جامعة السلطان قابوس
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

Sultan Qaboos University
Journal of Arts & Social Sciences

اجتاهات أولياء األمور حنو الدمج الرتبوي للطلبة ذوي
اإلعاقة يف املدارس العمانية

إبراهيم أمني القريوتي
قسم طفل ما قبل املدرسة
كلية الرتبية
جامعة السلطان قابوس
ibrahimq@squ.edu.om

حبث مدعوم من جامعة السلطان قابوس

تاريخ االستالم2013/4/21 :
تاريخ القبول للنشر2013/10/22 :

49

... اجتاهات أولياء األمور حنو الدمج الرتبوي للطلبة ذوي اإلعاقة

اجتاهات أولياء األمور حنو الدمج الرتبوي للطلبة ذوي
اإلعاقة يف املدارس العمانية
إبراهيم أمني القريوتي
:مستخلص
 ومدى اختالف،تهدف هذا الدراسة إىل التعرف على اجتاهات أولياء أمور الطلبة حنو الدمج الرتبوي للطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس العمانية
 إضافة إىل الكشف عن أثر بعض املتغريات يف اجتاهات أولياء األمور حنو،االجتاهات بني أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة والطلبة العاديني
 ) من أولياء386(  و،) من أولياء أمور الطلبة ذوي االعاقة236(  منهم،) من أولياء أمور الطلبة622(  وقد تكونت عينة الدراسة من.الدمج
 للقريوتي وموسى وحسني، وقد استخدم الباحث مقياس اجتاهات أولياء أمور الطلبة حنو الدمج يف املدارس العمانية.أمور الطلبة العاديني
، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أولياء أمور الطلبة ذوي االعاقة، )Alqaryouti, Moosa & Husien 2012(
 كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثراً ملتغري املستوى التعليمي يف اجتاهات،والطلبة العاديني ولصاحل أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة
 وقد ناقش الباحث. يف حني مل تظهر الدراسة أي أثر لعمر ولي األمر أو نوعه،أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة وأولياء أمور الطلبة العاديني
.جمموعة من التوصيات املتصلة مبوضوع الدراسة
. عمان، الطلبة ذوي اإلعاقة، الدمج، االجتاهات:الكلمات املفتاحية

Parents of attitudes toward inclusion of students with disabilities
in Omani schools
Ibrahim A. Alqaryouti

Abstract:
The present study attempts to identify the attitudes of parents of students with disabilities and without disabilities
towards inclusion of students with disabilities in the Omani schools. In particular, it examines the effect of a
number of variables on the attitudes of parents towards inclusion. The study sample consists of 622 parents of
whom 236 are parents of students with disabilities, and 386 are parents of students without disabilities. The
study uses a scale to measure parents’ attitudes towards inclusion in the Omani schools (Alqaryouti, Moosa &
Husien, 2012). The results show a statistically significant differences between the attitudes of the two groups,
in favor of the parents of students with disabilities. The results also demonstrate that there is a statistically
significant difference in parents’ attitudes towards inclusion as a result of differences in parents’ educational
levels. In contrast, the study does not reveal any effects for the other variables - age and type of guardian. The
study makes a number of recommendations related to the subject.
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مقدمة

توفري اخلدمات التعليمية لألشخاص املعاقني ،وذلك مبوجب

يعترب إدماج الطلبة ذوي اإلعاقة يف النظام التعليمي العادي من

املادة رقم ( )7من القانون .وقد قامت وزارة الرتبية والتعليم يف

املمارسات الرتبوية واسعة االنتشار يف معظم الدول ،وغالبا ما

سلطنة ُعمان برتمجة نص تلك املادة ،وعملت على إدماج الطلبة
ّ
التعلم ،وعرض داون يف املدارس
ذوي اإلعاقة السمعية ،وصعوبات

الدمج أصبحت اآلن أجندة عاملية ،حيث أخذت املنظمات الدولية

العادية ،وأشارت إحصائيات وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة ُعمان

واحلكومات على عاتقها تطوير نظم التعليم لتتناسب وعملية

أن عدد الطلبة ذوي اإلعاقة املدموجني يف املدارس العادية قد بلغ
ً
طالبا وطالبة للعام الدراسي ( 2011سلطنة ُعمان ،وزارة
()958

وتتطلب عملية الدمج الشامل للطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس،

التنمية االجتماعية 2008؛ وزارة الرتبية والتعليم)2011،

تطوير ثقافة اجملتمع املدرسي حول الدمج يف كافة املستويات ،من

ويؤكد هينلي ورامزي واجلوزين (Henley, Ramsey & Algozzine,
ّ
واملعلم ليست ضمانة
 )2006على أن آلية بناء عالقة بني األهل

املدارس ،وإجياد العوامل اليت تساعد على العملية وتدعيمها،

مطلقة للحصول على خمرجات تعليمية ناجحة ،لكن النجاح أو

حبيث تكون عملية فاعلة وعادلة ،وليست صورة رمادية يصعب

الفشل يعتمد على الثقة واالحرتام املتبادلني ،والتعاون اإلجيابي

التعويل عليها .كما تتطلب عماية الدمج تطوير املمارسات

بني األسرة واملدرسة ،وتتوقف استمرارية عملية الدمج ،على مدى

الرتبوية من أجل حتقيق هذه العملية ،مثل تعديل نظم التقييم

إدراك األهل هلذه العملية ،ودعمهم الواضح هلا يف مجيع املراحل

واالمتحانات ،وختطيط وتكييف املناهج والربامج ،وتقديم الدعم

التعليمية ،وتعاونهم مع الكوادر العاملة يف هذا اجملال ،وثقتهم
ّ
املعلم يف التعامل مع أوالدهم ،كما أن بناء جسور من الثقة
بقدرة

التعويضية املساعدة للطلبة .وتعد عملية الدمج الشامل مبثابة

والتواصل بني األسرة واملدرسة ،يؤدي إىل قيام األهل بتزويد
ّ
ّ
املتعلقة بولدهم دون حرج أو خجل،
املعلم باملعلومات الضرورية

على االستجابة للتباين واالختالف بني املتعلمني(Abbott, 2008; .

ومناقشة مجيع القضايا املتعلقة بتطوره يف اجلوانب النمائية

)Florian, 2008

املختلفة.

توصف هذه املمارسة بالدمج الشامل ،وميكن القول أن عملية

الدمج(Pijil, Meijier&Hegarty,1997;Mitchell,2005) .

حيث إزالة احلواجز املادية داخل املدارس ،وتطوير كفايات معلمي

املناسب للطلبة ،سواء يف عمليات القراءة أو الكتابة ،وتوفري الوسائل
التحدي لنظم الرتبية والتعليم احلالية يف مجيع الدول ،وقدرتها

إن املنطق الذي انطلقت منه عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة ،هو
حقهم يف التعليم يف بيئة عادية وآمنة ،وبنفس احلي واملنطقة

مشكلة الدراسة

اليت يتلقى فيها أقرانهم تعليمهم دون متييز أو عزل .وجاءت

يعد موضوع الدمج الشامل من املوضوعات احلديثة يف جمال الرتبية

عملية التحول من برامج الرتبية اخلاصة إىل الدمج الشامل ،نتيجة
ّ
املتعلقة حبقوق اإلنسان ،وما أكدت عليه
ملا نادت فيه القوانني

اخلاصة يف اجملتمعات العربية ،وله عالقة مباشرة يف حتصيل الطلبة
ذوي اإلعاقة ،ونظرتهم ألنفسهم ،وتكيفهم النفسي واالجتماعي .
ومن العوامل املؤثرة يف جناح الدمج الشامل للطلبة ذوي اإلعاقة يف

النصوص القانونية اخلاصة بذوي اإلعاقة واليت صدرت يف العديد
من الدول ،واليت اهتمت يف تعليمهم يف البيئات األقل تقييداً ،وما

املدارس العادية ،هو نظرة أولياء األمور وإدراكهم ألهمية الدمج،

توصلت له نتائج البحوث والدراسات الرتبوية ،اليت بينت الكثري

وآثاره على الطالب العادي وذي اإلعاقة ،كون الطالب يتأثر برؤية

من املزايا اإلجيابية للدمج اليت تعود بالفائدة على الطلبة ذوي

والديه واجتاهاتهما السلبية حنو الدمج الشامل تعمل على تعقيد

اإلعاقة (Lee&odom,1996;Hanline&Halvereson,1989;Brinker&T .

