكري ونوعه ، مما يضفي عليها طابعاً خاصاً مرناً لتليب احتياجات هـذه املرحلـة العمريـة    

وترتقي بنمـوهم إىل   وتشبعها لتحقق النمو الشامل املتكامل لألطفال يف مجيع مراحل ، حيام

األفضل ؛ لذلك حتتاج إىل بيئة منظمة تنظيماً هادفاً وثرياً باخلربات من خالل ما توفره هلم من 

ألعاب وأدوات وخامات وغري ذلك ، من هنا جاءت تسميتها مبرحلة رياض كمـا ذكـرت   

أي (هذه املرحلة يكون الطفل حمتاجا فيها إىل روضـة  " ، )م٢٠٠٥ ،هدى قناوي وآخرون (

وهـذه هـي   . جيري ويلعب ويقفز يف أحنائها ويكون منوه من خالل لعبـه  ) بستان أو حديقة

ويفسـر خمتـار   . أي بستان األطفال   Kindergartenالترمجة احلرفية للكلمة األملانية 

باألرض ذات اخلضرة والبستان احلسن ، وهي املكان املريح ذو البقل " روضة"الصحاح كلمة 
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ريـاض  (ويعترب العامل األملاين فريدريك فروبيل هو أول من أطلـق اسـم   . والعنب والعشب 

  ) . ٧٣ص (  ."املؤسسات يف القرن التاسع عشرعلى هذه ) األطفال

وميكن األخذ يف االعتبار أن التعريف السابق من الناحية اللغوية ؛ أما تعريف ريـاض    

: بأـا  ) م٢٠٠٥ أمل خلـف ، (األطفال يف االصطالح أو املعىن األكثر مشولية كما أوردته 

تلك املؤسسات التربوية االجتماعية اليت تستقبل األطفال من سن الرابعة وحىت السادسة من "

وتسـعى ريـاض   . ومدة الدراسة يف رياض األطفال سنتان ، وتكون على مرحلتني . العمر 

مساعدته على اكتساب األطفال إىل تأهيل الطفل تأهيالً سليما لاللتحاق باملرحلة االبتدائية ، و

مهارات وخربات جديدة ؛ حيث تترك له احلرية التامة يف ممارسة نشاطاته واكتشاف قدراتـه  

  ) . ١٥ص (. " وميوله وإمكانياته

، سنوات ٦-٤ل مبرحلة الروضة هي من يتضح مما سبق أن العمر الزمين اللتحاق الطف  

العمر الذي يلتحق فيـه بالروضـة   قبل ذلك يكون يف دور احلضانة ؛ حيث إن الطفل يف  وما

يكون لديه استعداد الكتساب مهارات وخربات تؤهله لاللتحاق باملرحلة االبتدائية واالندماج 

  . فيها ، والقدرة على التكيف مع هذه املرحلة بطمأنينة وسالم 

مؤسسة تربويـة تنمويـة   : "فإا ) م١٩٩٣ هدى قناوي ،(أما رياض األطفال لدى   

ن تنشئ الطفل وتكسبه فن احلياة باعتبار أن دورها امتداد لدور املرتل وإعـداد  يفترض فيها أ

للمدرسة النظامية ؛ حيث توفر له الرعاية الصحية ، وحتقق مطالب منوه ، وتشـبع حاجاتـه   

بطريقة سوية ، وتتيح له فرص اللعب املتنوعة ، فيكشف ذاته ، ويعرف قدراته ، ويعمل على 

  . )١٣٦ص ( .  "ة جمتمعه ، فيعيش سعيدا متوافقا مع ذاته ومع جمتمعهتنميتها ، ويتشرب ثقاف

وهذا يعين أن الدور الذي يفترض أن تقوم به مدارس رياض األطفال ما هو إال امتداد      

للمرتل ومكمل له ال العكس ؛ حيث إن أساس التربية يكون نابعاً من املرتل ، وأن اخلـربات  

إىل الروضة ما هي إال مرآة لبيئة الطفل املرتلية ؛ لـذلك وجـب    والتربية اليت يأيت ا الطفل

ي يسـبق مــرحلة ريـاض    المية يف العمر الذـل وبتنشئته التنشئة اإلسـاالهتمام بالطف

  . األطفال أيضاً
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هي الدور التربوية الـيت تنـهض برعايـة    : "فترى أا ) م١٩٩٦ حصة الفايز ،(أما   

لعقلي والنفسي ، وتسهل انتقاهلم من احليـاة املرتليـة إىل   األطفال ، وترعى منوهم اجلسمي وا

  ) . ١٧ص(. " التربية املدرسية ، وتستقبل األطفال الذين أكملوا السنة الثالثة من عمرهم

 ئهي املرحلة اليت تتشكل فيها شخصية الطفل ، فيجب أن ي لفمرحلة رياض األطفا  

السوي والذي يفـي حباجـات األطفـال    املكان الذي يساعد على منو هذه الشخصية النمو 

هـي مرحلـة خاصـة    : "بتعريفها ) م٢٠٠٦ نور بطاينة ،(ويشبع رغبام ، وهذا ماأكدته 

سنوات حىت السادسة ، وهي املؤسسة التربوية الـيت مـن   ٤باألطفال ترعى األطفال يف سن 

مدى االهتمام خالهلا حتسم حياة األفراد واجلماعات ، ويتوقف مستقبل األسرة واتمع على 

والنهوض حباجات األطفال وإشباع رغبام ، مما يؤدي إىل النمو اإلنساين اخلالق ، ويقـاس  

فالروضة حاجة ملحة تيسر لألطفـال  . بنجاح هذه الرياض مبدى تقدم العمل التعليمي فيها 

ـ  دت فرص النماء والتعلم ، وتشكل نواة الشخصية يف مجيع جوانبها يف هذه املرحلة إذا ما أع

. " . الظروف والشروط الصحية والتربوية املالئمة مبا حيقق أهداف هذه الريـاض التعليميـة  

  ) . ٣١ص(

  :أهداف مدارس رياض األطفال ) ب
ختتلف أهداف رياض األطفال من دولة إىل أخرى بـاختالف أهـدافها وفلسـفاا      

البد أن تسعى وتشـبع   وسياستها التعليمية ؛ إال أنه على الرغم من اختالف تعاليم كل دولة

  . هذه األهداف حاجات طفل الروضة 

أن هناك أهدافاً تربوية منشودة ملؤسسات رياض األطفال ، ) م١٩٩٠ مصلح ،(ذكر   

  :ميكن إجيازها فيما يلي 

 . أن تنمي شعور الطفل بالثقة يف نفسه ويف اآلخرين ، وتشبع حاجاته إىل االستقالل  

 . ط بيئته من خالل املواد املناسبة اليت توفرها له أن تساعد الطفل على اكتشاف حمي 

 . مساعدة الطفل على التكيف االجتماعي والتعبري عن أحاسيسه ومشاعره  

 . أن تنمي يف الطفل حب العطاء ، وتنمي اجتاهه العاطفي  
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 . توفر للطفل الرعاية الصحية  

 . تعد الطفل للحياة املدرسية املقبلة  

   . )٢٢-٢٠ص .ص(. طفل العقلية أن تعتين بتنمية قوى ال 

فإن اهلدف ، ) م١٩٩٥ عدس ومصلح ،(أما أهداف رياض األطفال يف نظر كل من 

  :األول واألهم للروضة هو العمل على إسعاد الطفل ، وتوجزه الباحثة يف اآليت 

 . االهتمام بالنواحي الصحية ، وإكسابه العادات املقبولة ، وتوفري األمن واالطمئنان له 

ية احتياجاته التربوية من خالل اللغة واملواد واللعب والتجارب القريبة من جتاربـه  تلب 

 . اخلاصة واملناسبة لقدراته واستعداداته 

التعليم االجتماعي باإلقرار حباجة الطفل للتعامل مع الغري صغاراً وكبـاراً ، وتـوفري    

 . األلعاب اجلماعية اليت جتعله مقبوال يف مجاعته 

لنمو العاطفي ، وذلك بأن يشعر بأنه حباجة إىل اآلخرين ، وأن اآلخرين حباجة العناية با 

  . )١٩ص ( .إليه وإىل مساعدته ، وأن نتقبله ونتقبل أحاسيسه باألسلوب املناسب 

فهذه املبادئ األربعة هي ما تنادي به التربية احلديثة يف خمتلـف مراحـل التعلـيم ،    

درسة أمر يف غاية األمهية ، وتتم بسهولة ويسر ؛ ألن الطفل وإمكانية حتقيقها يف سن ما قبل امل

  .يف هذه املرحلة العمرية لديه قابلية للتشكيل ؛ ولكن بطريقة تدرجيية وبإشباع حاجاته أوالً 

  ). أي مبا يتالءم معه(وجيب أن تليب الروضة احلاجات اخلاصة بالطفل وبشكل تدرجيي  

جيـب أن تكـون واضـحة     لاض األطفاأن أهداف ري، ) م٢٠٠٣ بدران ،(ويرى 

  :وحمددة ، وأن هذه األهداف تتمثل يف حماور عدة توجزها الباحثة فيما يلي 

والعقلـي ، واالجتمـاعي ،    يرتبط بالطفل ذاته من حيث النمو اجلسـمي ، : احملور األول 

  .، واحلركي ، والفين والديين

  .  عور الوطين يرتبط بأهداف اجتماعية تتصل بنمو الش: احملور الثاين 

  . يرتبط بالتهيئة واالستعداد للمرحلة االبتدائية : احملور الثالث 

  . يرتبط بأمن الطفل وسالمته ، وسالمة البيئة احمليطة به : احملور الرابع 
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  . يرتبط بتنمية املفاهيم حنو تنمية حب العلم والعمل : احملور اخلامس 

نشطة وخربات متكاملة تم بإكساب الطفل وهذه األهداف تربوية ميكن ترمجتها إىل أ  

مفاهيم ومهارات أساسية وقيماً اجتماعية وأخالقية ودينية واجتاهات وسلوكيات مرغوبة مـن  

  .خالل جماالت معرفية أساسية ، ويتم ذلك بأسلوب اللعب والنشاط واحلركة 

  :يرى أن أهداف رياض األطفال تتمثل يف كما 

املتكامل للطفل ، وتلبية كل احتياجاته ، وإثراء حياته ، وإثـارة  حتقيق النمو الشامل   :أوالً 

  . اهتماماته لتكوين شخصية متكاملة متزنة 

حتقيق احتياجات اتمع ، ومراعاة فلسفته ومعايريه واجتاهاته لتكوين مـواطن قـادر     :ثانياً 

  . )٥٩-٥٨ص .ص(. على املسامهة بفعالية يف تنمية وتطوير جمتمعه 

  .  تسهل حتديد األهداف لكل حمور " بدران"هداف إىل حماور كما ذكرها فتجزئة األ

هذه األهداف إىل عـدة أقسـام   ، ) م٢٠٠٥ هدى قناوي وآخرون ،(قسمت  وقد    

  :تتلخص يف التايل 

 :أهداف النمو الجسمي والحرآي  -

  :النمو اجلسمي ، ويرتبط به نواحي  -١

  الغذاء -ب         الصحة -أ 

  : سعى رياض األطفال إىلففي جمال الصحة ت

 . املساعدة على التعرف على سالمة أعضاء اجلسم ، والتأكد من سالمة احلواس  

 . من األمراض ةتزويد الطفل باملعارف األساسية املرتبطة بالصحة والسالمة ؛ كالوقاي 

 . إكساب أطفاهلا االجتاهات اإلجيابية حنو قيم النظافة والترتيب والصحة واجلمال  

  : لنسبة للغذاء فترتبط أهداف النمو اجلسمي بالتايلأما با

 . تزويد األطفال باملعلومات حول الغذاء الصحي وفوائده وعناصره وأنواعه  

 . تنظيم أوقات تناول الطعام والسلوكيات املرتبطة به وآدابه  

 . تكوين اجتاهات إجيابية حنو قيم شكر النعمة وعدم اإلفراط والتفريط  
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  : ي ، ودف إليه الروضة من خاللالنمو احلرك -٢

 . إكساب الطفل املهارات احلركية املتصلة بتحريك العضالت الكبرية والصغرية  

 .تكوين اجتاهات إجيابية حنو قيم النشاط واملبادأة واحلركة اهلادفة وبداية تكوين اهلواية 

 : أهداف النمو االجتماعي  -

ة وتوقيتاا ، وحيتفل ا حىت يتشـرب  أن يعرف الطفل املناسبات االجتماعية والديني 

 .ثقافة جمتمعه 

. تفعيل التواصل بني الروضة وأسر األطفال من خالل األنشطة اليت تقوم ا الروضة  

 . ممارسة أنشطة احملافظة على البيئة املادية احمليطة بالطفل لتنمية قيم اجلمال والنظافة 

 . تشجيع الطفل على االعتماد على نفسه  

الطفل على ممارسة السلوكيات املرتبطة بالقيم الدينية واخللقية واالجتماعية ،  تدريب 

 . واحترام حقوق اآلخرين 

 . التعرف ومشاهدة املؤسسات االجتماعية باتمع  

مشاركة الطفل يف األنشطة االجتماعية وتعويده اللعب االجتماعي والتفاعـل مـع    

 . األقران 

 . لفة باتمع وأدوارها ومالبسها وأدواا التعرف على أمساء املهن املخت 

 :) المعرفي(أهداف النمو العقلي  -

 . وتعليم املفاهيم الرياضية ،  التمكن من استخدام اللغة مبهاراا املختلفة 

 . تنمية العمليات العقلية املختلفة ، وتنمية استخدام احلواس لتعمل بأعلى كفاءة  

  .تدريب الطفل على التفكري العلمي  

 . تزويد الطفل باملعلومات املتنوعة  

 .   يئة األطفال للمرحلة التعليمية التالية  

 :أهداف النمو النفسي لطفل الروضة  -

 . ضبط السلوك والتحكم يف انفعاالت الغضب ، وتنمية االنفعاالت السارة  



  

 العاديني غري األطفال تدريس عند األطفال رياض معلمات تواجه التي الدمج معوقات

- ١٦  - 
 

 . مساعدة الطفل على تقدير الذات واحترام إمكاناته وقدراته مهما كانت  

 . الثقة بالنفس والتشجع إلجناز األعمال اكتساب  

 . إشباع حاجة الطفل إىل احلب والقبول والتقدير  

 . تكوين اجتاهات إجيابية حنو الغري  

 . )٧٠-٦٧ص .ص(. املساعدة على تكوين األنا األعلى  

أي أن أهداف رياض األطفال تساعد بالدرجة األوىل أطفاهلا علـى النمـو الشـامل    

 . دل على أا أهداف تنموية املتكامل ، وهذا ي

  :بإضافة هدفني مها ، ) م٢٠٠٥ أمل خلف ،(انفردت  يف حني

اكتشاف األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة والتعامل معهم إلشباع حاجام النفسية  
والتعليمية ، وكذلك األطفال املشكلني واإلسراع بتنمية مهارام وتوجيههم بطريقـة  

 . ت اليت ميكن تقدمي اخلدمات اخلاصة م سليمة إىل اجلهات واهليئا
 . اكتشاف األطفال املوهوبني ورعايتهم وتنمية مهارام املختلفة  

ومما الشك فيه أنه من األفضل اكتشاف األطفال ذوي االحتياجات اخلاصـة مبكـرا   
ورة ملساعدم على التكيف ، وإجياد األساليب املناسبة والطرق الناجحة لدجمهم يف اتمع بص

     . )٥٤ص (. إجيابية 
أما بالنسبة ألهداف رياض األطفال باململكة كما رمستها سياستها التعليميـة فهـي ال     

ختتلف عن أهداف أي دولة أخرى اختالفاً جذرياً ؛ وإمنا تكيف تلك األهداف مبا يتوافق مـع  
  .معتقداا الدينية وعاداا وتقاليدها وموروثاا 

 ،رافدة احلريري (يف اململكة العربية السعودية كما جاءت يف فأهداف رياض األطفال 
  : ميكن إجيازها يف التايل، ) م٢٠٠٢
يئة الطفل الستقبال أدوار احلياة على أساس سليم وتنشئة صاحلة ، ورعايـة منـوه    

 . املتكامل مبا يتناسب مع مقتضيات اإلسالم 
فـل آداب السـلوك والفضـائل    تكوين االجتاه الديين املطابق للفطرة ، وتعويد الط 

 . اإلسالمية 
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باملعلومات مبا يتناسب وعمره العقلي ، وتنمية  هيئة الطفل للحياة املدرسية ، وتزويد 

 . إحساسه اجلمايل وتذوقه الفين 

اسـه ، ومترينـه علـى حسـن     تدريب الطفل على املهارات احلركية ، وتربيـة حو  

 . ، وتعويده العادات الصحية استخدامها

فاء حباجات الطفولة ، ومحاية الطفل من األخطار وبوادر السلوك غري السوي مـن  الو 

 . أجل إسعاده ويكون بوجود القدوة احلسنة احملببة 

 . توجيه سلوك الطفل حىت يستطيع أن يعرب عن احتياجاته وبطريقة مهذبة  

ـ   ره واملتصـلة  تزويد الطفل بثروة من املعايري األساسية املتاحة واملعلومات املناسبة لعم

 . ببيئته 

تقوية ذات الطفل ، وتعزيز نظرته اإلجيابية إىل نفسه ، ومسـاعدته علـى أن يقـوم     

 . )١٤-١٣ص .ص(. بإصالح خطئه بنفسه 

:  ومما سبق ميكن القول بأن أهداف رياض األطفال مدرجة حتت أطر حمـددة ؛ منـها  

النـواحي  (تكاملة للطفل من مجيـع  يئة الطفل للحياة املدرسية ، ويكون بالتنمية الشاملة امل

، على أن يـتم كـل ذلـك    ) اجلسمية والنفسية واالجتماعية والعقلية واللغوية وغري ذلك

باستخدام اللعب وتوظيفه لتنمية مهارات الطفل وقدراته واجتاهاته مع التـدخل التربـوي يف   

  . الوقت املناسب 

  : تطور مدارس رياض األطفال يف اململكة) ج 
 :الكهـف [mE  D  C  B  A l : نه وتعاىل يف كتابه الكـرمي  قال سبحا

من هذا املنطلق اهتمت الدولة بالطفولة ورياض األطفال ؛ حيث متثل رياض األطفـال   ]٤٦

يف املعاملة والتوجيه ، إضافة إىل أنه يتم من خالهلا يئـة   بالرفقأوىل مراحل التربية ، وتتميز 

  .  اليت مير ا يف حياته بتنشئته التنشئة الصاحلة املبكرة الطفل الستقبال املراحل املختلفة 

اهتمام الدولة بتشـجيع دور احلضـانة   " ،) م٢٠٠٢ احلريري ، رافده(فقد ذكرت   

ورياض األطفال وذلك لرعاية الطفولة والرقي باملستوى التربوي ابتداء بـالنواة األساسـية ؛   
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والقيم اإلسالمية العظيمة ؛ حيث إن السياسة والسيما أن اتمع السعودي مبين على املبادئ 

التعليمية للمملكة العربية السعودية قد حددت أهداف مرحلة رياض األطفال بـأن تتعهـد   

وتتعهد منوه الشامل املتكامـل مبـا يتماشـى مـع     ، الطفل ومتده بالرعاية والتنشئة الصاحلة 

  . )٢٧ص (. " مقتضيات اإلسالم من مجيع جوانب النمو 

ـ ١٤٠٨مشاعل آل سـعود ،  ( و) م٢٠٠٢ ،رافده احلريري (كل من  واتفق ) هـ

على أن مسؤولية إنشاء دور احلضـانة وريـاض األطفـال يف     )م ٢٠٠٣ بدران ،(مــع 

اململكة العربية السعودية كانـت تقـع علـى كاهـل القطــاع األهلـي حـىت عـام     

ص (. روضـة  ) ١٣(وبلغ عدد املؤسسات األهلية يف ذلك الوقـت حـوايل   ، هـ ١٣٨٥

أن الفكرة األساسية من إنشاء دور احلضانة ، ) م٢٠٠٢ رافده احلريري ،(وتضيف ) . ١١٣

ورياض األطفال يف اململكة العربية السعودية هي  من أجل العناية بأطفال األمهات العـامالت  

مقابل مبلغ معني من املال ، وكانت الفكرة يف إنشاء هذا النوع مـن التعلـيم هـي فكـرة     

جتماعية وإنسانية أكثر منها عملية جتارية ، وظلت هذه املؤسسات األهليـة تقـدم هـذه    ا

مث بادرت وزارة املعارف باإلشراف علـى   ، هـ١٣٨٥م املوافق ١٩٦٥اخلدمات حىت عام 

هذه املؤسسات من الناحية الفنية ، إضافة إىل تقدميها الدعم املادي لتتمكن من تقدمي رسالتها 

  . )٢٧ص (. وجه  التربوية على أمت

أنه قد مت افتتاح أول روضة حكومية تشرف عليها وزارة ) ١٤١٧ ،اخلطيب (وذكر   
هـ مبدينة الرياض ، مث افتتحت روضتان أخريان يف كـل مـن الـدمام    ١٣٨٦املعارف عام 
، وبقي عدد رياض األطفال التابعة لوزارة املعارف ثابتا حىت صدر قرار مسـو ويل   واإلحساء
هـ الذي يقضي بأن تكون تبعيـة ريـاض   ١٤٠٠ب رئيس جملس الوزراء يف عام العهد ونائ

وبعـدها تقلـص    ، األطفال ودور احلضانة على مستوى اململكة للرئاسة العامة لتعليم البنات
عدد رياض األطفال التابعة لوزارة املعارف إىل روضة واحدة هي روضـة معهـد العاصـمة    

  . النموذجي بالرياض 

هـ بافتتاح أول روضة حكومية ١٣٩٥اسة العامة لتعليم البنات عام وقد بدأت الرئ  

هـ ، وبـدأت تتوسـع يف   ١٣٩٦دور حضانة عام ) ١٠(يف مكة املكرمة ، مث تالها إنشاء 
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  . )١٠٤ص (. إنشاء هذه املؤسسات بعد صدور القرار السابق ذكره 

ون بذكر دور وزارة العمـل والشـؤ  ، ) هـ١٤٠٨ ،مشاعل آل سعود (وانفردت   

هـ ، وذلك بافتتاح ١٣٨٠عام  االجتماعية يف رياض األطفال ؛ حيث إا بدأت جهودها يف

أول روضة هلا يف مدينة الدرعية ، وبعدها بدأت الوزارة يف افتتاح عـدد مـن دور الرعايـة    

االجتماعية يف شىت أحناء البالد وذلك دف تعليم أبناء فئات معينة من األسـر مـن البـنني    

  . )٢٢ص (. ن هم حباجة ملثل هذه الرعاية االجتماعية والبنات مم

وتدل املؤشرات اإلحصائية على أن عدد رياض األطفال يف السعودية بلـغ حـوايل     

روضة ) ٢٩٤(روضة أهلية ، و ) ٥٩٧(روضة حكومية ، و )  ٥٥٨(روضة منها ) ١٤٤٩(

لـة يف عـام   طفـال وطف ) ٩٧,١٣٧(تابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية ، وتشـمل  

. هـ ١٤٢٥/١٤٢٦

 :الرتبية اخلاصة  - ٢

  : مفهوم الرتبية اخلاصة) أ  
يعترب موضوع التربية اخلاصة من املوضوعات احلديثة ؛ فقد دخلت التربيـة اخلاصـة   

خالل السنوات املاضية يف العديد من التغريات والتطورات اليت أثرت بشـكل كـبري علـى    

ربوية والتأهيلية اليت تقدم لألطفـال ذوي االحتياجـات   جمموعة من النشاطات واخلدمات الت

اخلاصة ، وهؤالء األطفال هم الذين يواجهون صعوبات تؤثر سلبا على القدرة على الـتعلم ،  

  . وكذلك احلال بالنسبة للطالب ذوي القدرات واملواهب املتميزة 

تطوراً كمياً ونوعيـاً  ولقد شهد ميدان التربية اخلاصة يف العقود القليلة املاضية تغرياً و

بدءاً من عزل ذوي االحتياجات اخلاصة عن اتمع الذي ينتمون إليه ، إضافة إىل االسـتهزاء  

م واإلساءة إليهم ، مث إىل عصر إنشاء مؤسسات اإليواء اخلاصة ـم مث إنشـاء املـدارس    

مرحلة الدمج ملساعدة واملراكز اخلاصة اليت تقوم بتقدمي اخلدمات التربوية والعالجية ، وأخريا 

  .   ذوي االحتياجات اخلاصة على االندماج يف اتمع 
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كمـا   )م٢٠٠٠ ، ماجدة عبيـد (الذي أوردته ) خاصة(وعلينا أن نوضح مصطلح 

على أنه يعين عمليات ) خاصة(مصطلح  )Webster( وقد عرف ويبستر" : عرفها ويبستر

إىل املعتاد ، أو تسـتخدم بغـرض خـاص     تتميز بنوعية غري عادية أو غري شائعة ، أو إضافة

أي أنه ميكن تطبيق هذا التعريف على الـربامج  ) . ١٨ص (.  "باإلضافة إىل األغراض العادية

التربوية اليت تشتمل على تعديالت أو إضافات للمناهج أو اخلربات اليت وضعت أساسا للطفل 

  .     العادي لتتماشى مع حاجات ورغبات الطفل غري العادي 

أن التربيـة اخلاصـة تشـري إىل    "  : فقد ذهبت إىل) م٢٠٠٠ ، سحر اخلشرمي(ما أ

، ؛ سواء يف املناهج ، أو الوسائل جمموعة اخلدمات والربامج التربوية املتضمنة تعديالت خاصة

أو طرق التعليم ، استجابة للحاجات اخلاصة موعة الطالب الذين ال يسـتطيعون مسـايرة   

أي أن التربية اخلاصة هـي برنـامج متكامـل    ) . ٢٨ص( . "ة العاديةمتطلبات برامج التربي

إىل الربنامج املعتاد جلميع األطفال العاديني ، وال ختتلـف   ةللمظاهر التعليمية اليت تعترب إضافي

وهذا يتفق مع تعريف  اجلمعية األمريكية للتربية اخلاصة كمـا أوردتـه   . اختالفا جذريا عنه 

بأا جمموعة من الربامج التربوية املتخصصة واملصـممة بشـكل   " )م٢٠٠٠ ، ماجدة عبيد(

خاص ملواجهة حاجات األفراد املعوقني واليت ال يستطيع معلم الصـف العـادي تقـدميها ،    

وتتضمن األساليب والوسائل اخلاصة ، واملساعدة يف تسهيل تعليم املعاقني وتنمية قدرام إىل 

  ) . ١٨ص (. " أقصى حد ممكن

تنفيذ خطة برامج التربية اخلاصة يتطلب وجود معلم مهيأ ومـدرب تـدريباً    مبعىن أن

  . خاصاً أو مساعدة املعلم العادي من أجل تيسري تعليم املعاق 

لذا ظهرت احلاجة إىل برامج التربية اخلاصة ؛ ليس فقط دف مساعدة الطفل غـري  

اته ؛ ليتمكن من ختصيص القدر العادي ؛ ولكن أيضا ملساعدة املعلم العادي على القيام بواجب

  .األكرب من الوقت للمجموعة األكثر جتانسا من األطفال يف الفصل 

والتربية اخلاصة عبارة عن برامج تربوية متخصصة ختدم فئات معينة من أفـراد غـري   

هذا . عاديني دف مساعدم على الرقي بقدرام وتأهيلهم وتكييفهم من أجل حتقيق ذوام 
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جمموعة الربامج املتخصصة اليت تقدم : "الذي عرفها بأا ) م٢٠٠٤ ،نظر منسي (من وجهة 

لفئات من األفراد غري العاديني من أجل مساعدم على تنمية قدرام إىل أقصى حد ممكـن ،  

  ) . ١٦ص (. " الذي يوجدون فيه) البيئة(وتأهيلهم للتكيف مع الوسط 

 : بتعريفها للتربية اخلاصـة بأـا  ) م٢٠٠٠ أمرية خبش ،(واتفقت معه إىل حد كبري 

جمموعة من الربامج التربوية املتخصصة واليت تقدم لفئات من األفراد غري العاديني ؛ من أجل "

مساعدم على تنمية قدرام إىل أقصى حد ممكن وحتقيـق ذواـم ، ومسـاعدم علـى     

  ) .     ٩ص (."التكيف

املـتغريات التعليميـة ؛ مـن     ملي تطبيقي يشمل مجيعأي أن التربية اخلاصة جمال مهين ع    

، ووسائل ، وأدوات ، وطرق ، ومعلم ، من أجل إتاحة أفضل الظروف ملساعدة ذوي مناهج

  .  االحتياجات اخلاصة على التكيف 

) : م٢٠٠١ ، ماجدة عبيد(أما منظمة اليونسكو فتعرف التربية اخلاصة كما أشارت إليها     

يت تستهدف داخل صفوف خاصة وجمموعات ومؤسسات خاصة أطفاالً ميثلون بأا التربية ال"

وتعترب التربية اخلاصة على أا من اختصاص التعليم . حاالت استثنائية ويف العديد من البلدان 

املدرسي واجلامعي املطلق الذي توضع يف إطاره مناهج خاصة باألطفـال اليـافعني املصـابني    

أو نفسية ، وتكون متكيفة مع احتياجام ، وتعتمد فيـه طرائـق   بإعاقات جسدية أو عقلية 

  ) .١٩ص(. " تعليمية خاصة

جمموعة الربامج التربوية املتخصصة اليت تقـدم  " : بأا) م٢٠٠٦ الروسان ،(و عرفها

لألطفال غري العاديني الذين ينحرفون احنرافاً ملحوظاً عن األطفال العاديني يف منوهم العقلـي  

سدي ، مما يستدعي تقدمي برامج ومناهج وأساليب تدريس خاصة مـن أجـل   واحلسي واجل

  ) . ٩٧ص(.  "مساعدم على تنمية قدرام إىل أقصى حد ممكن ، ومساعدم على التكيف

جمموعة خدمات تعليميـة  : ومن خالل ما سبق ميكن للباحثة أن تعرف التربية اخلاصة بأا    

مج املعتاد لتربية مجيع األطفال العـاديني و ال ختتلـف عنـه ،    فردية عالجية إضافية إىل الربنا

يقتصر على جمرد توفري  وتشمل األطفال املوهوبني واملعاقني ، و أن اهلدف من التربية اخلاصة ال
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مدرس خاص أو منهاج خاص أو طرق خاصة ؛ ولكن اهلدف جيب أن حيقق أن كل شـخص  

احلق يف االحترام والتقدير ممن حوله ، وله احلق يف قادر على املشاركة يف جمتمعه الكبري ، وله 

  .  يئة الفرص له لينمو ويتعلم 

  :أهداف الرتبية اخلاصة ) ب
لتحقيق دور التربية اخلاصة بفاعلية أكرب البد من صياغة أهداف إجرائيـة واضـحة   

، ة إىل حتقيقهايدركها مجيع األفراد الذين يعملون يف اال التربوي وتسعى برامج التربية اخلاص

فاهلدف من التربية اخلاصة كاهلدف من التربية العامة ، فكالمها يهـدف إىل يئـة األجيـال    

الناشئة يف اتمع مبا يتفق مع ثقافته ومعارفه وعاداته وتقاليده من أجل الرقي به وتطويره مبـا  

بية اخلاصة إىل أنه ميكن تقسيم أهداف التر) م١٩٩٩ ،مرسي (يالئم مقتضيات العصر ، فريى 

، وتوردها   البسيطخاص بالتخلف العقلي املتوسط ، ومسار خاص بالتخلف العقلي  : مسارين

  " : الدارسة كالتايل

  : األهداف الخاصة بالتخلف العقلي المتوسط -

حيث يسمي العلماء هذه الفئة بالقابلني للتدريب على أداء بعض املهن البسيطة ، وعلـى      

يط مع الناس ؛ ليساعدهم ذلك على الشـعور بالكفـاءة والتقـدير    احلصول على عمل بس

اكتساب السلوك االجتماعي املقبول للتكيف والتعامل مع األسـرة واتمـع ، وتـتلخص    

  : األهداف بالتايل

اكتساب السلوك االجتماعي املقبول ، واالعتماد على النفس يف رعاية أنفسهم ومحايتها  

 . تماعية البسيطة ، وحتمل بعض املسؤوليات االج

 . تنمية قدرام على النطق والكالم وزيادة احلصيلة اللغوية ، ملساعدم على التواصل  

 . إكسام السلوك املقبول يف العبادات الذي يساعدهم على تأديتها بالطريقة املشروعة  

احلصول على عمل بسيط مع الناس ؛ ليساعدهم ذالك على الشعور بالكفاءة والتقدير  

 .  ن اآلخرين م
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  : البسيطأما األهداف الخاصة بالتخلف العقلي  -
يتفق العلماء على أن توفري الرعاية اخلاصة هلذه الفئة يف سن مبكرة جيعلهم يعيشـون  

صاحلني ألنفسهم وجمتمعهم ، ودف بـرامج   حيام االجتماعية كأقرام األسوياء مواطنني

  :الرعاية هلذه الفئة إىل اآليت 

القراءة والكتابة واحلساب ، مما يساعد على حمو أميتهم يف حـدود قـدرام   تعليمهم  

 . العقلية 

إكسام السلوكيات املقبولة اجتماعياً يف رعاية أنفسهم ، واالعتماد عليهـا ، وحتمـل    

 . املسؤولية يف األسرة والعمل واتمع 

ون مـن أهلـيهم   تعليمهم العبادات واملعامالت حىت ميارسوها كما ميارسـها الراشـد   

 . وجريام 

زيادة حصيلتهم اللغوية ، وحتسني قدرام على النطق والكالم ؛ ليتمكنوا من التعـبري   

 . عن أنفسهم والتواصل مع اآلخرين 

  ) . ٢٩٩ص " . (تأهيلهم مهنيا ، وتشغيلهم يف عمل يعولون به أنفسهم وأسرهم 

  :، وأوجزت كالتايل أهداف التربية اخلاصة ) م٢٠٠٠ ،ماجدة عبيد (و حددت 

التعرف إىل األطفال غري األسوياء ، ويكون ذلك من خالل أدوات القيـاس وطـرق    

 . التشخيص اليت تتناسب مع فئات التربية اخلاصة 

 . إعداد الربامج التعليمية لكل فئة من فئات التربية اخلاصة  

ف الـربامج  ذ وحتقيـق أهـدا  تدريب العاملني يف جمال التربية اخلاصة ؛ وذلك لتنفي 

 . التربوية

إعداد الوسائل التعليمية والتكنولوجيا اخلاصة بفئات التربية اخلاصة ؛ كاملكفوفني ، أو  

 . املعوقني مسعيا ، أو جسديا ، أو املعوقني عقليا 

إعداد الربامج للوقاية من اإلعاقة ، والعمل على تقليل حدوث اإلعاقة عـن طريـق    

 .  )٢٢ص (. الربامج الوقائية 
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ي أا اهتمت باألطفال غري األسوياء فئة املعاقني فقط ، فاهتمت بالكشـف عنـهم   أ

 . وبالربامج املقدمة هلم وكيفية إعدادها ، واالهتمام بالوسائل واألدوات املناسبة 

يف اململكـة  ) وزارة التربية والتعليم حاليـاً ( أن أحد أهم األهداف لوزارة املعارفو

الفرص جلميع األطفال لالنضمام إىل نظـام تعليمـي واجتمـاعي    العربية السعودية هو يئة 

مناسب ؛ حيث جيب أن يتمتع الفرد املعاق حبقوق متساوية مع اآلخرين ، وقد ضاعفت كـل  

ووزارة ) وزارة التربية والتعليم حاليـاً (من وزارة العمل والشئون االجتماعية ووزارة املعارف 

  : ف ؛ ومنها الصحة جهودها لتحقيق العديد من األهدا

 . حتسني قدرات الطالب املعاق جسدياً  

تقدمي أفضل األساليب اليت تالئم الطالب املعاق ، إضافة إىل توظيف البقايـا احلسـية    

 . والقدرات املتبقية للمعاق من أجل حتسني مستواه التعليمي 

 . محاية األطفال املعاقني من السلبيات الناجتة عن إعاقام  

 . االقتصادي  ممهنيا لتحقيق استقالهل تأهيل املعاقني 

تقدمي الدعم الديين للمعاقني من أجل مساعدم على التغلب على املشكالت النفسية  

 . )١٤٤-١٤٣ص .صم ، ٢٠٠٠سحر اخلشرمي ، (. اليت قد يعانون منها 

وقد اهتمت باملعاقني أيضاً وإعدادهم وتأهيلهم ، وركزت على الناحية النفسية هلم من 

اهتمامها بالوازع الديين وإعطائه دوراً أولياً يف مواجهة اإلعاقة ومـا يصـاحبها مـن     خالل

  . مشاكل نفسية 

فهي ال ختتلف عـن  ) م٢٠٠٠ ، أمرية خبش(أما بالنسبة ألهداف التربية اخلاصة عند 

غريها من أهداف التربية اخلاصة ؛ ولكنها قسمت تقسيمات أخرى تلخص الباحثـة هـذه   

  : لياألهداف فيما ي

 : تحقيق الكفاءة الشخصية -١

واليت تعىن مبساعدة كل فرد على حسب إعاقته من ذوي االحتياج اخلاص على احليـاة  

االستقاللية ، واالكتفاء والتوجيه الذايت ، واالعتماد على النفس ، ومتكينه من تصريف شؤونه 
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على أال يكـون   الشخصية والعناية الذاتية بدرجة تتناسب وظروفه اخلاصة من أجل مساعدته

  . عالة على اآلخرين 

 :تحقيق الكفاءة االجتماعية -٢

وتعىن بغرس وتنمية اخلصائص واألمناط السلوكية الالزمة للتفاعل ، وبنـاء العالقـات   

االجتماعية املثمرة مع اآلخرين ، وحتقيق التوافق االجتماعي لدى ذوي االحتياجات اخلاصة ، 

حلركة النشطة يف البيئة احمليطة واالنـدماج يف اتمـع ؛   وإكسام املهارات اليت متكنهم من ا

  . ليشعروا باالحترام والتقدير وإشباع احتياجام النفسية إىل األمن واحلب والثقة بالنفس 

 :تحقيق الكفاءة المهنية -٣

بعضـاً  _  السيما املعوقني منهم_  وتكون من خالل إكساب ذوي االحتياجات اخلاصة

واخلربات الفنية املناسبة لطبيعة إعاقام واسـتعدادام ، حيـث يـتم    من املهارات اليدوية 

الكشف عن إمكانام واستعدادام ؛ وميوهلم املختلفة وتنميتها واستثمارها ، واإلفادة مـن  

  . كل ذلك يف توجيههم للعمل املهين الذي يتالءم معها 

 : تفريد التعليم تبعا للحالة الخاصة لكل طفل -٤

سلم ا يف التربية املعاصرة مبدأ الفروق الفردية ؛ أي أن كـل تلميـذ   من األمور امل

يتمتع خبصائص فريدة متيزه عن غريه من التالميذ ، فوجود تالميذ من بني العاديني يعانون من 

صعوبات معينة يف عمليات التعليم ليس بسبب قصور أو خلل يف التلميذ ذاته ؛ وإمنا قد يكون 

نهج أو صعوبته أو عدم مناسبة طريقة التدريس ؛ لـذلك وجـب أن   مرجعها عدم مالءمة امل

يكون املعلم على درجة من املرونة والوعي مبا جيعله يسمح جلميع التالميذ أن يفيدوا من املقرر 

  . الدراسي وفقاً الحتياجام التعليمية ومستويام اخلاصة 

 : المشارآة الجماعية -٥

مام بنمو املعوق وشخصـيته كفـرد أو كحالـة    ضرورة مراعاة الفروق الفردية واالهت

مستقلة ، فالربنامج التعليمي وما يتضمنه من نشاطات أكادميية وتأهيلية مهنية جيب أن يهـتم  

بنمو املعوق كعضو يف مجاعة يدرك واجباته والتزاماته ، ويسعى للحصول على حقوقه سـواء  
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ر من فرد يوزعـون األدوار فيمـا   بسواء ، والنشاطات اجلماعية اليت يشارك يف ممارستها أكث

بينهم تكفل هلم فرصا واسعة للتمرس على التعبري واألخذ والعطاء ، وتبدو قيمـة األنشـطة   

. اجلماعية الفنية فيما تتضمنه وتكفله من عالقات متبادلة وتفاعالت بني أعضـاء اجلماعـة   

   ) .٢٤-٢١ص .ص(

و إتاحة الفرصة لكل طفل ألن أي أن اهلدف الرئيس لتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة ه

يأخذ نصيبه من التعليم بصرف النظر عن الظروف اخلاصة به ، وأن الوعي االجتماعي العـام  

