
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذوي األطفال دمج يف املعوقني األطفال مجعيت جتربت
 قبم ما ملرحهت احلكوميت املدراس يف املتعددة اإلعاقاث

 انرياض مدينت يف املدرست

 **عبدالرحمن بن عبداهلل أباعود                                   *نبيل بن شرف المالكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 السعودية العربية المممكة الرياض، سعود، الممك جامعة الخاصة، التربية قسم المساعد، الخاصة التربية أستاذ*
 السعودية العربية المممكة الرياض، سعود، الممك جامعة الخاصة، التربية قسم المساعد، الخاصة التربية أستاذ**



452015
 

31 

 ذوي األطفال دمج يف املعوقني األطفال مجعيت جتربت
 قبم ما ملرحهت احلكوميت املدراس يف املتعددة اإلعاقاث

انرياض مدينت يف املدرست  

التعرف عمى تجربة جمعية األطفال : ىدفت ىذه الدراسة إلى الممخص
المعوقين في دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل 
المدرسة، والتعرف عمى اآلثار اإليجابية لمدمج، وتحديد أبرز المعوقات 
التي واجيت الجمعية في دمجيم. وتقديم توصيات ومقترحات تسيم 

بل المدرسة، وتطوير في تيسير دمج ىؤالء األطفال في مرحمة ما ق
الطرق المتبعة حالياً. واستخدم الباحثان البحث النوعي )مقابالت(، وتم 

مشاركًا من منسوبي الجمعية. وتوصمت الدراسة إلى عدد  14مقابمة 
من النتائج، أبرزىا: أن عممية الدمج ينتج عنيا آثار إيجابية متعددة، 

لميارات االجتماعية، أبرزىا: )الدعم النفسي لمطفل وأسرتو، وتطوير ا
والميارات المغوية، وتنمية االتجاىات اإليجابية نحو المعوقين(. 
وكشفت الدراسة عن أىم المعوقات التي واجيت الجمعية عند قياميا 
بعممية الدمج، منيا: )عدم وجود مرافقين مع األطفال ذوي اإلعاقات 
المتعددة في الروضات، وعدم توفر موصالت مخصصة لمروضات، 
باإلضافة إلى نقص المعممات المؤىالت، واتجاىات اآلخرين السمبية 
نحو المعوقين، وعدم تقبل األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة، ونقص 
الخدمات، وغياب البيئة المدرسية المالئمة لألطفال ذوي اإلعاقات 
المتعددة(. وفي ضوء نتائج الدراسة والمعوقات أوصت الدراسة بالقيام 

المجتمع بأىمية العناية باألطفال ذوي اإلعاقة، وتدريب  بــ )توعية
العاممين في ىذا المجال وتزويدىم بالميارات الالزمة، وتجييز البيئة 

 (.المدرسية
: جمعية األطفال المعوقين، الدمج، اإلعاقات الكممات المفتاحية

 .المتعددة، مرحمة ما قبل المدرسة
 . المقدمة1

تعدُّ مرحمة ما قبل المدرسة من المراحل الميمة في تعميم      
جميع األطفال؛ لكونيا تمثل مرحمة نمو واكتساب العديد من 
الميارات المعرفية، واالجتماعية، والتواصمية، والشخصية، 

والسموكية؛ وليذا نجد العمماء قد اعتنوا بيذه المرحمة بشكل 
، والبيئة التعميمية شامل من جميع النواحي، كالمنيج المناسب

ذا كان ىذا عاّمًا لكل  عداد معممي الطفولة المبكرة. وا  المالئمة، وا 
أطفال ىذه المرحمة، فإن االعتناء يزداد أىمية عند يتعمق 
باألطفال المعوقين، من خالل عمل برامج التدخل المبكر، 
واستخدام االستراتيجيات التعميمية المناسبة الحتياجاتيم وقدراتيم، 

شراك األسر في وضع الخطط والبرامج، بيدف الحد من تفاقم وا  
اإلعاقة لدييم، والمساىمة في تحسين نموىيم في مجاالت النمو 
المختمفة. وقد أقرَّت العديد من القوانين بالواليات المتحددة 

 Individuals with Disabilities Education)األمريكية

Act, IDEA, Part C and B) ميع المعوقين بأىمية دمج ج
في مدراس التعميم العام في البيئات األقل تقيدًا، بغضِّ النظر 

 .عن نوع إعاقتيم وشدتيا، كاإلعاقات المتعددة وغيرىا
بشكل عام:  (Mainstreaming) ويقصد بالدمج التربوي     

تعميم التالميذ ذوي اإلعاقة مع أقرانيم العاديين في البرامج 
النمائية والتربوية. وقد ذكر جانمو، شوارتز، ساندول، آلنديرسون، 

[ أن برامج الدمج يتم فييا مشاركة جميع األطفال 1] وكوتوم
المعوقين والعاديين في المنيج التربوي، واألنشطة، والبيئات 

م أصدر رئيس الواليات 1975اسبة. في عام التعميمية المن
والذي ينص عمى  94/142المتحددة األمريكية فورد قانون رقم 

تربية جميع األطفال المعوقين، ويعدُّ ىذا القانون من أىم القوانين 
في إحداث تعميم أفضل لممعوقين في مدارس التعميم العام. حيث 

األقل تقيدًا.  ضمن توفير تعميم عام مجاني مناسب في البيئات
م ُغيِّر مسمَّى ىذا القانون إلى قانون تربية 1990وفي عام 
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 Individuals with Disabilities) األفراد ذوي اإلعاقة

Education Act, IDEA) والحصول عمى أقصى درجة ،
 [. أما مصطمح الدمج الشامل2,3] ممكنة في بيئات التعمم العام

(Inclusion) ذوي اإلعاقة يدمجون  فيقصد بو أن التالميذ
بشكل كامل في فصول التعميم العام مع أقرانيم العاديين طيمة 
اليوم الدراسي، دون االقتصار عمى وقت جزئي. وتؤكد الدراسات 
عمى ضرورة مراعاة احتياجات وقدرات التالميذ ذوي اإلعاقات 
المتعددة؛ لذلك قد يدمجون لجزء من الوقت في فصول التعميم 

ا يتم تعميميم في بيئات مالئمة، كالفصول الممحقة العام، وبعدى
بالمدرسة العادية، مثل: غرفة المصادر، أو التعميم المجتمعي 

[4.[ 
دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل      

المدرسة يقابمو كثير من الجدل بين الباحثين. فعمى سبيل المثال، 
جراء مقابالت مع معممي بإ [5] قام سيري، دايفز، وجونسون

وأىالي األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة الذين تم دمجيم في 
رياض األطفال، واتضح من ذلك، أن األىالي لدييم رغبة قوية 
جدًا في دمج أطفاليم، وأنيم اكتسبوا العديد من الميارات 

 –المعرفية واالجتماعية، كما أظير المعممون اتجاىًا إيجابيًا 
ه عممية الدمج التي تمت، مع وضعيم بعض الشروط تجا -نسبياً 

وفقًا الحتياجاتيم وقدراتيم. ومن ىنا، إن عممية دمج األطفال 
ذوي اإلعاقات المتعددة في بيئات التعميم العام تتيح ليم فرصة 

 .[4]ساب العديد من الميارات المعرفية واالجتماعية والسموكيةاكت
 مشكمة الدراسة. 2

إن لخدمات التربية الخاصة والمساندة في مرحمة ما قبل      
المدرسة أثرًا كبيرًا عمى العممية التعميمية ومستوى نمو األطفال 
دراك ىذه األىمية إال أنو يالحظ نقصًا  المعوقين. ومع أىميتيا وا 
حادًا في توفر ىذه الخدمات في البيئات التربوية في مرحمة ما 

اإلعاقات المتعددة، وىذه إشكالية قبل المدرسة لألطفال ذوي 
يحب التغمب عمييا والتخمص منيا استنادًا إلى رؤى واقعية، 
يضاف إلى ذلك أن مشكمة ىذه الدراسة تتمثل في أىمية دمج 
ىؤالء األطفال في الروضات التعميمية مع أقرانيم العاديين 

الكتساب العديد من الميارات الضرورية في ىذا المرحمة 
 ].2] التعميمية، السموكية، االجتماعيةكالميارات 

ونظرًا لمشح الكبير في األدبيات والدراسات العممية التي      
تطرقت ليذا الجانب في العالم العربي، وبشكل خاص في 
المممكة العربية السعودية، ولعل سبب ىذه الندرة يعود إلى كون 

عربي اتجاه دمج ىؤالء األطفال في ىذه المرحمة في مجتمعنا ال
حديث نسبيًا؛ وىذا ما دفع الباحثين إلى إجراء ىذه الدراسة 
والشروع في تحديد مشكمة دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة 
في مرحمة ما قبل المدرسة مع أقرانيم العاديين. كما تبرز مشكمة 
الدراسة بوضوح في عدم وجود خدمات التربية الخاصة والمساندة 

سة لألطفال ذوي اإلعاقات المتعددة، أو في مرحمة ما قبل المدر 
وجودىا بشكل غير فّعال. ورأى الباحثان أن معرفة تجربة جمعية 
األطفال المعوقين سوف يساعد في تشخيص الواقع، والتعرف 
عمى النتائج اإليجابية وفقا لتجربة قائمة، ومن ثم تعميم ىذه 

 .التجربة عمى جميع مدارس مرحمة ما قبل المدرسة
 مة الدراسةأسئأ. 