املسألة ،وتضع معوقات أمام العملية ،كون األهل شركاء مع املدرسة

)horpe,1984

يف العملية الرتبوية ،وقراراتهم مهمة وتنعكس آثارها على أبنائهم،

وتعد اجتاهات أولياء األمور حنو عملية الدمج من العوامل احليوية

وعلى الكادر التعليمي واإلداري داخل املدرسة مما يؤدي إىل فشل

واملهمة لنجاحها أو فشلها ،كما أن صوتهم واهتمامهم برتبية

العملية .وهلذا السبب فإن قياس اجتاهات أولياء األمور حنو الدمج

أبنائهم من أكثر العوامل الداعمة هلذه الفكرة .وقد أظهر العديد

الشامل من أهم اخلطوات اليت تساعدنا يف حتسني الشراكة الفاعلة

من الدراسات على مدار األعوام السابقة الفوائد املمكن جنيها من

بني األسرة واملدرسة وتطويرها من أجل تسهيل عملية الدمج يف

جراء التعاون بني األسرة واملدرسة .كما أن دفاعهم عن حقوق

املدارس العامة ودعمها.

أوالدهم ذوي اإلعاقة وانضمامهم للهيئات واملنظمات واجلمعيات
احمللية والدولية اليت تنادي حبقهم يف التعليم أدى إىل التغيري يف

تساؤالت الدراسة

نظم التعليم يف كثري من دول العامل وخري مثال على ذلك ما نص

تهدف الدراسة احلالية إىل االجابة عن التساؤالت التالية:

عليه القانون االمريكي املعدل يف تربية األفراد ذوي اإلعاقة ،والذي

 -1هل ختتلف اجتاهات أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة والطلبة

نص على أن “ األهل من األعضاء األساسيني يف الفريق املسؤول عن

العاديني حنو الدمج الشامل؟

تقييم حالة ولدهم ،واختاذ القرار حول املكان الرتبوي املناسب له،

 -2هل ختتلف اجتاهات أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة حنو الدمج،
ً
تبعا الختالف النوع ( أب ،أم) والعمر ( 35 -20سنه 50 -36 ،سنه،

ووقد صدر يف سلطنة ُعمان قانون رعاية وتأهيل املعاقني

أكرب من  50سنه) واملستوى التعليمي ( غري متعلم ،ثانوي ،كلية،

واخلطة التعليمية اليت ستعطى له(Ferguson, 1999) .
مبوجب املرسوم السلطاني رقم  63لسنة  ،2008والذي نص على

جامعي) حنو الدمج الشامل؟
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ً
تبعا
 -3هل ختتلف اجتاهات أولياء أمور الطلبة العاديني حنو الدمج،

 -1الدراسات واألحباث احلديثة اليت أجريت يف جمال الرتبية

الختالف النوع ( أب ،أم) والعمر ( 35 -20سنه 50 -36 ،سنه ،أكرب من

بشكل عام ،والرتبية اخلاصة بشكل خاص ،وتطور طرق التقييم

 50سنه) واملستوى التعليمي ( غري متعلم ،ثانوي ،كلية ،جامعي)

والتشخيص للطلبة ذوي اإلعاقة.

حنو الدمج الشامل؟

 -2االعتبارات األخالقية:

تربر االعتبارات األخالقية املتمثلة

يف املساواة والعدالة وحقوق األفراد ،ونقل الطالب من برامج

أهمية الدراسة

الفئات اخلاصة وتقديم الدعم ملدارس املنطقة واجملتمع احمللي،

تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي تتصدى له ،وهو

وتشري الكتابات يف هذا اجملال إىل عدم القيام بهذه اجلهود يؤدي إىل

اجتاهات أولياء األمور حنو الدمج الشامل ،ألن أولياء األمور عنصر

حرمانهم من الوصول إىل تلقي تربية نوعية وحياة شبيهة حبياة

أساسي وحيوي يف العملية الرتبوية ،ومن الصعب جناح أي عمل

اآلخرين يف جمتمعهم ،وأن عملية نقل الفرد حبافلة يكتب عليها

تربوي دون مشاركة األهل يف ذلك وتتجلى أهمية الدراسة فيمايلي:

الرتبية اخلاصة يعترب مؤشر واضح على أن الفرد ليس مبستوى

 -1إن هذه الدراسة هي األوىل من نوعها يف اجملتمع ُ
العماني على حد

التوقعات مما ينعكس ذلك على مفهومه لذاته وتقديره هلا.

علم الباحث.

 -3القضايا القانونية :نصت قوانني غالبية الدول على حق التعليم

 -2نتائج هذه الدراسة سوف تساعد أصحاب القرار الرتبوي بوزارة

جلميع األفراد وأن يتلقى ذوي اإلعاقة الرتبية يف البيئة األقل
تقييداً ،من هذه القوانني قانون الرتبية األمريكي رقم  142/94لعام

والتصدي هلا يف حال كانت اجتاهاتهم ضد عملية الدمج الشامل،

 ،1975وقانون تربية األفراد املعوقني لعام 1990وعام  ،2004والقانون

وذلك بإعداد اخلطط ،ونشر الوعي مبا يضمن وقوفهم مع العملية

ُ
العماني رقم 63لعام  ،2008والقانون اإليطالي رقم  517لسنة 1977

ودعمهم هلا .

وقانون رقم  104لسنة  ،1992والقانون املغربي لسنة  ،1995والقانون

الرتبية والتعليم ،يف تعرف على اجتاهات أولياء األمور حنو الدمج،

األردني لسنة  .1993ولقد ساعدت هذه القوانني وغريها رجال

حمددات الدراسة

القانون يف دفاعتهم عن قضايا ذوي اإلعاقة  ،ورفع الدعوات يف

 -اقتصرت الدراسة يف مجع بياناتها على تطبيق مقياس اجتاهات

احملاكم ومطالبة أولياء األمور حبقوق أوالدهم يف خمتلف اجملاالت.

أولياء أمور الطلبة ُ
العمانيني حنو الدمج ،ومل تعتمد على أساليب

 -4تغيري االجتاهات :إن التغري الواضح يف االجتاهات االجتماعية حنو

أخرى كاملالحظة مثال يف مجع بياناتها.

األفراد ذوي اإلعاقة ،من السلبية إىل اإلجيابية قد ساعد أفراد هذه

 اقتصرت الدراسة يف مجع بياناتها على عينة من أولياء أمور -أداة الدراسة هي من إعداد الباحث وزمالئه  ،وكان اهلدف من هذه

الفئة من احلصول على حقهم يف حياة مناسبة.
ّ
ّ
العلمية املتعلقة يف
 -5القيمة الرتبوية :أكدت غالبية الدراسات
ً
جمال دمج ذوي اإلعاقة ،أنه كلما قضى الطالب وقتا أطول يف

الدراسة حتري اجتاهات أولياء أمور الطلبة حنو الدمج الرتبوي ،ومل

فصول املدرسة العادية منذ الصغر كلما زاد حتصيلهم من النواحي

يكن هدفها األساس بناء أداة تنتهج التحليل العاملي أو غريه من

الرتبوية وزاد منوهم املهين مع تقدمهم يف العمر .وكما أكدت

األساليب اإلحصائية يف بنائها .وعليه ،اكتفت الدراسة بدالالت

الفلسفات املؤيدة ملبدأ الدمج يف املدارس العادية على أن الدمج

صدق األداة عرب صدق احملكمني هلا ،أي صدق حمتواها ،وبدالالت

يوفر فرص طبيعية لألفراد ذوي اإلعاقة يف جمال النمو الرتبوي

ثبات بطريقيت االتساق الداخلي لكرونباخ ألفا وإعادة التطبيق.

