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Abstract
This study aims to identify the practices needed for an inclusive school that integrates
learners with motor disabilities in the High Schools and Middle Schools in the district of
Inezgane, Morocco. Further, it suggests a plan for a training program to help enhance the
competencies of educators in an inclusive school. For that, a survey was conducted to
observe the practices of the participants (the Administration, the teachers, and the
caretakers of the children) in inclusive education. Of the 32 schools we made contact with,
10 were selected, 10 from the Administration, 10 teachers, and 10 caretakers. Totaling at 30
educators and families. The survey consisted of 38 sections covering 5 main areas of
research. A Descriptive Analytical method was adopted to ensure that the readings of the
results are balanced and neutral. The study concluded that of the five area of research, the
most significant one is school environment, then social and medical support, followed by the
qualification of human resources, fourth is the curriculum and last but not least is the
aspirations of the educators. Furthermore, it showed the effectiveness of a training program
to ameliorate the performance of the educators and families of learners with motor
disabilities. The study recommends that regional medical centers be established to provide
the learners with medical support; that Logistics be provided to all schools; the creation of
training programs and workshops for educators and families of these children; finally, the
promotion of partnerships for cooperation in the field.
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الممارسات الالزمة للتربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي
اإلعدادي بعمالة إنزكان أيت ملول
علي أيت عبوا
الباحث ،جامعة ابن زهر ،المغرب

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الممارسات الالزمة للتربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك
التعليم الثانوي اإلعدادي بعمالة إنزكان بالمغرب ،إلى جانب تحسين تلك الممارسات من خالل تصميم برنامج تكويني لتقوية
قدرات الفاعلين في مجال التربية الدامجة .ومن أجل ذلك ،تم توزيع استمارات تقيس درجة ممارسة الفاعلين (هيئة اإلدارة
التربوية ،هيئة التدريس ،أمهات وآباء وأولياء أمور المتعلمين في وضعية إعاقة حركية) للتربية الدامجة لفائدة لفائدة
المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي .وتكون مجتمع الدراسة من الثانويات اإلعدادية التي
يتمدرس فيها المتعلمون في وضعية إعاقة حركية بعمالة إنزكان أيت ملول ،والبالغ عددها ( )10من أصل ( .)32وتكونت
العينة من ( )10من أعضاء هيئة اإلدارة التربوية ،و( )10من هيئة التدريس ،و( )10من أمهات وآباء وأولياء أمور
المتعلمين في وضعية إعاقة حركية ،بمجموع بلغ ( )30ممارسا وأسرة .وقد تكونت االستمارات من ( )38فقرة ،موزعة
على خمس مجاالت .وقد تأكد الباحث من صدق األداة وثباتها باستخدام اإلجراءات المناسبة .كما استخدم المنهج الوصفي
التحليلي.
أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر المجاالت تأثيرا في الممارسات الالزمة هي :البيئة المدرسية ،وتالها الدعم االجتماعي
والشبه طبي ،ثم تأهيل الموارد البشرية ،فالتعلمات األكاديمية ،وأخيرا تمثالت الفاعلين .كما أشارت بصفة عامة إلى فاعلية
البرنامج التكويني لتأهيل قدرات هيئة أطر اإلدارة التربوية وهيئة أطر التدريس واألسر في مجال تربية وتعليم المتعلمين في
وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي.
وقد تم التوصية من خالل هذه الدراسة بضرورة إنشاء مراكز طبية عالجية إقليمية ،لتقديم المساعدة الطبية الالزمة
للمتعلمين في وضعية إعاقة حركية؛ وتوفير الولوجيات بجميع المؤسسات التعليمية؛ وبرمجة دورات وورشات تكوينية حول
التربية الدامجة ،لفائدة جميع الفاعلين واألسر؛ وإبرام شراكات للتعاون في المجال.
الكلمات المفتاحية :الممارسات ،التربية الدامجة ،المتعلمون في وضعية إعاقة حركية ،سلك التعليم الثانوي اإلعدادي ،عمالة
إنزكان أيت ملول.
المقدمة:
أ ضحى االهتمام بالمتعلمين في وضعية إعاقة بمن فيهم المتعلمين في وضعية إعاقة حركية أحد العناصر الهامة لتقدم
األمم ،وبصفة خاصة في ظ ل ما تمر به المجتمعات من متغيرات متالحقة ،وما يلحق بالتعليم من انعكاسات مباشرة ،األمر
الذي أفضى إلى ضرورة توجيه مزيد من االهتمام بهم وتطوير األنظمة التربوية والتعليمية في جميع األسالك التعليمية
لمواكبة هذه المتغيرات .فمبدأ التربية للجميع يُعد حقا لكل البشر للحصول على فرص تعليمية متكافئة بغض النظر عن أية
حواجز تحول دون تعلمهم ،مع إتاحة الفرص لطاقاتهم للظهور ،وما يستوجبه ذلك من ممارسات الزمة كتكييف البيئة
المدرسية ،وتكييف المناهج الدراسية والبرامج التربوية بما يُناسب احتياجاتهم ،وتعزيز التعلمات األكاديمية األساسية،
ومحاربة تمثالت الفاعلين السلبية ،وتأهيل الموارد البشرية ،وتقديم خدمات الدعم االجتماعي والشبه طبي ،وبما يهيئ
الفرص المثلى لدمجهم مع أقرانهم من المتعلمين اآلخرين (العاديين) في المؤسسات التعليمية العمومية أو الخصوصية.
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وتولي النصوص التشريعية واإلعالنات العالمية الصادرة عن الهيئات والمنظمات كهيئة األمم المتحدة ،والدساتير
الوطنية اهتماما واضحا بالمتعلمين في وضعية إعاقة حركية ،وبحقوقهم في التربية والتعليم .وتُعد المملكة المغربية إحدى
تلك الدول التي أخذت بذاك النهج ،ويتضح ذلك جليا من خالل الحقوق التعليمية التي كفلتها التشريعات والقوانين .وهذا ما
أكدته مقتضيات الدعامة الرابعة من الرؤية االستراتيجية ( .2030-2015المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
 .)2030-2015وفي نفس اإلطار ،أصدرت الوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين القرار الوزاري رقم  047.19في
 24يونيو  ، 2019الذي يحدد في مادته األولى ،اإلطار التنظيمي والبيداغوجي الخاص بالتربية الدامجة ،لفائدة التلميذات
والتالميذ في وضعية إعاقة .ويحدد أهداف التربية الدامجة ،كما نص القانون اإلطار رقم  51.17المتعلق بمنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي في مادته الخامسة والعشرين على دور الدولة في تعبئة جميع الوسائل المتاحة ،واتخاذ التدابير
الالزمة لتيسير اندماج األشخاص في وضعية إعاقة في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ،وتمكنهم من حق التعلم
واكتساب المهارات والكفايات المالئمة لوضعيتهم( .ظهير شريف رقم .)2019 ،1.19.113
وتعتمد فلسفة الدمج على أن يستفيد المتعلمون في وضعية إعاقة حركية من الغالف الزمني التربوي كامال بمعية
زمالئهم اآلخرين في األقسام العادية ،وإمدادهم بالخدمات الداعمة والمساندة ب"قاعات الموارد للتأهيل والدعم" وفق
حاجاتهم ،كما تعني توفير الممارسات الالزمة والمالئمة بقدر اإلمكان لمواجهة متطلباتهم .وتعتبر التربية الدامجة لفائدة
هؤالء المتعلمين عملية ديناميكية تتطلب االتصال والتواصل والتعبئة المجتمعية ،وانخراط جميع الفاعلين ،ومشاركة
األسرة ،وكافة المعنيين ،وتكثيف مختلف الممارسات الضرورية.
ويندرج هذا كله في إطا ر االتجاهات التربوية العالمية الحديثة في مجال تربية األطفال في وضعية إعاقة ،والتي
تؤكد على أهمية توفير الممارسات الضرورية والمناسبة لمأسسة الدمج المدرسي لفائدة األطفال في وضعية إعاقة حركية،
حتى يتمكنوا من تحقيق نموهم التربوي واالجتماعي الطبيعي ،ويتبادلون الخبرات ،ويكتسبون سلوكيات إيجابية ،ويحسنون
مستواهم ،ويخرجون من مرحلة اإلقصاء والعزل ،ويحققون التكيف االجتماعي .كما أن االهتمام بتربيتهم وتعليمهم بمختلف
األسالك التعليمية ال يمكن تحقيقه دون االهتمام بالممارسات الالزمة داخل المؤسسات التعليمية الدامجة وفي محيطها إلنجاح
العملية التعليمية التعلمية لهم.
وتعاني مختلف الممارسات ذات عالقة بإنجاح التربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية من تعثرات
لما لهؤالء المتعلمين من خصوصيات ،والتي تؤثر بشكل كبير على إنجاح تمدرسهم في سلك التعليم الثانوي اإلعدادي
بعمالة إنزكان أيت ملول.
اإلشكالية
تفيد المعطيات اإلحصائية المتوفرة حول األطفال البالغين لسن التمدرس بالمغرب ،أن هناك أعدادا كبيرة منهم لم
يلجوا المدرسة نهائيا ،أو أنهم ولجوا المدرسة لكنهم سرعان ما غادروها مبكرا دون أن ينهوا فترة التعليم اإلجبارية .وهذا ما
تؤك ده اإلحصائيات الواردة من المؤسسات التعليمية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي بعمالة إنزكان أيت ملول ،والتي تحتضن
المتعلمين في وضعية إعاقة حركية ،غير أن أعدادهم غير مدققة على الصعيد المحلي واإلقليمي ،إذ ال تتجاوز  20متعلمة
ومتعلم( .المديرية اإلقليمية بإنزكان أيت ملول ،الموسم الدراسي .)2022/2021
وأكدت التجارب التربوية في مجال الدمج المدرسي لهؤالء المتعلمين على إمكانية مسايرتهم لتعليمهم إلى أعلى
