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الأهداء
إلى جنةِ عُمري وريحانةِ القلبِ التي ال تَ ْذبُل ..مَثَلِي األعلى وَقُدوتي وردتي
أُمي الحبيبة
ن أحاطني بِحُبهِ وصبرهِ
إلى رفيقِ العمرِ ..القلبِ الذي يَ ْنبضُ بالوفاءِ ..مَ ْ
وعلمهِ ..زوجي الحبيب
س نبضي ..إخوتي إيهاب\ أحمد \محمد
إلى شقائق الروَح ،والنسيم الذي يالم ُ
ن ألبسوني تاجَ األمومةِ نبضاً ،وأعادوني طفلةً بطهرِ براءَتِهم ودفءِ
إلى مَ ْ
حنانِهم ولداي آدم وأحمد
إلى من أشتمُفيها رائحةَ أُمي ،التي احتضنتني بقلِبها الطيبِ الحنونِ ،خالتي
وأمُّ زوجي الغاليةُ ولعمي الحبيبِ باقاتُ فلٍ وياسمين
صديقاتي :شيماء الباز /ثائرة العقاد  /سماح الغول ....بصداق ِتكُم اشرقتْ
شمسُ المحبةِ والعَفَوِيةِ في قلبي من جديد
وأخير ًا هذا اإلهداء الخاص...
إلى النبضِ الغائبِ ،والعشقِ األبديّ ،والدي وحبيبي وقطعةُ الروحِ التي ترقدُ تحت
التراب ،هذا غِ َراْسُك يا أبي ومني الحصاد ،أُهدي لك ثمارَ عمريِ رحمةً ِل َثراكَ
قمري ورفيقي في كلِ األوقاتِ،
يا من كنتَ َ
ماك ربي بأبي ،أسكنه فردوسَ الجناتِ.
َرحْ َ

ج

سكر ويقدير

أشكرفضلهأنمن على بالصحةوالعافيةوالقوةواإلصرار،وأنأعانني
أحمداهللعزوجلو
ّ

علىالسيرفيهذاالطريقحتىنهايتهالطيبة .

أتقدم بجزيل شكري وعرفاني لهذا الصرح األكاديمي ولطاقم العمل والعاملين وللجنود

المجهولين في تيسير الدراسة ،وتذليل الصعوبات ،وتقديم الخدمات للطلبة بجامعتنا الغراء جامعة

األزهرممثلةبرئيسهاالدكتور:عبدالخالقعبدالرحمنالفرا،وعميدكليةالتربيةالدكتور:محمدمحمد

عليان ،كما وأتقدم بجزيل شكري وامتناني لقسم أصول التربية ممثالً بأساتذتي األفاضل كل باسمه

ولقبه وعلى رأسهم أستاذي القدير الدكتور /محمد هاشم آغا الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذه

الرسالة ،والذي كان بمثابة االب الروحي لي وللطلبة كافة  ،ولما منحني  من عطف وعلم وتوجيه
إلتمام وتعزيزهذاالعملالمتواضع ،كماأتوجهبالشكروعظيماالمتنانلألساتذةالكرامعضويلجنة
المناقشةلتفضلهمابقبولمناقشةهذهالرسالةنفعنياهللبعلمكما ،وأحاطنيبحلمكما ،وزودنيبطيب

كمعلي بالجهدوالوقت،لكمالفضلبعداهللتعالىلتحسين وتجويد هذه الرسالة واخراجهابأبهى
جود
ّ
صورة،فجزاكماهللعنيخيرالجزاء .

كماويشرفنيأنأتقدمبجزيل الشكر والعرفان لمن علمنيالكثير فيمايتعلقبالبحثالعلمي

وكانلهالفضلعلىعلماًوعمالًوتعليماًالدكتور/صالحالدينأبوناهية،والىمنخصتنيبصبرها

ووقتها ،واستفدت من مالحظاتها الحكيمة وتوجيهاتها السديدة في تصويب مسار الدراسة األستاذة\
تهاني أبو سلطان ،والشكر موصول الى األستاذ /جهاد الباز لمساعدته لي في التدقيق اللغوي،

فجزاهمااهللعنيوعنطلبةالعلمخيرمايجزيبهعبادهالصالحين .

كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أصدقائي بالعلم ورفقاء دربي وزمالئـي المعلمـين

كيأقومبإتمامهذاالعملالمتواضع .
والمرشدينالذينمابخلواعلىبالدعموالمساندة 

وختاماًإلىالعبادالمخلصينالذينأعانونيعلىإتمامهذهالرسالةبفائدةأومشورةأودعاء،

فهممنيـستحقونالـشكر،سائل ةًاهللالعليالقديرأناليضيعلهمأج اًروأنيجعلهفيميزانحسناتهم
وعمدي ،فحسبي أني حاولت واجتهدت ،فإن
أنه سميع الدعاء ،وأن يغفر لي جدي وهزلي وخطئي 
وفقت فمن اهلل ،وان قصرت فمن نفسي والشيطان  -فالكمال هلل وحدة -فما توفيقي إال باهلل علية

توكلتواليةأنيب .

وَصَلَّى اهللُ على سيدِنا حممدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ وَمْن اتبعهُ وَسَلِمْ.
الباحثة 
د

ملخص الدراسة
واقع البيئة التعليمية لدمج الطالب ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية بمحافظة غزة
إشراف الدكتور /محمد هاشم آغا

مقدمة من الطالبة /فرح وليد زيدية

هدفت التعرف إلى درجة مالءمة  البيئة التعليمية لدمج طلبة ذوي االعاقة في المدارس

الحكوميةبمحافظةغزةمنوجهةنظرالمرشدينالتربويين ،والكشفعماإذاكانهناكفروقذات
داللةإحصائيةعندمستوىداللة()0.05 ≥ αبينمتوسطاتدرجاتتقديرأفرادالعينةلواقعالبيئة
التعليميةلدمجالطلبةذوياالعاقةفيالمدارسالحكوميةبمحافظةغزةتعزىإلى)الجنسالمنطقة

التعليمية ،سنوات الخدمة ،الدرجة العلمية( ،وعرض تجلياتأهم المعوقات التي منشأنها الحد من
عملية وصول طلبة ذوي اإلعاقة إلى نظام التعليم الدامج في المدارس الحكومية بمحافظة غزة،

والكشفعنأهمالسبلالتيقدتسهمفي الحدمنهذهالمعوقاتثم وضعتوصياتومقترحاتمن

شأنها تحسين البيئة التربوية لطلبة ذوي اإلعاقة في نظام التعليم الدامج في المدارس الحكومية
بمحافظة غزة .ولتحقيق هذه األهداف قامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي بأسلوبه التحليلي،

وتكونمجتمع الدراسةمنالمرشدين التربويينفيمديرتي شرقوغربغزة ،وتمأخذمجتمعالدراسة
في محافظة غزة قدرت بمجموع ( )145مرشداً ومرشدة تربويين للعام الدراسي 2018-2017

ميالدي،طبقتعليهمأداةالدراسةوالتيتتمثلفي(االستبانة) .
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

إندرجةمالءمةالبيئةالتعليميةلدمجطلبةذوياالعاقةفيالمدارسالحكوميةبمحافظة
غزة من وجهة نظر المرشدين التربويين جاءت بدرجة تقدير كبيرة ،وبوزن نسبي ( ،)%72.81وقد

حصل المجال االجتماعي على المرتبة األولى بوزن نسبي ( )%75.13بدرجة تقدير كبيرة ،ويليه
المجالاإلداريعلىالمرتبةالثانيةبدرجةتقديركبيرةبوزننسبي(،)74.52%ثممجال الخدماتي
حصلعلىالمرتبةالثالثةبوزننسبي( )%72.38بدرجةتقديركبيرة ،وفيالمركزالرابعواألخير،

المجالاألكاديميحصلعلىوزننسبي()%71.06بدرجةتقديركبيرةواناحتلأدنىالمجاالت .

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥ 0.05بين

متوسطاتتقديراتأفرادالعينةلتوفيربيئةتعليميةدامجةلطلبةذوياإلعاقةتعزىلمتغيرالجنسولقد
كانتالفروقلصالحالذكور ،وكذلك عدموجودفروق ذاتداللةإحصائيةتعزىإلىمتغير(المنطقة

التعليمية ،سنوات الخدمة) ،كما توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الدرجة العلمية ولقد
كانتالفروقلصالحالبكالوريوس .

ه

وقدأظهرت النتائج العديد منالمع وقاتالتيتواجهالمدراسالحكوميةلتصبحدامجةلطلبة

ذوي اإلعاقة من أهمها غياب االدوات المساعدة والخدمات المتخصصة لدمج الطلبة ذوي اإلعاقة،
وضعفالتمويلالالزملدمجالطلبةذوياإلعاقة،وسعتالدراسةلوضعأهمالسبلالتيمنشأنهاأن
تحسنمنالبيئةالتعليميةلدمجطلبةذوياإلعاقةمنأبرزهاتوفيرالدعمالماديوالمعنويالمتمثل
باالتجاهاتواألدواتالمناسبة،منخاللتقديمدوراتونشراتتوعويةللمديرينوالمعلمينللتعرفالى

طرقالتعاملمعذوياإلعاقة.
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة العديد من التوصيات أهمها:
 .1دعمالممارساتالدامجةعلىأرضالواقعوتطبيقها،بتوفيرمعلمينمؤهلينومدربينجيداً في
مجالالدمجبالمدارسالحكومية،واعداددليلالمعلمينلدعمتنفيذالبرنامج،لضمانوجودبيئة
تعليميةمتكاملةبشرياً وفيزيائياًومعلوماتياً.

 .2وضعخططتنفيذيةسنويةمنقبلالو ازرةتضمنشاطاتتدريبيةللكادرالبشريحولسياسات
التعليمالجامعتتناولالموضوعبشكلشاملومتخصص.

 .3توسيعقاعدةالخدمات الداعمة المقدمة للطلبةذوياإلعاقة،الماديةمنهاوالنفسيةواالجتماعية
وتحسينالبنيةالتحتيةللمدارسلتطبيقمستوىمقبولمنالمواءمةالفيزيائيةوالمعلوماتية.

 .4تعزيــزمشــاركةأوليــاءأمــورالطلبــةذوياإلعاقــةفــيالمــدارسبعقــدحلقــاتنقــاردوريــةلتــذليل
الص ـ ــعوباتوتص ـ ــميمبـ ـ ـرامجالت ـ ــدريبوالمس ـ ــاندةالص ـ ــفيةم ـ ــنجه ـ ــة،وتض ـ ــافرالجه ـ ــودف ـ ــي
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ABSTRACT
The Reality of the Educational Environment to Include the Students with
Disability at The Governmental Schools in Gaza Governorate
Researcher\Farah Waleed Zeedia

supervisor\Dr. mohammed Hashem Agha

The study aimed at recognizing the level of suitability of educational
environment to be inclusive for students with disabilities at the governmental
schools in Gaza governorate form educational councilors point of view, moreover,
to explore level of significance at (α≥ 0.05) between study sample perception due to
the variables (sex, educational direorate, years of experience and academic degree),
to identify the main obstacles that hinders the accessibility of schools to students
with disabilities, and finally to recommend action points that would contribute to
enhancing the inclusive education process at governmental schools in Gaza
governorate, to that end, the researcher used the descriptive analytical methodology
to approach study findings, nevertheless, the researched used a structured
questionnaire as a primary data collection tool to draw data form 145 school
councilors, however, the questionnaire divided to 4 sections ( social, academic,
services and administrative), that’s all added to demographic data.
Main findings:
72.81% of councillors agreed on that the educational environment at
governmental schools is inclusive for student with disabilities, in particular, 75.13%
of them agreed on that the school social environment is good enough to provide
inclusive environment, 74.52% regard administrative, 72.52% for service, and
71.06% for academic.
Results showed statistically significant differences between the perception of
study sample regarding the suitability of educational environment due to sex in
favour of males, moreover, results showed that these were no statistically significant
differences due to educational area and years of services, however, results pointed
to statisticaly significance differences regarding the scientific degree in favour of
bachelor.

ز

The study found many constraints facing government schools which have
become a challenge for students with disabilities, the most important of which is the
absence of specialized tools and services for the integration of students with
disabilities, and poor funding for the integration of students with disabilities, the
study sought to develop the most important ways in which the educational
environment may be improved to integrate students with disabilities, notably the
provision of material and moral support for trends and appropriate tools, through
the provision of awareness-raising courses and bulletins for principals and teachers
to identify ways of dealing with student with disabilities
Main recommendations:
1. To expand the provision of support services to students with disabilities, both
physical and psychosocial services.
2. To develop annual operational plans by the Ministry which include training
activities for the human genome on inclusive education policies that address
the subject in a comprehensive and specialized manner.
3. To enhance the participation of families of students with disabilities through
conducting discussion panels to improve the quality of training programs and
research projects.
4. Support implementation of inclusive practices at governmental schools,
through enhancing the capacity of teachers, and through development of
guidelines for inclusive practices.
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الفصل األول
اإلطــار العام للدراسة
 1.1المقدمة
 1.1مشكلة الدراسة
 1.1فروض الدراسة
 1.1أهداف الدراسة
 1.1أهمية الدراسة
 1.1مصطلحات الدراسة
 1.1حدود الدراسة

الفصل األول
اإلطــار العام للدراسة
 1.1المقدمة :
اقيةوالسامية ،وتساعدفيعملية التنميةوالتقدم،لذافإنالدول
تعد مهنةالتعليممنالمهن الر 
العربية تسعى جاهدة الى تقديم الحلول والخدمات الضرورية كافة ،لتحسين البيئة التعليمية
ألبنائها،باعتبار أن تلك الخدمات مؤش اًر موضوعياً لمواجهة التحدياتوتذليل الصعوبات التيتواجه

المعلموالمت علمعلىحدسواء،ولماكانالحقفيالتعليمهوحقإنسانيالجدالفيه،وجب دمج
الفئاتالمهمشةكافةضمنأنظمةالتعليم،وتوفيربيئةسليمةيتكيفبهاالمتعلمحتىيتحققالهدف

في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات الحياة ،انطالقاً من اعتبارهم مرآتنا للمستقبل وواجهة لنا
بالحاضر .
وقددعاالعالمكارلروج رزالى"قبولالطالبكماهو"وهذاماأكدعليهروادالمدرسةاإلنسانيةلقبول
التعليموالمجتمعإليمسمىكان،

الفئاتالمهمشةكماهيواالعترافباحتياجاتهموعدمإقصائهممن

فحقوقالطفلذو اإلعاقةالتختلفعنحقوقالبالغينوالعاديين ،ولكنلألسفهياألكثرعرضة
للتهمير)الفرحان .)96:1999،

وأشارالمؤتمرالدوليلألممالمتحدة()2007United Nationفيالمادة()7لألطفالذوي

ذوي
اإلعاقةإلىأنجميعالدولالموقعة علىهذاالمؤتمريجبانتكفل حقوقاألطفالبمنفيهم 

االعاقةفي فرصمتكافئةفيجميعمجاالتها ،ممايساهمبالحدمناإلقصاءلهموحرمانهممنهذا
الحق األساسي ،فقد يتمكن أقرانهم من الحصول عليه بينما هم ال يستطيعون ذلك بدون هذه
اإلجراءات،عالوةعلىذلكتراجعصفةاالنعزالية كأسلوبحياةألصحابذوياإلعاقة لمالهامن

تأثيرسلبينفسياعليهم ( .)United Nation,2007:8
وقدكانلالحتاللاإلسرائيليلفلسطينفياالنتفاضةاألولىوالثانيةآثارواضحةفـيزيادة

نسبةأصحاباإلعاقات،شكلتثلثذوياإلعاقةفيفلسطينبنسبة،%29.8ويالحظايضاأنهذه

النسبة ترتفع في محافظات غزة أكثر من الضفة الغربية خاصة ألسباب تعود الى الحرب (الجهاز

المركزي لإلحصاء الفلسطيني )138 :2011،وأشارت اإلحصائيات األخيرة للنتائج األولية لتعداد
السكان( )2017إلىأننسبةاالعاقةفيمحافظاتغزةارتفعتالى ،%6.8ليبلغأعدادأطفال

ذوي اإلعاقة  35.657طفل يتراوح أعمارهم ما بين  17-6سنة(الجهاز المركزي لإلحصاء

الفلسطيني .)2018،
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ومنناحيةأخرىأشارتقييمأجرته مؤسسةهانديكابانترناشونال()2015إلىأناألطفال

يتعرضونلتهميرمزدوجمنمجتمعاتهم،أطفاالمعرضينلمخاطرعدة
منذوياإلعاقةإلىالذين 
فيمراحلحياتهمالمبكرة،فاإلعاقة تحدمنقدراتهمللمشاركةبشكلعادل،مما يحدمنقدرتهمإلى

الوصوللخدماتالتعليماالبتدائي،ووضحالتقييمالىأنثلثذوياإلعاقةوالذينتتراوحاعمارهمبين

17-6همفعالاميونو%31منهمفقدوافرصةالوصولللتعليمعندماكانواصغا اًر 

(هانديكابانترناشونال .)5:2015،



واضافةإلىذلكتقدرمنظمةاليونسف()2016UNICEFبأنهناك%39.8مناألطفال

ذوياإلعاقةكانتإعاقتهمسبباًبعدمتمكنهمللوصولاليالتعليماإللزاميمحافظاتغزة .

) .(UNICEF, A2016:45



بةدمجذوياإلعاقةفيالمدارسالعامةفيمحافظاتغزة،إالأنه

وعلىالرغممنقصرتجر

قد أشارت إليه و ازرة التربية والتعليم من خالل إطالق استراتيجية التعليم الجامع في فلسطين عام

()2015بعدالمصادقةعلىاتفاقية األممالمتحدةلحقوقاألشخاصذوياإلعاقةفيالمادة()24
والتيتنصعلىضرورةالتزامالدولالموقعةعلىاالتفاقيةبتحسينوصولذوياإلعاقةإلىالخدمات

التعليمية ،إلعمالهذاالحقدونتمييزوعلىأساستكافؤالفرص .لذلكسعتوازرةالتربيةوالتعليم

العالي منذ نشأتها للنهوض بالعملية التربوية ،وتحسين نوعية التعليم باعتباره حقا انسانيا غير قابل
لالنتقاص ،ولم تغفل الو ازرة عن الطلبة ذوي اإلعاقة إذ تبنت في عام  1994التعليم للجميع

 Education for Allوفيعام 1997التعليمالجامع Inclusive Educationالمهتمبجميعالطلبة
خاصةالمهمشينمنهممندونتمييزللجنساواإلعاقة(و ازرةالتربيةوالتعليم .)9:2015،
وبالنسبةلألشخاصذوياإلعاقةفقدأكدتاالتفاقيةالدوليةلحقوقاألشخاصذوياإلعاقة

علىتأمينبيئاتذاتجودةعاليةتسمحبتحقيقأقصىقدرمنالنمواألكاديميواالجتماعي 

( .)United Nation,2007:25
وممــاالشــكفيــهأناألطفــاليتمتعــونبق ــدراتمختلفــة،ويتعلمــونبطــرقمختلفــةوبس ــرعات
مختلفــة،وخصوصــاعلــىنحــوأفضــلاذاكــانوايتعلمــونبشــكلفــردي،مــنهــذاالمنطلــق،ينبغــيتهيئــة
بيئاتجامعة،وصديقةللتعلم،وخالية منالمعوقات،حتىيتمكنجميعاألطفالمنالنموحتى أقصى

قــدراتهموقابليــاتهماألكاديميــة،واالجتماعيــة،والعاطفيــة،والجســدية،كــذلكمــنالمهــمأننتــذكرأنــهال
يمكنتنميةطاقةالطفلاألكاديميةبمعزلعنالجوانباألخرى،ألنهاجوانبمترابطةفيتنميةالطفل 
(يونسكو .)1:2014،

3

وأشارت العديد من الدراسات السابقة إلى بدأ االنتشار واالهتمام به من قبل المختصين

والتربويين والباحثينفيالمجتمعالمدنيلوجودالدراساتالتـياليمكـنحصـرها ،مثلدراسةالعاجز
وعساف(،)2014ودراسةالغالياتوالصمادي(،)2015ودراسةالهانديكابانترناشونال(،)2015

ودراسةغانم(،)2015دراسةو ازرة التربية والتعليمالفلسطينية( ،)2008أوعلـىمسـتوىالمؤتمرات
والمنتديات مثل ( )1994 THE SALAMANCA STATEMENTالمعروف باسم إعالن

ساالمانكا ،وأيضاً ومنت ــدى داك ــار (يونسكو ،)2000 ،ومع هذا الضخ المتزايد للبحث العلمي اتجاه

هذاالتقدممازالقاص اًريواجهالعديدمنالتحديات،أهمهاالحاجةالملحةلوجود

ذوياإلعاقة،إالأن

بيئةمناسبةالحتضان هذهالفئةواعطائهمالفرصةليتعلمواكأقرانهممنالطلبة مندونإعاقةدون

تمييزوتفرقة ،وارساءمبدأاالتساقوالتكاملمنأجلتكافؤالفرصوالمساواة،ليغدوأسلوباجديداًفي

المنتجالتعليميذيجودةوليستخدمةتربويةفينطاق التربيةالخاصةفقط .

وقدأكدت و ازرة التربية والتعليمالعالي بفلسطينعلىأنهمنالضروري إعطاءالطلبة ذوي

اإلعاقةحقهمفيالتعليم،منخاللدمجهمفيالبيئاتالتعليميةالعاديةمعأقرانهم،لمالهمنآثار
إيجابيةتعودعلىالطالبذاته،وعلىأولياءاألمورلهذهالفئة،وضرورةطرحمساقاتفيدراساتهم

األكاديمية،ودوراتتدريبية للمعلمين،ليتأهلواللقيامبهذهالمهمة،إذالبدمناألخذبهذهالضروريات
عندوضعاستراتيجياتالتعليمفيالخططالتطويرية)و ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية.)7:2008

ومن هذا المنطلق يغدو موضوع فحص البيئة التعليمية وموائمتها لذوي اإلعاقة في غاية

األهميةلتقييممدى جاهزيتهالدمجطلبة ذوياالعاقةبكلسالسة ،واالبتعادعنالمعوقات،ثمبناء
مستقبلألبناءالمجتمعكافة،بالتنسيقالمستقبليمعالجهاتالمرجوةلدعمهذاالمشروع .

 1.2مشكلة الدراسة:
بالرغممنقيامو ازرةالتربيةوالتعليمالعاليالفلسطينيةمنذتشكيلهاوتسلمهامهامعملهافي

العام 1994م ،بتطبيق إصالحات جوهرية في منظومة العمل التعليمي والتربوي ،طالت هذه
اإلصالحاتكافةأركانالعملالتعليمي،إالأنالزياراتالميدانيةو ِّ
الدراساتوالتقاريرتشيرإلىوجود

العديد من المشاكل التي تؤثر على مستوى دمج طلبة ذوي اإلعاقة بمدارس و ازرة التربية والتعليم

الفلسطينية،منأهمها:

أجرت مؤسسة ديكونيا ناد والجمعية النروجية ( )2011لذوي اإلعاقة في فلسطين دراسة

توصلتالىأنالبنيةالتحتيةغيرمهيأةألسباباجتماعيةإلعطاءاألولويةلألطفالمندونإعاقة .

) .)Diakonia\nad,2011:38
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باإلضافة إلى أنه ال يزال مفهوم التعليم الجامع في فلسطين حديث العهد ،وبرغم أن و ازرة

التربية والتعليم الفلسطينية أصدرت استراتيجية التعليم الجامع عام ( )2015لتكون مرجعية لكافة
المؤسساتالتعليميةوالمدارسلدمجاألطفالالمهمشين ،إال أنهال يزال هناكالقليلمنالمعلومات

حولمدىقدرةالو ازرة التربيةوالتعليم لتوفيربيئةتعليميةتراعياالحتياجات التعليميةلألطفالذوي

اإلعاقة في المداس الحكومية ،بما في ذلك قدرات المدرسين وايضا سلوك األطفال من غير إعاقة
اتجاهاقرانهممنذوياإلعاقة (و ازرةالتربيةوالتعليم .)4:2015،
وعلىالرغم من تبني و ازرةالتربيةوالتعليم هذا النهج،فإن البعض يرى أنعملية الدمجال
تزالتطغيعليهاالجهودالفرديةوالممارساتالسلبيةألنهناك%40منالمستطلعينللدراسةعلى

يقينبأندمجاألطفالذوياالعاقةفيالمدارسالعامةيقللمنجودةالتعليمألقرانهممندوناعاقة .

(هانديكابانترناشونال .)92:2015،

ويتضحمماسبقمحدوديةمعرفةمدىجاهزيةالبيئةالتعليميةالتيتسهمفيتمكينوتطوير

واطالق العنان لإلبداع لهم في حالة الدمج ،وجهل في توظيف الق ار ارت التي
قدرات ذوي اإلعاقة 
والتعليم لدعم هذا النهج أو الخوف من االستخدام الخطأ وغير الصحيح
وضعتها و ازرة التربية 

للممارساتالمطلوبة،أوتأثيرالدمجعلىمستوىالمدرسةاألكاديميمنوجهةنظرالكادرالبشري،
وهذامادفعالباحثةإلىالوقوفوالتأكدمنواقعهذهالبيئةالتعليمية ومناسبتهالعمليةالدمجمنخالل

دراسةعلميةعمليةإمبريقية،إذإننجاحتوظيفمستحدثاتالتعليمالجامعيتوقفعليدرجةامتـالك

الـمدارس البيئة التعليمـة الكافيـة والـمجهزه بـشريا ومـاديا ومـكانيا لالستخدام األمثل إلنجاح العملية

التعليمية،ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

ما واقع البيئة التعليمية لدمج طلبة ذوي االعاقة في المدارس الحكومية بمحافظة غزة؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1ماواقع مالءمةالبيئة التعليميةلدمجطلبةذوياالعاقةفيالمدارس الحكومية بمحافظةغزة
منوجهةنظرالمرشدينالتربويين؟

 .2هلتوجدفروقذاتداللةإحصائية()0.05 ≥αبينمتوسطوجهةنظرالمرشدينالتربويين
لتوفيربيئةتعليميةدامجةلطلبةذوياإلعاقةتعزىإلى(الجنس،المنطقةالتعليمية،الدرجة

العلمية،سنواتالخدمة)؟

 .3ماالمعوقات التيتحدمندمجطلبةذوياإلعاقةفيالمدراسالحكوميةبمحافظةغزةمن
وجهةنظرالمرشدينالتربويين؟

5

 .4ماسبلتحسيندمجطلبةذوياإلعاقةفيالمدراسالحكوميةبمحافظةغزةمنوجهةنظر
المرشدينالتربويين؟

 1.3فروض الدراسة:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات
المرشدينالتربويينلتوفيربيئةتعليميةدامجةلطلبةذوياإلعاقةتعزىلمتغيرالجنس (ذكر

–أنثى)

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات
المرشدين التربويين لتوفير بيئة تعليمية دامجة لطلبة ذوي اإلعاقة تعزى لمتغير المنطقة

التعليمية(شرقغزة–غربغزة).

 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات
المرشدينالتربويينلتوفيربيئةتعليميةدامجةلطلبةذوياإلعاقةتعزىلمتغيرالدرجةالعلمية

(بكالوريوس–دراساتعليا) .

 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ( )α≤0.05بين متوسط تقديرات

المرشدينالتربويينلتوفيربيئةتعليميةدامجةلطلبةذوياإلعاقةتعزىلمتغيرسنواتالخدمة

(أقلمن5سنوات،من10-5سنوات،أكثرمن10سنوات) .

 1.4أهداف الدراسة:

 .1التعــرفالــىدرجــةمالءمــةالبيئــةالتعليميــةلــدمجطلبــةذوياالعاقــةفــيالمــدارسالحكوميــة
بمحافظــةغـزةمــنوجهــةالمرشــدينالتربــويينالعــاملينفــيالمــدارسالتابعــةلمــديرياتمحافظــة

غزة.

 .2الكش ــفعم ــاإذاك ــانهن ــاكف ــروقذاتدالل ــةإحص ــائية()0.05≥αب ــينمتوس ــطتق ــديرات
المرشدينالتربويينلتوفيربيئةتعليميةدامجةلطلبةذوياإلعاقةتعزىإلى(الجـنس،المنطقـة

التعليميةالدرجةالعلمية،سنواتالخدمة).

 .3الكشفعنأهـمالمعوقـاتالتـيمـنشـأنهاأنتحـدمـنعمليـةوصـولطلبـةذوياإلعاقـةإلـى
نظامالتعليمالدامجفيالمدارسالحكوميةبمحافظةغزة.

 .4وضــعتوصــياتومقترحــاتمــنشــأنهاتحســينعمليــةوصــولطلبــةذوياإلعاقــةإلــىنظــام
التعليمالدامجفيالمدارسالحكوميةبمحافظةغزة.

 1.5أهمية الدراسة:

تكمنأهميِّةالدراسةفيمايلي :
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 .1تشكلنقطةانطالقلمنحىبحثييركزعلى ِّ
المستقبليةالمتعلقةبالبيئةالتعليميةالدامجة
الدراسات
ّ
بمدارس و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ،كاستجابة منطقية للتحديات التي تفرضها مستجدات

العصرالحاليوتداعياته.

 .2تأتي مواكبة للتوجهات التربوية المعاصرة ،والتي تدعو إلى االهتمام بذوي اإلعاقة ،لمواكبة
المستقبلية.
التحدياتالحاليةو

المتطلباتو
ّ

 .3تأتيمتزامنةمعبعضالجهودالمبذولةمنجانبو ازرةالتربيةوالتعليمالفلسـطينيةلالرتقـاءبإرسـاء
التكافؤوالمساواةلجميعالطلبة،وعليهتعتبراألولىمننوعهاالتيتتناولهذهالمتغيرات.

 .4تسايراالتجاهاتالمعاصرةمنالناحيةالتطبيقيةفيالسعيلوضعتوصـياتقـدتسـهمفـيإعطـاء
أبعادأساسيةللبيئةالتعليميةلدمجطلبةذوياإلعاقةبمدارسو ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية.

 .5قدتساعدنتائجالدراسة فيتطوير وتحسيناتجاهاتكلمنالكادرالبشريمنمعلمينومديرين
والطلبة من غير اإلعاقة وايضا اولياء امورهم في رفع الوعي بأهمية التعليم والتنوع الجامع

الصديقللطفلفيالتعليم.

اء
 .6قـدتسـاعدفـياعطـاءالمعلومــاتفـينطـاقالبيئـةالتعليميـةللجهــودالمناصـرةللتعلـيمالجـامعسـو ً
مــنو ازرةالتربيــةوالتعلــيماومؤسســاتالمجتمــعالمــدني،لتخــدمفيمــابعــدوضــعخطــطاســتراتيجية

لتمكينمبدأالتعليمالجامع.

 .7كماوأنأهميةالدراسةهذه-باإلضافةلماسبقذكره-تكمنفيإمكانيةاإلفادةمنهالدىالفئات

التالية :المديرون والمعلمون في جميع المدراس ،معلمو غرف المصادر مشرفو التربية الخاصة
مرشدو التعليم الجامع المسئولون في قسم التربية الخاصة في و ازرة التربية والتعليم في جميع
المدارسمعدو المناهجوالكتبالمدرسيةمطورو البرامجالتربويةالمقدمةلذوياإلعاقة  ،ومزودو
غرفالمصادرلذوياإلعاقة أولياء األمورللطلبةذوياإلعاقة ،وخبراءالتقييمالتربويومطورو

االختبارات(.و ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية)4:2008،

 .8قــدتســهمنتــائجالد ارســةف ــيفــتحمجــالجديــدأمــامالب ــاحثينللقيــامبأبحــاثجديــدةتتنــاولالبيئ ــة
التعليميةالخاليةمناإلقصاءبمدارسو ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية.

 1.1مصطلحات الدراسة

منالمصطلحاتالمهمةالتيتردفيهذهالدراسةوالتيعرفهاالباحثونكمايلي :

 1.6.1البيئة التعليمية:

عرفها فهمي (  ) 2010بأنها ":مجموعةالظروفوالعواملالخارجيةالفيزيائيةوالبشريةالتـي

تحــيطبعمليــةتعلــمالطفــلوالتــيتــؤثرفــيســرعةوفعاليــةعمليــاتالــتعلملــدىالطفــل،وتشــملجميــع
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العناصـ ــرالتـ ــيتوفرهـ ــاالمدرسـ ــةلرعايـــةالطلبـ ــة،تشـــملالمكـ ــانالمناس ــب،والمجهـ ــزبجميـ ــعاألدوات
والتقني ــاتحديث ــة،وال ــنهجاإلث ارئ ــي،وتنظ ــيمالج ــدولوالمعلم ــينالمتخصص ــينال ــذينيمتلك ــونط ارئ ــق
تدريسمتطورةوفقمهاراتالتفكير،باإلضافةالىمرشدطالبيمتخصـص،ويشـرفعلـىتلـكاآلليـة

فريقإداريلديهإمكانياتإشرافيهمتخصصةفيعمليـةالتوعيـةللبرنـامجوالتقيـيمالنهـائيلـهباسـتخدام
استمارةتقويميةدقيقة"(فهمي.)13:،2010

تعرفهــاالباحثــةإجرائي ـاًبأنهــا":تكامــلالمكونــاتالبش ـريةوالماديــةالتــيتتجمــعفــيالمنظومــة

المدرســيةلرعايــةطلبتهــامــنذوياإلعاقــة،والمجه ـزةبجميــعالمســتلزماتالماديــةوالمتطلبــاتالفيزيقيــة
مث ــلالط ــرقواألرض ــياتوالوس ــائلالمراعي ــةللف ــروقالفردي ــةوتقني ــاتحديث ــةدوأيض ــاالك ــادرالبش ــري
المكونمن:إدارةومعلميمتلكﻃﺮقتدريسمتطورة،ومرشدتربيةخاصةمعدعمالكوادرالبرنامجية،

معخدماتليستطيعذوياإلعاقةالتكيفواالستم ارريةفيالدراسة ".
 1.6.2االشخاص ذوي اإلعاقة:

عرفهم مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ( )2015بأنهم:كلمنيعانونمنعاهـات

ـةأوحســية،قــدتمــنعهممــنالتعامــلمــعمختلــفالح ـواجزمــن
طويلــةاألجــلبدنيــةأوعقليــةأوذهنيـ
ّ
المشـاركةبصــورةكاملــةوفعالــةفــيالمجتمــععلــىقـدمالمســاواةمــعاآلخـرين"(مكتــبالمفــوضالســامي
لحقوقاإلنسان.)2015،

تعـرفهمالباحثــةإجرائيـاًبــأنهم":هــمالطلبــةيمتلكــوناعــتاللجســديبنســبمتفاوتــة،يــؤثرعلــى

نشــاطهموتفــاعلهمفــيالمدرســة،لتحــوللممارســةحيــاتهماليوميــةبشــكلطبيعــيوســلس،ويترتــبعليهــا

الحاجةلتأهيلهملالنخراطفيالمجتمعوممارسةحياتهماليومية" .
 1.1.3الدمج:

عــرفعــويس والعمــري ( )2015بأن ـ " :ه ـوإلحــاقالطلبــةذوياإلعاقــةوالقــابلينللــتعلممــع

اقرأنهممنالطلبـةمـنغيـرذويإعاقـةفـيالمـدارسالعاديـةومشـاركتهمفـيالنشـاطالمدرسـيالمتنـوع،

األمرالـذييـؤديإلـىمـنحهمالحـقلممارسـة حيـاتهموالتفاعـلمـعاآلخـرينبصـورةطبيعيـة،مـعتهيئـة
الفرصلتعليمهموفققدراتهمبالمدارسالعادية"(.عويسوالعمري)264:2015،

تعرف ــهالباحث ــةإجرائيـ ـاًبأن ــة":ﺇتاحةﺍلفﺭﺹلألﻁفالﺫﻭﻱاإلعاق ــةلالنخﺭﺍﻁفينﻅاﻡﺍلتعليﻡ

الحك ـ ــوميك ـ ــإجراءللتأكي ـ ــدعلىمبﺩﺃتﻜافﺅﺍلفﺭﺹفيﺍلتعليﻡب ـ ــدمجهمم ـ ــعأقـ ـ ـرانهمزمني ـ ــاوتعليمي ـ ــا
واجتماعياً،وذلكبتعديلتجهيزاتالبيئةالتعليميةﻭالمنهاجﻭالوسائلالدراسيةالتعليميةالمناسبةحسب
حاجةكلطالبعلىحدهوالتأهيلالمناسبللكادرالبشري" .
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 1.7حدود الدراسة:

تمتحديدإطارهذهالدراسةبالحدوداآلتية:

-

قتصرت الدراسة على تحديد درجة توافر البيئة التعليمية لدمج طلبة ذوي
الحد الموضوع :ا 
اإلعاقةفيالمجاالتالتاليه(:األكاديمي،اإلداري،الخدماتي،االجتماعي).

-

قتصرتالدراسةعلىالمرشدينالتربويين.
الحد البشري:ا 

-

قتصرتالدراسةعلىمحافظةغزة.
الحد المكاني:ا 

-

قتصرتالدراسةعلىالمدارسالحكوميةلو ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية.
الحد المؤسسي:ا 

-

الحدد الزماني:تمتطبيقالدراسةفيالفصلالدراسياألولمنالعامالدراسي.2018\2017
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الفـصل الثاني
اإلطـــــار النظـــــري
 1.1المحور األول :البيئة التعليمية
 1.1المحور الثاني :اإلعاقة
 1.1المحور الثالث :الدمج

















الفصل الثاني

اإلطــــــار النظــــــــري
إنم ــايش ــهدهمج ــالالتربي ــةوالتعل ــيمم ــنتط ــوروانته ــاجك ــلم ــاتمتلكـ ـهالقي ــادةالتربوي ــةم ــن

إمكانياتوالتيتستثمرهافيصالحالتعليم،يوجهناالىإعادةالنظـرفـيأمـوراخـرىكنـافـيالماضـي
نتحـدثعنهــابصـيغهالنفــيوالمســتحيل،واآلناصـبحواقعـاًيتمثـلفــيحــقكـلطالــبفـيالــتعلممهمــا

كانتامكانياته وظروفهابتدا ًءمناإلعالنالعالميلحقوقاإلنسانلسنة 1948الذييؤكدفـيالمـادة

26أن"لكلشخصالحقفيالتعليم"،ومنهذاالمنطلقاصبحتعمليةالتعليمواجباًعلىالدولةمن

اجلابنائها،ومسؤوليةعلىالمعلمليؤديرسالتهالساميةالتياليختلفعلىنتائجهاوفوائدهاأحد .

وحتىنعطيلهذاالطفل حقهالبد منتخطيطوبناءاستراتيجيات مسبقةتضمنسالمةاجراء

العمليةالتعليميةبكلنجاحوسالسةوالحصولعلىالنتائجالمرجوة،ومناساسياتهذهالخططهي

التكييفللبيئةالتعليميةالسليمةحسبالتوجهاتالتربويةالحديثةالتيتدعوالىثقافةمدرسيةجديدة،

تتالءممعمايطرأعليهامنتغيرات .

وهذا لما لها من أثر على قدرة التحصيل للطلبة وتنمية اتجاهات وممارسات ايجابية اتجاه

المدرسةالتيهيبتأكيدتزيدمنانجازاتالطالبداألمرالذيجعلالتركيزعلىالبيئةالتعليميةام اًر

ضرورياللحاقبالتطوراتالتيتوسمعصرالمعرفةوالتطوراتالجوهرية .

قليلةهيالبلدانالعربيةالتيحذتخطواتجريئةومبادرةطموحةمناجلالوصولالىبيئة

صديقة للتعلم  وصديقة لجميع األطفال ،مثل فلسطين متمثلة بو ازرة التربية والتعليم الفلسطينية لدمج
الفئاتالمهمشة كأصحاب اإلعاقة ،وبالنظر إلىالوضع السياسيواألمني الصعب واستمرار الحلقة
المفرغةمن فعلورد فعل  ،وبروزعقبات على الدوام ،والمآسيالتييعانيهاكلفرد علىالمستوى

الشخصيفيظلالصراع،فالشكبأن هذه اإلنجازاتالتيتتحققحتىاآلن تستحقاإلشادة،مع
االلتزامالمستمربالكفاحلضماناتاحهالفرصةلكلطفلبتعلموفقإنجازاته .
وقدقامت الباحثة بتقسيممحاوراإلطار النظريإلىثالثة محاور يتمثل المحوراألول في
والذي يتناول
البيئة التعليمية ،أما المحور الثاني فقد تمثل في اإلعاقة ،ثم المحور الثالث واألخير 
الدمجلذوياإلعاقة .
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احملور األول:
البيئة التعليمية
 1.1المحور األول :البيئة التعليمية
 1.1.1مفهوم البيئة التعليمية
1.1.1أهمية البيئة التعليمية
 1.1.1مكونات البيئة التعليمية
 1.1.1البيئة التعليمية لذوي اإلعاقة
 1.1.1عقبات البيئة التعليمية
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تمهيد:
لقــدبــدأاســتخداممفهــومبيئــةالــتعلمللطفــلعنــدماتــيقناختصاصــيالتربيــةمــنأهميــةوفعاليــة

جميعمكوناتالبيئةالتربويةبماتتضمنهمنمكوناتبيئيهوبشرية،وتأثيرهذهالمكوناتعلىالعملية

التعليميةللطفلمنذنشأته،وليدركأنالبيئةالتعليميـةليسـتفقـطالمطلـبالوحيـدللمؤسسـاتالتعليميـة
ـموالطلبة،وأيضــاتنــوع
بــلأيض ـاًترتكــزهــذهالتوجهــاتنحــومنــاهجمتجــددةوعالقــاتقويــةبــينالمعلـ 
األنشــطةوالوســائلالتعليميــةوالقــيمواالتجاهــاتوالممارســاتاإليجابيــةمــنأعضــاءالمنظومــةالمدرســية

لتتفاعــلكــلهــذهالمكونــاتالتعليميــةمــعالبيئــةالتعليميــةالصــحيةآمنــةللطالــب،لنــرىتــداخلفــيهــذه
المكوناتلتدعمبعضهاالبعضوتحققفاعليتهاوتجنيمآربها ،وتؤكدعلىصحةودقةاألهـدافالتـي

وضعتمنأجلهافيالخططواالستراتيجياتللعمليةالتعليمية .

إنالمؤسساتالتعليميـةتحمـلرسـائلسـاميةللفئـاتالمهمشـةمـناألطفـالفـيأنظمـةالتعلـيم،

بلتحاولأنتوفرلهمجميعماقديلزمهممنمساعداتماديةلدفعهمإلىااللتحاقبالتعليم،ولكنقد
يغفل ـواعــنبعــضاألمــورمثــلخصــائصوحاجــاتهــذهالفئــاتالتــييجــبانتؤخــذبالحســبانحتــى

تنخرطوتحصلعلىحقهافيالتعليماإللزامي .

وتعدالبيئـةالتعليميـةفـيالمؤسسـاتالتعليميـةالتـيلهـابعـداًحيويـاديناميكيـاًمـنعمليـةالـتعلم

،لتغـدوجــزءاًمـنمكوناتــهاألساسـيةفــيالتوجهـاتالتربويــةالحديثـةللتعلــيموالثقافـةاإليجابيــةللمنظومــة

المدرسية،وتتنـاولالد ارسـةفـيالمحـورالحـاليالـىأبعـادالبيئـةالتعليميـةمـنتعريـفواهميـةومكونـات
ومشكالتلبلورةاهمية هذاالمتغيربالدراسة .

 2.1.1مفهوم البيئة:
أوالا :تعريف البيئة لغة:
للبيئةمفهوملغوي ،فهيمشتقةمن"بوأ" فياللغةالعربية،كماجاءفيلسانالعرب ،تعني
المنزل أو المكان ،وتبوأ بمعنى نزل ومباءة الغنم المكان الذي تنام فيه ،وقد أجاز الرسول الكريم
بوأهم
الصالةفيمباءةالغنم(ابنمنظور،)39:1980،وفيالمعجمالوسيط:فالبيئةتعني(المنزل) ّ

منزالً،وأبأتالمكانأيأقمتفيه.وتبوألقومكمابيوتاًفيمصرأياتخذمكاناً(مجمعاللغةالعربية،

 ،)75: 2004وفي الصحاح :البيئة اسم مشتق من الفعل الماضي "باء" و"بوأ" ومضارعه "يبوء"،
"يتبوأ" بمعنى ينزل ويقيم (الجوهري،
وأشهر معانيه التي تهمنا يرجع إلى الفعل باء الذي مضارعه ّ

 )36:1975
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وبذلكفإنالبيئةمنالناحيةاللغويةيعنىالمكانةأوالمنزلةأوالحال ،وقدوردتفعل"باء"
فيالقرآنالكريمباشتقاقاتهاوعديدمنألفاظهامنها:تبوء،وباءوا،تبوئ،لنبوئنهم،بوأنا،تبوءوا،يتبوأ،

تبوأ ،باء ،بوأكم ،لنبوئنهم والمتأمل في موارد لفظ القرآن الكريم ،يميز بين صيغتين:األولي المكانأو
األمر مع كائن:ليتعينويتحددلهالمكان،أو الصيغةالثانية مع األمرالخاصبه،وباستقراء اآليات

التيوردتفيهااشتقاقاتالكلمةتؤكد أن الفعلبوألهمنزالًوبوأهمنزالً :هيأهومكنلهفيه.مثلقوله

تعالى ﴿يوسف (:﴾56وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي األَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاء نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَالَ نُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِنيَ) .

وعليه فإنالمعنىاللغويللبيئةيتلخصفيالمكانةأوالحالالتيتجعلتصفالفردمكانيا،
القرن الكريم بدالالت متعددة ،تشير إلى تعدد أنواعه الصرفيةد وفي
وأن مصطلح التمكين ورد في آ

اللغةاإلنجليزيةفإنكلمةبيئةتشتقمناالسم  environmentبمعنىالمكانوبيئةالشيء .

وترىالباحثةأنمنالمتعارفعليةأنالنظاممجموعةمنالعناصرالمتشابكةوالمتعاضدة،
وكل عنصر يؤثر ويتأثر بالعنصر اآلخر ،ولكل عنصر وظيفته وهدفة وكل العناصر لها وظيفتها

وهدفهايتمثلفيالبنياناالجتماعي .

ومماالشكفيهأنالبيئةتشكلالنظامالكونيوتتمثلفيكلمايحيطباإلنسانويؤثرويتأثر

بهاوالشكأنالبيئةالتعليميةجزء منهذاالنظامالكوني ،ويعرف قاموسعلم االجتماع البيئةعلى

انها "كل ما يثير سلوك الفرد والجماعة ويؤثربه" ويتبنى علماء النفسالتعريفذاته ولكن بإضافة
المصادرالداخليةللمثيرات(الخميسي .)112:2000،
ويشيرمصطلحالبيئةالىالعديدمنالجوانبوالعواملالتيتؤثرفياألطفال ،حيثتسهم
التيتشكلنوعامن"علم

كلمنبيئة المنزلوالجيرانوالروضةاوالمدرسةفيتوفيرظروفبيئية 

البيئة"(قنديل وبدوي .)22:2007،

ولكن لم يعد مقبوال ان يبقى هذا المفهوم محصو ار في العلوم الطبيعية ولكن اقتحم العلوم
اإلنسانيةليخرجلنامجموعةمنالتعاريفمنها:
أ -البيئة الثقافية" :هوكلماانتجهعقلاإلنسانمنمادياتوالمادياتخاللحياتهفيمكان
معينمنذ نشأته او ذلكالجزءمنالبيئةالذيصنعهاإلنسانخاللحياته في مكانسواء
أكانمادياامالمادياً(الوكيلوالمفتي .")81:2005،
ب -البيئة التربوية":ذلكالجـزءمـنالبيئـةالكليـةالـذييـؤثرفـيتشـكيلشخصـيةاإلنسـانوتربيتـه
مــنمختلــفنـواحيالنمــوالعقليــةوالجســديةوالنفســيةواالجتماعيــةوالوجدانيــةوايضــااألخالقيــة
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الــخ،وذلــكبشــكلمقصــوداوغيــرمقصــود،مخطــطلــهاوعش ـوائي،مباشــراوغيــرمباشــر،
وبنتائجهالسلبيةاواإليجابيةعلىكلفردمنالمجتمع(".الخميسي .)113:2000،

ت -البيئة النفسية" :تتمثلبالمناخالسائدفي حياةاإلنسانوعالقاته االجتماعيةوانماطالتواصل
واالتصالبينالبشروكلمالهعالقةبالبعدالنفسيفقداستطاعاإلنسانمنذظهوره حتى

اآلنانيضعمغايرةعنالبيئةالطبيعيةفيغمارمحاوالتهالدؤوبةللسيطرةعلى تلكالبيئة

وصنعظروفالمالئمةلوجودهواستم ارره(".عطية.)266:2009،

ث -البيئة االجتماعية" :جانبمن البيئة الكلية يتألف من اشخاص وجماعات متفاعلة وينطوي
علىالتوقعاتاالجتماعيةونماذجالتنظيماالجتماعيوجميعالمظاهراألخرىللمجتمع"

)الخميسي.)112:2000،

وتالحظالباحثة فيالنهايةأنهذهالبيئاتبتنوعهايطلقعليهاالبيئاتالمحلية،ألنهاتنتمي

على مجتمع موحد يسوده ثقافة واحدة ،ويكمن االختالف في البيئات األخرى في خصوصياتها

وبدائلها .

ومنهنايمكنالنظرالىبيئةالتعلمكماطرحهاالحسيناوي()2008ويفسرهاعلىأنالبيئة

التعليميةمنالعواملالمؤثرةفينتائجاألداءلمالهامنتأثيرواضـحعلىالطلبة،وممايجدر إليه
اإلشارةأنالبيئةالتعليميةتختلفاختالفاً كلياً عنالبيئةالمحيطة اوالبيئةالثقافية إذ أن المقصود
بالبيئةالتعليميةالجوالتعليمـيالـذييعيشـهالمتعلمخاللالتعلم(الحسيناوي .)204:2008،

وعلى أية حال ،فإن التصور الموجود أدى الى طرح مجموعة من المفاهيم االصطالحية
المختلفةالمقترنةبمصطلحالبيئةوذلكألنهاغيرثابتة الحدودمتداخلةبجميعالمصطلحاتالسابقة

وغيرهاالكثيرمنالمصطلحاتدوهذامايسوقالباحثةإلىتعريفالبيئةالتعليميةمحطالدراسة.

ثاني ا :تعريف البيئة التعليمية اصطالح ا:
احتل مفهوم البيئة مكانة مركزية في  ِّ
الدراسات التربوية المهتمة بصيغ وأساليب التعليم
المعاصرة وتطورها ،األمر الذي عدد من اتجاهات ومقاربات دراسة هذا المفهوم ،إال أن تعدد تلك

ِّ
الدراسات لم يحل إشكالية االتفاق على مفهوم شامل جامع للبيئة التعليمية ،إذ لم يتفق الباحثون
والمفكرونعلىمفهومواحدللبيئةالتعليميةعلىالرغممنتوفراإلحساسالضمنيبمايشيرإليه .


كمــا عرفهــا الكنــاني ( )2005بأنهــا":تخطــيطوتنظــيمفضــاءاتالحيــزالمكــانيالــذييلبــي
حاجــاتومتطلبــاتالطلبــةبحيــثتــؤثرفــيفعــاليتهمونشــاطاتهمالتــييمارســونهافــيالموقــف

التعليمي،ويراعىفيها(اليةجسماالنسان)،تضممكوناتالبيئةالتعليميـة(االثـاث،االضـاءة،
امكانالتهوية،المحافظةعلىدرجةالح اررة…)"(الكناني .)7:2005،
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عرفهــا فهمــي( )2010بأنهــا" :مجموعــةالظــروفوالعوامــلالخارجيــةالماديــةوالبش ـريةالتــي
تحــيطبعمليــةتعلــمالطفــلوالتــيتــؤثرفــيســرعةوفعاليــةعمليــاتالــتعلملــدىالطفــل،وتشــمل
جميعالعناصرالتيتوفرهاالمدرسةلرعايةالطلبـة ،وتشـملالمكـانالمناسـب،والمجهـزبجميـع

األدواتوالتقنيــاتالحديثــة،والــنهجاإلث ارئــي،وتنظــيمالجــدول،والمعلمــينالمتخصصــينالــذين
يمتلكونط ارئـقتـدريسمتطـورةوفـقمهـاراتالتفكيـر،باإلضـافةالـىمرشـدطالبـيمتخصـص

،ويشــرفعل ــىتل ــكآليــةفري ــقإداريلدي ــهإمكانيــاتإشــرافيةمتخصص ــةفــيعملي ــةالتوعي ــة
للبرنامجوالتقييمالنهائيلهباستخداماستمارتتقويميةدقيقة" (فهمي.)13:،2010
ويرى العاجز والبنا ( )2009الى ان بيئة التعليمية تتمثل فيما يلي:
ـار
 oالمنــاا المدرســي:هــيالخاصــيةالبيئيــةالعامــةداخــلمبنــىمدرســيمعــينولــذلكتعتبــرإطـ اً
الًلك ــلالعالق ــاتوالتف ــاعالتداح ــلالمدرس ــةب ــينجمي ــعالع ــاملينفيه ــاوجمي ــع
عامـ ـاًوش ــام 

اإلمكاناتالماديةوالبشرية .

 oاماالبيئة المدرسية:هيعصبالمناخالمدرسـيحيـثيـدخلفـيتشـكيلهامجموعـةالعمليـات
التيتحدثداخلحجرةالصفوفيالمدرسةككل .
 oوامــاالبيئــة الصــفية:تشــيرالــىالتفاعــلالحــادثداخــلحجـراتالد ارســةبــينالمعلــموالطالــب،
وبينالطلبةبعضهمالبعض(العاجزوالبنا.)39:2009،
وأشارفهمي()2010أنهناكالتباساًبينمفهوميبيئةالتعلموبيئةالصفيةحيثان:
o

بيئــة الصــفهــيتلــكالظــروفالفيزيقيــةوالنفســيةالتــييوفرهــاالمعلــمفــيالموقــفالتعليمــي
داخلالحجرةالصفية.وكلماكانتذاتجودةعاليةتحققـتالفاعليـةالمرجـوةممـايسـاعدعلـى

اكتسابالخبرات.

 oاالانالبيئــة التعليميــة:أعــممــنالبيئــةالصــفية،حيــثتعتبــرالبيئــةالصــفيةجــزءاًمنهــاوتمتــد
لتشــملكافــةمصــادرالــتعلمداخــلالحج ـرةالصــفيةوخارجهــابمــاتتضــمنهمــنالبيئــةالماديــة

المحيطةوالمجتمعالـذييعـيربـهاألطفـال،والتـيتشـملمواقـفالخبـرةالتـييكتسـبهاالطالـب
منالمعارفوالمهاراتواالتجاهات(فهمي.)14:2010،
اءوالتعريفاتلمفهومالبيئةالتعليميةفقـدقامـتالباحثـةبوضـعالتعريـفاإلج ارئـي
فيضوءاآلر 

للدراسةوالذييتمثلفي":تكاملالمكوناتالبشريةوالماديةالتيتتجمعفيالمنظومةالمدرسيةلرعاية
طلبتهـ ــامـ ــنذوياإلعاقـ ــة،والمجه ـ ـزةبجميـ ــعالمسـ ــتلزماتالماديـ ــةوالمتطلبـ ــاتالفيزيقيـ ــةمثـ ــلالطـ ـ ـرق
واألرضياتوالوسائلالمراعيةللفروقالفرديةوتقنياتحديثـةدوأيضـاالكـادرالبشـريالمكـونمـن:إدارة
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ومعلــميمتلــكﻃﺮقتــدريسمتطــورة،ومرشــدتربيــةخاصــةمــعدعــمالك ـوادرالبرنامجيــة،مــعخــدمات
ليستطيعذوياإلعاقةالتكيفواالستم ارريةفيالدراسة ".

 2.1.2أهمية البيئة التعليمية:
للبيئة التعليمية أثرها الواضح في عملية التعلم ،فيقضى الطفل معظم يومه في المدرسة
بمرفقاتها الخارجيةوالداخلية ،ويتفاعلمعالكادر البشري،فهي وسيلةالتربيةلتحقيق أهدافها ،فالبد

من إرضاء مطالبهم ليست األكاديمية فقط وانما متطلبات اكتساب الخبرات أيضاً ،لتعمل على رفع
فعالية العملية التعليمية ودفعها بقوة إلى األمام وتنمية عالقاتهم االجتماعية ،وهنا البد من توفير

ستغاللواالصاباتواإلهمال .

ستخدامواال

البيئاتتحميهممنالعنفاوسوءاال

ومما ال شك فيه أن لم يعد البناء المدرسي مجرد مساحة معدة إليوائهم ،بل هو مجموعة
فضاءاتيؤديكلمنهادورهفيتكاملوتنسيقمعالفضاءاتاألخرىمنأجلتسهيلالنمـوالعقلي

واالنفعاليوالجسديواالجتماعيللطلبة وتحقيقالنموالمتوازنمختلـفجوانـبالشخصية،وهنامن
الضروري تحديد حجم النشاط الواجب تخصيصه لكل جانب من جوانب النمو لديهم وفقا لحالتهم
ومستواهموظروفهمبحيثتمكنهمفيالنهايةمنالنموفيجميعالجوانببطريقةمتقاربةفاليفضل

جانبعلىآخر،وذلكللحدمنتسربالطلبةخارجالمجتمعالمدرسي .

وألنيجــبم ارعــاةســرعة وقــدراتاألطفــالالمختلفــة،وجــبتعليمــهبطــرقمختلفــة،وخصوصــا

بتوظيــفالمنــاهجالمعدلــةووســائلالتعلــيمالمتكيفــةمــعبيئــاتهمحتــىيتعلمــونبشــكلفــردي،مــنهــذا
المنطلق،ينبغيتهيئةبيئاتجامعة،وخالية منالمعوقات،حتىيتمكنجميعاألطفالمنالنمـوحتـى

أقصىقدراتهموقابلياتهماألكاديمية،واالجتماعية،والعاطفية،والجسدية) .(Diakonia, 2011: 18

وألنالمدرسةهيالمكانالذييقضيفيهالطلبةمعظمأوقاتهموجزءكبيرمنحياتهمتستثمر
في التعليم ،فهذا المكان الذي يمارسون فيه اتصاالتهم وتفاعالتهم االجتماعية ،ويكونون أصدقاءهم

ويقيمون العالقات ،لذا فإن شعر الطالب بأنه ال يتنمي لهذه المؤسسة التعليمية بصله فلن يكون
باستطاعتهأنيصلفيتعلمهالىأقصىقدراتهالكامنة .
لقدأكدتتوصياتالمنظمةالعربيةللتربيةوالثقافةوالعلومعلىأهميةأنتتوافرفـيالمبنى

التعليميمختلفمتطلباتالعمليةالتربويةوالتعليمية بحيثتكونذاتمواصـفاتوجودةعاليتين،وهذه
المرافقملبيةلحاجاتالطلبةبشكلعامبحسبجنـسهمومـستوياتهمالتعليمية.وأنيكونقابالًللتوسع
وفقاًلحاجاتالمستقبلويراعيأوضـاعالطـلبةذوياإلعاقةبشكلخاص،باإلضافةالىوجودمعايير

الجودة الشاملة  T.Q.Mوتأكيدها على أهمية أن تكون صفات البيئـة الماديـة للمدرسة من المرونة
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بحيثتنسجممعالظروفالمحليةلكلمجتمـعمـنجهـة،وكذلكمعالتطوراتالجاريةعلىالصعيد

التربويمنجهةثانية(معلولي .)106:2010،

وف ــيض ــوءم ــاتق ــدمأك ــدعطي ــة(.)2009أنعم ــلالمؤسس ــةالتعليمي ــةبمفه ــومالج ــودةف ــيالمب ــاني

يقتضيوضعجودةالمبانيتعنيحـداثتهاوصـالحيتها،سـعتهاوجمالهـا،نظافتهـاوتـوافرأمـاكنال ارحـة

فيها 

(عطية.)142:2009،
وترىالباحثةأن البيئةالداخليةللحجرةالصفيةتأثير فيانتظامالطلبةفيستطيعالمعلمإدارة
العمليةالتعليميةبسهولةوسالسةوضبطسلوكالطلبة،ممايعززاستعدادهمللتعلموالتعليم وبأقصى

درجاتالجاهزية،نظ اًرلتلبيةهذهالبيئةرغباتهمالنفسيةوحاجاتهموطبيعتهملينالواالرضافيالعملية
التعليميةدكماأنوجودفضاءاتخارجيةللبيئةالتعليميةللطالبلهاأثركبيرعلىالصحةالعقلية
والجسديةوالنفسية ،ألناللعبمهمبوصفةمكوناً منمكوناتالبيئةالتعليمة ،فمعالقليلمنالتوجيه

منالمعلم،قدتصبحالحصيلةالتعليميةأكبرواغنىبتفعيلاللعببمكوناتهذهالبيئة .

وقدم السعود ( )2010أبعاد تصميمة فنية وتعليمية ترتكز على الثقافة والحالة النفسية

واالقتصادية ووضح أثرها على تحقيق االتزان االنفعالي للطالب من خالل دفعه لممارسة بعض
المجاالت الفنية والتعليمية والتي تحفز على االندماج وتفريغ الطاقة النفسية والجسمانية من خالل

الحركة والمشاركة ،وتحقق إدماج الطالب مع اقرانه في بيئة العمل والمنافسة التلقائية ،لرؤية مدى

قدرتهمنخاللتلمسالعالقةبينتصميمالبيئةالماديةوالقدرةعلىالتعاملمعها ،قدرةهذهالبيئة

علىاحداثالدافعيةباعتبارهامدخاللتنميةاإلبداعلديه،واحداثسلوكاجتماعيجيدليقودناللتنبؤ
عن البيئة النفسية والمزاجية ألسرة الطالب ،ليصف المناخ المناسب وتهيئته من قبل المعلم ،ايضا

اإلثارةغيرالمباشرةمنخاللعناصرالبيئةالمحيطة(السعود .)158:2010،

ومنهناترىالباحثة االتجاهاتالتربويةالحديثةتشددعلىعدماالنحياز الىاساليبالتعلم

المحصورةباإللقاءالمباشروغيرهامنالطرق،إنماينبغياالهتمامبتنظيمالبيئةالتعليمية،والدقة في
التعليم عن طريق استخدام الوسائل واإلمكانيات المتوافرة ليتمكن الطفل من التعلم بنفسه في أغلب

اوقاتالتعلم .

ويرى عطية ( )2009بأن تتأسس الدعوة لالهتمام بتنظيم البيئة التعليمية ،ويمكن توضيح
أهميةالبيئةالتعليميةفيمايلي :
 .1إنالبيئةالتعليميةالمنظمةتمنحالطفلالحريةأكبرفياختيارنوعالنشاطوالمحتوىالتعليمي
الذييجدبنفسهحاجةالية،واختياراألسلوبالذييفضلهفيعمليةالتعلم.
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 .2البيئة المنظمة تساعد الطفل على تصنيف األشياء وادراك العالقات بينها وتكوين المفاهيم
وتؤسسلعمياتالمعرفةاألخرةكالمبادئوالتعميمات.

 .3البيئةالمنظمةتسهلعمليةالتعلم وتختزلالوقتوالجهدالمبذولينمنقبلالمعلم،وبذلكتقلل
كلفةالتعليمورفعإنتاجيةالعمليةالتعليمية.

 .4البيئةالمنظمةتوفراستخداماأفضللموجوداتالبيئةوموادهافيالعمليةالتعليميةالتعلمية.
 .5توفرالمساحاتالالزمةلتحركاألطفال،وتمكنهم مناالنتقالمننشاطالىآخردونعوائق
أوإهدارفيالوقتحتىيتسنىلهاكتسابالمهاراتالذاتيةواالعتمادعلىنفسهفياكتساب

الخبرات.
 .6تنميمهاراتالتنظيموالترتيبوالتذوقالجماليلدياألطفال،وفينفسالوقتتقللالمشتتات
التيتسببفيصرفانتباهالمتعلمينمنعناصرالموقفالتعليمي،اومادةالتعلم.

 .7تمكنالمتعلممنالربطبينمكوناتالبيئةالتعليمية وعناصر البيئةالمحليةالتييعيرفيها
المتعلم.

 .8تساعدعلىتوفيرالبيئةالنفسيةالمالئمةلعمليةالتعلم(.عطية2009،أ )89:
وترىالباحثةضرورة وضعتسهيالتداخلالمدرسةلتسهيلحركةالطلبة،والتأكد منصحة

المقعد ،وكذلك البدمنتعاوناألسرةوالمرشد التربويوالمعلم فيالمتابعة،كما البدمنتقديمالعالج
الطبيعيإذاكانيحتاجإلية،وايجادأنشطةمتنوعةإلتاحةهامرواسعلمشاركةذوياإلعاقة .
 2.1.3مكونات البيئة التعليمية:
لمعاصرة

كلمة مكونات فياللغةالعربية هيمفردمكون،كماجاءفيمعجماللغةالعربيةا

كون ،والمفعول
يكون،
تكوينا ،فهو م ِّ
أنها أسم فاعل من (ك ّون)( ،عمر  ،)1975 :2008 ،وكون ِّ
ً

مكون كون فكرةً عن الموضوع :شكلهاأيمايستعمللتكوينشيءما ،كونالشيء:ركبةبالتأليف
بينأجزائه،ويقصدبهاأمر،أوشيءيطلبلتكوينه،وهوشيءأساسيالغنىعنه .

(ابنمنظور .)806:1980،

والنظريات المعاصرة التي تؤمن بتمحور مكونات
وبما أننا نعير في عصر إنتاج المعرفة 

التعليمحولالطفل،وعليهترىالباحثةأنالتعليمأصبحبالمؤسساتالتعليميةغيرمحصورفقطعلى
البيئة الفيزيائية فحسب ،انما هو نظام اجتماعي ديناميكي ال يشمل سلوك المعلم لوحده او الطالب
فقط ،انما هو التفاعل بينهما ،وباإلضافة الى تفاعل الطلبة بدرجة مساوية فيما بينهم ،بدون أن
نتغاضىعندورالبيئةاالجتماعيةلهما .
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وقدالتقتصرالبيئةالتعليميةعلى ما هو مؤسسيكالمدرسةفقدتمتدخارجحجراتالدراسة

يبمنالطالبوأسرتهوأقرانهومصادرالتعلم

والمؤسساتاالجتماعية والتربويةوتشملكل منهوقر
الذاتيالتلقائي ايضا ،وقد اشار العاجز والبنا ( )2009لوجود بعدينللبيئة التعليمية أال وهما :بيئة
النفساجتماعيةللصفوالبيئةالماديةومنهانذكر:البيئةالنفساجتماعيةللصف:

"تعبر عن استجابة الطالب اللفظية عن مجموع إدراكاته لخصائص العالقات االجتماعية
والوجدانية التي تحدث بين اعضاء الصف واألساليب التي يتبعها المعلم في تنظيم وضبط الصف

وتحقيق األهداف التعليمية ويمكن الحكم عليها من خالل قياس تعبيرات الطلبة اللفظية عن مدى
احساسهم باأللفة داخل الصف ومدى تقبله نظام واألساليب التي يتبعها المعلم في تنظيم  وضبطا

لصف  وتحقيق األهداف التعليمية مع وجود معامالت ايجابية داخل الفصل وتوفر أنشطة تعليمية
ممتعهتثيررغباتالطلبة"(.العاجزوالبنا .)42:2009،

وأشار الكتيباألوللليونسكو()2014تشتركالبيئةالجامعةالصديقةوتشجعالتعلمومديري

المدارس ،واإلشراف ،واإلرشاد ،والعائالت ،والمجتمعات المحلية كل على حدة في مكونات البيئة
التعليمية التي تحفز البيئة الجامعة الصديقة للتعلم في الصف وخارجه ،فالتعلم مرتبط بتطلعاتهم

للحياة،ودعتفيالكتيبالثالثبإصداراتهاالمتعددةعنبيئةالتعلمالصديقةإلىالعملعلىتحسين
البيئةالنفساجتماعيةللتعلمفيداخلمدرستنالماتلعبه مندور مهم فيجذبالطلبةإليها .وتلبي

حاجة الطلبة إلى التفاعل اإليجابي فيما بينهم أو مع معلميهم .كما أن تنظيم األنشطة الرياضية
والترفيهيةوالفنيةالتييشاركفيهاجميعالطلبةتعززشعورهمبأنالمدرسةتوفرالمكانالذييتيحلهم

التعبيرعنطاقاتهموتنميةمواهبهم،معمنعممارسةالعنفالجسديواللفظيسواءمنقبلالطلبةأو
المعلمين(.يونسكو .)7-9:2014،

وعطفاًعلىماسبقتلتمسالباحثةالعالقةبينجميعاألفرادالعاملين،سواءطلبةأومعلمين

وكذلك اإلدارة لتحقق الديناميكية بالعمل حيث اللوائح والقوانين والنظم الخاصة باإلدارة والتي تنظم

العالقة .

وهذهالثقافةالعالئقيةتشملمنظومةالقيموالمعاييروالمبادئالتيتشكلتنتيجةتفاعلاألفراد

بينهم وتسهم في حل مشاكلهم والتحديات التي يواجهونها ،كما انها تشكل طريقة تفكير وتوضيح

للمشاعروالتصرفاتمماتسهمفيتشكيلوحدةواحدهبأهدافها .

ولهذاالتكاملالمطلوبيبنيالعالقاتااليجابيةالمتينةبينالطالبوأقرانهوالمعلمأوالمعلمة،

وأنتكونهذهالعالقةتمتاز بثباتواالستم اررية لتحققالتوازنوالتكامل المنشود،وألنايتقاطعاو
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اتبتأكيدتؤثرفيتربيةالطفلبشكلسلبيويؤديالىاضطرابفي

تباينفيماتقدمهالبيئتانمنخبر

سلوكه .

ويؤكد عطية ( )2009إلحداث تعلم فعال فإن يتطلب من اإلدارة الصفية ما يلي:
 .1توفيرالمناخالتعليميالفعالالقائمعلىالعالقاتاإليجابيةبينأطرافالعمليةالتعليميةفي
الحجرةالصفية.

 .2توفيربيئةيكونفيهاالطالبمطمئناقادراعلىالتعبيرعنحاجاتة،واظهاراستجاباته.
 .3رفعالمستوىالمعرفيوالمهاريوالقدرةعلىالتكيفاإلجتماعيلديالطلبة.
 .4توفيرالعناصرالالزمةللتنميةالشاملةلشخصيةالطالب.