واالجتماعي مع أقرانهم من غري املعوقني واحملافظة على التوزيع

الطلبة ذوي اإلعاقة ،وأولياء أمور الطلبة العاديني.

مصطلحات الدراسة

َّ
متعلم ،لدى األفراد لالستجابة
 -االجتاه  : Attitudeهو نزعة أو ميل

الطبيعي لألفراد يف املدرسة ،وميكن القول بأن قضية الدمج كانت
ً
معا( .احلديدي1994 ،؛السرطاوي
نتيجة لتفاعل العوامل السابقة
وآخرون2006 ،؛ الروسان1998 ،؛ جابر.)2000 ،

بشكل إجيابي أو سليب ،حنو األشخاص اآلخرين ،أو األشياء ،أو
األحداث(Triandis, 1997) .

أهداف الدمج الرتبوي وغاياته

 الدمج  :Inclusionالعملية الرتبوية اليت تتيح اجملال جلميعّ
التعلم يف نفس البيئة الرتبوية ،بغض النظر عن الفروق
الطلبة

حيقق الدمج الرتبوي للطلبة ذوي اإلعاقة جمموعة من األهداف
والغايات منها:

ّ
ّ
ّ
احلسية.
اجلسمية ،أو
العقلية ،أو
الفردية بينهم ،سواء يف القدرة

 -1إتاحة الفرصة جلميع الطلبة ذوي اإلعاقة يف التعليم املتكافئ
واملتساوي مع أقرانهم من أفراد اجملتمع.

اإلطار النظري

 -2إتاحة الفرص للطلبة ذوي اإلعاقة من االخنراط يف احلياة

إن عملية الدمج ذات ارتباط وثيق بتطور الرتبية اخلاصة إال أنه
ً
مل يرد حتديداً
واضحا هلذا املفهوم يف قاموس الرتبية اخلاصة ،وقد

العادية ،والتفاعل مع اآلخرين.
 -3إتاحة الفرصة لطالب املدارس العادية يف التعرف على أقرانهم

أشار العديد من ُ
الك ّتاب إىل أن مفهوم الدمج قد تطور نتيجة للتطور

ذوي اإلعاقة عن قرب ،وتقدير مشكالتهم ومساعدتهم على

الذي طرأ على ميدان الرتبية اخلاصة وعزي ذلك إىل جمموعة من

مواجهة متطلبات احلياة.

املتغريات التالية:

 -4ختليص الطلبة العاديني من األفكار اخلاطئة حول خصائص
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أقرانهم ذوي اإلعاقة وإمكاناتهم وقدراتهم.

للتالميذ وطرق وأساليب مواجهتها ،وقد يكون ذلك عن طريق

 -5يركز الدمج على خدمة الطلبة ذوي اإلعاقة يف بيئاتهم

إحلاقه بربامج تأهيل يف اجلامعات ،أو حضور الندوات واملؤمترات

والتخفيف من الصعوبات اليت يواجهونها سواء يف التكيف والتفاعل

واحملاضرات وورش العمل بهدف تزويده باملهارات الالزمة للتعامل

والتنقل واحلركة ،وينطبق ذلك على طلبة املناطق البعيدة

مع الطلبة ،كما جيب أن يؤمن بأن لكل فرد طاقة كامنة جيب العمل
ّ
التعلم التعاوني ،أو
على تفجريها لديه سواء باستخدام أساليب

واحملرومة من اخلدمات ،كاملناطق الريفية.
 -6يساعد الدمج يف استيعاب أكرب عدد ممكن من الطلبة ذوي

ّ
التعلم القائمة على التعليم الفردي وغريها من األساليب.
برامج

اإلعاقة.

(مسعود1994،؛ الروسان) 1998،

 -7يساعد الدمج يف ختليص أسر األفراد ذوي اإلعاقة من الشعور
 -8من أهداف الدمج بعيدة املدى ختليص ذوي اإلعاقة من مجيع

املرحلة الثالثة :إعداد طلبة املدرسة العادية
ً
يعترب طلبة املدرسة من العناصر املهمة جدا واألساسية لنجاح

بالذنب واإلحباط والرفض والوصم.
أنواع املعوقات سواء املادية أو املعنوية اليت حتد من مشاركتهم

برامج الدمج  ،فعادة ما يظهر الطلبة ردود فعل متعددة للتغريات

الفاعلة يف مجيع مناحي احلياة( .مسعود1994،؛ احلديدي.)1998،

اليت حتدث يف جو املدرسة خاصة إذا مت إحلاق جمموعة من الطلبة
واملعلمني املساعدين يف فصوهلم الدراسية  ،فمن املناسب هنا توضيح

مراحل عملية الدمج الرتبوي

عملية الدمج الشامل هلم قبل إحداث أي تغيري ومناقشة األمر

جيب أن متر عملية الدمج مبراحل؛ وذلك من أجل التخلص من

معهم واحلصول على أفكارهم ومقرتحاتهم ،وحني يشعرون بأن

التخبط أثناء العمل الرتبوي وتاليف السلبيات اليت قد تظهر يف حال

آرائهم وأفكارهم مسموعة وموضع تقدير واحرتام فإن ذلك يزيد

عدم القيام بالتخطيط املناسب وهذه املراحل هي:

من دعمهم ومشاركتهم يف الربنامج .وميكن تعريفهم بفكرة الدمج

املرحلة األوىل :إعداد املدرسة

عن طريق احملاضرات تهتم مبواضيع الرتبية اخلاصة ،وتعريفهم

إن فلسفة الدمج يف املدارس العامة تقوم على الرتحيب جبميع

باإلعاقة وخصائص ذوي اإلعاقة  ،والرتكيز على قدراتهم اخلاصة

الطلبة القاطنني بنفس احلي ،والبد من رفع شعار «املدرسة تليب

واجلوانب اإلجيابية حبياتهم ،وتوفري فرص ملناقشة أسئلتهم

احتياجات مجيع الطلبة» ،بغض النظر عن القدرة أو النوع أو

وخماوفهم واهتماماتهم ،وعرض جمموعة من األفالم التعليمية

العرق ومن أجل ذلك جيب اتباع اآلتي:

املناسبة اليت ختص ذوي اإلعاقة وطرق التواصل معهم واساليبه،

 -1تهيئة جو مدرسي وفلسفة مدرسية قائمة على املساواة

واالستعانة باإلذاعة املدرسية للتمهيد لربامج الدمج ،وتنظيم

والدميوقراطية.

زيارات وأنشطة مشرتكة بني طالب املدرسة العادية وأقرانهم ذوي

 -2احلصول على دعم وأفكار مجيع من سيقومون باملشاركة.

اإلعاقة بهدف خلق أجواء من التواصل املباشر بني اجملموعتني.

 -3االستفادة من أفضل املمارسات الرتبوية اليت توفرها املدرسة.