مستوياته ،واالعتماد على أنفسهم ،وأن يكتسبوا ويتعلموا التعلمات األكاديمية والبرامج واألنشطة رغم وضعيتهم التي
تفرض أن يتلقوا تعليمهم بطرق مكيفة ومالئمة ،ووفق مناهج تربوية مكيفة تحترم المحدودية التي تفرضها وضعيتهم.
لذلك ،فإن الممارسات الالزمة في كافة المجاالت التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية واالجتماعية والطبية والشبه
طبية وغيرها ،تُعد فعالة إلنجاح التربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية ،وهي دعامة أساسية لبناء
شخصيتهم المنشودة ،واكساب العديد من الخبرات والمعارف والمهارات ،ومسايرة تمدرسهم ،ومع ذلك فقد يكون من
الضروري إحداث التعديالت في بعض الممارسات تبعا لطبيعة المتعلمين ،ولدرجة إعاقتهم .لذلك" ،فمن الضروري وجود
تجهيزات ومعدات يمكن تكييفها لضمان المشاركة التامة لسائر األطفال ،حيث إن تصميم بيئات األطفال المعوقين هو أمر
في غاية األهمية لتشجيعهم وتشجيع حركتهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض"( .فهمي.)309 :2007 ،
ويصطدم المتعلمون في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي بحواجز في مواقفهم واحتياجاتهم
الستعمال البيئة المدرسية المعمارية ،مما سيشعرهم بالتمييز نتيجة صعوبة حركتهم ووصولهم إلى كافة مرافق المؤسسة
ومحيطها ،وسيجدون أنفسهم مقصيين ،وقد يؤدي بهم األمر إلى االنقطاع عن الدراسة .وقد بينت دراسة (القريوتي)2005 :
وجو د عالقة وثيقة بين نوعيتها وبين وجود اتجاهات إيجابية أو سلبية للتالميذ نحوها ،فالمعوقات المعمارية واإلنشائية في
المدرسة قد تنعكس سلبا على هؤالء التالميذ ،مما يؤثر سلبا على مواصلتهم لتعليمهم وعلى سلوكهم .وأشارت دراسة كل من
(األحمدي ،)2005 :و( ) Welsh and Colver:2006إلى أن التالمذة المعوقين حركيا لديهم العديد من المشكالت تتمثل
في المشكالت التعليمية ،واالجتماعية ،والنفسية ،والصحية ،والخدمية.
وفي سنة  2019أعدت وزارة التربية الوطني بالمغرب برنامجا حول التربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية
إعاقة ،بمن فهم المتعلمين في وضعية إعاقة حركية ،وذلك بتخصيص المشروع الرابع من مشاريع قانون اإلطار ،51-17
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ومع ذلك كله ،فإن هناك عدة صعوبات تعترض تنزيل هذا المشروع ،حيث يعتبر الكثير من الفاعلين أن الممارسات المتعلقة
بمجاالت التمثالت السلبية ،وبنيات المؤسسات التعليمية الدامجة ،وتأهيل الموارد البشرية ،وتكييف المناهج الدراسية
والبرامج الدراسية ،والتعبئة المجتمعية ،والحكامة تُعد أهم المعوقات الرئيسية لعملية الدمج المدرسي لهؤالء المتعلمين .وفى
ضوء علم الباحث وحدود بحثه ،فإنه ال توجد هناك دراسات مباشرة اهتمت بموضوع الممارسات الالزمة للتربية الدامجة
لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي بعمالة إنزكان أيت ملول .ومن هذا المنطلق اتجه
إلى دراسة هذه الممارسات ،أمال في أن تشكل هذه الدراسة رافدا لفهم المشكالت التي تواجه تمدرسهم ،ومحاولة إيجاد حلول
مناسبة لها ،وتمكي ن هؤالء المتعلمين من مواصلة مسيرتهم الدراسية أسوة بزمالئهم اآلخرين (العاديين) .لذلك ،حاول
الباحث في هذا البحث تسليط الضوء على أهمية الممارسات الالزمة وعالقتها بتربية وتعليم المتعلمين في وضعية إعاقة
حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي .وفي ضوء المعطيات المذكورة ،حددت إشكالية البحث في السؤال اآلتي :ما
الممارسات الالزمة للتربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي بعمالة
إنزكان أيت ملول؟
أهداف الدراسة
 -1التعرف على أهم الممارسات الالزمة ودورها في إنجاح التربية الدامجة للمتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم
الثانوي اإلعدادي من وجهة نظر الفاعلين (هيئة اإلدارة التربوية ،هيئة التدريس ،أسر المتعلمين).
 -2وضع تصور مقترح انطالقا من الممارسات الالزمة لتقوية قدرات الفاعلين في مجال دمج المتعلمين في وضعية إعاقة
حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي.
أهمية الدراسة
نظرا لحداثة برنامج التربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية ،وتمدرسهم مع أقرانهم اآلخرين
(العاديين) في المدارس العمومية أو الخصوصية في المغرب ،فإنه يمكن تحديد مبررات هذه الدراسة وأهميتها فيما يلي:
 -1يمكن للممارسات الالزمة والناجحة أن تُسهم في إنجاح مشروع التربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية
بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي.
 -2يمكن أن يُسهم البرنامج المقترح في تحسين الدمج المدرسي للمتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي
اإلعدادي.
 -3مساعدة الفاعلين ومتخذي القرارات التربوية في التغلب على المشكالت التي تعاني منها التربية الدامجة لفائدة المتعلمين
في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي.
أسئلة البحث
 -1ما أهم الممارسات الالزمة ودورها في إنجاح التربية الدامجة للمتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي
اإلعدادي؟
 -2ما البرنامج التكويني المقترح لممارسات الفاعلين الالزمة إلنجاح دمج المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم
الثانوي اإلعدادي؟
التحديد اإلجرائي لمتغيرات البحث
الممارسات :هي طريقة للعمل أو طريقة يجب أن يتم بها العمل .والممارسات يمكن أن تشمل األنشطة ،والعمليات،
والوظائف ،والمواصفات القياسية ،واإلرشادات( .قاموس الكل) .كما تعني في معجم "الروس  "Larousseالفرنسي طريقة
تحقيق شيء ما وأدائه (ضدها :النظرية والمبدأ) .وتعرف الممارسة الالزمة إجرائيا في هذه الدراسة بأنها :الممارسة المهنية
للفاعلين الذين يتعاملون مع المجتمع المدرسي ومحيطه (المتعلمون ،المؤسسة ،األسرة ،المجتمع) ،باعتماد التدخل المهني
لتطوير وإنجاح التربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي بعمالة إنزكان أيت
ملول.
التربية الدامجة :تعرف منظمة اليونسكو التربية الدامجة بأنها "تربية مبنية على حق الجميع في تربية ذات جودة
تستجيب لحاجات التعلم األساسية ،وتثري وجود المتعلمين .وألنها تتمحور بالخصوص حول الفئات الهشة ،فهي تحاول أن
تطور بالكامل إمكانات كل فرد .ولذلك يكون الهدف النهائي للتربية الدامجة ذات الجودة هو إنهاء جميع أشكال التمييز
وتعزيز التماسك االجتماعي" .وتعرف التربية الدامجة إجرائيا بأنها :تمكين المتعلمين في وضعية إعاقة حركية من تعليم
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جيد وذي جودة بمعية زمالئهم اآلخرين (العاديين) في نفس القسم في إطار المساواة وتكافؤ الفرص والحق في التربية
والتعليم ،وذلك بالمؤسسات التعليمية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي بعمالة إنزكان أيت ملول.
المتعلمون في وضعية إعاقة حركية :يعرف مصطفى نوري القمش ( )79 :2010المعاقون حركيا هم تلك الفئة من
األفراد الذين يتشكل لديهم عائق يحرمهم من القدرة على القيام بوظائفهم الحركية بشكل عادي ،مما يستدعي توفير خدمات
تربوية وطبية ونفسية خاصة .ويعرف المتعلمون في وضعية إعاقة حركية إجرائيا بأنهم :المتعلمون الذين يعانون من
قصور يؤثر في إحدى الوظائف الحركية (البدنية أو الجسدية) ،ويتابعون دراستهم بشكل عادي بسلك التعليم الثانوي
اإلعدادي بمعية زمالئهم اآلخرين (العاديين) ،وتتطلب وضعيتهم توفير برامج وخدمات تربوية وطبية وشبه طبية وتأهيلية
مناسبة.
سلك التعليم الثانوي اإلعدادي
يدمج التعليم اإلعدادي والتعليم الثانوي ،ليشكال سيرورة تربوية متناسقة تسمى "الثانوي" ،ومدتها ست سنوات،
ويتكون من سلك الثانوي اإلعدادي وسلك الثانوي التأهيلي .ويعرف سلك التعليم الثانوي اإلعدادي إجرائيا بأنه :مرحلة من
مراحل النظام التربوي ،يلتحق بها المتعلمون الحاصلون على شهادة الدروس االبتدائية .ويتكون التعليم الثانوي اإلعدادي
من ثالث سنوات دراسية ،تختتم بني ل شهادة السلك اإلعدادي .يتم االنتقال من سنة إلى أخرى بالتعليم الثانوي اإلعدادي
باعتماد نتائج المراقبة المستمرة (من األولى إلى الثانية ومن الثانية الى الثالثة) .وتختتم السنة الثالثة من التعليم الثانوي
اإلعدادي باجتياز االمتحان اإلقليمي والحصول على شهادة السلك اإلعدادي لمتابعة دراستهم في التعليم الثانوي التأهيلي.
عمالة إنزكان أيت ملول
ويعرف الموقع اإللكتروني لعمالة إنزكان أيت ملول ( )2021عمالة إنزكان فيما يلي :تقع عمالة إنزكان أيت ملول
في جهة سوس ماسة .ويحدها شماال عمالة أكادير إداوتنان ،وجنوبا إقليم شتوكة أيت باها ،وشرقا إقليم
تارودانت ،وغربا المحيط األطلسي .وتضم العمالة  6جماعات ،وحضرية وقروية.
وأحدثت عمالة إنزكان أيت ملول بداية سنة  1994في إطار تدعيم مسلسل الالمركزية وتقريب اإلدارة من
المواطنين خدمة للديمقراطية المحلية بموجب المرسوم  64-94-2الصادر بتاريخ  24ماي  .1994ويعرف الباحث عمالة
إنزكان أيت ملول إجرائيا بأنها :رقعة جغرافية موضوع الدراسة ،وتضم ست
جماعات ترابية .كما تضم حوالي ( )20مؤسسة تعليمية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي دامجة للمتعلمين في وضعية
إعاقة حركية ،يتابع فيها المتعلمون في وضعية إعاقة حركية دراستهم.
حدود الدراسة
-

