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ديهـ احتياجات الشؾ أف الديف اإلسالمي أمرنا بالعطؼ والرحمة عمى األشخاص الذيف ل
خاصة ومف هؤالء األطفاؿ المعاقيف. إف دمج األطفاؿ المعاقيف مع الطالب األسوياء في 
حساسهـ بالمسؤولية والعيش فيه  المدارس الحكومية يزيد مف قدرتهـ عمى االندماج مع المجتمع وا 

عمى بكرامة حيث أف هناؾ اعتقاد سائد في المجتمع السعودي بأف الطفؿ المعاؽ غير قادر 
االنتاج والعمؿ. تبنت فكرة البحث عمى أخذ أراء المعمميف حوؿ الدمج ومعرفة استعدادهـ وتقبمهـ 
لتعميـ طالب لديه إعاقة جسدية أو عقمية. إضافة إلى ذلؾ، معرفة قدرتهـ عمى التعامؿ مع 

حث األطفاؿ المعاقيف حيث أف لديهـ حاالت خاصة تختمؼ عف أقرانهـ األسوياء. والهدؼ مف الب
هو إعطاء أكبر فرصة لمطالب المعاقيف مف االختالط في المجتمع واكتسابهـ مهارات اجتماعية 
ومعرفية مف خالؿ الدمج في الفصوؿ الدراسية حيث أنهـ ال زالوا يتمقوف تعميمهـ في فصوؿ 
دراسية منفصمة في المدارس الحكومية أو مف خالؿ المعاهد الخاصة. وهناؾ مشكمة أخرى وهي 

 توجد كوادر مدربة لمتعامؿ مع هذ  الفئة مف الطالب كاألخصائي االجتماعي وأخصائي أنه ال
أمراض النطؽ والمغة التي تجعؿ هؤالء الطالب قادريف عمى اكتساب المزيد مف الفوائد والمهارات 

 مما يساعدهـ عمى التعايش الثقافي واالجتماعي مع المجتمع.
رغبة الشديدة في تمقي التدريب واستخداـ أساليب ومف خالؿ االستبياف أبدى المعمموف ال

تربوية جديدة وأف عممية الدمج تعزز مف المستويات العالية مف الخبرة الشخصية والتربوية 
 لممعمـ.
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 مقدمة 
 نبذه مختصرة: 

في مؤسسات يتمقوف تعميمهـ اإلعاقة في المممكة العربية السعودية  يال يزاؿ الطالب ذو 
 بيئاتمع أقرانهـ في عف الطالب اآلخريف وذلؾ ال ُيمكُنهـ مف التواصؿ منفصمة ة تعميـ خاص

هذ   تقدـ مهارات األكاديمية.وال االجتماعيحيث يمكنهـ تحسيف التواصؿ  تضـ الجميع
المؤسسات المأوى والغذاء والمساعدات المالية والمساعدة لمطالب ذوي اإلعاقات الذهنية المعتدلة 

باإلضافة  التوحد.ومف اإلعاقات المتعددة ذلؾ األفراد الذيف يعانوف مف كو  الشديدة الحادة أو أو
يتمقوف  ؤسسات تتمثؿ في أف الطالب ذوي اإلعاقة في هذ  الم قضية أساسيةإلى أف هناؾ 

وزارة  تـ تصميمه مف قبؿمنهج تعميمي خاص  والتي تقـو عمى  (IEPs)برامج تعميمية فردية 
المناهج المعدلة والمتفردة لهؤالء األفراد مف مناهج  بدال مفالتعميـ خصيصا لهؤالء الطالب 

ذات الصمة مثؿ األخرى  التخصصاتمعاهد التعميـ الخاصة إلى  "وأخيرا تفتقر التعميـ العاـ.
مف التي يمكف و وأخصائيي أمراض النطؽ والمغة أخصائي العالج الطبيعي المعالجيف المهنييف و 

مف الحصوؿ عمى مزيد مف مما يمكنهـ  لمطالب ذوي اإلعاقةتوفر الدعـ والخدمات خاللها أف 
كما هو متاح والمهارات الحياتية األخرى وتطوير عممية التواصؿ المادي  ((IEPsالفائدة مف 

 ,Al-Otaibi & Al-Sartawi)"في بعض المدارس العامة لمطالب ذوي اإلعاقات الخفيفة

2009; Al-Quraini, 2007; Al-Wabli, 1996).  التي ال التعميـ ما فإف طريقة وعمو
يمكنها أف تتعرؼ  العديد مف الطالب ذوي اإلعاقات الشديدة في أماكف منفصمة اليتمقاها يزاؿ 
األكثر ليتـ تضمينهـ مثؿ الطالب اآلخريف ذوي اإلعاقات  ةحتياجاتهـ الفريداحقوقهـ و عمى 
خمؽ بيئة ويهدؼ إلى عينة انضماـ هؤالء الطالب إلى الطالب األخريف له فمسفة م .اعتداال
مجتمع الجزءا كامال مف  والفصؿ الدراسي K-12حيث يكوف جميع الطالب في مدرسة معينة 
   مواطف القوة والضعؼ عندهـ. النظر عفبغض  يميالتعم

دماج الطالب ز نجاح عممية انالمعمميف في تعزي تؤكد دراسات عديدة عمى دور  
عندما  . Auramidis & Norwich, 2002; Kozub & Lienert, 2003))المعاقيف 
دعمهـ لهذ  ُيظهروا فمف المرجح أف التي تدعوا إلى ضـ هؤالء الطالب القرارات المربيف يدعـ 

 ,Cross أوضح وعالوة عمى ذلؾ  (.(Cook, 2001; 2004التي تدعـ ذلؾ  الممارسات

Traub, Hutter-Pishgahi, and Shelton  (4002 أف أحد الشروط )ه الهام
الذي يجب  يجابياإل منظورال دمج الطالب ذوي اإلعاقات الشديدة هوعممية لنجاح  الضرورية 

 .المدارسفي  هؤالء األطفاؿأف يتمتع به الذي يتعامؿ مع 
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لمكادر التعميمي عف اندماج هؤالء  الفكر السمبييمكف أف يكوف عمى العكس مف ذلؾ   
  الطالب ذوي اإلعاقة في برامج التعميـ النظامي دماجانهو العامؿ الرئيسي الذي يعوؽ الطالب 

(Antonak & Livneh,1988).  هناؾ العديد مف العوامؿ بما في ذلؾ مستوى إعاقات
 Lienert و Kozub. ذكر هؤالء الطالب  دمجعف عممية المعمميف  برؤىالطالب التي تتعمؽ 

اإلعاقات المعتدلة بداًل مف  أف معممي التربية البدنية يفضموف العمؿ مع الطالب ذوي (2003)
( بالتحقيؽ في 4002)  Cookباإلضافة إلى ذلؾ ، قاـ  الطالب ذوي اإلعاقات الشديدة.

التعميـ  فصوؿالطالب ذوي اإلعاقات الخفيفة والشديدة في المتعمقة  بدمج المعمميف اتجاهات 
( تجا  اإلبعادة أو أشار البحث إلى أف المعمميف لديهـ مواقؼ مختمفة )مثؿ الالمباال العاـ.

مما  والخفية( ظاهرةاإلعاقة )عمى سبيؿ المثاؿ اإلعاقات ال ىمستو ل تبعاطالبهـ ذوي اإلعاقة 
مف قبؿ المعمميف واإلبعاد لمرفض  أكثر عرضةإلى أف الطالب ذوي اإلعاقات الشديدة هـ  يشير
 الطالب ذوي اإلعاقات الخفيفة والمتوسطة.عف 

مف اهلل  ختباراهي أنها و السعودية معايير اقة وفقا لموجهة نظر أخرى لإلعهناؾ  
دخوؿ  الحصوؿ عمى هدؼ أسمى وهو أجؿعمى مدى صبرهـ وتحممهـ مف  هلعائمت لمشخص أو

 ,Al-Mousaالقرآف "والسنة النبوية" تعاليـ المكاف الذي أعد  اهلل ألولئؾ الذيف يتبعوف  ،الجنة

معظـ المواطنيف فع المممكة العربية السعودية تداإلعاقة في بهذ  اآلراء المتعمقة ( .(1999
يعيشوف حياة رديئة خريف وأنهـ اآلأف األفراد ذوي اإلعاقة يعتمدوف عمى  االعتقاد السعودييف إلى

وبناء عمى ذلؾ قد  . (Al-Gain & Al-Abdulwahab, 2002)باإلضافة إلى أنهـ عاجزيف
األشخاص ذوي اإلعاقة كأشياء ى هؤالء أف بعض السعودييف قد ينظر إليؤدي هذا الرأي إلى 

 جتماعية.ستبعاد هؤالء األفراد مف األنشطة االاالشفقة مما يؤدي إلى و لسخرية أتدعوا إلي ا
فإف هذ  اآلراء والقيـ تقود عامة الناس إلى اتخاذ موقؼ سمبي تجا  األشخاص ذوي  ونتيجة لذلؾ

مشاركة في العديد مف األنشطة مع اإلعاقات، األمر الذي يمنعهـ في بعض األحياف مف ال
تخاذ اعامة الناس إلى  تدفع والمعاييرنتيجة لذلؾ فإف هذ  اآلراء  أعضاء مجتمعهـ النامي.

