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ملخص:
الجتماعي  التقبل  م�ستوى  اإىل  للتعرف  الدرا�سة  هدفت 
العادية،  املدار�س  يف  املدجمني  الب�رسية  العاقة  ذوي  للطلبة 
بالطريقة  اختريوا  وطالبة،  طالباً   )90( من  العينة  وتكونت 
الع�سوائية الطبقية، )60( طالباً وطالبة مب�رسين و )30( طالباً 
وطالبة مكفوفني مدجمني معاً من مدر�سة الأ�سقفية الكاثوليكية 
الجتماعي،  التقبل  م�ستوى  لقيا�س  اأداة  اأعدت  اإربد.  مدينة  يف 
اأعلى  اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت  و�سدقها،  الأداة  ثبات  وا�ستخرج 
وجهة  من  لالآخرين  الب�رسية  العاقة  ذوي  لدى  تقبل  م�ستوى 
مبتو�سط  الأوىل  باملرتبة  جاءت  الب�رسية  العاقة  ذوي  نظر 
التقبل  م�ستوى  جاء  ثم  متو�سطة،  وبدرجة   )3.66( ح�سابي 
املب�رسين  الطلبة  نظر  وجهة  من  املكفوفني  للطلبة  الجتماعي 
بينما  الثانية،  باملرتبة  متو�سطة  وبدرجة   )3.62( مبتو�سط 
التقبل الجتماعي  الثالثة والأخرية يف م�ستوى  جاءت باملرتبة 
كما   ،)3.46( ح�سابي  مبتو�سط  للكفيف  الآخرين  للمب�رسين 
وجدت فروق تعزى لدرجة الإعاقة ول�سالح ذوي العاقة جزئياً 
يف جمال تقبل املعاقني لالآخرين وعدم وجود فروق يف م�ستوى 
ويو�سي  للجن�س،  تعزى  ب�رسياً  للمعاقني  الجتماعي  التقبل 
الباحثان بعقد ور�سات عمل توعوية، وحما�رسات لزيادة التقبل 

الجتماعي للطلبة املعاقني ب�رسياً لي�سهل دجمهم.
العاقة  ذوي  الجتماعي،  التقبل  املفتاحية:  الكلمات♦

ب�رسياً، الدمج.

Social Acceptance of Mainstreamed Students with 
Visual Impairment at Public Education Schools

Abstract:

The purpose of the present study was to identify 
the social acceptance level of visually impaired 
students mainstreamed at public education schools.
The randomly selected stratum sample (n=90) 
consisted of visually impaired students (n=30) 
mainstreamed in a regular classroom (n=60) 
at the Bishopric Catholic School in Irbid.The 
social acceptance scale was developed and tested 
for reliability and validity.Results showed that 
self - reported acceptance of the other was rated 
moderately and placed top by visually impaired 
students (M=3.66).Similarly, social acceptance 
of blind students was rated moderately by normal 
students and placed in the second rank (M=4.62).
Finally, in the third rank of the social acceptance of 
visually impaired was placed (M=3.46) by normal 
students.Differences attributed to impairment level 
were found in favor partially impaired within the 
area of visually impaired student›s acceptance of 

others; and no differences were found in social 
acceptance level of visually impaired attributed 
to gender.The authors recommended organzing 
training workshops to raise awareness and lectures 
to increase social acceptance of visually impaired 
students to facilitate their mainstreaming.

Keywords:♦ Social Acceptance, Visually 
Impaired, Mainstreaming

مقدمة:
اأبعد  الزمان حياة  قدمي  منذ  الكفيف  معي�سة  كانت طبيعة 
ما تكون عن اأي ملمح من مالمح الندماج مع املجتمع، وكانوا 
وال�رساب،  الطعام  فيها  لهم  يوفر  خا�سة  اأماكن  يف  معزولني 
امل�ساركة  اإعاقتهم  بحكم  لهم  متاحا  يكن  ومل  للنوم  ومكان 
املجتمعية باأي �سورة من �سورها، وكان النا�س يعتربون الكفيف 
دائما عاجزا عن اأداء اأي عمل، وكان ويل الأمر اأو احلاكم م�سئولً 
يف  ن�ساط  اأي  ممار�سة  دون  للمكفوفني  منعزلة  حياة  توفري  عن 

احلياة اليومية.
اأن الإهمال  قابله دعوات  للرعاية الجتماعية كتاأثري  اإل 
ملا نادت به الثورات الدينية من قيم �سامية، واأخالقيات جديدة 
تنعم بقيم الرحمة والرب بال�سعفاء، وحفظ كرامتهم واإن�سانيتهم، 
ففي التعاليم اليهودية هناك الدعوة اإىل الإح�سان اإىل هذه الفئة، 
فقد حرمت قتلهم باعتبارهم هبة عظيمة من اهلل يجب املحافظة 
عليها ثم جاءت امل�سيحية وكان لهتمام امل�سيح باأمر املكفوفني 
اإىل  دعا  الذي  الإ�سالم  جاء  ثم  امل�سيحي،  التفكري  يف  فعال  اثر 
كرامتهم  وحفظ  فئاتهم،  بكافة  الإعاقة  ذوي  معاملة  ح�سن 
اخللفاء  عني  ولقد  وحقوقهم،  اأ�سخا�سهم،  واحرتام  واإن�سانيتهم 
اهتمامات عمر  ذلك يف  ويت�سح  باملكفوفني  امل�سلمون  واحلكام 
بن اخلطاب، وعبد امللك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز، واخلليفة 
الأموي الوليد بن عبد امللك، فلقد قام عمر بن عبد العزيز باإح�ساء 
ذوي العاهات، والعجزة، وخ�س�س مرافق لكل كفيف اإل اأن اخلليفة 
الأموي الوليد بن عبد امللك كان اأول من اأعطى لكل اأعمى قائدًا، 
ولكل مقعد خادما على نفقة الدولة يتقا�سون نفقاتهم من بيت 
املال ، كما اأتاح الإ�سالم للمكفوفني فر�سا مت�ساوية يف التعليم 
تعامل  الإ�سالمية  البالد  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  كانت  حيث 
املب�رسين واملكفوفني على قدم امل�ساواة، فالكفيف له احلق يف 
احلياة ول بد اأن يحظى بكل الإمكانات والفر�س التي جتعله يعمل 

ويجتهد 
اأن ينتج،  وينجح، �ساأنه يف ذلك �ساأن املب�رس يف مقدوره 
والتقبل  ال�سوية  النف�سية  الظروف  له  اإذا حتققت  ويثابر، ويجتهد 

الجتماعي ال�سليم )�سهلة، 1998(.
حظيت  التي  الفئات  من  الب�رسية  الإعاقة  فئة  تعد  ولهذا 
الرتبية  فئات  مع  مقارنة  مبكر  بوقت  والهتمام  بالعناية، 
اخلا�سة الأخرى قبل قرنني من الزمن، عندما اأن�سئت اأول مدر�سة 
لتقدمي خدمات الرتبية اخلا�سة للمكفوفني يف فرن�سا، وعدد من 
الدول الأوروبية ولكن كانت خدمات تعليم املكفوفني يف البداية 
اهتمامها  م�رس  بداأت  وقد   ، اخلريية  اجلمعيات  قبل  من  تقدم 
باملكفوفني قبل غريها من الدول العربية وذلك بافتتاح �سفوف 
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الأردن  اأوىل  وقد  1870م،  عام  يف  باملكفوفني  اإيوائية  خا�سة 
عام  العالئية  املدر�سة  بافتتاحه  باملكفوفني  مقبول  اهتماما 
1938 يف رام اهلل ، وافتتاح مدر�سة النور يف عمان يف عام 1969 

)احلديدي،2015(.
ومن البديهي اأن من حق كل طفل اأن تتاح له فر�س التعليم 
مبا يتالءم مع قدراته، وحاجاته، ولكن بعد مطالبات اجلمعيات 
اخلريية، والأهايل املنادية بحقوق خدمة الأفراد ذوي احلاجات 
اإىل  ت�سري  التي  الدولية  والقوانني  الت�رسيعات  انبثقت  اخلا�سة، 
واإمكانياتهم  قدراتهم،  عن  النظر  بغ�س  الأطفال  جلميع  التعليم 
الرتبية  ميدان  يف  احلديثة  التوجهات  من  الدمج  حركة  فكانت 
اخلا�سة  احلاجات  ذوي  الأفراد  بتعليم  نادت  التي  اخلا�سة 
طاقاتهم  من  ال�ستفادة  بهدف  تقييداً  اأقل  تعليمية  بيئات  يف 
ال�سحية،  اخلدمات  بتوفري  وذلك   ، املجتمع  يف  منتجني  كاأفراد 
لال�ستفادة  لهم  الالزمة  والرتبوية  والتاأهيليه،  والجتماعية، 
عليهم  لي�سهل  وتطويرها  وتنميتها  قدرات  من  لديهم  تبقى،  مبا 
ودجمهم  وال�سلوكية  الجتماعية  املهارات  من  العديد  كت�ساب  ا 
اخلا�س  التعليم  بني  الفجوة  لت�سييق  الجتماعي  حميطهم  مع 

املعزول، والتعليم بالدمج، ) احلمد والعتوم، 2016(.
اخلا�سة  الرتبية  فئات  اإحدى  ميثلون  ب�رسيا  فاملعاقون 
الرعاية،  و  الدعم،  و  امل�ساعدة،  و  العون،  من  مزيدا  حتتاج  التي 
ويحتاجون اإىل اأن ينالوا كافة حقوقهم، وتعليمهم يف بيئة قليلة 
من  ال�ستفادة  بهدف  واحتياجاتهم  لإمكاناتهم  وفقا  القيود 
حياة  يحيوا  لكي  املجتمع  يف  منتجني  كاأفراد  كافة،  طاقاتهم 

كرمية مع اأقرانهم العاديون، 
و  الجتماعية،  املهارات  بتنمية  الهتمام  فر�س  وتوفري 
الأطفال  مع  ودجمهم  الرتبوية،  الربامج  و  الأن�سطة،  بتقدمي  ذلك 
الجتماعي  التقبل  العمل على حت�سني  �ساأنها  التي من  العاديني 
)العامري،  العاديني،  اأقرانهم  من  ب�رسيا  املعاقني  لالأطفال 

.)2007

اأحد  العادية  املدر�سة  يف  ب�رسياً  املعاقني  دمج  وميثل 
ال�سيا�سات  من  جزءاً  اأ�سبحت  التي  احلديثة  الرتبوية  املفاهيم 
ذوي  تعليم  جمال  يف  املتقدمة  الدول  من  كثري  يف  التعليمية 
اخلا�سة  فئاتهم  وتنوعت  تعددت  ومهما  اخلا�سة،  الحتياجات 
وم�سكالتهم فان لديهم قابلية، ومقدرة للتعلم ، والنمو، والندماج 
الجتماعية،  العدالة  ملبداأ  تاأكيداً  للمجتمع  العادية  احلياة  يف 