سوف يساهم يف حتسني التعليم اخلاص من أجل مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصـة علـى   

  .  االستقاللية وحتقيق التوافق االجتماعي واملهين لديهم 

ى أن لكل فئة من فئات التربية اخلاصة أهدافاً خاصة ا متمثلـة  يف حني أن هناك من ير

نقال ) م٢٠٠٣ ، زيتون(يف احتياجات تسعى التربية اخلاصة إىل حتقيقها وإشباعها كما أوردها 

  " : حيث ذكراها بالصورة التالية )& Algozzine Ysseldke(عن 

  . توسيع املنهج  _اإلسراع باخلطو الذايت يف املنهج :  املوهوبون والعباقرة -١

حتسـني املهـارات    _ حتسني املهارات الدراسية األساسية : صعوبات التعلم اخلاصة -٢

 . االجتماعية 

 - التقليل من مشكالت التحـدث  - حتسني مهارات اللغة : إعاقات التحدث واللغة -٣

 . حتسني املهارات الدراسية 

املهارات  وحتسني - جتماعيةحتسني املهارات الوظيفية والعالقات اال : التخلف العقلي -٤

 . الدراسية 

 ) . الوظيفية - احلركية - الدراسية(حتسني املهارات  : الصعوبات املتعددة -٥

 . حتسني املهارات اجلسدية واملهارات الوظيفية  : اإلعاقات اجلسدية -٦

 . حتسني املهارات اللغوية وحتسني املهارات الدراسية  : اإلعاقات السمعية -٧

 . تنمية مهارات القراءة ، حتسني املهارات الدراسية  : يةاإلعاقات البصر -٨

  ) . ١١ص (.  "حتسني املهارات االجتماعية - تنمية التواصل : التوحد -٩
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ووضح يف القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصة بوزارة التربيـة والتعلـيم   

حتقيق هذه األهداف ، ويكون يف مادا الثانية ألهداف التربية اخلاصة كيف ميكن  )م٢٠٠٣(

  :  كالتايل

الكشف عن ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة ، وحتديد أماكن وجودهم ليسهل توفري  

 . اخلدمات اخلاصة هلم 

 .  الكشف عن مواهب واستعدادات وقدرات كل طفل واستثمار ما ميكن استثماره   

 . تربوية والتأهيلية لكل طفل استخدام الوسائل املناسبة من خالل حتديد االحتياجات ال 

االستفادة من احلواس املتبقية لذوي االحتياجات التربوية اخلاصة بتدريبها وتنميتها مـن   

 . أجل اكتساب اخلربات واملعارف املختلفة 

مساعدم على التكيف مع اتمع الذي يعيشون فيه ، وتبصريهم مبا هلم من حقوق وما  

وفري االستقرار والرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية عليهم من واجبات ، من خالل ت

 .  هلم ، ونشر الوعي بني أبناء اتمع با لعوق وأنواعه ومسبباته وكيفية التغلب عليه 

 .  توجيه وتوعية أسرهم تربوياً وإجياد مناخ مالئم للتعاون بني املرتل واملدرسة  

 . د خطط فردية مالئمة االهتمام بقدرات وإمكانات كل طفل من خالل إعدا 

االستفادة من األحباث العلمية يف تطوير الربامج والوسائل واألسـاليب املسـتخدمة يف    

 . جمال التربية اخلاصة 

يئة املدارس وإعدادها وتعديل ما ميكن تعديله لتلبية االحتياجات األساسية لألطفـال   

  . ) ١٦-١٥ص.ص(. ذوي احلاجات التربوية اخلاصة 

عامل مشترك مابني أهداف التربية اخلاصة ) م٢٠٠٤ ، منسي(ض من أهداف وتعترب بع

  :اللتان ذكرتاها كل من اخلشرمي وعبيد واليت ميكن إيضاحها بالتايل 

 . التعرف على األطفال غري العاديني من خالل أدوات التشخيص  

ات التربية إعداد الربامج التعليمية وطرائق التدريس والوسائل التعليمية لكل فئة من فئ 

 . اخلاصة 
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 .   الوصول إىل تنفيذ خطة التعليم الفردي  

 . )١٧ص (. إعداد برامج وقائية من اإلعاقة  

  : تطور الرتبية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية) ج 
مع ما اطلعت عليه الباحثة من خـالل  )  م٢٠٠٠ سحر اخلشرمي ،( اتفق ما أوردته 

أجل الوقوف على تطور التربية اخلاصة يف اململكة  لتربية اخلاصة منموقع األمانة العامة ل زيارة
العربية السعودية و املراحل اليت مرت ا ، فلم تبدأ التربيـة اخلاصـة يف اململكـة العربيـة     

لتعلم طريقة  م عندما حتمس بعض أبناء هذا الوطن من املكفوفني١٩٥٢السعودية إال يف عام 
جهدهم املشكور لنشرها ، وذلك بإقناع بعض اجلهات التعليمية بغية برايل فأتقنوها ، مث بذلوا 

تيسريها للمكفوفني ، وكانت االستجابة مـع حلـول العـام اهلجـري      تبين طريقة برايل و
رأسها وزيرها األول خادم احلرمني الشريفني امللك  هـ ، وبدأت وزارة املعارف وعلى١٣٧٧

فمنحت املدرسة دعماً مالياً ، وعملت على تـوفري   فهد يرمحه اهللا تتأكد من جدوى الطريقة ،
تلك األجواء البدايـة احلقيقيـة و حجـر     النافر ، وقد شكلت بعض الوسائل اخلاصة باخلط

املختلفة ، ويف ظل وزارة املعـارف محلـت التربيـة     األساس إلرساء التربية اخلاصة مبراحلها
هــ بغيـة   ١٣٨٢عليم اخلاص يف عامكان تأسيس إدارة الت.  )التعليم اخلاص( اخلاصة اسم 

املكفوفون ، والصـم ،  : االجتماعية لفئات ثالث ؛ هي  تقدمي اخلدمات التعليمية و املهنية و
 ١٩/١١/١٣٨٢يف  ٢٣٨٥خالل القرار الوزاري رقـم   واملتخلفون عقلياً ، وكان ذلك من

ذلك إنشـاء   تالوقد ،  اخلاص جتاه مدارس املكفوفني هـ الذي حدد مسئولية إدارة التعليم
-٩٢ويف عام . املزيد من معاهد النور ، وكذلك إنشاء معهدي األمل للصم بالرياض وجدة 

لفئة املتخلفني عقلياً من القابلني  هـ مت افتتاح معهدين للتربية الفكرية للبنني و البنات١٣٩٣
لربامج التعلـيم   التعليم اخلاص لتصبح املديرية العامة للتعلم ، ويف نفس العام مت تطوير إدارة

هـ أطلق على املديرية العامة لربامج التعليم اخلاص اسم  ١٤٠٤اهلجري   ويف العام.  اخلاص
هــ بنقـل    ١٤١٣مث صدر قرار جملس الوزراء املوقر عـام   ،للتعليم اخلاص  األمانة العامة

نتصف عام ويف م. التعليم اخلاص للبنات إىل الرئاسة العامة لتعليم البنات  اختصاصات معاهد
اخلـاص إىل   هـ أصدر معايل وزير املعارف موافقة بتعديل اسم األمانة العامة للتعليم١٤١٧
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االحتياجـات   اكتشاف األطفال ذوياليت كان من ضمن مهامها األمانة العامة للتربية اخلاصة 
كله بصورة أظهـرت سـالمة    مت ذلك ،اخلاصة من موهوبني و معوقني منذ املراحل املبكرة 

بالدنا حتتل مكانة مرموقة بني دول  ار وصحة التوجه ، األمر الذي جعل التربية اخلاصة يفاملس
  .  العامل

أن اجلامعات السعودية تقوم بدورين رئيسيني ) م٢٠٠٠، سحر اخلشرمي (أضافت و  

األول مرتبط بأنظمة اجلامعة واليت تسمح للطـالب املكفـوفني    : فيما يتعلق بالتربية اخلاصة

والثاين يتمثل يف .  حركياً باالنضمام إىل الدراسة يف معظم ختصصات املرحلة اجلامعية واملعاقني

تأسيس قسم التربية اخلاصة يف جامعة امللك سعود بالرياض الذي يؤهل الطلبة والطالبات لنيل 

  . درجة البكالوريوس للعمل يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية أو اخلاصة 

إن اململكة العربية السعودية بالرغم من قصر جتربتها يف جمال التربية اخلاصة ورعاية  أي  

 - وبتوفيق مـن اهللا  - ذوي االحتياجات اخلاصة مقارنة مع الدول املتقدمة إال أا استطاعت

أن تشق طريقا لتخط لنفسها خطاً متميزاً مبا تبذله من جمهودات وجتارب يف ذلـك اـال ،   

  . من طور املراحل اليت مرت ا التربية اخلاصة يتضح ذلك 

  : التدخل املبكر) د 
إن املراحل العمرية املبكرة مهمة لنمو األطفال مجيعاً ولعلها تكون أكثر أمهية بالنسبة    

لألطفال غري العاديني ألم عادة ما يعانون من تأخر منائي يتطلب تصميم برامج خاصة 

اسة ، وقد أبدى الباحثون واملمارسون يف ميدان التربية اخلاصة يف الستثمار فترات النمو احلس

هذا  اإلعاقات املختلفة والسنوات األخرية ، اهتماماً متزايداً بربامج التدخل املبكر لألطفال ذو

  :يف  ث يوضح هذا االهتمام والذي يتجلىحي) م٢٠٠٤ ، اخلطيب( ما أورده

 . خلدمة لتشمل التربية اخلاصة املبكرةتوسيع قاعدة برامج إعداد املعلمني قبل ا - ١

  . أساساً وموجهاً لربامج التدخلاعتماد نتائج البحوث العلمية  - ٢

وقد تطورت برامج التدخل املبكر من حيث طبيعتها وأهدافها عرب ثالث مراحل   

  : رئيسية
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ركز التدخل املبكر على تزويد األطفال الرضع املعوقني باخلدمات  :المرحلة األولى 

  . جية وبالنشاطات اليت تستهدف توفري اإلثارة احلسية لديهم العال

اهتم التدخل املبكر  بدور الوالدين كمعاجلني مساعدين أو كمعلمني  :المرحلة الثانية 

  .ألطفاهلم املعوقني 

أصبح جل االهتمام ينصب على النظام األسري حيث له األثر  األكرب  :المرحلة الثالثة 

صبح دعم األسرة وتدريبها وإرشادها اهلدف األكثر و أ. على منو الطفل 

  .أمهية 

ويف اآلونة األخرية أصبح مفهوم التدخل املبكر أكثر مشولية وأوسع نطاقا حيث أنه مل 

يقتصر على األطفال الذين يعانون من إعاقة واضحة ولكنه أصبح يستهدف مجيع فئات 

  . األطفال املعرضة للخطر ألسباب بيولوجية أو بيئية 

 :  تعريف التدخل المبكر -

التدخل املبكر يشري إىل مجلة من العمليات والنشاطات املعقدة والديناميكية متعددة 

ويعمل  األوجه وتبعا لذلك يتصف ميدان التدخل املبكر بكونه ميدانا متعدد التخصصات ،

املعوقني أو  لألطفالالتربوية و الطبية واالجتماعية والنفسية  املساندة توفري اخلدماتعلى 

  .املعرضني خلطر اإلعاقة الذين هم دون السادسة من أعمارهم وألسرهم أيضا 

ميدان يتمركز حول األسرة حيث يوكل إليها دورا رئيسيا يف تنفيذ اإلجراءات  وهو

  .)١٩٢-١٩١ص.ص( .،فربامج التدخل الناجحة ال تعاجل األطفال كأفراد معزولنيالعالجية 

القانون األمريكي اخلاص بالتدخل  )م٢٠٠٧ ، مىن احلديديواخلطيب ، ( يوردفيما 

ركة حمأقر الكوجنرس األمريكي مشروعا يعمل مبثابة قوى  ١٩٦٨عام يف ، حيث أنه املبكر 

خلدمات التدخل املبكر لألطفال املعوقني الصغار يف السن ، أطلق على هذا املشروع برنامج 

 )  Handicapped Children's Early Education Program( التربية املبكرة لألطفال املعوقني

 First Chance(برنامج الفرصة األوىل  باسممث عرف فيما بعد  )HCEEP( اختصارااملعروف 

Program(   ويهدف هذا الربنامج إىل:  
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 . تشجيع أولياء األمور على املشاركة يف نشاطاته - ١

 . تنفيذ برامج التدريب يف أثناء اخلدمة - ٢

 . كل من األطفال والربامج تقييم إجنازات  - ٣

 . مع املدارس احلكومية تشاركيهإقامة عالقات عمل  - ٤

 .توزيع معلومات املشروع لكل من األخصائيني واجلمهور  - ٥

، ) ١٧٧(عن هذا املشروع  انبثقتبلغ عدد الربامج اليت  م ،١٩٨٠ويف عام 

  :حاولت هذه الربامج حتقيق هدفني رئيسيني مها 

ا على صعيد اخلدمة اجليدة لألطفال املعوقني يف مرحلة ما قبل  يحيتذتقدمي مناذج ) أ  

  .املدرسة 

 .نشر املعلومات اليت من شأا تشجيع اآلخرين على حماكاة الربامج النموذجية تلك ) ب

  . )٤٠ص(

بالنسبة للربامج اليت تنفذ خدمات التدخل املبكر املوجهة حنو املرتل فقط فهي تتعامل   

هات بوصفهم املعلمني الرئيسني ألطفاهلم ، واستخدمت هذه الربامج يف املناطق مع اآلباء واألم

الريفية أو مع أولياء األمور الذين ميتنعون عن إحلاق أطفاهلم باملراكز ، ومن أشهر هذه الربامج 

  .) Portage Projec( برنامج بورتيج

 : الدول العربيةواقع التدخل المبكر في  -

إىل املعلومات الدقيقة واحلديثة عن األطفال املعوقني ، وبالرغم من تفتقر الدول العربية 

أن الدول العربية تبنت مؤخراً مبادئ تساوي الفرص التعليمية للمواطنني ، إال أن تربية 

  .دودة إىل يومنا هذا األطفال املعوقني ما تزال حم

 الدول التدخل املبكر يف) ٢٠٠٧ اخلطيب ، ومىن احلديدي ،(وقد أورد كل من   

  :العربية بأنه ال يرقى إىل مستوى التطلعات سواء من حيث 

 . الوقاية من اإلعاقة أو الكشف املبكر عنها 

 . لألطفال اخلدمات التربوية اخلاصة 
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 .  لألطفال الصغار يف السن وأسرهم اخلدمات املساندة 

من  إن بعض اجلهات تقدم خدمات غري متكاملة وال تصل إال إىل نسبة ضئيلة جداً

  : األطفال الذين حيتاجون إليها ، من هذه اخلدمات

 .   اإلجراءات املتعلقة بتفعيل برامج صحة األسرة 

  . الفحص قبل الزواج 

 . االستشارات اجلينية والطبية 

 . الصحي فمحالت التوعية والتثقي 

ن وتلعب وزارات الصحة واملكاتب اإلقليمية أدواراً مؤثرة وفاعلة يف هذه اجلوانب ، فإ 

أعداداً قليلة من األطفال ذوي التربية اخلاصة الصغار يف السن أصبحوا يلتحقون مبراكز 

  . التربية اخلاصة ورياض األطفال 

فقد أصبح هناك وعي وإدراك حقيقيان ألمهية التدخل املبكر وترمجت مؤسسات   

تمع احمللي عديدة ذلك إىل برامج وخدمات ، فهناك تطورات على صعيد برامج التأهيل يف ا

بعناصره الوقائية والتوعوية والتدريبية يف بعض الدول العربية وذلك بالتعاون مع منظمات 

، كما أن مشروع برنامج البورتيج الذي حظي  فاألمم املتحدة املختلفة وخاصة اليونيسي

األمهات أصبح يوظف يف عدة دول  بشهرة عاملية كنموذج للتدخل املبكر يف املرتل وتدريب

وذلك بالتعاون مع الس ) البحرين ،ألردن ، األمارات العربية املتحدة، لبنان ، فلسطني كا(

، وقد  العريب للطفولة والتنمية وبرنامج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية

     ) . ٥٥-٥٢ص .ص. (م ١٩٩٢أنشئ مركز للتدخل املبكر يف مدينة الشارقة عام 

  :المبكر  لالتدخ أهم مبررات -
  : أن للتدخل املبكر مربرات ميكن تلخيصها كاآليت) ٢٠٠٤اخلطيب ، (يرى 

إن عدم تقدمي برامج تأهيل مبكر لألطفال املعوقني يف السنوات األوىل يف حيام تعترب  - ١

 . سنوات حرمان وفرص ضائعة وأيضاً تدهور منائي

 .التعلم يف السنوات املبكرة أسهل وأسرع إن  - ٢
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 . الدي الطفل املعوق إىل املساعدة من أجل تنشئة بناءةحاجة و - ٣

إن التأخر النمائي قبل اخلامسة من العمر مؤشر خطر يعين احتماالت وجود مشكالت  - ٤

 .خمتلفة مدى احلياة 

 .التدخل املبكر جهد مثمر ويقلل النفقات املخصصة للربامج التربوية اخلاصة الالحقة - ٥

ة الضعف يف أحد جوانب النمو قد يقود إىل عن مظاهر النمو متداخلة وعدم معاجل - ٦

 . تدهور يف جوانب النمو األخرى

إن التدخل املبكر يسهم يف جتنب الوالدين وطفلهما املعوق مواجهة صعوبات نفسية  - ٧

 . )١٩٥-١٩٣ص .ص( . هائلة الحقاً

إىل أن النتائج اليت توصلت إليها الدراسات العلمية ) اخلطيب ، مرجع سابق(ويضيف 

 Casto)أدلة قوية على فاعلية برامج التدخل املبكر ، كدراسة كاستو وماستروبريي قدمت 

and Masopieri)  م بتحليل نتائج أربعة وسبعون دراسة علمية واستنتجا أن ١٩٨٦عام

التدخل املبكر ينتج عنه حتسن من مستوى متوسط يف النمو املعريف واللغوي واألكادميي 

  :أيضا أن الفائدة تكون أكرب كلما كان التدخل لألطفال املعاقني واستنتجا  

  .مبكراً أكثر .١

 .مكثفاً أكثر .٢

 . )١٩٦ص ( . أكثر اهتماما بتفعيل املشاركة األسرية .٣

  :الفرق بين التربية المبكرة العامة والتربية المبكرة الخاصة  -
مقارنة سريعة بني التربية املبكرة العامة ) ٢٠٠٧اخلطيب ، ومىن احلديدي ، (أورد 

  :  ميكن إجيازها يف اجلدول التايل والتربية املبكرة اخلاصة ،
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 . )٥٠-٤٩ص.ص( مقارنة بني الرتبية املبكرة العامة والرتبية املبكرة اخلاصة

جمال 
  التربية املبكرة اخلاصة  التربية املبكرة العادية  املقارنة

  املنهاج

يعرف بأنه اإلطار التنظيمي الذي حيدد احملتوى 
ه األطفال ، واملواقف اليت حيدث فيها الذي سيتعلم
. ويركز على كل جوانب النمو . التعليم والتعلم

معرفة مظاهر النمو (ويستند إىل العمر الزمين 
 .والفروق الفردية)للمرحلة العمرية املبكرة

يتم اشتقاق املنهاج من األهداف 
الفردية اليت يتم حتديدها يف الربامج 

نهاج هنا ويركز امل.التربوية الفردية
على املهارات يف حني يركز يف 
  .التربية املبكرة على عمليات التعلم

تفاعل 

الراشدين 

مع 

  األطفال

الراشدين يستجيبون بشـكل مباشـر وبـدفء    
الظروف هلـم للتواصـل مـع     ويهيئونلألطفال 
ــري ــوناآلخ ــاعرهم  ن ويتفهم ــدعمون مش وي

اهلدف العام هو تطوير ثقة الطفـل  . واهتمامام 
  . ومستوى ضبطه لنفسه بذاته

حتاول التربية اخلاصة املبكرة حتقيق 
نفس األهداف إال أن الطرق 
لتحقيقها ختتلف ، فاخلربات التعليمية 

وهناك . منظمة وموجهة ومباشرة 
تركيز هائل على املمارسة والتكرار 

  .والتعميم واحلفظ 

التقييم 

النمائي 

 لألطفال

 بـرامج  من املعروف أن العاملني والعـامالت يف 
التربية املبكرة يهتمون بتقيـيم مسـتوى تكيـف    

  .األطفال ومتابعة أدائهم وتطورهم 

وية يف التربيـة  التقييم هو حجر الزا
فبـالتقييم يـتم   . اخلاصة املبكـرة  

 واستنادااإلعاقة أو التأخر  اكتشاف
إليه يتم تطوير الربامج املناسبة لتلبية 
احلاجات اخلاصة ، وهنـاك طـرق   

قييم األطفـال املعـاقني ،   متنوعة لت
  .والتقييم عملية مستمرة 

العالقة بني 

الربنامج 

  .واملرتل

إن العالقة بني الربنامج املوجه لرعايـة األطفـال   
  .وأسرهم عنصر بالغ األمهية 

فاألسرة جيب إشراكها يف القرارات املتعلقة  )١
 .بتربية الطفل ورعايته 

تبادل املعلومات مع األسرة حول منو الطفل  )٢
 .وتطوره 

القائمون على الربامج يسـاعدون اآلبـاء    )٣
إىل بـرامج   االنتقـال واألطفال يف عملية 

 .أخرى

االهتمام مؤخرا أصبح كبريا جدا 
مبشاركة األسرة يف تصميم وتنفيذ 

  .الربامج التربوية الفردية 
الفرق الرئيسي هو أن التربية اخلاصة 
املبكرة تركز أساسا على األسرة يف 

بية املبكرة العامة تركز حني أن التر
  .أساسا على الطفل 
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  ؟) غري العاديني(من هم ذوو الرتبية اخلاصة )  هـ
قياسـاً  ) غري العاديني(وقد يقصد بذوي التربية اخلاصة األطفال ذوو احلاجات اخلاصة   

  .  مبتوسط منو األطفال العاديني ؛ سواء أكان ذلك النمو إجيابيا أم سلبياً 

الطفل الذي ينحرف احنرافاً " إىل أن الطفل غري العادي هو) م١٩٨٢ ،وي هدى قنا(أشارت 

ملحوظاً عما نعتربه عادياً ؛ سواء من الناحية العقلية ، أو االنفعاليـة ، أو االجتماعيـة ، أو   

اجلسمية ؛ حبيث يستدعي هذا االحنراف امللحوظ نوعاً من اخلدمات التربوية ختتلف عما يقدم 

  ) .١٠٩ص( "لألطفال العاديني

هم أطفال لديهم حاجات أساسية ) "م١٩٩٢، اخلطيب (واألطفال غري العاديني عند 

موجودة لدى مجيع األطفال ، لكن نتيجة لظروفهم يصبح لديهم حاجات خاصة إضـافية ال  

توجد لدى األطفال اآلخرين ، وبناًء على ذلك جيب تقدمي خدمات تربوية خاصة م ال حيتاج 

  ) . ٨٠ص" (لعاديونإليها األطفال ا

؛ إال أن بعـض الظـروف    نفاألطفال ذوو احلاجات اخلاصة ما هم إال أطفال طبيعيو  

  .جعلتهم ينحرفون يف حاجام عن الطبيعيني ولو بدرجة يسرية 

هو أي طفل : الطفل ذو التربية اخلاصة : "فتقول ) م١٩٩٨، سهري أمحد (كما تشري 

العقلـي ،  (يف جانب أو أكثر من جوانب شخصيته خيتلف أو ينحرف عن غريه من األطفال 

؛ حبيث يبلغ هذا االختالف من الدرجة ) اجلسمي ، اللغوي ، االنفعايل ، االجتماعي ، احلركي

اليت تشعر عندها اجلماعة اليت يعيش معها الطفل أنه حباجة إىل خدمات معينة ختتلف عن تلك 

  ) .٦٥ص " (اليت تقدم إىل األطفال العاديني

طفال غري العاديني أو ذوو التربية اخلاصة ليسوا متماثلني ؛ وإمنا خيتلفون فيما بينهم فاأل  

  .  وفقاً لدرجة الذكاء اليت ميتلكها كل منهم 

فهو الـذي ينحـرف احنرافـا    ) "م٢٠٠٠ ،أمرية خبش ( أما الطفل غري العادي عند   

فعاليـة ، أو االجتماعيـة ، أو   ملحوظا عما نعتربه عادياً سواء من الناحية العقليـة ، أو االن 

فاملتخلف . اجلسمية ، بدرجة حيتاج معها إىل نوع معني من اخلدمات ختتلف عما تقدم للعاديني 
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عقليا ينحرف يف أدائه العقلي وما يرتبط به من منو اجتماعي وحركي عن الطفـل العـادي   

  ) . ٦ص" (لعادينيبدرجة ملحوظة تستدعي تقدمي برامج تعليمية ختتلف عن تلك اليت تقدم ل

أي أن الطفل املتخلف عقليا ينحرف أداؤه العقلي أو قدراته العقلية ويتأثر بذلك منوه   

  .   االجتماعي واحلركي 

هو مصطلح يطلق عادة ) "م٢٠٠٥ ، رأيب النص( اخلاصة من وجهة نظر  التربية وذوو

السن أو اجلنس وغري  على جمموعة من أفراد اتمع ، بغض النظر عن أية فروق فردية بسبب

احلسي أو  -ذلك ، ويتميز أفراد اموعة خبصائص أو مسات معينة تعمل إما على إعاقة منوهم 

، وتوافقهم مع البيئة اليت يعيشون فيها ، وإما أن تعمـل   -اجلسمي أو العقلي أو االجتماعي 

يدهم يف هذا النمو هذه اخلصائص كإمكانات متميزة ميكن االستفادة منها وتوجيهها ؛ حبيث تف

  ) . ٢١ص " (بكل جوانبه

اخلاصة هم أفراد ال يستطيعون التوافق مع البيئـة ؛ إمـا    التربيةوعلى هذا فإن ذوي   

بسبب قدرام املنخفضة ، أو بسبب قدرام املرتفعة يف أي ناحية من نواحي منوهم ، وهـم  

فقهم هذا بسبب عدة عوامل وقد يكون عدم توا. حباجة إىل خدمات تربوية خاصة ممن حوهلم 

أفراد يعانون مـن قصـور   : "بأم ) م٢٠٠٦،  عامرو عامر ، (تعرضوا هلا ، وهذا ما أكده 

نتيجة عوامل وراثية بيئية مكتسبة ، من قصور القدرة على تعلم أو اكتسـاب مهـارات أو   

قافيـة أو  خربات أو أداء أعمال يقوم ا الفرد العادي املماثل لـه يف العمـر واخللفيـة الث   

االقتصادية أو االجتماعية ، وهلذا تصبح له باإلضافة إىل احتياجات الفرد العادي احتياجـات  

صحية خاصة ، يلتزم اتمع بتوفريها له باعتباره مواطناً /اقتصادية/مهنية/حياتية/نفسية/تعليمية

    ) . ١٦ص" (وإنسانا كغريه من أفراد اتمع قبل أن يكون معاقا

مصـطلح يف التربيـة   " أن األطفال غري العاديني هو) م٢٠٠٦،  لروسانا(يرى كما   

اخلاصة يشري إىل أولئك األطفال الذين ينحرفون احنرافاً ملحوظاً عن األطفـال العـاديني يف   

منوهم العقلي واحلسي واالنفعايل واحلركي واللغوي ، مما يستدعي اهتماماً ـم مـن قبـل    

ويشمل هذا املصـطلح فئـات   . اجمهم وطرق تدريسهم أخصائي التربية اخلاصة من حيث بر
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األطفال املوهوبني ، وحاالت صعوبة التعلم ، واإلعاقات العقلية والبصرية والسمعية واحلركية 

     ) . ٣٨ص" (واالنفعالية

 التربيـة وعلى اختالف املصطلحات ، إال أن اجلميع اتفق علـى أن األطفـال ذوي     

ال أطفال احنرفوا احنرافا ملحوظا عن املتوسط العـام لألفـراد   اخلاصة أو غري العاديني ما هم إ

العاديني يف جوانب النمو لديهم ، مما جيعلهم حباجة إىل اهتمام خاص من املربني ذه الفئة مـن  

حيث الربامج املعدة هلم ، واختيار طرق التدريس املالئمة هلم ، وقبل ذلك طرق تشخيصـهم  

  . والكشف عنهم 

  : قــةفئات اإلعا)  و
قسمت اإلعاقات إىل شعب كثرية ومتفرعة ، واختلف العلماء بني مؤيد هلذا التقسيم 

األسباب اليت يتجه ا العلماء إىل املعارضة ) م١٩٩٠ ، الشخص(وبني معارض له ، وقد ذكر 
  : تلخصها الباحثة كالتايل

العاديـة مـع   إن توزيع املعوقني إىل جمموعات يؤدي إىل حرمام من املرور باخلربات  
  . أقرام واالندماج يف جمتمعهم 

حيول ذلك التصنيف إىل تكوين عالقات اجتماعية سليمة بني األطفال املعوقني وبـني   
   . )٨٠ص ( .أقرام العاديني 

  : ويرى أن هناك من يؤيد فكرة التصنيف لألسباب التالية
  :التصنيف يساعد املعوقني على 

حيث تعد هلم برامج خاصة وتعليم ورعاية مـن قبـل   وضعهم يف أماكنهم املناسبة ؛  
  . أشخاص مؤهلني تأهيالً خاصاً 

  . التعرف على ما يواجهونه من مشكالت اجتماعية وتربوية ونفسية والتغلب عليها  
  .حتديد أسباب اإلعاقة ، وطرق الوقاية منها ، وأساليب العالج املناسبة  
  . مبكر من حيام توجيههم إىل الربامج املالئمة هلم يف وقت  
تيسري عملية االتصال والتواصل بينهم وبني اتمع من خالل توجيه أفراد اتمع بأم  

  . أفراد هلم حقوق معينة 
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بنـاًء علـى   ) م٢٠٠٣ ،إبراهيم (وقد ظهرت عدة تصنيفات للمعاقني ؛ حيث أورد 

  : إىل) ١٩٩٥( اصةالفئات اليت قسمها املشاركون يف املؤمتر القومي األول للتربية اخل

  ":كالتايل يعشر فئات ؛ وه

 . لتفوق العقلي واملوهبة اإلبداعية ا  -١

 .اإلعاقة البصرية مبستوياا املختلفة   -٢

 .الكالمية واللغوية مبستوياا املختلفة  - اإلعاقة السمعية  -٣

 .اإلعاقة الذهنية مبستوياا املختلفة   -٤

 . اإلعاقة البدنية والصحية اخلاصة   -٥

 .خر الدراسي وبطء التعلم التأ  -٦

 .  ةصعوبات التعلم األكادميية واإلمنائي  -٧

 . االضطرابات السلوكية واالنفعالية   -٨

 . اإلعاقة االجتماعية وحتت الثقافية   -٩

  ) . ٦٤ص(. "الذاتية  -١٠

هذه هي فئات ذوي االحتياجات اخلاصة كما قدمها املؤمتر القـومي األول للتربيـة   
  . ني واملتفوقني عقليا ضمن هذه الفئة اخلاصة ؛ حيث أدرج املوهوب

بثالث عشرة فئة ) م٢٠٠٠،  نوآخري يالسرطاو(يف حني صنفت فئات اإلعاقة لدى 
  " : تقدم هلا اخلدمات ، وتشمل هذه الفئات ما يلي

 ) .م١٩٩٠أضيف يف عام ( التوحد 
 ) .مسعية -بصرية (اإلعاقة احلسية املزدوجة  
 . الصمم  
 . ضعف السمع  
 . عقلي التخلف ال 
 . اإلعاقات املتعددة  
 . اإلعاقة البدنية  
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 . اإلعاقة الصحية  

 . االضطرابات االنفعالية الشديدة  

 . صعوبات التعلم  

 . اضطرابات النطق واللغة  

 ) . م١٩٩٠أضيف عام ( اإلصابة الدماغية 

 ) . ١٦ص(.  "اإلعاقة البصرية 

عاقة ، فهناك من العلماء تصنيفات أخرى لإل) م٢٠٠٦، عامر ، وعامر (يف حني يورد 

  : من صنف اإلعاقة على النحو التايل

 . إعاقة ذهنية  .١

 . إعاقة بصرية  .٢

 . إعاقة مسعية  .٣

 . إعاقة بدنية أو حركية  .٤

  :وهناك من صنف اإلعاقة حسب العجز إىل

 . وهم الذين لديهم عجز يف اجلهاز احلركي أو البدين بصفة عامة  : املعاقون جسمياً .١

 . وهم مرضى العقول وضعاف العقول  : املعاقون عقلياً .٢

وهم الذين يعجزون عن التفاعل السليم مع بيئتهم ، وينحرفون عن  : املعاقون اجتماعياً .٣

 . معايري وثقافة جمتمعهم ؛ كاجلاحنني وارمني 

  :ويوجد هناك تصنيف آخر لإلعاقة حسب نوع اإلعاقة 

 . يا معاقون جسم. ٢      .معاقون عقليا . ١

  . معاقون مسعيا  .٤      .ون بصريا معاق .٣

  .  معاقون اجتماعيا  .٦      .معاقون انفعاليا  .٥

  : أقسام) ٧( وهناك من صنف املعاقني حسب معايري اإلعاقة إىل

  . املكفوفون .٢        . ختلف عقلي. ١
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  . املعاقون بدنيا. ٤        . الصم والبكم. ٣

  . مرضى الروماتيزم. ٦      . مرضى السرطان. ٥

  . )٢٣-٢٢ص .ص( .الدرن مرضى. ٧

إن هذه التقسيمات ال ختتلف عن غريها من التصنيفات ؛ إال أن بعض التصنيفات أضيف 

  . إليها أصحاب بعض األمراض على اعتبار أن هذه األمراض تؤدي إىل نوع من اإلعاقة

  :التخلف العقلي  -ز

  : مفهوم التخلف العقلي )١(
قة ؛ وذلك لكونه ميـس مركـز الـتفكري    يعترب التخلف العقلي أخطر أشكال اإلعا  

واإلدراك لدى اإلنسان ، وميكن أن  يعترب ظاهرة من الظواهر املألوفة على مر العصـور ، وال  

يكاد خيلو جمتمع منها ؛ سواء يف اتمعات املتحضرة اليت تم بتنمية ذكاء مواطنيهـا لتـوفري   

امية ؛ حيث يكون التخلف العقلي عبئاً أفضل الفرص للتوافق االجتماعي ، أو يف اتمعات الن

على الدولة واتمع ، وحيتاج إىل وقت وجهد لتوفري الرعاية النفسية واملادية ؛ لذلك جيـب  

إيالء عناية فائقة للمعاقني ذهنيا من أجل مساعدم على االخنراط يف اتمع وممارسة حيـام  

تخلف العقلي ؛ لتعدد اجلهات العلمية وختتلف التعريفات اليت تصف ظاهرة ال . بشكل طبيعي

اليت سامهت يف تفسريها ؛ كعلوم النفس والتربية والطب واالجتماع ، واآلن استعرض عدداً 

  : من تعريفات التخلف العقلي

للتخلف العقلي بـأن الشـخص   ) Doll( تعريف دول) م١٩٨١،  الرحياين(فيذكر   

  : الذي يعترب متخلفا عقليا يتصف مبا يلي

ديه القدرة على الكفاءة االجتماعية ، مما جيعل الفرد غري قادر على الـتالؤم  ليست ل -١

والتكيف مع اجلماعة ، وغري كفء مهنيا ، وكذلك ليست لديه القدرة على تـدبري  

  . شؤونه

 . املستوى العقلي لديه أقل من العاديني -٢

 . مرهظهور حالة التخلف العقلي لديه قبل الوالدة أو يف السنوات األوىل من ع  -٣
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 . سيكون متخلفا عقليا عند بلوغه مرحلة النضج -٤

 . إن أسباب ختلفه العقلي تعود لعوامل تكوينية ، أو وراثية ، أو نتيجة إصابته مبرض -٥

 . )٣٧ص ( . إن حالة املتخلف عقليا ال أمل يف شفائه -٦

ذكر ستة شروط للدقة يف التنبؤ عن حالة التخلف العقلي للفـرد   )Doll( يتضح أن

  . ه متخلفاً عقلياًواعتبار

وقد ارتبط مفهوم التخلف العقلي قدميا مبجموعة من اخلرافات ، وهي الـيت كانـت     

 ، زيتـون (مسيطرة على هذا املفهوم ، وبعون اهللا أثبتت الدراسات احلديثة خطأها ، وانفرد 

  : بذكر بعض هذه اخلرافات ، وهي موجزة فيما يلي) م٢٠٠٣

واحلقيقة أن التخلف العقلي يعين أن معدل التطور  : قليالتخلف العقلي هو املرض الع  -أ

الذهين عند الفرد املعاق ال يصل إىل املعدل املناسب ، وهو يف الواقع يستطيع أن يتعلم 

 . ولديه حياة مثمرة يف اتمع ؛ لكنه يعاين من صعوبات يف مسايرة التعليم واتمع

يس مرضاً ؛ وإمنا هو حالة تؤثر يف الفـرد  واحلقيقة أنه ل : التخلف العقلي مرض معد  -ب

 .بسبب بعض التغري والتلف اخلاص بتطور العقل والنظام العقلي 

األشخاص الذين عندهم حاالت ختلف عقلي حادة أو شديدة جيب عزهلم من أجـل    -ج

ويتضح لنا أن حماوالت التـدريب املالئـم   :  مصلحتهم ، وللحفاظ على أمن اتمع

الناس املتخلفني عقلياً بدرجة حادة و شديدة ميكن أن يتعلموا أسس  تثبت لنا أن معظم

تنظيم حاجام ، وكذلك ميكن أن يؤدوا عمالً نافعاً ومفيداً ، فالشـخص املـدرب   

يشخص حالة التخلف العقلي ويكيف املنهج معه ، كما أن الربنامج املهـين يعـرض   

ؤثر على كل فـرد يف تعلمـه   خدمات متنوعة ليجهز األفراد للعمل ، والبيئة عامل م

 . وتطوره

فالتخلف العقلي حيـدث يف  :  ال نعرف أسباب التخلف العقلي ، والميكن منع حدوثه  -د

ظروف معينة ، وتعترب هذه الظروف مؤشراً على حدوث خلل يف التطور العقلي قبـل  

 . )٢٠٣-٢٠٢ص .ص( . امليالد أو أثناءه أو يف مرحلة الطفولة املبكرة
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ه اخلرافات املرتبطة مبفهوم التخلف العقلي ، ونتيجة للدراسات واألحباث مل تستمر هذ

يف هذا اال ظهرت تعريفات حديثة ، فاهتمت ذه الفئة من حيث التعريـف ، واألسـباب   

  . املؤدية ، وحماولة جتنبها ، والوقاية منها ، وتصميم الربامج واألنشطة الالزمة لتعليمهم

األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية غري قادرين على الـتعلم ؛  أن ) م٢٠٠٤،  بدير(ويرى 

ألن لديهم صعوبة يف التعلم ، أو ألم يتعلمون ببطء ، ويف الغالب يكون عند هؤالء األطفال 

عيب أو اثنان يف مهارات التعلم ؛ ولكن ليس لديهم عجز تام ، وميكنهم التعلم بقدر معني ، 

 ن نظائرهم أو أكثر ، وهلذه األسباب ال ميكنهم التوافقويكونون فقط متأخرين حبوايل سنتني ع

  . )٩٩ص ( .