 .5حسنإدارةالنشاطواستثمارالوقتبطريقةتحققزيادةفينواتجالتعلم.
 .6تحقيقأوسعمشاركةفعالةلجميعالطلبةبالحجرةالصفية.

 .7تنميةالقدرةعلىإدارةالذاتواالعتمادعلىالنفسفيالتعلملدىالطلبة.
(عطية.)94:2009،
واتفق مع العاجز والبنا ( )2009واضاف المهمات التالية للمعلم في اإلدارة الصفية:
 .1استثارةالدافعيةلدىالطلبةوالمحافظةعليها
 .2توفيرالخبراتالتعليميةللطلبةوتنظيمهاوتوجيهها

 .3تنظيمالبيئةالفيزيقيةوالماديةللحجرةالصفيةوتقسيمالطلبةداخلها(العاجزوالبنا)78:2009،
ثاني ا البيئة الفيزيائية:

يمتاز أطفالنا في مرحلة ما قبل المدرسة بعدد من الخصائص والسمات ،مثل اللعب وحب

االستطالع واالكتشاف والتعلم من خالل المحسوسات ،ويقتضي العمل معهم ومعرفة خصائصهم
ومراحلنموهموحاجاتهم،وذلكمنأجلتحقيقالنماءاإليجابيالمتكامللهم،لذاأصبحالتركيزعلى

المتعلم والتعرف على مستوى قدراته وحاجاته ومتطلباته واساليب تعلمه اساساً لتخطيط تلك البيئة
والعملعلىتهيئةانماطمتعددةمنالخبراتوالموادالتعليميةالتيتدفعهوتساندهفيتعلمه .

وتتحددمالمحالبيئةالماديةكماأشارلهاالسعود()2010منخاللمساحتهامنالداخل
والخارجألعدادالطلبة ،وجودكافةالمقوماتالضروريةليتسنىللطفلفرصالتفاعلمعاقرانه،مما
يتيحلهمالحركةالهادفةضمنالنشاطاتالمختلفةالصفيةمنهااوالالصفية،وجميعالعناصرالمادية
المتوافرةمنإضاءةطبيعيةمنخاللاألبوابوالنوافذواإلنارةوالتهويةوالتدفئةواألثاثالمناسبللفئة

العمرية ،وال نغفل عن الوسائل التعليمية ووسائل االتصال المختلفة وكل ما يوفر الراحة والتطور

للطلبة(.السعود.)122:2010،
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ويعبر عن البيئة الفيزيقة كما وضحها العاجز والبنا ( )2009على أنها استجابة الطالب

اللفظية عن مجموع تقديراته للخصائص المادية من ازدحام وضوضاء وموقع جلوس داخل الحجرة
الصفية ،والتييتكون منهاالموقفالتعليميداخلالحجرةالصفية .ويمكنالتعرفعليها من خالل
توافر مساحات مناسبة للجلوسللطلبة وحركتهموحركةالمعلمايضاوشعورهمبالراحةوالسعادةوعدم

وجود أصوات ومشتتات خارج الصف ورضا الطلبة عن جلوسهم في مقاعدهم في الصف وتوافر

ضاءةمناسبةومالئمةللجوالدرسي(العاجزوالبنا.)42:2009،
ا
إ
ويرىالمعلولي( )2010بأنالبيئة الماديةالمدرسية:هيالجانبالفيزيائي/الماديللمدرسة
ويضم الموقع العام والذي يبتعد عن الشوارع العامة واألسواق والبرك والمستنقعات وأي مصدر من

مصادراإلزعاج،ويضم األبنية التيتتكون منصفوفوقاعاتومختبرات ومرافقصحيةومطاعم
وتجهيزاتهاوأدواتها،والفضاءات(الفراغاتمنمالعبوباحاتوحدائق)(معلولي .)105:2010،
ونوهعطية()2009إلىأنالبيئةعناصرمتعددة،حيثقامبتحديدكلمنهاباآلتي :
 .1العناصر المادية :ويقصد بها المبنى والمرافق وساحاته بإضافة الى األلعاب وقاعات
النشاطاتالتيتحتويعلىالموادوالتجهيزاتواألجهزةوأركانتعليمية،وموادتعلموكلمكون
ماديمنمكوناتالبيئةالتعليمية.

 .2العناصر البشرية :ويقصد بها المعلمين والمعلمات وادارة والعالمون فيها ،وحتى الطلبة مع
ذويهمومايتخللهامنعالقاتاجتماعيةواخالقياتعملبينجميعهذهالعناصر.

 .3العالقات االجتماعية السائدةفيالبيئةالتعليميةبمافبهاالخارجيةوقاعاتالنشاط.

 .4النمط اإلداريوالتسهيالتاإلداريةواألنظمةالتيتعملبموجبهاتحكمطبيعةالعملفيها.

 .5اإلجراءات واالستراتيجياتالتيتعتمدهاالمعلمينوالمعلماتلتنفيذالبرامجواألنشطةالتعليمية.

 .6محتوى التعليم والخبرات المقدمة في البيئة التعليمية للطلبة متمثلة في البرامج التعليمية
واألنشطةالتيتقدمهاالمدرسة(.عطية،أ.)97-94:2009
ومنخاللالعرضالسابقيجدربالباحثةالتنويه الىالفرقبينالعناصرالماديةوالعناصر

الفيزيقيةفيالبيئةالتعليمية :

 العناصر المادية :تعني جميع العناصر من اثاث وتجهيزات جيدة ومناضد نظيفة مالئمة
واسعه تناسب اعداد الطلبة في مبان
لحجم وعمر األطفال ،والمتواجد في صفوف مساحتها 
مدرسية ذات نمط معماري مدروس ،بإضافة البيئة الداخلية :للمباني تتكون من القاعات

والمختبر والمكتبة  ومرافق ،وفضاءات خارجية تتكون من :ورر العمل والمقصف والمصلى
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والوسائل التعليمية ايضأ مع التسهيالت الالزمة داخل المدرسة لتسهيل حركة الطلبة ذوي

اإلعاقة.

 العناصر الفيزيقية:تعنيكلمايحيطالطلبةويؤثرعلىعمليةالتعلموتتمثلهذهالعناصر
باإلضاءةوالصوتواأللوان ودرجةالح اررةوالرطوبةوالتهويةومالهصلةبهذهالعوامل .
وتشــيرالباحثــةإلــىوجــودفضــاءاتخارجيــةتســاعدالطالــبال ـتعلمبمحســوسوتنميــةقد ارتــه

العقليةوالجسديةوالنفسية،وذلكلتحققالتكاملوالتوازنفـيتلبيـةاحتياجـاتالطفـل وم ارعـاةميولـهفـي
جوصـحيوسـليم،أمـاالبيئـةالداخليـةالصـفيةفلهـاأسـسثابتـةالبـدمـنانتهـاجالتفكيـرالـذييضـمن

سالمتهابشكلخاص،وآمانموقعالمبنىالمدرسيبشكلعام،بأنهيتـوافربـالقربمـنالمدرسـةم اركـز
للخدماتالعامة(صحية،شرطة ،دفاعمدني)،معإمكانيـةالوصـولالـىهـذهالم اركـزبسالسـة وسـرعة
بدونمواجهةايمع وقات،وسالمةالبيئةالصفيةبشكلخاص .

وعطفــاعلــىمــاســبقيمكــنالقــولإنمكونــاتالبيئــةالتعليميــةوالتــيتشــكلمــدخالتالنظــام
التعليميفيتلكالبيئةهينسيجمتناسقمنمكوناتالمجتمعتؤديدو اًرمهمةفينجاحايمؤسسة
تعليميـةفـيتحقيــقاهـدافها،كونهــاهـذهالمكونــاتاألسـاسلبنـاءالطالــب،والبـذرةلغــرسالقـيموالمبــادئ

فيبيئةمتوازنةومتكاملةاألطـرافللحصـولعلـىنمـووازدهـاريتماشـىمـعالهـدفاألساسـياالوهـو

التعليمموازيالهالتربية .

 2.1.4البيئة التعليمية لذوي اإلعاقة:
إنبيئــةالــتعلماآلمنــةوالصــديقةللمــتعلم،تقــدمبيئــةمرحبــةومســتجيبةالحتياجــاتوخصــائص

الطلبةذوياإلعاقة،حيثتضمهذهالبيئةالتربويةالعديدمناألشخاصالمشاركةفيهابأدوارمختلفة،

لــذامــنالضــروريتهيئــةهــذهالبيئــةماديــاوفيزيقيــا،مــعالتركيــزعلــىالخــدماتالمناســبةالتــييحتاجهــا

أف ـرادهــذهالفئــةكــاألجهزةالتعويضــيةوب ـرامجالعــالجالطبيعــيوال ـوظيفيوالصــحيحتــىتســمحلــذوي
اإلعاقةبالتواجدفيبيئةصحيةخاليةمنالعنفوالعزل،ولتغدوآمنةنفسياوجسدياوعقليا.
أوالا :القوانين والتشريعات الخاصة بالتعليم الجامع:
بدونالسلطةالسياسيةيصعبأنيمتلكمديرالمدرسةالقدرةالتنفيذية،فهيالتيتضعاإلط ّر

التشـ ـريعيةلألفـ ـرادذوياإلعاق ــةعل ــىاعتب ــارالتعل ــيمالج ــامعه ــوالح ــلاألمث ــللتمك ــيناألطف ــالذوي
اإلعاق ــةالوص ــولإل ــىالفص ــولالد ارس ــية،وق ــدأش ــارحنف ــي()2010أنالكثي ــرم ــنال ــدولاجته ــدت

ارالعديدمنالقوانينوالقـ اررات

لتطبيقسياسةالتعليمالجامعوخاصةفيبريطانياوالسويدحيثتمإقر
دونالنظرللفروقالفردية ودمجالطلبـةذوياإلعاقـةوأصـدرتالعديـدمـناللـوائحمؤكـدةعلـىضـرورة
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قيامالمدرسةالعاديةبتهيئةالبيئةالمدرسيةبحيثتصبحالمدرسةأكثرمرونةالستيعابهؤالءاألطفال
وكذلكضرورةأنتصبحطرقالتدريسأكثرفعاليةباإلضافةإلىتفعيلإدارةالمصادرالبشرية 

(حنفي .)244:2010،
وفــيضــوءمــاأشــارإليــهفهمــي()2010لضــرورةاســتخدامالبيئــةالتعليميــةبصــورةمتكاملــة

والتيتنقسمالىبيئةماديةوبشريةبحيثتصبح متفاعلـهتتوافـقمـعالفئـةالعمريـةللطلبـة،ممـايسـاعد
علىزيادةالتوافقلطفلذوياإلعاقةللبيئةالتييعيربهـا(فهمـي،)76:2010،وعليـهفـإنمكونـات

البيئيةالتعليميةفيالمدارسالعاديةمتشابهة،وهذامايـدفعالباحثـةللحـديثعـنالبيئـةالبشـريةوالبيئـة
الماديةوتتطلبتوفرالعناصراآلتية :
ثانيا :عناصر بشرية:


الطالب:
إنالمدرســةهــيالمكــانالطبيعــيلجميــعاألطفــالفالنجــاحيتــوجبتلبيــةاالحتياجــاتالمختلفــة

للطلبةجميعهمفيمجاالتالنموجميعها،والبيئةالتعليمةالتيتتميزبمواصفاتعاليـةأهـممـايميزهـا
هوالتحولمنالتعلمالمتمركزحولالمنهجالىالتمركـزحـولالطالـبوالنظـرللعوامـلالتـيتحـيطبـه

لمالهامندورمهمفيالتحصيلاألكاديمي،بغضالنظرعنخلفيتهمأوأصلهأوإعاقته،فالمدرسة
بمثابةالمجتمعبأفرادهاجميعهمفيلتمسفيهااألمانواالرتباطلتؤديالىنجاحدمجذوياإلعاقة .
كذلكهؤالءاألطفاليحتاجونالىانيتعرفواعلىالتغيراتوالمسؤولياتالجديدةالمترتبةعلى

دخولهمالبيئةالتعليميةفيالمدارسالعامـة،واعطـائهمالوقـتالكـافيللتكيـفمـعالتغيـراتالجديـدةفقـد
يحتــاجونالــىتوجيــهوتثقيــفتعلــيمأكثــرإلعــدادهملبيئــةالفصــلالعــاديمثــل:اتبــاعالب ـرامجالمحــددة
والتعرفعلىالموقعفيالمدرسة،وايجادشبكةمناألقرانالداعمين(بطرس .)48:2015،
والجــديربالــذكراهتمــتد ارســة(al2001

et

)Mcdougall,نقــالعــنحنفــي()2008

بالكشــفعــنتــأثيرالثقافــةالمدرســيةعلــىاتجاهــاتالطلبــةمــنغيــرذوياإلعاقــةنحــوأق ـرانهمذوي

اإلعاقةوذلكعلىعينةقوامها()1872منالطلبةبدونإعاقـةمسـتخدماالمـنهجالوصـفيواالسـتبانة
لجمــعالبيانــاتوأشــارتالنتــائجالــىأنحـوالي61%مــنالطلبــةلــديهماتجاهــاتتتـراوحبــينالمحايــدة

واإليجابيةجداًوحوالي21%منالطلبةلديهماتجاهاتتتراوحمابينأقلمنمحايدإلىسلبيةجداً 

(حنفي .)246-245:2008،

ولهذاأكدتالدراسةعلىأهميةالتوعيةللطلبةوالمعلمينللتعليمالعامبخصـائصذوياإلعاقـة

واحتياجاتهمدولضماننجاحعمليةالـدمجيجـبإعـدادوتهيئـةالطلبـةللتغيـراتمجموعـةبمجموعـهمـن
الطلبةالمختلفينعنهمفيبيئةتعليميةليسهمفيإيجادشبكةمناألقرانالداعمينلنجـاحالـدمجحتـى
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يشعرالطلبةذوياإلعاقةبأنآ ارءهموأفكارهمموضعاحتراموتقدير،وهذامنشأنهأنيزيدمشاركتهم
الًرئيسـياًقـديبلـور
ودعمهملعمليةالدمج،فالتقبلاالجتماعيمـنالطلبـةبـدونإعاقـةألقـرانهميعـدعـام 

نجاحالدمجفيالتعليمالعام .

وألندعمأقـرانهممـنالطلبـةبـدونإعاقـةتسـمحلحصـولتقبـلواتجاهـاتايجابيـةتسـاعدعلـى

تحقيــقاألهــدافالتعليميــةوتحمــلالمســؤوليةمــعالمعلــملمســاعدةاقـرانهملبعضــهمالــبعضيطــرحعلــى
عاتقالطالبمسؤوليةكبيرةوتعديلالسلوكياتلألفضلالتيقـدتعمـلعلـىاحـداثتغيـرقـويلـهأثـر

بالنســبةللطلبــةذوياإلعاقــةالــذينيتميــزكثيــرمــنهمباالنعزاليــةوالســلبيةمــنجهــة،وانعكاســهاعلــى
األطفالالعاديينبزيادةتقبلالفروقالفرديةوتقديمالمساعدةألقرانهممنجهةأخرى .


القائمين على التربية:

اإلدارة التربويــةهــيحجــراألســاسإلصــالحالنظــامالمدرســيبشــكلخــاصوالنظــامالتعليمــي
م ــنم ــوجهينومشـ ـرفينومسـ ـئ ولينبمديري ــةالتعل ــيمبش ــكلع ــاموبش ــكلخ ــاصالمتخصص ــينبالتربي ــة

الخاصــةبشــكلعــام،لتحقيــقالتحســنلــيسفقــطللطلبــةبــدونإعاقــةولكنهــاتســعىأيضــاالــىتحقيــق
التحسنلدىطلبةذوياإلعاقة،بحيثيسهموابصورةايجابيةفـينجـاحادمـاجهمفـيالتعلـيم،لـذافـإن

تواجدالقياداتالتربويةالتيتجيدنجاحوتجويدالتواصلوالمشاركةبينأفرادالمنظمةالتعليمية،وتقديم
مصادركافيـةمـنالكـوادرالبرنامجيـة،والـدفعلحصـولطـاقمالكـادرالبشـريعلـىالتـدريبالكـافيكمـا

ونوعا،معمساندةالمعلمينفيعملهمليساعدفيتقديمبيئةناجحةلطلبةذوياإلعاقة .

ـداء
وتأكيداًإلىذلكفمنأهدافبرنامجالتطويرالمدرسيالذيطبِّقتهالو ازرةعلىالمـدارسابت ً

ِّ
ـةالتعليميـ ــةفـ ــيالمدرسـ ــةعـ ــنطريـ ــقالقيـ ــادة
ةالعمليـ ـ
مـــنالعـ ــامالد ارسـ ــي(1998-1997م)هـ ــوإدار
ّ
الجماعيةوالمسؤوليةالمشتركةالتييتقاسمهاالمديروالهيئةالتدريسية 

(اإلدارةالعامةللتخطيط.)24:2000،
وعلية يجبأن يكون مدير المدرسة ملماً باألسس النظريةلتعليم ذوياإلعاقة مما يفيد في

توجيه العملية التربوية كالفلسفات والنظريات التي توجه النظام وخصائص الطلبة والسياسات التي
تتبعها مديريات التعليم ،وان يكون لدية المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل ومتابعة

خدماتاإلرشاد ،كماالبدمنأنيوفرمناخاًيسهلعمليةالتواصلويطبقاإلجراءاتاإلداريةويوفر

مستلزمات التكنلوجيا ،ويتواصل مع أفراد المجتمع المحلي وينظم الندوات ،ويتابع كل ما هو جديد
لينميمهاراتالمعلمين،والمراجعةالسنويةلمايتخذمنإجراءاتوالتأكدمنااللتزامبجميعالنصوص

القانونية  وضمان تنفيذها وأخي اًر توفير مناخ إيجابي للمعلمين وذلك لتمكين الرضا الوظيفي لهم مما
يسهمكذلكفيتحقيقنجاحلعمليةالدمج .
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المعلمون:
رسالةمعلمي الصفأومعلمالتربيةالخاصةأومعلميمتلكإعاقةالتختلففياهتمامها

بالفرد ،واخراجه من الظلمات الى النور ،وهدايتهم الى سبيل الحق والعدل والخير من خالل تغذية
عقولهموارواحهمبالتعليموتهذيبالطبائعبحسنالتوجيهوالقدوةالحسنةولذلكيجبانيمتلككلمن

معلمالصفوالمعلمالمساعدومعلمالتربيةالخاصةسواءكان(معلمغرفمصادراومعلممتجولاو

معلممستشار)بتوافرصفاتقدتساعدهفينجاحهبأداءهذهالرسالة.

وذكربطرس()2015مهاممعلمالصففيبيئاتالتعلمالدامجة :
 .1التركيزعلىتعليممهاراتاساسيةلطلبة ذوياالعاقة اليتضمنهاالبرنامجالتدريبيالعادي
وذلكبتعديلالمحتوىللمنهاج،وتطبيقها بأساليبوطرقفعالة،تمتاز بالتشويقتتناسبمع

حالة اإلعاقة  ،وتغير استراتيجيات التدريس مع طلبة ذوي االعاقة والتركيز على التدريس
الفردي  ،ولهذا يتم تقييم تحصيل األطفال من المعارف والمهارات والقيم بواسطة االختبارات
،واعدادالدرسبشكليجنبالمعلمالوقوعباألخطاء.
الشفهيةوالتحريرية 
 .2توفيروتنظيمبيئةصفيةتختلفعنبيئةالصفيةالعادية،علىنحوتسمحلطلبةذوياإلعاقة
بالمشاركةفياألنشطةالتعليميةالىاقصىحدممكن .كتطويراتجاهات ايجابيةنحوطلبة

ذوياالعاقة ،وتقديمالتعزيزاللفظيوالماديللطالبذوياالعاقةوفقاحتياجاتهالخاصةفي
ضوءتقدمةاألكاديميوالسلوكيواالنفعالي،وعدمالتغافلعن تعزيزعمليةالتفاعلاإليجابي

بينالطلبةبدوناالعاقةواقرانهممنالطلبةذوياالعاقة
 .3التركيزعلىنقاطالضعفالتييعانيمنهاطلبة ذويإعاقة وتقويةالجوانباإليجابيةونقاط
القوةللطالبوفيالمقابلعدمتركيزجوانبالقصورالتييعانيمنهاطلبةذوياالعاقة
 .4ضرورة التنسيق الفاعل في اإلدارة المدرسية لتذليل العقبات التي تعترض تقدم الطالب في
مختلف الجوانب األكاديمية والشخصية واالجتماعية ،مثل اقامة عالقات جيدة مع اولياء

،والعملكعضوفاعل
األمورلذوياالعاقة فيضوءالبرامجالتعليميةوالتربويةالمفتوحة له 

في فريق متعدد التخصصات كالتنسيق بين معلم الصف ومعلم التربية الخاصة كلما دعت

الضرورة(بطرس)27:2015،
وأضافةسليمان()2002الىكفاياتالمعلمالضروريةفيالصفوفالعاديةلدمجطلبةذوي

اإلعاقةكمايلي :

 .1القدرةعلىمالحظةوتسجيلسلوكالطلبةفيالمواقفالصفيةالمختلفة

 .2التمتعبمستوىمقبولمنالمعرفةحولفئاتذوياإلعاقةوأسبابهاوأبعادهاالتربويةوالنفسية
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 .3معرفةخصائصالنموالطبيعيفيمراحلالطفولة

 .4معرفةمبادئوأساليبتطويرالبرامجالتربويةالفردية
 .5القدرةعلىتفسيرأهمالمعلوماتالواردةفيالتقاريرالطبيةوالنفسيةوالتربويةحولالطالب

 .6بناءعالقاتعملمناسـبةمـعالجمعيـاتوالمؤسسـاتالتـيتعنـيبتـدريبوتربيـةاألطفـالذوي
اإلعاقة.

 .7معرفة المبادئ األساسية لصيانة المعدات واألدوات الخاصة والمكيفة التي يستخدمها طلبة
ذوياإلعاقة(سليمان)187:2002،

(شرف)75:2014،
ويتض ــحم ــنالش ــكلالس ــابقأنالموق ــفالتعليم ــيالجي ــديحت ــاجإل ــىمنظوم ــةتربوي ــةص ــفية

متكاملــةتتمثــلبــالمعلم،والحج ـرةالصــفيةاآلمنــهوالمالئمــةالتــيتشــبعاحتياجــاتهم،والمــنهجالموائمــة
ألحتياج ــاتالطلب ــةذوياالعاق ــة،والتأكي ــدعل ــىالحاج ــةالملح ــةإلم ــتالكالمعل ــمالكفاي ــاتالتدريس ــية
واإلداريةللصفالتيتواجهه،ممايتطلبإعدادلهذاالمعلمليصيحاتجاهاتهايجابيةنحوالدمجوتكوين
عالقاتتعاونيةمبنيةعلىالثقةالمتبادلةبينالمعلموطلبتهذوياإلعاقةوذلكإلنجاحعمليةالدمج .



المرشد التربوي:
وهوأكثرالناسدرايةومالحظةللبيئةالتعليميةحيثيلحظالبيئةالخارجيةوالداخليةلحجرة

وجهةنظرة،فهواألكثراطالعاعلىهاتينالبيئتيندولقدحددت

الصفلذافقداعتمدتالباحثةبأخذ
و ازرة التربية  والتعليم العالي الفلسطينية أدوار المرشد التربوي وقسمتها إلى قسمين تتمثل في أدوار

أساسيةوأخرىثانويةوهذامايدفعالباحثةللحديثعنهذهاألدوارإلى :

-

القسم األول :أدوار أساسية وتتمثل في:

الجانب اإلداري:

وهنايقومالمرشدبتوضيحطبيعةعملهلإلدارةوالهيئةالتدريسيةوالطلبةوأولياءأمورفيبدايـة
العــام،والتخطــيطلالجتماعــاتفيمــابيــنهم،وعقــدالنــدواتوالمحاضـراتووضــعخطــةعمــللكــلفصــل

د ارســيتتناســبمــعاحتياجاتــهوتنفيــذهاومــنثــمتقييمهــا،ويقــومالمرشــدبــالبرامجاإلرشــاديةالتــيتتعلــق
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بالطلبــةوأنـ ـواعس ــلوكهمف ــيالحج ـرةالص ــفيةومتابع ــةح ــاالتالغيــابالمتك ــرر،أوأيح ــاالتأخ ــرى
محولهمنقبلاإلدارةأوالمعلمينأوحتىأوليااألمور 

(اإلدارةالعامةلإلرشادوالتربيةالخاصة .)13:2017،
-

الجانب الفني
حيثيقوم بإج ارء مقابالتفرديةللطلبة وتقديماالستشاراتلهمفيمايواجهونمنصعوبات

وقضايا تهمهم،وذلكفي تواجدالمرشد بمكتبة ساعتين يوميا (جرادات،)45:2008،كما أنه يجمع
المعلوماتعنالطلبةوينظمهافيسجالالطالباإلرشادي ،والعملعلىرفعالتحصيلالدراسيمن

خاللزيادةواقعهمللدراسةوخفضمستوىالقلقاالمتحانات،كمايقومبالتوجيهالجمعيفيالصفوف
لمدة 45ساعةإسبوعيالقضاياتهمهمومناقشتهمبمعلوماتالتتوفربالمناهجوذلكمنخاللحصة
أو حصتين يوميا ،كما  يمكن الشراكات المجتمعية فيقوم بالزيارات المنزلية عن الضرورة ألغراض

ارشادية  ،وعمل برنامج استقبال للطلبة الجدد لتهيئتهم للتكيف مع األجواء المدرسية ،باإلضافة إلى
العالقةالتكامليةبينكادرالعاملينخصوصاالمعلمبلقاءاتشهرية 

)(Christoplere&Retol,2011:5


-

القسم الثاني :أدوار ثانوية وتتمثل في:

مجاالت النشاطات المدرسية

يقومالمرشد بالتعاون مع رؤساء األنشطة المختلفة (العلمية ،الثقافية ،االجتماعية ،الصحية)

بتوظيف األنشطة المدرسيةكأساليبوقائيةوعالجيةونمائية للحاالتالفرديةالتييتعاملمعهافما
يثريالدورالمهمالذي تلعبهاألنشطةالمدرسيةفيالعمليةالتربويةكما يعملعلى توظيفاألنشطة
فيتنميةميولهموقدراتهموتوجهاتهمالمهنية،ويترتبعليها امدادهمالتخاذق ارراتسليمةفياختيار

مهنةالمستقبل(اإلدارةالعامةلإلرشادوالتربيةالخاصة.)13:2017،
-

مجاالت الخدمة الصحية
يتعرفالمرشدمنخاللالمالحظةوسجلالطالباإلرشادي عمايعانيه الطلبةمنمشكالت

جسمية ،وصحية كضعف السمع أو البصر ،وأمراض القلب والروماتيزم ،لينسق مع المدرسين في

توزيعأماكنجلوسهمفيالحجرةالصفية،معالتركيزعلىالتوعيةالصحيةمعالتنسيقالدائممعإدارة
العمل والمعلمين في الكشف المبكر عن األمراض المعدية ثم عزلها ووضع برامج وقائية لمواجهة

انتشارها(سيسالم .)93:2013،
-

مجلس الضبط

ويعمل المرشد على تطبيق وتطوير بعض االختبا ارت البسيطة ألهداف ارشادية ،كما يعمل

كمستشارلمجلسالضبطحولظروف ووضعالطالب المحالالمجلسالضبطحيثتعرضعلية
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الحالةقبل اتخاذالق ارر ،ويتعاملبشكلهادئوسلسمعشكاوىالطلبةحولأساليبالتدريسداخل

المدرسة(اإلدارةالعامةلإلرشادوالتربيةالخاصة .)13:2017،

ويتضح مما سبق أن المرشد التربوي دور مهم يتمثل في كونه مستشا ار لإلدارة والهيئة

التدريسية ،واعداد النشرات التربوي وعقد الندوات والمحاضرات ،وتقديم البرامج اإلرشادية الفردية
والجمعيةلجمعالمعلوماتلتحقيقالشراكةالمجتمعيةللمدرسةمعاألهاليوتقويهالعاقاتالتكامليةمع
زمالئهالمعلمين،كمالهدورافيالخدماتالصحيةوالمرضيةووضعبرامجوقائيةصحية.
 الكوادر البرنامجية
أدىاالختالف فياحتياجاتالطلبةفيالمدارسالعاديةالىتطورفيخدماتالدعموفي
وسائل التوصيل هذه الخدمات لكل من الطالب والمعلم -اللذين هم في أمس الحاجة الى التشجيع

والمساعدة المثمرة،-ولهذا البدمنتوافرفريقدعمفيالمدرسة ،كمااتجهت الو ازرة بتعيينكوادر

(مرشديتعلم جامعودامج)وتنميةالقدراتللعاملينمنالمعلمينواإلداريينباإلضافةإلىتهيئةالبيئة

المدرسية (و ازرة التربية والتعليم .)1 :2015 ،وتتضمن مراكز المصادر للتعليم الجامع فريقاً متعدد
التخصصات (أخصائي عالج طبيعي ،وأخصائي عالج وظيفي ،وأخصائي نطق ولغة ،وأخصائي

اجتماعي ،وأخصائي تربية خاصة) (و ازرة التربية والتعليم .)38 :2015،وهذا الفريق يتكون من
مجموعةمناألفراديتجمعونللتفكيرإليجادالحلولللمشكالتالتيتطرأقبلوفياثناءتطبيقالدمج،

وأضاف عليهم بطرس ( )2015بأنهم :أخصائي أجهزة تعويضية ،معلم تدريبات سلوكية طبيب أو
ممرض ،أخصائيتربيةبدنيةخاصة(بطرس .)92:2015،
ويــرىكــلمــنعســافواآلغــا()2015أنالمــدارسســوفتكســبمشــروعيةاجتماعيــةمــن
خاللمنحهاألولئكالمتأثرينبالقرارالفرصةإلبداءالرأيوالتصويتعندصنعالق اررات،فصنعالقرار

التشاركيبالمدرسةهومقياسحقيقيلديمقراطيةإجراءاتالعملالمدرسي 

(عسافواألغا .)162:2015،

وعليةترىالباحثةأنتطويرخدماتالدعمتحتـاجإلـىفريـقولكـنيمكـنتعـويضغيـابأحـد

األف ـرادفــيالفريــقمثــلأنيقــومأخصــائيالتربيــةالبدنيــة(الرياضــة)مكــانأخصــائيالعــالجالطبيعــي
ومعلمالتدريباتالسلوكيةفيمالوتمتنميةمهاراتهمنخاللدوراتأثناءالخدمة .

-

الوالدين (األسرة) والبيئة المحلية
منأهـمالعناصـرالتـيتقـدمحـافزافـيإنعـاراواثبـاطعمليـةالـتعلملـدىالطلبـةذوياإلعاقـة

همذووهموطريقةتعاطيهمحول تربيةاطفالهممنجهةونحواعـاقتهممـنجهـةأخـرىوأن الكثيـرمـن

الدعمالذييقدمهأهاليطلبةذوياإلعاقةناتجعن التأهيلمعابنائهمذوياإلعاقةوالسـببقـديرجـع
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حس ــبد ارس ــةمؤسس ــةهان ــديكابانترناش ــونال()2015ه ــوع ــدمإلحس ــاسبمـ ـواقفهمالس ــلبيةفهن ــاك
%81.8منأهالياطفالذوياإلعاقـةاليـذهبونالـىالمـدارسبسـببمواقـفسـلبيةاتجـاههممنقلـب

البيئةالمحليةعندتنشئةأطفالهمذوياإلعاقة(هانديكابانترناشنال .)96:2015،
لـذلكاشـراكأوليـاءأمـورالطلبـةبـدوناإلعاقـةوالمجتمـعالمحلـي وتفعيـلدورهـملصـالحالطلبـة

كافة،يؤديلالرتقاءبإنجازاتالطلبـة-والتـيهـيبتأكيـدمـنأولويـاتهم-كمـاأنالمدرسـةتهـتمبمعرفـة
ظروفالطالـبالمنزليـةألنالحصـولعلـىمعلومـاتتتعلـقببيئـةالطالـبالمنزليـةتسـاعدعلـىاتخـاذ

الق ارراتالصحيحةوتوفيرتفاعلايجابيوبيئةتعليميةفعالةتشجععلىالتعلم،وعليـهيمكـنالقـولإن
رفـعالـوعيالتربـويلــدىأوليـاءاألمـوروتـوجيههمالــىالـدورالمطلـوبمـنهميســهمفـيمسـاعدةاألبنــاء
علىالنجاح.

ويؤكدعطيه()2009أنمايحتاجهطلبـةذوياإلعاقـةالـدعموالمسـاندةمـنبعضـهمالـبعض
وك ــذلكم ــنالمنظم ــةالت ــيسـ ـينتموناليه ــاليتج ــاوزواردودالفع ــلالض ــروريةوغي ــرالمريح ــةفالبيئ ــة

التعليميــةتمثــلجميــعمصــادرالمعلومــاتللطلبــةومــايتصــلبهــاس ـواءأكــانالــتعلمداخــلالمدرســةأو
خارجها،فإنالبيئةالمحليةوالمنزليةهيجزءمنالبيئةالتعليمية،فهيتتكامـلمـعالمدرسـةفـيإعـداد

الطفلوتربيتهوهذاالتكامليحدثالتوازنالمطلوبفـيحيـاةالطفـلذوياإلعاقـةوايتقـاطعاوتبـاين
فيماتقدمةالبيئتانمنخبراتيؤثرسلبافيتربيةالطفلفتظهرعلىهيئةاضطراباتفيسلوكياته" 

(عطية،أ .)106:2009
وترىالباحثةأنغالبامايحتاجهاطفالذوياإلعاقةمنالبيئةالمحليةهـيضـغوطمـنأجـل
التغييرحتىلوكانتالفكرةالجديدةتتلقىمشاعرمتناقضةمـنالتحـديواألمـلوالواقعيـةواإلحبـاطاو

حتىعدمالكفاءة،ألنمنشأنالتشريعاتوالتعليماتالتيطالبوابهاقدتسهمبتلبيةالبيئاتالمناسبة

لتلكالفئةأكثرمناسهامهابمشاعرالتعاطفوالحزننحوالطفلوغالباكلمـايحتاجونـهللتغييـرهـو
دعمماديقويمنقبلالمشاركةالمجتمعية وثقافةتغذيالكفاءةواألخالقوالمبادئلتكوينمجتمعـات

داخلالمدرسةتشبهتلكالمجتمعاتالتييعيرفيهااطفالذوياإلعاقةفيالمستقبل .
ثالثا :العناصر المادية:

البيئــةالتعليميةةةالمناســبةالتــيت ارعــيالفــروقالفرديــةبــينالطلبــةمــنشــأنهاأنتزيــدمــنفــرص

اكتسـ ــابالمهـــاراتوتحفيـ ــزالطلبـــةعلـ ــىالـ ــتعلم،إالانهنـ ــاكحاجـ ــةماسـ ــةلتنظيمهـ ــالكـــيتتناسـ ــب

واحتياجاتهم وتنظيمالبيئةالصفيةليؤديالىمشاركةجميعالطلبةمـنضـمنهمطلبـةذوياإلعاقـةفـي
األنشطةالىاقصىحدممكنبحضورهممعأقرانهمبدونإعاقةفيالحجرةالصفية .
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وقــدقســمالباحثــانفــيد ارســةهــاللوعبــدالــرحمن()2012مكونــاتالبيئــةالمدرســيةالماديــة

كاآلتي :


الموقع العام وتخطيط المبنى:
المبنيالمدرسيهوعموداألساسالتيتجريبـهعمليـاتالـتعلموالتعلـيموهـذامـايعطيـهحـق

األهميــةالوظيفيــةوالديناميكيــةلكونــهجــزءامــنالبيئــةالتعليميــةوتأثيرهــاالجلــيعلــىمخرجــاتالعمليــة

التعليميــةوجودتهــاالم ـرادتحقيقهــا،فــأدىالتقــدمالتربــويالــىوضــعمواصــفاتخاصــةللموقــع وللمبنــى

ـبمرعــاةالوظيفيــةفــيتصــميمالمبنــي،والشــروط
المدرســيتســهمفــيتحقيــقرؤيــةالمدرســة،وهنــايجـ ا
الصــحيةالمتمثلــةبصــالحيتهالتــوفيرالهــدوءوالنظــاملتحقيــقاألمـنوالســالمةوالصــحةوفــقاإلرشــادات
الموسومةمنقبلو ازرةالتربةوالتعليم .

وللحكمعلىمدىصالحيتههذاالعنصرهناكمعاييرلتقيـيمالمبنـىالمعـدلـدمجذوياإلعاقـة

التيقدمهاعطية()2009كاآلتي :

 .1أنيكونموقعالمدرسةمالئماصحيابعيداًعنالمستنقعاتوأماكنالنفاياتودخانالمصانع،

وبعيدا عن الضجيجوالضوضاء ،وقريبة منمناطق سكن الطلبة ،وأن يكون موقع المدرسة

مالئماًبعيداًعنمصادرالخطرتتوافربهعناصراألمنوالسالمة.

 .2أن يكون المبنى صالحا نظيفا تتوافر له الظروف الصحية المطلوبة ذات سعة تكفي لعدد
الملتحقين بالمدرسة ومالئما للمساحات الالزمة لحركة كل طالب ،ويحتوي على المرافق

الصحيةالالزمةالكافيةلعددالطلبة،والمرافق الالزمةللمدرسةمنساحاتللعبخضراءاو
رملية ،ويراعي تصميمهعلى توفيرالهدوءوحريةالحركة،وتتوافر فيالمبنىإشاراتلإلرشاد

للداللةعلىكلمرفقمنمرافقبطريقةبرايلاولغةاإلشارة.

 .3أنيحتويعلىمراكزنشاطوأركانمحددةمتنوعة،وتتصفأماكنللراحةواالسترخاء،لتكون
أركاناألنشطةهادئةمنفصلةعناألركانذاتاألنشطةالصاخبة(عطية2009،أ )332:

وأضــاففهم ــي()2010الــىبع ــضالمواص ــفاتالتربويــةالت ــييج ــبمراعاتهــاعن ــدتص ــميم
وتنفيذمبنىالروضـةكبيئـةلـتعلمالطلبـة وتقسـيمهاالـىقسـمينهمـاالموقـعوالمبنـىالمدرسـيوتتضـمن

شروطهمامايلي :

 )1الموقع:وتتضمنشروطمايلي:
 أنيكــونموقــعالمدرســةمالئمـابعيــداًعــنمصــادرأخطــارالطريــقواألحيــاءالصــناعية-

واألسواق.

تحيطبهالمناظرالطبيعيةالجميلة.
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أنتراعيبهإمكانيةنمواألحياءالسكنيةوامتدادالعمران.

 )2تخطيط المبنى:وتتضمنشروطهمايلي:
 .1أن تتوافر فيه المكونات األساسية للمبنى المدرسي مثل الفصول الدراسية وحجرات
الدراساتالعمليةمثلالمكتبةوالحجراتالصفيةومالعبوغرفإدارةومعلمينوقاعات
اجتماعات ومرافق عامة مثل :قاعات التغذية وصاالت األلعاب والمالعب والمخازن

وحديقةالمدرسةودورياتللمياه.

 .2أنتكونالمساحةمناسبةبحيثتتسعللمرافقوتسمحبإضافةمبانجديدةعندالحاجة.
 .3أنتكونالقاعاتمتسعةمرتفعة الجدرانبحيثيخصكلطالبفيهامساحةالتقل
عنمترونصفالمترالمربع(فهمي.)81:2010،
وترىالباحثةأنهالبدمنوضوحرؤيةورسالةالمدرسةفيموقفهامنعمليةالدمج ولذوي

اإلعاقةوالتعليمللجميع ،ولتحقيقذلكالبدمنتوفرشروطومتطلباتالدمجمنموقعوتصميمللمبنى
وهذامايسهلتنفيذهذهالرؤى .


العوامل الفيزيقية:
الشكاناإلنارةالضعيفةاوالصاخبة ،واأللوانالحادةأوالباهتة ،والح اررةالعاليةوالرطوبة

فيفصلالصيف،والبرودةفيفصلالشتاء،والرياحالمتربةكلهذهالعواملتجعلمنالبيئةالنفسية
مربكةأومشتتة للطاقاتاإليجابية ،فتؤثرفينتائجالتعلمباإلضافةالى تأثيرهاعلى البيئةالصحية

لطالب ذوي اإلعاقة ،فمثال على المعلم مراعاة احتياجات بعض الطلبة حسب حاالتهم الصحية

والجسمية ،مثل خلل صحي يمنع عنهم التعرض ألشعة الشمس المباشرة أو األتربة داخل أو خارج
الحجرةالصفية.

وتحدثالعاجزوالبنا ( )2009عنالعواملالفيزيقية التيتؤثر فيزيادةإثارةالدافعيةلدى

تعلمالطلبةكافة،واستم اررية راحتهمالنفسيةبشكلعام ولطلبةولذوياإلعاقةبشكلخاص،وتيسير

تحقيقأهدافالتعلموهيتشمل:

 )1اإلضاءة :يؤثر توزيع لمبات اإلضاءة ونظافتها على نوعية اإلضاءة ،باإلضافة الى لون
الطالءوحجمالنوافذونوعالزجاجالمستخدممعموقعالحجرةالصفيةبالمدرسةعليها،والبدأن

تكوناإلضاءة مريحةومناسبةليتمكنالطلبةبالمقاعدالخلفيةمنرؤيةالسبورةبدونإصابة
عيونالطلبةباإلرهاقونفورالجوالصفي 
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 )2التهوية ودرجة الحرارة:البدمنتوفرهواءنقيمتجددبالحجرةالصفيةحتىفيفصلالشتاء
لمنعانتشاراألمراضوتوفيرالنشاطوالحيويةللطلبة،ولذلكيتوجبعلىاالتكونبعيدةعن

أشعةالشمسوالمواجهةلهابشكلدائم .

 )3الطالء:إن الطلبةيتفاعلونمعاأللوانالشعوريا ،فمنهاماتشعرهمبالرضاوالسعادة ،ومنها
األخرماتشعرهمبالضجروالرتابة،لذلكيفضلأنتكونألوانالجدرانفاتحة،وسقفالحجرة

لتعطيشعوربالرحابةواالتساع.
ا
أبيضاللون

 )4زينة الحجرة الصفية:لهادو اًرفـياعطـاءال ارحـةالنفسـيةللطلبـةوالتمتـعبـالتعلمالصـفي،علـى
االتتميـ ــزبـ ــالتكلفوالمغـ ــاالةفـ ــيمكنتوظيـ ــفبعـ ــضمنهـ ــامثـ ــلاللوحـ ــاتالتعليميـ ــةالجميلـ ــة
والمنــاظرالهادفــةوالســتائركحجــبأشــعهالشــمسالمزعجــةمــعاالهتمــامالــدائمبنظافــةالحج ـرة

الصفيةلماتبعثهمنراحةوهدوءعلىأعصابالطلبة(العاجزوالبنا .)45-44:2009،

وترىالباحثةإنهذهالمتطلباتتسهمفيتحقيقالراحةالنفسيةللطلبةذوياإلعاقةممايسهم

فيجذبالطالبوتشويقهوتقربهمنهذهالبيئةالمحببةلنفسهمماسيهمباالستمراروالبقاءفيالدراسة
وخفضنسبةالتسربفيمابعد .

مكونات الداخلية والخارجية للمبنى المدرسي:



هناك العديد من المستلزمات الالزمة توافرها داخل المدرسة لتسهيل وصول الطلبة ذوي

اإلعاقةإلىالفراغاتالتعليميةوتشمل :
غرفة النشاط وتجهيزات :



مواصفات غرفة الصف الدامجة لذوي اإلعاقة:

 .1توفير بابين لغرفة الصف وليس بابا واحدا مع توفير باب لغرفة الصف يمكن فتحه بشكل
تدريجيإمااوتوماتيكياو ميكانيكياعنطريقمفتاحكهربائياوبابيدوييفتحباتجاهين،

أنتكونلألبوابمماسكطويلة.

 .2أنتكوندورةالمياه قريبةمنالحجرةالصفية.وأن تكونهناكمغسلةمنخفضةوبهاحنفيات
مياهيسهلفتحهاواغالقهاأنتكونأرضيةالصفمغطاةلمنعاالنزالقات.

 .3تتناسبالمناضد معجميعاحتياجات ذوياإلعاقة الجسدية بحيثتكون مصممةتتناسبمع
طولجذعالطالب ،أنيكونارتفاعالطاولةمتناسبايسمحبدخولالكراسيالمتحركةلذوي

اإلعاقةالحركية.

 .4أنتكونالسبورةمتحركةومنخفضةبمافيهالكفاية(بطرس)95:2015،
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أما بالنسبة إلى تجهيزات الحجرة الصفية:
وقدتعددتتجهيزاتالحجرةالصفيةفيالمدارسالعاديةحيثضرورةتوفرالوسائلالتعليمية

ممادفعكلمنالقمروالسعايدة()2014باإلشارةالى :


الوسائل البصرية :األلواحوالجـدارياتوالمطبوعـاتوالعينـات،وتتضـمنجهـازعـرضالصـور
واألف ــالموبرجكت ــور،والميكروس ــكوب،والعم ــلعل ــىتكيي ــفه ــذهالوس ــائلحس ــبن ــوعوش ــدة

اإلعاقة .


ـطوانات،البـ ـرامجالناطق ــة،مكبـ ـرات
الوســـائل الســـمعية :التس ــجيالتالص ــوتية،الم ــذياع،األس ـ 
الصوت،مختبراتاللغة،البطاقاتالسمعيةبحيثتناسبمستوىالطلبةودركاتهماللفظية .



الوســـائل الحســـية:ألع ــابتعليمي ــةالمجس ــماتوالعين ــاتالت ــيتس ــتقطبحـ ـواسالطال ــبم ــن
احساسوروائحوتميزأطعمأوتفكيكمجسمأوحتىتركيبةأوملمسملمـسالمـوادوهـيإمـا
أشــياءانتزعــتمــنالبيئــةالطبيعيــةأوأشــياءصــناعيةموجــودةفــيالبيئــة،وبهــذاتعمــلعلــى

تكاملالخبراتالتييكتسبهاالطلبةمنالمالحظةوالتحليلوالتركيبوالمناقشة .


الوســائل الســمعية البصــرية:الهــاتفالتعليمــيوالتلفزيــونالتعليمــيالــذييعمــلعلــىايصــال
المعلومــاتالمهمــةللفــردوهــوجــالسفــيبيتـه،والفيــديوهاتالمتفاعلــةالتــييــتمالوصــولاليهــا
عبرشبكةاإلنترنت،وأهمهذهالوسائلهـيالحاسـوبالتـيحـاولالمختصـونأنيعمل ـواعلـى
تطويراألجهزةالتييستخدمهاذوياإلعاقةمنخـاللربطهـابالحاسـوبولـذلكقـاموابمعالجـة

وتكييفاألجهزةالمتعلقةبذوياإلعاقةكمايلي :

 )1ذو اإلعاقة الحركية :فقدعملواالىتوفيرأجهزةتساعدعلىانجازالمهارات.
 )2ذو اإلعاقة البصرية :تـمتزويـدهمبحواسـيبتعلـمالقـراءةوكتابـةطريقـةب اريـلمـنخـالل
تحويــلالمطبــوعالــىم ـوادمســموعةاوتحويــلالمــادةالمكتوبــةالــىذبــذباتيســتطيعذو
اإلعاقةالبصريةقراءتهااوكتابتها،فقدتمربطالحاسوببجهازبرايل.
 )3ذو اإلعاقة السمعية:تـماسـتخدامالحواسـيبفـيتحويـلصـوتمسـتخدمالحاسـوبالـى
صورةيمكنمشاهدتهاومعذلكتـمإنتـاجمجموعـةمـنالحواسـيبالمفيـدةلـذوياإلعاقـة
البصريةوالسمعيةلتتناسبمعإعـاقتهموهـذهالحواسـيبمنهـا:كمبيـوتركزويـلالنـاطق،
جهـ ــاز"بـ ــالوميتر"،جهـ ــاز"امنيكوم"،جهـ ــازاإلتصـ ــالالسـ ــمعي"زيكو"،جهـ ــازنطـ ــقال

أصوات،TRS-80جهازالتعبيراللفظي،جهـازمتعـددالجمـلالقصـيرة،جهـازصـوتي
يدوي،جهازاإلتصالالمسمى(القمرووالسعايدة)240-225:2014
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الكراسي والمناضد واألرفف والخزانات والسبورة :تتأثرالبيئةالنفسيةبجودةونظافةالتجهيزات
وتن ويعهاوتنظيمهاأيضا،فهيتؤسسلبيئةجميلةمريحةتلبيرضاالطلبة،وهناتـرىالباحثـة

أنعمليــةاختيــاراألثــاثالمناســبلألغ ـراضالتــيتوضــعلهــامــناألهــدافالمأمولــة،وهــي
عمليـةتحتــاجالـىمهــارةوخبـرة،ولوجـودبــديهياتوأساسـياتيجــبأنتؤخــذفـياالعتبــارعنـد

اختياراألثاثقامفهمي()2010بتعدادهابشكلهااآلتيومنها:

 .1أن يكون قويا ومتينا خاصة أنه يستخدم لألطفال صغار السن والبعض منهم ذو
احتياجاتجسمانيةمعينة.

 .2مصنوعةمنخاماتذاتجودةعالية
 .3مريحهوسهلةالتنظيف

 .4تسمحبالمرونةفيالتنظيموالترتيب

 .5مساعدةالطالبعلىالنموواالعتمادعلىالنفس(فهمي.)83:2010،
يجري داخل
" ولمنع ظهور سلوك غير مالئم فإن المعلم يحتاج ألن يكون على معرفة بما 

الحجرة الصفية ،ومن طرائق تسهيل هذه المهمة هي ترتيب أثاث الفصل ومعداته بطريقة تسمح له
بمشاهدةالطلبة جميعاأثناءجلوسهمأوتحركهم،باإلضافة الىترتيبوتوسيعالممراتواخالئهامن

ايمعوقاتقدتسبباألذىأوالفوضى"(.سيسالم )197:2013،

وعليهيمكنالقولانالمواصفاتالتيتتواجدفياألثاثبالحجرةالصفيةلهتأثيرعلىفاعلية
ومرونةعمليةالتدريساليومية،فبإمكانالمعلمتنظيمالغرفةالصفيةوفقمايراهمناسبالحاالتالطلبة

الصحيةوالجسديةليضمنانفتاحافيانماطاالتصالوالتواصلبينالمعلموطلبته .


األدوات واألجهـــزة والوســـائل التعليميـــة :وللحك ــمعل ــىم ــدىفاعلي ــةبيئ ــةال ــتعلمعلين ــاتق ــويم
األجهزةوالمعداتالتعليميةكماقدمهاعطية()2009منحيث:
 .1وفرتهاوكفايتهالعددالطلبة.

تنوعهاومرعاتهاللفروقالفرديةللطلبة
ا
.2
 .3متانتهاوصالحيتهالالستخدامالمتكرر

 .4مالءمتهالقدراتالطلبةومستوىنضحهم.
 .5توافرعناصراألمنوالسالمةعنداالستخدام

 .6مالءمةالمكانالذيوضعتفيهلطبيعةاستخدامها.

 .7ضمانعدمتعرضهاللتلفوالتعطيلعنالعمل(.عطية2009،أ )323:
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المرافق المتخصصة :وتشمل:


المكتبة:يجبانتمتازبالخصائصالتالية:
 .1تحتويعلىالمساحةالكافيةالستيعابحركتهالطلبة.
 .2متكاملةبالتجهيزاتوالموادالكافيةللعملفيها.
 .3تحتويعلىمقاعدمريحةللقراءة

لكجميعشروطاألمنواالمانوالظروفالصحيةالمطلوبة.

 .4أنتمت
 .5تنفصلعنالحجراتالصفيةحتىالتتأثربالضجيجالمدرسي.

 .6تحتويعلىالتوصيالتالكهربائيةواإلنارةوالتهويةالكافيةللقراءةالسليمة
(حنفي)245:2008،

 حجـرة الكمبيـوتر :يسـتخدمفـيإدارةالعمليـةالتعليميـةمـنتقـديماألنشـطةالجذابـةللطلبـة
وتقــديماألنشــطةالعالجيــةلبطيئــينالــتعلم،واخــرىإثرائيــهللطلبــةاألســرعبــالتعلموذلــك

بتقديماألنشطةبطريقةتفاعليةتثيردافعيةالطفلوتثقفهالكترونياً.


(برادليوآخرون )87:2000،

المرافق الخدمية :وتشمل:

 المطــب " :مــنمنطلــقاللعــبالــدراميبأثــاثالمطــبخمثــاللمركــزالــتعلمالمــألوفوالــذي
يساعدالطلبة–وخصوصاصغارالسن-ببناءالثقةببيئةالحجرةالصفيةلتساعدالطلبة

علىالشعوربأنهمفيمنزلهم"(قنديلوبدوي.)178:2007،

 دورات الميـــاا (الحمامـــات) وق ــدمالقم ــروالس ــعايدة()2014مواص ــفاتل ــدوراتالمي ــاه
لذوياإلعاقةلتناسبحالتهمالصحيةوالجسديةكمايلي:
 .1توفيرحماماتذاتكرسيمرتفعةلكييتسنىاستعمالها.
 .2توفيرمساندمنالقضبانعلىالجانبينلتهيأالحركة

 .3توفيرمراياذاتارتفاعمنخفضلتهيئةالمدىالمناسبللرؤية.
 .4توفيرمجففاتكهربائيةذاتارتفاعمناسبلتيسيراالستخدام
 .5توفيرمغسلةبارتفاعمناسبلكييسهلاستخدمها.

 .6إمكانيةفتحالحماماتمنالخارجليسهلإنقاذأومساعدةذوياإلعاقةإذاتطلب
(القمروالسعايدة.)125:2014،

األمر



الفراغــــات المفتوحــــة (الملعب/الفنــــاء -الحديقــــة)":إنه ــذهالف ارغ ــاتالتش ــكلمكان ــالتفري ــغ
الطاقــاتللطلبــةفحســبإنمــايمكــنتوظيفهــاكبيئــةتعلــمخصــبةلمــايحتويــهاله ـواءالطلــقمــن
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عناصرطبيعيةمحسوسـةللطالـب،ولـذلكيجـبالعنايـةبم ارفـقالمدرسـةمثـلالحـدائقومسـرح

العرائس وصاالتاأللعاب(الجمباز)والحديقة،لمالهامنأهميةفيديناميةعملالمدرسة"

(فهمي.)81:2010،

ماالشكفيهأنهذهالشروطتسهمبالأدنىشكفيتحقيقالبرنامجالتربويللطلبةذوي

اإلعاقةفيدمجهمبالتعليمالعامفإذا توافرتجميعالمتطلباتالسابقةبالجودةالمنشودة،فإنه سوف

يرفعمنفاعليةعمليةالدمجوتدفعصالحيةهذهالعمليةلألفقالواقعيةوتمنعإيتعرقلقديضعه

المعارض ونلعمليةالدمج.

 2.1.5عقبات البيئة التعليمية:
للتوازنبينالطفلوالبيئةالتعليميةيعتبرأمرارئيسياحتىتتبلورالخبـراتالتربويـةلـدىللطلبـة

وألنالبيئــةالماديــةالتعليميــةلمــدارسالتعلــيماألساســيما ازلــتفــيمنــأىعــنالتطــوراتالتــييشــهدها
التعليم،األمرالذييدعوللتساؤلعـنمـدىالعشوائيةفيالحجرةالصفيةقـدتربـكالنشـاطالصـفيبـل

اليومالدراسيبرمتةللطالب،وتجعلهمتأرجحابينالنظاموالالنظـامممـايـؤثرعلـىتفاعـلالطلبـةسـلبا
خاللدخولهماوحتىخروجهممنالحجرةالصفيةخاصةوالبيئةالمدرسيةعامة .

وحــددعطيــة()2009الكثيـرمــنالعقبــاتالتــيتحــدمــننجــاحعمليــةتنظــيمواســتجابةالبيئــة

التعليميةللمعاييرواألسسالمبنيةعليها،ومنهذهالمعوقات :

 .1صغر المساحة موقع المدرسة مما يؤدي الى اإلخالل من معايير المساحة الالزمة لحركة
الطلبة.

 .2سوءتصميمالمبانيالمدرسيةوتسببهافيحالةاإلرباكوالضوضاء.
 .3سوءالموقعوتعرضالطلبةللتلوثالضوضائيوالبيئي.

 .4عدمتوافراإلمكانياتالماديةالالزمةلتوفيراألجهزةواأللعابوالموادالالزمةألنشطةالتعلم.
 .5عدمتقسيمقاعاتاألنشطةالىأركانلصغرمساحتهاوعدمتوافراإلمكانياتالمادية.
 .6عدمتوافرعناصراألمنوالسالمةوالبيئةالصحيةالمالئمة.

 .7ضعفالكفاياتالمهنيةالالزمةللتعليمفيالمدارسلدىالكثيرمنالمعلمينوالمعلمات.
 .8ضعفالتعاونبينالمعلمينواألدارسةالتربويةوالجهاتالمسؤولة.

 .9عدم االستفادة من المستحدثات التربوية وتكنلوجيا التعليم الحديثة في عمليتي تنظيم الصف
والتعليم.

 .10عدماالستفادةمنأساليبالتقويمالعمليةلعناصرالبيئةالتعليميةونواتجالتعلم.
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 .11موقف اآلباء من عملية التعلم في المدرسة قائم على تعليم أبنائهم فقط القراءة والكتابة،
متجاهلين مهارات أخرى واالتجاهات والميول وتنمية الحواس والبناء الجسمي والعقلي
والوجدانيللطالب.

 .12عدمإشراكالمعلمينفيدوراتتدريبيةحولتنظيمبيئةالتعلم(.عطية2009،أ.)260:
فيضوءماسبق،وباإلضافةإلىتقدمهبعض ِّ
الد ارسـاتوالوثـائقالرسـميةاسـتطاعتالباحثـة
صياغةمجموعةمنالنقاطالتيتعكسواقعومشاكلالبيئـةالتعليميـةفـيمـدارسو ازرةالتربيـةوالتعلـيم

العاليالفلسطينية،وهذهالنقاطهي :

األولـى :قلـة الخـدمات اإلرشـاديةالمقدمـةمـنمـديريالمـدارسللفئـات التـي تحتاجهـا وفـي
المجاالتالضرورية،وعدمالسعي الستخدام منـاهج إرشـادية عالجيـة متع ّـددة األنظمـة،لتحديـد
سبل الوقايةوالعالج المبكروالفاعللآلثار النفسية والجسدية واالجتماعيـة الناتجـة عـن الحـروب

(األمانةالعامةلمجلسالوزراء.)31:2010،

الثانيــة:وقـ ّـدرتاليونس ـففــيتقريرهــا()UNICEF 2016بــأنالمعوقــاتقــدالتكــونفقــط
ماديةبلقدتكونفيالعناصرالبشريةالمحيطةبالبيئـةالتعليميـة،أولهـاهـيكـلمـنالمعلمـين

والمعلمــاتذووالكفــاءةالعالي ــةالــذينيتفــاعلونم ــعالبيئــاتالتعليميــةويخلق ــونأج ـواءص ــحية
تعليمي ـ ــةلطلب ـ ــتهملتغيي ـ ــرمس ـ ــاريحي ـ ــاتهملألفض ـ ــل،إالانالمعلم ـ ــينذووالكف ـ ــاءةاألق ـ ــلأو
الحاصلينعلىأجورقليلهقديعكسذلكعلىتحويلنظامالتعلـيمالـىنظـامسـلطويفوضـوي

ورفــعمســتوىعــدمالمســاواةبــينالطلبــة ،ومــنالمعوقــاتاألخــرىهــيغيــابالتخطــيطوالتمويــل
يدفعالىاكتظاظالفصـولالد ارسـية،ممـايـؤديالـىعـدمكفايـةالمـوارد وضـعفالبنيـةالتحتيـة،
وهنــاتتطلــعالــدولإلــىالصــعودعلــىمؤشــراألداءالتعليمــيمــنخــاللالمعلمــين،بإضــافةإلــى

المجتمعاتتحتـاجإلـىإيقـاظالـوعيونشـرالثقافـةالتصـالالتعلـيمفـيصـياغةمسـتقبلالدولـة،
وبوضعمستقبلالدولةبعيناالعتبار(.(UNICEF,2016:6

الثالثــة:ســلطفهمــي()2010الضــوءعل ـىمعــوقمهــم االوهــوالكثافــةالعاليــةللطلبــةالــذين
داخلغرفةمحدودةممايعيقتنظيمبيئةالتعلمفيالحجرةالصفية(فهمي)66:2010،فهناك
بعضالمعلمينيعانونمنصعوبةالقدرةعلىالتحكمبإدارةالحجرةالصفيةنتيجةعنالكثافة

العاليةداخلها،وهذاأمرشائعبينالمدارسالعامةفيالدولالنامية،ففيبعضاألحيانيمكن
انيصــلتعــدادالطلبــةإلــى100طالــبوطالبــةبالفصــلواحــد،وربمــابســببعــدمالقــدرةعلــى
التحكمبضخأعدادالطلبةسنويا،وعدموجودضوابطخارجيةوداخليةلـدىالطلبـة،عـالوةبـأن

المـدرسيمكنـهاناليأخـذاإلجـراءاتالالزمـةلبنـاءعالقـةإيجابيــةمـعالطلبـةلتعزيـزاإليجابيــة
فــيالبيئــةالتعليميــة،وهــذايعــزىإلــىالنمــوذجاإلداريالســلطويالــذييتبعــهبعــضالمعلمــين
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بإدارتهمللفصول.فبعضالمعلمينيمكنهانيستعملسياسةالعقابليوقفالسلوكغيـرمالئـم

للطلبــة،وبــذلكيــزرعالخــوففــيقلــوبهم،مــعبــثالعبوديــةالعميــاءمــنخــاللالعنــفالجســدي
دوناالهتمامبالجانبالتعليميالتربوي،لنشرالخوفوالضبط،وبالنتيجةدونهـدفتربـويأو
ممايجعلمهمةالمدرساسوأوأصعب،وذلكيعودبالسـوءعلـىنهـجالمعلمـينبـالتعليم

تعليمي
واإلدارةوتربيةالنرءالذينتحتيديه( .)UNESCO,2006: 18

الرابعة:يمكنأنتنتجالمعوقاتبسببسلوكياتبشريةغيـرســويةأوغيـرعاديـةأوطبيعيـة
يجــبتجنبهــاكالسـرقةوالعبــثوالحريــقوالعنــفوغيـرهسـواءمــنبعــضأطـرافالبيئــةالتعليميــة

الطالــبأوالمــدرسأومــنبعــضأفـرادالمجتمــعالمحــيطبالمدرســة..إلــخ.وهــذايتطلــبتحقيــق
الحمايةوعامل"األمنواالمان"فيالبيئةالمدرسـية .ومـنالمخـاطرأيضـاالحـوادثالطبيعيـةأو

دونالقصد،أوالناتجةعنخللفيقـرارإداريفيتطبيقه،أوفـيالتخطـيط،أوفـيالتصـميم

المعمـــاريأوفـ ــيعمـ ــلتفاصـ ــيلوفـ ــيمـ ــلءالف ارغـ ــاتالمعماري ـ ــةوم ــنأمثل ــةهـــذهالمخـ ــاطر
التصـادماتوالوقـوعوغيرهــا.وكلهـاتـؤديفــيالنهايـةإلـىعــدموجـود"االمـنواالمــان"فــيالبيئــة

التعليمية"(االنباريوالنجاري .)118:2015

وعلىذلكأخذتو ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية()2015علىعاتقهابحلهذهالمشكلةمـن

قائمةالتزماتسياسـيةكـانالبنـدالثالـثيؤكـدعلـىاالسـتعدادلزيـادةالوصـولإلـىالتعلـيم
ا
خاللمبادرة
للجمي ــعع ــنطري ــقإح ــداثتغييـ ـراتف ــيالنظ ــامإل ازل ــةالعقب ــاتف ــيالبيئ ــةواالتجاه ــاتوالسياس ــات

والممارساتوالمواردالتيتمنعبعضالطلبةمناالنتظامفيالمدرسةالمحليةمعأقرانهم 

(و ازرةالتربيةوالتعليم .)33:2015،

وتـرىالباحثـةإليجـادالتـوازنبـينالطفـلوالبيئـةالتعليميـةوتبلـورالخبـراتالتربويـةلـدىالطلبــة

يتطلــبمــنالمعلــمأنيتعامــلبــذكاءمــعالطلبــةذوياإلعاقــةويبــدأبتعلــيمهمبعــضالمهــاراتالبســيطة
وتجاهـللــبعضالسـلوكياتغيــرالمرغـوبفيهــاإالفـيحالــةالوصـوللنتــائجمؤذيـة،وأنيكــونالمعلــم

حليماًومراعياًالبطءفيالتعلمالذيقـديخلفـةبعـضاإلعاقـات،وتقـديمأنشـطةمتنوعـةم ارعيـاًلقـدراتهم
وخصائصإعاقتهمعندالقيامأليمهاموذلكلزيادةاحترامهموتقديرهملذواتهم .
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تعقيب على المحور األول
إنالتصورالموجودأدىالىطرحمجموعةمنالمفاهيمالمقترنـةبمصـطلحالبيئـةوذلـكألنهـا

غيرثابتةالحدود .

ومــنفنــونالقــيماالجتماعيــةالســليمةالتأكيــدعلــىاســتثماربيئــاتاالطف ـال وترتيــبعناصــرها
لتخدمهذاالمتطلب،وهذابحدذاتهقيمةاجتماعية،وذلكلتساعدالطفلعلىالتعلمبقراءةبيئتهبشكل
واضـح ،وأنيلمـسمـنثـمنلـتمسمنـهالتغييـروالتطـويرفـيبيئتـهبتطبيـقالقـيموالخبـراتالتـيتلهمـه
وتساعدهفيرحلةالحياة .
وألنرحلــةالتعلــيمتبــدأمنــذأنيلتحــقبهــاالطالــبفيــتمإضــافةاليــومالد ارســيالــىأساســيات

تفاصيليومه،وتصبحبيئتهالمدرسيةهيكلمايوعيعليها،لتكوننسيجاكليالحياةالطفلويحفـظ
ـيلهاوحــينيقضــيمعظــميومــهفيهــافتــؤثربشــكلجلــيعلــىتنشــئته،ألنهــابمثابــةتمهيــدلمســار
تفاصـ 

العمليةالتربويةوقنطرةعبوربالطفلمنجواألسرةالىجوالمدارسالعامةالنظامية،ومنهنايمكن
أنيتضحمدىاهميةهذهالبيئةمنأثرعلىتشـكيلواعـدادشخصـيةالطفـلنفسـياوجسـدياواكاديميـا
ـارةالتعليمــياإلل ازمــي ،ويجعلــهعلــىدرجــةمقبولــةبــلوعاليــةمــن
مــنالوهلــةاألولــىاللتحاقــهبالمسـ 

االتزانالنفسي .

ويالحــظممــاســبقأنالبيئــةالتعليميــةأصــبحتجــلاهتمــامالتربــويينفــيهــذاالعصــروكيفيــة

تهيئتهــالتحقيــقاأله ــدافالتربويــةوالتعليمي ــةالتــيتطم ــحلهــاالمجتمع ــاتوعلــى أرس ــهابنــاءمـ ـواطن
صالح،وعندمانقصدبالبيئةالتعليميةاإليجابيةيجباننتحدثعنمكوناتهذهالمنظومةالمتكاملة
كم ــاس ــبقذكرهـ ــاحي ــثالتقتص ــرعلـ ــىالتعل ــيموأس ــاليبالـــتعلمفق ــط،انم ــاغـ ــرسوممارس ــةالقـــيم
واالتجاهاتوالعاداتبتربيةاعضاءالمجتمعالصالحينفيبيئةتعليميةتربويةصحيةوآمنة .

وم ـنهنــايمكــنالنظــرإلــىمشــكالتالبيئــةالتعليميــةبطريقــةفلســفيةأشــمللتتجســدفــيتلــك

المكونات،اعتبا اًرأنهاقدتسـهمبتجسـيدقاعـدةألساسـياتالبنيـةالتحتيـةللبيئـةالتعليمـةوذلـكمتضـمناً

لمايلي :

 .1تمسكالقياداتالتربويةبرسائلتعليميةواضـحةتعبـرعنهـاالبيئـةالتعليميـةوتظهـربجـالءفـي
البيئــةالماديــةالمحسوســةلطالــب ،ولكــنيجــبأنتتبلــوربتوقعــاتورؤىواضــحةلكــلمدرســة
تتمثلفيالكادرالبشريبشكلخاص،والمجتمعبشكلعامعناألدوارالتييجبتؤديهافي

هذهالبيئة.

 .2االهتمامبالمتطلباتالنفسيةللطلبةعندتصميمالم ارفـقالداخليـةالخارجيـةللبنـاءالمدرسـيلمـا
لهمنأثرعلىقبولالطالبللمدرسةواإلقبالعليهاوذلكحسبالفئةالعمرية.
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 .3االهتمامبتصميممبانتلهمالطلبةوتثيروتستحثالنفساتجاهالتعلموالتعليموذلكلتوفيرجو
مالئملإلبداعوالنموالصحيوالسليمنفسياوجسديا.

 .4تعددمساحاتالتعلمفيالبيئةالمدرسيةقديسهمفيرفعفرصةنجاحالعمليةالتعليمية،بتعدد
القاعاتوالمساحاتلمالهأثرعلىقدرةالطالبعلىاالستيعابوالتمتعبعمليةالتعلم.

 .5البيئ ــةالتعليمي ــةالص ــحيةاآلمن ــةالخالي ــةم ــنالعن ــف،تض ــمنللم ــتعلماس ــتم ارريةوفاعلي ــةف ــي
التعلم.

 .6هنــاكبعــضالتوجهــاتتؤكــدعلــىأنعمليــةالــتعلمقــدتمــدخــارجاس ـوارالمدرســةلتصــلالــى
محيطالمجتمعالمحلىوتتفاعلمـعمكوناتـهلتغـدواهـدافالـتعلممكتسـبةومطبقـةفـيمجتمـع

الطالب.

 .7أنتكونالبيئـةالتعليميـةنشـطةوبنائيـةتسـاعدهمعلـىالـتعلمبأنفسـهموتطـويرالمعرفـةببنائهـا
بأيديهمالمجردةبكلماهومتاحفيالبيئةالتعليميةالفعالة.

