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 تقديم
 

ىذه الدراسة كإحدى مراحل مبادرة )مدرسة الجميع( لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة أجريت 
يمانًا من إدارة رعاية وتأىيل المعاقين،  البصرية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة االتحادية، وا 
بأىمية البحث العممي من أجل  اإلطبلع عمى واقع الخدمات المقدمة لممعاقين في الدولة 

 تيا بمجموعة من المتغيرات االجتماعية والثقافية والنفسية.وتطورىا، وعبلق
وقد اعتمدت الدراسة عمى المكفوفين المدمجين كعينة لمدراسة لمتعرف عمى المشكبلت 
التي واجيتيم خبلل حياتيم الدراسية في مدارس التعميم العام، كونيم أصحاب القضية وبالتالي 

، حيث تعاون مع إدارة رعاية وتأىيل المعاقين في األكثر قدرة  عمى الحكم عمى عممية الدمج
 تطبيق استبانة الدراسة كل من مؤسسة تمكين، وجمعية االمارات لرعاية المكفوفين. 

وبعد جمع البيانات وتحميميا إحصائيًا، خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج اليامة 
شأنيا أن تفيد المسؤولين والمعممين  التي ال بد أن تؤخذ باإلعتبار خبلل عممية الدمج، والتي من

ومدراء المدارس عن المشكبلت التي واجيت الطبلب المعاقين بصريًا خبلل السنوات السابقة، 
والتي يواجيونيا في الوقت الحالي أيضًا، وبناء عمى ىذه النتائج؛ وضعت إدارة رعاية وتأىيل 

 مب عمى ىذه المشكبلت.المعاقين مجموعة من التوصيات عمى أمل أن تساىم في التغ
ولكي ال تقف ىذ الدراسة عند حدود المادة النظرية، فإن وزارة الشؤون االجتماعية تسعى بعد 
الخروج بيذه التوصيات إلى إعداد  دليل عممي حول المواصفات الفنية البلزمة لممعاقين بصريًا 

ة التعميمية التربوية وتسيم المدمجين في مدارس التعميم العام، والتي تساعدىم أثناء سير العممي
 بشكل فعال في نجاح عممية الدمج.

في حين أننا نقترح إجراء المزيد من الدراسات في ىذا المجال نظرًا ألىميتو، ولتتبع التطور 
الممحوظ لعممية الدمج عبر الزمن، خاصة أنو بالرغم من نتائج الدراسة التي أظيرت مجموعة من 

ين بصريًا، إال أنيا في ذات الوقت أظيرت تقمصًا في حجم ىذه المشكبلت التي تواجو المعاق
 المشكبلت بالمقارنة مع السنوات السابقة، وىو مؤشر إيجابي يستحق اإلشارة إليو. 

                                                                                                                                 
                                                                                                            

 وفاء حمد بن سميمان
 نمدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقي 
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 ممخص الدراسة:
 

عاقة التعرف عمى المشكبلت التي تواجو الدمج التعميمي لذوي اإل ىدفت الدراسة إلى
البصرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة من وجية نظر المكفوفين وضعاف البصر سواء 
الخريجين منيم أو الذين ال يزالون عمى مقاعد الدراسة، تبعًا لمتغيرات الصف الدراسي، سنة 
 التخرج، الجنس، اإلمارة التي تم الدمج فييا، من أجل تقديم الحمول المقترحة لمجيات المعنية

 لمتغمب عمى ىذه المشكبلت.
المشكبلت ما  وتمثمت مشكمة الدراسة في سعييا لئلجابة عن سؤاليا الرئيس التالي: "

التي تواجو  الدمج التعميمي لذوي اإلعاقة البصرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟"، وفحص 
انية والبشرية المتمثمة الفرضيات الصفرية األربعة، والتزمت الدراسة بحدودىا الزمانية والمك

م عمى عينة عشوائية من 2007/2008بتطبيقيا خبلل الفصل الثاني من العام الدراسي 
 األشخاص المكفوفين وضعاف البصر الذين تم دمجيم في التعميم العام.

وتم بناء أداة الدراسة وتقنينيا باالعتماد عمى صدق المحكمين بعد عرضيا عمى 
ة والمختصين بالمجال، وكذلك باستخدام معامبلت االرتباط بين فقرات مجموعة من حممة الدكتورا

االستبانة والدرجة الكمية، وتم استخراج معامل ثبات االتساق الداخمي لفقرات االستبانة )كرونباخ 
 (.0885ألفا( والذي بمغ )

أولياء األمور  توتمت اإلجابة عن سؤال الدراسة باستخراج المتوسطات الحسابية الستجابا
والمدربين المينيين، وفحص الفرضيات الصفرية باستخدام اختبار )ت( لعينيتين مستقمتين 

Independent T test واختبار تحميل التباين األحادي ، One Way  ANOVA باستخدام
حيث أظيرت النتائج أنو يوجد صعوبات تواجو المعاقين  بصريًا ، SPSSالبرنامج اإلحصائي 

المدمجين في مدارس التعمم العام بمستوى مرتفع، وأن أعمى مستوى من ىذه الصعوبات قد  
ظيرت في مجال المناىج التعميمية وأساليب التعميم المتبعة مع المعاقين بصريًا، وأنو ال توجد 

بات التي تواجو المعاقين بصريًا المدمجين في مدارس فروق ذات داللة إحصائية في الصعو 
التعميم العام ترجع إلى متغيرات )الصف الدراسي والجنس واإلمارة(، فيما تبين أن ىناك فروقًا 

 دالة إحصائيًا تعود إلى متغير الوضع التعميمي الحالي لمطالب )ممتحق حاليًا، خريج(. 
تكييف المناىج ضرورة ة مجموعة من التوصيات أىميا: وبناء عمى النتائج السابقة، قدمت الدراس

الدراسية وتعديميا بما يتناسب مع قدرات األشخاص المعاقين بصريًا، واستخدام التقنيات والوسائل 
الحديثة المساعدة لممعاقين بصريًا عمى التعمم، والتنوع فييا، وتأىيل المعممين القائمين عمى تعميم 

 المعاقين بصريًا.
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 ة:المقدم
 

لقد اىتمت دولة االماارات العربياة المتحادة بتقاديم مختماف الخادمات لؤلشاخاص المعااقين، 
فضبًل عن افتتاح مراكز لؤلفراد المعاقين في جميع مدن الدولة ، فقد افتتحت وزارة التربياة والتعمايم 
الفصاااول الخاصاااة باألطفاااال ذوي االحتياجاااات الخاصاااة فاااي بعاااض المااادارس، واساااتحدثت أقساااامًا 

اصااااة لمتربيااااة الخاصااااة تتااااولى اإلشااااراف عمااااى إدارة الماااادارس والصاااافوف الخاصااااة. وقااااد تماااات خ
عداد  االستفادة أيضا من المنظمات العربية والدولية في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، وا 
وتوفير الكوادر الفنية واالدارية التي تتولى العمل في ىذه الصفوف، والمشاركة في تقنين وتصميم 

 (.4984بارات الذكاء لمكشف عن قدرات ىؤالء الطبلب )سباتو، اخت
، 79/4980ويعاود تااريف فصااول المعاوقين فااي المادارس العادياة فااي اإلماارات إلااى العاام الدراسااي 

حياااث قامااات اإلدارة العاماااة لمخدماااة االجتماعياااة والتربوياااة فاااي ذلاااك العاااام باااإجراء حصااار لحااااالت 
يو تام إنشااء فصاول التربياة الخاصاة، حياث انصاب جياد ىاذه اإلعاقة في مدارس الدولة، وبناء عم

الفصااول عمااى حاااالت مشااكبلت النطااق والمغااة والطاابلب المتااأخرين دراساايًا وذوي صااعبات الااتعمم، 
(. ومنااذ ذلااك التاااريف، فقااد نشااطت فكاارة دمااج 4984وحاااالت ضااعف الساامع أو البصاار )سااباتو، 

 لقرارات الوزارية بيذا الشأن.المعاقين في اإلمارات العربية، وصدرت العديد من ا
ونظرًا التسااع تماك التجرباة، اساتدعت الحاجاة إلاى تقاديم ورش العمال والادورات التدريبياة لممعمماين 
بياادف إعاادادىم لتنفيااذ فكاارة الاادمج، وتبااع ذلااك تقياايم مسااتمر ماان قباال وزارة التربيااة والتعماايم لعمميااة 

فااااي كاااال ماااان اإلمااااارات واألردن،  ( دراسااااة4996(. وقااااد أجاااارى الخطيااااب )2005الاااادمج )شااااقير، 
( ماااديرًا مااان دولاااة اإلماااارات لمعرفاااة وجياااة 20( معمماااًا و)440اشاااتممت عماااى تحميااال اساااتجابات )

نظرىم حول تعميم الطبلب المعاقين في مدارس التعميم العادية، حيث تم اختيار المعممين والمدراء 
نتاائج الدراساة قناعاة كال مان عشوائيًا من مادارس حكومياة تماارس الادمج بشاكل أو بابخر. وبينات 

المعمماااين والمااادراء فاااي تعمااايم الطااابلب ذوي اإلعاقاااة الحركياااة بالدرجاااة األولاااى فاااي مااادارس التعمااايم 
العادية ومن ثم الطبلب ذوي اإلعاقة البصرية. وعمى النقيض من ذلك، فيام ال يميماون إلاى تعمايم 

 ذوي اإلعاقات العقمية والسمعية في مدارس التعميم العادية.
 تنظار التاي الدول بعض ىناك بلً فمث والمجتمعات، األفراد باختبلف الدمج مفيوم يختمفو 

 غيار األطفاال ماع العادياة المادارس صافوف فاي الخاصاة اإلحتياجاات ذوي تعمايم"أناو  عماى لمدمج
 عمى النوع ىذا ويعتبر الصف.  ىذا بتعميم يقوم الذي المعمم نفس تعميميم عمى ويقوم ،"العاديين

 أخرى برامج ىناك أخرى ومجتمعات دول في بينما الدول، بعض عند واألمثل األفضل الشكل أنو
 نظام المجموعات تطبيق أو العادية المدارس في خاصة صفوف كفتح التسمية، ىذه تحت تندرج
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 غيار إلاى Resource roomالمصاادر غرفاة نظاام وتطبياق Withdrawal groups المنسحبة
  (.1984 مسعود،)البرامج  من ذلك
 

 ( ثبلث أنواع رئيسية لمدمج وىي:4995ويحدد خضر )
الدمج الكامل: ويتم فيو دمج الطفال داخال الفصال الدراساي بالمادارس العادياة ماع زمبلئاو العااديين 
ماااع مسااااعدة المعمااام المتجاااول أو الزائااار كماااا يطماااق عمياااو المااادرس المستشاااار. ويقاااوم ىاااذا المعمااام 

لتعااااون ماااع مااادرس الفصااال بوضاااع المنيااااج الاااذي يتناساااب المستشاااار بتشاااخيص حالاااة الطالاااب وا
 وقدرات الطالب وطبيعة إعاقتو.