والتخلف العقلي هو اخنفاض يف وظائف عقل اإلنسان ، مما جيعله يواجه عدة صعوبات 

حالة مـن  " : يف تعريفه للتخلف العقلي بأنه) م٢٠٠٥أبو النصر ، (ياتية ، وهذا ما يؤكده ح

لعقلي لإلنسان بدرجة تؤثر بالسلب على أدائه لوظائفه العجز أو القصور أو الضعف يف النمو ا

العقلية والفكرية ، وهذا بدوره يؤدي إىل وجود صعوبات له يف النمـو والفهـم والـتعلم    

والتكيف االجتماعي مع اآلخرين ، مبا ال يتيح له العيش مستقال دون حاجة ملساعدة اآلخرين 

  . )١٢٣ص(.  "وإشرافهم

لإلعاقـة   )١٩٩٤(تعريف اجلمعية األمريكية عام  ، )م٢٠٠٦،  الروسان(وقد ذكر 

مهـارات  : قصور واضح يف اثنني أو أكثر من مظاهر السلوك التكيفي ؛ مثـل   : العقلية بأنه

االتصال اللغوي ، والعناية الذاتية ، ومهارات احلياة اليومية واالجتماعية ، والتوجيه الذايت ، 

أقل ( إىل تركيزه على التدين الواضح يف القدرة العقليةوأوقات الفراغ والعمل ، هذا باإلضافة 

  ).١٠ص (.  سنة ١٨، ويظهر يف مراحل العمر النمائية منذ امليالد وحىت سن ) درجة٧٥من 

ويعترب هذا التعريف اآلن أكثر التعريفات دقة ومشولية ، وذلك بعد التعديالت الـيت    

     . ابقة للجمعية األمريكيةمتت على االنتقادات اليت وجهت إىل التعريفات الس

يف ذكـر تعريفـات متعـددة    ) م٢٠٠٥،  الروسان(مع ) م٢٠٠٠ ، الزيود(ويتفق   

  . للتخلف العقلي من وجهات نظر علمية خمتلفة
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فالتعريف الطيب يعترب من أقدم تعريفات حالة اإلعاقة العقلية ؛ إذ يعترب األطبـاء مـن   

قة العقلية ، وقد ركز التعريـف الطـيب علـى    أوائل املهتمني بتعريف وتشخيص ظاهرة اإلعا

على األسباب املؤدية  (Ireland) م ركز إيرالند١٩٠٠أسباب اإلعاقة العقلية ، ففي عام 

م ركـز  ١٩٠٨إىل إصابة املراكز العصبية واليت حتدث قبل أو أثناء أو بعد الوالدة ، ويف عام 

مال عمر الـدماغ ؛ سـواء   على األسباب املؤدية إىل عدم اكت (Tredgold) تريد جولد

   . كانت تلك األسباب قبل الوالدة أو بعدها

الطيب لإلعاقة العقلية يف وصف احلالة وأعراضها وأسـباا ، وقـد    ويتمثل التعريف

وجهت انتقادات هلذا التعريف تتمثل يف صعوبة وصف اإلعاقة العقلية بطريقة رقمية تعرب عن 

  . مستوى ذكاء الفرد

كومتري فظهر هذا التعريف نتيجة لالنتقـادات الـيت وجهـت إىل    أما التعريف السي

التعريف الطيب ؛ حيث ميكن للطبيب أن يعطي وصف احلالة ومظاهرها وأسباا دون أن يعطي 

وصفاً دقيقاً وبشكل كمي للقدرة العقلية ، وقد اعتمد التعريف السيكومتري  علـى نسـبة   

ة ، والذي اعترب األفراد الذين تقـل نسـبة   كمحك يف تعريف اإلعاقة العقلي (I.Q) الذكاء

  . معاقني عقلياً على منحى التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية% ٧٥ذكائهم عن 

ويركز التعريف االجتماعي والذي ظهر نتيجة لالنتقادات املتعددة ملقـاييس القـدرة     

رة العقليـة  العقلية ؛ وخاصة ستانفورد بينيه ، ومقياس وكسلر ، يف قدرا على قياس القـد 

للفرد ، يركز التعريف االجتماعي على مدى جناح أو فشل الفرد يف االستجابة للمتطلبـات  

االجتماعية املتوقعة مقارنة مع نظرائه من نفس اموعة العمرية ، وعلى ذلك يعتـرب الفـرد   

أمثـال   - وقد ركز كثريون.معوقا عقليا إذا فشل يف القيام باملتطلبات االجتماعية املتوقعة منه

لى مـدى االسـتجابة   ع،  م١٩٤١) Doll( و دولم ١٩٠٨ )Tredgold( تريد جولد

للمتطلبات االجتماعية كمتغري أساسي يف تعريف اإلعاقة العقلية ، وقد عرب عن موضوع مدى 

  . )١٩-١٥ص . ص( . االستجابة للمتطلبات االجتماعية مبصطلح السلوك التكيفي
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  :تصنيف التخلف العقلي  ) ٢(
الغرض من تقسيم أو تصنيف املعاقني إىل جمموعات أن يكـون جمـرد تقسـيم     ليس  

إحصائي بغرض االنتساب لطبقة معينة هلا مساا وأوصافها ؛ إمنا من أجل التعرف على مسـات  

كل فئة منهم ، ومساعدة القائمني على مساعدم للوصول إىل الربامج اخلاصة اليت تتناسـب  

رجة من التوافق النفسي والتكيف االجتماعي حىت يصـبحوا  مع كل فئة حىت يكونوا على د

  .أعضاء عاملني يف اتمع

  " : اإلعاقة العقلية )م٢٠٠٠، الزيود(وقد صنف   

  . تصنيف على أساس نسبة الذكاء -١

 . تصنيف على أساس السلوك التكيفي -٢

 . )التربية اخلاصة(التصنيف التربوي  -٣

 . )٤٦ص (.  "التصنيف اإلكلينيكي     -٤

علـى  ، ) م٢٠٠٦ ، عـامر و  عامر ،(مع  )م٢٠٠٠،  أمرية خبش(وكذلك اتفقت   

  :التصنيف التايل 

  :  التصنيف حسب أسباب اإلعاقة −
من أقدم التصنيفات السببية ؛ حيث يصنف  )TredGold( يعد تصنيف تريد جولد    -أ 

  :التخلف العقلي إىل الفئات التالية 

احلاالت اليت ترجـع إىل أسـباب أو    تشمل هذه الفئة تلك : ختلف عقلي أويل - ١

 . عوامل وراثية

تشمل حاالت التخلف العقلي الـيت تعـود أسـباا إىل      : ختلف عقلي ثانوي - ٢

عوامل بيئية ؛ كاملرض ، أو التشوهات اخللقية ، أو اإلصابات اليت حتدث قبـل  

 . أو أثناء أو بعد الوالدة

الت اليت تشـترك فيهـا   وتشمل تلك احلا : )وراثي وبيئي( ختلف عقلي خمتلط - ٣

 . العوامل أو املسببات الوراثية والبيئية معاً
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وتشمل هذه الفئة الغالبيـة العظمـى مـن     : ختلف عقلي غري حمدد األسباب - ٤

اليت يصعب فيها حتديد أسباب أو عوامـل  ) ختلف عقلي بسيط( املتخلفني عقلياً

 .  معينة أدت إىل التخلف

  : خلف العقلي إىل نوعنيتال Strauss & Lettinen)( قسم  ستراوس وليتنني  -ب 

وحيدث نتيجـة الوراثـة وقبـل     : التخلف العقلي الناشئ عن عوامل داخلية -١

وتوجد حاالت املتخلفني عقلياً الذين ال يظهر عليهم عيوب جسمية  ..الوالدة 

  .عضوية 

وينشأ عـن أسـباب بيئيـة أو     : التخلف العقلي الناشئ عن عوامل خارجية -٢

ة تغريات مرضية تطرأ على النحو العادي قبل الوالدة أو أثناءها مكتسبة نتيج

أو بعدها ، ويظهر يف احلاالت اإلكلينيكية املصاحبة للتخلف العقلي ؛ ال سيما 

 . )١٤٤-١٤٣ص .ص( . تلك احلاالت اليت حيدث فيها تلف يف املخ

ـ  ) م٢٠٠٠ ،أمرية خبش (وقد انفردت   دبذكر التعديل الذي طرأ على تقسـيم جول

)Gold (وجز كالتايلوالذي قسم املتخلفني عقليا بعد ذلك إىل ثالث فئات وت :  

وهي حاالت ال تتضح أسباا بسهولة ، وفيهـا يـنخفض    : حاالت الضعف األويل  -١

 . مستوى األداء العقلي بدرجة كبرية

حاالت الضعف العقلي الذي حيدث نتيجة خطأ يف النمو ، وتلك احلاالت اليت حتدث   -٢

 . تيجة خطأ يف اجلينات ؛ كاضطرابات اإلنزميات والغددن

 : حاالت الضعف العقلي نتيجة العوامل البيئية ، ويتم تقسيمها إىل  -٣

اليت حتدث نتيجة  : حاالت ضعف عقلي نتيجة إصابة اجلنني أثناء احلمل ؛ مثل 

  . تأثريات األشعة أو عسر الوالدة

 . احلمل ببعض األمراضحاالت ضعف عقلي نتيجة إصابة األم أثناء  

حاالت ضعف عقلي نتيجة تعرض الطفل لبعض أنواع احلرمان ؛ مثل الـنقص   

  . )٤١ص ( . يف نشاط الغدة النخامية ، أو بعض أنواع احلرمان السيكولوجي
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علـى  ، ) م٢٠٠٥،  الروسان(و ) م٢٠٠٦ ، عامرو عامر ، (يف حني اتفق كل من 

  : اإلعاقة العقلية حسب تصنيف حاالت

  :غير نسبة الذآاء أو التصنيف السيكولوجي آالتالي مت −
 :  Mild Mental Retardationاإلعاقة العقلية البسيطة -أ

من األطفال املعاقني عقليا ، و تتراوح نسبة الذكاء %  ٨٠تشكل هذه الفئة ما نسبته 

لبني من درجة على اختبارات الذكاء وعلى بعد احنرافني معياريني سا ٧٠-٥٥هلذه الفئة مابني 

من السهل عادة متييز أفراد هذه الفئة عـن   ناملتوسط على منحىن التوزيع الطبيعي ، وال يكو

أقرام األسوياء يف السن املبكر إىل أن يصلوا إىل املدرسة ، ويتطلب لتعليم هذه الفئة فصوال 

  .خاصة ، وميكنهم أن يتعلموا حىت املستوى الدراسي الرابع االبتدائي 

  : Moderate Mental Retardation العقلية املتوسطة اإلعاقة -ب

تقريبا من األطفال املعاقني عقليا ، وتتراوح نسبة %  ١٠تشكل هذه الفئة ما نسبته 

درجة على اختبارات الذكاء ، وعلى بعد ثالثة احنرافات معياريـة   ٤٥-٤٠الذكاء هلم مابني

فئـة  ( العقلية ، ويطلق عليهم مصطلحسالبة عن املتوسط على منحىن التوزيع الطبيعي للقدرة 

، ويوازي أفضل أداء أكادميي هلذه الفئة مستوى أداء طلبة الصـف األول  ) القابلني للتدريب

االبتدائي ، وغالبا ما يكون املكان التربوي املناسب هلم مراكز التربية النهارية أو الصـفوف  

  .اخلاصة امللحقة باملدرسة العادية 

  : Severe Mental Retardationالشديدة  اإلعاقة العقلية -جـ

تقريبا من األطفال املعاقني عقليا ، وتتراوح نسـبة  %  ٥تشكل هذه الفئة ما نسبته 

درجة فما دون على اختبارات الذكاء ، وعلى بعد أربعة احنرافات  ٤٠الذكاء هلذه الفئة مابني

العقلية ، وتظهر لدى هذه الفئة معيارية سالبة عن املتوسط على منحىن التوزيع الطبيعي للقدرة 

مشكالت صحية وجسدية واضحة ، ويصعب تعليم هؤالء األطفال أي مهـارات أكادمييـة   

 بسبب تدين قدرام العقلية ، وغالباً ما يكون املكان الطبيعي هلم مراكـز اإلقامـة الكاملـة   

)Residential School (لصـحية  أو أقسام األطفال يف املستشفيات حلاجتهم للرعاية ا
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  . )٥٠-٤٦ص .ص( . املباشرة

  : فئة )عامرو عامر ، (يف حني أضاف 

  :  Profoundly Mentally Retarded ادالتخلف العقلي احل  -د

، من املتخلفني عقلي%  ١درجة ، وميثلون حوايل  ٢٤تقل نسبة ذكاء هذه الفئة عن 

يام ، ويصاحب هـذا  وهم يف حاجة إىل إشراف كلي ، وغالباً رعاية طبية متريضية طوال ح

النوع عادة قصور حركي وجسمي ، وترتفع نسبة انتشار املشكالت السلوكية احلادة متمثلة 

  . )١٤٦ص(.  يف العدوانية حنو اآلخرين وحنو إيذاء الذات

هذه الفئة ولكنه أدرجها ضمن فئة اإلعاقة العقليـة   )م٢٠٠٥ ، الروسان(ومل يذكر 

درجة فمـا   ٤٠ )اإلعاقة العقلية الشديدة(هلذه الفئة  الشديدة ، حيث أوضح نسبة الذكاء

  . دون

ولقد استخدمت عدد من املقاييس يف قياس الذكاء ؛ ومن هذه املقاييس مـا ذكـره   

  ") : م٢٠٠٠ ، الزيود(

  . بينيه داختبار ستانفور  -١

 . اختبار وكسلر لذكاء األطفال  -٢

 . اختبار وكسلر لذكاء الراشدين  -٣

 . )٤٦ص(.  "سلر لذكاء أطفال ما قبل املدرسةاختبار وك     -٤

  : التصنيف حسب المظاهر  اإلآلينيكية أو الشكل الخارجي −
 ، الروسـان (مـع   )م٢٠٠٠الزيود ،(و ) م٢٠٠٠، أمرية خبش(فقد اتفق كل من 

  : على التصنيفات اإلكلينيكية للتخلف العقلي واليت ميكن إجيازها كالتايل) م٢٠٠٥

وتعترب من احلاالت األكثر شيوعا من بني حاالت اإلعاقة العقليـة ؛ إذ   : متالزمة داون   - أ

من حاالت اإلعاقة العقلية ، وقد مسيت % ١٠تصل نسبة األطفال املنغوليني إىل حوايل 

 . حاالت املنغولية ذا االسم نسبة إىل التشابه بني املالمح العامة وخاصة مالمح الوجه

ائص جسمية وعقلية واجتماعية مميـزة ختتلـف عـن    ويتميز األطفال املنغوليون خبص
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وميكن تصنيف هذه الفئـة ضـمن األطفـال    . خصائص فئات اإلعاقة العقلية األخرى

على مـنحىن   ٧٠-٤٥القابلني للتعلم أو للتدريب ؛ حيث تكون نسبة ذكائهم ما بني 

رات التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية ، ويعين ذلك قدرة هذه الفئة علـى تعلـم املهـا   

األكادميية اليسرية ؛ كالقراءة والكتابة واحلساب ، واملهارات االجتماعية ، ومهـارات  

 . العناية بالذات ، ومهارات التواصل اللغوي

 . لألم توتعود أسباب احلاالت املنغولية إىل خلل يف عدد الكر وموسوما        

وفة يف ميدان اإلعاقة العقليـة ،  تعترب من احلاالت املعر : )قصر القامة(حاالت القماءة   - ب

ويقصد ا قصر القامة امللحوظ مقارنة مع اموعة العمرية اليت ينتمـي إليهـا الفـرد    

املميزة هلـذه احلالـة قصـر     ومن املظاهر اجلسمية . واملصحوبة بالقدرة العقلية املتدنية

أكثـر مـن    ؛ حيث ال يصل طول الفرد حىت يف اية سن البلوغ واملراهقـة إىل القامة

   .سم ٨٠

، قلي على مقاييس الذكاء التقليديةأما اخلصائص العقلية فتتمثل يف تدين األداء الع

وتواجـه هـذه احلـاالت    .  درجـة  ٥٠-٢٥وتتراوح نسب ذكاء هذه الفئة مابني 

مشكالت تعليمية تبدو يف صعوبات القراءة والكتابة واحلساب ، وحىت مهارات احلياة 

  .  اليومية أحيانا

رجع أسباب حاالت القماءة إىل عوامل وراثية بيئية والتفاعل بينهما ؛ إذ تعترب وت

  . اضطرابات الغدة الدرقية سببا رئيسيا يف حدوث حاالت القماءة

تعترب حاالت صغر حجم الدماغ من احلاالت اإلكلينيكية  : حاالت صغر حجم الدماغ  - ج

 ر هذه احلالة يف صغر حجم حميط اجلمجمةوتبدو مظاه . املعروفة يف جمال اإلعاقة العقلية

ومـن   . )سـم ٣٣وهو ( مقارنة مع حجم حميط اجلمجمة لألطفال العاديني )سم٢٠(

النقص الواضـح يف الـوزن والطـول ،    :املظاهر اجلسمية املصاحبة ملثل هذه احلاالت

وصعوبات يف املهارات احلركية العامة والدقيقة مقارنة مـع نظـرائهم مـن األطفـال     

  .ينيالعاد
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الـنقص الواضـح يف القـدرة     أما اخلصائص العقلية ملثل هذه احلاالت فتبدو يف

، وغالبا ما تقع هذه احلاالت يف فئة اإلعاقة العقلية الشديدة أو الشديدة جـدا ؛  العقلية

  . وخاصة إذا صاحبها إعاقات أخرى

  . اليومية أما الربامج التربوية املناسبة هلم فتبدو يف التدريب على مهارات احلياة

ترجع أسباب هذه احلاالت إىل عوامل متعددة مثل فريوس الزهري وتناول الكحول 

  . واألدوية وتسمم احلمل

تعترب حاالت كرب حجم الدماغ من احلاالت اإلكلينيكيـة  :  حاالت كرب حجم الدماغ  - د

 اجلمجمة وتبدو مظاهر هذه احلالة يف كرب حجم حميط.  املعروفة يف جمال اإلعاقة العقلية

ومـن  .  )سـم ٣٣( مقارنة مع حجم حميط اجلمجمة لألطفال العاديني وهو) سم٤٠(

النقص الواضح يف الـوزن والطـول ،    : املظاهر اجلسمية املصاحبة ملثل هذه احلاالت

وصعوبات يف املهارات احلركية العامة والدقيقة مقارنة مـع نظـرائهم مـن األطفـال     

  .العاديني

الـنقص الواضـح يف القـدرة     ثل هذه احلاالت فتبدو يفأما اخلصائص العقلية مل

، وغالبا ما تقع هذه احلاالت يف فئة اإلعاقة العقلية الشديدة أو الشديدة جـدا ؛  العقلية

وخاصة إذا صاحبها إعاقات أخرى ، أما الربامج التربوية املناسبة هلم فتبدو يف التدريب 

  . على مهارات احلياة اليومية

تناول الكحـول ،   : هذه احلاالت إىل عوامل متعددة ؛ مثل ترجع معظم أسباب

  . واألدوية والعقاقري ، والتدخني واإلشعاعات وتسمم احلمل

تعترب حاالت استسقاء الدماغ من احلـاالت اإلكلينيكيـة   :  حاالت استسقاء الدماغ -هـ

  . املعروفة يف جمال اإلعاقة العقلية بالرغم من قلة نسبة حدوثها

فال املتخلفون عقلياً والذين يتصفون باالستسقاء الـدماغي بكـرب حجـم    يتميز األط

  . مصحوبة بسائل النخاع الشوكي يف داخل أو خارج الدماغ) سم٤٠( الدماغ
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أما اخلصائص العقلية ملثل هذه احلاالت فتبدو يف النقص الواضح يف القدرة العقليـة ،  
ية الشديدة و الشديدة جدا ؛ وخاصـة  وغالبا ما تصنف هذه احلاالت ضمن فئة اإلعاقة العقل

  .  وتقدم مهارات احلياة اليومية كربامج تربوية ملثل هذه احلاالت.إذا صاحبها إعاقات أخرى
:  وترجع معظم أسباب هذه احلاالت إىل عوامل معروفة وغري معروفة متعددة ؛ مثـل 

ـ  رض تسـمم الـدم و   العوامل الوراثية والعوامل البيئية اليت تصيب األم احلامل ؛ وخاصة م
  . )٤٦-٣٧ص .ص( . األدوية والعقاقري واإلشعاعات

  :  وبالنسبة للتصنيف التربوي −
،  أمـرية خبـش  (و ) م٢٠٠٠ الزيود ،(و ) م٢٠٠٥ان ، الروس(فقد اتفق كل من 

على أن تصنيف علماء التربية التخلف العقلـي  ) م٢٠٠٦و عامر ، عامر ، (مع  )م٢٠٠٠
  : قلي من برامج التربية والتدريب املختلفة على النحو التايلوفق مدى استفادة التخلف الع

  . التخلف العقلي القابل للتعليم   -١
 . التخلف العقلي القابل للتدريب  -٢
    . التخلف العقلي احلاد والتام  -٣
  :التخلف العقلي القابل للتعليم  −

علماء التربيـة  التخلف العقلي القابل للتعليم يناظر التخلف العقلي املعتدل ، ويرجع 
:  القابلية للتعليم إىل واقع أن املتخلفني من هذه الفئة يستطيعون تعلم املهارات املناسبة ؛ مثل

  . القراءة واحلساب
  : التخلف العقلي القابل للتدريب −

يناظر التخلف العقلي القابل للتدريب التخلف العقلي املتوسط ، وال يستطيع هـؤالء  
كادميية األساسية أكثر من املستوى األول ؛ ولكن ميكن تدريبـهم  األطفال تعلم املهارات األ

  . على مهارات رعاية الذات األساسية والقدرات املهنية
  :التخلف العقلي الحاد  −
غالبـا   نويرجع التخلف العقلي احلاد إىل احتياجام إىل الرعايـة ، وال يسـتطيعو     

  . )١٥٠-١٤٩ص .ص( .اكتساب مهارات رعاية الذات
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بذكر تصنيف اجلمعية األمريكيـة للتخلـف    )م٢٠٠٦عامر ، وعامر ، (انفرد وقد   

  : العقلي إىل عشر فئات تبعاً ألسباب أو مصدر اإلعاقة ميكن إجيازها بالتايل

 . ختلف عقلي مرتبط بأمراض معدية تصيب األم يف الشهور األوىل من احلمل  ) ١

ملخ الناجتـة عـن تسـمم األم    إصابة ا : ختلف عقلي مرتبط بأمراض التسمم ؛ مثل  )٢

 . بالرصاص أو أول أكسيد الكربون

إصابة الـدماغ أثنـاء    : ختلف عقلي مرتبط بأمراض ناجتة عن إصابات جسمية ؛ مثل  )٣

 . الوالدة أو بعدها

 . الدرن:  ختلف عقلي مرتبط بأمراض ناجتة عن أورام غريبة ؛ مثل  ) ٤

 . عرض داون:  ومات ؛ مثلسموختلف عقلي مرتبط خبلل الكر  )٥

 .حاالت اجلالكتوسيميا : ختلف عقلي مرتبط بأمراض اضطراب التمثيل الغذائي ؛ مثل  )٦

 .ختلف عقلي مرتبط بأمراض غري معروف سببها وحتدث قبل الوالدة   )٧

 . الطفويلالتوحد  : ختلف عقلي مرتبط باضطراب عقلي ؛ مثل  )٨

حرمان ثقايف أو ( امل أسرية ثقافيةختلف عقلي مرتبط بأسباب غري عضوية ناتج عن عو  )٩

 . )بيئي

ص .ص( . ختلف عقلي مرتبط بأمراض غري معروف سببها وحتدث بعـد الـوالدة    )١٠

١٤٨-١٤٧ ( 

، عبد الرحيم (وبصورة ائية ميكن توضيح تصنيفات التخلف العقلي كما اتفق عليها 

  " :، والتصنيفات تكون ) م٢٠٠٥أيب النصر ، (  مع) م١٩٩٧

  :حسب درجة الذكاء على  - أ

  . ٧٠-٥٠تتراوح نسبة الذكاء مابني :   Moronفئة املورون 

  . ٤٩-٢٥تتراوح نسبة الذكاء مابني :  Imbecileفئة البلهاء  

  . درجة ٢٥تكون نسبة الذكاء أقل من  : Idiotsفئة املعتوهني  

  : طبقا ملستوى أو درجة اإلعاقة - ب
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  . درجة ٧٠-٥٠مابني  : Mildختلف عقلي بسيط  

  . درجة ٤٩-٣٥مابني : Moderate ختلف عقلي متوسط 

  . درجة ٣٤-٢٠مابني : Severe  ختلف عقلي حاد 

  . درجة ٢٠أقل من : Complete  ختلف عقلي تام 

  : طبقا للمنظور التربوي_  ج

ونسـبة   : )حىت الصف اخلامس االبتدائي( Educable ضعف عقلي قابل للتعلم 

  . درجة ٧٠-٥٥الذكاء مابني

 : على إحدى احلـرف اليدويـة    Trainable لي قابل للتدريب املهينضعف عق 

  . درجة ٥٤-٢٥ونسبة الذكاء تتراوح مابني 

ونسبة :  ) Dependents االعتماديون(ضعف عقلي غري قابل للتعليم وللتدريب  

  . درجة ٢٥الذكاء أقل من 

  :  طبقا ألسباب التخلف العقلي -د

  . ت اليت ترجع إىل أسباب وراثيةوهي احلاال : Primary ضعف عقلي أويل 

  . وهي احلاالت اليت ترجع إىل أسباب بيئية:  Secondaryي ضعف عقلي ثانو 

وهي احلاالت اليت ترجع إىل أسباب وراثية وبيئيـة   : Mixed ضعف عقلي خمتلط 
  .معاً

  :طبقا للمنظور الطيب -هـ
  . Down,s Syndrome املنغولية ، متالزمة داون 
  . وهو اضطراب شديد يف الغدة الدرقية : Cretinism ءةالقصاع أو القما 
  . قصور يف منو املخ : Micro cephalic صغر الدماغ 
ضخم أجزاء يف املخ ، فيصبح حجمه كبرياً ، ت : Macro cephalic  الدماغكرب 

  . ووزنه ثقيالً
زيادة كمية السائل املخي الشـوكي يف   : Hydrocephalic االستسقاء الدماغي 

  . )١٢٩-١٢٧ص.ص" . (لمخ الطف
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  :ً مسات املتخلفني عقليا) ٣( 
إن الفرق بني املتخلف عقلياً والعادي هو فرق يف الدرجة وليس يف النوع ، فكالمهـا  

إنسان له قدراته وإمكانياته اليت خلقه اهللا عال شأنه ا ، وإن لكل فرد خصائص ومسات متيزه 

السمات ، حىت بالنسبة لذوي االحتياجـات   عن غريه بالرغم من اشتراك األفراد يف كثري من

اخلاصة ومنهم فئة املتخلفني عقلياً ؛ حيث إنه ليس من الضروري أن توجد السمات يف كـل  

فرد منهم ؛ بل جيب عدم تعميم اخلصائص على مجيع األفراد املتخلفني عقلياً ؛ حيث إن كـل  

  . فرد يعترب حالة خاصة

ملتخلفني عقليا بناًء على ما رصده كل مـن  مسات ا )م٢٠٠٥أبو النصر ، ( وقد ذكر

  : و يوسف القريويت واليت ميكن إجيازها يف اآليت رصفاء عبد العظيم و عبد املنعم عبد القاد

  :السمات والخصائص الجسمية  )أ  
  : يتسم هؤالء األطفال بقصور يف منوهم اجلسمي واحلركي ؛ ومن أهم هذه السمات  

  . ن ، وتشوه يف األطرافعدم التناسب بني الطول والوز 

  . بطء النمو احلركي ؛ سواء يف اجللوس أو املشي 

  . لديهم نقص يف حجم ووزن املخ 

  . زيادة إفراز الغدة املخية اليت تسبب منو العظام وأيضا الغدة الدرقية 

  . انعدام الشم والتذوق أحياناً 

  . نسيالبلوغ يكون مبكرا ؛ إال أن هناك ضعفاً واضطراباً يف النشاط اجل 

  . قلة عدد اخلاليا العصبية عند املتخلفني عقلياً 

  : السمات والخصائص العقلية )ب
  . اخنفاض معدل النمو العقلي ؛ إال أنه مير بنفس مراحل النمو للطفل العادي 

  . املعاناة من نقص يف التمييز ، والتفكري ارد 

  . ضعف القدرة على التخيل ، واالنتباه ، والتذكر 

  . ى املالحظة الدقيقة أو املقارنة أو التفضيل بني األشياء ضعيفةقدرام عل 
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  : السمات والخصائص اللغوية )ج 
يعاين ضعاف العقل من بطء يف النمو اللغوي بشكل عام ويف الكالم والنطق ، وتكون  

  . األلفاظ غري واضحة

  . يستخدمون مفردات لغوية بسيطة ال تتناسب مع العمر الزمين هلم 

  : ت والخصائص االنفعالية والنفسيةالسما )د 
تقلب  : يعاين أفراد هذه الفئة من اضطرابات انفعالية ونفسية معقدة ومتشابكة ؛ منها 

  . املزاج ، وسوء التوافق واالستقرار االنفعايل

 التسرع والنشاط الزائد -االعتماد على اآلخرين  - األنانية -يتسم غالبيتهم باخلجل 

  . لسريعاإلحباط ا - العصبية –

  . بعضهم تبدو لديهم ميول انتحارية 

  : السمات والخصائص االجتماعية واألخالقية )هـ
  . املثل العليا واالستجابات األخالقية لديهم منخفضة 

  . ال ميكنهم التحكم يف رغبام 

  . عدم التوافق االجتماعي ، واضطراب التفاعل االجتماعي 

  . ولة التأثري فيهمسهولة استخدامهم يف أعمال احنرافية ؛ لسه 

  . عدم الشعور بالذات 

  )١٣٣-١٢٩ص .ص( . النشاط هرمونالعدوانية واالنطوائية نتيجة زيادة إفرازات  

تقسيماً آخر لسمات املتخلفني عقلياً ؛ لكنها ال ختتلـف  ) م٢٠٠٤ ، يامليالد(وذكر   

  : عما أورده أبو النصر اختالفاً جذرياً ؛ وهي كالتايل

  : جلسميةاخلصائص ا:  أوالً 

ال ختتلف اخلصائص اجلسمية للمتخلفني عقليا ختلفا بسيطاً عن أقرام العاديني بشكل   

تطفو الفروق يف مستوى النمـو   ٥٠ملحوظ ؛ إال أنه حينما تقل درجة الذكاء وتقترب من 

إنه ال يعتمـد علـى اخلصـائص    :اجلسمي واحلركي بتدن يف الوزن والطول ؛ لذلك ال يقال
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  . شخيص التخلف العقلياجلسمية يف ت

  : اخلصائص العقلية : ثانياً  

خيتلف املتخلفون عقلياً عن أقرام العاديني يف النمو العقلي والقدرات العقلية ؛ منوهم   

  : العقلي بطيء ، وحصيلتهم اللغوية بسيطة ، وأهم اخلصائص العقلية اليت متيزهم

  . البطء يف النمو العقلي 

  . ضعف االنتباه 

  . اإلدراك ويف الذاكرة والتفكري القصور يف 

  : اخلصائص اللغوية:  ثالثاً 

األشخاص الذين يعيشون حاالت التخلف العقلي يواجهون صعوبة يف التحـدث ويف    

  . النطق ، ومن أكثر املشاكل اليت يواجهوا املهارات اللغوية واليت تعيق تكيفهم مع اتمع

  : اخلصائص الشخصية:  رابعاً 

املتخلفني عقليا عن شخصية أقرام ، وذلك يرجع إىل عوامل بيئية ؛  ختتلف شخصية  

أي أن مسات الشخصية املرتبطة بالتخلف العقلي ترجع إىل طرق تنشئة املـتخلفني عقليـا ،   

واخلربات السيئة اليت يتعرضون هلا ، فالطفل املتخلف يتعرض خلربات احلرمان والفشل أكثـر  

  . )٤٦-٤٣ص .ص( . من العادي

واليت  ميكن إجيازها  )م٢٠٠٥ ،اإلمام  و القمش ،( ا يذكر مسات املتخلفني عقلياكم  

  : يف اآليت

  : الخصائص الجسمية والحرآية -١
مييل معدل النمو اجلسمي واحلركي للمعوقني عقلياً إىل االخنفاض بشكل عام ، وتزداد   

ر اخلارجي يف حـاالت  درجة االخنفاض بازدياد شدة اإلعاقة ، ويبدو ذلك واضحا على املظه

  . اإلعاقة املتوسطة والشديدة ؛ حيث يصاحبها تشوهات جسمية

أما فيما يتعلق باجلوانب احلركية فإا تعاين  . كما أن احلالة الصحية هلم تتسم بالضعف  

  . بطئا يف النمو تبعاً لدرجة اإلعاقة
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  : الخصائص المعرفية -٢
  :تتمثل اخلصائص املعرفية يف   

فاملعوقون عقليا يعانون من ضعف القدرة على االنتباه ، والقابليـة العاليـة علـى     :االنتباه 

  .التشتت

يواجه املعوقون عقلياً صعوبات يف التذكر مقارنة بأقرام غري املعوقني ؛ خاصة فيما  : التذكر

  . يتعلق بالذاكرة قريبة املدى

  . لدرجة اإلعاقةختتلف درجة الصعوبة يف القدرة على التمييز تبعا  : التمييز

إن املعوقني عقلياً بشكل عام ذوو خيال حمدود ؛ ألن عملية التخيل تتطلب درجـة   : التخيل

  . عالية من القدرة على استدعاء الصورة الذهنية وترتيبها منطقياً

، ال يستطيعون فهم األفكار اردةأثبتت األحباث املعتمدة أن املعاقني عقلياً  : اإلدراك والتفكري

ناك أيضاً دالئل تشري إىل أم يفشلون يف إظهار التفكري االبتكاري أو اإلبداعي وه

  . الذي يتناسب مع عمرهم العقلي

  : الخصائص اللغوية -٣
إن املتخلفني عقليا يعانون من بطء يف النمو اللغوي ، وتشيع لديهم صعوبات الكالم ؛   

فردات اليت يستخدموا بسـيطة وال  ويالحظ أن امل . كالتأتأة ، وعدم مالءمة نغمة الصوت

  . تتناسب مع العمر الزمين

  : الخصائص الشخصية واالجتماعية -٤
إن الطفل العادي يتأثر يف منو شخصيته بعدة عوامل ، كذلك الطفل املعاق عقليـاً ؛    

ولكن الطفل املعاق يعاين من خصائص وميزات سلبية تؤثر على منو شخصيته ؛ حيث إنه أكثر 

ات الفشل من الطفل العادي حبكم اخنفاض مستوى قدراته وتراكم خربات الفشل عرضة خلرب

وتكرارها ، مما جيعله يعزز مفهومه السليب عن نفسه ، وعندما حياول الطفل املعاق عقليـا أداء  

(  . مهمة ما فإنه يستسلم أمام الصعوبات األوىل اليت تواجهه وال حياول جتريب طرق أخـرى 

  ) .٧٥-٧١ص .ص 
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ا فإن األطفال املعوقني عقليا مييلون إىل اللعب واملشاركة يف اموعات العمرية اليت لذ  

تصغرهم سناً ، ومثل هذا السلوك متوقع نظراً لشعور األطفال املعوقني بعدم قـدرم علـى   

  . التنافس مع أقرام غري املعوقني

ما يتعلق بـالفرد   أي أن مسات التخلف العقلي على اختالف أمسائها وتقسيماا تصف  

من خصائص جسمية ، وما يتعلق ا من حركة ، وخصائص عقلية أو معرفية ، وخصـائص  

لغوية ، وخصائص شخصية ، وما يتعلق بالشخصية من نواحٍ اجتماعية وانفعالية ، وهذا مـا  

 بتحديد مؤشرات التخلف العقلي كما وضـعها واريـن   )م٢٠٠٦ ، عامر ، عامر( يؤكده 

)Warren( تمثلة يف مؤشرات وضحها بالعمر الزمين للطفل املتخلـف والـيت ميكـن    وامل

  :إجيازها بالتايل 

حيث تكون حصيلته من املفردات قليلة ، وال يكون حىت مجالً بسـيطة  : تأخر الكالم 

حىت الشهر السادس والثالثني ، وتكون قدرته اللغوية غري متنوعة حىت بلوغه العـام  

  . السادس

يتمكن من اجللوس مبفرده بعد الشهر الثامن ، وميشـي بعـد    : كيتأخر االرتقاء احلر 

  . اخلامس والعشرين ، وال يستطيع القيام مبفرده حىت بلوغه الرابع من عمره

حيث ال يستطيع اإلمساك بالقلم حىت سن سـنتني ،   : تأخر االرتقاء النفسي احلركي 

  . وال يستطيع كتابة امسه حىت بلوغه الثامنة

ال يتمكن من التعرف على احلروف األجبدية حـىت بلوغـه    : األكادميي تأخر االرتقاء 

العام السابع ، وال يستطيع التعرف على كلمات بسيطة مبفرده حىت يف الثـامن مـن   

عمره ، بينما تظهر أعراض التخلف العقلي يف مراحل املراهقة والرشد يف شكل قصور 

  . يف النشاط املهين والسلوك االجتماعي

السكني  : ال ميكنه جتنب املخاطر الشائعة يف املرتل ؛ مثل : اء اإلدراك العامتأخر ارتق 

والكربيت حىت بلوغه العام الرابع ، وال يستطيع حىت الثامنة من عمره التعامل بقطع 

  . )١٤٢-١٤١ص .ص( . النقود
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فقد ذكرت عـدة   )م٢٠٠٠ ، أمرية خبش(أما بالنسبة لسمات التخلف العقلي عند 

  : بأن الطفل معاق عقلي وهي على النحو التايل شروط للحكم

االجتماعية واملهنية ، وغري قـادر علـى إدارة   :أن يكون غري كفء من الناحيتني -١

  . شؤونه بنفسه

 . أن يكون مستوى قدرته العقلية أقل من أقرانه -٢

أن يكون مصاباً بالتخلف العقلي منذ والدته أو يف سن مبكرة ، ويظل متخلفـاً   -٣

 . لغ سن الرشدحىت عندما يب

 . أن يكون ختلفه غري قابل للشفاء -٤

 . )٥٢-٥١ص .ص( . أن يرجع ختلفه العقلي إما إىل عوامل وراثية أو مكتسبة -٥

  : الرتبية اخلاصة للمتخلفني عقلياً )  ٤( 
غاية التربية اخلاصة يف رعايتها لذوي االحتياجات اخلاصة على وجه العموم ، ورعايتها 

اصة ، هي إعدادهم ليصبحوا مواطنني صاحلني ألنفسهم وتمعهم حلاالت التخلف العقلي خ

بتعليمهم وتدريبهم ، وكذلك مساعدم على ممارسة حيام االجتماعية كأقرام األسـوياء ؛  

حبيث تراعي يف ذلك مستوى اإلعاقة وشدا ، فتقدم هلم الربامج التربوية املناسبة ، فاألطفال 

تركز الربامج التربوية هلم على املهارات األساسـية ؛ كـالقراءة    املعوقون إعاقة عقلية بسيطة

والكتابة واحلساب ، ويستطيعون الوصول أكادميياً إىل الصف اخلامس أو السادس االبتدائي ، 

  . وميكنهم أن يعولوا أنفسهم وأسرهم ويتحملوا مسئوليام

كوم عالة  رور باعتباواملعروف أن النظرة جتاه املتخلفني عقلياً تدرجت على مر العص
وعبئا ثقيال على اتمع ال يستفاد منهم ، فكان نصيبهم القتل والتعـذيب  واحلرمـان مـن    
حقوقهم وواجبام أمثاهلم أمثال األفراد العاديني ، ويف القرنني الثامن عشر والتاسـع عشـر   

أهيـل ،  ظهرت دعوة جادة لتعليمهم ، بعزل هذه الفئة يف مؤسسات خاصـة للرعايـة والت  
أنه يف ثالثينيات القرن املاضي استحدثت سياسـة اإلدمـاج    )م٢٠٠٣ ،إبراهيم (وأضاف 

والتطبيع يف تعليم املتخلفني عقلياً ، واتبعت التربية اخلاصة للمتخلفني عقليا نظامني للتربيـة ؛  
  : مها
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  . نظام الدمج:  ثانياً.                                نظام العزل:  أوالً

  :  الباحثة هذين النظامني كالتايل د أوجزتقو

  : نظام العزل :  أوالً 
هذا النظام يهدف إىل تقدمي رعاية تكفل هلم احلياة الكرمية ، ومحايتهم من اتمـع ؛  

حيث كانت األسر تتحمل أطفاهلم املتخلفني عقلياً ، فظل املتخلفون عقلياً قريبني من بيئـام  

  . الطبيعية

 االجتاه حنو رعاية هؤالء األطفال ؛ حيث مت إيداعهم يف مؤسسات وقد حدث تغيري يف

خاصة لرعايتهم وتأهيلهم ، وهي جمرد مأوى مؤقت لعالج هؤالء األطفال وإعـادة تأهيلـهم   

  . اجتماعيا

مث بعد ذلك تغريت النظرة إىل املعاقني عقلياً ، فأصبحت اتمعات تظهر اهتماماً م ، 

هلم تستهدف تعليمهم وإعدادهم ألعمال نافعة مبا يتوفر لديهم من  وأصبحت اخلدمات املقدمة

  .قدرات وإمكانات 

واهتمت الدول األوروبية واألمريكية حىت منتصف القرن العشرين تقريباً جبمعهـم يف  

مدارس ومعاهد مستقلة خاصة م ، وتعليمهم وفق مناهج خاصة عن طريق معلمني مـدربني  

  . متخصصني

  : هذه املؤسسات ؛ مها ويوجد نوعان من  

  : دور اإليواء والمدارس الداخلية :  النوع األول
حيث يتم إبعاد الطفل املتخلف عقلياً عن أسرته وإيـواؤه إىل إحـدى دور الرعايـة      