الحدود الزمنية :تم تطبيق الدراسة في جانبها الميداني خالل شهري نونبر ودجنبر .2021
الحدود المكانية :تقتصر هذه الدراسة على سلك التعليم الثانوي اإلعدادي بعمالة إنزكان أيت ملول بالمغرب.
الحدود البشرية  :تشمل الفاعلين (هيئة اإلدارة التربوية ،هيئة التدريس ،األسر) بالمؤسسات التعليمية الدامجة
للمتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي بعمالة إنزكان.
الحدود العلمية :اقتصرت الدراسة الحالية على التعرف على الممارسات الالزمة للتربية الدامجة لفائدة المتعلمين في
وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي بعمالة إنزكان أيت ملول.

اإلطار النظري
أوال :تعريف اإلعاقة الحركية
يعرف الشريف ( )418 :2011اإل عاقة الحركية "هي حالة من عدم القدرة على استخدام الفرد ألجزاء جسمه في
أداء الحركات الطبيعية كالمشي والجري والوثب ،والتنسيق بين حركات الجسم المختلفة بسبب إصابة جسمية في العمود
الفقري وعضالته أو الجهاز العصبي أو نتيجة لعوامل وراثية .وتؤثر هذه اإلعاقة في نموه العقلي واالنفعالي ،وتحد من
قدرته على التكيف االجتماعي.
ويالحظ أن اإلعاقة الحركية حالة تشمل جميع األفراد الذين يعانون من خلل ما في قدراتهم الحركية أو نشاطهم
الحركي ،بحيث يؤثر ذلك الخلل في مظاهر نموهم العقلي واالجتماعي واالنفعالي .وهذا يستدعي تقديم خدمات وأنشطة
داعمة ومساندة.
ثانيا :تصنيفات اإلعاقة الحركية
هناك تصنيفات عديدة لإلعاقة الحركية ،يمكن ذكر أهمها كما يلي:
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التصنيف األول :حسب درجة أو شدة اإلعاقة :فهناك إعاقة حركية شديدة أو متوسطة أو بسيطة.
التصنيف الثاني :حسب ظهور اإلعاقة لآلخرين من عدمه :فهناك إعاقة حركية ظاهرة يمكن مالحظتها ورؤيتها
من جانب اآلخرين مثل اإلعاقـات الحركية الجسمية ومنها :شلل األطفال والبتر وتشوه األطراف وكسور العظام وتشوه
العمـود الفقري كذلك هناك إعاقات حركية مرضية غير ظاهرة مثل :اإلعاقات الصحية مثل إصابة اإلنسان بأمراض متعددة
والتي تؤثر تأثيرا ً سلبيا ً على ممارسة الفرد لحياتـه الطبيعيـة فـي المجتمع وعلى أدائه الذي يقل عن الشخص العادي.
(مدحت محمد أبو النصر.)56 :2005 ،
التصنيف الثالث :حسب أسباب اإلعاقة :فهناك إعاقات حركية ترجع إلى أسباب وراثية يولد الشخص بها ،مثل
الشلل الـدماغي والسكري الوراثي ،والعيوب الخلقية وهناك إعاقات حركية ترجع إلى أسباب بيئية ناتجة عن إصابات أو
أمراض تصيب الشخص بعد الوالدة مثل :بتر األطراف نتيجة الحوادث سواء في المنزل أو في الشارع أو في المصنع...
(ماهر أبو المعاطي علي.)244-243 :2005 ،
التصنيف الرابع :حسب موقع اإلعاقة :وهنا يمكن تصنيف اإلعاقة الحركية إلى هذه األنواع:
إصابات الجهاز العصبي المركزي؛ وإصابات الهيكل العظمي؛ وإصابات العضالت؛ واإلصابات الصحية.
ثالثا :خصائص المتعلمين في وضعية إعاقة حركية
تتعدد خصائص المتعلمين في وضعية إعاقة حركية ،تظهر بوضوح في سلوكياتهم وتصرفاتهم ،ويمكن إجمالها فيما
يلي:
أ -الخصائص الجسمية
تتمثل أهم الخصائص الجسمية في اضطراب في نمو عضالت الجسم؛ ومشكالت في العظام؛ ومشكالت في القدرة
على العناية بالذات ونشاطات الحياة اليومي؛ وضعف في التآزر والتوازن الحركي؛ وتعبير وجه غير عادية؛ وسيالن
اللعا ب من الفم؛ وصعوبة في الحراك االجتماعي؛ وضعف المهارات الدقيقة؛ وضعف المهارات الكبيرة( .غنيم وغنيم،
)45-44 :2016
ب -الخصائص العصبية
لدى هؤالء االطفال مشاكل تتعلق بتلف الدماغ أو خلل وظيفي في عمل الخاليا الحركية .كما أن لديهم مشاكل خاصة
بالحبل الشوكي ،ومشكالت في مجال الرؤيا والسمع ناتجة عن االصابات العصبية المسببة بأمراض مثل :التهاب السحايا،
والسل ،الحصبة األلمانية ،الزهري ،وغيرها مسؤولة عن إحداث اتالف في الجهاز العصبي .إن مثل هؤالء األطفال بحاجة
إلى معالجة األمراض التي قد تكون مسؤولة عن إعاقتهم الحركية بدءا بالتطعيم الثالثي ،والتشخيص ،العالج ،التأهيل،
التدريب .وقد تنتج المشاكل العصبية لديهم عن سوء التغذية والحرمان وتعرضهم إلصابات الرأس والرضوض والكسور
في الجسم( .العزة.)198 :2009 ،
ج -الخصائص النفسية
تتباين الخصائص السلوكية عند األطفال المعوقين حركيا حسب نوع اإلعاقة ،وبالرغم من ذلك
توجد خصائص سلوكية مشتركة بينهم وتتأثر هذه الخصائص بآراء اآلخرين وأحكامهم التي يصدرونها على
الشخص المعوق .فنوعية معاملة اآلخرين للشخص المعوق ونظرتهم إليه وكيفية إدراكه إلعاقته .وكلما زاد القلق والتوتر
واضطراب الشخصية ،ويمكن تقسيمها إ لى االنسحاب والخجل؛ واالنطواء على الذات؛ واالكتئاب والحزن؛ وعدم الرضا
عن الذات؛ والشعور بالعجز واالعتمادية والقلق( .غنيم ،غنيم.)42-41 :2016 ،
د -الخصائص التعليمية
تعتمد الخصائص التعليمية على خصائصهم الجسمية والنفسية والعصبية ،حيث إن هؤالء األطفال لديهم مشكالت في
االنتباه وتشتيته ،وصعوبات في التركيز ،والتذكر ،واالسترجاع ،والحفظ ،والنسيان ،ونقص في تآزر حركات الجسم،
وصعوبات في مجال التعلم ،حيث إنهم ال يتعلمون بسهولة كما إنهم ال يتعلمون بسرعة ،ولديهم مشكالت في حاسة السمع،
والبصر أحيانا ،لذلك فهم بحاجة إلى مناه ج واستراتيجيات تربوية خاصة تعتمد على التبسيط واالنتقال من السهل إلى
الصعب ،ومن البسيط إلى المركب ،واالعتماد على النمذجة ،والتقليد ،وتشكيل السلوك ،وتقديم التعزيز اإليجابي ،والتغذية
الراجعة ،والمهارات والمهمات المطلوب منهم القيام بها( .العزة.)199-198 :2009 ،
هـ -الخصائص االجتماعية
لديهم مشكالت في عادات الطعام والملبس وقضاء الحاجة (عدم التحكم في البول ومشاكل المثانة)؛ واالنطواء
االجتماعي والعزلة وقلة التفاعل االجتماعي واالنسحاب؛ ونظرة المجتمع لهم بالدونية؛ ومصاحبة اإلعاقة ألزمات قد تكون
محل استهجان واستهزاء اآلخرين؛ وحدوث مشاكل مع اإلخوة واآلخرين؛ واالنسحاب واالعتماد على اآلخرين( .النوايسة،
.)211:2013
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رابعا-أسباب اإلعاقة الحركية
هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى حدوث اإلعاقة الحركية بصفة خاصة ،ويمكن توضيح ذلك فيما يلي :اإلصابة
بالشلل الدماغي ،حيث تحدث نتيجة خلل أو تلف في المخ ينتج عن تسمم الحامل ،وإصابة األم الحامل ببعض األمراض
الخطيرة مثل الحصبة األلمانية والزهري والسكري ،والوالدة المتعسرة ،وإصابات الرأس ،وظهور أمراض خبيثة لدى
الطفل وجود التهابات ميكروبية في المخ ،وانخفاض نـسبة الـسكر فـي الدم( .زينب محمود شقير.)132 :2004 ،
 -2إصابات الهيكل العظمي :مثل تشوه األطراف ،والحروق كسور العظام ،ونتيجة إلصابة األم بالحـصبة األلمانيـة،
وتسمم األم الحامل بالمواد الكيمائية ،وتعرض األم الحامل لألشعة ،وإدمان األم الحامل على المخدرات أو المسكنات،
ووجود هشاشة في العظام نتيجة نقص الكالسيوم بها إما لسوء التغذية أو بـسبب الحمل أو نظرا ً لكبر السن ،وحوادث
المنزل ،وحوادث الطرق ،وحوادث العمل ،وحوادث السقوط ،والزالزل ،والبراكين ،والحروق.
 -3إصابات العضالت :يعتبر سبب اإلصابة بضمور العضالت غير معروف وإن كان من المالحظ أنه مرض
يصيب األطفال ا لذكور أكثر من اإلناث .وتعود اإلصابة الوراثية عند الـذكور إلـى جينـات متنحية .أما في حالة إصابة
اإلناث أن اإلصابة تعود إلى الجينات السائدة وقد يرجع ضمور العضالت إلى وجود مشكلة في العصب المسؤول عن تغذية
العضلة أو في العـصب الحـسي المسؤول عن إخبار المخ عن حالة العضلة أو في العصب المسؤول عن الـتحكم فـي تغذيـة
العضلة( .مدحت محمد أبو النصر.)78-77 :2005 ،
 -4شلل األطفال :يحدث نتيجة لميكروب غاية في الدقة وصغير الحجـم لدرجـة أنـه ال يـرى بـأدق الكروموسومات
العادية ،ويحدث بسبب التهاب فيروسي يهاجم الخاليا الحركية فـي النخـاع الشوكي ،ويدخل الفيروس إلى الجسم عبر القناة
الهضمية ،وينتقل عبر مجرى الدم ،ويستقر في الخاليا الحركية في النخاع الشوك .وتكون نتيجة تعطل وظائف الخاليا
الحركية التي تـتحكم بالعضالت مما يقود إلى عدم الحركة( .زينب محمود شقير.)139 :2004 ،
 -5بتر األطراف :وذلك قد يكون نتيجة لحوادث الطرق ،وحوادث الحرائق ،وحـوادث الـصناعة ،وحـوادث
المالعب ،وحوادث السقوط ،واإلصابات في ميادين القتال والحروب الكوارث الطبيعيـة مثـل البراكين والزالزل ،واألورام
واألمراض الخبيثة مثل السرطان( .مريم إبراهيم حنا.)203-202 :2003 ،
مشكالت عملية دمج المتعلمين في وضعية إعاقة حركية في التعليم الثانوي اإلعدادي
بناء على مالحظات الباحث واحتكاكه بالفاعلين المباشرين في المؤسسات التعليمية الدامجة للمتعلمين في وضعية
إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي ،بحكم عمله ،فقد الحظ أن هناك صعوبات تواجه عملية دمج هؤالء المتعلمين
في المؤسسات التعليمية الدامجة بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي بعمالة إنزكان أيت ملول ،ويمكن حصر أهمها كاآلتي:
عدم قدرة بعض المتعلمين من الوصول إلى المؤسسة بأنفسهم بسبب اإلعاقة أو لبعد موقع المؤسسة؛ ورفض بعض
المؤسسات العمومية قبول بعض المتعلمين؛ وغياب اإلرشاد الموجه لألسرة فيما يتعلق بعملية الدمج؛ وعدم توفير معرفة
كافية لدى هيئة اإلدارة التربوية وهيئة التدريس حول كيفية التعامل والتكيف مع المتعلمين؛ واإلساءة السلوكية لبعض
المتعلمين اآلخرين (العاديين) تجاههم؛ وضعف التسهيالت داخل المؤسسة لتسهيل حركة المتعلمين الذي يعانون من صعوبة
في الحركة؛ وضعف األجهزة واألدوات التي يستعملها المتعلمون (الكرسي المتنقل ،مقاعد ،مكتبات ،المرافق الصحية،
والولوج إليها) ،وغير مناسبة لهم؛ وضعف تهيئة المتعلمين الستقبال المتعلمين في وضعية إعاقة حركية وحثهم على
مس اعدتهم وتقبلهم؛ وغياب متابعة المتعلمين الذين يحتاجون إلى عالج طبيعي بين الحين واآلخر في المؤسسة؛ وضعف
ترسيخ نظام لالتصال والتواصل بين المتعلمين والمؤسسة واألسرة والجمعيات المعنية.
الممارسات الالزمة لدمج المتعلمين في وضعية إعاقة حركية في المؤسسات التعليمية الدامجة
تتعدد مختلف الممارسات الالزمة لدمج المتعلمين في وضعية إعاقة حركية في المؤسسات التعليمية الدامجة ،ومن
أبرزها:
تكثيف الحمالت التوعوية والتحسيسية حول القضايا التربوية للمتعلمين في وضعية إعاقة حركية؛ وتغيير الصورة
النمطية السلبية السائدة تجاههم؛ وتكري س المقاربة الحقوقية والتفاعلية في التعامل مع المتعلمين ،بدل المقاربة اإلحسانية
والطبية؛ واستخدام المفهوم الحديث لإلعاقة؛ ومساعدة األسرة على تحمل نفقات التمدرس؛ وتوفير المرافق الصحية
المالئمة؛ وتسجيلهم في المؤسسات القريبة من مقر سكناهم؛ وإزالة العقبات والعراقيل التي تحول دون التحاقهم بالمؤسسات
التعليمة المختلفة من صعوبة التنقل ونقص الوسائل واألدوات وقلة األطر المدربة والمؤهلة؛ وتوسيع العرض التربوي لتلبية
طلبات المتعلمين؛ وتأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية الدامجة؛ ونشر أفضل الممارسات بشأن المساواة وتحقيق تكافؤ
الفرص؛ وتشجيع تمدرس الفتيات ،خاصة في العالم القروي؛ وتوفير إحصائيات علمية دقيقة حول المتعلمين وإعاقتهم؛
وإجراء تشخيص وتقييم علمي لنوع ودرجة إعاقتهم؛ ومالءم القوانين والتنظيمات واإلجراءات والتدابير العملية لتيسير
الولوج إلى المؤسسة؛ وفك االكتظاظ داخل الفصول الدراسية للمتعلمين؛ ومأسسة الفريق المتعدد التخصصات ،وتنسيق