الادمج الجزئاي: ويقصاد باو تعمايم الطالاب المعاوق فاي المادارس العادياة ماع الطابلب العااديين، مااع 
تمقااي بعااض التاادريبات المساااعدة والميااارات اإلضااافية فااي غرفااة المصااادر والتااي تعقااد بالمدرسااة 

 لطبلب.لخدمة ىؤالء ا
دماااج الوحااادات المنفصااامة: وىاااو دماااج المعاااوق ماااع زمبلئاااو العااااديين فاااي المااادارس العادياااة خااابلل 
حصص النشاط الرياضي أو الفني أو الموسيقي، وفي الطابور الصباحي والفساحة المدرساية دون 

 الدمج في التعميم بحيث يكون لمطبلب المعوقين فصميم داخل جدران المدرسة العادية.
 والفصل المدرسة من كل وتييئة تخطيط إلى تحتاج الطفل دمج عممية أن (1998) صادق ويرى

عاداده لتعميماو الطفال ماع يعمماون الاذين واألخصاائيين والمعمام رشااده وا  رشااد وا    باد وال أسارتو. وا 
 وأن التأىيمياة، أو التعميمياة العممياة عناصار كال باين لمشاراكة محققًاا البرناامج يكون أن منكذلك 
 مان انتيائاو بعاد إليياا ويعاود الطفال منياا ياأتي التاي المحمياة البيئاة إلاى والتنفياذ التخطايط يمتاد

 .البرنامج
( أن ىناك مشكبلت كثيرة تواجو دمج المكفوفين في المدارس، مماا يتطماب 2004)سيسالم، ويرى 

الصافية وخاصاة عماى المنااىج التعميمياة، لكاي تاتبلئم ماع المعااقين بصاريًا واسااتخدام تعاديل البيئاة 
 ، وكاذلك مان(Ysseldyke, et al., 1990)وسائل سمعية تعتمد عمى حاسة السمع بدل البصر 

التاادريب عمااى  إلااىحاااجتيم  لمساااعدتيم عمااى عمميااة الاادمج ىااي المعاااقين بصاارياً  ىاام احتياجاااتأ
لمتاادريب عمااى  الحاجاةوكااذلك ،  (Braille)بطريقاة برياال والكتابااة والقااراءة والحركاةقاال تنت الامياار 
 .(2000س )السرطاوي وآخرون، الحوا

ونظرًا لوجود مشكبلت متوقعة تواجو المعاقين بصريًا المدمجين في مدارس التعمايم العاام فاي دولاة 
جياااة نظااار اإلماااارات، جااااءت ىاااذه الدراساااة لمكشاااف عااان ىاااذه المشاااكبلت والتعااارف عميياااا، مااان و 

المكفوفين وضعاف البصر، ومعرفة مدى عبلقتياا بابعض المتغيارات، كمحاولاة لمسااعدة الجياات 
 المعنية لمتغمب عميو ووضع الحمول المناسبة ليا.
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 مشكمة الدراسة:
 

عمى الرغم من الفوائد العديدة التي يحققيا الدمج في البيئة التعميمية لمطبلب ذوي اإلعاقة  
إال أن ىناك الكثير من المشكبلت التي تواجو دمج المعاقين، نظرًا لعدم (، 2005)الشيري، 

التييئة المناسبة لمبيئة الصفية، أو عدم التحضير المناسب والتييئة المناسبة لعممية الدمج، األمر 
الذي يؤدي إلى فشل ىذه العممية أو عدم تحقيقيا األىداف الكاممة التي وضعت من أجميا، لذلك 

سة الحالية لمتعرف عمى مشكبلت دمج األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية في مدارس جاءت الدرا
 التعميم العام، وبذلك تم تحديد مشكمة الدراسة بسعييا لئلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

ما المشكالت التي تواجه الدمج التعميمي لذوي اإلعاقة البصرية في دولة اإلمارات العربية 
 المتحدة؟

 
 الدراسة:أهمية 

 تنبع أىمية ىذه الدراسة في ما يمي:  
تعتبر ىذه الدراسة من الناحية النظرية إضافة عممية جديدة في مجال الدمج التربوي  -4

لؤلشخاص ذوي اإلعاقة عامة، وذوي اإلعاقة البصرية بشكل خاص، حيث تعتبر الدراسة 
التي تواجع المعاقين األولى في دولة اإلمارات، والتي سعت إلى التعرف عمى المشكبلت 

 بصريًا في مدارس التعميم العام.
ومن الناحية التطبيقية يتوقع أن تساىم ىذه الدراسة في تعريف المسؤولين وزارة التربية  -2

والتعميم والمناطق التعميمية، والقائمين عمى دمج المكفوفين وضعاف البصر، بالمشكبلت التي 
تالي فإن التعرف عمى ىذه المشكبلت يفيد في وضع تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية، وبال

 البرامج والتسييبلت التي من شأنيا التغمب عمييا.

 

  :أهداف الدراسة

 -سعت ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية: 
التعرف إلى المشكبلت التي تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين في  -4

 مدارس التعميم العام

الفروق في المشكبلت التي تواجو المعاقين بصريًا المدمجين تبعًا لمصف التعرف عمى  -2
 الدراسي، وسنة التخرج، وجنس المعاق، واإلمارة التي تم دمجو فييا.

تقديم مجموعة من الحمول المقترحة من قبل المعاقين بصريًا، لمتغمب عمى المشكبلت  -3
 التي تواجو تشغيل المعاقين.
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 :فرضيات الدراسة
 الصفرية األولى:الفرضية 

في المشكبلت التي تواجو ( 0805ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ألفا = 
األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعميم العام، بين الممتحقين حاليًا 

 بمدارس التعميم العام والخريجين منيا.
 

 الفرضية الصفرية الثانية:
في المشكبلت التي تواجو ( 0805ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ألفا = 

األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعميم العام، تعزى إلى الصف الدراسي 
 )السادس فما دون، السابع إلى التاسع، العاشر إلى الثاني عشر(.

 الفرضية الصفرية الثالثة:
في المشكبلت التي تواجو ( 0805وق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ألفا = ال توجد فر 

األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعميم العام، تعزى إلى سنة التخرج 
 (.2008إلى  2005، 2004إلى  2000فما دون،  4999)
 

 الفرضية الصفرية الرابعة:
في المشكبلت التي تواجو ( 0805مستوى )ألفا = ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

 األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعميم العام، تعزى إلى جنس المعاق.
 

 الفرضية الصفرية الخامسة:
في المشكبلت التي تواجو ( 0805ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ألفا = 

المدمجين في مدارس التعميم العام، تعزى إلى اإلمارة التي تم  األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية
 الدمج فييا.

 

 حدود الدراسة:
 لقد تم تحديد إطار ىذه الدراسة بالعوامل التالية:

تم تطبيق أداة ىذه الدراسة خبلل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  العامل الزماني:
 م.2007/2008

تم تطبيق ىذه الدراسة عمى مدارس التعميم العام في دولة اإلمارات العربية  العامل المكاني:
 المتحدة. 

تم تطبيق أداة الدراسة عمى عينة من األشخاص المعاقين بصريًا المدمجين حاليًا  العامل البشري:
 في مدارس التعميم العام، والذين سبق أن تخرجوا من ىذه المدارس.
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 مصطمحات الدراسة:

 Persons with Visual Impairment ن بصرياالمعاقو

 وتشتمل ىذه الفئة عمى المكفوفين وضعاف البصر، وفق التعريفات اآلتية:     

 6/60ىو الشخص الذي تقل حدة إبصاره بأقوى العينين بعد التصحيح عن و   blindالكفيف     
 رجة.( د20قدم ( أو يقل مجالو البصري عن زاوية مقدارىا ) 200/ 20مترًا )

وىاام الااذين يتمكنااون بصااريا ماان القااراءة   Low Vision Individualsضعععاف البصععر     
 4443)الموساى،  والكتابة باالخط العاادي ساواء عان طرياق اساتخدام المعيناات البصارية أو بادونيا

 ىا(. 
 

  Inclusion  الدمج

الطبلب  يستخدم مصطمح الدمج لئلشارة إلى تعميم الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة مع
العاديين في الفصول الدراسية العادية إما يشكل كامل أو بشكل جزئي، وىدفو تحقيق مبدأ تساوي 
الفرص التربوية، وتشجيع المعممين العاديين ومعممي التربية الخاصة والمديرين وأولياء األمور 

ب التنفيذي والطبلب عمى التعاون لتمبية الحاجات التعميمة الخاصة لمطبلب المعوقين )المكت
 (.2004ومكتب وزراء الشؤون االجتماعية العرب، 

 

 Braille Systemطريقة برايل 

ىو نظام تواصل لمسي يتيح الفرصة لؤلفراد المكفوفين لمقراءة والكتابة وفق نظام شيفرات 
في  (Louis Braille)لمسية نافرة عمى ورق مقوى. وقد طور ىذا النظام الفرنسي لويس برايل 

القرن التاسع عشر. وفي القراءة الممسية، يضع الفرد أصابعو فوق النقاط البارزة التي تمثل حرفًا 
فتدخل المعمومة الممموسة عبر المستقببلت الحسية في الجزء العموي من األصابع. والوحدة 

ءة الممسية اإلدراكية المتضمنة في قراءة برايل ىي النقاط البارزة وتسمى الخاصية. وتتطمب القرا
تركيب الخصائص الفردية مع بعضيا البعض إلعطاء الكممة الكمية )المكتب التنفيذي ومجمس 

 (.2004وزراء الشؤون اإلجتماعية العرب، 
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 األدب التربوي والدراسات السابقة:

 

 :أهمية دمج المكفوفين
البااون شاسااع والتغياار إن المتأماال فااي واقااع الطالااب الكفيااف قباال وبعااد التحاقااو بالبرنااامج لياارى 

واضاااح واالخاااتبلف كبيااار، حياااث نجاااد أن البااارامج قاااد شاااكمت شخصاااية الطالاااب الكفياااف بماااا 
يتناسااب وطبيعااة المجتماااع الااذي أصاابح يتكياااف معااو بصاااورة مختمفااة تماًمااا عااان وضااعو قبااال 
الاادمج، حيااث ياانعكس الاادمج عمااى مجموعااة ماان الجوانااب التربويااة واالجتماعيااة والنفسااية عنااد 

 لنحو التالي:المعاق عمى ا

 من الناحية التربوية: -أ

أن وجود الطالب الكفيف مع زمبلئو العاديين ليحتم عمينا أن نجعمو يدرس نفاس المانيج الاذي 
يدرسو الطالب العاادي وبالتاالي فاإن الطالاب الكفياف لام يتخماف عان الركاب بال إناو يساير فاي 

المعماام واحااد والماانيج واحااد نفااس الطريااق الااذي يساامكو الطالااب العااادي ألن المعمومااة واحاادة و 
والمدرسة واحدة، وعمى ذلك فإن الطالب المادموج يعايش المنظوماة التعميمياة كالطالاب العاادي 

 تماًما دونما اختبلف.

 من الناحية االجتماعية: -ب
أن وجااود الطالااب الكفيااف بالمعاىااد وخاصااة مماان ىاام باإلسااكان الااداخمي قااد أوجااد عزلااة بااين 

التفاعاال كااان مقصااورًا عمااى النشاااطات الكشاافية أو الرياضااية أو الطالااب والمجتمااع حيااث أن 
اااال وقتااااو مااااع أقرانااااو  المشاااااركات فااااي المناساااابات فقااااط، وبالتااااالي فااااإن الكفيااااف كااااان يعاااايش ج 
المكفااوفين فحسااب لكاان الباارامج قاماات عمااى إعااادة تشااكيل شخصااية الطالااب ماان جديااد، ألن 

واجز الرىاب االجتماعي الذي كان وجوده في الفصل العادي كون لديو الثقة بالنفس وكسر ح
يعيشااو، ليخااارج مااان فصاامو العاااادي لمااادخول فااي المجتماااع المدرساااي ثاام الخاااروج إلاااى المجتماااع 

 الخارجي بكل ثقة.