 .8البدمنتوافرجميععناصرالبيئةالتعليميةفيالمؤسساتالتعليميةوتكونشرطامـنشـروط
الحصولعلىالترخيصللمدارسسوءاكانتعامةأمخاصة .
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تمهيد
إناألنســانيخلــقمحســومالقــدرومكرمـاً،وعنــدمايــأتيالــىهــذهالحيــاةيجــبعليــهأاليســخط

منشيءألناهللقدرفأعطاه،ثمكرمهليقدمواجباتهبكلبهجةوطمأنينةلمامنحهاهللمننعم .

ولهذاأمرنااهللعزوجلورسولهالكريمإلىالتعاملمعأفرادذوياإلعاقةكبقيةأفـرادالمجتمـع
لتوحيدالعدلوالمساوةبينجميعالبشرليتباينوابالتقوىفقطفقالتعالىفي﴿سورةالمائـدة(:﴾8اعْدِلُواا
هُاَ أَقْرَبُ ُللتََّقْاَى وَاتََّقواا اُلََّهَ إِنََّ اُلََّهَ خَدٌِِ ََِِدت تَمََْلودانَ)  ،وهكـذاكـانالمجتمـعالنبـوي،يتضـافرعليـةالسـالمفـي
مواسـاة ذوي اإلعاقـة،ويتعـاونفـيتكـريمهم،ويتحـدفـيتشـريفهم،وكـلذلـكاقتـداءبـالمنهجاإلسـالمي

العـادل،فـرواهمسـلمفـيالثـانيمـنالفوائـدالمنتقـاةألبـيالقاسـماألزجـي :رقـم()103عـنمعـاذبـن
جبلرضياهللعنهقال:قالصلىاهللعليةوسـلم ":مَنْ وُِّيَ ملنْ أَمْرِ اُنَّتسِ شَيْئًت فَتحْتَجَدََ عَدنْ أووُلدي اَُفدمَ َ ل
وَاُْحَتجَ ل  ،احْتَجَََ اُلفهُ عَنْهُ يَاْمَ اُْقليَتمَ ل " .
تبـدلتف ــياآلونـةاألخيـرةمواقـفالمجتمعاتمـنذوياإلعاقة،مـعتبـدلالنظرةالفلسـفيةلهـم،
فقــدلجــأتبعــضالمجتمعاتقـديماإلـىع ــزلذوياإلعاقـةاجتماعيـاوهجـرهم،واالبتعـادعـنهم،كـأنهم

شـ مـرمــنشــرورالحيــاة،وتبعــالق ـوانين(جســتنيان)اليــتمكنذوواإلعاقــةمــنالتملــكواإلرث،كم ــاأن
ق ـوانين(لوكورجــوس)الرومـاني،و( وس ــولون)األثينــي،كان ــتتسـمحبـالتخلصممـنبهـمنقـصجسـدي،

فكانـ ــتالسـ ــاللتبـ ــاعقـ ــديماًبشـ ــكلعلنـ ــيف ـ ــيأس ـ ـواق(اسـ ــبرطة)و(أثين ـ ــا)دليوضـ ــعفيهـ ــااألطف ـ ــال

المشـوهونخـارجحـدودالـبالددفيموتواجوعـاًأوتلـتهمهمالحيواناتالمفترسة" 

(الحطاب.)303:2015،

فيواجــهمــايقــدربنحــوبليــونشــخصيتعايشــونمــعاإلعاقــةالعديــدمــنالح ـواجزالتــيتعــيقهم

للمشاركةالفاعلةوتحقيقالتكافؤوالمساواةفيالمجتمعبشكلعام،وبشكلخاصكثي ارمنهماليتحقق
حقهمفيالتعليم،األمرالذييعيقوصولهمإلىحقوقأخـرىويخلـقعقبـاتهائلـةأمـامالوصـولإلـى
إمكاناتهموالمشاركةالفعالةفيمجتمعاتهم ( .)HI,2017:1

أمافيالعالمالعربيحسبالتقديراتالعالميةفقدتصلكحدأدنىيقدربنسبة%3الىأربعـة

ماليينونصفمنذوياإلعاقة،وكحدأقصىيبلغ%10منمجموعذوياإلعاقةفيعالمناالعربـي

قدتصلالى15مليون(حبايبوحسن .)4:2005،

إننسبةالطلبةذوياإلعاقةشكلوا4.5%منالمجموعالكليللطلبـةفـيالمـدارسالحكوميـة

فـيالـوطن(اإلحصـاءالفلسـطيني.)43:2011ولترتفـعهـذهالنسـبةفـياإلحصـائياتاألخيـرةإلــى%6
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فقطفيمحافظاتغزةمابينعام،2017-2007منهذهالنسبةشكلواطلبةذوياإلعاقة35.657

طالبوطالبة%27.2منهميتسربونخارجالسلمالتعليمي 

(الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني .)2018،
امــاامكانيــةالوصــوللطلبــة ذوياإلعاقــةفــإنأوليــاءامــورهمفــينتــائجالد ارســةالتــياجرتهــا

مؤسسة((diakonia/nadأظهـر%18.5أنهـملـميتلقـواأينـوعمـنأنـواعالتعلـيم،وكانـتاإلسـباب
التيعللوابهاهـوافتقـارالخـدماتم اركـزالتعليميـةالمتخصصـةلـدمجأبنـائهمهـيالسـببالـذييحـول
بــينالتحــاقابنــائهمبتلــكالمــدارس،وجــاءتالد ارســةلتظهــرمــانســبته15.6%مــنه ـؤالءالطلبــةلــم

يقبل ـوابالمــدارسالعاديــةو11.5%كــانســببالعــدمرغبــتهمبتســجيلابنــائهمبتلــكالمــدارس،والجــدير
بالذكرأنهذااإلفتقاربتلكالمراكزالتعليميةالمتخصصةبالمدارسالعاديةالنظاميـةجـاءبنسـبةاكبـر

فيالضفةالغربيةمقارناًبغزة،ففيغزةأكدوابنسبة8.4%علىوجودمشكلةبعدمالجاهزيةوصعوبة
الوصولبطريقةاواخرى،ولكنفيالضفةالغربيةجـاءبنسـبةاعلـىفقـداكـداألهـاليبنسـبةالخمـساي

%19.9لعدمإمكانيةالوصـولاسـتناداعلـىهـذاالسـبب،والجـديربالـذكرأنهـمقـدذكـرواأسـباباًأخـرى

منهــاعــدمصــالحيةوســالمةالبيئــةالتعليميــةألبنــائهمواعطــاءحــقاألولويــةفــيالتســجيلللطلبــةبــدون

إعاقة( .)8:2011 ،diakonia/nad

ومـنخـاللاســتقراءالواقـعفـإنالتنميـةتحتـاجالـىتضـافرجميـعالجهـودلتحقيـقاهـدافهاوبمـا
انالتنميةالبشريةجزءاأساسـيمـنالتنميـةالمسـتدامةفإننـاالنسـتطيعفصـلاألشـخاصذوياإلعاقـة
وتبريــرفصــلهمبســببعــدمالقيــاسالصــحيحلقــدراتهمواتخــاذمبــدأاإلجحــافوالفصــلبســببوصــفهم

كعقبةولكنبالدمجوالتدريبوالتعليمنحققالتنميةاالجتماعيةأوالوالذاتيةلكلفردمنهذهالفئةثانيا،

لتتظافرالجهودوالقدراتواستثمارجميعالمواهبمنأجلمصلحةالوطن.

وفيضوءذلكتقدمالباحثةفيهذاالفصـلتعريفـاًلـذوياإلعاقـة،ولإلعاقـةوأنواعهـاالمختلفــة

وأسـ ــبابهاواحتياجاتهـ ــا،وكـــذلكالمش ــكالتالمصـ ــاحبةلالعاق ــةسـ ـواءأكان ــتنفسـ ــيةأماجتماعي ـ ــة،أم

تعليمية .

 2.2.1مفهوم

اإلعاقة :

مــازالتحديــدماهيــةاإلعاقــةيشــكلمشــكلة،نظ ـ اًرإلــىإخــتالفلمفهــوماإلعاقــةوفق ـاًلحــدتها

وخصائصهاومازالمنالصعبحصـرالمفـاهيملتوحيـدهالـتالءمجميـعاإلعاقـات،وذلـكيرجـعلوجـود

ـرلرجـوعالباحثـةلكثيـرمـناألدبالتربـويالـذيتطـرق
فروقفرديةواضحةبكلمنهذهاإلعاقة،ونظاً
الــىتعريــفاإلعاقــةأواالش ـخاصذوياإلعاقــةبألفــاظمغــايرةاالانهنــاكاجماع ـاًبأن ـهمهمــاكانــت

ـذلك،إن
ّ
اإلعاقــةفإنهــاتعــدحــاجزالــبعضالمهــامالحياتيــةالتــيقــدتختلــفبطريقــةالتعــاطيلــهبهــالـ
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محاولةتحديداإلعاقةهوأمرمعقدومثيرللجدلغالباً.وهناتستعرضالباحثةماقدمتهلناالمنظمات
والدراساتالتربويةمنتعاريفعنمفهوماإلعاقة :

أوالا تعريف اإلعاقة لغة:
اإلعاقة لغةوفقالمعجممتناللغةيقصدبهاكإسمهـيعاقـةعوقـاً عـنالعمل:حبسـهوصـرفه

عماأرادأيثبطه،ونقولعافنيعائقعوقعوقوعوقوعاق(رضا ،)248:1958،وكماجاءفـي

لســانالعــربعاقــه،عيق ـاًتعنــيمنعــهوشــغلهوص ـرفه(ابــنمنظــور،)640:1980،وعاقــهعــنكــذا
يع وق ــهعوقـ ـاًواعتاق ــهمث ــل:عوائ ــقال ــدهرأيالشـ ـواغلوالتع ــوقوالتعوي ــقه ــيالتثب ــيط(مجم ــعاللغ ــة

العربية،)153: 2004،وفيالصحاح:إعاقيعيـقإعاقـهفهـومعيـقومفعـولمعـاقواعاقـةأيأخـره
أواثبطهعنالشيءفهومتعوق،وفسـرتأيضـاًبأنهـاضـرريصـيبأحـداألشـخاصينـتجعـناعـتالل

بأحداألعضاءأوعجزكليأوجزئي(الجوهري)1577:1975،فقالتعالى(:قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِنيَ مِنْكُمْ

وَ الْقَائِلِنيَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَ لَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ) ﴿18سورةاألحزاب﴾ ويقصدبالمعوقينفيهذهاآليةالكريمة:
هؤالءناسمنالمنافقين،كانوايثبطونأنصارالنبي-صلىاهللعليهوسلم،ولمتردفيالقرآنالكريم
كلمةتصفأشخاصذوياإلعاقة.

ك
ثانيا تعريف اإلعاقة اصطالحا:
اما التعريفاالصطالحيلإلعاقةفقدتطرقتلهالعديدمنالدراساتفياألدب التربـوينـذكر
منها :
 عرفت جامعة القـدس المفتوحـة ( )2008اإلعاقـة" :يعبـرعـنالخلـلاواإلصـابةالتـيتحـول
دونقيامالفردبوظائفعقليةاوجسديةبصورةسليمة" (الحديديومسعود)41:2008،
 عرفـت األمـم المتحـدة  )2013( United Nationاإلعاقـة:وتـنصاتفاقيـةاألمـمالمتحـدة
لحقــوقاألشــخاصذوياإلعاقــةعلــىأناإلعاقــةتحــدثبســببالتفاعــلبــيناألشــخاصالــذين
ل ــديهمص ــعوباتوب ــينالعقب ــاتالموج ــودةف ــياالتجاه ــاتوالبيئ ــةالت ــيتح ــولدونمش ــاركتهم

الكاملةوالفعالةفيمجتمعهمعلىقدمالمساواةمعاآلخرين(.)2013،United Nations

فف ــيمج ــالاإلعاق ــةتط ــورتالمص ــطلحاتالمس ــتخدمةف ــيالس ــياقالع ــالميوم ـ ّـرتبم ارح ــل

وتغييراتعدة.وعلىالصعيدالوطنيمرتالمصطلحاتالتيتتعلـقباإلعاقـةبم ارحـلمختلفـة،موازيـة

ومتــأثرةأيضــابــالتغييراتالعالميــةعلــىصــعيدالح ـراكالعــالميلحقــوقاألشــخاصذياإلعاقــةعلــى
النحوالتالي :
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أ -المفهــوم الطبــي لإلعاقــة":يعتبــرمــنأقــدمالتعــاريفالتــيتناولــتاإلعاقــةالعقليــةحيــثركــز
علماءالطبعلىأسباباإلعاقةأواألسبابالمؤدية )الالالوآخرون .)30:2012،
ب -المفهوم الطبـي لإلعاقـة":إصـابةبدنيـةأوعقليـةأونفسـيةتسـببضـررالنمـوالفـردالبـدنيأو

العقل ــيأوكالهم ــاوق ــدت ــؤثرف ــيحالت ــهالنفس ــيةوف ــيتط ــورتعليم ــهوتدريب ــه،وب ــذلكيص ــبح
الفردمنذوياإلعاقة" (الخطيب .)2016،
ج-

المفهــوم الحقــوقي لإلعاقــة" :اإلعاقــةقضــيةعادلــة،وانالحقــائقواألفكــارأقــوىمــنالكلمــات
المعب ـرةعنهــا،لكــنهــذهالحقــائقواألفكــاراليمكــنأنتصــبحقويــةحتــىتعــرف،وفــيمعظــم
األحيـانيتطلـبذلـكصـياغتهابشــكلمالئـم،بوسـائلمحـددةجــداًللجمـاهيرالمتلقيـةلهـا،فمـن

دون(لغــةمالئمــة)تصــبحالحقــائقواألفكــاروحتــىالقضــيةبحــدذاتهــابــالجــدوى،غيــرقــادرة
علىتوليدالفكر،وايصالالمعاني"(أكيندي )2016،

فالتصنيفاتالمستجدةتتماشىمعالرؤيةوالفكرالحديثلإلعاقةالتيتحـثمسـؤوليةالمجتمـع

للمشاركة وتحفزهليضعيضعفيالمسئ ولية،وتنـاقضالمقاربـةالطبيـةالتـيتـرىأنالمشـكلةتكمـنفـي
اإلعاقة،لهذاتمتبنيتعبير،شخصأوإنسانمـعإعاقـةوهنـايـتمالتركيـزعلـىالشـخصكونـهإنسـاناً
أوالوبالمقابليعطىحيزالإلعاقةووجودها ،ويجباإلشـارةالـىأنالـبعضمـنذوي اإلعاقـةقـديشـعر

ـاجز
بحرجمنتصنيفهمن فئةذوياإلعاقةوقديرجـعالسـببلنـوعاعاقتـه،مـثالالسـمعيةالتجعلـهع اً
والتضــعهفــيخانــةالقصــورألنـهيمكــناســتخداملغــةاإلشــارةكلغــةرئيســيةفهــويعــانيقصــو اًر،ولــيس

إعاقــةبالضــرورة،ألنــهاليواج ـهأيمع وقــاتفــيالبيئــةوالمواقــف،ولكــنالمع وقــاتالتــيتواجــهطالــب

ذوياالعاق ــةي ــذهبال ــىمدرس ــةغي ــرمجهـ ـزةعل ــىكرس ــيمتح ــركفـ ـإنذل ــكيعتب ــراعاق ــةإلمكاني ــة
الوص ــول،وله ــذايفض ــلال ــبعضمص ــطلحذوياحتياج ــاتخاص ــةوال ــبعضاآلخ ــريفض ــلاس ــتعمال
مصطلحمغاير،وهوذووالقدراتالمختلفة .

وأكد القمش والسعايد ( )2014نقال عن :Bradly et.al.1997
 oمصطلحاإلعاقةليسمرادفالمصطلحالعجزويستخدمهذاالمصطلحلوصـفحالـةأوحـاجز
فرضعنطريقالمجتمعأوالبيئةأوالشـخصنفسـه،ويمكـناسـتخداممصـطلحاإلعاقـةعنـد

االستشــهادبــالقوانينوالحــاالتالمحــددة،ولكــنالينبغــيأنيســتخدملوصــفالعجــزمــثالأن
الساللمتمثلإعاقةله،أوهوأعيقبالحجرةالصفيةغيرالمجهزة .

 oأمامصطلحالعجزفهومصطلحعـاميسـتخدمللتعبيـرعـنأوجـهالقصـورالـوظيفيالـذييحـد
مــنق ـ ارراتالفــردمثــالعلــىذلــكالقــدرةعلــىالمشــيأوالســمعأوالــتعلمأوحمــلاألشــياء،
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ويمكــنأنيرجــعذلــكالــىحالــةجســميةأوعقليــةأوحســيةويمكــناســتخدامهــذاالمصــطلح

كسمةاوصفة،ولهذايمكنأننقولمثالاألفرادالعاجزونعقلياوجسمياأوالرجلالعاجز

(القمروالسعايد.)20:2014،
وتتفــقالباحثــةمــعالقمــروالســعايدعلــىأناإلعاقــةهــيقصــورفــيالنشــاطالــوظيفيألحــد

أعضاءالجسمتحولدونتحقيقالهدفالذييسعىإليهالفرد .

وعليهتشيرالباحثةلتعريفهـااإلج ارئـيلألشـخاصذوياإلعاقـةوالـذييتمثـلفـي":هـمالطلبـة

يمتلكــونإعــتاللجســديبنســبمتفاوتــه،يــؤثرعلــىنشــاطهموتفــاعلهمفــيالمدرســة،لتحــوللممارســة
حياتهماليوميةبشكلطبيعيوسلس،ويترتبعليهـاالحاجـةلتـأهيلهملإلنخـراطفـيالمجتمـعوممارسـة

حياتهماليومية" .

 2.2.2أنواع ذوي اإلعاقة ومستوياتهم :
يج ــريبش ــكلمت ازي ــداس ــتخدامتفس ــيراإلعاق ــةالـ ـواردف ــي"التص ــنيفال ــدوليلتأدي ــةالوظ ــائف
واإلعاقــةوالصــحة"فــيوثــائقالهيئــاتالحكوميــةوالمنظمــاتغيــرالحكوميــة،حيــثيــنصالتصــنيف

الدوليعلىأناإلعاقةتشيرإلىصعوباتفيأيمنمجاالتتأديةالوظائفالثالثاآلتية :
 الضعف أو القصور(مشاكلفيوظيفةجسديةأوتغييراتفيبنيةالجسم) .
 قيود النشاط(صعوباتفيالقيامبأنشطة) .

 قيود المشاركة(مشاكلفيالمشاركةفيأيمجالمنمجاالتالحياة،مثلمواجهةالتمييز
فيالعمل)(منظمةالصحةالعالمية .)2011،WHO
لـذلكفقـداجتمعـتمعظـمالد ارسـاتوالكتـبالمتخصصـة بالـدمجعلـىتصـنيفاإلعاقـةالقابلـة

لل ـدمجوفــقإطــارالــدمجبالمؤسســاتالتعليميــةالــىفئــاتاألشــخاصذوياالحتياجــاتالخاصــةوذوي
اإلعاقةالشائعةوتتضمن :

 .1اإلعاقة البصرية :وهمفئتان:فئةالمكفوفين،وفئةالمبصرينجزئياًيعانونمنصعوباتكبيرة
فيالرؤيةالبعيدة.

 .2اإلعاقة السمعية :وهمإماصمليستلديهمالقدرةعلىالسمع،اويعانونمنالضعفالنسبي
لحاسةالسمع.
 .3اإلعاقة الجسدية :مثلشللالدماغ،الصرع،الربو،السكري،الحساسية.
 .4اإلعاقة العقلية :وهمفئةيعانونمنانخفاضمستواهمالعقليعناقرانهم.
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 .5الموهوبون والعباقرة :وهممجموعةمنالطلبةيظهرونبعضالفهملبعضالمساحات،
ويقابلهاعالماتضعففيأشياءاخرى.
 .6صعوبات التعلم الخاصة :وهميعانونمنقصورفيواحدةأوأكثرمنالعملياتالنفسية
األساسيةالتيتتطلبفهماللغةالمكتوبةاوالمنطوقةواستخدامها.
 .7التوحد:وهممنيعانونمنصعوبةفيالتواصلوالعالقاتاالجتماعيةمناهتماماتضيقة
وضئيلة(سويدانوالجزار .)17:2009،

 2.2.3مستويات اإلعاقة:
صنفت حسب شدتها من قبل الحديدي  1994ونقلها طاهر (:)2011

والطلبة الذين لديهم هذا
مستوى من االختالف عن الطبيعي 

 .1اإلعاقة البسيطة :هي ادني
المستوىمناإلعاقةأكثرقابليةللتعلموالدمجفيالمدارسالعاديةمنالطلبةالذينلديهممن

المستوياتاألخرىمناإلعاقة

 .2اإلعاقة المتوسطة :تفرض قيودا اشد من اإلعاقة البسيطة وتلقي معظم الطلبة من ذوي
اإلعاقة المتوسطة تعليمهم في مدارس خاصة او صفوف خاصة مرفقة بالمدارس العادية
وتركزبرامجهمعلىالمهاراتاألكاديميةاألساسيةوعلىالمهاراتالحياتيةاليوميةالوظيفية.

 .3اإلعاقة الشديدة :تمنعهذهاإلعاقة التلميذمناالستفادة منالبرامجالتربويةالعاديةاوحتى
البرامج الخاصة بوجه عام ،فإن الدمج في هذه الفئة ينطوي علية صعوبات كبيرة وتركز
المهارات الحياتية اليومية الوظيفية وبرامج العناية بالذات ومهارت التواصل وليس على

المهاراتاألكاديمية

 .4اإلعاقة الشديدة والمتعددة :اليتجاوزنمواألطفالالذينيعانونمنهذاالمستوىمناإلعاقة
بضعسنواتوتركز برامجهمعلى المهاراتالحياتيةاليوميةالوظيفية ،وامكانيةدمجهمتكون
بغايةالصعوبةوغيرورادة(طاهر)746:2016
خصائصواالحتياجاتالتي

ويالحظمماسبقأنهناكتصنيفاتتنبثقعنكلمستوىمنال

تــؤثرعلــىنجــاحالحصــولعلــىفرصــةتعليميــةمالئمــةلمتطلبــاتاإلعاقــةالتــييمتلكهــاالطالــب،مــع
األخــذباالعتب ــارأالتك ــونل ــديهمإعاق ــةمتع ــددة،أوعــدمام ــتالكمه ــاراتللتواص ــلمم ــاي ــدفعهمال ــى

االنس ــحابواالنطـ ـواءأوبع ــضالمش ــكالتالنفس ــيةوالس ــلوكيةواالجتماعي ــةبس ــببع ــدمتفه ــمذويه ــم
لإلعاقةأوالتعايرمعهابشكلصحي،ومنهنايمكنالتأكيـدعلـىالـدوراالجتمـاعيللوالـدينوالبيئـة
المحليةفيتقبلهملهؤالءاألطفالويعمالنعلىمساعدتهموفقأسستربويةسليمة .
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 2.2.4أسباب اإلعاقات وتعدادها:

ـيرأولتقريــرعــالميحــولاإلعاقــة،اشــتركفــيإعــدادهكــلمــنمنظمــةالصــحةالعالميــة
يشـ ّ

البنكالدولي،إلىأنأكثرمـنمليـارنسـمةفـيالعـالميعـانونمـنشـكلمـامـنأشـكالالعجـز،تشـير
و
ّ

آخــرإحصــاءاتجهــازاإلحصــاءالمركــزيالفلســطينيفــيعــام2011إلــىأنعــددالم ـواطنينالــذين
يعانونمناإلعاقةفـيفلسـطين113ألـفشـخصدمـنهم75ألفـاًفـيالضـفةالغربيـة(بنسـبة%2.7

منمجملالسكانفيها)،و38ألفافيقطاعغزة(بنسبة2.5منمجملالسكانهناك) 

(الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني.)2011،
يشيرالتقريراإلحصائيحولاإلعاقةالصادرعنالجمعيةالوطنيةلرعايةالمعوقينبمحافظة

غـ ـزةف ـ ــيأغسـ ــطس()2012أنعـــدداألشـ ــخاصذوياإلعاق ــةازدادإلـــى()42911شخص ـ ـاًمـ ــنهم

()26730دونسـن18عاموهومايشكل3%منإجماليعددالسكانفيمحافظاتغـزة 

(الجمعيـةالوطنيـةلتأهيلالمعوقين.)10:2013،

وتتعدداألسـبابالتـييمكـنانتـؤديإلـىحالـةاإلعاقـةحيـثتشـيرو ازرةالشـؤوناالجتماعيـة

إلــىالعوامــلالوراثيــةاوالخلقيــةحيــثتعتبــرالســببالرئيســياالوللالعاقــةفــيالمجتمــعالفلســطيني

حسبمااشارتاليهالدراساتالتيقامبهاالجهازاالحصائيالفلسطينيفيعام .2006

وعرضـتUNICEFيونسـيف()2016أسـباباإلعاقــةونسـبتهافـيدولــةفلسـطيننقـالعــن

الجهازالمركزيالفلسطيني()2012فيتلكالنقاطالتيرتبتتنازلياكمايلي :
 .1إعاقةناتجةعنعيبخلقيعندالوالدةبنسبة%29.6

 .2االمراضعلىاختالفانواعها:حيثبلغتنسبةاالعاقةبسبباألمراض .%24
 .3حوادثفياثناءوالدةالطفلبنسبة.%15
 .4إعاقةناتجةعناسبابوراثيةبنسبة %12.2
 .5اإلعاقة الناتجة عن اصابات حوادث السير او العمل ،حيث أن غياب تطبيق قانون العمل
والعمالمن حيثطبيعةالعملوالفئةالمستهدفةقدشكلتربةخصبةلالعاقة.وبلغت نسبتها

)UNICEF, A 2016:22(%5.8

 .6االحــتاللاالس ـرائيليواجراءاتــهالتعســفية،حيــثعمــدتق ـواتاالحــتاللوبشــكلمــدروسعلــى
إطالقالنارعلىاألطراففيجسماالنسانمناجلاعاقتـه،حيـثاصـيبخـاللاالنتفاضـة
نحـ ــو23ألـ ــفو336مواطن ـ ـاًاصـ ــاباتشـ ــديدةوتسـ ــببتفـ ــياإلعاقـ ــات(الجهـ ــازالمركـ ــزي

لإلحصاءالفلسطيني.)2011،
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لتقدرهذهالنسبةلإلعاقاتبسببهجماتجيراالحتاللبنسبة .%1.6

( .)UNICEF, A 2016:22

وقــديظهــراالخــتالففــيالنســبمــنحيــثانتشــاراإلعاقــة،وقــديعــودإلــىغيــابإحصــائيات

دقيق ــةف ــيظ ــلاألوض ــاعالص ــعبةالت ــييع ــانيمنه ــاالفلس ــطينيون،وم ــايترت ــبعل ــىذل ــكم ــنتن ــوع

اإلصاباتالتيأدتإلىإعاقةجزئيهأوكليهبمختلفاألنواع،مماتسببفيزيادةعددذوياإلعاقة 
(و ازرةالتربيةوالتعليمالعالي.)11:2017،

 2.2.5خصائص ذوي إعاقة ومتطلباتهم:

كلمـة متطلبـات فـياللغـةالعربيـة،كمـاجـاءفـيمعجـماللغـةالعربيـةالمعاصـرةمـن(طلب)،

متطلبــاتالحيــاة:أيمقتضــياتهاوحاجياتهــا،ومتطلبــات:مفردهــا(متطلــب)،ويقصــدبهــاأمــر،أوعمــل
يطلـبتحقيقــه،وهـوشــيءأساسـيالغنــىعنــه(عمـره،)1407:2008،وفــياللغـةاإلنجليزيــة،كمــا

جاءفيمعجملونجمان،LongmanفالمتطلبRequirementهـوالشـيءالـذيهـوشـرطمطلـوب
وأساسيوعليةيجبتوافرهفإنجازالشيء( .)Mayor, 2010: 1230
إنالنظرةالنمطيةالسلبيةمنقبلالمجتمعنحوهـذهالفئـةما ازلـتتحاصـرهاوتحـدمـنالتنميـة

والوصولالىالتطوروالمعاصرةللمستجداتالتربوية،فالبدمنالنظرالىاألمورمنجديـدمـنزاويـة
مغايرةلنجدالحلولالتيتناسبخصوصيةوفلسفةالمجتمعالتييعيربهااألشخاصذوياإلعاقة .
والج ــديربال ــذكرأنمب ــادئحق ــوقاإلنس ــانف ــيالمس ــاواةوتك ــافؤالف ــرصب ــينأفـ ـرادالمجتم ــع
ض ــمنتألش ــخاصذوياإلعاق ــةحقه ــماألص ــيل وكفلت ــهالشـ ـرائعالس ــماوية،فبدأاإلس ــالمبه ــذهالنظـ ـرة

أمرنـااهللعـز
المغايرةالىكونهانساناًوكائناًمكرماًلقولةتعالى﴿سورةاألسـراء(:﴾70ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيي آََ َ)،و 
وجـلبكتابـةالكـريماالنميـز،فكـرمهـذااآلدمـيولــميميـزهبـينأفـرادمجتمعـهالبلونـهوالبجنسـهلقــول
الرسولصلىاهللعليهوسـلم( إِنَّ اللَّه ال يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَاَِكُمْ و ال إِلَى صُيوَرِكُمْ ولَكِينْ يَنْظُيرُ إِلَيى قُلُيوبِكُمْ) رواهمسـلم.وانمـامقيـاس
األفضــليةعنــداهللهــيالتقــوى﴿ســورةالحج ـرات(﴾13إِنَّ أَكْ يرَمَكُمْ عِن يدَ اللَّ يهِ أَتْقَيياكُمْ إِنَّ اللَّ يهَ عَلِيييمب خَ يبِ ب) وكــانالتــأثير
الواضحبتوجيهتعاليماإلسالمبعدماستثناءذوياإلعاقةعنبقيةبنيآدم،إذكرمتالبشريةكلها .
وعلىصعيدو ازرةالتربيـةوالتعلـيمفقـداهتمـتمنـذتأسيسـهابالطلبـةمـنذوياإلعاقـة،فأنشـأت
ـيبه ــذهالفئ ــةودمجه ــمف ــيالنظ ــام
قس ــماللتربي ــةالخاص ــةض ــمناإلدارةالعام ــةللتعل ــيمالع ــام،ليعتن ـ ّ
التعليميالعام،وتقديمالدعمالنفسي،واالجتماعي،واألكـاديمي،وتـوفيرالبيئـةالمالئمـةلهـم،وقـدكـان
ّ
منأولوياتهذاالقسمتخطيطواعدادبرامجلذوياإلعاقةليتمتنفيذهافيمدارسفلسطين .

(وزارةالتربيةوالتعليمالعالي )11:2014،
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وانســجاماًمــعالمبــدأالعــالميحــولالــدمج،ودعــمحــقالمشــاركةوالتمكــينوعــدمالتمييــزفــي

التعلـيم،فقـدقامــتمعظـمدولالعـالمبإصــالحالـنظمالتربويـةوتجديــدهاوكـانذلـكمــنخـاللاجـراءات
متنوعةذكرالخطيب()2010أهمها :
 .1إعــادةالتفكيــرفــيالنظــامالتربــوي،بحيــثيــتمتعديلــهمــننظــامجامــدالــىنظــاممــرني ارعــي
الحاجاتالفردية.

 .2إعــادةالنظــرفــيالمفــاهيمالتربويــةوالتنظــيمالصــفيالمدرســي،بحيــثيــتمتوظيــفمــاقدمتــه
البحوثالعلميةحولالتعليمالفعالوالمدارسالفعالة.
ّ

 .3التأكيــدعلــىحــقجميــعالطلبــةفــيالــتعلمضــمنإطــارالمــنهجالمدرســيالعــام،وعــدمالتركيــز
علىجوانبالضعففياداءالطلبةلذوياإلعاقة.

 .4إعــادةالتفكيــربــالتنوعواالخــتالفبــينالطلبــةفــيالحجـرةالصــفيةبحيــثيــتمتقبلهمــاواالحتفــاء
بهمابدالمنرفضهما،معاعادةالنظرفـيمعـاييرالممارسـةالميدانيـةعلـىأنتسـمحبتـوفير

الفرصالكامنةلجميعالطلبةللتعلمبنجاح(الخطيب)89:2010،

وتـرىالباحثـةأنجـزءاً مـنالمجتمـعقـديغفـلعـنالجوانـباإليجابيـةللتكافـلاالجتمـاعيرغـم

امك ــانيتهملتجس ــيدهاعل ــىأرضالواق ــعم ــنخ ــاللفهمه ــمليكونـ ـوامس ــاهمينوف ــاعلين،ل ــذاالب ــدم ــن

إجهاضالصورة الذهنيـةالسـلبيةاتجـاهذوياإلعاقـةوالنظـرإلـيهمبإيجابيـةتسـمحبالقضـاءعلـىجميـع
مايعيقاستثمارهذهالطاقاتالبشرية .

 2.2.1العقبات التي تواج ذوي االعاقة:

إنالمجتمعالفلسطينيكغيرةمنالمجتمعاتيواجهمشكالتوتحدياتفيمايخصاألشـخاص

ذوياإلعاقة،وقدتتدخلفيتعقيدوتناثرالجهودنظ اًرللوضـعاالقتصـاديالسـيءالنـاتجعـناالنقسـام
والحصارليضربفيالبنيةالتحتيةللعمليةالتربوية .

وهنانرىأناألطفالمنذوياإلعاقةيواجهونحولالعالمصعوبةفيالوصولإلىالمدراس
10م ـراتأكثــرمــنأق ـرانهممــنغيــراإلعاقــة،وفــيحــالوصــولهمإليهــايتعرض ـ ونإلــىالتســربمــن

المــدراسفــيمرحلــةمبك ـرةمقارنــهبــأقرانهم،ويعــزىهــذااألمــرغالب ـاًإلــىعــدممواءمــةالبنيــةالتحتيــة

للمدارسالستقبالهمإضافةإلىضعفالوعيمنمجتمعاتهموالمدرسينعناحتياجاتهمالتعليمية .

) (Plan international , 2017

"ويصعبالتعرفإلىالحاجاتالتعليميةللطلبةبصورةعامةمنذوياإلعاقـةواألطفـالمـنهم

بصــورةخاصــة،حتــىيمكــنإعــدادالب ـرامجالتربويــةالمناســبةلمواجهتهــا،فنجــاحالــدمجيعتمــدإلــىحــد
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كبي ــرعل ــىاس ــتخدامبـ ـرامجتربوي ــةمناس ــبةلمواجه ــةحاج ــاتهماألكاديمي ــةواالجتماعي ــةوالنفس ــيةف ــي

الصفوفالعادية،فلكلطالبقدراتهالعقليةوامكاناتـهالجسـمية،وحاجاتـهالنفسـية،واالجتماعيـةالفريـدة
فوضعهمفيالمدرسةالعاديةليسكافياًلتحقيقالدمج"(و ازرةالتربيةوالتعليمالعالي )12-11:2014،
"ويشيرقانونحقوقاألشخاصذوياإلعاقةرقم4لعام()1999إلىحقوقاألشـخاصذوي

بالحياةالحرة،وفـيالعـيرالكـريم،والوصـولإلـىالخـدماتعلـىأسـاس
اإلعاقة(وواجباتهم)فيالتمتع
ّ

متساومعالمـواطنينمـنغيـرذوياإلعاقـة،ويحظـرالحرمـانمـنالحقـوقعلـىأسـاساإلعاقـة.ومـع
ذلـك،التـزالهنـاكثغـراتفـيالسياسـاتوالتشـريعات،وتحـدياتتواجـهالتنفيـذ،ممـايجعلهـممـنالطلبــة
المهمشينبشكلخاصمعرضينلخطرعدمالوصولإلىالتعليمأوعدمإكمالتعليمهم" .

(و ازرةالتربيةوالتعليم)16:2015،

ومنهذاالمنطلقومعوجودالقوانينواقرارهاوعليهفـإنالـو ازرةتتـيحخـدماتهاالتعليميـةلجميـع
الطلبةوخاصةذوياإلعاقةالقابلينللتعلم،وتساويجميعالمواطنينوالمواطنـاتفـيالتمتـعبالخـدمات
اءأكانبسببالجنسأماألصلأماللغةأم
التعليمية،وتمنعمنعاًباتاًأيشكلمنأشكالالتمييز،سو ً
الدينأمالعقيدة،حيثتقومالو ازرةبتوفيرالخدماتالتعليميةلجميـعالمـواطنينمـندونتمييـزوفـقمـا

جــاءفــياتفاقيــةاألمــمالمتحــدةفــيديســمبر()2006بشــأنحقــوقاألشــخاصمــعاإلعاقــة وبروتوكــول
المتـداول )(UNITED NATIONدلكـنومـعذلـكتتواجـدالمشـكالتالتـيتحـدمـنوصـولحصـول
طلبةذوياإلعاقةعلىخدماتهم .
ويمكن تقسيم العقبات التي تواج اشخاص ذوي اإلعاقة الى اآلتي:

أوالا :عقبات نفسية:

إن إنجـابطفـلذياعاقـةتعــدتجربـةمؤلمـةلألهـل،وقــدتكـونللـبعضالوصـمةاالجتماعيــة

التــيتالحــقالطفــلذياالعاقــةاليكســرهااالنفســيةقويــةواهــلداعم ـ ونللطفــل،ألنــهكلمــايالحــق
الطف ــلم ــنذوياإلعاق ــةبنظـ ـراتس ــلبيةف ــإنذل ــكيع ــززعن ــدهاالنعزالي ــةواالنس ــحابم ــنالمجتم ــع،
فالمنافسةاليوميةالتييتلقاهاطلبةذوياالعاقةمناقرانهمبـدونإعاقـةقـديشـكلمجهـوداعظيمـامـن
الضغطالنفسيعلىذوياإلعاقة .
وف ــيد ارس ــةغـ ـراب()2007للمش ــكالتالنفس ــيةالت ــييوجهه ــاأش ــخصذوياعاق ــةبغــزةفق ــد
حصــلتمشــكلةالخجــلعلــىأعلــىاألوزانالنســبيةيليهــامشــكلةالقلــق،ومشــكلةالعزلــةاالجتماعيــة،
ومشكلةعدمالدافعيةنحوالدراسةوحصلتمشكلةالعدوانيةعلىالمرتبةاألخيرة .

(غراب .)556:2007،
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قــدأكــدتالد ارســةبخــر()1995بــأنعــدمتكييــفطلبــةذوياعاقــةمــعاق ـرانهمفــيالبيئــة

المدرسيةقـديخلـقضـر اًرنفسـياقـديرتـدسـلباعلـىاألداءاألكـاديميممـايعمـقحالـةالفشـل،ويجهـض
الًأنتكونعبئاً .
ايامكانيةلتعليمهمواالستفادةمنالطاقاتالبشريةالفاعلةداخلالمجتمعبد 

(بخر )544:1995،

وعليــةتشــيرالباحثــةإلــىأناإلعاقــةالتــيتصــيبهــذهالفئــةإعاقــةفــياألعضــاء،وهــيالتــي
أدتالىقصوروظيفيبنسـبمتفاوتـةبـينكـلمـنهم،لكـناإلعاقـةالحقيقيـةهـيبطريقـةالتفكيـرالتـي
ينهجهاكلفرديدفعهذهالفئةإلىالشعوربهذهالمشاكل،لتتكونلدىهؤالءاألشخاصالسلبيينالذين

لـ ــديهمإعاقـ ــةالعق ـ ــولالإعاقـ ــةاألعضـ ــاءكم ـ ــاقـ ــالس ـ ــبحانهوتعـ ــالىعـ ــنإعاق ـ ــةالنفـ ــوس﴿:س ـ ــورة
األحقاف (.﴾21ولَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَيا
أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) 
يوضـ ــحالخطيـ ــب()2006أنمـ ــنهـ ــذهالمشـ ــاكلاألساسـ ــيةفـ ــيفلسـ ــطينهـ ــيردودافعـ ــال
المجتمععامةواألهلخاصةاتجاهاإلعاقةونظرتهملهـاسـواءبـالعجزواالعتمـادعلـىالغيـرممـايولـد
عبئاً،أونظرةشفقهتدفعذوياإلعاقةوذويهمالىالسـلبية،وهنـايرتكـزبشـكلأساسـيعلـىوعـيذوي

اإلعاقــةالــذاتيوادراكحقيقــةاإلعاقــةلمــالهــامــندورفــيزيادتهــا وبأهميــةتلبي ـةالمتطلبــاتالتربويــة
والمهنيةمنأجلنفسهوذويهومناجلخدمةالمجتمع(الخطيب .)256:2006

ثاني ا :عقبات اجتماعية:
ألنالكثيرمناألهاليتحيطهمالكثيرمنالتوجساتبعدماألمانعندتنشئةأطفالهممنذوي
اإلعاقــةفقــدصــرح%70.2مــناألشــخاصذوياعاقــةبــأناألهــلكــانواطرف ـاًفــيعــدمدعمهــمفــي
االلتحــاقب ـالتعليمالنظــاميبحيــثيوجــد%30.7مــنا وليــاءامــورالطلبــةذوياإلعاقــةيبيح ـ ونبعــدم
رغبتهمبتشجيعابنائهمبااللتحاقبالمدارسالعامةعوضاعنالمدارسالمتخصصةلـذوياإلعاقـةوقـد

يعزىذلكللعاملاالجتماعيوالوصمةالتيقدتكونهاجسـاًلـبعضاهـاليذوياالعاقـة،وعلـىالـرغم

مـــنهـــذهالنســـباالان%55.1شـ ــجعواابنـ ــاءهمفـ ــيارتيـ ــادالم ــدارسالحكومي ــةو%21.3فضـ ــلوا
المدارسالمتخصصةلألشخاصذوياعاقة( )diakonia/nad:2011:27-25
"أمااتجاهاتالقـائمينعلـىالعمليـةالتربويـةبالمـدارسفـإنلـديهمصـعوبةفـيتغييـراتجاهـات
القائمينعلىتربيةالطلبةنحوالغرضمنالمدرسةلهذهالفئة،وكيفيةتحقيقهاألهدافواسـعةالنطـاق

تمتدلتشملتربيةذوياإلعاقةفيثناياها،ويتطلبذلـكالعديـدمـناإلجـراءاتيتمثـلأهمهـافـيإعـداد

المعلمــينإعــداداًمناســباً،ويتطلــبذلــكأيض ـاًالعمــلعلــىتغييــراتجاهــاتكــلمــنلــهعالقــةبالعمليــة
التربويــةمــنمعلمــيومــديريالمــدارسومش ـرفيالتربيــةالخاصــةومرشــديالتعلــيمالجــامعوالمرشــدين
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التربــويينوأوليــاءاألمــوربحيــثيســهمونبصــورةإيجابيــةفــينجــاحإدمــاجهمفــيالتعلــيمأواعــدادهم

بيةوالتعليمالفلسطينية)13:2008،
لالندماجفيالمجتمعأيضاً"(و ازرةالتر 

وقدأوضحتدراسةعوادة()2007بأنمانسبته%21.6منأفرادالعينةمنذوياإلعاقـة

فــيفلســطينتعــزوأســبابعــدمإكمــالتعلــيمهملعــدمتقبــلالمحــيطاالجتمــاعي،وقــداحتلــتاألســباب
األسريةالسببالثانيفـيأسـبابعدمإكمالالدراسةحيثكانتنسبةاألفرادالذينيعزوهالذلكبنسبة

( %18.4عوادة)80 :2007،
وت ــرىالباحث ــةأناألم ــورالت ــييج ــباننلبيه ــااجتماعي ــاكحاج ــةم ــناالحتياج ــاتالخاص ــة
بأشخاصذوياعاقةحذفمصطلحاتمتدارجةومألوفـةفـيتسـميةهـذهالفئـةبألقـابمنهـا"معـاق"او

"عاهة"او"معتوهين"او"غيرالعاديين"منكافةالقـوانينوالتعـامالتالحكوميـة،واسـتبدالهبمصـطلح"
ذوياإلعاقــة"هــومبتغــىشخصــيلتلــكالفئــاتمــنأبنائنــا،وايضــاعــالميلنشــرثقافــةالتضــامنال

الشفقةاوالعجـزعلـىأنيـتمتحديـدالمصـطلحاتبوضـعتعريفـاتمحـددةواضـحةلكـلفئـةمـنفئـات
ذوياإلعاقةتحددمالمحها،والصفةالطبية،والتعليمية.تزامنامعالتضخمالسكانيفيفلسطينعامة
وغزةخاصةيتوجبوجودقاعدةبياناتوطنية.
ليضيفكلمنسرطاويوزيـدان()2000علـىانهـذهالمسـمياتلهـاجوانـبسـلبيةوتتبعهـا

وصــمةالعــاراالجتماعيــةالتــيتولــدمــعاطفــالذوياإلعاقــة،فهنــانــرىبعضــهميســمونهم"بأبلــه"او
"األحمــق"او"الكســيح"اوحتــىلــوكانــتمــنبــاباإلحســانوالشــفقةفقــديصــبه"بأقــلحظــا"كــأناهلل
ابــتالهمبهــذهالــدنيابهــذهاإلعاقــةوغالبــاوضــعالطلبــةفــيبيئــةتعليميــةمالئمــةليعيــدإطــالقالتســمية

السليمة(سرطاوي،زيدان )29:2000:
وعليةتتمنـىالباحثـةضـرورةعـدمإطـالقبعـضالمسـمياتعلـىذوياإلعاقـةألنذلـكيـؤدي

الىانسحابهممنالمجتمع،واالتجاهنحومشاكلنفسيةأشـرنااليهـامثـلاالنطوائيـةوالعدوانيـة،كمـاان
مش ـاعرالشــفقة ويمك ـنهممــنشــعورالعزل ـةأوالتجاهــلاالجتمــاعييجــرحمشــاعرهمويقلــلمــنشــأنهم
بشكلغيرمباشر،لذامنالضروريتشجيعاألسرةبإلحاقابنـائهمذوياإلعاقـةفـيبـرامجالمؤسسـات

التربويةبهدفالتمكينالمجتمعي.
ونلــتمسمــنالمبــادراتالتــيقــدمتهاهيومــانانكلــوجن) (HIخلــقبيئــةمواتيــةلــدعمالتعلــيم

الجامع،منخـاللتشـريعالسياسـاتواالسـتراتيجياتالشـاملةلعـدةالقطاعـاتالتـيتحـدمـناالسـتبعاد،
ومــنأهمهــاقطــاعالتعلــيممــنخــاللوضــعسياســات )(ECCEوم ـواردإضــافيةلــدعماألطفــالذوي

اإلعاقــةفــيالــذهابإلــىالمدرســة،أيخطــطالحمايــةاالجتماعيــةوب ـرامجالتأهيــلالمجتمعــيورعايــة

الطفولةالمبكرةوالتعليمأوحتىالبرامجالصحية )6،2017:HI(.
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وتـ ــرىهنـ ــاالباحثـ ــةأنمـ ــنالمؤكـ ــدأنـ ــهيوجـ ــدفـ ــرقبـ ــينمفهـ ــومذوياإلعاقـ ــةومفهـ ــومذوي

االحتياجاتالخاصةتوضحهفيمايلي:

 oيوجدفرقبينمفهومذوياإلعاقةومفهومذوياالحتياجاتالخاصة،فمفهومذوياالحتياجات
الخاصةأعموأشملمنمفهومذوياإلعاقةلتضمليسفقـطاصـحاباإلعاقـةبـلتضـمايضـاً
الموهــوبينوالمتفــوقينلتعبــرعــناالحتياجــاتالتــيتتطلــبمــنخــدماتيحتاجونهــاكــاألدوات

المســاعدةالتــيتــأهلهملالنخـراطبــالمجتمعوممارســةحيــاتهماليوميــةمثــلاألشــخاصمــنغيــر

ذوياالحتياج ــاتالخاص ــة،ولك ــنوبغ ــضالنظ ــرع ــنطريق ــةاس ــتعماله ــذاالمص ــطلح،م ــن
ـمأننتــذكرأناألطفــالهــمأطفــالقبــلكــلشــيء،س ـواءإنكــانلــديهمإعاقــةأوبــدون
المهـ ّ

اعاقة.

 2.2.1.1عقبات تعليمية تربوية:
تبنتو ازرةالتربيةوالتعلـيمنهجنـاجامعـاًللتعلـيم،انطالقـامـنإيمـانهمبـأنتقـديمالتعلـيمالنـوعي

لكــلم ـواطنفــيفلســطينســيتحققبإصــالحنظامنــاالتعليمــيليصــبحنظام ـاًتعليمي ـاًجامع ـاًوصــديقاً

المرحببجميعالمتعلمينبحيثيدعمهمفيبيئاتالتعلمالعامة،ويقدمفرصالتعلمالمسـتجيبة
للمتعلم ّ
الحتياجاتهم(عبرأساليبالتعليموالتعلم،والمنـاهج،ونظـمالتقيـيمالمرنـةوالمتوائمـة،ضـمنبنيـةتحتيـة

سهلةالوصولوآمنةومرحبة)ويسعىبفعاليةلمواجهةجميعأشكالالتمييزفيالتعليمووقفها .

(وازرةالتربيةوالتعليم )4:2015،

ومــنخــاللبعــض ِّ
الد ارســاتوالوثــائقالرســميةالتــياطلعــتعليهــاالباحثــةاســتطاعتصــياغة

مجموعةمنالنقاطالتيتعكسواقعومشاكلتعيقالعمليةالتعليميةلذوياإلعاقـةفـيمـدارسالعامـة،
وهذهالنقاطهي :
 .1التســـرب:إنالتفاع ــلاالجتم ــاعيالس ــلبيالن ــاتجع ــناتجاه ــاتغي ــرمرغ ــوببه ــانح ــوذوي
اإلعاقةمنقبلالمجتمععامةوطلبةالمدارسخاصةأدتالىشعورالطالببأنهناكفجوة

بينمـاينقصـهالكثيـرمـنالتقـديرواالحتـراموبـينمـايـؤديلألسـفالـىالتسـربمـنالمـدارس
وتحققالهدرالتعليمي .
ورغـموجـودقـانونالطفـلالفلسـطينيرقـم)2004(7الـذييـنصأحـدمـواده الحـدمـنالتسـرب
واآلخــرلضــمانوصــولاطفــالذوياإلعاقــةللتعلــيمالعــام(و ازرةالتربيــةوالتعلــيم)14:2015،ليشــكل
هذاالقانونمرجعيةقانونيةللطلبةذوياإلعاقة،إالأنـهالتـزالنسـبةالتسـربلـديطلبـةذوياإلعاقـة


حســبمــاوردفــيد ارســةللمؤسســةالنرويجيــةديكونيانــاد()2011تصــلالى%44مــنالــذكورذوي
اإلعاقةتسربوامنالمدارسمقارنـهبنسـبة%28.1لإلنـاثفـيمدينـةغـزةوشـمالها ،وتزيـدهـذهالنسـبة
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لتصـلإلـى%75فـيجنـوبقطـاعغـزة)(Diakonia: 2011:27-28وفـيإحصـائياتآخـرىحديثـة

لعــام()2017أكــدتأن%27.2مــنأطفــالذوياإلعاقــةمــابــينعمــر17-6فــيمحافظــاتغ ـزة
يقعونضحيةالتسرب%26،منهمذكورو%21منهممناإلناث 
(الجهازالمركزيلإلحصاءالفلسطيني .)2018،
 .2الممارسات الدامجة السلبية :وأوضحت دراسةديكونياأيضا أن مانسبته %97.2منذوي
اإلعاقة قد صرحوا باعتقادهم الجازم بأن لهم الحق في الحصول على فرصة لاللتحاق
%منهمبأنهملميستفيدوا منالخدماتالتعليمية%22.5،

بخدماتالتعليم،فقدأكد 18.5

منهمفيغزة،و%15.5منهمبالضفةالغربية،عالوةعلىذلكتشيرالدراسةإلىانالفتيات
أكثرعرضةللتسربالمهني) )Diakonia:2011:23
 .3عدم وجود قاعدة بيانات :الطلبةذوياإلعاقة شكلواأقلمن 1 %فقطمنالمجموعالكلي
للطلبة في المدارس الحكومية ،في حين أن المسح الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطينيسنة 2011وجدأنهم يشكلون%7منمجموعالسكانفيفلسطين ،وتوحيهذه

األرقامبأنهناك العديدمناألطفالذوياإلعاقة الذينيبدوأنهمالينتظمونفيالمدارس

الحكومية في فلسطين(و ازرة التربية والتعليم )22 :2015،وعلى ذلك ،يجب أن توجد قاعدة
بياناتيجريتحديثهابدقةلتسجيلالمعلوماتعناألطفالذوياإلعاقة.
.4

معوقات بشرية :على الرغم من أن نسبة صغيرة فقط من الطلبة ذوي اإلعاقة يحتاجون
مجهوداً أويستهلكالتركيزعليهممنوقتالمعلمين،إالأنبعضالمعلمينيشعرونبالقلق
إزاءقضاياالصحةوالسالمةالمهنية،علىسبيلالمثال.فإنهميخشونمنأنيزيدالطالب

ذوياإلعاقةمنمسؤولياتالعملويشكلونأعباءعلىواجباتهمالمهنية.

)(Anthony et al.2007: 2

وترىالباحثة أنهحتماًالبدمنوجودنشراتتتضمنعدداًمـناإلرشـاداتالعمليـةحـولكيفيـة

تعلــيمطلبــةذوياإلعاقــةالمختلفــةلتحقــقشــموليةالتعلــيم،ألنطلبــةذواإلعاقــةاليشــكلونمجموعــة
متجانسة،حيثأنهاليوجدهناك(حلواحديناسـبالجميـع).لـذلكمـنالمهـمأننجـرباسـتراتيجيات
مختلفةإليجادتلكالتيتنجحفيتحقيقمستوىموحدبالنتائجالتعليميةبينجميعالطلبة .
 2.2.1.2عقبات الحواجز البيئية:
عندتطبيقمفهومالتكاملبالعمليةالتعليمية،لتحقيقالترابطبطريقـةسلسـةللتفعيـل،فالبـدمـن
حصرالبيئةالتعليميةبشكلعامبتخطيطللبرامجوطـرقتنفيـذهالتحقـقمبتغـىالتـرابطوالتكامـل ،ومـع
56

المكونــاتالماديــةبشــكلخــاصلتلبــياحتياجــاتوخصــائصالطلبــةباإلضــافةإلــىزيــادةالطلــبعلــى
التعليمالناتجمنتضخمعددالسكانالسنوي .

ويقّرقانونالطفلالفلسطينيرقم)2004(7علىحقاألطفـالالفلسـطينيينمـنذوياإلعاقـة

فيالتعليموالتدريببنفسأماكنالتعليمالمعدةألقرانهممنغيرذوياإلعاقة(،المادة()41منقانون

رقم(.")7و ازرةالتربيةوالتعليم)14:2015،

إضــافةإلــىذلــكمنــذ()2008وعلــىصــعيدالتربيــةوالتعلــيمالعــاليفقــداهتمــتمنــذتأسيســها

بالطلبةذوياإلعاقةفأنشأتقسماًللتربيةالخاصة،ضمناإلدارةالعامةللتعليمالعامليعتنيبهذهالفئـة
فــيدمجهــمضــمنالنظــامالتعليمــيالعــاموتقــديمالــدعمالنفســيواالجتمــاعيواألكــاديمي،وتــوفيرالبيئــة

الماديةلهم(.و ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية .)23:2008،
 2.2.1.3عقبات طبية:

ولقدأشارالتقريرالسنويلمنظمةالصحةالعالمية()W.H.Oإلىتدهورصحةطفـلمـاقبـل
المدرســةنتيجــةلعــدموعيــهبعوامــلالصــحةوالســالمةواألمــانوالوقايــة،وافتقــادهللســلوكياتالصــحية،
وعدمتوافربيئةصحيةآمنةفيكثيرمنالدولالعربية(فهمي )38:2010،

والــنقصالنــاتجلعــدموجــودمعلومــاتكافيــةعــنأشــخاصذوياعاقــة،يعمــلعلــىالحــدمــن

االستفادةمنقبلهمعلىالخدماتالصـحيةاوحتـىالمواصـالتالمقدمـةمـنو ازرةالصـحة،ممـايـؤدي

الىارتفاعالتكاليفوعدموجودتأميناتصحيةتغطيهذهاالحتياجات( )UNICEF, A, 2016:11
وق ــدع ــانىذوياإلعاق ــةم ــناإلهم ــالالمتعم ــد،خاص ــةف ــيالفتـ ـرةالت ــيكان ــتتخض ــعفيه ــا

القطاعاتالصحية،واالجتماعية،والتنمويةلمايسمىباإلدارةالمدنيةاإلسرائيلية،ومنذتأسيسالسلطة
الوطنيةالفلسطينيةعام 1994بدأاالهتمامبذوياإلعاقةودمجهمفيالمجتمع .

(و ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية )3:2008،

وعليهتكشفالنسبإجراماالحتاللبحقالمـواطنالفلسـطينيالـذيكـانسـبباًمباشـ اًرفـيرفـع

نسبةذوياإلعاقةبهجماتهالباغتةعلىالمدنيينوخاصةفـيحـرب()2014فقـدكانـتنسـبة%7.6

مــنهــذهاإلعاقــةالناتجــةعــنالهجمــاتعقليــة،وايضــا%4.6مــناإلعاقــةالحركيــةكــانســببهاهــذه
اإلعتداءات%4.2،مننسبةاإلعاقةالبصريةتتحملوزرهااالحتاللاإلسرائيلي .
()UNICEF, A, 2016: 22-23
ويالحظمماسبقأنعمليةدمجذوياإلعاقةفـيالمـدارسليسـتبـاألمرالهـينومـعذلـكفـإن
مشـواراأللــفميــليبــدأبخطــوة،وبــدالًمــنأن"نلعــنالظــالمالبــدمــنأننشــعلشــمعة"،فهــذهالمقولــة

للزعيمالصينيماوتسيتونغاوهذامارأيناهاليوممتجلياًفيالصـينبعظمتهـااالقتصـاديةوالعسـكرية،
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لذاالبدمنمواجهةهـذهالتحـدياتبـاإلرادةواالعتمـادعلـىاهللعـزوجـلثـمعلـىالمجتمـعلتقـديمكافـة
التسهيالتلخدمةهذهالفئةوالتيستعودبالخيرعلىنفسهاومنثمعلىمجتمعها .

تعقيب على المحور الثاني:
يعداإلطالععلىموضوعاإلعاقةيبـينللباحثـةأنهنـاكتشـتتوارتبـاكحـولمفهـوماإلعاقـة
مــنقبــلبعــضالتربــويينوالمنظمــاتالتــيتمثــلأشخاص ـاًذويإعاقــة،مثــلمتــىوكيــفتفنــدإعاقــة
اإلنسانكماطرحتهامنظمةالصحةالعالمية،ولكـنمـاهـومتفـقعليـةعنـدالمهتمـينفـيهـذاالمجـال

أنهناكقصوريفرضوجودمتطلباتيطالببهاالمجتمعوالبيئةأشخاصامنذوياإلعاقةللتأقلم .
وهناالبدأننعيأنمنأهمواجباتنااالجتماعيةأننوسمتفاعالتنابتقديمالتسهيالتللتـأقلم،

البطرحالشروطوالعقباتفيطريقهمفقط،وذلكلهدفالتعايربشكلفعالوالقدرةعلىالتكيفوفق
رغباتهموليسوفقضغوطالمجتمعوالبيئةواحتياجاتهم .
وتمتازاإلنسانيةفيالتعاطيمعموضـوعاإلعاقـةبتـذليلالكثيـرمـنالمشـكالتالتـييواجههـا
أشخاصذوياإلعاقة،واليقصدأنتدرجتحتبنـدالشـفقةواإلحسـان،إنمـااالعتـرافبحقـوقهمواألخـذ
بأيديهمنحوممارساتإيجابيةمنجميعاألقطابحتىيكونمنصفاًبمافيهالكفايةفيوطننا .

وهنــانلمــسفــيأطفالنــاغيــرالملتحقــينبالمــدارسغصــةمــنعــدماإلنصــاف،فعنــدمايســجل
الطالـبمـنذوياإلعاقـةفــيالمـدارسالخاصـةالتــيغالبـامـاتكـونبعيــدةعـنعـائالتهموأصــدقاءهم،
ولكــنبالمقابــلإذاالتحــقعــددمت ازيــدمــناألطفــالمــنذوياإلعاقــةبالمــدارسالعاديــةحيــثيلعبــون
ويتعلمونوينمونمعأقرانهممنغيرذوياإلعاقة،فإناإلنصافوتكافؤالفرصيتمتحقيقها،ولتأمين

حصولجميعالطلبةعلىتعليمجيدالنوعيةفيالمدارسالعاديـة،فعليناأنالنغفـلمـنضـرورةإعـادة

النظربعينناقدةإلىسياساتالمدرسةوممارساتهاللتأكدمنأنهاتدفعباتجاهتنميـةجميـعالمتعلمـين
ومشاركتهمبمنفيهمذوياإلعاقة .
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تمهيد
لقدتعددتاآلراءووجهاتالنظربشأندمجذوياإلعاقةفيمدارسالتعليمالعاديةفهناكمن

يناصــرهعلــىحــينيوجــدمــنينتقــده،لتتذبــذباآلراءمــعتقــديممبــرراتلهــذهالتوجهــات،وفــياآلونــة
األخيـ ـرةب ــدأأس ــلوبال ــدمجيحظ ــىباهتم ــاموقب ــولالكثيـ ـرينم ــنروادالتربي ــةسـ ـواءعالميـ ـاًأوعربيـ ـاً،

وامتثــااللمبــدأتكــافؤالفــرصثــمالمســاواةالتــيهــيالمســعىاألساســي،البــدمــنالســعيللنيــلبحقــوق
هؤالءاألطفالوألنالمدرسةالعاديةهيالمكانالتربويالطبيعيالذييمكنأنينشأفيةجميعالطلبـة

للقضــاءعلــىالمشــكالتالنفســيةواإلجتماعيــةواإلقتصــاديةالناتجــةعــنعـزلهم،لــذايجــدردمجهــمدون
النظرإلىنوعإعاقتهمسواءكـانمـنفئـة:ذويصـعوباتالـتعلمأوذوياإلعاقـةالحركيـةوالبصـرية

والسمعية .

ولكـييــتمتطبيــقعمليـةدمــجبشــكلناجحـاًالبـدمــنتوضــيحالغايــةوالهـدفمــنالــدمجبشــكل

عــاملجميــعالفئــاتالمجتمع،لــذاجــاءهنــاالبحــثللفــتاألنظــارلمــاهــومهمل،وهــذامــايســوقالباحثــة
للحديثعنالتوجهاتلدمجطلبةذوياإلعاقةمعالطلبةبدونإعاقةبالتعليمالعام .

توجهات سياسة التعليم الدامج:
ةإلىارتفاعنسبةاألطفالذوياإلعاقـةالنـاتجعـنالحـروبالمتتاليـةالواقعـةعليـه

سبقاإلشار

فيفلسـطين ،وفـيظـلالحصـارالمفـروضعليـهوالـذيإنعكـسعلـىالوضـعاإلقتصـاديواإلجتمـاعي

ممادفعالكثيرمنهمأالينتظمبالمدارس،وانمعدالتالتسربفيصفوفهم مرتفعةممايتطلبمزيـداًمـن
الد ارســةوالتوجهــاتوالبيئــة،ومــايجــبالقيــامبــهليصــبحالتعلــيمأكثرمالءمــةواســتجابةإلحتياجــاتذوي
اإلعاقــة،فلقــدخصصــتفلســطين%5مــنموازن ـهالتعل ـيملتحســينجودتــهبشــكلخــاصوفق ـاًلتقريــر
المراقبةالعالميلسنة( (UNESCO &UNGEL, 2014 :23))2014-2013

والجـديربالــذكرفقــدالتزمـتو ازرةالتربيــةوالتعلــيمالعــالي-منـذأنتســلمتالســلطةالفلســطينية

الوطنيةمسئ ولياتهافيالضفةالغربيـةومحافظـاتغـزةعـام1994بمبـدأالتعلـيمللجميـع،بإعتبـارهحقـا
مـنحقــوقاإلنسـانغيــرقابـلللمصــادرة،مسـتندةعلــىفلسـفتهاذاتالطــابع اإلسـالميومنفتحــةعلــى
اإلتجاهاتالعالميةبإعتبارأنالتعليمحقمنحقوقاإلنسانغيرقابلللمصادرة .

وجاءقانونالطفلالفلسطينيرقم(2004)7مادة()41ليقربحقاألطفالالفلسـطينيينمـن

ذوياإلعاقـةفــيالتعلــيموالتـدريببــنفسأمــاكنالتعلـيمالمعــدةألقـرانهممـنغيــرذوياإلعاقة ،وقــدجــاء

الق ــانونالمع ــدل()2005ال ــذييكف ــلبح ــقك ــلاألفـ ـرادبالوص ــولإل ــىالتعل ــيم،وذل ــكلمن ــعالتس ــرب
وتساويالفرص،وضمانوصولذوياإلعاقةإلىالتعليمالعام .
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وضعتو ازرةالتربيـةوالتعلـيمالفلسـطينية()2015هـذهالسياسـةفـيسـياقالتشـريعاتالوطنيـة

والدوليــةلتحــددالتـزامو ازرةالتربيــةوالتعلــيمالعــاليبــالتعليمالجــامعبشــرطم ارعــاةالفــروقالفرديــة،وتلبيــة
االحتياجــات وذلــكلتحقيــقتكــافؤالفــرصممــادفــعبتوجهاتهــانحــوإج ـراءتغي ـراتأساســيةإنطالق ـاًمــن

مبــادئمتفــقعليهــاعالمي ـاً وتلبيــةمتطلبــاتتحقيــقهــدف(التعلــيمللجميع)،كمااتجهــتالــو ازرةبتعيــين
كوادر(مرشديتعلمجامعودامج)وتنميةالقدراتللعاملينمنالمعلمينواإلداريينباإلضافةإلـىتهيئـة

البيئةالمدرسية،وقدتمتتويجهذاالعملفيالسنواتالقليلـةالماضـيةببنـاءهـذهالسياسـةعلـىأمـلأن
تحقــقهــذهاإلنجــازاتلصــالحالطلبــةذوياإلعاقــةبشــكلخــاصمــنخــاللتــوفيرمتطلبــاتالتطبيــق

الناجحلهذهالسياسةبمايرتبطبهمـنفضـاءاتمرحبـةلمسـتقبلبـاهروادخـالتغيـراتعلـىالسياسـات

التربويةوتخصصموارد وممارساتتدريس،ومناهج،وتقييم،وبنيةتحتيةليتمالتكيـفمـعاحتياجـاتكـل

متعلم(.و ازرةالتربيةوالتعليم .)1:2015،

ويظهرهذاالقانونمسئ وليةالدولةأيضاًبتوفيرصفوفأومـدارسأوم اركـزخاصـةلألطفـال

ذوي"حاالتاإلعاقةاالستثنائية"–وهومصطلحلميتمتعريفهفيالقـانون،لـذلككـانوجـودسياسـات
للتعلــيمالــدامجفــيفلســطينالتــيصــرحتعنهــاو ازرةالتربيــةوالتعلــيمفــيتش ـرينأول2015ضــروريا

لتوضيحمصيرالمسيرةالتعليميةلذوياإلعاقةعلىالمسارالصحيح .

(و ازرةالتربيةوالتعليم )18-3:2015،

لـ ـذات ــرىالباحث ــةض ــرورةقي ــامو ازرةالتربي ــةوالتعل ــيمالع ــاليبموائم ــةالمؤسسـ ـاتالتربوي ــةبم ــا

يتناســبواحتياجــاتذوياإلعاقــةحــولالتعــديالتالبيئـةوالتحســيناتالتــييجــباجراؤهــا،وهــذامــابــدا
واضــحاًفــياآلونــةاألخيـرةحــولتســليطالضــوءنحــومفهــومالتعلــيمالــدامجوتطبيقـهوالــدعواتالمحليــة
والدوليـ ــةحـ ــولتض ـ ـافرالقـ ــوىللمؤسسـ ــاتاإلنسـ ــانيةوالتربويـ ــةلتحقيـ ــقالتكـ ــافؤوالمسـ ــاواةكمـ ــابينـ ــت

اليونســكو()2014ألخــذالخط ـواتاألولــىنحــوتطبيقــهلنــنهجفــيجميــعمنــاحيالحيــاةمبــدأالمســاواة
وعدمالعزلوالتفريقمهماكانتاألسباب .
ومـ ـ ــنالـ ـ ــدولالناميـ ـ ــةالتـ ـ ــيتبنـ ـ ــتاألطـ ـ ــرالداعمـ ـ ــةلـ ـ ــذوياإلعاقـ ـ ــةمتـ ـ ــأخراقـ ـ ــدمهافـ ـ ــورين
وآخرون()2015مثلتحملكـلمـنفـانواتـووعـودبإسـتخدامجميـعالمـدارسممارسـاتالـدمجللوفـاء
بحاجــاتالتعلــيمالــدامجلكــلطالــبوذلــكقبــلحلــولعــام ،2020وفيجــيقامــتبتطبيــقإطــاريــدعم
جودةالتعليملذوياإلعاقـةمنـذ(،)2011ونيـويفـي()2012تقـدمنظـاموبـرامجتعليميـةتناسـبذوي

اإلعاقة،وغينيا وبابوالجديدةصرحتبأنحقكلطفلمنذوياإلعاقـاتانيلتحـقبمـدارسالعامـة
كمأرباليمكناسـقاطهوذلـكمنـذ،1994وأكـدتبـاقيالـدولالمنتسـبهعلـىأهميـةالتعلـيمللجميـع
وأنالتنميةالمستدامةالتأتياالبتحقيقالتعلمللجميع(فورين،وآخرون)306:2015
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لذافإنالباحثةفيهذاالفصلتركـزعلـىالـدمجباعتبـارهمصـطلحاًمصـاحباًلقضـيةاإلعاقـة،

حيــثقــدتــمتنـاولأهــدافالــدمج،وممي ازتــهوأهميتــه،وايجابياتــهوســلبياته،واألســاليبالمتبعــةفــيدمــج
ذوياإلعاقةداخلالمجتمع .