 :تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية
السؤال األول: من خالل تجربة جمعية األطفال المعوقين في 
دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل 
المدرسة، ما أبرز اآلثار اإليجابية لدمج األفراد ذوي اإلعاقات 

 جمعية األطفال المعوقين؟المتعددة، من وجية نظر منسوبي 
السؤال الثاني: من خالل تجربة جمعية األطفال المعوقين في 
دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل 
المدرسة، ما أبرز المعوقات التي واجيت الجمعية عند قياميا 
بدمج األفراد ذوي اإلعاقات المتعددة، من وجية نظر منسوبي 

 معوقين؟جمعية األطفال ال
السؤال الثالث: ما أبزر التوصيات والمقترحات التي تسيم في 
تطوير وتحسين دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة 

 ما قبل المدرسة؟
 ف الدراسةاهد. أب

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تجربة جمعية األطفال     
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في مرحمة  المعوقين في دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة 
ما قبل المدرسة، وتحديد اآلثار اإليجابية لدمج ىؤالء األطفال. 
باإلضافة إلى الكشف عن أبرز المعوقات التي واجيت الجمعية 
عند قياميا بدمج ىؤالء األطفال. وتقديم التوصيات والمقترحات 
التي تسيم في تطوير وتحسين دمج األطفال ذوي اإلعاقات 

بل المدرسة في الجمعية. ومحاولة تعميم المتعددة في مرحمة ما ق
النتائج اإليجابية من ىذه التجربة عمى جميع مدارس مرحمة ما 
قبل المدرسة من أجل تحسين العممية التعميمية أثناء مراحل 

 .نموىم في ىذه المرحمة الميمة
 أهمية الدراسةج. 

تكمن أىمية ىذه الدراسة في التعرف عمى واقع الدمج في       
مرحمة ما قبل المدرسة لألطفال ذوي اإلعاقات المتعددة؛ ألن 
دمجيم مع أقرانيم العاديين يكسبيم العديد من الميارات 
عدادىم لممرحمة االبتدائية. كما تكتسب ىذه  الضرورية لنموىم وا 
الدراسة أىميتيا من ندرة الدراسات المتخصصة في دمج ذوي 

ة إلييا لشريحة مجتمعية اإلعاقات المتعددة، مع أىميتيا والحاج
يجب تفعيميا واستثمار طاقاتيا، ومساعدتيا عمى تجاوز إعاقاتيا 
وصواًل إلى تمبية احتياجاتيا؛ وكل ىذا يجعل القيام بمثل ىذه 
الدراسة أمرًا ممحًا. ولم يقف الباحثان عمى دراسات في ىذا 
 المجال في الحدود المكانية ليذه الدراسة، وال يوجد دراسة عممية
تطرقت إلى عممية الدمج في مرحمة ما قبل المدرسة لألطفال 

 .ذوي اإلعاقات المتعددة في المممكة العربية السعودية
وستسيم ىذه الدراسة في التعرف عمى واقع الدمج بشكل      

شامل وواضح، والعمل عمى تحديد المعوقات التي تحد من 
طفال، وتقديم تطبيق الدمج في مرحمة ما قبل المدرسة ليؤالء األ

توصيات لكيفية تجاوزىا والتغمب عمييا. من أجل تعميم النتائج 
ل إلييا. يضاف إلى ذلك أن ىذه الدراسة سوف  اإليجابية المتوصَّ
تسيم في التوصل إلى معمومات أكثر دقة عن واقع الدمج في 
ىذه البيئات، ومدى فعالية تطبيقو مع األطفال ذوي اإلعاقات 

بع واقع الدمج في مرحمة ما قبل المدرسة في المتعددة. ومن يتت
المممكة يجد أن ىذه البيئات تفتقر لألبحاث الكمية والنوعية التي 

تكشف عن مدى فعالية الدمج ونجاحو. وأخيرًا، سوف تترجم ىذه 
الدراسة بعض التوصيات والمقترحات من مقدمي خدمات التربية 

إلى إبراز الخاصة والمساندة في بيئات الدمج، باإلضافة 
المعوقات والحمول الممكنة في جعل بيئات مرحمة ما قبل 

 .المدرسة فّعالة لألطفال ذوي اإلعاقات المتعددة
 حدود الدراسةد. 

 .ىـ1436الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني لعام 
 .الحدود المكانية: اقتصرت عينة الدراسة عمى مدينة الرياض

 مصطمحات الدراسة: ه. 
  (Inclusion)  الشاملالدمج 
 يعرف الباحثان الدمج بأنو: تعميم جميع األطفال المعوقين      

في البيئات التعميمية  - بغض النظر عن نوع وشدة اإلعاقة -
مع أقرانيم العاديين، والحصول عمى جميع خدمات التربية 
الخاصة والمساندة في البيئات األقل عزاًل؛ وفقًا الحتياجاتيم 

 .وقدراتيم
  (Multiple Disabilities)  اإلعاقات المتعددة

من اإلعاقات  - )في وقت واحد( -كل ما يصاحب "      
الصمم المكفوفين، واإلعاقة الجسدية، الخ(  -)اإلعاقة الفكرية 

وىي إعاقات تؤدي إلى احتياجات تعميمية مكثفة ال يمكن 
استيفاؤىا في برامج التربية الخاصة لنوع واحد فقط من 

، 2011 إلعاقات" )قانون تربية األفراد ذوي اإلعاقة،ا
P.§300.8(c)(7)).) 

ويعرف الباحثان اإلعاقات المتعددة بأنيا نوع من اإلعاقات      
المزدوجة كـ )اإلعاقة الفكرية، واإلعاقة البصرية، والسمعية، 
واإلعاقة الجسدية أو الحركية( التي تحدث لمفرد؛ مما يؤدي إلى 

برامج خاصة بيم تناسب احتياجاتيم، ثم القيام  تصميم وتخطيط
بتنفيذىا. عمى أن اإلعاقات الحسية )اإلعاقة السمعية/البصرية 

 (.ال تندرج تحت اإلعاقات المتعددة
 Disabled Children جمعية األطفال المعوقين

Association (DCA)  
جمعية خيرية تتصدى لقضة اإلعاقة بشمولية، تحتضن "      

 3عبر مراكزىا المنتشرة في عدد من مناطق المممكة أكثر من 
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آالف طفل سنويًا. تقدم ليم برامج تعميمية وتأىيمية وعالجية 
متخصصة مجانية. إلى جانب الخدمات االستشارية والتدريبية" 

ددة بشكل كذلك، تيتم الجمعية بذوي اإلعاقات المتع [.6]
خاص، وشرط الحصول عمى الخدمات ىو وجود إعاقات متعددة 
كـ )اإلعاقة الفكرية، الشمل الدماغي( )اإلعاقة الفكرية، اإلعاقة 

 (.الحركة
  (Preschool)  مرحمة ما قبل المدرسة

تعرَّف ىذه المرحمة بأنيا مرحمة السنوات األولى من عمر      
وتشمل مرحمة الرضاعة، سنوات،  8األطفال من الميالد إلى 

وحديثي المشي، ومرحمة ما قبل المدرسة، ومرحمة التمييدي، 
 ].7والسنوات األولى من المرحمة االبتدائية ]

 الدراسات السابقةطار النظري و . اإل3
[ بإجراء دراسة متعمقة بمعرفة 8] قام ليبر وآخرون      

مرحمة ما قبل التأثيرات الرئيسة في بدء تطبيق برامج الدمج في 
المدرسة. ومن خالل ىذه الدراسة، تم إجراء مقابالت مع معممي 
ومديري ومزودي خدمات برامج التعميم )ما قبل المدرسة( في 

مدرسة حكومية، مطبقًا بيا الدمج الشامل في عدة أقاليم  18
مختمفة بأمريكا الشمالية؛ بيدف تحديد العوامل التي ساعدت أو 

امج الدمج الشامل في برامج تعميم ما قبل عرقمت نجاح تفعيل بر 
المدرسة لألطفال ذوي اإلعاقة. وخمصت نتائج الدراسة إلى أن 
منسوبي تمك البرامج أرجعوا نجاح الدمج الشامل في مؤسساتيم 
التعميمية إلى العاممين فيو بشكل أساسي. ويأتي بعد ذلك عوامل 

يم، وسياسة ثانوية مساعدة كتثقيف المجتمع، وتقديم التدريب ل
 .الدولة التي تؤثر في صناعة القرار

[ حول تحديد 9] وفي دراسة قام بيا كيمب وكارتير      
الميارات الضرورية لتطوير ونجاح الدمج في مرحمة رياض 
األطفال. ىدفت إلى التعرف عمى الميارات األساسية من أجل 