 من الناحية النفسية -جع
إن ب عااد الطالااب عاان أىمااو ليولااد الكثياار ماان المشااكبلت النفسااية ال ساايما إذا كااان ساان الطالااب 
صغيًرا وفي المقابل عمينا أن نتصور وضع األسرة في حال غياب ابنيا الكفيف عنيا لمدة قد 
تمتااد فااي أغمااب األحيااان إلااى الفصاال الدراسااي الكاماال، لكاان وجااود ىااذه الباارامج قااد عااالج تمااك 

اح لمطالاااب الكفيااف أن يااادرس بااالقرب مااان أساارتو حالاااو حااال إخوتاااو وىااذا األمااار المشااكمة فأتاا
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لوحااده كااافج لنجاااح تمااك الباارامج كمااا أن الباارامج ساااىمت فااي تحسااين وضااع الكفيااف النفسااي 
حيااث أصاابح يثااق بذاتااو، جااريء فااي إبااداء أفكاااره حااريص فااي مشاااركة زمبلئااو العاااديين فااي 

وقاااد أكاااد لاااي الكثيااار مااان العااااممين فاااي بااارامج دماااج  النشااااطات والفعالياااات المدرساااية المختمفاااة
المكفاااوفين أن تماااك البااارامج قاااد سااااىمت فاااي تحساااين الوضاااع الصاااحي لااادى الطالاااب الكفياااف 

 (.2005وكذلك الوضع السموكي واالنفعالي )الشيري، 
 

 :المعاقين بصرياً  تواجه دمج التيالمشكالت 
. مان الميام إدراك المعاقين بصارياً  دمج ىناك الكثير من المشكبلت التي غالًبا ما تصاحب عممية

 المشكبلت، وتفيم األسباب التي تقف من ورائيا، وذلك لمعمل عمى تجاوز كل مشكمة، وحميا ىذه

أكثاار  ( أن ماان2004وياارى )سيسااالم، بالطريقااة التااي تناساابيا وبمااا يتماشااى مااع مصااالح الطفاال، 
 :انتشاًرا المشكبلت

 

اإلعاقة أو لبعد  مى الوصول إلى المدرسة بأنفسيم بسببعدم قدرة بعض األطفال المعاقين ع -
 .موقع المدرسة

بعض أنواع اإلعاقات خشية عدم القدرة عمى  رفض المدارس العادية قبول األطفال المعاقين أو -
 .إثارة اإلزعاج لآلخرين التعامل معيم، وتحمل مسؤوليتيم، أو بحجة

بعممية الدمج وما يرتبط بيا. فالكثير  ل فيما يتعمقعدم كفاية النصيحة أو المشورة المقدمة لؤلى -
 .مكان مناسب ألبنائيم من األىالي ال يتمقون التوجيو البلزم إليجاد

 .العادية، كإىماليم وتجاىميم المعاممة غير المرضية لؤلطفال المعاقين في المدرسة -

واألدوات والوسائل وتخطيط المدرسة  عدم جاىزية النظام التعميمي العادي من حيث تصميم -
 .البلزمة ليم داخل المدرسة الضرورية لممعاقين، وعدم وجود التسييبلت البنيوية

 .والتكيف مع األطفال المعاقين عدم توفر معرفة كافية لدى المدرسين حول كيفية التعامل -

 المعاقين في المدرسة، مثل ضربيم أو إساءة بعض األطفال العاديين السموك نحو األطفال -
 .االستيزاء بيم
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 التعديالت عمى البيئة المدرسية:
 

 التعديالت عمى المنهاج:
ن تعاديل محتااوى  يتطماب تعمايم المعاااقين بصاريًا إجاراء بعااض التعاديبلت عماى المنياااج، وا 
المنيج وطرق التدريس فاي أي فصال مان فصاول التربياة العادياة يمكان تحقيقاو مان خابلل التفكيار 
الخبلق والجيد الدؤوب، سواء كان التعديل بيدف تمبياة االحتياجاات المختمفاة المتعمقاة باىتماماات 

. وقااد تتناااول ىااذه التعااديبلت (Giangreco, 1993)وميولااو أو بمااا يعانيااو ماان إعاقااات المااتعمم 
المحتااوى أو مساااتوى صااعوبة المفااااىيم المتضاامنة فاااي المنياااج والتاااي تمتااد إلاااى منيجيااة التااادريس 
كذلك. وىنا يكون مدى التغيير كبيار جادًا وغالباًا ماا يسابب ضاياعًا لموقات مقارناة باالتغييرات التاي 

التااادريس فقاااط. ويمكااان اساااتخدام ىاااذه التعاااديبلت لتحقياااق كثيااار مااان األىاااداف، فقاااد تشااامل طااارق 
يستدعي األمر تغيير لبعض المحتوى. وتحتم ىذه التعاديبلت إجاراء المعمام لتعاديبلت إضاافية فاي 

 .(Ysseldyke, et al., 1990)شكل األنشطة، والجوانب المنطقية داخل الفصل الدراسي 
 

حول تعميم ذوي اإلحتياجات التربوية الخاصة إلى أنو ال بد من تكيياف  لقد أشار المؤتمر العالمي
 ومرونة المنياج المدرسي ليبلئم ذوي اإلحتياجات الخاصة وذلك عبر ما يمي:

 مواءمة المنياج الحتياجات األطفال وليس العكس -
تاااوفير الااادعم اإلضاااافي لؤلطفاااال ذوي االحتياجاااات الخاصاااة فاااي إطاااار المنيااااج الدراساااي  -

 دي، وليس تطوير منياج خاص بيم.العا

إعااادة النظاار فااي إجااراءات تقياايم ىااؤالء األطفااال وجعاال التقياايم المسااتمر جاازءًا أساساايًا فااي  -
 العممية التعميمية.

 (.4998توظيف التكنولوجيا لتيسير اإلتصال والحركة والتعميم )الخطيب،  -

لبيئاة التعميمياة ( أن دماج األطفاال ذوي االحتياجاات الخاصاة فاي ا4998ويرى الخطياب )
يتطمب إجراء تغيرات جذرياة فاي أدوار ومساؤوليات معمماي الفصاول العادياة. فياو يتضامن تكيياف 
البيئة الصافية وتعاديميا، وذلاك ال يعناي تخفياف المنيااج أو اختصااره بطريقاة غيار فاعماة، بال أناو 

عممي الصفوف يتطمب إجراء تعديبلت عمى طرق التعميم المستخدمة. وقد بينت عدة دراسات أن م
العادياااة يجااارون بعاااض التعاااديبلت المتخصصاااة، إال أن ىاااذه التعاااديبلت ال تكفاااي باااأي حاااال مااان 
األحوال ما لم يكن ىناك خطط مرسومة مسبقًا ودعم كاف إلجرائيا. كاذلك فاإن األدبياات التربوياة 
توضااح أن المعممااين فااي الصاافوف العاديااة ال يقومااون بااإجراء تعااديبلت متخصصااة بشااكل تمقااائي 

 لئلستجابة لطبيعية الصعوبات التي يوجيا الطالب.
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 التعديالت عمى المباني:
يتوقف نجاح عممية الدمج عمى الكثير من التعديبلت البيئية التي يحتاج إلييا األشاخاص 
المعاااقين سااواء كااان ذلااك عمااى مباااني المدرسااة التااي ساايمتحقون بيااا، أو عمااى المناااىج التعميميااة، 

ونظااام اإلمتحانااات والوسااائل التعميميااة المسااتخدمة. وال بااد وأن تناسااب وظااروف الصااف التدريسااية 
ىذه التعديبلت جميع اإلعاقات لكي ياتمكن النظاام المدرساي مان اساتيعاب الطابلب عماى اخاتبلف 

( إلااى بأنااو ال يمكاان تحقيااق شااعار دمااج األشااخاص 4996قاادراتيم. وقااد خمصاات دراسااة )سااعيد، 
يتاازامن ىااذا الشااعار مااع التخطاايط العمرانااي الااذي يعماال عمااى المعااوقين ومساااواتيم الكاممااة مااا لاام 

تاوفير الخادمات اليوميااة والحياتياة المختمفااة لممعااقين، ممااا يسااعد فااي تاأىيميم بشااكل كبيار. ويقاادم 
( مجموعااة ماان اإلقتراحااات لتعااديل مبنااى المدرسااة بمااا يتناسااب مااع االحتياجااات 4998السااويدان )

 : الخاصة لمطبلب. وىذه االقتراحات ىي
 عمل ممرات ذات انحدار تدريجي. -
 تثبيت درابزين عمى جانبي درجات السمم.  -
إزالااة العوائااق الخطاارة، ال ساايما التااي تعمااو النصااف األعمااى لمجساام، واألعماادة التااي تتوسااط أو  -

 المنتصبة داخل المباني والقاعات.
نقااااط االىتاااداء تغطيااة ساااطح األرض بطريقاااة تمكااان المعاااق بصاااريًا مااان الحركاااة وذلااك ، عبااار  -

 الحسية أثناء تنقمو في داخل وخارج الصف.
اختيار المكان الذي تقل فيو نسبة الضوضاء أو تنعدم خاصاة بالنسابة لمطابلب الصام ومعاوقي  -

 السمع.
توسيع مساحة دورة المياه كي يتمكن الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة من إستخداميا بسيولة  -

فااي حااوائط المرحاااض ليااتمكن الطالااب ماان الحركااة فييااا  ويساار وضاارورة تثبياات بعااض المقااابض
 بأمان.

ولكي يتسنى لممعاقين ممارساة حيااتيم اليومياة واألكاديمياة فاي المدرساة بشاكل طبيعاي، ال باد مان 
إجراء بعض التعاديبلت عماى المرافاق وتخطايط المدرساة عمرانياًا بشاكل يبلئام احتياجااتيم. وبشاكل 

 و إجراء تعديبلت عمييا من مراعاة ما يمي:عام ال بد عند التخطيط لممدرسة أ
 بناء المنحدرات الموازية لؤلدراج، وتزويد الممرات الرئيسية والجانبية بدرابزين. -
 تخطيط ساحة الممعب بشكل خاص -

تخطاايط الفصااول بحيااث يبلئاام تصااميميا جميااع اإلعاقااات والتجيياازات التااي ستوضااع بيااا  -
 لحركة()األجيزة السمعية والبصرية، أجيزة خاصة با
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باإلضافة إلاى تاوافر الشاروط الصاحية فاي البنااء المدرساي بشاكل  ال باد فياو مان مراعااة   -
البعد عن األخطاار، النوافاذ المكشاوفة، والشارفات المنخفضاة الجادران، واألعمادة واألباواب 

 (.4996الضيقة، وكل ما من شأنو عرقمة التبلميذ ذوي اإلعاقات )سعيد، 
 

 مالءمة غرفة الصف:
( إلى أنو ال بد من وضع إضاءة تمكن المعممين من الرؤية بوضوح 2000صالح )يشير 

وتميياااز التفاصااايل الدقيقاااة، وكاااذلك لتمكاااين ضاااعاف البصااار والسااامع مااان رؤياااة المعمااام فاااي غرفاااة 
الصاااف وتميياااز حركاااة شااافتيو، وتاااوفير األجيااازة السااامعية والصاااوتية والمرئياااة الحديثاااة والمبلئماااة، 

