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مع أقرانهم العادیین ) ویین األطفال الذات ( اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم
 )دراسة سیكولوجیة في ضوء بعض المتغیرات ( في المدارس العامة

 محمد كمال ابوالفتوح احمد عمر/ دكتـور 
  جمهوریة مصر العربیة– جامعة بنها – كلیة التربیة –مدرس الصحة النفسیة 

 : الدراسة ملخص 
معلمي المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع طبیعة اتجاهات هدفت الدراسة إلى التعرف على       

اإللمام (أقرانهم في المدارس العامة وكذلك التعرف على طبیعة هذه االتجاهات في ضوء بعض المتغیرات 
بالجوانب المعرفیة المرتبطة بأطفال األوتیزم، اإللمام باالستراتیجیات التعلیمیة الفعالة في تحسین حالة أطفال 

، استخدم الباحث مقیاس التجاهات المعلمین نحو دمج أطفال )م،الجنس،المؤهل الدراسي،التخصصاألوتیز
 ٣٨ معلم و ٢٢( معلما ٦٠األوتیزم مع أقرانهم في المدارس العامة حیث تم تطبیقیه على عینة إجمالیة قوامها 

انت اتجاهاتها سلبیة نحو من أفراد العینة ك% ٨٥، وباستخدام المنهج الوصفي توصل الباحث إلى أن )معلمة
دمج أطفال األوتیزم وأن المتغیرات المنتقاة في هذه الدراسة لم تؤثر على هذه االتجاهات، كما خلصت الدراسة 

 . إلى العدید من التوصیات

Attitudes of Elementary Schools Teachers Toward the Inclusion of 
Autistic Children with their Peers in Public School (Psychological Study) 

Mohammad Kamal Abo El-Fetouh Ahmad Omar,Ph.D 

Abstract:. This study aimed to examination the Attitudes of Elementary Schools 
Teachers Toward the Inclusion of Autistic Children with their Peers in Public School. 
And examination the effect of some variables (gender, , specialization, …etc) on this 
attitudes, total sample was 60 Teachers (38 Male and 22 female ), Attitudes Scale 
was used in this study, The researcher found that 85 % of the sample was have 
negative attitudes toward inclusion of autistic children in Public schools and The 
variables selected in this study did not affect these attitudes, the study also found 
many of the recommendations. 

                                                                               

 :  الدراسة دمـةمق
تعد فئة أطفال األوتیزم من الفئات المنسیة والمقهورة والتي لـم تنـل حظهـا مـن االهتمـام ولـو بقـدر ضـئیل فـي 

 فـي وقـت مضـى لـم یكـن هظل أي نظام من نظم الرعایة المحلیـة، حتـى نظـام العـزل الظـالم والـذي كـان لـه مـا یبـرر
لبیاته، ومـــن ثـــم فـــإن التطلعـــات واآلمـــال كبیـــرة بالنســـبة ألطفـــال ًألطفـــال األوتیـــزم حظـــا فیـــه لیخبـــروا إیجابیاتـــه وســـ

األوتیـزم فـي ظــل نظـام الـدمج اـلـذي ینـادي بـه العــالم بأسـره خاصـة وأن بعــض اإلحصـائیات قـد أشــارت إلـى تجــاوز 
 ً وتطـوراًانتشـارااالضـطرابات النمائیـة مـن أكثـر لیصـبح ) F.A.,2010( طفـل ٩٠:١نسبة اإلصابة باألوتیزم حدود 

)N.A.A.R,2010(١٧٪ إلـى ١٠مـن انتشـاره قـد ارتفـع فـي األلفیـة الراهنـة معدل  ف ٪(A.S.A.,2010) إال أن ،
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ًاألمــر لــیس یســیرا بــل هــو طریــق مملــوء بالصــعاب والتحــدیات ویحتــاج إلــى جهــود كبیــرة لتعــویض هــؤالء األطفــال 
 . بعض مما حرموا منه

 أي أن ىن ناحیــة وتنمیــة التفاعــل مــن ناحیــة أخــرالتنمیــة البشــریة هــي تنمیــة الفعــل مــوممــا ال شــك فیــه أن 
 ویشـیر رأس المــال ،التنمیـة البشـریة البـد أن تشـمل تنمیـة رأس المـال البشــري ورأس المـال االجتمـاعي فـي آن واحـد

 كافــة أـفــراد ى والعالـقــات و الثقافــة الســـائدة و العــادات و التقالیــد الـتــي تــؤثر عـلــالمؤسســياالجتمــاعي إلــى النظـــام 
 المشـــاركة فـــي التفـــاعالت عـلــىبمـــا یـــنعكس  الخاصـــةالتربویـــة ذوي االحتیاجـــات فئـــة جتمـــع ومـــن بینهـــا الموفئـــات 

 بنـاء وتنمیـة القـدرات البشـریة ویعـد.  عملیـة التنمیـة واسـتمرارهاىاالجتماعیة و االقتصـادیة ذات التـأثیر المباشـر علـ
ة الحادـثـة عالمـیـا وممــا ال شــك فـیـه أیضــا هــي إحــدى قضــایا الســاعة الـتـي تفرضــها التحــوالت المعرفـیـة و المعلوماتـیـ

 هنــا تبــرز قضــیة التمكــین االجتمــاعي ،أن بنــاء وتنمیــة القــدرات البشــریة یجــب أن یشــمل كافــة الفئــات و الطبقــات
 وهـــو مـــا یســـمي ً واقتصـــادیاً وتعلیمـیــاًالخاصـــة وكیفـیــة بـنــاء ـقــدرات تلــك الفـئــة اجتماعـیــاالتربوـیــة لــذوي االحتیاجـــات 

 أو بالتعـاطف ًا في مواجهة وضعهم الذي یوسم بـالعجز و القصـور و العـزل أحیانـاالجتماعيد والتعاض) بالتمكین(
 ). ١٣:٢٠٠٤القصاص، . ( في كثیر من األحیان األخرىو الشفقة

وعـلــى الـــرغم مـــن الجهـــود المبذولـــة لتطـــویر حركـــة االهتمـــام والرعایـــة الموجهـــة لـــذوي االحتیاجـــات التربویـــة 
ربـیـة لمعظـم فئاتهـا وازدـیـاد بـرامج إعــداد وتأهیـل معلمـین وأخصــائیین قـادرین عـلـى الخاصـة فـي جمهورـیـة مصـر الع

التعامــل مــع هــؤالء، إال أن تـلـك المحــاوالت والمســاعي ـقـد ركــزت جــل اهتمامهــا عـلـى فـئـات معیـنـة دون غیرهــا كفئــة 
 فئــة المكفــوفین وكــذلك) ًالمعــاقین عقلیــا(ًاألطفــال المعــاقین ســمعیا وضــعاف الســمع وفئــة ذوي الصــعوبات الفكریــة 

وضعاف البصر، بینما لم تحظى فئـة أطفـال األوتیـزم بـنفس درجـة االهتمـام التـي حظیـت بهـا بـاقي الفئـات األخـرى 
سواء من إقامة مدارس خاصة بهم أو دمجهم مع أقرانهم العادیین فـي مـدارس التعلـیم العـام بصـورة تناسـب قـدراتهم 

هذا وفي ظل صرخات العالم المتقدم والنامي على حد سـواء والتـي تنـادي . واحتیاجاتهم التربویة والتعلیمیة والنفسیة
ًبالتمكین االجتماعي لذوي االحتیاجات التربویة الخاصة عموما، وفـي ظـل الهـزة العنیفـة التـي تمخضـت عـن كتـاب 

هـــدم التربیـــة الخاصـــة وبنـــاء "والـــذي تـــم عنونتـــه تحـــت عنـــوان ) Loxley&Thomas,2007(لوكســـلي وتومـــاس 
ً أصــبح الــدمج مطلبــا أساســیا وهامــا ورئیســیا لجمیــع الفئــات الخاصــة ومــن ضــمنهم فئــة األطفــال المصــابین "اـلـدمج ً ً ً

باضــطراب األوتیــزم باعتبــار أن الــدمج هــو الســبیل الوحیــد لتحقیــق الهــدف األســمى للصــحة النفســیة وهــو الشــعور 
 االحتیاجــات التربویــة الخاصــة ومــنهم وال شــك أن اـلـدمج الحقیقــي ـلـذوي. بالســعادة ودرجــة مناســبة مــن جــودة الحیــاة

فئة المصابین باألوتیزم یزید من فـرص االسـتمتاع بجـودة الحیـاة، حیـث یـؤدى لـدى الكثیـر مـنهم إلـى جـودة الـنفس، 
وجــودة اإلحســاس بــالوجود ذاتــه، بمـــا قــد یســهم بشــكل جـیــد فــي ســد العدیــد مــن الثغـــرات فــي الخبــرة الفردیــة ـلــذوي 

ً شــــأنه شــــأن الالشـــعور الجمعــــي، فاـلـــدمج یعـــد غاـیـــة ووســــیلة وعملیـــة وناتجــــا لكــــل االحتیاجـــات التربوـیـــة الخاصـــة
اســتراتیجیات وخطــط تحســین جــودة الحیــاة فــي جوانبهــا المتكاملــة والمتوازنــة لــیس فقــط لــذوي االحتیاجــات التربویــة 

 أحـدهما عـن ىًالخاصة بل للمجتمع ككل، أي أن المكان ال یغنى عـن المكانـة بـل كالهمـا معـا كـل متكامـل ال یغنـ
 ).١١:٢٠١٠الخولي وقندیل، (اآلخر 
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فــدمج تـلـك الفئــات الخاصــة مــن شــأنه أن یزیــل تـلـك الحــواجز العالیــة الموجــودة بیــنهم وبــین أقــرانهم العــادیین 
ویســــاعدهم عـلـــى تنمـیـــة صــــداقات مجتمعـیـــة ـتـــنعكس عـلـــیهم ـفـــي صــــورة تـقـــدیر ذات مرتـفـــع ومفهــــوم ذات ایجــــابي 

)Gregory,1996 .(ًمــــج أطـفـــال األوتـیـــزم ـفـــي مــــدارس العــــادیین تكرمــــا وتفضــــال تجــــاه هــــذه الفـئـــة هـــذا وال یعــــد د ً
المقهـــورة مـــن األطفـــال، بـــل هـــو حـــق اجتمـــاعي وشـــرعي وقـــانوني ودســـتوري، فقـــد نـــص قـــانون ذوي االحتیاجـــات 
الخاصــة علــى حــق كــل مــن یعــاني مــن احتیاجــات خاصــة الــدمج فــي المدرســة مــع أقرانــه مــن غیــر ذوي اإلعاقــة، 

ًبرنــامج تربــوي فــردي یحقــق آمالــه وطموحاتــه یقــوم بتطــویره فریــق عمــل متعــدد التخصصــات بــدء مــن وعلــى تفریــد 
ًأخصائي المدرسة ووصوال إلى اآلباء والمـرافقین للفـرد ذوي االحتیاجـات التربویـة الخاصـة ومقـدمي الرعایـة لـه، فـال 