ألمر الذي يمنعهـ في بعض األحياف مف المشاركة ة اموقؼ سمبي تجا  األشخاص ذوي اإلعاق
 .ةالناميات مجتمعاألفراد في الفي العديد مف األنشطة مع 
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 :الدراسةأهمية 
نفع يعود بالالذي يضـ األطفاؿ العادييف واألطفاؿ ذوي اإلعاقة يعتقد الباحث أف الفصؿ 

عمى نفس  ةاإلعاق ي. في المدارس الشاممة ال يحصؿ الطالب ذو في الفصؿ عمى جميع األطفاؿ
ء شجع أيضا المعمميف وأقرانهـ عمى فهـ هؤالبؿ يُ  فحسبمف المدرسيف المعاممة التي يستحقونها 

فإف الفصؿ الدراسي الشامؿ هو بيئة تعميمية لذلؾ  ه.الفصؿ وخارجداخؿ الطالب المعاقيف 
لقد أدركت المدارس في المممكة  .واإلدارييفلمجميع: الطالب ذوي اإلعاقة وأقرانهـ والمعمميف 

 دراسةومع ذلؾ فإف  .ةشاممالفصوؿ ال قامت بالفعؿ بعمؿهذ  الحقيقة و أهمية العربية السعودية 
دورا هاما المعمـ فيها  يمعبيمكف أف التي المختمفة و  في فهـ وجهات النظرهاـ  هذ  المشكمة أمر

الطالب ذوي اإلعاقات الشديدة في المممكة  نظاـ دمج التحديات المرتبطة بتنفيذالتعامؿ مع في 
 يبدوأوال: ال يوجد عمى ما  ،مهمة لعدة أسباب هذ  الدراسةتعتبر لذلؾ  العربية السعودية.
الشديدة في ة دمج الطالب ذوي اإلعاق تجا فحص وجهات نظر المعمميف لدراسات منشورة 

 حوؿ وجهات نظر بعض المفاهيـسوؼ يقدـ هذا البحث : ثانيا المممكة العربية السعودية.
هذ   إدارةفي رأي  بتدائية صغيرة لمنظراهؤالء الطالب في مدرسة إدماج المعمميف فيما يتعمؽ ب

 .حوؿ هذا األمرالمدرسة 
 ة:تحديد المشكم

الطالب ذوي اإلعاقة في المممكة العربية السعودية مثؿ العديد مف البمداف األخرى لديهـ 
عف الطالب األخريف  التي يتـ فصمهاالمعاقيف الطالب مدارس لكف  التعميـ. لتمقيالفرصة 

ددوف عمى المدارس يتر الطالب اآلخريف الذيف  هـ وبيفبينسترسخ مف عممية البعد النفسي 
إلى الطالب ذوي اإلعاقات  ضـ يحاوؿ الحالي وعمى الرغـ مف أف نظاـ التعميـ العادية. 

نتيجة لذلؾ  .المنظومة التعميمية، إال أف الفجوة تتسع بيف الطالب العادييف والطالب ذوي اإلعاقة
 ةشخاص ذوي اإلعاقتخاذ موقؼ سمبي تجا  األافإف هذ  اآلراء والمعايير تدفع عامة الناس إلى 

األمر الذي يمنعهـ في بعض األحياف مف المشاركة في العديد مف األنشطة مع األفراد في 
عادية يؤدي إلى الطالب ذوي اإلعاقة في المدرسة ال دمجعندما يتـ  .ةالنامي  المجتمعات

دييف مساعدة هؤالء الطالب عمى الحصوؿ عمى فرصة أعمى لمتواصؿ والتعايش مع األطفاؿ العا
ويضع تحديات كبيرة عمى عاتؽ  صعباأمرا  عادية سيكوفال سار مدالفي  . إال أف دمج الطالب

طريقة التدريس التي تناسب  أف يجدوافي بعض األحياف قد يجد المعمموف صعوبة في  المعمميف.
لحصوؿ عمى رؤى مختمفة مف قبؿ  الغرض مف هذا البحث هو ا العكس. الطالب ذوي اإلعاقة أو

في المممكة العربية  ة عاديال ةدراسيالؿ و فصالحوؿ إدراج الطالب المعاقيف في مميف المع
 السعودية.
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 قضايا البحث:
 مدرسة واحدة لمجميع. الذي يدعـ مبدأ وجود المعمميف .أف تجد رأي2
الطالب في  حاالتلتعميـ جميع مهيؤوف تدريبيا مستعدوف أو  المعمموفمعرفة ما إذا كاف  .4

 .الواحد راسيالفصؿ الد
كتساب مهارات ا ساعد الطالب عمى تحسيف أوتيمكف أف  ت عممية الدمج لمعرفة ما إذا كان .3

 معرفية.جتماعية و ا
 تغييرالمعاقيف في الطالب عممية دمج  ساعدلمعرفة الوسائؿ التي مف خاللها يمكف أف ت .2

 ة. والثقافي ةاالجتماعيحالتهـ 
مف خاللها أف تغير عممية دمج الطالب المعاقيف مف حياتهـ  التي يمكف كيفيةمتعرؼ عمى الل.5

 خارج الفصؿ الدراسي.
 االفتراضات:

في الفصوؿ التعميمية  إدماجهـإذا تـ  المعاقيفبالنسبة لمطالب  آكبير  اختالفآسيكوف هناؾ .2
 العامة.

ارات كتساب المهافصوؿ التعميـ العاـ في داخؿ الطالب المعاقيف  دمجيمكف أف يساعد  .4
 االجتماعية والمعرفية وتحسينها.

الوضع االجتماعي مف الطالب المعاقيف في فصوؿ التعميـ العاـ يحسف دمج يمكف أف . 3
 .لهـوالثقافي 

 تعريف المصطمحات:
مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ في المممكة العربية  مصرح لهشخص  معمم التعميم العام:

خرى في والمواد الدراسية األمثؿ الرياضيات والقراءة  مختمفةال الدراسية موادالتدريس بالسعودية 
في هذ  الدراسة يشير مصطمح "معمـ التعميـ  (.4004فصوؿ التعميـ العاـ )وزارة التربية والتعميـ 

العاـ" عمى وجه التحديد إلى الفرد الذي يقـو بتدريس الرياضيات والقراءة والمهارات االجتماعية 
االبتدائية العامة في منطقة الدراسة  والديف اإلسالمي في المدارسومادة الرسـ  والتربية البدنية

 .4022-4020 العاـ الدراسي خالؿ ( المممكة العربية السعودية ، الرياض)
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 هذ  الدراسة يشير إلىمفهـو اإلدماج لمطالب ذوي اإلعاقات الشديدة في إف  اإلدماج:
الطالب مف الجمع بيف جميع أنواع  ب((طبيعية عادية  أ( وضعهـ في بيئات ( التالية: العناصر

لهؤالء  الدعـ والتعديؿ داخؿ التعميـ العاـ لتحقيؽ نتائج التعمـ المناسبةج( ( أجؿ التعميـ والتعمـ
الخدمات تقديـ ( هػ) والتقدير لهؤالء الطالب( االنتماء والعضوية المتساوية والقبوؿ د)الطالب 

التوافؽ  ي( ( الفمسفة النظامية أو نظاـ المعتقدو( ( ؽ التعميـ  يبؿ فر التعاونية المتكاممة مف ق
 ,Ryndak, Jackson, & Billingsley) التعميـ العاـ والخاص في نظاـ موحد بيف

2000, p. 101). 
تحت إشراؼ وزارة التي تقع شير إلى المدارس االبتدائية العامة ت المدارس االبتدائية العامة:

ـ األساسي )مثؿ القراءة والرياضيات يالتعمقدـ التي تو ـ في المممكة العربية السعودية التربية والتعمي
)وزارة التربية والتعميـ  (24إلى  6والمهارات االجتماعية مف سف  التربية البدنيةو والرسـ  والكتابة
اؼ تحت إشر التي تقع  المدارس االبتدائية العامة في هذ  الدراسة المدارسب المقصود (.4004