أن تقاااوم بالتعاااديبلت البلزماااة فاااي الصاااف والمدرساااة لتمبياااة الحاجاااات  وينبغاااي عماااى إدارة المدرساااة
الخاصة المرتبطة بمختمف اإلعاقات مثل: إجراء بعض التعديبلت عمى المباني ومراعاة الحاجات 

(. ومن ضمن الوسائل التعميمية التي ال بد من تعديميا 2007الخاصة لمطمبة )الخطيب وآخرون، 
ات الخاصاااة لتثبيااات األوراق، والعدساااات والنظاااارات وكتاااب برايااال لتناساااب حاجاااات الطااابلب؛ األدو 

 (.4998لممعوقين بصريًا)السويدان، 
 

( أن تكون غرفة الصف قريباة مان المادخل قادر اإلمكاان لتمكاين الطفال 4992ويقترح النصراوي )
مااان الااادخول والخاااروج بسااايولة ويسااار، وتخصااايص مسااااحة حاااول الطفااال فاااي الصاااف لماااتمكن مااان 

ة، وتصميم منضدة أكبر كي تتناسب مع حاجة الطفل  من حيث االرتفاع والشاكل، الحركة بسيول
ومراعااة أن يكاون مكاان جماوس الطالاب المعااق فااي الصاف يتناساب ماع حاجتاو، خاصاة ضااعاف 

( عمااى ضاارورة مراعاااة 4987البصاار ليتمكنااوا ماان رؤيااة الساابورة بوضااوح. فيمااا يؤكااد الشااخص )
طابلب ذوي االحتياجاات الخاصاة عناد تصاميم البارامج التربوياة الفروق الفردية واالختبلفاات باين ال

مكاناتااو الجساادية، وحاجاتااو النفسااية واالجتماعيااة الفرياادة التااي  لياام، فمكاال تمميااذ قدراتااو العقميااة، وا 
 تختمف عن غيره من الطبلب.

ويستطيع الطالب المعاق االلتحاق بالصف العادي مع تزويده بمساعدة خاصاة فاي غرفاة 
د الحاجة. ويتم تقديم الدعم التربوي الخاص لمطفل في ىذه الغرفة وفقاًا لجادول زمناي المصادر عن

منظم، حيث يادير غرفاة المصاادر معمام تربياة خاصاة لدياو مؤىال عمماي مناساب وخبارة كافياة فاي 
( 4998(. وتعاارف السااويدي )2007تعماايم األطفااال ذوي اإلعاقااات الجساامية )الخطيااب وآخاارون، 

ا عبارة عن غرفة في المدرسة العادية، ذات اتساع يحقق سيولة التدريب غرف المصادر عمى أني
والحركة، مزودة بأثاث ووسائل تعميمية تمكن من تحقيق الخدمات لمطبلب بكفاية مطموبة، ويمكن 
تقسيميا إلى أركاان فاي إطاار المواقاف والخبارات التعميمياة، ويقاوم عماى تقاديم الخادمات فيياا معمام 

ياا الطالاب الاذي يعااني مان صاعوبات تعميمياة معيناة وذلاك، حساب جادول متخصص، ويتاردد عمي
معين خبلل اليوم الدراسي لمحصول عمى مساعدة خاصة في مادة معينة، أو التخمص من مشكمة 
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سااااموكية أو نفسااااية، ويعااااود الطالااااب بعااااد ذلااااك إلااااى الفصاااال العااااادي ليسااااتكمل دراسااااتو مااااع أقرانااااو 
 العاديين.

فااة الصااف بحيااث تساامح لمطالااب بالتنقاال والجمااوس وتأديااة الواجبااات وبوجااو عااام، ينبغااي تنظاايم غر 
الصاافية بالحااد األدنااى ماان الصااعوبات والعوائااق، وتااوفير األدوات البلزمااة لئلسااعافات األوليااة، وقااد 
يكااااون ىناااااك حاجااااة لتخصاااايص أماااااكن لتغيياااار المبلبااااس وتمبيااااة االحتياجااااات الخاصااااة أألخاااارى 

(Umbriet, 1983)بالحركاااة والتنقااال بأماااان وتخماااو مااان العوائاااق  . ولكاااي تسااامح غرفاااة الصاااف
 والحواجز ال بد من مراعاة:

 أن يكون لغرفة الصف بابان بدال من باب واحد.       ( أ)
 أن تكون السبورة منخفضة بما فيو الكفاية ( ب)

 أن تكون األبواب من النوع الذي يفتح ويغمق ذاتياً  ( ت)

 أن يكون لؤلبواب مقابض طويمة نسبياً  ( ث)

 تغطية األرض لمنع االنزالق     ( ج)

 توفير أماكن خاصة لخزن الممتمكات الشخصية     ( ح)

 تزويد غرفة الصف بمقاعد وكراسي قابمة لمتعديل وحامبلت كتب متنقمة     ( خ)

    (Haslam, & Vallettutti, 2004)لمقراءة         
 

 :الدراسات السابقة

بصريًا في التعميم العام بالمفيوم الشامل ( بدراسة حول أثر دمج المعوقين 2005قام )النصار، 
لممنيج المدرسي، استعرض من خبلليا الصعوبات التي تواجو دمج المعاقين بصريًا في المممكة 
العربية السعودية، وتبين أن من أىم ىذه المشكبلت ىي الوسائل التعميمية والمقررات الدراسية و 

تعمق بالمعممين وأخرى تتعمق بالمتعممين طرائق التدريس المستخدمة، إضافة إلى صعوبات ت
 أنفسيم، وأساليب التقويم والبيئة المدرسية.

بدراسة حول دمج (Girynski, A., Przybylski, S. 1993) وقام جيرناسكي وبيزيبمسكي 
أن سبب ما يعانيو يعتقدون معظم الطمبة المعاقين بصريًا في المدارس، تبين من خبلليا أن 

% 4583فى التعمم يرجع إلى عدم القدرة عمى ذلك وذلك بنسبة وصمت إلى أقرانيم من صعوبة 
% 4286ويعتقد  ي% من تمك النسبة أن السبب فى ذلك يرجع إلى التأخر العقم3583حيث يرى 

، حيث تمعب ىذه فقط من الطمبة المبحوثين أن سبب تأخر التعمم لدى أقرانيم ىو ضعف البصر
 أكثر من ثمث عاونيم مع أقرانيم المدمجين، وكما تبين أناالتجاىات دورًا ىامًا في مدى ت

ومن خبلل  وافقوا عمى الدمج الكامل لضعاف البصر فى المدارس العامة.قد بقميل  المعممين
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( حول اتجاىات المعممين نحو دمج  (Perla and O'Donnell, 2001دراسة بيرال وأودونيل 
دمج، وتبين أن المعممين ذوي الخبرة المباشرة أو غير المعاقين بصريًا وانطباعاتيم نحو عممية ال

المباشرة بالمعاقين بصريًا ىم أكثر تقببًل ولدييم نظرة إيجابية نحو الدمج بالمقارنة مع عديمي 
 الخبرة، ولكن تبقى االتجاىات أكثر إيجابية نحو ضعاف البصر بشكل أكبر من المكفوفين.  

المبلحظة والمقابمة مع   (Davis and Hopwood, 2002)وقد استخدم دراسة ديفيس وىوبوود 
 47شاااخص مااان ذوي اإلعاقاااة البصااارية فاااي  23أشاااخاص أساسااايين قيماااوا المشااااركة والتعمااايم لاااا 

مدرسة دمج أساسية في بريطانيا، تبين من خبلليا مجموعة من التوصيات وجوب تقاديم المسااندة 
تعميمياة العاماة يجاب أن يأخاذ مكاناو، وضارورة والدعم الكاافي اإلضاافي، وأن الادمج فاي العممياة ال

 االتصال الجيد بين األفراد في فريق التعميم.

غالباًا ماا يقاوم المعمماون باساتثناء األشاخاص  (Bonicap, 2000)فيماا توصامت دراساة بونيكااب 
ذوي اإلعاقة البصرية من أنشطة الرياضيات، بسبب حقيقة أن ىؤالء الطبلب ال يستطيعون رؤياة 

والشاااروحات البصااارية، وفاااي المقابااال ىنااااك مااان المعمماااين الاااذين ال يساااتثنون الطااابلب  العاااروض
المعااااقين بصاااريًا ولكااانيم ال يعمماااون شااايئًا مااان أجااال مسااااعدتيم عماااى رؤياااة العااارض البصاااري أو 
إيصال المعمومة. فيؤالء المعممون إما يكونوا شاعرين أنو ال يوجد طريقاة لخدماة المعااقين بصاريًا 

دتيم عمااى رؤيااة المخطااط أو الموضااوع، أو أنااو لاايس لاادييم الوقاات أو الميااارة فااي الصااف ومساااع
 لرسم الشكل.

( إلاى تحدياد المشاكبلت العديادة التاي  ,4980Caton & Rankinوىدفت دراساة كااتون ورانكان )
طفبًل من الذين يقرؤون طريقة برايل ويستخدمون برامج القراءة البصارية التقميدياة عان  494تواجو 

ساااف، وأظيااارت النتاااائج أن ىنااااك فروقاااًا تربوياااة ذات داللاااة فاااي العمااار الزمناااي، سااانوات طرياااق الن
المدرسة، والمستوى الدراسي لمطفل الكفيف، الذي يستخدم مواد القراءة البصرية المصممة لمقارئين 

 المبصرين في مستويات عممية محددة.

 

 

 

 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Perla+Fabiana%22
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 الطريقة واالجراءات:
 

الدراسة وعينتيا، إضافة إلى وصف أدوات الدراسة  يتناول ىذا الفصل وصفًا لكل من منيج
وكيفية التحقق من صدقيا وثباتيا، وكذلك اإلجراءات التي اتبعتيا الدراسة في التطبيق 

 والمعالجات اإلحصائية المستخدمة.
 