برامجه؛ وتبادل أسر المتعلمين للتجارب والخبرات المختلفة فيما بينها ،وتكوين صداقات فيما بينها؛ وتنمية شخصية
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المتعلمين من مختلف االتجاهات؛ ودمج المتعلمين اجتماعيا وفيزيائيا؛ وتوعية األسرة لتقبل ابنها؛ وتكييف بيئة المؤسسات
التعليمية؛ وتأمين حقوقهم في التربية والتعليم والخدمات االجتماعية الداعمة والمساندة؛ وتوفير الخدمات االجتماعية والطبية
والشبه طبية والتأهيلية واإلرشادية والتوجيهية والثقافية والرياضية والترفيهية؛ وانخراط الجماعات الترابية للمساهمة في
قضايا الدمج المدرسي؛ ومساعدتهم في الحصول على فرص متكافئة لاللتحاق بالمرافق التعليمية المختلفة؛ وتوفير المناهج
والوسائل التربوية والتعليمة المكيفة ،والتسهيالت المناسبة؛ وتخطيط وتدبير األنشطة البيداغوجية؛ وتكثيف البرامج
واألنشطة التي تؤهلهم تربويا واجتماعيا؛ وتوفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة بحسب احتياجاتهم؛ إعداد وتنفيذ وتقويم
مشروع المؤسسة الدامج ،ومشروع القسم الدامج ،والمشروع البيداغوجي الفردي للمتعلم؛ وتوفير خدمات الدعم االجتماعي
(وسائل النقل ،المساعدات المالية ،التغذية ،اإليواء)؛ وعقد برامج خاصة تهدف لتوعية المجتمع المحلي حول اإلعاقة
الحركية وأسبابها وطرق التعامل معها؛ وتقوية االتصال والتواصل والتعاون بين المؤسسة التعليمية واألسرة؛ والتشبيك
والتنسيق بين المؤسسات التعليمية الدامجة؛ وتوفير الوسائل والخطط واألموال الالزمة لدعم دمجهم؛ وإشراك المنظمات
والهيئات والجمعيات الفاعلة وتعبئتها؛ وإجراء األبحاث والدراسات حول الدمج المدرسي ،واستثمار نتائجها؛ وتوفير
الجامعات والمعاهد لبرامج التعليم األساس والمساقات التعليمية ،ووضع البرامج المنهجية حول اإلعاقة الحركية؛ وتأهيل
مراكز مهن التربية والتكوين ،والمدارس ا لعليا للتربية والتكوين لقدرات الفاعلين في مجال اإلعاقة الحركية؛ وقيام وسائل
اإلعالم بمختلف أطيافها بواجبها اتجاه الدمج المدرسي للمتعلمين في وضعية إعاقة حركية؛ وبث برامج اجتماعية وتعليمية
وترفيهية لهؤالء المتعلمين.
الدراسات السابقة
أوال :الدراسات العربية
هدفت دراسة (إدريس جرادات )2010 ،إلى االطالع على برامج وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في دمـج
االعاقـات الجسدية في الفصول الدراسية .واعتمدت أدواتها على المالحظة المقصودة .ومن النتائج التي خلصت إليها
الدراسة ضم برنامج التعليم الجامع ضمن الهيكلة الجديدة الى دائرة االرشاد التربوي والتربية الخاصة في العام -2005
2006م بعد أن كان ضمن هيكلية االدارة العامة للتعليم العام .وحق التعليم األساسي لكل مواطن ،وفتح المدرسة أمام الجميع
وال تستثني منهم أحدا ،وخاصة الطلبة القابلون للتعلم .وتأهيل المدارس من الناحية الفيزيقية والبنية التحتية ،وكذلك بناء
حمام خاص في الوحـدة الصـحية ،فكل مدرسة تبنى من جديد يتوفر فيها هذه التعديالت والعمل على تعديل المدارس القائمة
بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي .وسعي مرشدو التعليم الجامع على توفير المستلزمات التقنية الالزمة لخدمة الطلبة
ذوي االحتياجات الخاصة من كراسي متحركة وعكازات.
كما سعت دراسة (أسامة بطاينة ،مد هللا الرويلي )2015 ،إلى رصد اتجاهات المعلمين نحو دمج األطفال المعاقين
حركيا في المدارس الحكومية في شمال المملكة العربية السعودية .واتبعت المنهج الوصفي .وتكونت العينة من عينة
عشوائية عنقودية من مجتمع الدراسة ،حيث كانت المدرسة هـي وحـدة االختيـار ،تكونت من ( )768معلما ومعلمة .وقام
الباحثان ببناء استبانة لقياس اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو دمج األطفال ذوي االعاقة الحركية فـي المدارس الحكومية
في شمال المملكة العربية السعودية ،وقد تؤكد من صدق األداة وثباتها باستخدام اإلجـراءات المناسبة .وقد أظهرت النتائج
أن اتجاهات عينة الدراسة نحو دمج األطفال المعاقين حركيا في المدارس الحكومية كانت إيجابية .وإن هناك فروقا ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α =0.05تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور ،ولمتغير الخبرة لصالح
ذوي الخبرة القصيرة ( )5-1سنوات في حين لم تظهر فروق لمتغير التخصص.
هدفت دراسة (األحمدي )2005 ،إلى تعرف المشكالت التي تواجه التالميذ المعاقين حركيا نتيجة التحاقهم بمدارس
التعليم العام ومدى مالئمة البيئة المدرسية لدمجهم .استخدمت الدراسة االستبانة لتعرف مشكالت الدمج التي يواجهها
التالميذ المعاقين .واستخدمت المنهج الوصفي .وشملت العينة مجموعة من التالميذ المعاقين حركيا ً والملتحقين بمدارس
التعميم العام العادية ،وبلغ عددهم ( )300طالبا .وتوصلت النتائج إلى أن أهم مشكالت الدمج التي يعاني منها التالميذ
المعاقين حركياً ،هي مشكالت خاصة بالمباني والتجهيزات المدرسية ومشكالت خاصة بغرفة الصف الدراسي.
ثانيا :الدراسات السابقة األجنبية
دراسة شيري )(Cherry, 1991هدفت الدراسة إلى المقارنة بين تقدير الذات والمساندة لدى المراهقين المعوقين والمراهقين األصحاء ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )98فرداً ،منهم ( )38معوقا جسديا ً من المصابين بالشلل الدماغي والصلب المشقوق ،و( )60من األصحاء،
وتراوحت أعمارهم بين ( )19-13سنة .وقد استخدمت الباحثة مقياس مفهوم الذات  PIERS-HARRISلألطفال،
ومقياس  ROZENBERGلتقدير الذات ،ومقياس الدعم االجتماعي المقدم من األصدقاء والعائلة .وأسفرت نتائج الدراسة
عن كون الدعم االجتماعي المقدم من األصدقاء والعائلة له األثر الكبير في رفع مفهوم الذات والثقة بالنفس عند المعاقين
جسديا ً.
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هدفت دراسة رامرز ( )Ramirez, 2007إلى تعرف المخاطر التي يصادفها المعوقين في المدرسة ،وتم جمع
البيانات من سجالت الوقائع المدرسية الموجودة .وتمت متابعة ( )676تلميذا معاقا حركيا ،واستخدم المنهج المسحي .ومن
أهم نتائج الدراسة أن عدم االهتمام بالبيئات الداخلية والخارجية للمباني والمنشآت والتخلص من العوائق ،تعد من أكثر
العوامل المرتبطة بسالمة األشخاص المعاقين حركياً .إذ إن الكثير منهم يتعرضون للسقوط واألذى بسبب عدم تكييف البيئة
المحيطة وعدم وجود التعديالت المناسبة.
هدفت دراسة أرنادوتير ( ،)Arnadottir, 2012إلى بيان مدى إدراك أهل األطفال ذوي اإلعاقة الحركية لخدمات
العالج الطبيعي ،الوظيف ي ،واالتصال واللغة ،ومدى مشاركة األهل بهذه الخدمات .تكونت العينة من  88ولي أمر لألطفال
 18-2سنة باستخدام مقياس يتكون من  20بنداً .وتمت مقابلة  6من أولياء األمور لوصف البيانات ومقارنتها وتحليلها.
وأظهرت النتائج أن األهل مدركون للخدمات العالجية ويقدرونها ،ويشعرون بأنهم شركاء مع األخصائيين.
التعقيب على الدراسات السابقة
يتضح من العرض السابق للدراسات والبحوث المرتبطة بموضوع الدراسة أن الدراسات العربية واألجنبية التي
تناولت موضوع الدراسة ،قد سعت إلى تحقيق عدة أهداف تمحورت حول دمج المتعلمين في وضعية إعاقة حركية في
المؤسسات التعليمية ،ومعيقات تنزيله ،ومشكالت المتعلمين ،وأهمية الخدمات الطبية والشبه طبية (العالجية) ،وأهمية
إشراك األسر في عملية الدمج.
كما تنوعت نتائج الدراسات السابقة ،حيث بينت أهمية التعليم كحق لهؤالء المتعلمين ،وفتح المدرسة لجميع الطلبة،
وتأهيلها وتجهيزها وتوفير التقنيات واألجهزة الالزمة (كراسي متحركة وعكازات ،وغيرها) ،وأهمية دور مؤسسات
المجتمع المحلي ،باإلضافة إلى إيجابية اتجاهات الفاعلين ،وتحديد مختلف مشكالت الدمج ،واألثر الكبير للدعم االجتماعي
المقدم للمتعلمين وأسرهم.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
قام الباحث بعرض الدراسات السابقة بتسلسل زمني من األقدم إلى األحدث ،وتوضيح العالقة التي تربط مجمل
الدراسات بهذه الدراسة .وتعتبر هذه الدراسة امتدادا للدراسات السابقة ،من حيث أدوات الدراسة ،واألساليب اإلحصائية،
كالمنهج المتبع وبعض األدوات؛ كما تعد دراسة تطورية من حيث سعي الباحث لتحديد دور الممارسات الالزمة للتربية
الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي .وبناء على ما تقدم ،يمكن بيان أوجه
االستفادة كاآلتي:
 -1توجيه الباحث نحو المصادر والدراسات الخاصة بالبحث لغرض تغطية ودعم اإلطار النظري وكيفية تصميم
قائمة البحث.
 -2استنتاج وصياغة األسئلة ،وتوجيه أنظار الباحث نحو منهجية البحث ،وعينته ،وأدواته ،وتفسير النتائج.
 -3مساهمتها في إعداد المتغيرات اإلجرائية للبحث ،ومختلف النقاط الواجب تضمينها له حتى تكون متغيرات البحث
واإلطار النظري متكاملين؛ كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة في اختيار وجمع البيانات والمعلومات وعالجها
إحصائيا باعتماد األدوات اإلحصائية المناسبة ،ومقارنة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية.
 -4تشخيص أبرز مكونات الممارسات الالزمة للتربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك
التعليم الثانوي اإلعدادي الدمج المدرسي لألطفال في وضعية إعاقة ،وإيجابياتها ،وأهم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها،
باالعتماد على ما توصلت إليه تلك الدراسات.
ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
إن أهم ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ،هو أن الدراسة الحالية هدفت إلى التعرف على أهم
الممارسات الالزمة ودورها في إنجاح التربية الدامجة للمتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي،
واقترحت برنامجا تكوينيا لتطوير ممارسات الفاعلين في عملية دمج هؤالء المتعلمين بهذا السلك .حيث تم استخدام المنهج
الوصفي التحليلي ،والمنهج البنائي لبناء البرنامج التكويني المقترح للوصول إلى نتائج الدراسة ،إذ تناولت الدراسة
المتعلمين في وضعة إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي بإنزكان أيت ملول.
إال أن الدراسة الحالية تختلف مع الدراسة السابقة في الجوانب التي تناولتها ،وفي مجتمع الدراسة ،وإطارها الزماني
والمكاني ،وفي العينة.
منهج الدراسة :اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.
مجتمع الدراسة :يتمثل مجتمع الدراسة على عينة من الممارسين اإلداريين والتربويين من أعضاء هيئة التدريس
بالثانويات اإلعدادية ،إلى جانب بعض أسر المتعلمين ،وذلك بعمالة إنزكان أيت ملول.
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عينة
الدراسة ومبررات اختيارها
عمد الباحث على اختيار العينة القصدية لمجتمع الدراسة ،حيث تم تحديد صفات العينة في ضوء ما يلي:
 -1هيئة اإلدارة التربوية (المديرات والمديرون) بالمؤسسات التعليمية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي.
 -2هيئة التدريس (األستاذات واألساتذة) بالمؤسسات التعليمية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي.
 -3أمهات وآباء وأولياء أمور المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بمؤسسات سلك التعليم الثانوي اإلعدادي.
وتكونت العينة من  10من أعضاء هيئة اإلدارة التربوية ،و 10من هيئة التدريس ،و 10من أمهات وآباء وأولياء
أمور المتعلمين في وضعية إعاقة حركية ،بمجموع بلغ  30من الممارسين واألسر.
خصائص العينة
توزيع أفراد العينة حسب الجنس:
جدول ( )1توزيع أفراد العينة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة

ذكر

15

%50

أنثى

15

%50

المجموع

30

%100

يتضح من الجدول ما يلي:
 متغير الجنس :بلغ عدد الذكور ( ،)15ويشكلون ما نسبته ( )%50من مجموع أفراد عينة الدراسة ،وبلغ عدداإلناث نفس عدد الذكور وبنفس النسبة .وتعد هذه النسبة متساوية.
توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة:
جدول ) (2توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة
الوظيفة
مدير (ة)

العدد
10

النسبة
%33.33

أستاذ (ة)

10

%33.33

أمهات وآباء وأولياء المتعلمين

10

%33.33

المجموع

30

%100

يتضح من الجدول ما يلي:
 متغير الوظيفة :يتساوى أفراد العينة (مدراء ،أساتذة ،أمهات وآباء وأولياء المتعلمين) بنسبة  %33.33لكل عينةحسب الوظيفة.
توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي:
جدول ( )3توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
المؤهل الدراسي
ماستر

العدد
04

النسبة
%13.33

اإلجازة

20

%66.66

الباكالوريا

06

%20

المجموع

30

%100

يتضح من الجدول ما يلي:
 متغير المؤهل العلمي :بلغ أفراد العينة الحاصلين على مستوى الماستر ( )4بنسبة ( ،)%13.33وبلغ عدد العينةالحاصلين على شهادة اإلجازة ( )20ويشكلون نسبة  %80من مجموع أفراد العينة ،في حين بلغ عدد الحاصلين على شهادة
الباكالوريا ( )6بنسبة .%20
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متغيرات البحث
أ -المتغيرات المستقلة
 متغير الجنس) :ذكر – أنثى)؛ متغير الوظيفة( :مدراء ،أساتذة ،أمهات وآباء وأولياء المتعلمين)؛ متغير المؤهل العلمي (ماستر ،إجازة ،باكالوريا).ب -المتغيرات التابعة
 درجة استجابة أفراد العينة على االستمارة؛ درجة استجابة أفراد العينة على استمارة الكشف عن الممارسات الالزمة للفاعلين على المجاالت الخمسة (البيئةالمدرسية  9فقرات ،التعلمات األكاديمية  6فقرات ،تمثالت الفاعلين  6فقرات ،تأهيل الموارد البشرية  9فقرات ،الدعم
االجتماعي والشبه طبي  8فقرات).
أداة الدراسة
قام الباحث بإعداد االستمارة باالعتماد على اإلطار النظري والدراسات السابقة.
تضم هذه االستمارة ( )38فقرة وفق مقياس) ليكرت) الخماسي ،وتعطى درجات وفق التالي :موافق بشدة (5
درجات) ،موافق ) 4درجات) ،ال أدري ) 3درجات) ،غير موافق )درجتان) ،غير موافق بشدة (درجة واحدة).
صدق أداة البحث
 الصدق الظاهري :تم عرض االستمارة على عرضها على عدد من المحكمين الستطالع آرائهم حول الصدقالظاهري لهذه األداة من حيث محاورها وفقرات كل مجال ،ومدى وضوحها ،ومالئمتها للدراسة ،ومالئمة كل فقرة للمجال
الذي تنتمي إليه ،وبناء على المالحظات.
 االتساق الداخلي :تم حساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االستمارة مع المجموع الكلي لدرجات كل استمارة،حيث تراوح معامل االرتباط بين  ،0.828-0.468كما جاءت الداللة عند .0.05
ثبات أداتي البحث :استخدم الباحث للتحقق من ثبات االستمارة معادلة )ألفا كرونباخ).
جدول رقم ( )4يبين قيمة ثبات االستمارة:
ويوضح الجدول رقم ( )4أن قيم الثبات عالية ،وذات داللة إحصائية .وهذا يدل على تمتع هذه االستمارة بدرجة
عالية من الثبات ،مما يدل على صالحية أو إمكانية استخدامهما في هذه الدراسة.
االستمارة

معادلة ألفا كرونباخ

الداللة

مجاالت الدراسة ()5

0.707

0,01

أساليب المعالجة اإلحصائية
لتحليل بيانات الدراسة قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 -1التكرار والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة وتحديد استجابات أفراد العينة.
 -2المتوسط الحسابي والوزن النسبي لتحديد وترتيب استجابات أفراد العينة لجميع محاور األداة.
إجراءات الدراسة
بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة ،وتحديد عينة الدراسة ،قام الباحث بتوزيع االستبانات على أفراد عينة
الدراسة والبالغ عددهم ( ،)30مديرا وأستاذا وأسرة ،وذلك من خالل زيارته لتلك المؤسسات التعليمية ،وإرسال االستمارات
عبر "الواتساب" ،إضافة للتعليمات المكتوبة على االستبانة ،وطلب إبداء رأيهم في كل فقرة من فقرات االستبانة بغرض
معرفة وتحديد الممارسات الالزمة للتربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي،
وذلك بوضع إشارة (√) في المكان المناسب حسب السلّم الخماسي لكل فقرة من فقرات االستمارة .وبقيت ( )38فقرة
استمارة بعد عملية التحكيم.
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نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
من خالل اإلطار النظري والتحليلي تمت اإلجابة على تساؤالت الدراسة األول والثاني ،وفي هذا الجزء ،سيتم
اإلجابة عليها.
النتائج:
فيما يلي عرض للنتائج التي تم التوصل إليها ،بعد أن قام الباحث بجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة (االستمارة)
للتعرف على اتجاهات الفاعلين نحو الممارسات الالزمة لتربية المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي
اإلعدادي بعمالة إنزكان أيت ملول ،حيث قام بعرضها وفقا ألسئلة الدراسة.
أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على :ما أهم الممارسات الالزمة ودورها في إنجاح التربية
الدامجة للمتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي بعمالة إنزكان
أيت ملول؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للممارسة الالزمة للفاعلين على كل
مجال من مجاالت أداة الدراسة ،وعلى األداة ككل ،والجدول ( )5يبين ذلك.
جدول  :5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للممارسة الالزمة للفاعلين إلنجاح التربية الدامجة لفائدة
المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،وعلى األداة
ككل مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي:
رقم
المجال

المجال

الرتبة

المتوسط الحسابي*

االنحراف المعياري

1

البيئة المدرسية

1

4.15

0.78

2

الدعم االجتماعي والشبه
طبي

2

4.09

0.80

3

تأهيل الموارد البشرية

3

3.95

0.80

5

التعلمات األكاديمية

4

3.78

0.76

4

تمثالت الفاعلين

5

3.74

0.74

3.94

0.68

األداة ككل

*الدرجة العظمى من ( )5والدرجة الصغرى من (.)1
يبين الجدول ( )5أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( ،)4.15-3.74وبانحرافات معيارية بين (.)0.80-0.74
حيث جاء المجال األول (مجال البيئة المدرسية) في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.15وبانحراف معياري (،)0.78
ثم تاله المجال الثاني (الدعم االجتماعي والشبه طبي) في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )4.09وبانحراف معياري
( ،)0.80أما المجال الثالث (تأهيل الموارد البشرية) فقد جاء ثالثا بمتوسط حسابي ( )3.95وبانحراف معياري ( ،)0.80في
حين حل المجال الخامس (التعلمات األكاديمية) في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )3.78وبانحراف معياري (،)0.76
وجاء المجال الرابع (تمثالت الفاعلين) في المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي ( )3.74وبانحراف معياري (،)0.74
أما المتوسط الحسابي ألفراد العينة على األداة ككل ( )3.94وبانحراف معياري (.)0.68
كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للممارسة الالزمة للفاعلين على فقرات كل مجال من
مجاالت أداة الدراسة ،وفيما يلي عرض لذلك:
أ -المجال األول :البيئة المدرسية
ويتمحور هذا المجال حول مجموعة من العوامل المتعلقة بالبيئة المدرسية .ويندرج به ( )9فقرات ،ويوضح الجدول
رقم ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفاعلين على فقرات البيئة المدرسية مرتبة تنازليا ً حسب المتوسط
الحسابي على النحو التالي:
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جدول  :6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفاعلين على فقرات مجال البيئة المدرسية مرتبة تنازليا ً
حسب المتوسط الحسابي:
المتوسط
الحسابي
4.49

االنحراف
المعياري
0.93

ا

توجد المعطيات المتعلقة بتمدرس المتعلمين في قاعدة 2
8
اإلحصائيات الرسمية.

4.44

0.95

يتم إرساء اللجن لتربية المتعلم على صعيد المؤسسة 3
7
والمديرية اإلقليمية واألكاديميات الجهوية.

4.33

0.99

الفقرات

الرتبة

لرقم
تتخذ المؤسسة التعليمية مساطر وتدابير إدارية إلزامية لتأمين 1
9
حق كل متعلم في التعليم.

5
األولي.

يحتاج المتعلم إلى أن يدمج في التعليم منذ مرحلة التعليم

4

4.24

0.92

6

يحتاج المتعلم إلى تكييف بنايات ومرافق المؤسسات التعليمية.

5

4.08

0.92

يتطلب تمدرس المتعلم في المؤسسة التعليمية توفير وسائل
2
للتحرك بسهولة.

6

3.91

1.09

7

3.85

1.15

يحتاج المتعلم إلى ولوجيات مادية بباب المؤسسة التعليمية
3
وبكافة مرافقها.

8

3.83

0.95

يؤثر دمج المتعلم على تنفيذ المنهاج الدراسي والبرامج
1
الدراسية للمتعلمين اآلخرين (العاديين).

9

3.70

1.25

4

يستفيد المتعلم من خدمات "قاعة الموارد للتأهيل والدعم".

المجال ككل

4.09

0.80

*الدرجة العظمى من ( )5والدرجة الصغرى من ()1
يبين الجدول ( )6أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( ،)4.49-3.70وبانحرافات معيارية بين (.)1.25-0.93
حيث جاءت الفقرة ( )9والتي تنص على "تتخذ المؤسسة التعليمية مساطر وتدابير إدارية إلزامية لتأمين حق كل متعلم في
التعليم" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) (4.49وبانحراف معياري ( ،)0.93وجاءت الفقرة ( )8والتي كان تنص على
"توجد المعطيات المتعلقة بتمدرس المتعلمين في قاعدة اإلحصائيات الرسمية" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ()4.44
وبانحراف معياري ( ،)0.95بينما جاءت الفقرة( ( )1والتي تنص على "يؤثر دمج المتعلم على تنفيذ المنهاج الدراسي
والبرامج الدراسية للمتعلمين اآلخرين (العاديين)" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) (3.70وبانحراف معياري
) ،(1.25أما المتوسط الحسابي ألفراد العينة على هذا المجال ككل ( )4.09وبانحراف معياري (.)0.80
ب -المجال الثاني :الدعم االجتماعي والشبه طبي
ويتمحور هذا المجال حول مجموعة من العوامل المتعلقة بالدعم االجتماعي والشبه طبي .ويندرج به ( )8فقرات،
ويوضح الجدول رقم ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفاعلين على فقرات الدعم االجتماعي والشبه طبي
مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي على النحو التالي:
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جدول  :7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفاعلين على فقرات مجال الدعم االجتماعي والشبه طبي
مرتبة تنازليا ً حسب المتوسط الحسابي:
ا

الفقرات

الرتبة

لرقم
يستفيد المتعلم من األدوات واألجهزة والمعدات الالزمة 1
4
والمناسبة للعالج الطبيعي.
تتنوع األدوات واألجهزة والمعدات حسب تطور حالة 2

3

المتوسط
الحسابي
4.32

االنحراف
المعياري
0.97

4.31

0.98

المتعلم.
تسهم خدمات العالج الطبيعي المقدمة بتحسين مستواه 3
1
الدراسي.

4.26

1.12

يستفيد المتعلم من خدمات "صندوق دعم التماسك 4
5
االجتماعي".

4.13

1.03

تقدم الجمعيات الفاعلة في مجال اإلعاقة الخدمات الداعمة 5

4.10

1.07

8
للمتعلم.
7

يستفيد المتعلم من برنامج "تيسير".

6

3.90

1.09

6

يستفيد المتعلم من مبادرة "مليون محفظة".

7

3.86

1.19

2

يستفيد المتعلم من خدمات النقل المدرسي.

2.