(السر طاوي وآخرون2006 ،؛ مسعود1994 ،؛ الروسان)1998 ،

 -4ضرورة توفر القبول والرغبة يف التعاون واالستعداد لاللتزام
بتنفيذ الربنامج كما هو خمطط له من جانب اهليئة التدريسية
والفنية واإلدارية باملدرسة .كما جيب أن تتوفر باملدرسة مقومات
فنية وإدارية وبنية حتتية تساعد يف جناح الدمج حبيث تكون
الصاالت والساحات واملالعب جمهزة جتهيزاً يتناسب وذوي اإلعاقة،
وأن تتوفر الوسائل التعليمية املعينة املناسبة هلؤالء التالميذ ،والبد
من تنمية اجتاهات القيادات اإلدارية املدرسية اليت تعترب من أهم
العناصر املؤثرة يف جناح برامج الدمج؛ ألن تفهم اإلدارة املدرسية
لذوي اإلعاقة واإلميان بقدراتهم والنظر هلم نظرة إجيابية يؤثر
ذلك بشكل إجيابي على معلمي املدرسة بشكل عام وعلى نظرة
الطلبة واجتاهاتهم حنو أقرانهم)Abbott, 2008; Forlian, 2008(.
املرحلة الثانية :إعداد املعلمني
ّ
تتطلب عملية الدمج أن يعمل معلم الرتبية العامة والرتبية اخلاصة
ً
معا ،وجيب أن تتشكل فرق تعليمية هدفها رفع كفاءة الطلبة يف

ّ
املعلم على املعرفة املناسبة يف
الصفوف املختلفة ،ولكي حيصل
حتقيق أفضل تدريس وتعليم يناسب الطلبة ،ولكي تنجح فكرة
ّ
معلم املدرسة العادية وتزويده
الدمج جيب العمل على إعداد
باملعلومات املناسبة حول طبيعة االحتياجات الرتبوية اخلاصة

املرحلة الرابعة :إعداد وتهيئة األسر
من األهمية مبكان إشراك األسر يف حتديد فلسفة الدمج الشامل
باإلضافة إىل مشاركتهم يف اختاذ القرارات اليت تؤثر يف الربامج
التعليمية ألطفاهلم .كما أنه من األهمية مبكان إشراك أولياء أمور
طلبة املدارس العادية يف عملية اإلعداد والتخطيط للدمج؛ وذلك
من أجل دعمهم جلهود فريق العمل ،وتوضيح فكرة دمج أبنائهم
وفلسفته؛ وذلك لزيادة فرص جناح املشروع.
ومن أجل ضمان جناح مشاركة األسر البد من متابعتهم ألوالدهم يف
خمتلف النواحي سواء يف اجلوانب األكادميية أو التفاعل والتواصل
مع اآلخرين .واملشاركة يف املؤمترات الرتبوية والندوات ،وعقد
اللقاءات سواء الفردية أو اجلماعية مع املرشدين باملدرسة وتبادل
اخلربات واآلراء واألفكار واملشورة ،وتوطيد عالقات التواصل بني
األسرة وفريق العمل باملدرسة ،ألن قصور عملية التواصل بينهم
ً
أنواعا من سوء الفهم ،واملواقف املعادية ،وكلما مت
ميكن أن تنمي
التواصل بشكل إجيابي وفعال بني فريق العمل باملدرسة واألسرة فإن
ّ
التعلم بني املدرسة واملنزل لدى
ذلك يظهر عن طريق انتقال أثر
ً
ً
قويا
حلفا
الطالب ،وميكن أن تشكل الشراكة بني املدرسة واألسرة
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لتغيري حياة النشء ودعم منوه (.الروسان1998،؛ ) Ferguson,1999

 )Duffy, Widman & Best,1998بدراسة عينة من أولياء أمور الطلبة
ذوي اإلعاقة بلغ عددها ( ،)408بهدف معرفة اجتاهاتهم حنو الدمج

عوائد الدمج

الشامل ألبنائهم يف النظام التعليمي العادي ،أظهرت نتائجها أن %46

إن عوائد الدمج وفوائده متعددة ومتنوعة ميكن إمجاهلا بالعوائد

من أفراد عينة الدراسة كانت اجتاهاتهم إجيابية ،يف حني  %54من

التالية:
ً
أوال :العوائد الرتبوية:

أفراد العينة كانت اجتاهاتهم سلبية .
وقام كيلي ) (Kelly,2001بدراسة على عينة قوامها ( )270من أولياء

لقد اهتمت الرتبية احلديثة بإعداد عامل األكادمييات كي يعد

أمور الطلبة ذوي اإلعاقة ،وأولياء أمور الطلبة العاديني ،من أجل

الطالب ويهيئهم لعامل العمل .وأكدت العديد من الدراسات على

تعرف اجتاهاتهم حنو الدمج ،أظهرت نتائج الدراسة أن اجتاهات

أهمية الدمج ملا له من عوائد إجيابية على الطلبة يف املراحل

أولياء األمور بشكل عام كانت إجيابية حنو الدمج ،وال يوجد أي

العمرية الالحقة ،حيث أظهرت تلك الدراسات اخنفاض معدل

فروق يف االجتاهات بني أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة وأولياء

توظيف الطلبة ذوي اإلعاقة خرجيي برامج الرتبية اخلاصة مقارنة

أمور الطلبة العاديني .ودرس رافريتي وبوتشر وجريفني (Raffer

بأقرانهم خرجيي برامج الدمج ،كما أظهرت الدراسات اختالف

) ty,Boettcher&Griffin,2001اجتاهات ( )244من أولياء أمور الطلبة

مشاعر تقدير الذات بني أفراد اجملموعتني ،كما أشارت نتائج

ذوي اإلعاقة ،وأولياء أمور الطلبة العاديني حنو الدمج .أظهرت

الدراسات إىل أن برامج الدمج حتفز الطلبة كي يتعلموا مهارات
ً
احتياجا للخدمات املستمرة،
جتعلهم أكثر قابلية للحياة ،وأقل

نتائج الدراسة أن اجتاهاتهم إجيابية ،وبينت النتائج أيضا أنه ال
يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أولياء أمور الطلبة

وحيقق طلبة الدمج اجنازات أكادميية مقبولة يف جمال القراءة

ذوي اإلعاقة والطلبة العاديني .

والكتابة واحلساب واللغة .وتعمل برامج الدمج على إعداد البيئات

وقام إليكنز وكراينورد وجوبلينج & (Elkins, Kraayenoord

الصفية الداعمة الحتياجات الطلبة الرتبوية واالجتماعية بغض

) jobling,2003بدراسة ( )354حالة من أولياء أمور األفراد ذوي

النظر عن قدراتهم ( .سيسامل 2002 ،؛ اخلطيب واحلديدي 2003،؛

اإلعاقة يف أسرتاليا ،أشارت نتائجها إىل أن غالبية اآلباء يفضلون

(Stanb & Peck, 1994; Bunch &Valeo,2004

الدمج ،والبعض منهم شجع فكرة الدمج يف حالة توفر املصادر
املختلفة للطلبة ذوي اإلعاقة ،وعدد قليل منهم ّ
فضل الفصول

ً
ثانيا :العوائد االجتماعية:

اخلاصة .

من خالل برامج الدمج الشامل يف مدارس احلي فإن فرص التطبيع

أما دراسة جلمور وكومبل وكوسكلي & (Cilmore, Compbell

واملشاركة التامة تظهر لدى ذوي اإلعاقة  ،حبيث يتفاعلون مع

) Cusklly,2003اليت هدفت إىل التعرف على اجتاهات اآلباء حنو

أفراد اجملتمع مما يساعدهم يف فهم املعايري واألمناط االجتماعية

الدمج ،فقد أظهرت نتائجها تأكيد اآلباء على الفوائد الرتبوية

والثقافية السائدة باجملتمع ،وتكوين صداقات مع أقرانهم،

واالجتماعية للدمج ،وخلصت الدراسة إىل أن الغالبية العظمى من

كذلك يفسح اجملال أمام طلبة املدارس العادية من فهم أقرانهم

اآلباء يشعرون بأن احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة ميكن تلبيتها

ذوي اإلعاقة ،وتقبلهم واحرتامهم وتفهم الفروق الفردية ،وكما

بشكل أفضل يف الفصول اخلاصة .