عالقة تكامل األداء التربوي الفّعال من قبل المعممين، ومعرفة ال
بين تصور المعممين وأداء األطفال في الميارات المختارة، 
باإلضافة إلى معرفة العالقة بين تصور المعمم لنجاح التكامل 

طفاًل،  33والدمج والميارات المختارة. تكونت عينة الدارسة من 

شيرًا، ممن لدييم إعاقات متوسطة  81إلى  66أعمارىم بين 
مين وأخذ تصور عن أداء األطفال إلى شديدة. ومن مقابمة المعم

في بيئات الدمج، خمصت الدراسة إلى عدد من النتائج، منيا: 
أن ىناك عنصرًا جوىريًا لنجاح المدرسة تتعمق إجمااًل بالفصول 
الدراسية، والميارات االجتماعية، واالعتماد عمى النفس. ومما 
سبق يتضح أن األطفال الذين قام معمموىم بتقييميم في آخر 
العام الدراسي عمى أنيم أكثر نجاحًا في االندماج كان لدييم 
سموك أفضل، واستجابوا بصورة أكبر لمجموعة االتجاىات عن 

 .ىؤالء الذين كانوا أقل نجاحاً 
[ 10] ومن الدراسات ما قام بيا كلٌّ من كيشيدا وكيمب     

حيث أجريا دراسة عن قياس قدر مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة 
ة الحادة في بيئات الطفولة المبكرة؛ بيدف تطوير مقياس الفكري

المشاركة الذي يمكن استخدامو عمميًا مع األطفال ذوي اإلعاقة، 
 .ومن بينيم األطفال الذين يعانون من إعاقة فكرية حادة

( 5تم تصميم واستخدام نظام سجل المشاركة الفردية لــ)      
ة وتسجيميا؛ لتحديد أطفال؛ من أجل مالحظة مشاركتيم الفردي

البرامج المناسبة ليم، مثال: )برامج األنشطة الروتينية، 
والتعميمات من شخص آلخر، واألنشطة المخطط ليا، واألنشطة 
االستياللية(. وخمصت نتائج ىذه الدارسة إلى ان مشاركة 
األطفال في األنشطة الروتينية كانت أفضل مقارنة بـ األنشطة او 

آلخر، األنشطة المخطط ليا، األنشطة التعميمات من شخص 
االستياللية إذا أن أقل مستوى من المشاركة كان في األنشطة 

 .المخطط ليا
[ دراسة حول 11] وأجرى كموران، تيمون، وفريمبون      

اإلعاقات وممارسات الدمج في مدراس ما قبل المدرسة في 
يري فردًا من مد ٤٥٣مدينة تورينتو. تكونت عينة الدراسة من 

مدارس ما قبل المرحمة االبتدائية. وىدفت الدراسة إلى إجراء 
مقابالت مع مديري تمك المدارس لمعرفة آرائيم حول مدى 
قبوليم لتسجيل األطفال ذوي اإلعاقة في مدارسيم. وتوصمت 
نتائج المقابالت إلى أن الطالب المسجمين من فئة ذوي اإلعاقة 

عينة الدراسة عدم %. وأظيرت 3 في تمك المدارس أقل من
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رغبتيم في دمج ىؤالء األطفال في مدارسيم. كما بينت أن 
مدارس التعميم العام لمرحمة ما قبل المدرسة غير قادرة عمى 
توفير خدمات مناسبة لذوي اإلعاقة إال بعد توفير الدعم في 

 .مدارسيم
[ دراسة عن تقييم مدى حاجة معممي 12] وأجرى ينق ىو      
لمرحمة ما قبل المدرسة لتمقي التدريب لمعمل مع ذوي التعميم 

معممًا لمرحمة ما قبل  267اإلعاقة. تكونت عينة الدراسة من 
التعميم. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دالة 
إحصائية لتصورات المعممين الحتياجاتيم التدريبية مقارنة ببقية 

حتياجات التدريبة المتغيرات األخرى. وتوصمت إلى أن اال
لممعممين تكمن في عدة مجاالت، وكميا مرتبطة بإدارة السموك، 
وكيفية تطوير الخطة التربوية الفردية، واستراتيجيات الدمج، 

 .والتواصل مع األسرة
[ حول 13وفي دراسة قام بيا دافني، ىوفمان، كريسا ]     

لصغار التقييم القائم عمى التواصل في مراحل النمو لألطفال ا
ذوي اإلعاقات النمائية. وىدفت ىذه الدارسة إلى عمل مقارنة 
بين استراتيجية متعددة النطاقات لتقييم العمر التطوري لألطفال 
الصغار الذين يعانون من عجز في النمو، والذين كانوا في 
خطر لمدة طويمة؛ معتمدين عمى التواصل المعزز والبديل، وبين 

 42 تواصل. تكونت عينة الدارسة مناستراتيجية معتمدة عمى ال
شيرًا، ممن يعانون عجزًا في  27-9طفاًل، تتراوح أعمارىم بين 

النمو. وخمصت الدراسة إلى أن االستراتيجية المعتمدة عمى 
التواصل أظيرت فعالية كبيرة لدى األطفال الصغار خالل العمر 
ة التطوري مقارنة بأسموب متعدد النطاقات. وأثبتت كذلك، أىمي

االستراتيجية المعتمدة عمى التواصل في التفريق بين إمكانيات 
األطفال الصغار، وتحديد الصعوبات الخاصة بيم، ووضع 

 .التدخالت لتحسن أدائيم المعرفي والسموكي
ومن الدراسات الميمة في مجال دمج األطفال الصغار      

ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة، دراسة 
[ المعنونة بخبرات األطفال الصغار 14] كروس-الين وكوراىن

ذوي اإلعاقات الشديدة في بيئات الدمج المبكرة. ىدفت إلى 

اكتشاف الخبرات االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة ممن 
يعانون من إعاقات حادة في إطار التعميم المبكر الشامل؛ عن 

تكونت العينة طريق إجراء مقابالت مع المعممين ومساعدييم. 
لدييم  3أطفال، ) 10معممين ومساعدييم ممن يدرسون  8من 

بدون إعاقات(. وأظيرت النتائج أن الخبرات  7إعاقات، و
االجتماعية التي يتمتع بيا المعممون كانت مساعدة بصورة 
أولية، وكانت متأثرة بصفات األطفال، وباألىداف التعميمية 

المعممون سعادة وتأثرًا إيجابيًا والنشاطات التي يمارسونيا. وأبدى 
نحو األطفال ذوي اإلعاقات الحادة أو الشديدة في بيئات التعميم 

 .الشامل
[ عن الممارسات 15] وفي دراسة لماكدونيل وآخرون     

الناشئة لمقراءة والكتابة ودعم األطفال ذوي اإلعاقة. وىي دراسة 
ما قبل مسحية، ىدفت إلى تقييم أداء معممي مدارس تعميم 

المدرسة، ومعرفة وجيات نظرىم حول تعميم ذوي اإلعاقة 
لميارات القراءة والكتابة. وقد بمغ عدد المستجيبين لالستبانة 

( معممًا ومعممة. وخمصت نتائج الدراسة إلى تمقي األطفال 254)
ذوي اإلعاقة التعميم بفصوليم الدراسية، وقدرتيم عمى استخدام 

األطفال ذوي اإلعاقة ميارات القراءة  استراتيجيات فاعمة لتعميم
والكتابة. كما توصمت الدراسة إلى أن اتجاىات معممي ما قبل 

 .مرحمة المدرسة إيجابية نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة
[ دراسة حديثة 16، أجرى ىيمبرت ]2014وفي عام      

تضمنت وجيات نظر الوالدين الذين لدييم أطفال صغار ذوي 
اديين حول التحاق أطفاليم بمدارس الدمج في مرحمة إعاقات/ الع

ما قبل المدرسة. واستخدم الباحث المنيج الكمي لعينة تكونت 
معاقًا(.  84أسوياء/ 64شخصًا لجميع األطفال ) 120من 

وأظيرت النتائج أن الوالدين في كال المجموعتين يتفقون عمى 
عاقات؛ أىمية الدمج وفعاليتو اإليجابية ألطفاليم ذوي اإل

 .الكتسابيم مجموعة من الميارات الضرورية لنموىم
 التعقيب عمى الدراسات السابقة

وفقًا لما تم عرضو في الدارسات السابقة، يمكننا استخالص 
 :اآلتي
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ٌيعد الدمج في مرحمة ما قبل المدرسة لألطفال ذوي اإلعاقات  .1
 .المتعددة إيجابيًا، ويحقق فوائد تربوية واجتماعية ليم

معظم الدراسات بينت اآلثار اإليجابية لمدمج في مرحمة ما  .2
قبل المدرسة لألطفال المعوقين عامًة، وذوي اإلعاقات المتعددة 

 ].11] خاصًة، باستثناء دراسة
ندرة الدراسات العربية التي تناولت الدمج في مرحمة ما قبل . 3