ة، ویســر ـلـه مــا خـلـق، فــإذا كانــت شــك أن لكــل إنســان الحــق فــي أن یتمتــع بإنســانیته، إذ خلقــه اهللا فــي أجمــل صــور
  .ًأنصبة البشر في مزایا اإلنسانیة مختلفة، فإنهم جمیعا في إطار الشریعة اإلسالمیة یتساوون في القیمة اإلنسانیة

ًوال شــك فــي أن اإلعاقــة عمومــا ال تكمــن فــي جســد مــن یعــاني منهــا بقــدر مــا هــي عقبــة تقــوم فــي نفــس مــن 
ٕادة تكییفها وتأهیلها واعادتها إلـى جسـد المجتمـع، وبـذلك فـإن التعامـل مـع فئـة ینكر على أي فئة خاصة إمكانیة إع

 یجــب - خاصـة ـفـي ظـل تلـك األرـقـام المخیفـة التـي بـدأت تشــیر إلـى ازدیـاد عــدد هـؤالء األطفـال -أطفـال األوتیـزم 
هـــذه الفـئــة مـــن أال یكــون وـفــق المفهـــوم العالجـــي بــل الـبــد مـــن ضـــرورة التعامــل مـــع الحاجـــات التربوـیــة والتعلیمیــة ل

األطفال، وبذلك فإن ما یحتاجه الطفل المصاب بـاألوتیزم لـیس فقـط المسـاعدة علـى التغلـب علـى صـعوبات الحیـاة 
ٕإنما یحتاج إلى المساعدة على إعتاق كامل قدراته وامكانیاتـه لتظهـر إلـى الوجـود وهـذا بالتأكیـد لـن یتحقـق فـي ظـل 

ًوالـذي یعمــل أیضــا عـلـى تعمـیـق وتعقـیـد المشــكلة فتبـقـى اتجاهــات نظـام العــزل اـلـذي مــن شــأنه العزـلـة عــن المجتمــع 
المجتمع سلبیة نحو هذا الطفل وكذلك األمر بالنسبة للطفل نفسه تجاه هـذا المجتمـع الـذي قهـره وظلمـه وعزلـه عـن 

 . باقي أعضائه

ا یعـــرف  هـــدم مـــىٕواذا كــان العـــالم بأســـره یـنــادي ـبــدمج ذوي االحتیاجـــات التربوـیــة الخاصــة ـفــإن ذـلــك ال یعـنــ
بالتربیـة الخاصـة بـل یعـنـي هـدم األفكـار التـي كاـنـت تكمـن وراء التربیـة الخاصـة والمتمثـلـة فـي عـزل هـؤالء بمــدارس 
خاصــة بهــم، فالتمثیــل الثنــائي المتمثــل فــي التربیــة الخاصــة والتعـلـیم العــادي كــان ضــروریا فــي الماضــي وقــد حقــق 

الخطیــب، (ً یعــد اـلـدمج خیــارا بــل هــو واقــع قــائم ومســتمر ًأهدافــه لكنــه لــم یعــد مقبــوال فــي الوقــت الحاضــر، كمــا لــم
١٥:٢٠٠٩.( 

إن حركة التربیة الخاصة المعاصرة وما تتخذه مـن اسـتراتیجیات وتوجهـات ومـا تنتجـه مـن منهجیـات وفنیـات 
ا إلیــه مـــن توقعــات وآـفــاق وعلــى رأســـها الــدمج الكامـــل الحقیقــي، لتؤكـــد أن التربیــة الخاصـــة میــدان إـبــداع وومــا ترـنــ

 علـى تحـدیات اإلنسـانیة وعلـى اختبـار لكفاءتـه، ولكـي تكـون التربیـة الخاصـة هكـذا بحـق، ينسـان بقـدر مـا تنطـولإل
 ). ٨٢:١٩٩٤منصــور، (فهذا رهن بالمعلم 



 

 - ٤ -

ففي ظل نظام العزل، أي عزل التالمیذ ذوي االحتیاجـات التربویـة الخاصـة فـي معاهـد ومـدارس خاصـة بهـم 
ًدوار أیضا، وحدودا فاصلة في مهام كـل مـن یعمـل مـع التالمیـذ ذوي االحتیاجـات ًلتعلیمهم، كان هناك عزال في األ ً

ًالخاصــة، إال أن األمــر قــد تغیــر كثیــرا فــي ظــل نظــام الــدمج فكمــا أن العــزل لــم یعــد مقبــوال بــین التالمیــذ العــادیین  ً
ًوأقرانهم غیر العادیین، فلم یعد العزل مقبوال أیضا بین المعلمـین، وقـد تعـددت أدوار  معلـم التربیـة الخاصـة فـي ظـل ً

نظــام اـلــدمج وـلــم نعــد نجـــده ـفــي مكانــه التقلـیــدي بمعاهـــد ومـــدارس التربیــة الخاصـــة، ولكـــن فــي ظـــل نظـــام اـلــدمج، 
أصـــبحنا نجـــده فـــي صـــور مختلفـــة یـــؤدي مهـــام ووظـــائف متعـــددة داخـــل مـــدارس التعلـــیم العـــام، فهـــو معلـــم غرفـــة 

ً، وأخیـرا معلـم الظـل كمــا )١٤٦:٢٠١٠الخـولي وقـنـدیل،(المستشـار ، والمعلـم )المتنـقـل(المصـادر، والمعلـم المتجـول 
هـذا وقـد بـدأ االهتمـام بإعـداد معلـم التربیـة الخاصـة فـي . اصطلح على تسمیته كذلك فـي كثیـر مـن البیئـات العربیـة

ً عـلــى خمســـین عامـــا حـیــث كانـــت البدایـــة نظـــام إعـــداد معـلــم المكفـــوفین عـــام دجهورـیــة مصـــر العربـیــة منـــذ مـــا یزیـــ
م وتـــم ذلـــك بإنشـــاء قســـم إضـــافي ملحـــق بمدرســـة المعلمـــات بالقـــاهرة، ولكـــن وزارة التربیـــة والتعلـــیم حینـــذاك ١٩٥٦

شــعبة التربـیـة الفكریـة إلعــداد معـلـم التالمـیـذ المعــاقین : أضـافت تخصصــین آخــرین ـفـي تربـیـة وتعلـیم المعــاقین همــا 
 . ًعقلیا وشعبة التربیة السمعیة إلعداد معلم الصم وضعاف السمع

ً ینكــر أحــدا مجهــودات وزارة التربیــة والتعلــیم فــي مصــر فــي إعــداد معلــم التربیــة الخاصــة إعــدادا یتناســب وال
ٕواحتیاجـات هــذه الفـئـات إلـى تفرـیـد التعـلـیم لهـم تماشــیا مــع قـدراتهم وامكانـیـاتهم،   خفضــت ســنوات م١٩٥٦ فمـنـذ عـامً

 شـملت الالئحـة التنظیمیـة لمــدارس ١٩٦٩ وفـي عـام بعثـة إعـداد معلـم التربیـة الخاصـة مـن سـنتین إـلـى سـنه واحـدة
وفـي عـام ). بصـري-عقلـي-سـمعي (الخاصة بشعبها الـثالثالتربیة فصول التربیة الخاصة تنظیم بعثة إعداد معلم 

لمــرحلتین اإلعدادیــة لاـلـذي یــنظم البعثــة الداخلیــة للدراســات التخصصــیة ) ١٨٩(  صــدر القــرار اـلـوزاري رقــم١٩٧٢
 أعـیـد النظــر ـفـي تنظــیم بعـثـة إعــداد معـلـم التربـیـة الخاصــة ١٩٧٨وـفـي عــام ،  البصــروالثانویـة للمكـفـوفین وضــعاف

بصــدور القــرار اـلـوزاري م ١٩٦٩ لســنه ١٥٦بشــعبها اـلـثالث وصــدرت التعــدیالت فــي شــأن الالئحــة التنظیمیــة رقــم 
ه إعـداد  بشـأن الالئحـة التنظیمیـة لمـدارس وفصـول التربیـة تمـت إعـادة النظـر فـي منـاهج بعثـ١٩٩٠ لسـنه ٣٧رقم 

كلیـات التربیـة والطـب مـع المتخصصـین بـاإلدارة العامـة أسـاتذة معلم التربیـة الخاصـة بشـعبها الـثالث بعـد أخـذ رأي 
 ). ٢٠١١موقع وزارة التربیة والتعلیم، (للتربیة الخاصة

م واـلـذي ٢٨/٤/٢٠٠٩الصــادر بتــاریخ ) ٩٤(ًكــل تـلـك المجهــودات وغیرهــا ووصــوال إـلـى الـقـرار اـلـوزاري رقــم 
-٢٠٠٩ً اعتبــارا مــن العــام الجـــامعي دمــج األطفــال مــن ذوي اإلعاقــة مـــع زمالئهــم بالمــدارس العامــة علــى یــنص

م بهدف تحقیق المساواة والعدالة بـین الطـالب مـا هـي إال محـاوالت جـادة مـن قبـل وزارة التربیـة والتعلـیم فـي ٢٠١٠
ي ظــل مســاعي وزارة التربیــة والتعلــیم مصــر لتحقیــق التمكــین االجتمــاعي لــذوي االحتیاجــات التربویــة الخاصــة، وفــ

ووزارة التعلــیم العـــالي ـفــي إعــداد كـــوادر مؤهـلــة مـــن المعلمــین الـقــادریین عـلــى التعامــل مـــع فـئــات ذوي االحتیاجـــات 
ًالخاصة سواء المعـاقین سـمعیا أو المعـاقین عقلیـا أو المكفـوفین وضـعاف البصـر أو ذوي صـعوبات الـتعلم أو ذوي  ً

 ســواء مــن خــالل إتاحــة البعثــات الخارجیــة لهــؤالء المعلمــین لمتابعــة أحــدث ســبل اـلـدمج اضــطرابات النطــق والكــالم
والرعایـة المتبعـة مـع هـذه الفـئـات الخاصـة أو مـن خـالل ـبـرامج تعلیمیـة تقـدمها كلیـات التربـیـة فـي مصـر مـن خــالل 
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دریبیــة لمعلمــات  كلیــات التربیــة مــن دورات تهدبلومــات مهنیــة تخصصــیة فــي تـلـك اإلعاقــات أو مــن خــالل مــا تعقــد
ریــاض األطفــال بشــأن دمــج ذوي االحتیاجــات التربویــة الخاصــة یتســاءل الباحــث هنــا عــن مصــیر معلمــي التالمیــذ 

