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 التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا وعالقته بالوعي بأهمية الدمج

 من وجهة نظر المعلمين 2030في تحقيق رؤية المملكة  

 *أ.م. د. مكي محمد مغركي

 ملخص:

ا وظيفًيا في املجتمع   التعرف علىهدف هذا البحث إلى  مدى أهمية تمكين املعاقين فكريًّ

ا وفق رمية  ولتحقيق هذا الهدف   2030السعودي وعالقته بالوعي بأهمية الدمج للمعاقين فكريًّ

أفراد من املعلمين بمدارس الدمج  حيث طبق عليهم  110تم تطبيق أدوات هذا البحث على 

ا )إعداد الباحث(، واستايان الوعي بأهمية الدمج استبانة التمكين الوظيفي للمعاقين فكريًّ 

ا وتوصل البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها أن لدى املعلمين وعًيا عاليا بدور  للمعاقين فكريًّ

ا 2030الدمج في تحقيق رمية اململكة    وأن استجاباتهم حول التمكين الوظيفي للمعاقين فكريًّ

في وعي املعلمين بأهمية  0.01ق دالة إحصائًيا عند مستوى متحقق بدرجة عالية، كما توجد فرو 

، وهي فروق ترجع إلى اختالف التخصص لصالح معلمي 2030الدمج في تحقيق رمية اململكة 

بين  0.01التربية الخاصة  فضال عن وجود عالقات ارتباطية دالة إحصائًيا عند مستوى 

فكرًيا ووعيهم بأهمية الدمج في تحقيق رمية  حول التمكين الوظيفي للمعاقين استجابات املعلمين

 .2030اململكة 

                                                           
 اململكة العربية السعودية. –جامعة القصيم  –كلية التربية  –أستاذ مشارك في قسم التربية الخاصة  *
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The functional empowerment of the Mentally handicapped 

and its relation to awareness of the importance of integration in achieving the 

Kingdom's Vision 2030 from the teachers' point of view 

Dr. Makey Mohammad Maghraby       

Abstract: 

The objective of the research is to The functional empowerment of the Mentally 

handicapped and its relationship to awareness of the importance of integration in achieving 

the Kingdom's Vision 2030 from the teachers' point of view, To achieve this goal, the current 

research tools were applied to 110 teachers in the integration schools, where they applied a 

questionnaire to empower the Mentally handicapped, Questionnaire awareness of the 

importance of inclusion for the Mentally handicappedand the results of the research results of 

many of the most important results of teachers high awareness of the role of integration in the 

realization of the vision of the Kingdom 2030; Achieving the Kingdom Vision 2030 is due to 

the difference of specialization and differences in favor of special education teachers. 

 مقدمة البح :

إن االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة والعناية اهم من القضايا املهمة التي تشغل كثيرا 

طفال من الدول، كما أنها من أهم املعايير التي يقاس اها تقدم األمم، فضال عن أن االهتمام باأل 

ا رئيًسا من أهداف التربية 
ً
ومساعدتهم على رفع مستوى قدراتهم وفق أسس علمية أصبح هدف

( إلى أن املعاقين فكرًيا لد هم طاقة ينبغي االستفادة منها، 2011الخاصة، وقد أشار أبو غنيمة )

ند تخطيط وهم جزء ال يتجزأ من املوارد الاشرية في أي دولة  لذا يجب األخذ اها في االعتبار ع

املوارد اإلنمائية، فاملعاقين بشكل عام واملعاقين فكرًيا بشكل خاص لد هم قدرات ودوافع 

 واستعداد لكي يندمجوا في املجتمع  لذلك البد من االهتمام بمشاركتهم داخل املجتمع.

لكن في السنوات األخيرة أصبح هناك اهتمام متزايد اهم من قبل املؤسسات الرسمية 

إذ تطورت وجهات نظرهم وأهدافهم من اإليواء والتعليم إلى االهتمام بلعدادهم  والجمعيات،
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مهنًيا للتوظيف. وتعد اململكة العربية السعودية من أوائل الدول التي اهتمت بتمكينهم وظيفيا 

، التي جاءت مؤيدة لتمكين األفراد من ذوي اإلعاقة من أجل 2030كما هو واضح في رمية 

مل مناسبة لقدراتهم وميولهم بما يضمن اندماجهم داخل املجتمع، كما الحصول على فرص ع

مساعدة ذوي اإلعاقة ومنحهم املساعدة لتحقيق رغباتهم ونجاحهم داخل  2030تضمنت رمية 

 (.2017املجتمع، أي تحويلهم إلى منتجين )شبكة أاحاب األعمال واإلعاقة، 

ا حتى أوائل النصف  إلى أن مفهوم توظيف (Kiernan 2000)وأشارت دراسة  املعاقين فكريًّ

الثاني من القرن العشرين كان ال يحظ، باالهتمام  لذلك كانت الور  املنوطة بتدريب املعاقين 

ا، وقد كانت  هي املالذ الوحيد لحل املشكالت املهنية والوظيفية التي تقابل فئات املعاقين فكريًّ

 تقوم تحت إشراف دقيق من املسؤولين.

من الدراسات والبحوث السابقة إلى أن نسبة ذوي اإلعاقة الفكرية في املجتمع وأشار عدد 

%  وبذلك تشكل فئة غير قليلة من 3 – 2أعلى نسبة من أي فئة أخرى  وقد تراوحت نسبتها بين 

املجتمع  إذ إنهم في معظم األحيان غير قادرين على إيصال أصواتهم أو التعبير عن مطال هم 

ى صانعي القرار  وألنهم من أك ر الفئات التي تعرضت لسوء الفهم واالضطهاد، بالشكل املناسب إل

فقد أصبح من الضروري االهتمام اهم من أجل تعليمهم وتدري هم وتأهيلهم ليصبحوا مواطنين 

 (.2011منتجين في املجتمع )القمش واملعايطة، 

ت فيه عدد األطفال من قدر  وفي دراسة حديثة ملنظمة األمم املتحدة للطفولة لاليونيسيفل

% من سكان دول العالم الثالث  بساب سوء 80مليون طفل منهم  450ذوي اإلعاقة في العالم بـ

التغذية، وقلة الوعي الصحي، والنفس ي، واالجتماعي، ومن املتوقع ارتفاع هذا الرقم خالل األعوام 

عاقة  توافقا مع االلتزام أصدرت اململكة العربية السعودية قوانين خاصة بذوي اإل إذ  .القادمة

مايو   3التشريعي املصاحب لالتفاقية الدولية املتعلقة بذوي اإلعاقة التي دخلت حيز التنفيذ في

حية والحق في التعليم على  م، وأكدت2008 املساواة بين جميع مواطنيها من حيث الرعاية الص 
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ت في األنشطة الرياضية والثقافية واملعاملة املجتمعية وكفالة الحقوق السياسية وضمان املشاركا

 (.52والترفيهية جميعا، )الشيخاوى، 

 مشكلة البح :

تعد اإلعاقة الفكرية من أخطر مشكالت الطفولة  لحاجة الطفل ذي اإلعاقة الفكرية إلى 

الرعاية واملتابعة، كما أنها تمثل مشكلة اجتماعية وإنسانية تعاني منها األسرة واملجتمع معا  إذ 

فكرًيا يحتاج إلى رعاية طبية ونفسية، وإنسانية، ومهنية  مما يتطلب تضافر الجهود  املعاق

إن لتقديم أساليب الرعاية املتميزة اهدف إعدادهم للحياة وتأهيلهم لتمكينهم في املجتمع كغيرهم. 

املعاقين لهم الحقوق نفسها التي يتمتع اها األفراد العاديون في حصولهم على فرص العمل 

ظيف في بعض قطاعات العمل التي تتناسب مع قدراتهم العقلية والجسمية، وتساعدهم والتو 

على أن يكونوا أعضاء منتجين في املجتمع، وتقلل من نظرتهم السلبية نحو أنفسهم، واعتمادهم 

على اآلخرين. وقد ورد مصطلح التمكين في القر ن الكريم في أك ر من موضع )سورة الحج، اآلية 

(، واالستشهاد هنا هو في الجوانب التي تتشابه فيها معاني التمكين 56وسف، األيه، وسورة ي41

بين تمكين هللا سبحانه وتعالى لرسله وتمكين اإلنسان لعنسان اآلخر لبيان أهمية التمكين 

وقد أشار عدد من الدراسات إلى أهمية تقرير مصير  (.13، 2013وتوضيحه في الحياة )الزاملي، 

 ;Powers et al., 2001)مصدًرا قويا لخلق ممارسات جديدة لدى املعاق فكرًيا لتكون ا املعاق فكريً 

Spooner & Browder, 2015; Spooner , McKissick & Knight , 2017)  ويرى .Davis et al 

أن قضية تمكين املعاقين فكرًيا ذات أهمية كبرى  ألن العنصر الاشرى هو املكون  (2013)

 عن لتنمية االجتماعية واالقتصادية، األساس ي لتحقيق ا
ً

وجود اهتمام واضح من جانب فضال

سهم  People with Disabilitiesالدول باألفراد املعاقين 
 
وإصدارها قوانين تحاف، على حقوقهم وت

 في تحسين أوضاعهم املعيشية.

خذها ( إلى أن التمكين هو مجموعة من القرارات واألفعال التي يت2012وأشارت )املسيري 

األخصاملي االجتماعي ملساعدة الناس على فهم األطر االجتماعية واالقتصادية لظروفهم التي 

يعيشون فيها، وتحسين قدراتهم االجتماعية واالقتصادية، والقدرة على اتخاذ القرارات بشكل 

 جماعي أو فردي لتغيير املواقف غير اإليجابية التي يعيشون فيها.
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أن املعوقات االجتماعية واالقتصادية ذات ارتباة  Lavoie (2007)في حين أوضحت دراسة 

ا لد هم صعوبة في مهارات السلوك التكيفي أو التفاعل  باإلعاقة الفكرية، إذ إن املعاقين فكريًّ

االجتماعي داخل املجتمع، وهذا بدوره يؤدى إلى العزلة داخل املجتمع  لذا فمشكلة الشعور 

( من املشكالت ذات األبعاد الخطيرة التي يعبر عنها الشباب بالحاجة االقتصادية )الوظيفية

املعاقون عقلًيا بالعزلة والنطواء بأساليب متعددة منها االنسحاب، والقلق، العدوانية، والعنف، 

والخجل، وغيرها من األساليب. ومن ناحية أخرى أشار بعض الدراسات إلى عدم التمييز في 

، إذ قامت بعض الشركات الفرنسية بتدريب ذوي Employment Discriminationالتوظيف 

 اإلعاقة على العمل في أطقم الضيافة  تأكيًدا على وجود فرص العمل املتساوية

EmploymentEqual   وقد وافقت وزارة الخارجية على عملهم بالوزارة، وفي أعمال اإلغاثة الدولية

(Schwartz,2014,68.) 

بني عدد من املنظمات، وخاصة غير الحكومية بت Wiliams (2014)أوصت دراسة كما

التابعة لألمم املتحدة، ملبدأ التمكين الوظيفي للمعاقين اهدف التغلب على املعوقات التي 

تواجههم. ومن أهم املعوقات التي تقابلهم هي عملية التحاقهم بلحدى الوظائف التي تيسر لهم 

 ع
ً

ن القلق النفس ي على مستقبلهم الحياة حتى ال يكونوا عبًئا على املجتمع، فضال

(Bond,R,Darke,E.&Becker,R.et al ( 2012,33 ووفًقا لالستطالع الوطني بوالية تكساس .

% فقط هم 15% من الشباب املعاقين عقلًيا عاطلون عن العمل، وأن 85األمريكية فلن نسبة 

 (.National Core Indicator, 2014من تمكنوا من إيجاد فرصة للعمل )

 et al., 2014Siperstein, Heyman, Stokes, 2014; Wehmanأوضحت دراسة كل من كما 

أنه يجب توفير الدعم والتدريب الكافي للمعاقين فكرًيا من أجل تأمين مستقبلهم والعيش بشكل 

مستقل قدر اإلمكان من خالل وجود وظائف تعينهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة. ولكي 

ين ذوي اإلعاقة الفكرية، ال بد أن نأخذ في عين االعتبار أن التمكين سيسير يتم تفعيل برامج تمك
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شبع، إذ إن 
 
وفق منظومة محددة ومنظمة، إذ إن تلك الفئة لها احتياجات مادية البد أن ت

نع واتخاذ القرار.  املشاركة اإليجابية لذوي اإلعاقة الفكرية قد تساعد في عملية ص 

( إلى ازدياد اهتمام الدول العربية والغربية في العصر 2009أشارت دراسة ملحم )في حين 

الحديث بموضوع التمكين بمختلف مستوياته في املؤسسات الحكومية، واألهلية من أجل تحقيق 

تنمية املجتمع في امليادين كافة، وأن التمكين يسهم في تفجير الطاقات اإليجابية واإلبداعية 

كين بالعالقة املتبادلة بين الدولة والشعب، ومفهوم التمكين الكامنة لدى األفراد، ويرتبط التم

يعنى قدرة املؤسسات والجمعيات في تمكين العاملين والضعفاء، ومن ضمنهم ذوو االحتياجات 

 الخاصة، واملبعدين داخل املجتمع.

ضرورة تمكين املعاقين فكرًيا بوظائف داخل املجتمع  إلى( 123، 2015ويشير )العتييي 

ل برامج  بشرة أن تتوافق مع خصائصهم وميولهم حتى يستطيعوا مواجهة اإلعاقة، ولكي نفع 

تمكين ذوي اإلعاقة ال بد أن نأخذ في عين االعتبار أن التمكين يسير وفق منظومة من املستويات 

 تبدأ بمستوى الرفاهية املادية ألفراد املجتمع في مجاالت الحياة.

تي نابع من حركة حقوق اإلنسان ضد التصنيف والدمج في جوهره مفهوم اجتماعي أخال

والعزل ألي فرد بساب اإلعاقة. إلى جانب تزايد االتجاهات املجتمعية نحو رفض الوصمة 

االجتماعية لألفراد من ذوي اإلعاقة. إن قضية دمج ذوي اإلعاقة الفكرية تعد قضية مهمة، 

ن أكبر قدر ممكن من الدمج إلى ضما 2030تسعى اململكة العربية السعودية في ضوء رمية 

 االجتماعي، ليصبح وطنا  هتم بذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام واملعاقين بشكل خاص. 

كما أشار بعض الدراسات إلى أن اإلقصاء االجتماعي للمعاقين فكرًيا له تأثير سليي على املعاقين 

مع بدمج تلك الفئات فكريا مثل الشعور بالوحدة وقلة األصدقاء، لذا يجب أن  هتم املجت

 Cummins & Lau 2003; Hall 2005; Tessaوانخراطهم في األعمال التي تتناسب مع خصائصهم )

Overmars-Marx,2018) ). 
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كما أكدت أغلب الدراسات على أن الدمج االجتماعي للمعاقين فكرًيا له تأثير إيجاكي في 

االنعزالية، والشعور بعدم املساواة نفوسهم، فمن خالله يتم التغلب على الشعور بالوحدة أو 

 داخل املجتمع، والسلوكيات العدوانية.

 كما أوص ى كثير من الدراسات، مثل دراسة كل من:

(Burke, Magana, Garcia, & Mello, 2016;Burke & Sandman, 2017; Taylor, Hodapp, 

Burke,Waitz-Kudla, & Rabideau, 2017), 

كين ذوي اإلعاقة داخل املجتمع، وإعداد برامج تأهيلية لهم بلعداد أبحاث حديثة تهتم بتم

 .(Stancliffe et al. 2014; Wilson et al. 2015)تتناسب مع خصائصهم 

وبناًء على ما سبق، فمن املهم التعرف على  راء العاملين باملؤسسات التعليمية، ويقتصر 

رتبطين بتلك الفئة، ويمكن صياغة البحث الراهن على التعرف على  راء )املعلمين( باعتبارهم م

 مشكلة البحث في األسئلة اآلتية:

 ؟2030ما مستوى وعي املعلمين بدور الدمج في تحقيق رمية اململكة  -1

 ما درجة التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا من وجهة نظر املعلمين؟ -2

هل تختلف استجابات املعلمين حول التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا باختالف  -3

 متغيرات )الخبرة، والتخصص الدراس ي(؟

باختالف  2030هل يختلف وعي املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق رمية اململكة  -4

 متغيرات )الخبرة، والتخصص الدراس ي(؟.

هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين استجابات املعلمين حول التمكين  -5

 ؟2030في تحقيق رمية اململكة الوظيفي للمعاقين فكرًيا ووعيهم بأهمية الدمج 

 أهدف البح :

  هدف هذا البحث إلى:

التعرف على وعي املعلمين بأهمية الدمج للمعاقين فكرًيا في املجتمع السعودي وفق  -أ 

 .2030رمية 
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التعرف على مدى أهمية تمكين املعاقين فكرًيا، ووظيفًيا في املجتمع السعودي وفق  -ب 

 .2030رمية 

في توظيف املعاقين فكرًيا وعالقته بالوعي بأهمية ملعلمين التعرف على وجهات نظر ا -ج 

 .2030الدمج وفق رمية 

التعرف على اآلثار اإليجابية املترتبة على تمكين املعاقين فكرًيا، وظيفًيا في املجتمع   -د 

 .2030السعودي وفق رمية 

باختالف  2030التعرف على وعي املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق رمية اململكة  -ه 

 تغيرات )الخبرة، والتخصص الدراس ي(؟.م

التوصل إلى بعض املقترحات والتوصيات التي يمكن أن تفيد العاملين باملؤسسات  -و 

 الحكومية واألهلية في تمكين ذوي اإلعاقة الفكرية.

 أهمية البح :

 األهمية النظرية:

باململكة العربية السعودية التي أولت ذوي  2030يستمد البحث قيمته من رمية  -أ 

 االحتياجات الخاصة أهمية كبيرة.

باململكة العربية السعودية التي أولت دور املعاق  2030يستمد البحث قيمته من رمية  -ب 

 فكرًيا ودمجه في املجتمع أهميه كبيرة.

 غرس مفهوم االستقالل لدى املعاقين فكرًيا مما يؤهلهم لحياة إيجابية ومستقلة. -ج 

 اقين فكرًيا وظيفًيا في اململكة العربية السعودية.ندرة الدراسات التي تناولت تمكين املع -د 

 إسهام البحث في تسليط الضوء على دور املعاقين فكرًيا في املجتمع  السعودي. -ه 

إسهام البحث في بعض االقتراحات التي يمكن أن تفيد في تمكين ذوي اإلعاقة   -و 

 الفكرية.

 األهمية التطبيقية:

علمين في توظيف املعاقين فكرًيا وفق رمية تصميم استبانة للتعرف على وجهات نظر امل -أ 

2030. 

 تصميم استبانة للتعرف على وعي املعلمين بأهمية الدمج. -ب 
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 التعامل مع ذوي اإلعاقة الفكرية بوصفهم أعضاء فاعلين ورئيسيين في فريق العمل. -ج 

 إسهام الدراسة في التعرف على قدرات ذوي اإلعاقة الفكرية الوظيفية. -د 

من بعض املقترحات في الدراسة لتمكين جميع فئات ذوي إمكانية االستفادة  -ه 

 االحتياجات الخاصة.

 مصطلحات البح :

 التمكين وظيفًيا:

يقصد به توفير العمل املالئم للمعاق في ضوء التأهيل الذي حصل عليه، مع توفير بيئة 

 .(Sakui,2007,8تناسب قدراته )

من خالل تمكينهم في وظائف ا : تحسين نوعية حياة املعاقين عقليً التعريف اإلجرائي -

 .تناسب قدراتهم وميولهم واستعداداتهم

 الدمج: -

لهو دمج ذوي اإلعاقة الفكرية مع األفراد العاديين مع توفير مساندة مناسبة، إذا كان 

ذلك ضروريا، وتقديم خدمات خاصة حسب الحاجة، سواء كانت طبية أم تربوية أم 

إما جزئية أو كلية، جماعية أو فردية اجتماعية ويتم ذلك في أشكال مختلفة، 

(Anderson, 2012, 1132). 

  mental handicapاإلعاقة الفكرية  -

ِّف الجمعية األمريكية اإلعاقة الفكرية بأنها: لجوانب القصور في أداء الفرد التي تظهر 
تعر 

اح ها ( سنة، وتتمثل في التدني الواضح في القدرة العقلية عن متوسط الذكاء، يص18قبل سن )

قصور واضح في اثنين أو أك ر من مظاهر السلوك التكيفي في مهارات التواصل اللغوي، والعناية 

بالذات، والحياة اليومية االجتماعية، والتوجيه الذاتي، والخدمات االجتماعية، والصحة 

 (.Toni,2012;Woolf Woolf, & Oakland., 2010والسالمة، وأوقات الفراغ والعملل )
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 البح  محددات -

منهج البحث: استعمل الباحث في هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي باعتباره املنهج  

املناسب لهذه الدراسة، وهو منهج يقوم على وصف الظاهرة كما توجد في املجتمع، و هتم 

 بوصفها وصًفا دقيًقا، ويفسرها تفسيرا كميا وكيفيا.

عاملين في التعليم، وخص منهم فئة حدود بشرية ومكانية: اقتصر هذا البحث على ال- 

 املعلمين بمنطقة القصيم.

 .2020/ م2019حدود زمنية: تم تطبيق البحث في العام الجامعي  

 اإلطار النظري والدراسات املرتبطة-

: التمكين الوظيفي
ً

 أوال

إن لدى األفراد ذوي االحتياجات الخاصة الحقوق نفسها التي يتمتع اها األفراد العاديون في 

مكينهم من فرص العمل والتوظيف في جميع املجاالت والقطاعات التي تتناسب مع قدراتهم ت

 وميولهم الخاصة، وتساعدهم على أن يصبحوا أعضاء منتجين داخل املجتمع.

حيث  هدف التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا إلى إكسااهم مختلف املعارف واالتجاهات 

اركة الفعالة في مختلف أنشطة الحياة. فضال عن تغيير ثقافة والقيم واملهارات التي تؤهلهم للمش

املجتمع نحو ذوي اإلعاقة الفكرية من ثقافة التهميش إلى ثقافة التمكين. ويعد التمكين الوظيفي 

من الجوانب املهمة لألفراد من ذوي اإلعاقة الفكرية، و هدف إلى التقليل من تأثير اإلعاقة بتقديم 

ل التدريب واملتابعة بعد التشغيل، ومدى تكيف املعاق فكرًيا مع العمل الخدمات املساندة مث

الذي التحق به مع حل املشكالت التي تواجهه، ويتم ذلك من خالل مراكز التأهيل امل ي أو 

 (.Alo et al.,2011التأهيل الشامل أو الور  املحمية )

ت التي تقدم وظائف عمل ( الذين يعملون في املنظماCRPsإن مقدمي التأهيل املجتمعي )

عدون املصدر الرئيس ي لتوظيف املعاقين فكرًيا، ناهيك عن أنهم يقدمون الدعم النفس ي  ي 

االجتماعي لذوي اإلعاقة الفكرية، إذ إن املعاقين فكرًيا يقضون غالبية يومهم في املجتمع مع 
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لى تمكين املعاقين مراعاة عدم وجودهم وسط عدد كبير من األفراد، أيضا تركز تلك املنظمات ع

فكرًيا في الوظائف التطوعية، والترفيهية بغرض تحسين املهارات النفسية واالجتماعية واالنخراة 

 & ,Metzel,Boeltzig, Butterworth, Sulewski)في أنشطة الحياة اليومية مع االستمرار في دعمهم

Gilmore, 2009)..  أوضح كماHenry et al, ( 2015) مل األ خاص املعاقون مع أنه عندما يتعا

املجتمع فلن ذلك يحدث تغييرا كبيرا في حياتهم وحياة أفراد أسرهم، فيحتاجون إلى كثير من 

الدعم والخدمات التي تتناسب مع خصائصهم، وتغيير في الروتين اليومي الذي تعودوا عليه قبل 

ن أجل تكيف تلك الفئة اندماجهم في املجتمع، كما أن املجتمع عليه دور كبير وتقديم خدمات م

والية أمريكية زيادة فرص العمل للمعاقين فكرًيا تتبنى  28ولكن با يء من املرونة. كما حاولت 

، حيث اعتمدت سياسة التوظيف على تقديم خدمات التدريب والتأهيل 
ً

سياسة التوظيف أوال

 Association) (  Kiernan, Hoff, Freeze, & Mank, 2011الوظيفيين قبل توظيف املعاق فكرًيا )

of People Supporting Employment First, 2015)( 2019. كما توصلت دراسة )Krzysztof 

Rubacha, Marina Siritova  إلى إعداد برنامج تعليمي وتدرييي لدمج املعاقين فكرًيا وظيفًيا، وتكون

درًسا عملًيا ثم تم  50ا، ودرًسا نظريً  26درًسا، منها  76هذا البرنامج من ثالث وحدات، وتألف من 

تطبيقه ملدة عام، وكان الهدف منه تهيئة الظروف املناسبة لتكيف ذوي اإلعاقة الفكرية مهنًيا  

 لذا كان من الضروري خلق بيئة مناسبة تحفزهم على تعديل سلوكياتهم.

 أهمية التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا-

عد التمكين الوظيفي للمعاق الهدف األسمى والناتج النهاملي ألي برنامج م ي أو تربوي من  ي 

أجل مساهمة املعاق في الحياة االقتصادية التي تتناسب مع خصائصه وقدراته، واستعمال 

مهاراته أفضل استعمال  ألن التمكين يمثل للمعاق قمة العملية التأهيلية ومحصلتها ملا يساعده 

م، بجانب كسب دخل يضمن له مستوى معيشة في تحقيق ذاته، ونموه النفس ي واالجتماعي السلي

كريمة، واملساهمة في عملية التنمية االقتصادية لوطنه، فضال عن اندماجه في مختلف مناحي 

(. والعمل جزء مهم في الحياة لدى كثير من املعاقين فكرًيا  ألن التمكين 2018الحياة )دوبكات، 
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ًيا على التجاوب مع املجتمع خاصة لو كانت الوظيفي للمعاق فكرًيا يمنحهم الرضا، ويشجعهم فكر 

الوظيفة تالئم خصائصهم الجسمية والعقلية، مما يجعل لد هم رضا عن الوظيفة التي أسندت 

 إليهم.

(Fornes, Rocco, &Rosenberg, 2018; Fritzsche & Parrish, 2015; Judge& Klinger, 2018; 

(e.g.,Judge & Klinger, 2018; Schalock, Bonham, &Marchand, 2001) 

أنه عند فحص ملفات  Grigal, Migliore, & Hart ( 2014أوضحت دراسة كل من ) كما

عد  املتقدمين إلى إحدى الوظائف، وبمجرد معرفة أن املتقدم معاق فكرًيا يتم رفضه، وهذا ي 

 د، منها:عقبة رئيسية أمام مستقبله امل ي. ويتضح مما سبق أن للتمكين الوظيفي عددا من الفوائ

نفسية: إن التمكين الوظيفي له  ثار إيجابية على نفسية املعاق منها االرتقاء بمفهومه عن ذاته، -

 زيادة السلوكيات اإليجابية، املزيد من التوافق النفس ي.

اجتماعية: التمكين الوظيفي له أثر اجتماعي على املعاق، حيث تتسع مجموعات أقرانه الجدد في -

علم ويتدرب كل ما هو جديد، فضال عن إكسابه القدرة على التكيف العمل، ومن ثم يت

 االجتماعي، وتكوين عالقات وصداقات مع محيطه الجديد. 

 Jillian A. Caldwell, Jennifer L. Jones, Kami L. Gallus, andكما أوضحت دراسة كل من 

Carolyn S. Henry(2018) التكيف املجتمعي  أن تمكين ذوي اإلعاقة يلعب دوًرا رئيًسا في

واألسرى، إذ يعد التمكين واعًدا، وهو شكل من أشكال الحماية لذوي اإلعاقة، حيث أشار كل من 

Given, Given, Sherwood, & DeVoss, 2013Heller, Gibbons, & Fisher, 2015; Larson et al., 

مكين املجتمعي، على أن املعاقين فكرًيا تقابلهم بعض التحديات أثناء ممارسة الت إلى  ,2017

الرغم من أن البعض يعمل بشكل جيد داخل املجتمع، لذلك نجد في الواليات املتحدة األمريكية 

 األسرة واملجتمع أكبر داعم لذوي اإلعاقة الفكرية.

( إلى مجموعة من القواعد املوحدة لقواعد أساسية 2017كما أشارت دراسة الشيخاوي )

 دول اتخاذها لتحقيق أفضل الفرص للمعاقين في املجتمع، منها:تضمن حقوقا وحريات يجب على ال
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الحق في الرعاية الطبية: على الدول أن تضمن حصول املعاق على أي عالج منتظم أو  -أ 

 .أدوية قد يحتاج إليها في الحفاظ على مستوى أدائه أو تحسينه

وفير يجب على الدول أن تكفل استحداث وتوفير خدمات للمعاقين، وتكفل ضمنها ت -ب 

اإلمداد باملعينات  لكي يتسنى لهم رفع مستوى استقاللهم في حياتهم اليومية وممارسة 

 حقوقهم.

يجب على الدول والحكومات أن تتخذ التدابير الالزمة إلزالة الحواجز والعوائق التي   -ج 

تعترض سايل املشاركة في مرافق البيئة املادية، وينبغي أن تتمثل هذه التدابير في وضع 

ير ومباد  توجيهية والنظر في سن تشريعات تكفل ضمان إمكانية الوصول إلى مختلف معاي

األماكن في املجتمع والوظائف، كاملساكن واملباني، وخدمات النقل العام، وغيرها من 

وسائل النقل والشوارع وغير ذلك من عناصر البيئة الخارجية. وعلى املهندسين املعماريين 

رهم ممن يشتركون، بحكم مهنهم، في تصميم وتشييد مرافق ومهندس ي اإلنشاءات، وغي

البيئة املادية، فرصة الحصول على معلومات كافية عن السياسات املتعلقة بالرجز 

والتدابير الرامية إلى تيسير الوصول إلى األماكن املقصودة. ويجب أن تدرج مستلزمات 

منذ بداية عملية التصميم، تيسير الوصول ضمن تصميم وتشييد مرافق البيئة املادية، 

وألزمت القواعد العامة استشارة منظمات املعاقين لدى وضع معايير وقواعد لتيسير 

الوصول إلى األماكن املقصودة. كما ينبغي إشراك هذه املنظمات محليا، ابتداء من املرحلة 

 األولى للتخطيط، لدى وضع تصميمات مشاريع اإلنشاءات العامة. 

د  الخاصة بحماية األ خاص املصابين باإلعاقة الفكرية وتحسين كما تضمنت املبا -د 

العناية بالصحة العقلية التي اعتمدت، ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة لألمم 

وتنطبق هذه املباد  على  1991كانون األول/ديسمبر  17املؤره في  119/  46املتحدة رقم 

ساب الرجز، أو العنصر، أو اللون، أو ذوي  اإلعاقة دون تمييز بأي دافع، كالتمييز ب

الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياس ي أو غير السياس ي، أو األصل القومي أو اإلثني 

 أو االجتماعي، أو املركز القانوني أو االجتماعي، أو السن،  ومن هذه املعايير:
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اية الصحة يتمتع  جميع األ خاص بحق الحصول على أفضل ما هو متاح من رع - أ

 العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية واالجتماعية.

جميع األ خاص املصابين بمرض عقلي، أو الذين يعالجون اهذه الصفة  يعامل- ب

 معاملة إنسانية مع احترام ما لعنسان من كرامة أصيلة.

لحق في لجميع األ خاص املصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون اهذه الصفة ا- ج

الحماية من االستغالل االقتصادي، والجنس ي، وغيرهما من أشكال االستغالل، ومن 

 اإليذاء الجسدي أو غير الجسدي أو املعاملة املهينة.

ال يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى اإلعاقة ويعني لالتمييزل: تفريق أو استبعاد أو  - د

التمتع بالحقوق. وال تعتبر التدابير  تفضيل يؤدي إلى إبطال أو إضعاف املساواة في

الخاصة التي تتخذ ملجرد حماية حقوق األ خاص املصابين بمرض عقلي، أو ضمان 

النهوض اهم تمييزا. وال يشمل التمييز أي تفريق، أو استبعاد أو تفضيل يجري وفقا 

ألحكام هذه املباد  ويكون ضروريا لحماية ما لشخص مصاب بمرض عقلي أو ألفراد 

 رين من حقوق اإلنسان. خ

 خص مصاب بلعاقة فكرية الحق في ممارسة جميع الحقوق املدنية والسياسية لكل  - هـ

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املعترف اها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

واملعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وفي الصكوك 

ى ذات الصلة مثل اإلعالن الخاص بحقوق املعاقين ومجموعة املباد  املتعلقة األخر 

 بحماية جميع األ خاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن.