وتكافوؤ الفر�س) احلمد والعتوم، 2016(.
يف  اإل  املب�رسين  عن  يختلفون  ل  املكفوفني  اأن  ومبا 
تكون  اأن  ال�رسوري  فمن   ، الب�رسي  بالفقدان  املتعلقة  اجلوانب 
املجتمع حتى  دورهم مع قطاعات  بتفعيل  �سامله  الدمج  عملية 
يف  اإيجابا  يوؤثر  مما  املدر�سية،  البيئة  يف  اأقرانهم  مع  يتفاعلوا 
الأطفال  بدمج  العمل  بداأ  وقد  العامة،  املجتمعية  تفاعالتهم 
بتعليم  دول  عدة  يف  الع�رسين  القرن  يف  ب�رسياً  املعاقني 
العادية  املدار�س  يف  اأقرانهم  مع  الب�رس  و�سعاف  املكفوفني، 
التقليدية  اخلا�سة  الرتبية  لأن  اخلا�سة،  للرتبية  واقعياً  بديالً 
لالأطفال  والأكادميية  الجتماعية  املهارات  حت�سني  يف  اأخفقت 
الآخرين  واقراأنهم  بينهم  الفروق  وان  اخلا�سة،  احلاجات  ذوي 
واجل�سمية،  والنف�سية،  العقلية،  القدرات  منو  يف  فردية  فروقاً 

على  املتعددة  بفوائدها  ال�سامل  الدمج  اإ�سرتاتيجية  فجاءت 
بيئة  توفري  على  تعمل  التي  اخلا�سة  احلاجات  ذوي  الأطفال 
مثريه للنمو، وتنمية الإح�سا�س الجتماعي بالنتماء اإىل املجتمع 
الذات لذوي احلاجات اخلا�سة وتطوير  غري املتجان�س، واحرتام 
املهارات  من  العديد  واكت�ساب  الآخرين،  مع  �سداقة  عالقات 
للموؤ�س�سات  ال�ستيعابية  الطاقة  ، وقد كانت حمدودية  التفاعلية 
الب�رس،  و�سعاف  للمكفوفني،  خدماتها  تقدم  التي  الداخلية 
قد  ب�رسيا،  املعوقني  اأبنائهم  حقوق  عن  الأمور  اأولياء  ودفاع 
املدار�س  املعاقني ب�رسيا يف  تعليم  اإ�سرتاتيجية  تبني  اأ�سهم يف 
يقيمها  التي  املختلفة  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  اأن  كما  العادية، 
الدمج للمكفوفني واملب�رسين تعمل على زيارة فر�س التفاعالت 
واقراأنهم  املكفوفني،  بني  الجتماعي  والتقبل  الجتماعية، 
عملية  لنجاح  الالزمة  والأدوات  التقنيات،  وتوفري  املب�رسين 
وتعديل  الالزمة،  الجتماعية  باملهارات  الكفيف  وتزويد  الدمج، 

اجتاهات املجتمع نحوهم )احلديدي، 2015(.

مشكلة الدراسة: 
اأهميه بالغة لالإن�سان فمن خاللها  تعد حا�سة الب�رس ذات 
املحيطة،  البيئة  من  واخلربات  املعلومات،  اكت�ساب  من  يتمكن 
توؤثر  الب�رسية  الإعاقة  لأن   ، اليومية  وممار�سة متطلبات حياته 
م�سكالت  وي�ساحبها  للفرد  الإمنائية  اجلوانب  من  الكثري  على 
الجتماعية  املهارات  على  توؤثر  خمتلفة  وانفعاليه  �سلوكيه، 
ولذلك  الجتماعية،  تفاعالتهم  من  وحتد  ب�رسيا،  للمعاقني 
البقايا  من  لال�ستفادة  منا�سبة  تعليمية  بيئة  تهيئة  من  بد  فال 
الجتماعي  تقبلهم  فر�س  وحت�سني  لديهم،  املتوافرة  الب�رسية 
اأقرانهم املب�رسين، ويف �سوء ما تنادي به الجتاهات  من قبل 
دمج  �رسورة  مـن  اخلا�سـة  الرتبية  ميدان  يف  احلديثة  العاملية 
الأفراد املعاقني ب�رسيا، واإتاحة فر�س التعلـيم واحلياة الكرمية 
اأقرانهم العاديني، ولذلك تتمثل م�سكلة  لهم �ساأنهم يف ذلك �ساأن 

الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
ما م�ستوى التقبل الجتماعي للطلبة املعاقني ب�رسيا ♦◄

املعاقني  الطلبة  نظر  وجهة  من  العادية  املدار�س  يف  املدجمني 
ب�رسيا اأنف�سهم؟ 

ما م�ستوى التقبل الجتماعي للطلبة املعاقني ب�رسيا ♦◄
الطلبة  اأقرانهم  نظر  وجهة  من  العادية  املدار�س  يف  املدجمني 

املب�رسين؟
هل هناك فروق يف م�ستويات التقبل الجتماعي للطلبة ♦◄

املعاقني ب�رسياً املدجمني يف املدار�س العادية من وجهة نظرهم 
تعزى لدرجة الإعاقة؟ 

هل هناك فروق يف م�ستويات التقبل الجتماعي للطلبة ♦◄
املعاقني ب�رسياً املدجمني يف املدار�س العادية من وجهة نظرهم 

تعزى للجن�س ؟

أهمية الدراسة: األهمية النظرية
املو�سوع  اأهمية  من  اأهميتها  احلالية  الدرا�سة  تكت�سب 
الذي تطرحه يف التقبل الجتماعي للمكفوفني، وحت�سني تكيفهم 
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مع املجتمع املحيط، وتلبية متطلبات احلياة اليومية لهم، وقلة 
اأقرانهم  مع  املكفوفني  دمج  ايجابيات  عن  املتوافرة  املعلومات 
املب�رسين يف املدار�س العادية، ومت�سيا مع التوجهات العاملية 
احلديثة، وزيادة فر�س تقديرهم لذواتهم، وتكيفهم يف ممار�ستهم 
حلياتهم العامة، و تاأثرياته اليجابية املتعددة، وذلك من �ساأنه 

التقليل من امل�سكالت التي يواجهونها.
الطلبة  اجتاهات  حت�سني  على  العمل  التطبيقية:  الأهمية♦
تقبلهم  وحت�سني  ب�رسيا،  املعاقني  اأقرانهم  نحو  املب�رسين 
نحو  املعلمني  اأنظار  وتوجيه  بينهم،  والتوا�سل  الجتماعي، 
ب�رسيا  املعاقني  للطلبة  الجتماعية  املهارات  على  الرتكيز 

ليكونوا اأفراداً منتجني، و م�ساهمني يف تنمية جمتمعاتهم.

التعريفات اإلجرائية:
عليها  يح�سل  التي  الر�سا  حالة  هو  الجتماعي:♦ التقبل♦
باجللو�س،  رغبتهم  يف  عنها  يعرب  والتي  اأقرانه  قبل  من  الفرد 
واللعب، والعمل معه، والتحدث اإليه وزيارته، واللتقاء به خارج 

املدر�سة بعد الدوام، والتفاعل معه يف الأن�سطة املختلفة.
حمددات♦الدرا�صة: اقت�رست الدرا�سة احلالية على عينة من 
الطلبة املعاقني ب�رسيا )كفيف كلي، و�سعاف الب�رس،واملب�رسين 
الأ�سقفية  يف  معُا  املدجمني  وطالبة،  طالباً   )90( من  مكونة 

الكاثوليكية يف مدينة اربد.
اأدوات  وثبات  احلالية مبدى �سدق،  الدرا�سة  نتائج  تتحدد 

الدرا�سة امل�ستخدمة فيها.

األدب النظري: 
الإن�سان  تزود  لأنها  بالغة  اأهمية  الأب�سار  حا�سة  تكت�سب 
البيئة املحيطة بنا، وعندما  القادمة من  بالكثري من املعلومات 
حمدودة  لديه  التنقل  اإمكانية  ت�سبح  الب�رسية  الإعاقة  حتدث 
اإ�سافة اإىل حمدودية الو�سول اإىل املعلومات املطبوعة اأو املرئية 
مما يوؤثر ذلك على ال�ستقاللية يف ممار�سته اأن�سطة حياته اليومية 
حيث  من  متجان�سة  غري  فئة  ب�رسيا  املعاقني  ي�سكل  حيث   ،
الأ�سباب وزمن حدوث الإعاقة فمنهم قد اأ�سيب منذ الولدة اأو بعد 

الولدة لأ�سباب متعددة.
ويعرف الكفيف من وجهة النظر الطبية باأنه ال�سخ�س الذي 
ل تزيد حدة اإب�ساره عن 200\20 قدم يف اأح�سن العينني حتى بعد 
الت�سحيح اأو با�ستعمال النظارة الطبية، اأما تربوياً فهو ال�سخ�س 
بريل  طريقة  با�ستخدام  اإل  يكتب  اأو  يقراأ  اأن  ي�ستطيع  ل  الذي 

)الزريقات، 2006(.
الذين  الأ�سخا�س  فهم   )Low vision( الب�رس  �سعاف  اأما 
Distance vi� ( البعيدة  الروؤية   ععانون من �سعوبات كبرية يف 
على  تكون  عندما  الأ�سياء  روؤية  ي�ستطيعون  ل  والذين   )sion

الأخرى  احلوا�س  على  كثرياً  يعتمدون  و  منهم،  قليلة  اأمتار  بعد 
القريبة  الأ�سياء  يرون  اأنهم  حيث  املعلومات  على  للح�سول 
منهم، ومن الناحية الرتبوية هو ال�سخ�س الذي ل ي�ستطيع تاأدية 
الوظائف املختلفة دون اللجوء اإىل اأجهزة ب�رسية م�ساعدة تعمل 

على تكبري املادة التعليمية )احلديدي، 2015(.

اإىل♦ ب�رضيا♦ املعوقون♦ الأطفال♦ ي�صنف♦ عملية♦ ناحية♦ ومن♦
فئتني:♦

اأولئك الذين ي�ستخدمون أ.  الفئة الأوىل: املكفوفني وهم 
 Braille( بريل  قارئي  ا�سم  عليها  ويطلق  للقراءة،  اأ�سابعهم 

.)Readers

)Partially ب.  جزئياً  املب�رسين  فئة  هي  الثانية:  الفئة 
ويطلق  للقراءة،،  عيونهم  ي�ستخدمون  الذين  اأولئك  وهم   )seeing

الب�رس  �سعاف  اأو  املكربة،  الكلمات  قارئي  ا�سم  اأي�سا  عليها 
.)Large � Type Readers(

الدمج:
احلاجات  ذوي  الطالب  جميع  دمج  على  التاأكيد  مت  وقد 
اخلا�سة يف مدار�س التعليم العام، وحقهم يف توفري برنامج فردي 
اخلدمات،  بجميع  واإمدادهم  وقدراتهم،  حاجتهم،  مع  يتنا�سب 
التعليم،  يف  حقهم  يدرك  اجلميع  واأ�سبح  امل�ساندة،  والو�سائل 
اأجل دجمهم يف املدار�س مع  الفاعلة يف احلياة، من  وامل�ساركة 
اأقرب  تربوية  بيئة  وتوفري  مداركهم  لتنمية  العاديني،  الأطفال 
اإىل البيئة العادية ليكونوا اأع�ساء فاعلني يف جمتمعهم، وتكوين 
وينمي  املجتمع،  اإىل  بالنتماء  اإح�سا�سهم  من  تزيد  �سداقات 
)اخلطيب،  الإعاقة  اإىل  العاديني  الأطفال  نظرة  ويغري  قدراتهم 

.)2012

اإحلاق  باأنه  الدمج   )  24  ،2016 والعتوم،  )احلمد♦ ويعرف 
الطفل ذي احلاجة اخلا�سة بالطلبة العاديني يف املدار�س العادية 
مع تزويده باحلاجات، واملواد الالزمة التي ت�ساعده على التكيف، 