 .المصابین باضطراب األوتیزم

 في كلیـات التربیـة فـي مصـر بـرامج إعـداد خاصـة لمعلمـي التالمیـذ ذوي رففي حدود علم الباحث قد ال تتوف
مرحلــة ( مســارات تخصصــیة متعلقــة باضــطراب األوتیــزم دوال توجــ) نیــة أو خاصــةدبلومــات مه(اضــطراب األوتیــزم 

عـلـى اـلـرغم مــن قیــام كثیــر مــن الجامعــات العربیــة كتـلـك الموجــودة فــي المملكــة العربیــة ) البكــالوریوس أو اللیســانس
ل المصـابین السعودیة وغیرها من دول الوطن العربي بتدشین مسارات خاصة إلعداد معلم ملم بسـیكولوجیة األطفـا

فهـــل قـــرار دمـــج أطفـــال األوتیـــزم فـــي مـــدارس . بـــاألوتیزم ومـلــم بطـــرق التعامـــل التربـــوي والتعلیمـــي والنفســـي لهـــؤالء
العادیین وهـو قـرار حتمـي إلزامـي إجبـاري ألسـر هـؤالء األطفـال فـي ظـل عـدم وجـود مـدارس أو معاهـد خاصـة بهـم 

الء األطفال ویتیح لهذه الفئـة المهمشـة الحصـول علـى هو ذلك القرار الذي سیخفف من العبء الواقع على أسر هؤ
حقهم المشروع في العدالة االجتماعیة والمساواة بغیة تهیئة حیاة آمنة طیبـة لهـم، أم أنـه قـرار یعـد لطمـة قویـة تجـاه 
هــذه الفئــة المظلومــة فــي ظــل عــدم وجــود ذـلـك المعلــم المتخصــص والمؤهــل فــي مجــال التعامــل مــع هــذه الفئــة مــن 

ً فمـن غیـر المنطقـي تمامـا أن ننظـر إلـى الـدمج علـى أنـه مجـرد إلحـاق أطفـال فـي حاجـة ماسـة إلـى تفریـد األطفـال،
التعلـیم بصــورة أكثـر خصوصــیة مـن غـیـرهم فـي فصــول داخــل مـدارس العــادیین أو فـي نـفـس الفصـول الدراســیة مــع 

 .أقرانهم سلیمي النمو

م هو أمـر مقـرون وبشـدة بمـدى تـوفر معلـم قـادر ومن الجدیر بالذكر أن نجاح عملیة دمج فئة أطفال األوتیز
علـــى الوفـــاء بمجموعــــة كبیـــرة مــــن األدوار وأداء العدیـــد مـــن المهــــام مـــن أجــــل نجـــاح عملیـــة اـلـــدمج، فلتلـــك الفـئـــة 
ًسیكولوجیتها واحتیاجاتها التربویة والنفسیة والتأهیلیة والتعلیمیة التي تختلف تماما عـن أي فئـة أخـرى، مـع العلـم أن 

ًاد سوء حینما یكون الحدیث عـن فئـة أطفـال األوتیـزم والتـي یتبـاین أفرادهـا فیمـا بیـنهم تباینـا ملحوظـا فكـل األمر یزد ً ً
طفـل ـفـي حـد ذاـتـه هــو حالـة فرـیـدة تختـلـف عـن حاـلـة طـفـل آخـر، أم أنـنـا مازلـنـا ننظـر إـلـى هــذه الفئـة باعتبارهــا مــن 

ٕینطبــق علــى أطفــال األوتیــزم، واذا كــان األمــر  علــى المعــاقین عقلیــا قضــمن تصــنیفات اإلعاقــة العقلیــة ومــا ینطبــ
ٕواذا كان عالم الیـوم ینـادي بضـرورة العمـل علـى إقحـام مصـطلحات عـدة فـي مجـال التعامـل مـع . كذلك فتلك كارثة

أطفال األوتیزم كمصطلح الذكاءات المتعددة والبرنامج التربوي الفـردي والتـدخل المبكـر واإلعـداد لبیئـات العمـل مـن 
اراتــه الالزمــة ـفــي ســن مبكــرة وغیرهــا مــن المصـــطلحات، فإنــه مــن المنطقــي والبــدیهي أن یكـــون خــالل إكســاب مه

 .المعلمة كوجوه أبویة هم حجر األساس والذي یمكن من خالله بناء مستقبل أفضل لهؤالء األطفال/ المعلم 

لكشـف عـن خاللهـا علـى ا مـن یعمـل الباحـث اإلطـار هـذا فـي محاولـة ولـذلك فـإن الدراسـة الحالیـة تعتبـر
اتجاهــات معلمــي المــدارس االبتدائـیـة بجمهوریــة مصــر العربـیـة ومــدیریها نحــو دمــج أطـفـال األوتـیـزم مــع أـقـرانهم فــي 
المــدارس العامــة فــي ضــوء بعــض المتغیــرات وذـلـك فــي ظــل نــدرة التأهیــل المهنــي الكــافي لمعلمــي هــذه الفئــة بغیــة 

یة عن كیفیة وضع حلـول ایجابیـة ممكنـة لتحقیـق الـدمج تقدیم خدمة ومساعدة للمعلمین وللوالدین وللحكومة المصر
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الحقیقي والفعلي والشامل ألطفال األوتیزم في مصر وللتغلـب علـى التحـدیات الكثیـرة المتعلقـة بـدمج هـؤالء األطفـال 
 .في مدارس العادیین 

 :مشكلة الدراسة 
 فـي تزایـد سـریع ومقلـق بدرجـة خطیـرة  الفئـات الخاصـة والتـي أصـبح أعـدادهاىتعد فئـة أطفـال األوتیـزم إحـد       

، )Johnson,2011,26( حالـــة والدة ٣٨:١لیصـــل فـــي إحـــدى اإلحصـــائیات الحدیثـــة إلـــى نســـبة تجـــاوزت حـــدود 
والشك أن الدمج المجتمعي الحقیقي والفعلي هو الشيء الذي یحتاجه طفل األوتیـزم بـل تحتاجـه أسـرهم بشـكل ملـح 

خاصـــــة لهـــــؤالء األطـفــــال أو ـنــــدرة وجـــــود المراكـــــز التعلیمـیــــة وضـــــروري خاصـــــة ـفــــي ظـــــل انعـــــدام وجـــــود مـــــدارس 
ًالمتخصصــة الـتــي تهــتم بهـــذه الفئــة مـــن األطفــال، فاـلــدمج إذا هــو الخـیــار اإلجبــاري الوحـیــد ألســر هـــؤالء األطـفــال 
والـذي مـن المفتـرض أن یسـاهم بـدوره فـي التقلیـل مـن حــدة المشـاعر السـالبة الموجهـة مـن أفـراد المجتمـع تجـاه هــذه 

  .الفئة

هــذا وقــد لمــس الباحــث مــن خــالل مقابالتــه المســتمرة مــع أولیــاء أمــور بعــض أطفــال األوتیــزم العدیــد مــن   
المشــكالت التــي تعـبـر عــن معاـنـاتهم حیــال وجــود أطفــالهم فــي مــدارس العــادیین ومــا یواجهونــه مــن صــعاب متعلقــة 

 واضـح فـي قـدرة بعـض المعلمـین سواء برفض بعض مدراء المدارس قبول هـؤالء األطفـال أو تلـك المتعلقـة بقصـور
على التعامل مـع أطفـالهم ممـا یـنعكس بالسـلب علـیهم وازدیـاد الفجـوة بیـنهم وبـین أقـرانهم العـادیین ممـا یجبـر هـؤالء 
األطـفـال عـلـى ـتـرك تـلـك المــدارس واالنتـقـال إـلـى مــدارس أخــرى بــاحثین عــن جــدوى حقیقیــة مــن عملـیـة اـلـدمج التــي 

المصریة ولكن لألسف تتكرر المأسـاة مـرة تلـو األخـرى ویظـل هـؤالء اآلبـاء بـاحثین عـن أقرتها وزارة التربیة والتعلیم 
 .تلك المدارس التي یجد فیها أطفالهم ضالتهم وهدفهم المنشود

المعلمـــة داخـــل المدرســـة هـــو الـــذي یســـهم بشـــكل جـــذري فـــي تكامـــل البنـــاء العقلـــي / ًوایمانـــا بـــأن المعلـــم   
علم من خالل العملیة التربویة التي یؤدیها داخل المدرسة فـإن الدراسـة الحالیـة والجسمي والعاطفي واالجتماعي للمت

ـة نحــو دمــج أطفــال : تــتلخص مشــكلتها فــي التســاؤل الرئیســي التــالي  مــاهي اتجاهــات معلمــي المــدارس االبتدائـی
 .األوتیزم مع أقرانهم في المدارس العامة؟

دمـج أطفـال األوتیـزم فـي المـدارس العامـة لهـا أهمیـة كبـرى فال شك في أن االتجاهات التـي یحملهـا المعلمـون نحـو 
 تعهد حاجات هؤالء األطفـال فـي صـفوفهم الدراسـیة، ةفي نجاح هذه العملیة أو فشلها، فالمعلمون یتحملون مسؤولی

وبذلك فإن معتقداتهم واتجاهاتهم بشأن قبول ممارسات دمج أطفال األوتیزم قد تكون ذات تـأثیر فـي درجـة تحقـیقهم 
 :ولذلك فالدراسة الحالیة تحاول اإلجابة على العدید من التساؤالت على النحو التالي . هذا الواجبل

إلى أي مدى تتأثر اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیـزم مـع أقـرانهم فـي المـدارس  )١
  معرفتهم بالجوانب المعرفیة المرتبطة بأطفال األوتیزم ؟ىالعامة بمستو
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ى أي مدى تتأثر اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیـزم مـع أقـرانهم فـي المـدارس إل )٢
 معـــرفتهم ألحــــدث االســـتراتیجیات التعلیمیـــة الفعالـــة المســــتخدمة فـــي التعامـــل مـــع أطـفـــال ىالعامـــة بمســـتو

 األوتیزم ؟

و دمــج أطفــال األوتیــزم مــع إلــى أي مــدى یــؤثر تخصــص معلمــي المــدارس االبتدائیــة علــى اتجاهــاتهم نحــ )٣
 أقرانهم في المدارس العامة ؟

إلى أي مدى یؤثر جـنس معلـم المـدارس االبتدائیـة علـى اتجاهـه نحـو دمـج أطفـال األوتیـزم مـع أقـرانهم فـي  )٤
  المدارس العامة؟

إـلـى أي مــدى یتــأثر اتجــاه معلمــي المــدارس االبتدائـیـة نحــو دمــج أطـفـال األوتیــزم مــع أـقـرانهم فــي المــدارس  )٥
 عامة بمؤهلهم الدراسي ؟ال

 :أهداف الدراسة 
 :تهدف الدراسة الحالیة إلى  

 .التعرف على اتجاهات معلمي المدارس نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم في المدارس العامة )١
اإللمــام بالجواـنــب المعرفیــة المرتبطـــة /التخصـــص/المؤهــل الدراســي /الجـــنس( التعــرف علــى أـثــر متغیــرات  )٢