االجتماعية أو السكن الداخلي يف مدارس التربية الفكرية ، مع احلرص على إجياد جو أسري 

واألمن ؛ إال أن هذا النوع من الرعاية بالرغم من أنه يساعد بديل يشعر فيه الطفل بالطمأنينة 

  .الطفل على زيادة تكيفه فإنه يعزله عن األسوياء وعن اتمع 

  : مدارس التربية الخاصة والرعاية النهارية:  النوع الثاني
يف العشرينات والثالثينات من القرن العشرين مت تصنيف املعاقني إىل فئات حسب نوع   
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ة ، وعزهلم عن جمتمع األطفال العاديني يف مدارس خاصة ، كما كان يتم تقدمي خدمات اإلعاق

تربوية هلم ختتلف عما يتم تقدميه لنظرائهم العاديني ، وذلك جعلهم يشعرون باالغتراب عـن  

  . اتمع

وكانت الفصول تضم أعداداً قليلة من هؤالء األطفال ، يقوم بتعليمهم معلمـون مت    

صا لذلك ، مع توفري برامج خاصة م لرفع نضجهم الشخصي واالجتمـاعي  إعدادهم خصي

  . وتقديرهم لذوام ، وتسري اخلدمات يف هذه املدارس بطريقة مشاة للمدارس الداخلية

  : نظام الدمج  : ثانياً 
تزايدت االنتقادات لنظام العزل مع بداية النصف الثاين من القرن العشرين ، وبدأت 

التربية اخلاصة تتحول من اجتاه العزل إىل اجتاه الدمج مع األطفـال العـاديني ،   التوجهات يف 

وكفلت القوانني احلق لذوي االحتياجات اخلاصة يف تلقيهم التعليم العام املناسب وااين مـن  

عن القيـد والعزلـة    - ما أمكن - خالل برنامج تربوي فردي يقدم له يف بيئة تربوية بعيدة

  . ؤسسات اخلاصةاملتوفرة يف امل

وقد حقق اتمع العاملي هذا االجتاه اإلدماجي من خالل شعاره العام الدويل للمعوقني   

، وبـذلك  " جمتمع للجميـع " من خالل مفهوم" املساواة واملشاركة الكاملة"وهو ) ١٩٨١(

ثري مـن  حتددت مسؤولية اتمع حيال أفراده املعاقني ، وقد بدأ هذا االجتاه يف االنتشار يف ك

  . )٣٥٥-٣٤٤ص .ص( . اتمعات املتقدمة والنامية على حد سواء

؛ حيـث   )م٢٠٠٠ ، ماجدة عبيد(و ال ختتلف التربية اخلاصة للمتخلفني عقلياً عند 

ذكرت أن برامج التربية اخلاصة للمتخلفني عقلياً تطورت بشكل ملحوظ يف معظم دول العامل 

نظام عزل ، ونظـام   : تقسم التربية اخلاصة إىل نظامني ، ومل -وخاصة دول العامل املتقدمة  -

دمج ، ولكن ذكرا بشكل تنظيم هرمي يبتدئ من القاعدة مبراكز اإلقامة الكاملة ليصل إىل 

القمة بالدمج االجتماعي ، وتتخلله عدة مراحل ، واتفق معها يف ذلك التنظيم اهلرمي كل من 

  :    ، وقد أوجزا الباحثة كالتايل ) م٢٠٠٠ ،أمرية خبش (و ) م١٩٩٨الروسان ، (

تعترب من أقدم برامج التربية اخلاصة ، وغالباً ما كانت هذه :  مراكز اإلقامة الكاملة -١
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املراكز معزولة عن التجمعات السكانية ؛ حيث تقدم خدمات إيوائيـة واجتماعيـة   

عـزل   : هاوتربوية ، وقد وجهت العديد من االنتقادات هلذا النوع من الربامج ؛ أمه

األطفال املعوقني عن اتمع وعن احلياة الطبيعية ، ووصم األطفال امللتحقني ـذه  

املراكز على أم منبوذون عن اتمع ، إضافة إىل تدين مستوى اخلدمات الصـحية  

 . والتربوية يف هذه املراكز

ـ :  مراكز التربية اخلاصة النهارية -٢ ال خـدمات  يف هذا النوع من املراكز يتلقى األطف

تربوية واجتماعية على مدار نصف اليوم تقريباً ، فيمضي األطفال الفترة الصـباحية  

 . يف هذه املراكز أما فترة ما بعد الظهر فيقضوا يف منازهلم مع ذويهم

وتشمل خدمات هذه املراكز إيصال الطلبة من وإىل منـازهلم ، إضـافة إىل   

قلـة عـدد   : النتقادات واليت أمههـا  اخلدمات الصحية ؛ إال أا تعرضت لبعض ا

األخصائيني يف ميادين التربية اخلاصة املختلفة ، وصعوبة املواصالت ، ونتيجة هلـذه  

االنتقادات فقد ظهرت حماوالت إلصالح برامج التعليم يف هذه املراكـز ، وذلـك   

يف بوجود املدرس الزائر أو املتنقل مهمته العمل على مساعدة معلمي التربية اخلاصة 

مراكز التربية اخلاصة النهارية أو املدرسة العادية على حل املشـكالت األكادمييـة   

 .واالجتماعية 

واليت ظهرت نتيجة النتقادات مراكـز  :  الصفوف اخلاصة امللحقة باملدرسة العادية -٣

التربية اخلاصة النهارية ، ونتيجة لتغري االجتاهات حنو املعوقني من السلبية إىل اإلجيابية 

وخيصص فيها صفوف خاصة للمعوقني ملحقة باملدرسة العادية ؛ حيـث يتلقـون   ، 

برامج تعليمية يف صفوفهم اخلاصة من قبل مدرس التربية اخلاصة ، ويتلقون بـرامج  

 . تعليمية مشتركة يف الصفوف العادية مع زمالئهم من الطلبة العاديني

جتماعي والتربـوي  يهدف هذا النوع من الربامج إىل زيادة فرص التفاعل اال

بني األطفال املعوقني والعاديني ؛ لكنها مل ختلو من االنتقادات أيضا واليت تتمثـل يف  

صعوبة االنتقال من الصفوف اخلاصة إىل الصفوف العادية ، وصعوبة حتديد املـواد  
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 .املشتركة واملواد غري املشتركة بني الطلبة العاديني واملعوقني 

 . الدمج األكادميي -٤

  . )٥٤-٥٢ص .ص( . االجتماعيالدمج  -٥

سوف نذكر هذين النوعني من الدمج الحقا عند التحدث عـن أشـكال أو أنـواع    

 نقال  عمـا اقترحـه جلفـورد   ) م٢٠٠٣زيتون ، (يف حني أن أشكال التربية عند . الدمج

)Guilford ( يف أن التربية لذوي االحتياجات اخلاصة تأخذ أشكاالً ثالثة ميكن حصرها يف

  : التايل

وختدم من حيتاجون إىل بيئة خاصة ألغراض طبية أو تعليمية أو أمـور   : التربية اخلاصة - أ

تتصل بطبيعة املنهج الدراسي ، ويتم تقدمي تلك اخلدمة بعيدا عن املـرتل مـن خـالل    

 . مدارس اإلقامة الكاملة أو اجلزئية عندما ال تتالءم طبيعة املرتل مع حاجام

دة كإجراء لبعض املواقف وملدة قصرية ، وذلـك لألطفـال   تقدم عا : التربية العالجية - ب

الذين يعانون من صعوبات معينة يف املهارات املدرسية أو امليكانيكيـة ، فهـي تقـدم    

لألطفال الذين يعانون من صعوبات يف القراءة مثال ، ويعني معلمون خمصصـون هلـذه   

ريس الذي حيقق هذا النـوع  ويعترب التدريس العالجي منطاً من التد . املهمة يف املدرسة

 . من التربية

يقدم هذا النوع من التربية على أسـاس االعتقـاد بـأن البيـت     :  التربية التعويضية  - ج

والظروف البيئية لبعض األطفال حمدودة جدا ؛ حيث إن االرتقاء يتأخر بفعل احلرمـان  

يف  مالجتماعية ، ويتالثقايف ، فيصبح من الضروري تنظيم برامج لتنمية اللغة واملهارات ا

 .بعض احلاالت توجيه املدرسة بكاملها حنو عالج أنواع احلرمان يف ظروف البيئة احمليطة

  . )١٢ص (

فالتربية اخلاصة عند زيتون تقتصر على فكرة العزل ؛ ولكنها تتنوع ؛ سـواء مـن   

  .  الناحية العالجية ، أو من الناحية التعويضية للحرمان االجتماعي والثقايف
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  :الدمج  نظام  - ٣
  : مفهوم الدمج) أ

تعترب إستراتيجية الدمج هي أحدث اإلستراتيجيات املتبعة اآلن يف الدول املتقدمـة ،    

وهي تعين االحتواء الشامل واالندماج الكلي ؛ حيث تعمـل علـى دمـج األطفـال ذوي     

ف معـد ومـدرب   االحتياجات اخلاصة مع األطفال العاديني ، وحيتاج الدمج إىل معلم ومشر

متخصص لكل فئة من فئات االحتياجات اخلاصة ، وإعـداد متميـز لألخصـائي النفسـي     

واملعيـار   . واالجتماعي وإىل توفري األخصائيني الالزمني يف جمال التربية اخلاصة بكافة فروعها

الرئيسي للدمج هو مساعدة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة على األداء والتعلم يف الصف 

  . اديالع

حالة يؤ أو استعداد تام لـدى  " الدمج بأنه عبارة عن) م١٩٩٤طلعت ، (ويعرف   

املربني والعاملني مع املعوقني ولدى الوالدين واتمع عامة لتوفري تعليم لألطفال املعـوقني أو  

لألطفال ذوي صعوبات التعلم داخل البيئة املهيأة لكل األطفال اآلخرين يف املدرسة العاديـة  

أما إذا فهم البعض الدمج  . ملرتل العادي والبيئة احمللية وحيثما تبدو اجلدوى من هذا الدمجوا

على أنه إعادة توزيع لألطفال املعوقني ووضعهم يف املدارس والفصول العاديـة دون يئتـهم   

  . )٦٣ص(.  "وإعدادهم ، فإن هذا ينطوي على مأساة لألطفال واملعلمني على حد سواء

دمـج  " ؛ فإم يرون أن الدمج يعين) م٢٠٠٠السرطاوي وآخرون ، ( ويؤكد ذلك  

الطالب املعوقني يف الفصل الدراسي العادي وذلك ألكثر وقت ممكن يف الربنـامج التعليمـي   

واالجتماعي باملدرسة ؛ حيث يتم تكييف الربنامج التعليمي يف الفصل الدراسي العادي ملواكبة 

كييف الربنامج االجتماعي يف املدرسة لتحقيق التفاعـل مـع   احتياجام التعليمية ، وكذلك ت

الطالب العاديني وتقبلهم ، ويكون معلم الفصل الدراسي العادي مسؤوالً عن برنامج الطفل 

والدمج يتطلب مشاركة بني معلم التربية اخلاصة واملعلـم العـادي    . األكادميي واالجتماعي

  .  )٦١ص (.  " دة واألسرةاخلدمات املسان مسئويلوحيتاج إىل دعم من 

يف تعريفها لإلدماج ؛ فقد عرفـت اإلدمـاج   ) م٢٠٠١مسرية جندي ، (وقد اختلفت   
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  " : وذكرت له عدة مفاهيم ؛ مثل . "ضم األجزاء املنفصلة يف وحدة كلية: "بأنه

  . ويقصد به تقليل البعد املادي بني املعوقني والعاديني:  اإلدماج املادي -٦

ويقصد به تقليل البعد الوظيفي بني هاتني الفئتني عند اسـتخدامها   : اإلدماج الوظيفي -٧

 . معدات وموارد خمتلفة

ويتعلق باألطفال ، ويتضمن تقليل البعد االجتماعي بني املعوقني  : اإلدماج االجتماعي -٨

 . والعاديني ، ويعين البعد االجتماعي عدم االتصال والشعور النفسي بالعزلة

ري إىل الراشدين ، وهو يعين أن يكون هلم احلـق يف اسـتخدام   يش:  اإلدماج اتمعي -٩

املوارد كغريهم ، وأن تتاح هلم فرصة متكافئة يف حيام ، وأن يكونوا جـزءاً مـن   

 . "الوحدة االجتماعية مع غريهم ، وهذه املفاهيم اسـتخدمت للمـتخلفني عقليـاً   

 . )١٢٠ص(

ل ذوي االحتياجـات اخلاصـة   قضاء األطفا) "م٢٠٠٣إبراهيم ، (والدمج كما يراه 

أطول وقت ممكن يف الفصول العادية ، مع إمدادهم باخلدمات اخلاصة إذا لزم األمر ، وذلـك  

يستوجب تعديل الربامج الدراسية العادية قدر اإلمكان ؛ حبيث تواجه حاجات هذه الفئة مـن  

ص (.  "عدةاألطفال ، كما يتطلب إمداد مدرسي الفصل العادي مبا حيتاجون إليه مـن مسـا  

٣٥٩( .  

جيب أن تشتمل مدارس التعليم العام على الطالب مجيعـا ،   فمن أجل دمج ناجح فانه

 اخلطيب ،(ذلك  احلاجات اخلاصة لكل طالب كما يؤكد على املدرسة العمل على دعم بوجي

فالدمج يعين تعليم الطالب ذي احلاجات اخلاصة يف بيئة تربوية طبيعية قدر : "بقوله ) م٢٠٠٤

. " ستطاع شريطة تلبية حاجاته التربوية وحاجاته األخرى بشكل مرضي يف تلـك البيئـة  امل

  ) .  ٣٦ص(

الدمج مصطلح يطلق على نظـام حـديث يف   "إىل أن ) م٢٠٠٦ الروسان ،(وذهب 

التربية اخلاصة يتضمن وضع األطفال املعاقني عقلياً يف الصفوف العادية لكل الوقت أو بعـض  

إجيابياته وسلبياته ، وتعترب الصفوف اخلاصة امللحقة باملدرسـة العاديـة   الوقت ، وهو نظام له 
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  . )٦٠ص(.  "شكالً من أشكال الدمج

ومجيع ما سبق يبصر باستشراف املستقبل يف إجياد عامل ودافع قوي لتطوير املـدارس    

أو  العادية ، وتعديل طرق التدريس ؛ كي تواجه االحتياجات الفردية ؛ سواء للطالب العاديني

ذوي االحتياجات اخلاصة ؛ حيث يكون اإلميان الصادق بأن التعليم حق لكل إنسان بغـض  

النظر عن مواهبه وقدراته ، وأنه جيب على مجيع الطالب تلقي تعليمهم يف غرفـة الدراسـة   

  . العادية يف املدارس العادية

  : أشكال الدمج) ب
ني صورا وأشكاال خمتلفـة ؛  يتخذ الدمج لذوي االحتياجات اخلاصة يف مدارس العادي

  : منها

وكانت يف أنواع ثالثة ؛ ) م١٩٧٥ ، Kaufman وزمالؤه كوفمان(كما صنفها 

  " : وهي

ويقصد به الوقت الكلي الذي يقضيه الطالب املعوق مع أقرانـه الطلبـة   :  الدمج الوقيت -

م الدراسي اليت التعبري عنه من خالل جمموع الفترات الزمنية من جممل اليو مالعاديني ، ويت

  . يتعلم فيها الطالب املعوق ويتفاعل مع أقرانه غري املعوقني

يقصد به إتاحة الفرص للطالب ذوي احلاجات اخلاصة لتلقي التعليم مع  : الدمج التعليمي -

مشاركة الطلبة ذوي احلاجات اخلاصـة يف   الطلبة العاديني إىل أقصى درجة ممكنة ، ويعين

  . ري األكادمييةاألنشطة األكادميية وغ

إتاحة الفرص للطالب ذوي احلاجات اخلاصة للتفاعل االجتماعي مـع  :  الدمج االجتماعي -

الطلبة العاديني ، فاملدرسة إضافة إىل اهتمامها بالتعليم األكادميي تم أيضاً مبساعدة الطلبة 

  . )٤ص ( . "على اكتساب املهارات والكفايات االجتماعية 

  : من أنواع الدمج وهي كالتايل )م٢٠٠٠، خبش  أمرية(و ما ذكرته 

اصة يف فصـول العـاديني طـوال    ويكون بوضع ذوي االحتياجات اخل:  الدمج الكلي  ) ١

، على أن يتلقى معلم الفصل العادي املساعدة األكادميية الالزمـة مـن معلمـني    الوقت



  

 العاديني غري األطفال تدريس عند األطفال رياض معلمات تواجه التي الدمج معوقات

- ٦٦  - 
 

مقابلـة   أخصائيني استشاريني يفدون إىل املدرسة عدة مرات أسـبوعيا لتمكينـه مـن   

االحتياجات التعليمية اخلاصة للتالميذ ، وحيبذ الدمج الكلي لذوي اإلعاقات البسيطة أو 

  . اخلفيفة

حيث يوضع األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة مع العاديني لفترة معينـة  :  الدمج اجلزئي  ) ٢

 من الوقت يوميا ؛ حبيث ينفصلون بعد هذه الفترة عنهم يف فصل مستقل أو عدة فصول

خاصة لتلقي مساعدات تعليمية متخصصة إلشباع احتياجام األكادميية اخلاصة على يد 

معلمني أخصائيني ، وذلك عن طريق التعليم الفردي أو داخل غرفة املصادر يف املدرسـة  

  . ذاا

اخلاصة املتماثلة من حيث نوع  التربيةيتم مجع األطفال ذوي :  الدمج املكاين واالجتماعي  ) ٣

قة يف فصول دراسية خاصة داخل نطاق املدارس العادية ؛ حبيث يدرسون فيها وفقا اإلعا

لربامج دراسية خاصة تناسب احتياجام طوال الوقت ، وتقتصر مشاركتهم مع أقـرام  

العاديني على االحتكاك والتفاعل خالل أوقـات الراحـة ويف األنشـطة االجتماعيـة     

  . والرياضية والفنية والرحالت

اخلاصة تعليمهم يف بعض الوقت على مدار ساعات أو عـدة أيـام    لتربيةيتلقى ذوو ا أن  ) ٤

متصلة يف مدارس خاصة م ، ويسمح هلم بقضاء بقية الوقت يف املدارس العادية يف نطاق 

  . )٣٠ -٢٩ص .ص(.  البيئة احمللية

 ،Warnock ورنوك(أشكال الدمج نقال عن ) م٢٠٠٠،  اخلشرمي(وتورد سحر   

  . الدمج املكاين ، والدمج االجتماعي ، والدمج الوظيفي : بثالثة أشكال ؛ وهي )م١٩٧٨

حيث تنظم وحدات وصفوف خاصة يف املدارس العادية وتتقاسم معها :  الدمج املكاين -

نفس البناء املدرسي ، أو الزيارات اليت يقوم ا معلمو التربية اخلاصة للمدارس العادية 

الصفوف ) م١٩٩٨الروسان ، ( العاديني ، وهو ما اعتربه لتقدمي استشارات للمعلمني

  .اخلاصة امللحقة باملدرسة العادية ، وهو شكل من أشكال الدمج األكادميي

حيث يلتحق الطفل غري العادي بفصول أو وحدات خاصة ؛ إال :  الدمج االجتماعي -
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يني ، مـع األقـران العـاد   _كاألكل واللعب والتفاعل_أنه يتقاسم األنشطة األخرى

 . ويشارك أيضا يف النشاطات االجتماعية األخرى اليت تنظم خارج الفصل اخلاص

دمج األفراد غري العاديني مع األفـراد العـاديني يف جمـال    " الروسان"وهو عند 

  .السكن ، وأطلق عليه الدمج الوظيفي 

فيتحقق عندما يقـود الـدمج   ) Warnock(أما الدمج الوظيفي لدى ورنوك 

املكاين لألطفال غري العاديني مع األقران العاديني للمشاركة يف الـربامج  االجتماعي و

األكادميية مع هؤالء األقران ، وهو أكثر أشكال الدمج حتقيقاً للتفاعل والتواصل بني 

  . )٤٩-٤٧ص .ص( . األطفال

على هذا النوع الدمج األكـادميي ، ووضـع    )م١٩٩٨الروسان ، (وقد أطلق 

 " :هاشروطاً إلجناحه ؛ من

  . تقبل الطلبة العاديني للطلبة غري العاديني يف الصف العادي 

 . إىل جنب مع املعلم العادي اتوفري مدرس التربية اخلاصة الذي يعمل جنب 

 . توفري طرق تعليمية مناسبة إليصال املادة العلمية للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة 

ماج ؛ كاجتاهـات اآلخـرين ،   العمل على مواجهة الصعوبات اليت تعترض طريق اإلد 

 . )٣١ص(.  "وأساليب التقييم والقياس وغريها

ومهما اختلفت أشكال الدمج واختلفت أمساؤها ففي النهاية دف إىل تغيري االجتاهات 

االجتماعية حنو األطفال غري العاديني من السلبية إىل اإلجيابية ، وتـوفري الفـرص الطبيعيـة    

. االجتماعي والتربوي مع أقرام ومع جمتمعهم لألطفال غري العاديني للنمو

  : سياسة الدمج يف اململكة العربية السعودية) ج
أن سياسة الـدمج يف اململكـة العربيـة    ) م١٩٩٨، السلط و سعد (ذكر كل من   

  :السعودية تتم بطريقتني ميكن إجيازها بالتايل 

ول اخلاصة امللحقـة باملـدارس   الدمج اجلزئي ، والذي يتم من خالل الفص : الطريقة األوىل

  . العادية
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الدمج الكلي ، ويتم من خالل غرفة املصادر و بـرامج املتابعـة يف التربيـة     : الطريقة الثانية

  . )١١٥ص ( . املعلم املتجول جاخلاصة أو برام

سياسة الدمج يف اململكة العربية السعودية ) م٢٠٠٢، انتصار إبراهيم (كما أوضحت 

  :فكرة دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية على األسس التاليةنشطت " : بقوهلا

إنشاء فصول لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة باملدارس العادية على ضوء إستراتيجية  )١

  . التربية اخلاصة

تنوع املصادر التعليميـة وتـدريب   :إتباع املستحدثات العاملية يف التربية اخلاصة ؛ مثل )٢

 . املعلمني

رفة نوع اإلعاقة وحتديد درجتها ، وتقوم املعاهد اخلاصة بتعليمهم ، ويـتم إمـدادها   مع )٣

باملعلومات والسجالت اخلاصة بكل فرد على حدة ، مث التحويل بعد ذلك إىل مراكـز  

 .  )٣١٠ص (.  "تدريب لتحديد الربامج التعليمية والتربوية اخلاصة بكل إعاقة

ض األطفال العلمية والنفسية عند تدريس أطفـال املعوقات التي تواجه معلمات ريا) د
  : الدمج

إن االجتاه إىل الدمج الزال يالقي العديد من املشكالت واملعوقات ؛ حيث أكد ذلك   

الدراسات وجتارب الدمج اليت طبقت ، وبإذن اهللا سوف يتم الوصول إىل حلـول جذريـة   

هذه املشكالت واليت ) م٢٠٠٠ إبراهيم ، انتصار(للتغلب على هذه املعوقات ، وقد ذكرت 

  : ميكن إجيازها كالتايل

التفاعل بني األطفال العاديني واألطفال ذوي احلاجات اخلاصة قد يـؤدي إىل نتـائج    - ١

سلبية أكثر منها إجيابية ، فتلك الفئة عموما تتميز حبدة املـزاج وتقلبـه ، واالنتمـاء    

النتائج اإلجيابية حيتـاج إىل  الشديد إىل بعضهم البعض ، والكربياء والغرور ، وحتقيق 

 . جهود كثرية من املشاركني يف الدمج للتغلب على تلك الصعوبات

رفض بعض آباء األطفال العاديني وجود أبنائهم يف مـدارس تضـم األطفـال ذوي     - ٢

 . االحتياجات اخلاصة ؛ حيث إن فكرة اآلباء أن هؤالء األطفال عدوانيون وأغبياء
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ريسه لألطفال العاديني واألطفـال ذوي االحتياجـات   إعداد منهج تعليمي واحد لتد - ٣

اخلاصة يتصف بالشمول والتجانس والتكامـل ويلـيب احتياجـات األطفـال ذوي     

 . االحتياجات املتباينة أمر يف غاية الصعوبة

صعوبة عملية االتصال بني املعلم العادي واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ؛ فاملعلم  - ٤

م الصويت والطالب الصم يتمسكون بلغة اإلشارة ، ممـا  العادي يتمسك عادة بالكال

 .  ينعكس ذلك سلباً على العملية التعليمية

صعوبة توفري اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لتنفيذ منهج شامل لألطفال العاديني  - ٥

واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة لتحقيق أهداف عملية الدمج وحتقيـق النتـائج   

 . املرجوة وراء ذلك

أن النظام التربوي يف بالدنا يقيم املعلم بناٍء على املستوى التحصيلي من قبل الطالب  - ٦

ذلك يفضل املعلم األطفال العاديني الذين هم أفضل حتصيال ، وأسرع فهما مقابـل  ؛ ل

 .  األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

قلة أعداد املتخصصني من املعلمني واملؤهلني واملدربني علـى أداء اخلدمـة التربويـة     - ٧

 . والنفسية والتوجيهية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

ء املقاييس واالختبارات املستخدمة للتعرف على األطفال ذوي أن الذين يقومون بإجرا - ٨

يف حاجة  - وخاصة بالنسبة لإلعاقة العقلية - االحتياجات اخلاصة واملعاقني ونوعيام

 . إىل تدريب مكثف من أجل احلصول على نتائج سليمة يعتد ا

رس العادية أن الطفل ذي االحتياجات اخلاصة خيتلف بعض الشيء عن زمالئه يف املدا - ٩

 ن؛ ألن لديه بعض املشاكل يف التفكري أو السمع أو البصر أو احلركة أو الكالم ، فم

 ) .٣٣٦-٣٣٢ص .ص( . الصعب التعامل معه بسهولة

 . معلمة رياض األطفال - ٤

؛  االجتاه السائد هو أن يتوىل العمل يف رياض األطفال معلمات مؤهالت ال معلمـون   

،  وخباصة يف هذه املرحلة املبكرة من الطفولة؛  ل إىل الطفل بطبيعتهاألن املرأة أقرب من الرج
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على معرفة األسلوب األنسب للتعامل معه بشكل ال يبعده كـثريا  _حبكم طبيعتها_وهي أقدر

،  حبها لألطفـال  لذا كان من أول مقوماا لتتوىل هذه املهمة؛  عن اجلو الذي ألفه يف البيت

  . على معرفتها بسيكولوجية الطفل حتياجام بناًءعلى تقبلهم وفهم اوقدرا 

وبدأ التفكري ،  يف التربية املسئولنيوقد حظيت معلمة رياض األطفال باهتمام كبري من   

 اجلاد يف فتح شعب متخصصة يف اجلامعات والكليات لتخريج املعلمة املؤهلة تـأهيالً عاليـاً  

  . للعمل يف رياض األطفال) بكالوريوس(

  : معلمة رياض األطفال إعداد)  أ
لـو تتبعنـا   " : إعداد معلمة رياض األطفال بقوهلا) م٢٠٠٥،  آمال مسعود(ذكرت      

 ؛ كان يتم من خالل نظـامني م ١٩٨٨جند أنه حىت عام ،  عملية إعداد معلمة رياض األطفال

يئـة  وملا كانت ،  واإلعداد على املستوى اجلامعي،  اإلعداد من خالل دور املعلمات : مها

انتشرت دور رياض ،  الطفل للدخول إىل احللقة األوىل من التعليم األساسي من مسات العصر

مما أدى إىل الضرورة امللحة يف تواجد نوع خـاص مـن املعلمـات    ،  األطفال انتشاراً واسعاً

  . املؤهالت تأهيالً تربوياً

ألطفال لـيس  أن إعداد معلمات رياض ا م١٩٨٨رأى الس األعلى للجامعات عام   

وكان نتيجة ذلـك إيقـاف   ،  بل جيب أن يكون بكليات التربية النوعية؛  يف كليات التربية

  . )٨٧ص(.  "القبول يف دور املعلمني واملعلمات من أجل توحيد مصدر إعداد املعلم

حيـث  ؛  وال ختتلف عن ذلك باقي الـدول ،  هذا على نطاق مجهورية مصر العربية  

الدول املتقدمة أولت جل عنايتها بإعـداد الكـوادر   "أن ) ٢٠٠٢،  رافده احلريري(ذكرت 

كما اهتمت الدول العربية بإعداد الكـوادر ملرحلـة   ،  املؤهلة للعمل يف هذه املرحلة املهمة

إضافة إىل مالحقة ،  وذلك بفتح أقسام خاصة برياض األطفال يف اجلامعات،  رياض األطفال

 ؛يبية أثناء اخلدمة بغية مالحقة التطور العلمي والـتقين  الكوادر املتخصصة بإعداد برامج تدر

وذلك إلكساب طفل الروضة الكثري من املهارات واخلربات اليت تعينه على التكيف مع احلياة 

  . ومواكبة التطور احلضاري السريع
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 ؛ إن إعداد معلمة رياض األطفال ال يتطلب إعداداً علمياً وأكادميياً وتربوياً فحسـب   

مع التركيز على ،  تد ذلك إىل اإلعداد املهين والنفسي وتنمية امليول واالجتاهات لديهاوإمنا مي

مما حيمسـها  ،  اجلانب العملي الذي يكفل هلا سالمة جتريب اجلانب النظري على أرض الواقع

وبالتايل ميكنها من العمل مع األطفال ودفع عجلة منوهم ؛  على االبتكار واإلبداع والتجريب

  . )٣٠-٢٩ص. ص( . "موتطوره

ـ ؛  أي أنه ال جيب أن يتوقف إعداد معلمة رياض األطفال على اإلعداد اجلـامعي     لب

وتبـادل  ،  من أجل الوقوف على كل جديـد ؛  يستمر تدريبها طيلة مدة وجودها يف اخلدمة

  .  اخلربات مع نظرياا من معلمات رياض األطفال

،  إلعـداد معلمـة الروضـة    اًقترحم اًبرناجم) ٢٠٠٧،  هدى الناشف(وقد وضعت   

وذكرت أنه من الصعب الدخول يف تفاصيل الربامج التربوية اليت تقدمها اجلامعات يف أحنـاء  

واكتفت باإلشارة إىل بعـض   خمتلفة من العامل لطلبة أقسام الطفولة أو كليات رياض األطفال ،

ط برنامج اإلعداد اجلـامعي  ويتناول العرض فق املقررات أو املواد اليت تكاد تكون مشتركة ،

  . )بكالوريوس( الذي ينتهي حبصول اخلرجية على الشهادة اجلامعية

  : ويشمل برنامج إعداد معلمة الروضة يف أغلب األحيان  

؛  )متطلبات جامعيـة ( وهي ما تسمى،  مواد أكادميية أساسية تزود الطالبة بثقافة عامة 

ومقررات يف علـم االجتمـاع   ،  بية الدينيةوالتر،  واللغات األجنبية،  لغة األم : مثل

وهذه املواد تشكل بنسبة ضئيلة يف برنامج إعداد معلمة ،  واحلضارة والدراسات البيئية

 .املواد التخصصية واملواد املهنية الروضة مقارنة مع جمموعة 

التربيـة قبـل    : مثل؛  وتشمل مقررات اإلعداد التربوي والنفسي : املواد التخصصية 

،  الطفـل  بأدو،  الرياضـية والعلميـة   ماملفاهيو،  اللغوية للطفل ةالتنميو،  سةاملدر

الطفـل  و،  التربية الفنيـة و،  الصحة النفسيةو،  اللعب ةسيكولوجيو،  الطفل ةصحو

 . وغري ذلك من املواد .... واتمع

 : مثـل  ؛ مةبرنامج إعداد املعل نأما املواد املهنية فإا تتصل باجلزء العملي التطبيقي م 
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عـب والوسـائل التعليميـة    وإنتاج الل،  وتصميم األنشطة والربامج،  التربية العملية

والتدريب على أساليب التقـومي يف  ،  ستراتيجيات متنوعة يف تعليم األطفالباستخدام إ

  . الروضة

لية وتعمد الكثري من كليات إعداد املعلمات إىل إنشاء روضات لتدرب فيها طالبة الك  

حىت حتصل الطالبة ؛  وإلنتاج املواد والوسائل والعرائس،  ات خمصصة للتدريب العمليبساع

  .على إعداد عملي يساعدها على أداء املهام املطلوبة منها كمعلمة يف روضة أطفال

ـ    م أو شـعبة إلعـداد   وال ختلو كلية للتربية يف جامعات معظم الدول العربية من قس

 . ربع سنوات مبقررات تتفق مـع احتياجـات التخصـص   بتدريسها ملدة أمعلمات الروضة 

  . )٢٥٢-٢٥١ص .ص(

إال أا تنحصر يف ؛  فمهما اختلفت البيئات الثقافية ملعلمات الروضة باختالف الدول  

وهو أمهية تزويدها مبقررات التربية العملية وسيكولوجية منو الطفل وصحة ؛  إطار واحد حمدد

وتنمية اإلحساس والذوق الفين ،  والتطبيق العملي،  عمليةوالتدرب على املهارات ال،  الطفل

  .  ىل املواد الثقافية العامةإإضافة ،  للطفل

  : صفات معلمة رياض األطفال) ب
أمل خلـف ،  (و ) م٢٠٠٤فهمي ، (مع كل من ) م٢٠٠٧،  هدى الناشف(اتفقت   

معلمة رياض  اليت جيب توافرها يف )السمات(على الصفات ) م٢٠٠٣بدران ، (و ) م٢٠٠٥

بل هي مربية بالدرجة األوىل وهـذه  ؛  ن وظيفتها غري مقصورة على التعليمحيث إ؛  األطفال

  :الصفات الشخصية تتعلق بعدة خصائص ميكن إجيازها يف اآليت 

  : الخصائص الجسمية  -
تكون املعلمة الئقة طبياً ال تعاين من أمراض ميكن أن تعوقهـا عـن القيـام     أن -١

  . وجه بعملها على أكمل 

 : مثـل  ؛ وخالية من العاهات أو العيوب اجلسـمية ،  أن تكون سليمة احلواس -٢

 . خاطئيم الثأثأة وغريها من عيوب النطق اليت قد تؤدي إىل تعل
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 يف حيث يتوقع األطفال من معلمتهم أن تشـاركهم ؛  أن تتمتع باللياقة البدنية -٣

 .لعبهم ونشاطهم 
 . ال تشعر بالتعب املستمر واإلجهاد حىت؛  أن تتوافر فيها احليوية والنشاط -٤
 . م مبظهرها وهندامها دون املبالغةأن ت -٥

 :الخصائص العقلية  -
أن تكون على قدر من الذكاء يساعدها على التصرف احلكيم وحل املشكالت  -١

، كما يتوقع منها أن تكون سـريعة   اليت تصادفها يف املواقف التعليمية املختلفة
  . ملواقف املفاجئةالبديهة حسنة التصرف يف ا

  . أن تتميز بدقة يف املالحظة متكنها من مالحظة أطفاهلا وتقييم تقدمهم اليومي -٢
أن تكون لديها القدرة والقابلية إلدراك املفاهيم األساسية يف مجيع الدراسة ، إذ  -٣

رياض األطفال حتتاج إىل معلمة ذات خلفية ثقافية عامة أكثر من حاجتها إىل إن 
 .  مادة دراسية واحدةمعلمة متخصصة يف

 .أن تكون قادرة على االبتكار والتجديد املستمر  -٤
أن حترص على مواصلة الدراسة واالطالع والنمو املهين كمعلمة ألطفال يف سن  -٥

 .ما قبل املدرسة 
  :الخصائص النفسية واالجتماعية  -

إجيايب ولديها مفهوم ،  أن تتمتع بدرجة عالية من االتزان االنفعايل والثقة بالنفس -١
  . عن نفسها

 . قادرة على العمل معهم بروح العطف والصرب،  ن حمبة لألطفالأن تكو -٢
وأن حتسن إثابة الطفـل ومدحـه   ،  أال تكون قاسية يف ذيبها لسلوك األطفال -٣

 . على ما يأيت من أفعال حسنة
وتتمتع بقدر من املرح وروح الدعابـة  ،  أن تقبل على عملها حبماس وإخالص -٤

حىت تكون قادرة على مواجهة متطلبات العمل واملشكالت اليت قـد   ؛ واملرونة
 .تعترضها 



  

 العاديني غري األطفال تدريس عند األطفال رياض معلمات تواجه التي الدمج معوقات

- ٧٤  - 
 

أن تكون قادرة على إقامة عالقات إنسانية سوية مـع األطفـال والـزميالت     -٥

 . وأولياء األمور وكل من يستدعي العمل االتصال م

  :الخصائص الخلقية  -
القيام بدورها يف التواصـل  ا يتيح هلا مم،  أن تكون متقبلة لقيم اتمع وعاداته   -١

  .وربط الطفل بتراثه وحضارته اإلنسانية ،  الثقايف

وأن تكون مقتنعـة متامـا   ،  وتعتز باالنتماء إليها،  أن حتترم أخالقيات املهنة   -٢

  .بعملها كمعلمة يف روضة أطفال 

وتسعى إىل تنشئتهم يف ،  أن تعمل على تقوية الروح الدينية يف نفوس األطفال   -٣

  . ل تعليم الدين ومبادئهظ

أن جتعل من نفسها قدوة حسنة يف كل تصرفاا تقديراً منها للـدور الكـبري      -٤

  . )١٨-١٥ص .ص( . الذي تلعبه يف بناء شخصية الطفل وتوجيه سلوكه

واليت تـؤدي  ) م٢٠٠٣سهري كامل ، (أما صفات معلمة رياض األطفال عند 

  : ل فهي كالتايلإىل احترام املعلمة وتأثريها يف األطفا

  : الصفات الذاتية املتعلقة بشخصية املعلمة وتشمل -١
  . النواحي اجلسمية اليت تتضمن احليوية والنشاط واخللو من العاهات  - أ
 . واالهتمام باملظهر العام،  القدرة على التعبري   -ب
 . كالذكاء والقدرة على التصرف؛  كذلك الصفات العقلية  -ج
والتمسك باملبادئ ،  كاإلخالص؛  والصفات اخللقية املرغوبة االتزان االنفعايل  - د

 . واملثل العليا
  : والقدرة على التربية،  التكوين املهين -٢

 ، وقدرا على توصيل املعلومات لألطفـال ،  وتتضمن إملام املعلمة باملفاهيم التربوية
  . واستعدادها لتجريب اجلديد من طرق التدريس

 نواحي النشاط داخل ويشمل مشاركتها يف : عام داخل الروضةأثر املعلمة يف اجلو ال  -٣
 . شمل عالقات املعلمة مبديرة الروضة وبزمالئها وبأولياء األموركما ي،  الروضة
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وهي أن يكون للمعلمة هواية شخصية تسـتطيع أن تكـون رائـدة     : صفات أخرى -٤

ص .ص(  . ، وقدرا على حل مشكالت األطفال مبا يكسبها حبـهم  لألطفال فيها

٦٩-٦٨( .  