 2.3.1مفهوم الدمج:
انسياسـ ــةالـ ــدمجالتقتصـ ــرفقـ ــطعلـ ــىالمجـ ــالالتربـ ــوي-رغـ ــمأنـ ــهيسـ ــيطرجـ ــلاإلهتمـ ــام

المجتمعيفيهذهاآلونةوفيهذهالرؤيةأيضاًليتعدىإلىالمجاالتاالجتماعيةوالمهنيةوالترويحية،
وغيرذلكمنأوجهالنشاطاإلنساني،فأسلوبالدمجيتضمن ويتواجدفيالعملالمؤسسـيمثـلالـدمج

ـرمــنقبــلالبــاحثينحــول
التنظيمي(كــاظم،)47:2010،ومــناكثــرالتعريفــاتالتــيالقــتتقــب 
الًكبيـاً
مفهومالدمجالتنظيميهوالذييشيرالىاالرتبـاطالنفسيبينالفردوالمنظمةالتييعملفيها 

ولكنالتطوراتالجذريةفرضـتالتحـدياتممـادفـعالتغيـرفـيالمنظومـةالتعليميـةبـدفععجلـة

هــذهالمنظومــةللتســارعلتصــبحمعاص ـرةوجديــدة،فيجــبانتطلــقلنفســهاالعنــانوتخــرجخــارجالتقليــد
والسهلوتهتمبالفئاتالمهمشةمناطفالاألسرالفقيرة،واإلناث،وأطفالذوياإلعاقة .
وعليـهقــدبـدأمصــطلحالــدمجيعبـرعــنفكـرةتكــافؤالفــرصالتعليميـة–فــيالظهـورمــعبدايــة

التسعيناتكجـزءمـنردالفعـلتجـاهمصـطلحاإلدمـاج الـذيكـانيطلـقعلـيالبـرامجالمقدمـةلألطفـال
منذويالحقوقالخاصةفيمرحلةالطفولةالمبكرة،ومصطلح)(Mainstreamingالذيتـمتعميمـه
بعدذلكللتعبيرعنكافةالبرامجالمقدمةلكافةفئاتاألطفالعلياختالفأعمارهم 

(النقيب .)343:2012،
وعليهيمكنالقولبأنهدفالدمجهوإعدادمواطنينمدركينلحقوقهموواجباتهم،وأنمفهوم

التكامليةواإليجابيةبينالفرد باإلعاقةوبدونإعاقة والمجتمع،وهذهالعالقة

اإلدماج قائمعلىالعالقة
تتجسدفيمجموعةعالقاتاجتماعيةوسلوكيةبينجميعاألطراف .

أوالا :تعريف الدمج لغة:

وال ــد ّمجلغ ــةحس ــبم ــاوردف ــيمعج ــمالـ ـوجيزه ــودمـ ـجوانـ ـدمجالش ــابالش ــاايدخ ــلفي ــة

واسـتحكمويقــالأدمـجاألمــرأياحكمــهوتـدامجواعلــىالشــيءأياتفقوا(مجمـعاللغــةالعربيــة:1989،
)233وف ـ ــيالمعج ـ ــمالوس ـ ــيطيق ـ ــالدمـ ـ ـجاللي ـ ــلدموجـ ـ ـاًبمعن ـ ــىأظل ـ ــم،و(ادمج)الش ـ ــيءأيلف ـ ــهف ـ ــي
ثوب،و(الــدامج)المجتمــعويقــالليــلدامــجمظلــم(مجمــعاللغــةالعربيــة)295:2004،وهــيدمـجفــي
يدمجدم ّجادموجاًفهودامجوالمفعولمدموجفيه،ودموجدمجهمامصدردمجوكـلهـذهالصـيغتـأتي

ووحدهمابإحكامأوجعلبينهماامتزاج(عمره .)767-766:2008،
بمرادفجعلمنهماشيءواحدأ ّ
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ثانيا :تعريف الدمج اصطالحا :

واإلدم ـ ــاجيختل ـ ــفعلي ـ ــهالمؤلف ـ ــونف ـ ــيجمي ـ ــعاألص ـ ــعدةسـ ـ ـواءالتربوي ـ ــةاوالس ـ ــكولوجيااو

فعرفتالباحثــةج ـواد()2013الــدمجفــيعلــمالســيكولوجيابأنـهســلوكجديــديتنــافسمــع
السوســلوجيا ،
مجموعةسلوكياتالشخصوالذات(جواد )4:2013،وبحكماألهميةالبالغةالتييحظىبهاموضـوع
الدمـجالتربويعلـىكافـةاألصعــدة،وبحكـممـايتضـمنهمـنمفـاهيمتربويــة،ونفسيــة،واجتماعيــة،وفنية

مختلفةفقدظهرتلهتعريفـاتكثيرة،لعـلمنأبـرزها :

 .1عـــرف الـــديب ( )2010الـــدمج" :ﺇتاحةﺍلفﺭﺹلألﻁفالﺫﻭﻱﺍالحتياجاﺕﺍلخاصةلالنخﺭﺍﻁ
فينﻅاﻡﺍلتعليﻡﺍلخـاﺹكإجراءللتأكيدعلىمبﺩﺃتﻜافﺅﺍلفﺭﺹفيﺍلتعليﻡمﻭﺍجهة،ﻭيهﺩﻑ

ﺍلﺩمجبشﻜل عاﻡﺇلىﺍالحتياجاﺕﺍلتﺭبﻭيةﺍلخاصةللﻁفل ﺫﻭﻱﺍالحتياجاﺕﺍلخاصةضمﻥ
ﺇﻁاﺭﺍلمﺩﺭسةﺍلعاﺩيةﻭﻭفقاألساليبﻭمناهجﻭﻭسائلﺩﺭﺍسيةتعليميةمناسبة،ﻭيشﺭﻑعلى
تقﺩيمهاجهاﺯتعليميمتخصﺹﺇلىالكادرﺍلتعليﻡفيﺍلمﺩﺭسةﺍلعامة".

(الديب)495:2010

 .2بينمــا عرفــت وزارة التربيــة والتعلــيم الفلســطينية ()2015التعلــيم الــدامج":يشــيرإلــىعمليــة
إدخالاألطفالالمستبعدين(وهمفيالعادةمن ذوياإلعاقة)إلىنظامالتعليمالعام،فـيحـين
اليتضمنالتعليمالـدامجإحـداث تغييـراتجوهريـةعلـىأسـاليبالتعلـيموالـتعلم،أوعلـىنظـام
التعليمككل.بليالتيتنتظرمنالطفلأنيتكيفو"يتدبر"معنظامالتعليمالقائم،دوناتخاذ

خط ـ ـ ـواتلتغييـ ـ ــرالنظـ ـ ــام(أيتغييـ ـ ــرطريقـ ـ ــةالتـ ـ ــدريسالتـ ـ ــييتبعهـ ـ ــاالمعلمـ ـ ــون،أوتغييـ ـ ــر

المنهاج،الخ)،ويمكنأنيكونالطفلموجوداًفيمدرسةتمارسالتعلـيمالـدامجوأنينـتظمفـي
الدوام،لكنهسيظلمستبعداًمنالمشاركةوالتحصيل"(.و ازرةالتربيةوالتعليم)8:2015،

 .3وأخي ـرا عــرف الج ـواد ( )2015الــدمج ":هــوتقــديمكافــةالخــدماتوالرعايــةلــذوياالحتياجــات
الخاصةفيبيئةبعيدةعنالعزلوهيبيئـةالفصـلالد ارسـيالعـاديبالمدرسـةالعاديـة،أوفـي

فصلدراسيخاصبالمدرسةالعاديةأوفيمايسمىبغرفالمصادروالتيتقدمخدماتهالـذوي
االحتياجاتالخاصةلبعضالوقت"(.جواد.)475:2015،

 oومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول أن التعليم الدامج يستند على المبادئ التالية:
-

أنالفئةالمستهدفةهيذوواإلحتياجاتالخاصةمنذوياإلعاقة .

-

ترتكــزعلــىتقــديمالخــدماتالتعليميــةباالضــافةالــىالحاجــةالملحــةلمواءمــةالبيئ ـةالتعليمــة
إلستقبالهذهالفئةوانهاءالعزل .
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-

تحقيــقتكــافؤالفــرصوالمســاواةوالمشــاركةواتاحــةالفــرصاالجتماعيــةواألكاديميــةوا ازلــةأي

مظهرمنمظاهرالتمييز .

وهذامايؤكدعلىأنعمليةالدمجمتوافقةمعالقيماألخالقيةللمجتمـعالتـييجـبأنتـدعمها

وتساندهاحتىتؤولالىتحقيقجميعأهدافالدمج،وهذامايسوقالباحثةللحديثعنأهدافالدمج

بشكلأوضح .

 oوالجدير بالذكر اختالف اآلراء حول الفرق بين التعلم الدامج والجامع:
التعليمالجامعيشيرإلىعمليةإدخالاألطفـالالمسـتبعدين(وهـمفـيالعـادةمـنذوياإلعاقـة)

إلــىنظــامالتعلــيمالعــام.ولكــنالتعلــيمالــدامجاليتضــمنإحــداثتغييـراتجوهريــةعلــىأســاليبالتعلــيم
والتعلمأوعلىنظـامالتعلـيمالكلـي.بـلينتظـرمـنالطفـلأنيتكيـفو"يتـدبر"مـعنظـامالتعلـيمالقـائم،

دونأنتتخ ــذالخطـ ـواتلتغيي ــرالنظ ــام(أيتغيي ــرطريق ــةالت ــدريسالت ــييتبعه ــاالمعلم ــون،أوتغيي ــر

المنهاج،الخ).يمكنأنيك ونالطفـلموجـوداًفـيمدرسـةتمـارسالتعلـيمالـدامجوأنينـتظمفـيالـدوام،
ولكنهسيظلمستبعداًمنالمشاركةوالتحصيل.إنالتعليمالدامجفيأحيانكثيـرةيكـونخطـوةوسـطية

فيالطريقنحوبناءالتعليمالجامع(و ازرةالتربيةوالتعليم)68:2015،

وقــدحــددكــل مــن) Klimenko & Kalashnikova & Zvoleyko (2016فــيد ارســتهم
علىلتعليمالجامعهوممارسةوخطواتإجرائيةتعليميةلألطفالذوياإلعاقةمعاألطفالبدونإعاقة

جنب ـاًإلــىجنــب،وذلــكباســتخدامعمليــةالــدمج،والتــيتتبلــوربالمخرجــاتلتعلــيمالمشــتركلطلبــةذوي

اإلعاقةوطلبةبدوناعاقةجنبـاالـىجنـب،لنمـنحهمحقـوقمتسـاويةوفـرصمتكافئـةكجـزءاصـيلمـن
العدلةاالجتماعية( .(Kalashnikova etal,2016:6470
وتحدثتمؤسسةالهانديكـابانترناشـونال()HI2012عـنوجـودفـروقجوهريـةفـيطبيعـة
كلمن :
-

نظـام التعلـيم الخـاص ( :)special education systemوالـذي يكـون فيـ الطلبـةذوي
اإلعاقــةيتلقــونتعليمــافــيبيئــةتعليميــةمنفصــلةمثــلمدرســةخاصــةأومركــزخــاصويكــون
غالبامعزوالعنالمجتمع،أوعنأقرانهاآلخرين،أومنمدارسالتعليمالعامةالعادية.حيـث

أنالكثيــرمــنالبلــدان،لــيسهنــاكتضــافرفــيالجهــودالمشــتركةليــتمتصــنيفهمضــمنشــؤون

الرعايةاالجتماعيةوليستمنتخصصو ازرةالتربيةوالتعليم .
-

نظـام التعلـيم االنـدماجي (:)Integrated education systemأنالطلبـةذوياالعاقـة
يتلقونتعليمهمفـيالمـدارسالعاديـةلكـنفـيصـفوفخاصـةبهـؤالءالطلبـةمـعالطلبـةاخـرين
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منذويإعاقةمختلفة.وعادةيكونهناتواصلمحدوداواليوجدتواصللهـؤالءالطلبـةمـع
أقرانهمالطلبةبدونإعاقة .

-

النظام التعليمي الشامل (:)Inclusive education systemالنظامالتعليميكامليأخذ
المقــاييسالالزمــةلتقــديمالتعلــيمالمناســب لجميــعالطلبــةليتعلمــوامــعبعضــهمالــبعض.وتبلــور

التواصليتممنخاللخدماتداعمةللنظامالعاديوالخاص ). (HI,2012:11

وقــدمت()2017DIFDللحكومــةالبريطانيــةتعريفــاخاصــالكــلمــنالتعلــيمالجــامعوالتعلــيم
الدامجبوصفهأيضاباإلدراجحيثأن :
-

التعلــيم اإلدراجــي: (Integrative education):فيهــاالطلبــةذوياالعاقــةيــذهبونالــى
مدارسوصفوفخاصةفيالمدارسالعادية.

-

التعليم الشامل):(Inclusive educationهـوعبـارةعـنالمـدارسالتـيتـمتحويلهـالكـي

تحققاحتياجاتجميعالطلبة.

ويبدواالختالفبينالمصطلحينلهعالقةبإمكانيةالوصولوالكميةالخدمات ،لنرىمؤسسـة

))Save the childrenتقدمالتعليمالدامجبأــنهيميـلالـىالتركيـزعلـىاالطفـالذوياالعاقـةالـذين
يرتادونالمدارس.بينماالتعليمالجامعيركزعلىاناالطفالذوياالعاقةالذينيحصلونعلىفرصة

التعليموتحقيقالتكافؤ .
لتأكدمؤسسة()Save the childrenبانالتعليمالجـامعهـوعبـارةعـناعـادةهيكلـةالثقافـة
والقوانينواالجراءاتفيالمدارسلكي تـتمكنمـنتحقيـقالتنـوعبـينالطلبـة.كافـةبمـافـيهمطلبـةذوي

االعاقةحتىيحصلواعلىهذهالخدماتالتيتقدمهاالمدرسة،واستثمارطاقاتهمأقصىمايمكن .

)(DIFD,2017: 4

وعطف ـاًعلــىمــاســبقفقــدتظهــراختالفــاتفــيالمصــطلحاتولكــنأهميــةوممي ـزاتالتعلــيم

الــدامجواحــدمتفــقعليهــامــنأغلــبالبــاحثينوالكــاتبينلمــاتضــيفعلــىحيــاةاشــخاصذواإلعاقــة
وتدفعللممارساتالحقيقيةالتيتساعدبدفععجلةالتطويرفيالمواردالبشرية .

 1.3.1أهداف الدمج وخلفيات :
جــاءتالمفــاهيمحــولالتعلــيمالــدامجموحــدةنوعــامــامتفقــينعلــىالحــقفــيالحصــولعلــى

فرصةمتكافئةمعاقرانهمبدونإعاقةلتفتحلنامجاالللبحثوالتنقيبعندرروأهـدافهـذاالموضـوع
ويصبحمحطأنظارالباحثينفيالتربيةعامةوفيالتربيةالخاصةعلىوجهالخصوص .
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أوال :أهداف الدمج:
تهدفعمليةالدمجلذوياإلعاقةفيالمدارسالعاديةإلىمايلي :
 .1تحقيقمبدأالحقفيالتعليمخاللالتعليمالمتكافاوالمتساويمعأقرانهمبدونإعاقة .
 .2انخراطذوياإلعاقةفيالحياةالعاديةوالتفاعلمعاآلخرين .

 .3التخلصمناألفكارالخاطئةللطلبةوالمجتمعحولخصائصأقـرانهموامكانـاتهموقـدراتذوي
اإلعاقة .

 .4التقليلمنالكلفةالمرتفعةفيإقامةمؤسساتالتربيةالخاصة .

 .5إتاحــةالفرصــةللطلبــةالعــاديينللتعــرفالــىالطلبــةذوياإلعاقــةعــنقــربوتقــديرمشــكالتهم
ومساعدتهمعلىمواجهمتطلباتالحياة(.و ازرةالتربيةوالتعليمالعالي)42:2014،
وتضيفالباحثةإلىماسبقذكرهترسيخااليمانباهللتعالىالـذيجعـلالتـوازنقانونـاأساسـيا

فــيالحيــاة،فــالاعت ـراضعلــىحكمــه،والتســليمبقضــائهوقــدرهليــتماعمــاراألرضعلــىالوجــهالــذي
يرضيعنهاهللسبحانهوتعالى.
ثاني ا :خلفية الدمج:
ومــنخــاللمراجعــةمستفيضــةلألدبيــاتفــيمجــالالــدمجالتربــوي،فــإندمــجاألطفــالذوي
اإلعاقةلهأصولأخالقية،وتاريخية،وتربويةوتتمثلخلفيةالدمجفيمايلي :
إنعمليــةالــدمجفــيالمــدارسالعامــةهــيفرصــةنقــدمهالألطفــالذوياإلعاقــةليتمكن ـوامــن

ممارســةحقهــمب ـالتعليموتطبيق ـاًلحقهــمالــذيتــماعتمــادهفــياألمــمالمتحــدةعام،1993والتــيتناولــت

حق ــوقهمالتعليمي ــةبمزي ــدم ــنالتفص ــيل،م ــنخ ــاللالم ــؤتمرال ــدوليلألم ــمالمتح ــدة

UNITED

)2007(NATIONف ــيالم ــادة()7لألطف ــالذوياإلعاق ــةالزم ــتجمي ــعال ــدولالموقع ــةعل ــىه ــذا

األطفالذوياإلعاقةفي فرصمتكافئةفيالحياةفيجميـعمجاالتهـا،بهـدف

المؤتمرأنتكفل حقوق
تحقيقتكافؤالفرصلألشخاصذوياإلعاقةليؤكدواعلىممارسةالطالـبوالطالبـةلحياتـهالطبيعيـة،

ـاجزيقيـدهمـدىحياتـه،بـلنـدفعلـهاألمـل
دونالشعورباإلحباطواالنطواءبسببإعاقتـهالتـيتغـدوح ا
بأنيعيرطفولتهوانيبدعويخرجالطاقاتالتيتلبىمنذالصغرفيالمؤسساتالتعليميةحتىتنظم

هذهالطاقات .

ويتعينعلىالعالمأنيزيلغشاءالجهلبحقوقاألشخاصذوياإلعاقةاآلنلوقـفالتهمـير

الشديدلهؤالءاألطفالمنالتعليم،وتقلصالفجوةالهائلـةبـينأقليـةاألطفـالالـذيناليتلقـونأيتعلـيم،

وأغلبيةالطلبةالذينيتلقونالتعليماألساسي.وعليناأيضاأننعالجعلىنحوعاجلالعجزفيالجودة
التيتترجمباالفتقارإلىالتعليمالمالئم )HI,2017: 6(.
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وألنعمليــةالــدمجالتبــدأبــدخولالطالــبالصــفاألولاألساســيبــدوندعــمأس ـرتهاوبــدون

تأهيــلمســبقفحتــىلــووجــدتالتجهيـزاتالماديــةوالفيزيقيــةبـدونتأهيــلوتــدريبعلــىاســتخدامهافــإن
عمليةالدمجتصبحبغايةالصعوبةوالتعقيدعلـىالمعلـموالطالـب،وحتـىلـواتيحـتفرصـةالـدمجفـإن

هناكبعضاألهالياليبدونرغبتهمبتحملالمسئ وليةوالتيقدتكونشـاقةفـيبدايـةالتأهيـلومـنثـم

الدمج .

وم ــندونالوصـــولإلـ ــىنظ ــامداعـــمشـ ــامل،ل ــنيلتحـ ــقالكثيـ ــرم ــناألطفـ ــالذوياإلعاقـــة

بالمدرسةأبداً،أوسيتركونها،أوسيبقونفيهاولكندونالتمكن،لذايجبأنيعطيالدعم الفرديمـن

قبلمعلمالصفبالدرجـةاألولـى،كمـايحتـاجأيضـاًّإلـىالمسـاعدةمـنمعلمـينمختصـيناومرشـدين

ـي
منداخلالمدرسـةأومرشـدينمتنقلـين،لتـأمينحصـولاألطفـالالمعنيـينعلـىالـدعمالنـوعيالمبن ّ
علىاحتياجاتهمالتعلميةالفردية( .يونسكو)1:2014،

ومماالشكفيهبأنذوياإلعاقةالبسيطةهمأكثـرتـأث اًرواسـتفادةمـنأسـلوبالـدمج،وهـممـا

يطلــقعلــيهم:بطيئــوالــتعلم،ضــعافالســمع،ضــعافالبصــر،ومــنيعــانونمــنصــعوباتتعلــمأو
مش ــكالتس ــلوكيةبس ــيطةأومتع ــددياإلعاق ــةالبس ــيطة،وه ــمالفئ ــاتالخاص ــةالت ــيالتلق ــىالعناي ــة
والرعايةالتربويةالمناسبة(غانم )259:2015،

ـةوالنفس ــيةوالت ــيتق ــدمل ــدعمبع ــضفئ ــات
فق ــدأش ــارتالنقي ــب()2012أنالخ ــدماتالتربوي ـ 
األطفالذويالحقوقالخاصةلتحقيقأهدافوضعهاليسفقطالمتخصصونبلايضااآلباءلـدعمهم

فيسائرجوانبالنمو(.النقيب )343:2012،

وترىالباحثةضرورةالتيقنبأناألطفالعـاطفيون،حيـثيحـاطونبعاطفـةالوالـدينممـايـدفع

ألنيكونواأكثرتقدي اًرلذواتهم،ويقدرونقيمةأنفسهم،لذلكيجباننوضـحانهنـاكاجـراءاتمسـبقة

لتذليلالصعوباتالتيقدتواجهالطالبلدمجهفيالمدارسوتقديمالحمايةلجميعالطلبةأيضاً.

 2.3.2إيجابيات الدمج وسلبيات :
أوال :إيجابيات الدمج:
تؤكداألدبيـاتعلـىأنهنـاكعـدةعوامـلتـؤديإلـىالشـعوربـالقوة،وزيـادةالشـعوربالفعاليـة،
عندالتماسالنتائجوفعاليتها،وبالتاليالتأكيدعلىنجاحالدمج،وهي:

 -1التحصــيل األكــاديمي:وجــوداألطفــالذويالحقــوقالخاصــةمــعذويهــمداخــلحج ـراتالنشــاط
واعط ــاءالف ــرصله ــمم ــنقب ــلالمعلم ــينيس ــتتبعهتميـ ـ اًزوردودفع ــلإيجابي ــةم ــنقب ــلهـ ـؤالء
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األطفال،فضالعناندماجهموتفـاعلهممـعأقـرانهم،وكـذاأداءهـمللمهـامالموكلـةإلـيهمبصـورة

ادليوآخرون )30:2000،
جيدة(.بر 

 -2التكيــــف االجتمــــاعي:قب ــولوتش ــجيعودم ــجذويالحق ــوقالخاص ــةل ــهدورف ــيخل ــقمن ــاخ
اجتماعييسهمفيالتعليمبصورةفعالـة،مـعالتأسـيسلمجتمـعأكثـرشـموليةحيـثينتمـيإليـه

الجميــع،باإلضــافةالــىانالــدمجيســهمفــينمــواتجاهــاتإيجابيــةلــدياألطفــالالعــاديينفــي
النمونحوقبولاألخرمنذويالحقوقالخاصةومساعدتهم(.بطرس )64:2015،

 -3مفهــوم الــذات:ونعنــيبــهمفهــومالطفــللذاتــه،دعــمالــدمجمبــدأتكــافؤالفــرصالتعليميــة،فقــد
أصبحتحقوقاألطفالحجةمهمةفيصنعالسياسـاتالتعليميـةفـيالعديـدمـنالبلـدانالتـي
بدأتتتحولإلىصيغةالتعليمالشامل،إذثبتمالهمنتأثيراتايجابيـةسـواءعلـىاألطفـال

العاديينفيالنمو–حيثاإلنجازاألكاديمييرتفع–وذووالحقوقالخاصةدبمايضيفمـن
أثارإيجابيةاجتماعيةونفسية(.النقيب )32012:346،

 -4مهـــارات التوجـــ والحركـــة :ك ــلالد ارس ــاتحاول ــتأنتق ــارنب ــينمجموع ــةم ــنذوياإلعاق ــة
البصريةالذينيدرسـونفـيالمـدارسالعاديـةمـعأقـرانهمالمبصـرين،ومجموعـةأخـرىيدرسـون
فــيم ــدارسخاص ــةمث ــلمعاه ــدالن ــور،وحاولــتأنتق ــارنبينهم ــالتع ــرفم ــدىت ــأثيرالبيئ ــة
التعليميــةأوالمكــانالتعليمــيفــيالمدرســةالعاديــةأوفــيالمدرســةالمنفصــلةعلــىالمتغي ـرات

الت ــيذكرناه ــاوه ــيالتحص ــيلالعلم ــيوالتكي ــفاالجتم ــاعيومفه ــومال ــذاتومه ــاراتالتوجي ــه
والحركة(موسى.)2011

 -5التكـاليف :فأكـدبخـر()1995أنتكـاليفمبـانيالتربيــةالخاصـةتكلـفالكثيـرمـنالتكــاليف
الباهظ ــةم ــنالمص ــادرم ــنكـ ـوادربشـ ـريةومتخصص ــينوالت ــييمك ــناننتف ــادىه ــذااله ــدر

باسـتخدامعمليـةالـدمجباإلضـافةالـىتـوفيرمــدارسالتربيـةالخاصـةعـادةفـيالمـدنالرئيســية
ذاتالكثافةالسكانيةالعالية(بخر )550 :1995،

 -6التطوير المهني :والتقتصـرعلـىالطالـبفقـطبـلتمـدالمدرسـينبفرصـةتنميـةمهـاراتجيـدة
واالط ــالعالمســـتمروتطـــويرمهـــاراتهمالمهنيـــةلتلبي ـ ـةمتطلبـ ــاتالمجتمـ ــعفـــيقطـــاعالتعلـــيم
وتمكينهابالمناخالعملالتعاونيالمدعوم(.سيسالم)24:2013،

وتؤكداألدبياتعلىأنالتعليمالجامعلطلبةذوياإلعاقةلهعـدةنتـائجإيجابيـةتـنعكسعلـى

فعاليتهعلىالجانبالشخصيللطالبذوياإلعاقة،وهي :

 .1تزيدالبيئةالمبنيةعلىمفهومالدمجالتربويمنالقدرةالتحصيليةللطلبـةذوياالعاقـة(برادلـي
وآخرون )29:2000:
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 .2يساعدالدمجفيتخليصاألطفالذوياإلعاقةوذويهممنالشعور بالذنبواإلحباطوالوصمة
التييمكنأنتلحقهمنتيجةوجودهمفيمعهدالتربيةالخاصة(يحي )22:2006،

 .3االبتعادعنالمركزيـةبالتعامـلمـعذوياإلعاقـةومشـاركةجميـعالمؤسسـاتالمحليـةبمسـئ ولية
تعليمهمواالستفادةمنتجاربهم).يحي )22:2006،

 .4البقاءمعاسرهمطولفترةالتعليملتمكنهمفيمابعدمناعالةالعائلة.
(الصمادي)788:2010،

 .5يساهمالدمجفي إعدادالطلبةذوياإلعاقةويؤهلهمللعملوالتعاملمعاآلخرينفيبيئة أقرب
إلىالمجتمعالكبيروأكثرتمثيالًله(.عبيد )109:2012،

 .6الصــداقةغالب ـاًمــاتنشــاوتنمــوبــينالطلبــةالعــاديينوالطلبــةذوياالحتياجــات الخاصــةفــي
الفصــلالد ارســيالعــاديوالتــياليتــوفرله ــاالمنــاخالمماثــلفــيالمــدارسالخاصــةالمنعزل ــة

(سيسالم )48:2013،

 .7البيئةالحاضنةلمفهومالدمجالتربـويتعمـلعلـىزيـادةالتقبـلاالجتمـاعيللطلبـةذوياالعاقـة
واقرانهممندوناالعاقةإلزالةالحواجزويـزدادالتواصـلاالجتمـاعيبيـنهموتعـديلاالتجاهـات

السلبية(.جواد)482:2015،

 .8البيئةالحاضنةلمفهومالدمجالتربويتعملعلىايجادبيئـةتعليميـةواقعيـةيتعـرضفيهـاطلبـة
ذوياعاقـ ــةلـ ــنفسالخب ـ ـراتالتعليميـ ــةالتـ ــييتلقاهـ ــااق ـ ـرانهممـ ــنالطلبـ ــةمـ ــندوناالعاق ـ ــة.

(غانم)260:2015،

ويتضــحممــاســبقإدراكأهميــةأســلوبالــدمجوذلــكمــنخــاللاإلضــاءاتللتربــويينحيــثتــم

ترتيبهمزمانياًوأكدتعلىالمميزاتبشكلجلي،ممايعنيانثقافةالدمجأصبحتمنتشرةبوضوح .

وعليهفـإنأهميـةالـدمجتتمثـلفـيتنميـةمـداركذوياإلعاقـةمـنالبيئـةالمحيطـةبهـموتكـوين
عالقاتاجتماعيةحيثاألنشطةالتيتسهمفيسدالعجزوالنقصبالقيـامبـدورهمباألسـرةأوالمجتمـع

ليص ــبحواف ــاعلين،وق ــادرينعل ــىتحم ــلالمس ــؤوليةوااللتـ ـزامبقـ ـوانينالنظ ــامواع ــدادهملكس ــبرزقه ــم،
مساهمينفيتنميةالمجتمعممايغيرالنظـرةالسـلبيةاتجـاههمومة هةه ايياابيةاإ ه هكةال سةلبياإ
يسلوب الدمج وهها ما دف الباحثة للتحدث عن هه السلبياإ .
ثانيا :سلبيات الدمج:
إن الــدمجســالحذوحــدينفكمــاأنلــهإيجابيــاتكثيــرةفــإنلــهبعــضالســلبيات،أيض ـاًوهــو

قضية جدليةلهامايساندهاومايعارضها،وتتمثلسلبياتالدمجفيمايلي :
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 .1صــعوبةتــوفرمعلمــين مــؤهلينومــدربينجيــداًفــيمجــالالــدمجفــيالمــدارسالعاديــةاألمــر
الــذيقــديــؤديإلــى محدوديــةتواجــدب ـرامجالــدمجفــيجميــعالمــدراس،مهمــاتحققــتلــهمــن
إمكانيات.

 .2قديعملالدمجعلىزيادة الفجوةبـيناألطفـالذوياإلعاقـةواألطفـالبـدونإعاقـة،خاصـةأن
المدارس العاديةتعتمدعلىالنجاحاألكـاديميباالمتحانـاتالنهائيـةفهـيالمقيـاسالوحي ًـدفـي
الحكمعلىالطالبذوياإلعاقة.

 .3قــدتكمــنعــدمرغبــةاوليــاءاألمــوربــتقلصالخــدماتالمقدمــةألبنــائهممــنذوياإلعاقــةمــن
ســلبياتالــدمج،والتــيقــدتــتقلصاوتتغيــرعنــداالنتقــالمــنمدرســةتربيــةخاصــةالــىمدرســة
عاديةعامـة،إلندمجهـمفـيالمـدارسالعاديـة قـديحـرمهممـنتفريـدالتعلـيمالـذيكـانمتـواف اًر

لهم.

 .4الدمجيعززالعزلةلطفلذوياإلعاقةعنالمجتمعالمدرسي،وخاصة عندتطبيـقفكـرةالـدمج
فيالصفوفالخاصةأوغـرفالمصـادرأوالـدمجالمكـانيفقـط ،األمـرالـذييسـتدعيإيجـاد
برامجالمنهجيةمشتركةبينالطلبةللتخفيفمنالعزلة.

 .5ق ــديس ــاهمال ــدمجف ــيت ــدعيمفكـ ـرةالمفه ــومالس ــلبيلتق ــديرال ــذاتوفكـ ـرةالفش ــلوالدوني ــةعن ــد
األطفال ذوياالعاقة،خاصةإذاكانتالمنهاجوضغوطالمعلمينلطلبتهمتفوققدراتطالب

ذوياإلعاقة وامكانياته،وتطبيقالمعيارالذاتيفيالتقييموالذييقومعلـىأسـاس مقارنـةأداء
الطفلذوياإلعاقةمعماهومتوقعمنهوليسمقارنةمعأداءالمجموعةالصفية..

)السعيدوآخرون)122:2006،

 .6االتجاهــاتالســلبيةالتــيقــدتوجــدلــدىالطلبــةوالمعلمــينفــيالفصــولالعاديــةقــدتجعــلمــن
عملي ــةال ــدمجتجرب ــةس ــلبيةلألطف ــالذوياإلعاق ــةألنالحقيق ــةالتاريخي ــةب ــأناألطف ــالذوي

اإلعاقــةدائم ـاًاعتبــروامختلفــينمم ــاترت ــبعلي ــةإح ــساسالمعلمــينبعــدمقــدرتهموبــأنهمغيــر
مؤهلينلتعليمهؤالءالطلبة.

 .7مبــانيالتعلــيمالعــامقــدتكــونغيــرمهيــأةلتلــكالفئــةممــاقــديشــكلصــعوباتلألطفــالذوي
اإلعاقة.

 .8ندرةوجودنظاممرنلتقييمالطابذوي اإلعاقةغيرقائمفقطعلىاالمتحاناتالنهائية،وذلك
ليتماشىمعالخططالفرديةالخاصةلكلحالةمنهم(.بطرس)40-39 :2015،
وتؤكــدالباحثــةأنالحاجــةلمعرفــةمــدىجاهزيــةالبيئــةالتعليميــةومالئمتهــالتشــملطلبــةذوي
اإلعاقــةضــمنالفصــولالد ارســيةالمعلمــيننتاجـاًطبيعيـاًللتغيـراتالتــييجــباننقــومبهــاقبــلتطبيــق
مبدأالتعليمالجامع،لماتحمل فيطياتهامنايجابياتجمةفيتخطـيالحـواجزالنفسـية والماديـةبـين
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ـةوالطلب ـ ــةذوياالعاق ـ ــة،وأيض ـ ــادع ـ ــماإلب ـ ــداعوالتمك ـ ــينالمهن ـ ــيم ـ ــابع ـ ــد
الطلب ـ ــةم ـ ــندوناالعاق ـ ـ 

المدرســة،لتطويرقــدراتهممــناجــلالوصــوللمســتوىتكــافؤفــيالفــرصيســمحلهــمبالمســتقبلليصــبحوا
مســتقلينليتحكمـواويقــررواأكثــرفــيحيــاتهم،والــذييعتبــرالحــداألدنــىمــنحقــوقهملمواجهــةتحــديات

العصرالحاليالذييتميزبتدفقالمستحدثاتالتكنولوجية .

 2.3.3عقبات الدمج:
كلفردفيالمجتمعفيالمنظومةالتربويةهوعنصرأساسيفيرفعهذاالبرنـامجإلـىالقمـة
بالتعــاوناإليجــابيواإليمــانبالرســالةاإلنســانيةالتــيتتخللهــاطيــاتهــذاالبرنــامجالــذييســتقطبمحــط

االهتمــامالعــالميفــيالعقــوداالخيـرةالماضــية ،وبــالرغممــنالتحــدياتالتــيتواجــهالتطبيــقفــإنجــذور
"التعليمالجامع"هوالحقفيالتعلم .

وترىالباحثةانالعقباتهيقيودومحدداتتحولدونتحقيقأهدافالـدمجبكفايـةوفاعليـة،

ويمكنالنظرإلىالمعوقاتعلىأنهـاالمسـببللفجـوةبـينمسـتوىالـدمجالمتوقـعوالممارسـاتالدامجـة
الفعليةأوعلىأنهااالنحراففياألداءعنالمعيارالمحددمسبقاً .
وتؤكـداألدبيــاتعلــىأنالــدمجكحـالأيعمليــةتطبيــقداخــلالتنظيمـات،حيــثتواجــهجملــة

منالعقباتوالتحدياتوالتيإذالمتواجههااإلدارةأديذلكإلـيفشـلالعمليـةبكاملهـا،ويمكـناإلشـارة
اجهاألطفالذوياإلعاقةمنهاعقبـاتبشـريةوعقبـاتمؤسسـاتية ،وهـذايسـوق

إلىأولالثغراتالتيتو
الباحثةللحديثعنهذهالعقباتوهي :

أوالا :عقبات بشرية:
المعلّــممــنأهــمعناصــرالنظــامالتعليمــي،وأحــدالركــائزاألساســيةفــيالعمليــةالتربويــة،وهــو

المســؤولاألولعــنتحقيــقأهــدافالتعلــيموترجمتهــاإلــىواقــعملمــوس،واحــداثالتغييــرفــيســلوك

المتعلمين،وفيظلالتغيراتالتيتشهدهاالحيـاةالعصـريةبـاتمـنالضـرورةتمكـينلـيسالمعلّـمفقـط
إنمــاالكــادرالبشــريكافــة،منتطــويرالمهــاراتوالصــفاتالتــيتزيــدمــنفــاعليتهمالمهنيــة،،والشــكأن
توظيفمتطلباتمستحدثاتالتعليمالجامعفيالبيئةالتعليمية،يمكنأنيساعدعلىزيادةقدرةالمعلّم
التكيفوالتوافقمعمتطلباتالعصروتداعياته.
والطالبذوياإلعاقة،و ّ

فنبهبخر()1995بأنعمليةالدمجالتتماالبعدطرحأسئلةجوهريةعنمدىنـوعودرجـة

اإلعاقــةلــدىالطالــبالمــدمجوهــلمــنشــأنهــذهاإلعاقــةانهــاس ـتحولبينــهوبــينعمليــةالــدمج،وهــل
يوجـدمــنالمصــادرمــايكفــيلعمليــةاالنتقــالوالتكييـفمــعمتطلبــاتالعمليــةالتربويــة،ومــنالمؤكــدأن

طريقةالدمجكليأمجزئيتحددمصيرنجاحهذهالعملية(.بخر .)543:1995،
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ونوهـتاليونسـكو()2014فـياصــدارهاالثالـثلتعلـيماطفـالذوياإلعاقــةفـيالبيئـةالجامعــة

أنالمعلمينومديريالمدارسواإلدارةالتربوية،واألهاليللطلبـةبـدونإعاقـةإذاكـانوايميـزوناألطفـال
الذينيعتبرونمختلفينعنغالبيةأقرانهم،اويساورهمالقلقحيالتبعاتإلحاقاألطفالذوياإلعاقـة

فــيمدارســهم.فهــميتخوفــونمــنتــأثيرهــذااألمــرعلــىأداءالطلبــةاآلخ ـرينفــيمدارســهمإذيجــدون
أنفســهمفــيمنافســةمــعالمــدارساألخــرىالســتقطابالتالميــذوالتمويــلوالــدعم(وهــذاهــوواقــعمــدارس

كثيرةحولالعالم( (.يونسكو )2:2014،
وصرحتاليونسففيتقريرها()UNICEF2016إالانالمعلمينذووالكفاءةالمنخفضـةأو
الحاصلينعلىأجورقليلـهقـديعكـسذلـكعلـىتحويـلنظـامالتعلـيمالـىنظـامسـلطويفوضـويورفـع

مستوىعدمالمساواةبينالطلبةخصوصاالمعرضينللتهميركالطلبةذوياإلعاقة .


( (UNICEF,2016:60

هنــاكمحــاوالتلإلصــالحالتعليمــيلــنظمالتعليميــة،تشــملمعظــمعناصــرالعمليــةالتعليميــة

سواءالمعلّمأوالمناهجالدراسية،أواإلدارةالمدرسية،أوغيرهامنالعناصراألخرى،وعلىالرغممن
شــمولتلــكالمحــاوالتلمعظــمعناصــرالعمليــةالتعليميــة،إالأنهــاتؤكــدعلــىأنالمعلّــمهــوالمحــور
األس ــاسف ــيأيإص ــالحترب ــوي،حي ــثتتوق ــفعل ــىجودت ــهوتمكين ــهفعالي ــةاألداءالمدرس ــيونج ــاح
اإلصالحاتالتربويةالمختلفة،ولذاكاناالهتمامبهوبتوجيههوتمكينهمنأهماألمورالتيتكادتفـوق

أهميتهاكلالقضايااألخرىالمتعلقةبالتم ويلواإلدارةوالتكنولوجياوغيرها(عشيبة .)247:2006،
ثاني ا :عقبات في البيئة:


أفادتمؤسسةالهانديكابانترناشونالبـأنبيئـةالتعلـيمبشـكلعـاموالتـييتعـذرالوصـولإليهـا
قدتكونمتعلقـةبالبيئـةالماديـةمـنمبـانوم ارفـقتعليميـةغيـرقابلـةللوصـول،وذلكيعـزىإلـى
االفتق ــارإل ــىإمكاني ــةالوص ــولوجاهزيته ــاالس ــتقبالذوياإلعاق ــةم ــنالمع ــداتالمتخصص ــة

الالزم ــةل ــدعمالعدي ــدم ــنالطلب ــةذوياإلعاق ــةفق ــدتتبن ــىاألطــرافالمس ــؤولةحج ــةالمع ــدات
المكلفــة،أومتعلقـةالبيئــةالمحليــةمثــلصــعوبةالمواصــالتوالنقــلللطلبــةفــيالمنــاطقالريفيــة

وعدموجودوسائلالنقلالمناسبة،أومتعلقةبالبيئةالفيزيقيةمتمثلةبعـدموجـودإضـاءةطبيعيـة
فيالحجراتالصفية ) .(HI:2012: 14



منناحيةأخرى،أكدتاليونسكو()2014مجموعةمنالمعوقاتالتـيترتكـزعلـىمحدوديـة
أوانعدامإمكانيةالوصولإلـىبـرامجالتـدخلالمبكـروالـذيقـديضـاعفآثـاراإلعاقـة،إالإذا

أتــيحإمكانيــةالوصــولإلــىبـرامجتــدخلمبكــرذاتجــودة(أنظمــةالــدعم(،ونوهـتإذالــمتكــن
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مقارباتالتعليموالموادالتعليمية/التعلميةوالموادصديقةللتعلممتواجدةفإنهالنتستجيبلتنوع

االحتياجاتوالقدراتلدىالطلبةبشكلعاموذوياإلعاقةبشكلخاص.

(يونسكو .)10:2014،


وتؤكةةةدالباحثــةأنمــنأجــلبنــاءهــذهالمجتمعــاتالبــدمــنإرســاءهــذهالحقــوقالتــيكانــت
حصيلةطويلةمنالنضالمنأجلهاتبلورتبمواثيقوتلخصتبالشرائعالتيأقرتبهـاالـدول

أساسيةمثلالمساواةوتكافؤالفرصألبناء

العصرية،بمافيهاالدولالعربيةوالعتبارهابديهيةو

المجتمعفيالتعليم.


وهنــاكنســبقــدمتهاد ارســةمــنهانــديكابانترناشــونال( )2015ومنظمــةاليونســف()2016
تقــدرمنظمــةاليونســفبــأنهنــاك%31-%39.8أميون،لتشــيربوضــوحإلــىمــدىهشاشــة

القـوانينوالتشـريعاتالتــيتحمـيهـؤالءاألطفــال،ومـايتعرضـ ونلــهمـنتمييــزوتجاهــللحقهــم
فيالتعليم(،)UNICEF,2016 :11لنجدهد اًرفيرأسالمالالبشريالذيقديسـهمبخدمـة
مجتمعهواقتصادهالقومي،وهذايشيرإلىمدىصعوبةوصولذوياإلعاقةإلىنظامالتعلـيم

دوأكـدت %74مـناألهـاليطلبـة
وينذربمستقبلسيءلهمويحدمـنقـدرةمجتمعـاتهمللتطـور 

ذوياإلعاقــةفــيد ارســةاجرتهــامؤسســةديكونيــانــاد((Diakonia/nadبــأنهمعلــىقناعــةأن
و ازرةالتربيــةوالتعلــيمالت ـوفربيئــةتعليميــةمناســبةلــذوياإلعاقــة،واهاليذوياإلعاقــةيجــدون

أيضاالمدارسالعامةالتقدمبيئةتعليميةدامجة)وفيالمقابـلالتنكـرالـدورالمهـمالـذيقـد
يلمسهأبناؤهمجراءالتحاقهمبتلكالمدارس) .)292011:،Diakonia/nad(.



وبغضالنظرإذالم تتفهمالمجتمعاتاحتياجاتوخصائصذوياإلعاقةكمـاطرحهـاسـليمان

()2002فإنـهيـتمعزلـة ،واذالـمتـنظمالبيئـةالمدرسـيةوبيئـةالصـف –عنـدهاالتكـونهـذه
البيئــاتجامعــة،أوصــديقةللــتعلم،أوحتــىعنــدمااليكــونالوصــولإليهــافــيمتنــاولذوي

اإلعاقةالجسديةيصبحفقطهـموالمجتمـعالمسـؤول ونعـنإعاقـةوعجـزوربمـاالخطـرأحيانـاً،
السياسيةتلعبدوررئيسياًحاسماًيحدمـندمـج
وأخي ارفإنالظروفاالجتماعيةواالقتصاديةو
اً

ذوياإلعاقة(سليمان .)178:2002،


علىالنطاقالمحليلدولةفلسطينفإنو ازرةالتربيةوالتعلـيمالفلسـطينية()2008تضـيفأن

هناكصعوبةفيإعدادالمناهجالدراسيةوأيضاًالتقييمالمالئموالبـ ارمجالتربويـةالمناسـبةالتـي
تتـــيحلـــذوياإلعاقـ ــةفـ ــرصالتعلـ ــيم،وتنميـــةالمهـــاراتالشخص ــية،واالجتماعيـــة،والتربويـ ــة،
ومهــاراتالحيــاةاليوميــةإلــىأقصــىقــدرتــؤهلهملــهإمكانــاتهموقــدراتهم،وبمــايســاعدهمعلــى

الــتعلم،والتوافــقاالجتمــاعيس ـواءداخــلالمدرســةأوخارجهــا،والتمكــينالمجتمعــيواالنخ ـراط

فيمــابعــدفــيســوقالعمــل،فــإذاكانــتهــذهالمنــاهجصــارمةفإنهــالــنتســتجيبلتنــوعالقــدرات
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واالحتياجــاتوالظــروفلــدىالطلبــة،اماإذاكــانهــذاالنظــاميقــيسحصـرياًأوبالدرجــةاألولــى

المســتوىاألكــاديميللمتعلمــينوفق ـاًلمعــاييرعامــة،بــدالًّمــنقيــاسالتقــدمالفــردي–فالنظــام
األفضلهوالذييقيسويقيمالتطوراألكاديمي،واالجتماعي،والعاطفي،والجسدي.

(و ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية .)13:2008،



أمابالنسبةلغرفالمصادروالمبانيالمدرسية،فقدقامتالو ازرة()2008وبدعممنالمؤسسة
الســويديةلإلعاقــةالفرديــةبتــوفيرغــرفمصــادربشــكلمحــددالتغطــيجميــعمــدارسالــو ازرة.
كماأظهرتنتائجالدراسةأنهناكصعوبةفيتعديلجميـعالم ارفـقالخاصـةبالمـدارس،ألنـه
بحاجةإلىجـدوىاقتصـاديةخاصـةبـهتفـوققـدرةو ازرةالتربيـةوالتعلـيمالعـالي،باإلضـافةإلـى

أنهناكبعضالمدارسالقديمةوالمستأجرةالتياليمكـنإجـراءتعـديالتعليهـا(و ازرةالتربيـة

والتعليمالعالي.)54:2014،

ثالثا :العقبات اللوائح القانونية والمؤسساتية:
يتجســدهــذهالعقبــهفــيعــدمتطبيــقالسياســاتالدامجــة،قــديكــونذلــكلــيساغفــاالمــناألهــل

بحقـوقهمفــيتلقـيتعلــيممتكــافاألبنـائهممــنذوياإلعاقـة،ولكــنالمــرجحبـأنالمؤسســاتالتعليميــةال
تقبلطلبةذوياإلعاقةظناًمنهابأنذلكيؤديالىنتائجضارةليظهرالعجزفيالتعليموالـتعلملـدى

هذهالفئةويعيقاستم ارريةالعمليةداخلالصفية،اوخوفاعلىمستوىالمدرسةالعام .

أكـدتاليونسـكو()2014السياسـاتوالـنظمالقانونيـةوالتنظيميـة– إذاكانـتهـذهالـنظمتتـيح
التمييزوالعزلواإلقصاءفإنهاقدتحدثالكثيرونالضرربعمليةتنفيذعمليةالدمجمنذالبداية .

(يونسكو .)10:2014،

فالمعوقاتالمؤسسيةتتمثلعلىهيئةبممارساتسـلبيةمـنقبـلالمـدارستحـولإلتمـامعمليـة

الدمجفيالضفةوغزة،كماذكرتصحيفةالحقائقفييونيسففيالعام .2016

(.)UNICEF. b2016: 28

إالأنالسياســاتفــيو ازرةالتربيــةوالتعلــيمموجــودةلخدمــةالــدمجمنــذ()2015حيــثنصــت

علىانهاستكفلخطةلتطويرالمناهجاستمرارالعملعلىتطويرالمناهجالتعليميةبحيثتكونمرنة
ومســتجيبةالحتياجــاتالطلبــةذويالقــدراتوالمهــاراتوالكفــاءاتالمختلفــة.ويتمثــلالهــدفالنهــائيفــي

امــتالكالمعلمــينالحريــةوالقــدرةعلــىمالءمــةالمنهــاجحســباالحتياجــاتالمحــددةللطلبــةفــيالحج ـرة

الصفية(و ازرةالتربيةوالتعليم .)35:2015،
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رابعا :عقبات أخرى:


نبهتمؤسسة()diakoniaبأنأهـاليطلبـةذوياإلعاقـةيـتمرفـضابنـائهممـنذوياإلعاقـة
بنسبة 34.8%عندالتوجهللمدارسالعامةأثناءعمليةالتسجيلسواءبغزةاوبالضفةالغربية

لتظهرالمشكلةبأنهافيالممارساتوليسبالسياسات(.)Diakonia:2011, 27-28


أعربـــتمؤسسـ ــةالهانـ ــديكابانترنشـ ــانولعلـ ــىالمعوقـ ــاتق ــدتكـ ــونبسـ ــببع ــدةثغ ـ ـراتفـ ــي

السياســاتوالممارســاتمنهــامشــكلةتشــتتتقســيمالمس ـئ ولياتبــينالــو ازراتلين ـتحعنهــاهــدر
وتبخرالجهودلعدموجودتنسيقمؤسساتي()HI:2015,1


وقــدأشــارالموســى()2011إنالــدمجوســيلةولــيسغايــة،وهــووســيلةلتمكــينأطفــالذوي
اعاقــةعلــىاإلنتــاجفــيهــذهالحيــاة،فالس ـؤالالــذييطرحــههــولمــاذاأعــزلالطالــبفت ـرةمــن
الزمنفيمراكزالتربيةالخاصةثـمأعيـدهإلـىالمجتمـعبعـدانتهائـهمـنالسـلمالتعليمـي،لمـاذا
الأجعلهيبدأمعاألطفـالمـنالبدايـةويـتعلممـنهمويتعلمـونمنـه،ويكونـوناتجاهـاتومفـاهيم

صحيحةفيالتفاعلمعاقرانهويتعلممنهمويؤثرويتأثربهم،2011(.الموسى) 


وأكــدتاليونســكو()2014أنالت ـواصلوغيــابالكفــاءةاالجتماعيــةقــديكــونمع وقـاإذاكانــت
لغةالطفلاألولىمختلفةعنلغةغالبيةزمالئه،و/أوفيلونه،و/أوذوإعاقةيجعلهمختلفا
ومعــرضلكونــهمنبــوذابســبباختالفــهممــايعرضــهالــىإســاءةالمعاملــة،وألناألطفــالالــذين
يع ــانونإس ــاءةالمعامل ــةالنفس ــية،و/أوالجس ــدية،ه ــمعرض ــةالختب ــارحـ ـواجزخطيـ ـرةتعي ــق

الــتعلم،والتنميــة،والمشــاركة.وذلــكيــؤثرتلقائيــاعلــىضــعفالتحفي ــزوشــعور بعــدماألمــان،
وتدنيفيتقديرالذات،وعدمالثقةبالنفس(.يونسكو )10:2014،


وم ــنالض ــروريأالننسـ ـىنص ــيبالفتي ــات(الجن ــدر)منذوياإلعاق ــةق ــديرتف ــعف ــيص ــفوف
النسـاءوالفتيـاتمـنذوياإلعاقـةوفـقمـاجـاءفـيHuman Rights Watchفقـد تسـوء

معـاملتهملدرجـة سـيئة جـداًفـيدولالعـالمالثالـثبشـكلعـام ،وفـيفلسـطينكانـتالصـعوبات
التـيتواجههــافتيــاتذواالعاقــةأعلــىبنســبة%25.9مــنالــذكورذوياالعاقــةحســبد ارســة

UNICEFلعام()UNICEF ,A2016: 22(.)2016


وأفـ ــادتالسـ ــيدةهـ ــدىنواهضـ ــهمش ـ ـرفةالتعلـ ــيمالج ــامعفـ ــيمديريـ ــةتربيـ ــةجنـ ــينفـ ــيد ارسـ ــة
غ ــانم()2015ع ــنواق ــعالخ ــدماتالتربوي ــةالمقدم ــةللطلب ــةم ــنذوياإلعاق ــةف ــيالم ــدارس
الحكوميةالتابعةلمديريةتربيةجنينتتقيدبنوعاإلعاقةودرجتها ،وتتمثلبدمجالطلبةمنذوي

اإلعاقـةمـنالصـفاألولاألساسـيوحتـىالصـفالثـانيعشـرلتجـدبعـضالحـاالتواضــحة
اإلعاق ــةوالتس ــببمش ــكلةب ــدمجها)كاإلعاق ــةالحركي ــة(،ولك ــنبع ــضالح ــاالتغي ــرواض ــحة
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اإلعاقـةفتخضــعللتشــخيصمـنقبــلفريــقالصـحة/اللجنــةالطبيــةلتحديـدمســتوىشــدةاإلعاقــة
واألخذبالتوصيات،ليتمتوجيهالطالبللمكانالمناسبإلعاقته(غانم.)268:2015،

وعليهيمكنوضعبعضاإلشاراتالضوئيةالتيتسهمفيإنجاحعمليةالدمج،كتفاعلمـدير

المدرسةمعالطلبةذوياإلعاقة،وتقبلالمعلمفيالفصلالعاديوتعاونهمـعمشـرفالتربيـةالخـاص،
وتقبـلطلبــةالفصــلالعــاديلهــموتفــاعلهموتـوفرالمهــاراتاالجتماعيــةلــذوياإلعاقــةواتجاهــاتاالسـرة

اإليجابي ــةوتقبله ــالطفله ــاوزي ــادةالدافعي ــةل ــدىأبن ــائهمم ــنذوياإلعاق ــة،ومس ــاعدتهمبالمش ــاركةف ــي
األنش ــطةوخاص ــةالالمنهجي ــةومعرف ــةحاج ــاتهم،ومس ــاعدتهمف ــياس ــتعمالمص ــادرمتنوع ــةوت ــأمين

الوسائلالمساعدةلهم
والجديربالـذكرأنمسـتوياتالـدمجتختلـفمـندولـةألخـرىحيـثيعتمـدذلـكعلـىإمكانيـات

وقــدراتالدولــةكمــاالبــدوأنيتــذكرالجميــعأناإلعاقــةتختلــففــيدرجتهــاوشــدتهالــذانجــدفــيبعــض
الدولمنذوياإلعاقةمنيلتحقبشكلكاملفيالصفوفالعاديةوهذامايطبقعليةبالدمجالكلـي،
ومنهممنيلتحقبصفوفخاصةوهذامايطلـقعليـةبالـدمجالجزئـيحيـثيشـاركونباألنشـطةولكـن

اليشاركونزمالءهمفياختباراتالتحصيلوهذامايسوقالباحثةللتطرقلمستوياتالدمج .

 2.3.2مستويات الدمج:


ينقسم اتجاا الدمج إلى أربعة مستويات تتمثل باآلتي:

أوالا :الــدمج الكلــي-أكــاديمي :وهــودمــجطلبــةذوياإلعاقــةبالمــدارسالعامــةفــيالفصــولالعاديــةمــع
اق ـرانهمالطلبــةبــدونإعاقــة،وتهيئــةالظــروفالمناســبةإلنجــاحفك ـرةالــدمجمــنخــاللتقــديمخــدمات
مساندةوخدماتتربيـةخاصـةمصـاحبةلليـومالد ارسـيبـنفسالغرفـةالصـفيةتحـتاشـرافالمختصـين،

ليتيحامامهمالمشاركةالفعالةمعاقـرانهمبـدونإعاقـةفـيجميـعاألنشـطةصـفيةاوغيـرصـفيةبشـرط
انتفيدالطفلذوياإلعاقة(.الحديديومسعود)38:2008،
ثانيـــا :الـــدمج الجزئـــي-مكـــاني:وهــودمــجطلبــةذوياإلعاقــةبالمــدارسالعامــةفــيفصــولمنفصــلة
تتضــمنمعلمــينتربيــةخاصــةومعلمــينمــنالمدرســةليشــتركوام ـعالطلبــةبــدوناعاقــةفــيســاحات

المدرسةفقطفاليتعدىوجودذوياإلعاقةمعالطلبةبدوناالعاقةفينفسالمدرسةمعالفصـلالتـام
بينهمافيالدروسواألنشطة(.السعيدوآخرون)181:2006،

ثالث ا :الدمج
من

الوظيفي:ويتطلب هها الكوع من الدمج أن يشارل األطفال هو ايعاقةة البرةرية فةي البةرامج التعليميةنة كفةنس ا

األطفال العاديينلبعضالوقت،ثم يتمسحبهؤالءاألطفالمنقاعاتالنشاطالعاديـةحيـثيتلقـون

نوعاًمنالتعليمالفرديالمتخصصأوالمساعدةمن معلّممتخصص(منصوروعواد)313:2012،
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رابعـا :الــدمج االجتمــاعي :دمــجاألفـرادغيــرالعــاديينفــيالحيــاةاالجتماعيــةوتبــدوعمليــةالــدمجفــي
مظه ـرينرئيســيينهمــا:األولالــدمجفــيمجــالالعمــلوتــوفيرالفــرصالمهنيــةالمناســبةلألف ـرادغيــر
العاديينللعملكأفرادمنتجينفيالمجتمعوقبولذلكاجتماعياويعرفهـذاالمفهـومبالـدمجفـيمجـال

العمـل،الثـانيدمـجاألفـرادفـيمكـانالسـكنواإلقامـة ،وخاصـةبعـدتأهيـلاألفـرادغيـرالعـاديينمهنيـا
واجتماعياللعيربشكلمستقلفياألحياءالسكنيةوالتجمعاتالسكنيةالعاديـةوتقبـلذلـكلـدىاألفـراد

العاديينواتفق(الديب)496:2010،وجامعةالقدسالمفتوحةبهـذاالتعريـفبـالتعريفالسـابق(جامعـة
القدسالمفتوحة،)39:2008،أماجواد()2015فقدصنفالدمجاالجتماعيفيالعملوالسكنبالدمج

الوظيفي(جواد)482:2015،

وهكذانرىمفهومالتعليمالجامعقدأصـبحيحظـىبتفسـيرأوسـعفـيفلسـطين،لـذلك،فقـدكـان


يجريأيضاًتطـويرعناصـرللبنيـةالتحتيـةالتعليميـةالقائمـةعلـىالعـزل،علـىسـبيلالمثـال،تـمإنشـاء
"غــرفصــفيةمدمجــة"ملحقــةبالمــدارساالعتياديــةالســتيعابالطلبــةذوياإلعاقــةالذهنيــة،وهــذايتــيح

لهؤالءالطلبةمزيداًمنالفرصللتفاعلاالجتماعيمعأقرانهم،لكنهالييسرلهمالتعلممعهـمفـيغرفـة
صفيةواحدة،والبنيةالتحتيةالمتمثلـةفـيالغـرفالصـفيةالمدمجـةوغـرفالمصـادرتخـدمالطلبـةحتـى

الصفالرابعحالياً،فيماتدعممراكزالمصادرالمدرسةبأكملها(.و ازرةالتربيةوالتعليم)27:2015،
ولع ــلالمعلم ــينف ــيفلس ــطينكان ــتاتجاه ــاتهمغالب ــاايجابي ــةحس ــبم ــاظه ــرف ــيالد ارس ــات

السابقة،لكنمنالالفتأناتجاهاتالمعلمينلدمجذوياإلعاقةفيمحافظةالخليلكانتجيـدةجـداً
ومبشرة،فوجدالباحثانالنجاروالجندي()2014هذهالنتيجةمنطقيـةومقبولـةفـينظـرالبـاحثينكـون
البيئــةاالجتماعيــةتقــدرالعمــلاالجتمــاعيالتطــوعيوتقــدرهباإلضــافةإلــىأنهــذاالنــوعمــنالنشــاط

متأصـلفــيالمجتمــعالفلسـطينيأنـهمـرتبطبمفــاهيماجتماعيــةعديــدةمثـلالكــرموحــبالخيــرلآلخـرين
واإليثار(النجاروالجندي )12:2014،

وهذامايؤكدعلىتمسكالمعلموالمرشدالفلسطينيبالقيماألخالقيةوالتربويةفيمالوتمإشباع
احتياجاتهمنتقديرمعنـويومـاديلمـاتحملـههـذهالمهنـةمـناستشـرافلألجيـالالصـاعدةوتقـديمكـل

مايحملونفيجعبتهمليفيدوااطفالناروادالغد .

لــذامــنالضــروريدعــمالمعلــمبــالبرامجالتعليميــةالدامجــةالتــيتــوفرجميــعالعناصــرالداعمــة

لكـلمــنالمعلــموالمــديرالمدرســة،وتنويــعهــذهاألســاليببمــايناســبإمكانيــةكــلمدرســةواحتياجاتهــا،
والتيسيتمالحديثعنهافيأنماطالدمجوأساليبه.
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 2.3.2أنماط الدمج وأساليب :
لتعددأساليبالدمجالمعاصرةأثرأساسيفـيمخرجـاتالعمليـةالتعليميـةالتعلميـة،لمـاتحملـه

ف ــيطياته ــام ــنإجـ ـراءاتوخص ــائص،األم ــرال ــذيع ــددم ــناس ــاليبومقارب ــاتد ارس ــةه ــذااألنم ــاط
باســتخدامالتعمــقوالتحليــلفــيكــلحالــة،.حتــىالتفقــدمصــداقيتهابتــذليلالصــعابعلــىطلبــةذوي

اإلعاقةفيعمليةالدمج .
وتوجدثالثأنماطشائعهمنخدماتالتربيةالخاصةوهي:
أوال :برنامج غرفة المصادر:
تعريــف غـــرف المصـــادر فـــي الســـياق الفلســـطيني:هــيغرفــةصــفيةمجه ـزةبطريقــةخاصــة
وملحق ــةبالم ــدارسالعام ــة،يعم ــلفيه ــامعل ــممخ ــتصف ــيالتربي ــةالخاص ــة.ي ــأتيالطلب ــةإل ــىغرف ــة
المصادربشكلفرديأوفيمجموعاتلبعضالوقت،فيمايشـاركونفـيالـدروساألخـرىفـيالغـرف

الصـفيةالعامــةوتــمتأسـيسثالثــةعشــرمركـ ازللمصـادرفــيراماهللوالخليــلوغـزة،يعمـلفــيكــلمنهــا
خمس ــةاختصاص ــيينيس ــاعدونف ــيإع ــدادالخط ــطالتربوي ــةالفردي ــةوف ــيتزوي ــدالطلب ــةباالحتياج ــات

الالزمــة،كمــاتــم تشــكيل108غــرفمصــادرفــيالمــدارس،يعمــلفــيكــلمنهــامعلــممخــتص(و ازرة
التربيةوالتعليم )68-26:2015،

وتتمثلمهاممعلمغرفالمصادرالموجهةللطلبةذويإعاقةعلىالنحوالتالي :
 .1القيامبعملياتالتقييموالتشخيصبقصدتحديداالحتياجاتاألساسيةلكلطفل،واعدادالخطط
التربويةالفرديةوالعملعلىتنفيذها.
 .2تدريسالطلبةذوياإلعاقةالمهاراتالتياليستطيعالمعلمالعاديتدريسها
 .3مسـاعدةالطلبــةذوياإلعاقــةعلــىالتغلــبعلــىالمشــكالتالناجمــةعـناإلعاقــةمثــلاكتســاب
المهاراتالتواصليةواالجتماعيةالتيتمكنهممنالنجاحليسفيالمدرسةفقطانمافـيالحيـاة
بوجهعام.

 .4تعريـــفاألطفـ ــالذوياالحتياجـ ــاتالتربويـــةالخاص ـ ـةبالمعينـ ــاتالبص ـ ـريةوالسـ ــمعيةوالتقنيـ ــة
ومساعدتهمعلىاالستفادةالقصوىمنتلكالمعينات

 .5تقــديمالنصــحواإلرشــادلكــلمــنالمعلــمالعــاديواوليــاءاألمــورللطلب ـةذويإعاقــةفيمــايتعل ـق
بط ــرقت ــدريسالمن ــاهجواالس ــتراتيجياتالمناس ــبة،واس ــاليبالتقيـ ـيمالمختلف ــةللطلب ــة،ولزي ــادة

الوعيلدىاولياءاألموربإعاقةأبنائهم(.بطرس )26:،2015
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ويتضــحممــاســبقأهميــةغرفــةالمصــادرمــنتغطيــةاالحتياجــاتاألساســيةللطفــلوالتقــويم

والتشخيصوالتغلبعلىالمشكالتالناجمةمناإلعاقةواكتسابالمتعلمينالمهاراتالالزمةلهم .
ثانيا :برنامج المعلم المتجول:

غــرف المعلــم المتجــول فــي الســياق الفلســطيني:هــوتــوفيرالخــدماتالمســاندةلألطفــالذوياإلعاقــة
بالمدرســةالعاديــة،بواســطةمعلمــينمتجــولينيقومــونبزيــاراتالمــدارسوفــقجــدولمــنظموذلــكلتقــديم

خدماتالتربيةالخاصة(الديب )498:2010،

وله ــذاق ــدمتال ــو ازرةالوع ــودإلنش ــاءمرك ــزمص ــادرللتعل ــيمالج ــامعف ــيك ــلمديري ــة،لتلبي ــة
االحتياجــاتالفرديــة.وتتضــمنم اركــزالمصــادرللتعلــيمالجــامعفريق ـاًمتعــددالتخصصــات(أخصــائي
عالجطبيعي،وأخصائيعالجوظيفي،وأخصائينطقولغـة،وأخصـائياجتمـاعي،وأخصـائيتربيـة

خاصة).يقومالفريقبإجراءالتقييماتيليتقييمالمعلمفيلجنةتسمى"الدعم"والتحويلفيالمدرسة،
وتنفيذالتدخالتالتعليميةوالتأهيليـة،ومـنثـمترفـعإلـىمسـتوىاإلشـراففـيالمديريـةأوالـو ازرة،ليـتم

السعيلتـأميندعـمإضـافيمـنالمجتمـعالمـدنيوالـو ازراتاألخـرىحسـباالقتضـاءالحاجـة،وسـيكون
للطالبواألهلدورمركزيعلىمدارالعمليةككل(.و ازرةالتربيةوالتعليم )38:2015،
وعليــهتتضــحتطـ ويرال ـوازرةنظامـاًلتقيــيموتحديــداالحتياجــاتالتعليميــةللطلبــةووضــعخطــط

تعليميةفرديةتبينالدعمالمحددالذييحتاجهالطالبلضمانوصولهإلىالتعليمومشاركتهوتحصيله

فيــهفــينطــاقمدرســتهالعام ــةالمحليــة.عــنطريــقاســتخدامنظ ــاملــدعمأيطلبــةلــديهماحتياج ــات
تعليميةمحددة،لتحقيقالشمولوالمشاركةالفعالةفيمدارسهمالمحليةالعامة .

ثالثا :برنامج المعلم المستشار:
المعلــم المستشــار فــي الســياق الفلســطيني:هــومعلــميقــدمالمســاعدةداخــلالفصــلالعــادي،وقــديقــوم
بهــذهالمهمــةالمــدرسالع ــاديباست ــشارةمعل ــماستشــاريمتخصــصأوبمســاعدفــيالتربيــةالخاصــة،
وتشملهذهالمساعدةالوسائلالتعليميةأواألجهزةالتعويضيةأوإعدادبرامجخاصة .

(الديب )498:2010،
وبـ ــذلكيقـ ــوممعلـ ــمالصـ ــفبإعـ ــدادالخطـ ــطالخاصـ ــةبهـ ــذاالطفـ ــلوتطبيقهـ ــاأثنـ ــاءممارسـ ــته

للعمليـ ــةالتعليميـ ــةللوص ـ ــولب ـ ـذلكبـ ــأكبرفائ ـ ــدةتربويـ ــةونفسـ ــيةواجتماعي ـ ــةضـ ــمنالبيئـ ــةالمدرس ـ ــية
العادية(بخر .)549:1995،
ومـ ــندونالوصـ ــولإلـ ــىنظـ ــامدعـ ــمشـ ــامل،لـ ــنيلتحـ ــقالكثيـ ــرمـ ــناألطفـ ــالذوياإلعاقـ ــة
بالمدرســة،أوســيتركونها،أوســيبقونفيهــاولكــنمــندونالــتمكنمــنبلــوغأقصــىقابليــاتهم.يجــبأن
يعطيالدعم الفرديمنقبلمعلمالصفبالدرجةاألولى،غيرأنهقديحتاجأيضاًّإلىالمساعدةمـن
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معلمينمختصيناومساندينمنداخلالمدرسةأومعلمينمتنقلين،لتأمينحصولاألطفالالمعنيين
النوعيالمبنيعلىاحتياجاتهمالتعلميةالفردية(ينوسكو )1:2014،
ّ
علىالدعم

وقــدتــم تعيــين26مرشــداًللتعلــيمالجــامعوأربعــةمشـرفينعلــىالتربيــةالخاصــةللعمــلفــي

المحافظاتالمختلفة(و ازرةالتربيةوالتعليم (26:2015،

لكــنرغــمهــذهالتص ـريحاتاالأننتــائجالزيــاراتالميدانيــةأكــدتانهنــاكقصــورحــادبعــدد
المرشــدينلغــرفالمصــادرفــيمديريــةغــربغ ـزة،وحظيــتمديريــةشــرقغ ـزةبعــددقليــلمــنغــرف
المصادرومتخصصينفيالتربيةالخاصة .