8

1.51

80
المجال ككل

3.95

0.80

*الدرجة العظمى من ( )5والدرجة الصغرى من (.)1
يوضح الجدول ( )7أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( ،)4.32-2.80وبانحرافات معيارية بين (-0.97
 .)1.51حيث جاءت الفقرة( )4والتي تنص على يستفيد المتعلم من األدوات واألجهزة والمعدات الالزمة والمناسبة للعالج
الطبيعي" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.32وبانحراف معياري ( ،)0.97وجاءت الفقرة ( )3والتي كان تنص
على " تتنوع األدوات واألجهزة والمعدات حسب تطور حالة المتعلم" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )4.31وبانحراف
معياري ( ،)0.98بينما جاءت الفقرة( ( )2والتي تنص على "يستفيد المتعلم من خدمات النقل المدرسي" في المرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي ( )2.80وبانحراف معياري ( ،)1.51أما المتوسط الحسابي ألفراد العينة على هذا المجال ككل ()3.95
وبانحراف معياري (.)0.80
ج -المجال الثالث :تأهيل الموارد البشرية
ويشمل هذا المجال مجموعة من العوامل المتعلقة بتأهيل الموارد البشرية .ويندرج به ( )9فقرات ،ويوضح الجدول
رقم ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفاعلين على فقرات تأهيل الموارد البشرية مرتبة تنازليا حسب
المتوسط الحسابي على النحو التالي:
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جدول  :8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفاعلين على فقرات مجال تأهيل الموارد البشرية مرتبة
تنازليا حسب المتوسط الحسابي.
لرقم

ا المتوسط
ا
الفقرات
الحسابي
لرتبة
ينمي التكوين المستمر كفايات هيئة التدريس بإعاقة المتعلم
4.49 1
8
وصعوبات تعلمه.
يستفيد أطر اإلدارة التربوية وهيئة التدريس من التكوين المستمر
1
في مجزوءة التربية الدامجة.

االنحراف
المعياري
0.93

4.44 2

0.95

4.33 3

0.99

يكتسب الفاعلون المهارات المناسبة باستمرار في مجال التربية
6
الدامجة.

4.24 4

0.92

تستفيد األسر والجمعيات الفاعلة في مجال اإلعاقة من دورات
9
التكوين المستمر في التربية الدامجة.

4.08 5

0.92

يتلقى الفاعلون التكوين األساس في مجال التربية الدامجة في
3
الجامعات ومراكز مهن التربية والتكوين.

3.91 6

1.09

7

تتقاسم هيئة التدريس التجارب في مجال تدريس المتعلم.

3.85 7

1.15

5

يتم قياس أثر التكوين المستمر على المتعلم.

3.83 8

0.95

2

يتم تقييم األداء المهني للفاعلين في مجال التربية الدامجة.

3.70 9

1.25

4

يسهم التكوين المستمر في إرساء تعليم تفريدي بالقسم الدامج.

المجال ككل

4.

0.80

09
* الدرجة العظمى من ( )5والدرجة الصغرى من (.)1
يبين الجدول ( )8أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( ،)4.49-3.70وبانحرافات معيارية بين (.)1.25-0.93
حيث جاءت الفقرة( )8والتي تنص على " ينمي التكوين المستمر كفايات هيئة التدريس بإعاقة المتعلم وصعوبات تعلمه" في
المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) ( 4.49وبانحراف معياري ( ،)0.93وجاءت الفقرة ( )1والتي كان تنص على " يستفيد
أطر اإلدارة التربوية وهيئة التدريس من التكوين المستمر في مجزوءة التربية الدامجة" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي (
 ) 4.44وبانحراف معياري ( ،)0.95بينما جاءت الفقرة( ( )2والتي تنص على " يتم تقييم األداء المهني للفاعلين في مجال
التربية الدامجة" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) ( 3.70وبانحراف معياري) ، (1.25أما المتوسط الحسابي ألفراد
العينة على هذا المجال ككل ( )4.09وبانحراف معياري (.)0.80
د -المجال الرابع :التعلمات األكاديمية
ويركز هذا المجال على مجموعة من العوامل المتعلقة بالتعلمات األكاديمية األساسية .ويندرج به ( )6فقرات،
ويوضح الجدول رقم ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفاعلين على فقرات مجال التعلمات األكاديمية
مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي على النحو التالي:
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جدول  :9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفاعلين على فقرات مجال التعلمات األكاديمية مرتبة تنازليا
حسب المتوسط الحسابي:
ا

ال

الفقرات
رتبة

لرقم

االن

المتو
سط الحسابي

حراف
المعياري
1.0
4.25
2

يطور البرنامج التربوي الذي يقدم للمتعلم أدائهم على
4
المهارات الكتابية ومهارات القراءة والمهارات الحسابية.

1

يتم تكييف التعلمات األكاديمية بما يسمح للمتعلم االستمرار
1
والترقي في أسالك التعليم.

2

4.12

تنمي عملية الدمج في المؤسسات التعليمية الدامجة التعلم
6
التعاوني في مجال التعلمات األكاديمية بين الجميع.

3

4.03

يعتبر الدمج من أفضل الحلول لمواجهة مشكالت التعلمات
3
األكاديمية لدى المتعلم.

4

3.99

يوجد دليل منهجي رسمي لتكييف التعلمات األكاديمية التي
2
يتضمنها المنهاج التعليمي للمتعلم.

5

3.76

يُغني تلقي المتعلم التعلمات األكاديمية بمعية المتعلمين
5
اآلخرين العملية التعليمية التعلمية.

6

2.55

0.9
5
1.1
5
1.1
6
1.0
1
1.2
3

3.

المجال ككل

0.76

78
*الدرجة العظمى من ( )5والدرجة الصغرى من (.)1
يبين الجدول ( )9أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( ،)4.25-2.55وبانحرافات معيارية بين (.)1.23-0.95
حيث جاءت الفقرة ( )4والتي تنص على "يطور البرنامج التربوي الذي يقدم للمتعلم أدائهم على المهارات الكتابية ومهارات
القراءة والمهارات الحسابية" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.25وبانحراف معياري ( ،)1.02وجاءت الفقرة ()1
والتي كان تنص على " يتم تكييف التعلمات األكاديمية بما يسمح للمتعلم االستمرار والترقي في أسالك التعليم " بالمرتبة
الثانية بمتوسط حسابي ( )4.12وبانحراف معياري ( ،)0.95بينما جاءت الفقرة ( )5والتي تنص على " يُغني تلقي المتعلم
التعلمات األكاديمية بمعية المتعلمين اآلخرين العملية التعليمية التعلمية" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ()2.55
وبانحراف معياري ( ،)1.23أما المتوسط الحسابي ألفراد العينة على هذا المجال ككل ( )3.78وبانحراف معياري
(.)0.76
هـ -المجال الخامس :تمثالت الفاعلين
ويتمركز هذا المجال حول مجموعة من العوامل المتعلقة بتمثالت الفاعلين .ويضم ( )6فقرات ،ويوضح الجدول رقم
( )10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفاعلين على فقرات تمثالت الفاعلين مرتبة تنازليا حسب المتوسط
الحسابي على النحو التالي:
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جدول  :10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفاعلين على فقرات مجال تمثالت الفاعلين مرتبة تنازليا ً
حسب المتوسط الحسابي:
ا

الفقرات
تبة

لرقم
تعمل المؤسسة التعليمية على تكريس التمثالت اإليجابية
3
لتمدرس المتعلمين.

االنحراف
الم
الر
توسط
المعياري
الحسابي
4.
1.02
1
25

ترصد المؤسسة التعليمية االتجاهات والمواقف السلبية
6
تجاه تمدرس المتعلم ،وتصححها.

2

تقوم المؤسسة التعليمية بحمالت تحسيسية بأهمية
2
تمدرس المتعلم في وضعية إعاقة حركية.

3

يتم تعبئة جميع الفاعلين والشركاء حول الدمج المدرسي

4

5

4.

0.95

12
4.

1.15

03

للمتعلم.

3.

1.16

99

تضع المؤسسة التعليمية آليات متنوعة لتنفيذ البرامج
1
التحسيسية حول التربية الدامجة.

5

تعلب مختلف وسائل اإلعالم دورها التوعوي
4
والتحسيسي في مجال دمج المتعلم.

6

3.

1.01

76
2.

1.23

55

المجال ككل
* الدرجة العظمى من ( )5والدرجة الصغرى من (.)1
يوضح الجدول ( )10أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين ( ،)4.25-2.55وبانحرافات معيارية بين (-0.95
 .)1.23حيث جاءت الفقرة ( )3والتي تنص على " تعمل المؤسسة التعليمية على تكريس التمثالت اإليجابية لتمدرس
المتعلمين" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.25وبانحراف معياري ( ،)1.02وجاءت الفقرة ( )6والتي كان تنص
على "ترصد المؤسسة التعليمية االتجاهات والمواقف السلبية تجاه تمدرس المتعلم ،وتصححها" بالمرتبة الثانية بمتوسط
حسابي ( )4.12وبانحراف معياري ( ،)0.95بينما جاءت الفقرة ( )4والتي تنص على " تعلب مختلف وسائل اإلعالم
دورها التوعوي والتحسيسي في مجال دمج المتعلم" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )2.55وبانحراف معياري
( ،)1.23أما المتوسط الحسابي ألفراد العينة على هذا المجال ككل ( )3.78وبانحراف معياري (.)0.76
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ،والذي ينص على :ما البرنامج المقترح لممارسات الفاعلين الالزمة إلنجاح
دمج المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي؟
لإلجابة على هذا التساؤل ،اقترح الباحث برنامجا تكوينيا لفائدة الفاعلين المباشرين في مجال تربية وتعليم المتعلمين
في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي ،وذلك وفق البطاقة التقنية التالية:
3.78

0.76

بطاقة تقنية مختصرة لبرنامج تكويني
موضوع البرنامج التكويني
التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة.
التعريف بالبرنامج التكويني
يتمحور البرنامج التكويني حول تقوية قدرات الفاعلين بالمؤسسة التعليمية للمساهمة بفعالية في تنزيل مشروع
التربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بالفصل الدراسي بالثانويات اإلعدادية الدامجة ،وكذلك لمواكبة
المستجدات التربوية الخاصة بضمان حق التربية لألطفال في وضعية إعاقة ،ودمجهم في أقسام عادية مع نظرائهم العاديين
مع تكييف التدخل ليالئم احتياجاتهم وخصوصياتهم المعرفية والوجدانية واالجتماعية .ومن هذا المنطلق أصبحت األطر
اإلدارية والتربوية ملزمة بفهم فلسفة التربية الدامجة وتعرف أسسها ومرتكزاتها ،إلى جانب ضبط إجراءاتها وممارساتها
العملية.
وبناء عليه ،تم تصميم هذا البرنامج التكويني لمحاولة اإلحاطة بمفهوم التربية الدامجة ،وببعض الممارسات المهنية
الكفيلة بتنزيلها.
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-

الفئة المستهدفة :يستهدف البرنامج التكويني أساسا فئة المديرين والمديرات والمدرسين والمدرسات العاملين
بالمؤسسات التعليمية وباألقسام الدامجة واألقسام العادية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية ،ومن خاللهم باقي
الفئات التربوية التي يعنيها االشراف والتتبع في مجال أقسام التربية الدامجة.
الجهة المنظمة :يتم تحديد المؤسسة المنظمة.
نوعية التكوين :دورات تكوينية حضورية حول التربية الدامجة لألطفال في وضعية إعاقة.
المتدخلون :المؤسسة المنظمة؛ وجهات أخرى (تذكر).
المكان والزمان :يحدد الجهة المنظمة المكان وتاريخ البرنامج التكويني.
أهداف الدورة التكوينية :إكساب األطر اإلدارية والتربوية المعلومات والمهارات والمواقف الالزمة في مجال
التربية الدامجة؛ و الرفع من أداء األطر اإلدارية والتربوية المتعلق بالمستجدات المعرفية والمفاهيمية حول
موضوع التربية الدامجة.
الكفاية المهنية المستهدفة :تسعى الوحدات التكوينية إلى تمكين المستفيدين من التكوين من التحكم في الممارسة
اإلدارية والتربوية الدامجة في أبعادها المشكلة من المواقف والمهارات والمعارف ،وتجسيدها عمليا على
مستوى تخطيط األنشطة اإلدارية والتربوية وتدبيرها وتقويمها ،في انسجام وتكامل مع مشرع المؤسسة الدامج
ومشروع القسم الدامج والمشاريع البيداغوجية الفردية.