والتعلم مع البقاء اأطول وقت ممكن يف ال�سف العادي.
يف  ب�رسيا  املعوقني  الأطفال  دمج  عملية  جناح  وان 
 ، الدمج  لفكرة  وقبولهم  املعلمني،  على  يعتمد  العادية  املدار�س 
تكييف  على  وقدرتهم  لهم،  اخلدمة  اأثناء  التدريب  برامج  توفر  و 
طرائق التدريب ، والتزامهم مبهنة التعليم ، واهتمامهم احلقيقي 
بالأطفال املعوقني ، والقدرة على العمل بروح الفريق ، وتفهمهم 
التعليمية  واملعدات  املواد،  توفر  و  مراعاتها،  و  الفردية  للفروق 
املنا�سبة لهم ، و ح�سولهم على املعلومات الالزمة عن خ�سائ�س 
الالزم  الدعم  على  ح�سولهم  و  املعوقني  الأطفال  وحاجات 

)احلديدي،2015(.
اأنواع♦الدمج،♦ويذكرها♦)احلمد♦والعتوم،♦2016(:

1♦ اخلا�سة . الرتبية  موؤ�س�سات  ا�سرتاك  يعني  املكاين:  الدمج♦
مدر�سة  ولكل  املدر�سي  بالبناء  العامة  الرتبية  مدار�س  مع 
هيئتها التدري�سية وخططها اخلا�سة، و العمل على انخراط 
الجتماعية  احلياة  يف  اخلا�سة  احلاجات  ذوي  الأطفال 
وتكوين  العاديني،  الأفراد  مع  والإقامة  ال�سكن،  خالل  من 
كاأفراد  تقبلهم  اأجل  من  الجتماعية  والعالقات  ال�سداقات 
الأن�سطة  يف  امل�ساركة  خالل  من  املجتمع  يف  مهمني 
املدر�سية،  والإذاعة  كاملعار�س،  املختلفة  املدر�سية 
خالل  ال�سرتاحة  ووقت  الك�سفية،  واملخيمات  واللجان 
الدوام، والعمل على تطوير العالقات الجتماعية بني الطلبة 

املعوقني، والعاديني املوجودين يف نف�س املدر�سة.
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د. حابس محمد حتاملة

2♦ الطلبة . التحاق  به  يق�سد  الوظيفي:  الجتماعي♦ الدمج♦
الرتبوية  الأن�سطة  يف  وم�ساركتهم  العاديني،  مع  املعاقني 
من  امل�ساندة  الو�سائل  وتوفري  وال�سكن،  املدر�سة،  يف 
اأدوات، ومعلمني، والعمل على حتقيق التوازن النف�سي واأن 
الجتماعي،  للتفاعل  املنا�سبة  الفر�س  وتوفري  قيمة،  لهم 
والعاديني،  املعاقني،  بني  الطبيعية  الجتماعية  واحلياة 
واإك�سابهم املهارات الجتماعية املطلوبة، وزيادة قبولهم 
اإقامة عالقات  اأقرانهم العاديني من خالل  الجتماعي من 
وتكوين  بالأمان  ال�سعور  واإعطائهم  بينهم،  اجتماعية 

ال�سدقات بينهم.
3♦ واجناز . وانظمه،  قوانني،  الطفل  تعليم  املهني:  الدمج♦

اإطار املدر�سة  املهمات، والعمل يف املهن املختلفة خارج 
والعمل  املختلفة،  املهن  يف  لالنخراط  الفر�سة  لإتاحة 

ب�سكل اأف�سل مبا ينا�سب اإعاقاتهم، وقدراتهم.
4♦ مادة . يف  املعاق  الطفل  دمج  به  ويق�سد  اجلزئي:  الدمج♦

الدرا�سي  الف�سل  يف  العاديني  اأقرانه  مع  اأكرث  اأو  درا�سية 
العادي.

5♦ احلاجات . ذوي  الطالب  اإحلاق  به  يق�سد  ال�صامل:  الدمج♦
اخلا�سة مبدار�س، وف�سول التعليم العام وتزويده باخلدمات 
ب�سبب  املعاقني  من  احد  ي�ستثنى  ول  النتقالية،  امل�ساندة 

اإعاقته من الدمج مع الطالب العاديني.

متطلبات الدمج:
والتحديد  منتظمة  وخطة  عامة  فل�سفة  و�سع  يف  وتتمثل 
املبكر لذوي احلاجات اخلا�سة و حاجتهم التعليمية لتوفري بيئة 
مدر�سية ت�ساعد على ا�ستيعابهم وتاأهيل وتدريب معلمي الرتبية 
والربامج  املناهج  وتكييف  واإعداد  العاديني  واملعلمني  اخلا�سة 
الرتبوية و اإعداد وتهيئة الأ�رس واختيار املدر�سة املنا�سبة و توفري 

م�سادر الدعم والتمويل املادية )احلمد، والعتوم ،2016(.
ان  ومنها  املكفوفني،  على  متعددة  بفوائد  الدمج  ويعود 
وي�ساعدهم  املب�رسين،  عامل  يف  يعي�سون  املكفوفني  الأ�سخا�س 
على اإعداد هوؤلء الأ�سخا�س للعي�س بهذا العامل بفاعلية، وذلك من 
ي�ساعد  ال�رسورية، كما قد  والقدرات  خالل تزويدهم باملهارات، 
الطلبة العاديني على تفهم قدرات، وخ�سائ�س الطلبة املكفوفني، 
واإدراك حقيقة اختالفهم عن املب�رسين، و ل يجعل من املكفوفني 
على  املكفوفني  وي�ساعد  دونية،  مرتبه  اإىل  ينتمون  اأ�سخا�سا 
ال�سعور باأنهم جزء من املجتمع، ولي�س جزءاً غريباً عنه، ويعمل 
على حت�سني مفهوم الذات لدى املكفوفني، و قد ي�ساعده املعلمون 

على اإدراك الفروق الفردية بني الطلبة )احلديدي،2015( .

اخلصائص االجتماعية والنفسية للمعاقني بصرياً: 
ال�سلوكية  الأمناط  اأنها  على  الجتماعية  اخل�سائ�س  تعد 
التفاعل  بعملية  واملتعلقة  والآخرين،  الطفل،  بني  تتم  التي 
الجتماعي، وتوؤثر البيئة التي يعي�س فيها الطفل املعاق ب�رسيا 
ب�سكل هام يف منو ال�سعور بالعجز، وتتمثل يف املواقف التي تغلب 
عليها �سمات الرف�س، وعدم التقبل، و �سمات امل�ساعدة والتعاون 

ويرتتب عليها ا�ستجابات متباينة عن املعاق ب�رسياً وكثريا ما 
اأثر  لها  يكون  قد  الأطفال  على  خا�سة  قيوداً  الإعاقات  تفر�س 
تقود  والنفعالية.وكذلك  الجتماعية  مهاراتهم  تطور  على  كبري 
التمييز بني  الآخرين قد ي�سعب  اإىل ردود فعل وا�ستجابات لدى 
تاأثرياتها وتاأثريات الإعاقة على النمو، فهي قد متنع الطفل من 
الأطفال  ي�ستطيع  التي  والنفعالية  الجتماعية  بالقدرات  التمتع 
العاديون من العمر الزمني نف�سه اإظهارها، وتلك قد توؤدي اإىل عزل 
الطفل، وقد يتعر�س لالإزعاج وال�سخرية مما قد يقود يف كثري من 
الأحيان اإىل �سعور املعاق ب�رسيا بالعجز وتدين م�ستوى مفهوم 
الذات من جهة وامليل اإىل الن�سحاب الجتماعي اأو العدوانية من 
جهة اأخرى، اإ�سافة اإىل ذلك فالإعاقة قد حتول دون قدرة الطفل 
له  يكون  قد  وذلك  وم�ساعره  ورغباته  حاجاته  عن  التعبري  على 
 Pavri &( تاأثري �سلبي على عالقة الرا�سدين به مبن فيهم الوالدين

.)Monda � Amaya , 2001

على  مبا�رس  غري  ب�سكل  توؤثر  الب�رسية  الإعاقة  اإن  كما 
فيها  ي�سرتك  تفاعليه  عملية  لأنها  الجتماعي،  النمو  ديناميكية 
الآخرين  فعل  ردود  تلعب  حيث  بفعالية،  الآخرون  الأ�سخا�س 
دوراً بالغا يف النمو الجتماعي للمعاق ب�رسيا، ويزوده الوالدان 
وعلى  تعوي�سيه،  بديله  مبعلومات  بحياته  املهمني  والأ�سخا�س 
اأية حال الب�رس لي�س امل�سدر الوحيد للتعرف على النا�س والتفاعل 
معهم فال�سمع، واللم�س، والرائحة جميعها ت�سكل م�سادر للتعرف 
على الآخرين، والتفاعل معهم، والطفل املكفوف يواجه �سعوبات 
كبريه يف عملية التفاعل الجتماعي؛ لأنها تعتمد على ردود فعل 
بالآخرين  الهتمام  من  اأكرث  لنف�سه  اهتمامه  ويوجه  الآخرين، 

باملحيط اخلارجي )اأبو فخر، 2000(.
ب�سورة  ب�رسيا  املعاق  للفرد  الجتماعي  ال�سلوك  ويتاأثر 
لتحقيق  الالزمة  الجتماعية  املهارات  اكت�ساب  يف  �سلبية 
ب�رسيا  املعاقني  لعجز  الذاتي  بالكتفاء  وال�سعور  ال�ستقاللية، 
الآخرين  �سلوك  مالحظة  على  ا�ستطاعتهم  وعدم  احلركة،  على 
اأو  وتقليد  الوجهية،  تعبرياتهم  وروؤية  اليومية  ون�ساطاتهم 
دورا  تلعب  الروؤية  اإن  اإذ  منها  والتعلم  ال�سلوكيات،  هذه  حماكاة 
هاما يف حتقيق الت�سال والتفاعل الجتماعي، واإقامة العالقات 

الجتماعية مع الآخرين )اإبراهيم، 2013 (.
التعاون،  وعدم  والتحدي،  الفو�سى،  املكفوفني  يواجه 
وتوؤثر على بع�س مظاهر النمو الجتماعي والنفعايل، و ال�سعور 
والدونية،  تقبلهم،  و�سعف  لالإعاقة،  وال�ست�سالم  بالعجز،  الزائد 
وعدم ال�سعور بالأمان، وهذا يوؤدي اإىل ال�سعور بالقلق، والنق�س، 
ورف�س الذات، واخلوف من املجهول، والتوتر واللزمات احلركية 
من  الدفاعي  ال�سلوك  مظاهر  و�سيادة  النفعايل  التزان  وعدم 
اإنكار وتعوي�س واإ�سقاط وتربير، وكبت، وان�سحاب من الن�ساطات 
الجتماعية، والنزواء عن الرفاق حيث اإّن الفقدان الب�رسي يوؤدي 
اإىل �سوء التكيف، والنطواء، واخلوف من اإمكانية التعر�س للخطر 