يساعد الدمج يف زيادة النمو االجتماعي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة

وأجرى باملر وفولر وأرورا ونلسون & (Palmer, Fuller, Arora

وإظهارهم السلوك املناسب يف الوقت املناسب ويف املكان املناسب،

) Nelson,2003دراسة على ( )140عائلة ألطفال ذوي إعاقات الشديدة،

ويقلل من الوصمة ) (Stigmaويسهل عملية تعميم املهارات يف

أكد نصفهم فاعلية عملية الدمج ،وآثارها اإلجيابية على حتصيل

البيئات ،كما يشجع الدمج الشامل األهل على التواصل واالخنراط

أوالدهم ،وحتسن مهاراتهم الوظيفية ،يف حني برر اآلباء الذين

يف فعاليات اجملتمع وعدم اللجوء إىل العزلة واهلروب من اجملتمع.

عارضو فكرة الدمج بأن املدارس غري معدة وغري مهيئة بشكل

ً
ثالثا :العوائد االقتصادية:

ويساهم يف خدمة هؤالء الطلبة .ودرس أفيميا وجورج (Eufimia

يساهم الدمج الرتبوي يف خفض الكلفة االقتصادية املرتتبة على

) & George, 2003اجتاهات ( )290حالة من أولياء أمور الطلبة ذوي
أما ،و(ً )82
اإلعاقة ،حنو الدمج الرتبوي ،منهم (ً )208
أبا .أظهرت

تقديم اخلدمات الرتبوية يف املؤسسات واملراكز اخلاصة بذوي

نتائج الدراسة أن اجتاهات أولياء األمور كانت إجيابية حنو الدمج

اإلعاقة ،وتظهر الدراسات اليت تناولت اقتصاديات الرتبية أن

 ،كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود اختالف يف اجتاهات اآلباء

برامج الرتبية اخلاصة املنفصلة عن الرتبية العامة تعاني من

واألمهات حنو الدمج ،كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق يف

ارتفاع يف تكلفتها املادية ،وكما أشارت الدراسات بأن الدمج يوسع

االجتاهات يعزى للمستوى التعليمي لآلباء واألمهات .

قاعدة اخلدمات الرتبوية املقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة( .الروسان،

وأجرى ليسر وكريك ) (Lesyser & Kirk,2004دراسة على ()437

1998؛ مسعود)1994 ،

من أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة للتعرف على اجتاهاتهم حنو

الدراسات السابقة :

الدمج ،أظهرت نتائجها أن ( )%85من أولياء األمور كانت اجتاهاتهم
إجيابية حنو الدمجّ ،
وأكدو على أهمية إتاحة الفرصة أمام الطلبة

قام باملار وبورثويك -دويف وويدمان وبيست (Palmer, Borthwick-

ذوي اإلعاقة لاللتحاق بصفوف الدمج .
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(Kalyva,

اإلعاقة والطلبة العاديني ،منهم ( )236من أولياء أمور الطلبة ذوي

) &Tsakiris,2007بدراسة اجتاهات ( )338من أولياء أمور الطلبة
العاديني ،حنو الدمج الرتبوي يف اليونان ،منهم (ً )182
أبا ،و()56

اإلعاقة ،و( )386من أولياء أمور الطلبة العاديني من كافة املناطق

وقام

كاليفا

وجورجادي

وتساكريز

Georgiadi

التعليمية بسلطنة ُعمان ،مت اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية

ً
أما ،تراوحت أعمارهم من  58-27سنة .أظهرت نتائجها أن اجتاهات

من مدارس السلطنة اليت يدرس فيها الطلبة العاديني وأقرانهم

آباء الطلبة كانت إجيابية حنو الدمج ،وكما أظهرت النتائج املتعلقة

ذوي اإلعاقة.

مبتغري النوع (أب ،أم) أن اجتاهات اآلباء أفضل من اجتاهات األمهات .

 -3أداة الدراسة :

وقام أكنور ) (O’connor,2007بإجراء دراسة حول مدركات األهل

قام الباحث باستخدام مقياس اجتاهات أولياء أمور الطلبة
ُ
العمانيني حنو الدمج واملُ َعد من قبل القريوتي وموسى وحسني

واهتمامهم يف الدمج ،تكونت عينة الدراسة من ( )1032حالة من
ً
ً
نوعيا .أظهرت
كميا ،و( )96حالة درست
أولياء األمور مت دراستها

) (Alqaryouti, Moosa,& Husien 2012وتكون املقياس من ( )34فقرة

نتائج الدراسة أن أولياء األمور يرحبون بفكرة الدمج وعوائدها

ميكن اإلجابة عنها حسب سلم ليكرت الثالثي ( )1غري موافق)2( ،

الرتبوية واالجتماعية ،وأضاف أولياء األمور أنه ميكن تطبيق
ّ
املعلم
وممارسة الدمج الكلي وممارسته ،والعمل على زيادة مهارات

موافق )3( ،موافق بدرجة كبرية .
وقد أجري للمقياس صدق احملتوى ،عن طريق عرضه على أربعة

وتدريبه.

حمكمني من ذوي االختصاص يف القياس والرتبية اخلاصة ،وأشار

قامت رونسويك كولو ) (Runswick-Coloe,2008بإجراء دراسة نوعية

اخلرباء إىل أن مجيع فقرات املقياس قد كتبت بلغة واضحة ودقيقة،

تكونت عينتها من ( )24حالة من آباء وأمهات األطفال ذوي اإلعاقة،

وتقيس ما وضعت لقياسه.

هدفت دراستها إىل التعرف على اجتاهات الوالدين حنو الدمج .وقد

أما بالنسبة إىل ثبات األداة ،فقد استخدمت طريقة تطبيق االختبار

خلصت نتائج الدراسة إىل تباين يف اجتاهات أولياء األمور حنو

وإعادته ) (test-retestبفاصل زمين ( )10أيام بني التطبيقني األول
ً
مشاركا من
والثاني ،حلساب الثبات على عينة مؤلفة من ()25

البعض اآلخر عملية الدمج .وأجرت الزين ) (ALzein,2009دراسة

خارج عينة الدراسة ،وعليه بلغ معامل االرتباط بني التطبيقني

للتعرف على اجتاهات أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة يف لبنان ،حنو

ما مقداره ( ،) 0.84وبلغ معامل الثبات باستخدام ألفا لالتساق

الدمج الشامل ،تكونت عينة دراستها من ( )15حالة من أولياء أمور
ّ
التعلم .أظهرت نتائج الدراسة أن اجتاهات
الطلبة ذوي صعوبات

الداخلي ) (0.97وتأسيسا على تلك النتائج فإن املقياس يتمتع

عملية الدمج ،فبعضهم يفضلون الصفوف اخلاصة ،يف حني يفضل

مبعامل ثبات عال يفي بأغراض الدراسة احلالية.

أولياء األمور كانت إجيابية حنو الدمج.
وقام بور بيجل ومينرت ) (Boer, Pijil & Minnaert, 2010مبراجعة

النتائج

( )11دراسة تناولت اجتاهات أولياء األمور حنو الدمج الشامل،

لإلجابة عن السؤال األول هل ختتلف اجتاهات أولياء أمور الطلبة

أظهرت نتائج التحليل أن ( )10دراسات من أصل ( )11دراسة ،كانت

ذوي اإلعاقة والطلبة العاديني حنو الدمج الشامل؟ مت استخدام

نتائجها إجيابية وتؤيد فكرة الدمج .