علـــى ) اإللمـــام بأحـــدث االســـتراتیجیات التعلیمیـــة الفعالـــة لتحســـین حالـــة أطفـــال األوتیـــزم/مبأطفـــال األوتیـــز
 .اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم في المدارس العامة

 إعــداد مقیــاس التجاهــات معلمــي المــدارس االبتدائیــة نحــو دمــج أطفــال األوتیــزم مــع أقــرانهم فــي المــدارس )٣
 .العامة

تقدیم مجموعة من التوصیات المقترحة المنبثقة من دراسة واقعیة میدانیة تساعد على تحسـین حیـاة أطفـال  )٤
األوتـیـــزم مــــن خــــالل وضــــع اطــــر مناســــبة لتحقیــــق اـلـــدمج المجتمعــــي الحقیـقـــي لهــــذه الفـئـــة العریضــــة مــــن 

 .األطفال 

 :أهمیة الدراسة 
 .ریة واألخرى تطبیقیةللدراسة الحالیة أهمیتان، احداهما نظ       

 للدراســة الحالیــة فــي تناولهــا لفئــة أطفــال األوتیــزم والتــي تتزایــد أعــداد أطفالهــا األهمـیـة النظرـیـة       حیــث تكمــن 
ًیومــا بعــد ـیـوم طبقــا للتـقـاریر واإلحصــائیات العالمـیـة، كمــا تكمــن أهمیتهــا النظریــة أیضــا فــي محاولتهــا إلقــاء الضــوء  ً ً

 بــین القضــایا المعاصــرة لفئــة أطفــال األوتیــزم والتــي أثــارت واســتدعت اهتمــام البــاحثین عـلـى ظــاهرة تعــد األهــم مــن
والمهتمــین علــى المســتوى العــالمي والعربــي، هــذه القضــیة المتمثلــة بــدمج أطفــال األوتیــزم مــع أقــرانهم فــي مــدارس 

وفعلـي غیـر هامشـي العادیین، وال یخفي على أحد دور وأهمیـة اتجاهـات معلمـي المـدارس فـي تحقیـق دمـج حقیقـي 
لهؤالء األطفال وهذا یضـفي علـى الدراسـة الحالیـة أهمیـة نظریـة لكونهـا تحـاول البحـث فـي اتجاهـات المعلمـین نحـو 

 .دمج هؤالء األطفال
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ـة التطبیقیــة      أمــا   للدراســة الحالیــة فتتمثــل فــي محاولتهــا الوصــول إلــى تقیــیم واقعــي التجاهــات معلمــي األهمـی
نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم في المدارس العامة لتكون بـذلك دلیـل مـادي واقعـي یسـاعد المدارس االبتدائیة 

القائمین على مشروعات دمـج ذوي االحتیاجـات الخاصـة علـى تحدیـد األولویـات الالزمـة لتحقیـق الـدمج المجتمعـي 
ًالحقیقي الجاد كما یعد دلیال للباحثین المهتمین بدمج أطفال األوتیـزم یمكـنهم  مـن التعـرف علـى اتجاهـات المعلمـین ً

والمــدراء نحــو دمــج أطفــال األوتیــزم مــع أقــرانهم فــي مــدارس العــادیین وذـلـك لصــیاغة بــرامج التــدخل الالزمــة ســواء 
لزـیـادة ایجابیــة اتجاهــات المعلمــین والمــدراء أو لتعــدیل اتجاهــاتهم الســلبیة حیــال موضــوع اـلـدمج المتعـلـق بهــذه الفئــة 

لدراســة الحالیـة أهمیـة تطبیقـیـة أخـرى فـي محاولتهــا نقـل صـورة ملموســة تعكـس الواقـع الفعـلـي ًتحدیـدا، كمـا تكتسـب ا
وذـلـك لكلیــات التربیــة بمصــر إلعــادة النظــر فــي برامجهــا ومقرراتهــا وخیاراتهــا التربویــة بحكــم موقعهــا األساســي فــي 

ًین ویهیــئ لهــم مناخــا مســتقرا إعــداد المعـلـم التربــوي ممــا یزیــد مــن فــرص التحــاق أطـفـال األوتیــزم فــي مــدارس العــادی ً
 .ًهادئا لهم ولذویهم

 :مصطلحات الدراسة 
 :    تتبنى الدراسة الحالیة المصطلحات التالیة 

مـــا ـلــدى الشـــخص مـــن تقییمـــات أو مشـــاعر وجدانیـــة : ویعرفهـــا الباحـــث عـلــى أنهـــا  : Attitudes تاالتجاـهــا -
جسـد فـي شـكل اسـتجابات عبـارة عـن فعـل أو میـول للفعـل انفعالیة أو استعدادات نفسیة أو أفكـار معرفیـة متعلمـة تت

نحو شيء ما أو بیانـات مـا أو شـخص مـا أو رمـوز معینـة مـن ) غیر مفضلة / مفضلة (قد تكون سالبة أو موجبة 
 . شأنها أن تستثیر هذه االستجابة

ـا  ًواجرائـی المــدارس  مــيهــي الدرجــة التــي یحصــل علیهــا المفحــوص فــي هــذه الدراســة علــى مقیــاس اتجاهــات معل: ٕ
 .االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم في المدارس العامة 

مجمــوع المعلمــین الـتـابعین ـلـوزارة التربیــة والتعـلـیم اـلـذین :  ویعــرفهم الباحــث عـلـى أنهــم  :Teachers المعلـمـین -
اصـة كمـدارس األمـل للصـم ال یعملـون فـي مـدارس متعلقـة بالفئـات الخ(یعملـون فـي مـدراس التعلـیم االبتـدائي العـام 

الحكـومي أو الخـاص والمثبتـین فـي كتـاب اإلحصـاء السـنوي ) أو مدارس التربیة الفكریة أو مدارس النور للمكفوفین
 . م٢٠٠٩/٢٠١٠الصادر عن وزارة التربیة والتعلیم المصریة للعام الدراسي 

مجمــوع : لباحــث علــى أنهــا ویعرفهــا ا:  Public Elementary schools المــدارس االبتدائیــة العامــة -
الحكومیــة أو الخاصــة التابعــة لــوزارة التعلــیم المصــریة والمثبتــة فــي كتــاب ) تخضــع للتعلــیم العــام(المــدارس العامــة 

 م والتـي تقـدم خـدمات ٢٠٠٩/٢٠١٠اإلحصاء السنوي الصادر عن وزارة التربیـة والتعلـیم المصـریة للعـام الدراسـي 
 .من الصف األول االبتدائي حتى الصف السادس االبتدائي) ياألساس(التعلیم العام االبتدائي 

مـــن انون  یعــن الــذیاألطـفــال: ویعـــرفهم الباحــث علــى أنهــم  :Children with Autism أطفــال األوتیــزم -
 النمـو ومعـاییره، وهـذا االضـطراب یـؤثر فـي مهـام  قبل اكتمال سن الثالث سنواتأًم غالبا ما یبداضطراب في نموه

ى الثبــات النســبي عنــد مســتوى معــین مــن النمــو النفســي واالجتمــاعي واالنفعــالي، ممــا تــنعكس آثــاره  إلــمفیــؤدي بهــ
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 معهـم ون اآلخـرین وال یتواصـلونالمشاعر واألحاسـیس فـال یفهمـهم السلوكي فتعوز و المعرفي والوجدانياألداءعلى 
  .ذات في حوار دائم مع الون عن العالم منهمكلون منعزون ال یتكلمتون صامواویظل

 The Inclusion of Children with Autism in Publicدمـج طفـل األوتیـزم فـي المـدارس العامـة -

School : وضــع طفــل األوتیــزم بشــكل منــتظم فــي فصــل دراســي موجــود فــي مدرســة  : ویعرفــه الباحــث علــى أنــه
ج فـي مختلـف األنشـطة ٕعامة حكومیة أو خاصة مع أقرانه العادیین طول الیـوم الدراسـي واعطائـه الفرصـة لالنـدما

ًالفصــلیة مــن أجــل تحقـیـق أهــداف خطــة تعلیمیــة فردـیـة وفـقـا لخطــة تربوـیـة تضــع ـفـي اعتبارهــا االحتیاجــات الفردیــة 
 .لكل طفل

 :اإلطار النظري للدراسة 
اقتربت نهایة صراع فوضى المصطلحات الذي أثقل كاهل البحث العربي المتعلق بأطفال األوتیزم وأفقده 

 باعتباره أكثر المصطلحات التي استخدمت -ه ومصداقیته، فبعد أن أصبح مصطلح التوحد ًكثیرا من جدیت
 یلفظ -) ١٨:٢٠٠٧الخـولي،(ًبشكل خاطىء وغیر دقیق بناء على قناعة ذاتیة دون استناد ألدلة علمیة یقینیة 

ة في كثیر من األوساط أنفاسه األخیرة في البحوث العربیة، أصبح مصطلح الذاتویة هو الترجمة العربیة المقبول
العلمیة البحثیة المتعلقة بهذا االضطراب، لیصبح مصطلح األطفال الذاتویین هو أقرب المصطلحات المعبرة عن 

التوحد معناه أن یتقمص الشخص مشاعر وتفكیر وسلوك اآلخر، وهذا عكس ما أطفال األوتیزم، وكیف ال ؟ ف
 باآلخریندم القدرة على التواصل العاطفي واالتصال ، حیث إن أعراضه هي عاألوتیزم اضطرابیحدث في 

 . التوحدًبتاتا واالنعزال التام وتجمد العواطف، لذا یستحیل 

ًهذا وتعد فئة أطفال األوتیزم من الفئات الجدیرة بالرعایة واالهتمام، فكثیرا منهم ینشأ منذ الطفولة المبكرة 
جم وتقلل من الصالت الحمیدة، سواء كانت أسریة أو في ظل صالت بشریة قلیلة ومحدودة، وطرق حیاتیة تح

ًمجتمعیة كان من الضروري توفرها حتى تتوفر لهم فرص النمو والتطور، فهم أكثر احتیاجا إلى المكانة من 
ًالمكان، كما أنهم أكثر احتیاجا إلى الشعور بأن لحیاتهم معنى، أي تحتوي الحیاة لهم على الكثیر من الفرص 

ٕعقبات التي یمكن التغلب علیها، أي فرص تربویة وتأهیلیة وارشادیة وعالجیة واجتماعیة وانفعالیة والقلیل من ال
 ). ٧٧:٢٠٠٨الخولي،(ًوترفیهیة، بدال من حیاة تحتوي على القلیل من الفرص والكثیر من العقبات 

 األمریكي كانر  منذ ظهوره في أوائل األربعینات من القرن الماضي على ید- حظي مفهوم األوتیزم ولقد
Kanner - على اهتمام بالغ في كافة أروقة البحث التربوي السیكولوجي وغیرها، ومر خالل تلك الفترة بالعدید 