.)Evans etal., 2005, 17( اأثناء التنقل
خجل،  من  �سلوكية  ا�سطرابات  الب�رس  فاقدو  يواجه  كما 
اجلماعية،  بالأن�سطة  الهتمام  وعدم  والالمبالة،  وعدوانية، 
اللعب،  وحب  بالدرا�سة،  والهتمام  النجاح،  يف  اقل  ورغبة 
مع  الوقت  من  القليل  اإل  مي�سون  ول  اآبائهم،  على  ويعتمدون 
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والعزلة من  والوحدة،  العالقات معهم،  الأ�سدقاء، وم�سكالت يف 
.)Huurre & aro , 2000 ( قبل اأقرانهم املب�رسين

وقد ي�سعر املكفوف بوجود قيد يحد من حرية التعرف، ول 
اجتماعية  فعاليات  فهنالك  فيه،  ويرغب  يريد  ما  فعل  ي�ستطيع 
اخلربات  من  والكثري  فيها،  امل�ساركة  من  الإعاقة  متنعه  كثرية 
الب�رسية حتجب عنه ول ي�ستطيع التمتع بحرية احلركة الب�سيطة، 
التي  املختلفة  ال�سلوك  اأمناط  واكت�ساب  البيئة،  على  وال�سيطرة 
الكثري  من  واحلرمان  والتقليد،  باملحاكاة  املب�رس  يكت�سبها 
احلركات،  خالل  من  املب�رسون  بها  يتزود  التي  املعلومات  من 
والإمياءات الوجهية، واجل�سمية، ول ي�ستطيع اأن ي�سلك يف املواقف 
الجتماعية ال�سلوك املطلوب، اأو تقليد ال�سلوك الجتماعي، اأو فهم 

.)Nichcy, 2004( النماذج غري ال�سفوية من املب�رسين
الجتماعي،  التكيف  على  الكفيف  قدرة  فاأن  وبالتايل 
مرهون  ذاته  ونحو  املجتمع،  نحو  ايجابية  اجتاهات  وتكوين 
فيه،  يعي�س  الذي  املجتمع  اأفراد  واجتاهات  الآخرين،  مبواقف 
التي  �سخ�سيته  تطوير  يف  واإمكانياته  قدراته،  عن  وفكرتهم 
اجتماعياً  تكيفاً  نف�سه، وحتقيق  العي�س معتمداً على  ت�ساعده يف 
قبل  من  معه  الجتماعي  والتفاعل  التقبل،  يجد  حني  اأف�سل 
الأ�رسة، والأ�سدقاء، والأجداد، لن الدعم الجتماعي، والنف�سي له 

تاأثري ايجابي على ال�سحة النف�سية للمكفوف )�سقري، 2005(.
النطواء،  عليها  يغلب  مواقف  اأمام  نف�سه  الكفيف  يجد 
جتنباً  بها  النطق  قبل  كلماته  ووزن  نف�سه،  على  والنغالق 
لل�سخرية، اأو ال�ستهزاء من الآخرين ، حيث ي�سعى اإىل تاأكيد الذات 
من خالل حرية التعبري، وحب ال�ستطالع، والهتمام، وامل�ساركة، 
وال�سداقة مما ي�ستدعي تذكري الكفيف بقدراته واإمكاناته لإعادة 
ت�سكيل تقديره لذاته، ومناق�سة ال�سعوبات، وامل�سكالت، والعراقيل 

.)Lopez, 2006( التي تقف يف طريقه، وكيفية مواجهتها
يوؤكد جورج و دوكوتي )George & Duguette ,2006( اإن 
ابرز العوامل التي تلعب دوراً اأ�سا�سياً يف التطور النف�سي، والتقبل 
للو�سع  املب�رسين  معرفة  يف  تتمثل  للمكفوفني  الجتماعي 
الب�رسي للكفيف، وتقدير الكفيف للتعلم، وذكر جناحاته املا�سية 
الأ�رسة  واأفراد  الوالدين،  والريا�سية، ودعم وت�سجيع  الأكادميية، 
الآخرين، والقيام بن�ساطات ترفيهية، و�سداقات ناجحة وق�ساء 
وقت منا�سب مع طلبة اآخرين مماثلني لهم يف امل�سكلة الب�رسية 

وتهيئة بيئة م�ساعدة لتطوير املهارات الجتماعية املالئمة.
نف�سياً،  متكيفون  املكفوفني  الأفراد  بع�س  اأن  كما 
املواقف  يف  لهم  تقدم  التي  امل�ساعدة  ويقدرون  واجتماعياً، 
الالزم  غري  العون  يريدون  ول  امل�ساعدة،  فيها  يحتاجون  التي 
التي  للمواقف  ويرتاحون  الآخرين  من  ال�سفقة  ويرف�سون   ،
اقل  املكفوفني  اأن  اإل  واملب�رسين،  بينهم  ال�سبه  مواطن  تربز 
اأعلى من �سوء  �سعادة من املب�رسين )Wagner , 2004(، ون�سبة 
التوافق الجتماعي، وال�سخ�سي ويواجهون م�سكالت يف تاأديتهم 
ملتطلبات احلياة الجتماعية اليومية )Evans, 2005(، و حتدث 
معظم امل�سكالت للمعوقني ب�رسياً من خالل املواقف الجتماعية 
ال�سلبية من الآخرين املب�رسين نحوهم، و التي ت�سعرهم بالعزلة 
اإىل الجتاه  يدفع باملعوق ب�رسياً  اأفراد املجتمع مما  باقي  عن 

ال�سلبي نحو ذاته، والآخرين )الزريقات، 2006(.

ي�سري )عواد♦و�رضبت ، 2008، 83( اإىل اأنه يجب و�سع برامج 
ب�رسيا  املعاق  للطفل  الجتماعية  املهارات  لتنمية  واأن�سطة 
الجتماعي،  امل�ستوى  على  جناحات  حتقيق  من  يتمكن  لكي 
اأطفالهم  التعامل مع  اأ�رسته، وم�ساعدتهم ملعرفة كيفية  واإر�ساد 
اإر�ساد معلميهم ليكونوا  اإىل  اإ�سافة  لتنمو مهارتهم الجتماعية، 
التفاعل  لإحداث  متاح  هو  ما  لهم  ويقدموا  معهم،  فعالية  اأكرث 

الجتماعي املطلوب مع من حولهم .

التقبل االجتماعي: 
املعاقني  بني  بالعالقة  الجتماعي  بالتقبل  يق�سد 
باأن  العادي  الطفل  واإدراك  بالتفاعل،  تت�سف  التي  وزمالئهم 
الروتيني  والندماج  بالعمل،  لديه  مقبول  املعاق  الطفل  زميله 
اأقرانهم  مع  املعاقني  وتعليم  اللعب،  اأوقات  واأثناء  بال�سف  معه 
التي  الر�سا  حالة  ميثل  حيث  العادية،  باملدار�س  املعاقني  غري 
عنها  يعرب  والتي  اأقرانه،  قبل  من  ب�رسيا  املعاق  عليها  يح�سل 
يف رغبتهم بالتحدث اإليه، وزيارته ، واللتقاء به خارج املدر�سة 
من  زمالئهم  جماراة  يف  املب�رسين  الطلبة  رغبة  و  الدوام،  بعد 
الطلبة املعاقني ب�رسياً، وتكوين عالقات اجتماعية معهم مبنية 
على املحبة والتفاهم والتعاون وامل�ساركة الوجدانية يف اأن�سطة 
حياته اليومية، ولبد من الأخذ بالعتبار، التقبل الجتماعي بني 
ب�سكل كبري يف  يوؤثر  الجتماعي  النمو  واإن  الأقران عند دجمهم، 
كما  حياته،  مراحل  جميع  يف  الفرد  تكيف  يف  الطفولة  مرحلة 
وتكوين  اأقرانه،  مع  بتفاعله  اجتماعية،  مهارات  الفرد  يتعلم 

 .)Hepler,1994( ال�سداقات
كما ويوؤثر وجود الأقران على التفاعل، والتقبل الجتماعي 
للمعاقني ب�رسيا ، وقد اأظهرت عدة بحوث بان الأطفال املكفوفني 
التي  اليومية  الجتماعية  املواقف  يف  كبرية  حتديات  يواجهون 
يف  �سعوبة  ويواجهون  ال�سفية،  الغرفة  يف  لها،  يتعر�سون 
التغذية  حمدودية  ب�سبب  وذلك  الأقران،  مع  الجتماعي  التفاعل 
الراجعة التي يح�سلون عليها من البيئة املحيطة بهم، وبالتايل 
قراءة  على  قدرتهم  ل�سعف  �سلباً  الجتماعية  مهاراتهم  تتاأثر 
الجتماعية  بالتفاعالت  والبدء  اللفظية،  غري  التوا�سل  موؤ�رسات 

املطلوبة، واملحافظة عليها )عواد و�رسبت، 105(.
الكفيف يعتمد جزئياً  وملا كان مدى تقبل املجتمع للفرد 
اأن  اإىل  ت�سري  الدرا�سات  معظم  فكانت  الجتماعية  كفايته  على 
�سعف بناء املهارات الجتماعية من امل�سكالت ال�سلوكية ال�سائعة 
لدى الأطفال املكفوفني، فانه ل بد من الهتمام بتطوير مهارتهم 
وال�سرتاك  املجتمع،  يف  الندماج  ميكنهم  لكي  الجتماعية 
الجتماعية  املهارات  تلعب  اإذ  الأقران  مع  ايجابية  بعالقات 
لالإفراد ذوي الحتياجات اخلا�سة دوراً مهماً يف تعزيز اندماجهم 
يف املدار�س العادية، ويف احلياة العامة، وان انخفا�س م�ستوى 
�سوء  مب�سكالت  مبا�رسة  يرتبط  للمعاقني  الجتماعية  املهارات 
التوافق النف�سي الجتماعي يف الأ�رسة مع الأقران، ويف املدر�سة، 
ويف العمل، كما اإن التزان النفعايل العام للفرد يتاأثر ب�سكل كبري 
تعترب  كما  الجتماعية،  عالقاته  يف  يواجهها  التي  بال�سعوبات 
امل�ساندة الجتماعية م�سدراً هاماً من م�سادر الدعم الجتماعي 
الفعال الذي يحتاجه املعاق لإمكانية اإدماجه يف احلياة العامة 
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حيث يوؤثر حجم امل�ساندة الجتماعية التي يتلقاها من الآخرين، 
اإدراكه ل�سغوط احلياة املختلفة،  ودرجة ر�ساه عنها يف كيفية 
 ،2013 )عبيد،  ال�سغوط  هذه  مع  وتعامله  مواجهته،  واأ�ساليب 

.)141

يف  حمددات  يظهرون  ب�رسياً  املعاقني  الأطفال  اأن  كما 
منوهم الجتماعي، والنفعايل، ويحتاج معلمو الأطفال ال�سغار 
الأطفال  اأكرث من  الأطفال املكفوفني بتوا�سل ج�سمي  اإىل تزويد 
ذو الأب�سار الطبيعي، حلاجتهم، لأن يكونوا عن قرب من الكبار 
الذين ينظرون اإليهم على اأنهم م�سدر لالأمن والطماأنينة النف�سية، 
لذلك فان املعلمني عليهم اإدراك حاجاتهم، واأهمية اإقامة توا�سل 
قريب معهم، وت�سجيع اأفراد الأ�رس، والآخرين على اإقامة عالقات 

دافئة معهم )الزريقات، 2006(.