يين في المدرسة لألطفال ذوي اإلعاقات المتعددة مع أقرانيم العاد
 .المممكة العربية السعودية

تأكيد الدراسات عمى أىمية استخدام استراتيجيات التدريس  .4
المناسبة لألطفال ذوي اإلعاقات المتعددة من قبل معممات 

 .مرحمة ما قبل المدرسة
تغيير االتجاىات السمبية إلى إيجابية يساعد في نجاح عممية . 5

دة في مرحمة ما قبل الدمج لألطفال ذوي اإلعاقات المتعد
 .المدرسة

شددت كثير من الدارسات السابقة عمى أىمية التدريب . 6
المستمر، وتمبية االحتياجات التدريبية لمعممات األطفال ذوي 

 .اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة
معظم الدارسات السابقة بيَّنت بعض االحتياجات التربوية . 7

تذليل الصعوبات التي تبرز عند تطبيق  لممعممات التي تسيم في
عممية دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل 

 .المدرسة
 جرااات. الطريقة واإل4

 منهج الدراسةأ. 
تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تجربة جمعية األطفال 
المعوقين في دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما 

درسة، ومعرفة اآلثار اإليجابية لدمج ىؤالء األطفال. قبل الم
 :ولتحقيق ذلك طرحت الدراسة ثالثة أسئمة

من خالل تجربة جمعية األطفال المعوقين في دمج األطفال  (1)
ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة، ما أبرز 

جية اآلثار اإليجابية لدمج األفراد ذوي اإلعاقات المتعددة، من و 
 نظر منسوبي جمعية األطفال المعوقين؟

من خالل تجربة جمعية األطفال المعوقين في دمج األطفال  (2)
ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة، ما أبرز 
المعوقات التي واجيت الجمعية عند قياميا بدمج األفراد ذوي 
ل اإلعاقات المتعددة، من وجية نظر منسوبي جمعية األطفا

 المعوقين؟
ما أبزر التوصيات والمقترحات التي تسيم في تطوير  (3)

وتحسين دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل 
  المدرسة؟
 وتم اختيار منيجية بحث الظواىر النوعية، الفنومنولوجيا      

(Phenomenology)  إلجراء ىذه الدراسة، لكونو يسمط الضوء
[ أن جوىر 18] [. ويعتقد باتون17المجتمع اليومية ]عمى خبرة 

دراسة الظواىر يكمن في "تفاصيل ما يمقاه الناس، وكيف 
 . (P. 61)"يستفيدون مما قاموا بتجربتو

 (Phenomenology) ويعدُّ تصميم منيج عمم الظواىر      
مناسبا ألغراض البحث واألسئمة؛ نظرًا إلمكانية فيمو عمى أنو 

لظواىر ويسمط الضوء عمى طبيعة فيم المعممين عمم يدرس ا
لصفات الطالب الذين يعانون من اضطرابات اجتماعية، 

عاقات متعددة  .انفعالية، وا 
 مجتمع الدراسةب. 
تختمف العينة المنتقاة في البحث النوعي عن العينة      

[؛ ألن البحث الكمِّي يعتمد 19المستخدمة في البحث الكمي ]
عشوائية لتأكيد التعميم، أما البحث النوعي فيعنى عمى عينات 

وييتم باختيار العينة األفضل في تمثيل الظواىر الخاضعة 
أخذ عينات  -[ 20طبقا لـ] -لمفحص. ويتضمن البحث النوعي 

محددة وعممية، تساعد الباحثين في إيجاد المعطيات التي 
 .يحتاجيا لإلجابة عن سؤال البحث

ركين والراغبين في مقابمتيم في ىذه يتكون عدد المشا     
مشاركًا )إناث( بمختمف المؤىالت  14الدراسة النوعية من 

)بكالوريوس تربية خاصة، بكالوريوس تربية اجتماعية( من جميع 
منسوبي جمعية األطفال المعوقين في مرحمة ما قبل المدرسة 
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كمجتمع لمدراسة، في الفصل الثاني لمعام الدراسي 
 .ىـ1435/1436

 :إجراءات تطبيق الدراسة
من أجل تطبيق الدراسة، حصل الباحثان عمى خطاب من      

عميد كمية التربية بجامعة الممك سعود موجو إلى سعادة مدير 
مركز جمعية األطفال المعوقين بالرياض، من أجل تسييل 
ميمتيما في إجراء دراستيما النوعية عمى جميع مراكز الجمعية 

السعودية لمفصل الثاني من العام الدراسي بالمممكة العربية 
ىـ. وبناًء عمى ذلك، حصل الباحثان عمى إذن 1435/1436

من مدير جمعية األطفال المعوقين لتطبيق الدراسة في حدود 
الدراسة المشار إلييا سابقًا. ولم يتم اإلفصاح عن أسماء منسوبي 

ماًل الجمعية في ىذه الدراسة حفاظًا عمى ىوية المشاركين، وع
 .بمبدأ سريعة المعمومات المتبعة في الدراسات الميدانية

 :جمع البيانات
اعتمدت الدراسة عمى المقابمة المتعمقة كأداة لمدراسة، وىذه      

األداة ىي إحدى الطرق المتبعة في الحصول عمى معطيات 
نوعية غنية في الدراسة التجريبية لتحميل الظواىر. وبواسطتيا 

 نات ذات مغزى من عدد قميل من المشاركينُيحصُل عمى بيا
[21.[ 

تتمحور البيانات التي جمعيا الباحثان عن طريق المقابالت      
حول التعرُّف  (Semi-structured) المتعمقة شبو المنظمة

عمى تجربة الجمعية في دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة 
مفتوحة في في مدارس ما قبل المدرسة. وتم طرح ثالثة أسئمة 

"ىال  -1تمك المقابالت بأسموب تحاوري مع المشاركين، وىي: 
عن تجربة الجمعية في دمج األطفال  - من فضمك -أخبرتني 

ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة، وماىي 
 ".النتائج اإليجابية لذلك

 "ما اآلثار السمبية لدمج ىؤالء األطفال؟" -2
التوصيات والمقترحات لتحسين دمج ىؤالء ما أبزر "  -3

 "األطفال
 الت؛ ــــــلم يقم الباحثان بوضع أي إضافات عمى أسئمة المقاب     

لشعورىما أن األسئمة كانت واضحة لممشاركين، وليذا لم يطمب 
منيم القيام بأي توضيح حول أسئمة المقابمة. تراوحت مدة 

قام الباحثان  دقيقة. كما 22إلى  14المقابالت ما بين 
بتخصيص رمز رقمي لكل مشارك، وتدوين التاريخ والوقت 
ومكان المقابمة، لكنيما تحفظا عمى جميع التسجيالت 
والنصوص المكتوبة؛ من أجل أسباب تتعمق بالخصوصية 

 .والسرية. وتم تحميل محتويات جميع المقابالت بعد كتابتيا
 :تحميل البيانات

 منظور عمم دراسة الظواىريتم تحميل البيانات من      
(Phenomenology)  عمى شكل استقراء لزيادة الوعي بآراء

[. وتبدأ "التحميالت بقراءة مفصمة لنص المقابمة، 22المعممين ]
مع أخذ مالحظات باألفكار األولية لردود المشارك عمى اليامش 

[ إلى أن تمك 24[. من ناحية أخرى يشير ولينق ]23األيسر" ]
ستنبو الباحثين ألي أمور تأتى أثناء المقابالت، فقد المالحظات 

ينتج عن إعادة القراءة في كل مرة مالحظة عالقات جديدة بين 
 .استجابات المشاركين المختمفة

بدأ الباحثان في ىذه الدراسة النوعية بتحميل المعطيات عن      
طريق القراءة المكثفة لنصوص المقابالت، ومالحظة ما يجداه 

 ,Vam Kaam, 1959)معمومات ىامة طبقًا لنموذجمن 
[، والمتضمن عدة 25] الذي تم تعديمو من قبل (1987 ,1966

خطوات، القائمة األولية خاصة بالمصطمحات والعبارات التي 
، (Horizontalization)يستخدميا المشاركون، والتي تسمى بـ

ن قبل التقميص واالستبعاد من خالل تقييم العبارات المستخدمة م
أفراد عينة الدراسة، يمي ذلك تشكيل المجموعات )الثيمات، 

(Themes   طبقًا لمواضيع الدراسة، وأخيرًا المصداقية والتعرف
عمى المعمومات والعبارات ذات الصمة بموضوع الدراسة وحذف 
ما ال صمة ليا بمجموعات االستجابات. بعد ذلك تم ترميز 

ام الباحثان بجمع البيانات المعمومات طبقًا ألسئمة البحث، وق
المتعمقة بأسئمة الدارسة وفقًا الستجابات المشاركين، وعقد 
 المقارنة بينيا؛ طبقًا لمفيم المتعارف عميو، مع مراعاة خصوصية

 .المشاركين في ىذه الدراسة النوعية
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 نتائج. ال5
السؤال األول: من خالل تجربة جمعية األطفال المعوقين في 

اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل  دمج األطفال ذوي
المدرسة، ما أبرز اآلثار اإليجابية لدمج األفراد ذوي اإلعاقات 