ًمن التحدیات والصعاب، ففي البدایة اعتبر األوتیزم اضطرابا أساسیا في الشیزوفرینیا  ًSchizophrenia 
 الدالة علیه تتلخص في انحسار وضیق العالقات مع ًنظرا لكون الخصائص والعالمات األساسیة) الفصام(

، وظل كذلك لسنوات طویلة إلى أن تبدل هذا االعتقاد )Noll,2000:27(األشخاص ومع العالم الخارجي 
ًوأصبح األوتیزم اضطرابا مخیا أي اضطراب في بناء وتركیب ووظائف المخ  ً)NIDCD,2004,1 ( وكان

 أي تدخل عالجي في تحسین حالة األطفال المصابین بهذا االضطراب االعتقاد السائد آنذاك هو عدم جدوى
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)Al-Faiz,2006:1( ومع مرور الوقت وازدیاد االهتمامات البحثیة المتعلقة بهذا االضطراب على كافة ،
المستویات واألصعدة تالشت تلك األفكار العقیمة التي كانت تنادي بانعدام فرص هؤالء األطفال في الحیاة 

ًبیعیة وظهر اتجاه جدید یؤكد بأن األوتیزم لیس اضطرابا انفعالیا أو مخیا ولكنه اضطرابا بیولوجیا بصورة ط ً ً ً ً
)Rimland,1964:241 ( ًلیفتح بذلك أفقا أوسع یسعى في طیاته إلى محاولة البحث عن الحلول المناسبة

 . لتحسین حالة هؤالء األطفال

، أصبح من المؤكد أن األوتیزم هو الخلل في مجاالت التفاعل أما اآلن وبعد تلك السنوات البحثیة العجاف
، فاألوتیزم إعاقة )King,2011:654(والتواصل االجتماعي المصحوب بسلوكیات نمطیة تكراریة غیر هادفة 

، وهو اضطراب في مسار النمو ومنحناه )Amaral,2011:4(نمائیة تتجلى أثناء السنوات األولى للحیاة 
یؤثر على التوظیف الطبیعي لشتى مناحي النمو ومهامه، وبهذا یكون األوتیزم في ) ٢٥٤:٢٠٠٧الخولي،(

حقیقته اضطراب في قوانین النمو اإلنساني یؤثر على مهام النمو ومعاییره المتباینة من مرحلة ألخرى ومن 
سي وتنعكس شخص آلخر، فیؤدي إلى الثبات النسبي عند مستوى معین من النمو االجتماعي واالنفعالي والنف

وتتجلى ) ٢٠٠٢محمـد،(آثاره على أداء الفرد الداخلي أي المعرفي والوجداني وكذلك الخارجي أي السلوكي 
أعراضه في المراحل األولى من النمو، وتتباین آثاره باختالف مدى هذا الخلل في قوانین النمو، كما أنه یعد من 

 ). ٢٤:٢٠١٠ابوالفتوح،(أصعب اضطرابات النمو وأشدها حدة 

فاألوتیزم حشد وتزاحم لكم هائل من األعراض والسلوكیات والخصائص، فطفل األوتیزم طفل منعزل قلیل 
، یفضل الوحدة والعزلة وممارسة األنشطة الذاتیة )١١٤:٢٠١٠عبدالقادر،(القلق كثیر االنسحاب عن المجتمع 

، إنه طفل یكرس كل طاقاته وجل )Margaret,2004(على المشاركة الفعالة واالیجابیة مع أقرانه من نفس سنه 
وقته على ذاته الداخلیة، یمتلك إتقان ومهارة غیر عادیة تجاه الحقائق واألشكال المرسومة، یعاني من العدید من 

 ، ومع ذلك فهو عند كثیر من Baker et al.,l997; Hauser-Cram et al.,2001)(المشكالت السلوكیة 
ولیس إعاقة ولكنه على األرجح طریقة مختلفة للنظر والتفكیر في هذا العالم الباحثین والمنظرین لیس صعوبة 

 ). Lathe,2006:15(الخارجي 

ومع ازدیاد أعداد األطفال المصابین باضطراب األوتیزم إلى حدود بلغت في تقاریر حدیثة إلى نسبة 
یة المقدمة تجاه هذه الفئة ، نمت معها االهتمامات العالم)Johnson,2011,26( حالة والدة ٣٨ : ١تجاوزت 

، اهتمامات على كافة المستویات، العالجیة منها أو التعلیمیة أو التأهیلیة، )karim,2009:2(من األطفال 
وأصبح موضوع تعلیم األطفال المصابین باألوتیزم وطرق تحسین حالتهم من خالل االستراتیجیات التعلیمیة 

، )Mesibov&Shea,1996:341(ات جمیع الدول على اإلطالق الفعالة هو الشغل الشاغل في كوالیس حكوم
النامي منهما أو المتقدم، لدرجة أكدت فیها بعض التقاریر على أن التكلفة المالیة اإلجمالیة السنویة المنفقة على 

ي ً ملیار دوالر سنویا ف٩٠تعلیم ورعایة هؤالء األطفال في الوالیات المتحدة األمریكیة وحدها قد وصلت إلى 
الوقت الحالي، وهناك مؤشرات دالة على أن هذه التكلفة اإلجمالیة سوف تتضاعف بشدة خالل العشر سنوات 
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، وكیف ال في (Special Education Report, 2001) ملیار دوالر سنویاً ٤٠٠القادمة لتصل إلى ما یقارب 
تفعت في األلفیة الراهنة عن فترة ظل تلك الزیادة المخیفة في أعداد المصابین باضطراب األوتیزم والتي ار

 وأن ما یقرب من (ASA, 2005; Special Education Report, 2003) % ٥٠٠التسعینیات بنسبة بلغت 
 . في أمریكا لوحدها) CAN,2005(ً طفل مصاب باألوتیزم یصل سنویا إلى سن المدرسة ٢٠,٠٠٠

فال األوتیزم تجلى في األفق ما یعرف بالدمج وكنتیجة طبیعیة لتلك الثورة الهائلة في مجال االهتمام بأط
، لیس فقط أطفال األوتیزم بل كافة فئات ذوي االحتیاجات الخاصة، بل  Inclusion الشامل لهؤالء األطفال

ًوأكثر من ذلك أصبح مصطلح الدمج من أكثر المصطلحات الرنانة التي یستخدمها الساسة في خطاباتهم إیمانا 
كفیل بأن یصبغهم بصبغة العقل المتفتح والمنیر والتفكیر الصائب منهم بأن ذلك المصطلح 

)Thomas&Loxley,2007 .( 

 هو اآلخر من فوضى المصطلحات، فأصبح یستخدم بشكل  Inclusionهذا ولم یسلم مصطلح الدمج 
 Mainstreamingمترادف في كثیر من األحیان مع العدید من المصطلحات األخرى كالدمج التعلیمي 

، وفي حقیقة األمر هناك تباین واضح بین تلك المصطلحات والتي دأب بعض الباحثین Integrationامل والتك
 .ًعلى استخدامها كمترادفات، تباینا في المعنى وكذلك التطبیق

فالدمج التعلیمي یعني تعلیم األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس العادیة أي توحید المساق 
ضمن ذلك توفیر بیئة طبیعیة لذوي االحتیاجات الخاصة مع أقرانهم من األطفال العادیین التعلیمي بحیث یت

أما التكامل فیعني الجمع بین األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة وأقرانهم العادیین في ) ١٩٨٧:الشخص(
 الشامل ، وهنا یتجلى الفرق بین التكامل والدمج)Black et al.,2007(األنشطة المختلفة لبعض الوقت 

المستهدف في التعامل مع أطفال األوتیزم، فالتكامل یتضمن الدمج بجانبه البدني ولكنه ال یعني بالضرورة خلق 
بیئة الدمج الشامل، ففي التكامل یمكن أن یتعلم الطفل ذوي االحتیاجات الخاصة بجانب الطفل العادي في مهام 

ادي األمر الذي یجعل الود والوئام المنشود بین الطرفین ًغیر مرتبطة تماما بالمهام المكلفة بها الطفل الع
، ولذلك فالدمج في معناه وهدفه )١٤:٢٠١٠الخولي و قندیل، (والمستهدف من عملیة الدمج غیر مضمون 

الحقیقي یعني وضع الطفل ذوي االحتیاجات الخاصة في فصل دراسي بمدرسة عامة بشكل منتظم مع السماح 
ي كافة األنشطة المتاحة بینه وبین الطفل العادي بشكل یتماشى مع البرنامج التربوي له بالمشاركة الفعلیة ف
هذا وینطوي دمج أطفال األوتیزم في فصول العادیین  ،)Fitzpatrick&Ryan,2001:3(الفردي المخصص له 

 وتعلم ، فهو یتیح لهم فرص ممارسة التفاعالت االجتماعیة)Onbun,2008:18(على العدید من االیجابیات 
كما أنه یساعدهم على تكوین صداقات تنعكس بدورها على ) Koegel&Koegel,1995(مهارات التواصل 

، كما یوفر لهم الفرصة لتحسین المناخ )Dunlop&Harrower,2001(عالقاتهم بالمجتمع الخارجي 
 ). ١٨٣:٢٠١٠ وقندیل، الخولي(االجتماعي لهم ویساعدهم على الشعور باالرتیاح للنمو والتعلم في بیئة داعمة 
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ویأخذ دمج أطفال األوتیزم في المدارس العامة العدید من النماذج واألشكال، منها نموذج خدمة التدریس 
المباشر وفیه یتم تقدیم الخدمات التعلیمیة ألطفال األوتیزم بشكل منتظم في مدارس العادیین ) المتجول(الجوال 

ًلمدرسة التي تضم أطفال أوتیزم وال یكون مقیما فیها بشكل دائم وهنا عن طریق معلم تربیة خاصة یقوم بزیارة ا
ینبغي التأكید على أن هذا النموذج من الدمج ال یعتبر األهداف التربویة الفردیة الخاصة بطفل األوتیزم جزء من 

، )Travaglini,2001:4(أنشطة المنهج أو حجرة الدراسة التي یشترك فیها أطفال األوتیزم مع أقرانهم العادیین 
 التشاوري الجوال وفیه یتم تقدیم الخدمات بشكل منتظم عن طریق معلم – التعاوني –ومنها نموذج التدریس 

تربیة خاصة ومعلم األطفال العادیین ویكون الهدف من هذا الدمج هو إدخال األهداف التربویة الفردیة في 
 ). Odom et al.,1999( وألطفال األوتیزم على حد سواء المنهج الیومي واألنشطة المدرسیة التي تقدم للعادیین

باإلضافة إلى نموذج التدریس الجماعي وفیه یتقاسم معلم التربیة الخاصة ومعلم التربیة العامة الدور 
 ; Guldberg,2010(ًالتدریسي ویعمالن معا لتخطیط وتنفیذ األنشطة التربویة داخل حجرة الصف الدراسي 