 األثر احملتمل للدمج: 
قبول  زيادة  هي  للدمج  املحتملة  الفوائد  اإحدى  اإن 
هذا  ولكن  اخلا�سة،  احلاجات  ذوي  لزمالئهم  العاديني  الأطفال 
الطفل ذي احلاجات اخلا�سة يف  الهدف ل يتحقق مبجرد و�سع 
ال�سف العادي، فالدمج الجتماعي الناجح يقت�سي توافر ثالثة 
عوامل رئي�سة وهي: الجتاهات، وامل�سادر، واملناهج، ويف هذا 
اخل�سو�س فقد بينت درا�سات علمية عديدة اإن الأطفال العاديني 
قد ل يتفاعلون اجتماعياً مع الأطفال ذوي احلاجات اخلا�سة ما 
مل يتم ت�سجيعهم على القيام بذلك، ولكي يتحقق الهدف املرجو من 
الدمج على �سعيد اإتاحة الفر�س للتفاعل الجتماعي بني الطلبة 
تنفيذ  يجب  العاديني  الطلبة  واأقرانهم  اخلا�سة،  احلاجات  ذوي 
الربامج  تلك  ت�ستمل  اأن  وميكن  العاديني،  للطلبة  توعوية  برامج 
اأ�رسطة الفيديو، واأن�سطة  على حماكاة حالت الإعاقة وا�ستخدام 
الربامج  على  وينبغي  التثقيفية،  املحا�رسات  واإلقاء  تدريبية، 
الجتماعية،  املهارات  بتطوير  كبريا  اهتماماً  تويل  اأن  الرتبوية 

.)Guralnick , 1994( والنفعالية لالأطفال املعوقني
الجتماعي  التكيف  ان   ،)Nistan, 2011( ن�صتان  وي�سري 
والأ�ساتذة  الزمالء،  مع  بالت�سال  ويرتبط  الأهمية،  بالغ  عامل 
وتاأكيد الذات، والجتاه نحو ال�ستقاللية، والأن�سطة الالمنهجية، 
وال�سبكات الجتماعية، والندماج الجتماعي اإل اأنهم يواجهون 
مع  الجتماعي  التفاعل  ال�رسوري  ومن  ال�سعوبات،  من  العديد 
الإ�سارات  على  اعتمادهم  من  الرغم  على  املب�رسين  الآخرين 
البيئة  من  ال�سلبية  ال�سلوكيات  يواجهون  وقد  الب�رسي، 
قلة  و  الأ�سدقاء  من  اأقل  وعدد  الجتماعي،  املحيطة،والرف�س 
ل  ولذلك  الجتماعية  للمهارات  لفتقارهم  الرتفيهية  الأن�سطة 
ومقدمي  والأمهات  الآباء  من  ب�رسيا  باملعاقني  العناية  من  بد 
اخلدمات لكي تتطور لديهم مهارات التفاعل والتقبل الجتماعي 

مع الآخرين.

الدراسات السابقة: 
احلاجات  ذوي  بالأطفال  املهتمني  من  كثري  حاول  لقد   
يواجهونها  التي  الرتبوية  للم�سكالت  حلول  عن  البحث  اخلا�سة 
وكان  ب�رسياً  للمعاقني  الجتماعي  التقبل  ل  جما  يف  وخا�سة 

منها الدرا�سات الآتية: 

اإىل  هدفت  درا�سة   )parvin, 2015( بارفن  اأجرى  فقد 
يف  ب�رسياً  املعاقني  للطالب  ال�سامل  الدمج  اأثر  ا�ستك�ساف 
العينة  العاديني يف جنوب انكلرتا، و بلغت  اأقرانهم  املدار�س مع 
تغري  اإىل  النتائج  واأ�سارت  ب�رس(،  و�سعاف  مكفوفني  طالب   9(
وتقبلهم  ال�سداقات،  وت�سكيل  الجتماعية،  وتفاعالتهم  �سلوكهم، 
ل�سالح  ولكن  لدجمهم،  نتيجة  املب�رسين  اأقرانهم  من  اجتماعيا 

�سعاف الب�رس، ووجود فروق تعزى للجن�س و ل�سالح الإناث.
 Rajkonwar & Dutta,( ودوتا  راجكونورا♦ درا�سة  وهدفت 
التكيف الجتماعي، وم�ستوى الطموح،  التعرف على  اإىل   ،)2014

عينة  وتكونت  ب�رسياً،  املعاقني  لدى  الأكادميي  الذات  ومفهوم 
للمعاقني  مدر�سة خا�سة  )400( طالب وطالبة يف  الدرا�سة من 
ب�رسيا ً، واأظهرت النتائج اإىل �سعف م�ستوى التكيف الجتماعي 
للمعاقني ب�رسيا، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 

للجن�س.
اأجرت )�صنيكات، 2014( درا�سة، هدفت اإىل معرفة م�ستوى 
يف  املدجمني  املكفوفني  للطلبة  الجتماعي  والتفاعل  التقبل 
املدار�س احلكومية، وبلغت العينة )100( طالب وطالبة ن�سفهم 
من املعاقني ب�رسياً، واأ�سارت النتائج اأن م�ستوى قبول املعاقني 
جاء  املب�رسين  قبل  من  معهم  الجتماعي  والتفاعل  ب�رسياً، 
 ً ب�رسيا  املعاقني  قبول  م�ستوى  جاء  بينما  الأوىل  املرتبة  يف 
للمب�رسين يف املرتبة الثانية، كما وجدت فروق ذات دللة تعزى 
الإعاقة  ول�سالح  الدرا�سة،  اأبعاد  جميع  يف  الإعاقة  مل�ستويات 
اجلزئية، وعدم وجود فروق تعزى للجن�س، وال�سف على الأبعاد 

الفرعية والكلية ملقيا�س التقبل والتفاعل الجتماعي.
 اأجرى اردوغان )Erdogan , 2014( درا�سة هدفت اإىل تعليم 
حالة  العينة  وكانت  املكفوفني  للطلبة  الجتماعية  املمار�سة 
الجتماعية  للتفاعالت  واملالحظة  املقابلة،  وا�ستخدمت  واحدة، 
للحالة مع طالب التدريب العملي، وامل�رسف واملعلمني والطالب 
التعليم  لعملية  الإعداد  �رسورة  اإىل  النتائج  واأ�سارت  الآخرين، 
املجتمع،  يف  الندماج  من  لتمكينهم  للمكفوفني  الجتماعي 

وحت�سني نوعية حياتهم.
Uzkubat & Oz�  ( واوزدمياير  اوزكوبات،♦ درا�سة  ههدفت 
لالأطفال  الجتماعية  املهارات  مقارنة  اإىل   ،)demire, 2013
الدمج  مدار�س  يف  ًاملوجودين  ًوعقليا  ب�رسيا  املعاقني 
العينة  وبلغت  منف�سلة،  خا�سة  تربية  مدار�س  يف  واملوجودين 
)169( طفالً اأعمارهم ) 7 - 12 ( �سنة، واأ�سارت النتائج ان م�ستوى 
املهارات الجتماعية لالأطفال املعاقني ب�رسيا واملعاقني عقلياً 
مدار�س  يف  املوجودين  من  اأعلى  الدمج  مدار�س  يف  املوجودين 

وموؤ�س�سات التعليم اخلا�سة.
واأقام امبيو )Ambiyo , 2013( درا�سة، هدفت اإىل التعرف 
للطالب  بالدمج  التعلم  برنامج  تنفيذ  على  املوؤثرة  العوامل  على 
وكينوي،  نريوبي  يف  البتدائية  املدار�س  يف  ب�رسيا  املعاقني 
ومب�رسين،  ب�رسية،  اإعاقة  معاقاً  طالباً   )139( العينة  وكانت 
وا�ستخدمت ال�ستبيانات واجلداول الزمنية، واملقابلة، واملراقبة، 
الأثر  اإىل  النتائج  واأ�سارت  والتنقل،  التوجه  على  تدريبهم  ومت 
اليجابي يف امل�ساركة املجتمعية للمعاقني ب�رسياً املدموجني 
والتقبل  امل�ستويات،  خمتلف  على  املتكاملة  التعليم  مدار�س  يف 
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الجتماعي من اأقرانهم املب�رسين للطالب املعاقني ب�رسياً.
عواد،♦وال�صوارب )2012( اإىل معرفة م�ستوى  هدفت درا�سة 
املهارات الجتماعية لدى الأطفال العاديني، ونظرائهم املعوقني 
ب�رسياً، وبلغت العينة من ) 85( طفال وطفلة، وبلغت اأعمارهم بني 
)4 - 6( �سنوات من حمافظتي البلقاء، واربد، واأ�سارت النتائج اإىل 
مرتفع  العاديني  الأطفال  لدى  الجتماعية  املهارات  م�ستوى  اأن 
بينما كان لدى الأطفال املعاقني ب�رسيا متو�سطاً، ووجدت فروق 
فروق  توجد  ومل  الجتماعي،  التوا�سل  بعد  يف  الإناث  ل�سالح 
بني الذكور، والإناث العاديني، واملعوقني ب�رسيا يف بقية اأبعاد 
بتنمية  الآباء واملعلمني  واأو�ست  الجتماعية،  املهارات  مقيا�س 
ا لتي ت�سهم يف  املهارات الجتماعية لالأطفال املعاقني ب�رسيا 

تي�سري دجمهم مع اأقرانهم العاديني يف املجتمع.
 Christian & Oyvind  ( واويفيند  كر�صتيان،♦ اأجرت  كما 
الرتتيبات  بني  العالقة  ا�ستك�ساف  اإىل  هدفت  درا�سة،   ), 2010
املت�سور  الجتماعي  والتقبل  والألفة،  وامل�ساركة،  التعليمية، 
للطالب املعاقني، واأقرانهم العاديني يف وقت الفراغ يف املدار�س 
اأعمارهم  طالباً   )85( من  العينة  وتاألفت  الرنويج،  يف  العادية 
اأن  اإىل  النتائج  واأ�سارت  اأمورهم،  واأولياء  �سنة   )13  -  11( من 
الجتماعي،  التقبل  على  �سلبي  تاأثري  له  ودرجتها  الإعاقة  نوع 
والعالقة احلميمة مع الأقران، وامل�ساركة الجتماعية، وقد تعيق 
الرتتيبات التعليمية �سلبا فر�س الأطفال املعاقني يف امل�ساركة، 

والتفاعل الجتماعي.
 )Celeste & Grum, 2010( وجروم  �سيلي�ست  واأجرت 
درا�سة، هدفت اإىل معرفة اثر الدمج الجتماعي باللعب، والتفاعل 
الجتماعي لالأطفا ل املعاقني ب�رسيا ما قبل املدر�سة، وكانت 
الوليات املتحدة،  العينة حالتني، طفل من �سلوفينا، وطفله من 
وبلغت اأعمارهم )11، 4( �سنوات �سهر، واأ�سارت النتائج اإىل حت�سن 
مفهوم الذات، والتفاعل مع الأقران، وامل�ساركة الجتماعية، واقل 

عزلةً، ومنو مهارات الكفاءة الجتماعية كنتيجة لدجمهم.

التعليق على الدراسات السابقة: 
الأطفال  اأن  ات�سح  ال�سابقة  الدرا�سات  عر�س  خالل  من 
الجتماعية،  املهارات  يواجهون �سعوبات قي  املعاقني ب�رسيا 
والتقبل الجتماعي مع املب�رسين، وا�ستخدمت اإ�سرتاتيجية الدمج 
ملا لها من فوائد كبرية على تكيفهم الجتماعي، وتعديل اجتاهات 
الآخرين نحوهم اإل اأن غالبية الدرا�سات اأجريت يف بيئات اأجنبية 
تختلف يف ثقافتها، وقيمها، واجتاهاتهم نحو املعاقني ب�رسيا ً.