 المتعددة، من وجية نظر منسوبي جمعية األطفال المعوقين؟
لإلجابة عن ىذا السؤال، قام الباحثان بتحميل إجابات المشاركين 

ؤال عمى عن السؤال األول ومناقشتيا. وتبين بعد طرح ىذا الس
أفراد العينة، أن ىناك إجماعًا شبو تام عمى أىمية الدمج في ىذه 
المرحمة، واإلشارة إلى العديد من اآلثار اإليجابية ليذه العممية، 
وتسميط الضوء عمى النقاط الميمة والخاصة باآلثار اإليجابية 
 :لتجربة دمج جمعية األطفال المعوقين، وبيانيا عمى النحو اآلتي

م النفسي لمطفل وأسرتو: ُلخصت استجابات منسوبي الدع -1
الجمعية في األثر اإليجابي النفسي والمعنوي لعممية دمج 
األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة 
لألسر وأطفاليم، وقد اتضح ىذا بشكل جمي في مقابالت 
منسوبي الجمعية؛ تقول إحدى منسوبات الجمعية: إن الدمج " 

حسن نفسيات األسر واألىالي بشكل واضح"، وأخرى تقول: ي
"شعور اآلباء بقدرة أبنائيم عمى العطاء والتقدم"، وىذا يؤكد عمى 
أىمية الدمج في ىذه المرحمة من الناحية النفسية والمعنوية 
ألولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة. يضاف إلى ذلك 

الو من الجمعية إلى مدرسة أن الطفل يشعر بالسعادة عند انتق
عادية مع أقرانو العاديين. ومن الميم اإلشارة إلى زيادة ثقة 
األطفال المعوقين بأنفسيم عند إدماجيم في المدرسة العادية، 
تقول إحدى منسوبات الجمعية: إن الدمج ساعد في "زيادة ثقة 
األطفال بأنفسيم عندما يتم دمجيم مع باقي األطفال العاديين"، 

ضاف أخرى: "الدمج المبكر لمطفل يزيد من ثقتو بنفسو وت
وقدراتو عمى تحمل المسؤولية". وىذه النصوص تؤكد أن عممية 
الدمج تعمل عمى استقرار الجانب المعنوي والنفسي، وتسيم في 

 .زيادة الثقة بالنسبة لألسرة والطفل
 تطوير الميارات االجتماعية: ُلخصت استجابات منسوبي -2

 ا ـــــن دمج ذوي اإلعاقة مع أقرانيم العاديين في مرحمة مالجمعية أ

قبل المدرسة يترتب عميو آثار إيجابية ويطور الميارات 
االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقات المتعددة. تقول إحدى 
منسوبات جمعية األطفال المعوقين: أن عممية الدمج يرافقيا 

االجتماعية "تطور في جميع الميارات األطفال اإلدراكية و 
ام بعممية الدمج، ويوضح أىميتو والنفسية"؛ ومثل ىذا يعزز القي

يجابياتو في تطوير الميارات االجتماعية لدى األطفال ذوي ا  و 
اإلعاقات المتعددة. وتضيف إحدى العامالت في الجمعية أن 
عممية الدمج تساعد في" تكوين صداقات بشكل أوسع مع 

ينعكس إيجابًا عمى ىؤالء  األطفال العاديين"؛ وىذا الشيء
األطفال في اكتسابيم العديد من الميارات التواصمية والمعرفية 
من خالل احتكاكيم بإقرانيم العاديين. كما تبين أن "الدمج يتيح 
ليم اإلفادة من الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية والتربوية" 

في  وتؤكد إحدى المشاركات في المقابمة أن ىذا الدمج يسيم
"إتاحة الفرصة لألطفال متعددي العوق باالختالط والتفاعل 
االجتماعي باألطفال العاديين، والشعور بعدم العزلة من 
االنطواء"، وىذه اإلجابات واالقتباسات تعطينا مؤشرنا إيجابيًا 
عمى أىمية الدمج ودوره في تطوير الميارات األساسية لدى 

الميارات االجتماعية، ىؤالء األطفال، كميارات التواصل، و 
 .وكذلك العديد من الميارات األخرى

تطوير الميارات التواصمية: ُلخصت استجابات منسوبي  -3
الجمعية في أن عممية الدمج تحدث أثرًا إيجابيًا في تطوير 
الميارات المغوية لألطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما 

العاديين. تقول إحدى قبل المدرسة أثناء دمجيم مع أقرانيم 
منسوبات الجمعية، إن ىذه العممية أدت إلى "تطوير النطق لدى 
األطفال بشكل ممتاز" وتضيف إحداىن: أن ىذه العممية تم من 
خالليا "التركيز بشكل أعمق عمى الميارات المغوية لمطفل ذوي 

عادية". وىذا يوضح أىمية االحتياجات الخاصة في المدارس ال
ياتو في تطوير الميارات المغوية وتنمية ميارات يجابا  الدمج و 

التواصل والنمو المغوي لدى األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة. 
وتوكد المشاركات عمى مدى االستجابة التي ترتبت عمى عممية 
الدمج، تقول إحدى منسوبات الجمعية: "استفاد كثير من األطفال 
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ادوا من تطور متعددي العوق الذين لدييم تأخر لغوي، واستف
نموىم المغوي، وتعمم كممات جديدة من أقرانيم العاديين". وىذا 
يعزز ما أشرنا إليو سابقًا في أىمية الدمج وآثاره اإليجابية عمى 
الطفل وأسرتو من جميع النواحي )النفسية، التربوية، االجتماعية، 

 (.المغوية
 االتجاىات اإليجابية نحو المعوقين: ُلخصت استجابات -4

منسوبي الجمعية في األثر اإليجابي في تغيير االتجاىات نحو 
األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة أثناء 
دمجيم مع أقرانيم العاديين. حيث ذكرت إحدى منسوبات 
الجمعية، أن عممية الدمج "تغير االتجاىات نحو األطفال 

بي". وال شك أن ىذا المعاقين من الطالب والمعممين بشكل إيجا
التغير اإليجابي ساعد في تطوير العممية التعميمة ليؤالء 
األطفال، وأسيم في تحسن أدائيم خالل اليوم الدراسي. ومن 
اإلجابات الدالة عمى أن عممية الدمج حققت فوائد قول إحداىن: 
"ساعد احتكاك األطفال ذوي العوق المتعدد في تحسين اتجاىات 

ن نحو أقرانيم المعوقين وتقبميم والعكس كذلك". األطفال العاديي
وأضافت أخرى أن عممية الدمج "تساعد عمى تقبل المجتمع 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة." ويتبين من استجابات 
منسوبات الجمعية، الدور الذي تؤديو عممية الدمج في تحسين 

تقبل المنظومة التربوية والتعميمية واالجتماعية، واإلسيام في 
يجاد بيئة يتعرض فييا األطفال ذوو  األطفال المعوقين، وا 
اإلعاقات المتعددة إلى خبرات متنوعة ومؤثرات مختمفة تساعدىم 
عمى تكوين مفاىيم صحيحة عن العالم الذي يعيشون فيو. 
إضافًة، إلى كون ذلك يسيم في تغيير االتجاىات السمبية نحو 

لطفل في بيئة مبكرة ليتمقى المعوقين، وبناء الوعي بأىمية دمج ا
 .نفس الخدمات التي يتمقاىا في المنزل

السؤال الثاني: من خالل تجربة جمعية األطفال المعوقين في 
دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل 
المدرسة، ما أبرز المعوقات التي واجيت الجمعية عند قياميا 

 ة، من وجية نظر منسوبيبدمج األفراد ذوي اإلعاقات المتعدد
 جمعية األطفال المعوقين؟

لإلجابة عن ىذا السؤال، قام الباحثان بتحميل إجابات المشاركين 
لمسؤال الثاني، ومناقشتيا. ومن خالل طرح ىذا السؤال عمى 
أفراد العينة، تبين أن ىناك العديد من معوقات دمج األطفال 

مدرسة، وأبرز ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل ال
 :المعوقات من خالل تجربة دمج جمعية األطفال المعوقين، ىي

عدم وجود مرافقين مع األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة  -1
بالروضات: تبين ىذا بعد استخالص استجابات منسوبي 
الجمعية حول معوقات عممية دمج األطفال ذوي اإلعاقات 

ىذا العائق بشكل  المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة، وبدا
واضح في إجابات أفراد العينة تقول إحداىن أن من المعوقات: 
"عدم وجود مرافقين لألوالد في المدارس لمصاحبتيم لدورات 
المياه، وحاليًا يوجد )عمال نظافة( وىذا غير معقول!.". ويتضح 
من ذلك، أىمية وجود مرافقين؛ نظرا لمدور الذي يؤدونو في 

وقياميم بمساعدة ىؤالء األطفال في تطوير  خدمة ىذه الشريحة
وتحسين مياراتيم االستقاللية. وتضيف إحداىن: "عدم توفر 
مربي )ذكور( ومربية )إناث( في المدارس لتمبية احتياجاتو 
الخاصة )الدخول لمحمام(". واستنادًا إلى ىذه االستجابات التي 