قرار يتخذ، بساب إصابة  خص بلعاقة فكرية، بأن هذا الشخص عديم األهلية  أي - و

ية، بتعيين ممثل  خم ي، ال يجوز القانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجة لعدم األهل

اتخاذه إال بعد محاكمة عادلة تجر ها محكمة مستقلة ونز هة، منشأة بموجب القانون 

املحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر أن يمثله محام. وإذا لم 

يحصل الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر على هذا التمثيل بنفسه، وجب أن 
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التمثيل دون أن يدفع أجرا عنه، عندما لم تتوفر له اإلمكانيات الكافية  يوفر له هذا

للدفع. وال يجوز أن يمثل املحامي في نفس الدعوى مصحة لألمراض العقلية أو 

العاملين فيها، وال يجوز أيضا أن يمثل أحد أفراد أسرة الشخص الذي تكون أهليته 

عارض في املصلحة، ويجب أن يعاد موضع النظر، ما لم تقتنع املحكمة بانعدام الت

النظر في القرارات املتعلقة باألهلية وبالحاجة إلى ممثل  خم ي على فترات متفرقة 

معقولة يحددها القانون املحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، 

وملمثله الشخم ي إن وجد، وألي  خص  خر معني أن يستأنف أي قرار من هذا 

 كمة أعلى.القبيل أمام مح

عندما  تتبين محكمة أو هيئة قضائية مختصة أخرى أن الشخص املصاب بلعاقة  - ز

فكرية عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ التدابير، في حدود ما يلزم ويناسب حالة ذلك 

الشخص، لضمان حماية مصالحه. ولقد ألزمت القواعد الدول أن تضع نظما قانونية 

املجتمعية والوظيفية في سايل تحقيق املساواة على أن  تسمح للمرأة املعاقة املشاركة

تنص تلك النظم على حقوق املواطنين وواجباتهم، وحقوق املعاقين وواجباتهم. وتكون 

الدول والحكومات ملزمة بتمكين املرأة املعاقة شأنها شأن باتي أاحاب ذوي اإلعاقة 

نية والسياسية، وتكون من ممارسة حقوقهم، بما فيها حقوق اإلنسان والحقوق املد

على قدم املساواة مع سائر املواطنين. ويجب أن تكفل الدول مشاركة منظمات 

املعاقين في وضع التشريعات الوطنية بشأن حقوق املعاقين، وكذلك مشاركتهم في 

 التقييم املتواصل لهذه التشريعات.

ا في حياة ويجب اتخاذ إجراءات تشريعية للقضاء على الظروف التي قد تؤثر سلب -ه 

املعوقين، بما في ذلك مضايقتهم أو إلحاق األذى اهم. ويجب القضاء على أي ممارسات 

تمييزية ضدهم. وينبغي أن تنص التشريعات الوطنية على جزاءات مالئمة في حالة 

يتضمن التمكين تنمية الجوانب اإليجابية (. و 2009انتهاك مباد  عدم التمييز )خليفة،

ذواتهم وطاقاتهم وإمكاناتهم، وتشكيل املعارف األساسية لدى لدى األفراد وتقوية 

الفرد وظروفه االجتماعية واملشكالت التي يعان، منها وتنمية قدراتهم، وتجميع 
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واستثمار املوارد واالستراتيجيات لتحقيق األهداف االجتماعية والفردية لألفراد وتقرير 

 مصيرهم في القيام بتلك العمليات.

إلى أهمية دور مقدمي التأهيل املجتمعي في توظيف  Daria, John (2013)سة كما توصلت درا

املعاقين فكرًيا، وكان دور التأهيل هو تقديم عدد من الوظائف التي تتناسب مع خصائص 

 املعاقين فكرًيا اهدف دمجهم اجتماعيا، واقتصاديا.

 ( Mainstreaming )الدمج ثانًيا: مفهوم 

ن بتقبل واقتناع بالفكرة أوال ومن ثم السعي للوصول إلى كل ما نجاح عملية اإلدماج مرهو 

يعين على تحقيق هذه الفكرة. وأبرز ما يعين على تحقيقها هو تقبل املعلمين لفكرة إدماج األطفال 

 غير العاديين بشكل عام.

ا مع أقرانهم العاديين، وقد mainstreamingويشير مفهوم الدمج ) ( إلى دمج املعاقين فكريًّ

شغل هذا املفهوم كثيًرا من املهتمين واملتخصصين في تربية املعاقين في أمريكا وتأهيلهم، وظهر 

م، الذي نص على ضرورة توفير أفضل 1975( لسنة 142/94بظهور القانون األمريكي رقم )

 ,Odomحيث أشار كل من )أساليب الرعاية التربوية واملهنية للمعاقين مع أقرانهم العاديين. 

2000; Sharma, & Nuttal, 2016 إلى أهمية دمج األطفال ذوي اإلعاقة في املجتمع، وضرورة أن )

على أن يتم إدراج املعاقين  Booth (2005يتعلموا مع أقرانهم العاديين جنًبا إلى جنب. كما أكد )

ا بغض النظر عن العنصر أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الوضع االجتماعي أو االقتصاد ي. فكريًّ

أن الدمج يؤدى إلى الرضا الوظيفي لدى املعلمين، وأنهم يرون أن  Akda & Haser( 2017يرى )و 

ا القابلين للتعليم مع أقرانهم العاديين يؤدي إلى زيادة دوافعهم نحو  دمج األطفال املعاقين فكريًّ

عادية تتوقف املشاركة والتفاعل. ومما ال شك فيه أن درجة قبول املعاقين ودمجهم في الفصول ال

على نوع ودرجة احتياجاتهم، وقدرة املعلمين على القيام بتدريس تلك الفئة، ومدى رضا املعلمين 

 (.Batu، 2010) وقبولهم بدمج املعاقين مع العاديين، والقدرة على تعديل في ترتيب الصف الدراس ي

لى أن (عBatu, 2010; Metin, 2013, Parlak-Rakap, 2016كما أكدت دراسة كل من )

األطفال املعاقين لد هم ثقة بالنفس متدنية، أما لو تم دمجهم وتدريسهم مع األطفال العاديين 
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فلن ذلك سوف يزيد من ثقتهم بأنفسهم، وهذا ال يتم إال من خالل معلم قادر على التخطيط 

 والتنظيم داخل الفصل الدراس ي، مع تبني موقف إيجاكي من فكرة الدمج، إنها نقطة مهمة يجب

 وضعها في االعتبار عند التدريس داخل فصول الدمج.

أن الدمج أحد االتجاهات الحديث في التربية الخاصة،  Kaufmanحيث يرى لكوفمانل 

ا بدرجة بسيطة في املدارس االبتدائية العادية مع اتخاذ  ويتضمن وضع األطفال املعاقين فكريًّ

ية املقدمة في هذه املدارس، ويرى لمادنل اإلجراءات التي تضمن استفادتهم من البرامج التربو 

Madden  ولسالننلSlanen  أن الدمج يعني ضرورة أن يقض ي املعاقون أطول وقت ممكن في

الفصول العادية مع أقرانهم وإمدادهم بالخدمات الخاصة إذا لزم األمر. )كوافحة، عبد العزيز، 

علمين كلما تدربوا على كيفية إلى أن امل Zeynep Temiz( 2018كما توصلت دراسة ) (.2004

 الفصول التدريس داخل فصول الدمج ازداد موقفهم اإليجاكي تجاه دمج األطفال املعاقين في 

العادية، وقد أشارت تلك الدراسة إلى ضرورة أن يلم املعلمون بخصائص الفئة التي تم دمجها في 

 الفصول العادية.

( إلى أن على الدول Sharma, Forlin and Loreman, 2008; Taylor 2012,وأشار كل من ) 

الصناعية الكبرى والدول النامية وضع سياسات وتشريعات وقوانين ولوائح لتشجيع دمج املعاقين 

ا لتدريس تلك  داخل الفصول التعليمية العادية، واإللزام بأن يكون طاقم التدريس مستعدًّ

 الفئات.

 Avramidis and Norwich, 2002; deBoer, Pijl and )وقد اقترح عدد من الباحثين مثل:  

Minnaert, 2011; McHatton and Parker, 2013  Rakap and Kaczmarek, 2010; Sharma et 

al., 2008 أن التنفيذ الناجح لعملية الدمج تعتمد بدرجة كبيرة على تبني املعلمين مواقف )

ن يحملون مواقف إيجابية تجاه إيجابية نحو عملية الدمج، عالوة على ذلك فلن املعلمين الذي

األطفال املعاقين يؤثرون تأثيرا إيجابيا على مواقف األفراد اآلخرين وأولياء أمور هؤالء األطفال  

من ناحية أخرى فلن مواقف املعلمين السلبية تجاه األطفال املعاقين يؤدي إلى تقليل فرص 

 التعلم لهؤالء األطفال املعاقين داخل فصول الدمج.
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إلى أن نجاح  Salih Rakap, Oguzcan Cig and Asiye Bright-Rak (2017)رت دراسةوأشا 

ا نحو دمج املعاقين،  عملية دمج املعاقين لها شروة، منها: يجب أن يكون موقف املعلمين إيجابيًّ

 ومنح املعلمين دورات متخصصة في عملية الدمج، ومعرفة خصائص املعاقين.

 منها:وللدمج أنواع وأشكال مختلفة  

الدمج املكاني: ويقصد به اشتراك مؤسسة أو مدرسة تربية خاصة مع مدرسة عادية بالبناء  -أ

املدرس ي فقط، بينما تكون للمؤسسة أو للمدرسة خططها الدراسية الخاصة، وأساليب تدريب، 

 وهيئة تدريس خاصة اها تختلف عن املدرسة العادية، ويجوز أن تكون اإلدارة لكليهما واحدة.

الدمج التربوي أو األكاديمي: ويقصد به اشتراك الطلبة املعاقين مع الطلبة العاديين في مدرسة  -ب

واحدة تشرف عليها الهيئة التعليمية نفسها، وضمن برامج الدراسة نفسها، وقد تقتض ي الحالة 

وجود اختالف في مناهج الدراسة املعتمدة، واألساليب والوسائل املستعملة، وهذا النوع من 

 الدمج يتضمن األشكال اآلتية:

الصفوف الخاصة: ويتم فيها إلحاق التلميذ بصف خاص باملعاقين داخل املدرسة  

العادية في باد  األمر مع إتاحة الفرصة أمامه للتعامل مع أقرانه العاديين في املدرسة 

 (.2006أطول فترة ممكنة من اليوم الدراس ي )يحيى، 

اع وأشكال الدمج حيث ال يشارك الطالب من ذوي الدمج االجتماعي: هو أبسط أنو - 

االحتياجات الخاصة نظيره العادي في الدراسة داخل الفصول الدراسية، وإنما يقتصر 

على دمجه في األنشطة التربوية املختلفة مثل )التربية الرياضية، التربية الفنية، أوقات 

 الفسح، الجماعات املدرسية، الرحالت، املعسكرات وغيرها(. 

دلت   غرف املصادر: يتم تحويل التلميذ إليها وهى غرفة صف باملدرسة العادية، ولكنها ع 

بصورة تتناسب مع أداء عدة وظائف كأحد البدائل التربوية الخاصة في املدرسة العادية، 
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يقض ي التلميذ جزءا من اليوم الدراس ي فيها، وبقية اليوم يكون مع أقرانه العاديين في 

 الصف العادي.

خدمات الخاصة: حيث يلحق التلميذ بالصف العادي مع تلقيه مساعدة خاصة من ال 

وقت إلى  خر بصورة غير منتظمة في مجاالت معينة مثل )القراءة، الكتابة، الحساب(، 

وغالًبا ما يقدم املعلم هذه املساعدة للتلميذ، وتحديدا معلم التربية الخاصة الذي يجب 

 املدرسة مرتين أو ثالث مرات أسبوعًيا.أن يكون متنقال )متجوال( يزور 

املساعدة داخل الصف: حيث يلتحق التلميذ املعاق بالصف الدراس ي العادي، مع تقديم  

الخدمات الالزمة له داخل الصف حتى يمكن للتلميذ أن ينجح في هذا املوقف، وقد 

لدروس تتضمن هذه الخدمات استعمال الوسائل التعليمية أو األجهزة التعويضية، أو ا

 (.2006الخصوصية )صادق، 

 Nathan J. Wilson, Hayden Jaques*, Amanda Johnson, andأشار كل من  أهداف الدمج:-

Michelle L. Brotherton(2017) :إلى العديد من األهداف منها 

إتاحة الفرصة لجميع األفراد ذوي االحتياجات الخاصة للتعليم املتكافئ واملتساوي مع  -أ 

 ألفراد في املجتمع.أقرانهم من ا

إتاحة الفرص لذوي االحتياجات الخاصة لالنخراة في الحياة العادية، والتفاعل مع  -ب 

 اآلخرين.

إتاحة الفرصة لطالب املدارس العادية للتعرف على الطالب ذوي االحتياجات الخاصة  -ج 

 عن قرب، وتقدير مشكالتهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة.

ا من األفكار الخاطئة عن خصائص أقرانهم وإمكاناتهم وقدراتهم من يخلصهم الدمج أيضً  -د 

 ذوي االحتياجات الخاصة.

من أهداف الدمج بعيدة املدى تخليص ذوي االحتياجات الخاصة من جميع أنواع  -ه 

 املعوقات املادية أو املعنوية التي تحد من مشاركتهم الفاعلة في جميع مناحي الحياة.
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 دية في إقامة مؤسسات التربية الخاصة ومراكز اإلقامة الداخلية.التقليل من التكلفة املا -و 

 يعتبر الدمج متسًقا ومتوافًقا مع القيم األخالقية والثقافية للمجتمع. -ز 

 فوائد الدمج -

تعديل اتجاهات املجتمع بشكل عام واتجاهات األسرة واملعلمين والتالميذ في املدرسة  إن  

لتالميذ املعاقين، والتعرف إلى فئات التالميذ املعاقين العادية بشكل خاص وتوقعاتهم نحو ا

واملعلمين في املدارس العادية عن قرب، واالحتكاك املباشر اهم، يؤدي إلى تقدير أفضل وأك ر 

موضوعية وواقعية لطبيعة مشكالتهم ومواجهتها، وتفهم احتياجاتهم الخاصة وكيفية تلبيتها، 

على خدمات التربية الخاصة في املؤسسات، وتوسيع قاعدة وتخفيض الكلفة االقتصادية املترتبة 

الخدمات التربوية للتالميذ املعاقين، األمر الذي يترتب عليه التوسع في قاعدة قبول التالميذ 

عد املراكز عن  خصوًصا الذين لم تتح لهم فرص االلتحاق باملراكز املتخصصة ألسباب مختلفة كب 

ل النقل، واالتجاهات التي تلعب دوًرا بارًزا في إ جام أسر مناطقهم السكنية، وعدم توفر وسائ

 .(2008املعاقين عن تسجيل أطفالهم في مراكز التربية الخاصة. )اإلدارة العامة لعرشاد والتوجيه، 

ا
ً
 اإلعاقة الفكرية :ثالث

مفهوم اإلعاقة في النظام السعودي: جاء نظام رعاية املعاقين الصادر بموجب املرسوم  

ه القاض ي باملوافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم  1421/ 9/  23( وتاريخ 37م/ )ي بالرقم امللك

فت املادة األولى من 14/9/1421(، والتاريخ 224) ه، منظما لحقوق املعاقين مع تأهيلهم. وعر 

النظام املعاق بأنه كل  خص مصاب بقصور كلي أو جزملي بشكل مستقر في قدراته الجسمية، أو 

ية، أو العقلية، أو التواصلية، أو التعليمية، أو النفسية، إلى الحد الذي يقلل من إمكانية الحس

تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير املعاقين، وعرفت اإلعاقة بأنها: اإلصابة بواحدة أو 

اإلعاقة الجسمية أك ر من اإلعاقات اآلتية: اإلعاقة البصرية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة العقلية، 

والحركية، صعوبات التعلم، واضطرابات النطق والكالم، واالضطرابات السلوكية واالنفعالية، 

واإلعاقات املزدوجة واملتعددة، التوحد وغيرها من اإلعاقات التي تتطلب رعاية خاصة 
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فكرية اإلعاقة ال Seamus & Alur, Mithu (2002(. ويعرف سيموس ومثيو ألر )2017)الشيخاوي، 

بأنها قدرات عقلية وظيفية أقل من املتوسط عن طريق اختبار نسبة الذكاء، ونقص وظيفة 

 عنالتكليف في املنزل أو بيئة العمل، 
ً
أنه يعتبر معاقا عقليا من يحصل على نسبة ذكاء أقل  فضال

يل ( إذا حدثت اإلعاقة في الوقت الحاضر أو الحالي من الطفولة. كما عرف ميشل فر 75-70من )

(Farrel,Michal (2004  املعاق عقليا القابل للتعليم بأنه فرد قادر على تعلم موضوعات أساسية

أكاديمية )تحصيل مهارات القراءة والكتابة الوظيفية(، ويكون كثير من األ خاص من ذوي 

أصدرت الجمعية إذ اإلعاقة الفكرية الاسيطة قادرين على الحياة والعمل على نحو مستقل. 