اختبار (ت) الختبار الفروق يف اجتاهات أولياء أمور الطلبة ذوي

يالحظ من خالل العرض السابق للدراسات اليت تناولت املوضوع

اإلعاقة ودون إعاقة حنو الدمج .وكانت النتائج كما هو موضح يف

أن هناك تباين يف نتائجها ،سواء أكانت عينتها أولياء أمور الطلبة

اجلدول رقم (. )1

ذوي اإلعاقة ،أم أولياء أمور الطلبة العاديني .ويالحظ من خالل ما

يتضح من جدول رقم ( )1وجود فروق ذات داللة إحصائيه (0.000

مت عرضه من دراسات أن ما أجري من دراسات على عينات عربية

) = αعلى الدرجات الكلية للمقياس بني تقديرات أفراد عينة آباء

قليلة جدا ،رغم أهمية املوضوع وحيويته ،وميكن القول أن معرفة

الطلبة ذوي اإلعاقة ،وآباء الطلبة العاديني ملصلحة آباء الطلبة ذوي

اجتاهات أولياء األمور حنو الدمج ،وإدراكاتهم للعملية وأبعادها

اإلعاقة ،مما يعين أن األداة كانت قادرة على التمييز بني اجتاهات

الرتبوية والنفسية واالجتماعية من أهم عناصر جناحها وهذا ما

آباء الطلبة ذوي اإلعاقة ،وآباء الطلبة العاديني.

دفع الباحث إىل دراسة املوضوع ،واالستفادة من نتائج الدراسات

لالجابة عن السؤال الثاني هل ختتلف اجتاهات أولياء أمور الطلبة
ً
تبعا الختالف النوع ( أب ،أم) والعمر (-20
ذوي اإلعاقة حنو الدمج

ومما ساعد الباحث على حتديد مشكلة دراسته.

 35سنة 50 -36 ،سنة ،أكرب من  50سنة) واملستوى التعليمي ( غري

السابقة واألدوات اليت استخدمتها يف إعداد أداة الدراسة ومنهجيتها

متعلم ،ثانوي ،كلية ،جامعي) حنو الدمج الشامل؟ مت استخدام

إجراءات الدراسة
 -1املنهج املستخدم:
استخدم الباحث املنهج الوصفي ،للكشف عن اجتاهات أولياء أمور
الطلبة ذوي اإلعاقة ،وأولياء أمور الطلبة العاديني حنو الدمج
الشامل يف املدارس العادية.
 -2عينة الدراسة :
تكونت عينة الدراسة من ( )621من أولياء أمور الطلبة ذوي

اختيار (ت) الختبار الفروق يف اجتاهات آباء الطلبة ذوي اإلعاقة
جدول ( :)1املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) تبعا
ملتغري آباء الطلبة ذوي اإلعاقة والطلبة العاديني
املتوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري
5489.
4925.

املتغري

العدد

آباء الطلبة ذوي اإلعاقة

236

2.098

آباء الطلبة العاديني

386

1.935

قيمة ت
3.844
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مستوى
الداللة
0.000

اجتاهات أولياء األمور حنو الدمج الرتبوي للطلبة ذوي اإلعاقة ...

ً
تبعا للنوع (أب ،أم) وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلداول رقم

وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم (. )5

(. )2
ً
يتضح من اجلدول رقم ( )2عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني

) (.00=≥αيف اجتاهات األمهات حنو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة يف

اجتاهات آباء وأمهات الطلبة ذوي اإلعاقة حنو الدمج الرتبوي

املدارس العادية وللكشف عن مستوى الفروق ،مت استخدام اختبار

ألبنائهم يف املدارس العامة.

توكي  Tukeyللمقارنات البعدية ،كما هو موضح يف اجلدول رقم

كما استخدم الباحث حتليل التباين األحادي الختبار مستوى داللة

(.)6

الفروق بني متوسطات درجة اجتاهات اآلباء حسب عمر األب،

يبني اجلدول رقم ( )6أن هناك فروقا دالة إحصائيا )(.05=α

فقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق يف اجتاهات اآلباء

بني األمهات ذوات املستوى التعليمي (غري متعلم ،ثانوي ،كلية)

حسب متغري مستوى عمر األب حيث بلغت قيمة ف  .001ومستوى

واألمهات من املستوى التعليمي اجلامعي ولصاحل األمهات ذوات

الداللة  .999 αوكذلك مل تظهر نتائج الدراسة أي فروق يف اجتاهات

املستوى التعليمي (غري متعلم ،ثانوي ،كلية).

األمهات حنو الدمج تبعا ملتغري عمر األم حيث بلغت قيمة ف . 12

لإلجابة عن السؤال الثالث هل ختتلف اجتاهات أولياء أمور الطلبة
ً
تبعا الختالف النوع ( أب ،أم) والعمر (-20
العاديني حنو الدمج

أما بالنسبة إىل املستوى التعليمي لألب فقد استخدم الباحث حتليل

 35سنة 50 -36 ،سنة ،أكرب من  50سنة) واملستوى التعليمي ( غري

التباين األحادي الختبار مستوى داللة الفروق بني املتوسطات

متعلم ،ثانوي ،كلية ،جامعي)

حنو الدمج الشامل ؟ استخدم

لدرجة اجتاهات اآلباء حسب املستوى التعليمي ،وكانت النتائج كما

الباحث اختبار (ت) الختيار الفروق يف اجتاهات آباء وأمهات الطلبة

هو موضح يف اجلدول رقم (. )3

العاديني ،وكانت النتائج كما هو موضح يف اجلدول رقم (. )7

يتضح من اجلدول رقم ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية(.01

يتضح من اجلدول رقم ( )7عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني

)= ≥αيف اجتاهات اآلباء حنو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس

اجتاهات آباء وأمهات الطلبة العاديني حنو الدمج الرتبوي للطلبة

ومستوى الداللة .0.988 α

يتضح من اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة إحصائية

العادية .وللكشف عن مستوى الفروق ،مت استخدام اختبار توكي

ذوي اإلعاقة يف املدارس العامة .

 Tukeyللمقارنات البعدية كما هو موضح يف اجلدول رقم (. )4

كما قام استخدم الباحث حتليل التباين األحادي الختبار مستوى

أما بالنسبة إىل املستوى التعليمي لألم فقد استخدم الباحث حتليل

داللة الفروق بني متوسطات درجة اجتاهات اآلباء واألمهات حسب

التباين األحادي الختبار اجتاهات األمهات حسب املستوى التعليمي

متغري العمر .فقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق يف
اجتاهات اآلباء حسب مستوى عمر األب حيث بلغت قيمة ف .248

جدول ( :)2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) تبعا
ملتغري النوع
املتوسط

االحنراف

احلسابي

املعياري
.5023
.4731

املتغري

العدد

آباء

244

1.907

أمهات

142

1.982

قيمة ت

مستوى

درجات

جمموع

احلرية

املربعات

املربعات

بني اجملموعات

3

2.696

.899

داخل اجملموعات

382

90.700

.237

الدرجة الكلية

385

93.396

مصدر التباين

ف  1.740ومستوى الداللة .178α

الداللة
.147

الختبار مستوى داللة الفروق بني املتوسطات لدرجة اجتاهات

1.454-

اآلباء حسب متغري املستوى التعليمي ،وكانت النتائج كما هو

قيمة ف
3.784

مستوى
الداللة
.011

موضح يف اجلدول رقم (.) 8
يتضح من اجلدول رقم ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية
) (.05=≥αيف اجتاهات اآلباء حنو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس
العادية  .وللكشف عن مستوى الفروق ،مت استخدام اختبار توكي
 Tukeyللمقارنات البعدية كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)9
ً
فروقا دالة إحصائيا )(0.05 = ≥α
يبني اجلدول رقم ( )9أن هناك
بني اآلباء ذوي املستوى التعليمي (غري متعلم) واآلباء ذوي املستوى