تفعيل  أظير المشاركون في المقابمة يعد ىذا أحد المعوقات في
عممية الدمج في مرحمة ما قبل المدرسة، وأنو البد من وجود 
مرافقين في الروضات يسند إلييم خدمة األطفال في دورات 
المياه، واألكل والشرب. وقد ذكرت إحدى المشاركات نقطة ميمة 
حيال ذلك ونصت عمى أن "عدم وجود عامالت مرافقات لبعض 

يترتب عميو غياب  األطفال يضطر األم لمحضور معو، وىذا
الطفل المتكرر بسبب انشغال األم في شؤون المنزل والعائمة". 
يتبين من ىذه اإلجابة أىمية وجود المرافقات في نجاح عممية 

 .الدمج وتحقيقيا ألىدافيا بصورة فعالة
عدم توفر المواصالت لمروضات: ُلخصت استجابات  -2

فال ذوي منسوبي الجمعية حول المعوقات لعممية دمج األط
اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة ومنيا )صعوبة 
المواصالت(، وذكرت إحدى منسوبات الجمعية أن "عدم توفر 
المواصالت لمراحل رياض األطفال في الروضات" يشكل عائقًا 
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أمام عممية الدمج. وىذا يشير إلى أىمية توفر المواصالت 
لى الروضة، ومتى توافر ليؤالء األطفال من أجل الذىاب من وا  

ذلك وتم تجاوز ىذا العائق سيتم تحسن العممية التعميمية وتييئة 
 .البيئة النفسية لألطفال لمتعمم

نقص المعممات المؤىالت في التعامل مع األطفال ذوي  -3
اإلعاقات المتعددة: أشار منسوبو جمعية األطفال المعوقين إلى 

لمتعامل مع األطفال  أن ىناك نقصًا في المعممات المؤىالت
ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة. تقول إحدى 
منسوبات الجمعية: ىناك "ندب من معممات الجمعية لمروضات 
لعدم وجود معممات يستطعن التعامل مع أطفال تعدد العوق"؛ 
وتبين من ىذا ضرورة وجود معممات متخصصات في اإلعاقات 

معرفة باالستراتيجيات المستخدمة في  المتعددة، وأن يكن عمى
التدريس والميارات األخرى. وأكدت ىذا إحدى المشاركات 
بقوليا: "عدم توفر معممات متخصصات في المدارس الستيعاب 
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة"؛ ويدعم ىذا قول إحدى 
منسوبات الجمعية إن من المعوقات: "عدم تأىيل المعممات 

مدارس العادية عمى التعامل مع األطفال ذوي والطالبات في ال
تعدد العوق". وىذا التأكيد يجعل من ىذا العائق ظاىرة بارزة 
مدركة لمجميع يجب التخمص منو؛ ألن عدم توفر معممات 
متخصصات في المدارس الستيعاب الطالب ذوي االحتياجات 
الخاصة يؤدي إلى نقص في الخدمات المقدمة ليم وعدم 

 .شموليتيا
اتجاىات اآلخرين السمبية وعدم تقبل األطفال ذوي اإلعاقات  -4

المتعددة: تبين ىذا بعد تمخيص استجابات منسوبي الجمعية 
حول المعوقات لعممية دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في 
مرحمة ما قبل المدرسة، وقد اتضح ىذا من مقابالت منسوبي 

ن يكون مدير المدرسة الجمعية، تقول إحداىن: "في بعض األحيا
أو الروضة غير متقبل لوجود طفل معاق في المدرسة"، وتقول 
أخرى: "االتجاىات السمبية من بعض معممي األطفال العاديين 
من اإلعاقة من المعاقين". يتضح من استجابات منسوبي 
الجمعية أن ىناك اتجاىًا سمبيًا لتقبل الطفل المعاق عامَة، وذوي 

ة خاصًة. وتبين كذلك من استجاباتيم أن من اإلعاقات المتعدد
أىم المعوقات حيال دمج ىذه الفئة ىو عدم اقتناع األىل في 
الدمج لصغار السن، والتركيز عمى البرامج التأىيمية من البرامج 
التعميمية، وعدم رغبتيم في الدمج بسبب عدم توفر جميع 

ة. الخدمات التأىيمية في روضات الدمج ومقارنتيا بالجمعي
وأشارت عينة الدراسة أن ىناك عدم تقبل من بعض معممات 
رياض األطفال لعممية الدمج، باإلضافة إلى عدم معرفتين 
بكيفية التعامل مع أطفال ذوي العوق المتعدد. لكن، إحدى 
منسوبات الجمعية ذكرت أنَّ "رفض المجتمع ككل في البداية 

رة تقبل طفل كان لو أثر سمبي عمى الدمج، وبعد ذلك أصبح فك
معاق في المدرسة شيئًا مألوف". ومن استجابة عينة الدراسة 
يتبين أن ىناك تقباًل حيال دمج ىذه الفئة في الروضات مع 

 .األطفال العاديين
نقص الخدمات وغياب البيئة المدرسية المالئمة لألطفال  -5

ذوي اإلعاقات المتعددة: ُلخصت استجابات منسوبي الجمعية 
حول المعوقات لعممية دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في 
مرحمة ما قبل المدرسة، والمتعمقة بالتجييزات المدرسية والبيئة 

مقابالت منسوبي الجمعية المالئمة لتعمم ىذه الفئة، واتضح من 
أن ىذا النقص يشكل عائقًا، تقول إحدى منسوبات الجمعية: 
"ىناك بعض المدارس غير مؤىمة لدمج أطفال الجمعية"، وتقول 
أخرى: "بعض المدارس غير مجيزة الستقبال مزدوجي اإلعاقة؛ 
وىذا يؤخر التحاق األطفال". يتضح من استجابات منسوبات 

البيئة المدرسية وتجييزاتيا لدمج األطفال الجمعية عدم مالءمة 
ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة. وأشار بعض 
أفراد العينة أن من معوقات نجاح الدمج ىو عدم تييئة المباني 
لمروضات، ومن ذلك الممرات والمالعب ودورات المياه، التي 

يم. يضاف تتناسب مع قدرات ذوي اإلعاقات المتعددة واحتياجات
إلى ذلك أن أغمب منسوبات الجمعية ركزن استجاباتين عمى 
المعوقات الخاصة بالبيئة المدرسية، نحو: عدم تجييز المدارس 
بشكل مالئم الحتياجات أطفالنا، من ناحية األرض المسطحة 
وخموىا من المطبات، وتجييزىا من ناحية الفصول والكراسي، 
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ة ىؤالء األطفال، وعدم توفر وعدم توفر الوسائل الالزمة لدراس
الخدمات الالزمة لذوي اإلعاقة )خدمات شخصية(، وقمة 
الخدمات المتوفرة لخدمة ىؤالء األطفال، وعدم تجييز دورات 

 .المياه بشكل كافٍ 
السؤال الثالث: ما أبرز التوصيات والمقترحات التي تسيم في 

رحمة تطوير وتحسين دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في م
 ما قبل المدرسة؟

لإلجابة عن ىذا السؤال، قام الباحثان بتحميل إجابات المشاركين 
عن السؤال الثالث، ومناقشتيا. ومن طرح ىذا السؤال عمى أفراد 
العينة، تبين أن ىناك إشارة إلى العديد من التوصيات 
والمقترحات في تطوير وتحسين دمج األطفال ذوي اإلعاقات 

 :مة ما قبل المدرسة، نعرضيا عمى النحو اآلتيالمتعددة في مرح
االىتمام بالتوعية باألطفال ذوي اإلعاقة: أىم التوصيات  -1

والمقترحات التي أظيرتيا استجابات منسوبي الجمعية في سبيل 
تحسين عممية دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة 

ىذا من ما قبل المدرسة التوعية بذوي اإلعاقة، وقد اتضح 
مقابالت منسوبي الجمعية. تقول إحداىن البد من "نشر الوعي 
الثقافي في جميع وسائل اإلعالم بضرورة وأىمية الدمج، واآلثار 
اإليجابية التي ينتج منيا الدمج" وتؤكد أخرى عمى ضرورة "تييئة 
أىالي األطفال قبل دمج الطفل؛ ليسيل تقبل فكرة الدمج عندىم". 