 اتبعت ىذه الدراسة المنيج الوصفي الميداني لمبلءمتو ألغراض الدراسة. :منهج الدراسة
 

 :ينتهامجتمع الدراسة وع
تم توزيع أداة الدراسة عمى عينة من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين في مدارس 
التعميم العام، والذين سبق أن تخرجوا من ىذه المدارس، عممًا أن أعداد المعاقين بصريًا الممتحقين 

لبة استجاب ( طالبًا وطا77م بمغ )2007/2008في مدارس وزارة التربية والتعميم لمعام الدراسي 
%( منيم، واستجاب 4485( طالبًا وطالبة أي ما نسبتو )32منيم بعد توزيع االستبانة عمييم )

( 62( من الطمبة الخريجين من مدارس التعميم العام، وبذلك تتكون عينة الدراسة من )30عدد )
 (3، 2، 4من ذوي اإلعاقة البصرية، موزعين حسب متغيرات الدراسة من خبلل الجداول )

 ( التالية: 3، 2، 4والرسوم البيانية )
 

 (1الجدول )
 توزيع عينة الدراسة

 خريج ممتحق بالمدرسة
 العدد سنة التخرج العدد الصف الدراسي
 7 فما دون 4999 9 السادس فما دون

 7 2004-2000 9 التاسع –السابع 
 46 2008-2005 44 الثاني عشر –العاشر 

 30 المجموع 32 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 

 



م2010 يونيو (1، العدد )في دولة اإلمارات سلسلة دراسات واقع اإلعاقة  

 

 47 

 (1رسم بياني رقم )
 
 
 
 
 

 (2رسم بياني رقم )
 
 
 
 
 
 

 
 (2رسم بياني رقم )
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 (  2الجدول ) 
 توزيع عينة الدراسة تبعًا لجنس المعاق

 النسبة المئوية العدد جنس المعاق
 %4688 29 ذكور
 %5382 33 إناث

 %400 62 المجموع
 

 (3الجدول )
 توزيع عينة الدراسة تبعًا لإلمارة التي تم الدمج بها

 النسبة المئوية العدد اإلمارة التي تم الدمج بيا
 %2588 46 أبو ظبي
 %4485 9 دبي
 %24 43 الشارقة
 %4483 7 عجمان 
 %4483 7 رأس الخيمة
 %4684 40 الفجيرة
 %400 62 المجموع

 
 (3رسم بياني رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزيع عينة الدراسة حسب اإلمارة
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 :الدراسةأداة 
تكونت أداة الدراسة من استبانة من إعداد إدارة رعاية وتأىيل المعاقين في وزارة الشؤون 
االجتماعية، موضح فييا ىدف الدراسة وكيفية اإلجابة عن األسئمة، وتم بناء اإلستبانة اعتمادًا 

بشكل خاص،  عمى األدب التربوي المرتبط بالدمج التربوي لممعاقين عامة وذوي اإلعاقة البصرية
وباإلستعانة بمجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية من جمعية اإلمارات لرعاية 
المكفوفين، ومؤسسة تمكين، إضافة إلى إجراء المقاببلت مع بعض أولياء أمور المعاقين بصريًا 

 ومعممييم، حيث تم الحصول من خبلليا عمى معمومات ىامة أفادت في بناء أداة الدراسة.
 تكونت اإلستبانة من جزأين ىما: وقد 

 الجزء األول:
ويمثل رسالة موجية إلى المستجيبين، تفيد بأىداف الدراسة وكيفية االستجابة عمييا، والمعمومات  

 المطموبة عن المستجيب والتي تمثل متغيرات الدراسة المستقمة.
 الجزء الثاني: 

التي تواجو دمج األشخاص ذوي ( فقرة موزعة عمى ستة أنواع من المشكبلت 50ويمثل ) 
 اإلعاقة البصرية وىي عمى النحو التالي:

مشكبلت البيئة المدرسية، ويدور حول المرافق المدرسية والصفية ومدى تييئتيا البعد األول: 
 (7-4لمبلءمة المعاقين بصريًا، وتمثمو الفقرات من )

بعة ولي األمر إلبنو، مشكبلت الطالب وولي األمر، ويدور حول مدى متاالبعد الثاني: 
 (43 -8وتمثمو الفقرات من )، ومدى تكيف الطالب مع البيئة الدراسية

مشكبلت الييئة التعميمية، ويدور حول اتجاىات المعممين نحو اإلعاقة البصرية  البعد الثالث:
ومدى توفر المعمم المساعد، وتوفر الميارات التدريسية عند المعمم والخاصة بتعميم المعاقين 

 (27-44بصريًا والتعامل معيم، وتمثمو الفقرات من )
مشكبلت أساليب التقييم، ويدور حول أساليب التقييم المتبعة مع المعاقين بصريًا  البعد الرابع:

 (34-28المدمجين، ومدى مراعاتيا لقدراتيم، وتمثمو الفقرات من )
آلخرين لممعاقين مشكبلت زمبلء الدراسة، ويدور حول نظرة الطبلب ا البعد الخامس:

 (38-32بصريًا، ومدى تعاونيم معيم، وتمثمو الفقرات من )
مشكبلت المنياج وأساليب التعميم ويدور حول المناىج الدراسية المتبعة في  البعد السادس:

تعميم المعاقين بصريًا المدمجين ومدى مبلءمتيا ليم، وأساليب التعميم المتبعة والتي تعتمد 
 (50-39عمى الوسائل السمعية، ومدى توفر اإلشراف والتعميم الفردي، وتمثمو الفقرات من )
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فقرات الدراسة صياغة سمبية تعبر عن وجود مشكبلت في دمج المعاقين وقد تم صياغة جميع 
بصريًا في المدارس، وأعطيت االستجابات تقديرًا خماسيًا متدرجًا )مقياس ليكرت الخماسي( 

 لتحديد درجة التقدير العام لكل فقرة من فقرات االستبانة عمى النحو التالي:
 )أوافق بشدة( وليا خمس درجات -
 وليا أربع درجات )أوافق( -
 )محايد( وليا ثبلث درجات -
 )أعارض( وليا درجتان -
 )أعارض بشدة( وليا درجة واحدة. -

واعتمدت الدراسة في تفسير المتوسطات الحسابية لممستجيبين عمى الدرجات التالية التي تبين 
 مستوى ظيور المشكبلت التي تواجو المعاقين بصريًا المدموجين:

)ال يوجد مشكبلت تواجو المعاقين بصريًا المدمجين في  2849بي أقل من المتوسط الحسا  -
 مدارس التعميم العام(

 )توجد مشكبلت بشكل بسيط( 3849-2850المتوسط الحسابي من  -

 )مشكبلت بشكل متوسط( 4849-3850المتوسط الحسابي من  -

 فما فوق )مشكبلت بشكل مرتفع(. 4850المتوسط الحسابي من  -
 

 :الدراسةصدق أداة 
تم عرض أداة الدراسة عمى مجموعة من المحكمين من حممة الدكتوراة في مجال رعاية وتأىيل 
المعاقين أو المجاالت التربوية والنفسية، والعاممين في مجال تأىيل األشخاص المعاقين بصريًا 

قرة من وبعض أولياء األمور من ذوي الكفاءة والخبرة الطويمة، وط مب إلييم الحكم عمى كل ف
فقرات االستبانة من حيث صياغتيا المغوية، ومدى عبلقتيا مع الموضوع الذي صممت لقياسو 
والذي تنتمي إليو كل فقرة، وأعطى المحكمون مبلحظاتيم وتوصياتيم عمى االستبانة وتم تعديميا 

 بناًء عمى ىذه المبلحظات حتى خرجت األداة بصيغتيا النيائية.
تباط بين الدرجات التي حصل عمييا المستجيبون في كل عبارة وقد تم إيجاد معامل االر 

معامبلت االرتباط بين درجة كل ( 4) الجدول رقميوضح والدرجة الكمية، و  اإلستبانةمن عبارات 
 والدرجة الكمية: االستبانةفقرة من فقرات 
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 (4جدول رقم )
 أداة الدراسةمعامبلت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات 

 الدرجة الكميةوبين  
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

4 0839** 12 0842** 22 0867** 32 0856** 
2 0848** 43 0848** 23 0869** 33 0858** 
3 0852** 44 0848** 24 0866** 34 0855** 
4 0842** 45 0834** 25 0866** 35 0864** 
5 0849** 46 0823** 26 0858** 36 0869** 
6 0852** 17 0852** 27 0866** 37 0857** 
7 0837** 18 0866** 28 0864** 38 0863** 
8 0843** 19 0863** 29 0857** 39 0864** 
9 0845** 20 0854** 30 0859** 40 0864** 
40 0829** 21 0868** 31 0847** 41 0866** 
42 0866** 43 0852** 44 0863** 45 0852** 
46 0858** 47 0837** 48 0864** 49 0866** 
50 0845**  

 (0804** دالة إحصائيًا عند مستوى )
 

 :ثبات أداة الدراسة
بمغ تم التأكد من ثبات الدراسة بحساب معامل الثبات عن طريق معادلة كرونباخ ألفا، حيث 

( وىي درجة عالية 0885معامل ثبات االتساق الداخمي لمفقرات كرونباخ ألفا لئلستبانة ككل )
ومناسبة ألغراض البحث، وفيما يمي معامل ثبات االتساق الداخمي، لكل مجال من مجاالت أداة 

 الدراسة:
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 (5الجدول رقم )
 معامل الثبات لمدرجة الكمية لئلستبانة والمجاالت الفرعية

 درجة الثبات المجاااال
 0874 مشكبلت البيئة المدرسية

 0873 مشكبلت الطالب وولي األمر
 0883 مشكبلت الييئة التعميمية
 0865 مشكبلت أساليب التقييم
 0870 مشكبلت زمبلء الدراسة

 0877 مشكبلت المنياج وأساليب التعميم 
 0885 جميع فقرات اإلستبانة

 
 :إجراءات الدراسة

التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة، تمت المباشرة باإلجراءات البلزمة من أجل تطبيقيا بعد 
 عمى عينة الدراسة وذلك عمى النحو التالي:

توجيو كتاب رسمي إلى المسؤولين في وزارة التربية والتعميم من أجل التعاون في تطبيق أداة  -
 الدراسة.

شخاص المعاقين بصريًا المدمجين في مدارس التعميم تم توزيع االستبانات ميدانيًا عمى األ -
العام، مع توضيح أغراض الدراسة وسرية البيانات واالستعداد لئلجابة عن أي استفسارات، وقد 

 ( استبانة.400بمغ عدد االستبانات الموزعة )
يطمب كانت استجابة المعاقين بصريًا تتم عبر الشخص المساعد الذين يقرأ لمطالب اإلستبانة و  -

استجابتو، سواء كان ىذا المساعد من إدارة رعاية وتأىيل المعاقين أو معممًا في المدرسة الممتحق 
 بيا الطالب المعاق بصريًا.

( استبانة معبأة وصالحة 62بعد عممية جمع االستبانات الموزعة وفرزىا، تبين أن ىناك ) -
 ة.لمبحث، وقد تم االعتماد عمييا في استخراج نتائج الدراس

دخاليا إلى الحاسوب، ومن ثم  - بعد أن تم جمع أدوات الدراسة، تم تبويب البيانات وترميزىا وا 
 عولجت إحصائيًا.
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 :المعالجات اإلحصائية
تمت اإلجابة عن أسئمة الدراسة واستخراج النتائج بمعالجة البيانات إحصائيًا باستخدام برنامج 

، حيث  Statistical Packages for Social Sciencesالرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
 One Way ANOVA، واختبار تحميل التباين األحادي T Testتم استخدام اختبار )ت( 

 واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات عينة الدراسة.
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 

 ؤال الدراسة الرئيسي:أواًل: اإلجابة عمى س
ما المشكالت التي تواجه الدمج التعميمي لذوي اإلعاقة البصرية في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة؟
 

ولئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة، ومن أجل 
 العتماد عمى المعايير التالية:تحديد مستوى الصعوبات والمشكبلت التي يواجييا المكفوفين تم ا

 ( فما دون يمثل مستوى مشكبلت متدني2849المتوسط الحسابي ) -

 ( يمثل مستوى مشكبلت متوسط3849 -2850المتوسط الحسابي من ) -

 ( فما فوق يمثل مستوى مشكبلت مرتفع3850المتوسط الحسابي من ) -
 االستبانة وأبعادىا الفرعية: ( تبين نتائج المتوسطات الحسابية لفقرات7،  6والجداول رقم )
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 (6الجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة عمى فقرات أداة الدراسة

 مستوى المشكبلت المتوسط الحسابي الفقرة 
 مرتفع 3883 المدرسة غير مييأة الستقبال األشخاص المعاقين بصرياً  4
 مرتفع 3894 لذوي اإلعاقة البصريةالمرافق المدرسية غير مناسبة  2
عاادد الطاابلب الاازمبلء فااي الصااف يعيااق المعماام عاان تقااديم التعماايم المناسااب  3