في دليلها السنوي، تعريًفا حاولت فيه أن يتفق عليه  .A.A.M.Dيكية لععاقة العقلية األمر 

املتخصصون كافة في املجاالت كافة، وهو لحالة تتميز بمستوى أداء وظيفي عقلي عام دون 

املتوسط بداللة، أو بشكل ملحوظ، مصحوب بقصور في السلوك التكيفي للفرد، وتظهر دون سن 

. وينطوي استعمال مصطلح اإلعاقة الفكرية على عنصرين أساسيين، )2017 الروسان،(سنة  18

 هما:

 )أ( أداء ذهني أقل من املتوسط.

)ب( خلل ملحوظ في قدرة الشخص على التكيف مع املتطلبات اليومية للبيئة االجتماعية، فال 

يمكن اعتبار الشخص ذي إعاقة فكرية، بناًء على انخفاض معامل الذكاء، أو ضعف 

 لسلوك التكيفي، كال على حدة.ا

 تصنيف اإلعاقة الفكرية-

يختلف ذوو اإلعاقة العقلية فيما بينهم في كثير من الجوانب بحيث يصعب وضعهم في 

 مجموعة متجانسة  ولذلك توجد عدة طرق لتصنيفهم، منها ما يأتي:

كية للتخلف التصنيف الطيي: التصنيفات الطبية كثيرة ومن أهمها تصنيف الجمعية األمري -1

 العقلي وتصنيف ترد جولد، ونعرض فيما يأتي هذه التصنيفات با يء من اإليجاز: 
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 يصنف اإلعاقة الفكرية إلى عشر فئات رئيسية، هي: (AAMR))أ( تصنيف الجمعية األمريكية 

 إعاقة عقلية مرتبطة بأمراض معدية مثل: الحصبة األملانية. 

: إصابة املخ الناتجة عن تسمم األم إعاقة عقلية مرتبطة بأمراض التسمم  مثل 

 بالرصاص والزرنيخ وأكسيد الكربون وغيرها.

إعاقة عقلية مرتبط بأمراض ناتجة عن إصابات جسمية  مثل: إصابة الدماغ أثناء  

 الوالدة، أو بعدها ألي ساب من األسباب.

ن، إعاقة عقلية مرتبطة بأمراض اضطراب التمثيل الغذاملي  مثل: حاالت الفنيل كيتو  

 ويوريا والجالكتسوسميا.

 إعاقة عقلية مرتبطة بخلل الكروموسومات  مثل: متالزمة داون. 

 إعاقة عقلية مرتبطة بأمراض ناتجة عن أورام غريبة  مثل: الدرن. 

 إعاقة عقلية مرتبط بأمراض غير معروف سب ها، تحدث قبل الوالدة. 

 ب التوحد.إعاقة عقلية مرتبطة بأمراض االضطراب العقلي، مثل: اضطرا 

 إعاقة عقلية مرتبطة بأمراض غير معروف سب ها، تحدث بعد الوالدة. 

إعاقة عقلية مرتبطة بأسباب غير عضوية: مثل اإلعاقة الفكرية الناتجة عن عوامل  

 أسرية وثقافية، أو ما يسمي بالحرمان الثقافي وهذه الحاالت ليس لها أسباب عضوية.

أسباب اإلعاقة الفكرية بحسب مصدرها إلى  Tred gold)ب( تصنيف ترد جولد: قسم ترد جولد 

 أسباب وراثية وأسباب مكتسبة وصنف فئات اإلعاقة الفكرية بحسب هذه األسباب إلى اآلتي:

 إعاقة عقلية أولية: ترجع إلى أسباب وراثية. 

إعاقة عقلية ثانوية: ترجع إلى أسباب بيئية مكتسبة مثل اإلصابة باملرض، أو الحوادث  

 عرض لها الطفل قبل وأثناء وكعد الوالدة.التي يت

 إعاقة عقلية مختلطة: ترجع إلى عوامل وراثية وبيئية مًعا. 
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 (.2017إعاقة عقلية أسبااها غير معروفة )الروسان،  

التصنيف التربوي )التعليمي(: ويعتمد هذا التصنيف على االحتياجات التعليمية والقدرة  

 فئات هي:على التعلم لدى الطفل، ويتضمن ثالث 

: وهم أاحاب حاالت اإلعاقة الفكرية الاسيطة، الذين كان Educableالقابلون للتعلم  -أ

( درجة على 70 – 50يطلق عليهم املأفونون، أو املورون، وتتراوح معدالت ذكائهم بين )

مقياس ستانفورد بينيه للذكاء، وهم ال يستطيعون مواصلة الدراسة وفًقا للمعدالت 

دية إال أنهم يملكون املقدرة على التعلم بدرجة ما إذا ما توفرت لهم خدمات واملناهج العا

تربوية خاصة تتفق مع هذه املقدرة، وغالًبا ال يستطيعون البدء في اكتساب مهارات 

القراءة والكتابة والحساب قبل سن الثامنة وربما الحادية عشرة، وهم يتعلمون ببطء 

لم في بعض املجاالت املهنية ربما يبلغ أحياًنا حد شديد، ويبدي بعضهم استعداًدا للتع

التفوق  لذا يمكنهم ممارسة بعض األعمال والحرف التي يستطيعون عن طريقها إعالة 

ا، أو مع املساعدة الخارجية.  أنفسهم كليًّ

: وهم أاحاب حاالت اإلعاقة الفكرية املتوسطة وتبلغ Trainablesالقابلون للتدريب  -ب

( درجة 50 – 25ن إجمالي عدد السكان، وتتراوح معامالت ذكائهم بين )% م0.13نسبتهم 

على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء، وهم يعانون من صعوبات شديدة ترجزهم عن 

التعليم  إال من قدر ضئيل جًدا من املهارات األكاديمية واملعلومات الخاصة بالقراءة 

فًقا لبرامج خاصة على بعض املهارات والكتابة والحساب  إال أنهم قابلون للتدريب و 

االجتماعية واألعمال اليدوية الخفيفة  مما ال يستلزم مهارات فنية عالية، تحت اإلشراف 

 الفني والتوجيه امل ي في بيئات وور  محمية.

: وهم حاالت اإلعاقة الفكرية الجسيمة، أو املطبقة وأك ر Custodialsاالعتماديون  -ت

 وتقل معامالت ذكائهم عن مستوياتهم تدنًيا و 
ً

درجة  25تدهوًرا، وال يكتب لهم البقاء طويال



 
 
 

 

                                      198   
 

 
 

% من ذوي اإلعاقة 5على مقياس ستانفورد بينيه للذكاء، وهم يشكلون ما يقرب من 

ا عن  0.13الفكرية ويقعون في نطاق  % من عدد السكان عموًما، وهم عاجزون كليًّ

ا على غيرهم طوال العناية بأنفسهم، أو حمايتها من األخطار  لذل ك يعتمدون اعتماًدا كليًّ

حياتهم ويحتاجون إلى رعاية إيوائية متخصصة ومستمرة من النواحي الطبية والصحية 

والنفسية واالجتماعية، داخل مؤسسات خاصة، أو مراكز عالجية، أو في محيط أسرهم 

لتصنيفات (. ومن أشهر ا2017إذا ما توفرت لهم ظروف الرعاية املناسبة )الروسان، 

، إذ صنف اإلعاقة الفكرية حسب القدرة على Anastasiالتربوية، ما أشار إليه أناستازي 

 التعلم إلى ما يأتي:

، وتتميز هذه الفئة بقدرتها على 75-50القابلين للتعلم: تتراوح معامالت ذكائهم بين  

ألطفال التعلم إذا تم تعليمهم في موقف تعليمي معد خصيًصا لهم )وهذه الفئة من ا

 هي الفئة قيد البحث، واملفروض أن توجد بفصول، ومدارس التربية الفكرية(.

، وتتميز هذه الفئة بأن 50-25القابلين للتدريب: تتراوح معامالت ذكائهم بين  

تحصيلها األكاديمي منخفض جًدا، وال يستطيع أفرادها العمل إال في ور  محمية، 

 بدون مساعدة اآلخرين.وهم غير قادرين على العناية بأنفسهم 

، ويتميز أفراد هذه الفئة بأنهم يحتاجون 25حاالت العزل: تقل معامالت ذكائهم عن  

 إلى عناية كلية، وإشراف طوال حياتهم، ولذلك يتم وضعهم داخل مؤسسات.

يتسم األطفال القابلون للتعليم بعدد من السمات، في النواحي التعليمية والتدرياية، 

ها كل من املعلم والوالدين، لتكون مرشًدا لهم، ولتسهل تعلم هؤالء، ولتؤخذ في وينبغي أن يلم ا

االعتبار عند تخطيط البرامج التربوية، واألنشطة املصاحبة لها، إذ إن هؤالء األطفال يمكنهم أن 
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يحققوا نجاًحا في تعلم املهارات الحركية، واألعمال اليدوية بدرجة قد تعادل نجاح العاديين 

 (.2009ب، )الخطي

 الدراسات املرتبطة-

 Functional Empowermentاملحور األول: التمكين الوظيفي-

إلى التحقق من فعالية  Krzysztof Rubacha, Marina Siritova( 2019هدفت دراسة )

ا لتحسين مهاراتهم املهنية. وكان الهدف من  برنامج تعليمي وتدرييي مقدم للمراهقين املعاقين فكريًّ

ج املقدم ليس فقط خلق فرص لتكيف التالميذ مع البيئة، ولكن أيضا لتعليمهم التوجه البرنام

ا طبق بمراكز  ا وتعليميًّ املناسب في مواقف الحياة املختلفة، واستعملت الدراسة برنامًجا مهنيًّ

( معاقا فكرًيا وتوصلت نتائج الدراسة 45مهنية بسلوفاكيا ملدة عام، وتكونت عينة الدراسة من )

لى تحسن عملية التكيف باستعمال البرنامج التدرييي إحصائيا بشكل ملحوظ في مواقف الحياة إ

 العادية، وفي مواقف الحياة العادية خارج املركز امل ي.

فهم العوامل املرتبطة بالرضا الوظيفي  Alma Akkerman( 2018في حين أوضحت دراسة )

ا، وتكونت عينة الدراسة م ا، واستعملت الدراسة أداة 117ن )لدى املعاقين فكريًّ ( معاقا فكريًّ

االستايان، وتوصلت نتائج الدراسة إلى ارتباة تقدم العمر بشكل إيجاكي مع الرضا الوظيفي، 

ا.  وأوصت تلك الدراسة بأهمية تصميم أو إعداد وظائف مناسبة للمعاقين فكريًّ

املجتمعي في توظيف  إلى دور مقدمي التأهيل Daria Domin( 2017كما أشارت دراسة )

ذوي اإلعاقة الفكرية، وتم عمل مسح ملقدمي خدمات التمكين الوظيفي، وتوصلت نتائج الدراسة 

ا، إذ زاد العدد خالل السنوات الثمان املاضية.  إلى وجود تغيير طفيف في توظيف املعاقين فكريًّ

اد أاحاب على تشجيع وتوجيه وإرش :Marghalara Rashid (2017)بينما ركزت دراسة 

ا من وظائف مناسبة لهم، وتكونت عينة الدراسة من ) ( من 44العمل على تمكين املعاقين فكريًّ

أاحاب العمل. واستعملت الدراسة استراتيجيات يمكن أن تسهم في إقناع أاحاب العمل 

ا. وتوصلت نتائج الدراسة إلى القدرة على إقناع أاحاب العمل في توظي ف بتمكين املعاقين فكريًّ

ا حسب خصائصهم.  املعاقين فكريًّ
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 Judit Fullana, Maria Pallisera, Elena Catal_a and Carolina (.2017كما أشارت دراسة )

Puyalto  ا في تقييم برنامج تدرييي  هدف إلى تطوير مهارات األ خاص إلى مشاركة املعاقين فكريًّ

ا، من خالل املزيج من االستايانات وامل ( 12قابالت، وتكونت عينة الدراسة من )املعاقين فكريًّ

ا من الراشدين، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن معظم املشاركين في تقييم   خصا معاقا فكريًّ

البرنامج راضون عنه  مما يدل على فائدة هذه األنواع من البرامج، وتمكين األ خاص ذوي 

ا أن البرنامج يعد تجربة اجتماعية اإلعاقة الفكرية من املشاركة في البحث، وأظهر التقييم أيضً 

 إيجابية، تعزز االهتمام بالتعلم مدى الحياة لأل خاص الذين يعانون من إعاقة فكرية.

( على املجاالت الرئيسية للتمكين االقتصادي لذوي 2015بينما ركزت دراسة )الشمري 

تعمل الباحث اإلعاقة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية، اس

( من األعضاء، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 110املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )

ترتيب مجاالت التمكين االقتصادي للمعاقين كانت توعية املعاقين، ثم دور املؤسسات اإلعالمية، 

 ثم دور مؤسسات التوظيف الحكومية واألهلية. 

( إلقاء الضوء على دور مركز التأهيل 2015ناصر  في حين استهدفت دراسة )العتييي،

( موظفا 60الشامل في تمكين األفراد ذوي اإلعاقة في منطقة نجران، وتكونت عينة الدراسة من )

وإدارًيا، واستعملت الدراسة أداة االستبانة، وأشارت النتائج إلى ضعف إسهام املركز في برنامج 

 االقتصادي لألفراد ذوي اإلعاقة.التمكين التربوي وامل ي واالجتماعي و 

( بالتعرف على واقع تأهيل وتعليم ذوي 2012كما اهتمت دراسة )الحبيا ي، والعمري 

اإلعاقة في مراكز التأهيل الشامل، واستعملت الدراسة استاياًنا الستطالع  راء مدركي مراكز 

حديثة في تعليم وتدريب التأهيل الشامل، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ندرة توظيف التقنية ال

وتأهيل ذوي اإلعاقة، وكذلك أشارت نتائج الدراسة إلى أن البيئة التعليمية ومشاركة األسرة في 

تعليم وتدريب األبناء ذوي اإلعاقة جاءت بدرجة متوسطة، كما أن إسهام املجتمع وسوق العمل 

 في مجال توظيف ذوي اإلعاقة جاء بدرجة متوسطة.
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( فاعلية مراكز التربية الخاصة بمحلية الخرطوم 2012)البوني وموس ى  بينما تناولت دراسة

 مناسًبا، وتكونت عينة الدراسة من )
ً

( فرًدا من العاملين 33في تأهيل ذوي اإلعاقة العقلية تأهيال

بمراكز التربية الخاصة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مراكز التربية الخاصة تعمل على تأهيل 

ا بدرجة منخفضة.املعاقين عقليًّ   ا ومهنيًّ

ا والتعرف  Diana (2010)كما صممت دراسة  برنامجا لتأهيل البالغين من املعاقين عقليًّ

ا من 45على املهارات الالزمة للمشاركة في املجتمع امل ي، وتكونت عينة الدراسة من ) ( معاقا فكريًّ

ا أن هن إلى( من اإلناث، وتوصلت نتائج الدراسة 31الذكور، و) اك حاجة إلى دعم املعاقين فكريًّ

 لزيادة تعزيز قدرة هؤالء املعاقين للبحث عن عمل والحفاظ عليه.

( إلى التعرف على دور برامج التمكين بمؤسسات 2010في حين أشارت دراسة محمود )

رعاية األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية على تحسين نوعية حياتهم في مصر، وقد أظهرت نتائج 

جود عالقة بين برامج التمكين االجتماعي واالقتصادي وامل ي واملجال املوضوعي املتعلق الدراسة و 

 بمؤشرات تحسين الحياة لدى األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية.

( إلى تحديد دور مؤسسات املجتمع في تحقيق 2004فيما هدفت دراسة القصاص )

حالة،  15وتكونت عينة الدراسة من  التمكين، واالندماج االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة،

ن في مختلف أشكال التمكين واملساندة االجتماعية والنفسية 
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تدن 

لذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم، وكذلك قلة توافر الخدمات الصحية، فضال عن عدم توافر 

تدني مشاركتهم في األنشطة  فرص العمل الكافية لذوي االحتياجات الخاصة، مما أدى إلى

 االجتماعية وميلهم إلى العزلة.