ال�سابقة  الدرا�سات  عن  احلالية  الدرا�سة  وتختلف 
ولي�ست  عربية،  بيئة  يف  طبقت  الدرا�سة  عينة   باأن 
وما  الريفية،  البيئات  من  العينة  طلبة  غالبية  اأن  كما  اأجنبية، 
تتميز به من عادات، وتقاليد، وثقافات قد ل ي�سجع بع�سها على 

تقبل الأطفال املعاقني ب�رسياً.

الطريقة واإلجراءات: 
احل�سول ♦� و  اربد،  مدينة  يف  الكاثوليك  اأ�سقفية  زيارة 

على  احلالية  الدرا�سة  باإجراء  فيها  املدر�سة  مديرة  موافقة  على 

الطالب املعاقني ب�رسياً واملب�رسين.
التو�سيح ملديرة املدر�سة، والكادر التعليمي، والإداري ♦�

الهدف من الدرا�سة، وهو التعرف اإىل م�ستوى التقبل الجتماعي 
للطلبة املعاقني ب�رسيا املدجمني يف املدار�س العادية.

من ♦� الغاية  وبيان  ب�رسيًا  املعاقني  بالطلبة  الجتماع 
الدرا�سة واأهميتها.

مت تق�سيم جمتمع الدرا�سة الإح�سائي اإىل طبقات ح�سب ♦�
درجة الإعاقة كفيف جزئي، كفيف كلي اإ�سافة اإىل املب�رسين.

ومن♦هذه♦الطبقات♦مت♦اختيار♦العينة♦بالطريقة♦الع�صوائية♦
الطبقية♦عن♦طريق♦القرعة.

عينة الدراسة: 
التقبل  تقدير  اأداة  من  ن�سخة   )90( بتوزيع  الباحثان  قام 
املدجمني  واملب�رسين  ب�رسياً  املعاقني  الطلبة  على  الجتماعي 

معا يف املدار�س العادية، بالطريقة الع�سوائية الطبقية.
للمتغريات  تبعاً  العينة  اأفراد  توزيع  يو�سح   )1( واجلدول 

ال�سخ�سية.
جدول )1(

توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية )90(

الن�صبة♦املئويةالتكرارامل�صتوىاملتغري

اجلن�س
4550.0ذكر

4550.0اأنثى

90100.0املجموع

العمر

101820.0 فاأقل

113842.2 الى 15

163437.8 اإىل 19

90100.0املجموع

درجة الإعاقة للطلبة 
املكفوفني

1136.7كفيف جزئي

1033.3متو�سطة

930.0كفيف كلي

30100.0املجموع

60املب�رضين

يظهر من اجلدول )1( ما يلي:
بلغ عدد الذكور يف العينة )45( بن�سبة مئوية )50.0 ♦●

.)% %(، بينما بلغ عدد الإناث )45( بن�سبة مئوية )50.0 
بلغت اأعلى ن�سبة مئوية لتوزيع اأفراد العينة تبعاً ملتغري ♦●

العمر )42.2 %( للفئة العمرية )11اىل 15(، بينما بلغت اأدنى 
ن�سبة مئوية )20.0 %( للفئة العمرية )10 فاأقل(.

بلغت اأعلى ن�سبة مئوية لتوزيع اأفراد العينة تبعاً ملتغري ♦●
بينما  )املتدنية(،   )%  36.7( املكفوفني  للطلبة  الإعاقة  درجة 
)مرتفعة(  الإعاقة  لدرجة   )%  30.0( مئوية  ن�سبة  اأدنى  بلغت 

)كفيف كلي(.
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د. نعيم علي عتومالتقبل االجتماعي للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية املدمجني في املدارس العادية
د. حابس محمد حتاملة

أداة الدراسة: 
مت بناء اأداة الدرا�سة لقيا�س التقبل الجتماعي لدى الطلبة 
املعاقني ب�رسياً املدجمني باملدار�س العادية، وتكونت من ) 46( 
فقرة موزعة على ثالثة اأبعاد، بالعتماد على: الأدب النظري ذي 
ال�سلة باملو�سوع ، والدرا�سات ال�سابقة، واملعلمني العاملني مع 

املعاقني ب�رسيا، والطلبة املعاقني ب�رسيا اأنف�سهم.
قد مت تق�سيم الإجابة على اأداة الدرا�سة اإىل التوزيع الرباعي 

ليكرت، وكانت كثرياً جداً، كثرياً، قليالً، نادراً.

ثبات األداة:
الدرا�سة على  اأداة  الدرا�سة مت توزيع  اأداة  للتاأكد من ثبات 
عينة ا�ستطالعية مكونة من )20( طالبا وطالبة من خارج عينة 
 )Chronbach Alpha( األفا الدرا�سة ومت تطبيق معادلة كرونباخ 
الثبات  معامل  ح�ساب  مت  كما  الدرا�سة،  اأداة  فقرات  جميع  على 
الذي   )2( اجلدول  يف  مبني  هو  كما  الن�سفية،  التجزئة  بطريقة 

يو�سح معامالت الثبات لأداة الدرا�سة.
الجدول )2(

معامل الثبات بطريقة )كرونباخ الفا( وطريقة التجزئة النصفية ألداة الدراسة )ن=20( 

معامل♦الثبات♦بطريقة♦املجال♦
)كرونباخ♦الفا(

معامل♦الثبات♦بطريقة♦
)التجزئة♦الن�صفية(

تقبل املعاق ب�رسياً 
لالآخرين من وجهة نظر 

املعاق ب�رسياً
0.880.82

تقبل الآخرين املب�رسين 
0.850.83للكفيف

التقبل الجتماعي للطلبة 
املدجمني من وجهة نظر 

الطلبة املب�رسين
0.860.87

0.850.81الأداة♦ككل

بطريقتي  الثبات  معامالت  قيم  اأن   )2( اجلدول  يظهر 
لأغرا�س  مقبولة  كانت  الن�سفية(  والتجزئة  الفا،  )كرونباخ 
الفا(  )كرونباخ  بطريقة  الثبات  معامل  قيمة  بلغت  اإذ  التطبيق؛ 
)0.85(، وبلغت قيمة معامل الثبات بطريقة )التجزئة الن�سفية( 

)0.81(، وجمعيها قيم مقبولة لأغرا�س التطبيق.

صدق األداة: 
مت عر�س الأداة على عدد من الأ�ساتذة يف تخ�س�سي الرتبية 
اخلا�سة، وعلم النف�س يف جامعة جدارا والريموك، واإربد الأهلية 
الجتماعي  التقبل  لأداة  املكونة  الفقرات  حول  اآرائهم  لإبداء 
لالأطفال املعاقني ب�رسياً، ومت تعديل وحذف بع�س الفقرات بناء 
على مالحظات املحكمني، وبذلك اأ�سبحت الأداة مقبولة لتطبيق 

الدرا�سة احلالية.

عرض النتائج للتحليل اإلحصائي: 
يت�سمن عر�س نتائج الدرا�سة التي تهدف اإىل التعرف اإىل 

للطلبة املعاقني ب�رسيا، و�سيتم ذلك  التقبل الجتماعي  م�ستوى 
من خالل الإجابة على ت�ساوؤلت الدرا�سة الآتية: 

للطلبة ♦◄ الجتماعي  التقبل  م�ستوى  ما  الأول:  ال�سوؤال 
العادية من وجهة نظر  املدار�س  املعاقني ب�رسياً املدجمني يف 

املعاقني ب�رسياً اأنف�سهم؟
املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  ال�سوؤال  هذا  على  لالإجابة   
احل�سابية، والنحرافات املعيارية لإجابات اأفراد العينة املعاقني 

ب�رسيا عن فقرات كل حمور على حدة: على النحو التايل: 
 تقبل املعاق ب�رسياً لالآخرين من وجهة نظر املعاق أ. 

ب�رسياً، اجلدول )3( يو�سح ذلك.
الجدول )3(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة 
عن فقرات مجال “مستوى التقبل االجتماعي للطلبة المعاقين بصريًا لآلخرين 

من وجهة نظر المعاق بصريًا “مرتبة تنازليا

املتو�صط♦الفقرة♦الرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف♦
املعياري

درجة♦
التقييم

اأقدم نف�سي لالآخرين من 110
مرتفعة4.100.95املب�رسين.

مرتفعة4.030.96اأجتاهل انتقادات الآخرين.25

اأ�سارك اأ�سدقائي املب�رسين 213
مرتفعة4.030.84منا�سباتهم الجتماعية.

لدي الكثري من الأ�سدقاء 44
مرتفعة3.930.86املكفوفني.

اأ�سجع اأ�سدقائي املب�رسين 46
مرتفعة3.930.86يف الألعاب الريا�سية.

اأف�سل اجللو�س مع 614
مرتفعة3.800.95املكفوفني فقط.

اأعمل ب�سكل اأف�سل مع 615
مرتفعة3.800.88املكفوفني.

اأخرب اأ�سدقائي املب�رسين 88
مرتفعة3.730.97حبي اأو غ�سبي اجتاههم.

اأرغب يف التعرف على 911
مرتفعة3.720.90اأ�سدقاء جدد من املب�رسين.

1012
اأ�سغي اإىل ن�سائح 

اأ�سدقائي املب�رسين 
واإر�ساداتهم.

مرتفعة3.711.04

اأقلق واأخاف من مقابلة 1016
مرتفعة3.710.86اأنا�س جدد.

اأرتاح عند التعامل مع 127
مرتفعة3.700.91املكفوفني.

اأ�سارك اأ�سدقائي املب�رسين 133
متو�سطة3.601.09يف األعابهم املختلفة.

اأ�سارك اأ�سدقائي املكفوفني 149
متو�سطة3.201.02يف الواجبات املدر�سية.

اأقدم اعتذاري اإذا اأخطاأت مع 152
متو�سطة2.930.90اأحدهم.

اأ�ساعد اأ�سدقائي املب�رسين 161
متو�سطة2.730.69عندما يحتاجونها.

م�صتوى♦تقبل♦املعاق♦ب�رضياً♦لالآخرين♦من♦وجهة♦
متو�سطة3.660.59نظر♦املعاق♦ب�رضياً♦ككل
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لإجابات  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )3( اجلدول  من  يظهر 
ب�رسياً  املعاق  تقبل  “م�ستوى  جمال  فقرات  عن  العينة  اأفراد 
 2.73( “ تراوحت بني  املعاق ب�رسياً  نظر  لالآخرين من وجهة 
نف�سي  “اأقدم   )10( الفقرة  الأوىل  املرتبة  يف  جاءت   ،)4.10  -
ودرجة   )4.10( ح�سابي  مبتو�سط  املب�رسين”  من  لالآخرين 
رقم  الفقرة  الأخرية  املرتبة  يف  جاءت  وبينما  مرتفعة،  تقييم 
يحتاجونها” مبتو�سط  عندما  املب�رسين  اأ�سدقائي  “اأ�ساعد   )1(
ح�سابي )2.73( ودرجة تقييم متو�سطة، وبلغ املتو�سط احل�سابي 
اأن  على  يدل  مما  متو�سطة،  تقييم  بدرجة   )3.66( ككل  للمجال 
املعاق  نظر  وجهة  من  لالآخرين  ب�رسياً  املعاق  تقبل  م�ستوى 

ب�رسياً كان متو�سطاً.
م�ستوى تقبل الآخرين املب�رسين للمعاقني ب�رسيا من ب. 