خطاب و مرفت (أما السمات األساسية املتوقع توافرها لدى معلمة الروضة كما يراها 

  :التايل فعلى النحو ) م١٩٩٣ ، عرفات

  .احملبة احلقيقية لألطفال  -

 . املرونة والقدرة على اإلبداع -

 .الثقة الكافية بنفسها كمعلمة لألطفال  -

 .التكيف مع مفاهيم األطفال  -

 .صفة الصرب التمتع ب -

 .االتصاف بروح املداعبة واملرح  -

 . احترام البيئة اليت ينتمي إليها األطفال -

 . وحضور الدورات التدريبية،  االهتمام بالنمو املهين من خالل القراءات التربوية -

وبالصحة النفسية وتربية ،  وبعلم نفس الطفولة،  اإلملام مببادئ علم النفس التربوي -

 .الطفل 

 .الفنون واألعمال الفنية اليدوية اإلملام ب -

 .العمل على توفري البيئة املناسبة للتعلم  -

 .االهتمام بتطوير قدرات األطفال ومواهبهم  -

ليشعروا حبريـام ومقـدرم   ؛  تعزيز الشعور باألمن واالطمئنان يف نفوس األطفال -

 .على العمل واإلبداع 

 .يست معلمتهم التعاطف مع األطفال يف التعامل كأا أم هلم ول -

 .اكتساب مهارات متعددة ختدم تعلم األطفال ومنوهم السوي  -

 .الظهور باملظهر املناسب  -
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 . )٦٦-٦٥ص .ص( . تعزيز التعاون املستمر بني األهايل والروضة -

 فهيكما ذُكر يف موقع جروح معلمة رياض األطفال عند منتسوري  بالنسبة لصفاتو

ا ترشد وتوجه أل؛  )مرشدة(ويتعامل معهم اسم  الإىل تسمية من يشرف على األطفمتيل "

  : اأمهه من؛  وتشترط فيها عدة مواصفات،  بدال من أن تعلم وتريب

  .أن يئ الظروف املناسبة لنمو األطفال    - ١

فال تتدخل إال بالقدر املسموح به ،  أن تتفهم دورها كهمزة وصل بني الطفل والبيئة   - ٢

  .تعاملها مع الطفل  يف

  . لذا جيب إعدادها تربويا ونفسيا؛  املرشدة صفات معينة أن تتوفر يف -٦

وميوهلم ، ومن مث  مالحظة األطفال واكتشاف حاجام أن تتدرب املرشدة على -٧

 . درسةمرحلة ما قبل امل تربية وتنشئة األطفال يف استخالص النتائج لإلفادة يف

  : يه؛  أن يتصف لقاء املرشدة باألطفال بثالث ميزات -٨

  .أن يكون اللقاء قصريا   – أ 

  .أن يكون اللقاء بسيطا    –ب

 .أن يكون اللقاء موضوعيا    –ج

 . أال تطلب املرشدة من الطفل القيام مبا ال يستطيع عمله -٩

  . وآداا هاأخالق يفأن تكون املرشدة القدوة احلسنة لألطفال  -١٠

؛  ع اخلشبة من عينيهاتبدأ كل واحدة أوال برت"أن بمرشدات املستقبل  يوتنصح منتسور 

   . "حىت تستطيع أن ترى بوضوح كيف تزيل القشة من عني الطفل

  :دور معلمة رياض األطفال  )ج
وختتلف ،  تقوم معلمة الروضة بأدوار عديدة ومتداخلة فيما بينها ويكمل بعضها بعضاً  

وباختالف ،  ل اهذه األدوار باختالف الظروف البيئية والثقافية للمؤسسة التعليمية اليت تعم

  . الفروق الفردية بني املعلمات أنفسهم

أمحـد  (ها ة حماور رئيسية كما ذكروميكن تصنيف أدوار معلمة الروضة يف ضوء ثالث
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  : واليت ميكن تلخيصها كالتايل، ) م١٩٩١،  وكوثر كوجك

دور تتلخص واملتطلبات األساسية هلذا ال،  يتعلق بدور املعلمة حنو طفل الروضة : احملور األول

  : يأيت يف أن تكون املعلمة قادرة على ما

 توفري الظروف املناسبة لتحقيق جوانب النمو املختلفة للطفل على حنو متكامـل  -١

  . )ومعرفيا،  وحركيا،  ونفسيا،  جسميا(

 . إثارة دافعية الطفل للتعلم -٢

 . تشجيع الطفل على اكتساب اخلربات ذاتيا -٣

للـتفكري   لكوا اللبنة األوىل؛  م وتنميتهامساعدة الطفل على اكتساب املفاهي -٤

 . العلمي

 . املساعدة له على التعلم ةتدريب الطفل على املهارات األساسي -٥

 . توجيه سلوك األطفال لتكوين العادات السليمة -٦

 . غرس القيم واالجتاهات التربوية املرغوب فيها -٧

 . رإتاحة الفرص املناسبة أمام الطفل للتعبري عن نفسه بشىت الصو -٨

 . يئة البيئة اليت توفر للطفل الشعور باألمان واالطمئنان واالستقرار النفسي -٩

 . تقوية الصلة بني الطفل والبيئة -١٠

  . ويتضمن دور املعلمة حنو ذاا : احملور الثاين

  : إن املتطلبات األساسية اليت تتعلق ذا احملور ميكن تلخيصها بالتايل

  . وأثرها يف منو شخصية الفرداالقتناع بأمهية مرحلة الطفولة  -١

 . تأكيد الدور التربوي املهم الذي تؤديه معلمة الروضة املتخصصة واملؤهلة -٢

 . وتوسيع دائرة خربا،  ورفع كفاءا،  سعي املعلمة حنو تطوير ذاا -٣

 . وبدورها على أا قدوة حسنة بالنسبة لألطفالميان بأمهية التعاون اإل -٤

 . هايلإواالعتزاز باالنتماء ،  احترام أخالقيات املهنة -٥

 . االهتمام بقضايا جمتمعها وتوظيفها يف عملها مع األطفال -٦
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  . يتعلق بدور املعلمة حنو حتقيق متطلبات اتمع : احملور الثالث

  :ويتطلب هذا احملور واخلاص بدور املعلمة يف اتمع ما يلي 

تعمل على تثقيف اتمـع  وأن ،  قيامها على أا حلقة وصل بني الطفل واتمع -١

  . احمللي عرب سياسة الباب املفتوح للروضة

من أجل حتقيق ؛  تعرف املعلمة البيئات الثقافية واالجتماعية اليت يأيت منها األطفال -٢

 . االستمرارية والتكامل يف خربام

 . تطوير اخلدمات التربوية اليت تقدمها الروضة لتصل إىل األسر يف بيوا -٣

من أجـل إثـراء العمليـة    ؛  كانات البشرية املتوافرة يف بيئة الطفلتوظيف اإلم -٤

 . )٤٢٦-٤٢٥ص .ص( . التعليمية

نقال عـن  ) م٢٠٠٥عزة خليل ، (وبالنسبة  ألدوار معلمة رياض األطفال فقد ذكرت 

  " : هيلني روبيسون األدوار التالية

 ن خالل املشروط واحلماية مفهي تعطي الطفل التقبل غري:  Nurturer مغذية -١

  . االنتباه – االهتمام –ح املد :

تنتقي التدعيم املالئم لتوضح مالمح السلوك املرغـوب  :  Reinforceمدعمة  -٢
 . وذلك من خالل عدم تدعيمه،  وال تشجع السلوك غري املرغوب،  فيه

متد األطفال باملعلومات شفوياً :  Information Giver مصدر للمعلومات -٣
 . ال فرادى أو جمموعاتبالفعل والتلميحات لألطف

ظهـر عـدم االهتمـام    تتحدى قدرات األطفـال لت :  Challengerمتحدية  -٤
عندما يظن األطفال أن كـل   : مثال( ىل ثقتها يف كفاءم وتقبلهاوالتشتت إضافة إ
فإن املعلمة تعرض عليهم أنواعا مـن املعـادن ال   ،  غناطيس املىلإاملعادن تنجذب 

 . )طفالتنجذب إليه لكي خيتربها األ
 . توجه التعليمات:   Tutorمدربة -٥
مالحظة األطفال دون التدخل يف نشاطهم ويف اخلامات :  Observerمالحظة  -٦

 . الحظات أو االحتفاظ بالتسجيالتاملوهذا قد يتطلب أخذ ،  اليت يستخدموا
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 . مهارام أو مفاهيمهمو ختترب وتقيس معلومات األطفال:  Evaluatorمقيمة  -٧

تشارك بفاعلية مـع األطفـال يف بعـض أشـكال     :  Participant مشاركة -٨

 .  أو بوصفها عضوا يف اموعة،  وذلك إما بصفة القيادة،  أنشطتهم

،  أو الفصـل  تقود األطفال من خـالل تنظيمهـا للغرفـة   :   Mangerةقائد -٩

 . وباقي فريق العاملني - واألدوات – واخلامات

ة والنفسية خالل اليوم وبعيدا عـن  تتيح الرعاية اجلسمي : Caretakerراعية  -١٠

  . )٦٦-٦٥ص.ص( . "املرتل

كما ميكن إمجال املهام العديدة اليت تؤديها معلمة الروضة يف ثالثة أدوار رئيسية كمـا    

  : وهذه األدوار؛ ) م٢٠٠٧،  هدى الناشف(تراها 

  . دورها كممثلة لقيم اتمع وتراثه وتوجهاته -١

 . مل لألطفالدورها كمساعدة لعملية النمو الشا -٢

 . دورها كمديرة وموجهة لعمليات التعلم والتعليم -٣

  : دور المعلمة آممثلة للمجتمع -١

 ، تعزز القيم واملفاهيم واملواقف اإلنسانية؛  يتطلب منها هذا الدور أن تقوم بدور األم  

ك وتعطي القدوة احلسنة يف املظهر والسـلو ،  جيابيةعى إىل تكريس العادات السلوكية اإلوتس

  . واملشاعر اإلنسانية الصادقة

  : ولكي تستطيع املعلمة أن تقوم بدورها هذا البد من

ألنه من املهم ؛  أن تكون قادرة على التواصل االجتماعي مع الطفل ومع أسرته كذلك  _ 

  . أن يتحقق التوافق بني أساليب التنشئة املتبعة يف كل من البيت والروضة

ئة التدريس يف الروضة وأولياء األمور لتبادل اآلراء حـول  تنظيم لقاءات دورية بني هي  _ 

  . أفضل أساليب التربية لألطفال يف هذه املرحلة العمرية

تعريف أسر األطفال باألساليب اليت تتبعهـا الروضـة إلشـباع حاجـات األطفـال        _ 

  . ومساعدم على حتقيق مطالب النمو
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ي يؤهلها لتكون منوذجاً إجيابياً لألطفال أن تكون على قدر من النضج االجتماعي واخللق  _ 

  . يف كل تصرفاا ا حيتذىوقدوة 

لقيمه حىت حترص على تعزيز االجيـايب  ؛  ومتقبلة،  أن تكون ملمة بثقافة اتمع وتراثه  _ 

  . منها

  . االجتاه السليم الذي جيمع بني أصالة املاضي وتطلعات املستقبل إىلأن تقود األطفال   _ 

 : لمعلمة آمساعدة لعملية النمودور ا -٢

 ، إن عملية النمو حباجة إىل توجيه ومؤازرة وإتاحة فرص وإمكانات وتقـومي مسـار  

  :  وهذا ما ميكن أن تقوم به معلمة الروضة من خالل اإلجراءات التالية

 ، توفري املناخ النفسي الذي يشعر الطفل باألمان والطمأنينـة واالسـتقرار العـاطفي    

 . ومينحه الثقة بالنفس،  االنطالق والتعبري عن ذاتهويشجعه على 

 يالعقلي واملعريف والوجداين والنفسمن النمو  مساعدة كل طفل على حتقيق أقصى قدرٍ 

 .   تقدمه من خربات ومواقف داخل الروضة من خالل ما واحلركي

تغلب وال ، مجيايب عن ذوااملفهوم اإلوتنمية ،  االهتمام بتعزيز ثقة األطفال يف أنفسهم 

 . لدى بعض األطفال جيابية عن الذاتعلى العقبات اليت حتول دون إجياد الصورة اإل

 ، العمل على إشباع حاجات األطفال اجلسـمية والعقليـة والنفسـية واالجتماعيـة     

 . ومساعدم على حتقيق مطالب النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة

،  مساعدم على مواجهة مواقف اإلحباطو،  مراعاة صحة األطفال النفسية واجلسمية 

 . وتشجيع السلوك املرغوب فيه وتثبيته

 . ومراعاة الفروق الفردية،  جتنب مقارنة األطفال بعضهم ببعض 

 . وتكوين مجاعات لعب تلقائية،  تشجيع األطفال على التفاعل االجتماعي 

والتسـجيل  وتنمية مهارات املالحظة والوصـف والتشـخيص   ،  متابعة منو األطفال 

 . لتوظيفها يف عملية تقومي أداء منو كل طفل مبا يتناسب مع قدراته
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   : دور المعلمة آمديرة وموجهة لعمليات التعلم والتعليم  -٣

 ، والتنظيم،  التخطيط : م يف كل مرحلة من مراحل العملية التعليميةللمعلمة دور مه  

،  وموجهة خلربات األطفال ومسرية منـوهم بصفتها مديرة هلذه العملية ،  والتقومي،  والتنفيذ

  : دورها هذا القيام باآليت نويتضم

وتشجيعهم على أخذ املبادرة وتقـدمي  ،  إشراك األطفال يف عملية ختطيط أنشطة التعليم 

 . أفكار ميكن أن تفتح أمام األطفال جماالت جديدة

وتوجيـه  ،  ختلفةتوضيح األهداف اليت حيققها األطفال من خالل ممارستهم لألنشطة امل 

حيقق هلم النمو بشكل متكامل جسمياً وحركيـاً ونفسـياً واجتماعيـاً     إىل مانشاطهم 

 . وخلقياً ومجالياً

إثارة الدافعية للتعلم من خالل التنويع يف األنشطة والوسائل التعليمية واملواد واخلامات  

تاحة يف البيئة مـن  وتوظيف كل اإلمكانات املادية والبشرية امل،  وخمتلف مصادر التعلم

 . جل إثراء العملية التعليميةأ

التنويع يف طبيعة األنشطة واخلربات مبا يتفق والفروق الفردية بني األطفال يف مستويات  

 . النمو واالهتمامات

وتنمية الـتفكري االبتكـاري   ،  مساعدة األطفال على اكتساب مهارات التعلم الذايت 

 . أفكارهم ومشاعرهم حركيا وفنيا ولغويا وتشجيعهم على التعبري عن،  لديهم

 .وتنظيم وقت األطفال،  وتشجيع العمل اجلماعي،  التجديد املستمر يف املناخ التربوي 

ويتـيح  ،  تنظيم غرفة النشاط بشكل حيدد االستفادة القصوى من إمكانات الفصـل  

رة دون أن واستخدام املواد املتـواف  ، الفرصة ألكرب عدد من األطفال ملمارسة نشاطهم

 . يكون ذلك على حساب اآلخرين

 . ألطفاهلا واحترام املعلمة،  ويتمثل يف توفري جو من احلرية املنظمة : حسن إدارة الصف 

تقدميها لألطفـال ليصـنعوا منـها    واستغالل املواد واخلامات املتوافرة يف البيئة احمللية  

  . لطبيعةاألطفال على مجع أشياء من ا ع، وتشجي وسائلهم التعليمية
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وعمـل   ، من منو يف شىت اـاالت  هوتقومي أدائهم وما حققو،  متابعة نشاط األطفال 

تدرب الطفل على  ا، كم بطاقات متابعة تدون فيها املعلمة ما خيص كل طفل على حدة

 .  )٢٢-١٩ص .ص( . أن يصبح مقوما جيدا ألدائه

نقال عن مرتضى ) م٢٠٠٥ ، ندى حمامدة(وال ختتلف أدوار معلمة رياض األطفال عند 

  " : واليت ميكن إمجاهلا بالتايل

إن دور معلمة الروضـة ال يقتصـر علـى     : دور معلمة رياض األطفال كبديلة لألم .١

،  بل إن هلا أدواراً ذات وجوه وخصائص متعددة؛  التدريس وتلقني املعلومات لألطفال

،  نـازهلم ألول مـرة  فهي بديلة لألم من حيث التعامل مع أطفال تركوا أمهـام وم 

  لذا فإن مهمتها مساعدم على التكيف واالنسجام؛  ووجدوا أنفسهم يف بيئة جديدة

كما أن دورها جيب أن يكون دور املعلمة اخلبرية يف فن :  دور املعلمة يف التربية والتعليم .٢

ا تتعامل مع أفراد حيتاجون إىل الكثري من الصرب واإلملـام بطـرق   إحيث ؛  التدريس

 . التدريس احلديث

وعليها مهمة تنشئة األطفال ،  فهي ممثلة لقيم اتمع : دور املعلمة كممثلة لقيم اتمع .٣

وتستخدم األسـاليب  ،  تنشئة اجتماعية مرتبطة بقيم وتقاليد اتمع الذي يعيشون فيه

 . املناسبة

بـني املـرتل   فاملعلمة حلقـة اتصـال   :  دور املعلمة كقناة اتصال بني املرتل والروضة .٤

وعليها مساعدة الوالـدين   ، فهي القادرة على اكتشاف خصائص األطفال، والروضة

 .  حل املشكالت اليت تعترض طريق أبنائهم يف مسريم التعليمية على

مـن أساسـيات العمـل    :  لة عن إدارة الصف وحفظ النظام فيهؤودور املعلمة كمس .٥

واملعلمة الناجحـة   حلرية يف رياض األطفال ،التربوي للمعلمة توفري النظام املرتبط مع ا

وتشجع الطفل على التعبري احلـر يف  ،  هي اليت تقوم باجلمع بني انضباط الطفل وحريته

 . روح من حب الطاعة

على معلمة الروضة أن تطلع على :  دور معلمة الروضة كمعلمة ومتعلمة يف الوقت ذاته .٦
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وتطـور مـن   ،  وأن جتدد من ثقافتها،  جديد يف جمال التربية وعلم النفسكل ما هو 

 . متبعة األساليب التربوية احلديثة،  قدراا

تقوم املعلمـة بتحديـد قـدرات األطفـال     :  معلمة الروضة كموجهة نفسية وتربوية .٧

وبالتايل تستطيع حتديد األنشطة واألساليب والطرائـق املناسـبة   ،  واهتمامام وميوهلم

والتعاون ،  أن حتدد املشكالت اليت يعاين منها الطفلكما جيب عليها .  لتلك اخلصائص

واختاذ التدابري الوقائية للطفل قبل ظهور ،  مع املرشد النفسي يف عالج تلك املشكالت

 . )١٧٧-١٧٥ص.ص. ( "مشكالت نفسية أخرى

  : أساليب التعامل مع األطفال  -٤
ليت جيـب  السلبية اأن هناك الكثري من املظاهر إىل ) م٢٠٠٦،  نوال ياسني(شارت أ  

وكما تعددت هذه املظـاهر  ،  حىت ال تنمو يف داخلهم مع األيام؛  إزالتها من نفوس األطفال

  : ومن هذه األساليب؛  تعددت األساليب الوقائية يف توجيه سلوك األطفال حنو األفضل

  . )املعلمة القدوة( أسلوب القدوة -١

 . التعامل مع الطفل حسب خصائصه العمرية -٢

 . حلاجات الفردية لكل طفلمراعاة ا -٣
فهي الراشدة عليها أن تتقرب من الطفل ،  التعامل مع الطفل بأسلوب مفتوح منطقي -٤

ومتد له يد العون واملساعدة لتدعمه يف منـوه  ،  بأن جتعله مرناً؛  حتاول فهم سلوكهو
 . الطبيعي املستمر

 . وضع أنظمة واضحة اخلطوط وحمددة الكلمات واملواضيع -٥
 . جل التوصل إىل الضبط الداخليأالثبات يف التعامل مع األطفال من املثابرة و -٦
 . تعليم األطفال من خالل التعامل معهم باللني والرفق والرمحة -٧
 . عرض بدائل سلوكية مقبولة -٨
وهـذا  ،  لنضمن الثبات له واالستقرار يف ذات الطفل؛  االستمرار يف توجيه السلوك -٩

ألن توجيه سلوك الطفل يبـدأ قبـل دخولـه    ؛  حيتم التعاون مع البيت لتحقيق ذلك
 . )٢٠٤-٢٠٣ص .ص( . الروضة
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  : املعوقات املادية والبشرية واملعنوية وكيفية التغلب عليها يف مدارس أطفال الدمج -٥
 وترى الباحثـة أن  ، عملية الدمجاخلدمات اليت تسهل ) م٢٠٠٦، عامر وعامر(ذكر 

وعليه ميكن إيضاح هذه املعوقات ،  نامج الدمجعدم توفر هذه اخلدمات يعترب من معوقات بر

  : كالتايل

؛  عدم توفري األجهزة أو الوسائل واملعينات اخلاصة باملعاقني حسب نوع ودرجة إعاقام -١

،  ت الطبيـة والسماعا،  وطابعات برايل،  الكراسي املتحركة : ومن بني هذه األجهزة

  . واألجهزة التعويضية

ليت متنع املعاقني جسدياً وبصرياً مـن التحـرك واالنتقـال    وجود احلواجز العمرانية ا  -٢

وعـدم اتسـاع احلمامـات    ،  وضيق مداخل األبنية واألبواب،  كالسالمل؛  بسهولة

 . للكراسي املتحركة

وعدم وجود ممرض دائم ومشرف اجتماعي ونفسي ملسـاعدة  ،  قلة اإلشراف الصحي -٣

 . هؤالء الطالب على التوافق والتعايش مع األسوياء

 . قلة تقبل جمتمع املدرسة لإلعاقة واحلاالت املتنوعة -٤

، طريقة برايل للمكفوفني : مثل؛  معلم مؤهل للتعامل مع اإلعاقات املختلفةوجود  ندرة -٥

 . عامل مع املعاقنيتوغريها من طرق ال،  وطريقة االتصال الكلي للصم

االت فردية كل لـه  ومعاملة اإلعاقات كح،  صعوبة توفر مناهج مرنة لإلعاقة الفكرية -٦

 . طبيعة وظروف وخصائص معينة جيب مراعاا

وبالتايل عدم يئة اجلو املناسـب لتلقـي   ،  عدم تفهم إدارة املدرسة لقدرات املعاقني  -٧

  .  )٩٠ص ( . التعليم
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 الدراسات السابقة
ألجنبية العربية وا تتناول الدارسة يف هذا الفصل عدداً من البحوث والدراسات السابقة        

  . اليت تتصل مبشكلة الدراسة احلاليةم و٢٠٠٦ إىل عامم ١٩٨٧اليت أجريت من عام 

وأجراها حول تطوير أساليب التـدريس  ،  )م١٩٨٧(بدراسته عـام  (Martin) قام  مارتن

وذلك من خالل برنامج ،  من أجل حتسني سلوك وأسلوب معلمات رياض األطفال التدريسي

،  ت اتمع بإحدى الضواحي يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة   طبق يف إحدى كليا يبتدري

وتزويـدهن   ، وهدف الربنامج إىل تصميم مناذج تدريبية تعليمية ملعلمات ريـاض األطفـال  

وتدريبهن على حتليل أمناط أسـاليب  ،  مبعلومات حقيقية عن منوذج نظري للتدريس الشرطي

  . يةوأيضا على تقييم سلوكيان التدريس،  تدريسهن

وقد ساعدت حلقات املناقشة املصاحبة للتدريب على توسيع خربان التربوية املتعلقة 

وقد ساعد عرض الوسـائل  ،  يح تأثري القيم الشخصية للمعلماتباإلضافة إىل توض،  باملنهج

  .تنمية شخصية الطفل  وعلى،  على حتسني أساليب التدريسالتعليمية 

املشكالت الـيت تواجـه ريـاض     : دراستها ، )م١٩٨٩(يسريه طرابزوني ،  كما أجرت  

  . األطفال يف مدينة الرياض من وجهة نظر املديرات واملعلمات

هدفت الدراسة إىل الكشف عن املشكالت اليت تواجه كالً من مديرات ومعلمـات  
نية فيما يتعلق باجلوانب امله رياض األطفال مبدينة الرياض التابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات

  . والتعليمية واإلدارية والتنظيمية واجلوانب ذات العالقة بالتجهيزات واملرافق واخلدمات
مشلت عينة الدراسة مجيع أفـراد جمتمـع   و،  عشرة روضة طبقت الدراسة على ثالث

 )٩٣( نيوتسـع  مديرة وثـالث  )١٣( وطبقت الدراسة ميدانياً على ثالث عشرة،  الدراسة
  : وتوصلت النتائج إىل العديد من املشكالت يف اجلوانب التالية،  معلمة مبدينة الرياض

عدم كفاية الوسائل التعليميـة والتقنيـات احلديثـة    :  مشكالت اجلانب التعليمي  -١
  . واأللعاب

فيهـا  إن الروضات اخلاضعة للدراسة ال تتوفر  : مشكالت اجلانب الصحي والتغذية   -٢
 .ل مع عدم وجود مطبخ مناسب هلاوال تقدم وجبة لألطفا فحوصات طبية مناسبة ،
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 -موضع الدراسـة   - كانت أغلب مباين رياض األطفال : مشكالت املباين واملرافق   -٣

 . غري مناسبة الحتياجات األطفال اليوميةو؛  غري صاحلة من حيث السعة واألثاث

إضافة إىل وجـود قصـور يف   ،  عدم توافر مرشدة تربوية : مشكالت اجلانب املهين   -٤

 . وظهرت احلاجة إىل تقدمي دورات تدريبية هلن،  عداد املديرات واملعلماتتأهيل وإ

 . تتمثل يف عدم كفاية املخصصات املالية : مشكالت إدارية   -٥

عدم وجود مشاركة كافية من جهة أوليـاء   : مشكالت يف التعامل مع أولياء األمور   -٦

 . ال يتم بكيفية منتظمةن االتصال باألولياء إو،  مادية أو عينيةكانت سواء  ؛ األمور

دراسة مقارنة ملفهوم الذات بني األطفال : حيث أا  ، )م١٩٩٠( ، تلتها دراسة النقيثـان  

معرفة طبيعة مفهوم الذات لدى األطفـال   ىلإوهدفت الدراسة ،  املتخلفني عقلياً واألسوياء

لذات لدى األطفـال  ومقارنة ذلك مبفهوم ا،  املتخلفني عقلياً من فئة التخلف العقلي البسيط

  . األسوياء

املدارس مبدينة الرياض واملـتخلفني مـن   بقت الدراسة على بعض األسوياء يف وقد ط

حيـث  ؛  سـنة  ١٥-٦معهد التربية الفكرية للبنني مبدينة الرياض ممن تتراوح أعمارهم بني 

يـة  ومثان،  طفال من األسـوياء ) ٩٠( منها تسعون،  طفال) ١٧٨( تكونت عينة الدراسة من

  .     طفال من املتخلفني) ٨٨( ومثانون

وتوصلت الدراسة إىل أنه ال توجد فروق يف مفهوم الذات بني األطفـال األسـوياء     

ويرجع ذلك إىل أن الطفل السـوي لـيس لديـه إدراك للخصـائص      واألطفال املتخلفني ،

أو ،  أو اجلسـمية  ، يف الناحية العقليـة ؛  والصفات االجيابية أو السلبية اليت يتصف ا سواء

  .نه ليس لديه إدراك ملا جيب عليه أن يكون يف هذه النواحيأي أ؛  أو االجتماعية،  االنفعالية

أثر املعلومات يف تغيري االجتاهـات حنـو   :  بدراسة حول،  )م١٩٩٠( ، كما قام الشـخص

ري اجتاهـات  حيث أجرى دراسته دف تأثري املعلومات اليت تتعلق باملعاقني يف تغـي  . املعوقني

وقد حددت املفاهيم ،  املعلمني وطالب اجلامعات والتالميذ يف املدارس والوالدين حنو املعوقني

  . واملعلومات املستخدمة يف تغيري االجتاهاتباإلعاقة واالجتاه حنو املعوقني املتعلقة 
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وقام الباحث مبراجعة نتائج الدراسات السابقة اليت استخدمت معلومـات تتضـمن   

ومفهـوم التربيـة    واإلعاقة وفئات املعوقني وخصائصـهم ، اهيم املتعلقة بالفروق الفردية فامل

واألساليب املتبعة يف تغيري اجتاهات األفراد حنو املعوقني واليت كانت قد قُدمت هلـم  ،  اخلاصة

 ، وأفـالم الفيـديو  ،  وحلقـات املناقشـة  ،  والقراءة احلرة،  من خالل املقررات الدراسية

  . اتواملذكر

  : لت الدراسة إىلوتوص

العـريب حنـو   إمكانية استخدام هذه املعلومات يف تغيري اجتاهات خمتلف أفراد اتمـع   -١

  . جيابيةاملعوقني لتصبح أكثر إ

أن استخدام هذه املعلومات يؤثر بدرجة إجيابية عالية على اجتاهات املعلمني حنو املعوقني  -٢

املعلمني إىل حث تالميذهم العاديني على التفاعل  وهذا بالتايل يدفع،  يف املدارس العادية

 .مع أقرام املعوقني ومساعدم على االندماج معهم يف مجيع األنشطة باملدرسة 

 . الحتكاك املباشرهو إتاحة فرصة اتغيري االجتاهات أفضل أسلوب ل -٣
بـاملعوقني  يف تغيري االجتاهات من خالل بث الربامج اليت تتعلق  اًإن لوسائل اإلعالم دور -٤

ن لطريقـة  حيث إ؛  كرب عدد ممكن من أفراد اتمعأواملعلومات القيمة اليت حتتويها إىل 
  .  وأسلوب جيد يف تغيري االجتاهات السلبية اًكبري اًتقدمي املعلومة أثر

دمج املعوقني يف املدارس العادية بني  :املتمثلة يف بدراسته  ، )م١٩٩٢( ،وأعقبـه النصـراوي 
  . واملوضوعات العلميةالشعارات 

هدفت الدراسة إىل إعطاء حملة شاملة عن موضوع أو قضية الدمج اليت تبنته عدد كـبري  
  . من الدول على أساس أا من أولويات التربية اخلاصة

وقد قام بعمل مقارنة بني إعداد املعاقني يف املراكز ،  وذكر يف دراسته مفاهيم عن الدمج
واستعرضت .إلجيابيات والسلبياتمن حيث ا؛  اقني يف املدارس العاديةوإعداد املع،  اخلاصة م

سواء يف العـامل  ؛  دراسته الصعوبات املتعلقة بالدمج فيما يتعلق باإلعاقة واإلمكانات املتاحة هلا
يف إجنـاح   اًكـبري  اًأن للمعلمني دور توأوضح.أو يف دول العامل الثالث خاصة،  املتقدم عامة

  :منها  ، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج . جيابية حنو الدمجإديهم مواقف الدمج إذا كانت ل
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وحتديد حاجاته وإمكاناته قبل دجمه يف الفصـول  ،  البد من تقومي قدرات التلميذ املعوق -١

  . العادية

ال يتجاوز تلميذين يف الفصل  أن يكون عدد التالميذ الذين ينبغي دجمهم يف البداية قليالً -٢

 . العادي

وحتقيق اهلدف املرجـو  ،  ة تدريب املعلمني على التعامل مع املعوقني إلجناح الدمجضرور -٣

 . ألن املعلم يف الوطن العريب يفتقر إىل معرفة قضايا التربية اخلاصة؛  منه

  .      إن إجياد فريق متعدد االختصاصات أمر مطلوب لتويل عملية الدمج  -٤

رت دراستها حول الدور الذي تقوم به املربيـة  فقد أج،  )م١٩٩٤(،  (Clark)كالرك أما    

وانطلقت الباحثة يف دراستها من النتائج اليت أسـفرت عنـها   ،  أو املعلمة يف رياض األطفال

وكلها تشري إىل أن املعلمة أو املربية يف ،  البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية يف هذا اال

ر عمل الفريق الذي خيصص جهده ووقتـه يف  مؤسسات رياض األطفال متارس دورها يف إطا

وأن هؤالء املعلمات أو املربيات يشغلون األطفـال يف  ،  رعاية األطفال والتفاعل املباشر معهم

  . عدة نشاطات مصممة بصفة خاصة لتنمية التفكري التأملي

وتوصلت الدراسة إىل أن الدور الذي تقوم به املعلمات واملربيات يف مؤسسـات ريـاض       

 إىل ليات الدور تعتمـد  ؤووأن مهام ومس،  ألطفال خيتلف اختالفا جوهريا من روضة ألخرىا

حد كبري على شخصية املعلمة أو املربية وقدراا واستعداداا ومبادراا وخصـائص روضـة   

  . األطفال اليت تعمل ا

رعاية أطفال مـا   ها يف دراست،  )م١٩٩٤(، ثم تولت رعاية األطفال الباحثة رناد اخلطيـب         

  .قبل املدرسة يف منطقة اخلليج العريب خالل عقد التسعينات 

الل عقد التسـعينات تتعـرض لعـدد مـن     وكشفت الدراسة أن دول اخلليج العريب خ    

  : وهذه التحديات هي ؛ التحديات

 . التحدي العقدي 

 . التحدي االجتماعي 
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 . التحدي االقتصادي 

 . التحدي الفكري والثقايف 

 . التحدي السياسي 

 . التحدي التكنولوجي وتدفق املعلومات 

وكشفت الدراسة أيضاً أنه البد من إعادة النظر يف النظم التربوية التقليديـة يف دول  

ألن الثورة العلمية والتكنولوجيا اليت شهدها العامل قد انعكست علـى مؤسسـات    ؛ اخلليج

وخطر  من مشاكل يف تربيتهم وإعدادهم ،و أن أطفال دول اخلليج يعانون ،  رياض األطفال

  :وتوصلت الدراسة إىل  . املربيات األجنبيات

وذلك من خالل وضع  كون بتحصني أجيال املستقبل ،ن مواجهة حتديات املستقبل تأ 

  .   افتراضات التطور املستقبلي 

قدمي مشروع ملنطلقات ومبادئ عامة مشتركة لتطوير رعاية أطفال مرحلة مـا قبـل    

  . رسة يف دول جملس التعاون اخلليجياملد

والتنسـيق  ،  أن الدول العربية  اخلليجية مطلوب منها أن تعمل على زيادة جهودهـا  

  . وإعداد األحباث للتنبؤ باملستقبل،  فيما بينها

حيث أجـرت  ؛  ، بواقع رياض األطفال وتقوميه ) م١٩٩٤( ، وقد اهتمت مها دبور    

. ؤسسات رياض األطفال احلكومية واألهلية يف مدينة الرياضتقومي الوضع احلايل مليف دراسة 

واليت قامت بتحديد ماهية اإلمكانيات املادية والبشرية املتـوافرة لـدى ريـاض األطفـال     

  . ومدى مالءمتها ملقاييس الروضة النموذجية،  احلكومية واألهلية

حلكومية واألهليـة  توصلت تلك الدراسة إىل أن املرافق املتوفرة لدى رياض األطفال ا  
أي افتقار ريـاض األطفـال   ؛  على درجة حتقيق أهداف الروضةتعاين من نقص واضح يؤثر 

احلكومية واألهلية على السواء إىل شروط الروضة ومواصفاا النموذجية مما يعيـق حتقيـق   
  .  الروضة ألهدافها األساسية املرسومة هلا

ايات املهنية الالزمـة ملعلمـات ريـاض    الكف )م١٩٩٦(، كما حددت دراسة وفاء النعيم 
  : وهدفت تلك الدراسة إىل.األطفال يف اململكة العربية السعودية ودولة الكويت
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 حتديد أمهية الكفايات املهنية الالزمة ملعلمات رياض األطفـال يف دولـيت املقارنـة ،     

ت رياض وكشف الصعوبات اليت حتول دون متكن معلما،  والوقوف على مستوى إتقان هلا

  . وحتديد األساليب اليت تؤدي إىل تنمية تلك الكفايات،  األطفال من تلك الكفايات

رياض األطفال احلكومية واألهلية وموجهان التربويات  طبقت الدراسة على معلمات  

 منها،  معلمة وموجهة )٨٣٣( مت اختيار عينة عشوائية قوامها ، يف مدينيت الرياض والكويت

موجهة ومعلمة من دولـة   )٣٦٧( و،  موجهة من اململكة العربية السعوديةمعلمة و )٤٦٦(

  : وتوصلت الدراسة إىل.الكويت

أن أهم الصعوبات اليت حتول دون متكن معلمات رياض األطفال من الكفايات املهنية 

،  وعدم توافر الدورات التربويـة املتخصصـة   قلة املصادر التربوية ، :الالزمة هلن تتمثل يف 

م تضمني املقررات التربوية يف برنامج إعداد معلمات رياض األطفال لكثري من عناصـر  وعد

  .إضافة إىل افتقار النشرات اإلشرافية إىل توجيه املعلمات للنمو املهين الذايت،  الكفايات املهنية

اجتاهات حيث أجرا يف التعرف على  ، )م١٩٩٦(، كما بينت العالقات دراسة حصة الفايز 

ت رياض األطفال حنو دمج األطفال ذوي احلاجات اخلاصة مع العاديني يف مؤسسـات  معلما

  :منها  ؛ وهدفت الدراسة إىل العديد من األهداف . رياض األطفال وعالقتها بأدائهن الوظيفي

حنو دمج األطفال ذوي احلاجـات   األطفال التعرف على منط اجتاهات معلمات رياض

واشتمل جمتمع الدراسة على مجيع معلمات ،  رياض األطفال اخلاصة مع العاديني يف مؤسسات

 منـهن ،  معلمة )١٤٣٣( رياض األطفال احلكومية واألهلية يف مدينة الرياض والبالغ عددهن

، مت  معلمة رياض األطفـال األهليـة   )٩٧٥( و،  معلمة رياض األطفال احلكومية )٤٥٨(

حيث بلغ إمجايل أفراد عينة ؛  طفالمن جمتمع الدراسة من معلمات رياض األ%  ٥٠اختيار 

  : وتوصلت الدراسة إىل . معلمات) ٧٠٦( الدراسة

ن اجتاهات معلمات رياض األطفال حنو دمج ذوي احلاجات اخلاصة مع العـاديني يف  أ -١

  . جيابيةإلمؤسسات رياض األطفال اتسمت باحملايدة مع ميل طفيف حنو ا

لتربية اخلاصة لديهن اجتاهـات أكثـر   ن املعلمات املتخصصات يف رياض األطفال واأ  -٢
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جيابية حنو الدمج من املعلمات احلاصالت على مؤهل جامعي تربوي أو غري تربوي أو إ

 . مؤهل غري جامعي

ن املعلمات الاليت شاركن يف عدد أكرب من الدورات التدريبية لديهن اجتاهات أكثـر  أ -٣

 . حدةاجيابية حنو الدمج من نظريان الاليت شاركن يف دورة وا

 . جيابية من املعلمات الالئي مل يطبقن الدمجإن املعلمات الالئي طبقن الدمج أكثر أ -٤

كمـا  ،  ن تأييد املعلمات للدمج يستند إىل مربرات تنبع من الفوائد اليت حيققها الدمجأ -٥

  .  أن معارضتهن للدمج تستند إىل مربرات تنبع من مضاره

للوقوف علـى  تجديدات التربوية يف دراستها على ال )م١٩٩٧(، وقد ركزت أمساء اليحيـا 

اجتاهات املعلمات وأولياء األمور حنو التجديدات التربوية يف مؤسسات ريـاض األطفـال يف   

التربويـة   تهدفت الدراسة إىل الوقوف على رؤية أمهية التجديدا.  اململكة العربية السعودية

وكشف مدى اخـتالف   ، السعوديةاليت طبقتها مؤسسات رياض األطفال يف اململكة العربية 

،  إدراك املعلمات وأولياء األمور ألمهية تلك التجديدات التربوية باختالف متغريات الدراسـة 

ومدى اخـتالف تلـك التجديـدات    ،  إضافة إىل حتديد منط اجتاهام حنو تلك التجديدات

  . باختالف متغريات الدراسة

مت اختيارهم بطريقة ،  ويل أمر )٦٨٢( و،  لمةمع) ٧١٤( طبقت دراستها على عينة قوامها    
 ، وجدة ، الرياض : هي ؛ عشوائية طبقية من مخس مدن من خمتلف املناطق اجلغرافية للمملكة

  : والتجديدات التربوية املتمثلة يف الدراسة هي . وأا،  و تبوك ، والدمام
  تقومي منو الطفل -          ة الصفيةالبيئ -   

  قومي اخلربات التربويةت -      ع األمهاتتوطيد العالقات م -
  النمو املهين للمعلمات -        فلجيه سلوك الطتو -

  : من أمهها؛  توصلت الدراسة إىل عدة نتائج
جيايب لدى املعلمات وأولياء األمور حنو التجديدات التربوية اليت شـهدا  إيوجد اجتاه 

جيابية من أولياء األمور جتـاه  إأكثر واجتاهات املعلمات ،  مؤسسات رياض األطفال يف اململكة
  .    تلك التجديدات
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مضـامني  من خالل دراستها على القدوة ،  )م١٩٩٩(، وقد أكدت دراسة مضاوي الراشد 

  . مفهوم القدوة كما تدركها معلمات رياض األطفال ودرجة ممارستهن هلا

ـ  ،  هدفت الدراسة إىل التعرف على مضامني مفهوم القدوة تالف وحتديد مـدى اخ

والوقوف على درجة ممارسة هذه املضـامني يف  ،  إدراك معلمات رياض األطفال هلذه املضامني

  . الواقع

اقتصرت الدراسة على بعض معلمات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة الرياض       

 )٤٠( معلمة بواقع مخس معلمات مـن  )٢٠٠( بطريقة عشوائية طبقية وعددهن اختيارهن مت

  : من أمهها؛  وقد توصلت الدراسة إىل نتائج.أطفال حكومية وأهليةروضة 

  . تعلم األطفال من مناذج القدوة احمليطة م كثرياً من األشياء 

  . العناية بالسلوكيات واستخدامها يف التعلم 

من خالل معرفـة   ، يف دراستها مبدارس رياض األطفال) م٢٠٠٢(، كما اهتمت نوف املالكي     

وهدفت الدراسة إىل حتديـد مـدى    . ة منظمات رياض األطفال يف حتقيق أهدافهامدى فعالي