 Importance of integration املحور الثاني أهمية الدمج  -

إلى تقييم طالب املدارس الثانوية الذين  Tahsin FIRAT1,Koyuncu( 2019هدفت دراسة )

بول االجتماعي، لد هم رغبة في الدمج مع األفراد ذوي االحتياجات الخاصة لتحديد مستوى الق

( مشاركا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن طالب املدارس الثانوية 492وتكونت عينة الدراسة من )

 لد هم قبول اجتماعي للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية، ويفضلون الدراسة معهم. 
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أن الجيران لهم دور مهم في الدمج  Tessa Overmars-Marx (2018)كما أوضحت دراسة 

لأل خاص ذوي اإلعاقة الفكرية الذين قد يساعدون بشكل عام في فهم التفاعالت  االجتماعي

االجتماعية بين الجيران من ذوي اإلعاقة الفكرية، واستعملت الدراسة أداة املقابلة، وتكونت عينة 

( جارا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى تحديد ثالثة أنماة هي: الشعور باآلخرين، 29الدراسة من )

 .العابر مع الجار، الشعور بالغريب التواصل

برنامج تدخل  Ilias Vasileiadis and Maro Doikou-Avlidou( 2018في حين أعدت دراسة )

مبكر لتنمية التفاعل االجتماعي لذوي اإلعاقة الفكرية اهدف تعزيز الدمج االجتماعي والثقة 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى  ( تالميذ ذوي إعاقة فكرية،4بالنفس، وتكونت عينة الدراسة من )

ا مع زمالئهم العاديين باملدرسة، ناهيك عن  زيادة التفاعالت االجتماعية لدى املعاقين فكريًّ

 التغيرات اإليجابية في مواقف التالميذ العاديين بعد االنتهاء من برنامج التدخل املبكر.

ج ذوي اإلعاقة الفكرية في إلى املواقف املؤيدة لدم .Morin et al( 2018كما أشارت دراسة )

( 367املجتمع، واستعملت الدراسة أداة االستايان ملعرفة اآلراء، وتكونت عينة الدراسة من )

ا وهذا يتوافق مع   خصا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى املواقف اإليجابية نحو املعاقين فكريًّ

 مفهوم الدمج االجتماعي واملساواة في الحقوق. 

مدى مالءمة استعمال مواقع  Carmit-Noa Shpigelman( 2018) وأوضحت دراسة

ا في املجتمع، وتكونت عينة الدراسة من  الشبكات االجتماعية )الفيسبوك( في دمج املعاقين فكريًّ

ا من الشباب، وتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية اإلنترنت في الترابط االجتماعي 20) ( معاقا فكريًّ

همت في التكيف االجتماعي والنفس ي لدى هؤالء الشباب املعاقين والدمج مع املجتمع، كما أس

ا.  فكريًّ

إلى املشكالت التي يواجهها األ خاص  Anjali K. Bhardwaj( 2017في حين أشارت دراسة )

من ذوي اإلعاقة الفكرية القاطنين جنوب  سيا، فيما يتعلق باالندماج االجتماعي مقارنة بنظرائهم 

( من جنوب  سيا، 12( من البيض و )15(  خصا، منهم )27لدراسة من )البيض، وتكونت عينة ا
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( من جنوب  سيا، وكلهم ذوو إعاقة فكرية، وتوصلت نتائج 10( من البيض، و)10امرأة ) 20و

 الدراسة إلى أن املشاركين البيض نسبتهم أعلي فى االندماج االجتماعى خالل مواقع التواصل .

 Nathan J. Wilson, Hayden Jaques*, Amanda Johnson, andكما هدفت دراسة كل من 

Michelle L. Brotherton(2017)  باملجتمع، وتكونت عينة 
ً

ا دمًجا شامال إلى دمج املعاقين فكريًّ

بالغين من ذوي اإلعاقة الفكرية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الدمج الشامل  10الدراسة من 

ا من املشاركة مكن املعاقين فكريًّ  ويعزز تطوير االنتماء االجتماعي والترابط لد هم. ي 

دمج األطفال الذين يعانون من اإلعاقة الفكرية  Silvia Belibova( 2016وتناولت دراسة )  

وينتمون إلى أسر فقيرة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود بعض املشكالت في دمج هؤالء األطفال 

ا في املجتمع وأرجعت الد راسة تلك النتيجة إلى الظروف االجتماعية واالقتصادية املعاقين فكريًّ

ا.  لبعض األسر مما يحول دون اندماج هؤالء األطفال املعاقين فكريًّ

 Eleonora Venema, Sabine Otten, and Carla Vlaskamp( 2016كما أوضحت دراسة )

ا، وتكونت عينة دور مزودي خدمات اإلنترنت في تمكين االندماج االجتماعي لعمالئهم املعاقي ن فكريًّ

( من مزودي الخدمات، واستعملت الدراسة أداة املقابلة، وتوصلت نتائج 28الدراسة من )

الدراسة إلى أن نصف مقدمي خدمات اإلنترنت الذين تمت مقابلتهم كانوا إيجابيين بشأن دمج 

ا.  ذوي اإلعاقة الفكرية، في حين أن النصف اآلخر كان سلبيًّ

 راسات املرتبطة باملحور األول التمكين الوظيفي:التعليق على الد

ا والتعرف على املهارات  -1 أشار أغلب الدراسات إلى أهمية تأهيل البالغين من املعاقين فكريًّ

 ,Judit Fullana, Maria)2017الالزمة ملشاركتهم في املجتمع امل ي مثل دراسة كل من )

Pallisera, Elena Catal_a and Carolina Puyalto)  (، 2012 ،)دراسة البوني وموس ى

 (.(Diana, 2010ودراسة 
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أهمية األدوار التي تقوم اها مؤسسات املجتمع املدني  كما ركز بعض الدراسات على -2

( 2017لتحقيق التمكين واالندماج االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة مثل دراسة )

Daria Domin( 2018  ودراسة )Alma Akkerman (، ودراسة 2012ى )  البوني وموس

 (.2004(، ودراسة القصاص )2010محمود )

بينما أشارت دراسات أخرى إلى تشجيع وتوجيه وإرشاد أاحاب العمل على تمكين  -3

ا من وظائف مناسبة لهم مثل دراسة )   Alma Akkerman)2018املعاقين فكريًّ

 (.(Marghalara Rashid ,2017ودراسة

 2017Judit, Fullana, Mariaرة مثل دراسة )وطبقت بعض الدراسات على عينات صغي -4

Pallisera, Elena Catal_a and Carolina Puyalto ( 12وتكونت عينة الدراسة من )

 حالة. 15(، وتكونت عينة الدراسة من 2004 خصا معاقا فكرًيا  ودراسة القصاص )

 ,2019Krzysztof, Rubachaبينما طبقت دراسات على عينات متوسطة مثل دراسة  -5

Marina Siritova ( معاقا فكرًيا، ودراسة45وتكونت عينة الدراسة من )Marghalara 

Rashid ,2017)( وتكونت عينة الدراسة من )2012,( فردا  ودراسة )البوني وموس ى 44 )

( وتكونت عينة الدراسة (Diana, 2010( فرًدا  ودراسة 33وتكونت عينة الدراسة من )

ا.45من )  ( معاقا فكريًّ

(، وتكونت عينة 2015,بقت دراسات على عينات كبيرة مثل دراسة )الشمري كما ط -6

(، وتكونت عينة الدراسة ,Alma Akkerman 2018( أفراد  ودراسة )110الدراسة من )

ا.117من )  ( معاقا فكريًّ

 التعليق على املحور الثاني الخاص بالوعي بأهمية الدمج-

ذوي اإلعاقة الفكرية في املجتمع مثل دراسة أشارت الدراسات إلى املواقف املؤيدة لدمج  .1

 .Tahsin FIRAT1, İlhan, Koyuncu, 2019) (، ودراسة ),2018Morin et alكل من )
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إلى أهمية  ,Ilias Vasileiadis and Maro Doikou-Avlidou) 2018كما أشارت دراسة ) .2

هدف تعزيز الدمج التدخل املبكر فيما يتعلق بالتفاعل االجتماعي لذوي اإلعاقة الفكرية ا

 االجتماعي والثقة في النفس.

أوضح بعض الدراسات مالءمة استعمال مواقع الشبكات االجتماعية )الفيسبوك( في  .3

ا في املجتمع، مثل دراسة ) (  ودراسة Carmit-Noa Shpigelman,2018دمج املعاقين فكريًّ

( (Eleonora Venema, Sabine Otten, and Carla Vlaskamp, 2016 

 2018Ilias Vasileiadis, andدراسة )ود دراسات طبقت على عينات صغيرة، مثل وج .4

Maro Doikou-Avlidou ( تالميذ ذوي إعاقة فكرية  4وتكونت عينة الدراسة من )

 .Nathan J. Wilson, Hayden Jaques, Amanda Johnson, and Michelle L ودراسة

Brotherton (2017)  بالغين من ذوي اإلعاقة الفكرية. 10وتكونت عينة الدراسة من 

 (Tessa Overmars-Marx, 2018)دراسة وجود دراسات طبقت على عينات متوسطة مثل  .5

 (Carmit-NoaShpigelman, 2018) ,( جارا  ودراسة 29وتكونت عينة الدراسة من )

 ,Anjali K. Bhardwaj( معاقا فكرًيا من الشباب  ودراسة )20وتكونت عينة الدراسة من )

 2016Eleonora, Venema, Sabine(  ودراسة )27( وتكونت عينة الدراسة من )2017

Otten, and Carla Vlaskamp) ( من مزودي الخدمات.28وتكونت عينة الدراسة من ) 

 Tahsin( 2019دراسة )وجود دراسات طبقت على عينات كبيرة جًدا مثل  .6

FIRAT1,Koyuncu ( مشارك492وتكونت عينة الدراسة من )( 2018) ودراسة؛ اMorin et 

al ( خصا367وتكونت عينة الدراسة من  ). 

 إجراءات البح -

 عينة الدراسة األساسية:-أ
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 62معلمين من العاملين بمدارس الدمج، منهم ) 110تم تطبيق أدوات البحث الحالي على 

الدراسة في  معلم تربية خاصة(، والجدول اآلتي يوضح توزيع أفراد عينة 48معلًما عاما مقابل 

 ضوء متغيراتها املختلفة.

 توزيع أفراد عينة الدراسة في ضوء متغيرات الدراسة املختلفة: :(1جدول ) 

 النسبة املئوية العدد التخصص النسبة املئوية العدد سنوات الخبرة

 %43.6 48 معلم تربية خاصة 41.85 46 سنوات 5أقل من 

 %35.5 39 سنوات 10إلى أقل من  5من 
 %56.4 62 تعليم عام معلم

 %22.7 25 سنوات فأعلى 10من 

 أدوات البح  -ثانًيا

 الشروة السيكومترية ألدوات البحث:

 استعمل الباحث األدوات اآلتية:

ا في املجتمع  السعودي من وجهة نظر املعلمين في  -1 استبانة التمكين الوظيفي للمعاقين فكريًّ

رفة  راء املعلمين في التمكين الوظيفي لذوي اإلعاقة )إعداد: الباحث( ملع 2030ضوء رمية 

 الفكرية، ومن ثم التأكد من صدقها وثباتها، وتتكون االستبانة من املحاور اآلتية:

ا في ضوء رمية اململكة  ، دور التمكين الوظيفي 2030دور التمكين الوظيفي اقتصاديًّ

ا في ضوء رمية اململكة  ا في ضوء رمية اململكة ، دور التمكين الو 2030اجتماعيًّ  .2030ظيفي سلوكيًّ

وتحتوي االستبانة على فقرات تقيس  راء املعلمين في التمكين الوظيفي لذوي اإلعاقة 

الفكرية، ويتم اإلجابة عن تلك الفقرات عن طريق استعمال استايان وفق مدرج ليكرت الخماس ي 

 .1، غير موافق بشدة =2ير موافق =، غ3، محايد =4، وموافق =5على النحو اآلتي: موافق بشدة =

 هدف هذا االستايان إلى التعرف على  راء املعلمين في التمكين الوظيفي  الهدف من االستبيان:-

 لذوي اإلعاقة الفكرية.
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تم االطالع على األدبيات املرتبطة بمجال هذا البحث،  مصادر اشتقاق بنود االستبيان:-

ا  وأيًضا واالستفادة منها في إعداد األدوات ا لخاصة بقياس التمكين الوظيفي لدى املعاقين فكريًّ

 ( عبارة موزعة على ثالثة محاور تتمثل في:44الدراسات السابقة. وفي ضوء ذلك تم تحديد )

 .2030دور التمكين الوظيفي اقتصادًيا في ضوء رمية اململكة  -أ

ا في ضوء رمية اململكة  -ب  .2030دور التمكين الوظيفي اجتماعيًّ

ا في ضوء رمية اململكة  -ج  .2030دور التمكين الوظيفي سلوكيًّ

 الخصائص السيكومترية لالستبيان-

صدق املحكمين: تم عرض أدوات الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من املحكمين -1

جامعة  -من أساتذة متخصصين في مجال التربية الخاصة، وعلم النفس بكلية التربية 

ل
 
َب منهم إبداء الرأي في مدى انتماء العبارة للبعد الذي تنتمي إليه، وكذلك القصيم، وط

وضوح العبارة ومناسبتها للغرض من االستايان وفي ضوء ذلك تم حذف أركع عبارات اتفق 

 املحكمون على عدم مناسبتها للهدف من استايان التمكين الوظيفي.

( عبارة بعد حذف أركع فقرات، 40وبذلك أصبح عدد عبارات استايان التمكين الوظيفي )

% من عدد  85وقد حظيت العبارات كلها في االستايان على نسب اتفاق عالية تجاوزت 

 املحكمين.

تم التأكد من االتساق الداخلي لعبارات االستبانة في االتساق الداخلي لعبارات االستبيان: -2

باة بين درجات كل عبارة من كل بعد من أبعاد االستبانة املختلفة بحساب معامالت االرت

عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة بعد حذف درجة العبارة من 
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درجة البعد للتأكد من مدى تجانس عبارات كل بعد وتماسكها فيما بينها فكانت معامالت 

 االرتباة كما هي موضحة في الجدول اآلتي:

ين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية معامالت االرتباط ب(: 2جدول )

 إليه العبارة

دور التمكين الوظيفي 

 اقتصاديا
 دور التمكين الوظيفي اجتماعًيا

دور التمكين الوظيفي 

 سلوكًيا

 االرتباة العبارة االرتباة العبارة االرتباة العبارة االرتباة العبارة

1 0.895** 11 0.961** 21 0.687** 30 0.972** 

2 0.825** 12 0.959** 22 0.645** 31 0.856** 

3 0.632** 13 0.922** 23 0.825** 32 0.569** 

4 0.568** 14 0.965** 24 0.871** 33 0.658** 

5 0.624** 15 0.956** 25 0.876** 34 0.664** 

6 0.799** 16 0.949** 26 0.877** 35 0.680** 

7 0.639** 17 0.578** 27 0.769** 36 0.699** 

8 0.752** 18 0.856** 28 0.698** 37 0.756** 

9 0.714** 19 0.914** 38 0.821** 

10 0.742** 20 0.687** 
29 0.752** 39 0.853** 

40 0.811** 

وهو ما  0.01يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت االرتباة موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى 

 كد اتساق وتجانس عبارات كل بعد في قياس ما وضعت لقياسه.يؤ 

وتم كذلك التأكد من اتساق وتجانس أبعاد االستبانة فيما بينها بحساب معامالت االرتباة بين 

درجات كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة فكانت معامالت االرتباة كما هي موضحة 

 في الجدول اآلتي:
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 (: معامالت االرتباط بين درجات أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة3جدول )

 دور التمكين الوظيفي سلوكًيا دور التمكين الوظيفي اجتماعًيا دور التمكين الوظيفي اقتصاديا

0.811** 0.867** 0.886** 

درجة يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباة بين درجات أبعاد االستبانة وال

وهو ما يؤكد اتساق  0.01الكلية لالستبانة معامالت ارتباة موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى 

 وتجانس أبعاد االستبانة في قياس التمكين الوظيفي.