وجهة نظر الطلبة املعاقني ب�رسيا اأنف�سهم.
الجدول)4(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال »تقبل 
اآلخرين المبصرين للمعاقين بصريا«مرتبة تنازليا

املتو�صط♦الفقرة♦الرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف♦
املعياري

درجة♦
التقييم

17
يبادر املب�رسون يف 

مرتفعة4.100.99التعرف علّي.

213
يرحب بي املب�رسين يف 

مرتفعة3.930.90ال�سف العادي.

39
يبادلني زمالئي 

مرتفعة3.900.88املب�رسين احلديث.

315
يقدم املب�رسون امل�ساعدة 

مرتفعة3.901.12يل يف القراءة والكتابة.

511
يعتذر مني املب�رسين 
مرتفعة3.870.93عندما يخطئون معي.

61
يزعجني املب�رسون 

مرتفعة3.770.85بالكثري من الت�رسفات.

63
يلقى زمالئي املب�رسين 

مرتفعة3.771.00التحية علّي.

66
يقدم املب�رسون امل�ساعدة 

مرتفعة3.770.89عندما اأحتاج اإليها.

910
يل العديد من الأ�سدقاء 

املب�رسين عندما 
يخطئون معي.

 متو�سطة3.531.00

912
يدعونني زمالئي 

املب�رسين اإىل منا�سباتهم 
اخلا�سة.

متو�سطة3.531.00

118
يقف زمالئي املب�رسين 

اإىل جانبي عندما اأحتاج 
اإليهم.

متو�سطة3.331.05

122
ي�ساركني اأ�سدقائي 

املب�رسون يف الواجبات 
املدر�سية.

متو�سطة3.271.04

135
اأق�سي وقتاً ممتعاً مع 

اأ�سدقائي املب�رسين يف 
الأن�سطة املختلفة.

متو�سطة2.470.68

متو�سطة2.430.50ي�سخر مني املب�رسون.144

املتو�صط♦الفقرة♦الرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف♦
املعياري

درجة♦
التقييم

ي�ساركني املب�رسون يف 1514
متو�سطة2.400.85الواجبات املدر�سية.

متو�سطة3.460.40جمال♦»تقبل♦الآخرين♦املب�رضين♦للكفيف«♦ككل♦

لإجابات  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )4( اجلدول  من  يظهر 
اأفراد العينة عن فقرات جمال »تقبل الآخرين املب�رسين للمعاقني 
ب�رسيا تراوحت بني )2.40 - 4.10(، جاءت يف املرتبة الأوىل 
مبتو�سط  علّي«  التعرف  يف  املب�رسون  »يبادر   )7( رقم  الفقرة 
ح�سابي )4.10( ودرجة تقييم مرتفعة، وبينما جاءت يف املرتبة 
الواجبات  يف  املب�رسون  »ي�ساركني   )14( رقم  الفقرة  الأخرية 
متو�سطة،  تقييم  ودرجة   )2.40( ح�سابي  مبتو�سط  املدر�سية« 
تقييم  بدرجة   )3.46( ككل  للمجال  احل�سابي  املتو�سط  وبلغ 
املب�رسين  الآخرين  تقبل  م�ستوى  اأن  على  يدل  مما  متو�سطة، 
للمعاقني ب�رسيا من وجهة نظر الطلبة املعاقني ب�رسيا اأنف�سهم 

كان متو�سطاً.
للطلبة ♦◄ الجتماعي  التقبل  م�ستوى  ما  الثاين:  ال�سوؤال 

املكفوفني املدجمني من وجهة نظر الطلبة املب�رسين؟
 لالإجابة على هذا ال�سوؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية 
عن  املب�رسين  العينة  اأفراد  لإجابات  املعيارية  والنحرافات 
فقرات جمال التقبل الجتماعي للطلبة املكفوفني املدجمني من 

وجهة نظر الطلبة املب�رسين، اجلدول )5( يو�سح ذلك.
الجدول )5(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مجال »التقبل 
االجتماعي للطلبة المكفوفين المدمجين من وجهة نظر الطلبة المبصرين«مرتبة تنازليا

املتو�صط♦الفقرة♦الرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف♦
املعياري

درجة♦
التقييم

اأ�سخر من بع�س �سلوكيات 12
مرتفعة4.300.74املكفوفني.

مرتفعة4.170.78اأبادر يف التعرف على الكفيف.24

اأتبادل احلديث مع زمالئي 25
مرتفعة4.170.69املكفوفني.

اأعرب عن م�ساعري لأ�سدقائي 410
مرتفعة4.030.94املكفوفني.

اأ�سارك زمالئي املكفوفني يف 513
مرتفعة4.000.88الأن�سطة املختلفة.

اأ�سمح لأ�سدقائي املكفوفني 614
مرتفعة3.901.00م�ساركتي اأغرا�سي اخلا�سة.

اأق�سي وقتاً ممتعاً مع زمالئي 711
مرتفعة3.850.94املكفوفني.

اأ�سارك زمالئي املكفوفني يف 812
مرتفعة3.770.98اأداء الواجبات املدر�سية.

915
اأدعو اأ�سدقائي املكفوفني 

م�ساركتي يف منا�سباتي 
املختلفة.

مرتفعة3.770.91

اأقدم الن�سح والإر�ساد 109
مرتفعة3.700.83لزمالئي املكفوفني.
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املتو�صط♦الفقرة♦الرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف♦
املعياري

درجة♦
التقييم

لدي العديد من الأ�سدقاء 118
متو�سطة3.501.07املكفوفني.

121
اأ�سعر اأن املكفوفني خمتلفون 

عن املب�رسين ول اأ�ستطيع 
تقبلهم.

متو�سطة3.231.16

اأرحب بالطفل الكفيف يف 133
متو�سطة2.731.01ال�سف العادي.

اأقدم امل�ساعدة لزمالئي 147
متو�سطة2.670.95املكفوفني عند احلاجة اإليها.

اأ�سارك زمالئي املكفوفني يف 156
متو�سطة2.530.89الق�سايا املدر�سية.

جمال♦»التقبل♦الجتماعي♦للطلبة♦املكفوفني♦
ملدجمني♦من♦وجهة♦نظر♦الطلبة♦املب�رضين«♦

ككل♦
متو�سطة3.620.44

لإجابات  احل�سابية  املتو�سطات  اأن   )5( اجلدول  من  يظهر 
للطلبة  الجتماعي  “التقبل  جمال  فقرات  عن  العينة  اأفراد 
املكفوفني املدجمني من وجهة نظر الطلبة املب�رسين “ تراوحت 
رقم  الفقرة  الأوىل  املرتبة  يف  جاءت   ،)4.30  -  2.53( بني 
ح�سابي  “ مبتو�سط  املكفوفني  �سلوكيات  بع�س  من  “اأ�سخر   )2(
)4.30( ودرجة تقييم مرتفعة، وبينما جاءت يف املرتبة الأخرية 
الفقرة رقم )6( “اأ�سارك زمالئي املكفوفني يف الق�سايا املدر�سية 
“ مبتو�سط ح�سابي )2.53( ودرجة تقييم متو�سطة، وبلغ املتو�سط 
احل�سابي للمجال ككل )3.62( بدرجة تقييم متو�سطة، مما يدل 
املدجمني  املكفوفني  للطلبة  الجتماعي  التقبل  م�ستوى  اأن  على 

من وجهة نظر الطلبة املب�رسين كان متو�سطاً.
ال�سوؤال الثالث:هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية عند ♦◄

الجتماعي  التقبل  م�ستويات  يف   )0.05  ≤  α( الدللة  م�ستوى 
للطلبة املعاقني ب�رسياً املدجمني يف املدار�س العادية من وجهة 

نظرهم تعزى ملتغري درجة الإعاقة؟
لالإجابة على هذا ال�سوؤال مت تطبيق حتليل التباين الأحادي 
املعاق  تقبل  للكفيف،  املب�رسين  )تقبل  جمايل  على   )ANOVA(
“، و اجلدول )6(  الإعاقة  “درجة  ب�رسياً لالآخرين( تبعاً ملتغري 

تو�سح ذلك.
الجدول )6(

تحليل التباين األحادي )ANOVA( على مجالي )تقبل المبصرين للكفيف، تقبل المعاق 
بصريًا لآلخرين ( تبعًا لمتغير مستوى التقبل 

درجة♦املجال
الإعاقة

املتو�صط♦
احل�صابي

النحراف♦
الدللة♦Fاملعياري

الإح�صائية

تقبل املب�رسين 
للكفيف

3.990.52جزئية

11.030.00 3.520.57متو�سطة

3.250.45مرتفعة

تقبل املعاق 
ب�رسياً لالآخرين

3.760.41جزئية

3.100.04 3.530.45متو�سطة

3.460.41مرتفعة

يظهر من اجلدول )6( ما يلي:
الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
0.05( بني اآراء اأفراد العينة حول جمال تقبل املب�رسين   ≤  α(
ا،  للكفيف، حيث بلغت قيمة )F( )11.03( وهي قيمة دالة اإح�سائيًّ
 )Scheffe( طريقة  تطبيق  مت  الفروق  هذه  م�سادر  وملعرفة 

للمقارنات البعدية، اجلدول )7( يو�سح ذلك.
الجدول )7(

نتائج تطبيق طريقة )Scheffe( للمقارنات البعدية على مجال تقبل المبصرين للكفيف 

تبعًا لمتغير درجة اإلعاقة

مرتفعةمتو�صطةجزئيةاملتو�سط احل�سابيدرجة الإعاقة
*0.74*3.990.47جزئية

0.27 3.52متو�سطة

3.25مرتفعة

بني  الفروق  م�سادر  اأن   )7( رقم  اجلدول  من  يظهر 
من  وكل  جزئية  الإعاقة  درجة  بني  لكان  احل�سابية  املتو�سطات 
الإعاقة  درجة  ول�سالح  مرتفعة(  )متو�سطة،  الإعاقة  درجات 
اأن درجة تقبل  اجلزئية مبتو�سط ح�سابي )3.99(، مما يدل على 
املب�رسين للكفيف الذي يعاين من درجة اأعاقة جزئية اأعلى منها 

الذي يعاين درجة اإعاقة مرتفعة اأو متو�سطة.
الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
املعاق  تقبل  جمال  حول  العينة  اأفراد  اآراء  بني   )0.05  ≤  α(
ب�رسياً لالآخرين، حيث بلغت قيمة )F( )3.10( وهي قيمة دالة 
Schef� ا، وملعرفة م�سادر هذه الفروق مت تطبيق طريقة  )إإح�سائيًّ

fe( للمقارنات البعدية، اجلدول )8( يو�سح ذلك.
الجدول )8(

نتائج تطبيق طريقة )Scheffe( للمقارنات البعدية على مجال تقبل المعاق بصريًا 

لآلخرين تبعا لمتغير درجة اإلعاقة

مرتفعةمتو�سطةجزئيةاملتو�سط احل�سابيدرجة الإعاقة

*3.760.230.30جزئية

3.530.07متو�سطة

3.46مرتفعة

يظهر من اجلدول )8( اأن م�سادر الفروق بني املتو�سطات 
احل�سابية لكان بني درجة الإعاقة جزئية وكل من درجة الإعاقة 
)مرتفعة( وكان ل�سالح درجة الإعاقة اجلزئية مبتو�سط ح�سابي 
بدرجة  ب�رسياً  املعاق  تقبل  درجة  اأن  على  يدل  مما   ،)3.76(
بدرجة  ب�رسيا  املعاق  تقبل  درجة  من  اأعلى  لالآخرين  جزئية 

مرتفعة لالآخرين.
اإح�سائية ♦◄ دللة  ذات  فروق  هناك  هل  الرابع:  ال�سوؤال 

عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( يف م�ستويات التقبل الجتماعي 
للطلبة املعاقني ب�رسياً املدجمني يف املدار�س العادية من وجهة 

نظرهم تعزى للجن�س؟
Indepen� اختبار  تطبيق  مت  ال�سوؤال  هذا  على  )الالإجابة 

dent Samples T � Test( على جمايل )املب�رسين للكفيف، تقبل 



157

2017 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد السادس - ع )19( - تشرين 

 )9( واجلدول  )اجلن�س(،  ملتغري  تبعاً  لالآخرين(  ب�رسياً  املعاق 
تو�سح ذلك.