منسوبي الجمعية عمى توعية األسر بأىمية وبيذا يتبين حرص 
الدمج وفائدتو عمى أطفاليم في البيئة المدرسية واالجتماعية. 
وتركزت استجابات منسوبي الجمعية عمى أىمية تثقيف 
المجتمع، بحيث يصبح أكثر وعيًا بإمكانيات ومواصفات ىذه 
الفئة، وكيفية التعامل معيم، وكذلك إقامة برامج توعية لمعممات 
األطفال العاديين باإلعاقة، وأىمية الدمج؛ من أجل تحقيق تعديل 

 .االتجاىات السمبية لدى بعض المعممات
التدريب: ركزت استجابات منسوبي الجمعية عمى أىمية  -2

تدريب المعممات الالتي يعممن مع األطفال ذوي اإلعاقات 
المتعددة. وأشارت إحداىن إلى أنو يتحتم "تدريب معممات 

ات والمدارس التربية الخاصة، وكيفية تدريس أطفال الروض

متعددي العوق" ونصت أخرى عمى ضرورة "توفير دورات 
لممعممات رياض األطفال، وبيان كيفية التعامل مع أطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة". ويتضح من استجاباتيم أىمية توفر 
دورات تدريبية لكيفية التعامل مع األطفال ذوي اإلعاقات 

متعددة في البيئة المدرسية. وركزت أغمب استجابات منسوبي ال
الجمعية عمى إقامة دورات ومحاضرات تثقيفية لممعممات، 
ودورات تدريبية مخصصة لكيفية التعميم والتعامل الجيد ليذه 
الفئة، وباإلضافة إلى إيجاد داخل الفصل معممات ذات تخصص 

الجمعية في  في مجال تعدد العوق. ُلخصت استجابات منسوبي
أىمية تأىيل الكادر التعميمي في المدرسة العادية، وبيان كيفية 
التعامل مع األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة، وكيفية تدريس 
وتعميم ىذه الفئة العديد من الميارات األساسية في مرحمة ما قبل 

 .المدرسة
تييئة البيئة المدرسية الخالية من الحواجز: ركزت استجابات  -3

منسوبي الجمعية عمى أىمية تييئة البيئة المدرسية لدمج األطفال 
ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسية. وعدم 
التييئة يشكل عائقًا، تقول إحدى منسوبات الجمعية البد من 
"التزام الوزارة بصورة أكبر في تييئة جميع المدارس الستقبال 

اقة الحركية". وأشارت إحداىن الشمل الدماغي لألطفال ذوي اإلع
إلى ضرورة "تجييز المدرسة من حيث مرافقيا "معممييا" بحيث 
تصبح بيئة اجتماعية مناسبة بشكل عام، وبيئة مدرسية مناسبة 
بشكل خاص". لقد ركزت استجابات أفراد العينة عمى أىمية 
تجييز مدارس ما قبل المدرسة أو الروضات بجميع اإلمكانات 

سبيل دمج ىذه الفئة مع أقرانيم العاديين. حيث المادية في 
ُلخصت استجابات منسوبي الجمعية في أىمية توفير البيئة 
الصفية بما يتالءم مع احتياجات الطفل من دورة المياه، الصف، 
وساحة الممعب، وباإلضافة إلى أىمية توفير فصول مساندة، 

لمدمج.  ومعممين متجولين لتقديم الخدمات في المدارس المؤىمة
ومن األمثمة عمى ذلك قول إحدى المعممات بضرورة "وجود 
منزلقات لسيولة حركة العربية عند الصعود والنزول منو". وبيذا 
يتضح أن تجييز وتعديل جميع الروضات ميمٌّ جدًا لتسييل 
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عممية دمج ىؤالء األطفال، فمن خالل ذلك يستطيع الطفل أن 
 .تياجاتو وقدراتويتعمم في بيئة تعميمية مناسبة الح

أىمية وجود مرافقين: ُلخصت استجابات منسوبي الجمعية  -4
في التأكيد عمى ضرورة وجود مرافقين بالروضات لمساعدة 
األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في شؤون حياتيم الروتينية في 
البيئة المدرسية، تقول إحدى المشاركات بأنو البد من "توفير 

ألطفال؛ حتى ال تضطر األم عامالت الروضة خاصة ل
الحضور مع الطفل يوميًا". وجميع استجابات أفراد العينة ركزت 
عمى أىمية توفير مربيات لتمبية االحتياجات الخاصة لألطفال 

 .ذوي اإلعاقات المتعددة
توفر المواصالت: ركزت استجابات منسوبي الجمعية عمى  -5

ج األطفال أىمية توفر المواصالت من أجل تسييل عممية دم
ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة، وىذا التأكيد 
بيٌِّن في إجاباتين، ومن أمثمة ذلك قول إحداىن بضرورة "توفير 
حافالت خاصة باألطفال في المدارس مجيزة حسب 
االحتياجات"؛ ويتبين من ىذا أن الموصالت من األمور اليمة 

ىؤالء األطفال في مرحمة ما التي تساعد في إنجاح عممية دمج 
قبل المدرسة. وقد ركزت جميع استجابات أفراد العينة عمى 
أىمية ىذه الموصالت في اإلسيام باالرتقاء بمستوى األطفال 
ذوي اإلعاقات المتعددة في جميع المجاالت التعميمية والسموكية 
واالجتماعية، وأن توافرىا سيسيم في تذليل جميع الصعوبات في 

 .دمجو في المدرسة ومن ثم المجتمععميمة 
أىمية التواصل مع المؤسسات التعميمية األخرى: ُلخصت  -6

استجابات منسوبي الجمعية في أىمية التواصل بين الجمعية 
والمدارس األخرى وكذلك الزيارات المستمرة بيدف مساعدة 
األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة لمحصول عمى الخدمات 

ما قبل المدرسة مع أقرانيم العاديين. حيث  المناسبة في مرحمة
ذكرت إحدى منسوبات الجمعية البد من "دعوة المدارس 
والروضات لمحضور نشاط مع أطفال الجمعية والدمج المدمج 
لدييم". وذكرت أخرى أىمية "أن يكون ىناك تعاون أكثر بين 
الجمعيات وبين وزارة التعميم"، وذلك بيدف تبادل الخبرات 

مات حول تعميم ىذه الفئة. أيضًا، أحداىن ذكرت انو البد والمعمو 
من التواصل مع األسرة واإلدارة المدرسية بيدف تطور األطفال 

 .ذوي اإلعاقات المتعددة
 مناقشة النتائج. 6

سعت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى تجربة جمعية       
المتعددة في األطفال المعوقين في دمج األطفال ذوي االعاقات 

مرحمة ما قبل المدرسة، والتعرف عمى اآلثار اإليجابية لدمج 
ىؤالء األطفال. كذلك، التعرف عمى أبرز المعوقات التي واجيت 
الجمعية. يمكننا استنتاج أن ىناك مجموعة من العوامل اإليجابية 
المترتبة عمى دمج األطفال الصغار ذوي اإلعاقات المتعددة في 

لمدرسة، وىذه النتيجة تتفق مع دراسة ليبر مرحمة ما قبل ا
[. وىذا يعكس أىمية دمج ىؤالء األطفال مع أقرانيم 8] وآخرون

العاديين في الروضات الكتساب الميارات الضرورية في عدة 
مجاالت، كالتعميمية، السموكية، االجتماعية، والتواصمية. كما 

دمج في وضحت الدراسة الحالية الفوائد المرجوة من عممية ال
مرحمة ما قبل المدرس، والمتمثمة في الدعم النفسي لمطفل، 
وتطوير الميارات االجتماعية والمغوية ليم، ومن ثم تغيير 
االتجاىات السمبية إلى إيجابية نحو األطفال المعوقين بشكل 
عام، وذوي اإلعاقات المتعددة بشكل خاص، وىذا يتفق مع ما 

 ].16] توصمت إليو دراسة ىيمبرت
وأظيرت النتائج أن منسوبي الجمعية يشعرون بالسعادة      

حيال دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل 
المدرسة، وأن ذلك يحسن من مياراتيم التعميمية، والمغوية، 
واالجتماعية، والسموكية، في البيئة المدرسية بشكل خاص، وفي 

 مع دراسة ىنالين وكوراالمجتمع بشكل عام، وىذه النتيجة تتفق 
[. وتبين من 13وكذلك دراسة دافني وآخرون ] [14كروس ] -

الدراسة الحالية أن ىؤالء األطفال يظيرون تحسنًا كبيرًا عند 
دمجيم مع أقرانيم العاديين في مرحمة ما قبل المدرسة؛ مما أدى 
إلى سعادة المعممين وتأثرىم اإليجابي تجاه األطفال ذوي 

 ادة أو الشديدة في بيئات التعميم الشامل في مرحمة اإلعاقات الح
 ].15] ما قبل المدرسة، وىذا يتفق مع دراسة لماكدونيل وآخرون
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كما أظيرت بعض استجابات أفراد العينة عدم التوافق مع       
[ حيال االتجاىات نحو تعميم وتقبل 11] دراسة كموران وآخرون

وضات مع أقرانيم األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في الر 
العاديين في البيئة المدرسية؛ وربما عاد ذلك لعدم معرفتيم 
بخصائص األطفال ذوي اإلعاقة، وعدم اإللمام باستراتيجيات 
التدريس الفًعال مع ىؤالء األطفال، وقد يعزى سبب ذلك إلى قمة 
الوعي بأىمية دمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة والحصول 

ممة في المدرسة العادية في الحي القريب من عمى الخدمات الشا
األسرة، وىذا ما ذكره منسوبو الجمعية حول أىمية التوعية حيال 
تقديم خدمات التربية الخاصة في مرحمة ما قبل المدرسة 