 الثبات-

تم التأكد من ثبات درجات االستايان بحساب معامالت ثبات ألفا كرونباه لالستبانة 

 ضحة في الجدول اآلتي:وأبعادها الفرعية، فكانت كما هي مو 

 (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لالستبانة وأبعادها الفرعية4جدول )

ا دور التمكين الوظيفي اقتصادًيا ا دور التمكين الوظيفي اجتماعيًّ  االستبانة ككل دور التمكين الوظيفي سلوكيًّ

0.944 0.912 0.928 0.957 

ومحاورها الفرعية معامالت ثبات مرتفعة  يتضح من الجدول السابق أن لالستبانة الحالية

 ومقبولة إحصائًيا تؤكد صالحية تسمح باستعمالها في البحث الحالي.

ا في املجتمع السعودي من وجهة نظر املعلمين -2 استبيان الوعي بأهمية الدمج للمعاقين فكريًّ

 )إعداد: الباح (: 2030في ضوء رؤية 

إلعاقة الفكرية، ومن ثم التأكد من صدقها ملعرفة وعي املعلمين بأهمية دمج ذوي ا

فقرة تقيس وعي املعلمين  30( عبارة. تحتوي االستبانة على30وثباتها، وفي ضوء ذلك تم تحديد )

ا في املجتمع  السعودي، وقد تم الحصول عليها من مراجعة الدراسات  بأهمية دمج املعاقين فكريًّ

إلجابة عن تلك الفقرات عن طريق استعمال والبحوث السابقة ذات العالقة باملجال ويتم ا

، 2، غير موافق = 3، ومحايد = 4، موافق = 5استايان ليكرت خماس ي التدريج: موافق بشدة = 

 .1غير موافق بشدة = 

 هدف هذا االستايان إلى التعرف على مدى وعي املعلمين بأهمية دمج  الهدف من االستبيان:

ا في املجتمع السعو   دي. املعاقين فكريًّ
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قام الباحث باالطالع على األدبيات املرتبطة بمجال البحث،  مصادر اشتقاق بنود االستبيان:

( عبارة تقيس وعي املعلمين بأهمية دمج املعاقين 35والدراسات السابقة. وفي ضوء ذلك تم تحديد )

ا.  فكريًّ

 صدق االستبانة:

على مجموعة من املحكمين من أساتذة  تم عرض أدوات الدراسة في صورتها األولية صدق املحكمين:-1

جامعة القصيم وطلب منهم إبداء  -متخصصين في مجال التربية الخاصة وعلم النفس بكلية التربية 

الرأي في مدى انتماء العبارة للبعد الذي تنتمي إليه وكذلك وضوح العبارة ومناسبتها للغرض من 

منها يتضمن معاني مكررة، وتم تعديل صياغة عبارات، والبعض  5االستبانة، وفي ضوء ذلك تم حذف 

( عبارة. 30بعض العبارات في ضوء تعديالت السادة املحكمين، وبذلك أصبح عدد عبارات االستايان )

 % من عدد املحكمين. 85وقد حظيت العبارات جميعا بنسب اتفاق عالية تتجاوز 

الداخلي لعبارات االستبانة بحساب  تم التأكد من االتساقساق الداخلي لعبارات االستبيان: االت-2

معامالت االرتباة بين درجات كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة بعد حذف درجة 

العبارة للتأكد من مدى تجانس العبارات وتماسكها فيما بينها فكانت معامالت االرتباة كما هي موضحة 

 في الجدول اآلتي:

 الرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانةمعامالت ا :(5جدول )

 االرتباة العبارة االرتباة العبارة االرتباة العبارة

1 0.821** 11 0.815** 21 0.827** 

2 0.825** 12 0.823** 22 0.871** 

3 0.856** 13 0.675** 23 0.689** 

4 0.874** 14 0.789** 24 0.672** 

5 0.842** 15 0.825** 25 0.654** 

6 0.822** 16 0.842** 26 0.589** 

7 0.863** 17 0.762** 27 0.763** 

8 0.857** 18 0.692** 28 0.888** 

9 0.842** 19 0.680** 29 0.826** 

10 0.833** 20 0.768** 30 0.690** 
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والدرجة يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباة بين درجات عبارات االستبانة 

وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات االستبانة  0.01الكلية لالستبانة دالة إحصائًيا عند مستوى 

ا.  في قياس الوعي بأهمية دمج املعاقين فكريًّ

 الثبات: 

تم التأكد من ثبات درجات االستبانة بحساب معامل ثبات ألفا كرونباه لالستبانة فكان 

ى تمتع االستايان بثبات مرتفع يسمح باستعماله في البحث الحالي، ، مما يدل عل0.824مساوًيا لــ 

ويجب مالحظة أن تتم االستجابة لعبارات االستبانة املستعملة في الدراسة الحالية بأن يتم 

االختيار من بين خمسة اختيارات تعبر عن درجة املوافقة، وهي )موافق بشدة، موافق، محايد، 

الترتيب  والدرجة املرتفعة  ( على1، 2، 3، 4، 5لتقابل الدرجات ) غير موافق، غير موافق بشدة(،

محور في االستبانة وتعبر عن درجة عالية من درجات التحقق، ويجب مالحظة أنه في أي عبارة أو 

في الحكم على واقع ومعوقات وسبل تفعيل استعمال شبكات التواصل في العملية  -تم االعتماد 

راسات العليا في كلية العلوم االجتماعية، بناًء على املتوسطات التعليمية لدى طالبات الد

على املحكات اآلتية، وكما هو موضح  -الحسابية للعبارات واملتوسطات الوزنية للمحاور املختلفة

 في الجدول اآلتي:

 درجة تحقق كل عبارة أو محور في االستبانة(: محكات الحكم على 6جدول )

 درجة التحقق و املتوسط الوزني للبعد أو للمحور املتوسط الحساكي للعبارة أ

 منعدمة 1.8أقل من 

 ضعيفة 2.6إلى أقل من  1.8من 

 متوسطة 3.4إلى أقل من  2.6من 

 كبيرة 4.2إلى أقل من  3.4من 

 كبيرة جًدا فأك ر 4.2من 
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وتم تحديد تلك املحكات بناًء على تحويل الدرجات املنفصلة إلى مدى متصل، ففي حالة 

(، وقسمة املدى على 4=  1-5أصغر درجة =  –التدريج الخماس ي تم حساب املدى )أكبر درجة 

 (  ومن ثم نحصل على املحكات املوضحة في الجدول السابق. 0.8=  4/5عدد االستجابات )

 خامسا: األساليب اإلحصائية املستعملة

عمال الحزمة في الدراسة الحالية تم استعمال عدد من األساليب اإلحصائية باست

 على النحو اآلتي: SPSSاإلحصائية في العلوم االجتماعية 

: للتأكد من صدق وثبات االستبانة املستعمل
ً

 ة في الدراسة الحالية تم استعمالأوال

في التأكد من صدق االتساق الداخلي  Pearson Correlationمعامل ارتباة بيرسون  -1

 لالستبانة.

 في التأكد من ثبات االستبانة. Alpha Cronbachمعامل ثبات ألفا كرونباه  -2

 ابة عن أسئلة الدراسة تم استعمالثانًيا: لإلج

: في الكشف عن تقديرات Std. Deviationواالنحرافات املعيارية  Meanاملتوسطات  -1

املعلمين للتمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا، وعن وعيهم بأهمية الدمج في تحقيق رمية 

 .2030اململكة 

: في الكشف عن تقديرات Std. Deviationواالنحرافات املعيارية  Meanت املتوسطا -2

ا، وعن وعيهم بأهمية الدمج في تحقيق رمية  املعلمين للتمكين الوظيفي للمعاقين فكريًّ

 .2030اململكة 

في التعرف على مدى اختالف  One Way ANOVAتحليل التباين أحادي االتجاه  -3

ا، ووعيهم بأهمية الدمج في تحقيق رمية تقديرات املعلمين للتمكين الوظي في للمعاقين فكريًّ

 باختالف سنوات الخبرة. 2030اململكة 

في التعرف على مدى Independent Samples T-Test اختبار لتل للمجموعات املستقلة  -4

اختالف تقديرات املعلمين للتمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا، ووعيهم بأهمية الدمج في 

 باختالف سنوات الخبرة. 2030اململكة تحقيق رمية 

في الكشف عن العالقة االرتباطية بين  Pearson Correlationمعامل ارتباة بيرسون  -5

ا ووعيهم بأهمية الدمج في  استجابات املعلمين حول التمكين الوظيفي للمعاقين فكريًّ

 .2030تحقيق رمية اململكة 
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 نتائج البح  وتفسيراتها:

: نتائج إجابة 
ً

السؤال األول: ينص السؤال األول للبحث الحالي على: لما مستوى وعي أوال

 ؟ل.2030املعلمين بدور الدمج في تحقيق رمية اململكة 

ولعجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات 

املعلمين بدور الدمج في تحقيق  أفراد عينة البحث على كل عبارة من عبارات االستبانة الخاصة بوعي

 ، فكانت النتائج كما هي موضحة في اآلتي:2030رمية اململكة 

 2030املتوسطات واالنحرافات املعيارية لوعي املعلمين بدور الدمج في تحقيق رؤية اململكة : (7جدول )

 متوسط الفقرات م
انحراف 

 معياري 
 الترتيب درجة التحقق

1 
في ضوء  اإلعاقة الفكرية االنخراة في الحياة العاديةالدمج يتيح الفرصة لذوي 

 .2030رمية اململكة 
 18 عالية 1.091 3.855

2 
في الدمج يتيح الفرصة للعاديين للتعرف على ذوي اإلعاقة الفكرية عن قرب 

 .2030ضوء رمية اململكة 
 3 عالية جًدا 1.142 4.282

3 
كافئ واملتساوي مع أقرانهم من الدمج يتيح لذوي اإلعاقة الفكرية التعليم املت

 .2030في ضوء رمية اململكة  األفراد في املجتمع
 14 عالية 1.019 3.909

4 
في ضوء رمية مبدأ الدمج خلق لي وعًيا ثقافًيا حول اإلعاقات والتعامل معها 

 .2030اململكة 
 10 عالية 0.979 3.936

5 
في ضوء رمية اآلخرين  الدمج يتيح الفرصة لذوي اإلعاقة الفكرية التفاعل مع

 .2030اململكة 
 9 عالية 0.932 3.955

 22 عالية 1.150 3.791 فصل التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية يجعلهم يشعرون باإلحباة. 6

7 
الدمج يتيح الفرصة للعاديين تقدير مشكالت ذوي اإلعاقة الفكرية ومساعدتهم 

 .2030في ضوء رمية اململكة على مواجهة متطلبات الحياة 
 21 عالية 1.119 3.818

8 
في ضوء رمية اململكة الدمج يخلق لذوي اإلعاقة الفكرية بيئة وظيفية احية 

2030. 
 23 عالية 1.133 3.764

 2 عالية جًدا 0.763 4.509 .2030في ضوء رمية اململكة يؤكد الدمج مبدأ املساواة بين جميع التالميذ  9

10 
في ضوء رمية اململكة الفكرية الثقة بالنفس  الدمج يغرس في نفوس ذوي اإلعاقة

2030. 
 24 عالية 1.163 3.736

 25 عالية 1.191 3.709 يعمل مبدأ الدمج على تأهيل ذوي اإلعاقة الفكرية للحياة خارج محيط املدرسة. 11

 29 عالية 1.226 3.627 يشجع مبدأ الدمج ذوي اإلعاقة الفكرية املشاركة داخل البيئة التعليمية 12

 1 عالية جًدا 0.595 4.591 مبدأ الدمج يشجعني على استخدام طرق تدريس متنوعة داخل الفصل الدراس ي.  13

14 
في ضوء رمية يعزز الدمج في نفوس التالميذ العرفان والتقدير تجاه املجتمع 

 .2030اململكة 
 13 عالية 0.953 3.909

عنى مبدأ الدمج ساعدني على املبادرة واملشاركة في  15
 
 20 عالية 1.027 3.836جميع املناسبات التي ت
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 متوسط الفقرات م
انحراف 

 معياري 
 الترتيب درجة التحقق

 باإلعاقة.

 8 عالية 0.908 3.964 مبدأ الدمج ساعدني في تعديل اتجاهاتي نحو املعاقين فكرًيا. 16

17 
في ضوء رمية اململكة يساعد مبدأ الدمج املعاقين فكرًيا في القدرة على العطاء 

2030. 
 27 عالية 1.115 3.636

 11 عالية 0.940 3.918 فكرًيا لهم الحق في تلقي التعليم في الصفوف العادية.املعاقون  18

 30 ضعيفة 1.346 1.882 يفضل بقاء التالميذ املعاقين فكرًيا في مراكز خاصة.  19

 16 عالية 0.974 3.882 .2030في ضوء رمية اململكة يستطيع املعاقون عقلًيا التكيف مع اآلخرين  20

21 
في التخلص من األفكار الخاطئة حول خصائص ذوي اإلعاقة يساعد الدمج 

 .2030في ضوء رمية اململكة الفكرية 
 26 عالية 1.224 3.645

22 
في ضوء رمية اململكة مبدأ الدمج ساعدني في املشاركة في األعمال التطوعية 

2030. 
 15 عالية 1.008 3.891

23 
في ضوء رمية  ملعاقين عقلًيامبدأ الدمج ينمي مهارات العمل االستقاللي لدى ا

 .2030اململكة 
 17 عالية 1.062 3.864

 6 عالية 0.862 4.009 يساعد الدمج في التعرف على إمكانات وقدرات ذوي اإلعاقة الفكرية. 24

25 
الدمج يقلل من التكلفة املادية في إقامة مؤسسات التربية الخاصة ومراكز 

 .2030 في ضوء رمية اململكةاإلقامة الداخلية 
 4 عالية 0.972 4.164

26 
في ضوء رمية مبدأ الدمج متسق ومتوافق مع القيم األخالقية للمجتمع والثقافة 

 .2030اململكة 
 5 عالية 0.985 4.145

 7 عالية 0.893 3.991 يقدم الدمج أفضل الحلول ملواجهة املشكالت السلوكية والتربوية. 27

28 
في ضوء رمية اململكة ًيا في التواصل مع اآلخرين يزيد الدمج من رغبة املعاقين فكر 

2030. 
 12 عالية 0.949 3.918

29 

يساعد الدمج في تخليص ذوي اإلعاقة الفكرية من جميع أنواع املعيقات سواء 

في املادية أو املعنوية، التي تحد من مشاركتهم الفاعلة في جميع مناحي الحياة 

 .2030ضوء رمية اململكة 

 19 اليةع 1.033 3.845

 28 عالية 1.187 3.636 .2030في ضوء رمية اململكة يشبع الدمج رغبات وميول املعاقين فكرًيا  30

 عالية 1.031 3.854 .2030املتوسط الوزني لوعي املعلمين بدور الدمج في تحقيق رمية اململكة 

 2030مية اململكة يتضح من الجدول السابق أن لدى املعلمين وعيا عاليا بدور الدمج في تحقيق ر 

، وكانت 1.031بانحراف معياري  3.854حيث بلغت قيمة املتوسط الوزني للدرجات الكلية على االستبانة 

 (.19، 21،17،30،12( بينما أقلها )24،26،16،5،4،18،27أعلى العبارات على الترتيب )

 ثانًيا: نتائج إجابة السؤال الثاني

لما درجة التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا من وجهة نظر  ينص السؤال الثاني للبحث الحالي على:

املعلمين؟ل، ولعجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات 
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أفراد عينة البحث على كل عبارة من عبارات االستبانة الخاصة بالتمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا، 

 هي موضحة في اآلتي: فكانت النتائج كما

 دور التمكين الوظيفي اقتصادًياإلى بالنسبة  -1

املتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور التمكين : (8جدول )

 الوظيفي اقتصادًيا

 متوسط الفقرات م
انحراف 

 معياري 

درجة 

 التحقق
 الترتيب

1 
ا في التعرف على حقوقه التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكريً 

 الوظيفية.
 1 عالية 0.938 3.964

2 
التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكرًيا في تقديم مصلحة العمل 

 على مصالحه الشخصية.
 2 عالية 0.974 3.927

 10 ضعيفة 0.876 1.827 رغبة املعاق فكرًيا في التمكين الوظيفي ليس لها جدوى. 3

 3 عالية 1.013 3.900 املعاق فكرًيا وظيفًيا نادرة. الدورات التأهيلية لتمكين 4

 4 عالية 1.085 3.845 التمكين الوظيفي يغرس في نفس املعاق فكرًيا قيمة الوطنية. 5

6 
التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكرًيا في االعتماد على ذاته 

 مادًيا.
 5 عالية 1.150 3.791

7 
ق فكرًيا على املهنة التي التمكين الوظيفي يساهم في تدريب املعا

 تنساب قدراته.
 6 عالية 1.089 3.773

 9 عالية 1.144 3.709 املعاق فكرًيا يستطيع أن ينجز العمل بمهارة وبأقل جهد. 8

9 
التمكين الوظيفي يساهم في تبادل الخبرات مع األ خاص 

 العاديين.
 7 عالية 1.133 3.764

10 
ا في التمتع بالصالحيات التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكريً 

 الكافية للقيام باملسؤوليات امللقاة على عاتقه.
 8 عالية 1.157 3.727

 عالية 1.056 3.623 املتوسط الوزني لدور التمكين الوظيفي اقتصادًيا.