الجدول )9(
 نتائج تطبيق اختبار )Independent Samples T � Test( على مجالي )تقبل 

المبصرين للكفيف، تقبل المعاق بصريًا لآلخرين( تبعًا لمتغير الجنس

املتو�صط♦اجلن�ساملجال♦
احل�صابي

النحراف♦
الدللة♦Tاملعياري

الإح�صائية

تقبل املب�رسين 
للكفيف

3.570.52ذكر
0.470.50

3.540.52اأنثى

تقبل املعاق 
ب�رسياً لالآخرين 

3.560.33ذكر
0.100.76

3.500.36اأنثى

يظهر من اجلدول )8( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( بني اآراء اأفراد العينة حول جمايل 
)تقبل املب�رسين للكفيف، و تقبل املعاق ب�رسياً لالآخرين(ملتغري 

اجلن�س، حيث كانت قيم )T( غري دالة اإح�سائيًا.

مناقشة النتائج وتفسريها: 
اأ�سارت النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول الذي ن�س على » ما 
م�ستوى التقبل الجتماعي للطلبة املعاقني ب�رسيا املدجمني يف 
»، مت  املعاقني ب�رسياً؟  الطلبة  نظر  العادية من وجهة  املدار�س 
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لإجابات 
اأفراد عينة الدرا�سة كالً على حدة وقد كان جمال تقبل املعاقني 
مبتو�سطات  ب�رسيا  املعاق  نظر  وجهة  من  لالآخرين  ب�رسياً 
احل�سابي  املتو�سط  وبلغ   )4.10  -  2.73( ترتاوح بني  ح�سابية 
املعاق  قبول  م�ستوى  اأن  على  يدل  مما   ،)3.66( ككل  للمجال 
كما  متو�سطة،  بدرجة  جاءت  نظره  وجهة  من  لالآخرين  ب�رسيا 
نظر  وجهة  من  للكفيف  املب�رسين  الآخرين  تقبل  م�ستوى  وجاء 
 4.10  -  2.40( بني  تراوحت  ح�سابية  مبتو�سطات  املكفوفني 
على  يدل  مما  متو�سطة  تقييم  بدرجة   )3.46( كلي  ومبعدل   )
نظر  وجهة  من  للكفيف  املب�رسين  الآخرين  تقبل  م�ستوى  اأن 
النتيجة  وهذه   ، متو�سطة  تقييم  بدرجة  كان  اأنف�سهم  املكفوفني 
 parvin , 2015( ) 2014 ،تتفق مع نتائج درا�سة كل من ) �سنيكات
; Uzkubat O& zdemire, 2013; Celeste & Grum , 2010; Er�

 dogan, 2014) ) Ambiyo , 2013) ) Christian & Oyvind, 2010

واأقرانهم  واألفة وتفاعالً بني املعاقني ب�رسيا،  اأي وجود تقارباً 
املب�رسين وهذا رمبا يعود اإىل اأن الطلبة املكفوفني املدجمني مع 
الطلبة املب�رسين قد مت دجمهم يف �سن مبكرة من تواجدهم يف 
املدر�سة متا�سياً مع الأهداف الأ�سا�سية التي ت�سعى الأ�سقفية اإىل 
حتقيقها برعايتها للطلبة املكفوفني ودجمهم مع املب�رسين يف 
ال�سف العادي، وتقبل كل من املكفوفني، واملب�رسين لبع�سهما، 
بني  الجتماعي  والتقبل  التفاعل،  زيادة  على  يعمل  الدمج  ولن 

ذوي احلاجات اخلا�سة، والعاديني.
“ما♦ على♦ ن�س♦ الذي♦ الثاين♦ ال�صوؤال♦ على♦ لالإجابة♦ اأما♦
م�صتوى♦التقبل♦الجتماعي♦للطلبة♦املكفوفني♦املدجمني♦من♦وجهة♦
احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخرجت  فقد  املب�رضين  الطلبة♦ نظر♦

 ،)4.30  -2.53( بني  وتراوحت  املعيارية،  والنحرافات 
متو�سطه  تقييم  بدرجة   )3.62( ح�سابي  مبتو�سط  ككل  وللمجال 
نظر  وجهة  من  املكفوفني  للطلبة  الجتماعي  التقبل  مل�ستوى 
 ،)2014 )�سنيكات،  النتيجة مع درا�سة  واتفقت هذه  املب�رسين، 
اأن املب�رسين ومبا يتمتعون به من حوا�س  اإىل  وهذا رمبا يعود 
املختلفة  البيئية  املثريات  ا�ستقبال  خاللها  من  يتكون  خمتلفة 
ورمبا  معها  والتوافق  �سمية،  اأو  �سمعية  اأو  ب�رسية،  اأكانت  �سواء 
يعود اإىل النظرة التفاوؤلية اإىل ااأغلبهم للحياة، اإذ ل بد من مقارنة 
املب�رسين اأنف�سهم باأقرانهم املكفوفني ويقدرونهم لفقدانهم كثري 
والتوا�سل  الآخرين،  مع  التفاعل  يف  والإمكانيات  القدرات،  من 
والتجهيزات  الرتتيبات،  اإىل  يعود  كما  معهم  ويتعاطفون  معهم 
التعليمية، والتدريب املوجه من املعلمني واملعلمات يف الأ�سقفية 
املكفوفني،  بني  الفاعلة  وامل�ساركة  الجتماعي،  التقبل  على 

واملب�رسين نتيجة لدجمهم.
اأما♦لالإجابة♦عن♦ال�صوؤال♦الثالث♦الذي♦ن�س♦على♦“ هل♦هناك♦
فروق♦ذات♦دللة♦اإح�صائية♦عند♦م�صتوى♦الدللة♦)α ≥ 0.05(♦يف♦
م�صتويات♦التقبل♦الجتماعي♦للطلبة♦املعاقني♦ب�رضياً♦املدجمني♦
درجة♦ ملتغري♦ تعزى♦ نظرهم♦ وجهة♦ من♦ العادية♦ املدار�س♦ يف♦

الإعاقة؟♦
» فقد مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي على جمايل قبول 
اأظهرت  املب�رسين للكفيف وقبول املعاق ب�رسياً لالآخرين، وقد 
النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بلغت )F=11.03( حول 
جمال تقبل املب�رسين للكفيف ولبيان م�سادر الفروق ا�ستخدمت 
درجة  ل�سالح  فروق  وجود  وتبني  البعدية  للمقارنة   )Scheffa  (
الإعاقة اجلزئية، ومبتو�سط ح�سابي ) 3.99( مما يدل على اأن درجة 
تقبل املب�رسين للكفيف جزئياً اأعلى منها للذين يعانون من اإعاقة 
مرتفعه، اأو متو�سطة، وكذلك وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف 
 )  3.76( ح�سابي  مبتو�سط  لالآخرين  ب�رسيا  املعاق  تقبل  جمال 
درا�سة  مع  النتيجة  هذه  واتفقت   ،  )F= 3.10  ( قيمة  بلغت  حيث 
 Christian & Oyvind ,  (  )  2014 �سنيكات،   (  )  parvin , 2015(
2010 (وقد يعود ذلك انه كلما ازدادت درجة الإعاقة قلت القدرة 

اليومية، وان دمج  التكيف الجتماعي مع متطلبات احلياة  على 
املعاقني ب�رسيا مع املب�رسين يف املدر�سة العادية قد يزيد من 

فر�س التفاعل والتقبل الجتماعي بينهم .
♦)T � Test(♦اأما♦لالإجابة♦على♦ال�صوؤال♦الرابع،♦فقد♦ا�صتخدم
ب�رضيا♦ املعاق♦ وتقبل♦ للكفيف♦ املب�رضين♦ تقبل♦ جمايل♦ على♦

لالآخرين.
واأظهرت النتائج عدم وجود فرق تعزى للجن�س، وقد اتفقت 
 ) Rajkonwar & Dutta , 2014 ( هذه النتيجة مع درا�سة كل من
العايل  الهتمام  اإىل  ذلك  الباحثان  ويف�رس   ،)  2014 �سنيكات،   (
واملعلمني  الإداري،  والكادر  الأ�سقفية،  اإدارة  قبل  من  والتفهم 
املعاملة  يف  التمييز  وعدم  ب�رسيا،  املعاقني  الطلبة  حلاجات 
على  اليجابية  الدمج  لفوائد  اإ�سافة  والإناث  الذكور،  بني 
تفاعالتهم  يف  الكافية  الفر�س  ًواإتاحة  ب�رسيا  املعاقني  الطلبة 
درا�سة  مع  اختلفت  بينما  اجلن�سيني،  لكال  املختلفة  الجتماعية 
اأ�سارت اإىل  2012 ( والتي  )parvin , 2015(، و عواد وال�سوارب ) 

وجود فروق تعزى للجن�س ل�سالح الإناث.
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 التوصيات: 
تقدمي  الدرا�سة ميكن  اأ�سفرت عنها  التي  النتائج  من خالل 
التي  ب�رسيا  املعاقني  الأطفال  ومعلمي  لآباء  التو�سيات  بع�س 
وتي�سري  الجتماعي،  التقبل  فر�س  زيادة  يف  ت�سهم  اأن  ميكن 

دجمهم مع اأقرانهم العاديني يف املجتمع: - 
1♦ من . التي  والرتفيهية  الرتبوية  والربامج  الأن�سطة  تقدمي 

بني  الجتماعي  والتفاعل  التقبل،  اأوا�رس  زيادة  �سانها 
وتنمية  املب�رسين،  واأقرانهم  ب�رسيا،  املعاقني  الأطفال 

اجتاهات ايجابية نحوهم.
2♦ عقد ور�س عمل تدريبية لالآباء، واملعلمني على كيفية زيادة .

ب�رسيا،  املعاقني  الأطفال  بني  الجتماعية  التفاعالت 
واأقرانهم املب�رسين.

3♦ لأهمية . املجتمعية  التوعوية  والندوات  املحا�رسات،  اإلقاء 
دمج املعاقني ب�رسياً مع العاديني يف كافة الأن�سطة مت�سيا 
ً مع التوجهات العاملية احلديثة التي تنادي بالدمج ال�سامل 

لذوي الحتياجات اخلا�سة 
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