ومدى رضا املستفيدين  فعالية منظمات رياض األطفال احلكومية واألهلية يف حتقيق أهدافها ،

  .واهليئة اإلدارية يف هذه املنظمة اليت تقدم خدماا حتت مظلة الرعاية االجتماعية الشاملة، منها

عينة من منظمات رياض األطفال احلكومية واألهليـة مبدينـة   على جمتمع الدراسة اشتمل     

،  ةشـرقي و،  جنوبيـة و،  مشالية : وقسمت الباحثة مدينة الرياض إىل أربع مناطق الرياض ،

مث قامت باختيار عينة عشوائية للروضات احلكومية واألهلية من كل منطقة وطبقت ،  وغربية

  . عليها االستبانة

كشفت الدراسة عن عدد من املعوقات اليت تعوق فعالية منظمات رياض األطفال وقد 

  :ومنها توصلت إىل  للقطاعني احلكومي واألهلي ،

من املعلمات  اًكبري اًإضافة إىل أن عدد قلة عدد املعلمات واهليئة اإلدارية يف الروضات ، -١

  . يف رياض األطفال اًمتخصص واملديرات غري مؤهالت تأهيالً

حقق أهداف منظمات رياض األطفال اليت حددا الرئاسة العامة لتعليم البنات بنسبة تت -٢
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وقد يرجع سبب ذلك إىل إخالص و تفاين املعلمات ،  كبرية بالرغم من وجود املعوقات

 . يف العمل التربوي

ولكن كانت نسـبة الرضـا   ؛  يتحقق رضا األهايل عما تقدمه منظمات رياض األطفال -٣

 .  أكرب للقطاع األهلي

تصور مقترح لتطـوير إدارات  ، حيث سعى لوضع  )٢٠٠٦(،  وبالنسـبة لدراسـة الـدويش

وهـدفت   . املدارس امللحق ا برامج التربية اخلاصة يف ضوء بعض االجتاهات العاملية املعاصرة

  : الدراسة إىل العديد من األهداف منها

ربية اخلاصة يف اململكة العربية التعرف على واقع إدارات املدارس امللحق ا برامج الت

وحتديد اجلوانب اليت ميكن اإلفادة منها يف تطوير إدارات املدارس امللحق ا برامج ،  السعودية

 استبانتني على عينة ممثلة من حيث طبقت،  التربية اخلاصة يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة

من أجل التعـرف  ،  بويل أمر طال )١٠٠٠( و،  معلماً )٧١١( و،  مديراً ووكيالً )٢٠٦(

على واقع إدارات املدارس امللحق ا برامج التربية اخلاصة بوزارة التربية والتعليم يف اململكة 

من أعضاء هيئة  )١٣٠( وأيضاً طبقت استبانه أخرى على عينة مكونة من،  العربية السعودية

وقسم ،  أم القرىوجامعة ،  معة طيبةوجا،  وجامعة امللك خالد،  التدريس جبامعة امللك سعود

لتحديد مقترحات التطوير يف املدارس  وذلك،  التربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

) ٦٠( و،  امللحق ا برامج التربية اخلاصة بوزارة التربية والتعليم يف اململكة العربية السعودية

  . مديراً )٥٠( و،  مشرفاً

   : عدة نتائج منها وتوصلت الدراسة إىل
أنه ال يتم اختيار العاملني يف املدارس امللحق ا برامج التربية اخلاصة بناًء علـى معـايري    

  . حمددة
  . عدم إعداد دورات تأهيلية للعاملني يف املدرسة قبل البدء بعملية الدمج 
  . مأن مديري ومعلمي التعليم العام يتقبلون دمج ذوى االحتياجات اخلاصة يف مدارسه 
هناك عدد من الصعوبات واملعوقات اليت حتد من فاعلية إدارات املدارس امللحق ا برامج  

  . التربية اخلاصة
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أن املدارس اليت امللحق ا برامج التربية اخلاصة ال تقوم على رؤية ورسالة متيزهـا عـن    

  . غريها من املدارس األخرى

  : التعليق على الدراسات السابقة
  : السابق هلذه البحوث والدراسات ما يلييتضح من العرض 

؛  فمنها ما تعلق مبؤسسات رياض األطفال من حيـث أهـدافها  ؛  أن الدراسات تنوعت  -

 املالكي كما يف دراسة نوف؛  منها بالرغم من وجود بعض املعوقات اًا حتقق جزءإحيث 

 رابـزوين ط يسـرية و) م١٩٩٤( دبـور مهـا   : دراسة كل من نيف حني أ )م٢٠٠٢(

وبـالرغم  ،  املعوقات واملشاكل اليت تواجه مؤسسات رياض األطفالأظهرت  )١٩٨٩(

 املطلوب ىبينهما إال أن املعوقات هي نفسها تقريباً مل تتغري باملستو يسريمن البعد الزمين ال

وتتعلق بالدراسة احلالية يف وجود نفس املعوقات تقريباً اليت تؤثر علـى حتقيـق برنـامج    

لتشترك مـع الدراسـتني    )م٢٠٠٢( وجاءت دراسة املالكي .املرجوة الدمج ألهدافه 

السابقتني يف بعض املعوقات متمثلة يف وجود عدد كبري من املديرات واملعلمـات غـري   

  . يف رياض األطفال اًمتخصص مؤهالت تأهيالً

بأطفال دول اخللـيج العربيـة وكيفيـة    ) م١٩٩٤( وقد انفردت دراسة رناد اخلطيب  _ 

  . وحتصينهم من حتديات املستقبلإعدادهم 

أن مؤسسات رياض األطفال طرأ عليها بعـض  ) م١٩٩٧( أوضحت دراسة أمساء اليحيا  _ 

  . واهتمت باجتاهات املعلمات وأولياء األمور جتاه التجديدات،  التجديدات التربوية

ـ ،  )م١٩٩٩( اهتمت دراسة كل من مضاوي الراشد  _  ،  )م١٩٩٤( Clarkالرك وك

مبعلمة رياض األطفال من حيث الدور الذي تقـوم بـه   ) م١٩٨٧( Martin مارتنو

نه أو ، مل دوما على حتسني مستوى تدريسهاواألساليب املناسبة يف التدريس من أجل الع

  .حيث تعترب القدوة املناسبة اليت حيتذي ا أطفاهلا؛  لية كبريةؤويقع على عاتقها مس

 ؛ الكفايات املهنية الالزمة ملعلمة رياض األطفـال ب )م١٩٩٦( اهتمت دراسة وفاء النعيم  _ 

  . كوا تقوم بدور فعال يف تربية الطفل وتنمية مفاهيمهل
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وأوضـحت  ،  من الدراسات اليت اهتمت بقضية الـدمج  )م١٩٩٢(دراسة النصراوي   _ 

) م٢٠٠٦( هتم أيضـاً الـدويش  كما ا،  جل إجناح عملية الدمجأاخلطوات املناسبة من 

ارية للمدارس امللحق ا برامج التربية اخلاصة وتطويرها مـن أجـل إجنـاح    باجلهة اإلد

  .الدمج

يف  اًكـبري  اًيف دراسته أن للمعلومات املتعلقة باملعاقني دور) م١٩٩٠( وقد أكد الشخص  _ 

  . إلجيابية حنو املعوقني اىلإتغيري اجتاهات أفراد اتمع 

ياض األطفال ملعرفـة اجتاهـان حنـو    مبعلمات ر )١٩٩٦( انفردت دراسة حصة الفايز  -

  . أدائهن للعملية التربوية لكون اجتاهان تؤثر على؛ الدمج

حيث أظهرت عدم  ؛) ١٩٩٠( دراسة النقيثانفأما الدراسة اليت اهتمت باملتخلفني عقليا   -

  . وجود فروق بني األطفال األسوياء واألطفال املتخلفني ملفهوم الذات لديهم

كذلك من تستفيد و،  دارسة من الدراسات السابقة يف إعداد أداة الدراسةوسوف تستفيد ال

أنواع األساليب اإلحصائية املستخدمة ومن نتائجها وتوصياا يف حتديد مسـار اإلطـار   

  .  - بإذن اهللا تعاىل - النظري يف الدراسة احلالية
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  ثالث الفصل ال
وحتـدد  ،  ناول الباحثة يف هذا الفصل منهج الدراسة الذي استخدمته يف دراستهاتت

واسـتعراض أداة الدراسـة    جمتمع الدراسة وعينة الدراسة مع توضيح كيفية اختيار العينة ،

ناول الدراسـة امليدانيـة   تكما ت،  املستخدمة يف البحث وإجراءات التحقق من صدقها وثباا

 .    حصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات وحتليلهاواألساليب اإل

 : Methodologyمنهج الدراسة  −١

اتبعت الباحثة يف معاجلة هذه الدراسة منهج البحث الوصفي ، وهو املنـهج الـذي   

النـوع مـن   : " بأنه ) م١٩٩٥العساف ، (يقوم بوصف ما هو كائن وتفسريه ، وقد عرفه 

.  "مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينـة كـبرية منـهم   البحوث الذي يتم بواسطة استجواب 

  :وذلك دف ) ١٩١(

الكشف عن املعوقات اليت تواجه معلمات رياض األطفال عند تدريس األطفال ذوي 

  .مع األطفال العاديني ) ختلف عقلي بسيط(التربية اخلاصة 

بغرض وصف طبيعة الظاهرة ودرجة وجودهـا  ) املسحي(ويستخدم املنهج الوصفي   

  .. فقط ، دون أن يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مثالً 

 : The Population& Sample Of The Studyجمتمع وعينة الدراسة  −٢

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع مشرفات ومديرات ومعلمات رياض األطفال الـيت  

املكرمة وجدة التعليميتني والبالغ  تطبق نظام الدمج لفئة اإلعاقة العقلية البسيطة يف مدينيت مكة

  .  معلمة ) ١٧(مديرات ، و ) ٦(مشرفات ، و ) ٣(، منهن ) ٢٦(عددهن 
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  توزيع جمتمع الدراسة من حيث اسم الروضة)  ١( جدول رقم 

 % العدد اسم الروضة
 ١١.٥ ٣ الطفولة اخلاصة
 ١٥.٤ ٤ الرابعة عشر
 ١٩.٢ ٥ البوادي األهلية
 ١٩.٢ ٥ السادسة
 ١٥.٤ ٤ الثامن عشر
 ٣.٨ ١ السابع عشر
 ١٥.٤ ٤ مل حيدد
 ١٠٠.٠ ٢٦ الكلي

  

  توزيع جمتمع الدراسة من حيث اسم الروضة)  ١( رقم شكل 
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روضات اخلاصة بالدمج ) ٦(يتضح من اجلدول أعاله احلصر ملدارس رياض األطفال   

  . فرداً) ٢٦(تعليمية ؛ حيث احتوت على عدد يف مدينيت مكة املكرمة وجدة ال
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  توزيع جمتمع الدراسة  من حيث املنطقة ) ٢( جدول رقم 

 % العدد املنطقة
 ٣٠.٨ ٨ جده

 ٢٦.٩ ٧ مكة املكرمة
 ٤٢.٣ ١١ مل حيدد
 ١٠٠.٠ ٢٦ الكلي

  
  

  توزيع جمتمع الدراسة  من حيث املنطقة ) ٢( شكل رقم 

لم يحدد   
٤٢.٣

مكة  
المكرمة     ؛  
٢٦.٩

جدة  ؛  ٣٠.٨

  
  

يتضح من اجلدول أعاله عدد أفراد العينة وفقا للمنطقة احملددة للدراسـة ؛ حيـث   

أفراد من عينة الدراسة ، واشتملت مدينة جـدة   )٧( اشتملت مدينة مكة املكرمة على عدد

  . أفراد ، والباقي منهن مل يذكرن موقعهن يف االستبانة) ٨( التعليمية على عدد
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  من حيث العمل احلايل) عينة الدراسة( توزيع جمتمع) ٣(جدول رقم 

 % العدد العمل احلايل
 ٦٥.٤ ١٧ معلمة
 ٢٣.١ ٦ مديرة
 ١١.٥ ٣ مشرفة
 ١٠٠.٠ ٢٦ الكلي

  
  
  

  من حيث العمل احلايل )الدراسة عينة( توزيع جمتمع) ٣(رقم شكل 
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مديرات ، ) ٦( معلمة ، و )١٧( يتضح من اجلدول أعاله أن عينة الدراسة متثلت يف  

  . مشرفات مبدينيت مكة املكرمة وجدة التعليمية )٣( و
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  من حيث املؤهل الدراسي) الدراسة عينة( توزيع جمتمع  )٤(جدول رقم 
  

 % العدد املؤهل الدراسي
 ٩٢.٣ ٢٤ تربوي
 ٧.٧ ٢ غري تربوي
 ١٠٠.٠ ٢٦ الكلي

  
  من حيث املؤهل الدراسي)ةالدراس عينة(توزيع جمتمع  )٤(رقم شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يتضح من اجلدول أعاله أن عينة الدراسة احلالية الاليت حيملن مؤهالت تربوية عددهن  
  . فرداً) ٢( فرداً ، والاليت حيملن مؤهالً غري تربوي )٢٤(

 

 :أداة الدراسة  −٣
ال من أجل الكشف عن املعوقات اليت تواجه معلمات رياض األطفال عند تدريس األطف

ذوي االحتياجات اخلاصة مع األطفال األسوياء أعدت الباحثة استبانه جلمع املعلومات مـن  
  .أفراد العينة ، وفيما يلي تشري الباحثة إىل إجراءات بناء االستبانة والتحقق من صدقها وثباا
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א) א :א

ات املشرف علـى  بعد مراجعة أدبيات الدراسة ذات الصلة مبوضوع الدراسة وتوجيه

الدراسة وعدد من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات والكليات وإجراء املقابالت الشخصية مع 

مسؤوالت متخصصات يف جمال الدمج ، قامت الباحثة ببناء استبانة من تدرج ثالثي ـدف  

التعرف على املعوقات اليت تواجه معلمات رياض األطفـال عنـد تـدريس األطفـال ذوي     

  .  مع األطفال األسوياء) ختلف عقلي بسيط( ت اخلاصةاالحتياجا

א) א :א

  : احتوت االستبانة على ثالثة أقسام

  . يشتمل على بيانات وصف العينة  :األول  -

  . يشمل الفقرات اليت تقيس حماور الدراسة واملقسمة إىل أربعة حماور  : الثاين  -

ب عنه العينة ملعرفة ما إذا كان هناك اقتراحـات  عبارة عن سؤال مفتوح جتي  :  الثالث -

  . تسهم يف تطوير تدريس األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة أثناء الدمج

  :وحماور االستبانة تتمثل يف 

  . عبارة )١٧( أساليب التعامل مع أطفال الفئة اخلاصة ويشمل  :  احملور األول

) ١٠( خلاصة ، يف مدارس الـدمج ، ويشـمل  واقع التعامل مع أطفال الفئة ا  :  احملور الثاين 

  . عبارات

  .  عبارة) ٢٣( اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة يف مدارس الدمج ، ويشمل: احملور الثالث 

 أهم معوقات أداء معلمة رياض األطفال عند تدريس أطفال الدمج ، ويشـمل : احملور الرابع 

  . عبارة )٢٨(

א) מ אא א :א

لتحديد درجة االستجابة ؛ حبيث يعطى الدرجـة  ) ليكرت الثالثي(مت استخدام مقياس 

.  لالسـتجابة دائمـا  ) ٣(، و الدرجة  أحيانالالستجابة ) ٢(والدرجة نادرا ، لالستجابة ) ١(

  : وعلى ذلك مت استخدام املعيار التايل للحكم على درجة االستجابة
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درجة تكون درجة االسـتجابة  )  ١.٦٦( إىل ) ١(املتوسط احلسايب من  إذا كانت قيمة 

  . )نادراً(

درجـة تكـون درجـة    )  ٢.٣٣( إىل ) ١.٦٧(احلسايب مـن   طإذا كان قيمة املتوس 

  . )أحياناً(االستجابة 

درجة تكون درجة االسـتجابة  )  ٣( إىل ) ٢.٣٤(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من  

  ) .دائماً(

א)   א :Validityא

أن يقـيس  (  : أن صدق املقياس أو األداة هـو ) م٢٠٠٤عبيدات وآخرون ، (ذكر     

  .  )١٦٨ص . ( )املقياس ما وضع من أجل قياسه

صدق احملكمني وهو ما أتبعته الباحثة وذلك بعرض أداة الدراسة :وله عدة أنواع منها

حمكمـاً مـن   ) ١٤(  احملكمني بلغ عددهم على عدد من ))٣( ملحق رقم(يف صورا األولية 

ذوي اخلربة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس من جامعة أم القـرى ، وكليـة إعـداد    

 : املعلمات مبكة املكرمة ، وجامعة امللك عبد العزيز ، وكلية دار احلكمة ، وذلك يف جمـاالت 

ة اخلاصة ، وأعدت الباحثة املناهج وطرق التدريس ، وعلم النفس ، ورياض األطفال ، والتربي

  :  استمارة خاصة الستطالع آراء احملكمني والتفضل بإبداء آرائهم حول

  . مدى وضوح عبارات االستبانة )١

 . مدى مالءمة الفقرات للمحور الذي تندرج حتته )٢

 . مدى دقة الصياغة اللغوية )٣

 . ستبانةاإلشارة باحلذف أو اإلضافة أو التعديل للفقرات يف أي حمور من حماور اال )٤

وبناًء على آراء احملكمني حول مدى مناسبة االستبانة ألهـداف الدراسـة ، ووفقـا    

لتوجيهام ومقترحام ، مت تعديل صياغة بعض العبارات لغوياً ، وإضافة بعض العبـارات ،  

عبارة موزعة ) ٧٧(عبارة بدالً من ) ٧٨( وحذف بعضها ، ليصبح عدد العبارات يف االستبانة

 . ))٤( ملحق رقم(حماور  على أربعة
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א) א :Reliabilityא
يعطي املقياس نفس ( : أنه) م٢٠٠٤عبيدات وآخرون ، (ثبات األداة كما يرى    

ولكي يتم التأكد من  ) .١٦٩ص ) (النتائج إذا ما أعيد على نفس األفراد ويف نفس الظروف

 : التالية  ثبات االستبانة قامت الباحثة باستخدام الطرق

  ) : ألفا كرونباخ( حساب الثبات بطريقة -أ

، وهذه القيمة )  ٠.٩٥( وجد أن قيمة معامل ألفاكرونباخ للمقياس ككل تساوي   

مرتفعة وتشري إىل أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ، وبالتايل ميكن االعتماد على 

ا كرونباخ جلميع احملاور مرتفعة وتراوحت من كذلك كانت مجيع قيم الف.النتائج والوثوق ا

  . ٠.٩٦اىل  ٠.٩٣

  : حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي -ب

  وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بني 

 .                   درجة كل حمور والدرجة الكلية -١
  

  ) ٥(جدول رقم 
  )احملاور والدرجة الكلية معامل االرتباط بني(حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي 

 الدرجة الكلية احملور

  ٠.٩٦ األول
  ٠.٩٥ الثاين
  ٠.٩٤ الثالث
  ٠.٩٤ الرابع

  ١ الدرجة الكلية

  

مما يشري إىل   ٠.٩٦إىل ٠.٩٤تراوحت قيم االتساق الداخلي من  )٥(من النتائج يف اجلدول رقم 

  . متتع املقياس بدرجة عالية من الثبات
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 : ةتطبيق أداة الدراس −٤
بعد االنتهاء من إعداد االستبانة يف صورا النهائية ، قامت الباحثة بتطبيقها خـالل  

هـ على مشرفات ومـديرات ومعلمـات ريـاض    ١٤٢٨الفصل الدراسي األول من عام 
يف مـديين   )ختلف عقلي بسيط( األطفال احلكومية واألهلية الاليت خضعن لتجربة نظام الدمج

عليهن وذلـك وفقـا للخطـوات     تية ؛ حيث مت توزيع االستبانامكة املكرمة وجدة التعليم
  :التالية
شؤون الطالبات /احلصول على املوافقة على تطبيق االستبانة من وزارة التربية والتعليم )١

مبكة املكرمة واستخراج خطاب مـن وحـدة الدراسـات والبحـوث التربويـة      
ف التربـوي  هـ موجه إىل مديرة اإلشـرا ٨/٨/١٤٢٨خ ت ، وتاريخ /٢٤٦برقم

خطاب ( )املشرفات( لتسهيل مهمة الباحثة يف توزيع االستبانة واستجواب أفراد العينة
 . )١رقم

شؤون الطالبات /احلصول على املوافقة على تطبيق االستبانة من وزارة التربية والتعليم )٢
مبكة املكرمة واستخراج خطاب من وحدة الدراسات والبحـوث التربويـة بـرقم    

هـ موجه إىل مديرة الروضة لتسـهيل مهمـة   ٨/٨/١٤٢٨يخ خ ت ، وتار/٢٤٧
  ).٢خطاب رقم ( )املديرة ، واملعلمات( الباحثة واستجواب أفراد العينة

شؤون الطالبات /احلصول على املوافقة على تطبيق االستبانة من وزارة التربية والتعليم  )٣
مبدينة جدة واستخراج خطـاب مـن وحـدة الدراسـات والبحـوث التربويـة       

هـ موجه إىل أفراد العينة لتسهيل مهمـة  ١٥/٦/١٤٢٨أ ، وتاريخ ٥٩/١/٧قمبر
 ) .٣خطاب رقم (الباحثة يف توزيع االستبانة واستجواب أفراد العينة 

أوضحت الباحثة لبعض أفراد العينة الغرض من هذه الدراسة ، وأمهية حبثها ، وكيفية  )٤
 .  ملعلومات اليت تديل ا ايبةاإلجابة عن فقرات االستبانة ، مع التأكيد على سرية ا

 . استمارة ، ومتت استعادا مجيعها) ٢٦(بلغ عدد االستمارات املوزعة  )٥
، حاولت ) ٢٦(نظرا لقلة عدد أفراد العينة اليت طبقت عليها الدراسة والبالغ عددهن  )٦

 شؤون البنات يف كل من مدينيت/الباحثة زيادة عددهن مبخاطبة وزارة التربية والتعليم
من املدينـة املنـورة خبطـاب رقـم      اإلفادة كانت املدينة املنورة والطائف ؛ إال أن
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هـ  بتطبيق برنامج الدمج يف املسار السمعي ١/١١/١٤٢٨م ، وتاريخ ١٤٣٨٥/٧
، وكذلك بالنسبة ملدينـة  ) ٤خطاب رقم(فقط وعدم تطبيق الدمج للتخلف العقلي 

ي يفيد بعـدم تطبيـق   هـ والذ٨/١١/١٤٢٨، وتاريخ  ٥٨١٣٥/١٠٥الطائف 
 . )٥خطاب رقم (الدمج للتخلف العقلي أيضاً 

 
 :األساليب اإلحصائية  −٥

استخدمت الباحثة يف معاجلة بيانات الدراسة األساليب اإلحصائية املناسـبة لطبيعـة هـذه      
  :الدراسة؛ وهي كالتايل 

 . سبريمان براون حلساب االتساق الداخلي معامل .١

 . معامل ألفا كرونباخ للثبات .٢

الدراسة لكل عبارة أو  جمتمعحلساب القيمة اليت يعطيها أفراد وذلك  املتوسط احلسايب .٣

واملتوسط احلسايب العام لكل حمور ، وذلك لإلجابة عن  ، )احملاور(جمموعة من العبارات 

 . األول إىل الرابع التساؤالت من
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عرض ومناقشة 

  النتائج

 الرابعل الفص
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  عرض ومناقشة النتائج
مث مناقشة هـذه  ،  عرض النتائج اليت مت احلصول عليها ةالباحث تناولت صلالف هذا يف  
  : وذلك على النحو التايل ،  تساؤالت الدراسة نمن خالل اإلجابة ع  النتائج

 :إجابة التساؤل األول  -١

اليب التعامل والتكيف المستخدمة      (:  إلجابة السؤال األول والذي نصه   ا أس م

  .  )مع أطفال التربية االخاصة ؟ 

للعبارات  والترتيب النسيب ،واالحنرافات املعيارية  ، مت استخدام املتوسطات احلسابية  

اليت تقيس أساليب التعامل والتكيف املستخدمة مع أطفال الفئات اخلاصـة عنـد الـدمج ،    

  : يوضح ذلك) ٦(وجدول رقم  ، هلذه العبارات وكذلك حساب املتوسط احلسايب العام
  )   ٦( جدول رقم 

  توسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة حول أساليب التعامل والتكيف مع أطفال الفئات اخلاصةامل

ب
رتي
الت

 

 رقم
العبارة

 الــعبــــــــارة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستجابة

١٤ ١ 
ومشاعره من إتاحة الفرصة للطفل ذي اإلعاقة العقلية للتعبري عن نفسه

 خالل مشاركته يف أنشطة الركن الفين
 دائما ٠.٤٤ ٢.٨٨

٦ ٢ 
اليدين (مساعدة الطفل ذي اإلعاقة العقلية على تنمية عضالته الكبرية 

 )والقدمني
 دائما ٠.٣٧ ٢.٨٥

 دائما ٠.٣٧ ٢.٨٤ معاملة الطفل ذي اإلعاقة العقلية مبا يتناسب مع عمره العقلي ١ ٣
 دائما ٠.٣٧ ٢.٨٣ داء الطفل ذي اإلعاقة العقلية من وقت إىل آخرمقارنة حتسن أ ١٦ ٤
 دائما ٠.٣٨ ٢.٨٣ جتنب مقارنة أداء الطفل ذي اإلعاقة العقلية بأداء األطفال اآلخرين ١٧ ٥
 دائما ٠.٤٣ ٢.٧٧ )األنامل(مساعدة الطفل ذي اإلعاقة العقلية على تنمية عضالته الدقيقة  ٥ ٦

٩ ٧ 
عاقة العقلية على الكالم و االتصال اللفظي مـع تشجيع الطفل ذي اإل

 أقرانه
 دائما ٠.٥١ ٢.٧٧

١٣ ٨ 
إتاحة الفرصة للطفل ذي اإلعاقة العقلية للتعبري عن نفسـه ومشـاعره   

 لفظيا
 دائما ٠.٥٢ ٢.٧٦

 دائما ٠.٤٤ ٢.٧٥ مراعاة النضج االنفعايل للطفل ذي اإلعاقة العقلية ٢ ٩

٧ ١٠ 
العقلية على الـتحكم والتـآزر البصـري    تدريب الطفل ذي اإلعاقة

 احلركي
 دائما ٠.٦٣ ٢.٦٥
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  )   ٦( تابع جدول رقم 

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة حول أساليب التعامل والتكيف مع أطفال الفئات اخلاصة

ب
رتي
الت

 

 رقم
العبارة

 الــعبــــــــارة
املتوسط 
 احلسايب

راف االحن
 املعياري

 االستجابة

 دائما ٠.٦٤ ٢.٦٤ مساعدة الطفل ذي اإلعاقة العقلية على االنتباه والتركيز ١٢ ١١
 دائما ٠.٦٥ ٢.٥٤ مساعدة الطفل ذي اإلعاقة العقلية على ضبط انفعاالته ١٠ ١٢

١١ ١٣ 
تشجيع الطفل ذي اإلعاقة العقلية على التكيف مع خمتلـف املواقـف   

 اجههاوالظروف اليت يو
 دائما ٠.٥٨ ٢.٥٤

٨ ١٤ 
تدريب الطفل ذي اإلعاقة العقلية على العادات الصحيحة السليمة عن 

 طريق مالحظته ألقرانه
 دائما ٠.٥٨ ٢.٥٠

 دائما ٠.٥٧ ٢.٣٨ تقبل سلوك الطفل ذي اإلعاقة العقلية على أنه سلوك طبيعي ٤ ١٥

١٥ ١٦ 
ية والطفل الذي يعـاين  املساواة يف التعامل بني الطفل ذي اإلعاقة العقل

 من صعوبات التعلم
 دائما ٠.٦٤ ٢.٣٦

 أحيانا ٠.٧٥ ٢.٠٤ تتم معاملة الطفل ذي اإلعاقة العقلية بناء على عمره الزمين ٣ ١٧
 دائما ٠.٥٢ ٢.٦٤ املتوســط العـام

أن املعدل العام اخلـاص  بأسـاليب التعامـل والتكيـف     ) ٦(يتضح من اجلدول رقم 
، وهذا املتوسط يقع ضمن ) ٢.٦٤( اخلاصة عند الدمج يساوي  التربيةل املستخدمة مع أطفا

، وهي الفئة اليت تشري إىل االسـتجابة  ) ٣.٠٠ –٢.٦٧( الفئة الثالثة ملقياس ليكرت الثالثي 
، وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن أساليب التعامل مع األطفال ذوي اإلعاقة العقليـة  ) دائما(

والـيت  ) ١٤(حيث إن أعلى متوسط كان من نصيب العبارة رقمكانت على مستوى جيد ، 
إتاحة الفرصة للطفل ذي اإلعاقة العقلية للتعبري عن نفسه ومشاعره مـن خـالل   (تنص على

على أقل ) ٣(، بينما حصلت العبارة رقم) ٢.٨٨(و تساوي) مشاركته يف أنشطة الركن الفين
) ة العقلية بناء علـى عمـره الـزمين   تتم معاملة الطفل ذي اإلعاق(متوسط واليت تنص على

، وتعزز الباحثة هذه النتيجة إىل حب املهنة املتمثلة يف حسـن التصـرف   ) ٢.٠٤(وتساوي
  .دون تفريقالعاديني والتعاون وتقبل األطفال ذو اإلعاقة العقلية أسوة باألطفال 

ويتضح من اجلدول نفسه أن العبارات اليت تقـيس أسـاليب التعامـل والتكيـف       
عبارة ، ومـن خـالل   )  ١٧( اخلاصة عند الدمج تكونت من  لتربيةستخدمة مع أطفال اامل

؛ لذلك ) مجيع العبارات ( استجابات جمتمع الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة دائما عن 
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؛ أي أن درجـة  )  ٢.٦٤( كانت قيمة املتوسط احلسايب العام للمحـور األول  تسـاوي   
  .اخلاصة عند الدمج كانت بدرجة دائما التربية كيف مع أطفال استخدام أساليب التعامل والت

والـيت أوضـحت أن   ) ١٩٩٠الشـخص ،  (وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسـة  
للمعلومات اليت تتعلق باملعوقني  أثراً يف تغيري اجتاهات خمتلف أفراد اتمع حنو املعوقني لتصبح 

ؤثر بدرجة عالية حنو اجتاهات املعلمني حنو املعوقني أكثر إجيابية ، وأن استخدام هذه املعلومات ي
يف املدارس العادية ، وهذا يوضح أن للمعلمـة دوراً يف األسـاليب املناسـبة املسـتخدمة     

، فيمكن أن يكون للطفل السـوي دور  ) ١٩٩٠النقيثان ، (وتتفق أيضاً مع دراسة .للتعامل
وق بني مفهوم الذات بـني األطفـال   إجيايب يف هذه األساليب ؛ حيث أوضح أنه ال توجد فر

األسوياء واألطفال املتخلفني ؛ ألن الطفل السوي ليس لديه إدراك للخصـائص والصـفات   
  . اإلجيابية أو السلبية اليت يتصف ا

 :إجابة التساؤل الثاني  -٢
ات الخاصة        ( إلجابة السؤال الثاين والذي نصه   ال الفئ ع التعامل مع أطف ا واق م

 والترتيب النسـيب  ،واالحنرافات املعيارية  ، استخدام املتوسطات احلسابيةمت  ) عند الدمج؟
وكذلك حسـاب  اخلاصة عند الدمج ،  التربية اليت تقيس واقع التعامل مع أطفالللعبارات 

  :على النحو التايل النتائج، ومت عرض هلذه العبارات  املتوسط احلسايب العام
  )   ٧( جدول رقم 

  اخلاصة التربيةحول واقع التعامل مع أطفال  واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسةاملتوسطات احلسابية 

ب
رتي
 رقم الت

العبارة
املتوسط  الــعبــــــــارة

 احلسايب
االحنراف 
 االستجابة املعياري

 دائما ٠.٢٧ ٢.٩٢ اإلعاقة العقليةاحترام شخصية الطفل ذي ٢٧ ١
 دائما ٠.٣٣ ٢.٨٨ عاقة العقلية على التكيف االجتماعياإلمساعدة الطفل ذي ١٨ ٢
 دائما ٠.٣٧ ٢.٨٥ مراعاة الفروق بني األطفال على حسب عمرهم العقلي ١٩ ٣
 دائما ٠.٣٨ ٢.٨٥ اإلعاقة العقلية على التركيز واالنتباهمساعدة الطفل ذي ٢١ ٤
 دائما ٠.٤٠ ٢.٨١ يمةاإلعاقة العقلية على اكتساب العادات السلتدريب الطفل ذي ٢٠ ٥
 دائما ٠.٤٧ ٢.٦٩ اإلعاقة العقلية بفاعلية يف اللقاء األخريمشاركة الطفل ذي ٢٦ ٦
 دائما ٠.٥٠ ٢.٦٢ اإلعاقة العقلية على ضبط انفعاالتهتشجيع الطفل ذي ٢٢ ٧
 دائما ٠.٥٢ ٢.٦٢ اإلعاقة العقلية بفاعلية يف اللعب يف اخلارجمشاركة الطفل ذي ٢٥ ٨
 دائما ٠.٦٤ ٢.٦٢ اإلعاقة العقلية بفاعلية يف العمل احلر يف األركانكة الطفل ذيمشار ٢٤ ٩
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 دائما ٠.٦٤ ٢.٥٨ اإلعاقة العقلية بفاعلية يف نشاط احللقةمشاركة الطفل ذي ٢٣ ١٠
 دائما ٠.٤٥ ٢.٧٤ املتوسط العام

فال الفئـات  أن املعدل العام اخلاص بواقع التعامل مع أط) ٧(يتضح من اجلدول رقم 

، وهذا املتوسط يقع ضمن الفئة الثالثة ملقياس ليكـرت  ) ٢.٧٤(اخلاصة عند الدمج يساوي 

وتفسر الباحثة هذه ). دائما(، وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة ) ٣.٠٠ –٢.٦٧( الثالثي 

ث النتيجة بأن واقع التعامل مع أطفال الفئات اخلاصة عند الدمج كان على مستوى جيد ؛ حي

احترام شخصية الطفـل  (واليت تنص على) ٢٧(إن أعلى متوسط كان من نصيب العبارة رقم

على أقل متوسـط  )٢٣(، بينما حصلت العبارة رقم ) ٢.٩٢(وتساوي) ذي اإلعاقة العقلية

وتسـاوي  ) مشاركة الطفل ذي اإلعاقة العقلية بفاعلية يف نشـاط احللقـة  (واليت تنص على

النتيجة إىل حب املهنة ، واإلخالص يف العطاء ، وتقبل األطفال  ، وتعزز الباحثة هذه) ٢.٥٨(

  .ذوي اإلعاقة العقلية واحترامهم

 التربيـة ويتضح من اجلدول نفسه أن العبارات اليت تقيس واقع التعامل مع أطفـال  

عبارات ، ومن خالل استجابات جمتمع الدراسة لوحظ ) ١٠(اخلاصة عند الدمج تكونت من 

؛ لذلك كانت قيمة املتوسط احلسايب العام ) مجيع العبارات ( رجة دائماً عن وجود استجابة بد

اخلاصـة   أن واقع التعامل مع أطفال التربية؛ أي )  ٢.٧٤( للمحور الثانـي  تســاوي 

  .عند الدمج كانت بدرجة دائماً 

والـيت أوضـحت أن   ) ١٩٩٦حصة الفايز ، (وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

اخلاصة مع العـاديني يف مؤسسـات    التربيةعلمات رياض األطفال حنو دمج ذوي ااجتاهات م

 وتتفق أيضا مع دراسة . )أي تقبل املعلمات للدمج( اتسمت مبيل حنو اإلجيابية لرياض األطفا

 لتربيةواليت توضح أن مديري ومعلمي التعليم العام يتقبلون دمج ذوي ا) ٢٠٠٦الدويش ، (

  .اخلاصة يف مدارسهم

واليت أظهرت عدم اختيـار  ) ٢٠٠٦الدويش ، (تلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة وخت
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اخلاصة ، مما يدل ذلك على أن التعامل مع أطفـال   التربيةالكفاءات املناسبة للعمل مع ذوي 

  .اخلاصة غري مناسب  التربية ذوي

 :إجابة التساؤل الثالث  -٣

ات    ( إلجابة السؤال الثالث والذي نصه ا اإلمكاني ة والبشرية المتاحة    م المادي
  .  )للدمج؟ 
 والترتيـب النسـيب   ،واالحنرافات املعياريـة   ، م استخدام املتوسطات احلسابيةـت

وكذلك حساب املتوسـط  اليت تقيس اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة للدمج ، للعبارات 
  :على النحو التايل النتائج، ومت عرض  هلذه العبارات احلسايب العام

  )  ٨( جدول رقم 
  حول اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة للدمج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة

ب
رتي
رقم الت

 الــعبــــــــارة العبارة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستجابة

ال املتخلفني عقليا من حيث نظافة البيئة اليت تقع ا الروضة مالئمة لألطف ٢٩ ١
 دائما ٠.٣٧ ٢.٨٤ املكان

 دائما ٢.٦٩٠.٤٧توفر الرضى النفسي يف التعامل مع ذي اإلعاقة العقلية ٤٢ ٢
 دائما ٢.٥٢٠.٥١توفر الرضا الوظيفي أثناء التعامل مع ذي اإلعاقة العقلية ٤٣ ٣

٤١ ٤ 
معلمـة  (نامج الدمج التعاون والعمل بروح اجلماعة لكل من له صلة برب

_ اإلدارة _ أولياء األمـور  _معلمة التربية اخلاصة إن وجدت _ الفصل
 )األخصائية النفسية

 دائما ٠.٥٩ ٢.٤٨

البيئة اليت تقع ا الروضة مالئمة لألطفال املتخلفني عقليا من حيث هدوء  ٢٨ ٥
 دائما ٠.٦٥ ٢.٤٠ املكان

قة العقلية مع الروضـة بصـفتهم   تعاون أولياء أمور األطفال ذوي اإلعا ٤٠ ٦
 أحيانا ٠.٧٥ ٢.٣٢ ومصادر مهمة للمعلوماتمعنيني

التخطيط الكايف املسبق لتوفري الوسائل التعليمية واأللعاب الضرورية املعينة  ٣٤ ٧
 أحيانا ٠.٧٥ ٢.٢٩ لتعليم الطفل املتخلف

يـزات  يتم بسهولة استكمال احتياجات الطفل ذي اإلعاقة العقلية من جته ٣٢ ٨
 أحيانا ٠.٦١ ٢.٢٥ وسائل معينة من قبل اجلهة املختصة

املهـارات  (تقدم الروضة اخلدمات املساندة واليت تتضمن العالج املهـين  ٣٦ ٩
 أحيانا ٠.٨٨ ٢.٢١ ...)،احلركية البصرية كالتناسق بني اليد والعني

اهـات  اإلملام بطرق التدريس واألساليب املتنوعة اليت تتماشى مـع االجت  ٤٦ ١٠
 أحيانا ٠.٦٧ ٢.١٢ املعاصرة يف تعليم الطفل ذي اإلعاقة العقلية

 أحيانا ٢.٠٠٠.٦٠مرونة تطبيق اللوائح اإلدارية املتعلقة بالتربية اخلاصة ١١٣٣
 أحيانا ١.٩٦٠.٨٤توفر الروضة الرعاية الصحية لألطفال ذي اإلعاقة العقلية ١٢٣٨
 أحيانا ١.٩٦٠.٩١مهارات (الكالم /ة واليت تتضمن عالج اللغةتقدم الروضة اخلدمات املساند ١٣٣٧



  

 العاديني غري األطفال تدريس عند األطفال رياض معلمات تواجه التي الدمج معوقات

- ١١٣ - 
 

.... )التواصل ، التفاعل االجتماعي ، النطق ،

البيئة اليت تقع ا الروضة مالئمة لألطفال املتخلفني عقليا من حيث قرا  ٣١ ١٤
 أحيانا ٠.٥٩ ١.٧٩ من مساكنهم
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  افات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسةاملتوسطات احلسابية واالحنر)  ٨( تابع جدول رقم 

  حول اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة للدمج

ب
رتي
رقم الت

 العبارة
 الــعبــــــــارة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االستجابة