ا متحقق بدرجة  يتضح من الجدول السابق أن تقدير املعلمين لدور التمكين الوظيفي اقتصاديًّ

بانحراف معياري  3.623يمة املتوسط الوزني الستجابات املعلمين على هذا البعد عالية، إذ بلغت ق

 (.8، 9،10( بينما أقلها )4،5،6، 1،2، وكانت أعلى العبارات )1.056
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 دور التمكين الوظيفي اجتماعًياإلى بالنسبة  -2

دور التمكين الوظيفي املتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول : (9جدول )

 اجتماعًيا

 الترتيب درجة التحقق انحراف معياري  متوسط الفقرات م

 4 عالية 1.151 3.818 التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكرًيا على مواجهة مشكالته االجتماعية. 11

12 
التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكرًيا في البدء في األعمال ليكون نموذجا 

 ن.وقدوة لآلخري
 1 عالية 0.979 3.936

13 
التمكين الوظيفي يمنح املعاق فكرًيا التعبير عن رأيه، وعدم التعدي على 

 حقوقه.
 8 عالية 1.353 3.691

ا من اإلحباة. 14  3 عالية 1.056 3.882 التمكين الوظيفي يخلص املعاقين فكريًّ

كسب املعاق فكرًيا احترام اآلخرين. 15  15 عالية 1.392 3.564 التمكين الوظيفي ي 

 17 عالية 1.366 3.527 التمكين الوظيفي يتيح الفرصة للمعاق فكرًيا للتعبير عن  رائه وإبداعاته. 16

 14 عالية 1.310 3.564 التمكين الوظيفي يسهم في غرس السعادة في نفوس املعاقين فكرًيا. 17

 18 عالية 1.346 3.500 .التمكين الوظيفي له دور في تكوين عالقات اجتماعية متعددة 18

 19 عالية 1.288 3.427 التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكرًيا التغلب على مشكالت العزلة واإلحباة. 19

20 
التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكرًيا على املشاركة اإليجابية في تنمية 

 مجتمعه.
 6 عالية 1.158 3.718

21 
ا في احترامه لوجهة نظر ورأي الشخص التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكريً 

 اآلخر في املواقف املختلفة.
 12 عالية 1.193 3.645

 16 عالية 1.254 3.545 التمكين الوظيفي ينمي النضج االجتماعي لذوي اإلعاقة الفكرية.  22

23 
التمكين الوظيفي يساهم في تعديل اتجاهات املجتمع السلبية نحو تمكين 

 املعاقين فكرًيا.
 11 عالية 1.251 3.664

 9 عالية 1.241 3.682 يساهم التمكين الوظيفي في زيادة الروابط االجتماعية.  24

 13 عالية 1.244 3.591 التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكرًيا على زيادة التعاون.  25

 5 عالية 1.188 3.727 التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكرًيا على زيادة التنافس. 26

 2 عالية 1.022 3.900 التمكين الوظيفي يساعد في تحسين الحياة اليومية للمعاق فكرًيا. 27

 10 عالية 1.229 3.664 التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكرًيا في املحافظة على املمتلكات العامة. 28

 7 عالية 1.207 3.709 التمكين الوظيفي يساهم في زيادة االنتماء داخل املؤسسة. 29

 عالية 1.222 3.671 املتوسط الوزني لدور التمكين الوظيفي اجتماعًيا.

يتضح من الجدول السابق أن تقدير املعلمين لدور التمكين الوظيفي اجتماعًيا متحقق بدرجة 

بانحراف معياري  3.671عالية حيث بلغت قيمة املتوسط الوزني الستجابات املعلمين على هذا البعد 

 (.19، 18، 16، 22(، بينما أقلها )24، 13، 29، 20، 26، 11، 14، 27، 12العبارات ) وكانت أعلى 1.222
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 إلى دور التمكين الوظيفي سلوكًيابالنسبة -3

املتوسطات واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول دور التمكين  :(10جدول )

 الوظيفي سلوكًيا

 متوسط الفقرات م
انحراف 

 معياري 

جة در 

 التحقق
 الترتيب

30 
التمكين الوظيفي يسهم في خفض السلوكيات العدوانية لدى املعاق 

 فكرًيا.
 1 عالية جًدا 0.554 4.509

31 
التمكين الوظيفي يسهم في تنمية مهارات العمل االستقاللي لدى 

 .املعاق فكرًيا
 8 عالية 1.124 3.800

32 
تخلص من الحركات التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكرًيا في ال

 النمطية.
 6 عالية 1.003 3.855

33 
التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكرًيا في خفض سلوك إيذاء 

 .اآلخرين
 3 عالية 0.924 3.909

 7 عالية 1.068 3.818 .التمكين الوظيفي يسهم في خفض سلوك العنف لدى املعاق فكرًيا 34

35 
عاية الذاتية لدى املعاق التمكين الوظيفي يسهم في تنمية سلوك الر 

 .فكريا
 4 عالية 0.965 3.882

 10 عالية 1.241 3.682 التمكين الوظيفي يسهم في تكيف املعاق فكرًيا مع ذاته ومع اآلخرين. 36

 9 عالية 1.061 3.782 التمكين الوظيفي يساعد املعاق فكرًيا في تحمل املسؤولية. 37

 5 عالية 0.940 3.873 اة الزائد لدى املعاق فكرًيا.التمكين الوظيفي يساعد في خفض النش 38

39 
التمكين الوظيفي يساعد في خفض السلوك االندفاعي لدى املعاق 

 فكرًيا.
 2 عالية 0.947 4.055

 11 عالية 1.241 3.618 .التمكين الوظيفي يسهم في تنمية األخالق الحميدة لدى املعاق فكرًيا 40

 عالية 1.006 3.889 الوظيفي سلوكًيا. املتوسط الوزني لدور التمكين

يتضح من الجدول السابق أن تقدير املعلمين لدور التمكين الوظيفي سلوكًيا متحقق بدرجة 

بانحراف معياري  3.889عالية حيث بلغت قيمة املتوسط الوزني الستجابات املعلمين على هذا البعد 

 (.37، 40، 36نما أقلها )( بي38، 35، 33، 39، 30وكانت أعلى العبارات ) 1.006

جمل ما تم التوصل إليه من نتائج في هذا السؤال الخاص باستجابات املعلمين حول  وم 

 التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا يمكن تلخيصه في الجدول اآلتي:
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 دور التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا :(11جدول )

 الترتيب درجة التحقق عياري االنحراف امل املتوسط الوزني دور التمكين الوظيفي.

 3 عالية 1.056 3.623 الدور االقتصادي للتمكين الوظيفي.

 2 عالية 1.222 3.671 الدور االجتماعي للتمكين الوظيفي.

 1 عالية 1.006 3.889 الدور السلوكي للتمكين الوظيفي.

 عالية 1.095 3.728 دور التمكين الوظيفي ككل.

ن استجابات املعلمين حول التمكين الوظيفي ومن الجدول السابق يتضح أ

للمعاقين فكرًيا متحققة بدرجة عالية، إذ بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية على 

، وجاء الدور السلوكي للتمكين الوظيفي في الترتيب 1.095بانحراف معياري  3.728االستبانة 

، يليه في 1.006ري وانحراف معيا 3.889األول من حيث درجة التحقق بمتوسط وزني 

، وفي 1.222، وانحراف معياري 3.671الترتيب الثاني الدور االجتماعي بمتوسط وزني 

، وهذا ما يتضح 1.056، وانحراف معياري 3.623وزني الترتيب الثالث الدور االقتصادي بمتوسط 

 من خالل الشكل اآلتي:

 

 ملعلمين(: التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا من وجهة نظر ا1شكل )

 نتائج إجابة السؤال الثال :

ينص السؤال الثالث للبحث الحالي على: لهل تختلف استجابات املعلمين حول التمكين 

 الوظيفي للمعاقين فكرًيا باختالف متغيرات )الخبرة، والتخصص الدراس ي(؟ل.
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 متغير الخبرة:إلى بالنسبة  .1

في الكشف عن داللة  One Way ANOVAتم استعمال اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه 

ا باختالف سنوات الخبرة )أقل من  الفروق في استجابات املعلمين حول التمكين الوظيفي للمعاقين فكريًّ

سنوات فأك ر( فكانت النتائج كما هي موضحة  10سنوات، من  10سنوات إلى أقل من  5سنوات، من  5

 في الجدول اآلتي:

ات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول التمكين الوظيفي (: املتوسطات واالنحراف12جدول )

 للمعاقين فكرًيا وفقا لسنوات الخبرة

 سنوات الخبرة

 التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا

الدور االقتصادي 

 للتمكين الوظيفي

الدور االجتماعي 

 للتمكين الوظيفي

الدور السلوكي للتمكين 

 الوظيفي

 التمكين الوظيفي ككل

 توسطامل
االنحراف 

 املعياري 
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري 
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري 
 املتوسط

االنحراف 

 املعياري 

 29.430 147.087 9.046 43.174 14.708 68.761 6.240 35.152 5أقل من 

 20.801 148.256 7.979 40.744 9.610 69.744 5.158 37.769 10إلى أقل من  5من 

 42.823 152.640 13.461 45.240 20.887 71.600 8.869 35.800 فأك ر 10من 

 داللة الفروق في التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا والراجعة إلى اختالف سنوات الخبرة :(13جدول )

 مجموع املركعات مصدر التباين االتجاه
درجات 

 الحرية

متوسط 

 املركعات
 قيمة لفل

مستوى 

 الداللة

الدور االقتصادي 

 ين الوظيفيللتمك

 75.230 2 150.460 بين املجموعات

1.731 
0.182 

 غير دالة
 43.466 107 4650.858 داخل املجموعات

   109 4801.318 الكلي

الدور االجتماعي 

 للتمكين الوظيفي

 65.284 2 130.567 بين املجموعات

0.295 
0.745 

 غير دالة
 221.624 107 23713.805 داخل املجموعات

   109 23844.373 لكليا

الدور السلوكي للتمكين 

 الوظيفي

 160.080 2 320.159 بين املجموعات

1.639 
0.199 

 غير دالة
 97.669 107 10450.605 داخل املجموعات

   109 10770.764 الكلي

 التمكين الوظيفي ككل

 257.503 2 515.006 بين املجموعات

0.277 
0.759 

 غير دالة
 929.242 107 99428.848 جموعاتداخل امل

   109 99943.855 الكلي
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 يتضح من الجدول السابق أنه:

ال توجد فروق دالة إحصائًيا في استجابات املعلمين عينة الدراسة حول التمكين  -

 الوظيفي للمعاقين فكرًيا ترجع الختالف سنوات الخبرة.

 متغير التخصص:إلى بالنسبة  .2

في  Independent Samples T-Testل للمجموعات املستقلة تم استعمال اختبار لت

الكشف عن داللة الفروق في استجابات املعلمين حول التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا 

باختالف التخصص )معلم تربية خاصة، معلم تعليم عام( فكانت النتائج كما هي موضحة في 

 الجدول اآلتي:

 ن الوظيفي للمعاقين فكرًيا والراجعة إلى اختالف التخصص داللة الفروق في التمكي: (14جدول )

 املتوسط التخصص االتجاه
االنحراف 

 املعياري 
 مستوى الداللة قيمة لتل

الدور االقتصادي 

 للتمكين الوظيفي

 4.156 38.583 معلم تربية خاصة
3.434 0.01 

 7.593 34.403 معلم تعليم عام

الدور االجتماعي 

 للتمكين الوظيفي

 8.705 75.542 معلم تربية خاصة
3.831 0.01 

 16.904 65.274 معلم تعليم عام

الدور السلوكي 

 للتمكين الوظيفي

 9.112 44.708 معلم تربية خاصة
1.807 

0.074 

 10.364 41.290 معلم تعليم عام غير دالة

التمكين الوظيفي 

 ككل

 19.514 158.833 معلم تربية خاصة
3.196 0.01 

 34.691 140.968 تعليم عام معلم

 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

في استجابات املعلمين عينة الدراسة حول  0.01توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى 

ا فيما يتعلق بالدرجة الكلية وكعدي )الدور االقتصادي، والدور  التمكين الوظيفي للمعاقين فكريًّ

ص، والفروق لصالح معلمي التربية الخاصة، بينما كانت الفروق في االجتماعي( ترجع إلى اختالف التخص

 بعد الدور السلوكي للتمكين الوظيفي غير دالة إحصائًيا.
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 نتائج إجابة السؤال الرابع:

ينص السؤال الرابع للبحث الحالي على: لهل يختلف وعي املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق 

 الخبرة، والتخصص الدراس ي(؟ل.باختالف متغيرات ) 2030رمية اململكة 

 متغير الخبرة:إلى بالنسبة -أ

في الكشف عن  One Way ANOVAتم استعمال اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه 

باختالف سنوات  2030داللة الفروق في وعي املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق رمية اململكة 

سنوات فأك ر( فكانت  10سنوات، من  10 سنوات إلى أقل من 5سنوات، من  5الخبرة )أقل من 

 النتائج كما هي موضحة في الجدول اآلتي:

(: املتوسطات واالنحرافات املعيارية لوعي املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق رؤية اململكة 15جدول )

 وفقا لسنوات الخبرة 2030

 االنحراف املعياري  املتوسط سنوات الخبرة

 19.045 113.544 5أقل من 

 13.522 116.897 10إلى أقل من  5ن م

 28.279 117.440 فأك ر 10من 

والراجعة إلى  2030داللة الفروق في وعي املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق رؤية اململكة (: 16جدول )

 اختالف سنوات الخبرة

 مجموع املركعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 املركعات

قيمة 

 لفل

مستوى 

 الداللة

 172.400 2 344.801 ين املجموعاتب

0.434 
0.649 

 غير دالة
 396.852 107 42463.163 داخل املجموعات

  109 42807.964 الكلي

 يتضح من الجدول السابق أنه:

ال توجد فروق دالة إحصائًيا في وعي املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق رمية اململكة  -

 ترجع الختالف سنوات الخبرة. 2030
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 بالنسبة إلى متغير التخصص: -ب

في  Independent Samples T-Testتم استعمال اختبار لتل للمجموعات املستقلة 

باختالف  2030الكشف عن داللة الفروق في وعي املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق رمية اململكة 

لجدول التخصص )معلم تربية خاصة، معلم تعليم عام( فكانت النتائج كما هي موضحة في ا

 اآلتي: 

(: داللة الفروق في وعي املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق رؤية اململكة 17جدول )

 والراجعة إلى اختالف التخصص 2030

 املتوسط التخصص
االنحراف 

 املعياري 
 مستوى الداللة قيمة لتل

 11.233 122.896 معلم تربية خاصة
3.566 0.01 

 23.035 109.984 معلم تعليم عام

 ضح من الجدول السابق أنه:يت

في وعي املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق  0.01توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  -

 ترجع إلى اختالف التخصص، والفروق لصالح معلمي التربية الخاصة. 2030رمية اململكة 

 خامًسا: نتائج إجابة السؤال الخامس:

وجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين ينص السؤال الخامس للبحث الحالي على: لهل ت

استجابات املعلمين حول التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا ووعيهم بأهمية الدمج في تحقيق رمية 

 ؟ل.2030اململكة 

لعجابة عن هذا السؤال تم استعمال معامل ارتباة بيرسون في الكشف عن داللة 

ا ووعيهم بأهمية الدمج في العالقة بين استجابات املعلمين حول التمكين ال وظيفي للمعاقين فكريًّ

 ، فكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول اآلتي:2030تحقيق رمية اململكة 
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عالقة تقدير املعلمين لدور التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا ووعيهم بأهمية : (18جدول )

 2030الدمج في تحقيق رؤية اململكة 

الدور االقتصادي 

 لوظيفيللتمكين ا

الدور السلوكي للتمكين 

 الوظيفي

الدور السلوكي للتمكين 

 الوظيفي

 التمكين الوظيفي ككل

0.652** 0.686** 0.698** 0.785** 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