وزارة التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية في خمس مناطؽ مدرسية بالقرب مف الرياض 
جنوب ووسط مدينة الرياض( التي لديها برامج تعميمية خاصة لمطالب و شماؿ و  غربو )شرؽ 

 ذوي اإلعاقة.
  الدراسة تحقيق

يمكف أف تحد أف اإلعاقة حيث اإلعاقة تحديا معقدا ومؤثرا وحيويا ومتعدد األبعاد تعتبر 
االنضماـ مرة أخرى  إعادةاالنضماـ أو عمى  هوقدرت فردبشكؿ كبير مف أنشطة الحياة الرئيسية لم

 رانتشا وؿح ةیودعسلا ةبیرلعا لکةمملا في ثابحمف األ جدا دودمحعدد  راءجإ تـ في المجتمع.
 .Maher Sقة  إلعاذوي ا ؿفاطألـ هذ  األبحاث ينصب عمى اظعم فکاووحدوث اإلعاقة 

Al-jadid, year).)  الطالب  إدخاؿالتعميـ الشامؿ هو استراتيجية إصالح عالمية تهدؼ إلى
كما  .النظامية )التي تضـ الطالب العادييف( العامةالمدارس  إلى خضـذوي القدرات المختمفة 

برامج التعميـ مراجعة لهذ  الدراسة خمفية نظاـ التعميـ في المممكة العربية السعودية و التتضمف 
  . (2011) ,(Alquraini Turki) والبرامج التعميمية الحالية لمطالب ذوي اإلعاقة

قامت ( نتائج بعض الدراسات التي 4022) Alqurainiت مراجعة وقد تضمن   
الطالب ذوي اإلعاقة والتي قد تكوف مفيدة لمقترح بإدماج المعمميف فيما يتعمؽ بفحص آراء بعض 

المعمميف وتصوراتهـ تجا  الخدمات بدراسة اتجاهات خروف اآلباحثوف قاـ بعض ال .الدراسة التالي
في المممكة العربية السعودية كما درسوا العالقة المتوسطة االنتقالية لمطالب ذوي اإلعاقة الذهنية 

 .Alnahdi Ghaleb لطالبهؤالء انتقالية لبيف مواقؼ المعمميف فيما يتعمؽ بالخدمات اال
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قاـ الدمجي المتغيرات التي تؤثر عمى اتجاهات المعمميف نحو التعميـ  أكثر فهـلو  (.(2013
 & ,Ahmmed Masud, Sharma Umesh الباحث بمراجعة الدراسة التي أجراها

Deppeler Joanne (2012)  . وجد الباحث أيضا أنه مف المثير الدراسة في مراجعة
ولهذا قمت بمراجعة  التعميـ الدمجي، فهـ تجا فيما يتعمؽ بموق تأثير المعمميفلالهتماـ رؤية 

التي  الدمجيالذاتي لممدرسيف الصينييف أثناء الخدمة حوؿ التعميـ  التأثيرستقصائية حوؿ ادراسة 
 Wang Mian, Zan Fei, Liu Jiaqiu, Liu Chunling, & Sharmaقاـ بها 

Umesh (2012).  قاـMaher S. Al-Jadid (4023 )أنه "وفقا لقانوف  نتباهنا إلىامفت ي
العمؿ والعماؿ في المممكة العربية السعودية يتـ تعريؼ" األشخاص ذوي اإلعاقة عمى أنه "أي 

ستمرار في وظيفة مناسبة نتيجة لعجز قمت بالفعؿ قدرته عف أداء أو اال شخص قد ضعفت أو
يعانوف  أنهـعمى معاقيف يحدد األفراد الوفقا لهذا فمف الواضح أف  .(p.453) جسدي أوعقمي "

التعميـ لجعؿ تقديـ كشرط لهذا التعريؼ يتـ  ،لذلؾ قدرتهـ أف يكونوا منتجيف. يؤثر عمىمف شيء 
 حتسابهيمكف اإعاقة فب يصاب الشخصالباحث أنه عندما  ولذلؾ اعتقد منتجيف. هؤالء المعاقيف
باستخفاؼ  النظر إليهغالبا ما يتـ والتي ونتيجة لهذا النقص في اإلنتاجية  . إنتاجيةعمى أنه أقؿ 

يتضمف العجز واالستمرار في االعتماد والذي مفهـو بسيط لإلعاقة  إلىتستند آراؤهـ  " .أو دونية
معيشة )مف ناحية الصحة والتعامؿ مع نخفاض جودة الاو عمى اآلخريف والبقاء في المنزؿ 

يذكر أنه و  .(Maher, S. Al Jadid, 2013.p. 455) ونقص اإلنتاجية" األخريف ...الخ(
اإلعاقة كي تتعهد بإمكانية حصوؿ قانوف الحكومة السعودية صدرت أ 4000"في عاـ 

األشخاص ذوي اإلعاقة عمى خدمات طبية ونفسية واجتماعية وتعميمية وتأهيمية مجانية ومناسبة 
وبالتالي فإف المبادئ  (.(Maher, S. Al-Jadid, 2013.p. 458  عامة"في كؿ المصالح ال

متساوية لألفراد ذوي اإلعاقة في الحصوؿ عمى الحقوؽ تؤكد عمى الالمذكورة أعال  التوجيهية 
الذي يقـو عميه ساس األالطبية المناسبة لجميع الطالب والتي ستكوف  والخدماتالتعميـ المجاني 

 ةؿ دراسيو الطالب المعاقيف في فصما يتعمؽ بدمج فيأفكار المعمميف حوؿ الذي يدور بحثي 
التعمـ البسيطة ي إعاقات ( "يتمقى الطالب ذو 4022)  Alquraini Turki لدراسة  وفقاً  .ةعادي

حجرات مثؿ  ةمع بعض الدعـ مف خدمات التعميـ الخاص العاديةتعميمهـ في الفصوؿ الدراسية 
كما يشارؾ هؤالء الطالب بشكؿ كامؿ في مناهج التعميـ العاـ مع بعض  .)مصادر التعمـ(

يتضح مف الدراسات أنه ال يزاؿ الطالب ذوي ." ع طبيعة هؤالء الطالبوالتوافقات مالتعديالت 
يتمقوف تعميمهـ في كانوا بحثه  الذي تـ فيه إجراء وقتالاإلعاقة المعرفية المعتدلة والمتوسطة في 

( "إف 4022) Alquraini Turki دراسة  وتذكر فصوؿ دراسية منفصمة في المدارس العامة.
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ألقرانهـ  ةالمقدم ةهج العاماختمؼ عف المنت مية خاصة لهؤالء الطالبمناهج تعمي تقدـالمدارس 
 (p. 151) " يتطوروف بشكؿ طبيعي الذيف

( مف دراساته أف " المعاهد الخاصة تفتقر 4022)  Alquraini Turkiتوصؿكما   
 وأخصائي أمراض العالج الطبيعي وأخصائي إلى الخدمات ذات الصمة مثؿ المعالجيف المهنييف

 كتساب المزيد مف الفوائد مف قادريف عمى اهؤالء الطالب التي تجعؿ طؽ والمغة الن

IEPs المهارات  مف وغيرهاالمهارات البدنية و التواصؿ مع اآلخريف وتطوير (p. 152).  كما
الطالب. "الطريقة التي يتمقى بها بعض الطالب  عزؿ أو فصؿ في التعامؿ معوجد أف هناؾ 

عف األطفاؿ األسوياء وهذا منفصمة بيئات والمتوسطة والحادة تعميمهـ في ذوي اإلعاقات الخفيفة 
مف  الطالب اآلخريف هؤالء األطفاؿ في االندماج مع بحقوؽ ؼعتر تال يدؿ عمى أف هذ  البيئات 

 ةاإلعاق الطالب ذويعزؿ وبالتالي فإف  (.(Alquraini Turki, 2011, p.152 "األسوياء
جتماعية بشكؿ صحيح وال سيما الحصوؿ عمى المهارات االف يمنعهـ مالطالب اآلخريف  عف

 ذوي اإلعاقة المعرفية الذيف يفتقروف إلى هذ  المهارات.
مع التركيز عمى  4023في عاـ  Alnahdi Ghalebمف قبؿ  مماثمة تـ إجراء دراسة 

 تـ  4006كما وجد أنه "بحموؿ عاـ  الذهنية الخفيفة. اتلمطالب ذوي اإلعاقاالنتقالية  اتخدمال
 : مف جميع الطالب ذوي اإلعاقة في المممكة العربية السعودية في المدارس العادية 80 إدماج