 2.3.2متطلبات الدمج:
يعدالدمجعمليـةمركبـةتعتمـداطرافهـاعلـىبعضـهاالـبعضفـإذاتـداعىطـرففقـديهـددذلـك
صالبةهذاالبرنامج،لذلكيتطلبمنالقياداتالتربويةقبلالشروعبـالتطبيقأنتقـومبـالتخطيطالسـليم

الــدقيقللتأكــد مــننجــاحالبرنــامج،وحتىيحصــلطلبــةذوياالعاقــةعلــىمســتوىتعلــيماليقــلعــن
البرامجالمطبقةفيالمدارسالعاديةإيالئهمباالهتمامالدقيقللحواجزالمحتملةالتيقديواجهـاّالطفـل
والتيتعيقالتعلم،والتنمية،والمشاركةدوالبدمنالتيقنانعمليةالدمجلنتؤثرعلىمستوىالمدرسة

األكاديمي،والعلىالطلبةبدونإعاقـةوطمـوحهمالتعليمـيواليجـبأنيشـكلحتـىعبئـاإضـافياًعلـى
المعلمفيالمدرسةالعادية.

وعلي ــهف ــإنال ــدمجيتطل ــبم ــنالبداي ــةانتق ــاءاألطف ــالذوياإلعاق ــةالص ــالحينلل ــدمج،ألن
األطفالذويإعاقةيصنفونلفئـاتلهـاخصوصـيةتحكـمعمليـةالـتعلمالتـيسـوفتقـدملهـمفـيالبيئـة

التعليميةالصفوفالعاديةومنأهمهادرجةاإلعاقةونوعها،وهذهالمرحلةتعتبراألكثرحساسيةللطفل
وذويهملماقديعانيهمنانسحابأوبعـضالمشـكالتالنفسـيةأوالسـلوكيةبسـببعـدمتفهـمأوتقبـل

الوالــدينلخصــائصاإلعاقــةمــنجهــةوالقــائمينعلــىالعمليــةالتعليميــةمــنجهــةأخــرىولــذلكيتوجــب
توافرشروطفياألطفالالقابلينللدمجيطرحهابطرس()2015كمايلي :




أنيكونالطفلذوياإلعاقةمننفسالمرحلةالعمرية من األطفالبدونإعاقة.

أنيكونالطفلقادرعلىاالعتمادعلىنفسه.
اً

أنيكونالطفلمننفسسكانالمنطقةالمحيطةبالمدرسـةوتتـوافرلـهوسـيلةمواصـالتآمنـة

منوالىمدرسته.


أنيتماختيارالطفلمنقبللجنةمتخصصةللحكمعلـىقد ارتـهعلـىمسـايرةبرنـامجالدارسـة

للتكيفمعها.


أالتك ونإعاقتهمنالدرجةالشديدةوأالتكونلديةإعاقةمتعددة.
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القدرةعلىالتعلمفيمجموعاتتعليميةكبيرةعندعرضموادتعليمية(بطرس)48:2015،
لهــذافمــنالضــروريالعمــلمــنخــاللسياســةالــدمجعلــىإعــادةتنظــيمالمــدارسوالتش ـريعات

التــيتــدفعلتطبي ــقالســليملهــالت ــوفرمختلــفأشــكالالتعل ــيمبمــايــتالءمم ــعالقــدراتالمتباينــةألفــراد

المجتمعداخلنظامتعليميواحديلبياحتياجاتالجميع،لذاالبدمنمراعاةالجوانبالتالية :

أ -الخطط الفردية:األطفالذوياإلعاقةاليشكلونمجموعةواحدةمتجانسةويجبفحصاهلية
الطف ــللل ــدمج.فك ــلف ــردتختل ــفدرج ــةإعاقت ــهوخصائص ــهال ــذاتتبل ــوراالحتياج ــاتالفردي ــة
لتتطلباعدادخططيوميةللطلبةبدوناعاقـةولكـنباستشـارةالمتخصصـيناألنفـةذكـرهممـن

معلــممتجــولاواستش ــارياوتربيــةخاصــةوم ــايتبع ـهمــنفري ــقعمــل،ألنه ـؤالءاألطف ــال
يختبرونحواجزعوائقمختلفةعلمابأنبعضهذهالخطـطمـرتبطبإعـاقتهم،والـبعضاآلخـر

ليسمرتبطاًبهافهناكالبرامجالتربويةالمناسبةلمواجهتهامنالناحيـةاألكاديميـةواالجتماعيـة
والنفسية(.بطرس)45:2015،

ب -اوليـاء امـور ذوي اإلعاقـة:الكثيـرمـنأهـاليطلبـةذوياإلعاقـةيحتـاجون تأهيـلمـعابنـائهم

ذوياإلعاقــةألنهــميشــعرونبعــدماألمــانعنــدتنشــئةطفــلذوياإلعاقــة.لــذلك،يجــبتشــجيع

ـلشـيء،مـعتعلـماكتشـافقابليـاتهموتقـديرها،
األهلعلىالنظرإلـىأطفـالهمكأطفـالقبـلك ّ
بدالًمنالتركيزعلىإعاقتهم.وينبغيتمكينهمليثقوابمواهبهمالفطريةكأهل،ورغمذلكفإنهم
يحتـاجونايضـاالـىتلقـيبعـضالتقنيـاتوالمهــاراتاألساسـيةمـنعـالجوظيفـيودعـمنفســي
ألبنائهمقبـلالتركيـزعلـىالبعـداألكـاديميمـنأجـلالتواصـلمـعأطفـالهمودعمهـمفـينمـوهم

بشكلأفضل.إذانظمتالبيئةالصفيةبحيثتسمحبأقصىقدرممكنمنالتواصلوالتفاعـل
والتعلملجميعالطلبةفيالصف،فقدتتسمبشكلرائعلفرصةقويةللتعبيرعنآرائهموأفكارهم

ـتعلم.وعــدم

ويقابلــهمــنالكــادرالبشــريالكثيــرمــنالتعزيــزوالــدعمليحفــزهمذلــكلمزيــدمــنالـ

إغف ـالفــرصالتواصــلبــينالتربــويينوأف ـرادالمجتمــعوخاصــةذويهــمللتفــاهمح ـ ولاألهــداف
المتوقعة(.القمروالسعايدة)70:2014،

ـمأن
ت -البيئة البشرية :النظريـاتالمعاصـرةتـؤمنبتمحـورالتعلـيمحـ ولالطفـلولكـن يبقـىاأله ّ

نثقبمواهبناالفطريةكمعلمينواداريينوأننركزعلىجميعالقدراتوالطاقاتالتييتمتعبهـا

طالبناوطالباتنا،ونراقبالطلبةونصغيإليهم،وأننسمحلهمبتعليمنا،وأننلجأإلىاالبتكار

ليتجسدلطلبتناكقصصنجاحالأعباء.

وأضافبطرس()2015أنهيجبأنيقـومإعـدادالقـائمينعلـىالتربيـةعلـىتغييـراتجاهـات

كلمنيتصلبالعمليةالتربويةمنمعلمينواداريينوموجهينوعمالوتهيئتهملفهمالغرضمنالدمج
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وكيفتحققالمدرسةأهدافهافيتربيةذوياإلعاقةبحيثيستطيعوااإلسهامبصورةإيجابيةفينجـاح

إدماجهمفيالتعليمواعدادهملالندماجفيالمجتمع(.بطرس)46:2015،

ـاوواختبــار
ث -البيئــة الماديــة:تهيئــةبيئــةيشــعرفيهــاجميــعاألطفــالبــأنهممقــدرونبشــكلمتسـ 

مجموعــةمــنالبيئــاتالتــيتقلــصتــأثيرالقصــور،كالمبــانيالتــيالتحتــوياالعلــىالســاللم،

فعندالتخطيطلمبانمدرسيةجديدة،وعندوضعالتصـميمات،علينـاأننحـرصعلـىأننتـيح
للجميــعالوصــولإليهــابشــكلمتســاوبحيــثالتشــكلطرقـاًملفتــةوبديلــةلطريقــةحتــىإلظهــار
العزلاوالفصلحتىبطريقةالدخول()2:2009،WATSON &MACCTHREN

ج -التقيــيم :تحديدالمســتوىالــذيســوفيــتمعلــىاساســةالتقيــيمكالممارســاتوالتطبيقــاتالتربويــة

سواءعلىنطاقمؤسسيامعلىنطاقالطالب(.برادليوآخرون)238:2000،

ح -التخطــيط:وذلــكبـالتخطيطالمســبقللبـرامجالتربويــةواعــدادالمنــاهجالد ارســيةالتــيتتــيحلــذوي

اإلعاقـةفــرصالتعليم،وتـوفيرالمتطلبــاتإنجـاحبـرامجدمـجذوياإلعاقــةكإنشـاءغــرفصــفية

مـزودةبــالموادالتعليميــةوالوســائلالخاصــةبــالمعوقينوكــذلكاجـراءالتعــديالتالفرديــةبــالبرامج

كالمواصالتمثالاواجراءتعديالتخفيفةفيالبناءالمدرسيكإيجادالممـراتالخاصـةبـذوي
اإلعاقــةالحركيــةاوالجســديةوا ازلــةالعقبــاتوتــوفيرفصــولدمــجفــيمحــيطســكنهم،فــالموقع
س ـواءكــانفــيمدينــهأوفــيضــاحيةأوفــيالريــفهــوالــذييحــدداحتياجــاتالحــداألدنــىأو

األقصىالالزمهلبناءالمدرسهاوالنسبةالمئويةلالستفادةمـنالموقـعفـيالبنـاءأوللخـدمات

المختلفة .ولـهدورفعـالفـيتحقيقالدمجالتربوي(.سليمان.)187:2002،

وتـ ــرىالباحثـ ــةأنإ ازلـ ــةالمعوقـ ــاتالتـ ــيتعـ ــوقالمشـ ــاركةوالتعلـ ــيمبالنسـ ــبةلجميـ ــعاألطفـ ــال

المحرومينعامةوأطفالذوياالعاقةخاصةهيمنأهمالمتطلباتالتييجـبأنتتقـدمقبيـلإتخـاذ
ايإجراءاتتأهيليهأومساعدة.

وذلــكاســتناداًعلــىاإليمــانبقــدرةكــلطفــلعلــىالــتعلمكونــهمنحــىيقــومعلــىأســاسحقــوق

اإلنسان،وعليةإذاتمتناولالموضـوعمـنمنظـورتربـويوتعليمـينـرىالتعلـيمالـدامجكقضـيةحقوقيـة

مرتبطــةبالعدالــةاالجتماعيــة،التــيهــيركي ـزةأساســيةمــنركــائزكفــاحالشــعبالفلســطينيمــنأجــل
الحريةوالعدالة .

التعقيب على المحور الثالث:
أصبحمفهومالذاتللفرديتكـوننتيجـةالتفـاعالتالتـيتنـتجأثـرتفاعلـهمـعالبيئـةوالمحيطـين

به،وذلكمنخاللاألدواراالجتماعيةفكلاألف اردمنالذينيتعاملونمعالطفـلمـنوالـدينومعلمـين
وأق ـرانيـ ـزدادتــأثيرهمعلــىصــقلشخصــيتهالتــيســيرتكزعليهــابــالكبرباإلضــافةالــىنظــرةاألخ ـرين
واالستحساناالجتماعيمنهم،ولهذافإنأطفالذوياإلعاقةلديهمالخصوصـيةالمنفـردةبوصـفالبيئـة
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المحيطــةلهــموتــأثيرهمبعمليــةصــقلشخصــيتهم،فأطفــالذوياإلعاقــةيــدركونالعــالممــنحــولهمبأنــه
مهددلهمعندمايتلقونالرفضمنالبيئةالمحليـةلهـم،وعليهـااليتلقـونإشـباعاتسـويةللتعـرفعلـى
بيئتهموذواتهم،ولذلكيتضمنمفهومالذاتوجهةنظرالفردنحوذاتهلهاتأثيركبيرسواءبالسـلبأو

باإليجابويتأثربمكانـةالفـرداالجتماعيـةوتفاعالتـهمـعاآلخـرينوأحكـامهمعليـهوعلـىأشـخاصذوي

اإلعاقةالبدءبأنفسهمأوالثماالنتظارمنالمجتمعإلعطائهمكلذيحقيحقة .

ول ــذلكفهن ــاكجوان ــبايجابي ــةتف ــرزعل ــىالمجتم ــعالمحل ــينتيج ــةالتعام ــلم ــعذوياإلعاق ــة

ليتعامـلبعــضاألفـرادمـنمنطلــقاإلحســانمــناتجـاهاشــخاصذوياإلعاقــة،وتتمثـلفــيعــدةمبــادئ

ركيزتهااألساسيةعلىالتكافلاالجتماعي :
أوال :المساواة

انالخطــوةاألولــىوربمــاالرئيســيةفــيإنشــاءنظــامدمــججيــدانتوضــعفلســفةعامــةللمدرســة

تقـومعلـىاسـسالديمقراطيـةوالمسـاواةواالنتمـاءوضـمانالتعلـيمالجيـدلجميـعالطلبـةلتحقيـقالشــمولية

التيتراعياحتياجاتكلطالب .
ثانيا :العدالة االجتماعية

إنطلبةذوياإلعاقةيتطلعونليسفقطالىالـدمجولكـنهمالـىاشـياءأكثـرعمقـاكعدالـةبـين

جميعطلبةالفصلوانيكونلهمقيمةداخلالفصولالدراسيةوخارجهـا،للـذلكتـمالتركيـزعلـىكيفيـة
الدمجوالتيتطرقتإليهالباحثةفيالمحورالثالث 
ثالثا :التضامن

هوالشعورالذييبرزهاآلخـرينلـذوياإلعاقـةممـايزيـدمـنعـزيمتهمويحفـزقـدراتهمويشـعرهم

بروحالتفاؤلوالمحبةفالتضامنلهتأثيرإيجـابيالمنـآيعنـةعلـىالجانـبالنفسـيولـهمـردودعملـي

لذوياإلعاقةفيزيدمنفرصنجاحعمليةالدمجبالشكلالذينطمحاليه .
رابع ا :الكرامة

ه ــيأس ــمىالحق ــوقالت ــييج ــبمنحه ــالإلنس ــانبش ــكلع ــام،ول ــذوياإلعاق ــةبش ــكلخ ــاص،

فحرمــانهممــنالك ارمــةواإلمكانيــاتيــأتيمــنالفهــمالخــاطالمفهــوماإلحســان،فالك ارمــةتمنحــهالحــق
ليعـيرمكرمـاًفــيالمجتمـعفيحصــلعلــىكافــةحقوقـهليقــدمواجباتــهبكــلبهجـهوطمأنينــةعلــىفرصــه
الحياتيةفاإلنسانقديعير ويعانيمناعاقةفيايجزءمنأعضائهلكنهاليعيرمسلوبالكرامة .

خامس ا :الدمج
اننظ ــامال ــدمجالجي ــديتمحـ ـورح ــولالطال ــبكك ــلواليرك ــزفق ــطعل ــىالجان ــباألك ــاديمي،

ليتطرقالىاألبعادالنفسيةواالجتماعيةواالقتصاديةوالسلوكية والجسديةوالمعرفية .
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وعليةترىالباحثةأنهيفضلأنيبدأالدمجفيالمراحلالمبكرةمـعتـوفيرالطبيـبوالمخـتص،

بخــالفلــوبــدأتعمليــةالــدمجفــيالم ارحــلاألخــرى-وانكــانهــذايمكــنأنيــتم-ولكــنفــيالم ارحــل
األولــىمــنالطفولــةالمبك ـرةقــدتخــرجنتــائجاســرعوافضل،باإلضــافةالــىانــهيمكــنأنهــذهالمرحلــة

وأيضاالمراحلاألولىمـنحيـاةالطفـلالتعليميـةهـيالتـييكتسـبالطفـلفيهـامهـاراتالقـراءةوالكتابـة
األساســيتانوالمهــاراتاالجتماعيــةاألخــرىالتــيتنبثــقمنهــااتجاهاتــهواتجاهــاتاآلخ ـريننحــوه،وهــي

أيض ـاًمرحلــةالمصــارحةوالمكاشــفة،ففــيهــذهالمرحلــةاليتــرددوناألطفــالعــنمســاءلةزمالئهــمعــن

اإلعاقةالتييعانونمنهابدافعالفضول،لـذلكنحـاولبهـذاالصـددأننوجـدتقبـللطلبـةذوياإلعاقـة
معزمالئهـممـنذواإلعاقـةمنـذالبدايـةوتفـاعلهممعهـم،واننعرضـهملتجـاربالحيـاةمنـذصـغره،مـع
ضرورةاالهمامبالجانبالطبيوالعلميبتلكالفترة .

وتــرىالباحثــةأنطلبــةذوياإلعاقــةيحتــاجونالــدعممــنالمنظمــةالتــيسـينتموناليهــاومــن

األف ـرادالمحيطــينبهــم،ليتأقلم ـا ويصــبحواأفــرداًمنتج ـين ويتجــاوزونجميــعالمعوقــاتالبشـ ـريةأوالثــم

البيئيةثانياً ومنثمالمعوقاتاألخـرى ولهـذاالمعنـىفـإنالبيئـةالمحليـةوالمنـاهجوالتجهيـزاتواألنظمـة

وتربيتهوهذاالتكامل
التشريعيةهيجزءمنالبيئةالتعليمية،فهيتتكاملمعالمدرسةفياعدادالطفل 
يحــدثالت ـوازنالمطلــوبفــيحيــاةالطفــلذوياإلعاقــةوايتقــاطعاوتبــاينفيمــاتقدمــةالبيئتــانمــن

خبراتيؤثرسلبافيتربيةالطفلفتظهرعلىهيئةاضطراباتفيسلوكياته .

وعليةفإنالباحثةتشددعلىإرهاصـاتالوضـعالفلسـطينيللتعلـيم،لطبيعتـهالخاصـةوظروفـه

الصــعبة،لــذاالبــدمواجهــةهــذهالتحــدياتبأســاليبمدروســةومــنت ازيــدعــددالطلبــةلــذوياإلعاقــة ،ومع
محدوديةاإلمكاناتتبقىمواجهةمتطلباتالدمجفيغايةالتقعيد،ولذلكيتطلبالتفكيـرالجـادبتـوفير
حلــولواقعيــةللتغلــبعليهــاوتوســيعقاعــدةالخــدماتالمقدمــةله ـممــنحيــثوضــعالخطــط،وانشــاء

المدارسوالمراكزالمالئمةالحتياجـاتهموتأهيـلالكـادرالقـادرعلـىالتعامـلمعهـمفـيظـلثقافـةعامـة
تعترفبحقوقذوياإلعاقةبصورةعامةوتعطيأهميةخاصةللواقعالفلسطينيومايعانيـهالعـاملون

فيالمدارسجراءالظروفبصورةخاصة .
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الفصل الثال
الدراســات الســابقة
 1 -1الدراسات السابقة العربية
 1 -1الدراسات السابقة الفلسطينية
 1 -1الدراسات السابقة األجنبية
 1 -1التعقيب على الدراسات السابقة

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
تمهيد:
لقدشغلموضوعالدمجوالبيئةالتعليميةالعديدمـنالبـاحثينوالتربـويين،الـذينتعمقـوافـيهـذا
المجال،وتستعرضالباحثةهذاالفصلمجموعةمنالدراساتالسابقةذاتالعالقةبموضوعالد ارسـةد
وفيمايليعددمنالدراساتالتيتناولتالموضوع :

 3.1القسم األول :الدراسات عربية :
-1

دراسة العوجة واسماعيل ( )2017بعنوان :تقويم واقع مدارس الدمج من وجهة نظر معلمي

الحلقة األولى من التعليم األساسي في مدينة حمص.

هــدفتالتعــرفالــىواقــعمــدارسالــدمجمــنوجيــةنظــرمعلمــيالحلقــةاألولــى مــنالتعلــيم
األساســيفــيمدينــةحمــص فــيســوريا،باإلضــافةإلــىتعــرفعلــىأبــرزالمقترحــاتالتــييضــعها
المعلم ــونلتط ــويرم ــدارسال ــدمج،وق ــداس ــتخدمالباحث ــانالم ــنهجالوص ــفيالتحليل ــي،وتك ــونمجتم ــع

الدراسةمنجميعمعلماتومعلمينمنالتعليماألساسيفيمدينةحمص،وتمأخذعينةالبالغعددها
()20معلماًومعلمةمـدارسالـدمجفـيمـدارسالحلقـةاألولـىمـنالتعلـيماألساسـيفـيمدينـةحمـص،
طبقتعليهمأداةالدراسة(االستبانة) .

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها -:
تقديماقتراحاتمنقبلمعظمالمعلمينحولتطويرواقعمدارسالدمجشملتازدياداالهتمـام
بمــدارسالــدمجمــنحيــثتــوفيرالمســتلزماتالالزمــةلعمليــةالــدمجمــنأثــاثوتــوفيروســائلتعليميــة

مناسبةلتعليمذويالحاجاتالخاصة،باإلضافةإلىعدموجودفروقبيندرجاتاسـتجاباتالمعلمـين
علىاستبانةوفقاًلمتغيرالمؤهلالعلميووفقاًلمتغيرعددسنواتالخبرةحولواقعمدارسالدمج .
 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1االهتمامبمدارسالدمجمنمستلزماتوأدواتووسائلتهدفإلىتطـويرعمليـةالـدمجواجـراء
التقويمدوريوتنويعاالنشطة.

 )2وعقــدلقــاءاتدوريــةومســتمرةبــينالكــادراإلداريوالتربــويوبــينأوليــاءأمــورالتالميــذللوقــوف
علىآخرالمستجداتواالستفادةمنتجاربالدولالمتقدمة.
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-2

طاهر ( )2011بعنوان :قياس مستوى ميل معلمي التربية الخاصـة نحـو دمـج المعـاقين فـي

المدارس االبتدائية.

هــدفتالتعــرفإلــىمســتوىميــلالمعلمــينللتربيــةالخاصــةنحــودمــجالمعــاقينفــيالمــدارس

االبتدائيــةلمديريــةتربيــةبغــدادواختبــاربعــضالفرضــياتفــيبعــضالمتغي ـراتوقــداســتخدمالباحــث
المنهجالوصفيالتحليلي،وتكونمجتمعالدراسةمنجميـعمعلمـاتومعلمـينللمـدارساالبتدائيـة،وتـم

أخذعينةبطريقةعشوائيةوالبالغعددها()100معلماًومعلمة،طبقتعليهمأداةالدراسة(االستبانة) .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها -:
تمتعالمقياسالذيأعدهالباحثبخصائصسـيكوماتريةممـاسـاعدفـيقيـاسوجـودميـللـدى
المعلمينوالذيبدابوضوحأعلـىمـنالمتوسـط،مـعوجـودفـروقواضـحةفـيقيـاسالميـلنحـوالـدمج

فيمتغيرالجنسلصالحالذكور.

 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
ض ــمنالمرحلـ ــةالحاليـ ــةإمكانيـ ــةاســـتخدامالمقيـ ــاسال ــذيأع ــدهالباح ــثمـــنقبـــلالمرشـــدين

والتربــويينواداراتالمــدارسلقيــاسالميــلنحــوالــدمج،امــاضــمنالمرحلــةالقادمــةإجـراءد ارســاتعلــى
قياسميـلاوليـاءاألمـورومقارنتهـابالد ارسـةالحاليـةوذلـكلزيـادةالـوعيفـيصـفوفهموصـفوفابنـائهم

منذوياعاقةاوابنائهمبدونإعاقة.
-3

دراسة غفور ( )2011بعنوان :دمـج ذوي االحتياجـات الخاصـة فـي المـدارس األساسـية مـن

وجهة نظر المعلميــن دراسة ميدانيـة فـــي مـدارس مدينـة السليمانية.

هدفتهذهالتعرفإلىوجهةنظرالمعلميــنفـيدمـجذوياالحتياجـاتالخاصـةفـيالمـدارس

األساسية كدراسةميدانيـةف ــيمـدارسمدينـةالسليمانية،بإضافةللتعرفالىالجانـبالنفسـيوالتعليمـي
واالجتمــاعيلــدمجذوياالحتياجــاتالخاصــة-حســبوصــفالباحــث-فــيالمــدارسالعاديــة.وقــد

استخدمالباحـثالمـنهجالوصـفيالمسـحي ،وتكـونمجتمـعهـذهالد ارسـةمـنجميـعبـرامجالـتعلمالـدامج
المنفذةفيالمدارسالعاديةالتيتقدمالخدماتالتربويةللطلبةذوياالعاقة،تكونتعينةالدراسةمـن

()250معلــمومعلمــةالمتواجــدونفــي()17مدرســةمــنالمــدارسالمطبــقعليهــاب ـرامجالــدمجوالبــالغ
نســبتها()%16.19مــنالمــدارسالعاديــةالتــيتطبــقبـرامجالــدمجذوياالحتياجــاتالخاصــة،طبقــت
عليهمأداةالدراسة(االستبانة) .
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 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
هن ــاكاتجاه ــاتس ــلبيةللفكـ ـرةكك ــل،وبش ــكلخ ــاصم ــنالجان ــبالتعليم ــييليـ ـهالنفس ــييلي ــه

االجتماعي،الذيلميكننسبياانمايميلالىاإليجابيةالىحدما،وبررواذلكبأنمناألفضلتفريد
التعليملهمبمدارسمتخصصةكمدارسالتربيةالخاصةاوعنطريقصفوفملحقةبالمدارسالعادية
كنوعمنالدمجالجزئي.

 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1العملعلىتفعيلدورالمدارسمـنخـاللوتـوفيرالوسـائلواألجهـزةالتوضـيحيةوكلمـايصـلح
لتسهيلالعمليةالتعليمية .

 )2العم ــلعل ــىمالئم ــةومرون ــةالمن ــاهج،موائم ــةاألبني ــةالمدرس ــية،.واع ــدادوتأهي ــلالمعلم ــين
الســتقبالذوياالحتياجــاتالخاصــة،اوإعــادةتــأهيلهممــنخــاللفــتحدوراتمكثفــةللمعلمــين

لكيفيةالتعاملمعذوياحتياجاتالخاصة.

 )3فتحأقسامتخصصيةفيالجامعاتلتخريجكادرمعلمينمتخصصفيالتربيةالخاصة
 )4واخي ـ اًررفــعالــوعيلــدىأوليــاءأمــورالطلبــةذوياالحتياجــاتالخاصــةوأوليــاءامــورالطلب ــة
العاديينبأهميةعمليةالدمجللجانبالماديمنجوانبايجابيةكثيرةعلىنطاقالفرديلذوي


احتياجاتالخاصةاوللمجتمعبشكلعام.
-4

دراســة الحطــاب ( )2015بعن ـوان :التكيــف النفســي االجتمــاعي لــدى عينــة مــن الطلبــة ذوي

اإلعاقة البصرية المدمجين وغير المدمجين في األردن.

ه ــدفتللتع ــرفال ــىمقارن ــةالف ـ ــروقب ـ ــينالطلب ـ ــةذوياإلعاق ــةالبصـ ـ ـريةالمـ ـ ــدمجين،وغيـ ـ ــر

المـ ــدمجينب ـ ــاختالفدرج ـ ــاتهمعل ـ ــىمقي ـ ــاسالتكي ـ ــفالنفسـ ــياالجتمــاعيف ــيم ــدارسال ــدمجحس ــب
متغيـريالجــنس،ودرجـةاإلعاقــة،وقـداســتخدمتالباحثــةالمـنهجالوصــفيالمسـحياالرتبــاطي ،وتكــون

مجتم ــعه ــذهالد ارس ــةط ــالبوطالب ــاتم ــنذوياإلعاق ــةالبصـ ـريةف ـ ــيالص ـ ــفوف(الثـ ـ ــامن،التاس ـ ــع
والعاشـ ــر)إل ـ ــىمجمـ ــوعتين،مـ ــدمجينف ـ ــيالم ــدارسالعادي ــةف ــيمحافظ ــةمأدب ــا،وغي ــرم ــدمجينف ــي

أكاديميــةالمكفــوفينفــيعم ــاندوتكونــتعينــةالد ارســةمــن ()50طالــب وطالبــةدطبقــتعلــيهمأداة

الدراسة(االستبانة) .

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
 )1عــدموجــودفــروقدالــةإحصــائيافــيمتوســطدرجــاتالطلبـةالمـدمجينوغيـرالمـدمجينعلـى
مقياسالتكيـفالنفسـياالجتمـاعيطبقتعلى5مقاييس.
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 )2عـ ــدموج ـ ــودف ـ ــروقدال ـ ــةإحص ـ ــائياف ـ ــيمتغي ـ ــرالتكي ـ ــفالنفس ـ ــياالجتم ـ ــاعيل ـ ــدىالطلبـ ــة
المــدمجين،وغيــرالمــدمجينحســبمتغي ـراتالجــنس،ودرجــةاإلعاقــة،والصف .

 أوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1إجـراءالمزيــدمــنالد ارســاتحــولموضــوعالتكيــفالنفســياالجتمــاعيعنــدالطلبــةذواإلعاقــة
بصريةالمدمجين،وغيرالمدمجيندنظرالتركيزمعظمالدراساتعلىالفـروقبـينالمكفـوفين،
والمبصرينفقط.

 )2العمــلعلــىتفعيــلبرنــامجدمــجذوياإلعاقــةبص ـريةفــيمــدارسالعاصــمةدنظ ـراالنعــدامها
ولنجاحهافيبقيةمحافظاتالمملكة.

 )3العمـلعلــىتأهيــلالمعلمــين،والمعلمـاتفــيالمــدارسالعاديــةدلمسـاعدتهمفــيكيفيــةالتعامــل
معالطلبةذوياإلعاقةبصريةالمدمجينفيمدارسهم.

 )4تنميةقدرةذوياإلعاقةالبصريةعلىالتكيفالنفسياالجتماعي،والتأقلممعالمجتمع.
-5

دراســـة العمـــري وعـــويس ( )2015بعنـــوان :اتجاهـــات مـــديري ومعلمـــي المـــدارس العاديـــة

الحكومية للمرحلة األساسية نحو دمج المعاقين في مدارس محافظة عجلون.

هدفتللتعرفالىاتجاهاتمعلميومديريالمدارسالحكوميةاألساسـيةفـيمـدارسمحافظـة
عجمــوننحــودمــجالمعــاقينفــيالمــدارسالعاديــة،ومــدىتقــبلهملعمليــةالــدمجوقــداســتخدمالباحثــان

المــنهجالوصــفي،وتكــونمجتمــعالد ارســةمــنجميــعاف ـرادذوياإلعاقــةفــيالمــدارسالمشــمولةلب ـرامج
الدمجالتربويألشخاصذواالعاقةفيتلكالمدارس،وطبقتعلـىعينـةبلغـت()117معلـمومعلمـة
ومديرومديرة،واستخدمالباحثانأداةالدراسةوهي(االستبانة) .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
وجوداتجاهاتايجابيةمنقبلافـرادالعينـةاتجـاهعمليـةالـدمجوحسـبالفـروضفـيالدارسـة
كانتلصالحالذكوروفيمتغيرالجنس،ولصالحمديريالمدارسفيمتغيرالوظيفة.
 وأوصت الدراسة لعديد من التوصيات أهمها- :
 )1تهيئ ــةواع ــدادمعلم ــيالص ــفوفالعادي ــةلفكـ ـرةال ــدمجوتعـ ـريفهمبفئ ــاتالتربي ــةالخاص ــةوذوي
اإلعاقة.

 )2تدريبالمعلمينعلىاستراتيجياتالتعليمالتعاونيوالذيمنشأنهإنجاحهذهالفكرة .

 )3إعداددوراتتدريبيةلمعاملينفيالمدارسالعاديةحولقضيةدمجذوياإلعاقةفيالمـدارس
العادية .
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 )4تـ ــوفيراإلمكانـ ــاتالالزمـ ــةالمتعلقـ ــةبالبيئـ ــةالمدرسـ ــيةمثـ ــلإ ازلـ ــةالح ـ ـواجزوالعوائـ ــقوتـ ــوفير
التجهيزاتالتيتسهلفيعمليةالدمج .
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دراسـة الغـاليالت والصـمادي ( )2015بعنـوان :تطـوير معـايير لضـمان جـودة بـرامج التعلـيم

الدامج وفحص درجة انطباقها على البرامج المقدمة في األردن.

هدفتللتعـرفإلـىتطـويرمعـاييرلضـمانجـودةبـرامجالتعلـيمالـدامجوفحـصدرجـةانطباقهـا

علــىالبـرامجالمقدمــةفــياالردن.وقــداســتخدمالباحثــانالمــنهجالوصــفيالتحليلــييتكــونمجتمــعهــذه

الد ارســةمــنجميــعب ـرامجالــتعلمالــدامجالمنفــذةفــيالمــدارسالحكوميــةوالخاصــةالتــيتقــدمالخــدمات
التربويةللطلبةذوياالعاقةباستثناءصعوباتالتعلم،وتكونتعينةالدراسةمن ()50برنامجـاًللتعلـيم

الــدامجتتبــعلقطاعــاتحكوميــةوخاصــةفــيمحافظــةالعاصــمة.ولتحقيــقهــدفالد ارســةقــامالباحثــان
بتطــويرمقيــاسلضــبطالجــودةفــيب ـرامجالتعلــيمالــدامجتكــونمــن()200مؤشــر،طبقــتعلــيهمأداة

الدراسة(االستبانة) .

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
 )1اتفــاقابعــادمعــاييرالجــودةللعينــةمــعمعــاييرجــودةمجلــساألطفــالذوياإلعاقــةوالمعــايير
التربويةلإلعاقةبأسترالياومعاييرالتربيةالخاصةبواليةالبرتافيدولةكندا،ومعاييرالمجلـس

األعلـىلشـؤوناألشــخاصذواإلعاقـةفـياألردنومعــاييرجـودةالتعلـيمالشــاملإلنهـاءالعـزل
(اليونســكو(ومعــاييرجــودةالتعلــيمالــدامجالخاصــةبتحــالفنيوجرســيللتعلــيمالجــامعومعــايير
المجلسالوطنيللمعاييرالنموذجية .

 )2أندرجةانطباقمعاييرجودةبرامجالتعليمالدامجعلىالبرامجالمقدمةلهـمفـياألردنكانـت
تتراوحبينمتوسطةوالمتدنية،ماعدابعدالتقييم،إذكانبدرجةمرتفعة.
 وأوصت الدراسة لعديد من التوصيات أهمها- :
 )1قيــامو ازرةالتربيــةوالتعلــيمبتطــويرآليــاتعمــلللمتابعــةواإلش ـرافالمتخصــصعلــىبرنــامج
التعليمالدامج .

 )2إجراءدراسةلتقييمبرامجالتعليمالدامجفيضوءمتغيراتعددالطلبةذوياإلعاقةالمستفيدين
منالبرامجوجنسهموالمنطقةالجغرافيةللبرامجومستوىالدعمالمقدملها.

 )3إجراءدراسةلتقييمبرامجالتعليمالدامجمنوجهةنظرالمشرفينوالعاملينوأسراألطفـالذوي
اإلعاقةالمستفيدينوذلكفيضوءمتغيراتالجنسوالدرجةالعلمية.
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دراســـة الزعبـــي والحســـن ( )2014بعنـــوان :مؤشـــرات البيئـــة المدرســـية الدامجـــة وعالقتهـــا

باتجاهات المعلمين نحو دمج التالميذ المعوقين.

هدفتالتعـرفمؤشـراتالبيئـةالمدرسـيةالدامجـةفـيالمـدارسصـديقةالطفولـةبمدينـةالحسـكة

مــنوجهــةنظــرالمعلمــين،أيضــاهــدفتالــىالكشــفعــناتجاهــاتالمعلمــيننحــودمــجالتالميــذذو
اإلعاقة،بإضافةالىلتعرفإلىالعالقةبينمؤشراتالبيئةالمدرسيةالدامجـةواتجاهـاتالمعلمـيننحـو

دمجالتالميذذواإلعاقة،وقداستخدمالباحثانالمنهجالوصفيالتحليلي،وظهرمجتمعالدراسةجميـع
المــدارسصــديقةالطفولــةفــيمدينــةالحســكةبلغــت()17مدرســة،وتــمأخــذعينــةاســتطالعيةبلغــت

()89معلماومعلمة،طبقتعلـيهمأداتـاالد ارسـةوهـي(االسـتبانة).األولىللتعـرفعلـىمؤشـراتالبيئـة
المدرسيةالدامجةفيالمدارسصديقةالطفولةبمدينةالحسـكة،والثانيـةلكشـفعـناتجاهـاتالمعلمـين

نحودمجالتالميذذواإلعاقةفيالمدارسصديقةالطفولةبمدينةالحسكة .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
 )1إنمؤش ـراتالبيئــةالمدرســيةالدامجــةغيــرمنفــذةفــيجميــعالمــدارسصــديقةالطفولــةبمدينــة
الحسكة.

 )2وجوداتجاهاتايجابيةلدىأفرادالعينةنحودمـجالتالميـذذواإلعاقـةوعـدموجـودفـروقذات

داللــةإحصــائيةبــينمتوســطاتدرجــاتأفـرادالعينــةعلــىاســتبانةالكشــفعــناتجاهــاتهمنحــو

دمجالتالميذذوياإلعاقةتعزىلمتغيرات(الجنس،الدرجةالعلمية،عددسنواتالخبرة).
 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1ضرورةالتنسيقبينالفريـقالمحلـيلمشـروعالمدرسـةصـديقةالطفولـةومنسـقدمـجطلبـةذوي
اإلعاقــةفــيالمــدارسالعامــةالعاديــةولجــانالتعلــيماإلل ازمــيعلــىمســتوىالمحافظــةلتوحيــد
الجه ــودالرامي ــةإل ــىتنفي ــذالخط ــطالتطويري ــةاإلجرائي ــةللم ــدارسالمش ــمولةبمش ــروعالمدرس ــة
صديقةالطفولةالمتضمنالمعاييرومؤشراتها.

 )2تفعيـلالفريــقالمدرســيفــيالمــدارسالمشــمولةبالمشــروعالــذييضــممــديرالمدرســةومجموعــة
منالمعلمينوالمشكلبموجبكتابو ازرةالتربيةمناجلتنفيذالمعاييرومؤشراتهاوفقخطـة

تطويريةمحددة

 )3تكليــفالمــوجهينالتربــويينواالختصاصــيينبتكثيــفاإلش ـرافاإلداريوالفنــيعلــىالمــدارس
صديقةالطفولة.
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دراسة جواد ( )2013بعنوان :دمج ذوي االحتياجات الخاصة بالمجتمع.
هدفتللتعرفالـىأهميـةعمليـةالـدمجذوياالحتياجـاتالخاصـةبـالمجتمع،مـعإطـالععلـى

البرامجالمطبقةفيالمدارسالعاديةمعتحديداإليجابياتوالسلبياتالناتجةلتطبيقلهذاالبرنامجدوقد
اسـتخدمتالباحثـةالمـنهجالوصـفيالمســحي،وتكـونمجتمـعالد ارسـةمــنجميـعأفـرادذوياإلعاقـةفــي

المــدارسالمشــمولةلبـرامجالــدمجالتربــويأشــخاصذواإلعاقــةفــيتلــكالمــدارس،طبقــتعلــيهمأدوات

الدراسةوهي(:المالحظةالعلمية)و(المقابلة)و(االستبانة) .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :

 )1تبــينفــيضــوءاجـراءالبحــثبأنــهالفئــةالعمريــة()9-8ســنواتوالتــيكانــتتبلــغنســبتهممــن
العينــة%56انهــاتحتــاجلرعايــةوزيــادةالمهــاراتالتعليميــةواالجتماعيــة،وهــيمرحلــةعمريــة
مهمةلتحديدمدىاستم ارريةنجاحعمليةالدمجفيمابعدفيالمجتمع.

 )2انخفاضمستوىتعليماولياءاألمورلذوياإلعاقةكانتسـببفـيإخفـاقالطلبـةذوياالعاقـة
فيمستواهماألكاديمي،ولكنبمقابل%76منهميؤيدونبرامجالدمج.

 )3صرحطلبةذوياإلعاقةبتفاعلهمفيالمـدارسبنسـبة،%62بإضـافةالـىتحسـنمـناألعلـى
الــىاألقــلحســبالترتيــبالتــالي:نفســيتربــوياجتمــاعيأكــاديميوهــذامؤشــرلعمليــةنجــاح
عمليةالدمجالتربوي.
 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها - :
 )1إعدادالمعلموتأهيلهفيمجالالدمجالتربويبشكلجيدلضماننجاحعمليةالدمج .
 )2وضعبرامجارشاديةوتوعيةألولياءاألمورلتحقيقفاعليةالبرامجالتربويةللدمج .

 )3تغييراتجاهاتالمجتمعنحواإلعاقةمنمنظـورشـفقةوعجـز،وصـعوبةإعـالتهملعجـزهممـن
خاللاإلعالمواإلعالنوالتواصلاالجتماعيواالنخراطالمجتمعي.

-9

دراســـة النقيـــب ( )2012بعنـــوان :دمـــج ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فـــي مؤسســـات ريـــاض

األطفال :رؤية فلسفية.

هدفتالتعرفالىفلسفةالدمجفيمؤسساترياضاألطفالمنحيثماهيةالـدمج،ونشـأته،
ومب ــرراتاختي ــارهكواح ــدم ــنأه ــمالص ــيغللتعام ــلم ــعبع ــضفئ ــاتاألطف ــالذويالحق ــوقالخاص ــة،
واستراتيجياتتقديمالخدماتالتربويةفيسياقالدمج.باإلضافةالـىالتعـرفلمسـئولياتآبـاءاألطفـال

ذوياإلعاق ــةف ــيس ــياقال ــدمج،وتوعي ــةمعلم ــاتري ــاضاألطف ــالبواح ــدةم ــنأه ــمالص ــيغالتربوي ــة
المعاصرةلرعايةبعضفئاتاألطفـالذويالحقـوقالخاصـةثـموضـعتصـورلـدعمفلسـفةدمـجبعـض
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فئ ــاتذويالحق ــوقالخاص ــةف ــيمؤسس ــاتري ــاضاألطف ــالبمص ــردوق ــداس ــتخدمتالباحث ــةالم ــنهج

التحليلي .

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
وضعمالمحالتصورالمقترحفيضـوءالفلسـفةالمحـددةللـدمجفـيريـاضاألطفـالمـعاألخـذ

بعــيناالعتبــارلســياقاتومشــكالتالــدمجفيهــامــعتقــديماســتراتيجياتألوليــاءاألمــورتفيــدفــيعمليــة

الدمجوقدتمثلتأبـرزمالمـحالتصـورالمقتـرحبالمـدخالتمتضـمنة:أهـمالفئـاتالمسـتهدفةفـيإطـار
التصــور،بإضــافةالــيمتطلبــاتتطبيــقهــذاالتصــورللمتعلمــين،والمعلمــين،وللمــنهج،وبيئــةالروضــة،
غرفالنشاط،األسرةوالمجتمـعالمحلـي،ومؤسسـاتريـاضاألطفـالوالمخرجـاتعلـىصـعيداألطفـال

وبيئةالروضةوالمجتمع .
 -10دراســة منصــور وعــواد ( )2012بعنــوان :تصــور مقتــرح لتطــوير نظــام دمــج األطفــال ذوي
االحتياجات الخاصة بمرحلة رياض األطفال في سورية في ضوء خيرة بعض الدول.

هــدفتإلــىوضــعتصــورمقتــرحلتطــويرنظــامدمــجاألطفــالذوياالحتياجــاتالخاصــةفــي

مرحلةرياضاألطفالبسوريةفيضوءخبرةبنغالدرونيبال،واعتمدتالدراسةعلـىأسـلوببيريـداي
فيالمقارنة،وتموفقالخطواتالتاليةوهي:وصفوتحليلواقعالدمجفيسورية،ثـموصـفوتحليـل

خبـ ـراتناجح ــةلل ــدمجف ــيب ــنغالدرونيب ــال،ث ــمالمن ــاظرةب ــيندولت ــيالمقارن ــةلتحدي ــدنق ــاطالتش ــابه
واالختالف،وأخي اًرالمقارنةالتيتضمنتتحليلوتفسـيرنقـاطالتشـابهواالخـتالفبـيندولتـيالمقارنـة،
وتكونمجتمعالدراسةمنأطفالروضةتشرينبمدينةحلب .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
وض ــعمالم ــحالتص ــورالمقت ــرحف ــيض ــوءخبـ ـرةدولت ــيالمقارن ــةم ــعاألخ ــذبع ــيناالعتب ــار
إلمكانياتسورياومشكالتالدمجفيها،وقدتمثلتأبرزمالمحالتصورالمقترحبالمـدخالتمتضـمنة:
األهداف،المتعلمين،المعلمين،المنهج،بيئةالروضة،غرفالنشـاط،األسـرةوالمجتمـعالمحلـي،كـذلك

العملي ــاتمتض ــمنةاس ــتخداماس ــتراتيجياتتربوي ــةفعال ــةومتنوع ــةمث ــللع ــباألدوار،س ــردالقص ــص،

االهتمامبـالتعليمالفـرديوالجمـاعي،العمـلضـمنمجموعـاتغيـرمتجانسـة،والمخرجـاتعلـىصـعيد

األطفالوبيئةالروضةوالمجتمع.

 -11دراسـة هـالل ( )2012بعنـوان :تحـديث البيئـة المدرســية ل طفـال المعـاقين حركيـا فـي ضــوء
مفهوم اإلرجونوميكا( :الهندسة البشرية).

هــدفتالتعــرفالــىواقــعالبيئــةالمدرســيةفــيجانبهــاالمــاديبمــدارسالــدمج ،ومــدىمالءمتهــا

الحتياجـاتاالطفــالذوياإلعاقــةالحركيــة،ايضــاالتعــرفالــىالمعوقــاتوالمشــكالتالتــيتعــانيمنهــا
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م ــدارسال ــدمج،لينبث ــقعنه ــاإع ــدادتص ــورمقت ــرحاعدت ــهالباحث ــةللبيئ ــةالمدرس ــية-المادي ــةلألطف ــال
المعاق.حركياًبمدارسالدمجفيضوءمفهوماإلرجونوميكـا(الهندسـةالبشـرية)وقـداسـتخدمتالباحثـة
المنهجالوصفيالتحليلي،وتكونمجتمعالدراسةمنأطفالماقبلالمدرسةذوياإلعاقة.الحركيةمن

عمــر6-4ســنوات،وتــمأخــذعينــةاســتطالعيةمــنالمــدارساقتصــرتفقــطعلــىالمــدارسالحكوميــة
والتجريبيــةوالخاصــةالتــيتطبــقالــدمجفــيمرحلــةمــاقبــلالمدرســةبمحافظــةالقــاهرةتكونــتمــن()6

مــدارس،طبقــتعلــيهمكــلعلــىحــدةأداتــانالد ارســةوهــي(االســتبانة)باإلضــافةالــى(بطاقــةاســتمارة)
رصدلواقعالبيئةالمدرسية،وفقمعايراإلرجونوميكامنإعدادالباحثة .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
 )1عدممالئمةالموقعالعامللمدارسالتيتطبقالدمجالحتياجاتذوياإلعاقةالحركية .
 )2القصورالشديدفيالتجهيزاتالمادةللروضاتالتيتطبقالدمج .
 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1يجــباهتمــامالدولــةمباش ـرابالمبــانيالمدرســيةالالزمــةلألطفــالذوياإلعاقــةحركيــالمــالهــذه
المبانيمنتأثيرفعالعلىاألداءالتعليميوالتربويللطفلذوياإلعاقةالحركية

 )2اختي ــارموق ــعالمب ــانيلألطف ــالذوياإلعاق ــةالحركي ــةطبقـ ـاًلمع ــايرود ارس ــاتتحليلي ــةمس ــبقة
للموقعبماتالئممعنوعإعاقةالطفل.

 )3القضاءعلىالتفاوتواالختالفالشـديدبـينالمـدارسفـيمسـتوياتالعناصـرالماديـةالمتاحـة
لهاحتىيمكنتطبيقمبدأتكافؤالفرصالتعليمية

 -12دراســـة الصـــمادي ( )2010بعنـــوان :اتجاهـــات المعلمـــين حـــول دمـــج الطلبـــة المعـــاقين فـــي
الصفوف الثالثة األولى مع الطلبة العاديين بمحافظة عرعر.

هدفتالتعرفالىاتجاهاتمعلميالصفوفالثالثةاألولىنحودمجالطلبةذوياإلعاقةمـع

الطلبـةالعــاديينفـيالصــفوفالثالثــةاألولـىفــيمدينــةعرعـر.وقــداســتخدمالباحـثالمــنهجالوصــفي،
وتكونمجتمعالدراسةمنالمعلمينالصفوفاألساسيةالثالثةاألولىفيمدينةعرعر،وتـمأخـذعينـة
استطالعيةبطريقةقصديةطبقيةوقدبلغنسبةعينةالدراسة%20مـنمجمــوعمجتمـعالد ارسـةوالبـالغ

عـددها()142معلمـاً.طبقـتعلــيهمأداةالد ارسـةذاتالــثالثأبعـاد(النفســيواألكـاديميواالجتمــاعي)
وهي(االستبانة) .
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 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
وتوص ــلتالد ارس ــةمن ــةخ ــاللاس ــتخدامالمتوس ــطاتالحـ ــسابيةوالنـ ــسبالمئويـ ــةواالنح ارفـ ــات

المعياريةومستوىالداللة.إلىوجوداتجاهاتإيجابيةلـدىالمعلمـيننحـوالـدمج،وانهنـاكفروقـاًفـي

االتجاهاتعلىاألبعادالتييحتويهااالستبانة،إالّأنهذهالفروقلمتكندالةإحصائياً .
 أوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :

إجراءدوراتتدريبيةلكافةالمعلمينالعاملينفيالصفوفالثالثةاألولـىللتعــرفعلــىالطلبـة

ذوياإلعاقةمنكافةالجوانبلمالذلكمنأهميةفيتوفيرالتعاملالسليممعكلحالـة.تـوفيرالبيئـة
الد ارس ــيةالت ــيتس ــهلمهم ــةالطال ــبذوياعاق ــةوالمعل ــمللوص ــولألحس ــنحالـ ــةمـــنال ــدمج.إص ــدار
التشريعاتفيو ازرةالتربيةوالعملبهالتوفيرأفضلالظروفلتنفيذبرامجالدمج.وقـدتـمالتوصـيةمـن

خ ــالله ــذهالد ارس ــةبض ــرورةإجـ ـراءد ارسـ ــاتللتع ــرفعل ــىاتجاه ــاتالـ ــدمجتش ــملالقطـ ــاعاإلداري
والمعلمينكلحسبتخصصه .

 -13دراسة الدبابنة والحسـن ( )2009بعنـوان :دمـج الطلبـة ذوي اإلعاقـة السـمعية فـي المـدارس
العادية من وجهة نظر المعلمين.

هدفتالتعرفإلىوجهاتنظـرمعلمـيالطلبـةذوياإلعاقـةالسـمعيةنحـوعمليـةتعلـيمهـؤالء
الطلبــةفــيالمــدارسالعاديــةضــمنمســارالــدمجالشــاملفــياألردن،إضــافةإلــىتحديــدالفــروقفــي

وجهــاتالنظــر،باإلضــافةإلــىإد اركــاتالمعلــمللنجــاحفــيرعايــةالطلبــةذوياإلعاقــةالســمعية،وقــد
اســتخدمتالباحثتــانالمــنهجالوصــفيالتحليلــي،وتكــونمجتمــعالد ارســةجميــعالمعلمــينالــذينيدرســون
الطلبةذوياإلعاقةالسمعيةفيمدارسو ازرةالتربيةوالتعليمالعاديةومـدارسالصـممـنالصـفالثـاني

األساسـيوحتــىالمرحلــةالثانويـةللعــامالد ارســي2007/2008فــيالمملكـةاألردنيــةالهاشــمية،وتــم
أخذعينةوالبالغعددها()150معلمومعلمة،طبقتعليهمأداةالدراسةتمثلت(باالستبانة).
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
أنوجهــاتالنظــركانــتإيجابيــةعلــىثمــانيفقـراتومحايــدةعلــيســبعوثالثــينوســلبيةعلــى

ثــالثفق ـرات،كمــاأشــارتالنتــائجإلــىوجــودفــروقدالــةإحصــائياًتبع ـاًلمتغيــرنــوعالمدرســةلصــالح
المدارسالخاصة،ولمتغيرمكـانالتـدريسلصـالحالمـدارسالعاديـة،ولمتغيـرالمرحلـةالد ارسـيةلصـالح

معلمــيالمرحلــةاألساســية،ولمتغيــرالمؤهــلالعلمــيلصــالحالمعلمــينالحاصــلينعلــىمــؤهالتعلميــة
أخريالترتبطبتخصصالتربيةالخاصة،ولمتظهرالنتائجفروقاًدالـةاحصـائياًتبعـاًلمتغيـراد اركـات
المعلمينللنجاحفيرعايةالطلبةذوياالعاقةالسمعية
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 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1مراعاةو ازرةالتربيةوالتعليملنتـائجهـذهالد ارسـةعنـدالتخطـيطلتطـويرعمليـةدمـجالطلبـةذوي
اإلعاق ــةالس ــمعيةف ــيالم ــدارسالعادي ــة،وتنظ ــيمدوراتتأهي ــللمعلم ــيالطلب ــةذوياإلعاق ــة
الســمعيةبهــدفتحس ــيناتجاهــاتهمووجهــاتنظ ــرهمنحــوال ــدمجوهــذامــاأش ــارتإليــهنت ــائج

الدراسة.

 )2توفيرالتسهيالتالماديةالمعنويةداخلنظامالمدارسوالغرفالصفيةلـتالئمحاجـاتالطلبـة
الفردية.

 )3تضمينمناهجتخصصاتالتربيةالخاصةتدريباتخاصةوأنشطةتهدفإلىتهيئةالمعلمـين
للتعاملمعالطلبةذوياالعاقةالسمعيةفيغرفةالصف.

 )4وتض ــميندلي ــلالمعل ــمإرش ــاداتللمعل ــملكيفي ــةتق ــديموع ــرضالمنه ــاجللطلب ــةذوياإلعاق ــة
السمعية.

 -14دراسة الغامدي ( )2009بعنوان :تطوير البيئة التعليميـة لـدمج ذو االحتياجـات الخاصـة فـي
مدارس التعليم العام للبنات في ضوء معايير الجودة الشاملة.

هدفتالتعرفإلىمبرراتودواعياألخذبمتطلباتتطويرالبيئةالتعليميـةلـدمجاشـخاصذو

اإلعاقةفيمدارسالتعلمالعامالحكوميللبناتفيضوءمعاييرالجودةالشاملة،وأيضاالتعـرفعلـى
درجةتوافرهـذهالمتطلبـاتفـيالبيئـةالتعليميـةفـيضـوءمعـاييرالجـودةالشـاملة،بإضـافةوجهـهنظـر

مــديريالمــدارسفــيالــدمج،وقــداســتخدمتالباحثــةالمــنهجالوصــفيالمســحي،وتكــونمجتمــعالد ارســة
منجميعمعلماتومديراتالمدارسالحكوميةللبناتالقائمـةعلـىدمـجاشـخاصذواإلعاقـةفـيتلـك

المدارسفيمدينةمكةالمكرمة،طبقتعليهمأداةالدراسة(االستبانة) .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
 )1اتجهــتاســتجاباتمجتمــعالد ارســةالــىالموافقــةبدرجــةعاليــةعلــىمبــرراتاألخــذبمتطلبــات
البيئةالتعليمةللدمجفيضوءمعاييرالجودةالشاملة.

 )2مالــتاتجاهــاتمجتمــعالد ارســةنحــوممارســةمعــاييرالجــودةبدرجــة(أحيانــا\نــاد اًر)وبمســتوى
جودة(متوسط\منخفضة)غالبا.

 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1التواص ــلم ــعاص ــحابالقـ ـرارالعتم ــادمع ــاييرالج ــودةللمؤسس ــاتالتعليمي ــةحس ــبالتج ــارب
المعاصرة،معمراعاةظروفوخصائصالبيئيةاالجتماعيةوالتربويةبسـعوديةلتسـهمفـيرفـع

الجودةوعملياتهابكافةالمنظومةالتعليميةبهذهالمؤسسة.
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 )2إنشــاءوحــداتلضــمانالجــودةبــإدارةاإلش ـرافالتربــويفــيكــلمدينــةتعمــلعلــىنشــرثقافــة
الجــودةمــعاإلش ـرافوالمتابعــةعلــىاج ـراءالتقــويمالــذاتيفــيجميــعالمــدارسوخاصــةالتــي
تحتويعلىدمجاشخاصذواإلعاقة.
 -15دراسة حنفي ( )2008بعنوان :متطلبات دمج الطالب فـي المدرسـة العاديـة مـن وجهـة نظـر
العاملين في مجال تربية وتعليم الصم والسامعين.

هدفتالىلمحاولةإلقـاءالضـوءعلـيأحـدثالتوجهـاتالتربويـةفـيمجـالتربيـةوتعلـيمالصـم

فيالمنطقةالعربية،وهوعمليةدمجالطلبةالصمفـيالمدرسـةالعاديـة،والتعـرفعلـىالخيـارالتربـوي
األكثرمالئمـةلـدمجالصـمفـيالبيئـةالعربيـة،واعتمـدتالد ارسـةعلـىالمـنهجالوصـفي،وتكونـتعينـة

الدراسةمن()211مـنالعـاملينفـيمجـالتربيـةوتعلـيمالطلبـةالصـموالسـامعين،واسـتخدمتالد ارسـة
استمارةالبياناتاألولية،وقائمةمتطلباتدمجالطلبةالصمفيالمدرسةالعاديةكأداتيللدراسة.
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
أنالفوائـدالناجمــةعـندمــجالطلبــةالصـممــعأقـرانهمالسـامعينفــيالمدرســةالعاديـةلهــافوائــد

اجتماعيــة،نفســية،أكاديميــة،تخــدمالصــموالســامعينوأســركــلمنهمــا،وذلــكبشــرطت ـوافرمتطلبــات
الدمج،وتبنيفلسـفةمجتمعيـة،مدرسـية،أسـرية...الخ،قوامهـااسـتيعابوتقبـلمجتمـعالصـمكجـزءمـن
مجتمعالسامعينوبناءشراكةأسريةمعالمدارسالعادية.

 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1توفيرالمستلزماتالمكانيةوالتجهيزيةالتيتساعدعلـىتفعيـلدمـجالطلبـةالصـمفـيالمدرسـة
العادية.

 )2تفعيلدوراألسرةفيالعمليةالتعليميةالطلبةالصموالسامعين.
 )3عقدوررتدريبيةللغةاإلشارةفيمدارسالتعليمالعامسواءالتييوجدبهابرامجدمجأوالتي
اليوجدبهابهدفتهيئةالبيئةالمدرسية،وعقدلقاءاتبينأسرالطلبةالصموالسامعين.

-11

دراسة سليمان ( )2002بعنوان :إدارة بيئات الـدمج فـي التـدخل المبكـر ل طفـال المعـوقين

في مرحلة الطفولة المبكرة.

ه ــدفتالتع ــرفال ــىمف ــاهيم ونظري ــات وقض ــاياواس ــتراتيجياتإدارةالبيئ ــةف ــيبرن ــامجالت ــدخل
المبكرالعالجيةالتربويةالمندمجةفـيمرحلـةالطفولـةالمبكـرة،بمـايحقـقاحتياجـاتالطفـلذوياعاقـة
وذلكللكشفعنفلسفاتها ونظرياتها،والتعرفعلىنماذجبيئاتتكييفبيئـاتالـدمجالمختلفـةوأخيـرا
وضــعتصــورمقتــرحيوضــحفلســفاتجديــدةلــدمجالمبكــرلــذوياإلعاقــةدوقــداســتخدمالباحــثالمــنهج
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الوصــفيالتحليلــي.طبقــتالد ارســةالزيــاراتالميدانيــةوالمقــابالتغيــرالمقننــةالتــياجرتهــاالباحثــةعلــى
بعضالجمعياتوالمدارسومركزالتدخلالمبكرفيمصروالوالياتالمتحدة .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
 )1العملي ــاتمتض ــمنةاس ــتخداماس ــتراتيجياتتربوي ــةفعال ــةومتنوع ــةمث ــلبـ ـرامجاللع ــب،ال ــتعلم
التعاونيوبرامجتعليماألقران .

 )2المن ــاظرةب ــيندول ــةمص ــرالش ــقيقم ــعالوالي ــاتالمتح ــدةف ــيانج ــازاتال ــدمجوالت ــيوض ــحت
خط ـواتمصــرالوئيــدةمقارنــةمــعالواليــاتالمتحــدةلتحديــدنقــاطالتشــابهواالخــتالف،وأخي ـ اًر
المقارنةالتيتضمنتتحليلوتفسيرنقاطالتشابهواالختالفبيندولتيالمقارنة .

 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1خلقبيئةتعليميةتشبهبيئةالتعلمللروضةالعاديةبدوناغفالالحتياجـاتهـؤالءاألطفـاللمـا
لهإثرعلىنفسيةالطالبواولياءامور .

 )2استخداماساليبالتعزيزوالحثوالتنبيهمعاثراءالبيئةالتعليميةومساعدةاقـرانهماطفـالبـدون
إعاقةقدتسهمفيدفععجلةالتطورعمليةالدمجبسهولةوسالسة .
 -17دراسة بخش ( )1995بعنوان :أثر تكييف األطفال ذوي الحاجات الخاصة مـع بيئـة أقـرانهم
من غير ذوي اإلعاقة على درجة تحصيلهم الدراسي.

هدفتللتوصلإلياألسلوبأوالمزيجاألمثلمناألساليبالمالئمةوالفعالةالتيمـنشـأنها
المساعدةعليتطويرالخدماتالتعليميةوالتربويةالمقدمةلألطفالذوياالحتياجاتالخاصة ،وباآلتي
االنتقـالبهــامـناالطــارالتقليـديالــذيهـيعليــهفــيالمملكـةإلــياالطـارالحــديثالـذييضــمنتعلــيم

هذهالفئةمناألطفالبطريقةأكثرفعاليةوأكثرقدرةعليدمجهمكجزءمتفاعلداخلالمجتمعكغيرهم
مــناألفـرادالعــاديين،وتســهمفــيتقـريبهممــنأســلوبالحيــاةالعاديــةقــدراإلمكــان،واســتخدمتالد ارســة

المنهجالوصفيمنخاللمراجعةماأمكنالحصولعليهمند ارسـات وتقـارير وم ارجـعأخـريمختلفـة
تناولتموضوعتعليمهذهالفئةمناألطفالفيالمجتمعاتالمتقدمةوالنامية .
 وقد توصلت الدراسة إلى نتيجتين رئيسيتين:
 )1أظه ــرتوج ــودحاج ــةملح ــةلتغيي ــرال ــنمطال ــذيي ــتمم ــنخالل ــهالتعام ــلم ــعاألطف ــالذوي
الحاجاتالخاصةوالقائمعلىأساسعزلهذهالفئةمناألطفالعنأقرانهمالعاديين .

 )2ضرورةتغييرالطرقواألساليبالتييـتمفيهـاتـدريساألطفـالمـنذوياالحتياجـاتالخاصـة،
وقدأوصتالد ارسـةبضـرورةالعمـلعلـىبلـورةمجموعـةمـناألسـاليبالحديثـةوالمتطـورةالتـي
تستندفيتوجهاتهاإلىمجموعةالتجاربوالخبراتالناجحـةالمتاحـةفـيهـذاالمجـال،وبحيـث
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تأتيهذهالطرقواألساليبالتعليميةالحديثةمنسقةمعاالحتياجاتالتعليميةالفعليةلهذهالفئة
مناألطفالومناسبةفينفسالوقتلقدراتهمالذهنية .

 -18دراسة جمعية المرأة والمجتمع بعنوان :دمج المعاقين بالتعليم األساسي في مصر.
هــدفتالتعــرفالــىاســتطالعتوجهــاتالمعلمــينتربيــةخاصــةومعلمــينفــيالمــدراسالعامــة

وبعضأولياءاألمورللطلبةبدونإعاقةوأوليـاءأمـورطلبـةذواإلعاقـةدوقـداسـتخدمالمـنهجالوصـفي

التحليليفيالبحث،وتكونمجتمـعالد ارسـةمـنالمعلمـينالتربيـةخاصـةومعلمـينفـيالمـدراسالعامـة
وبع ـضاوليــاءاألمــورالطلبــةبــدونإعاقــةواوليــاءامــورالطلبــةذوياإلعاقــة،وتــمأخــذعينــةوالبــالغ
عددها()80حالة.طبقتعليهمأداةالدراسةوهي(االستبانة) .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
أن%60منالعينةكانتمؤيدةلعمليةالدمجبمقابل%40معارضة،وأكبرفئةكانتمؤيدة

لعمليةالدمجهيأولياءامورلطلبةذوياعاقة .

 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1مشــاركةجميــعصــانعيالقـ ارراتلصــياغةالسياســاتاإلجرائيــةالداعمــةلــدمجذوياإلعاقــةفــي
التعليمالعام .

 )2مراجعةالسياساتوشروطااللتحاقلألطفالذوياعاقةسواءلتعليمالعاماوالتربيةالخاصة .
 )3العمــلعلــىتفعيــلودع ــم(الكــود)الخــاصبالشــروطالهندس ــيةللمبنــىالمدرســيالتــيت ارع ــي
احتياجاتوخصائصالطلبةذوياإلعاقة .

 )4العمــلعلــىزيــادةالســعةالتعليميــةللمــدارسالتربيــةالخاصــةوالمــدارسالعامــةلتناســبالتوزيــع
الجغرافيوالسكنيلكلمنطقة.
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 3.2القسم الثاني :الدارسات الفلسطينية:
.1

دراسة غانم ( )2015بعنوان :واقع الخـدمات التربويـة المقدمـة للطلبـة مـن ذوي االحتياجـات

الخاصة في المدارس الحكومية األساسية في مدينة جنين من وجهة نظر العاملين.

ه ــدفتالتعـ ــرفإلـ ــىمعرفـــةواقـــعالخ ــدماتالتربويـ ــة،المقدم ــةللطلب ــةم ــنذوياالحتياجـ ــات
الخاصةفيالمـدارسالحكوميـةاألساسـيةفـيمدينـةجنـين.ولتحقيـقهـذاالهـدفقامـتالباحثـةبـإجراء

مقــابالتمــعبعــضالعــاملينفــيمديريــةتربيــةجنــين،وبعــضالمعلمــينبإضــافةإلــىذلــكاســتخدمت
الباحثةالمنهجالوصفيالتحليليبأسلوبهالمسحي،وتكـونمجتمـعالد ارسـةمـنالعـاملينوالمعلمـينفـي

مديريـةتربيــةجنـين،وتــمأخـذعينــةتكونــتمـن()%32مــنالعينـةفــيجنـينقــدرتبمجمــوع(،)109
طبقتعليهمأداةالدراسةوهي(االستبانة) .

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
 )1متوسطمدىإد اركالعينةألهميةتقديمالخدماتالتربويةللطلبةمنذوياالحتياجاتالخاصة،
والمتمثل ــةف ــي(كفاي ــاتمعلم ــيالطلب ــةم ــنذوياالحتياج ــاتالخاص ــة،بيئ ــةال ــتعلمالمدرس ــية
وغرفةالصف،األنشطةوالوسائلالتعليمية،استراتيجياتوطرقالتدريس) 
 )2بين ــتنت ــائجالد ارس ــةمتوس ــطم ــدىإيم ــانالمعلم ــينف ــيالتعام ــلالحس ــنم ــعالطلب ــةم ــنذوي
االحتياجاتالخاصة،وأهميةتوفيربعضاالحتياجاتاالساسيةلهم .

 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
ضرورةاالهتمامبتدريبالمعلمينللتعاملمعالطلبة،وتـوفيربعـضالمسـتلزماتالخاصـةبهـم

منخاللتوفيرموازنةلهممنقبلو ازرةالتربيةوالتعليمالعاليالفلسطينيلتلبيةاحتياجاتهم.
.2

دراسة العاجز وعساف ( )2014بعنوان :جهود مدير المدرسـة األساسـية بمحافظـة غـزة فـي

تحسين األساليب التربوية لذوي االحتياجات الخاصة.

هدفتالتعرفإلىدرجةتقديرمعلميالمرحلةاألساسيةبمحافظاتغزةلجهودمـديرالمدرسـة

األساســيةبمحافظــاتغ ـزةفــيتحســيناألســاليبالتربويــةلطلبــةذوياإلعاقــة،وقــداســتخدمالباحثــان
المــنهجالوصــفيالتحليلــي،وتكــونمجتمــعالد ارســةمــنمعلمــيومعلمــاتالعــاملينبالمــدارسالتابعــة

لوكالةالغوثوتشغيلالالجئينبمحافظاتغزةوتمأخذعينةمكونةمن()700معلماومعلمة،طبقت
عليهمأداةالدراسةوهي(االستبانة) .
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 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
الدرجــةالكليــةلتقــديرأف ـرادالعينــةلجهــودمــديرالمدرســةفــيتحســيناألس ــاليبالتربوي ــةل ــذوي

االحتياجاتالخاصةكانت()84.31%وهيعاليةنسبياً،وقـداحتـلالمجـالاألول(الجهـوداإلداريـة)
علىالمركزاألوليليهالمجالالثالث(الجهودالفنيـة)علـىالمركــزالثـانييليـهالمجـالال اربـع(الجهـود

االجتماعية)علـىالمركـزالثالـث،يليـهالمجـالالخـامس(الجهـوداإلبداعيـة)علـىالمركـزال اربــعوأخيـرا
المجالالثاني(الجهودالتنظيمية)علـىالمرتبـةاألخيـرة .

 أوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1تنس ــيقالجه ــودالت ــيتق ــدمأوج ــهالرعاي ــةل ــذوياالحتياج ــاتالخاص ــةم ــنهيئـ ــاتومؤسسـ ــات
لمساعدةمديرالمدرسةفيتحسيناألساليبالتربويةلهم.

 )2تخصيصميزانيةمنفردةخاصةبرعايةذوياالحتياجاتالخاصــةوتحســيناألســاليبالتربويـة
المقدمةلعمتستندإلىخطةسنويةموثقة.

 )3العم ــلعل ــىتـــوفيرالمس ــتلزماتالمكانيـــةوالتجهيزي ــةالتـــيتس ــاعدعل ـ ــىتفعيـ ــلعم ـ ــلاإلدارة
المدرسيةفيتحسيناألساليبالتربويةلذوياالحتياجاتالخاصة.
 )4العم ــلعل ــىإيج ــادبيئ ــةتشـ ـريعيةوثقافي ــةداعم ــة،تج ــرمالتقص ــيرفـ ــيحـ ــقذوياالحتياجـ ــات
الخاص ــة.ت ــوفيرالك ــادرالمتخص ــصوالمؤه ــللتنفي ــذأنش ــطةوأس ــاليبتربوي ــةخاص ــةب ــذوي
االحتياجــاتالخاصــة،مــنخــاللالتنســيقبــيناإلداراتالتربويــةوكليــاتالتربيــةلوضــعب ـرامج

للتربيةالخاصةعلىانيتمفرزوتوظيفواحداًمنالخريجينفيكلمدرسةعلىاألقل..
.3

بحــث النجــار والجنــدي ( )2014بعنـوان:اتجاهــات معلمــي ومعلمــات المرحلــة األساســية فــي

مدارس تربية وتعليم  /جنوب الخليل نحو دمج المعاقين في مدارسهم من وجهة نظرهم.