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة
وكشفت النتائج أن ىذه الدراسة الحالية توضح الحاجات       

ي اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما التدريبية لمعممات األطفال ذو 
[ حيال أىمية 12] قبل المدرسة، وىذا يتوافق مع دراسة ينق ىو

توفير الدورات التدريبية وبيان كيفية استخدام االستراتيجيات 
التعميمية مع األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في فصوليم 
 الدراسية. وىذا يبين ضرورة توفير التدريب المستمر لممعممات
اآلتي يتعاممن مع ىؤالء األطفال، بيدف المساعدة في نجاح 
عممية دمجيم مع األطفال العاديين في مرحمة ما قبل المدرسة، 

 ].8كما توصمت أيضًا نتيجة دراسة ليبر وآخرون ]
وأكدت نتائج الدراسة الحالية عمى أىمية تجييز البيئة       

ة مع ٌأقرانيم المدرسية لدمج األطفال ذوي اإلعاقات المتعدد
العاديين في مرحمة ما قبل المدرسة، وىذا يتفق مع ما تم 

[، حيث تركزت معظم 9التوصل إليو في دراسة كيمب وكارتير ]
استجابات أفراد العينة حول أىمية تييئة البيئة المدرسية لتعمم 
ىؤالء األطفال، ومن ثم نجاح عممية الدمج في إكسابيم العديد 

ية األساسية )النمائية، السموكية، التعميمية، من الميارات الضرور 
االجتماعية( لمرحة نموىم. وىذا أيضًا يتوافق مع ما توصمت 

 ].16إليو دراسة ىيمبرت ]
 ُلخصت استجابات أفراد العينة في ىذه الدراسة الحالية      

عمى أىمية التواصل بين جميع العاممين في مرحمة ما قبل 
األسر واألشخاص الميتمين بالتعميم المدرسة أو الروضات وبين 

كوزارة التعميم، وىذه النتيجة تتوافق مع ما توصمت إليو دراسة 
في أن عميمة التواصل بين جميع الميتمين بمجال  [12ينق ىو ]

التربية الخاصة أمًر ضروريًا لنجاح عممية دمج األطفال ذوي 
ؤكد اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة. وىذا ما ت

عميو معظم استجابات منسوبي الجمعية حيال أىمية التواصل 
المستمر بين الجيات ذات العالقة وبين األسر لتقديم جميع 

 .الخدمات المالئمة في بيئات الدمج في الروضات
مما اتفقت عميو أن استجابات أفراد العينة الحالية تؤكد       

اإلعاقة، وتغيير أىمية التوعية وتثقيف المجتمع باألفراد ذوي 
االتجاىات السمبية إلى إيجابية، األمر الذي ساعد عمى تطوير 
وتحسين عممية الدمج في مرحمة ما قبل المدرسة لألطفال ذوي 

مع العديد من الدراسات  - كمياً  –اإلعاقات المتعددة. وىذا يتفق 
 ؛ كيمب[15] [؛ لماكدونيل وآخرون8] مثل: ليبر وآخرون

[. ومن ىنا يتضح دور التوعية وتثقيف المجتمع في 9وكارتير ]
نجاح عممية الدمج ليؤالء األطفال مع أقرانيم العاديين في 
الروضات واكسابيم الميارات التي يحتاجونيا في ىذه المرحمة 

 .بالمثل كأقرانيم العاديين
كما أظيرت نتائج ىذه الدراسة الحالية أىمية الدمج في       
وتحسين الميارات االجتماعية والمغوية لألطفال ذوي  تطوير

اإلعاقات المتعددة في مرحمة ما قبل المدرسة. وتبين من 
استجاباتيم دور الدمج في تطوير ىذه الميارات عن طريق 
مشاركة أقرانيم العاديين في مجموعة من األنشطة الروتينية 
والصفية التي من شأنيا المساعدة في تطور الميارات 

الجتماعية المغوية. إضافًة إلى أن التفاعل االجتماعي ا
والتواصمي بين األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة وأقرانيم العاديين 
ساعد في تحسن كبير في ميارتيم االجتماعية والمغوية في البيئة 
الصفية واألسرية والمجتمعية. وىذه النتيجة تتوافق مع ما تم 

 ].10وكيمب ] التوصل إليو في دراسة كيشيدا
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 التوصيات. 7
بعد التعرف عمى واقع تجربة جمعية األطفال المعوقين في دمج 
األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة في المدراس الحكومية لمرحمة 
ما قبل المدرسة في مدينة الرياض، ومعرفة واقعة ىذه العممية 
خفاقاتيا والمعوقات التي اعترضيا، واستنادًا إلى  بنجاحاتيا وا 
نتائج الدراسة يضع الباحثان مجموعة من التوصيات بيدف 
زيادة العناية بيذه الشريحة محل الدراسة، وأبرز التوصيات 

 :والمقترحات، ىي
ضرورة إعداد معممات تربية خاصة لمرحة ما قبل المدرسة . 1

إعدادًا جيدًا لمتعامل مع األطفال الصغار ذوي اإلعاقات 
 .في الروضاتالمتعددة في البيئة الصفية 

إقامة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لممعممات . 2
اآلتي يعممن مع األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة، وتدريبين 
عمى كيفية القيام بميارة التدريس وفق استراتيجيات التدريس التي 

 .تناسب ىذه الفئة
ضرورة توفير وسائل موصالت لألطفال ذوي اإلعاقات . 3

ددة؛ لتسييل عممية دمجيم في المدراس العامة في مرحمة المتع
 .ما قبل المدرسة مع أقرانيم العاديين

تقديم التوعية الشاممة وتثقيف المجتمع باألفراد ذوي اإلعاقة، . 4
وبيان ما ليم من حقوق وخدمات تساعد في اندماجيم في البيئة 

 .المدرسية وكذلك المجتمع
تيجية العامة تشمل تجييزات وضع خطة وتضمينيا االسترا. 5

جميع الروضات، وبالتسييالت المالئمة لألطفال ذوي اإلعاقات 
المتعددة، سواء كانت تربوية تعميمية، أو مادية من خالل البيئة 
الصفية؛ من أجل مواجية الصوبات التي يعانون منيا أثناء 

 .تواجدىم في الروضة
ميم ينص عمى البد من أن يكون ىناك قرار من وزارة التع. 6

توفير أماكن مخصصة لممعاقين في الروضات والحضانات 
 .لتسييل عممية الدمج

التشجيع عمى الزيارات الميدانية لمرحمة ما قبل المدرسة من . 7
قبل األسر، الباحثين، صناع القرار، المختصين في مجال 

التربية الخاصة، وذلك لموقوف عمى جميع الصعوبات والتحديات 
األطفال ذوي اإلعاقات المتعددة التي تحول دون  التي تواجد

 .دمجيم بشكل ناجح
قامة مسابقات بين المدارس . 8 رصد جوائز تشجيعية تنافسية وا 

التي يتوافر فييا دمج ولو جزئي، عمى أن يركز عمى نسبة 
 .التقبل من جانب المعممين واإلدارة المدرسية، والطالب

ي اإلعاقات المتعددة أثناء البد من وجود مرافقات لألطفال ذو . 9
تواجدىم بالروضات، وذلك لالىتمام بيم ورعايتيم ومساعدتيم 

 .عمى تمبية جميع احتياجاتيم الخاصة
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THE EXPERIENCE OF DISABLED CHILDREN'S 

ASSOCIATION (DCA) IN INTEGRATION OF 

YOUNG CHILDREN WITH MULTIPLE 

DISABILITIES IN PUBLIC PRESCHOOLS IN 

RIYADH CITY 

         NABIL S ALMALKI                                 ABDULRAHMAN A ABAOUD 

               

Abstract_This study aimed to identify the experience of Disabled Children's Association in children with 

multiple disabilities integration in the preschools, and identifying the positive effects of integration as 

well as the main obstacles faced by the Association regarding the integration. In addition, to obtaining 

the most outstanding recommendations and suggestions to develop and improve these children 

integration in the pubic preschools. The researchers conducted the qualitative approach (interviews) by 

holding interviewing with 14 participants from Disabled Children's Association employees. The study has 

concluded a number of resulted through the three sections. There were many positive effects of 

integration (psychological support for the child and his family, the development of social skills, the 

development of the language skills, positive attitudes toward children with disabilities). But, there were a 

number of obstacles represented in (lack of companions with multiple disabilities children at preschools, 

lack of transportation in particular to the preschools, lack of qualified teachers, others negative trends 

and lack of receptivity toward children with multiple disabilities, lack of services, and lack of appropriate 

school environment for children with multiple disabilities). The study also concluded a number of 

recommendations that concluded by the association employees represented in (paying attention toward 

awareness of children with disabilities, training educators in this field and provide them with necessary 

skills, preparing school environments, providing companions, providing transportations, the importance 

of communication among the professionals and families). 

Keywords: Children's Disabled Association, Inclusion, multiple disabilities, preschools. 

 

 

 

 