أنه "وفقًا لإلدارة العامة  أوضح أيضا (.(Alnahdi Ghaleb, 2013, p. 531 "النظامية
لطالب الخاصة با فإف عدد البرامج (DGSE) لمتربية الخاصة في المممكة العربية السعودية

مما  4007عاـ  728إلى  656رتفع مف واإلعاقات الخاصة بالنمو ااإلعاقات الذهنية  ذوي
 .Alnahdi Ghaleb:9هذ  البرامج في عاـ واحد فقط قد بمغ في  الزيادةيعني أف معدؿ 

2013. p. 531) .) استجابوا المعمموف( أف "4023) تهأوضح "النهدي غالب" في دراس 
باستعدادهـ فيما يتعمؽ حددت حجـ تصور المعمميف التي  تقصائيةاالسلثمانية بنود في الدراسة 

متوسط عاـ قدر  الى المعمميف توصمنا مف خالؿ استجابات بشكؿ عاـ  .انتقاليةلتقديـ خدمات 
لتخطيط وتقديـ خدمات  استعدادهـبعدـ  شعور المعمميف الذي يشير إلىمقياس مف ال 4.29
المعمميف  أفكارAlnahdi Ghaleb (4023" )دراسة أوضحت  .p. 536) ) " انتقالية

 لجنسوهي امف خالؿ المتغيرات الديمغرافية الخمسة  انتقاليةلتقديـ خدمات  المتعمقة باستعدادهـ
 (.(p.536والخمفية التعميمية ومستوى المدرسة ومستوى التعميـ وعدد سنوات الخبرة في التدريس" 

 االنتقالية.خدمات المواقؼ إيجابية تجا  عوف بيتمتوجدت هذ  الدراسة بشكؿ عاـ أف المعمموف 
الخدمات بدأت في تقديـ هذ  النتيجة داعمة ومشجعة حيث أف المممكة العربية السعودية 

تجا   التي يتمتع بها المعمموف المواقؼ اإليجابية تعتبر لمطالب ذوي اإلعاقات الذهنية. االنتقالية
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عممية ضرورية لنجاح  ات االنتقالية في هذ  الحالة والخدماإلعاقة لطالب ذوي مع اأهمية العمؿ 
 .لهذ  الخدمات االنتقالية تخطيط ال

( إلى أنه "عمى الرغـ مف أف المعمميف أظهروا 4023)  Alnahdi Ghalebويشير   
                    : مف المشاركيف 65 إال أف االنتقاليةمواقؼ إيجابية عامة تجا  الخدمات 

مف قبؿ موظفيف محترفيف بدال  االنتقاليةعمى أف يتـ تنفيذ الخدمات قوا تماما اتف( مشارؾ 436)
هذ  النتيجة أف المعمميف لديهـ مواقؼ إيجابية تجا  هذ   توضح (.(p. 539 مف المعمميف"

هذ  الخدمات لكنهـ يشيروف إلى أف لديهـ أيضا مخاوؼ بشأف العمؿ اإلضافي الذي قد تتطمبه 
( مف المشاركيف 249: )35 بشد   "تـ الكشؼ عف هذا القمؽ عندما وافؽ .االنتقاليةخدمات ال

لمطالب ذوي اإلعاقات الخفيفة مف شأنه أف  IEPفي  الخدمات االنتقاليةتخطيط  إدراجعمى 
وأشارت  (.(Alnahdi Ghaleb. 2013. p. 539 عمى المعمميف"ال ضرورة له عبئا  يخمؽ

عمميف يشعروف أنهـ غير مستعديف لتخطيط وتقديـ نتيجة أخرى مف هذ  الدراسة إلى أف الم
في  االنتقاليةعدـ وجود دورات دراسية تتعمؽ بالخدمات وأوضحت أيضا  االنتقالية،خدمات ال

 برامج إعداد التعميـ الخاص.
 Ahmmed, Masud, Sharma Umesh and Deppeler Joanneأوضح 

 دمجيالتعميـ اليف تجا  المعمم جاهاتات تؤثر عمىبشأف المتغيرات التي  بحثهـ ( في 4024) 
الدمجي " تشير األدلة مف األبحاث السابقة إلى أف النجاح في تنفيذ التعميـ حيث الديش جفي بن

ويذكر أحمد  (.(p. 132الدمجي عمى المواقؼ اإليجابية لممدرسيف تجا  التعميـ يعتمد الفعاؿ 
مواقؼ المعمميف اإليجابية تجا  نجاح  عف أهمية بصورة موسعة" تـ اإلبالغ  هوآخروف أيضا أن
 .p  الفصؿ الدراسي مف قبؿ عدد مف الباحثيفحجرات  عمى مستوى الدمجيممارسات التعميـ 

المشاركوف ال يمكف تنفيذ  ما لـ يدعـ دمجي أف التعميـ ال يه إجماالعمالمتفؽ مف  (.(132
"ومف ثـ يجب  .المعاقيف الطالب في المدرسة فكرة دمج وأعني بذلؾ المعمموف .األساسيوف
مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات قيمة عف  دمجيمواقؼ المعمميف تجا  التعميـ المعرفة 

ه فعمية داخؿ حجرة إلى ممارس فكرةديناميكيات الفصؿ الدراسي الشامؿ لتحويؿ نموذج الدمج مف 
 (.(Ahmmed et al, 2012, p. 132  الفصؿ الدراسي"

 حجرة الفصؿ الدراسيإدراج األطفاؿ ذوي اإلعاقة في نحو ف المعممي اتجاهاتقد تتأثر   
فيما يتعمؽ ببعض المتغيرات متباينة هناؾ نتائج  .الديموغرافيةمف المتغيرات كبير مف خالؿ عدد 

كاف لديهـ مواقؼ أكثر إيجابية مف  المعمموف األصغر سنا ،عمى سبيؿ المثاؿ .الديموغرافية
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  Ahmed et al قاـعندما  (.(Ahmmed et al, 2012, p. 133  المعمميف األكبر سنا"
 اكمكانت نتائج هذ  الدراسة متعارضه مع بعضها البعض. الفرؽ بيف الجنسيف بدراسة ( 4024)
 " فمیعمملا فم ركثأ ةبیایجإ ؼقوام فیھدل تامعمملا فأب دتفاأ تاسدرالا ضعب أف " لىإ روااشأ

(Ahmmed et al, 2012, p. 133).  مالحظة أنهـ وجدوا في دراستهـ  الهتماـلمف المثير
 .دمجي"التعميـ التجا   هاـ في تشكيؿ مواقؼ المعمميف متغيرتعتبر التدريس خبرة طوؿ أف "

ذوي  فمیعلملا فم جمدلا ونح ةبیایجإ رثکأس یدرتلاخبرة في  ؿقأ واتسن ـیھدل فیذلا المعمموف
دراسات اإلضافية رت  الوأظه .(Ahmmed et al, 2012, p. 133) األكثر  رةخبلا واتسن

النجاح السابؽ في تعميـ  ،المرتبطة ببعض المتغيرات األخرى أف عمى سبيؿ المثاؿلديهـ و 
كاف محدودا لمغاية الدمجي لممارسات التدريس  المدرؾاألطفاؿ ذوي اإلعاقة والدعـ المدرسي 

عند  اإليجابيةقؼ االمو  مفعزز أف هذ  المتغيرات يمكف أف تُ تصوروا رغـ أف عددا مف الباحثيف 
 الدمجي.التدريس                    المعمميف لدعـ ممارسات

الدعـ تبيف أف  Ahmmed et al دراسة  مف بيف جميع المتغيرات المستقمة في  
المتغيرات مف والنجاح السابؽ في تعميـ الطالب ذوي اإلعاقة  دمجيالمدرسي لممارسات التعميـ ال

النتائج بوضوح إلى أنه كمما زاد الدعـ المدرسي لمممارسات التعميمية  أفادت األكثر أهمية.
شعورهـ اإليجابي تجا  األطفاؿ  حصموا عميها  كمما ازدادالتي يراها المعمموف والتي  الدامجة

النتائج أف المعمميف الذيف كانوا عمى  بينت"كما  (.(p.137الدراسية    ذوي اإلعاقة في صفوفهـ
عاقة في الفصؿ الدراسي كاف لديهـ مواقؼ أكثر إيجابية تجا  إدماج وي اإلبالطمبة ذ اتصاؿ

 "مروا بهذ  التجربة الذيف لـ ي المعمميف األطفاؿ ذوي اإلعاقة في صفوفهـ أكثر مف 
Ahmmed et al, 2012, p. 138).) 