ه ــدفتءالتع ــرفال ــىاتجاه ــاتمعلم ــيالمرحل ــةاألساس ــيةف ــيم ــدارستربي ــةوتعل ــيمجن ــوب

الخليلنحودمجالمعاقينفيمدارسهم،وتكونمجتمعالدراسةمنمعلميومعلماتالمرحلـةاألساسـية
ال ــدنياوالمرحل ــةاألساس ــيةالعلي ــا،وق ــداس ــتخدمالباحث ــانالم ــنهجالوص ــفيالتحليل ــي،وت ــمأخ ــذعين ــة
استطالعيةمكونةمن ()222معلماومعلمة،وتمثلتأداةالدراسة(باالستبانة) .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
 )1أناتجاهــاتمعلمــيومعلمــاتالمرحلــةاألساســيةفــيمــدارستربيــةوتعلــيمجنــوبالخليــلنحــو
دمجالمعاقينفيمدارسهمكانتبشكلعاممتوسطة.
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 )2عــدموجــودفــروقذاتداللــةإحصــائيةاتجاهــاتمعلمــيالمرحلــةاألساســيةفــيمــدارستربيــة
وتعليمجنوبالخليلحسبمتغيرالجنسوالمؤهلالعلميوالحالةاالجتماعيةوسنواتالخبرة.

 أوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1ضــرورةتفعيــلسياســةعامــةوممنهجــةلتنفيــذب ـرامجمخططــةومدروســةللــدمج،وضــرورةحــث
الجهــاتالمعنيــةبعمــلمزيــدامــنالنــدواتووررالعمــلالتــيمــنشــأنهاتزيــدمــناتجاه ــات
المعلمينااليجابيةنحواألشخاصذوياإلعاقة.

 )2ضرورةعملمزيدامنالدراساتواألبحاثالخاصةبدمجالمعاقينفيالمدارسالعاديةلتسهيل
عمليةالتحاقهمفيالعلميةالتعليمية.

 )3العمـ ــلعلـ ــىإش ـ ـراكالمعلمـ ــينوالمعلمـ ــاتبـ ــدوراتمتخصصـ ــةخاصـ ــةبـ ــذوياإلعاقـ ــةلزيـ ــادة
اتجاهاتهمااليجابيةنحوالمعاقين.

 )4ضرورةتهيئةكافةالمدارسالعاديةلتحسـينعمليـةدمـجالمعـاقينفيهـاوتـذليلكافـةالصـعوبات
والتيمنالممكنأنتحولدونالتحاقهمفيها.
.4

دراســة العــاجز وعســاف ( )2014بعنــوان :تصــور مقتــرح لــدمج األطفــال ذوي االحتياجــات

الخاصة بمرحلة التعليم األساسي الفلسطيني.

هــدفتالد ارســةإلــىالتعــرفعلــىالــدرجاتالتقديريــةلمعلمــيالتعلــيماألساســيبمحافظــاتغـزة
لمتطلباتدمجاألطفالذوياالحتياجـاتالخاصـةبـالتعليماألساسـيالفلسـطيني،وقـداسـتخدمالباحثـان

المــنهجالوصــفيالتحليلــي،وتكــونمجتمــعالد ارســةمــنمعلمــيومعلمــاتمــوزعينعلــىالمــديرياتبواقــع

أربــعمــدارسمــنكــلمديريــة،وتــمأخــذعينــةمكونــةمــن ()432معلمــاومعلمــة،طبقــتعلــيهمأداة
الدراسةوهي(االستبانة) .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
الدرجـ ــةالكلي ـ ــةلتقــديرمعلم ـ ــيالتعلــيماألساس ـ ــيبمحافظـ ــاتغـ ـ ـزةلمتطلبـ ــاتدم ـ ــجاألطف ـ ــال
ذوياالحتياجاتالخاص ــةق ــدبلغ ــت()%23.70وه ــيدرج ــةمتوس ــطةنس ــبياً،حي ــثاحتـ ــلمجـ ــال
(متطلباتمرتبطةبالبيئةالمدرسية)المرتبةاألولىبينالمجاالت،بينمـااحتلمجال(متطلباتمرتبطة
بالطلبـةوأولياءأمـورهم)المرتبـةالثانية ،واحتلمجال(متطلباتمرتبطةبالعاملين)المرتبةاألخيرة.
 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1إج ـراءمســحميــدانيدوريوشــامللحصــرحــاالتالطلب ــةذوياالحتياجـاتالخاص ــة،وتحدي ــد
مشكالتهمواحتياجاتهم،وتوفيرالتشخيصالتربويلهم 
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 )2زيادةأنشطةالرعايةالنفسية،وبرامجالتوعيةالمجتمعيةالمختلفةحولعمليةالدمج 
 )3تـوفيرالكـادرالمؤهـلومتخصـصفـيمجـالاإلعاقـة،واج ـراءدوراتالتـدريبالتخصصـيةبمــا
يتناسبوضرورةاالهتمامبقضاياومشكالتالطلبةذوياالحتياجاتالخاصة 
 )4تطبي ــققـ ـوانينحق ــوقالطلبـةذوياإلعاقـةالت ــيت ــمإقراره ــاف ــيالمجل ــسالتشـ ـريعي،ومحاول ــة
تطويرهــابمــايتناسبواحتياجاتهم.

.5

دراسة العاجز وعساف ( )2013بعنوان :أنماط رعاية الطلبة المعوقين بمدارس التعليم العـام

بمحافظات غزة وسبل تحسينها.

ه ــدفتالد ارس ــةإل ــىالتع ــرفعل ــىأنم ــاطرعاي ــةالطلب ــةذوياإلعاق ــةبم ــدارسالتعل ــيمالع ــام

بمحافظاتغزةوسبلتحسينها،وقداسـتخدمالباحثـانالمـنهجالوصـفيالتحليلـي،وتكـونمجتمـعالد ارسـة
منمعلميومعلماتيعملونفيمجالرعايةالطلبةذوياإلعاقةبمدارسالتعليمالعـامبمحافظـةغـزة،

وتمأخذعينةمكونةمن ()88معلماومعلمة،طبقتعليهمأداةالدراسةوهي(االستبانة) .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :

الدرجــةالكلي ــةلواقعأنماطرعايةالطلبةذوياإلعاقةبمدارسالتعليمالعامبمحافظاتغزةيقع
عنــد()%68.236وهـ ـ ــيدرجـ ـ ــةض ــعيفةنوع ـاًم ــا،حيـ ـ ــثاحتـ ـ ــلمج ـ ــال(الرعاي ــةالص ــحية)المرتب ــة

األولىبينالمجاالت ،واحتلمجال(الرعايةالنفسية)المرتبةاألخيرة.
 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :

 )1تنسيقالجهودالتيتقدمالرعايةمـنقبـلالجهـاتوالهيئـاتوالـو ازراتالمسـؤولةعـنتقـديمأوجـه
الرعايةالتكامليةالصحيةوالنفسيةواالجتماعيةوالتربوية.

 )2التنسيقبينالجهـاتاإلعالميـةبمـايخـدمقضـيةذوياإلعاقـةمـعالتأكيـدعلـىالتعـاونمـابـين
القطاعالعاموالخاصفيتقديمالرعايةلهم.
.1

دراســـة جـــرادات ( )2010بعنـــوان :التجربـــة الفلســـطينية فـــي دمـــج ذوي اإلعاقـــة الجســـدية

والحركية في المدرسة الحكومية.

هدفتللتعرفالـىبـرامجو ازرةالتربيـةوالتعلـيمالفلسـطينيةفـيدمـجاإلعاقـةالجسـديةوالحركيـة

فــيالفصــولالد ارســية.بإضــافةللتعــرفالــىواقــعممارســاتعمليــاتالــدمجلالعاقــةالجســديةوالحركيــة
فيالمدارسالحكومية،وانبثـقهـدفالكشـفعـنالمعوقـاتالبيئيـةواالبنيـةالمدرسـيةالتـيتواجـهدمـج

االعاقةالحركية،وذلكلبيانالتجربةالفلسطينيةواليةتطويرعملالمؤسساتوالبرامجالعاملةمعذوي
االحتياجــاتالخاصــة،وق ــداســتخدمتفــيه ــذهالد ارســةالمــنهجالوص ــفي،وتكونمجتمــعالد ارســةم ــن
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المدارسالحكوميةالتابعةلو ازرةالتربيةوالتعلـيمالتــيدخلـتفـيبرنـامجالتعلـيمالجـامعمـن - 1997م

،2007بإضافةالىالطلبةذوياإلعاقةالحركيةفيالمدرسةالحكومية .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :

 )1ضمبرنامجالتعليمالجامعضمنالهيكلةالجديدةالىدائرةاالرشادالتربـويوالتربيةالخاصةفي
العام2006-2005مبعدأنكـانضـمنهيكليـةاالدارةالعامةللتعليمالعام.

 )2تأهيلالمدارسمنالناحيةالفيزيقيةوالبنيةالتحتية،فكلمدرسةتبنىمنجديـديتـوفرفيهـاهـذه
التعديالتوالعملعلىتعديلالمدارسالقائمةبالتنسيقمعمؤسساتالمجتمعالمحلي.
 )3سـ ــعىمرشـ ــدوالتعلـ ــيمالجـ ــامععلـ ــىتـ ــوفيرالمسـ ــتلزماتالتقنيـ ــةالالزم ـ ــةلخدم ـ ــةالطلبـ ــةذوي
االحتياجاتالخاصةمنكراسيمتحركةوكروعكازات.
 )4التنســيقمــعمؤسســاتالمجتمــعالمحلــيوالبـرامجالعاملــةللمســاعدةفــيتقــديمالخــدماتللطلبــة
بتوفيرأجهزةوموادمساندة.

 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1تعزيــزالعالقــةمــعمؤسســاتالمجتمــعالمحلــيواالســتفادةمــندورهــافــيعمليــةالــدمجوالتأهيــل
المدرسي.

 )2التركيزعلىالتعلمالنشطوتعلماألقرانوالتعلمالتعاونيوالعملفـيمجموعــاتواعتمـادأسـلوب
المالحظةوالمشاهدةوتنويعأساليبالتعليم.

 )3فــتحمركــزمصــادرفــيكــلمديريــةلتعمــيمالتجربــةواالس ــتفادةمــنأخصــائيالعــالجالــوظيفي
للطلبةذوياإلعاقةالحركية.
 )4اجراءالدراساتتحليلهتابعةللموضوع،بإضافةالـىاجـراءد ارسـاتمقارنـةبـنفسالموضـوعمـع
الدولاألخرى،إجراءدراساتتنبثقعنهاتصوراتمقترحةلمدارسالمستقبللهذهالفئة.
.7

دراسة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ( )2008بعنوان :دراسة الصعوبات التي تواج دمج

الطلبة المعاقين من وجهة نظر العاملين في المدارس الحكومية األساسية في فلسطين

هدفتللتعرفإليطبيعةالصعوباتالتيتواجهدمجالطلبةالمعاقينمنوجهةنظرالعاملين

فيالمدارسالحكوميةاألساسية،وتحديدالفروقفيتلكالصعوباتالتيتعـودإلـىمتغيـرات(المسـمى
الوظيفي،الجنس،التأهيلالعلمي،التخصص،سنواتالخبرةفيالتدريس)كماهدفتإلىتحديـدأكثـر

فئ ــاتاإلعاق ــةص ــعوبةلل ــدمجف ــيالص ــفوفالعادية،باإلض ــافةللتع ــرفإل ــىمقترح ــاتالع ــاملينف ــي

المدارسالحكوميةاألساسيةللتغلبعلىالصعوباتالتيتواجهالدمج،وقداستخدمتفيهذهالدراسة
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المنهجالوصفيالتحليلي،وتكونمجتمعالد ارسـةمـنجميـعالعـاملينفـيالمـدارسالحكوميـةاألساسـية

الت ــيتحت ــويالص ــفوفم ــن()10-1وتحت ــويعل ــىمرش ــدترب ــويوطلب ــةذوياعاق ــة،وت ــمأخ ــذعين ــة
استطالعيةممثلةبلغحجمهـا()358مـنالعـاملينفـيهـذهالمـدارس،وطبقتعلـيهمأداةالد ارسـةوهـي

(االستبانة) .

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
 )1وج ــودتوعي ــةواتجاه ــاتإيجابي ــةنح ــودم ــجالطلب ــةذوياعاق ــة.وتأكي ــدالنت ــائجعل ــىتك ــوين
عالقاتاجتماعيةسليمةمعاآلخرين.
 )2عــدمكفايــةالتــدريبالــذيتلقــاهالمعلمــونللتعامــلمــعالطلبــةذوياعاقــة،.وقلــةعــددالك ـوادر
المؤهلةللتعاملمعالطلبةذوياعاقة.
 )3عدممالءمةالوسائلالتعليميةالمستخدمةفيالتدريسللطلبةذوياالعاقة.
 )4قلــةأدواتالتقيــيمالتربــويالخاصــةبفئــةالطلبــةذوياعاقــةوالتــيتقــومالــو ازرةبتعميمهــاعلــى
الميدان.
 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1تحديدمعاييردمجالطلبةالمعاقينفيالمدارسالحكوميةاألساسية 
 )2زيادةعددغرفالمصادر.
 )3تشجيعالجامعاتالفلسطينيةعلىطرحتخصصاتللتربيةالخاصةبفئاتهاالمختلفة.
.8

دراسة جرادات ( )2008بعنوان :واقع مرشدي التعليم الجامع والتربية الخاصـة فـي مـديريات

التربية (سلوكيات وممارسات)

هدفتللتعرفالىالسلوكياتوالممارساتالعمليةلمرشدالتعلـيمالجـامعفـيالمديريـة.بإضـافة
لتعــرفعلــىدورمرشــدالتعلــيمالجــامعوالخــدماتواألعمــالالفنيــةواإلداريــةوااللت ازمــاتالمهنيــةالتــي
يقــومبهــافــيالمــدارسومــعالمؤسســاتوالمجتمــعالمحلــي،ولتحقيــقهــذاالهــدفقامــتالباحــثباتبــاع

م ــنهجتحلي ــلالمض ــمون،باالس ــتنادال ــىالوث ــائقالرس ــميةوالكت ــبالص ــادرةع ــنو ازرةالتربي ــةوالتعل ــيم
والمــديرياتالتابعــةلهــا.وتكــونمجتمــعالد ارســةمــنمرشــديبرنــامجالتعلــيمالجــامععلــىكــادرو ازرة

التربي ــةوالتعل ــيمالفلس ــطينية،وت ــمأخ ــذعين ــةتكون ــتم ــن()36مرش ــدةومرش ــداتربوي ــام ــوزعينعل ــى
م ــديرياتالتربي ــةوالتعل ــيمف ــيالض ــفة-المحافظ ــاتالش ــماليةوغـ ـزة،طبق ــتعل ــيهمأداةالد ارس ــةوه ــي

(المالحظةغيرالمباشرة) .
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 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
األهدافالتييسعىمرشدالتعليمالجامعالـىتحقيقهـاهـياألهـدافالعامـةوالخاصـةلبرنـامج

التعليمالجامعكمارسمتهااالدارةالعامةللبرنامجبالتعاونمعفريقالتعليمالجامعلتطبيـقمبـدايحـق
التعليمللجميعوتكافؤالفرص .
المهـاموالمســئولياتالمنوطـةبمرشــدالتعلـيمالجــامعمتعــددةاهمهـا:نشــرالـوعيوالمعرفــةحــول

حقــوقالطفــل،ودعــمالطلبــةذوياالحتياجــاتالخاصــةداخــلالمدرســة،ورفــعقــدراتوتغييــراتجاهــات
الهيئــاتالتدريســيةواالداريــةفــيالمدرســة،والتــأثيرفــيالسياســاتواالج ـراءاتعلــىمســتوىالمــديريات

والم ـ ــدارس،والتع ـ ــاونوالتنس ـ ــيقم ـ ــعمؤسس ـ ــاتالمجتم ـ ــعالمحل ـ ــي،والعم ـ ــلم ـ ــعأه ـ ــاليالطلب ـ ــةذوي
االحتياجاتالخاصة .
 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها - :
 )1بنـاءنظــاممعلومــاتيحــولالطلبــةذوياالحتياجــاتالخاصــة-قاعــدةبيانــاتمحوســبة،بإضــافة
الــى بنــاءنظــامتحويــلشــاملللطلبــة،وايضــابنــاءنظــامتقيــيمألداءوتحصــيلالطلبــةذوي
االحتياجاتالخاصةودرجةتكيفهممعالجوالمدرسي.
 )2تــوفيراالمكانــاتالماديــةوالميزانيــةالمحــددةللبرنــامجفــيالمــديرياتلتســهيلتقــديمالخــدمات
للطلبةذوياالحتياجاتالخاصة .
 )3تغييرالمسمىالوظيفيلمرشدالتعليمالجـامعومعلـمالتربيـةالخاصـةالـىمسـمىمشـرفتربيـة
خاصةوتعليمجامع.

.9

دراسة عوادا ( )2007بعنوان :ﺩمج ﺍلمعاقيﻥ حﺭﻜيا في ﺍلمجتمع ﺍلمحلي بيئيا ﻭﺍجتماعيا.
ه ــدفتلتع ــرفإل ــيواق ــعاش ــخاصذواإلعاق ــةبمحافظ ــةن ــابلس،واس ــاليبالت ــيتس ــهلم ــن

اندماجهمفيالمجتمعالمحليومدىتوافرهذهالتسهيالتالبيئةسواءكانتعلىالمسـتوىالعم ارنـي
أوالمعمــاري.وقــداســتخدمتالباحثــةالمــنهجالوصــفيالتحليلــي،وتكــونمجتمــعالد ارســةمــنمســؤولي
المؤسســاتالمجتمــعالمــدنيالفلســطينيفــينــابلسواشــخاصذواإلعاقــة،وتــمأخــذعينــةاســتطالعية
تكونتمن()185اشخاصذواالعاقةومسـؤولونالمؤسسـاتالمجتمـعالمـدنيالفلسـطينيفـينـابلس

تكونتمن()26مؤسسةطبقتعليهمكلعلىحدةأداةالدراسةوهي(االستبانة) .
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 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
 )1مستﻭﻯﺍلتعليﻡلﺩﻯاش ــخاصذواعاق ــةمﻥعينةﺍلبحﺙمنخفض ـ ـةحيﺙتﺭتفعنسبةﺍالمييﻥ
فيهاﺍلى()14.1%بينماﻜاﻥنس ــبةعﺩﺩﺍألفﺭﺍﺩﺍلﺫيﻥﺃنه ـ ـﻭﺍس ــنواتتعل ــيمهماإلل ازم ــي12
سنةكاملةهي(.)36.8%
 )2إنﺍألسباﺏﺍلفيﺯيائيةﻜانﺕبنسبة()%13ﻭﺍلتيﺇحتلﺕﺍلتﺭتيﺏﺍلﺭﺍبعفيﺃسباﺏعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺩﻡ
ﺇﻜمـالﺍلﺩﺭﺍسةمﻥﻭجهةنﻅﺭاشخاصذواالعاقة.

 )3وم ــنوج ــهنظ ــرالع ــاملينبمؤسس ــاتالمجتم ــعالم ــدني()%92.6يؤي ــدوندم ــجاش ــخاصذو
اإلعاقـ ــةف ـ ــيالعمـ ــلوايض ـ ــانسـ ــبة()65.4%م ـ ــنهميﺅيﺩﻭﻥﺍلتسـ ـ ـهيلﺍلفيﺯي ـ ـ ـائيﻭﺍلتﻭعي ـ ـ ـة
ﺍلمجتمعيةﻭتقﺩيﻡﺍلمنحﻭﺍلﺩعﻡﺍلماﺩﻱﻭﺍلتﻭعيةﺍألسﺭيةﻜسبيلللﺩمجدولك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنبحقيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

()%47فقطتسهيالتفيزيائيةلدمجفيالمؤسساتوهيبأمسالحاجةالىتأهيل.

 )4ﺍلمتﻁلباﺕﺍلمتعلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةاش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاصذواإلعاق ـ ـ ـ ـ ـ ــةفيمﺅسساتناغيﺭملبية،ﻭهﺫﺍيﺩلعلىﺃﻥ
ﺍلتخﻁيﻁلفئةاش ــخاصذواإلعاق ــةف ـ ـيع ـ ـﺩﺩم ـ ـﻥﺍلمﺅسساﺕلﻡيﻜﻥبالحسباﻥحيﺙﺃﻥمﻥ
ضمﻥعينةﺍلﺭصﺩتمثلﺕفيﻭﺯﺍﺭﺍﺕﻭمﺩﺍﺭﺱ،ﻭهﺫﺍيعنيبأﻥفئةاشخاصذواإلعاقةلﻡ

تحﻅىبحﻅجيﺩفيﺍلتخﻁـ ـ ـ ـيﻁﺍإلسـ ـ ـ ـتﺭﺍتيجيللمﺅسسـ ـ ـ ـاﺕﺍلحﻜﻭميـ ـ ـ ـةﻭﺍألهليةﻭهﺫﺍيﻁﺭﺡ
تﻭصيةبإﺩماﺝمﻭضﻭﻉأشخاصذواإلعاقةفيﺍلتخﻁيﻁللمﺅسساﺕﺍإلستﺭﺍتيجي .

 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1التأكيدعلىﺃهميةتحسيﻥﺍلبياناﺕﻭﺍإلحصاءاﺕﺍلمتعلقةبالحقـائقواقـعاشـخاصذواإلعاقـة
ألغ ـ ـﺭﺍﺽﺭس ـ ـﻡﺍلسياساﺕﻭﺍلتخﻁيﻁﻭﺍلتقييﻡمﻥمنﻅﻭﺭﺍإلعاقة.ﻭحﺙصناﻉﺍلقﺭﺍﺭﺫﻭﻱ

ﺍلعالقةعلىلمواصـ ــلةتقـ ــديمالخطـ ــطالتـ ــيتـ ــنهجعلـ ــىمبـ ــدأبيئـ ــاتخاليـ ــةمـ ــنالصـ ــعوبات
ألشخاصذواإلعاقة.
 )2بنــاءبنيــةتحتيــةفــيجميــعم ارفــقالمؤسســاتالتعليميــةوغيرهــاهندســيابمــايناســباحتياجــات
اشخاصذواعاقةوهذهالمسؤليةتعقعلىعاتقصناعالقرار.

 )3تغييــراإلتجاهــاتالســلبيةالتــييتبناهــامؤسســاتالمجتمــعاتجــاهاشــخاصذواإلعاقــةوالتــي
تعملعلىاقصـائهماجتماعيـاوحرمـانهممـنفـرصعمـلبسـببالتمييـزاتجـاههموذلـكبتقـديم

الدعمالصحيوالمادي،وارساءمفهومالدمجبمجتمعميدانيا.
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 .10دراسة أبو قمر ومصالحة ( )2001بعنوان :اتجاهات التالميذ المعاقين بصـريا وذويهـم نحـو
برنامج الدمج المتبع في مدارس محافظات غزة.

هــدفتالتعــرفالــىاتجاهــاتالتالميــذذويإعاقــةبص ـرياوذويهــمنحــوبرنــامجالــدمجللتالميــذ

المعــاقينبصـريا،اتبــعالباحثــانالمــنهجالوصــفيالتحليلــي،وتكــونمجتمــعالد ارســةمــنلطلبــةالمعــاقين
بصـريابإضــافةالــىلــذويهمبغـزة،واســتخدمالباحثــانمقياســانلالتجاهــاتنحــوبرنــامجالــدمجاحــداهما

موجــهلطلبــةالمعــاقينبص ـرياواآلخــرموجــهلــذويهموتكونــتعينــةالد ارســةمــن()80طالــبوطالبــة

موزعينبتساويالمدموجينفيالمدارسالعاديةوذويهم .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :

كشــفتالد ارســةاناتجاهــاتالطلبــةذوياعاقــةبص ـريةنحــوالــدمجكانــتايجابيــةبينم ـاكــان

اتجاهذويهميميلالىالوسطيةكمااظهرتنتائجالدراسةايضاوجـودفـروقذاتداللـةاحصـائيةنحـو
برنــامجالــدمجلصــالحالطلبــةوذويهــم،وعــدموجــودفــروقفــياالتجــاهنحــوبرنــامجالــدمجيعــزىلعامــل
المؤسسةالتربويةالمشرفةسواءكانتوكالةالغوثالدوليةامو ازرةالتربيةوالتعليم .
 أوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1عقددوراتتثقيفيةألولياءاألمورللطلبةذويإعاقةبصريةحولبرنامجالدمجواهميةوالفوائد
التييجنيهاابناءهممنجراءااللتحاقبالبرنامج.
 )2مس ــاعدةالطلب ــةذويإعاق ــةبصـ ـريةوخاص ــةاإلن ــاثالم ــدموجاتعل ــىح ــلالمش ــكالتالت ــي
تواجهنفيالمدارسالعادية.
 )3العملعلىتأهيلالمعلمينفيالمدارسالعاديةلمساعدتهمفيكيفيـةالتعامـلمـعالطلبـةذوي
إعاقةبصريةالمدموجينفيمدارسهم.

 )4حــثللجامع ــاتالفلســطينيةبض ــرورةمجــاراةالتوجه ــاتالعالميــةالمعاصــرةفــيمج ــالالتربي ــة
الخاصةوذلكمنخاللفتحتخصصاتمؤهلهللعملفيهذاالمجال .

 .11دراسة حبايب وعبد اهلل ( )2005بعنوان :اتجاهات المديرون والمعلمين نحـو دمـج المعـاقين
في الصفوف العادية (التعليم العام).

هدفتللتعـرفإلـىاتجاهـاتمـديريالمـدارسوالمعلمـيننحـودمـجاإلعاقـةالبصـريةوالسـمعية
والحركيةفيالمـدارسالعاديـةضـمنالتعلـيمالعـاموذلـكحسـبالمتغيـرات(المسـمىالـ وظيفي،الجـنس،

التأهيـــلالعلمـ ــي،مكـ ــاناإلقامـ ــة،سـ ــنواتالخدمـ ــةفـ ــيالتـ ــدريسالوظيفـ ــةالحاليـــة)دالمـ ــنهجالوصـ ــفي

التحليلــي،وتكــونمجتمــعالد ارســةمــنالمــديرينوالمعلمــينوالمــدارسفــيمديريــةتربيــةنــابلس،وتــمأخــذ
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عينةاستطالعيةتكونتمن()%20مـنالعينـةفـينـابلسقـدرتبمجمـوع()248معلـمومعلمـهومـن

ضمنهم()22مديرومديرة،وتمثلتأداةالدراسة(باالستبانة) .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :

هنــاكاتجاهــاتايجابيــةلــدىالمعلمــينومــديرينالمــدراسالعاديــةنحــودمــجاإلعاقــةالبص ـرية

والسمعيةوالحركية،وكانتاإلعاقةالحركيةهيالتيحصـلتعلـىحـقاألولويـةفـيالـدمجمـنوجهـة
نظرافرادالعينةبمتوسطيبلغ()1.47تليهاالسمعيةثمالبصرية .
 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1ركــزالباحثــانعلــىاهميــةترســيختش ـريعاتوق ـوانينمــنقبــلالجهــاتالمســؤولةلضــمانمبــدأ
تكافؤالفرص .

 )2ض ــرورةتبن ــيو ازرةالتربي ــةوالتعل ــيمسياس ــاتالتعل ــيمالج ــامعالقاض ــيبإلح ــاقاألطف ــالب ــتعلم
المدارسالعاديةمالميكنهناكاسبابقاهرة 
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3.3

القسم الثالث :الدراسات األجنبية:

1. The National Council for Special Education, (2009):” Creating
inclusive learning environments in Irish schools: Teacher
”perspectives
خلق بيئة تعليمية جامعة في المدارس األيرلندية ،دراسة تقييمية لتوجهات المدرسين.
هــدفتالد ارســةإلــىجمــعمعلومــاتحــولوجهــاتنظــرالمدرســينحــولالممارســاتالدامجــة
الحاليةلخلقبيئـةتعليميـةجامعـةوالصـعوباتالتـيتواجـهالمدرسـةلتطبيـقهـذهالممارسـات،مـنأجـل

استخالصأفضلالممارساتلدمجذوياإلعاقة .
 وقد شملت الدراسة األسئلة األتية :

 )1مــاهــورأيوتوجــهالمدرســينتجــاهالصــعوباتالتــيتواجــهتطــويربيئــةدامجــةلــذوياإلعاقــة
لاللت ـزامبــنصالقــانوناإليرلنــديوالــذييــدعوإلــىوصــولكافــةاألطفــالإلــىخــدماتالتعلــيم
األساسية؟ 

 )2ماهيممارساتالمدرسةالتيتحسنمشاركةاألطفالالمهمشين؟ 

 )3ماهيالعواملالتيتحدمنقدرةالمدارسلتوفيربيئةتعليميةجامعةلذوياإلعاقة؟ 

 )4وقداستخدمالباحثونمنهجيةجمـعبيانـاتكيفيـةلجمـعالبيانـاتمثـلالمقـابالتللمدرسـينفـي
عينةالدراسةمنالمدراسالخاصةبغربإيرلندا .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :
هناكتفاوتبينقدراتالمدارسفيغربايرلندابمـايتعلـقبالممارسـاتالدامجـةوالصـعوبات
التيتواجهالمدرسينلتـوفيربيئـةتعلـيمجامعـةلألطفـالذوياإلعاقـة،مـنناحيـةأخـرى،اشـارتنتـائج

الد ارســةإلــىانالعديــدمــنالمعوقــاتتحــولدوناتمــامالوصــولإلــىبيئــةتعلــيمجامعــةلــذوياإلعاقــة،
ومنأبرزهذهالمعوقاتهيالتوجهاتالسـلبيةللمدرسـينتجـاهاألطفـالذوياإلعاقـةإضـافةإلـىعـدم
وجودالوقتالكافيللتعاونوالتنسيقمابينالمدرسينإلنشاءبيئةتعليميةجامعةلذوياإلعاقة .
2. The Ministry of Education in the public service department of New
Zealand, )2013(:” Teaching and learning environments to support
”students with special education needs or disabilities، fact sheet
ورقة حقائق حول بيئة التعلم لدعم الطالب الذين يحتاجون بيئة تعليم خاصة او لـديهم إعاقـة ،وزارة

التربية والتعليم نيوزيلندا.

تلخصورقةالحقائقهذهمجموعةمننتائجدراساتاجريتبهدففهـمأكبـرلخصـائصبيئـة

الــتعلّمالجامعــةلألطفــالذوياإلعاقــةبهــدفتحســينوصــولكافــةاألطفــالالمهمشــينبمــافــيهمذوي
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ـدمالورقــةمجموعــةمــناإلرشــاداتلمــزودي

اإلعاقــةإلــىخــدماتالتعلــيماألساســيةفــينيوزيلنــدا،وتقـ
خدماتالتعليمالراغبينفيتطبيقمناهجالتعليمالجامعفيمدارسهم .
 وأظهرت ورقة الحقائق العديد من المعلومات أهمها- :
 )1ت ــوفيرمك ــانتعليم ــيبمس ــاحةمناس ــبةلتنفي ــذاألنش ــطةالتعليمي ــةالمختلف ــةلك ــلاألطف ــالف ــي
المدرسة،ومراعاةالموائمةالفيزيائيةلألطفالذوياإلعاقةبهذاالخصوص .

 )2نظامالتدفئةيجبانيراعيالحاالتالصحيةللطلبة،وي ارعـياالحتياجـاتالخاصـةباألطفـال
ذوياإلعاقة .

 )3اظهــرتالعديــدمــنالد ارســاتاناإلضــاءةالجيــدةلهــاتــأثيرإيجــابيعلــىالتحصــيلالد ارســي
للطلبــةداخــلالفصــل،يجــباالنتبــاهإلــىتــوفيرإضــاءةمناســبةداخــلالفصــللتحســينعمليــة
التعلم .

 )4التهويةداخلالفصلهيعنصرمهميجبمراعاتهكونالعديدمناألطفـالوخصوصـاممـن
لــديهممشــكالتصــحيةربمــااليســتطيعونالتركيــزفــيحــالانهــماليشــعرونبــأنهميحصــلوا

علىالهواءبشكلنقيومتجدد .

 )5اظهــرتالد ارســاتايضــابــأنللبيئــةالخارجيــةللفصــلإثــركبيــرعلــىمــدىتركيــزالطلبــة،لــذا
تشيرنتائجهذهالدراساتإلىضرورةاتخاذالتدابيرالالزمةلمنـعالمـؤثراتالصـوتيةالخارجيـة
منالتأثيرعلىبيئةالتعلمداخلالفصول ،

 )6البنيــةالتحتيــةللمدرســةومــدىجاهزيتهــاالســتقبالذوياإلعاقــة(مثــال:الحمامــات،المكتبــات،
غرفالمعامل)لهاإثركيرفيتوفيربيئةتعليميةلألطفالذوياإلعاقة .

 )7اشــارتالدارســةإلــىأنالمســاحاتالخض ـراءوســاحةاأللعــابتســاهمفــيتــوفيربيئــةتعليميــة
مالئمةفيحالتمموائمتهالتصبحسهلةاالستخداملألطفالذوياإلعاقة.

3. The Ministry of Education of Slovenia (2016): “Primary School
Teachers' Attitudes towards Inclusive Education in Slovenia:( A
”)Qualitative Exploration
توجهـــات مدرســـي التعلـــيم االبتـــدائي تجـــاا التعلـــيم الجـــامع لـــذوي اإلعاقـــة فـــي ســـلوفينا ):دراســـة

استكشافية نوعية(

اسةإلىالتعرفعلىتوجهاتمدرسيالمـدارساالبتدائيـةتجـاهدمـجاألطفـالذوي
تطرقتالدر
ّ

اإلعاقةفيالبرامجالتعليميةاالعتيادية،وهدفتإلىتشجيعالمدرسينإليضـاحوجهـةنظـرهمومشـاركة
خبـراتهمحـولالتعلـيمالـدامجفــيسـلوفيناكونـهمـنالمتوقـعانيســاهمبتطـويرالعمـلفـيمجـالالتعلــيم

الجامعلذوياإلعاقة .
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وقدركزالباحثونعلىعمليةجمعبياناتنوعيةمنخاللمقابالتمعمقةومجموعاتبؤرية

معالمدرسينوغيرهممنالفئاتالمستهدفة،وتمتحليلهاللحصولعلىنتائجالدراسة .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها - :

اظهرتنتائجالدراسةالعديدمنالمحاوررئيسةتتعلـقبقـدراتوتوجهـاتالمدرسـينفـيالنظـام

التعليميالسلوفينيلتوفيربيئةدامجةلألطفالذوياإلعاقة،وهيكاالتي :

 )1الخلفيةالتعليميةللمدرسينوالخبرةالمهنية:اشارغالبيةالمعلم ونالمستهدفونبالدراسةانهملم
يتلقـ ـوابتعليم ــيهمالج ــامعيم ــايكف ــيم ــنمعلوم ــاتومه ــاراتتس ــاعدهمف ــيفه ــمأكب ــرللبيئ ــة
التعليميــةالجامعــةلألطفــالذوياإلعاقــة،واشــاراخــرونإلــىعــدمتــوفرمهــاراتكافيــةلــديهم

للتعليمالجامعاثناءعملهم.

 )2اشــارالمعلمـونبــأنهمبحاجــةدائمــةللتعــاونمــعمهنيــينمــنتخصصــاتمختلفــةلتمكيــنهممــن
إجراءاتالجامعةلألطفالذوياإلعاقة،وقـدوصـفالمعلمـونهـذاالتعـاونبأنـهمثمـرويـؤدى
غرضهولكنهناكعوائقكثيرةتحدمنتطبيقمثلهذاالتعاون.

 )3انقسمتعينةالدراسةعنـدفحـصتوجهـاتالمدرسـينإلـىمناصـرينممـنلـديهمتوجـهإيجـابي
لتعزيــزالتعلــيمالجــامعفــيالمــدراس،وآخــرونممــنلــديهمانطبــاعســلبيحــولهــذااألمــر،ولــم
يكونوامتشجعينلتبنينهجالتعليمالجامعلمافيهمنصعوباتفنية.

 )4اظهرتنتائجالدراسةبأنالنظـامالتعليمـيفـيدولـةسـلوفينالـميـتمتحويلـهتمامـاإلـىالنمـوذج
الجامع،تدريبالمدرسينوالدعمالعملغالباغيركافوالتعاونمابينالمهـنالمختلفـةغالبـا
ماينطويعلىكثيرمنالصعوبات .

 )5امابالنسبةللمجتمعفـإندمـجاألطفـالمـنذوياإلعاقـةيعكـسجـودةالتعلـيمللنظـامالمدرسـي
ولــهانعكاســاتعلــىالحيــاةالمجتمعيــة،وقــدأظهــرتالد ارســةالحاجــةإلــىمزيــدامــنالبحــث
والتطويرأليجادحلولومنهجياتلتعزيزدمجاألطفالذوياإلعاقةضمنالمدراسالعامة.

4. Australian research Alliance for child and Youth (2014):” Inclusive
Education for Students with Disability: A review of the best evidence
in relation to theory and practice”.
التعلــيم الــدامج للطــالب ذوي اإلعاقــة :مراجعــة ألفضــل الممارســات العمليــة والنظريــة المبنيــة علــى

البراهين

هذاالتقريرتمإصدارهبواسطةالتحالفاألستراليةألبحاثالطفـلوالشـبابلصـالحقسـمالتعلـيم
والتوظيف.التعلـيمالـدامجيعـرفكمسـاحةمركـزةالستكشـافمـاوجدتـهاألبحـاثلـيسفقـطفـيتحسـين
حضوراألطفالذوياإلعاقةولكنايضاعلـىتحصـيلهمالد ارسـي،هـذاالتقريـريسـتعرضنظـرةشـاملة
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للتعلــيمالــدامجفــيالوســطالــدوليواألســتراليتحديــدا،وبقــدمتحليــلعــنمنهجيــةالتعلــيمالــدامجلــدى

الحكومةاألسترالية،عالوةعلىذلك،يقدمهذاالتقريرأدبياتمرتكـزةعلـىالبـراهينبمـايتعلـقبـالتعليم
الجامعلألطفالذوياإلعاقةفيمختلفدولالعالم،ويتطرقتحديدافياستراليا .
 ويحاول الباحثون اإلجابة عن ثالث أسئلة رئيسة:
 )1ماهووضعاستراليابمايتعلقبدمجاألطفالذوياإلعاقةليستفيدوامنخدمةالتعليمكأقرانهم
مناألطفالمنغيرإعاقة؟ 

 )2ماهيالسياسـاتاألسـتراليةوالدوليـةلتحسـينالمخرجـاتالتعليميـةللطلبـةمـنذوياإلعاقـةاو
االحتياجاتالتعليمية؟

 )3ماهيالبرامجالمطبقةحالياوماهياالحتياجاتالتعليميةالتيتتطلعهذهالبرامجلتلبيتها؟
 )4وقداستعانالباحثونلإلجابةعلىهذهاألسئلةبمراجعةمايقارب150منالمقاالتالمنشورة
واألبح ــاثذاتالج ــودةالمقبول ــةم ــنالم ارك ــزالتعليمي ــةاألس ــتراليةالمعتم ــدةوالت ــيله ــاعالق ــة

بموضوعالبحث.
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها - :
 )1وج ــودممارس ــةدامج ــةذاتج ــودةبدول ــةأس ــتراليا،والت ــيه ــيترتك ــزباألس ــاسعل ــىمنهجي ــة
المــدارسالمرحب ــةبكــلاألطف ــالومنهجيــةال ــدعمالص ــفي،واظهــرتالنت ــائجايضــاب ــأنهن ــاك

ممارساتجيدةتشملتحسيناتعلىالثقافات،البيئة،السياساتوالممارسـاتوتط ّـورهيكليـات

ال ــدعم،وانظم ــةال ــدعمالمالي ــةلتعزي ــزدم ــجاألطف ــالذوياإلعاق ــةليتمتعـ ـوابف ــرصمتس ــاوية
كأقرانهممنغيرإعاقة .
 )2إل ــىاعتم ــادسياس ــةموائم ــةالمن ــاهجباس ــتخدامالمع ــاييرالدولي ــة،واس ــتخدامتكنولوجي ــاالتعل ــيم
واتباعمنهجيةالخططالفرديةالمرتكزةعلىاحتياجكلطالبعلـىحـدة،والتركيـزعلـىجـودة

التعليمعلىكافةالطلبة .
)3

ضعفبالبياناتالمستندةعلىالبراهينبمايتعلـقبالتـأثيرالـذيتحدثـههـذهالممارسـاتاألنفـة
الــذكرعلــىمخرجــاتالتعليميــةلألطفــالذوياإلعاقــةمــنناحيــةأخــرى،اوضــحتالمرجعــات
بأنكافةالسلطاتالقضـائيةاألسـتراليةتتمتـعبسياسـاتدامجـةلـدعمالطلبـةذوياإلعاقـة،مـع

وسائلتطبيقيةداعمةلهم.
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5. Rasskazov & Muller (2017): “Characteristics of the Model of
Methodological Training of Teachers for Working in the Conditions
of an Inclusive Educational Environment “.
خصائص نموذج التدريب المنهجي للهيئة التدريسية للعمل في البيئة التعليمية الدامجة
هدفتالد ارسـةإلـىالتعـرفعلـىخصـائصبرنـامجتـدريبيعلـى28مـنالهيئـةالتدريسـيةفـي
جامعــةخومويــوغراوفحــصالخصــائصالتــييتمتــعبهــاكــلمــنالمعلمــينوعناصــرالبرنــامجالتــدريبي

علىالمعلمين،واعتمدمنهجالدراسةعلىقراءةمستفيضةألدبياتعلمالدمج .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :

 )1التغيرفيالوعيالعـاماتجـاهاطفـالذوياإلعاقـة(ذواحتياجـاتخاصـةللتعلـيم)كانـتتتـراوح
بنســبة%13فقــط،وتعتبــرهــذهنســبةضــعيفةليســتندعليهــالتمكــينالمعلمــينفــيقطــاعالتعلــيم

الدامج.

 )2التحسنالذيطرأعلىقدرةوسعةالمعلمينمنخاللالبرنامجالمطبقعليهملتحسينقـدراتهم
علــىالتطــويروالــتعلمالــذاتيوايضــاالتطبيــقالعملــيلترســيخمبــدأالــدمجفــيالبيئــةالتعليميــة

كانتتتراوح%16فقط.

 )3األثرالذينتجعـنالـدعمالمؤسسـيالنفسـيوأصـولالتربيـةلتربيـةوتعلـيماألطفـالكـانيتجـه
نحو%21علىالمعلمينفيالهيئةالتدريسية.

 )4التطورالناتجعنهيكليةالتداخلللشراكةالمجتمعيةللمعلمينكانتأثرهايقدربنسبة%23
 )5التطورالشخصيعلىالمعلمالذيترتبعنالبرنامجالتدريبيللمهاراتاالجتماعيةومهارات
ـلواعلي ــةم ــنخ ــاللالت ــدريبللتع ــرفعل ــىحي ــاةاألطف ــالذوي
التواص ــلالمث ــاليال ــذيحص ـ 
اإلعاقةاواالحتياجاتالخاصةقدرتبأعلىنسبةوهي.%27
6. Diakonia. Riyada (2011): Evidence Based Research Study: Access to
”Formal Education for People with Disability
دراســة مبنيــة علــى األدلــة والب ـراهين :الوصــول الــى التعلــيم العــام ل شــخاص ذوي اعاقــة فــي الضــفة

وغزة .

هدفتللتعرفلحقذوياإلعاقةللوصولالىالتعلـيمالعـاديالعـامفـيالضـفةالغربيـةوقطـاع
غ ـزةباســتخدامطريقــةالبحــثبأدلــةوالب ـراهين،باإلضــافةالــىتحديــدنســبةذوياإلعاقــةالقــادرينعلــى
الوصــولالــىالتعلــيمومنهــاوالتعــرفالصــعوباتوالتحــدياتالتــيظهــرتامــاماشــخاصذوياالعاقــة

أثناءالوصولالىالتعلـيممـعالتركيـزعلـىدوربرنـامجالتأهيـلالمجتمعـيلمنظمـاتذوياإلعاقـةفـي
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تســهيلالوصــولالــىالتعلــيمالعــام.وقــداســتخدمفريــقالبحــثمجموعــةمــناألدواتالكميــةوالكيفيــة
للبحثالعلميالمتفقعليهامنقبلبرامجاستشاريةمتخصصةبالبحث،وكانتاألدواتالكيفيةعبـارة

عــنقائمــةاســئلةمتعــددةومتخصصــةحســبالفئــةوجهــتالــىمجتمــعالد ارســةمــنخــاللالمقــابالت
والمجموعــاتالمرك ـزة،وتكــونمجتمــعالد ارســةمــنأشــخاصذوياعاقــة،أوليــاءأمــوراشــخاصذوي
اإلعاقة،ومجموعاتمركزةألربعفئاتهم(مشرفين،أخصائييناجتماعين،أفرادمنالمجتمـع)،امـا

األدواتالكميةطبقتعلىعينةمكونـةمـن()1004مـنأشـخاصذوياعاقـةوأوليـاءاألمـورأعضـاء

منالمجتمعموزعهعلىالضفةوغزةبنسبة%62و%38علىالتوالي .
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها- :

 )1خــرجعــنتطبيــقاألدواتالكيفيــةالــىتطبيــقبرنــامجتــدريبيمكثــفالــىمجتمــعالد ارســةمــن
أولياءامـوروأعضـاءالمجتمـعوذلـكلزيـادةالـوعي،وذلـكبعـداناثبتـتالد ارسـةوجـودقصـور

فيوعياهاليذوياعاقةنحومفهوماإلعاقةوحقوقهم.

 )2صرح%70.2مناألشخاصذوياعاقةبأناألهلكانواطرفافيعدمدعمهمفيااللتحـاق
بتعل ــيمالنظ ــاميبحي ــث%30.7م ــناولي ــاءام ــورالطلب ــةذويإعاق ــةيص ــرحوابع ــدمرغب ــتهم
بتشجيعابنائهمبااللتحاقبمدارسالعامةعوضاعـنالمـدارسالمتخصصـةلـذوياإلعاقـةوقـد

يع ــزىذل ــكللعام ــلاالجتم ــاعيوالوص ــمةالت ــيق ــدتك ــونه ــاجسل ــبعضاأله ــاليم ــنذوي

اإلعاقة.

%44 )3مــنالــذكورمــنذوياإلعاقــةتس ـربوامــنالمــدارسمقارنــهبنســبة%28.1لإلنــاثفــي
شمالغزةومدينةغزة،بينماتزيدهذهالنسبةلتصلإلى%75فيجنوبقطاعغزة

 )4عدداألسرالتيلـديهافـردواحـدبأسـرةذوي اعاقـةهـمبنسـبة،%70امـا%20.9فهـممتعـددو
اإلعاقة،ونظ ارلظروفالصعبةالتـييمـربهـااألشـخاصذوياعاقـةيجعـلوجـودذوياعاقـة

متعدداإلعاقةأكثرصعوبةبنسبةللوالدينلتلبيةاحتياجاتابنائهم.

 )5أكـ ــد%18.5مـ ــنهمبـ ــأنهملـ ــميسـ ــتفيدوامـ ــنالخـ ــدماتالتعليمـ ــة%22.5،مـ ــنهمفـ ــيغ ـ ـزة،
و%15.5منهمبالضفةالغربية.

%96.3 )6أكدوعلىانهناكثغراتفـيسياسـاتوالقـوانينالتعلـيمالجـامعبإضـافةالـىالعجـز
الذييسطرعلىالجانبالقانونيالحكوميلتطبيقإمكانيةالوصول

%90 )7منأشخاصذوياإلعاقـةهـممصـنفينمـنالبطالـة،وذلـكيعـزىلوجـودعالقـةمحتمـة
بينفرصالعملوالتعليم.
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 وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها- :
 )1زيادةالوعيللمجتمعبشكلعاموالىاهاليذوياإلعاقةبشكلخاصوذلكبخصوصحقوق
أبنـائهموخاصـةحـقالحصـولعلـىفرصـةالـتعلملمـالهـااهميـهعلـىحيـاتهم،ويمكـن تطبيـق
هذاالهدفباستخدامحمالتتوعيةمكثفة.
 )2زيادةكفاءةالبرامجالحكوميةالمقدمةلـذوياإلعاقـةواهـاليهم،والتحقـقوتنسـيقبـرامجالضـمان
م ــنقب ــلالوك ــاالتالحكومي ــة.بإض ــافةلت ــدعيمالقـ ـوانينوالسياس ــاتالت ــيت ــدعمه ــذااإلط ــار.
وتمكينذوياإلعاقةمنالحصولعلىالحقفينصالقوانينوالمشاركةفي وضعها
 )3يتوجبعلىالحكومةتطبيقحقذوياإلعاقـةبعمـلمـنخـاللنـصالقـوانينالتـيتـدعمهـذه
الممارســاتومــناهمهــافــرضنســبة%5مــنفــرصالعمــلفــيالمجتمــعتكــونلصــالحذوي
اإلعاقة.والبدمنانتكونالمؤسساتالحكوميةقدوةفيتطبيقهذهالنسبةمنخاللالتعيين

للوظائفالحكوميةالمتنوعة.

 )4التخطيطالسـليممـنقبـلالحكومـةعنـدبنـاءالمرفقـاتالحكوميـةبحيـثتخـدمامكانيـةالوصـول
لذوياإلعاقةوالتمتعبالحصولعلىخدماتهمالحكومية

 )5التعاونالمشتركبينالبلدياتوالسلطاتالحكوميةوذلكبزيادةCBRفيهذاالصدد .
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 3.4تعقيب على الدراسات السابقة
اشتملالعرضالسابقلدراساتعربيةوأجنبيةتناولتعمليةالدمجلـذوياإلعاقـةحيـثركـزت

ه ــذهالد ارس ــاتعل ــىاتجاه ــاتالك ــادرالبش ــريبش ــكلع ــام،كم ــاكش ــفتبع ــضالد ارس ــاتالص ــعوبات
االجتماعيةوالبيئيةوالنفسيةالتيتواجهاشخاصذواإلعاقةومـدىجاهزيتيهـاألصـحاباإلعاقـةمنهـا

الحركيــة،وتوصــلتبعضــهاإلــىأناكثــرالصــعوباتوالعقبــاتالتــيتواجهــاذوياإلعاقــةهــيألســباب
ـةوالد ارسـاتالسـابقةمـن
فيزيائية،وهناستقومالباحثةببيانأوجهالتشابهواالختالفبـينالد ارسـةالحالي 
حيــث(موضــوعالد ارســة،مــنهجالد ارســة،أداةالد ارســة،مجتمــعوعينــةالد ارســة)باإلضــافةإلــىتســليط

الضوءعلىأوجهاالستفادةمنالدراساتالسابقة .

أوج االتفاق وأوج االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أوالا :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:
اتفقــتالد ارســةالحاليــةمــعمعظــمالد ارســاتالســابقةالعربيــةواألجنبيــةفــياســتخدامهاللمــنهج

الوصــفيبإســلوبهالتحليلــيمثــل:د ارســةالعوجــةواســماعيل()2017ود ارســةطــاهر( )2016ود ارســة
جواد( )2015ودراسةالعمريوعويس( )2015ودراسةالغـاليالت والصـمادي()2015ود ارسـةغـانم

( )2015ود ارس ـ ــةالزعب ـ ــيوالحس ـ ــن()2014ود ارسـ ـ ـتاالع ـ ــاجزوعس ـ ــاف()2014ود ارس ـ ــةالنج ـ ــار
والجندي( )2014ودراسةالعاجزوعساف()2013ودراسةجـرادات( )2010ود ارسـةمنصـوروعـواد

( )2012ود ارس ـ ــةه ـ ــالل( )2012ود ارس ـ ــةالص ـ ــمادي( )2010ود ارس ـ ــةالدبابن ـ ــةوالحس ـ ــن()2009
ود ارســةحنفــي()2008ود ارســةو ازرةالتربيــةوالتعلــيمالفلســطينية()2008ود ارســةعـواده()2007

دراسةأبوقمرومصالحة()2006دراسةحبايبوعبداهلل( )2005ودراسةسليمان( )2002ود ارسـة
بخر()1995وايضاًدراسةجمعيةالمرأةوالمجتمع .

ومــنناحيــةأخــرىاســتخدمتد ارســاتأخــرىالمــنهجالوصــفيالمســحيمثــل:د ارســةغفــور

( )2016ود ارس ـ ــةجـ ـ ـواد( )2013ود ارس ـ ــةالغام ـ ــدي(،)2009ود ارس ـ ــاتأخ ـ ــرىاس ـ ــتخدمتالم ـ ــنهج
المســحيواالرتبــاطيمع ـاًمثــل:د ارســةالحطــاب(،)2015وجــزءمنهــااعتمــدعلــىالمــنهجالتحليلــي
لمراجعةوتحليـلاألدبيـاتمثـل)Rasskazov & Muller  (2017د ارسـةالنقيـب()2012ود ارسـة

جرادات( .)2008

ثانيا :من حيث أداة الدراسة:
اســتخدمتالد ارســةالحاليــةاالســتبانةكــأداةللد ارســة،وقــداتفقــتمــعمعظــمالد ارســاتالســابقة

العربيةواألجنبيةفياستخداماالستبانةكأداةرئيسيةمثل:د ارسـةالعوجـةواسـماعيل()2017ود ارسـة

ط ــاهر( )2016ود ارس ــةغف ــور( )2016ود ارس ــةجـ ـواد( )2015ود ارس ــةالعم ــريوع ــويس()2015
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ود ارســةالغــاليالت والصــمادي()2015ود ارســةغــانم( )2015ود ارســةالزعبــيوالحســن()2014و

دراستاالعاجزوعساف()2014ود ارسـةالنجـاروالجنـدي( )2014ود ارسـةالعـاجزوعسـاف()2013
ودراسةجرادات( )2010ودراسةمنصوروعواد( )2012ودراسةالصمادي( )2010ود ارسـةالدبابنـة

والحســن()2009ود ارســةو ازرةالتربيــةوالتعلــيمالفلســطينية()2008ود ارســةعـواده()2007د ارســة
أبوقمرومصالحة()2006دراسةحبايـبوعبـداهلل( )2005ود ارسـةبخـر()1995وايضـاًد ارسـة

جمعيةالمرأةوالمجتمع .

وجزءمنهااعتمدعلىالمنهجالنوعيمنها:باالعتمادعلىأداةالمقابلةوالمالحظـةواالسـتبانة
مع ـ ــامث ـ ــل:د ارس ـ ــةجـ ـ ـواد(،)2013ومنهـ ـ ـام ـ ــناعتم ـ ــدعل ـ ــىمق ـ ــابالتمعمق ـ ــةومجموع ـ ــاتبؤري ـ ــة
مثـل The Ministry of Education of Slovenia :(2016):ود ارسـة Diakonia. Riyada

)،(2011ومنهــاباالعتمــادعلــىأداةاالســتبانةوبطاقــةاســتمارةلرصــدلواقــعالبيئــةالمدرســيةمثــل:

دراسةهالل(،)2012ومنهاباالعتمادبطاقةاستمارةوقائمةمتطلباتدمجالطلبـةذوياإلعاقـةمثـل:
دراسةحنفي(،)2008بإضـافةإلـىأداةالمالحظـةغيـرالمباشـرةلد ارسـةجـرادات(،)2008ومزجـت

دراسةسليمان()2002بينالزياراتالميدانيةوالمقابالتغيرالمقننةكأداتيللقياس .
ثالث ا :من حيث مجتمع وعينة الدراسة:
اتفقــتالد ارســةالحاليــةفــياختيــارمجتمــعالد ارســةمــنوجــهنظــرالمرشــدينالتربــويينفقــطفــي

دراستينفلسطينيتينوهما:دراسةجرادات()2008ودراسةو ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية(،)2008
حيثتكونمجتمعالدراسةلو ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية()2008علىجميـعالعـاملينفـيالمـدارس

الحكوميةاألساسيةبإضافةالىالطلبةمنذوياإلعاقة .

ِّ
اختلفــتعينــةالد ارســةفـ ِّ
ـضالد ارســاتعلــىأخــذعينــات
ـيالد ارســاتالســابقة،فقــداعتمــدتبعـ

عشوائيةمنالمعلّمينمثل:دراسةالعوجةواسماعيل()2017ودراسةطاهر()2016ودراسةغفـور

( )2016ودراسةجواد( )2015ودراسةالزعبيوالحسن()2014ودراستاالعاجزوعساف()2014
ود ارسـةالنجـاروالجنــدي( )2014ود ارسـةالعـاجزوعســاف( )2013ود ارسـةمنصـوروعـواد()2012

ودراسةالصمادي( )2010ود ارسـةالدبابنـةوالحسـن( )2009ود ارسـةحنفـي()2008ود ارسـةو ازرة
التربي ـ ـ ــةوالتعل ـ ـ ــيمالفلس ـ ـ ــطينية( )2008ود ارس ـ ـ ــةبخ ـ ـ ــر()1995وايضـ ـ ـ ـاًد ارس ـ ـ ــةجمعي ـ ـ ــةالمـ ـ ـ ـرأة

والمجتمع،.واختلفــتالد ارس ــةالحالي ــةم ــعالد ارس ــاتاألخ ــرىمــنحي ــثالمجتم ــعوالعين ــةحي ــثاش ــتمل
مجتمــعالد ارســةوعينتهــافــيتلــكالد ارســاتعلــىآراءالعــاملينفــيالمؤسســاتالتعليميــةمــنمعلمــين

وم ــدريينالم ــدارسمعـ ـاًمث ــل:د ارس ــةالعم ــريوع ــويس( )2015ود ارس ــةالغام ــدي( )2009ود ارس ــة

حبايبوعبداهلل( .)2005
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ِّ
اسةفيالدراساتالسابقة،فقليلاعتمدعلىأخذعيناتعشوائيةمنأعضاء
اختلفتعينةالدر

هيئةالتدريسالجامعيمثل)، Diakonia. Riyada (2011وقليلاعتمدعلـىأخـذعينـاتعشـوائية
مــنالقيــاداتاإلداريــةوالتربويــةمـعأشــخاصذوياعاقــةوأوليــاءأمــورهممثــلRasskazov & :

):Muller (2017ودراسةجمعيةالمـرأةوالمجتمـعود ارسـةغـانم()2015التـياسـتبدلتطلبـةذوي
اإلعاق ــةوذويه ــمب ــالمعلمين،وقلي ــلاعتم ــدعل ــىأخ ــذعين ــاتعشـ ـوائيةم ــنطلب ــةذوياإلعاق ــةد ارس ــة

الحطاب( )2015ودراسةجواد( )2013ودراسةهالل()2012د ارسـةأبـوقمـرومصـالحة()2006
لكـنأضــافةاألخيـرةالطلبــةبـدونإعاقــاتالـىعينــةالد ارسـة،وقليــلاعتمـدعلــىالبـرامجللتعلــيمالــدامج

كعينــةللد ارســةمثــل:د ارســةالغــاليالت والصــمادي()2015ود ارســةجـرادات(،)2010وطبقــتد ارســة

س ــليمان()2002األداةعل ــىبع ــضالمؤسس ــاتالخدماتي ــةل ــذوياإلعاق ــةم ــنالجمعي ــاتوالم ــدارس
ومركــزالت ــدخلالمبك ــرف ــيمص ــروالوالي ــاتالمتح ــدة،ود ارس ــةعـ ـواده()2007عل ــىاش ــخاصذو

االعاقةومسؤولونالمؤسساتالمجتمعالمدني .

أوج االستفادة من الدراسات السابقة:
من خالل الدراسات السابقة استفادة الباحثة ما يلي:
أ -بناءفكرةالدراسةمنخاللالتركيزعلىالموضوعالمواددراستهوبنـاءاإلطـارالنظـريمـنخـالل
يواألك ــاديميواالجتم ــاعي
أدبي ــاتومتغيـ ـراتالد ارس ــةللبيئ ــةالتعليمي ــةلل ــدمجف ــيالمج ــالاإلدار 
والخدماتي.
ب -تعريفمصطلحاتالدراسة

ت -اختيارمنهجالدراسةواألداةالمناسبةللدراسةالحالية.

ث -استفادةأيضامناختيارالعينةالدراسةوتحديدها.

ج -تحديداألساليباإلحصائيةالمناسبة.

ح -بناءاالستبانةوصياغةالفقراتوتطويرها.

خ -اختيارالمتغيرات(الجنس،الدرجةالعلمية،المنطقةالتعليمية،سنواتالخدمة).

د -عرضومناقشةالنتائجوتفسيرها،ومنثمتقديمالتوصياتوالمقترحات.
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما يلي:
بدىجليافيالدراساتالعربيةوالفلسطينيةعدمالتطرقالـىد ارسـةالبيئـةالتعليميـةقبـلعمليـة

الـ ــدمج،اذأخـ ــذتالـ ــو ازرةعلـ ــىعاتقهـ ــابتطبيـ ــقسياسـ ــاتالتعلـ ــيمالجـ ــامعدونفحـ ــصمسـ ــبقلمـ ــدى
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صالحيتهاالستقبالاطفالذوياعاقةمماادىالىنضوحمشكالتاساسهاعدمفحصدقيـقمسـبق
إلمكانيــاتوبنيــةالتحتيــةللمؤسســاتالتعليميــةومكوناتهــاالماديــةوالبش ـريةوهــذامــاميــزهــذهالد ارســة،
ومــنهــذاالمنطلــقورغــمالتطــوراتالكبي ـرةوالنهضــةالعلميــةوانتشــارالــوعي،االانــهالي ـزالالميــدان

التربويالفلسطينيشحيحالدراسات–حسباطالعالباحثة-التيتتعمقبصورةكبيرةفيهذاالحقل،
وخاصــةفــيالتفاصــيلالماديــةوالفيزيقيــةالتــييتوجــبوجودهــافــيالبيئــةالفيزيائيــة،والشــروطالتأهيليــة

لكلمنالمعلموالطالبذوياإلعاقةالتييجبأنيمتلكهمالتسهلعمليةالدمجبكلسالسة 
وتميــزتالد ارســةع ـنالد ارســاتالســابقةبأنهــااعتمــدتعلــىجميــعاف ـرادمجتمــعالد ارســةالتــي
تمث ــلبالمرش ــدينالترب ــويينلك ــونهماألكث ــرد اري ــةوالتماسـ ـاًلواق ــععملي ــةال ــدمجالترب ــويف ــيالم ــدارس

الحكوميــة،وفحــصالبيئــةالتعليميــةبشــكلمتكامــلحســبمحــاورالد ارســة،وبهــذاتصــبحد ارســةالبيئــة

التعليميةام اًرمهمامحتماقبلالشروعبإطالقالمبادراتوااللتزاماتبدونخطـواتاجرائيـةعلـىارض
الواقعحتىاليكـونمصـيرها(نجحـتعلـىالـورقوفشـلتعلـىأرضالواقـع)،يجـبالتصـفحوالتأكـد

لتعطيارقامايمكنمنخاللهارصدالثغـرات،ومـنثـممعالجتهـالـدمجاطفـالذوياعاقـةبكـلسالسـة
بــدونقيــودإداريــةأوتش ـريعية،ومــعتنســيقمســتقبليباســتخداممعلومــاتالبحــثمــعالجهــاتالمهتمــة

لخدمةطلبةاإلعاقة .
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 4.1تمهيد:
تناولهذاالفصلوصفاً لإلجراءاتالتياتبعتهاالباحثةفيتنفيذالدراسة ،ومنذلكوصف

لمنهج الدراسة ،واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها ،وكذلك األداة المستخدمة وكيفية بنائها وتطويرها،
واجراءات التحقق من صدقها وثباتها ،كما يتضمن هذا الفصل وصفاً لإلجراءات التي قامت بها
الباحثةفيتقنينأدواتالدراسةوتطبيقها،وأخي اًر المعالجاتاإلحصائيةالتياعتمدتالباحثةعليها

فيتحليلالبيانات،وفيما يليوصفلهذهاإلجراءات :

 4.2منهج الدراسة:
منأجلتحقيقأهدافالدراسةقامتالباحثةباستخدامالمنهجالوصفي بأسلوبهالتحليليالذي

يحاولمنخاللهوصفالظاهرةموضوعالدراسة (واقع البيئة التعليمية لدمج طالب ذوي االعاقة في

المدارس الحكومية بمحافظة غزة)،وتحليل بياناتها،والعالقة بينمكوناتهاواآلراءالتيتطرححولها
والعملياتالتيتتضمنهاواآلثارالتيتحدثها .
ويعرف المنهج الوصفي بأنه":المنهجالذييمكنمنخاللهوصفالظاهرةموضوعالدراسة،
وتحليل بياناتها،وبيان العالقات بين مكوناتها،واآلراء التي تطرح حولها،والعمليات التي تتضمنها،
واآلثارالتيتحدثها"(أبوحطبوصادق .)105-104:2010،

وقد تم استخدام مصدرين أساسين للمعلومات:
أ -المصادر الثانوية :لمعالجة اإلطار النظري للدراسة تمالرجوعإلىمصادر البيانات الثانوية
والتي تتمثل في الكتب ،والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات ،والمقاالت،

والتقارير ،والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة (واقع البيئة التعليمية

لدمج طالب ذوي االعاقة في المدارس الحكومية بمحافظة غزة) ،والبحث والمطالعة في

مواقعاإلنترنتالمختلفة.
ب -المصادر األولية :لمعاجلة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم جمع البيانات األ ولية من
خاللاالستبانة كأداةرئيسيةللدراسة،صممت خصيصاً لهذاالغرض ،وقدتمتفريغوتحليل
البيانات باستخدام برنامج(Statistical Package For Social Science)  SPSS :

اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة
ومؤشراتتخدمموضوعالدراسة.
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 4.3مجتمع الدراسة:
تكونمجتمعالدراسةمنجميع المرشدينالتربويينفيالمدارسالحكوميةلو ازرةالتربيةوالتعليم

الفلسطينيةفيالمناطقالتالية(:غربغزة،شرقغزة)والبالغعددهموفقالبياناتدائرةالتربيةوالتعليم

فيغزة()160مرشداًومرشدةللعامالدراسي ( )2018-2017وفقاًلبياناتدائرةالتربيةوالتعليمفي
غزة()2017-2016انظرالىالملحق(.)4

الجدول ( )4.1يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب المنطقة التعليمية والجنس 
المنطقة التعليمية

الجنس

المجموع

إناث

ذكور

غرب غزة

39

38

77

شرق غزة

47

36

83

المجموع

86

74

110

*(وفق ا لبيانات دائرة التربية والتعليم في غزة)2017-2011،

وترىالباحثةأنهذهالنسبةتعكستوزيعالجنسفيكلمنطقةمنمحافظةغزةفيمجتمع
الدراسة .

 4.4عينة الدراسة :
اجرتالباحثةعينتينللدراسةكمايلي :
 4.4.1عينة الدراسة االستطالعية:
تكونتعينةالدراسةاالستطالعيةمن()30مرشداًومرشدةتربويةمنالمرشدينالتربويينفي

محافظاتغزةبالطريقةالعشوائيةالبسيطةبغرضالتأكدمنصالحيةأداةالدراسةواستخدامهالحساب

الصدقوالثبات  ،والتحققمنصالحيتهاللتطبيقعلىالعينةاألصليةوقدتماستبعادهممنالتحليل
النهائي.

 4.4.2عينة الدراسة الكلية:
تمتوزيعالستبانةعلىمجتمعالدراسةجميعهوالبالغعدده(،)160حيثتماسترداد()150

استبانةأيبنسبة()%93.75منمجتمعالدراسةوقد تماستبعاد()5استبانات لعدمجديةاإلجابة

منقبلالمبحوثين،ليصبح العددالنهائيالصالحللتحليل()145أيبنسبة ()%90.06منمجتمع
الدراسةوهينسبةمناسبةإلجراءالمعالجاتاإلحصائيةعليها.ويتضح منخاللالنقاطالتاليةتوزيع
أفرادعينةالدراسةحسبالمعلوماتالعامةلألفرادفيها :
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 4.5الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق المعلومات العامة
 4.5.1توزيع أفراد العينة حسب الجنس:
يبينجدول()4.2أننسبته()44.1%منعينةالدراسةذكوربينمانسبة()55.9%إناث.
جدول ( )4.2يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية

ذكر

14

44.1

أنثى

81

55.9

المجموع

145

100.0

وترىالباحثةأنهذهالنسبةتعكستوزيعالذكورواإلناثفي مجتمعالدراسةوتعزوالباحثة
توجهإلىتأنيثاإلرشادخاصةًفيالمرحلةاألساسيةعلىاعتبارأنالمرشداتأقدرعلى
ذلكإلىال ّ
التعامل مع الطفل أكثر من المرشد ،وهذا أدى الى زيادة نسبة المرشدات على نسبة المرشدين،
باالضافةالىانالتعيينفيهذهالمرحلةأكثرمنتعيينالذكور .
 4.5.2توزيع أفراد العينة حسب المنطقة التعليمية:
جدول ( )4.3يوضح توزيع أفراد العينة حسب المنطقة التعليمية
العدد

النسبة المئوية

الجنس
شرق غزة

75

51.7

غرب غزة

70

48.3

المجموع

145

100.0

وترى الباحثة أن هذه النسبة تعكس توزيع شرق غزة وغرب غزة في مجتمع الدراسة وتفسر

الباحثةذلكإلىأنالمناطقالسكنيةشرقمدينةغزةمكتظةوتتكدسبالمرحلةالعمريةالفتيةفيشرق
غزة بحيث تتسع قاعدة الهرم السكاني المتمثلة باألفراد صغار السن دون الخامسة عشرة من العمر

والذينيشكلوننسبةمرتفعةمقارنةبالفئاتالعمريةاألخرى،والتيتمثلمجملعددسكانمحافظة

ورد في
غزة بشكل خاص ،والتي تمثل بنسبة ( )42.8%في محافظات غزة بشكل عام حسب ما 
جهازاإلحصاءالفلسطيني(اإلحصاءالفلسطيني .)14:2016،
 4.5.3توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة:
يبينجدول()4.4أن نسبة()%13.8منأفرادعينةالدراسةسنواتالخدمةلديهمأقلمن

 5سنوات،بينمانسبة()%44.8تتراوحسنواتخدمتهممن 10-5سنوات،بينما()%41.4سنوات
خدمتهم10سنواتفأكثر.
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جدول ( )4.4يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة
العدد

النسبة المئوية

الجنس
أقل من  5سنوات

20

13.8

من  10 – 5سنوات

65

44.8

أكثر من 10سنوات

60

41.4

المجموع

145

100.0

وترىالباحثةأنهذهالنسبتعكسسنواتالخدمةفيمجتمعالدراسةوتعزوالباحثةذلكإلى

أنالوضعالسياسيالذيأعقبالعام 2007فيغزةأسفرعنوجودعددكبيرمنالموظفينالجدد
والذيأدىإلىاستقطابأكبرعددمنالخريجينلتعويضنقصالغيرقائمينعلىأعمالهم فيتلك

الفترة ،األمرالذيعكسواقعآلياتالتعيينالتيدفعتالىتوظيفأكبرعددممكنلتعويضالفجوة
فيالكادرالبشري،وعليهاارتفعتهذهالنسبةلمنهمأقلمن10سنوات .