األهداف التكوينية األساسية
أن يطلع المتكون على السياق العام التشريعي والحقوقي الدولي والوطني للتربية الدامجة لفائدة األطفال في وضعية
إعاقة؛ وأن يتعرف على أنواع اإلعاقات ،وتصنيفاتها ،وأسبابها ،وتشخيصها ،وخصائص فئاتها ،وأساليب التشخيص
والقياس؛ وأن يتعرف على علم النفس التربوي من خالل تحديد األهداف التربوية ،وتصنيفها ،ودور األهداف في العملية
التعليمية ،ومفهوم الذكاء ونظرياته ،ومفهوم النمو ،والسلوك ،والتعلم ،والفروق الفردية ،وتقويم التحصيل؛ وأن يتعرف على
ال تربية الدامجة من حيث مفهومها وأسسها ومرتكزاتها وفلسفتها وتشريعاتها ،وما يميزها عن غيرها من األنماط التربوية
األخرى؛ وممارسات المدرس الدامج؛ وعلى مفهوم اإلرشاد وأهميته بالنسبة لألسر؛ وأن يجري المتكون تداريب ودروسا
تطبيقية لرفع كفاءته وتحسين أدائه.
وحدات الدورات التكوينية
تتكون وحدات الدورة التكوينية مما يلي :اإلطار المرجعي للتربية الدامجة؛ ومدخل إلى اإلعاقة؛ وعلم النفس
التربوي؛ ومدخل إلى التربية الدامجة؛ وخصوصيات المشروع التربوي الدامج؛ والتوجيه واإلرشاد النفسي واألسري
للمتعلمين في وضعية إعاقة؛ وتداريب ميدانية تطبيقية.
المقاربة المعتمدة في التكوين
تعتمد المقاربة في هذا التكوين على المقاربة األندراغوجية ،والتي تنطلق أساسا من حاجات المشاركين والمشاركات
وتجاربهم ورغبتهم في المشاركة واالنخراط ،وميلهم إلى كل ما هو وظيفي يعين على حل المشاكل المعترضة وتجاوز
اإلكراهات المطروحة.
وبناء على ذلك ،تتم معالجة الوحدات التكوينية انطالقا من أنشطة عملية يشارك المستفيدون من التكوين في
إنجازها ،باعتماد المراحل المنهجية التالية :تقديم وضعية تتضمن مشكلة ذات صلة مباشرة بالوحدة المدروسة؛ والمعالجة
الجماعية للمشكل من خال ل تشكيل مجموعات صغرى ،انطالقا من تعليمات محددة ،وتتم هذه المعالجة استنادا إلى الوثائق
المرجعية المقترح االشتغال عليها؛ وعرض إنتاجات المجموعات بغرض التقاسم واإلغناء والتركيب في شكل خالصات
عامة يمكن االحتفاظ بها لتطبيقها ميدانيا؛ والتأصيل النظري والمنهجي لموضوع المجال التكويني ،عبر تقديم عرض
تكميلي من لدن المكون لتعميق فهم المشاركين والمشاركات للموضوع وإثرائه بالجوانب األساسية التي يتعين االحتفاظ بها.
تقويم وحدات التكوين
يتم تقويم أشغال الوحدات التكوينية على ثالث مراحل:
 -1أثناء إنجاز التكوين :بهدف ربط المعلومات والخبرات المكتسبة من لدن المتكونين وترسيخها بشكل كلي
وتركيبي واضح.
 -2عند االنتهاء مباشرة من إنجاز الوحدات :عن طريق تقديم أسئلة محددة حول المفاهيم النظرية واإلجراءات
المنهجية األساسية التي ينبغي للمتكونين اكتسابها في نهاية الوحدات.

www.ijherjournal.com

126

Volume 4, Issue 3, June 2022

 -3بعد فترة زمنية من إنجاز التكوين :للوقوف على درجة استيعابهم للمكتسبات والمهارات المحققة خالل فترة
التكوين ،وقدرتهم على استثمارها الميداني.
مخرجات الدورات التكوينية
تُسلم الجهة المنظمة شهادة تكوينية للمستفيدين والمستفيدات من الدورة التكوينية ،شريطة الحضور والمشاركة
والنجاح في التقويم النهائي للوحدات.
منهجية العمل
-

عروض نظرية ،مداخالت ،تمثالت المتكونين ،وثائق ،تعاريف ،أشرطة ،لعب األدوار ...إلخ.

-

جهاز عاكس ،ورشات ،تعليمات ،مناقشة ،أوراق كبيرة ،أقالم ،سبورة...إلخ.

برنامج الدورات التكوينية
.ت

وحدات
ر
التكوين
اإلطار
1
المرجعي
للتربية
الدامجة

ع

توصيف الوحدة

التاريخ

دد
الساعات
تشمل التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية التي 12
صادق عليها المغرب فيما يخص ضمان حقوق فئات األطفال
في وضعية إعاقة.

يومان في األسبوع

مدخل إلى
تتطرق إلى أنواع اإلعاقات ،وتصنيفاتها ،وأسبابها12 ،
2
وتشخيصها ،وخصائص فئاتها ،وأساليب التشخيص والقياس.
اإلعاقة

يومان في األسبوع

علم النفس
تضم التعريف بعلم النفس التربوي ،وتحديد األهداف 12
3
التربوية ،وتصنيفها ،ودور األهداف في العملية التعليمية،
التربوي
ومفهوم الذكاء ونظرياته ،والنمو ،والسلوك ،والتعلم ،والفروق
الفردية ،وتقويم التحصيل.

يومان في األسبوع

مدخل إلى
تتكون الوحدة من التعريف بالتربية الدامجة من حيث 12
4
معانيها ،وتعريفاتها المختلفة ،وأهدافها ،ووظيفتها ،وأغراضها،
التربية
ومفاهيمها ،وأسسها الفلسفية والثقافية والنفسية واالجتماعية
الدامجة
واالقتصادية والتعليمية والبيئية ،باإلضافة إلى عالقتها بالتنمية.

يومان في األسبوع

تتكون من مواصفات المدرس (ة) الدامج ،وأنواع 12
المشاريع التربوية الدامجة ،ومشروع القسم الدامج ،والمشروع
البيداغوجي الفردي ،وخصوصيات المشروع التربوي الدامج.

يومان في األسبوع

التوجيه
تتضمن الوحدة ماهية اإلرشاد ،والعالقة االرشادية12 ،
6
ومراحل عميلة اإلرشاد ،ومهارات المرشد ،والكفايات الالزمة
واإلرشاد
للعمل بنجاح في عملية االرشاد ،وردود أفعال األسرة لوجود
النفسي
طفل في وضعية إعاقة ،وطبيعة مشاركة الوالدين ومسؤولياتهم،
واألسري
للتالميذ في كما تتضمن إرشاد أسر األطفال في وضعية إعاقة من مختلف
وضعية
فئاتهم.
إعاقة

يومان في األسبوع

درو
تشمل الوحدة تجريب األفكار النظرية ،والربط بين 18
7
س تطبيقية النظري والعمل ،والمعاينة الميدانية لبعض التجارب الناجحة في
المجال.
وميدانية