 Wang Milan, Zan Fei, Liu Jiaqiu, Liu Chunling, andأجرى  

Sharma Umesh عف العامميف فالصيني لممعمميف الذاتية الفعاليةصائية حوؿ دراسة استق 
 المعمـ.أو تأثير كانت الدراسة تركز أكثر في المدارس الصينية حوؿ فعالية  .دمجي التعميـ ال

وقد  كحد أقصىUkert 6  (6 .) -س الذاتية لممعمـ تـ تسجيمها في مقيافعالية أف "ال وجدواوقد 
مما يشير  2.60و  2.03 بمقدار يتراوح بيفلكؿ المشاركيف الذاتية  متوسط مقدار الفعالية تراجع

نسبيا فيما يتعمؽ مرتفعة ذاتية بفعالية إلى أف كال مف معممي التعميـ العاـ والخاص يتمتعوف 
إلى   Wang et al, (2012) لػػ "تشير اإلحصائيات الوصفية (. (p.112دمجي  بالتعميـ ال

سمبيا بمخاوفهـ حوؿ  ارتباطامرتبطة عمـ لمم  في قدرتهـ عمى التغيير( )يؤمنوف الذاتية الفعاليةأف 
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أف المعمميف الذيف يتمتعوف بمستوى أوضحوا كما أنهـ  دمجي أو الشامؿ.ممارسات التعميـ ال
 التعميـالمتعمقة ب ممارساتال تجا الذاتية لديهـ مف المحتمؿ مخاوؼ أقؿ الفعالية مف  يعال

أكثر بشأف سيتخوفوف المنخفضة  الذاتية الفعاليةمثؿ فإف المعمميف ذوي وبال .أو الدمجي الشامؿ
إلى أف فعالية المعمـ حوؿ  تجدر اإلشارةومع ذلؾ  شاممة.الدامجة والممارساتهـ التعميمية 
الدامجة أو التعميمية  ممارساتالمتعمقة بال: مف مخاوفهـ 20 فقطيفسر  دمجيممارسات التعميـ ال

 (.(p.113 شاممةال

أنه بالمقارنة مع عمـ الذاتية لممبالفعالية مف النتائج الهامة األخرى لمدراسة المتعمقة  
مستوى أقؿ مف لديهـ الصينيوف في المدارس العادية فإف المعمموف معممي التعميـ الخاص 

التعاوف مع كذلؾ أيضا مهارة و  الخاصة بالتعميـ الدمجياإلرشادات  استخداـالذاتية في  الفعالية
 واثقيف غير النظاميةالتعميـ العاـ في المدارس  معمميحقيقة أف  عمىهذ  النتائج  تؤكد خريف.اآل

مع أنهـ يتعاونوف ـ مختمؼ و يتعمالذيف يتمقوف لمساعدة الطالب  متغايرةتعميمات  استخداـمف 
 ,Wang, 2012الطالب  دمجالتعميمات الخاصة بعممية الموظفيف اآلخريف لتنفيذ  المعمميف أو

p.114).)  ؿ و فصالفي  اإلعاقةالطالب ذوي يتـ دمج وقد ثبت مف خالؿ دراستهـ أنه عندما
 هؤالء في التعامؿ مع سموكياتت مشكالبعض ال فإف المدرسيف يواجهوفالعادية  الدراسية
خالؿ خاصا خالؼ معممي التعميـ الخاص الذيف يتمقوف تدريبا . ومف الواضح أنه عمى الطالب

مثؿ هذ  المعرفة بعادة يمروف فإف معممي التعميـ العاـ الصينييف ال  ،عمميفبرنامج إعداد الم
أنهـ ال يحصموف إال عمى الحد األدنى  عمى اإلطالؽ أوالتي تتعمؽ باألطفاؿ المعاقيف والمهارة 

 أثناء إعدادهـ لمرحمة ما قبؿ الخدمة. الخبرة مف 
المربيف قيؽ في تصورات عمى أهمية التح تؤكدعمى الرغـ مف أف هذ  الدراسات   
في المممكة  وتصوراتهـ  المعمميف توصؿ إلى آراءإال أف القميؿ مف الدراسات قد  والمعمميف

هي التي تتعمؽ بالمعمميف  اآلراءلذلؾ مف الصعب تحديد ما إذا كانت هذ   العربية السعودية.
مف المهـ  ية وثقافية كبيرة.دين فيها اختالفاتوجد يدراسات قميمة و التي تـ فيها د بالالنفسها في 
دراؾمراعاة  بعض األمثمة عمى عمى الرغـ مف وجود  المعمـ لمطالب ذوي اإلعاقة. مدى فهـ وا 

مدى نا لـ نتوصؿ ولـ نتعرؼ بعد عمى إال أن ،في بعض المدارسدمج بعض الطالب المعاقيف 
عمى األسرة والمجتمع  اإلعاقةمف تأثير  حدفي الأهميتها فعالية هذ  البرامج التعميمية ومدى 

ومع ذلؾ في العقد الماضي  .األشخاص ذوي اإلعاقة نحوالمجتمع آراء واتجاهات  وتغيير
مطالب ذوي اإلعاقات المختمفة في المممكة العربية لالتعميـ الخاص المقدمة في خدمات التحسنت 
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األقؿ تقييدا . ات بيئالفي   جيد هنوعيذات السعودية لدعمهـ في الحصوؿ عمى خدمات تعميمية 
لخدمات اذكرت بعض الدراسات أف المعمميف يشعروف أنهـ غير مستعديف لمتخطيط وتنفيذ 

 .االنتقالية
 المنهجية أو الطريقة 

 استخدـ دراسة كمية. تعتبرالطالب ذوي اإلعاقة المتعمقة بإدماج المعمميف  آراءإف 
ء إجرا وه تصميـ االستقصاء" راسة.لجمع البيانات المطموبة لهذ  الدطريقة االستقصاء الباحث 
لمجموعة صغيرة مف الناس عطاء استقصاء أو استبياف قـو فيه بإذي نالبحث الكمي اليتعمؽ ب

مجموعة  التي تتميز بهافي المواقؼ أو اآلراء أو السموكيات  االتجاهات)تسمى العينة( لتحديد 
 طريقةوجد الباحث أف  .(Creswell, 2012, p. 21)" " ()الفئةكبيرة مف الناس تسمى 

يهتـ في هذ  أي نشاط أو مادة وال  يختبر كثر مالءمة لهذ  الدراسة ألف الباحث الهي األالمسح 
أو موقؼ معيف لفئة كبيرة  التجا وصؼ ليست إال  هذ  الدراسةالدراسة بالربط بيف المتغيرات . 

 .مف األفراد
 العينة:

مدرسة رافع بف خديج والمدرسة االبتدائية  يلمعممتـ تقديمه استقصاء تكونت الدراسة مف 
إلى  هفي مدرسة رافع بف خديج قبؿ مجيئ كاف يعمؿ الباحث الخامسة في مدينة الرياض.

واحد مف كما أف الباحث  الماجستير في القيادة التربوية.لمحصوؿ عمى درجة الواليات المتحدة 
في مايو  د عودته إلى بال عندرسة يقـو بالتدريس في هذ  المدفي نفس المدرسة حيث الكوادر 
مدرسة رافع بف خديج  .ة الرياضالعاصمة السعوديداخؿ مدرسة رافع بف خديج تقع  .4025
مف الكوادر  35طالبا و  550مف الصؼ األوؿ حتى السادس. تضـ المدرسة  ابتدائيةمدرسة 
 .المعني مجاؿ الالمؤهالت األساسية لهؤالء المعمميف هي درجة البكالوريوس في  .الوظيفية

وممعب  ر،كمبيوتمعمؿ  ،مسجد، مكتبة، كافتيرياالمرافؽ التالية:  الراهفالمدرسة لديها في الوقت 
طالبا  480الخامسة بالقرب مف مدرسة رافع بف خديج وتضـ  االبتدائيةتقع المدرسة  لكرة القدـ.

 الوظيفية. مف الكوادر 45و 
كاف فيها حيث مف مدرستيف في مدينة الرياض  معمما 60لعينة الكمية لػ اختيار اتـ   
. جميع المعمميف في واحدة مف هذ  المدارستدريس الهيئة يعمؿ قبؿ ذلؾ كواحد مف  الباحث

وكذلؾ جميع الطالب الذيف ينتسبوف لهذ  المدرسة هذ  المدرسة مف الذكور الذيف يعمموف في 
لإلناث دور في هذا البحث  يكوف الضروري أفوهكذا  شعر الباحث أنه مف أيضا مف الذكور. 