 4.5.4توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية:
يبين جدول ( )4.5أن ما نسبته ( )75.9%من أفراد عينة الدراسة مؤهلهم الدراسي بكالوري وس،

و()24.1%مؤهلهمالعلميدراساتعليا.

جدول ( )4.5يوضح توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية
الجنس

العدد

النسبة المئوية

بكالوريوس

110

75.9

دراسات عليا

35

24.1

المجموع

145

100.0



وترى الباحثة أن هذه النسبة تعلو بالمؤهل العلمي البكالوري وس في مجتمع الدراسة وتعزو

الباحثة ذلك إلى االتي:

آلياتالتعيينالمعمولبهافيو ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينيةتؤكدعلىأنطلباتالتوظيف

فقطللحاصلينعلىشهاداتالبكالوري وس فمافوق،وال تسمحلحاملي شهاداتالدبلومكماكانفي
السابقمنذسنوات.

 4.1أداة الدراسة:
تعتبراالستبانة إحدىالوسائلالهامةالمستخدمةفيجمعبياناتومعلوماتالبحوثالوصفية

وتعرفاالستبانة بأنها":أداة توضعفيإطارأونظام موحديعدلهذاالغرضويقومالمستجيبعادة
125

باإلجابة عن األسئلة بنفسه وذلك باختيار أحد البدائل المحددة "(أبوناهية )178 :2016،وقد

استخدمتالباحثةاالستبانة للتعرفإلى"واقعالبيئةالتعليميةلدمجالطلبةذوياإلعاقةفيالمدارس
الحكوميةبمحافظةغزة" 
وقسمت االستبانة إلى قسمين رئيسين هما:
 -1القسم األول :وهوعبارةعن المعلوماتالعامةعنالمستجيب(الجنس ،المنطقة التعليمية،
سنواتالخدمة،المؤهلالعلمي)

 -2القسم الثاني :والتي تشمل()44فقرةموزعةعلى()4مجاالتتتمثلبمايلي:
-

المجالاإلداري()11فقرة .

-

المجالاألكاديمي()16فقرة .

-

المجالاالجتماعي()6فقرات.

-

المجالالخدماتي()11فقرة .

 4.1.1خطوات بناء االستبانة:

في إطار بناء االستبانة استعانت الباحثة للرجوع للعديد من المصادر لصياغة االستبانة

وتكوينها،وفيمايليالخطواتالتياتبعتهاالباحثةللوصولللشكلالنهائيلالستبانة .

أ -االطالععلىاألدبالتربويوالدراساتالسابقةذاتالصلةبموضوعالدراسة،واالستفادةمنها
فيبناءاالستبانةوصياغةفقراتها.

ب -تحديدالمجاالتالرئيسيةالتيشملتهااالستبانة.

ت -صياغةالفقراتالتيتقعتحتكلمجال


ث -تم تصميم االستبانة في صورتها األولية ،وقد تكونت من ( )4مجاالت و( )50فقرة .انظر

الملحقرقم(.)1

بناءعلىتوجيهاتالمشرف.

ج -تمتعديلاالستبانة ً

ح -تمعرض االستبانة على مجموعةمنالمحكمين المتخصصينفيمجالالتربيةتألفت من

)عضواً منأعضاء الهيئةالتدريسية في( :الجامعة اإلسالمية ،جامعةاألزهر ،جامعة

(15
األقصى ،جامعةالقدسالمفتوحة ،جامعةغزة ،و ازرةالتربيةوالتعليمالعالي )والملحق( )2يبين
أسماءأعضاءلجنةالتحكيموأماكنعملهم.

خ -في ضوء آراء المحكمين تم استبعاد بعض الفقرات في عدد من المجاالت واضافة بعض

الفقرات ،ونقل وتعديل بعضها اآلخر ليبقى عدد فقرات االستبانة ( )44فقرة ليتقلص عدد
الفقراتبعدإدخالالتعديالتالمطلوبة..انظرالملحقرقم(.)3
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د -تمإعطاءلكلفقرةوزنمدرجوفقسلمليكرتالخماسي(موافقبشدة ،موافق ،محايد ،غير

موافق ،غير موافق بشدة) أعطيت األوزان التالي ( )5-4-3-2-1والملحق رقم ( )3يبين
االستبانةفيصورتهاالنهائية.

 4.1.2صدق االستبانة:

يقصدبصدقاالستبانة" :التأكدمنأنهاسوفتقيسماوضعتلقياسه ،كمايقصدبالصدق

شمولاالستقصاءلكلالعناصرالتي يجب أن تدخلفيالتحليلمنناحية،ووضوحفقراتهامنناحية
ثانية،بحيثتكونمفهومةلكلمنيستخدمها(عبيداتوآخرون.)179:2001،
وقد تم التأكد من صدق االستبانة كما يلي:
 4.1.2.1صدق آراء المحكمين "الصدق الظاهري":
يقصدبصدقالمحكمين"هوأنيختارعدداً منالمحكمينالمتخصصينفيمجالالظاهرة

أوالمشكلة موضوعالدراسة"(الجرجاوي)107:2010،حيثتمعرضاالستبانة فيصورتهااألولية
الموضحةفيملحقرقم()1علىمجموعةمنالمحكمين،تألفتمن()16محكماً منالمختصين

مايلزم منحذفوتعديلفي
فيمجالالتربية،وقد استجابتالباحثةآلراءالمحكمينوقامتبإجراء 
ضوءالمقترحاتالمقدمة،وبذلكخرجتاالستبانةفيصورتهاالنهائية-أنظرالملحقرقم(.)3
 4.1.2.2صدق االتساق الداخلي:
جرىالتحققمنصدقاالتساقالداخليلالستبانةبتطبيقهاعلىعينةعشوائيةمنمعلّمي

المدارسالثانوية بلغت()30مرشدًا ومرشدةتربوية ،وقد تمحساباالتساق الداخليلالستبانة وذلك
منخاللحسابمعامالتاالرتباطبينكلفقرةمنفقراتاالستبانةوالدرجةالكليةللمجالنفسه.
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جدول ( )4.7يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال "اإلداري" والدرجة الكلية للمجال
م

معامل بيرسون

الفقرة

لالرتباط

مستوى الداللة

.1

تلتزمإدارةالمدرسةبسياسةو ازرةالتربيةوالتعليمحولالتعليمالجامع 

.2

تتسم األنظمة والقوانين الخاصة بدمج الطلبة ذوي اإلعاقة داخل المدرسة

.3

تعتمدإدارةالمدرسةعلىإجراءاتواضحةوسهلةلقبولالطلبةذوياإلعاقة

.4

تقومإدارةالمدرسةبتقييمالحالةالصحيةللطلبةذوياإلعاقةعندإجراءات

.5

تقوم اإلدارة بتدريب الكادر البشري على اإلجراءات الدامجة للطلبة ذوي

.6

تستندإدارةالمدرسةفيقبولهاللطلبةذوياإلعاقةعلىإمكاناتهاالمادية

.7

توجه اإلدارة المعلمين لوضع خططهم الدراسية بما يتالءم مع احتياجات
ّ

0.713

.8

تتواصلإدارةالمدرسةمعأسرالطلبةذوياإلعاقةبشكلدوري 

0.509

دالةعند0.01

.9

تجريإدارةالمدرسةعمليةتقويمومراجعةذاتيةلتطويراإلجراءاتالدامجة

0.501

دالةعند0.01

0.601

دالةعند0.01

0.583

دالةعند0.01

بالوضوح

القبول 
اإلعاقة

والبشرية 

الطلبةذوياإلعاقة 

للطلبةذوياإلعاقة 

 .10تتطلع إدارة المدرسة على تجارب الدول األخرى فيما يتعلق بدمج الطلبة
ذوياإلعاقة 

 .11يوجدلدىالمدرسةمناهجموائمةالحتياجات الطلبةذوياإلعاقة(مثال:
كتبدراسيةم ّكبرة،تسجيالتصوتيةللمناهجالدراسية.....إلخ) 

0.428

دالةعند0.05

0.646

دالةعند0.01

0.629

دالةعند0.01

0.391

دالةعند0.05

0.642

دالةعند0.01

0.507

دالةعند0.01
دالةعند0.01

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.413 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.311 = )0.05

يوضحجدول()4.7معاملاالرتباط بينكلفقرةمنفقراتالمجال"اإلداري"والدرجةالكلية

للمجال،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىالداللة()0.05وعندمستوىداللة
()0.01وبذلكيعتبرالمجالصادقاًلماوضعلقياسه .
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جدول ( )4.8يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال "األكاديمي" والدرجة الكلية للمجال
م

معامل بيرسون

الفقرة

لالرتباط

مستوى الداللة

 .1يتوفرلدىالمعلمينفهمواضحعناإلعاقة 

0.708

دالةعند0.01

 .2يتوفرلدىالمعلميناتجاهاتإيجابيةتجاهالطلبةذوياإلعاقة 

0.628

دالةعند0.01

 .3يستطيعالمعلمونتحديدقدراتالطلبةذوياإلعاقةومعرفةاحتياجاتهم  0.742

دالةعند0.01

0.760

دالةعند0.01

0.760

دالةعند0.01

 .6يستخدمالمعلمونأنشطةتعليميةمتالئمةمعقدراتالطلبةذوياإلعاقة  0.590

دالةعند0.01

0.685

دالةعند0.01

0.583

دالةعند0.01

0.790

دالةعند0.01

0.830

دالةعند0.01

0.855

دالةعند0.01

0.857

دالةعند0.01

 .13يعتمدالمعلمونعلىالتعزيزاإليجابيللطلبةذوياإلعاقة 

0.671

دالةعند0.01

 .14يتبعالمعلمونوسائلتقويممتنوعةبعيداعنالتحصيلاالكاديمي 

0.627

دالةعند0.01

0.843

دالةعند0.01

0.732

دالةعند0.01

 .4يحفزالمعلمونالطلبةمنذوياإلعاقةعلىالمشاركةالفاعلة 
 .5يمنح المعلمون الطلبة ذوي اإلعاقة فرصة للتعبير عن أ ارءهم مثل
زمالئهممنغيرذوياإلعاقة 

 .7يراعي المعلمون الفروق الفردية بين الطلبة ذوي اإلعاقة وزمالئهم من
غيرذوياإلعاقة 
 .8يقوم المعلمون بمتابعة تقدم مستوى الطلبة ذوي اإلعاقة من خالل
سجالتخاصةبهم 
 .9يتوفرلدىالمعلمينقدرةفنيةلتعليمالطلبةمنذوياإلعاقة 
 .10يسهمالمعلمونفيترسيخاالتجاهاتاإليجابيةلدىالطلبةبدونإعاقة
اتجاهزمالئهممنذوياإلعاقة .

 .11يحرصالمعلمونعلىالربطبينأساليبالتدريسالمستخدمةوالمعايير
الخاصةبالتعليمالجامعللطلبةذوياإلعاقة 
 .12يشارك المعلمون الطلبة ذوي اإلعاقة في حل المشكالت التي تعيق
انجازاتهم 

 .15يمارسالمعلمونالتعليمالثنائي(تعلماألقران)بينالطلبةذوياإلعاقة
وزمالئهم 

 .16يوظفالمعلمونالوسائلالحسيةوالبصريةوالسمعيةفيالشرحلتيسير
عمليةالشرح 
**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.413 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.311 = )0.05

يوضح جدول ( )4.8معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال "األكاديمي" والدرجة
الكليةللمجال،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىالداللة()0.05وعندمستوى

داللة()0.01وبذلكيعتبرالمجالصادقاًلماوضعلقياسه .
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جدول ( )4.9يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال "الخدماتي" والدرجة الكلية للمجال
م

معامل بيرسون

الفقرة

لالرتباط

 .1تتوفر في سجالت المدرسة معلومات حول االحتياجات التفصيلية
للطلبةذوياإلعاقةليتمإدماجهمبالفصولالدراسية 
 .2الطرقالمؤديةللمدرسةممهدةوتساعدالطلبةذوياإلعاقةللوصول
إلىالمدرسة 

 .3يمكن للطلبة ذوي اإلعاقة الدخول والخروج من البوابة الرئيسية
للمدرسةبسهولة 
 .4تتميزأرضيةالمدرسةبأنهامستويةوغيرزلقة 
 .5تتوفردوراتمياهمخصصةللطلبةذوياإلعاقة 
 .6يمكنللطلبةذوياإلعاقةالوصولبسهولةإلىغرفةالمديروالمرشد
التربوي 
 .7يمنح طلبة ذوي اإلعاقة مساحات مناسبة للجلوس  في الحجرة
الصفية
 .8تتواصل المدرسة مع كافة المؤسسات ذات العالقة لتفعيل دورهم
لتمكينالتعليمالجامع 
 .9توفر المدرسة خدمة الدعم النفسي لمن يحتاجها من الطلبة ذوي
االعاقة 

 .10تتوفر بالمدرسة غرفة مصادر لتقديم خدمات مساندة للطلبة ذوي
اإلعاقة 
 .11توفر المدرسة بيئة صفية صحية ( مثال :تهوية جيدة ،اإلضاءة
جيدة،ستائرلحجبالشمس،ألوانمبهجةللجدران) 

0.639
0.598
0.855
0.761
0.788
0.809
0.796
0.505
0.584
0.485
0.726

مستوى الداللة
دالةعند
0.01
دالةعند
0.01

دالةعند
0.01
دالةعند
0.01
دالةعند
0.01
دالةعند
0.01
دالةعند
0.01
دالةعند
0.01
دالةعند
0.01

دالةعند
0.01
دالةعند
0.01

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.413 = )0.01

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.311 = )0.05

يوضح جدول ( )4.9معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال "الخدماتي" والدرجة

الكليةللمجال،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىالداللة()0.05وعندمستوى

داللة()0.01وبذلكيعتبرالمجالصادقاًلماوضعلقياسه .
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جدول ( )4.10يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال "االجتماعي" والدرجة الكلية للمجال
م

معامل
بيرسون

مستوى الداللة

الفقرة

0.618

دالةعند0.01

تشجعالمدرسةالطلبةعلىالتواصلومساعدةزمالئهممنذوياإلعاقة 

.2

0.761

دالةعند0.01

تنظمالمدرسةلقاءاتمعأسرالطلبةذوياإلعاقةبشكلدوري 

.3

0.767

دالةعند0.01

تشتركأسرالطلبةذوياإلعاقةفيتنفيذبعضالبرامجالمساندةللتعليمالصفي  0.655

.4

دالةعند0.01

تكافاالمدرسةالطلبةذوياإلعاقةأمامزمالئهم 

.5

0.874

دالةعند0.01

تهتمالمدرسةبتوفيربيئةصديقةلحقوقالطلبةذوياإلعاقة 

.6

0.818

دالةعند0.01

لالرتباط

ـاركالطلبــةذوواإلعاقــةباألنشــطةاالجتماعيــة(مثــال:الــرحالتالمدرســية،
 .1يشـ 
زيارةزمالئهمالمرضى،المناسباتالوطنيةالتيتنظمهاالمدرسة...إلخ) 

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.413 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.311 = )0.05

يوضحجدول()4.10معاملاالرتباط بينكلفقرةمنفقراتالمجال"االجتماعي"والدرجة

الكليةللمجال،والذييبينأنمعامالتاالرتباطالمبينةدالةعندمستوىالداللة()0.05وعندمستوى
داللة()0.01وبذلكيعتبرالمجالصادقاًلماوضعلقياسه .

وللتحققمنالصدقالبنائيللمجاالتقامتالباحثةبحسابمعامالتاالرتباطبيندرجةكل

مجالمنمجاالت االستبانة والمجاالتاألخرىوكذلككلمجال بالدرجةالكليةلالستبانة والجدول

()4.11يوضحذلك .


جدول ( )4.11مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت األخرى وكذلك كل مجال بالدرجة
الكلية لالستبانة

المجال األول:

المجال الثاني:

المجال الثالث:

المجال الرابع:

اإلداري

األكاديمي

الخدماتي

االجتماعي

المجال

الدرجة الكلية

المجالاألول:اإلداري

**0.674

1

المجالالثاني:األكاديمي

**0.946

**0.572

1

المجالالثالث:الخدماتي

**0.820

*0.400

**0.670

1

المجالالرابع:االجتماعي

**0.640

*0.430

**0.633

*0.383

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.413 = )0.01

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.311 = )0.05
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1

يتضحمنالجدولالسابقأنجميعاألبعادترتبطيبعضهاالبعضوبالدرجةالكليةلالستبانة

ارتباطاً ذوداللةإحصائيةعندمستوىداللة( 0.05و)0.01وهذايؤكدأناالستبانةتتمتعبدرجة
عاليةمنالثباتواالتساقالداخلي .

 4.1.3ثبات االستبانة:
يقص ــدبثب ــاتاالس ــتبانةه ــوأنيعط ــياالس ــتبانةنف ــسالنت ــائجإذاأعي ــدتطبيقه ــاع ــدةمـ ـرات

متتالية،ويقصدبهاأيضاإلىأيدرجةيعطيالمقياسقراءاتمتقاربةعندكلمرةيستخدمفيهاأوما
رريتهعندتكراراستخدامهفيأوقاتمختلفة(الجرجاوي )97:2010،
هيدرجةاتساقهوانسجامهواستم ا

وقد تم التحقق من ثبات االستبانة من خالل طريقتين وذلك كما يلي:
أ -معامل ألفا كرو نباا”:“Cronbach alpha
تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية عددها ( )30مرشداً ومرشدة تربويين بطريقة

عشوائية وبعد تطبيق االستبانة تم حساب معامل األلفا كرو نباخ لقياس الثبات ،والنتائج موضحة

جدول( )4.12

جدول ( )4.12معامل ألفا كرونباا لقياس ثبات االستبانة
م

المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباا

.1

اإلداري

11

0.745

.2

األكاديمي

11

0.940

.3

الخدماتي

11

0.889

.4

االجتماعي

1

0.843

44

0.945

جميع مجاالت االستبانة

وتشيرالنتائجالموضحةفيجدول()4.12أنقيمةمعاملأللفاك رونباخ مرتفعةلكل مجالحيث
تتراوحبين().745-.940بينمابلغتقيمةمعاملألفالجميعفقراتاالستبانة()0.945وهذايعني

أنمعاملالثباتمرتفعودالإحصائياً .
ب -طريقة التجزئة النصفية:

تماستخدامدرجاتالعينةاالستطالعيةلحسابثباتاالستبانةبطريقةالتجزئةالنصفيةحيث
احتسبت درجة النصف األول لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك درجة النصف الثاني من

الدرجاتوذلكبحسابمعاملاالرتباطبينالنصفينثمجرىتعديلالطولباستخداممعادلةسيبرمان
ب ارون ) (Spearman-Brown Coefficientوتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول

(.)4.13
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جدول ( )4.13يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل

االرتباط قبل

معامل الثبات بعد

اإلداري 

*11

0.840

0.841

األكاديمي 

11

0.817

0.899

الخدماتي 

*11

0.838

0.871

االجتماعي 

1

0.855

0.922

جميعمجاالتاالستبانة 

44

0.731

0.845

المجال

عدد الفقرات

التعديل

التعديل

*تم استخدام معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين

يتضحمنالنتائجالموضحةفيجدول()4.13أنمعاملالثباتالكليلالستبانة()0.845

وهذايدلعلىأناالستبانةتتمتعبدرجةعاليةمنالثبات .
وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق ()3قابلة للتوزيع .لتطمئن
الباحثةلتطبيقهاعلىعينةالدراسةفقدتأكدتمنصدقوثباتاالستبانة ممايجعلهاعلىثقةتامة
بصحةاالستبانةوصالحيتهالتحليلالنتائجواإلجابةعنأسئلةالدراسة.

 4.7إجراءات تطبيق أدوات في الدراسة:
بعد انتهاء الباحثة من اإلطار النظري والدراسات السابقة استطاعت تحديد اجراءات الدراسة
وهيعلىالنحواآلتي:
أ -إعداداإلطارالنظريالذيسيكونمقدمةالختيارمجاالتأدواتالدراسة.
ب -جمع واعداد الدراسات السابقة لالستفادة منها في فروض الدراسة وأدوات الدراسة وعينة

الدراسة.

ت -اعدتالباحثةأدواتالدراسةبناءعلى اإلطار النظريوالدراساتالسابقةلتطبيقهاعلى عينة

الدراسةحيثتمإعدادهوتقنينهعلىالبيئةالفلسطينية.

ث -بدأتالباحثةبإعداداالدواتوتحديدالمجاالتباالتفاقمعالمشرفعليهذهالمجاالتليتم

صياغة عبارات لكل مجال من هذه المجاالت واطالع المشرف عليها ،ثم عرضها على

المحكمينلتحكيمهافي الملحقرقم( )2وبعدانتهاءمنتحكيماالستبانةلخصتاالستبانة
بعدةعباراتلكلمجالليتغيرعددالفقراتمن()50فقرةالى()44فقرةبعد عرضها على

اتجاهزة التطبيق فيصورتهاالنهائية

المشرفوابداءالموافقةعليها  ،وباآلتيأصبحت األدو
الملحقرقم(.)3
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ج -قامت الباحثة بمخاطبة عمادة الدراسات العليا بجامعة األزهر بغزة لمخاطبة و ازرة التربية


والتعليم للسماح للباحثة بتطبيق أدوات البحث على عينة الدراسة وتزويدها باإلحصاءات

الالزمةلتطبيقالبحث،وكانللباحثةذلكفيالمحلقرقم(.)5

ح -بعدذلكقامتالباحثةبتحديدعينةالدارسة ،حيثتم اختيارجميعالمرشد ونالترب وي ون في

محافظةغزة.

خ -طبقتالباحثةاألداةعلى أفراد العينة والتيبلغ قوامها( )160مرشداً ومرشدة تربوية حيث

استردت الباحثة ( )145استبانة صالحة للتحليل االحصائي ،وقد حرصت الباحثة على أن
يجيبالمرشدينالتربويينعلىاألداة.

د -وبعداالنتهاءمنالتطبيقصححتالباحثةاالستبانةورصدت الدرجاتعليهاوفقاألساليب
تصحيحاالستبانة.

ذ -قامتالباحثةبمعالجةالدرجاتباستخداماألساليباإلحصائيةالمناسبةبهدفالحصولعلى

النتائجالمتعلقةبفروضهذهالدراسة ثمالتحققمنها ،وقدتمتحليلالنتائجوتفسيرهامنقبل

الباحثة.

ر -وبناءعلى تلكالنتائجوتفسيرهاخرجتالباحثةبمجموعةمناالستنتاجاتحيثقدمتبناء
عليهابعدةتوصياتلالستفادةمنهافيميدانالتعليم.

ز -قامتالباحثةبتلخيصالدراسةباللغتينالعربيةواالنجليزية .
 4.8المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
اسـتخدمتالباحثـةالبرنـامجاإلحصـائي(Stochastic Package for Social )SPSS
،Scienceلتحليــلالبيانــاتومعالجتهــا،وقــداتبعــتالباحثــةأســاليباإلحصــاءوصــفياًأوتحليليـاًعلــى

النحوالتالي :

 )1النسبالمئويةوالتك اررات”:” Frequencies & Percentagesلوصفالعينةللدراسة.
 )2المتوسطالحسابيوالوزنالنسبيواالنحرافالمعياري.

“Cronbach alpha” )3اختبـارألفـاك رونباخ،وكـذلك”“split half methodالتجزئـةالنصـفية
لمعرفةثباتفقراتاالستبانة.

“Pearson correlation coefficient formula” )4معامــلارتبـاطبيرسـونلقيـاسمعامــل
االرتبــاط،ويقومهــذااالختبــارعلــىد ارســةالعالقــةبــينمتغيـرين،وقــداســتخدملحســاباالتســاق
الداخليوالصدقالبنائيلالستبانةوالعالقةبينالمتغيرات.
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 )5اختبــار"ت" )“(T Tableفــيحالــةعينتــينلمعرفــةمــاإذاكــان هنــاكفروقــاتذات داللــة
متغيرالجنسوالدرجةالعلميـة

إحصائيةبين مجموعتينمنالبياناتالمستقلة،وقداستخدممع
والمنطقةالتعليمية.

“ANOVA One-way Analysis of variance” )6اختبـارتحليـلالتبـايناألحـاديلمعرفـة
اذاكــان هنــاكفــروقذاتداللــةإحصــائيةبــينثــالث مجموعــاتأوأكثــرمــنالبيانــاتوقــد
استخدممعمتغيرسنواتالخدمة.
وبعدعرضالطريقـةواإلجـراءات،التـيتضـمنتتحديـدهـدفالد ارسـةالميدانيـة،وتحديـدمـنهج
الدراسة،واختيارالعينة،واعدادأداةالدراسةوتقنينها،وعرضاألساليباإلحصائيةالمستخدمة،تتنـاول

الدراسةفيفصلهاالتالينتائجالدراسةالميدانيةوتفسيرها .
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة امليدانية "إرجابة التساؤالت
وتفسريها"
 1.1تمهيد
 1.1المحك المعتمد في الدراسة
 1.1اإلجابة عن أسئلة الدراسة
 1.1.1اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة
 1.1.1اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة
 1.1.1اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة
 1.1التوصيات
 1.1المقترحات

 5.1تمهيد:
ستقومالباحثةبعرضنتائجالدراسة،وذلكمنخاللاإلجابةعنأسئلةالدراسةواستعراض

أبرز نتائجاالستبانةالتي تم التوصل إليهامن خالل تحليلفقراتها ،بهدفالتعرف الى واقع البيئة

التعليمية لدمج طلبة ذوي االعاقة في المدارس الحكومية بمحافظة غزة ،وقد تم إجراء المعالجات
اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات

االجتماعية(،)SPSSللحصولعلىنتائجالدراسةالتيسيتمعرضهاوتحليلهافيهذاالفصل .

 5.2المحك المعتمد في الدراسة:
لقد تم تحديد المحك المعتمد في الدراسة من خالل تحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت
الخماسي ،من خالل حساب المدى بين الدرجات ( ،)4=1-5ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في

المقياسللحصولعلىطولالخليةأي(،)0.8=4/5وبعدذلكإضافةهذهالقيمةإلىأقلقيمةفي

المقياس(بدايةالمقياس)،وهيالواحدصحيح(،)1وذلكلتحديدالحداألعلىلهذهالخلية (،2012
،)Ozen etalوهكذاأصبحطولالخالياكماهوموضحبالجدولاآلتي :
جدول ( )5.1يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل ل

درجة الموافقة
قليلة جد ا

من 1.80 – 1.00

من  %31فأقل

من 2.10 – 1.81

أكثر من %52- %31

قليلة

من 3.40 – 2.11

أكثر من %18- %52

متوسطة

من 4.20 – 3.41

أكثر من %84- %18

كبيرة

من 5.00 – 4.21

أكثر من %100- %84

كبيرة جد ا

ولتفسير نتائج الدراسة والحكم على مستوى االستجابة ،اعتمدت الباحثة على ترتيب

المتوسطاتالحسابيةعلىمستوىالمجاالتلألداةومستوىالفقراتفيكلمجال،وقدحددتالباحثة
درجةالموافقةحسبالمحكالمعتمدللدراسة .

 5.3اإلجابة عن أسئلة الدراسة :
قامتالباحثةباإلجابةعنأسئلةالدراسةمنخاللتحليلالبياناتوالتركيزعلىأعلىفقرتين

وتفسير نتائجها ومقارنتها بالدراسات السابقة ،وسيتم اإلجابة عن السؤال الرئيس (ما هو واقع البيئة
التعليمية لدمج طلبة ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية بمحافظة غزة؟) من خالل اإلجابة عن
األسئلةالفرعيةللدراسةبالترتيبكمايلي :
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 5.3.1الس ـؤالاألول :مــا درجــة مالءمــة البيئــة التعليميــة لــدمج طلبــة ذوي االعاقــة فــي المــدارس
الحكومية بمحافظة غزة من وجهة نظر المرشدين التربويين؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة باستخدام التك اررات والمتوسطات والنسب المئوية

لمجاالتاالستبانةاألربعة،والجداولالتاليةتوضحتلكالتك اررات :

جدول ( )5.2التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من مجاالت االستبانة
وكذلك ترتيبها في االستبانة

م

المجال

مجموع

االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

درجة

الموافقة

1

المجال األول :اإلداري

0.000 15.234 74.52 6.312 40.986 5943

2

كبيرة

2

المجال الثاني :األكاديمي

0.000 10.311 71.06 10.333 56.848 8243

4

كبيرة

3

المجال الثالث :الخدماتي

0.000 10.370 72.38 7.904 39.807 5772

3

كبيرة

4

المجال الرابع :االجتماعي

0.000 13.620 75.13 4.012 22.538 3268

1

كبيرة

الدرجة الكلية لالستبانة

0.000 14.115 72.81 24.040 160.179 23226

كبيرة

يتضح من الجدول ( )15ترتيب المجاالت حسب أوزانها النسبية فقد كانت كالتالي:
المجــالاالجتمــاعيحصــلعلــىالمرتبــةاألولــىبــوزننســبي()%75.13ويمكــنتفســيرذلــك

بـأنالمجــالاالجتمـاعيحصــلعلـىالمرتبــةاألولـىالعتبــارهاألكثـرفعاليــةلطبيعـةالنزعــةاالجتماعيــة
لــدىاإلنســانممــايدفعــهللتعــايرفــيوســطيمكــنأنيتفاعــلمعــه،ومــنناحيــةتربويــةفــإنسياســات
التعليمالجامعبشكلعامقائمةعلىالقيماالجتماعيةلترتكزعلىالمناحياالجتماعيةالمحصودةمـن

تأثرهابالبيئةاالجتماعيةللوصولبهاإلـىالملمـوس،وألنالبيئـةاالجتماعيـة
دمجطلبةذوياإلعاقة ،و 
تحتــلأهميــةكبي ـرةف ـيالمجــالالتربــويالتعليمــيفه ـيالمصــدراألولللتربيــة،لتبكةةي فلسةةفة ماتمعيةةة

تترجمبالممارساتمنأوليـاءأمـورالطلبـةذوياإلعاقـة،أوزمالئهـمفـيالحجـرةالصـفيةأوحتـىالبيئـة
المحيطةبهم .
وهذايتفقمعماجاءتبهدراسةغفـور( ،)2016ود ارسـةالحطـاب( ،)2015ود ارسـةحنفـي
( ،)2008ودراسةو ازرةالتربيةوالتعليمالفلسـطينية( ،)2008ود ارسـةعـواده()2007علـىانمـاتقدمـة
نمواًايجابياًلشخصيةالطلبةذوياإلعاقة.
ثقافةالمجتمعمنتدعيماتتهيا 

مــنناحيــةأخــرى،حصــلالمجــالاإلداريعلــىالمرتبــةالثانيــةبــوزننســبي()74.52%ممــا

دورلدىمديريالمدراسالحكوميةبسببتبنيهمإلستراتيجيةالنهجالتعليميالجامع
يدلعلىانهناك اً
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لكافةالطلبةبمافيهمذوياإلعاقـة،والتيأطلقتهـاو ازرةالتربيـةوالتعلـيمعـام،2016إضـافةبـأنعمليـة
شــمولذوياإلعاقــةتتــأثربشــكلرئيســيفــيترحيــبمــديرالمدرســةفــياســتقبالطلبــةذوياألعاقــة

كالترحيــبمــديرالمدرســةف ــياســتقبالطلبــةذوياالعاقــة،واإلجته ــادعلــىتطبيــقممارســاتداعم ــة

منالمعلموالطالبذوياإلعاقة .

الً
لتوفيربيئةتعليميةسليمةتدعمك 

وه ــذايتف ــقم ــعم ــاأوص ــتب ــهد ارس ــةالعم ــريوع ــويس(،)2015ود ارس ــةحباي ــبوعب ــداهلل
()2005بإلحاقاألطفالبـتعلمالمـدارسالعاديـةوفـقاإلجـراءاتاإلداريـةالمناسـبةلترسـيخمبـدأتكـافؤ
الفـرص،ود ارسـةالعـاجزوعسـاف()2014ود ارسـةالغامـدي(Rasskazov & Muller )2009

)(2017والتياتجهتهذهالدراساتلالستجاباتبدرجةعاليةعلىمبرراتالـدمجواألخـذبمتطلبـات

البيئةالتعليمة .

تلــيذلــكالمجــالالخــدماتيالــذيحصــلعلــىالمرتبــةالثالثــةبــوزننســبي()%72.38ممــا
يمكنتفسيرذلكبأنهناكفعلياجهـودالمبذولـةلتعزيـزخـدماتالمسـاندةلـذوياإلعاقـة،وهنـاكحاجـة

لتعزيــزهــذهالخــدماتلتمك ـينالطلبــةذوياإلعاقــةمــنالوصــولإلــىالفصــولالد ارســية،لضــمانالحــد
األدنىمنالمواءمةالمعلوماتيةوالفيزيائية،األمرالذييؤثرعلىمدىوصولالطلبةذويالتصنيفات

المختلفةلإلعاقةإلىالمدارس .

وهــذايتفــقمــع) Diakonia. Riyada (2011ود ارســةو ازرةالتربيــةوالتعلــيمالفلســطينية
()2008منحيثاألثر ،ودراسةالعاجزوعساف( )2013ودراسةعواده()2007منحيثالنسبة،

ودراسةهالل()2012فيمجملها،وهذاماجاءمغـاي اًرلد ارسـةجـرادات()2010والتـيتظهـرالتجربـة
الفلســطينيةللــدمجومــاقدمتــهلطلبــةذوياإلعاقــة،أماالد ارســةالنيوزالنديــة

of

Ministry

The

)2013( ،Education is the public service department of New Zealandفقـدمت

نتائجرائعةبمايتعلقبالمجالالخدماتي .

وفيالمركزالرابعواألخير،المجالاألكاديميالـذيحصـلعلـىوزننسـبي()%71.06فـي

نهاي ــةترتي ــبالمج ــاالت ويتض ــحب ــأنمردودات ــهكمج ــالأق ــلمم ــايج ــبأنتمت ــازب ــهم ــناإليجابي ــة
والفاعليــة،ووجـ ودهــذاالمجــالفــيأدنــيترتيــبيعكــسالحاجــةإلــىبنــاءقــدراتالمعلمـينبهــذاالصــدد،
وربمـاجــاءترتيـبالمجــاالتبهـذاالشــكلألنهـابحثــتمـنوجهــةنظـرالمرشــدينالتربـويين،واهتمامــات
المرشــدالتربــويدائنــاتأخــذمنحــياجتمــاعيإنســانيبدرجــةأكبــرمــنالجانــباألكــاديمي،لــذلكجــاء

المجالاألكاديميفيالمرتبةاألخيرة .
وهــذايتفــقمــعمــاجــاءتبــهد ارســةالنقيــب( ،)2012ود ارســةجـواد(،)2013ود ارســةغفــور

( ،)2016وماأوصتبهدراسةالزعبيوالحسن(،)2014ودراسةالعوجةواسماعيل( .)2017
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أماالدرجةالكليةلالستبانةفقدحصلتعلىوزننسبي()%72.81وهذايعنيموافقةبدرجة

كبيرةعلىفقراتاإلستبانةبشكلعام،ويدلذلكعلىأنآراءالمرشدينتتجهنحووجـودفرصـةجيـدة
لتعزيــزاإلجـراءاتإليجــادبيئــةتعليميــةشــاملةللطلبــةذوياإلعاقــةفــيالمــدارسالحكوميــة،وهــيقابلــة

للتحســينفــيهيكليتهــاواجراءاتهــا ،وتعكــسدرجــةالموافقــةرغبــةالمرشــديينفــيالتطبيــقوالتطــويرفــي
سياساتالتعليمالجامععلىأرضالواقع،باإلضافةإلىتفعيلأدوارومسؤولياتالكادرالبشريبشكل
عــامومســؤولياتالمرشــدالتربــويبشــكلخــاصفــيتمكــينعمليــةالــدمجضــمناإلمكانيــاتالمتاحــة،

للحصــولعلــىفــرصمجدية ،ومشــاركتهمكأعضــاءفــاعلينفــيالعمليــةالتعليميــة،مــنأجــلبنــاءالفهــم
الموحدواإللتزامالمشتركالقائمأساساًعلـىحقـوقاإلنسـانلضـمانحـقالـتعلموالتعلـيملجميـعاألطفـال
الفلسطينين .

وتعزو الباحثة ذلك إلى :
-

نظرتهـاالتأمليـةتهـدفلرفـعمسـتوىاإلبـداعلـدى
هناكجهودحقيقيةتبـذلهاالـو ازرةفـيلتحقيـق 
طلبتهاعامة ،وفيتطبيقهابيئةتعليمةدامجـةلطلبـةذوياإلعاقـةخاصـة،لتسـهمهـذهالجهـود
فيتحسينشمولالدمجلذوياإلعاقةبدرجاتمتفاوتة.

-

تركيزالبيئةالتعليميةعلىأهميةالكوادرالبشريةوعلىرأسهممـديرالمدرسـةوالمعلـملمـالهمـا

مندورمحـوريفـيخلـقهـذهالبيئـةالتعليميـةالدامجـة،وعليهـايطـرحالتسـهيالتللطلبـةذوي

األعاقــةلتــوفيرتعلــيمعــالذيجــودةمطابقــةلمــايتلقــاهالطلبــةمــنغيــراإلعاقــةفــيالمــدارس
-

الحكومية.

اإلقبالالذيظهرلدىالمرشدينفيالرغبةالحقيقيةفيخلقبيئةتعليميةخاليةمناإلقصـاء
رغمالقصورفياإلمكانيات ،وتلقيدوراتمنو ازرةالتربيةوالتعليمتدفععجلةنجاحالدمجفي

-

المدارسالحكومية

بــدءو ازرةالتربيــةوالتعلــيمبتأســيسغــرفمصــادرمجه ـزةفــيالمــدارسمقتص ـرةعلــىبعــض

،وأيضــاتزويــدبعــضالمــدارسفــيمديريــةشــرقغ ـزةبــبعضالمعلمــيالتربيــةالخاصــة
اإلعاقة 
لمساندةالمرشدينفيتحقيقأهدافسياساتالدمج

وتتفقنتائجهذهالدراسةفيمجملهامعدراسةغفور( )2016ودراسةغانم( ،)2015ود ارسـة

العـ ــاجزوعسـ ــاف()2014د ارسـ ــةج ـ ـواد()2013لتقـ ــدمتوصـ ــياتمشابهه ،ود ارسـ ــةالعـ ــاجزوعسـ ــاف
()2013والتيقدمتنفسالمجـاالتكأنمـاطرعايـةلطلبـةذوياإلعاقة،وأيضـاد ارسـةالنقيـب()2012

والصمادي( )2010ودراسةعواده(.)2007
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ولتفسـير النتـائج المتعلقـةبدرجـةمالئمـةللبيئـةالتعليميـةلـدمجطلبـةذوياالعاقـةفـيالمـدارس

الحكوميةبمحافظةغـزةمـنوجهـةنظـرالمرشـدينالتربـويين،قامـت الباحثـةبإعـداد الجـداول الموضـحة
لمجاالتاالستبانة بالشكل اآلتي :
أوال :تحليل فقرات المجال اإلداري:
ترك ــزفقـ ـراته ــذاالمج ــالعل ــىالجان ــباإلداريوالتنظيم ــيللمدرس ــةبم ــايتعل ــقبـ ـاإلجراءات

الدامجةللطلبةذوياإلعاقة،ومدىالتزاماإلدارةبسياسةالتعليمالجامعالتيطرحتهـاالـو ازرةمـنوجهـة
نظرالمرشدين .
جدول ( )5.3التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األول :اإلداري
وكذلك ترتيبها

رقم

الفقرة

الفقرة
1

مجموع

االستجابات

تلتـ ــزمإدارةالمدرسـ ــةبسياس ـ ــةو ازرة
التربيةوالتعليمحولالتعليمالجامع 

636

تتسـ ــماألنظمـ ــةوالق ـ ـوانينالخاصـ ــة

 2بـ ــدمجالطلبـ ــةذوياإلعاقـ ــةداخـ ــل 599

المتوسط

االنحراف الوزن

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

0.000 28.223 87.72 0.591 4.386

0.000 17.372 82.62 0.784 4.131

الترتيب
1

2

درجة

الموافقة
كبيرة
جداً 
كبيرة

المدرسةبالوضوح
تعتمـدإدارةالمدرســةعلــىإجـراءات
 3واضــحةوســهلةلقبــولالطلبــةذوي 597

0.000 17.510 82.34 0.768 4.117

3

كبيرة

اإلعاقة
تقـ ــومإدارةالمدرسـ ــةبتقيـ ــيمالحالـ ــة

 4الصــحيةللطلبــةذوياإلعاقــةعن ــد 557

0.000 11.419 76.83 0.887 3.841

4

كبيرة

إجراءاتالقبول 
تقــوماإلدارةبتــدريبالكــادرالبشــري
 5علـ ــىاإلجـ ـ ـراءاتالدامجـ ــةللطلب ـ ــة 495

10 0.000 5.887 68.28 0.846 3.414

كبيرة

ذوياإلعاقة
تسـ ـ ــتندإدارةالمدرسـ ـ ــةفـ ـ ــيقبولهـ ـ ــا

 6للطلبــةذوياإلعاقــةعلــىإمكاناتهــا 521

0.000 7.218 71.86 0.990 3.593

6

كبيرة

الماديةوالبشرية 
توجـ ـ ـ ـ ــهاإلدارةالمعلمـ ـ ـ ـ ــينلوضـ ـ ـ ـ ــع
ّ
7

خططه ــمالد ارس ــيةبم ــاي ــتالءمم ــع

احتياجاتالطلبةذوياإلعاقة 

510

0.000 6.550 70.34 0.951 3.517
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8

كبيرة

رقم

الفقرة

الفقرة
8

مجموع
االستجابات

تتواص ـ ــلإدارةالمدرس ـ ــةم ـ ــعأس ـ ــر
الطلبةذوياإلعاقةبشكلدوري 

551

تج ــريإدارةالمدرس ــةعملي ــةتق ــويم

 9ومراجعــةذاتيــةلتطــويراإلجــراءات 510

المتوسط

االنحراف الوزن
المعياري النسبي

قيمة T

قيمة
المعنوية

0.000 10.500 76.00 0.917 3.800

0.000 6.452 70.34 0.965 3.517

الترتيب
5

7

درجة
الموافقة
كبيرة

كبيرة

الدامجةللطلبةذوياإلعاقة 
تتطلــعإدارةالمدرســةعلــىتج ــارب
 10الـ ــدولاألخـ ــرىفيمـ ــايتعلـ ــقبـ ــدمج 458

 11 0.068 1.839 63.17 1.039 3.159متوسطة

الطلبةذوياإلعاقة 
يوجــدلــدىالمدرســةمنــاهجموائمــة

الحتياجـ ـ ــاتالطلبـ ـ ــةذوياإلعاقـ ـ ــة
( 11مث ـ ـ ـ ــال:كت ـ ـ ـ ــبد ارس ـ ـ ـ ــيةم ّكبـ ـ ـ ـ ـرة509 ،

0.000 5.524 70.21 1.113 3.510

9

كبيرة

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتيةللمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهج
الدراسية.....إلخ) 
الدرجة الكلية للمجال

0.000 15.234 74.52 6.312 40.986 5943

كبيرة

يتض ــحم ــنالج ــدولالس ــابقأندرج ــاتتق ــديرجمي ــعأفـ ـرادالد ارس ــةللمج ــالاألول(اإلداري)
تراوحـتبــينموافقــة(كبيـرةجــداً)و(متوســطة)وبــوزننسـبيتـراوحبــين()87.72%و()63.17%أمــا

الدرجةالكليةللمجالفقدحصلعلىوزننسبي(.)74.52%

حي ــثكان ــتأعل ــىفقـ ـرةف ــيالمج ــالالفقـ ـرةرق ــم()1والت ــينص ــتعل ــى"تلت ــزمإدارةالمدرس ــة

بسياس ــةو ازرةالتربيـــةوالتعلـــيمحـــولالتعل ــيمالجـ ــامع"فقـــداحتل ــتالمرتب ــةاألولـ ــىب ــوزننســـبيقـــدره

( )%87.72بدرجةموافقة(كبيرةجداً) ،وتعزو الباحثة ذلك إلى :
-

التـزامو ازرةالتربيــةوالتعلــيمباســتراتيجيتهاالتــيوضــعتهاللتعلــيمالجــامع،الــذييكفــلحــقالــتعلّم
للجميــعبمــافــيهماألشــخاصذوواإلعاقــةمنــذالعــام()2015وذل ـكعقــبتوقيــعاتفاقيــةاألمــم
المتحدةلحقوقاألشخاصذوياإلعاقةفيالعام(.)2014

-

التـ ـزامإدارةالم ــدارسبتعليم ــاتو ازرةالتربي ــةوالتعل ــيمبض ــرورةتطبي ــقم ــاوردف ــياس ــتراتيجية

-

تناميالوعيلدىمديريالمؤسساتوالعاملينبهابضرورةشمولالطلبةذوياإلعاقةوتحقيق

التعليمالجامع.

الفرصةفيتلقيتعليمجيدمثلأقرانهممنغيرذوياإلعاقةدونعزلةأوإقصاء .
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وه ـ ـ ـذامـ ـ ــاأوضـ ـ ــحتهد ارسـ ـ ــةالعـ ـ ــاجزوعسـ ـ ــاف()2014لجهـ ـ ــودمـ ـ ــديرالمدرسـ ـ ــة ،ود ارسـ ـ ــة

 .)2017(Rasskazov & Muller

إضــافةلــذلك،فقــداحتلــتالفقـرةرقــم()2والتــينصــتعلــى"تتســماألنظمــةوالقـوانينالخاصــة

بــدمجالطلب ــةذوياإلعاقــةداخ ــلالمدرســةبالوض ــوح"المرتبــةالثاني ــةبــوزننس ــبيق ــدره()%82.62

بدرجةموافقة(كبيرة) .وتعز والباحثة ذلك إلى :
-

سعيوازرةالتربيةوالتعليمالعاليمنذنشأتهاللنهوضبالعمليةالتربوية،وتحسيننوعيةالتعليم
ووضعخططواستراتيجياتلهذاالغرض .

إطالقو ازرةالتربيةوالتعليماالستراتيجيةعلىموقعهااإللكترونيوتوزيعهـابشـكلمطبـوععلـى

المـديرياتالمختلفة،افضـتإلـىفهـمواضـحلـدىالعـاملينمـنمـديرينومدرسـينحـولمنهجيــة
الو ازرةالهادفةللوصولإلىفرصمتكافئةللطلبةالمهمشين.

كماأوضحتهانتائجدراستيجرادات()2008وعام()2010علىأنالقوانينواالستراتيجيات
جيدةومتواجدةللتعليمالجامعفيفلسطينبشكلعام،وبرغمذلكفقداختلفتهـذهالنتيجـةمـعد ارسـتي

الهانــديكابانترناشــونال( )2015ومنظمــةاليونســف()2016والتــيتشــيرإلــىمــدىهشاشــةالق ـوانين
والتشريعاتالتيتحمـيهـؤالءالطلبـة،ومـايتعرضـونلـهمـنتمييـزوتجاهـللحقهـمللتعلـيم،لنجـدهـد اًر

فيرأسالمالالبشريالذيقديسهمبخدمةمجتمعهواقتصادهالقومي.

وقــدجــاءتالفقـرةرقــم()5فــيالمرتبــةالعاشـرةوالتــينصــتعلــى"تقــوماإلدارةبتــدريبالكــادر
البشــريعلــىاإلج ـراءاتالدامجــةللطلبــةذوياإلعاقــة"بــوزننســبيقــدره()68.28%بدرجــةموافقــة

(كبيرة)،وتعزو الباحثة ذلك إلى:
-

محدوديةالخططالتنفيذيةالسنويةمنقبلالو ازرة،والتيتضمنشاطاتتدريبيـةللمعلمـينحـول
سياساتالتعليمالجامع،ويرجعذلكإلىضعفالموازناتالمخصصةلتنفيذهذهالتدريبات.

-

محدوديــةالموازنــاتكافيــةلتــوفيرمعلم ـينبــدالءفــيحــالالتحــاقالمدرســينفــيب ـرامجبنــاء

-

غ ازرةالضغوطوالمهاماإلداريةوالفنيةلمديرالمدرسةعلىمداراليومالدراسي.

-

القدرات.

فقــدانالثقــةفــيقــدراتمؤسســاتالمجتمــعالمــدنيلتقــديمتــدريباتمتكاملــةللكــادرالبشــريفــي

المدارسالحكومية،واتجاهأولوياتمؤسساتالمجتمعالمدنيالدوليةوالمحليةلدعمالو ازرةفـي
إخرىغيرالمتعلقةبالتعليمالجامع.
مجاالت 

وهـذامـاأشـارتإليـةد ارسـة)، The Ministry of Education of Slovenia (2016

ودراسةالعاجزوعساف()2014لجهودمديرالمدرسة.
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تليذلكالفقرةرقم()10والتـينصـتعلـى"تتطلـعإدارةالمدرسـةعلـىتجـاربالـدولاألخـرى

فيمــايتعلــقبــدمجالطلبــةذوياإلعاقــة"احتلــتالمرتبــةاألخي ـرةبــوزننســبيقــدره()%63.17بدرجــة
موافقــة(متوســطة).وتعــزوالباحثــةذلــكإلــىأنالــو ازرةتفتقــرإلــىاإلمكانــاتالتــيتســاهمفــيتعزيــز

وصـ ــولإداراتالمـ ــدارسإلـ ــىمنصـ ــاتالتعلـ ــيممـ ــنخـ ــاللاإلنترنـ ــتلتبـ ــادلالخب ـ ـراتحـ ــولأفضـ ــل

الممارساتللتعليم،مثلتوفيرأجهزةحاسوبمتصلةباإلنترنت،أودفعاشتراكاتلدورياتعلميةتمكن
المديرينمناالطالععلىتجاربالدولاألخرىبمايتعلقبالتعليمالجامعوهـذامـاالتسـتطيعالـو ازرة
أنتقدمةفيالوقتالحاليالحتياجاتهالمختلفة.

وهن ــام ــاأش ــارتإلي ــةد ارس ــة.غ ــانم()2015ج ــردات()2010د ارس ــةو ازرةالتربي ــةوالتعل ــيم

الفلســطينية()2008بنتائجهــا،ود ارســةمنصــوروع ـواد()2012بمجملهــاكد ارســةمقارنــةوالتــيدعــت
الستخدامتقنياتتعليميـةمـساعدة،باإلضافةالستخداماستراتيجياتكثيرةفيالتعلم .
ثانيا :تحليل فقرات المجال األكاديمي:
يتنــاولهــذاالمجــالتقييمــالقــدراتتوجهــاتالمعلمــينحــولالطلبــةذوياإلعاقــةوكيفيــةدمجهــم

فيالفصولالدراسيةمـنوجهـةنظـرالمرشـدينالتربـويين،وقـداحتـوتالفقـراتعلـىالعديـدمـننمـاذج
األســئلةحــولالممارســاتالتــييقــومبهــاالمعلم ـونلــدعمالطلبــةذوياإلعاقــةوتمكيــنهممــنالمشــاركة

الفاعلةداخلالفصول .

جدول ( )5.4التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
األكاديمي وكذلك ترتيبها
رقم

الفقرة

الفقرة

1
2
3
4

مجموع

االستجابات

يتـ ــوفرلـ ــدىالمعلم ـ ـينفهـ ــمواضـ ــحعـ ــن
اإلعاقة 
يت ــوفرل ــدىالمعلمـ ـيناتجاه ــاتإيجابي ــة
تجاهالطلبةذوياإلعاقة 
يس ــتطيعالمعلم ــونتحدي ــدق ــدراتالطلب ــة
ذوياإلعاقةومعرفةاحتياجاتهم 
يحفــزالمعلمــونالطلبــةمــنذوياإلعاقــة
علىالمشاركةالفاعلة 

المتوسط

االنحراف الوزن
المعياري النسبي

قيمة T

قيمة
المعنوية

الترتيب

درجة
الموافقة

534

3.683

73.66 0.872

9.432

0.000

7

كبيرة

543

3.745

74.90 0.840

0.000 10.680

3

كبيرة

505

3.483

69.66 0.944

6.161

0.000

10

كبيرة

539

3.717

74.34 0.831

0.000 10.395

5

كبيرة

يم ـ ـ ــنحالمعلم ـ ـ ــونالطلب ـ ـ ــةذوياإلعاق ـ ـ ــة
5

فرصــةللتعبيــرعــنأ ارءهــممثــلزمالئهــم
منغيرذوياإلعاقة 

550

3.793
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75.86 0.935

0.000 10.218

2

كبيرة

رقم

الفقرة

الفقرة

6

مجموع

االستجابات

يس ـ ـ ـ ــتخدمالمعلم ـ ـ ـ ــونأنش ـ ـ ـ ــطةتعليمي ـ ـ ـ ــة
متالئمةمعقدراتالطلبةذوياإلعاقة 

497

المتوسط
3.428

االنحراف الوزن
المعياري النسبي
68.55 0.903

قيمة T
5.700

قيمة
المعنوية
0.000

الترتيب
12

درجة
الموافقة
كبيرة

ي ارع ـ ــيالمعلم ـ ــونالف ـ ــروقالفردي ـ ــةب ـ ــين
7

الطلبــةذوياإلعاقــةوزمالئهــممــنغيــر

541

3.731

74.62 0.884

9.959

0.000

4

كبيرة

ذوياإلعاقة 
يق ـ ــومالمعلمـ ـ ــونبمتابعـ ـ ــةتقـ ـ ــدممسـ ـ ــتوى
8

الطلبــةذوياإلعاقــةمــنخــاللســجالت

475

3.276

65.52 0.932

3.566

0.000

 15متوسطة

خاصةبهم 
9

يتـ ــوفرلـ ــدىالمعلم ـ ـينقـ ــدرةفنيـ ــةلتعلـ ــيم
الطلبةمنذوياإلعاقة 

464

3.200

64.00 0.887

2.716

0.007

 16متوسطة

يس ــهمالمعلم ــونف ــيترس ــيخاالتجاه ــات

 10اإليجابيــةلــدىالطلبــةبــدونإعاقــةاتجــاه

535

3.690

73.79 0.870

9.544

0.000

6

كبيرة

زمالئهممنذوياإلعاقة .
يح ـ ـ ــرصالمعلم ـ ـ ــونعل ـ ـ ــىالـ ـ ـ ـربطب ـ ـ ــين
11

أسـ ــاليبالتـ ــدريسالمسـ ــتخدمةوالمعـ ــايير
الخاصـ ـ ــةبـ ـ ــالتعليمالجـ ـ ــامعللطلبـ ـ ــةذوي

501

3.455

69.10 0.897

6.108

0.000

11

كبيرة

اإلعاقة 
12
13
14

يشاركالمعلمونالطلبةذوياإلعاقـةفـي
حلالمشكالتالتيتعيقانجازاتهم 
يعتمــدالمعلمــونعل ــىالتعزيــزاإليج ــابي
للطلبةذوياإلعاقة 
يتبعالمعلمونوسائلتقويممتنوعـةبعيـدا
عنالتحصيلاالكاديمي 

520

3.586

71.72 0.887

7.962

0.000

8

كبيرة

557

3.841

76.83 0.831

0.000 12.197

1

كبيرة

480

3.310

66.21 0.894

0.000

4.181

 14متوسطة

يم ــارسالمعلم ــونالتعل ــيمالثن ــائي(تعل ــم

 15األقـ ـ ـ ـ ـران)ب ـ ـ ـ ــينالطلب ـ ـ ـ ــةذوياإلعاق ـ ـ ـ ــة

487

3.359

67.17 0.933

4.628

0.000

 13متوسطة

وزمالئهم 
يوظ ـ ـ ـ ــفالمعلم ـ ـ ـ ــونالوس ـ ـ ـ ــائلالحس ـ ـ ـ ــية
 16والبص ـ ـريةوالسـ ــمعيةفـ ــيالشـ ــرحلتيسـ ــير

515

3.552

71.03 0.957

6.943

0.000

9

كبيرة

عمليةالشرح 
الدرجة الكلية للمجال

8243

71.06 10.333 56.848

145

0.000 10.311

كبيرة

يشــيرالجــدولاعــالهإلــىأنأندرجــاتتقــديرجميــعأفـرادالد ارســةللمجــالاألول(األكــاديمي)

تراوحتبينموافقة(كبيرة)و(متوسطة)وبوزننسبيتراوحبين()76.83%و()64.00%أماالدرجة
الكليةللمجالفقدحصلعلىوزننسبي( .)71.06%
الفقرةرقم()13والتينصـتعلـى"يعتمـدالمعلمـونعلـىالتعزيـزاإليجـابيللطلبـة
وقدسجلت 

ذوياإلعاقــة"بــوزننســبيقــدره()76.83%علــىأعلــىمرتبــة ،وتعــزو الباحثــة ذلــك إلــى األســباب

التالية :
-

وعيالمعلمـينلهيكلتـهاألساسـيةلتعـديلالسـلوكوألنالتعزيـزاإليجـابييزيـدمـنفرصـةتكـرار
السلوكالمناسبفيالمستقبل.

التعزيزاإليجابييصـبفـيمصـلحةعمليـةالـدمجلرفـعتقـديرالـذاتوتقليـلفـرصاالنسـحاب
والتسرب.

-

اآلثــارالمرغوبــةالملموســةكزيــادةالمــردودفــيالعمليــةالتعليميــة،والحفــاظعلــىالبيئــةالصــفية

-

رفـعفرصــةتقبـلالطلبــةبـدونإعاقــةعلـىالتفاعــلاإليجـابيمــعزمالئهـمذوياإلعاقــة،لتقويــة

وانضباطها

عالقاتالصداقةوالتفاعلالصفيوالجماعي.

وه ـذامــااتفقــتمــعمــاجــاءتبــهد ارســتاالعــاجزوعســاف()2014و()2013والتــيتمثلــت

األولىبالجهوداالجتماعيةلمديرالمدرسةفـيتحقيـقالتعزيـزبأوجهـهالمختلفـةلـذوياإلعاقـةوالد ارسـة

األخرىبالرعايةالنفسيةلطلبةذوياإلعاقةوالتياظهرتأاثراايجابيابدرجةكبيرة،واختلفتمعدراسة
غفور()2016التيكانتسلبيةتميللإليجابية.
ثمتلتهاالفقرة()5والتينصـتعلـى"يمـنحالمعلمـونالطلبـةذوياإلعاقـةفرصـةللتعبيـرعـن
أ ارئهممثلزمالئهممنغيرذوياإلعاقة"بوزننسبيقدره(،)75.86%ويمكنتفسيرذلكبأنلدى

المعلم ونتوجهاتإيجابيةتجاهالطلبةذوياإلعاقة،وأنهميؤمنونبضرورةمنحالفرصةلهـمللمشـاركة
والتعبيـ ــرعـ ــنال ـ ـرأي،وانكانـ ــتقـ ــدراتالمدرسـ ــةمحـ ــدودةللوصـ ــوللتعلـ ــيمجـ ــامع،ولكـ ــنالتوجهـ ــات

وسلوكياتالكادرالتدريسيتصنفباإليجابية .
وتعزو الباحثة هذا األمر إلى سببين رئيسين:
-

الزالتالنظرةاتجاهاألطفالذوياإلعاقةتنطويعلىالشفقةواإلحسانلدىالمرشدين،وهـي
الثقافةالمجتمعيةالسائدةبمايسمىبالتمييزاإليجـابي،والتـينتجـتعـنشـعورافـرادالمجتمـع
بض ــرورةمس ــاندةاألش ــخاصذوياإلعاق ــةلك ــونهماليس ــتطيعوناالعتم ــادعل ــىأنفس ــهمم ــن

منظورإنسانيواجتماعي.
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-

قلةعددالطلبةذوياإلعاقةداخلالفصولالدراسيةتدفعبالعلمينللتركيزعلىتـوفيرمسـاحة

لهــمللتعبيــرعــنآ ارئهــموالتأكــدمــناســتيعابهمللــدروسداخــلالفصــلرغــماألســاليبالتقليديــة
المتبعهفيالتدريس.وهذامااتفقتمعنتائجدراسةجواد()2013بنسبمرتفعة.
منناحيةإخرى،سجلتالفقرةرقم()8والتينصتعلى"يقومالمعلمونبمتابعةتقدممستوى

الطلبـ ــةذوياإلعاقـ ــةمـ ــنخـ ــاللسـ ــجالتخاصـ ــةبهـ ــم"المرتبـ ــةالخامسـ ــةعشـ ــرةبـ ــوزننسـ ــبيقـ ــدره
(،)%65.52والفقرةرقم()9والتينصتعلى"يتوفرلدىالمعلمينقـدرةفنيـةلتعلـيمالطلبـةمـنذوي
اإلعاقــة"المرتبــةاألخي ـرةبــوزننســبيقــدره()%64.00وهمــاأدنــىفق ـراتفــيهــذاالمجــال،وتعـــزو

الباحثة هذا األمر إلى :
-

غيــابالمعلوم ــاتالمتعلق ــةبالمش ــاكلالت ــييواجهه ــاالطلب ــةذوياإلعاق ــةداخ ــلالمدرس ــةف ــي
قاعــدةبيانــاتليــتماإلســتفادةمــنهــذهالمعلومــاتفــيخــاللحيــاةالطلبــةالمدرســية،واليقــوم

المعلمـ ـ ـونبت ـ ــدوينه ـ ــذهالمش ـ ــاكلف ـ ــيالملف ـ ــاتالخاص ـ ــةبالطلب ـ ــةسـ ـ ـواءالفيزيائي ـ ــةمنه ـ ــاأو
االجتماعيــة،اوحتــىالخــدماتالمتخصصــةالتــييحتاجهــاالطلبــةذوياإلعاقــةلتمكيــنهممــن

-

المشاركةفيالفصولالدراسية .

عش ـوائيةالجهــودالمبذولــةإليجــادخطــطدعــمفرديــةللطلبــةذوياإلعاقــةتعتمــدعلــىالتعمــق

والتحلي ــلف ــيك ــلحال ــة،مراعي ــااأله ــدافوالخبـ ـراتالت ــيتالئ ــمرغب ــاتواهتمام ــاتالطلب ــة،

باإلضــافةالعتبــارهعبئ ـاًعلــىالمهــاماليوميــةللمعلــمحيــثتقــديسللقوالــبالتعليميــةوالســلوكية
والتييتعرضطلبتناوالتيتنظرالىالتعليمكهدفبحدذاته .

-

-

-

قلةالتدريباتفنيةتخصصيةللمعلمينتـدعممهـاراتهملتعلـيمالطلبـةذوياإلعاقـة،وانمـاكانـت
مواض ــيعالت ــدريبالت ــيتلقوه ــام ــنخ ــاللال ــو ازرةعام ــة،مث ــلت ــدريباتح ــولمفه ــوماإلعاق ــة

وتصنيفاتها.

عمليةتمكينالمعلّمـينفـيمـدارسو ازرةالتربيـةوالتعلـيمالعـاليالفلسـطينيةشـبةمتعثـرة،األمـر

ـدارسوعمليِّاته ــاوأنظمته ــاومناخه ــا

ال ــذييتطل ــبجه ــوداًحثيثـ ـةم ــنحي ــثإع ــادةهيكل ــةالم ـ
التنظيمي.

قــدراتالمعلمــينعلــىالتقيــيمغاليــامــاتمتــازبالعفويــةوالذاتيــة،وكــذلكالمهــامالموكلــةلهـمفــي
عمليــةالــدمجليســتســهلة،وبخاصــةأنالمعلمــينغيــرقــادرينعلــىتطبيــقنظريــةاالتســاق

والتكاملفيانجاحعمليةالدمجالعتقادهمأنهااحتياجاتمادةفقط .

وتتفقالنتائجمعدراسةالتصورالمقترحللعاجزوعساف( )2014وفسرهابقلـةالـدوراتونـدرة
المتخصص ــينف ــيه ــذاالمج ــالف ــيقط ــاعغـ ـزة،باإلضــافةإلــىد ارســةالعوجــةواســماعيل(،)2017
ودراسةغفور(،)2016وأوصتبهدراسةجرادات( .)2008
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ثالثا :تحليل فقرات المجال الخدماتي:
تركــزفق ـراتهــذاالمجــالعلــىتقيــيمانطبــاعالمرشــدينحــولالخــدماتالتــيتقــدمهاالمــدراس

لتســهيلوص ــولالطلبــةذوياإلعاق ــةإل ــىالفصــولالد ارس ــية،وقــدض ــمتالعب ــاراتادنــاهتقي ــيمللبيئ ــة
الفزيائيــةوالمعلوماتيــةالتــيتوفره ــاالمدرســةلضــمانوصــولالطلب ــةبمختلــفتصــنيفاتإعــاقتهمإل ــى

المدراس .

جدول ( )5.5التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال
الثالث الخدماتي وكذلك ترتيبها

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع

االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

درجة

الموافقة

تتـ ـ ـ ــوفرفـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ــجالتالمدرسـ ـ ـ ــة
1

معلومـ ـ ـ ـ ــاتح ـ ـ ـ ـ ــولاالحتياج ـ ـ ـ ـ ــات
التفصيليةللطلبةذوياإلعاقةليتم

530

0.000 7.980 73.10 0.989 3.655

5

كبيرة

إدماجهمبالفصولالدراسية 
الطـ ــرقالمؤديـ ــةللمدرسـ ــةممهـ ــدة
 2وتس ـ ـ ـ ــاعدالطلب ـ ـ ـ ــةذوياإلعاق ـ ـ ـ ــة 507

10 0.000 5.202 69.93 1.149 3.497

كبيرة

للوصولإلىالمدرسة 
يمكنللطلبةذوياإلعاقـةالـدخول

 3والخ ـ ـ ــروجم ـ ـ ــنالبواب ـ ـ ــةالرئيس ـ ـ ــية 561

0.000 10.102 77.38 1.036 3.869

2

كبيرة

للمدرسةبسهولة 
4
5

تتميـ ـ ـ ــزأرضـ ـ ـ ــيةالمدرسـ ـ ـ ــةبأنهـ ـ ـ ــا
مستويةوغيرزلقة 
تت ـ ـ ـ ــوفردوراتمي ـ ـ ـ ــاهمخصص ـ ـ ـ ــة
للطلبةذوياإلعاقة 

559

0.000 9.423 77.10 1.093 3.855

3

كبيرة

522

0.000 5.634 72.00 1.282 3.600

7

كبيرة

يمك ـ ـ ـ ـ ـ ــنللطلب ـ ـ ـ ـ ـ ــةذوياإلعاق ـ ـ ـ ـ ـ ــة
 6الوصولبسهولةإلىغرفةالمـدير 549

0.000 8.191 75.72 1.156 3.786

4

كبيرة

والمرشدالتربوي 
يمـنحطلبـةذوياإلعاقـةمســاحات
 7مناس ـ ـ ــبةللجل ـ ـ ــوسف ـ ـ ــيالحجـ ـ ـ ـرة 529
الصفية

0.000 7.291 72.97 1.071 3.648

6

كبيرة

تتواص ـ ـ ـ ــلالمدرس ـ ـ ـ ــةم ـ ـ ـ ــعكاف ـ ـ ـ ــة
 8المؤسس ـ ــاتذاتالعالق ـ ــةلتفعي ـ ــل 515

0.000 7.163 71.03 0.927 3.552

9

كبيرة

دورهملتمكينالتعليمالجامع 
 9توفرالمدرسةخدمةالدعمالنفسي 567

0.000 12.118 78.21 0.905 3.910
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1

كبيرة

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع
االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن
المعياري النسبي

قيمة T

قيمة
المعنوية

الترتيب

درجة
الموافقة

لمـ ـ ــنيحتاجهـ ـ ــامـ ـ ــنالطلبـ ـ ــةذوي
االعاقة 
تت ـ ــوفربالمدرس ـ ــةغرف ـ ــةمص ـ ــادر

 10لتقديمخدماتمسـاندةللطلبـةذوي 418

 11 0.292 -1.057 57.66 1.336 2.883متوسطة

اإلعاقة 
تــوفرالمدرســةبيئــةصــفيةصــحية
11

(مثـ ــال:تهوي ـ ــةجيـ ــدة،اإلض ـ ــاءة
جي ـ ــدة،س ـ ــتائرلحج ـ ــبالشـ ـ ــمس،

515

0.000 5.945 71.03 1.118 3.552

8

كبيرة

ألوانمبهجةللجدران) 
الدرجة الكلية للمجال

0.000 10.370 72.38 7.904 39.807 5772

كبيرة

يتضح من الجدول السابق أن درجات تقدير جميع أفراد الدراسة للمجال األول(الخدماتي)
تراوحتبينموافقة(كبيرة)و(متوسطة)وبوزننسبيتراوحبين()78.21%و()57.66%أماالدرجة

الكليةللمجالحصلعلىوزننسبي( .)%72.38

وقداحتلت الفقرةرقم()9التي نصتعلى"توفرالمدرسةخدمةالدعمالنفسيلمنيحتاجها
وتفسر الباحثة هذه النسبة
من الطلبة ذوي االعاقة " المرتبة األولى بوزن نسبي قدره (ّ  ،)%78.21

بأن :
-

لدىالمدراسالحكوميةالقدرةعلىتقديمخدمةاإلحالةإلىالدعمالنفسيفيحالاحتياجأحد

-

 تقدم العديد من منظمات المجتمع المدني خدمات الدعم النفسي للطلبة ضمن مشروعات،

طلبةذوياإلعاقةهذااألمر.