ً
ً
تبعا
إحصائيا
جدول ( :)4نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية الدالة
ملتغري املستوى التعليمي
املستوى التعليمي

غري متعلم

ثانوية

غري متعلم

ـــــ

-.05773

كلية
-.02741

جامعي
0.16560

ثانوية

.05773

ــــــ

.03031

*.22333

كلية

.02741

-.03031

ـــــ

0.19301

جامعي

-.16560

*0.22333

-.19301

ـــــ

ً
إحصائيا ) (0.05=αبني اآلباء ذوي املستوى التعليمي
* يبني اجلدول رقم ( )4أن هناك فروقا دالة
(ثانوي) واآلباء ذوي املستوى التعليمي (جامعي) ولصاحل ذوي املستوى التعليمي الثانوي .
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إحصائية يف اجتاهات األمهات تبعا ملتغري عمر األم حيث بلغت قيمة
أما بالنسبة إىل املستوى التعليمي لألب فقد حتليل التباين األحادي

جدول ( :)3نتائج حتليل التباين األحادي الجتاهات اآلباء تبعا للمستوى
التعليمي
متوسط

ومستوى الداللة  .781αكما مل تظهر النتائج أي فروق ذات داللة

التعليمي (ثانوي) ولصاحل ذوي املستوى التعليمي غري متعلم.
أما بالنسبة إىل املستوى التعليمي لألم فقد أظهرت نتائج حتليل
التباين األحادي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات
األمهات تبعا ملتغري املستوى التعليمي حيث بلغت قيمة ف .672
ومستوى الداللة . 0.570α

املناقشة
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن اجتاهات أولياء أمور الطلبة
ذوي اإلعاقة وأولياء أمور الطلبة العاديني حنو الدمج الرتبوي

إبراهيم القريوتي

جدول ( :)5نتائج حتليل التباين األحادي الجتاهات األمهات تبعا للمستوى
التعليمي
درجات

جمموع

متوسط

احلرية

املربعات

املربعات

بني اجملموعات

3

5.051

1.684

داخل اجملموعات

382

88.345

231.

الدرجة الكلية

385

93.396

مصدر التباين

قيمة ف
7.280

مستوى
الداللة
0.000

ومل تعمل على مقارنة اجتاهات أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة،
والطلبة العاديني  .وهذه النتيجة اختلفت مع نتائج دراسة رافينيت
وبوتشر جريفني ) (Raffenty, Boettcher &Griffin,2001ودراسة
كيلي ) (Kelly ,2001فقد توصلت نتائج تلك الدراسات إىل عدم وجود
فروق يف اجتاهات أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة ،ودون إعاقة حنو
الدمج الرتبوي ،كما اختلفت أيضا مع نتائج دراسة كاليفا وجورج
يادي وتساكريز ) (Kalyva, Georgiadi &Tsakiris,2007اليت درست

جدول ( :)6نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية الدالة إحصائيا تبعا
ملستوى العلمي

اجتاهات أولياء أمور الطلبة العاديني .وميكن أن تعزى هذه النتيجة
إىل رغبة أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة من التخلص من فكرة

املستوي التعليمي

غري متعلم

ثانوية

كلية

جامعي

عزل أوالدهم يف مدارس خاصة ،وادراكهم أن املدرسة العادية هي

غري متعلم

ـــــ

.05760

البيئة األمثل لتلقي التعليم وتعمل على رفع معنويات أبنائهم،

.10707

*.41969

ثانوية

-.05760

ــــــ

.04947

*.36209

وشعورهم باملساواة مع أقرانهم وهذا ما تؤكده النظريات الرتبوية

كلية

-.10707

-.04947

ـــــ

*.31262

احلديثة والقوانني املتعلقة حبقوق االنسان.

جامعي

*0.41969

*31209-

*.31292

ـــــ

جدول ( :)7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار (ت) تبعا
ملتغري النوع (أب ،أم)
املتغري

العدد

املتوسط احلسابي

االحنراف املعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

آباء

144

2.0907

57608.

238.-

812.

أمهات

91

2.1083

50910.

جمموع

متوسط

املتوسطات

املربعات
1.463
286.

مصدر التباين
بني اجملموعات

3

4.389

داخل اجملموعات

232

66.424

الدرجة الكلية

235

70.813

أمور الطلبة ذوي اإلعاقة تبعا الختالف النوع والعمر واملستوى
التعليمي حنو الدمج؟
كشفت نتائج الدراسة أنه ال يوجد اختالف يف اجتاهات أولياء األمور
تعزى للنوع (أب ،أم) حيث بلغت قيمة (ت) ) . (-1.454كما أظهرت
الدراسة عدم وجود فروق يف اجتاهات اآلباء ،واألمهات تبعا ملتغري
عمر األب أو األم  .أما بالنسبة إىل متغري املستوى التعليمي لألب

جدول ( :)8نتائج حتليل التباين األحادي الجتاهات اآلباء تبعا للمستوى
التعليمي
درجات احلرية

أما فيما يتعلق بنتائج السؤال الثاني هل ختتلف اجتاهات أولياء

قيمة ف
5.110

مستوى
الداللة
.002

واألم فقد أظهرت نتائج حتليل التباين واختبار توكي البعدي أن
ً
فرقا يف اجتاهات اآلباء حنو الدمج ،ولصاحل اآلباء ذوي املستوى
هناك
التعليمي (ثانوي) مقابل ذوي املستوى التعليمي (جامعي) ،يف
حني أظهرت نتائج حتليل التباين أن اجتاهات األمهات ذوات
املستوى التعليمي (غري متعلم ،ثانوي ،كلية) أفضل من اجتاهات
أمهات الطلبة ذوي اإلعاقة ذوات املستوى التعليمي (جامعي).
ويتفق البحث احلالي مع دراسة أفينا وجورج & (Eufimia

جدول ( :)9نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية الدالة إحصائيا تبعا
ملتغري املستوى التعليمي

) George,2003يف نتائجه املتعلقة مبتغري النوع (أب ،أم) ،حيث ال
يوجد فروق يف اجتاهات أولياء األمور حنو الدمج يعزى للنوع .يف

املستوى التعليمي

غري متعلم

ثانوية

كلية

جامعي

حني اختلفت نتيجة الدراسة احلالية مع ما توصلت إليه دراسة

غري متعلم

ــــ

34811.*-

31588.-

18538.-

أفينا وجورج ،فيما يتعلق باملستوى التعليمي لالباء واألمهات،

ثانوية

34811.*-

ـــــ

03223.

16273.

كلية

31588.

03223.-

ــــ

13050.

حيث أظهرت نتائج الدراسة احلالية اختالفا يف االجتاهات حنو

جامعي

18538.