 وهي المدرسة الخامسة االبتدائية حيث كاف جميع ،فقطلذا فقد أجرى دراسة في مدرسة لمبنات 
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المعمميف في مدرسة رافع بف خديج والمدرسة شكؿ جميع مف اإلناث. هيئة التدريس  أعضاء
مؿ الباحث في هذ  المدرسة سيع عند العودة عينة.األفراد في العدد إجمالي االبتدائية الخامسة 

دراسته شيء يمكف ب اإلجراء المتعمؽ بدمج الطالب المعاقيف الذي قاـويريد أف يعرؼ ما إذا كاف 
وآراء اإلخوة الزمالء مف أراد الباحث معرفة وجهة نظر أف يطبؽ في بالد  أـ ال .  ومف ثـ 

 التدريس في نفس المدرسة.هيئة أعضاء 
 ث:المواد المستخدمة في البح

اإلجابات  لجمع (Survey Monkey) البيانات المسماة وسيمة جمع الباحث استخدـ
رساله الى العينة المشاركة إعداد  تـ الذي التي تـ الحصوؿ عميها مف خالؿ االستبياف  مف وا 

بأف عينة هذا البحث  القراء تذكير الباحث الدخوؿ في التفاصيؿ يود قبؿ. اإللكتروني البريد خالؿ
 المعاقيف داخؿ الفصؿ خبرة في التعامؿ مع الطالب أي لديهـ لمعمميف الذيف ليسهي مف ا
جاباتهـ تعبر عف ما يعتقدونه العاـ التعميـ فصوؿ في معمموف هـ هؤالء الدراسي.  سيفيد أنه وا 
 المعمميف عمى نفسها األسئمة تـ طرح إذا مختمفة تكوف قد الردود أف أيضا الباحث يعتقد .الطالب

  .الخاص بفئة المعاقيف التعميـ فصوؿ في
                    الباحث استخدـمف بيف العينات.  االستبياف الستخداـخطط الباحث   

"Survey Monkey"  لجمع البيانات مف عينات المعمميف. شركة  استبيافكوسيمة“Survey 

Monkey”  ا يزيد عف في العالـ حيث تساعد العمالء في جمع م استقصائيةهي أكبر شركة
 2999 عاـ في الشركة تأسست يا.اإلنترنت يوم عبر االستبيانات عميمميوف رد  4أكثر مف 

 أساس تقـو عمى وقامت بتأسيس تكنولوجيا أفضؿ قرارات اتخاذ عمى األفراد لمعمؿ عمى مساعدة
 .والتطوير مف خالؿ الشبكة العنكبوتية المسح منهجية في الخبرة مف سنوات 20 مف أكثر
 في ومقرها الرئيسي وأوروبا المتحدة الواليات أنحاء جميع في موظفا 450 أكثر مف لديها ركةالش
بالطمأنينة الشديدة بالتعامؿ مع  يشعر الباحث ( .(cruchbase.com  كاليفورنيا ألتو بالو

 . Survey Monkeyشركة  

 اإلجراء:
 رأى .المسح في مهاالمقرر استخدا مف كاف التي المغة بشأف قمقا أيضا الباحث كاف

)أي لغتهـ األـ ( بدال مف  العينة قبؿ مف فهمها يسهؿ لغة أنه مف الضروري استخداـ الباحث
استخدـ الباحث المغة العربية في االستبياف حتى يشعر  .ثانية بمغة المسح إجراء عمى إجبارهـ
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ثـ  اإلنجميزية بالمغة وآلأ األسئمة صياغة تـ المشاركوف بالراحة واليسر في التعامؿ مع االستبياف.
 الذيف المعمميف لجميع األـ لغة وهي Google عف طريؽ العربية بعد ذلؾ تمت ترجمتها إلى

اختيار  المعمميف مف التي تتطمب مجموعة مف األسئمة االستبياف يشمؿ .االستبياف في شاركوا
في صياغة  العربية مغةال استخداـ فإف التي تقع أدنى السؤاؿ مباشرة. ومف ثـ الصحيحة اإلجابة
في  استمر الباحث .صادقة بالنسبة لممشاركيف لمتعبير عف إجابتهـ بطريقة أسهؿ سيكوف األسئمة

يمكف  استخدامها وهي المغة العربية. يريدوف التي باختيار المغة  التواصؿ مع المعمميف
 ابة عميه.  لممشاركيف في االستبياف أف يحصموا عمى نسخه منه بالمغة اإلنجميزية لإلج

 البيانات: تحميل
 جمعقاـ الباحث ب .سؤاال 26وضع الباحث في االستبياف عدد إجمالي مف األسئمة بمغ 

 قبؿ اإلنجميزية المغة إلى اإلجابات جميع لترجمة جوجؿ مترجـ واستخدـ العربية بالمغة اإلجابات
 مف ستبياف لمتأكداال فحص تـ اإلجابات كؿ جمع بمجرد .لمبيانات اإلضافي التحميؿ إجراء

 عندما يتـ جمع .لمتحميؿ مختمفة جمسات تصنيفه إلي مجموعات في مصداقيته وصحته قبؿ
 الدراسة. لتحميؿ وصفيا إحصائيا باستخداـ اختبارا وتصنيفها إلي مجموعات يقـو الباحث البيانات

وتوفير  اتالبيان أو الميوؿ العامة في االتجاهات تمخيص في الوصفية اإلحصائيات ستساعد"
تبايف هذ  النتائج وتفسير النتائج البارزة لبعض النقاط مقارنة بنقاط أخرى"  كيفية طريقة لفهـ

Creswell, 2012, p. 183).) دمج مف المعمميف أراء اتجا  تحديد مف الباحث تمكف وهكذا 
 الباحث التحميؿ ساعد .العادية الدراسية الفصوؿ في اإلعاقة مع الطالب اآلخريف ذوي الطالب
 .المعاقيف مف دمجهـ مع الطالب اآلخريف كيفية االستفادة التي ستعود عمى الطالب تحديد عمى
 المعاقيف الطالب مع الذي يتناوؿ طريقة تعامؿ المعمميف الحالي التدريب بتحميؿ الباحث قاـ كما

 .المجاؿ هذا في التدريب مف لتمقي مزيد ومدى استعدادهـ 

 

 البيانات: نتائج
Sl.no  موافؽ 

 بشدة
ال  محايد موافؽ

 أوافؽ
ال 

أوافؽ 
 بشدة

 إلى وتـ تقريبها المئوية بالنسبة األرقاـ جميع)  
 (صحيح عدد أقرب
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 5 20 3 40 32 أنفسهـ تجا  بالسمبية يشعروف يجعمهـ الطالب فصؿ 1

2 
 تحسيف عمى اإلعاقات ذوي الطالب يساعد العاـ التعميـ فصوؿ في الدمج

 6 5 6 43 40 يةالعقم مهاراتهـ

3 
 إكسابهـ عمى اإلعاقة ذوي الطالب يساعد العاـ التعميـ فصوؿ في الدمج

 6 1 6 40 47 االجتماعية المهارات

4 
 لهـ بيئة يخمؽ العامة التعميـ فصوؿ في اإلعاقات ذوي الطالب دمج إف

 5 13 21 37 24 صحية تعميمية

 6 15 3 38 38 الطالب جميع بيف المساواة دأعمى مب العاـ التعميـ فصوؿ في الدمج يؤكد مبدأ 5

6 
 العزة والكرامة مبدأ يعزز مف  العاـ لمتعميـ الدراسية الفصوؿ مبدأ الدمج في

 7 12 4 45 32 الطالب بيف

7 
 الطالب بحقوؽ يعتبر اعتراؼ العاـ لمتعميـ الدراسية الفصوؿ في الدمج مبدأ
 4 12 4 43 37 اإلعاقة ذوي

 4 11 3 44 38 المعاقيف الطالب لدى بالنفس مف الشعور بالثقةيشجع عمى مزيد  8

9 
متعددة تتجاوز وتزيد  فوائد له العاـ لمتعميـ الدراسية الفصوؿ في الدمج مبدأ

 6 14 2 36 42 التعميمية عمى الفوائد

10 
محيط  رجاخ ةیقیقحلا ةاحیلل إلعاقةا الدمج عمى إعداد الطالب ذوي يعمؿ مبدأ
 5 7 7 48 33 المدرسة

11 
كبيرا مف التقدير  إحساسا العاـ لمتعميـ الدراسية الفصوؿ في الدمج يعزز مبدأ

 4 6 2 48 40 والعرفاف لممجتمع

12 
 المشاركة مف أعمى مستويات خمؽ عمى اإلعاقة ذوي الطالب دمج مبدأ يشجع
 2 10 7 54 27 التعميمية البيئة في