 لممعاق بصرياً 
 مرتفع 3888

 مرتفع 3854 نصاب الحصص المعطاة لممعمم يشكل عائقًا أمام تدريس المعاق بصرياً  4

 متدني 2837 مكان المدرسة بعيد عن سكن المعاق بصريًا  5
 متوسط 3842 ىناك مخاطر كثيرة عمى المعاق بصريًا في البيئة المدرسية 6
 متدني 2835 ىناك صعوبة في توفير المواصبلت لموصول إلى المدرسة 7
 متوسط 2856 ليس ىناك متابعة كافية لي من قبل ولي أمري 8
 مرتفع 4832 ولي أمري ال يعرف طريقة برايل 9

 متوسط 2890 لمدمج في المدرسة العاديةلم أكن مييًأ بشكل كافج  40
 متدني 2844 لم أستطيع التأقمم مع البيئة المدرسية العامة 44
 متوسط 2854 عند الدمج، كنت أفتقر إلى بعض الجوانب السموكية واالجتماعية البلزمة 42
 متدني 2825 ولي أمري غير داعم لعممية الدمج 43
 متوسط 3820 بصريًا من قبل الييئة التعميميةىناك اتجاىات سمبية عن المعاق  44
 متوسط 3844 يتعامل المعمم مع المعاق بصريًا من منطمق الشفقة والعطف 45
 مرتفع 4864 ال يوجد معمم في المدرسة متخصص في طريقة برايل 46

 مرتفع 4837 ال يتواجد في المدرسة معمم مساعد لممعاقين بصرياً  47

 متوسط 3848 المدرسي مشكمة في توصيل المعمومة لممعاقين بصرياً يواجو المعمم  48
 مرتفع 3879 الشروحات المفظية التي يقدميا المعمم غير كافية لممعاق بصرياً  49

 مرتفع 4845 يحتاج المعمم المدرسي إلى تدريب عمى آلية تحوير المناىج 20

لعادم كفاياة التعمايم  يضطر المعاق بصريًا إلى المجوء لممعمم الخاص، نظاراً  24
 المقدم لو في الصف الدراسي

 مرتفع 3856

 متدني 2827 يتم ترفيع الطالب المعاق بصريًا تمقائيًا دون اإلعتماد عمى قدراتو 22
 مرتفع 3854 يعتبر المعمم غير مقتنع بدمج المعاقين بصرياً  23
 متوسط 3809 بصرياً ال يوجد تعاون كافي من اإلدارة المدرسية لدمج المعاقين  24
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 مرتفع 4824 المعمم المدرسي غير مييأ لتعميم المعاقين بصرياً  25

 مرتفع 4824 يفتقر المعمم المدرسي إلى تقنيات تعميم المعاقين بصرياً  26

 مرتفع 4859 المعمم المدرسي ال يعرف طريقة برايل 27

 مرتفع 3875 لممعاقين بصرياً تعتمد المدارس بشكل أساسي عمى االمتحانات الشفوية  28

 مرتفع 3856 االمتحانات التحريرية المقدمة لممعاقين بصريًا غير كافية لتقييم قدراتيم 29

 مرتفع 3858 الفترة الزمنية المعطاه لممعاق بصريًا أثناء اإلمتحان غير كافية 30

 مرتفع 3840 ال يوجد معمم وسيط لمساعدة المعاق بصريًا أثناء اإلمتحانات 34

 متوسط 2872 ينظر الطبلب الزمبلء إلى المعاقين بصريًا نظرة سمبية 32
 متوسط 2837 ال يتقبل طبلب المدرسة وجود معاقين بصريًا بينيم 33
 متوسط 2866 يتعرض المعاق بصريًا لمتجاىل من قبل زمبلئو في المدرسة 34
 متوسط 2824 البصريةال يتعاون زمبلء الدراسة مع الطبلب ذوي اإلعاقة  35
 مرتفع 4844 ال يمتمك زمبلء الدراسة المعمومات الكافية عن المعاقين بصرياً  36

 مرتفع 4840 ال يوجد تييئة لطمبة المدرسة قبل دمج المعاق بصرياً  37

 متوسط 3848 يتعامل الطبلب مع المعاق بصريًا بحماية زائدة 38
 مرتفع 4804 المنياج عمى البصرتعتمد الكثير من الشروحات في  39

 مرتفع 4832 المنياج المدرسي بحاجة إلى تعديل لمبلءمة المعاقين بصرياً  40

 مرتفع 4806 ال يوجد وسائل تعميمية خاصة بالمعاقين بصرياً  44

 مرتفع 4844 ال يتم استخدام التقنيات الحديثة لمساعدة المعاقين بصريًا عمى التعمم 42

 مرتفع 4804 تقديم أوراق عمل خاصة بالطبلب المعاقين بصرياً ال يتم  43

 مرتفع 4829 يتأخر تسميم المناىج لمطبلب المعاقين بصرياً  44

 متوسط 3838 ىناك مشكبلت فنية في طباعة مناىج المعاقين بصرياً  45
 مرتفع 3854 المناىج المدرسية مترجمة إلى طريقة برايل دون تعديل 46

 مرتفع 3874 المادة التعميمية في المنياج ال تناسب المعاقين بصرياً طريقة عرض  47

 مرتفع 4832 ال يوجد تعميم فردي لممعاق بصريًا في المدرسة 48

 مرتفع 4800 ال يوجد تنوع في استخدام األساليب التعميمية المناسبة لممعاق بصرياً  49

شااراف متخصااص لمتابعااة تطبيااق المنياااج 50 الدراسااي عمااى  ال يوجااد توجيااو وا 
 المعاقين بصرياً 

 مرتفع 3896
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( أن معظم نتائج الدرجة الكمية الستجابات أفراد عينة 6يبلحظ من الجدول السابق رقم )
الدراسة تشير إلى وجود صعوبات تواجو المعاقين بصريًا المدمجين في مدارس التعميم العام، 

ظيرت متوسطاتيا الحسابية بشكل ( التي 48، 40، 27، 20، 47، 46، 9وخاصة العبارات )
مرتفع، وىي التي ترتبط بعدم معرفة ولي األمر أو المعمم بطريقة برايل أو عدم توفر ىذا المعمم 
في المدرسة، وعدم مبلءمة المنياج لممعاقين بصريًا، إال أن ىناك بعض الفقرات التي أظيرت 

، 33، 22، 44، 43، 44، 7، 5وجود صعوبات بمستوى منخفض والتي تمثميا الفقرات رقم )
( وىي التي ترتبط بقدرة المعاق عمى التأقمم مع البيئة المدرسية، واتجاىات الزمبلء المحيطين  35

 بو ومدى تعاونيم ودعم أسرتو لو.
 

 (7جدول )
 المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة عمى األبعاد الفرعية

 دارسلمصعوبات التي تواجو دمج المكفوفين في الم 

 المتوسط الحسابي المجال
مستوى 
 الترتيب الصعوبات

 4 متوسط 3828 مشكبلت البيئة المدرسية
 6 متوسط 2879 مشكبلت الطالب وولي أمره

 2 مرتفع 3877 مشكبلتالييئة التعميمية
 3 مرتفع 3857 أساليب التقييم

 5 متوسط 3844 مشكبلت زمبلء المدرسة
 4 مرتفع 3898 المنياج وأساليب التعميم

  مرتفع 3853 الدرجة الكمية
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 (4رسم بياني رقم )
المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة عمى األبعاد الفرعية لمصعوبات التي تواجو 

 دمج المكفوفين في مدارس التعميم العام
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ( أن المناىج وأساليب التعميم تمثل 4( والرسم البياني )7ويبلحظ من الجدول السابق )
أعمى الصعوبات التي تواجو المعاقين بصريًا المدمجين في مدارس التعميم العام حيث 

(، تمييا الصعوبات المرتبطة بأساليب التقييم والتي ظيرت بمستوى 3898بمغ متوسطيا الحسابي )
(، األمر الذي يدل عمى عدم إجراء التعديبلت الكافية عمى المناىج لتناسب .3.5مرتفع أيضا )

اإلعاقة البصرية، حيث بدأت عممية توزيع المناىج بطريقة برايل في عمى المعاقين بصريًا في 
. إضافة إلى عدم وجود بعض الشروحات التي 2002-2004دولة اإلمارات في العام الدراسي 

ذه المناىج، وعدم قدرة المعمم عمى إيصال المعمومات في مناىج المواد تعتمد عمى البصر في ى
 العممية كالفيزياء والرياضيات، فمنذ سنتين فقط بدأت طباعة أوراق عمل مادة الرياضيات. 

إضافة إلى عدم كفاية األساليب المتبعة في االمتحانات لتبلئم المعاقين بصريًا، واعتمادىا عمى 
ي تتطمب من الطالب اإلجابة السريعة دون إتاحة المزيد من الوقت لو في األسئمة الشفوية الت

 التفكير، وعدم طباعة ىذه األسئمة بطريقة برايل.  
وىو أدنى -ويرجع السبب في ظيور المتوسط الحسابي لبعد )الطالب وولي أمره( بشكل متوسط، 

م أو في أولياء أمورىم عائقًا إلى أن المعاقين ال يرون في أنفسي -متوسط حسابي في ىذه األبعاد
أمام تحصيميم الدراسي ودمجيم في المدارس العامة بل يعزون الصعوبات التي يواجيونيا إلى 
اآلخرين من بيئة مدرسية ومعممين وزمبلء ومناىج، وىم يرون القدرة في أنفسيم عمى التعمم 
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ذا ما تم تييئة البي ئة المدرسية بشكل مناسب ومواكبة زمبلئيم إذا ما أتيحت الظروف ليم وا 
 لقدراتيم.

( التي أجريت في المممكة العربية السعودية من 2005وتتفق ىذه النتائج مع دراسة )النصار،   
حيث أن المقررات الدراسية و طرائق التدريس المستخدمة ىي من أىم المشكبلت التي واجيت 

في أن المناىج والوسائل  (Bonicap, 2000)المعاقين بصريًا المدمجين، ومع دراسة بونيكاب 
التعميمية تعتمد عمى رؤية العروض والشروحات البصرية، مما يضطر المعممين إلى استثناء 

 ,.Girynski, A) المعاقين بصريًا منيا. وكذلك اتفقت مع درسة جيرناسكي وبيزيبمسكي 

Przybylski, S. 1993)حيث اتجاىات زمبلء الدراسة وقياميم بدور معيق أمام عممية  من
 الدمج.

 :ثانيًا: فحص فرضيات الدراسة
 الفرضية الصفرية األولى:

في المشكبلت التي تواجو ( 0805ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ألفا = 
الممتحقين حاليًا بمدارس   األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعميم العام بين

 التعميم العام والخريجين منيا.
 (8جدول رقم )

 نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين
 لداللة الفروق بين متوسطات عينة الدراسة حسب متغير الوضع التعميمي

 مصدر الصعوبات
ممتحق حاليًا 

 (32)ن=
 (30خريج )ن=

 قيمة )ت (
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
الوضع التعميمي 

 لمكفيف
3840 0846 3867 0825 2884- 60 08007* 

 (0805* مستوى الداللة )ألفا= 
 

في المشكبلت التي توجد فروق ذات داللة إحصائية ( أنو 8يتضح من الجدول السابق )
تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين، بين الممتحقين حاليًا بمدارس التعميم العام 
والخريجين منيا عمى مدار السنوات السابقة، وتعزو الدراسة السبب في ذلك إلى أن أوضاع 

أفضل مما عميو  الدمج الحالية في مدارس التعميم العام والخدمات المقدمة لممعاقين بصريًا ىي
خبلل السنوات الماضية التي عاشيا ىؤالء الخرجين، حيث لم تكن تتوفر المناىج متوفرة مطبوعة 
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بطريقة برايل، وفد تطورت ميارات المعممين الفنية بعد تمقييم الكثير من الدورات التدريبية، 
قضية اإلعاقة، حيث وتطور التقنيات المساعدة عمى عممية التعمم، وزيادة الوعي المجتمعي نحو 

استفاد الطمبة المكفوفين الممتحقين حاليًا من كل ىذه المتغيرات الحديثة األمر الذي قمل من 
 مستوى الصعوبات التي يواجيونيا.