16273.-

ــــ

13050.-

للطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس العمانية  .وكشفت نتائج الدراسة
أن اجتاهات أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة حنو الدمج أفضل
من اجتاهات أولياء أمور الطلبة العاديني ،حيث بلغت قيمة (ت)
للفرق بني متوسط درجات آباء الطلبة ذوي اإلعاقة ودون اإلعاقة
) (3.844وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (0.00لصاحل آباء
الطلبة ذوي اإلعاقة.
واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصلت له دراسة الزين (AL-
) ،Zein,2001ودراسة رنسويك كول ) ،(Runswick-Cole,2008ودراسة
باملر وفولر وارورا ونيسلون )(Palmar,Fuller,Arora& Nelson,2003
حيث تناولت تلك الدراسات أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة،

الدمج ،وبشكل عام تشري النتائج إىل أنه كلما زاد مستوى تعليم
أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة ،زاد رفضهم لعملية الدمج ،وقد
تعزى هذه النتيجة إىل ختوف اآلباء من عدم تلبية صفوف الدمج
الحتياجات أبنائهم الرتبوية والنفسية واالجتماعية ووعيهم
بأهمية إعداد بيئة التعلم واملواد واألدوات التعليمية اإلعداد
األمثل لتلبية احتياجات أبنائهم ،وهذه النتيجة تتفق مع ما
أشارت اليه نتائج دراسة اليكنز وكرانيورد وجابلنغ (Elkins,
) Kraayenoord & Jobling,2003ودراسة جليموروكامبل وكوسكيلي
 (Climore,Copbell&Cuskelly,2003حيث أكدت نتائج تلك الدراسات
على أهمية توفر املصادر املختلفة للطلبة ذوي اإلعاقة ،وأن
احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة ميكن أن تلبى بشكل أفضل يف
الفصول اخلاصة  .وهذا األمر يستدعي من القائمني على عملية
الدمج وأصحاب القرار الرتبوي يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة
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اجتاهات أولياء األمور حنو الدمج الرتبوي للطلبة ذوي اإلعاقة ...

عمان التفكري يف نوعية الربامج املقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة يف

 -4دراسة اجتاهات الكادر الرتبوي يف املدارس العامة حنو الدمج .

املدارس العامة ،واألدوات واملواد املساعدة يف تنفيذ تلك الربامج،
وطرق التقييم وقوانني النجاح والرسوب للطلبة ذوي اإلعاقة،

قائمة املراجع

وإعداد الكوادر املدرسية وتأهيلها كي تستقبل الطلبة ذوي اإلعاقة

املراجع العربية

حبيث تكون املدارس العامة بيئة صديقة للطالب ذي اإلعاقة

.1

1احلديدي ،منى .) 1994( .دمج األطفال املكفوفني باملدارس

وجاذبة له ،وتشجيع أولياء األمور خباصة ذوي املؤهالت التعليمية

العادية من وجهة نظر املعلمني .أحباث الريموك620-597 ،10،3.

العالية ،من االقتناع جبدوى الدمج ونتائجه سواء كان ذلك على

2 .2اخلطيب ،مجال؛ واحلديدي ،منى .)2003( .قضايا معاصرة

الطالب ذي اإلعاقة أو العادي  .أما فيما يتعلق بنتائج السؤال الثالث

يف الرتبية اخلاصة .إصدار أكادميية الرتبية اخلاصة .الرياض:

هل ختتلف اجتاهات أولياء أمور الطلبة العاديني تبعا الختالف

السعودية.

النوع والعمر واملستوى التعليمي حنو الدمج الشامل؟ فقد أظهرت

3 .3السرطاوي ،زيدان؛ والشخص ،عبد العزيز؛ وعبد اجلبار ،عبد

نتائج اختبار (ت) وحتليل التباين عدم وجود فروق يف اجتاهات

العزيز ( . )2006الدمج الشامل لذوي االحتياجات اخلاصة.

اآلباء واألمهات حنو الدمج ،كما مل تظهر نتائج الدراسة احلالية

العني :دار الكتاب اجلامعي.

فروقا إحصائية يف اجتاهات اآلباء واألمهات تبعا لعمر األب أو األم

4 .4جابر ،عبد احلميد .) 2000(.خصائص التالميذ ذوي احلاجات

 .وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل له جرين وستومنان &(Green

اخلاصة .مصر ،دار الفكر العربي .الروسان ،فاروق.) 1998( .

) Stoneman,1989حيث أظهرت نتائج دراستهما عدم وجود فروق

قضايا ومشكالت يف الرتبية اخلاصة .عمان ،دار الفكر.

ذات داللة إحصائية يف اجتاهات آباء وأمهات الطلبة العاديني حنو
الدمج  .كما اتفقت مع ما توصل إليه الباحث من نتائج تتعلق
باجتاهات آباء وأمهات الطلبة ذوي االعاقة  ،وهذه النتيجة تؤكد
أن متغري النوع والعمر مل يكن له أي تأثري يف االجتاهات حنو الدمج

5 .5سلطنة عمان ،وزارة الرتبية والتعليم .)2012-2011( .الكتاب
السنوي لإلحصائيات التعليمية.
6 .6سلطنة عمان ،وزارة التنمية االجتماعية .)2008( .قانون
رعاية وتأهيل املعاقني.

 .يف حني اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع ما توصل إليه كالفيا
جورج يادي وتساكريز ) (Kalyva , Georgiadi& Tsakiris,2007حيث

املراجع األجنبية

أظهرت نتائج الدراسة أن اجتاهات اآلباء أفضل من اجتاهات األمهات

1. Alqaryouti, I; Moosa, S, & Husien, J. (2012). The
Assessment of Readiness for Educational Inclusion for Students with Special Educational Needs
in Sultanate Oman. Final report, Grant SQUUAEU/09/02.
2. Alzein, H. (2009). Attitudes toward inclusion of
children with special needs in regular schools. A
case study from parent’s perspective. Educational
Research and Review, 4, 4,164-172.
’3. Abbott, L. (2008). Northern Ireland head teachers
perceptions of inclusion. International Journal of
Inclusion Education, 10, 6, 627-643.
4. Brinker, R; &Thorpe, M. (1984). Integration of severely handicapped students and the preparation
of IEP objectives achieved. Exceptional Children,
51,168-175.
5. Boer, A; Pijil; & Minnaert, A. (2010). Attitudes of
parents toward inclusive education: a review of
the literature. European Journal of Special Needs
Education, 25, 2,165-181.
6. Bunch, G., & Valeo, A. (2004).Students attitudes
toward pears with disability in inclusion and special education schools. Disability & society, 19, 1,
61-76.

حنو الدمج.
أما فيما يتعلق باجتاهات اآلباء واألمهات تبعا ملتغري املستوى
التعليمي فقد أظهرت نتائج الدراسة احلالية وجود فروق ذات
داللة إحصائية يف اجتاهات اآلباء ولصاحل آباء الطلبة غري املتعلمني
مقارنة بذوي املستوى التعليمي (ثانوي) ،أما بالنسبة إىل املستويات
التعليمية (كلية وجامعة) فلم تظهر نتائج الدراسة أي فروق ذات
داللة إحصائية ،وقد يرجع الباحث هذه النتائج إىل حمدودية
املعلومات لدى اآلباء غري املتعلمني  ،حول الطلبة ذوي اإلعاقة
وخصائصهم  ،وتأثري التحاقهم باملدارس العامة على العملية
التعليمية  ،واالحتياجات الضرورية اإلضافية اليت تتطلب عملية
تعلمهم مع أقرانهم الطلبة دون إعاقة .

توصيات الدراسة
يف ضوء نتائج الدراسة احلالية اليت أظهرت وجود فروق يف اجتاهات
أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة ،ودون إعاقة ،وأثر بعض املتغريات
كمتغري املستوى التعليمي لألب و األم .
فإن الباحث يوصي مبا يلي :
 -1إجراء العديد من ورش العمل من أجل حتسني اجتاهات أولياء
األمور حنو الدمج.
 -2دراسة اجتاهات أولياء أمور الطلبة (عرض داون ،وصعوبات
التعلم ،وذوي اإلعاقة السمعية) حنو الدمج ،كون هذه الفئات من
فئات ذوي اإلعاقة املستفيدة من برامج الدمج يف املدارس ُ
العمانية.
 -3دراسة اجتاهات الطلبة العاديني حنو الدمج.
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