13 
 يعمؿ عمى نشر اإلحساس العاـ لمتعميـ الدراسية الفصوؿ في الدمج مبدأ

 2 12 5 49 32 اإلعاقة ذوي مف قبؿ الطالب لمتعميـ بالتقدير الثقافي

14 
 مناهج تطوير وتطبيؽ عمى المعمميف يشجع اإلعاقة لمطالب ذوي الدمج مبدأ

 6 6 16 47 25 عممية التدريس في جديدة تعميمية

15 

 الممارسات المتعمقة طويرالالـز لت التدريب عمى أتـ االستعداد لتمقي أنا
التي تضـ كؿ الطالب)معاؽ  الدراسية الفصوؿ في( المهارات) بالتدريس
 وطبيعي( 

40 44 14 2 0 

16 
 يشجع المعمميف عمى الحصوؿ عمى مستويات اإلعاقة ذوي الطالب دمج 

 0 5 7 51 37   والتعميمية الشخصية الخبرة مف أعمى

 
 والبحث شرافواإل التدريس عمى المترتبة النتائج

 العوامل المقيدة أو التي تحد من البحث:
  :االعتبار بعين نأخذها يجب أن والتي الدراسة هذه في القيود بعض هناك
 يتعمؽ فيما آراء المعمميف التي تقـو بفحص الدراسة هذ  في . غالبية المادة العممية المقدمة2

 السعودية العربية المممكة مف تـ الحصوؿ عميها اإلعاقة ذوي لمطالب الدمجي بالتعميـ
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 المتحدة المواد العممية مف الواليات مف عرض الكثير يتـ لـ وبالتالي .والصيف وبنجالديش
 .جيد هناؾ الدمج يتقدـ بشكؿ أف يبدو حيث

 لـ. السعودية العربية المممكة في فقط مدرستيف بمشاركة معممي )كعينة( الدراسة هذ  . أجريت4
وبالتالي . المتحدة الواليات اآلف في يعيش أوسع ألنه عينة باستخداـ راسةالد إجراء مف يتمكف

 .النتيجة تعميـ ال يمكف
لعينة مف  أولية استجابة مجرد أنه يعني مما عممي بحث مشروع سوى ليست الدراسة . هذ 3

 يرى استنتاجات التوصؿ إلى أي أجؿ مف .األسئمة مف المشاركيف في اإلجابة عمى مجموعة
 .ومزيد مف التطبيؽ المتعمقة مزيد مف الدراسة البد مف الحاجة إلى أنه ثالباح

 السهؿ مف نوعاف مف اإلجابات حيث أنه له سيكوف كهذا موضوعا أف أيضا الباحث . يعتقد2
 إذا ولكف الحياة. في تحديات حقيقية أي مواجهة أسئمة االستبياف دوف مجموعة عمى اإلجابة
 فرصة هناؾ تكوف فقد حقيقي دراسي فصؿ في  المعاؽ بلمطال هناؾ بالفعؿ دمج كاف

 لمحصوؿ عمى الدراسة مف مزيد إلى حاجة هناؾ وبالتالي .مختمفة إجابات عمى لمحصوؿ
 .األسئمة لهذ  دقيقة إجابات

 المناقشة:  
 اإلعاقة ذوي الطالب دمج حوؿ المعمميف آراء عمى التعرؼ هو البحث هذا موضوع كاف

موضوع بحثه أنه  في الباحث أوضح وكما .السعودية العربية المممكة في ئيةاالبتدا المدارس في
حيث كاف يعمؿ الباحث  الرياض مدينة في مدرستيف مشاركا مف معممي 60 مف اختيار عينة تـ

ومعظـ هيئة التدريس  لمبنيف مدرسة كانت المدرسة قبؿ ذلؾ في واحدة مف هذ  المدارس. هذ 
 أجرى أنه البد أف يكوف لإلناث دورا في هذ  الدراسة  لذلؾ الباحث شعر وهكذا .الذكور مف فيها

 آراء المعمميف تـ تضـ غالبية مف هيئة التدريس اإلناث . لفهـ التي لمبنات مدرسة في دراسة
 .مجموعات 3 تحت صياغة األسئمة

 لمعينات السكانية التركيبة .2
 .المعاؽ الطالب لتمكيف لعاـا الدراسي الفصؿ في الطالب دمج كيفية حوؿ المعمميف أراء .4

  لتطبيؽ عممية الدمج. التدريب مف المزيد لتمقي المعمميف استعداد .3

 السكانية: التركيبة
 من خالل الرسم البياني أدناه: الدراسة هذه توضيح عينة
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 الخامسة االبتدائية والمدرسة خديج بف رافع مدرسة مف معمما 60 العينة عدد إجمالي بمغ
 مف المائة في 22 مف العينة تتكوف .السعودية العربية المممكة عاصمة لرياضا مدينة في

 24 لديها العينة أف كما (.معمما 35) المعمميف مف  المائة في 59 و( معممة 45) المعممات

( معمما 54) بالمائة 88 و عممية عميا كمؤهالت درجة عمى حاصميف( معمميف 8) بالمائة
 المممكة في ابتدائية مدرسة في معمما ليكوف األساسي المؤهؿ يوه جامعية درجة عمى حاصميف
 .السعودية العربية

 :لتمكين الطالب المعاق الدمجكيفية إجراء وجهة نظر المعممين حول  .4
لتمكيف  وؿ الدراسية العامةفي الفصإجراء الدمج لفهـ وجهة نظر المعمميف حوؿ كيفية 

لهـ  مباشرة الموجهةكانت األسئمة  اال في االستبياف.سؤ  23 قاـ الباحث بتصميـالطالب المعاؽ 
أضاؼ  حجرة الفصؿ . لطالب المعاؽ فيعمى االدمج ه حوؿ تأثير يعتقدون تستفسر عف ما
الطالب المعاؽ  ىحوؿ تأثير الدمج عميعتقد  المعمموف سئمة لفهـ ما بعض األالباحث أيضا 

 التحميؿ يود الباحث تذكير القراء بأفمزيد مف قبؿ الدخوؿ في  خارج الفصؿ الدراسي أيضا.
هؤالء هـ معمموف مف  .الفصؿ الدراسي مع الطالب المعاقيف داخؿليس لديهـ أي خبرة المعمموف 

جاباتهـ  ه مف الفوائد التي يمكف أف تعود عمى المعاؽ ما يعتقدونتدور عف فصوؿ التعميـ العاـ وا 
  مف الدمج.
فصؿ ف مف الجيد معرفة كيؼ يمكف أف يؤثر اعتقد الباحث أنه سيكو  لبدء الدراسة 

هذا الفصؿ  يمكف أف نفهـ أنه إذا اعتقد الناس أف في المجتمع.الطالب المعاؽ تأثيرا سمبيا عميه 
ذا لـ يتأثريؤثر عمى الطمبة المعاقيف بشكؿ سيئ وبالتالي فسيدركوف أهمية   الحاجة إلى التغيير وا 

 التغيير.مدى أهمية هموا فمف يفمف هذا الفصؿ  بشكؿ سيئالمعاقيف 
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 نفسهمينظرون نظره سيئة ل  فصل الطالب يجعمهمعممية 

 

 

Strongly disagree  يوافؽ بشد=disagree يعارض =neutral  محايد=agree  =
 يوافؽ 

Strongly disagree  يعارض بشد = 

الفصؿ هذا السؤاؿ أجابوا بالقوؿ إف عف ووجد الباحث أف معظـ المعمميف الذيف أجابوا 
حياة طبيعية يجعمهـ أف يكوف لديهـ قدرتهـ مدى  في المجتمع عمى أساس المعاقيفبيف الطالب 

العدد الكمي  .خريفاآلشخاص األتجا  أنفسهـ عندما يدركوف أنهـ معزولوف عف  سمبيا يشعروف
 عممام 23في المائة مف المعمميف ) 74.64 وصؿ إلى الذيف شممهـ االستطالع مف المعمميف 

معمما  24مف المهـ أيضا مالحظة أف هناؾ  .الطريقةبهذ  يفكروف ( عممام 60أصؿ  مف
 خر.آ بأسموب:( يفكروف 40.42)

الطالب المعاقيف في فصؿ عف ما إذا كاف دمج ممعمميف موجهاف لكاف هناؾ سؤاالف   
: مف 84وافؽ  تحسيف مهاراتهـ المعرفية واالجتماعية.أف يعمؿ عمى دراسي عاـ مف شأنه 
ف المهارات المعرفية لمطالب يحسيعمؿ عمى تعمى أف الدمج (  29المعمميف المشاركيف )

 الدمجبشدة عمى أف  واأو وافق مف المعمميف :(86)أي  وافؽ واحد وخمسوف معمما المعاقيف.
في معمميف محايديف  3لـ يكف هناؾ سوى  يحسف المهارات االجتماعية لمطالب المعاقيف.

: ( لـ يوافؽ %20% و6 لسؤاليف كما أف عددا قميال جدا مف المعمميف )هذيف ااإلجابة عمى 
  عمى هذا البياف.