Ferraioli& Harris,2011(الرئیسیة في ة، وكذلك نموذج المعلم وفیه یتحمل معلم التربیة العامة المسؤولی 
ًالتخطیط لكل من الطفل العادي وطفل األوتیزم، أو نموذج التربیة الخاصة وهو عكس النموذج السابق، وأخیرا 

 وال یتجمعون مع أقرانهم نموذج التكامل والترابط في األنشطة وفیه یكون أطفال األوتیزم في حجر دراسة منفصلة
 ). Renzaglia et al.,,2003(العادیین سوى في أوقات محدودة لممارسة بعض األنشطة الجماعیة 

الخاصة  Inclusive Classroomsالفصول الشاملة وكنتیجة لطرائق الدمج السابقة ظهر مصطلح 
لكلي،  فصل الدمج المتضمن خدمات فصل الدمج ا: ًبأطفال األوتیزم والتي تأخذ شكال من األشكال التالیة 

استشاریة، فصل الدمج القائم على خدمات معلم من خارج المدرسة، فصل الدمج القائم على معلم مساعد، فصل 
 .ًالدمج الخاص، وأخیرا فصل الدمج الجزئي لبعض الوقت

 Parallelوعالوة على التصنیفات السابقة یوجد صنف أخر من فصول الدمج تعرف بالفصول الموازیة 

Classrooms  وهي فصول موجودة في مدارس العادیین یلتحق بها المصابین باألوتیزم بدرجات شدیدة ویتعلم
ًفیها هؤالء األطفال طبقا لنفس المناهج المقدمة للعادیین وتحتوي على اثنین من المعلمین مسئولین عن التدریس 

، مع أهمیة اإلشارة إلى أن )Koworakul,2006(وتشتمل على ثالث طالب على األقل وخمسة على األكثر 
 Ministry of(هذه الفصول یشرف علیها مجموعة من األطباء واألخصائیین النفسیین والممارسین السلوكیین 

Education,2002 .( 

ومن الجدیر بالذكر أن عملیة دمج أطفال األوتیزم أمر غایة في الدقة ال یقف فقط عند حد وضعهم في 
ع أقرانهم العادیین، بل البد من مراعاة مجموعة من الخصائص الكفیلة بنجاح عملیة الدمج فصول دراسیة م

أي البیئة المحیطة بشكل عام ) حجرة الصف(ًالمتعلق بأطفال األوتیزم، بدء من خصائص الفصل الدراسي 
نجاح عملیة الدمج على ًوصوال إلى المناهج الدراسیة وطرائق التدریس والتي من شأنها أن تهیئ المناخ المناسب ل
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الرغم من قناعة مؤیدي نظام دمج أطفال األوتیزم أن مكونات التدریس األساسیة بالنسبة لألطفال العادیین 
وأطفال األوتیزم هي في األساس متشابهة للغایة ومتمثلة في استخدام اللغة الواضحة والموجزة باإلضافة إلى 

، فنجاح دمج أطفال األوتیزم في )Koegel&Koegel,2006(م استخدام النمذجة والتعزیز في مواقف التعل
فصول شاملة مع أقرانهم العادیین هو أمر متوقف على عوامل رئیسة تتمثل في البیئة الصفیة المجهزة للدمج 
ًوالمنهج المقدم في تلك الفصول وما یتضمنه من طرائق تدریس وكذلك الوالدین وأخیرا المعلمین المؤهلین لتلك 

 ). Roberts& Furneawk,1977 (المهمة

ولذلك ینبغي أن یتم إعداد الفصل المخصص للدمج بصورة ال تختلف عن فصل العادیین، ولكنه ینبغي 
ًأن یتضمن استراتیجیات لمساعدة التالمیذ على التفاعل مع بعضهم بعضا بغض النظر عن مستویات األطفال 

طاقات تحمل كلمات ورموز وصور في أرجاء الفصل توضح المختلفة في المهارات االجتماعیة، ومنها إلصاق ب
اللعب والعمل التعاوني وكذلك تعلیق جدول یتضمن كلمات وصور لیشعر هؤالء األطفال بالراحة وضعف التهدید 

، فحجرة الصف الدراسي بالنسبة لعملیة الدمج الخاصة بأطفال األوتیزم هي البیئة )١٨١:٢٠١٠الخولي وقندیل،(
ًا أن تحدد بشكل كبیر مدى قدرة هؤالء األطفال على السیر قدما لألمام أو التقهقر للوراء، فالبیئة التي من شأنه

التي یتعلم فیها طفل األوتیزم بما فیها من عوامل من شأنها أن تؤدي إلى نمو وظائف المخ ورقیها أو العمل 
 الدمج الخاص بأطفال ، كما ینبغي أن یتضمن فصل)Furneaux&Roberts,1977(على قمعها وكبتها 

ًاألوتیزم على دورة میاه أو على األقل ینبغي أن تكون مقاربة جدا للفصل باإلضافة إلى ضرورة احتوائها على 
مجموعة من الصنادیق الملیئة باألدوات واللعب وكذلك احتوائها على أماكن هادئة للتعلم الفردي وأخرى في نفس 

 ).Bogdashina,2005(الغرفة لألنشطة الجماعیة 

كما ینبغي أن تكون المناهج الدراسیة المقدمة في فصول دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم العادیین مبنیة 
على أسس ومعاییر تراعي بدقة العمر الزمني لألطفال واحتیاجاتهم الفردیة وقدراتهم واستعداداتهم ومیولهم 

)Ernsperger,2002(ات الوظیفیة األساسیة التي یحتاجها طفل ، أي أن تكون هذه المناهج داعمة للمهار
وقائمة على التدریب على ) Scheuermann&Webber,2002(األوتیزم لتحقیق قدرته على العیش المستقل 

المهارات االجتماعیة ومهارات التواصل وتحسین المهارات الحیاتیة األساسیة ومهارات األمان ودعم األقران 
)Loeffelhardt&Yack,2001 ; Edelson,2000( أي أن تلك المناهج ال بد أال تكون قاصرة تتناول فقط ،ً

الجوانب األكادیمیة بل البد وأن تعمل بشكل تكاملي على تنمیة المجاالت األكادیمیة ومجاالت اللغة والكالم وأن 
تتضمن أوقات للعب واالستجمام وأن تهدف في مجملها إلى تحسین المجال الحسي والمهني والحركي 

، فالمنهج الدراسي المناسب في فصول دمج أطفال )Ernsperger,2002(تماعي والوجداني لطفل األوتیزم واالج
ًاألوتیزم ال بد وأن یكون منهجا وظیفیا  ً)Dunlap&Fox,1999 ( ًمناسبا للمرحلة العمریة، یؤكد على التواصل

ً متكامال مطورا ومطوال یحوي كافة ًوالتنشئة االجتماعیة، وأن یكون ذو مرجعیة مجتمعیة بحیث یكون مترابطا ً ً
والتي ) Schwartz et al.,1996(مجاالت الحیاة الحالیة منها أو تلك المستقبلیة الالزمة لفئة أطفال األوتیزم 

 ).Greene,2006(تعدهم لبیئات العمل في المستقبل 
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ة كبیرة مدى نجاح والشك أن طرائق التدریس المتبعة مع أطفال األوتیزم في فصول الدمج تحدد وبنسب
 ألطفال األوتیزم والقائمة على نظریة المناسبةالتعلیمیة الفعالة واالستراتیجیات وتنبني انتقاء الدمج أو فشله، ف
، فنظریة الذكاءات طفل األوتیزم داخل فصول الدمجمن شأنها أن تحقق االحتیاجات الفردیة لالذكاءات المتعددة 

ًقف تعلیمي كما یمكن تطبیقها تحدیدا في مواقف التعامل مع أطفال األوتیزم المتعددة یمكن تطبیقها على أي مو
)Gardener,1993:75( هذا وتتنوع هذه االستراتیجیات وتتباین من حیث طرق تطبیقها والیات تنفیذها، فمنها ،

 Discrete Trial  ومنها تدریبات المحاولة المنفصلة PECSما یعرف بنظام التواصل بتبادل الصورة 

Trainingبرنامج إستراتیجیةً ومنها أیضا ما یعرف ب TEACCH ، ومن المالحظ أن االستراتیجیات التعلیمیة
أطفال  هي أكثر االستراتیجیات المستخدمة في مجال تعلیم ABAالتحلیل التطبیقي للسلوك التي تقوم على 

اجات والظروف الحیاتیة للفرد  والضعف واالحتیالقوةحیث تبنى على بحث وتقییم تفصیلي لنقاط األوتیزم 
)Cambridge Center for Behavioral Studies,2003( ،مدخال تعلیمیا سلوكیا یقوم على وتتضمن ً ً ً

التحلیل والقیاس وتقییم حالة الطفل وتطویر المنهج الفردي وانتقاء المعززات واستخدامها باإلضافة إلى دعم 
 & Romanczyk& Matthews,1998; Anderson( التعمیم وانتقاء أسالیب التدخل

Romanczyk,1999.(  على تدریس وحدات سلوكیة یمكن قیاسها تركز هذه االستراتیجیات التعلیمیةحیث 
إلى خطوات صغیرة  وتجزيء المهارة المراد تعلیمها لطفل األوتیزم ة منتظمةقبطری

)Richman,2001;Green,2001;Dillenburger et al.,2002.( 

ین عنصر هام في نجاح عملیة دمج أطفالهم المصابین باألوتیزم مع أقرانهم العادیین، كما أن الوالد
ًفالوالدین یشكالن دعما عاما جوهریا رئیسیا في نمو وارتقاء أطفالهم، ولهما دور بالغ األهمیة في عملیة الدمج  ً ً ً

)Powers,2000 ( العدید من االجتماعات مابین ولذا ینبغي قبل البدء في عملیة دمج أطفال األوتیزم أن تعقد
الوالدین والمعلم المنوط به مسؤولیة رعایة هؤالء األطفال في مدارس العادیین لكي یتمكنوا من معرفة نمط تعلم 
طفلهم ومستوى مهارات المعرفیة الحالیة وكذلك معرفة األسالیب السلوكیة التي سوف تتبع مع أطفالهم لتشجیعهم 

 حولهم، ولذلك ینبغي علیهم معرفة طبیعة ما یمر به طفلهم في المدرسة وكذلك على التعامل مع اآلخرین من
 ).Furneaux&Roberts,1977(متابعتهم في الواجبات والمهام المنزلیة التي یكلفون بها 

وال شك في أن معلم التعلیم العام هو العنصر الهام والرئیسي الذي تتوقف علیه عملیة الدمج بأسرها ومن 
د بشكل جذري احتماالت نجاح أو فشل عملیة دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم العادیین، فبعد أن ظل خالله تتحد