يومان في األسبوع

خصوصيات
5
المشروع
التربوي
الدامج

مالحظة :يحدد الجدول الزمني بالتنسيق مع إدارة المؤسسة ،والمتدخلين.
مناقشة النتائج
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هدفت الدراسة إلى التعرف على الممارسات الالزمة للتربية الدامجة لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك
التعليم الثانوي اإلعدادي بعمالة إنزكان أيت ملول .وقد أظهرت نتائج السؤال األول أن ما الممارسات الالزمة ودورها في
إنجاح التربية الدامجة للمتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي كانت إيجابية على جميع مجاالت
الدراسة.
وقد احتل مجال "مجال البيئة المدرسية" المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.15وبانحراف معياري (،)0.78
ويعزو الباحث ذلك إلى أن ولوج المتعلمين في وضعية إعاقة حركية إلى مرافق المؤسسات التعليمية ومطابقتها بالمواصفات
المتعارف عليها عالميا ،وتأهيلها وتجهيزها ،تسهم في استقبالهم ،وإنجاح دمجهم المدرسي ،باإلضافة إلى توفير الحجرات
الواسعة المساحة ،وتأمين نوافذ المؤسسة ،ووجود المالعب والقاعات لممارسة األنشطة المختلفة ،ودورات مياه قريبة من
الحجرات الدراسية ،ومراعاة وجود حجرات الدمج المدرسي باألدوار السفلى من المؤسسة ،مع توفير التجهيزات المناسبة
المساعدة مثل الكراسي المتحركة وغيرها .وبالنسبة الستجابات عينة الدراسة على فقرات األداة كل على حدة يتضح من
الجدول رقم ( )6أن الفقرة التي حصلت على أعلى المتوسطات هي " تتخذ المؤسسة التعليمية مساطر وتدابير إدارية
إلزامية لتأمين حق كل متعلم في التعليم" ،حيث احتلت المرتبة األولى؛ وتلتها الفقرة " توجد المعطيات المتعلقة بتمدرس
المتعلمين في قاعدة اإلحصائيات الرسمية"؛ وجاءت في المرتبة الثالثة فقرة " يتم إرساء اللجن لتربية المتعلم على صعيد
المؤسسة والمديرية اإلقليمية واألكاديميات الجهوية".
ويتضح من الجدول كذلك أن الفقرة التي حصلت على أدنى المتوسطات هي " يؤثر دمج المتعلم على تنفيذ المنهاج
الدراسي والبرامج الدراسية للمتعلمين اآلخرين (العاديين)"؛ تلتها فقرة "يحتاج المتعلم إلى ولوجيات مادية بباب المؤسسة
التعليمية وبكافة مرافقها"؛ ثم الفقرة "يستفيد المتعلم من خدمات "قاعة الموارد للتأهيل والدعم" .ويتضح من الفقرات السابقة
أنها تتحدث عن تنفيذ المنهاج الدراسي والبرامج الدراسية للمتعلمين اآلخرين ،وأهمية تنفيذ المقررات الدراسية لجميع
المتعلمين ،باإلضافة إلى أهمية الولوجيات المادية والخدمات الداعمة والمساندة كممارسات ضرورية إلنجاح العملية
التعليمية التعلمية للمتعلمين.
ويتضح من فقرات هذا المجال أنها جميعها ترتبط بقضية أساسية تخص البيئة المدرسية التي يمكن تهيئتها ،نظرا
ألهميتها في إنجاح التربية الدمج المدرسي لهؤالء المتعلمين.
أما مجال "الدعم االجتماعي والشبه طبي" فقد احتل المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )4.09وبانحراف معياري
()0.80؛ ويرجع الباح ث ذلك إلى أهمية خدمات الدعم واالجتماعي والشبه طبي في تأهيل المتعلمين ودعم قدراتهم النفسية
واالجتماعية ،وتحسين تمدرسهم ،والسير بهم نحو األفضل .كما تُسهم في تقليص اآلثار السلبية لإلعاقة على كل من
المتعلمين وأسرهم ومجتمعهم .لذلك يجب أن تكون هذه الخدمات من الركائز األساسية في البرامج المقدمة لهم ،واالرتقاء
بجودتها ،باإلضافة إلى القيام بشراكات مع وزارة الصحة أو المراكز المختصة أو القطاع الخاص أو الجمعيات ،ومختلف
الفاعلين في الحقل التربوي ،وإشباع حاجياتهم الخاصة واالستجابة لها ،من ذلك بعض التجهيزات الطبية أو شبه الطبية أو
تقنيات.
وبالنسبة الستجابات عينة الدراسة على فقرات األداة كل على حدة يتضح من الجدول رقم ( )7أن الفقرة التي
حصلت على أعلى المتوسطات هي "يستفيد المتعلم من األدوات واألجهزة والمعدات الالزمة والمناسبة للعالج الطبيعي" ،إذ
احتلت المرتبة األولى؛ وجاءت بعدها فقرة "تتنوع األدوات واألجهزة والمعدات حسب تطور حالة المتعلم"؛ وتلتها فقرة
"تسهم خدمات العالج الطبيعي المقدمة بتحسين مستواه الدراسي" .ويتضح كذلك من الجدول أن الفقرة التي حصلت على
أدنى المتوسطات هي "يستفيد المتعلم من خدمات النقل المدرسي"؛ وتلتها فقرة " يستفيد المتعلم من مبادرة "مليون
محفظة""؛ ثم جاءت بعدها فقرة " تقدم الجمعيات الفاعلة في مجال اإلعاقة الخدمات الداعمة للمتعلم " .وتشير الفقرات
السابقة إلى أهمية الخدمات االجتماعية والداعمة ،ودور جمعيات المجتمع المدني في توفيرها.
أما المجال "تأهيل الموارد البشرية" فقد احتل المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )3.95وبانحراف معياري (،)0.80
ويعزو الباحث ذلك إلى أن العملية التعليمية التعلمية لهؤالء المتعلمين ،تتطلب أطرا إدارية وتربوية ذات سمات أساسية،
تمتلك القدرات والمهارات وروح المبادرة إلى التجريب والتجديد ،وتحسن استثمار التقنيات التربوية .ومن هنا كان البد من
االهتمام بتطوير قدراتهم من خالل التكوين األساس والتكوين المستمر طيلة فترة الخدمة ،باعتباره نشاط مقصود يهدف إلى
تجديد معلوماتهم وتنمية مهاراتهم باستمرار ،كما يساعدهم على معرفة كل ما يستجد من معلومات في مجال تخصصهم،
ومن هذا المنطلق ،فإنهم ملزمون بالمشاركة في عمليات التكوين ،وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
وبالنسبة الستجابات عينة الدراسة على فقرات األداة كل على حدة يتضح من الجدول رقم ( )8أن الفقرة التي
حصلت على أعلى المتوسطات هي "ينمي التكوين المستمر كفايات هيئة التدريس بإعاقة المتعلم وصعوبات تعلمه"؛ وتلتها
فقرة " يستفيد أطر اإلدارة التربوية وهيئة التدريس من التكوين المستمر في مجزوءة التربية الدامجة"؛ ثم جاءت فقرة
"يسهم التكوين المستمر في إرساء تعليم تفريدي بالقسم الدامج" .ويتضح من الجدول كذلك أن الفقرات الثالث التي حصلت
على أدنى المتوسطات هي "يتم تقييم األداء المهني للفاعلين في مجال التربية الدامجة"؛ وفقرة "يتم قياس أثر التكوين
المستمر على المتعلم"؛ ثم فقرة " تتقاسم هيئة التدريس التجارب في مجال تدريس المتعلم" .وتتمحور حول أهمية تأهيل
األطر الفاعلة وأثر ذلك عل ى ممارستهم المهنية وعلى المتعلمين.
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أما مجال "التعلمات األكاديمية" فقد احتل المرتبة الرابعة ،ويعزو الباحث ذلك إلى أن إشراك المختصين في اإلعاقة
الحركية في تكييف المنهاج الدراسي وطرق وأساليب التدريس والتقويم ،وخصوصا ما يتعلق بالتعلمات األكاديمية األساسية
(القراءة ،الكتابية ،الرياضيات) ،وإعداد وتنفيذ وتقويم مختلف المشاريع ،منها المشروع الفردي البيداغوجي للمتعلم،
ومشاركة أولياء األمور في بعض أنشطة المنهاج الدراسي ،بحيث يعتمد المنهج في أجزاء منه على التفاعل االجتماعي.
واستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة ،ووسائل التعليم اإللكترونية في توصيل المعارف والمهارات الخاصة بالتعلمات
األكاديمية .كل ذلك يسمح للمتعلمين باالستمرار في مسيرتهم الدراسية ،كما تطور من مستوى أدائهم للمهارات األكاديمية،
وتهيئهم لالمتحانات االشهادية ،وتنمية قدراتهم الفردية.
وبالنسبة الستجابات أفراد عينة ال دراسة على مجال "التعلمات األكاديمية" كل على حدة ،يتضح من الجدول ( )9أن
الفقرة "يطور البرنامج التربوي الذي يقدم للمتعلم أدائهم على المهارات الكتابية ومهارات القراءة والمهارات الحسابية" قد
احتلت الرتبة األولى؛ وتلتها فقرة "يتم تكييف التعلمات األكاديمية بما يسمح للمتعلم االستمرار والترقي في أسالك التعليم"؛
وتلتها فقرة "تنمي عملية الدمج في المؤسسات التعليمية الدامجة التعلم التعاوني في مجال التعلمات األكاديمية بين الجميع".
ويتضح من الفقرات السابقة أهمية البرنامج التربوي في تطوير األداء في التعلمات األكاديمية ،وأن متابعة المتعلمين
لدراستهم يرتبط بمدى تكييف المنهاج الدراسي ومالءمته الحتياجاتهم ،عالوة على أهمية التعلم التعاوني بين جميع المتعلمين
في هذا المجال .كما يتضح من الجدول أن الفقرة التي حصلت على أدنى المتوسطات هي "يُغني تلقي المتعلم التعلمات
األكاديمية بمعية المتعلمين اآلخرين العملية التعليمية التعلمية"؛ وتلتها فقرة "يوجد دليل منهجي رسمي لتكييف التعلمات
األكاديمية التي يتضمنها المنهاج التعليمي للمتعلم"؛ ثم فقرة "يعتبر الدمج من أفضل الحلول لمواجهة مشكالت التعلمات
األكاديمية لدى المتعلم" .ويتضح تركيزها على أهمية التعلمات األكاديمية بشكل تعاوني داخل الفصل الدراسي بين كافة
المتعلمين ،وأهمية إعداد واستخدام دليل منهجي لتكييف تلك التعلمات ،وأن الدمج يسهم في مواجهة صعوبات التعلمات
األكاديمية.
وأخيرا ،فقد احتل مجال "تمثالت الفاعلين" المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي ( )3.74وبانحراف معياري
( ،) 0.74وقد يرجع ذلك إلى أن تمثالت ومواقف الفاعلين نحو المتعلمين في وضعية إعاقة حركية تعد شديدة األهمية.
وتتمثل في أشكال القبول والرفض لهؤالء المتعلمين .لذلك يجب التأكيد على أهمية تكوين االتجاهات اإليجابية لدى جميع
الفاعلين ،والعمل على تغيير االتجاهات السلبية السائدة في المؤسسات التعليمية الدامجة ،والتي من شأنها إعاقة تمدرس
المتعلمين ،حيث تعتبر التمثالت محركا ً من محركات السلوك اإلنساني ،وهذا ما جعل للتمثالت أهمية بالغة .ويترتب على
التمثالت اإليجابية نحو المتعلمين زيادة التقبل لهم ،وا لعمل على تحسين البرامج المقدمة لهم وتطوير الخدمات ،وضمان
حقوقهم التربوية أو التعليمية أو الطبية والشبه طبية ،أو غير ذلك ،إال أنه في المقابل يترتب على السلبية منها رفضهم وعدم
تقبلهم .وبالنسبة الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجال "تمثالت الفاعلين" كل على حدة ،يتضح من الجدول ( )10أن
الفقرة "تعمل المؤسسة التعليمية على تكريس التمثالت اإليجابية لتمدرس المتعلمين" قد احتلت الرتبة األولى؛ وتلتها فقرة
"ترصد المؤسسة التعليمية االتجاهات والمواقف السلبية تجاه تمدرس المتعلم ،وتصححها"؛ ثم فقرة "تقوم المؤسسة التعليمية
بحمالت تحسيسية بأهمية تمدرس المتعلم في وضعية إعاقة حركية" .كما يتضح من الجدول أن الفقرة التي حصلت على
أدنى المتوسطات هي فقرة "تعلب مختلف وسائل اإلعالم دورها التوعوي والتحسيسي في مجال دمج المتعلم"؛ وتلتها فقرة
"تضع المؤسسة التعليمية آليات متنوعة لتنفيذ البرامج التحسيسية حول التربية الدامجة"؛ ثم جاءت فقرة "يتم تعبئة جميع
الفاعلين والشركاء حول الدمج المدرسي للمتعلم" .وتشير كلها إلى أهمية التعبئة المجتمعية بكل مكوناتها إلنجاح الدمج
المدرسي.
هذا ،وقد وجد الباحث أن الممارسات الالزمة للفاعلين لدمج المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي
اإلعدادي تتأرجح ما بين اإليجابية والسلبية والمحايدة .وإنه بالرغم من مسايرة هؤالء المتعلمين لتمدرسهم ،إال أن ضعف
تيسير بيئة المؤسسات التعليمية الدامجة ،وضعف التكوين األساس والمستمر للموارد البشرية الفاعلة ،وضعف أو غياب
الخدم ات الداعمة والمساندة ،سيزيد من الفجوة بينهم وبين أقرانهم اآلخرين (العاديين) في مجال التعلمات األكاديمية
األساسية.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج عدة دراسات ،وهي دراسة (إدريس جرادات )2010 ،التي أشارت إلى تأهيل
المدارس من الناحية الفيزيقية والبنية التحتية ،وتعديل المدارس القائمة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي؛ ودراسة
(أسامة بطاينة ،مد هللا الرويلي ،)2015 ،والتي أظهرت اتجاهات إيجابية تجاه الدمج المدرسي؛ ودراسة (األحمدي،
 ) 2005التي توصلت أهم مشكالت الدمج المتمثلة في المباني والتجهيزات المدرسية ،ومشكالت خاصة بغرفة الصف
الدراسي؛ ودراسة شيري ) (Cherry, 1991التي أسفرت عن األثر الكبير للدعم االجتماعي في رفع مفهوم الذات والثقة
بالنفس عند المعاقين جسدياً؛ ودراسة أرنادوتير ( ،)Arnadottir, 2012التي أظهرت أن األهل مدركون للخدمات العالجية
ويقدرونها ،ويشعرون بأنهم شركاء مع األخصائيين.
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االستنتاجات
إن عملية حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للممارسة الالزمة للفاعلين إلنجاح التربية الدامجة
لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة حركية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،وعلى
األداة ككل قد جاءت مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي كالتالي:
البيئة المدرسية (أكثر المجاالت تأثيرا في الممارسات الالزمة) ،وتالها الدعم االجتماعي والشبه طبي ،ثم تأهيل
الموارد البشرية ،فالتعلمات األكاديمية ،وأخيرا تمثالت الفاعلين .باإلضافة إلى سعي البرنامج التكويني المقترح الستهداف
مجاالت الدراسة ،وخصوصا مجال "تمثالت الفاعلين" ،مما سيسهم في تغيير االتجاهات والمواقف والمهارات والمعارف،
وتجسيدها على مستوى الممارسات العملية على مستوى إعداد البرامج واألنشطة اإلدارية والتربوية وتنفيذها وتقويمها
بالمؤسسات التعليمية بسلك التعليم الثانوي اإلعدادي.
التوصيات
وفي ضوء مناقشة النتائج واالطالع عليها ،يمكن الخروج بالتوصيات التالي:
 إنشاء مراكز طبية عالجية إقليمية ،لتقديم المساعدة الطبية الالزمة للمتعلمين في وضعية إعاقة حركية؛ توفير جميع المؤسسات التعليمية على مرافق وولوجيات مادية ولوجة؛ إحداث "قاعة الموارد للتأهيل والدعم" بكل المؤسسات التعليمية؛ وتجهيزها باألجهزة التعويضية الخاصة باحتياجاتالمتعلمين ،وبرمجة الخدمات االجتماعية فيها.
 برمجة دورات وورشات تكوينية حول التربية الدامجة لفائدة جميع الفاعلين واألسر؛ إدراج مجزوءات التربية الدامجة في التكوين األساس بالجامعات وبمراكز مهن التربية والتكوين؛ توفير خدمات الدعم والتأهيل بتنسيق مع الشركاء المؤسساتيين وال سيما العموميين ،وهو ما يشكل تحديا كبيرا للنهوضبالتربية الدامجة.
 إبرام شراكات للتعاون في مجال تكوين األطر مع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة الوطنية منها والدولية التيلديها تجارب رائدة في مجال التربية لدامجة.
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