خمؽ بيئة تعميمية الدمج يعمؿ عمى كما كاف مف المهـ لمباحث أف يعرؼ ما إذا كاف 
و  مع عممية الدمج: مف المعمميف متفقوف 36.72وجد أف حيث في الفصؿ الدراسي  صحية
بشدة. ولكف أيضا وجد الباحث أف عددا كبيرا مف الدمج  ف مع: مف المعمميف يتفقو 42.05
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مف  :( أجابوا إما بػ "محايد" أو لـ يجيبوا عمى هذا السؤاؿ42.54)( أي نسبة 24 )المعمميف
هؤالء  وهو أف  في العيناتتـ تحديد ذلؾ الذي توصؿ إليه الباحث كما  االفتراض  .أصمه

وبالتالي  الشاممة )أصحاء ومعاقيف(فصوؿ الدراسية في ال شخصيةبخبرة وا المعمموف ال يتمتع
 .الهدفيف الذي يدور حوله هذا االستبيافأي مف حوؿ موقفهـ لتحديد ليس لديهـ معرفة كافية 

مطالب التي يقدمها الدمج لمساعدة الكيفية تتناوؿ عمى أربعة أسئمة  االستبياف احتوى 
في المائة مف  76وجد الباحث أف . الثقة بالنفسممساواة والكرامة والحقوؽ و لتحقيؽ مف  المعاقيف

في فصوؿ دمج وافقوا بشدة عمى أف ال ( وافقوا أو60مف  25المعمميف الذيف شممهـ المسح )
 مف بيف العينات  سواء األصحاء منهـ أـ المعاقيف.التعميـ العاـ سيحقؽ المساواة بيف الطالب 

وحقوؽ مف رفعة عروا بأف الدمج سيعزز ش المعمميففي المائة مف  78و  77 المشاركة أف 
في المائة  84كما وافؽ المعمموف الذيف شممهـ االستطالع   الطالب عمى التوالي مع المعاقيف.

 25حوالي  رفضوقد  الثقة بالنفس بيف الطالب المعوقيف.الدمج سيزيد مف الشعور بعمى أف 
 االستطالعية المعمميف الذيف شممهـ بق وظؿبالمائة مف المعمميف جميع العوامؿ المذكورة أعال  

 ف في رأيهـ.يمحايد

الدمج والتي تقع عمى  مف اإلستفادةعمى خمسة أسئمة تتعمؽ بكيفية  االستبياف احتوى 
عمى سؤاؿ  ارد مدولة.العامة ل ثقافةأو الحياة الطالب المعاؽ خارج الفصؿ الدراسي في المجتمع 

 التعميـ العاـ له فوائد تتجاوزفي لفصوؿ الدراسية في ادمج الطالب المعاقيف ما إذا كاف عف 
 :( 37و) وا بشدة:( وافق 22في المئة مف المعمميف ) 78 فكانت النتيجة أف الفوائد التعميمية 

بشدة عمى وا أو وافقوا في المائة وافق 82أف نسبة عالية مف المعمميف لالهتماـومف المثير  وا.وافق
 22 فقط ة.يالمدرس البيئةخارج  العمميةالحياة  لمخوض في اقةالطالب ذوي اإلعجهز يدمج أف ال

. وبالنسبة لمعظـ األسئمة االستطالععمى هذا البياف الذيف شممهـ  وابالمائة مف المعمميف لـ يوافق
 بالمائة فقط.    25فيما بينهـ إلى  يختمفوفالذيف المعمموف بمغت نسبة األخرى 
 أعمىفي التعميـ العاـ يعزز إحساسا  لدمجمى أف افي المائة مف المعمميف ع 79 واتفؽ 

في  52وافؽ  في المائة فقط يشعروف بخالؼ ذلؾ. 9بالتقدير لمطالب المعاقيف في المجتمع و 
الطالب  دمجفي المائة مف المعمميف عمى أف  46وافؽ بشدة بينما  المائة مف المعمميف اآلخريف

وافؽ واحد  المشاركة في البيئة التعميمية.عمى خمؽ مستويات أعمى مف  ذوي اإلعاقة يشجع
 وافؽ بشدة عمى أف اإلدراج في فصوؿ التعميـ العاـ ينشر وثمانوف في المئة مف المعمميف أو
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اعتقد غالبية  وهكذا لطالب ذوي اإلعاقة.با  لتعميـتقدير الثقافي مف مسؤولي ابال الشعور
                    الفصؿ الدراسي.حجرة  يمكف أف يكوف له فوائد حتى خارجالدمج المعمميف بأف 

 فيالمجتمع و المعاقيف داخؿ ب قبوؿ الطال فييمكف أف يساعد  الدمجويعتقد الباحث أف هذا 
 الثقافة السعودية.

 تقبل عممية الدمج: ستعداد المعممين لقبول المزيد من التدريب ل.إ3
كاف  ثالثة أسئمة. ةاغيصبالباحث قاـ  في مدارسهـالدمج رغبة المعمـ في قبوؿ لفهـ 

وتطبيؽ  الطالب ذوي اإلعاقة يشجع المعمميف عمى تطوير هؿ عممية دمجالسؤاؿ األوؿ هو "
معممًا( عمى  23في المائة مف المعمميف ) 74وافؽ  ".طرؽ التدريس؟تعميمية جديدة في  أساليب

هذا السؤاؿ في عمى   في اإلجابة في المائة( محايد 26ذلؾ  وكانت نسبة عالية مف المعمميف )
: مف المعمميف 83أجاب  عمى السؤاؿ.وا لـ يوافق مف المعمميف المشاركيف في المائة 24 أف حيف

لفصوؿ الدراسية في االتدريسية )المهارات(  الممارسةلتمقي التدريب لتطوير  استعدادأنهـ عمى 
 أنهـ ليسوا عمى استعدادأجابوا بفقط مف المعمميف  في المائة 4 .)لممعاقيف واألصحاء( الشاممة

هؿ كاف المعمموف اآلخروف محايدوف في إجاباتهـ. وكاف السؤاؿ األخير هو أف " لتمقي التدريب.
 ".لممعمـ؟مف الخبرة الشخصية والتربوية  العاليةمستويات مف الالطالب ذوي اإلعاقة يعزز دمج 

معمما مف  54ة مف المعمميف )وافؽ سبعة وثمانوف في المائ : كانت نتيجة السؤاؿ األخير كاآلتي
في  6( و معمميف 2)فكانوا  محايديفأما ال في المائة عمى ذلؾ 7وافؽ بشدة بينما ( 60أصؿ 

   يوافقوا عمى ذلؾ .( لـ معمميف 2المائة مف المعمميف )
 اقتراح المزيد من البحث: 
احث بجمع قاـ الب .عممية معينة متطمبات درجةب إليفاءلالميداني وقد تـ هذا البحث 

ظهرت أ مف المعمميف الذيف يعمموف حاليا في المدرسة في المممكة العربية السعودية.المعمومات 
مازالت تقـو بفصؿ الطالب في المممكة العربية السعودية المدارس أف البحث مراجعة وبيانات 

الب طعامة وليست مخصصة لممف مدرسة عمموف هـ ماالستبياف  اهذالمشاركيف في  .المعاقيف
يعتقد الباحث  لؾلذ .المعاقيفمطالب التدريس لممعمميف في ومف ثـ ال توجد أي خبرة ل معاقيف.ال

في في الفصوؿ الدراسية القياـ به فعميا إال بعد مدمج نتيجة حقيقية لأي أنه ال يمكف تحقيؽ 
المعاقيف  وشامؿ عف طريؽ إحضار الطالبيجب إجراء بحث كامؿ لؾ لذ لتعميـ العاـ.ا

د خالؿ  لفترة محدودة وتقييـ نتائج تمؾ التجربة مف الدراسية العامةفصوؿ في ال ماجهـ وا 
المدرسة مشاركيف في البحث مف المعمميف الذيف يعمموف في الباحث ال استخدـ المعمميف.

المعمميف مف  ولكف مف المهـ أيضا معرفة وجهة نظر .االبتدائية في المممكة العربية السعودية
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 هأنحيث عمى الرغـ مف رغبة الباحث في القياـ بذلؾ لكنه لـ يستطع  األخرى. رسيةالمراحؿ المد
مف خالؿ نفسه أو بويأمؿ الباحث في المستقبؿ أف يتمكف  في الواليات المتحدة.حاليا يعيش 

الطالب ذوي اإلعاقة في في دمج  المعمميفرأي شخص آخر مف إجراء دراسة حالة حقيقية حوؿ 
 سعودية.المممكة العربية ال
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