ا عند مستوى  - بين استجابات املعلمين  0.01توجد عالقات ارتباطية دالة إحصائيًّ

ووعيهم بأهمية الدمج في تحقيق رمية  حول التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا

 .2030اململكة 

 مناقشة النتائج:

ينص السؤال األول للبحث الحالي على: لما مستوى وعي املعلمين بدور الدمج في تحقيق رمية  -1

؟ل. ولعجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 2030اململكة 

ينة البحث على كل عبارة من عبارات االستبانة الخاصة بوعي املعلمين بدور الستجابات أفراد ع

( وكانت أعلى 7، فكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول )2030الدمج في تحقيق رمية اململكة 

 العبارات على الترتيب هي:

 مبدأ الدمج يشجعني على استعمال طرق تدريس متنوعة داخل الفصل الدراس ي. -

 .2030في ضوء رمية اململكة ج مبدأ املساواة بين جميع التالميذ يؤكد الدم -

في ضوء رمية الدمج يتيح الفرصة للعاديين للتعرف على ذوي اإلعاقة الفكرية عن قرب   -

 .2030اململكة 

الدمج يقلل من التكلفة املادية في إقامة مؤسسات التربية الخاصة ومراكز اإلقامة   -

 .2030ة في ضوء رمية اململكالداخلية 
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في ضوء رمية اململكة مبدأ الدمج متسق ومتوافق مع الثقافة والقيم األخالقية للمجتمع   -

أن هناك قبوال لالندماج بشكل عام من قبل أفراد إلى  ، ويعزو الباحث ذلك2030

العينة، إذ إن االتجاه الحديث في مجال تربية املعاقين يشير إلى أن إدماج فئة املعاقين في 

لعامة سيحقق التفاعل اإليجاكي بين التالميذ العاديين وبين التالميذ املعاقين املدارس ا

ا، كما أن املعلمين يؤمنون بمبدأ املساواة مما يشجعهم على استعمال طرق تدريس  فكريًّ

تتناسب مع فئات التربية الخاصة الذين منهم املعاقون فكرًيا، كما أشارت النتائج إلى دور 

في تشجع العاديين على التعرف على املعاقين فكرًيا عن قرب في ظل  باململكة 2030رمية 

مبدأ الدمج، أيًضا لو تم النظر من الناحية االقتصادية فلن املعلمين يرون أن الدمج 

(، ودراسة ,2018Morin et alسيوفر في امليزانية وهذا يتفق مع ما أشارت إليه دراسة )

(Tahsin FIRAT1, İlhan , Koyuncu, 2019 وتوصلت نتائج تلك الدراسات إلى املواقف ،)

ا وهذا يتوافق مع مفهوم الدمج االجتماعي واملساواة في  اإليجابية نحو املعاقين فكريًّ

الحقوق من قبل املتخصصين في التربية الخاصة  بينما كانت استجابات املعلمين لبعض 

يص ذوي اإلعاقة يساعد الدمج في تخلالفقرات متدنية أو ضعيفة مثل الفقرات: )

الفكرية من جميع أنواع املعيقات سواء املادية أو املعنوية التي تحد من مشاركتهم 

يزيد الدمج من رغبة (، و)2030في ضوء رمية اململكة الفاعلة في جميع مناحي الحياة 

ا في التواصل مع اآلخرين  و)يفضل بقاء  (،2030في ضوء رمية اململكة املعاقين فكريًّ

ا في مراكز خاصة(، و)مبدأ الدمج ينمي مهارات العمل االستقاللي التالميذ  املعاقين فكريًّ

ا و)الدمج يتيح الفرصة للعاديين تقدير  (،2030في ضوء رمية اململكة  لدى املعاقين عقليًّ

في ضوء رمية مشكالت ذوي اإلعاقة الفكرية ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة 

 (.2030اململكة 

رجع   يخلص ذوي الباحث ذلك إلى اقتناع عينة البحث بأن الدمج وحده ال وي 

اإلعاقة الفكرية من جميع أنواع املعيقات سواء املادية أو املعنوية وهذا يدل على وعي 

عينة البحث واطالعها على كل ما هو جديد في مجال التربية الخاصة، إذ إن فئة املعاقين 
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ا لد هم خصائص وسلوكيات من الص عوبة التخلص منها. وقد حصلت فقرة  رفض فكريًّ

ا في مراكز خاصة على انحراف معياري قدره  مما يدل  1.346بقاء التالميذ املعاقين فكريًّ

ا، أيضا مبدأ الدمج ينمي مهارات العمل  على رفضهم لفكرة عزل فئة املعاقين فكريًّ

ا يرجع الباحث ذلك إلى حصل على موافقة لكنها ضعيفة، و  االستقاللي لدى املعاقين فكريًّ

أنه ليس من السهل تنمية العمل االستقاللي لدى املعاقين فكرًيا، إذ تحتاج إلى جهد كبير 

من املعلمين واملجتمع، وفضال عن ذلك فلن األمر ال يخلو من ضعف في الوعي لدى 

 البعض تجاه طبيعة اإلعاقة واملعاق، وحقوقه التربوية، وتتفق تلك النتائج مع دراسة 

(Silvia Belibova, 2016 حيث توصلت نتائج تلك الدراسة إلى وجود بعض املشكالت في ،)

ا في املجتمع وأرجعت الدراسة تلك النتيجة إلى الظروف  دمج هؤالء األطفال املعاقين فكريًّ

االجتماعية واالقتصادية لبعض األسر مما يحول دون اندماج هؤالء األطفال املعاقين 

 فكرًيا.

ؤال الثاني للبحث الحالي على: لما درجة التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا من وجهة ينص الس -2

نظر املعلمين؟ل. ولعجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

الستجابات أفراد عينة البحث على كل عبارة من عبارات االستبانة الخاصة بالتمكين الوظيفي 

ا، ومجمل ما تم التوصل إليه من نتائج في هذا السؤال الخاص باستجابات للمعاق ين فكريًّ

( والخاص 11املعلمين حول التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا يمكن تلخيصه في الجدول رقم )

بدور التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا، ومن الجدول السابق يتضح أن استجابات املعلمين حول 

ا متحققة بدرجة عالية، إذ بلغ املتوسط الوزني للدرجات الكلية التمكين الوظ يفي للمعاقين فكريًّ

 .1.095بانحراف معياري  3.728على االستبانة 

وجاء الدور السلوكي للتمكين الوظيفي في الترتيب األول من حيث درجة التحقق بمتوسط 

 ويعزو الباحث ذلك إلى: 1.006وانحراف معياري  3.889وزني 

ا أن  -  .التمكين الوظيفي يسهم في خفض السلوكيات العدوانية لدى املعاق فكريًّ



 
 
 

 

                                      226   
 

 
 

يساعد في خفض السلوك االندفاعي لدى املعاق فكرًيا يساعد املعاق فكرًيا في خفض   -

 سلوك إيذاء اآلخرين.

ا وهذا يدل على قيمة التمكين   - يسهم في تنمية سلوك الرعاية الذاتية لدى املعاق فكريًّ

ا.الوظيفي وأث  ره النفس ي والسلوكي على املعاقين فكريًّ

ا عادات واتجاهات اجتماعية وسلوكية سليمة   - التمكين الوظيفي ينمي لدى املعاقين فكريًّ

 من خالل التعامل مع املجتمع.

، التي توصلت Krzysztof Rubacha, Marina Siritova, 2019)تتفق تلك النتيجة مع دراسة )

تكيف باستعمال البرنامج التدرييي إحصائيا بشكل ملحوظ في مواقف نتائجها إلى تحسن عملية ال

(، وقد Fullana, Maria Pallisera, Elena Catal_a and Carolina Puyaltoالحياة العادية  ودراسة )

توصلت نتائج الدراسة إلى أن معظم املشاركين في تقييم البرنامج راضون عنه مما يدل على فائدة 

برامج في تعديل بعض سلوكيات املعاقين  يليه في الترتيب الثاني الدور االجتماعي هذه األنواع من ال

رجع الباحث ذلك إلى أن  1.222وانحراف معياري  3.671بمتوسط وزني  التمكين الوظيفي وي 

ا في البدء في األعمال ليكون نموذجا وقدوة لآلخرين، ويساعد في تحسين الحياة  يساعد املعاق فكريًّ

ا ،لدى املعاق فكرًيااليومية  ، والتمكين الوظيفي ويخفض مستوى اإلحباة لدى املعاقين فكريًّ

ا  ا على مواجهة مشكالته االجتماعية، كما يدل على قدرة املعاقين فكريًّ يساعد املعاق فكريًّ

القابلين للتعلم على تحسين حياتهم ومشاركتهم االجتماعية، مما يساعدهم على التكيف مع 

هذا يكون من خالل التمكين الوظيفي لتلك الفئة، وتتفق تلك النتائج مع دراسة  املجتمع. كل

(2018 Alma Akkerman,) إذ توصلت نتائج الدراسة إلى ارتباة تقدم العمر بشكل إيجاكي مع ،

الرضا الوظيفي، وأوصت تلك الدراسة إلى أهمية تصميم وإعداد وظائف مناسبة للمعاقين فكرًيا  

( إلى وجود تغيير طفيف في توظيف املعاقين فكرًيا، ,Daria Domin 2017ة )كما أشارت دراس

( (Marghalara Rashid, 2017حيث زاد العدد خالل السنوات الثمان املاضية  بينما ركزت دراسة 

على تشجيع أاحاب العمل وتوجيههم وإرشادهم من أجل تمكين املعاقين فكرًيا من وظائف 
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وانحراف معياري  3.623الثالث يأتي الدور االقتصادي بمتوسط وزني مناسبة لهم، وفي الترتيب 

رجع الباحث 1.056 ا إلى أن ، وي  ا ووظيفيًّ ساب ندرة الدورات التأهيلية التي تمكن املعاقين فكريًّ

بعض املؤسسات في املجتمع ال ترغب في تدريب تلك الفئة، وهذا يدل على عدم استيعاب تلك 

ا في االعتماد ين فكرًيا، كما أن املؤسسات لخصائص املعاق التمكين الوظيفي يساعد املعاقين فكريًّ

ا إذ يساعدهم التمكين من العيش بكرامة داخل املجتمع وهذا ما أشارت إليه  على أنفسهم ماديًّ

التي تشجع أاحاب العمل ( (Marghalara Rashid 2017بعض الدراسات السابقة مثل دراسة 

رشدهم إلى تم
 
 Krzysztof كين املعاقين فكرًيا من وظائف مناسبة لهم   ودراسةوتوجههم وت

Rubacha, Marina Siritova, 2019))  التي توصلت نتائجها إلى تحسن عملية التكيف باستعمال

 البرنامج التدرييي إحصائيا بشكل ملحوظ في مواقف الحياة العادية.

ابات املعلمين حول التمكين ينص السؤال الثالث للبحث الحالي على: لهل تختلف استج-3

 الوظيفي للمعاقين فكرًيا باختالف متغيرات )الخبرة، والتخصص الدراس ي(؟ل.

بالنسبة ملتغير الخبرة: ال توجد فروق دالة إحصائًيا في استجابات املعلمين عينة الدراسة حول -أ

ذلك إلى أن جميع  التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا ترجع الختالف سنوات الخبرة، ويعزو الباحث

املعلمين يدركون أهمية التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا  ويعزو الباحث ذلك إلى التساوي في 

 النظرة واألفكار واملعلومات لدى املعلمين عن التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا.

ات في استجاب 0.01توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى  بالنسبة إلى متغير التخصص:-ب

املعلمين عينة الدراسة حول التمكين الوظيفي للمعاقين فكرًيا فيما يتعلق بالدرجة الكلية وكعدي 

)الدور االقتصادي، الدور االجتماعي( ترجع الختالف التخصص والفروق لصالح معلمي التربية 

ئص الخاصة، ويعزو الباحث ذلك إلى أن معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية لد هم دراية كاملة بخصا

املعاقين فكرًيا، ويدرك معلمو اإلعاقة الفكرية مدى أهمية التمكين وتأثيره االجتماعي على املعاقين 

ا من حيث التكيف االجتماعي مع اآلخرين، وإدراكهم مدى تأثير التمكين الوظيفي على النضج  فكريًّ
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كي للتمكين الوظيفي غير بينما كانت الفروق في بعد الدور السلو  االجتماعي والتكيف مع املجتمع 

ا، ويعزو الباحث ذلك إلى اقتناع جميع املعلمين املتخصصين وغير املتخصصين  دالة إحصائيًّ

ا من خالل احتكاكهم  عدل من سلوك املعاقين فكريًّ ا حيث إنه ي  بأهمية التمكين الوظيفي سلوكيًّ

 باملجتمع.

املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق ينص السؤال الرابع للبحث الحالي على: لهل يختلف وعي -3

 باختالف متغيرات )الخبرة، والتخصص الدراس ي(؟ل. 2030رمية اململكة 

ا في وعي املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق -أ بالنسبة إلى متغير الخبرة: ال توجد فروق دالة إحصائيًّ

راك جميع املعلمين ترجع الختالف سنوات الخبرة، ويعزو الباحث ذلك إلى إد 2030رمية اململكة 

أهمية مبدأ الدمج وإيمانهم به، مما يدل على اتجاهاتهم اإليجابية نحو الدمج بغض النظر عن 

سنوات الخبرة، وأصبح عند هؤالء املعلمين مستوى من الرضا لتدريس ودمج التالميذ ذوي 

 اإلعاقة الفكرية.

في وعي  0.01مستوى توجد فروق دالة إحصائًيا عند  بالنسبة إلى متغير التخصص: -ب

، ترجع إلى اختالف التخصص، والفروق 2030املعلمين بأهمية الدمج في تحقيق رمية اململكة 

لصالح معلمي التربية الخاصة، ويعزو الباحث ذلك إلى أن معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية لد هم 

عليم(  تصور واضح نحو املعاقين فكرًيا )خصائصهم، قدراتهم، اهتماماتهم، حقهم في الت

فضال عن أن دراستهم التخصصية في مجال التربية الخاصة جعلتهم أك ر وعًيا بأهمية الدمج 

 من املعلمين الغير متخصصين.

 نتائج إجابة السؤال الخامس -5

ينص السؤال الخامس للبحث الحالي على: لهل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين 

ا ووعيهم بأهمية الدمج في تحقيق رمية استجابات املعلمين حول التمكين الو  ظيفي للمعاقين فكريًّ

بين  0.01؟ل. أثبتت النتائج وجود عالقات ارتباطية دالة إحصائًيا عند مستوى 2030اململكة 
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ا ووعيهم بأهمية الدمج في تحقيق رمية  استجابات املعلمين حول التمكين الوظيفي للمعاقين فكريًّ

ذلك إلى وجود عالقة واضحة بين مبدأ الدمج والتمكين الوظيفي ، ويعزو الباحث 2030اململكة 

ووجود معاق فكرًيا خاصة القابل للتعلم مع العاديين وقدرته على التعلم والتكيف االجتماعيين، 

كما أن النضج االجتماعي يعطيه فرصة كبيرة للتمكين الوظيفي، ناهيك عن إيمان املعلمين 

تجاها إيجابيا نحو التمكين والعكسأ، أي أن التمكين الوظيفي الكامل بمبدأ الدمج جعل لد هم ا

 يؤثر تأثيًرا كبيًرا في الدمج.

 التوصيات:

ا ملا له من تأثير  -أ  توعية املجتمع، وخصوًصا أاحاب العمل، بضرورة دمج املعاقين فكريًّ

 إيجاكي في تحسين مفهوم الذات لد هم.

ا وظيفًيا، وا -ب  ستحداث وظائف تتناسب مع خصائصهم االهتمام بتمكين املعاقين فكريًّ

 وقدراتهم.

 مراعاة احتياجات ذوي اإلعاقة الفكرية في بيئة العمل الوظيفية. -ج 

 إجراء مزيد من البحوث في التمكين الوظيفي لذوي اإلعاقات األخرى.  -د 

 عقد دورات ولقاءات مكثفة ألاحاب العمل ملعرفة  ليات تمكين املعاقين فكرًيا. -ه 

 اجع:قائمة املصادر واملر 

 الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة املعاقين.(. 2008اإلدارة العامة لعرشاد والتربية الخاصة ) (1)
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 للنشر والتوزيع.

اعلية مراكز التربية الخاصة بمحلية (. ف2012البوني، عبد الرازق عبدهللا، موس ى رباي عبد الحميد ) (5)
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