٣٠ ١٥ 
البيئة اليت تقع ا الروضة مالئمة لألطفال املتخلفني عقليا من حيث قرا 

 ومدارس ذويهم من جامعات
 أحيانا ٠.٦٧ ١.٧٨

٤٤ ١٦ 
االلتحاق بدورات تدريبية تربوية خاصة بطرق التعامل مـع الطفـل ذي   

 اإلعاقة العقلية
 أحيانا ٠.٨٣ ١.٧٦

٣٩ ١٧ 
تقدم الروضة اخلدمات املساندة واليت تتضمن العنايـة النفسـية ملعاجلـة    

 املشكالت االنفعالية واالجتماعية
 أحيانا ٠.٧٤ ١.٧٥

٣٥ ١٨ 
التناسـق  (تقدم الروضة اخلدمات املساندة واليت تتضمن العالج الطبيعـي 

 )تنمية العضالت الدقيقة والكبرية،  العضلي
 أحيانا ٠.٧٥ ١.٧١

٤٧ ١٩ 
يوفر يف الروضة دليل للمعلم حيتوي على  األهداف والقواعد والطـرق   

 واملبادئ اخلاصة بتدريس الطفل ذي اإلعاقة العقلية
 درانا ٠.٧٧ ١.٥٦

٤٥ ٢٠ 
توفر جهة العمل فرص الدراسة واالطالع امليداين يف زيـارات ميدانيـة   

 علمية متعلقة بالطفل ذي اإلعاقة العقلية
 نادرا ٠.٦٥ ١.٥٢

٤٨ ٢١ 
يوفر يف الروضة دليل للمعلم حيتوي على عينات كافيـة مـن املواقـف     

 واخلربات املتعلقة بالطفل ذي اإلعاقة العقلية
 نادرا ٠.٥٩ ١.٤٨

٤٩ ٢٢ 
جترى مسابقات بني معلمات ومشرفات رياض أطفـال يف جمـال إنتـاج    
الوحدات التعليمية والوسائل التعليمية واأللعاب املناسبة للـدمج ختلـف   

 عقلي بسيط
 نادرا ٠.٥٧ ١.٣٦

 نادرا ٠.٥٩ ١.٢٣ تتوفر حوافز مادية لتقبل تدريس الطفل ذي اإلعاقة العقلية ٥٠ ٢٣
 أحيانا ٠.٦٧ ٢.٠٠ املتوسط العام

أن املعدل العام اخلاص باإلمكانيات املاديـة والبشـرية   ) ٨(يتضح من اجلدول رقم 
، وهذا املتوسط يقع ضمن الفئة الثانية ملقياس ليكرت الثالثي ) ٢.٠٠( املتاحة للدمج يساوي 

؛ حيث اشتملت العبارات ) أحيانا(، وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة ) ٢.٣٣ –١.٦٧( 
عبارة من استجابات )١٣(، واشتملت العبارات اليت تليها وعددها) دائما(مس األول علىاخل

، بينما اشتملت العبارات اخلمس األخرية يف اجلدول من استجابات العينة ) أحيانا(العينة على 
بأن هناك قلة يف اإلمكانات املادية والبشـرية  )أحيانا(وتفسر الباحثة هذه النتيجة).نادرا(على
، ٦(وهي) ١٣(احة للدمج ، وهذا يدل على نقص واضح وملموس يتضح من العبارات الاملت
حيث نالت أعلـى  ) ١٨،  ١٧،  ١٨،  ١٥،  ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٧
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وكـان ترتيبـها السـادس بـني     )أحيانا(عبارة من العبارات املذكورة الستجابة أفراد العينة
تعاون أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة العقلية (علىواليت تنص ) ٤٠(املتوسطات عبارة رقم

، وهذا يدل ) ٢.٣٢(مبتوسط يساوي) مع الروضة بصفتهم معينني ومصادر مهمة للمعلومات
على أن أولياء األمور مل يتعاونوا مع الروضة بالصورة املطلوبة ، ومل يكن هناك متابعة مستمرة 

  .عقليةمن أولياء األمور ألطفاهلم ذوي اإلعاقة ال

باملرتبة األوىل ) ٢٩(رغم أن أعلى متوسط يف اجلدول أعاله حصلت عليه العبارة رقم

البيئة اليت تقع ا الروضة مالئمة لألطفال املتخلفني عقليا من حيث نظافـة  (واليت تنص على

، واليت تدل علـى اهتمـام   ) دائما(وفقا الستجابات العينة ) ٢,٨٤( مبتوسط يساوي)املكان

كمـا جـاءت العبـارة    .ت بالنظافة والعناية املستمرة باألطفال واملـبىن املدرسـي  املسؤوال

تتوفر حوافز مادية لتقبل تدريس الطفـل   (باملرتبة الثالثة والعشرين واليت تنص على)٥٠(رقم

، وذا يدل علـى  ) نادرا(وفقا الستجابات العينة ) ١.٢٣(مبتوسط حسايب)ذي اإلعاقة العقلية

ة للمسؤوالت القائمات على العمل رغم تضاعف املهام واملسـؤوليات  عدم توفر حوافز مادي

  .واجلهد بعد نظام الدمج ، مما ينعكس سلباً على اجتاهام وأدائهم الوظيفي مستقبالً

واليت أوضـحت عـدم   ) ١٩٨٩يسرية طرابزوين ، (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

يف أن ) ٢٠٠٦الـدويش ،  (مـع   وجود مشاركة كافية من جهة أولياء األمور ، كما تتفـق 

املدارس امللحق ا برامج التربية اخلاصة ال تقوم على رؤية ورسالة متيزها عـن غريهـا مـن    

  .املدارس األخرى 

  :إجابة التساؤل الرابع  -٤
د        ( إلجابة السؤال الرابع والذي نصه ة الخاصة عن ال التربي دريس أطف ات ت ا معوق م

  . )؟ لدى معلمة رياض األطفال  الدمج

للعبارات  والترتيب النسيب ،واالحنرافات املعيارية  ، مت استخدام املتوسطات احلسابية  

وكذلك اخلاصة عند الدمج ، التربية اليت تقيس املعوقات اليت تعوق املعلمة عند تدريس أطفال 

  : كالتايل، هلذه العبارات  حساب املتوسط احلسايب العام
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  )  ٩(جدول رقم 
واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة  حول املعوقات اليت تعوق املعلمة عند تدريس أطفال املتوسطات احلسابية 

  اخلاصة عند الدمج التربية

ب
رتي
 رقم   الت

 العبارة
  الــعبــــــارة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االستجا
  بة

٧٦ ١ 
ستمرا بكل طفل على تدريس الطفل املتخلف يتطلب من املعلمة اهتماما م

 حدة  لكي يتحقق تعلمه
 دائما ٠.٢٧ ٢.٩٢

 دائما ٠.٤١ ٢.٨٠ و اإلعاقة العقلية تؤثر على تعليمه١الظروف األسرية للطفل ٧٥ ٢

٦٢ ٣ 
معاناة الطفل املتخلف من عيوب يف النطق والكالم يؤثر على تعلمه 

 واستيعابه
 دائما ٠.٤٨ ٢.٦٨

٥٩ ٤ 
اإلعاقة العقلية ال يسهم يف حتسني مستواه إمهال الوالدين للطفل ذي

 الدراسي
 دائما ٠.٤٩ ٢.٦٠

 دائما ٠.٥٠ ٢.٦٠ قراءة الكلمات متثل صعوبة بالنسبة للطفل ذي اإلعاقة العقلية ٦٧ ٥

 دائما ٠.٥٨ ٢.٥٦ كتابة الكلمات متثل صعوبة بالنسبة للطفل ذي اإلعاقة العقلية ٦٦ ٦

 دائما ٠.٦٥ ٢.٥٢من فرص االهتمام بالطفل ذي اإلعاقة العقليةغياب املعلمة املساعدة يقلل ٥٧ ٧

٦١ ٨ 
ندرة الدورات التدريبية أثناء اخلدمة حتد من تنوع أساليب التدريس 

 املناسبة ألطفال الدمج
 دائما ٠.٥٩ ٢.٤٨

٧٣ ٩ 
عدم توفر الدعم التعليمي اإلضايف للطفل املتخلف يف إطار الوحدات 

 الدراسية العادية
 دائما ٠.٥٨ ٢.٤٠

 دائما ٠.٧٦ ٢.٣٦ ندرة الربامج التعليمية املتنوعة املناسبة ملختلف مستويات اإلعاقة العقلية ٥١ ١٠

٦٣ ١١ 
الوسائل التعليمية واأللعاب التعليمية املستخدمة للطفل السوي يتم 

 استخدامها للطفل ذو اإلعاقة العقلية
 دائما ٠.٤٩ ٢.٣٥

 دائما ٠.٨٠ ٢.٣٥ ودة حاليا التتناسب مع األطفال أثناء الدمجالوحدات الدراسية املوج ٧٤ ١٢

٦٠ ١٣ 
االفتقار للخربة اليساعد يف اختيار الطريقة املناسبة لتدريس األطفال ذو 

 اإلعاقة العقلية
 دائما ٠.٨٩ ٢.٣٥

  أحيانا ٠.٧٤ ٢.٢٨ ندرة تعزيز االستجابات الصحيحة للطفل ذو اإلعاقة مع قدراته ٧٠ ١٤
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 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات جمتمع الدراسة   )  ٩(ول رقم تابع جد
  اخلاصة عند الدمج التربية حول املعوقات اليت تعوق املعلمة عند تدريس أطفال

ب
رتي
 رقم   الت

 العبارة
  الــعبــــــارة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االستجا
  بة

٧٨ ١٥ 
موقف آلخر ميثل صعوبة لدى الطفل ذو اإلعاقة العقلية أثناء االنتقال من

  تعلمه
 أحيانا ٠.٦٠ ٢.٢٧

٧٧ ١٦ 
عدم متكن املعلمة من إشباع االحتياجات اخلاصة بالطفل ذو اإلعاقة 

 العقلية أثناء الدمج
 أحيانا ٠.٨٢ ٢.٢٣

٥٨ ١٧ 
االفتقار لوجود معلمة تربية خاصة يف فصول الدمج واليت تسهل عملية 

 دريس الطفل ذي اإلعاقة العقليةت
 أحيانا ٠.٨٤ ٢.٢٣

٥٤ ١٨ 
قلة توفر الرحالت اليت تسهم يف تقارب الطفل ذي اإلعاقة العقلية من 

 اتمع والبيئة اليت يعيش فيها
 أحيانا ٠.٧٨ ٢.٢١

 أحيانا ٠.٦٥ ٢.٢٠ ارتباط اخلربات املقدمة للطفل ذي اإلعاقة العقلية حبياته اليومية ٥٢ ١٩
 أحيانا ٠.٦٨ ٢.٢٠ صعوبة ابتكار معينات تعليمية خاصة بتدريس الطفل ذي اإلعاقة العقلية ٦٥ ٢٠

٥٥ ٢١ 
انعدام الرحالت اليت تساعد الطفل ذا اإلعاقة العقلية على الربط بني 

 املعلومة واخلربة
 أحيانا ٠.٧٥ ٢.١٦

٧١ ٢٢ 
ليت تؤدي إىل عدم تسلسل اخلربات اليت مير ا الطفل ذو اإلعاقة العقلية ا

 تكامل املعلومات
 أحيانا ٠.٨٦ ٢.٠٨

٧٢ ٢٣ 
صعوبة تصميم وابتكار أنشطة ومتارين إلشراك الطفل ذي اإلعاقة العقلية 

 مع األطفال بشكل نشط
 أحيانا ٠.٦٨ ٢.٠٤

٥٣ ٢٤ 
ندرة مشاركة الروضة الطفل ذا اإلعاقة العقلية يف اصطحابه للرحالت 

 االعلمية والترفيهية اليت تقوم 
 أحيانا ٠.٨٢ ٢.٠٠

 أحيانا ٠.٤٤ ١.٨٨ الربامج املقدمة للطفل ذي اإلعاقة العقلية التثري دافعتيه ٦٨ ٢٥
 أحيانا ٠.٥٥ ١.٨٤ عدم موائمة اخلربات املقدمة للطفل ذي اإلعاقة العقلية مع قدراته ٦٩ ٢٦
 أحيانا ٠.٧٤ ١.٦٩ التمرين اإلدراكي للطفل السوي يطبق على الطفل ذي اإلعاقة العقلية ٦٤ ٢٧
 نادرا ٠.٥٨ ١.٤٤ إمهال تقدمي املعلومة جمزأة للطفل ذي اإلعاقة العقلية ٥٦ ٢٨

 أحيانا ٠.٦٤ ٢.٢٨ املتوسط العام

املعلمة عنـد   أن املعدل العام اخلاص باملعوقات اليت تعوق) ٩(يتضح من اجلدول رقم 
هذا  املتوسط يقع ضمن الفئة ، و) ٢.٢٨( اخلاصة عند الدمج يساوي  تدريس أطفال التربية

( ، وهي الفئة اليت تشـري إىل االسـتجابة   ) ٢.٣٣ –١.٦٧( الثانية ملقياس ليكرت الثالثي 
،  ١٥،  ١٤(عبـارة ؛ وهـي   ) ١٤(على عدد) أحيانا(؛ حيث اشتملت االستجابة) أحيانا  
؛ حيث نالت ) ٢٧،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١،  ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧، ١٦
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من بني املتوسطات أعاله ) ١٤(وترتيبها ) ٦٠(عبارة رقم ) أحياناً(ى عبارة هلذه االستجابةأعل
، وتعترب مـن  ) ندرة تعزيز االستجابات الصحيحة للطفل ذي اإلعاقة العقلية(واليت تنص على

وتفسر الباحثة هـذه  .أهم املعوقات لدى املعلمات اليت تعوق تعليم الطفل ذي اإلعاقة العقلية
جة بعدم تشجيع الطفل ذي اإلعاقة العقلية بصفة مستمرة عند إجادة أو إتقان عمل يقوم النتي

  .به ، وهذا ينعكس مستقبالً على أدائه ومشاركته الصفية
وتعزي الباحثة هذه النتيجة إىل ضعف املؤهالت العلمية والتعليمية يف جمال التخصص  

  .ة ، وقلة الدورات التدريبية الالزمةالقائمات على رعاية أطفال هذه الفئ املسئوالتلدى 
؛ حيث ذكرت عن معلمـات  ) ١٩٩٦وفاء النعيم ، ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

من أن عدم توفر الدورات التربوية املتخصصة حيول دون متكـن  _بصفة عامة_رياض األطفال
ـ ( كما تتفق مع دراسـة .معلمات رياض األطفال من الكفايات املهنية الالزمة هلن دويش ، ال

واليت كانت عن معلم التربية اخلاصة يف عدم اختيار الكفاءات املناسبة للعمل مـع  ) ٢٠٠٦
ذوي االحتياجات اخلاصة ، وعدم إعداد دورات تأهيلية للعاملني يف املدرسـة قبـل البـدء    

  .بالدمج
اليت أوضحت أن مهام ) ١٩٩٤،  Clark كالرك( وختتلف هذه النتيجة مع دراسة

ور الذي تقوم به معلمة رياض األطفال تعتمد إىل حد كبري علـى شخصـية   ومسؤوليات الد
  .املعلمة وقدراا واستعداداا وخصائص روضة األطفال اليت تعمل ا
باملرتبة األوىل واليت  )٧٦( رغم أن أعلى متوسط يف اجلدول حصلت عليه عبارة رقم

لمة اهتماما مستمرا بكل طفـل  تدريس الطفل ذي اإلعاقة العقلية يتطلب من املع( تنص على
واليت ) دائما( وفقا الستجابات العينة )٢.٩٢( مبتوسط يساوي) على حدة لكي يتحقق تعلمه

تدل على االهتمام املستمر باألطفال ذوي اإلعاقة العقلية من قبل املعلمات والقائمات علـى  
  .أطفال هذه الفئة ؛ وخاصة يف كسب املعرفة ، وهذا جيد

إمهال تقـدمي  ( باملرتبة الثامنة والعشرين واليت تنص على )٥٦( ت العبارة رقمكما جاء      
 وفقا الستجابات العينـة ) ١.٤٤( مبتوسط حسايب )املعلومة جمزأة للطفل ذي اإلعاقة العقلية

، وهذا يدل على حسن تقدمي املعلومات للطفل ذي اإلعاقة العقلية ، وبذلك مل يصبح ) نادرا(
  .املرتبة األخرية معوقا ؛ لذا احتل 
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  النتــــــــــائج 

  التوصـــــــيات 

  املقرتحـــــــــات

 اخلامسالفصل 
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  جـــالنتائ
ـ  حتقيقا ألهداف الدراسة تقوم الباحثة يف هذا الفصل     نبتحليل النتائج واإلجابـة ع

  . تساؤالا ووضع التوصيات املناسبة هلا

  : نتائج الدراسة
ند الدمج قة العقلية عاإلعا األطفال ذويدرجة استخدام أساليب التعامل والتكيف مع  )١

  . )دائماً( كانت بدرجة

 .)دائماً( قة العقلية عند الدمج كانت بدرجةاإلعا األطفال ذويدرجة واقع التعامل مع  )٢

؛  اإلعاقة العقلية شرية املتاحة عند دمج األطفال ذوياإلمكانيات املادية والب عدم توفر )٣

 . )دائماً( بدرجةاستجابة العينة حيث كانت 

 :دمج لدى املعلمات تتمثل يف اآليت معوقات تدريس أطفال ال )٤

 .ندرة تعزيز االستجابات الصحيحة للطفل ذو اإلعاقة مع قدراته •

 . االنتقال من موقف آلخر ميثل صعوبة لدى الطفل ذو اإلعاقة العقلية أثناء تعلمه •

عدم متكن املعلمة من إشباع االحتياجات اخلاصة بالطفل ذو اإلعاقة العقلية أثناء  •

 . الدمج
 .تقار لوجود معلمة تربية خاصة يف فصول الدمج االف •
قلة توفر الرحالت اليت تسهم يف تقارب الطفل ذي اإلعاقة العقلية من اتمع والبيئة  •

 .اليت يعيش فيها 
  .صعوبة ابتكار معينات تعليمية خاصة بتدريس الطفل ذي اإلعاقة العقلية  •

  .دافعتيه  الربامج املقدمة للطفل ذي اإلعاقة العقلية ال تثري •

 .عدم موائمة اخلربات املقدمة للطفل ذي اإلعاقة العقلية مع قدراته  •
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  اتـــالتوصي
على ما توصلت إليه الدراسة فقد أوصت الباحثة بالتوصيات التالية والـيت قـد    بناًء  

اإلعاقة العقلية  يف التعرف على املعوقات اليت تعوق املعلمة عند تدريس األطفال ذوي تساهم

  :لدمج وهي كالتايلعند ا

الروضة وذلك من خـالل  ،  اخلاصة قبل دخوهلم التربية يألطفال ذوالتدخل املبكر مع ا )١

 .ومشاركتهم ودجمهم يف مراكز تأهيلية مناسبة )اجتماعية،  طبية،  لغوية( تقدمي خدمات

  .مساعدة الطفل وأسرته على اكتساب طرق االتصال املختلفة يف ضوء احتياجات الطفل )٢

،  من معلمة؛  على اختالف مستويام الوظيفيةشامل للعاملني يف العملية التعليمية تأهيل  )٣

 .قيادات تعليمية وإداريةو،  مديرةو

عقد دورات تدريبية للمشرفات واملديرات واملعلمات يف جمال الـدمج ممـا يزيـد مـن      )٤

 .  إمكانان على العطاء خبطوات واضحة

اخلاصة على زيادة التجاوب مع أسرة الروضة ممـا   التربية طفال ذويحث أولياء أمور األ )٥

 .يؤثر إجياباً على تطوير قدرات ومهارات أطفاهلم

 .اخلاصة التربيةاملناسب جلهد معلمة  تفعيل نظام احلوافز  )٦

، وكيفيـة   إعداد املعلمة أثناء اخلدمة بصورة جتعلها قادرة على فهم املـتغريات لإلعاقـة   )٧

ومعرفة كيفية إجراء ما يلزم من تعديالت ،  تلفة هلاصائص املخومعرفة اخل،  تشخيصها

 .وكذلك يف معرفة املناهج الدراسية املناسبة،  يف طرق التدريس

وتوزيعها ،  اخلاصةخصصة يف جمال التربية تورات واألحباث من قبل اجلهات املتوفري املنش )٨

 .طالع عليها واالستفادة منهالال) املدارس(على الروضات

على استخدام أدوات القياس النفسي والتقومي التربوي حىت تـتمكن مـن   تدريب املعلمة  )٩

 . استخدام التعليم املالئم

أطفاهلم  الدمج مما يكون له األثر يف حث عقد ندوات توعية ألولياء األمور توضح أمهية )١٠

  .بأنشطة الدمج املختلفةعلى املشاركة اإلجيابية 
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  اتــــاملقرتح
الباحثة بعض املقترحات اليت دف إىل الرقي بربنامج  على ضوء نتائج الدراسة تقترح

  : الدمج وهي كالتايل

  .قبل الشروع يف برنامج الدمج ليئة اإلدارة املدرسية يف رياض األطفا )١

 امراعاة قدرات املعلمات عند حتديد مهام املشاركة يف برنامج الدمج بدالً من اعتباره )٢

 .واجباً مفروضا عليها

مـن أخصـائية   ؛  ى الطفل لوضع اخلطط التعليمية لهلإلشراف علتوفر فريق متكامل  )٣

 .ويل أمر الطفلو،  معلمةو،  أخصائية اجتماعيةو،  نفسية

حبيـث   ؛ وجود مركز متخصص للمعلومات خيدم الفئات اخلاصة بكل أنواع اإلعاقة )٤

االحتياجـات   دماته لتطوير اخلدمة املقدمة لذويميكن الوصول إليه واالستفادة من خ

 .اصةاخل

 .بصفة عامةالدمج يف اململكة العربية السعودية إجراء دراسة حول واقع تطبيق  )٥

دراسة عالقة معلمة التربية اخلاصة مبعلمة رياض األطفال من الناحية املهنية والفنيـة   )٦

 .،من أجل حتسني أدائهن

إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية على أطفال ذو إعاقات أخرى كالصـم والـبكم    )٧

 .كفوفني وامل
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  املصادر و الـمـراجـع
 : املصادر : أوالً 

 . القرآن الكرمي - ١
،  التجريد الصحيح ألحاديث اجلامع الصـحيح ، املسمى  خمتصر صحيح البخاري - ٢

،  بـريوت -دار الكتـاب العـريب  ،  ، ختريج أمحد إبراهيم زهـوة  اإلمام الزبيدي
 .هـ١٤٢٧

نيب املختار ، للعامل حممد بن عمر حبـرق  حدائق األنوار ومطالع األسرار يف سرية ال - ٣
  .احلضرمي الشافعي ، دار املنهاج ، لبنان ، بريوت 

ا
ً
 املراجع العربية:  ثاني

دمـج األطفـال ذوى االحتياجـات    ،  )م٢٠٠٢( ، ، انتصار حممد علي إبراهيم - ٤
املؤمتر ،  اخلاصة بالتعليم األساسي يف مصر على ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة

قضايا ومشكالت ذوي االحتياجات اخلاصة يف التعليم قبل ،  لمي السنوي الثالثالع
  .٣٥٢-٢٩٩ص ص ،  ٢٠٠٢مايو١٤-١٢،  اجلزء األول،  القاهرة -اجلامعي

مناهج تعليم ذوي االحتياجـات اخلاصـة يف   ، ) ٢٠٠٣(،  جمدي عزيز،  إبراهيم - ٥
 . القاهرة_ ألجنلو املصريةمكتبة ا،  ضوء متطلبام اإلنسانية واالجتماعية واملعرفية

اإلعاقة العقلية املفهـوم واألنـواع وبـرامج    ، ) م٢٠٠٥(،  مدحت،  أبوالنصر - ٦
 . القاهرة_جمموعة النيل العربية، الرعاية

،  تربية الطفل قبل املدرسـة ، ) م١٩٩١(،  سعيد مرسي و كوثر كوجك،  أمحد - ٧
 .القاهرة _عامل الكتب،  ٣ط

سـيكولوجية األطفـال ذوي االحتياجـات     ، ) م١٩٩٨(،  سهري كامل،  أمحد - ٨
 .، اإلسكندرية_مركز اإلسكندرية للكتاب،  اخلاصة

،  أساليب تربية الطفل بني النظرية والتطبيـق ، ) م٢٠٠٣(،  سهري كامل،  أمحد - ٩
 . مركز اإلسكندرية للكتاب
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االجتاهات احلديثة لتشخيص ذوى " ،) م٢٠٠٢( ، آمال عبد السميع مليجي ، باظة -١٠
، مؤمتر التربية اخلاصة يف القرن احلـادي والعشـرون،حتديات    "ت اخلاصةاالحتياجا

 .مايو٨-٧كلية التربية،_ عة املنياالواقع وآفاق املستقبل،جام
املبادئ واألسـس التربويـة للطفـل املتخلـف     ،  ) م٢٠٠٠( ، أمرية طه ، خبش -١١

 .،مكتبة امللك فهد الوطنية عقلياً
 .، مكتبة امللك فهد الوطنية   التربية اخلاصةمقدمة يف، ) م٢٠٠٠( ، أمرية طه ، خبش -١٢
فعالية برنامج إرشادي لتعديل اجتاهـات التالميـذ    ، )م٢٠٠٠( ، خبش، أمرية طه  -١٣

العاديني حنو دمج املتخلفني عقليا معهم باملدرسة وأثره علـى السـلوك التكيفـي    
-١٨٥ص . ص،  ٥٦العـدد   ،١٤اجمللد ، اجمللة التربوية ، للتالميذ املتخلفني عقليا

٢١٤. 
نظم رياض األطفـال يف الـدول   ،  ) م٢٠٠٣( ، حامد عمار :شبل،تقدمي ، بدران -١٤

 . القاهرة _ الدار املصرية اللبنانية ، حتليل مقارن العربية واألجنبية
 _ عامل الكتب احلـديث  ، مشكالت رياض األطفال ، ) م٢٠٠٦( ، نور ، بطاينة -١٥

 .  إربد
خصائص التالميذ ذوى احلاجات اخلاصة  ، ) م٢٠٠١( ، ، جابر عبد احلميد جابر -١٦

 . القاهرة_ ، دار الفكر العريب  واستراتيجيات تدريسهم
نشأة وإدارة رياض األطفال من املنظور اإلسالمي ،  )م٢٠٠٢( ، رافدة ، احلريري -١٧

 . الرياض _مكتبة العبيكان  ، والعلمي
 _ الكتاب اجلـامعي  دار ، إدارة رياض األطفال،  ) م٢٠٠٠( ، هند ماجد ، اخلثيلة -١٨

 .اإلمارات العربية املتحدة  ، العني
املدرسة للجميع دمج ذوي االحتياجات اخلاصة  ، )م٢٠٠٠( ، سحر ، اخلشرمي  -١٩

 .الرياض  _ مكتبة امللك فهد الوطنية ، يف املدارس العادية
مكتبـة   ، رياض األطفـال  ، ) م١٩٩٣( ، حممد صاحل و مريفت عرفات ، خطاب  -٢٠

 .يت لكوا _ الفالح
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، دار الشروق  مقدمة يف اإلعاقة اجلسمية والصحية، ) م٢٠٠٤(اخلطيب ، مجال ،  -٢١
 .للنشر والتوزيع ، عمان 

تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصـة يف املدرسـة   ، ) م٢٠٠٤(،اخلطيب ، مجال   -٢٢
 .األردن  _دار وائل للطباعة والنشر العادية،

دليـل اآلبـاء   /فال املعـوقني تعديل سلوك األط،  ) م١٩٩٢( ، مجال ، اخلطيب  -٢٣
 . األردن _ عمان ، دار إشراق للنشر والتوزيع ، واملعلمني

مناهج وأساليب التدريس يف التربية ،  ) م١٩٩٤( ، مجال ومىن احلديدي ، اخلطيب  -٢٤
 . الشارقة _ مطبعة املعارف ، اخلاصة

صـة يف  التربية اخلا(التدخل املبكر ، ) م٢٠٠٧(اخلطيب ، مجال ومىن احلديدي ،   -٢٥
 .عمان_ ، دار الفكر  )الطفولة املبكرة

رعاية أطفال ما قبل املدرسة يف منطقة اخلليج العريب  ، )م١٩٩٤( ، رناد ، اخلطيب -٢٦
رعاية الطفولة،تقرير مسـئوليات األسـرة وتنظـيم دور     ، خالل عقد التسعينات

ة بـدول  املكتب التنفيذي جمللس وزراء العمل والشئون االجتماعي -املؤسسات،املنامة
 .١٦٤-١٢٣جملس التعاون لدول اخلليج العربية،ص ص 

مطابع الفـرزدق   ، تعليم ما قبل املرحلة االبتدائية ، ) م١٩٨٧( ، حممد ، اخلطيب -٢٧
 . الرياض _ التجارية

 _ دار الفكر العريب ، ٣ط ، األنشطة يف رياض األطفال،  )م٢٠٠٥( ، عزة ، خليل -٢٨
 . القاهرة

تقومي الوضع احلايل ملؤسسات ريـاض األطفـال    ، )هـ١٤١٤( ، مـهـا دبور، -٢٩
،كليـة   جامعة امللك سعود ، رسالة ماجستري ، احلكومية واألهلية يف مدينة الرياض

 .التربية
مضامني مفهوم القدوة كما تدركها  ، )هـ١٤١٩( ، مضاوي عبد الرمحن ، الراشد -٣٠

امللـك   جامعـة  ، رسالة ماجستري ، معلمات رياض األطفال ودرجة ممارستهن هلا
 .سعود
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مقدمـة يف  "سيكولوجية األطفال غري العـاديني ، ) م١٩٩٨( ، فاروق ، الروسان  -٣١
 . عمان _ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢، ط "التربية اخلاصة

 .٢٠٠٥عمان ، _،دار الفكر٣، طمقدمة يف اإلعاقة العقلية،فاروق، الروسان -٣٢
اإلعاقـة  "ات يف التربية اخلاصةقاموس مصطلح ، ) م٢٠٠٦( ، فاروق ، الروسان  -٣٣

 . عمان _ دار الفكر ، "العقلية
 .عمان _ املطبعة األردنية ، التخلف العقلي،  ) م١٩٨١( ، سليمان ، الرحياين  -٣٤
 ، التدريس لذوي االحتياجات اخلاصة،  ) م٢٠٠٣( ، كمال عبد احلميد ، زيتون  -٣٥

 . القاهرة _ عامل الكتب
، دار  ٤ط ، تعليم األطفال املـتخلفني عقليـاً    ،) م٢٠٠٠( ، نادر فهمي ، الزيود -٣٦

 . عمان _ الفكر للطباعة والنشر
دار زهران للنشر ، طرق التدريس واستراتيجياتهالسبحي،عبد احلي و فوزي بنجر،   -٣٧

 .١٩٩٧جدة،_والتوزيع 
،  ) م٢٠٠٠( )وعبد العزيز اجلبار عبد العزيز الشخص(  زيدان وآخرون ، السرطاوي -٣٨

دار الكتـاب   ، وي االحتياجات اخلاصة مفهومه وخلفيته النظريةالدمج الشامل لذ
 .العني _ اجلامعي 

تقييم نشاط رياض األطفـال    ، )هـ١٤٠٨( ، مشاعل بنت عبد اهللا ، آل سعود  -٣٩
 .كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، رسالة ماجستري غري منشورة ، مبدينة الرياض

تطور التربية اخلاصة والتطلعات ، ) م١٩٩٨(  ، زايد عبد اهللا وعبداهللا سعد ، السلط -٤٠
وزارة املعـارف   ، املؤمتر القومي السابع لذوي االحتياجات اخلاصـة  ، املستقبلية

 . ١١٥ص  ، باململكة العربية السعودية
 ،٢، ط الدمج يف مدارس التعليم العام وفصوله، ) م٢٠٠٠( ، كمال سامل ، سيسامل -٤١

 .مارات العربية املتحدة اإل _ العني ، دار الكتاب اجلامعي
أثر املعلومات يف تغيري االجتاهات حنـو   ، )م١٩٩٠( ، عبد العزيز السيد ، الشخص -٤٢

 .٩٩-٧٧ ص ص  ،م ١٩٩٠ ، العلوم التربوية ، جملة جامعة امللك سعود ، املعوقني
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مدى فاعلية دمج طالبـات معهـد التربيـة      ، )م٢٠٠٣( منال عمار ، ، الشريف -٤٣

رسـالة   ، تعليم العام مبكة املكرمة من وجهة نظـر املعلمـات  الفكرية بطالبات ال

 .قسم التربية اإلسالمية واملقارنة ، جامعة أم القرى ، ماجستري

أثر رياض األطفال على التكيف االجتماعي ،   )م١٩٩٢( ، عزيزة حممد ، الشيباين -٤٤

 . ليبيا_  بنغازي،  الدار اجلماهريية للتوزيع واإلعالن ، املدرسي

املشكالت اليت تواجه رياض األطفال يف  ، )هـ١٤٠٩( ، يسريه رشاد ، ينطرابزو -٤٥

_  كلية التربية ، رسالة ماجستري ، مدينة الرياض من وجهة نظر املديرات واملعلمات

 . إدارة مدرسية وإشراف تربوي

رعاية ذوي ،  ) م٢٠٠٦( ، و طارق عبد الرؤوف عامر ، ربيع عبد الرؤوف ، عامر -٤٦

 . الدار العاملية للنشر والتوزيع ، "املعاقني ذهنياً"صةاالحتياجات اخلا

اعة دار غريب للطب ، تنمية األطفال املعاقني،   )م١٩٩٧( ، عبد اجمليد ، عبد الرحيم -٤٧

 .والنشر والتوزيع ، القاهرة 

الرعاية الفائقة واملتكاملة لألطفـال ذوي  ،  )م٢٠٠٢( ، حممد كمال ، عبد العزيز -٤٨

 . القاهرة _ مكتبة ابن سينا،  )عاقة الذهنيةاإل(االحتياجات اخلاصة 

لفجر للنشـر  دار ا ، تربية املتخلفني عقلياً  ، )م٢٠٠٣( ، أحالم رجب عبد الغفار، -٤٩

 .القاهرة _ والتوزيع 

مـدخل  "تعليم األطفال ذوي احلاجات اخلاصة ، ) م٢٠٠٠( ، ماجدة السيد ، عبيد -٥٠

 . ناألرد_  عمان،  دار صفاء،  "إىل التربية اخلاصة

مناهج وأسـاليب تـدريس ذوي احلاجـات    ،  )م٢٠٠١( ، ماجدة السيد ، عبيد -٥١

 . األردن_  عمان،   دار صفاء للنشر والتوزيع اخلاصة،

البحث العلمي  ، ) م٢٠٠٤( ، ذوقان وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق ، عبيدات -٥٢

 . دناألر_  عمان ، دار الفكر ، مزيدة ومعدلة ٨ط  ، مفهومه أدواته أساليبه
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 ، عمان _ دار الفكر ، رياض األطفال ، )م١٩٩٥( ، حممد و عدنان مصلح ، عدس -٥٣
 . األردن

 ، املدخل إىل البحث يف العلوم السـلوكية  ،) م١٩٩٥( ، صاحل بن محد ، العساف -٥٤
 . الرياض_ مكتبة العبيكان 

اجتاهات معلمات رياض األطفال حنو  ، )هـ١٤١٧( ، حصة بنت سليمان ، الفايز -٥٥
طفال ذوي احلاجات اخلاصة مع العاديني يف مؤسسات ريـاض األطفـال   دمج األ

 .،كلية التربية جامعة امللك سعود ، رسالة ماجستري،  وعالقتها بأدائهن الوظيفي
 _ والتوزيعدار املسرية للنشر  ، معلمة الروضة ، ) م٢٠٠٤( ، عاطف عديل ، فهمي -٥٦

 . عمان
األطفـال ذوي  ،  ) م٢٠٠٦( ،اإلمـام   حممد صـاحل مصطفى نوري و  ، القمش  -٥٧

 . عمان _ األردن ، الطريق للنشر ، "أساسيات التربية اخلاصة"االحتياجات اخلاصة
، مكتبة األجنلو املصرية ، الطفل ورياض األطفال، ) م١٩٩٣( ، هدى حممد ، قناوي  -٥٨

 .القاهرة 
مكتبـة   ، مدخل إىل رياض األطفال،   )م٢٠٠٥( ، هدى حممد وآخرون ، قناوي  -٥٩

 .الرياض  _ دالرش
 _ الكتابة للطفل األصم،ندوة الطفل املعـوق  ، )م١٩٨٢( ، هدى حممد ، قناوي  -٦٠

 . اهليئة املصرية العامة للكتاب ، مركز تنمية الكتاب العريب ، القاهرة
أساسـيات املنـهج يف   ،  ) م٢٠٠٣( ، حممد متويل ورمضان مسعد بدوي ، قنديل  -٦١

 . عمان _ األردن ، النشر والتوزيعدار الفكر للطباعة و ، الطفولة املبكرة
دار قباء  ، اإلعاقة العقلية بني اإلمهال والتوجيه  ،) م٢٠٠١( ، إميان فؤاد ، كاشف -٦٢

 . القاهرة _ للطباعة والنشر والتوزيع
مدى فعالية منظمات رياض األطفـال يف    ، )هـ١٤٢٢(،  ، نوف حسن املالكي  -٦٣

جامعة امللـك   ، رسالة ماجستري ، "ياضدراسة ميدانية يف مدينة الر"حتقيق أهدافها 
 .كلية اآلداب ، سعود
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دار صفاء  ، التربية البيئية لطفل الروضة ، ) م٢٠٠٥( ، ندى عبد الرحيم ، حمامدة  -٦٤

 . األردن_  عمان للنشر والتوزيع ،

، دار  ٣ط ، مرجع يف علم التخلف العقلي  ،) م١٩٩٩( ، كمال إبراهيم ، مرسي  -٦٥

 . مصر _ النشر للجامعات

قضـايا ومشـكالت ذوي    ، ) م٢٠٠٢( ، املركز القومي للبحوث التربوية والتنمية -٦٦

املؤمتر العلمي السنوي  ، "رؤى مستقبلية"االحتياجات اخلاصة يف التعليم قبل اجلامعي

 .٢ج  ، هورية مصر العربيةمايو ، مج ١٤-١٢ ، الثالث

بـني  "تقومييـة  دراسة"رياض األطفال يف مصر ، )م٢٠٠٥( ، آمال سيد ، مسعود  -٦٧

-٧٥،ص ص ٣٧العـدد  ،١٦اجمللد ، جملة مستقبل التربية العربية ، الواقع واملأمول

١٧٤. 

دار الكندي للنشر  ، خـاصـةالـتـربـيـة الـ،  ) م٢٠٠٤( ، حسن ، منسي -٦٨

 .األردن  _ والتوزيع

استراتيجيات التربية اخلاصة والكفاءات الالزمـة  ، ) م١٩٩٤( ، طلعت ، منصور  -٦٩

إلرشـاد  مركـز ا  ،٢السنة  ، ٢العدد  ، جملة اإلرشاد النفسي ، ربية اخلاصةملعلم الت

 .جامعة عني مشس _ النفسي 

املعاقون "من ذوي احلاجات اخلاصة،  ) م٢٠٠٤( ، عبداملنعم عبد القادر ، امليالدي  -٧٠

 . اإلسكندرية _ مؤسسة شباب اجلامعة ، "عقلياً

 .القاهرة   _ ار الفكر العريبد ، رياض األطفال ،) م١٩٩٧( ، هدى ، الناشف  -٧١

ملكـة األردنيـة   دار الفكر امل ،٢ط، معلمة الروضة ، ) م٢٠٠٧( هدى ، الناشف  -٧٢

 .عمان _ اهلامشية 

برامج وطرق تربية الطفـل املعـوق قبـل     ، ) م٢٠٠١( ، ، مسرية أبو زيد جندي  -٧٣

 .  القاهرة_ مكتبة زهراء الشرق  ، املدرسة
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دمج املعـوقني يف املـدارس العاديـة بـني      ، )م١٩٩٢( ، مصطفى ، النصراوي  -٧٤
 املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، اجمللة العربية للتربية ، الشعارات واملوضوعية

 . ٥١-٣٢ص ص ، ٢العدد  ،١٢اجمللد  ، تونس _
الكفايات املهنية الالزمة ملعلمـات ريـاض     ، )هـ١٤١٧( ، وفــاء ، النعيم  -٧٥

جامعـة   ، رسالة ماجسـتري  ، عربية السعودية ودولة الكويتاألطفال يف اململكة ال
 .كلية التربية ، امللك سعود

دراسة مقارنة ملفهـوم الـذات بـني     ، )هـ١٤١٠( ، إبراهيم بن محد ، النقيثان  -٧٦
،كليـة   جامعة امللك سعود ، رسالة ماجستري ، األطفال املتخلفني عقلياً واألسوياء

 .علم النفس / التربية
األمانة العامـة للتربيـة    _  الوكالة املساعدة للتعليم املوازي / ربية والتعليموزارة الت  -٧٧

القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج التربية اخلاصـة بـوزارة   ،  ) م٢٠٠٣( "اخلاصة 
 . "التربية والتعليم

طرق تدريس رياض األطفال من اللعـب إىل  ، ) م٢٠٠٦( ، نوال حامد ، ياسني  -٧٨
 .م القرى جامعة أ ،٢ط ، التعلم

اجتاهات املعلمات وأولياء األمور حنو التجديدات  ، )هـ١٤١٧( ، أمساء ، اليحيا  -٧٩
رسـالة   ، التربوية يف مؤسسات رياض األطفال يف اململكـة العربيـة السـعودية   

 . كلية التربية ، جامعة امللك سعود ماجستري،
دار وائل للنشـر   ، اإلعاقة العقلية ،) م٢٠٠٥( ، خوله أمحد و ماجدة عبيد ، حيي  -٨٠

 . عمان_  األردن،  والتوزيع
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  :املراجع األجنبية : ثانيًا 
٨١ - Clark;A , (١٩٩٤) , "WHAT DO NURSERY NURSES DO?" Nursery world 

: Child Care And Education In Early Years . 