حاملین لواء رعایة الفئات الخاصة لعقود زمنیة طویلة، أصبح معلمي ) التربیة الخاصة(معلمي التعلیم الخاص 
 تمنوطین بالعدید من المهام والمسؤولیاالتعلیم العام خاصة في ظل نظام الدمج الذي تنادي به دول العالم بأسره 

، لتضیق أمامهم الخیارات المتاحة، فإما أن یساهموا بشكل ةًوأصبح واجبا على عاتقهم تحمل تلك المسؤولی
ایجابي وفعال في تحقیق العدالة االجتماعیة، بأن یسخروا جل طاقاتهم في إطالق عنان هؤالء األطفال لینالوا 

أو یطلقوا كلمة النهائیة لتقضي على آمال وتطلعات هؤالء األطفال وذویهم لیحدثوا نصیبهم كالعادیین منهم، 
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ًجرحا غائرا في جسد المجتمع وتكون اللبنة األولى في ترسیخ مفاهیم القهر والذل وقلة الحیلة والنقمة على  ً
 . المجتمع لدى فئة أصبحت بال شك لیست بالفئة القلیلة

 معلمي المدارس العامة ومدیریها تشكل حجر الزاویة في Attitudesوعلى وجه الخصوص، فاتجاهات 
، فهي في )Park&Chitiyo,2011(موضوع دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم العادیین في مدارس التعلیم العام 

ًغایة األهمیة بالنسبة لنجاح عملیة الدمج، حیث تلعب تلك االتجاهات دورا حاسما في دمج أطفال األوتیزم مع  ً
عادیین، فهي بال شك تؤثر على توقعاتهم وتوجهاتهم نحو هؤالء األطفال، فكلما كانت تلك االتجاهات ایجابیة ال

 ).Plinex&Hannah,1983(كلما انعكس ذلك على نجاح عملیة الدمج بأسرها 

بة ًوتعرف االتجاهات عموما بأنها استعداد نفسي أو تهیؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابة السالبة أو الموج
، )٩٨:١٩٧٧زهران،(نحو أشخاص أو موضوعات أو مواقف أو رموز في البیئة التي تستثیر هذه االستجابة 

وهي حالة من االستعداد والتأهب العصبي النفسي تنتظم من خالل خبرة الشخص وتكون ذات تأثیر توجیهي أو 
مرعي ( االستجابة دینامي على استجابة الفرد لجمیع الموضوعات والمواقف التي تستثیرها هذه

، فاالتجاهات ماهي إال مفهوم یعبر عن نسق أو تنظیم لمشاعر الشخص ولسلوكه فهي )١٥:١٩٨٢وبلقیس،
، )١٩٧٩السید،(استعداد للقیام بأعمال معینة وتتمثل في درجات من القبول والرفض لموضوعات االتجاه 

ًواالتجاهات أیضا هي تقییمات معرفیة لدى الشخص سلبا كانت أم ً ایجابا و مشاعر انفعالیة وجدانیة ومیول ً
 ). Boone&Kuttz,2002:281(للفعل تجاه شيء ما أو بیانات ما 

ومن الهام التأكید على أن صیاغة االتجاه نحو موضوع ما إنما یتأثر بالعدید من العوامل والمتغیرات 
)Park&Chitiyo,2010( فالمعتقدات ،)Blackwell et al.,2001 (ء وجماعات األقران وآراء اآلبا
)Williams&Ayers,1999 ( والجماعات المرجعیة والثقافة ووسائل اإلعالم)Shank,2002 ( كلها عوامل

ومتغیرات تحدد وبنسبة كبیرة اتجاهات الفرد حیال موضوع أو أمر ما، فال شك أن آراء األشخاص واتجاهاتهم 
لتي یعیشون فیها، فخبرات الماضي ومواجهات وصراعات ًتتكون بناء على التفاعل بین الخبرة الماضیة والبیئة ا

ًالحاضر تشكل بصورة كبیرة االتجاهات المستقبلیة، وبشكل أكثر تحدیدا فاتجاهات معلمي المرحلة االبتدائیة 
ًومدیریها نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم العادیین تتأثر بالعدید من المتغیرات تأثرا مباشرا یلعب دورا هاما ً ً ً 

 . في نجاح عملیة الدمج أو إخفاقها

والمتتبع للتراث السیكولوجي الخاص باتجاهات المعلمین نحو دمج أطفال األوتیزم یمكنه مالحظة أن 
متغیرات شخصیة كالعمر والنوع هي متغیرات ذات تأثیر على اتجاهات هؤالء المعلمین نحو الدمج 

)Chitiyo&Park,2009 (تربویة هي األخرى تساهم وبصورة قویة في تكوین اتجاهات وأن الخلفیة التعلیمیة وال
، كما أن مستوى المدرسة هو )Diamond&Hesteness,1996(هؤالء المعلمین نحو دمج أطفال األوتیزم 

ًاآلخر یشكل عامال هاما في ایجابیة أو سلبیة تلك االتجاهات  ً)Avramidis et al.,2002 .( هذا ولقد أشارت
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 Aksamit et(ً إلى أن المعلمات أكثر تمتعا باتجاهات ایجابیة نحو الدمج مقارنة بالذكور العدید من الدراسات

al.,1987 ; Eichinger et al.,1991 ( كما لوحظ أن معلمي قبل الخدمة عادة ما یتمتعون باتجاهات ایجابیة
ها أطفال أوتیزم نحو دمج أطفال األوتیزم أكثر من المعلمین العاملین في البیئات المدرسیة الملحق ب

)Clough&Lindsay,1991( وتم التأكید في كثیر من التقاریر على أن مستوى معرفة المعلمین بالخصائص ،
ًالممیزة لهؤالء األطفال یعد أمرا ضروریا لنجاح عملیة الدمج إذ یساعد معلمي الدمج وبصورة مباشرة على تكوین  ً

ع هؤالء األطفال ستساعد بشكل ملحوظ على تحسن حالتهم اتجاهات ایجابیة بشأن أن مجهوداتهم المبذولة م
)Martin,1974.( 

كما اتفقت العدید من وجهات النظر على أن االتجاهات االیجابیة أو السلبیة تتحدد وبصورة كبیرة في ضوء 
اختالط المعلمین وتعاملهم مع هؤالء األطفال قبل البدء في تطبیق سیاسة الدمج 

)Westervelt&Turnbull,1980 .( كما تتفق العدید من اآلراء على أن برامج إعداد المعلمین األكادیمیة في
مرحلة البكالوریوس أو اللیسانس وما یخضعون له من دورات ودبلومات تربویة سیكولوجیة وما یحضرونه من 

حقیق ورش عمل متخصصة في أطفال األوتیزم قبل وأثناء الخدمة في المدارس العامة تسهم بشكل كبیر في ت
 ; Al-Shammari,2006 ; Avramidis, et al.,2002(ًسیاسة الدمج المتعلقة بهذه الفئة من األطفال تحدیدا 

Salend,1984( فقد وجد أن البرامج والدبلومات والدراسات التي یجریها المعلم أثناء خدمته والمتعلقة ،
ایجابیة تجاه دمج أطفال األوتیزم مع ًباضطراب األوتیزم تسهم وبصورة دالة احصائیا في تكوین اتجاهات 

، وال شك في أن المدرسة كمنظومة تعلیمیة تتأثر وبشدة )Helps et al.,1999(العادیین في المدارس العامة 
بطبیعة هیكلها اإلداري وبنظام دعمها، واستنادا على ذلك أكدت العدید من الدراسات على أن آراء واتجاهات 

ًاسما في التأثیر على آراء واتجاهات المعلمین تجاه التعامل مع فئة أطفال األوتیزم، ًمدراء المدارس تلعب دورا ح
بل وأكثر من ذلك وجد أن اتجاهات المدراء االیجابیة هي العامل األساسي في نجاح تطبیق سیاسة الدمج لكافة 

 ). Avramidis et al.,2002(الفئات الخاصة 

أطفال األوتیزم في المدارس العامة تتباین وتختلف وتأخذ والشك في أن اتجاهات المعلمین نحو دمج 
العدید من المستویات تتراوح من السالبة إلى الموجبة، وبالتأكید هي نتیجة للعدید من العوامل والمتغیرات السابقة 

یصل الذكر كالمتغیرات الشخصیة واالجتماعیة ومتغیرات البیئة المدرسیة واإلعالم المرئي والمسموع، ویظل الف
ًفي تكوین هذه االتجاهات هو مقدار تفاعل تلك العوامل والمتغیرات مع بعضها البعض لتكون بذلك عامال هاما  ً
ًوحاسما في تكوین االتجاهات السالبة كانت أم الموجبة، فتنوع اآلراء واالتجاهات إنما هو حصیلة لتنوع 

 . االمتغیرات وتنوع مقدار تأثیرها ونوعیة التفاعل الكامن بینه

وخاتمة القول، تجمع معظم اآلراء المنبثقة من مدارس علم النفس أن االتجاه یؤدي إلى ما یعرف بالنیة 
السلوكیة أو النوایا السلوكیة، وبالتالي فاتجاهات المعلمین نحو دمج أطفال األوتیزم في المدارس العامة مع 

ًن عدمها، كما أن هذه االتجاهات تلعب دورا أقرانهم العادیین تحدد وبصورة كبیرة مدى نجاح عملیة الدمج م
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ًحاسما ومهما في النتائج الفردیة الخاصة بأطفال األوتیزم قبل أن تشكل دورا هاما في النتائج المتعلقة بسیاسة  ً ً
ًالدمج عموما، فكلما كانت اتجاهات المعلمین نحو الدمج ایجابیة كلما أدى ذلك إلى التزامهم بدورهم المنوط بهم 

هذه الفئة من األطفال، مما یؤدي بهم إلى بذل جهد فائق من أجل توفیر سبل الرعایة التي من شأنها أن حیال 
ًتمد ید العون لهذه الفئة المقهورة حتى تساعدهم للوصول إلى درجة مناسبة من جودة الحیاة باعتبارها جزء 

ة من األطفال، فجودة حیاة الفرد جزء أساسي ًأساسیا ال یتجزأ من جودة الحیاة األسریة التي تنشدها أسر هذه الفئ
ومكون رئیسي لجودة الحیاة األسریة، كما تساعد هذه االتجاهات االیجابیة المعلمین على البحث والتقصي عن 
أنسب التدخالت التعلیمیة التي تساعدهم على التعامل مع هذه الفئة مما ینتج عنه رغبة ورضا منهم في توفیر 

طوع مع هؤالء األطفال لیحدثوا نقلة نوعیة في مهاراتهم ومستویاتهم المعرفیة واالجتماعیة مزید من الوقت المق
كما أن عملیة الحصاد المنتظرة جراء سیاسة الدمج التي تتبعها معظم دول . واألكادیمیة والوجدانیة االنفعالیة