 :الفرضية الصفرية الثانية
في المشكبلت التي تواجو ( 0805ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ألفا = 

قة البصرية المدمجين في مدارس التعميم العام تعزى إلى الصف الدراسي األشخاص ذوي اإلعا
 )السادس فما دون، السابع إلى التاسع، العاشر إلى الثاني عشر(.

 

ومن أجل فحص ىذه الفرضية الصفرية تم استخراج المتوسطات الحسابية إلجابات عينة 
لفحص داللة الفروق بين ىذه  ANOVA اختبار تحميل التباين األحادي الدراسة، واستخدام

 (.40، 9المتوسطات، وكانت النتائج كما ىو موضح في الجدوال التالية رقم )
 

 (9) رقم جدول
 عينة الدراسةللمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا

 الصف التعميميحسب متغير 
 الصف الدراسي المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 فما دونالسادس  3840 0824
 التاسع -السابع  3852 0834
 العاشر فما فوق 3832 0864

  

 (40) رقم جدول
 الدراسة نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات عينة

 الصف التعميميحسب متغير  
مجموع  مصدر التباين 

مربعات 
 االنحراف

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة )ف( متوسط المربعات
 الداللة

المقياس 
 الكمي

 0.613 0.497 0.109 2 08248 بين المجموعات
 0.219 29 6.363 داخل المجموعات

 31 6.581 الكمي
 (0805* مستوى الداللة )ألفا= 
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وجاود فاروق دالاة عادم  (7الموضح في جادول رقام )ار تحميل التباين األحادي بيظير اخت
المشااااكبلت التااااي تواجااااو األشااااخاص ذوي اإلعاقااااة البصاااارية ( فااااي 0805عنااااد مسااااتوى )إحصااااائيًا 

المادمجين فاي مادارس التعمايم العاام تعازى إلاى الصافوف الدراساية، حياث ظيارت ىاذه المتوسااطات 
بمسااتوى متوسااط أو مرتفااع، وقااد يرجااع األماار فااي ذلااك إلااى وقااوع المعاااقين بصااريًا الماادمجين ماان 

رات مااان حيااث البيئاااة المدرسااية والوساااائل مختمااف المراحااال الدراسااية تحااات نفااس الظاااروف والمتغياا
التعميمية والتقنيات المستخدمة، وطريقة طباعة مناىج برايل، األمار الاذي ياؤثر بشاكل متاوازي ماع 

 مختمف الصفوف التعميمية.
( والتي بينت أن ىناك فروقاًا تربوياة 4980وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة كاون ورانكن )

نوات المدرساة، والمساتوى الدراساي لمطفال الكفياف، الاذي يساتخدم ذات داللة في العمار الزمناي، سا
 مواد القراءة البصرية المصممة لمقارئين المبصرين في مستويات عممية محددة.

 
 :الفرضية الصفرية الثالثة

في المشكبلت التي تواجو ( 0805ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ألفا = 
البصرية المدمجين في مدارس التعميم العام تعزى إلى سنة التخرج األشخاص ذوي اإلعاقة 

 (.2008إلى  2005، 2004إلى  2000فما دون،  4999)
 

ومن أجل فحص ىذه الفرضية الصفرية تم استخراج المتوسطات الحسابية إلجابات عينة 
لفحص داللة الفروق بين ىذه  ANOVA اختبار تحميل التباين األحادي الدراسة، واستخدام

 (:42، 44المتوسطات، وكانت النتائج كما ىو موضح في الجداول التالية رقم )
 (44) رقم جدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة
 الصف التعميميحسب متغير 

 سنة التخرج المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
 دونفما  4999 3886 0822
 2004إلى  2000 3866 0848
 2008إلى  2005 3859 0826

 

( أن المتوسااطات الحسااابية لمصااعوبات التااي تواجااو 44يتضااح ماان الجاادول السااابق رقاام )
المعاااقين بصااريًا الماادمجين، ترتفااع مااع التقاادم فااي الساانوات الدراسااية وذلااك بشااكل تاادريجي، األماار 
الااذي ياادل عماااى أن عمميااة الااادمج أصاابحت تأخاااذ منحااًا عمميااًا فاااي ماادارس التعمااايم العااام، ووجاااود 
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ىااذه العمميااة بمااا يتناسااب مااع تااراكم الخباارات لمييئااة التعميميااة عامااًا بعااد آخاار،  اىتمااام وتطااور فااي
إضااافة إلااى التسااييبلت والخاادمات التااي أصاابحت تقاادم لممعاااقين الماادمجين فااي الساانوات األخياارة 

 والتي ساىمت في التغمب عمى ىذه الصعوبات. 
حصااائية أم ال، فقاااد تااام وماان أجااال التأكااد مااان أن ىااذه الفاااروق بااين المتوساااطات ىااي ذات داللاااة إ

 (:42، ونتائجو موضحة في الجدول التالي )ANOVA تحميل التباين األحادي استخدام اختبار
 

 (42) رقم جدول
 الدراسة نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات عينة

 الصف التعميميحسب متغير  
مجموع مربعات  مصدر التباين 

 االنحراف
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
مستوى 
 الداللة

المقياس 
 الكمي

 0.182 2 08363 بين المجموعات
 27 1.54 داخل المجموعات 0.057 3.18

2.57 
 29 1.90 الكمي

 (0805* مستوى الداللة )ألفا= 
المتوسطات الحسابية ( أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين 42يتضح من نتائج الجدول السابق )

تبعًا لمتغير السنة الدراسية، فعمى الرغم من التفاوت بين ىذه المتوسطات إال أنيا لم تصل إلى 
مستوى الداللة اإلحصائية، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أنو عمى الرغم من التقدم الذي شيده 

كبلت اإلعاقة البصرية، مجال الدمج التعميمي إال أنو لم يصل إلى مستوى الحمول الجذرية لمش
وال تزال ىناك صعبات ىامة وجوىرية تواجو ىذه الفئة كتحوير المناىج والبيئة التعميمية وتدريب 

 المعممين المتمكنين من طريقة برايل والمرافقين لممعاقين بصريًا في المدارس.
 :الفرضية الصفرية الرابعة

في المشكبلت التي تواجو ( 0805= ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ألفا 
 األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعميم العام تعزى إلى جنس المعاق.

ومن أجل فحص ىذه الفرضية الصفرية تم استخراج المتوسطات الحسابية إلجابات عينة 
لة الفروق بين ىذه لفحص دالT  test اختبار )ت( لعينتين مستقمتين اختبار  الدراسة، واستخدام

 (:43المتوسطات، وكانت النتائج كما ىو موضح في الجدول رقم )
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 (43جدول رقم )
 نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين

 لداللة الفروق بين متوسطات عينة الدراسة حسب متغير الجنس )ذكور، إناث(

 مصدر الصعوبات
 (30إناث )ن= (32ذكور )ن=

درجات  قيمة )ت (
 الحرية

مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

 08488 60 4833 0843 3847 0834 3860 الجنس
 (0805* مستوى الداللة )ألفا= 

 

في المشكبلت التي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ( أنو 43ويتضح من لجدول السابق )
جنس المعاق، وقد يرجع السبب في تواجو األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين تعزى إلى 

ذلك إلى أن المشكبلت األساسية التي يواجييا المعاقون بصريًا في المدارس كالمناىج والبيئة 
التعميمية والمعممون، ىي مشكبلت متعمقة بالبيئة التعميمية وليست مرتبطة بالمعاق ذاتو، وىو ما 

تي تواجو المعاقين بصريًا عمى بعد ( التي أوضحت أن الصعوبات ال7يتفق مع نتائج الجدول )
 )الطالب وولي أمره( ظيرت كأدنى بعد.

 

 :الفرضية الصفرية الخامسة
في المشكبلت التي تواجو ( 0805ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ألفا = 

 األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعميم العام تعزى إلى اإلمارة التي تم
 الدمج فييا.

ومن أجل فحص ىذه الفرضية الصفرية تم استخراج المتوسطات الحسابية إلجابات عينة 
لفحص داللة الفروق بين ىذه  ANOVA اختبار تحميل التباين األحادي الدراسة، واستخدام

 (:45، 44المتوسطات، وكانت النتائج كما ىو موضح في الجداول التالية رقم )
 (44جدول رقم )

 عينة الدراسةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 االمارة التي تم الدمج فيياحسب متغير 
 اإلمارة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 أبو ظبي 3847 0825
 دبي 3854 0839
 الشارقة 3854 0847
 عجمان 3856 0836
 رأس الخيمة 3834 0839
 الفجيرة 3872 0849



م2010 يونيو (1، العدد )في دولة اإلمارات سلسلة دراسات واقع اإلعاقة  

 

 33 

 
( أن جميع المتوسطات  الحسابية في جميع االمارات التي تم بيا 44الجدول السابق )يبلحظ من 

( مماا ياادل 3834الادمج ظيارت بشاكل مرتفااع، وأقال متوساط حسااابي ظيار فاي إمااارة رأس الخيماة )
عمى أن صعوبات الدمج في ىذه اإلمارة ىي األقل مع أنيا ظيرت بشاكل متوساط، ولفحاص فيماا 

تحمياال  ت الحسااابية دالااة إحصااائيًا أم ال، فقااد تاام، فقااد تاام اسااتخدام اختبااارإذا كاناات ىااذه المتوسااطا
 (:15، ونتائجو موضحة في الجدول التالي )ANOVA التباين األحادي

 

 (45) رقم جدول
 الدراسة نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات عينة

 اإلمارة التي تم الدمج فيياحسب متغير  
مجموع مربعات  مصدر التباين 

 االنحراف
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة )ف(
 الداللة

المقياس 
 الكمي

 0.523 0.846 0.135 5 08675 بين المجموعات
 0.159 56 8.93 داخل المجموعات

 61 9.60 الكمي
 (0805* مستوى الداللة )ألفا= 

 

( أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية 45يتضح من نتائج الجدول السابق )
تبعًا لمتغير اإلمارة التي تمت فييا عممية الدمج، حيث كانت المتوسطات الحسابية متقاربة، وقد 

ا وزارة يرجع السبب في ذلك إلى السياسة التربوية الموحدة في مدارس التعميم العام التي تتبعي
التربية والتعميم، حيث تقدم الخدمات الخاصة بالمعاقين من خبلل قسم التربية الخاصة في ىذه 
الوزارة، والذي تقع عمى عاتقو متابعة الطبلب المدمجين وتوفير المناىج ليم وتدريب المعممين في 

قد خاضت  غرف المصادر واإلشراف عمييا في جميع اإلمارات، إضافة إلى أن مختمف اإلمارات
تجربة الدمج في فترة زمنية متقاربة، األمر يؤثر عمى تقارب الخبرات التربوية في مختمف 
اإلمارات، ويوحد من الصعوبات التي واجيتيا المناطق التعميمية أثناء عممية الدمج، ناىيك عن 

المتحدة، عدم وجود اختبلفات جوىرية في البيئات الثقافية بين مختمف مناطق اإلمارات العربية 
 وبالتالي تشابو الصعوبات التي واجييا المعاقون بصريًا في مدارسيا العامة. 
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 التوصيات:
 

 في ضوء أىداف الدراسة ونتائجيا نوصي  بما يمي:
تكييف المناىج الدراسية وتعديميا بما يتناسب مع قدرات األشخاص المعاقين بصريًا،  -

اةاا ااالااتربااية  اااارا ازا اااالااتعميم،اا بااما يااساعااد فااي تاامقييم ااالاامادااةاا ااالااتعميمية بااإشرااافاا مااوجاايين ماان وا وا
 واستيعابيا.