٨٢ – Kaufman , M., Gottleib , J., Acard , J., & Kukic , M. , (١٩٧٥) Mainstreaming 

:To ward an application of the construct . Focus On Exceptional Children.   

٨٣ – Martin ; B.B (١٩٨٧) ; Developing a Learning - Teaching Styles Schemo to  

Improve Teaching Behaviors Of College Child  

 

  : املواقع االلكرتونية : ثالثاً 
٤ ٨ -  http://www.gsse.org/gssehistorycont.htm  

٨٥ - http://www.joroh.com/vb/archive/index.php/t-٢٩٩٧٣.html   
@ @
@ @
@ @
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  )١(ملحـق رقــم 
  اإلجراءات الرمسية

  
    )١(خطاب رقم 

البحوث العلمية وإحياء الرتاث  خطاب عميد معهد
 اإلسالمي
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  )١(ملحـق رقــم 
  اإلجراءات الرمسية

  
  .معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي خطاب عميد)  ١(خطاب رقم 
من مديرة وحدة التخطيط والتطوير الرتبـوي مبكـة املكرمـة ملـديرة ) : ٢(خطاب رقم 

  .اإلشراف الرتبوي
من مديرة وحدة التخطيط والتطوير الرتبـوي مبكـة املكرمـة ملـديرة ) : ٣(خطاب رقم 

  .الروضة
  .للشؤون التعليمية جبدة ملديرة الروضة من مساعدة املدير العام ) : ٤(خطاب رقم 
  .من املدير العام للرتبية والتعليم للبنات مبنطقة املدينة املنورة ) : ٥(خطاب رقم 
  .من املدير العام للرتبية التعليم للبنات مبنطقة الطائف ) : ٦(خطاب رقم 
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  )٢(ملحـق رقــم 

  

  قائمة بأمساء احملكمني
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  الدرجة   االسم  م
  جهة العمل  التخصص  العلمية

  أستاذ  يالمز روعمحمد د حفيظ .أ  .١
مناهج وطرق 

  تدريس
  جامعة القرى

  أستاذ مشارك  جفري حسين الابتسام بنت .د  .٢
مناهج وطرق 

  تدريس
  جامعة أم القرى

  جامعة الملك عبد العزيز  علم النفس  أستاذ مشارك  رفايقة بنت محمد بد. د  .٣

   آلية إعداد المعلمات  تربية الطفل  أستاذ مساعد  أميمه بنت عبد الفتاح عفيشي .د  .٤

  آلية إعداد المعلمات  تربية الطفل  أستاذ مساعد  إيمان بنت زآي محمد أمين. د  .٥

  ة الملك عبدالعزيزجامع  علم نفس  أستاذ مساعد  إيمان بنت طه عبد السميع. د  .٦

  آلية دار الحكمة  تربية خاصة  أستاذ مساعد  جفريحسين الإلهام بنت . د  .٧

  أستاذ مساعد  بثينة بنت محمد بدر. د . ٨ 
مناهج وطرق 

  تدريس
  آلية التربية 

  أستاذ مساعد  خديجة بنت محمد سعيد جان. د  .٩ 
مناهج وطرق 

  تدريس
  جامعة أم القرى

  أستاذ مساعد  مداحسامية بنت صدقة . د .١٠
مناهج وطرق 

  تدريس
  جامعة أم القرى

  أستاذ مساعد  صباح بنت محمد الخريجي. د .١١
مناهج وطرق 

  تدريس
  جامعة أم القرى

  أستاذ مساعد  فوزي بن صالح بنجر. د .١٢
مناهج وطرق 

  تدريس
  جامعة أم القرى

  العزيزجامعة الملك عبد   علم نفس   أستاذ مساعد  سروربنت محمد مها . د .١٣

  محاضر  أحالم بنت عادل خوندنة . أ .١٤
مناهج وطرق 

  تدريس
  جامعة أم القرى

  محاضر  بلسم بنت عبد اهللا الصنيع. أ. ١٥
مناهج وطرق 

  تدريس
  جامعة أم القرى
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  )٣(ملحـق رقــم 

  

  األداة يف صورتها األولية
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  اململكة العربية السعودية 

                                                                                          وزارة التعليم العايل   
  جامعة أم القرى     

  كلية التربية      
  املناهج وطرق التدريس

  
  
  
  
  
  

  استبانه عن     
@ÞbÐ þa@íŠ‡m@‡äÇ@ÞbÐ þa@bíŠ@pbàÜÈß@éuaìm@Ûa@pbÓìÈ¾a

ò–b©a@ò÷ÐÛa@ÞbÐ c@Éß@õbíìþa@ @

  
  
  
  
  

  التدريس حبث مقدم لقسم املناهج وطرق
  
  
  الباحثة

  أمـاين حمـمـود ابوالعال
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  حفظك اهللا   /                                                      سعادة الدكتور  
  /الدرجة العلمية 

  وبعد.. ………السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
تواجه معلمات رياض األطفال عند  املعوقات اليت( تقوم الباحثة بإعداد حبث بعنوان

كمتطلب للحصول على درجة املاجستري ) اخلاصة الفئةتدريس األطفال األسوياء مع أطفال 
  .جبامعة أم القرى مبكة املكرمة_ كلية التربية_يف املناهج وطرق التدريس 

وملا كان من متطلبات هذا البحث إعداد قائمة باملعوقات التدريسـية وحيـث أن   
وملا كان لسعادتكم املعرفة والتعامـل يف هـذا   ،  ان هو األداة املستخدمة يف البحثاالستبي
رأت الباحثة أن تستفيد من مرئياتكم حول فقرات االستبانة املرفق والذي سيكون له ،  اجملال

  .الفائدة الكربى يف ظهور االستبانة باملستوى اجليد
  :وهدفت الدراسة إىل اآليت 

 .والتكيف مع أطفال الفئة اخلاصة معرفة أساليب التعامل - ١
 .معرفة واقع التعامل مع األطفال يف روضات الدمج - ٢
حتديد اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة يف رياض األطفال ومدى مالئمتها لدمج  - ٣

 .أطفال الفئة اخلاصة مع األطفال األسوياء
ريس الكشف عن أهم املعوقات اليت تعيق أداء معلمة رياض األطفال عنـد تـد   - ٤

 .أطفال الدمج
مديرات ومعلمات رياض األطفال يف مجيـع   وهذه االستبانة موجهة إىل مشرفات ،

  .يف منطقة مكة املكرمة وجدة التعليمية" ختلف عقلي"الروضات اليت ختضع لربنامج الدمج 
،  أحيانـا ،  دائمـا "علماً بأن اإلجابة على فقرات االستبانة ستكون وفق تدرج ثالثي 

للثقة ومنارا للعلم حيتذى به فإنه يشرفين ويسرين اختيار سعادتكم  أنكم أهالً وحيث" نادرا
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لتحكيم هذه االستبانة وآمل االسترشاد برأي سعادتكم وما تبدونه من مالحظـات علـى   
حيث أن إسهامكم يف احلكم على االستبانة أمر بالغ األمهية ولـه عظـيم األثـر     فقراا ،

  :إبداء الرأي فيما يليو ذا آمل من سعادتكم االطالعل، للوصول إىل أفضل النتائج 
  .مدى وضوح عبارات االستبانة  -١
 .مدى مالئمة الفقرات للمحور الذي تتدرج حتته  -٢
 .مدى دقة الصياغة اللغوية  -٣
 .اإلشارة باحلذف أو اإلضافة أو التعديل أو غري ذلك وفق ما ترونه سعادتكم  -٤
 

  
  
  مقدمته                                           :      املشرف على الرسالة  
  أماين حممود ابوالعال/الباحثة              نوال حامد ياسني/ د.أ  

  مناهج وطرق تدريس.                                    أستاذ املناهج وطرق التدريس
  .جامعة أم القرى_كلية التربية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 العاديني غري األطفال تدريس عند األطفال رياض معلمات تواجه التي الدمج معوقات

- ١٤٦ - 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  حفظك اهللا                             معلمة         ،  ، مديرة مشرفة/يت الفاضلة أخ

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                وبعد
املعوقات اليت تواجه معلمات رياض األطفال عنـد تـدريس   ( تقوم الباحثة بإعداد حبث بعنوان

متطلب للحصول على درجة املاجستري يف املنـاهج  ك) األطفال األسوياء مع أطفال الفئة اخلاصة
  .جبامعة أم القرى مبكة املكرمة_ كلية التربية_وطرق التدريس 

  :وهدفت الدراسة إىل اآليت 
 .معرفة أساليب التعامل والتكيف مع أطفال الفئة اخلاصة -١
 .معرفة واقع التعامل مع األطفال يف روضات الدمج -٢
ة املتاحة يف رياض األطفال ومدى مالئمتـها لـدمج   حتديد اإلمكانات املادية والبشري -٣

 .أطفال الفئة اخلاصة مع األطفال األسوياء
الكشف عن أهم املعوقات اليت تعيق أداء معلمة رياض األطفال عند تدريس أطفـال   -٤

  .الدمج
يسعدين أن أقدم االستبانه املرفقة بني أيديكن آمل منكن التكرم باإلجابة عن فقراا بكـل  

ودقة إجابتك فيها ،  ملا يف ذلك من خدمة ومشاركة منكن يف خدمة البحث العلمي،  موضوعية
  :سيكون هلا بالغ األثر يف الوصول إىل النتائج املرجوة لذا آمل منك ما يلي

  .قراءة عبارات االستبانة بعناية تامة -١
 .أمام االختيار املناسب) (اإلجابة بصراحة بوضع إشارة -٢
 .ى رأيك وقناعتك الشخصيةأن تكون إجابتك مبنية عل -٣
 .أرجو اإلجابة مشكورة على مجيع عبارات االستبانة -٤

علما أن مجيع املعلومات اليت سوف تقدمينها يف هذه االستبانة سوف تكون يف غاية السرية ولـن  
  .تستخدم لغري غرض هذا البحث 

  ،،،، ولك فائق حتيايت شاكرة لك تعاونك
  :الباحثة              

  ابوالعال أماين حممود
  .الفئة املستهدفة يف دراسيت هي فئة التخلف العقلي البسيط: مالحظة
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  اجلزء األول
  :معلومات شخصية: أوالً
 .........................مبنطقة    .........................الروضة  - ١
  .........................مبنطقة    ..................اإلدارة التعليمية - ٢

  
  :أمام العبارات اليت تالئم وضعك) (شارة من فضلك ضعي إ

  :العمل احلايل  -٣
 معلمة 
 مديرة 
  مشرفة 

  
  :املــؤهل  -٤

 تربوي 
  غري تربوي 

  
  :التخصص -٥

 رياض أطفال 
 )...........يذكر(ختصص آخر 
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  اجلزء الثاين
  . اخلاصة التربيةأساليب التعامل والتكيف مع أطفال  :احملور األول 

  العبارة

ـبة
اس
من

 

غ
سبة
منا

  التعديل املقترحري 

تتم معاملة الطفل املتخلـف مبـا -١
 .يتناسب مع عمره العقلي والعاطفي

      

تتم معاملة الطفل املتخلف بناُء على -٢
  .عمره الزمين

      

تقبل سلوك الطفل املتخلف على أنه -٣
 .سلوك طبيعي 

      

مساعدة الطفل  املتخلـف علـى -٤
 .اكتساب مهارات حركية

      

مساعدة الطفل املتخلـف علـى -٥
 .التحكم والتآزر البصري احلركي

      

تدريب الطفـل املتخلـف علـى -٦
العادات الصحيحة السليمة من خـالل  

 .املمارسة املستمرة
      

تدريب الطفـل املتخلـف علـى -٧
العادات الصحيحة السليمة عن طريـق  

  .املالحظة
      

تشجيع الطفل املتخلف على الكالم -٨
 .صال اللفظي مع أقرانهواالت

      

مساعدة الطفل املتخلف على ضبط  -٩
  .انفعاالته
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  العبارة

ـبة
اس
من

سبة 
منا

ري 
غ

  التعديل املقترح

تشجيع الطفل املتخلف علـى  -١٠
التكيف مع خمتلف املواقف والظروف 

  .اليت يواجهها
      

مساعدة الطفل املتخلف علـى -١١
 .االنتباه والتركيز

      

إتاحة الفرصة للطفل املتخلـف  -١٢
 للتعبري عن نفسه ومشاعره لفظياً

    
  
  

معاملة الطفل املتخلف على أنه -١٣
طفل طبيعي ولكن لديـه صـعوبات   

  .تعلم
    

  
  

مقارنة حتسن أداء الطفل مـن -١٤
 .وقت إىل آخر

      

ــة أداء الطفــل -١٥ جتنــب مقارن
 .املتخلف بأداء األطفال اآلخرين
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  اخلاصة التربيةواقع التعامل مع األطفال ذوي :  الثاين احملور

  العبارة

  
سبة
منا

سبة  
منا

ري 
غ

  

  التعديل املقترح      

مســاعدة الطفــل املتخلــف علــى التكيــف  -١
  .االجتماعي

      

  مراعاة الفروق بني األطفال على حسب عمرهم-٢
  .العقلي 

      

        .تدريب الطفل على اكتساب العادات السليمة-٣

        .مساعدة الطفل املتخلف على التركيز واإلنتباه-٤

        .تشجيع الطفل املتخلف على ضبط انفعاالته-٥

       .مشاركة الطفل املتخلف بفاعلية يف نشاط احللقة-٦

  مشاركة الطفل املتخلف بفاعلية يف العمل-٧
  .احلر يف األركان 

      

  مشاركة الطفل املتخلف بفاعلية يف اللعب يف -٨
  .رجاخلا 

      

       .مشاركة الطفل املتخلف بفاعلية يف اللقاء األخري -٩

        .احترام شخصية الطفل املتخلف -١٠

مساعدة الطفل على حتسن أداءه مـن فتـرة    -١١
  .   ألخرى
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  اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة للدمج:  احملور الثالث

  العبارة

ـبة
اس
من

سبة 
منا

ري 
غ

  التعديل املقترح

البيئة اليت تقع ا الروضة مالئمـة لألطفـال    -١
  .املتخلفني عقليا من حيث هدوء املكان

      

البيئة اليت تقع ا الروضة مالئمـة لألطفـال    -٢
  .املتخلفني عقليا من حيث نظافة املكان

      

البيئة اليت تقع ا الروضة مالئمـة لألطفـال    -٣
املتخلفني عقليا من حيث قرا من جامعـات  

  .ومدارس 
      

البيئة اليت تقع ا الروضة مالئمـة لألطفـال    -٤
  .املتخلفني عقليا من حيث قرا من املساكن

      

يتم بسهولة استكمال احتياجات الطفل املتخلف  -٥
من جتهيزات ووسائل معينة من قبـل اجلهـة   

  .املختصة
      

تطبق اللوائح اإلدارية املتعلقة بالتربية اخلاصـة   -٦
  .دون مرونة

      

يف املسبق لتوفري الوسائل التعليمية التخطيط الكا -٧
واأللعاب الضرورية املعينـة لتعلـيم الطفـل    

  .املتخلف
      

يتوفر داخل الروضة تقدمي اخلدمات املسـاندة   -٨
،  التناسق العضلي(واليت تتضمن العالج الطبيعي
  ....).،  فنيات التعامل مع األشياء
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  العبارة

ـبة
اس
من

سبة 
منا

ري 
غ

  التعديل املقترح

يتوفر داخل الروضـة تقـدمي اخلـدمات -٩
ــالج    ــمن الع ــيت تتض ــاندة وال املس

املهارات احلركية البصرية كالتناسـق  (املهين
 ....).،بني اليد والعني

      

يتوفر داخل الروضة تقـدمي اخلـدمات -١٠
املســـاندة والـــيت تتضـــمن عـــالج 

التفاعـل   ،  مهـارات التواصـل  (الكالم/اللغة
 .....)،النطق،  االجتماعي

      

يتوفر داخل الروضة تقـدمي اخلـدمات -١١
املساندة والـيت تتضـمن خـدمات الصـحة     

 ).إعطاء األدوية(املدرسية
      

يتوفر داخل الروضة تقدمي اخلـدمات - -١٢
املساندة واليت تتضـمن  اخلـدمات النفسـية    

 ).القضايا االنفعالية واالجتماعية(املدرسية
      

تخلفنييتعاون أولياء أمور األطفال املـ -١٣
ــة  ــنني ومصــادر مهم بصــفتهم معي

 .للمعلومات
      

  

التعاون والعمل بروح اجلماعة لكل من له -١٤
معلمة  -معلمة الفصل(صلة بربنامج الدمج

 -أولياء األمور -التربية اخلاصة إن وجدت
 ).األخصائية النفسية -اإلدارة

      

يتوفر لديك الرضا النفسي يف التعامل مع  -١٥
  .الطفل املتخلف
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  لعبارةا

ـبة
اس
من

سبة 
منا

ري 
غ

  التعديل املقترح

يتوفر التوافق املهين يف جمال العمل مع الطفل - ١٦
  .املتخلف

      

االلتحاق بدورات تدريبية تربويـة خاصـة - ١٧
  .بالطفل املتخلف

      

تتوفر فرص الدراسة واالطالع  امليـداين يف - ١٨
 .زيارات ميدانية علمية متعلقة بالطفل املتخلف

      

بطرق التدريس واألساليب املتنوعـةاإلملام  -١٩
اليت تتماشى مع االجتاهات املعاصرة يف تعليم الطفل 

  .املتخلف
      

يتوفر دليل للمعلم الذي يوضح األهـداف -٢٠
والقواعد والطرق واملبادئ اخلاصة بتدريس الطفل 

  .املتخلف
      

يوجد يف الروضة مرجع لالطـالع علـى -٢١
ات املتعلقة بالطفل عينات كافية من املواقف واخلرب

  .املتخلف
    

  
  

ــات -٢٢ ــني املعلم ــابقات ب ــد مس توج
يف جمـاالت إنتـاج   ) رياض أطفـال (واملشرفات

الوحدات التعليمية والوسائل التعليمية واأللعـاب  
  "ختلف عقلي بسيط"املناسبة للدمج

    
  
  
  

تتوفر حوافز مادية لتقبل تـدريس الطفـل -٢٣
  .املتخلف
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  الدمجاخلاصة عند الفئة  أطفال دريستاملعلمة عند ملعوقات اليت تعيق ا : رابعاحملور ال

  العبارة

ـة
سب
منا

سبة 
منا

ري 
غ

  التعديل املقترح

توجد برامج تعليمية متنوعة لتتناسب مع -١
 .خمتلف مستويات التخلف العقلي

      

اخلربات املقدمة للطفل تـرتبط حبياتـه -٢
  .اليومية

      

لـرحالتاصطحاب الطفل املتخلـف -٣
  .علمية وترفيهية

      

تسهم الـرحالت يف تقـارب الطفـل -٤
       .املتخلف من اجملتمع والبيئة اليت يعيشها

تساعد الرحالت الطفل املتخلف علـى -٥
       .الربط بني املعلومة واخلربة

يستخدم البطء يف تقدمي املعلومة للطفل  -٦
        .املتخلف

صوجود معلمة مساعدة يزيد من فـر -٧
       .االهتمام بالطفل املتخلف

وجود معلمة تربية خاصـة يف الفصـل -٨
       .يسهل عملية تدريس الطفل املتخلف

إهتمام الوالدين بالطفل املتخلف يساهم يف٩
       .حتسن مستواه الدراسي

اخلربة والتجربة تساعدان املعلمـة يف -١٠
اختيار الطريقة املناسبة لتدريس األطفال أثناء 

  .الدمج
      

الدورات التدريبية يف جمـال التربيـة -١١
اخلاصة تسهم يف اختيار الطريقـة املناسـبة   

 .لتدريس األطفال أثناء الدمج
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  العبارة

ـة
سب
منا

سبة 
منا

ري 
غ

  التعديل املقترح

معاناة الطفل املتخلف من عيوب يف  -١٢
  .النطق والكالم يؤثر على تعلمه واستيعابه

      

عليمية واأللعاب التعليمية الوسائل الت -١٣
املستخدمة للطفل السوي ميكن استخدامها 

  .للطفل املتخلف
      

التمرين اإلدراكي للطفل السـوي   -١٤
  .ميكن أن يعطى للطفل املتخلف أيضاً

      

القيام بابتكـار معينـات تعليميـة  -١٥
  .خاصة بتدريس الطفل املتخلف

      

 يواجه الطفل املتخلف صعوبة كبرية -١٦
  .يف كتابة الكلمات

      

يواجه الطفل املتخلف صعوبة كبرية  -١٧
  .عند قراءة الكلمات 

      

صعوبة استثارة الطفـل املتخلـف    -١٨
  .للمثريات اليت تقدم له

      

يواجه الطفل املتخلف صـعوبة يف   -١٩
  .تقبل اخلربات اليت تقدم له

      

تعزيز االستجابات الصحيحة للطفل  -٢٠
  .لى تثبيتها لديهاملتخلف يساعد ع
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  العبارة

ـة
سب
منا

سبة 
منا

ري 
غ

  التعديل املقترح

تعليم الطفل املتخلف مهـارة أو خـربة -٢١
جديدة البد أن يكون مبنية على مهارة أو خربة 

  .سابقة
      

من السهل تصـميم وابتكـار أنشـطة -٢٢
ومتارين إلشراك الطفل املتخلف مع األطفـال  

  .بشكل نشط
      

توفري الدعم التعليمي اإلضايف للطفليتم  -٢٣
  .املتخلف يف إطار الوحدات الدراسية العادية

      

يتم تطوير وحـدات دراسـية خاصـة -٢٤
  .بتدريس األطفال أثناء الدمج 

      

الظروف األسرية للطفل املتخلف تـؤثر -٢٥
  .على تعليمه

      

تدريس الطفل املتخلف يتطلـب مـن -٢٦
بكل طفل على حـده   املعلمة اهتماماً مستمراً

  .لكي يتحقق تعلمه
      

معلمة رياض األطفال قادرة على تقـدير -٢٧
احتياجات األطفال العاديني وذوي االحتياجات 

  .اخلاصة
      

توجد لدى الطفل املتخلف صـعوبة يف -٢٨
التعلم عند االنتقال من موقف آلخر لذا يفضل 

  .تكرار النمط السلوكي
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  اجلزء الثالث
  
ي مقترحاتك للمسامهة يف تطوير تدريس األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة أثنـاء  ما ه   -

  الدمج؟
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

............................................................................................
........................................  
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  )٤(ملحـق رقــم 

  

  األداة يف صورتها النهائية
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  اململكة العربية السعودية 

                                                                                          وزارة التعليم العايل   
  جامعة أم القرى     

  كلية التربية      
  املناهج وطرق التدريس

  
  
  
  
  
  

  استبانه عن     
  

¾a@ÞbÐ þa@íŠ‡m@‡äÇ@ÞbÐ þa@bíŠ@pbàÜÈß@éuaìm@Ûa@pbÓìÈ
ò–b©a@ò÷ÐÛa@ÞbÐ c@Éß@õbíìþa@ @

  
  
  
  
  

  حبث مقدم لقسم املناهج وطرق التدريس
  
  
  الباحثة

  العال بوأأمـاين حمـمـود 
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  سم اهللا الرمحن الرحيمب
  حفظك اهللا                                 معلمة   ،  ، مديرة مشرفة/أخيت الفاضلة 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته                وبعد
املعوقات اليت تواجه معلمات رياض األطفال عند تدريس األطفـال  ( تقوم الباحثة بإعداد حبث بعنوان
كمتطلب للحصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق التـدريس  ) األسوياء مع أطفال الفئة اخلاصة

  .جبامعة أم القرى مبكة املكرمة_ كلية التربية_
  :وهدفت الدراسة إىل اآليت 

 .معرفة أساليب التعامل والتكيف مع أطفال الفئة اخلاصة  -١
 .معرفة واقع التعامل مع األطفال يف روضات الدمج  -٢
ديد اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة يف رياض األطفال ومدى مالئمتها لدمج أطفال الفئة حت  -٣

 .مع األطفال األسوياء) ختلف عقلي بسيط(اصةاخل
 .الكشف عن أهم املعوقات اليت تعيق أداء معلمة رياض األطفال عند تدريس أطفال الدمج  -٤

  :التخلف العقلي البسيط    
األطفال الذين يعانون من صعوبات عقلية حتول بينهم وبـني األطفـال   " يقصد به يف هذه الدراسة     

  ".بالطريقة نفسها يف مثل عمرهم الزمين أو أصغر يف قدرم على التعلماآلخرين الذين هم 
ملا ،  ويسعدين أن أقدم هذه االستبانه بني يديك آمل منك التكرم باإلجابة عن فقراا بكل موضوعية    

ودقة إجابتك فيها سيكون هلا بالغ األثـر  ،  يف ذلك من خدمة ومشاركة منك يف خدمة البحث العلمي
  :صول إىل النتائج املرجوة لذا آمل منك ما يلييف الو
  .قراءة عبارات االستبانة بعناية تامة  -١
 .أمام االختيار املناسب) (اإلجابة مبصداقية بوضع إشارة  -٢
 .أن تكون إجابتك مبنية على رأيك وقناعتك الشخصية  -٣
 .أرجو اإلجابة مشكورة على مجيع عبارات االستبانة  -٤

علومات اليت سوف تقدمينها يف هذه االستبانة سوف تكون يف غاية السرية و تستخدم علما بأن مجيع امل
  .لغرض البحث العلمي 

  ،،،، ولك فائق حتيايت شاكرة لك تعاونك
  :الباحثة             

  أماين حممود ابوالعال                                               
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  :بيانات عامة: أوالً
 .........................مبنطقة    ....................اسم الروضة  - ٣
  .........................مبنطقة    ..................اإلدارة التعليمية - ٤

  
  :أمام العبارات اليت تالءم وضعك) (من فضلك ضعي إشارة 

  :العمل احلايل  -٣
 معلمة 
 مديرة 
  مشرفة 

  
  :املــؤهل  -٤

 تربوي 
  غري تربوي 

  
  :التخصص -٥

 اض أطفالري 
  )...........يذكر(ختصص آخر 
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  ).ختلف عقلي بسيط(الفئة اخلاصةطفال والتكيف مع أ التعامل أساليب: احملور األول

  نادراًأحياناً  دائماً  العبارة

        .مبا يتناسب مع عمره العقلي ةاإلعاقة العقلي معاملة الطفل ذي - ١

        . العقلية اإلعاقة مراعاة النضج االنفعايل للطفل ذي- ٢

        .اإلعاقة العقلية بناُء على عمره الزمين تتم معاملة الطفل ذي - ٣

        .اإلعاقة العقلية على أنه سلوك طبيعي تقبل سلوك الطفل ذي - ٤

اإلعاقة العقلية على تنمية عضالته مساعدة الطفل ذي - ٥
  ".األنامل"الدقيقة

      

تنمية عضالته اإلعاقة العقلية علىمساعدة الطفل ذي - ٦
  ".اليدين والقدمني"الكبرية

      

اإلعاقة العقلية على التحكم والتآزر البصري  تدريب الطفل ذي - ٧
  .احلركي

      

اإلعاقة العقلية على العادات الصحيحة السليمة  تدريب الطفل ذي - ٨
  .عن طريق مالحظته ألقرانه

      

تصال اللفظي اإلعاقة العقلية على الكالم واال تشجيع الطفل ذي  - ٩
  .مع أقرانه

      
  

        .اإلعاقة العقلية على ضبط انفعاالته مساعدة الطفل ذي -١٠

اإلعاقة العقلية على التكيف مع خمتلف تشجيع الطفل ذي  -١١
  .املواقف والظروف اليت يواجهها
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  ).ختلف عقلي بسيط(الفئة اخلاصةطفال والتكيف مع أ التعامل أساليب: حملور األولا

 نادراًأحياناً دائماً  لعبارةا

        .اإلعاقة العقلية على االنتباه والتركيزمساعدة الطفل ذي -١٢

اإلعاقة العقلية للتعبري عن نفسه ومشاعرهإتاحة الفرصة للطفل ذي -١٣
  .لفظياً

      

اإلعاقة العقلية على التعبري عن نفسه  إتاحة الفرصة للطفل ذي -١٤
  .يف أنشطة الركن الفين ومشاعره من خالل مشاركته

      

اإلعاقة العقلية والطفل الذي يعاين  املساواة يف التعامل بني طفل ذي-١٥
  .من صعوبات التعلم

      

        .اإلعاقة العقلية من وقت إىل آخر أداء الطفل ذي مقارنة حتسن -١٦

       .اإلعاقة العقلية بأداء األطفال اآلخرين جتنب مقارنة أداء الطفل ذي -١٧
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  )ختلف عقلي بسيط(التربية اخلاصةواقع التعامل مع األطفال ذوي : احملور الثاين

 نادراًأحياناً دائماً  العبارة

        ..اإلعاقة العقلية على التكيف االجتماعيمساعدة الطفل ذي -١٨

        .مراعاة الفروق بني األطفال على حسب عمرهم العقلي-١٩

        .اإلعاقة العقلية  على اكتساب العادات السليمةتدريب الطفل ذي-٢٠

        .على التركيز واالنتباهاإلعاقة العقليةمساعدة الطفل ذي-٢١

        .اإلعاقة العقلية على ضبط انفعاالتهالطفل ذي تشجيع-٢٢

        .بفاعلية يف نشاط احللقةاإلعاقة العقليةذيمشاركة الطفل-٢٣

  بفاعلية يف العمل احلر يفة العقليةاإلعاقمشاركة الطفل ذي-٢٤
  .األركان 

      

        .اإلعاقة العقلية بفاعلية يف اللعب يف اخلارجمشاركة الطفل ذي -٢٥

        .بفاعلية يف اللقاء األخرياإلعاقة العقليةمشاركة الطفل ذي -٢٦

       .اإلعاقة العقليةاحترام شخصية الطفل ذي -٢٧
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  كانات املادية والبشرية املتاحة للدمجاإلم: حملور الثالثا

  نادراًأحياناً دائماً  العبارة

البيئة اليت تقع ا الروضة مالئمة لألطفال املتخلفني عقليـا مـن-٢٨
  .حيث هدوء املكان

      

البيئة اليت تقع ا الروضة مالئمة لألطفال املتخلفني عقليا من حيث-٢٩
  .نظافة املكان

      

ع ا الروضة مالئمة لألطفال املتخلفني عقليا من حيثالبيئة اليت تق-٣٠
  .قرا من جامعات ومدارس ذويهم

      

البيئة اليت تقع ا الروضة مالئمة لألطفال املتخلفني عقليا من حيث-٣١
  .قرا من مساكنهم

      

اإلعاقة العقليـة مـنييتم بسهولة استكمال احتياجات الطفل ذ-٣٢
  .ن قبل اجلهة املختصةجتهيزات ووسائل معينة م

      

        .مرونة تطبيق اللوائح اإلدارية املتعلقة بالتربية اخلاصة-٣٣

التخطيط الكايف املسبق لتـوفري الوسـائل التعليميـة واأللعـاب-٣٤
  .الضرورية املعينة لتعليم الطفل املتخلف

      

تقدم الروضـة اخلـدمات املسـاندة والـيت تتضـمن العـالج-٣٥
  )تنمية العضالت الدقيقة والكبرية،  العضلي التناسق(الطبيعي

      

تقدم الروضة  اخلـدمات املسـاندة والـيت تتضـمن العـالج-٣٦
  ....).،  املهارات احلركية البصرية كالتناسق بني اليد والعني(املهين

      

تقدم الروضـة اخلـدمات املسـاندة والـيت تتضـمن عـالج-٣٧
  ....).،  النطق،  الجتماعيالتفاعل ا،  مهارات التواصل(الكالم/اللغة
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  اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة للدمج: حملور الثالثا               

  نادراً أحياناً دائماً  العبارة

        .اإلعاقة العقليةالروضة الرعاية الصحية لألطفال ذيتوفر  -٣٨

سية تقدم الروضة اخلدمات املساندة واليت تتضمن  العناية النف -٣٩
  .ملعاجلة املشكالت االنفعالية واالجتماعية

      

اإلعاقة العقليـة مـع الروضـة    ذيتعاون أولياء أمور األطفال-٤٠
 .بصفتهم معينني ومصادر مهمة للمعلومات

      
  

التعاون والعمل بروح اجلماعة لكل من له صلة بربنامج -٤١
ولياء أ - معلمة التربية اخلاصة إن وجدت - معلمة الفصل(الدمج
  ).األخصائية النفسية -اإلدارة -األمور

      

        .اإلعاقة العقليةذيتوفر الرضا النفسي يف التعامل مع الطفل-٤٢

        .اإلعاقة العقليةأثناء التعامل مع الطفل ذيتوفر الرضا الوظيفي-٤٣

بطرق التعامل مع الطفل االلتحاق بدورات تدريبية تربوية خاصة-٤٤
  .قليةاإلعاقة الع ذي

    
  
  

توفر جهة العمل فرص الدراسة واالطالع  امليـداين يف زيـارات   -٤٥
  .اإلعاقة العقلية  ذيميدانية علمية متعلقة بالطفل 
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  اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة للدمج: حملور الثالثا

  نادراًأحياناً دائماً  العبارة

ليب املتنوعة الـيت تتماشـى مـعاإلملام بطرق التدريس واألسا -٤٦
  .اإلعاقة العقلية ذي االجتاهات املعاصرة يف تعليم الطفل

      

يتوفر دليل للمعلم الذي حيتوي على األهداف والقواعد والطرق -٤٧
  .اإلعاقة العقلية يواملبادئ اخلاصة بتدريس الطفل ذ

      

املواقفيتوفر يف الروضة دليل للمعلم حيتوي على عينات كافية من -٤٨
  .اإلعاقة العقلية يواخلربات املتعلقة بالطفل ذ

      

جترى مسابقات بني معلمات ومشرفات رياض أطفـال يف جمـال -٤٩
إنتاج الوحدات التعليميـة والوسـائل التعليميـة واأللعـاب املناسـبة      

  "ختلف عقلي بسيط"للدمج

      
  
  

        .لعقليةاإلعاقة اذيتتوفر حوافز مادية لتقبل تدريس الطفل -٥٠
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  :حملور الرابعا

  عند الدمج) ختلف عقلي بسيط(املعوقات اليت تعيق املعلمة عند تدريس أطفال الفئة اخلاصة

  نادراً أحياناً دائماً  العبارة

  ندرة الربامج التعليمـية املتنـوعة املناسبة ملختلف مستويات -٥١
  .اإلعاقة العقلية 

      

        .اإلعاقة العقلية حبياته اليوميةخلربات املقدمة للطفل ذيا ارتباط-٥٢

اصطحابه للـراإلعاقة العقلية يفلطفل ذيندرة مشاركة الروضة ا-٥٣
  . الترفيهية اليت تقوم االعلمية 

      

العقلية ماإلعاقة ذيقلة توفر الرحالت اليت تسهم يف تقارب الطفل-٥٤
  .ش فيهاوالبيئة اليت يعياتمع 

      

عـلى الربط  اإلعاقة العقليةذيانعدام الرحالت اليت تساعد الطفل-٥٥
  .املعلومة واخلربة  

      

        .اإلعاقة العقليةال تقدمي املعلومة جمزأة للطفل ذيإمه -٥٦

اإل ة يقلل من فرص االهتمـام بالطفـل ذي  غياب املعلمة املساعد -٥٧
  .العقلية

      

ر لوجود معلـمة تربية خاصة يف فصول الدمج واليت تسـهاالفتقا -٥٨
  .اإلعاقة العقلية ذيعملية تدريس الطفل  

      

اإلعاقة العقلية ال يسـهم يف حتسن مستذيإمهال الوالدين للطفل -٥٩
  .الدراسي

      

األطفال االفتقار للخربة ال يساعد يف اختيار الطريقة املناسبة لتدريس-٦٠
  .قة العقليةاإلعا ذي
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  :احملور الرابع
  عند الدمج) ختلف عقلي بسيط(املعوقات اليت تعيق املعلمة عند تدريس أطفال الفئة اخلاصة

 نادراًأحياناً دائماً العبارة

  ندرة الدورات التدريبية أثناء اخلدمة حيد من تنوع أساليب-٦١
  .التدريس املناسبة ألطفال الدمج 

      

  املتخلف من عيوب يف النـطق والكالم معاناة الطفل -٦٢
  .يؤثر على تعلمه واستيعابه

      

الوسائل التعليمية واأللعاب التعليمية املستخدمة للطفل السوي يتم  -٦٣
  .اإلعاقة العقلية ذياستخدامها  للطفل 

      

  اإلعاقة يطبق على الطفل ذيالـتمرين اإلدراكي للطفل السـوي -٦٤
  .العقلية 

      

   ذية ابتكار معينات تعـليمية خـاصة بتدريس الطفل صعوب-٦٥
  .اإلعاقة العقلية

      

        .اإلعاقة العقلية لمات متثل صعوبة بالنسبة للطفل ذيكتابة الك-٦٦

        .اإلعاقة العقلية لمات متثل صعوبة بالنسبة للطفل ذيقراءة الك -٦٧

        . ري دافعيتهاإلعاقة العقلية ال تستثالربامج املقدمة للطفل ذي -٦٨

 اإلعاقة العقلية معذيلعدم موائمة اخلربات املقدمة للطف-٦٩
  .قدراته

      

  اإلعاقة العقليةذيندرة تعزيز االستجابات الصحيحة للطفل-٧٠
  .حتد من تثبيت املعلومة لديه

      

  اإلعاقة العقليةسل اخلربات اليت مير ا الطفل ذيعدم تسل-٧١
  .املعلوماتاليت تؤدي إىل تكامل 
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  :احملور الرابع
  عند الدمج) ختلف عقلي بسيط(املعوقات اليت تعيق املعلمة عند تدريس أطفال الفئة اخلاصة

 نادراًأحياناً دائماً  العبارة

  ذيصعوبة تصميم وابتكار أنشطة ومتارين إلشراك الطفل  -٧٢
  .اإلعاقة العقلية مع األطفال بشكل نشط

      

  التعليمي اإلضايف للطفل املتخلف يفعدم توفر الدعم-٧٣
  .إطار الوحدات الدراسية العادية 

    
  

  

  الوحدات الدراسية املوجودة حالياً ال تتناسب مع األطفال-٧٤
  . أثناء الدمج

      

        .اإلعاقة العقلية تؤثر على تعليمهذيالظروف األسرية للطفل-٧٥

  اماً مستمراًتدريس الطفل املتخلف يتطلب من املعلمة اهتم-٧٦
  .بكل طفل على حده لكي يتحقق تعلمه 

      

  شباع االحتياجات اخلاصة بالطفل ذيعدم متكن املعلمة من إ-٧٧
  .اإلعاقة العقلية أثناء الدمج

      

  اإلعاقة ميثل صعوبة لدى الطفل ذياالنتقال من موقف آلخر-٧٨
  .العقلية أثناء تعلمه

      

  أثناء الدمج؟ التربية اخلاصةوير تدريس األطفال ذوي ما هي مقترحاتك للمسامهة يف تط -٧٩
..................................................................................................
.................................................................................................

.................................................................................................
.....................................................   

  شاكرة لك حسن تعاونك ،،،،،
  الباحثة                                                   
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  )٥(ملحـق رقــم 

يف اململكة  إحصائية عامة عدد الروضات

  هـ١٤٢٦/١٤٢٧العربية السعودية لعام 
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