بالتنسيقمعالو ازرة،ممايجعلخدمةالدعمالنفسيمتوافرةلمنيحتاجهاعلىمدارالعاموفي

اكزمنتشرةعبرالقطاع.

مر
-

الفلسفةالتربوية للو ازرة اليوم اسهمتفيتبلوراتجاهاته االيجابية والنظرةاالستشرافية لنتائج

الدعم النفسي ،بسبب الضغوط النفسية واالجتماعية التي تواجه الطلبة ذوي اإلعاقة نتيجة

الوضعالفلسطينيذيالطبيعةالخاصةوالظروفالصعبةوماتتركهمنعواقبنفسية.

واتفقتنتائجالدراسةمع) Diakonia. Riyada (2011وتعارضتمعنتائجدراسةالعاجز

وعساف()2013والتياحتلت(الرعايةالنفسية)نسبمتوسطة.

بينمااحتلت الفقرةرقم()3التي نصتعلى"يمكنللطلبةذوياإلعاقةالدخولوالخروجمن

وتفسر الباحثة هذه
البوابةالرئيسية للمدرسة بسهولة"المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره(،)%77.38
ّ
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النسبة بأ ن غالبية المرشدين أشاروا إلى أن مداخل المدراس هي مهيئة لدخول وخروج الطلبة ذوي
اإلعاقة،وبرغم ذلك الزال هناك الكثيرمن المطلوب عمله لجعل هذه المداخل مهيئةللطلبة ذوي

اإلعاقةالبصريةوليسفقطاإلعاقة الحركيةوالسمعية،لتؤكد هذهالمتطلباتمعدراسة و ازرة التربية

والتعليمالفلسطينية( .)2008

مــن ناحيــة أخــرى ،فقــد احتلــت الفقـرةرقــم()2والتــينصــتعلــى"الطــرقالمؤديــةللمدرســةممهــدة
وتســاعدالطلبــةذوياإلعاقــةللوصــولإلــىالمدرســة"المرتبــةالعاش ـرةبــوزننســبيقــدره(،)69.93%
والفقـرةرقــم()10التــينصـتعلــى"تتــوفربالمدرسـةغرفــةمصــادرلتقـديمخــدماتمســاندةللطلبــةذوي
اإلعاقة"احتلتالمرتبةاألخيرةبوزننسبيقدره(،)%57.66وتفسرالباحثةهذهالنسبةكمايلي :
-

هناك تباين في مستوى شمول الطلبة ذوي اإلعاقة في المدراس الحكومية ،لوجود بعض

المدراس التي تتمتعببيئةدامجةبمستوىجيد ،بينماالغالبيةتعدمهترئةالبنيةالتحتية،وعليه
قداليتوافرفيهاالحداألدنىمنالمواءمةالستقبالالطلبةذوياإلعاقة.

-

معظمالطرقالمؤديةإلىالمدراسهيغيرممهدةبسببضعفالموازناتلدىبلديةغزة

-

توفيربيئةتعليميةواقعيةفيالمدارسالحكومية،تمكنمنأولياءأمورطلبةذوياإلعاقةمن

والتيهيالجهةالمسؤولةعنرصفالطرقاتوتمهيدها.

ةالمحليةمثلصعوبةالمواصالتمناألماكنالبعيدةالىالمؤسسات

تجنبالمعوقات البيئي

المتخصصةباإلعاقة.
-

وغرف المصادر
ال يتوافر في غالبية المدارس غرف مصادر خاصة للطلبة ذوي اإلعاقة ،

-

تزويد بعض المدارس في مديرية شرق غزة فقط ببعض معلمي التربية الخاصة مع إلحاق

الموجودةتكونغيرمحدثة.

غرف مصادر مجهزة لحاالت صعوبات التعلم فقط ،لتجعل من عملية قبول الطلبة أكثر

صعوبة.
-

يتوجب من غرفة المصادر الكثير من المتطلبات الداعمة لطالب ذوي اإلعاقة باختالف

إعاقتهم ودرجاتها ،ولصعوبة توفير هذه المستلزمات وقصورها لمراعاة احتياجات الطلبة
عنصرغيرفعالفيالمدرسة.
ا
النمائيةتبقىغرفةالمصادر-إنوجدت-
واتفق ــتنت ــائجالد ارس ــةم ــعد ارس ــةالعوج ــةواس ــماعيل()2017د ارس ــةالغ ــاليالتوالص ــمادي

()2015دراسةالعاجزوعساف()2014ودراسةهالل( .)2012
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رابعا :تحليل فقرات المجال االجتماعي:
تركزفقراتهذاالمجالعلىتقييمآراءالمرشدينحـولمجهـودإدارةالمدرسـةفـيتفعيـلشـبكة

اجتماعيةللطلبةذوياإلعاقةمنخاللتعزيزمشاركتهموأسرهمفياألنشطةاالجتماعية.

جدول ( )5.1التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الرابع
االجتماعي وكذلك ترتيبها

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع

االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

درجة

الموافقة

يش ـ ـ ـ ـ ــاركالطلب ـ ـ ـ ـ ــةذوواإلعاقـ ـ ـ ـ ـ ــة
باألنشـ ـ ـ ــطةاالجتماعيـ ـ ـ ــة(مثـ ـ ـ ــال:
 1الــرحالتالمدرســية،زيــارةزمالئهــم 547

0.000 9.589 75.45 0.970 3.772

4

كبيرة

المرضى،المناسباتالوطنيةالتـي

تنظمهاالمدرسة...إلخ) 

تشـ ـ ـ ــجعالمدرسـ ـ ـ ــةالطلبـ ـ ـ ــةعلـ ـ ـ ــى
 2التواصـ ــلومسـ ــاعدةزمالئهـ ــممـ ــن 573

0.000 14.443 79.03 0.793 3.952

1

كبيرة

ذوياإلعاقة 
3

ت ــنظمالمدرسـ ــةلق ــاءاتمـ ــعأسـ ــر
الطلبةذوياإلعاقةبشكلدوري 

536

تشترك أسر الطلبة ذوي اإلعاقة

 4في تنفيذ بعض البرامج المساندة 489

0.000 9.483 73.93 0.884 3.697

0.000 4.616 67.45 0.971 3.372

5

6

كبيرة

متوسطة

للتعليمالصفي 
5
6

تكافا المدرسة الطلبة ذوي
اإلعاقةأمامزمالئهم 
تهتم المدرسة بتوفير بيئة صديقة
لحقوقالطلبةذوياإلعاقة 
الدرجة الكلية للمجال

572

0.000 13.044 78.90 0.872 3.945

2

كبيرة

551

0.000 10.250 76.00 0.940 3.800

3

كبيرة

0.000 13.620 75.13 4.012 22.538 3268

كبيرة

يتضحمنالجدولالسابقأندرجاتتقديرجميعأفرادالدراسةللمجالاالجتماعي تراوحت
بينموافقة(كبيرة)و(متوسطة)وبوزننسبيتراوحبين()79.03%و( )67.45%أما الدرجة الكلية

للمجالفحصلتعلىوزننسبي( .)%75.13

وقد أشارات النتائج إلى أن أعلى فقرة في المجال كانت الفقرة رقم ( )2والتي نصت على"
تشجعالمدرسةالطلبةعلىالتواصلومساعدةزمالئهممنذوياإلعاقة"احتلتالمرتبةاألولىبوزن

نسبيقدره( ،)%79.03وتفسر الباحثة هذا النتائج إلى :
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-

لتبني الو ازرةسياساتالتعليمالجامع،واعتبارها ركنا أساسياًمنعمليةإصالحالتعليم،ولدى

الغالبية العظمىللمدرسينفيغالبيةالمدراسالحكوميةلديهاالفهمالموحدواالتجاه المشترك
لتحقيقالتعليمالجامع اتجاهالطلبةذوياإلعاقة،وتنعكسهذهالتوجهاتبشكلواضحعلى

أداء المعلمين لتعزيز سلوك الطلبة من غير ذوي اإلعاقة تجاه الطلبة ذوي اإلعاقة بهدف

دعمهماجتماعياوتنميةمهاراتالتواصللدىزمالئهمبدونإعاقة،والتشجيععلىالمشاركة،
-

والكشفعنالطاقاتالكامنةوتنميةروحالتعاون.لتتفقمعدراسةجواد(.)2013

تأثيراتهاالفعالةعلىالطلبةبدونإعاقة منزيادةفيإنجازهماألكاديمي تعزيزمفهومالذات،

وتأكيدثقافةتكافؤالفرصلدىجميعالطلبة.

خلقجواجتماعييسهمفيوجودبيئةخاليةمنالعنفومرحبةومشجعهبالقبولبطلبةذوي

اإلعاقة .

منناحيةإخرى،ظهرت الفقرةرقم()4والتي نصتعلى"تشتركأسرالطلبةذوياإلعاقة

فيتنفيذبعضالبرامجالمساندةللتعليمالصفي"احتلتالمرتبةاألخيرةبوزننسبيقدره()%67.45
والتيتفسرهاالباحثةبأن :
-

-

-

تتأثرسلبيةاألسرةبالبيئةالمحيطةمنفقرونزاعوعنفومالهمنعواقبمناكتئابوخوف

وقلقوانسحاب،فبعضاألهالياليستشعرونماهوفيمصلحةابنائهممنذوياإلعاقة،أو
كيفيةاإلسهامبتعليمهم.

انشغال األهالي باألمور الحياتية اليومية والتي تثقل كاهلهم بجانب أعمالهم ورعاية أبنائهم

ذوياإلعاقة.

اتالمدرسيةللتواصلمعأسرالطلبةذوياإلعاقة

هناكالقليلمنالمجهودالذيتبذلهاإلدار

بهدف دعم أبنائهم داخل المدارس ،وقد يعزى ذلك الضغوط في خالل اليوم الدراسي التي
ةالمدرسية،والعوائقالتنظيميةوعوائقتتعلقبالمواردالمتوفرة.

تتحملهااإلدار

سلبية الكادر البشري بأساليب التوعية ،ألهمية استثمار جهود األسر بوضع برامج مناسبة
ألبنائهمداخلالحجرةالصفية ،ليترجمبضعفالمشاركةوالحضور إلىالمدرسةويرجع ذلك
إلى عدم تفهم الكادر البشري ألهمية األسرة تربويا ،أو تجاربها السابقة مع نموذج األهالي

-

جواد(.)2013
المهمللتدنيمستواهمالثقافيأوالتعليمي.والتياتفقتتماماًمعدراسة 

إشراك أولياء األمور في تصميم وتنفيذ بعض البرامج يتطلب سياسة وطنية متكاملة،وهذا
يحتاج إلى وقت طويل وتكاليف كبيرة إلجراء تغييرات مادية وهيكلية ،لضمان انتفاع جميع

األهاليوالكادرالبشريمنالبرامجالمقدمة.
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وهذاماأوصتبهكلمندراسةالنقيب()2012ودراسةعواده(،)2007أمادراسةالعاجز

وعساف()2014تقدمتمتطلباتمرتبطةبالطلبـةوأولياء أمـورهمفيالتصورالمقترحللباحثين في
المراتباألولىلنتائجالدراسة .
 5.3.2السؤال الثاني هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط وجهة نظر المرشدين

التربويين لتوفير بيئة تعليمية دامجة لطلبة ذوي اإلعاقة تعزى إلى (الجنس ،المنطقة التعليمية،

الدرجة العلمية ،سنوات الخدمة(؟

ولإلجابةعنهذاالسؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضيات التالية:
الفرض األول:
نص الفرض االول من فروض الدراسة على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى الدالة ( )α≤0.05بين متوسط وجهة نظر المرشدين التربويين لتوفير بيئة تعليمية دامجة

لطلبة ذوي اإلعاقة تعزى لمتغير الجنس (ذكر – أنثى).
ذلك :

وللتحققمـنصـحةالفـرضقامـتالباحثـةباسـتخداماختبـار""T. testوالجـدولاالتـييوضـح
جدول ( )5.7المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس
المجال

المجال األول :اإلداري
المجال الثاني :األكاديمي
المجال الثالث :الخدماتي
المجال الرابع :االجتماعي
الدرجة الكلية لالستبانة

الجنس

العدد المتوسط

االنحراف
المعياري

ذكر

64

41.688

6.008

أنثى

81

40.432

6.527

ذكر

64

57.703

10.751

أنثى

81

56.173

10.006

ذكر

64

42.297

7.128

أنثى

81

37.840

7.973

ذكر

64

22.953

4.207

أنثى

81

22.210

3.846

ذكر

23.587 164.641 64

أنثى

23.951 156.654 81

قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()143وعندمستوىداللة( 1.96=)0.05
قيمة"ت"الجدوليةعنددرجةحرية()143وعندمستوىداللة( 2.58=)0.01
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قيمة "ت" قيمة الداللة
1.191

0.236

مستوى
الداللة
غيردالة
إحصائيا

0.885

0.378

غيردالة
إحصائيا

3.501

0.001

دالةعند
0.01

1.109

0.269

غيردالة
إحصائيا

2.007

0.047

دالةعند
0.05

يتضــحمــنالجــدولالســابقأنقيمــة"ت"المحســوبةأقــلمــنقيمــة"ت"الجدوليــةفــيالمجــالاإلداري

واألكــاديميواالجتمــاعيوهــذايــدلعلــىعــدموجــودفــروقذاتداللــةإحصــائيةفيهمــاتعــزىلمتغيــر
الجنس.
وتعزو الباحثة ذلك الى أن:
-

تبنيالو ازرةمفهومالجندرةلتضعمعاييرموحدهللعاملينداخلمؤسساتهاالتعليمية.

جميــعالمرشــدينيتلقــوننفــسالتــدريباتالتــيتطرحهــاالــو ازرةلتالقــيترحيبـاًوتشــجيعاًمـنإدارة

المدارس.

-

كالالجنسينحريصانعلىتمكينطلبةذوياإلعاقةأكاديمياواجتماعياعلىحدسواء .

-

تشابهظروفالعملفيكـالالمـدارسالحكوميـةوتقـديمالقـدرةنفسـهامـنالرعايـةسـواءللـذكور

أواإلناث .

كمـايتضــحأنقيمـة"ت"المحســوبةأكبـرمــنقيمـة"ت"الجدوليــةفـيالمجــالالخـدماتيوالدرجــةالكليــة
لالســتبانةوهــذايــدلعلــىوجــودفــروقذاتداللــةإحصــائيةفيهمــاتعــزىلمتغيــرالجــنسولقــدكانــت

الفروقلصالحالذكور .

وتعزو الباحثة ذلك الى أن:
-

تمكنمعظمالمرشدينمناالستفادةمنعالقاتهماالجتماعيةوالمؤسساتيةمنتوفيرخـدمات

-

التــأثرالنفســيالشــديدلــدىالمرشــداتالنــابعمــندورالعاطفــةالبــارزيجعــلمــنالصــعبتقبــل

أكثر،لتتجسدلديهمرؤيةإيجابيةشاملةبدرجةأكبربمايتعلقبالبيئةالتعليميةالدامجة.
هذهالفئةوالتفكيربمتطلباتهمبشكلمجرد،أكثرمنالشفقةعليهموحسب .

وتتفــقد ارســةطــاهر()2016العمــريوعــويس(،)2015واختلفـتلصــالحمتغيــرالجــنسفــي
د ارسـ ــةالنجـ ــاروالجنـ ــدي()2014ود ارسـ ــةالعـ ــاجزوعسـ ــاف(،)2013لك ـ ـند ارسـ ــةغفـ ــور()2016
أظهرتوجودفروقذاتداللةإحصائيةلمتغيرالجنس .
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الفرض الثاني:
نــصالفــرضالثــانيمــنفــروضالد ارســةعلــى :ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد

مستوى الدالة ( )α≤0.05بين متوسط وجهة نظر المرشدين التربويين لتـوفير بيئـة تعليميـة دامجـة
لطلبة ذوي اإلعاقة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية (شرق غزة – غرب غزة).

وللتحققمنصحةالفرضقامتالباحثةباستخداماختبار""T. Testوالجدول()20يوضحذلك :
جدول ( )5.8المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير المنطقة التعليمية
المجال
المجال األول :اإلداري
المجال الثاني :األكاديمي
المجال الثالث :الخدماتي
المجال الرابع :االجتماعي
الدرجة الكلية لالستبانة

االنحراف

العدد

المتوسط

شرقغزة

75

40.800

6.125

غربغزة

70

41.186

6.546

شرقغزة

75

57.120

11.031

غربغزة

70

56.557

9.600

شرقغزة

75

39.840

8.663

غربغزة

70

39.771

7.063

شرقغزة

75

22.760

4.321

غربغزة

70

22.300

3.669

شرقغزة

75

160.520

26.107

غربغزة

70

159.814

21.793

المعياري

قيمة "ت" قيمة الداللة
0.367
0.327
0.052

0.714
0.744
0.959

مستوى
الداللة

غيردالة
إحصائيا

غيردالة
إحصائيا

غيردالة
إحصائيا

0.689

0.492

غيردالة
إحصائيا

0.176

0.861

غيردالة
إحصائيا

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )143وعند مستوى داللة (1.91 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )143وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يتض ــحم ــنالج ــدولالس ــابقأنقيم ــة"ت"المحس ــوبةأق ــلم ــنقيم ــة"ت"الجدولي ــةف ــيجمي ــع

المجـاالتوالدرجـةالكليـةلالسـتبانةوهـذايـدلعلــىعـدموجـودفـروقذاتداللـةإحصـائيةفيهمـاتعــزى
لمتغيــرالمنطقــةالتعليميــة.وتعــزوالباحثــةذلــكالــىأنتطبيــقجميــعب ـرامجالتــدريبف ـيمديريــةغ ـزة
تتطبقبشكلموازومطابقلكلمنشرقوغربغزةواناختلفتفتراتالتنفيذوأوقاتها .

الفرض الثالث:

نص الفرض الثالث من فروض الدراسة على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى الدالة ( )α≤0.05بين متوسط وجهة نظر المرشدين التربويين لتوفير بيئة تعليمية دامجة

لطلبة ذوي اإلعاقة تعزى لمتغير الدرجة العلمية (بكالوريوس – دراسات عليا).

وللتحققمنصحةالفرضقامتالباحثةباستخداماختبار"”T. Testوالجدول()21يوضحذلك :
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جدول ( )5.9المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الدرجة العلمية
المجال
المجال األول :اإلداري
المجال الثاني :األكاديمي
المجال الثالث :الخدماتي
المجال الرابع :االجتماعي
الدرجة الكلية لالستبانة

العدد
بكالوريوس

41.455 110
39.514

7.159

57.509 110

9.600

54.771

12.284

40.591 110

6.850

37.343

10.293

22.982 110

3.662

21.143

4.747

دراساتعليا 35
بكالوريوس

دراساتعليا 35
بكالوريوس

دراساتعليا 35
بكالوريوس

المعياري
5.978

دراساتعليا 35
بكالوريوس

المتوسط

االنحراف

21.642 162.536 110

دراساتعليا 29.526 152.771 35

قيمة "ت" قيمة الداللة
1.592

0.114

مستوى
الداللة

غيردالة
إحصائيا

1.369

0.173

غيردالة
إحصائيا

2.144

0.034

دالةعند
0.05

2.401

0.018

دالةعند
0.05

2.118

0.036

دالةعند
0.05

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )143وعند مستوى داللة (1.91 = )0.05
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )143وعند مستوى داللة (2.58 = )0.01

يتضــحمــنالجــدولالســابقأنقيمــة"ت"المحســوبةأقــلمــنقيمــة"ت"الجدوليــةفــيالمجــال

اإلداريواألكــاديميوهــذايــدلعلــىعــدموجــودفــروقذاتداللــةإحصــائيةفيهمــاتعــزىلمتغيــرالدرجــة
العلمية .
وتعزو الباحثـة ذلـك الـى أن:طبيعـةالفلسـفةالعامـةللتربيـةالتـيتؤكـدعلـىأهميـةالتأهيـلالتربـويفـي
غـزةخاصـ ةً،تــدعمجميـعالطلبــةسـواءباإلعاقــةأوبـدونإعاقــةيجتمــععليهــا،وفـيظــلثقافــة(هرميــة

المنظومــةالتعليميــة)تبقــىااللتـزاماإلداريهــوحــللكــلالمعوقــاتوخاصــةالمعوقــاتالتنظيميــة،علــى

أرضالواقــعرغــمالــدرجاتالعلميــة،وهــذايعنــيتكبــدالــو ازرةالمزيــدمــناألحمــالعلــىعاتقهــا،لتشــترك
ب ــنفسالدالل ــةاإلحص ــائيةلد ارســـةو ازرةالتربي ــةوالتعل ــيم(،)2008ولتص ــورالمقت ــرحلد ارس ــةالعـ ــاجز

وعساف( .)2014

كمـ ــايتضـ ــحأنقيمـ ــة"ت"المحسـ ــوبةأكبـ ــرمـ ــنقيمـ ــة"ت"الجدوليـ ــةفـ ــيالمجـ ــالالخـ ــدماتي
واالجتمــاعيوالدرجــةالكليــةلالســتبانةوهــذايــدلعلــىوجــودفــروقذاتداللــةإحصــائيةفيهمــاتعــزى
لمتغيرالدرجةالعلميةولقدكانتالفروقلصالحالبكالوريوس.وتعزوالباحثةذلكأنارتفـاععـددأفـراد

العينــةمــنحملــةشــهاداتالبكــالوريوس،لتظهــرهــذهالفــروقواضــحةلوجــودداللــةإحصــائية.واتفق ـت
دراسةغانم()2015لصالحالمؤهلالعلميللبكالوري وسأيضاً.
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الفرض الرابع:

نص الفرض الرابع من فروض الدراسة على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى الدالة ( )α≤0.05بين متوسط وجهة نظر المرشدين التربويين لتوفير بيئة تعليمية دامجة
لطلبة ذوي اإلعاقة تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقل من  5سنوات ،من  10-5سنوات ،أكثر من

 10سنوات).

وللتحقــقمــنصــحةالفــرضقامــتالباحثــةباســتخدامأســلوبتحليــلالتبــايناألحــادي( One Way
 .)ANOVA
جدول ( )5.10مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الداللة
تعزى لمتغير سنوات الخدمة

المجال

مصدر التباين
بينالمجموعات

المجال األول :اإلداري

المجال الثاني:
األكاديمي

المجال الثالث:
الخدماتي

المجال الرابع:
االجتماعي

الدرجة الكلية لالستبانة

مجموع

المربعات

درجات

الحرية متوسط المربعات

59.254

2

29.627

5678.718

142

39.991

المجموع

5737.972

144

بينالمجموعات

236.458

2

118.229

15138.204

142

106.607

المجموع

15374.662

144

بينالمجموعات

124.348

2

62.174

8872.245

142

62.481

المجموع

8996.593

144

بينالمجموعات

37.404

2

18.702

2280.637

142

16.061

المجموع

2318.041

144

بينالمجموعات

1369.301

2

684.650

81854.037

142

576.437

83223.338

144

داخل

المجموعات

داخل

المجموعات

داخل

المجموعات

داخل

المجموعات

داخل

المجموعات
المجموع

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،142وعند مستوى داللة (4.11 = )0.01
ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،142وعند مستوى داللة (3.02 = )0.05
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قيمة "ف"
0.741

قيمة

الداللة
0.479

مستوى الداللة

غيردالة
إحصائيا

1.109

0.333

غيردالة
إحصائيا

0.995

0.372

غيردالة
إحصائيا

1.164

0.315

غيردالة
إحصائيا

1.188

0.308

غيردالة
إحصائيا

يتضــحمــنالجــدولالســابقأنقيمــة"ف"المحســوبةأقــلمــنقيمــة"ف"الجدوليــةعنــدمســتوى

داللـ ــة()0.05فـ ــيجميـ ــعالمجـ ــاالتوالدرجـ ــةالكليـ ــةلالسـ ــتبانة ،أيأنـ ــهالتوجـ ــدفـ ــروقذاتداللـ ــة
إحصــائيةتعــزىلمتغيــرســنواتالخدمــة.وتعــزوالباحثــةذلــكلعمــقأثــرسياســاتالتعلــيمالجــامععلــى

جميعالمرشدينالتربويينوفاعليتهلبزوغاتجاهاتورغباتحقيقيةلتـوفيربيئـةتعليميـةدامجـة.واتفقـت
مــعد ارســةالنجــاروالجنــدي()2014والعــاجزوعســاف()2013والعمــريوعــويس(،)2015وعل ـى
عكسذلكفقدجاءتهذهالنتائجمغايرةلدراسةغفور( .)2016

 1.3.3اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:

ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على :ما المعوقات التي تحد من دمج طلبة ذوي

اإلعاقة في المدراس الحكومية بمحافظة غزة من وجهة نظر المرشدين التربويين؟
ولإلجابةعن هذاالتساؤلقامت الباحثةمن خالل االستبانة بوضعمجموعةمن المعوقات
وقدطالبتعينةالدراسةبتقييممدىتأثيركلمع وقعلىعمليةالتعليمالجامعللطلبةذوياإلعاقة،

وقدأظهرتالنتائجباستخدامالتك ارراتوالمتوسطاتوالنسبالمئويةاألرقاماألتية:

الجدول ( )5.11التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال وكذلك
ترتيبها في المجال

م
1
2
3

الفقرة
ضــعفالتمويــلالــالزملــدمجالطلبــةذوي

اإلعاقة 

غيــابالــوعيبأهميــةالممارســاتالدامجــة

للطلبةذوياإلعاقةداخلالمدرسة 

ضــعفالقــدراتالفنيــةلــدىالمدرســةلــدمج

الطلبةذوياإلعاقةلدىالو ازرةوالمدرسة 

االنحراف

الوزن

مجموع

295

2.034

1.133

67.82

230

1.586

1.077

0.018 -2.389 52.87

  5متوسطة

242

1.669

1.080

0.146 -1.460 55.63

متوسطة

االستجابات

ض ــعفوع ــيأه ــاليالطلب ــةذوياإلعاق ــة

المتوسط

المعياري

النسبي

قيمة T
2.492

قيمة

المعنوية
0.014

الترتيب
2

4

درجة

الموافقة
متوسطة

 4بض ـ ــرورةإرس ـ ــالأبن ـ ــاءهمإل ـ ــىالم ـ ــدارس 248

1.710

1.142

0.346 -0.945 57.01

3

متوسطة

300

2.069

1.039

0.002

1

كبيرة

1315

9.069

0.000 -19.728 60.46 3.620

الحكومية

5

غي ـ ـ ـ ـ ــاباالدواتالمس ـ ـ ـ ـ ــاعدةوالخ ـ ـ ـ ـ ــدمات

المتخصصةلدمجالطلبةذوياإلعاقة
الدرجة الكلية للمجال

68.97

3.119

متوسطة

يتضحمنالجدولالسابقأنالفقرةرقم ()5والتينصتعلى"غياباالدواتالمساعدة

والخدمات المتخصصة لدمج الطلبة ذوي اإلعاقة " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره

( ،)% 68.97وتفسر الباحثة هذا األمر بأن من أحد أهم اركان التعليم الجامع هو توفير الخدمات
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المساندةوالتيتساعدالطلبةذوياإلعاقةمنال وصولإلىالفصولالمدرسية(مثال:الكتبالمكبرة

بصرية،المساعدالشخصيلذوياإلعاقةالذهنيةوغيرذلكمنالخدماتالمساندة)،
لذوياإلعاقةال 
وهي هي عنصر حيوي يمكن الطلبة ذوي اإلعاقة من الحضور بشكل منتظم ويساعدهم للمشاركة

بشكلفعال .
ّ

واتفقت تمام مع دراسة هالل ( )2012وأوصت دراسة العاجز وعساف ( )2014ودراسة

جرادات()2008دراسةو ازرةالتربيةوالتعليمالفلسطينية()2008بدعمالجانبالماديوالفيزيقي .

م ــنناحي ــةأخ ــرى،ح ــازتالفقـ ـرةرق ــم()2والت ــينص ــتعل ــى"غي ــابال ــوعيبأهمي ــةالممارس ــات

الدامجــةللطلبــةذوياإلعاقــةداخــلالمدرســة"المرتبــةاألخيـرةبــوزننســبيقــدره(،)%52.87وتفســر

الباحثة هذا الرقم بأن :
-

نسبةكبيرةمنالمرشدينالتربويينيـرونأنهنـاكنسـبةمقبولـةمـنالـوعيلـدىالعـاملينفـي

المــدارسالحكوميــةوتبنــيسياســاتالتعلــيمالجــامعدونترجمــةهــذهالقناعــاتالــىممارســات
ايجابيــةإمكانيــةتحــولإلــىوصــولطلبــةذوياإلعاقــةإلــىالمــدارسالحكوميــةومشــاركتهمفــي
العمليةالتعليميةمثلأقرانهممنغيـرذوياإلعاقـة،أوخـوفمـناسـتخدامهاالخطـأ،لـذلكال

يشكلغيابالوعيبقضايااألشـخاصذوياإلعاقـةعـامالمحبطـافـيعمليـةالتعلـيمالجـامع.
واتفقتنتائجالد ارسةمعدراسةجرادات()2010

-

غي ــابالتقي ــيمالبع ــديللت ــدريباتالت ــييتلقاه ــاالع ــامل ونلرص ــدالتطبي ــقالحقيق ــيعل ــىأرض

-

خــوفبعــضاإلداراتالمدرســيةعلــىمســتوىالمدرســةاألكــاديميالعــافيحــالاســتقبالهاطلبــة

-

ضــعفومحدوديــةوجــودبيئــةتعليميــةمناســبةالســتقبالطلبــةذوياإلعاقــةوجهــلفــيتوظيــف

-

أكدواعلىانهناكثغراتفـيسياسـات
%96.3فيدراسة) Diakonia. Riyadh (2011

الواقع،ولتتبددنتائجالتجريببعدحين.

ذويإعاقة،ظنامنهاأنهاعبءفنيوماديوأكاديمي.
الق ارراتالتيوضعتهاالو ازرةلدعمهذاالنهج

وق ـوانينالتعلــيمالجــامعباإلضــافةالــىالعجــزالــذييســيطرعلــىالجانــبالقــانونيالحكــومي

لتطبيقإمكانيةالوصولعلىأرضالواقع.

وترى الباحثة أن الكشف ثم الحد من المعوقات يؤول إلى فاعلية البيئة التعليمية الدامجة ،ولذلك

قدم أفراد العينة مجموع من المعوقات من أهمها:
-

تمث ــلض ــعفاإلمكاني ــات وتب ــايناالتجاه ــاتوالمعوق ــاتالمعلوماتي ــةوالتنظيمي ــةلطلب ــةذوي
اإلعاقةمنالخدماتالتعليميةالعامة،وخصوصاإذاماطبقتفيصفوفتكتظبأعدادكبيـرة
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مـنالطلبــة،وغيــابالوســائلالتعليمــةالكافيــةلطلبـةذوياإلعاقــةلينــتجعنهــااالحتـراقالمهنــي
للكادرالبشريفيالمدارس .

-

رفــضبع ـضالمــديرونالمــدارسلــذوياإلعاقــةكممارســاتســلبيةدامجــةلعــدمقنــاعتهمبعــدم

إمكانيةالحاالتالخاصةبممارسةحقهافيالتعليمبالمدارسالحكوميةوتمسكهمبالمركزيةفي
اتخاذالق اررات.

-

-

قصــورتعيــينمعلــمتربيــةخاصــة يزيــدمــنالعــبءالتدريســيعلــىالمعلــم،وانخـراطالمعلمــين
بأعمالهموكمالمنهـاجالمشـاركةاإليجابيـةالتـيبـدتواضـحةفـيالد ارسـاتالسـابقةممـايعـ وق

منعمليةالدمج.

عدمتعاوناألسرةبشكلكاف،ليظهرالتسربلدىالطلبة،ويرجعذلكإلىسلبيةأولياءامور

الطلبـ ــةذوياإلعاقـ ــةويعـ ــزىذلـ ــكالجمـ ــودالفكـ ــريلبعضـ ــهاللنتـ ــائجالمترتبـ ــةعلـ ــىالنسـ ــيج
االجتمــاعيلعمليــةالــدمج،لينــتجعنهــاعــزوفبــينعالقــاتأوليــاءامــورالطلبــةذوياإلعاقــة
والمدرسة.

-

فيمقابلاكتظاظالصفوفبالطلبةنجدأنأعدادطلبةذوياإلعاقةضئيلمقارنةبنسبتهإلى

-

ضــعفتبصــراإلعــالمووســائلالتواصــلاالجتمــاعيفــيمــردوداتنشــرالــوعيلــذوياإلعاقــة

-

الطلبةاآلخرينبدونإعاقة،ممايعملعلىتبديدوعشوائيةالجهودالمبذولة.
ويعزىذلكلعزلالفكرالجديدالمرتبطبالتحليلوالتركيبللنتائجالمترتبة

غيــابالمعلومــاتالكافيــةعــنالمعــاييرالدوليــةلموائمــةالبيئــةالماديــةللمــدارسالدامجــةلــذوي

اإلعاقة.
 1.3.4اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة

ينصالسؤالالرابعمنأسئلةالدراسةعلى:ما سبل تحسين دمج طلبة ذوي اإلعاقة في المدراس

الحكومية بمحافظة غزة من وجهة نظر المرشدين التربويين؟
من خالل النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية ،تمثل العوائق المادية والبشرية عامل

أساسيفيعدمقدرةطلبة ذوياإلعاقةمنالتمتعبحقوقهماألساسيةللوصولللخدماتاالجتماعية
والخدماتالتعليميةالعامة،والتيكفلهاقانوناإلعاقةالفلسطينيواالتفاقية الدوليةلحقوقاألفرادذوي
اإلعاقة،وتتفاوتهذهالمعوقات بعددهاونوعيتهاتبعاللعديدمنالعوامل ،ويبقىالتحدي بكيفيةإزالة
هذهالعوائقلتمكيناألطفالذوياإلعاقةمنالتمتعبحقوقهمعلىقدمالمساوةمعأقرانهممنغير

ذوي اإلعاقة ،وخصوصا الخدمات الرئيسية وعلى رأسها التعليم والصحة والخدمات االجتماعية

األخرى.
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ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة ببلورة سبل التحسين لدمج طلبة ذوي اإلعاقة في المدراس
الحكومية بمحافظة غزة والتركيز على أهمها ،مستندا بذلك على األمور التالية:
-

نتائجالدراسةالحالية.

-

نتائجالد ارسـاتالسـابقةالتـيوردتفـيالفصـلالثالـثمـنهـذهالد ارسـة،واالتجاهـاتالحديثـة

-

حضوردورةتدريبيةمكثفـةبعنـوان"نهـجواسـتراتيجياتالتعلـيمالجـامع"ضـمنمشـروع"تحسـين

فيالتعليمالجامع،والتجاربالناجحةفيعددمنالدولالعربية واألجنبية.

وصولاألشخاصذوياإلعاقةإلىالخدماتاألساسيةفيالمنـاطقاألكثـرتهميشـاًفـيقطـاع

غـزةوالضــفةالغربيــة"فــيعــام2016وحصــولالباحثــةعلــىشــهادةحضــورمــنقبــلمؤسســة
هانديكابانترناشونال،باإلضافةإلىجلساتالنقارمععددمنالمرشدينالتربويينمنذوي

-

الخبرةفيهذاالمجال والعاملينفيقسماإلرشادفيو ازرةالتربيةوالتعليم.
المقترحاتالتيقدمهاأفرادالعينة.

ولتحقيق ذلك يجب العمل على:
-

الوضـ ــعالفلسـ ــطينيللتعلـــيمذوطبيعـ ــةخاصـــةوظـ ــروفصـ ــعبةلـ ــذاالب ــدمـ ــنمواجهـــةهـ ــذه

التحــدياتبأســاليبمدروســةولعــلت ازيــدعــددالطلبــةلــذوياإلعاقــة،ومــعمحدوديــةاإلمكانــات
لمواجهــةمتطلبــاتالــدمج،فــإنذلــكيتطلــبالتفكيــرالجــادبتــوفيرحلــولواقعيــةللتغلــبعليهــا
وتوس ــيعقاع ــدةالخ ــدماتالمقدم ــةله ــمم ــنحي ــثوض ــعالخط ــط،وانش ــاءالم ــدارسوالم ارك ــز

المالئمةالحتياجاتهموتأهيلالكادرالقادرعلىالتعاملمعهم.
-

إع ــدادالخط ــطالس ــنويةف ــيدائـ ـرةاإلرش ــادوتنفي ــذومتابع ــةالمش ــاريعالهادف ــةلتحقي ــقالص ــحة

-

توفيرالدعمالمـاديوالمعنـويالمتمثـلباالتجاهـاتواألدواتالمناسـبة،مـنخـاللتقـديمدورات

-

النفسيةللطلبة.ذوياإلعاقة.

ونشراتتوعويةللمديرينوالمعلمينللتعرفالىطرقالتعاملمعذوياإلعاقة.

إعادةالبنيةالتحتيةللمدارسفيالمبانيومواقعهالتهيئتهـاالسـتقبالذوياإلعاقـةليتـوافرالحـد
األدنــىلســهولةالتنقــلمثــل:غــرفمصــادر،مصــاعدكهربائيــة،شـواحط،دوراتميــاةوبـرادات

-

لشربالمياهالمناسبةلكلاإلعاقة.

إطــالقمبــادرةللمعلمــينوالمرشــدينذويالصــفاتالرياديــةفــيتحفيــزالتطبيــقالعملــيللــدمج

وتوظيــفمهــاراتهمالجيــدةفــياالطــالعالمســتمرواج ـراءالبحــثوالتجريــبوالتطبيــقالتربــوي

الســليمللتعلــيمالجــامع،لتطــويرمهــاراتالكــادرالبشــريالمهنيــةفــيإيجــادبيئــةتعليميــةدامجــة
وتقديمالحوافزالماديةوالمعنويةلمنيظهرونتقدمامهنياً .
161

-

تفقـدتطبيـقعمليـةالـدمجبشـكلدوريمـنقبـلالمديريـةوالـو ازرة،وخاصـةفـيبدايـةالعـامعنــد

البدءبعمليةتسجيلالطلبةذوياإلعاقةبالمدارس،ثـمتقـديمالتقـاريرالفصـليةوالسـنويةالـواردة
منالمديرياتواعدادتقريرموحديشملجميعالمديرياتلكتابـةالتقـاريرمـنقبـلقسـماإلرشـاد

-

التربوي،ثمتعميمالنتائجوالتجاربالناجحة.

تبديدالعوائقالتنظيميةفيالمدارسالحكومية،لزيـادةفـرصنجـاحعمـلالـدمجوخصوصـاإذا

مــاطبقــتفــيصــفوفتكــتظبأعــدادكبي ـرةمــنالطلبــة،بتخفيــفاألعبــاءالواقعــةعلــىالمعلــم
بش ــكلع ــام،وم ــنث ــمتزوي ــدمعل ــمتربي ــةخاص ــةلك ــلص ــفيحت ــويعل ــىطلب ــةذويإعاق ــة،

وضمانعملالكادرالبشريمعبعضهمالبعضبروحالفريق.

-

تقيــيمالعوائــقالتش ـريعيةوالل ـوائحالمؤسســاتيةلتجنــبالثغ ـراتالقانونيــةالتــيتحــدمــنإمكانيــة

-

تحســينالسياســاتالت ــيتضــمنالكشــفالمبك ــرعــناإلعاقــة،ث ــمتحديــداحتياجــاتهم،لتق ــديم

-

حصــرأعــدادطلبــةذوياإلعاقــة وتقيــيموضــعاإلعاقــةبشــكلمتكامــلود ارســتهاوتحديــدمــدى

الوصوللطلبةذوياإلعاقةللمدارسالحكومية.

الخدماتاألساسيةوالتأهيلاألوليلذوياإلعاقةلتتمعمليةدمجهمبسالسة.

قبولهاداخلالمدرسة،لتساعدفيمابعدفياعطاءالمعلوماتفينطاقالبيئةالتعليميـةلجهـود

اءمــنو ازرةالتربيــةوالتعلــيماومؤسســاتالمجتمــعالمــدني،لتخــدم
المناصـرةللتعلــيمالجــامعسـو ً
-

فيمابعدبوضعخططاستراتيجيةلتمكينمبدأالتعليمالجامع.

تكــدسالمنهــاجالحــالييكمــنحل ـهفــيتطــويرالمنــاهجبمــايتناســب وقــدراتهم،وتــوفيرمنــاهج

موائمةالحتياجاتذوياإلعاقةالخاصة،وبمايتمشىومستوىاألداءلديهم.
-

تضافرجميعالجهودلتحقيقاهدافعمليةالدمجبمافيهامنمؤسساتالمجتمعالمدني،من

-

استثماروجودنخبةمنالمدارسلديهاجاهزيةلتعلمماهوجديدبمايخصالتعليمالجامعفي

خاللتقديمدوراتتوعويةتأهيليةوالتزويدباإلمكانياتالماديةوالفنية.

-

-

التطبيقضمناألطروالتشريعاتعلىنطاقمدرستهمأوالثمرصدوتطويرالنماذجواآلليات
والتقنياتالمستخدمةلنشرتجاربهمعلىالمدارساألخرىلتبديدالمعوقات.

تمكينالكادرالبشريمنالمواطنةالرقميةالتيتسهمعلىاالطالععلىتجاربالدولاألخرى

منخاللالوسائطالرقمية،والبحوثالمشتركةبينهمأواالطالععلىالدورياتالعلمية
اإللكترونية.

االهتمامبزرعثقافةالبيئةالمرحبةالصديقةللتعلمفيالمناهجالجامعية،والتدريسالتخصصي

بالجامعاتبمايخصالتعليمالجامع.
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-

استضافةمختصينفيمجالاإلعاقةللوقوفعلىالدمجوتقديمالنصحمنخاللتوظيف

التخطيطاالستراتيجيلتأسيسبيئةتعليميةدامجةلذوياإلعاقةوتحديداالحتياجاتالالزمة
والبرامجواألنشطة،لتحقيقذلكباستخدامالتفكيرالعلمي.

-

ذوياإلعاقةمنخالل
التأكدمنأنجميعبيئاتالتعليمتكونخاليةمنالعنفومرحبةلطلبة 

-

لتعزيــزســلوكالطلبــةمــنغيــرذوياإلعاقــةتجــاهطلبــةذوياإلعاقــةبهــدفدعمهــماجتماعيــا

-

تهيئةالطلبةنفسياًالستقبالطلبةذوياإلعاقة،وتقديمالدعمالنفسيالمستمرلهم.

-

التقييموالفحصوالتعزيزبأنشطةالالصفيةوالمسابقات
وتنميةمهاراتالتواصللدىزمالئهمبدونإعاقة

اختيارالبدائللحلمشكلةالتمويلبالمصادرالحكوميةكضرائب،اوالمصادرالخاصة
كتبرعات،اوحتىالمصادرالخارجية.
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 1.4التوصيات
بناءعلىنتائجالدراسةفإنالباحثةتوصيبالتوصياتاآلتية :
ً
أوالا المجال اال كاديمي:
 .1رفــعكفــاءةقــدراتالمعلمــينوالمرشــدينالتربــويينبمهــاراتالتعلــيمالجــامعالفنيــة،والتعامــلمــع
مشكالتطلبةذوياإلعاقةباستخداممنهجيةالتأهيلالمبنيعلىالمجتمع.

 .2تنميــةقــدراتالمعلمــينوالمرشــدينالتربــويينفــيتقيــيمطلبــةذوياإلعاقــة،ثــمحصــرالخطــط
الفردي ــةلتوحي ــدهال ــتالئمجمي ــعأنـ ـواعاإلعاق ــةلمح ــوالف ــروقالفردي ــةالواض ــحةلك ــلم ــنهـ ـذه
اإلعاقات.

 .3دعمالممارساتالدامجةعلىأرضالواقعوتطبيقها،بتوفيرمعلمـينمـؤهلينومـدربينجيـدافـي
مجالالدمجبالمداسالحكومية،واعداددليلالمعلمينلدعمتنفيـذالبرنـامج،لضـمانوجـودبيئـة
تعليميةمتكاملةبشرياوفيزيائياومعلوماتيا.

 .4توظيـ ــفالخـ ــدماتواألدواتالمتخصصـ ــةالتـ ــييحتاجهـ ــاالطلبـ ــةذوياإلعاقـ ــةلتمكيـ ــنهممـ ــن
المشاركةفيالفصولالدراسيةباستخدامالتعمقوالتحليلفيكلحالة.

ثاني ا المجال اإلداري:
 .1تغيــر وتعــديلالصــيغةالتربويــةالمعتمــدةحاليـاًاتجــاهطلبــةذوياإلعاقــةلتســهمفــيتعزيــزالفكــر
الترب ــوياإليج ــابيوتق ــديممن ــاخمدرس ــيص ــحيآم ــنخ ــاليم ــنالعن ــفلتت ــيحف ــرصللتفاع ــل
،والبدمـنالنظـرالـى
ومحاكاةاألحداثالجاريةبالمجتمعللتأكيـدعلـىمبـادئالتسـامحوالمسـاواة 
األمورمنجديدمنزاويةمغايرةلنجدالحلولالتيتناسبخصوصيةوفلسفةالمجتمعـاتالتـي

يعــيربهــاطلبــةذوياإلعاقــة،والبــدءبنشــرمســمىذوياإلعاقــةبــدالًمــنالمســمياتالســلبية

األخرى،فيظلثقافةعامةتعتـرفبحقـوقذوياإلعاقـةبصـورةعامـةوتعطـيأهميـةخاصـة
للواقعالفلسطينيومايعانيهالعاملونفيالمدارسجراءالظروفبصورةخاصة.

 .2وضعخططتنفيذيةسنويةمنقبلالو ازرةتضمنشـاطاتتدريبيـةللكـادرالبشـريحـولسياسـات
التعليمالجامعتتناولالموضوعبشكلشاملومتخصص.

 .3توظيفمستحدثاتالتعليمالجامعيتوقفعلىدرجةامتالكالمدارسلبيئةتعليميةمجهزةماديا
وبشريالالستخداماألمثلوباآلتينجاحالعمليةالتعليميـةوذلـكبإقامـةشـبكاتاتصـالومكتبـات

الكترونيةمصغرةبينمجموعاتالمدارسالدامجة.
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ثالثا المجال الخدماتي:
 .1توسيعقاعدةالخدماتالمقدمةالداعمةللطلبةذوياإلعاقـة،الماديـةمنهـاوالنفسـيةواالجتماعيـة
وتحسينالبنيةالتحتيةللمدارسلتطبيقمستوىمقبولمنالمواءمةالفيزيائيةوالمعلوماتية.

 .2وجــوبالعنايــة ومتابعــةعمــلمركــزالمصــادروغــرفالمصــادروتوفيرهــابالمــدارسكافــةلتلبــي
المتطلباتالداعمةلطلبةذوياإلعاقةباختالفإعاقتهمودرجاتها،ومواجهةصعوبةتوفيرهـذه

المستلزمات.

رابعا المجال االجتماعي:
 .1توعيــةمجتمعيــةبتعزيــزالش ـراكةمــعمؤسســاتالمجتمــعالمــدنيللحــدم ــنالنظـ ـرةالس ــلبيةف ــي
المجتمعالمحليللتفاعلمعقضاياأبنـائهممـنذوياإلعاقـةبشـكلعـام،وحقهـمبـالتعليمبشـكل

خاص.

 .2زي ــادةوعـ ــيطلب ــةذوياإلعاقـــةبحق ــوقهم،بتقـــديمدوراتتأهيلي ــةمســـتمرةلمواكب ــةاحتياجـ ــاتهم
المدرسيةالي وميةوالتأهيلالمهنيمابعدالمدرسةمنخاللاإلعالمواإلعالنووسائلالتواصل
االجتماعي.

 .3تعزيــزمشــاركةأوليــاءأمــورالطلبــةذوياإلعاقــةفــيالمــدارسبعق ـدحلقــاتنقــاردوريــةلتــذليل
الص ـ ــعوباتوتص ـ ــميمبـ ـ ـرامجالت ـ ــدريبوالمس ـ ــاندةالص ـ ــفيةم ـ ــنجه ـ ــة،وتض ـ ــافرالجه ـ ــودفـ ـ ـي

المشروعاتالبحثيةمنجهةأخرى.

 1.5المقترحات
تتمثلالمقترحاتبإجراءالبحوثاآلتية :
-

تص ــورمقت ــرحللبيئ ــةالتعليمي ــةالدامج ــةل ــذوياإلعاق ــةف ــيالم ــدارسالحكومي ــةبالمحافظ ــات
الجنوبيةللوطن.

-

سبلتطويرالممارساتالدامجةللتعليمالجامعباستخدامالمقارنةالمرجعية.

-

تصورمقترحللبيئةالتعليميةلدمجطلبةذوياإلعاقةفيمدارسوكالةالغوث .
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قائمة املالحق
 .1أداة الدراسة في الصورة األولية
 .1قائمة أسماء المحكمين
 .1أداة الدراسة في الصورة النهائية
 .1وصف مجتمع الدراسة حسب البيانات دائرة التربية والتعليم
 .1كتاب تسهيل مهمة الباحثة
 .1أسماء المدارس التي تم تطبيق الدراسة فيها

ملحق رقم ()1
أداة الدراسة في الصورة األولية
جامـعــــــــــــــــة األزهـــــــــــر– غـــــــــــــــــــزة
عمادة الدراســــــــــــــــــــات العليــــــــــــــــــا

كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربـــيــــــــــــــــــــــــــــــة

قســـــــــــــــم أصـــــــــــــــول التربيــــــــــــــــــة

السيد الدكتور ................................................... :حفظة اهلل،،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركات ،،،
الموضوع :تحكيم استبانة
تأتيهذهاالستبانةضمنإجراءاتدراسةللحصولعلىدرجـةالماجسـتيرفـيأصـولالتربيـةبعنـوان"::واقـع
البيئة التعليمية لدمج الطالب ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية بمحافظة غزة"،وتهدفإلـىالكشـفعـنواقـعالبيئـة
التعليميــةلــدمجطلبــةذوياإلعاقــةفــيالمــدارسالحكوميــةبمحافظــةغـزة،وفــيضــوءمــاتتمتعــونبــهســيادتكممــنخبـرة
واســعة،فــإنالباحثــةتتشــرفبــأنتضــعبــينأيــديكمهــذهاالســتبانةبهــدفتحكيمهــاوتطويرهــاوابــداءآرائكــمحــولوضــوح
العباراتودقةصياغتهاومالئمتهالموضوعالد ارسـةوللمجـاالتالتـيوردتفيهـاقبـلتطبيقهـاميـدانياً والتـيتشـمل()50
فقرةموزعةعلى()4مجالتتتمثلبمايلي :
 .1المجالاإلداري()17فقرة .
 .2المجالاألكاديمي()13فقرة .
 .3المجالالخدماتي()11فقرة .
 .4المجالاالجتماعي()9فقرة .
اسم المحكم

الدرجة العلمية

طبيعةالعمل

مكان العمل

شاكرين لكم حسن تعاونكم ومع خالص التحية والتقدير...

الجوال0598837327/

الباحثة /فرح وليد زيدية
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المجاالت والفقرات :الرجاء وضع إشارة (×) في المكان الذي تراا مناسبا وأمام كل فقرة.
الوضوح
المجاالت /العبارات

الرقم

واضحة

غير
واضحة

االنتماء
منتمية

غير
منتمية

المجال األول :المجال اإلداري-:هي قدرة اإلدارة على فهم عملها وممارسة نشاطها بما يتالءم مع تحقيق أهداف الدمج وبما

يكفل تحقيق البيئة التعليمية المناسبة لذوي اإلعاقة
1

األنظمةوالقوانينالخاصةبدمجاإلعاقةبالمدرسةواضحة

2

إجراءاتقبولطلبةذوياإلعاقةسهلة

3
4

تضعاإلدارةالتدريبخيا اًراسترتيجياًإلعدادالكادرالبشري
تراعيالمدرسةالقدراتواإلهتماماتلطلبةذوياإلعاقة

5

توفرالمدرسةالرعايةالنفسية

6

تتالءمالصفوفالدراسيةمععمليةالدمج(تهوية،إضاءةجيدة)

7

يتممتابعةسيرالطلبةمنخاللتقاريرومسجالتخاصةبهم

8

تتوفرأدواتوخبراتفنيةتتالءممعقدراتذوياإلعاقة

10

تعتمدالمدرسةفيقبولهاللطلبةبناءعلىمتطلباتمتوفرةبالمدرسة 
ً

11

تشجعاإلدارةالمعلمينعلىمراجعةبرامجهموخططهمالدراسيةبما

يتالءممعالفروقالفرديةبينالطلبة 

12

تتواصلالمدرسةمعأسرذوياإلعاقة 

13

تجريالمدرسةعمليةتقويمومراجعةذاتيةلتطويرالعمل 

14

تخضعالمدرسةللتطويروضماناإلستم اررية 

15

يتفهمالعاملينإلحتياجاتذوياإلعاقة 

16

تجريالمدرسةعمليةتقويمومراجعةذاتيةللتطوير 

17

تتوفربالمكتبةأجهزة(سمعية،بصرية،حسية) 

عباراتأخرىترونهامناسبة:

المجال الثاني :المجال األكاديمي  -:ويتمثل في األنشطة واألساليب واإلجراءات التي يتبعها المعلمون داخل الحجرة الصفية

وخارج البيئة الصفية لدمج ذوي اإلعاقة
18

يحددالمعلمونخصائصطلبةذوياإلعاقةويعرفاحتياجاتهم 

19

يحفزالمعلمونالطلبةمنذوياإلعاقةعلىالمشاركةالفاعلة 

20

يستخدمالمعلموناسترتيجيةالتعليمالنشط 

21

يتعاملالمعلمونمعاألخطاءفيالعملعلىأنهافرصللتعلم

22

تتنوعاألنشطةالتعليميةبمايتالءممعطبيعةواحتياجاتوقدراتذوي

اإلعاقة

23

يستخدمالمعلمونأساليبمتنوعةفيالتدريس 

24

يستخدمالمعلمونوسائل ونماذجتسمحألطفالذوياألعاقةبالتعلم
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بإستخدامالحواس 
25
26
27
28
29
30

تعتبراألنشطةالالصفيةجزءمنثقافة(المعلمأوالمدرسة) 
يسهمالمعلمونفيترسيخالقيموالمعتقداتالجيدةلدىالطلبةبدون
إعاقةإتجاهطلبةذوياإلعاقة .

يحرصالمعلمونعلىالربطبينأساليبالتدريسالمستخدمةوالمعايير

الخاصةبالتعلمالدامج 

يشاركالمعلمونطلبةذوياإلعاقةفيتقييمالمشكالتالتيتعيق

انجازاتهم 

يعتمدالمعلمونعلىالتعزيزاإليجابيركيزةأساسيةمنالبيئةالتعليمية
الجيدة 

يتبعالمعلمونوسائلتقويممتنوعةالتعتمدعلىالتحصيلاألكاديمي

فقط 

عباراتأخرىترونهامناسبة:


المجال الثالث : :المجال الخدماتي -:ويتمثل في توفير الخدمات المساندة لتلبية احتياجات طلبة ذوي اإلعاقة
31

الطريقالمؤديةللمدرسةممهدةويسهلالوصولإليها 

32

يمكنللطلبةالوصولوالخروجمنالبوابةالرئيسيةبسهولة 

33

تمتعالمدرسةبأرضياتخشنةغيرزلقة 

34

تتوفردوراتمياهمخصصةللطلبةذوياإلعاقة 

35

يمكنوصولطلبةذوياإلعاقةبسهولةإلى(المدير،المرشد،
المقصف.....،إلخ) 

36

يتوفربالمدرسةمرشد(مقيم،تجوال)للتعاملمعذوياإلعاقة 

37

تتوفربالمدرسةغرفةمصادرلتقديمخدماتمساندةللطلبة 

38

توجدبالمدرسة(ماكينةطباعةبطريقةبرايل،عدسةمكبرة) 

39
40
41

يمكنللطلبةذوياإلعاقةوذويهماإلستفادةمنالخدماتاإلرشاديةأو

التربويةالتييقدمهاالمرشد 

يوجدمترجمإشارةمثبتداخلالمدرسة 
توفرالمدرسةلوحاتارشاديةبلغةاإلشارةأولغةبرايلحولالفصول

الدراسيةوالمرافقالمدرسية 

عباراتأخرىترونهامناسبة:


المجال الرابع  :المجال اإلجتماعي

وهو نظام ،ومهنة إنسانية تعمل على حل مشكالت طلبة ذوي اإلعاقة وتنمية قدراتهم وميولهم والوصول بهم إلى مستوى
من الحياة المدرسية يتفق مع رغباتهم الخاصة لتحقيق التكيف اإلجتماعي لهم.

42

يتعاملالعاملونمعذوياإلعاقةباحترام 
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43
44
45

يشاركذوياإلعاقةفيالرحالت 
تثنيالمدرسةعلىسلوكياتالطلبةبدونإعاقةلمساعدةأقرانهمذوي

اإلعاقة 

يستثمرالعاملونالفرصالمتاحةلتكوينعالقاتقائمةعلىمكارم

األخالق 

46

تعقدالمدرسةلقاءاتمعأسرذوياإلعاقة 

47

يتمتنظيم وتبادلالمعلوماتواإلستشاراتمعاألسرة 

48

يستخدمالمشرفونعباراتإيجابيةلتحفيزذوياإلعاقة 

49

تتيحالمدرسةهامشاًواسعاًلمشاركةذوياإلعاقةباألنشطةالالصفية 

50

يتابعالمرشدطلبةذوياإلعاقةفيتقييمالمشكالتالتيتعيقإنجازاتهم 

عباراتأخرىترونهامناسبة:
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ملحق رقم ()2

أسماء السادة المحكمين
مرتبة ترتيب ا هجائيا

اإلسم

المسمى الوظيفي

مكان العمل

الرقم
-1

د.أحمدمحمودالحواجري 

مديرعاماإلرشادوالتربيةالخاصة 

و ازرةالتربيةوالتعليم 

-2

د.إيادعليالدجني 

رئيسقسمالتعليماألساسي 

الجامعةاإلسالمية 

-3

أ.خالدعمرفضة 

رئيسقسماإلرشادوالتربيةالخاصة  و ازرةالتربيةوالتعليم 

-2

د.رائدحسينالحجار 

نائبالرئيسالشؤوناالكاديمية

جامعةاألقصى 

-2

أ.د.زيادعليالجرجاوي 

عميدالدراساتالعليا 

جامعةالقدسالمفتوحة 

-2

د.سليمانحسينالمزين 

أستاذمشاركأصولالتربية 

الجامعةاإلسالمية 

-7

د.صهيبكمالاآلغا 

أستاذمشاركأصولالتربية 

جامعةاإلزهر 

-8

د.فايزعلياألسود 

أستاذمشاركأصولالتربية 

جامعةاألزهر 

-9

د.فايزكمالشلدان 

أستاذمساعدأصولالتربية 

الجامعةاإلسالمية 

-10

أ.دفؤادعليالعاجز 

عميدالدراساتالعليا 

الجامعةاإلسالمية 

-11

د.محمدعثماناآلغا 

أستاذمساعدأصولالتربية 

الجامعةاإلسالمية 

-12

د.محمودإبراهيمخلفاهلل 

أستاذمساعدأصولالتربية 

جامعةاألقصى 

-13

د.محمودإسماعيلالحمضيات 

عميدكليةالتربية 

جامعةغزة 

-12

د.مروانوليدالمصري 

أستاذمساعداإلدارةالتربوية 

جامعةالقدسالمفتوحة 

-12

د.ناجيرجبسكر 

أستاذمساعدأصولالتربية 

جامعةاألقصى 
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ملحق رقم ()3
أداة الدراسة في الصورة النهائية
جامـعــــــــــــــــة األزهـــــــــــر– غـــــــــــــــــــزة
عمادة الدراســــــــــــــــــــات العليــــــــــــــــــا
كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التربـــيــــــــــــــــــــــــــــــة
قســـــــــــــــم أصـــــــــــــــول التربيــــــــــــــــــة

أيخ املرشد \أخيت املرشدة ...........حفظمك هللا،
السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته،
تقومالباحثةبإجراءدراسةميدانيةكمتطلبتكميليللحصولعلىدرجةالماجستيرفيأصولالتربيةبعنوان:
"واقع البيئة التعليمية لدمج طالب ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية بمحافظة غزة"،وتهدفإلىالكشفعنمدى
مالئمةواستعداديةالمدراسالحكومةلتوفيربيئةتعليميةدامجةللطلبةذوياإلعاقة،وفيضوءماتتمتعونبهسيادتكم
منخبرةواسعة،فإنالباحثةتتشرفبأنتضعبينأيديكمهذهاالستبانةالمرفقةوالتيتشمل()44فقرةموزعةعلى
()4مجالتتتمثلبمايلي:
 .5المجالاإلداري()11فقرة .
 .6المجالاألكاديمي()16فقرة .
 .7المجالالخدماتي()11فقرة .
 .8المجالاالجتماعي()6فقرة .
لــذاأرجــومــنكمالتكــرمبقـراءةفقـراتاالســتبانةبعنايــة ودقــة،واإلجابــةعنهــابكــلجديــةوصــدق وموضــوعية وذلــكبوضــع
إشارة()/أمامماترونةلكم،معالعلمبانالمعلوماتالتيسيتمالحصولعليهـاسـوفتسـتخدمألغـراضالبحـثالعلمـي
وستعامل(بسريةتامة.

شاكرين لمك حسن تعاونمك ومع خالص التحية والتقدير...
الباحثة /فرح وليد زيدية
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الجزء األول :البيانات األولية:أرجوالتكرمبوضعإشارة(√)فيالمربعالمناسب:
 .1الجنس□ :ذكر







□أنثى

 .2المنطقة التعليمية □ :قﺮ( غلا

□ غﺮب غلا

 .3الدرجة العلمية□ :بكالوريوس 

□دراساتعليا



 .4سنوات الخدمة□ :أقلمن5سنوات□من10-5سنوات□أكثرمن10سنوات

الجزء الثاني :المجاالت والفقرات :الرجاء وضع إشارة (√) في المكان الذي تراا مناسب ا وأمام كل

فقرة:

درجة التقدير
الر

قم

المجاالت /العبارات

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

يركز هذا المجال على القدرات اإلدارية داخل المدرسة لتوفير بيئة دامجة للطلبة ذوي اإلعاقة -المجال األول :المجال اإلداري:
1
2
3
4
5
6

تلتزمإدارةالمدرسةبسياسةو ازرةالتربيةوالتعليمحولالتعليمالجامع
تتسماألنظمةوالقوانينالخاصةبدمجالطلبةذوياإلعاقةداخلالمدرسة
بالوضوح

تعتمدإدارةالمدرسةعلىإجراءاتواضحةوسهلةلقبولالطلبةذوي
اإلعاقة

تقومإدارةالمدرسةبتقييمالحالةالصحيةللطلبةذوياإلعاقةعند
إجراءاتالقبول

تقوماإلدارةبتدريبالكادرالبشريعلىاإلجراءاتالدامجةللطلبةذوي
اإلعاقة

تستندإدارةالمدرسةفيقبولهاللطلبةذوياإلعاقةعلىإمكاناتها

الماديةوالبشرية

7

توجهاإلدارةالمعلمينلوضعخططهمالدراسيةبمايتالءممعاحتياجات
ّ

8

تتواصلإدارةالمدرسةمعأسرالطلبةذوياإلعاقةبشكلدوري

9
10
11

الطلبةذوياإلعاقة

تجريإدارةالمدرسةعمليةتقويمومراجعةذاتيةلتطويراإلجراءات

الدامجةللطلبةذوياإلعاقة

تتطلعإدارةالمدرسةعلىتجاربالدولاألخرىفيمايتعلقبدمجالطلبة
ذوياإلعاقة

يوجدلدىالمدرسةمناهجموائمةالحتياجاتالطلبةذوياإلعاقة(

مثال:كتبدراسيةم ّكبرة،تسجيالتصوتيةللمناهجالدراسية.....إلخ)
183

المجال الثاني :المجال األكاديمي  -:يركز هذا المجال على األنشطة واألساليب واإلجراءات التي يتبعها المعلمون داخل وخارج
الحجرة الصفية لدمج ذوي اإلعاقة
 1يتوفرلدىالمعلمينفهمواضحعناإلعاقة 
 2يستطيعالمعلمونتحديدقدراتالطلبةذوياإلعاقةومعرفةاحتياجاتهم 
 3يحفزالمعلمونالطلبةمنذوياإلعاقةعلىالمشاركةالفاعلة 
يمنحالمعلمونالطلبةذوياإلعاقةفرصةللتعبيرين أراءهم مثلزمالئهم

 4منغيرذوياإلعاقة 

 5يستخدمالمعلمونأنشطةتعليميةمتالئمةمعقدراتالطلبةذوياإلعاقة
يراعي المعلمون الفروق الفردية بين الطلبة ذوي اإلعاقة وزمالئهم من

 6غيرذوياإلعاقة 

يقوم المعلمون بمتابعة تقدم مستوى الطلبة ذوي اإلعاقة من خالل

 7سجالتخاصةبهم 

 8يتوفرلدىالمعلمينقدرةفنيةلتعليمالطلبةمنذوياإلعاقة 
يسهمالمعلمونفيترسيخاالتجاهاتاإليجابيةلدىالطلبةبدونإعاقة

 9اتجاهزمالئهممنذوياإلعاقة .

يحرصالمعلمونعلىالربطبينأساليبالتدريسالمستخدمةوالمعايير

 11الخاصةبالتعليمالجامعللطلبةذوياإلعاقة 

يشارك المعلمون طلبة ذوي اإلعاقة في حل المشكالت التي تعيق

 12انجازاتهم 

 13يعتمدالمعلمونعلىالتعزيزاإليجابيللطلبةذوياإلعاقة 
 14يتبعالمعلمونوسائلتقويممتنوعةبعيداعنالتحصيلاالكاديمي 
يمارسالمعلمونالتعليمالثنائي(تعلماألقران)بينالطلبةذوياإلعاقة

 15وزمالئهم 

يوظفالمعلمونالوسائلالحسيةوالبصريةوالسمعيةفيالشرحلتيسير

 16عمليةالشرح 

المجال الثالث : :المجال الخدماتي -:ويركز هذا المجال على الخدمات المساندة التي تساهم في سهولة وصول الطلبة ذوي

اإلعاقة إلى المدارس

تتوفرفيسجالتالمدرسةمعلوماتحولاالحتياجات التفصيليةللطلبة

 1ذوياإلعاقةليتمإدماجهمبالفصولالدراسية 

الطرقالمؤديةللمدرسةممهدةوتساعدالطلبةذوياإلعاقةللوصولإلى

 2المدرسة 

يمكنللطلبةذوياإلعاقةالدخولوالخروجمنالبوابةالرئيسيةللمدرسة

 3بسهولة 

 4تتميزأرضيةالمدرسةبأنهامستويةوغيرزلقة 
 5تتوفردوراتمياهمخصصةللطلبةذوياإلعاقة 
يمكن للطلبة ذوي اإلعاقة الوصول بسهولة إلى غرفة المدير والمرشد

 6التربوي 
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 7يمنحطلبةذوياإلعاقةمساحاتمناسبةللجلوسفيالحجرةالصفية 
تتواصلالمدرسةمعكافةالمؤسساتذاتالعالقةلتفعيلدورهملتمكين

8

التعليمالجامع

9

توفرالمدرسةخدمةالدعمالنفسيلمنيحتاجهامنالطلبةذوياالعاقة

10

تتوفربالمدرسةغرفةمصادرلتقديمخدماتمساندةللطلبةذوياإلعاقة

11

توفرالمدرسةبيئةصفيةصحية(مثال:تهويةجيدة ،اإلضاءةجيدة،
ستائرلحجبالشمس،ألوانمبهجةللجدران)

المجال الرابع  :المجال االجتماعي ويركز على الوصول بالطلبة ذوي اإلعاقة إلى مستوى من الحياة المدرسية يتفق مع
رغباتهم الخاصة لتحقيق التكيف االجتماعي لهم.
يشارك الطلبة ذوو اإلعاقة باألنشطة االجتماعية ( مثال :الرحالت

 1المدرسية ،زيارة زمالئهم المرضى ،المناسبات الوطنية التي تنظمها
المدرسة) 

 2تشجعالمدرسةالطلبةعلىالتواصلومساعدةزمالئهممنذوياإلعاقة 
 3تنظمالمدرسةلقاءاتمعأسرالطلبةذوياإلعاقةبشكلدوري 
4

تشتركأسرالطلبةذوياإلعاقةفيتنفيذبعضالبرامجالمساندةللتعليم

الصفي 

 5تكافاالمدرسةالطلبةذوياإلعاقةأمامزمالئهم 
 6تهتمالمدرسةبتوفيربيئةصديقةلحقوقالطلبةذوياإلعاقة 

الجزء الثالث:

.1

قم بتقييم المعوقات التي تحد من قدرة المدرسة على توفير بيئة دامجة الطلبة ذوي اإلعاقة

( – 0عائق ضئيل -3 ،عائق كبير)

التقييم ( )3-0

البند

 )1ضعف التمويل الالزم لدمج الطلبة ذوي اإلعاقة
 )2غياب الوعي بأهمية الممارسات الدامجة للطلبة ذوي اإلعاقة داخل المدرسة
 )3ضعف القدرات الفنية لدى المدرسة لدمج الطلبة ذوي اإلعاقة لدى الوزارة والمدرسة
 )4ضعف وعي أهالي الطلبة ذوي اإلعاقة بضرورة إرسال أبناءهم إلى المدارس
الحكومية
 )5غياب االدوات المساعدة والخدمات المتخصصة لدمج الطلبة ذوي اإلعاقة

حواجز أخرى:
................................................................................................ )1
............................................................................................... )2
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.2

ماهي سبل تحسين عملية دمج طلبة ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية لوزارة التربية

والتعليم بفلسطين؟

................................................................................................ )3
............................................................................................... )4
............................................................................................. )5

هناية الاستبانة ،شكرا جزيال لمك
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ملحق رقم ()2
وصف مجتمع الدراسة حسب البيانات دائرة التربية والتعليم محافظة غزة
الجنس
المجموع

المنطقة التعليمية
إناث

ذكور

غرب غزة

39

38

77

شرق غزة

47

36

83

المجموع

86

74

110

*(وفقا لبيانات دائرة التربية والتعليم في غزة)2017-2011،
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ملحق رقم ()2
كتاب تسهيل مهمة الباحثة
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