 استخدام التقنيات والوسائل الحديثة المساعدة لممعاقين بصريًا عمى التعمم، والتنوع فييا. -

تأىيل المعممين القائمين عمى تعميم المعاقين بصريًا، من حيث إتقان طريقة برايل، والقدرة  -
 المناسبة، آليات التعامل مع المعاقين بصريًا.عمى استخدام أساليب التعميم 

توفير المتابعة واإلشراف المستمر والمتخصص من قبل وزارة التربية والتعميم، لمتابعة  -
 العممية التعممية لممعاقين بصريًا.

إعادة النظر في أساليب التقييم المتبعة مع المعاقين بصريًا، وطباعة االمتحانات بطريقة  -
 برايل.

 لياء أمور المعاقين بصريًا عمى طريقة برايل الخاصة بالمكفوفين.تدريب أو  -

االااتييئة وااااإلااعاداااداا االااجيد لااممعاقا بااصريااًا قابل عااممية ااالادمااج،اا مان حاايث إااكاسابااو أااساسيات  -
 طريقة برايل وفن التوجو والحركة، واالستعداد النفسي لعممية الدمج.

لتعامل مع المعاقين بصريًا، توعية طمبة مدارس التعميم العام بقضية اإلعاقة، وأساليب ا -
 لممساعدة في تقبل المعاقين المدمجين.

تقميل عدد طبلب الصف الدراسي الذي يتم فيو دمج األشخاص المعاقين، إلتاحة المجال  -
 لممعمم باإلىتمام بالطمبة ذوي اإلعاقة.

قوم توفير الحوافز واالمتيازات لمعممي األشخاص ذوي اإلعاقة واإلدارات المدرسية التي ت -
 عمى تعميم األشخاص المعاقين.

ااخااااصة ماااناىاااج اااالااامواااادااا اااالاااعممية  - ااااااسية باااطرياااقة باااراااايااال وا ااااستكمالااا طاااباعاااة اااالااامناىاااج اااالااادرا
 كالرياضيات. 
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 المالحق 
 أداة الدراسة

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ورحمة اهلل وبركاته،،،السالم عميكم 
 

"المشعكالت التعي تواجعه تقوم إدارة رعاية وتأىيل المعاقين بوزارة الشؤون االجتماعية بدراساة حاول 
بياادف الخااروج  الععدمج التعميمععي لععذوي اإلعاقععة البصععرية فععي دولععة اإلمععارات العربيععة المتحععدة"،

 بتوصيات لمجيات المعنية من شأنيا التغمب عمى ىذه المشكبلت، وضمان نجاح عممية الدمج.
وتستيدف ىاذه الدراساة األشاخاص مان ذوي اإلعاقاة البصارية ساواء المادمجين فاي مادارس التعمايم 

االستبانة، العام أو الذين أنيوا دراستيم منيا، لذا نأمل منك اإلجابة بموضوعية عمى جميع فقرات 
عممًا أن البيانات التي ستدلي بيا ستكون محل اىتمامنا، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي 

 فقط. 
 

 شاكرين لكم تعاونكم واهتمامكم
 
 إدارة رعاية وتأهيل المعاقين
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 في المكان المناسب، مع عدم ترك أي سؤال دون إجابة. )نأمل وضع عبلمة )
 

 المستجيب:معمومات عن 
 )     ( طالب ممتحق بالمدرسة حاليًا  الصف الدراسي: )___________________( 
 )     ( خريج من مدارس التعميم العام.    سنة التخرج )______( 

 )     ( ذكر       )     ( أنثى
 اإلمارة التي تم دمجك بيا  )________(

 

أوافق  العبععععععععععارة م
أعارض  أعارض محايد أوافق بشدة

 مشكالت البيئة المدرسية بشدة
      المدرسة غير مييأة الستقبال األشخاص المعاقين بصرياً   4
      المرافق المدرسية غير مناسبة لذوي اإلعاقة البصرية  2
عدد الطبلب الزمبلء في الصف يعيق المعمم عن تقديم التعميم   3

 المناسب لممعاق بصرياً 
     

الحصص المعطاة لممعمم يشكل عائقًا أمام تدريس المعاق نصاب   4
 بصرياً 

     

      مكان المدرسة بعيد عن سكن المعاق بصريًا   5
      ىناك مخاطر كثيرة عمى المعاق بصريًا في البيئة المدرسية  6
      ىناك صعوبة في توفير المواصبلت لموصول إلى المدرسة  7

 مشكالت الطالب وولي األمر
      ليس ىناك متابعة كافية لي من قبل ولي أمري  8
      ولي أمري ال يعرف طريقة برايل  9
      لم أكن مييًأ بشكل كافج لمدمج في المدرسة العادية  40
      لم أستطيع التأقمم مع البيئة المدرسية العامة  44

 العبععععععععععارة م
 

أوافق 
أعارض  أعارض محايد أوافق بشدة

 بشدة

الدمج، كنت أفتقر إلى بعض الجوانب السموكية واالجتماعية عند   42
 البلزمة

     

      ولي أمري غير داعم لعممية الدمج  43
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 مشكالت الهيئة التعميمية
      ىناك اتجاىات سمبية عن المعاق بصريًا من قبل الييئة التعميمية  44
      يتعامل المعمم مع المعاق بصريًا من منطمق الشفقة والعطف  45
      ال يوجد معمم في المدرسة متخصص في طريقة برايل  46
      ال يتواجد في المدرسة معمم مساعد لممعاقين بصريًا   47
      يواجو المعمم المدرسي مشكمة في توصيل المعمومة لممعاقين بصرياً   48
      الشروحات المفظية التي يقدميا المعمم غير كافية لممعاق بصرياً   49
      المعمم المدرسي إلى تدريب عمى آلية تحوير المناىجيحتاج   20

24  
يضطر المعاق بصريًا إلى المجوء لممعمم الخاص، نظرًا لعدم كفاية 

 التعميم المقدم لو في الصف الدراسي
     

      يتم ترفيع الطالب المعاق بصريًا تمقائيًا دون اإلعتماد عمى قدراتو  22
      المعاقين بصرياً يعتبر المعمم غير مقتنع بدمج   23
      ال يوجد تعاون كافي من اإلدارة المدرسية لدمج المعاقين بصرياً   24
      المعمم المدرسي غير مييأ لتعميم المعاقين بصرياً   25
      يفتقر المعمم المدرسي إلى تقنيات تعميم المعاقين بصرياً   26

27  
 المعمم المدرسي ال يعرف طريقة برايل

 
 

     

 التقييمأساليب 

تعتمد المدارس بشكل أساسي عمى االمتحانات الشفوية لممعاقين   28
 بصرياً 

     

االمتحانات التحريرية المقدمة لممعاقين بصريًا غير كافية لتقييم   29
 قدراتيم

     

      الفترة الزمنية المعطاه لممعاق بصريًا أثناء االمتحان غير كافية  30

      المعاق بصريًا أثناء االمتحاناتال يوجد معمم وسيط لمساعدة   34

 مشكالت زمالء الدراسة
      ينظر الطبلب الزمبلء إلى المعاقين بصريًا نظرة سمبية  32
      ال يتقبل طبلب المدرسة وجود معاقين بصريًا بينيم  33
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      يتعرض المعاق بصريًا لمتجاىل من قبل زمبلئو في المدرسة  34
      مع الطبلب ذوي اإلعاقة البصريةال يتعاون زمبلء الدراسة   35
      ال يمتمك زمبلء الدراسة المعمومات الكافية عن المعاقين بصرياً   36
      ال يوجد تييئة لطمبة المدرسة قبل دمج المعاق بصرياً   37
      يتعامل الطبلب مع المعاق بصريًا بحماية زائدة  38

 المنهاج وأساليب التعميم
      الشروحات في المنياج عمى البصرتعتمد الكثير من   39
      المنياج المدرسي بحاجة إلى تعديل لمبلءمة المعاقين بصرياً   40
      ال يوجد وسائل تعميمية خاصة بالمعاقين بصرياً   44
      ال يتم استخدام التقنيات الحديثة لمساعدة المعاقين بصريًا عمى التعمم  42

43  
 بالطبلب المعاقين بصرياال يتم تقديم أوراق عمل خاصة 

 
 

     

 العبععععععععععارة م
أوافق 
أعارض  أعارض محايد أوافق بشدة

 بشدة
      يتأخر تسميم المناىج لمطبلب المعاقين بصرياً   44
      ىناك مشكبلت فنية في طباعة مناىج المعاقين بصرياً   45
      المناىج المدرسية مترجمة إلى طريقة برايل دون تعديل  46
      طريقة عرض المادة التعميمية في المنياج ال تناسب المعاقين بصرياً   47
      ال يوجد تعميم فردي لممعاق بصريًا في المدرسة  48
      ال يوجد تنوع في استخدام األساليب التعميمية المناسبة لممعاق بصرياً   49

شراف متخصص لمتابعة تطبيق المنياج الدراسي   50 ال يوجد توجيو وا 
 المعاقين بصرياً عمى 
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 هذا العدد
 

تبوأت قضاية اإلعاقاة مكاناة        
ىامااة فااي اسااتراتيجية وزارة الشااؤون 
االجتماعية المنبثقة عن استراتيجية 

 – 2008الحكوماااااااااااااااة االتحادياااااااااااااااة 
م، وكاااااان مااااان أبااااارز دالئااااال 2040

ىاااااااذا اإلىتماااااااام؛ المباااااااادرات التاااااااي 
أطمقتياااااااااااااا إدارة رعاياااااااااااااة وتأىيااااااااااااال 
المعاقين والتي تمحورت حول دماج 
األشااخاص ذوي اإلعاقااة وتشااغيميم 

 وتأىيميم بشكل عام. 
ولتنفياااذ ىاااذه المباااادرات كاااان ال باااد 
مااان تاااوفير بيئاااة معموماتياااة خصااابة 
يااتم االسااتناد إلييااا فيمااا يوضااع ماان 

ىااااااداف، ولتساااااااىم فااااااي التخطاااااايط أ
الساااااميم لمخااااادمات، وتقااااادير النتاااااائج 
المتوقاااااااع تحقيقياااااااا، لاااااااذلك؛ صااااااادر 
العاااادد األول ماااان "سمساااامة دراسااااات 
حااول اإلعاقااة" ليكااون بمثابااة قاعاادة 
معموماتياااة ىاماااة عااان اإلعاقاااة فاااي 
المجتمااااااع اإلماااااااراتي يسااااااتفيد منيااااااا 

 الباحثون والميتمون.   
 
 

 

 