ما كانت االتجاهات ایجابیة كلما العالم مع فئة أطفال األوتیزم هي بالضرورة مرهونة باتجاهات المعلمین، فكل
ًكان هناك تنفیذا دقیقا إلجراءات وسیاسات الدمج، فالتغذیة المرتدة أو الراجعة التي تنتظرها الهیئات المسئولة عن  ً
سیاسة الدمج والتي عادة ما تبنى على اتجاهات المعلمین تساعد على إعادة صیاغة اإلجراءات المتعلقة بالدمج 

آلیاته وبرامجه المخطط لها، أي أن االتجاهات الخاصة بمعلمي المدارس العامة حیال الدمج وتساعد في تطویر 
 .هي المرجع األساسي والعنصر الرئیسي في نجاح تلك السیاسة أو فشلها

 :الدراسات السابقة 
حظي موضوع التعرف على اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة العامة نحو دمج أطفال األوتیزم مع  

أو على المستوى ) غیر العربي(رانهم العادیین بالعدید من الدراسات السابقة، سواء على المستوى الخارجي أق
العربي ، ویالحظ وجود تفاوت في نسب وعدد هذه الدراسات ربما یرجع إلى التفاوت في تطبیق سیاسات الدمج 

  . المتعلقة بأطفال األوتیزم في كل دولة دون األخرى

دراسة بهدف تقییم اتجاهات المعلمین في ) Al-Othman.2002(العربي، أجرى العثمان فعلى المستوى 
المملكة العربیة السعودیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم العادیین في المدارس العامة، حیث تكونت عینة 

 مدارس فئات خاصة، ً معلما لهم سابق خبرة في التعامل مع أطفال أوتیزم في مراكز رعایة أو٤٨الدراسة من 
ً معلما لم یتعاملوا مع هؤالء األطفال بتاتا، حیث أفادت نتائج الدراسة أن اتجاهات المعلمین ذوي الخبرة في ٥٠و ً

التعامل مع هذه الفئة كانت أكثر ایجابیة مقارنة بآراء المعلمین منعدمي الخبرة في هذا األمر، ومع ذلك لم تصل 
المجموعتین فیما یخص النتائج المتوقعة من عملیة دمج المصابین باألوتیزم في الدراسة لفروق دالة بین آراء 

 . مدارس العادیین

ً معلما في المدارس العامة ٢٣١بدراسة اتجاهات ) Al-Faiz,2006(ومن ناحیة أخرى قامت الفایز 
العمر الزمني ومستوى الحكومیة بالریاض بالمملكة العربیة السعودیة ومدى عالقتها بمتغیرات النوع والجنسیة و
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التعلیم والتعرض للطالب ذوي اإلعاقات، وأفادت نتائج الدراسة بأن الخبرة التدریسیة والبیئة الجغرافیة ذات تأثیر 
 . دال في تكوین االتجاهات الخاصة بدمج سواء السلبیة منها أو االیجابیة

جاهات معلمي المدارس في دراسته التي هدفت إلى التعرف على ات) ٢٠١٠(كما توصل المبارك 
االبتدائیة العادیة الملحق بها أطفال أوتیزم نحو دمج هؤالء األطفال مع أقرانهم في مدارس المنطقة الشرقیة 
بالمملكة العربیة السعودیة إلى أن اتجاهات المعلمین نحو الدمج الجزئي كانت ایجابیة بینما كانت سلبیة حیال 

ًین، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة احصائیا في الدمج في فصول شاملة مع أطفال عادی
 . اتجاهات المعلمین نحو دمج األوتیزمیین تعزي لمتغیرات التخصص والنوع، وبیئة العمل وعدد سنوات الخبرة

إلى أن االتجاهات الخاصة بمعلمي المدارس ) Al-shammari.2010(وفي الكویت، توصل الشمراني 
ج أطفال األوتیزم في مدارس العادیین عادة ما تكون سالبة، وهي تتأثر بالعدید من المتغیرات االبتدائیة نحو دم

المرتبطة بالثقافة ومدى اإللمام بسیكولوجیة هذه الفئة عالوة على تأثرها بما یتعرض له المعلمین من دورات 
 . تدریبیة وبرامج تربویة متعلقة باضطراب األوتیزم

ً معلما من معلمي المدارس ٩٥بدراسة اتجاهات ) Olley et al.,1981(فاقه ًوخارجیا، قام أوللي ور
العامة نحو دمج أطفال األوتیزم في فصول شاملة مع أقرانهم العادیین، وذلك من خالل مقیاس معد التجاهات 

اهات ایجابیة ، وقد أفادت نتائج الدراسة إلى أن معلمي التعلیم العام یمتلكون اتجنالمعلمین نحو دمج األوتیزمیی
نحو الدمج مرتبطة بشكل داللة بمستوى معرفتهم بطبیعة هذه الفئة، كما أجرى سكرجس وماستروبیر 

)Scruggs&Mastropieri,1996 ( دراسة هدفت إلى التعرف على طبیعة اتجاهات المعلمین االسترالیین قبل
فاد هؤالء المعلمون بأن لدیهم اتجاهات البدء في الخدمة تجاه دمج أطفال األوتیزم في المدارس العامة، وقد أ

ایجابیة نحو التدریس لألطفال المصابین باألوتیزم شریطة أن یكونوا من المستوى األول الذي یحتاج أدنى قدر 
من المساعدة، وأنهم ال یمانعون من التدریس إلى فئات خاصة تعاني من إعاقات حسیة ضعیفة، كما أفادوا بأنهم 

 . لة بمفهوم الدمج وأنواعه وطرائقهلیسوا على درایة كام

التعرف على العوامل المحددة التجاهات المعلمین ) Helps et al.,1999(كما حاول هلبس وآخرون 
السالبة نحو دمج أطفال األوتیزم في المدارس األمریكیة العامة من خالل تطبیق استبیان خاص بذلك على عینة 

كما حاولوا التعرف على الصعوبات التي تعیق نجاح سیاسة الدمج من المعلمین العاملین في مدارس الدمج، 
الخاصة بهذه الفئة من األطفال، وأوضحت النتائج أن االتجاهات السالبة التي یمتلكها معلمي الدمج هي حصیلة 
نقص معرفتهم النظریة بخصائص هذه الفئة، باإلضافة إلى قلة مستویات تدریبهم على التعامل مع أطفال 

زم، كما أكدت النتائج التي توصلوا إلیها أن اإلخفاق في نجاح عملیة الدمج یرجع في األصل إلى سوء األوتی
مستوى معرفة المعلمین العاملین في مدارس الدمج بأحدث االستراتیجیات التعلیمیة الفعالة التي من شأنها أن 

 .تساعد على تحسین حالة أطفال األوتیزم
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دراسة هدفت التعرف على ) Mavropoulou&Padelidu,2000(اد كما أجرى مافروبولو و بادیلی
تأثیر عامل الخبرة التدریسیة على اتجاهات المعلمین نحو دمج أطفال األوتیزم في المدارس البریطانیة، فتم 
اختیار فئة المعلمین الذین یمتلكون خمس سنوات خبرة على األقل، وتوصلت النتائج من خالل استخدام استبیان 

 المعلمین نحو دمج أطفال األوتیزم إلى أن الخبرة التدریسیة ذات تأثیر دال تمیمه لبحث اتجاهات وتصوراتم تص
ًاحصائیا على اتجاهات المعلمین نحو الدمج، فقد أكدت النتائج على أن خبرة المعلمین تساعدهم على التعرف 

برة هؤالء المعلمین لم تساعدهم على فهم على أطفال األوتیزم خاصة الكبار منهم، كما أكدت النتائج على أن خ
ًطبیعة هؤالء األطفال نظرا لعدم خضوعهم لبرامج تدریبیة عن االتجاهات الحدیثة المتعلقة بتشخیص أو تحسین 
حالة هؤالء األطفال، إال أن اتجاهاتهم نحو هؤالء األطفال هي بالتأكید أفضل من اتجاهات المعلمین قلیلي 

 . الخبرة

دراسة لمعرفة ) Mcgregor&Campbell,2001(، أجرى ماكجیریجور وكامبیل وفي اسكتلندا
اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم في المدارس العامة، سواء كان دمج كلي شامل أو 

، هذا وقد أفادت نتائج )حكومیة أو خاصة (دمج جزئي، وذلك في ضوء تخصص المعلم وطبیعة المدرسیة 
من إجمالي العینة یمتلكون اتجاهات سالبة متأثرة بآرائهم الشخصیة المتمثلة في عدم معرفتهم % ٥٠راسة أن الد

الشاملة بسیكولوجیة هؤالء األطفال وكذلك قصور وعیهم بالتدخالت الفعالة معهم، كما أفادت النتائج أن سوء 
ل تساهم في تكوین هذه االتجاهات السالبة، مستوى التدریب وقلة ورش العمل الخاصة بالدمج أثناء سنوات العم

باإلضافة إلى أن اتجاهات معلمي المدارس الخاصة كانت أكثر ایجابیة مقارنة باتجاهات معلمي المدارس 
الحكومیة، وانتهت النتائج إلى أن تخصص المعلم وخاصة المرتبط بدراسات متعلقة بالتربیة الخاصة یؤثر بشكل 

 . مج الخاص بهذه الفئة من األطفالدال على اتجاهاته نحو الد

التي طبقت على معلمي جامیكا، والتي ) Barned.2003(ًولم تختلف النتائج كثیرا في دراسة بارنید 
ًهدفت إلى التعرف على آراء واتجاهات المعلمین نحو دمج أطفال األوتیزم دمجا كلیا، إذ أفادت نتائج الدراسة أن  ً
ًاالتجاهات السالبة التي یمتلكها المعلمین حیال موضوع الدمج ترتبط ارتباطا وثیقا بضعف مستوى تأهیلهم  ً

َاألطفال، كما تتأثر اتجاهاتهم أیضا بندرة الدورات التدریبیة التي یخضعون لها أثناء فترة للتعامل مع هؤالء 
 مقارنة نًالخدمة، كما أوضحت النتائج بشكل عام أن المعلمات أكثر تعاطفا تجاه التعامل مع األوتیزمیی

 .بالمعلمین الذكور

 فیرجینیا نحو دمج أطفال ً معلما في والیة٤٩٨اتجاهات ) Hendricks,2008(وفحص هیندركس 
األوتیزم في مدارس العادیین بغیة التعرف على مستوى معرفتهم بالخصائص السلوكیة الممیزة لهؤالء األطفال 
وكذلك مستوى وعیهم بالممارسات والمهام التربویة المفترض تنفیذها معهم في مواقف التفاعل التعلیمیة المختلفة، 

تطبیق استبیان متعلق باالتجاهات نحو دمج أطفال األوتیزم أن نسبة كبیرة من وقد أفادت النتائج المنبثقة من 
تلك العینة قد عبرت عن اتجاهات سالبة نحو الدمج، وقد فسر الباحث تلك النتائج في ضوء ما توصل إلیه من 
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فئة معلومات تفید بقصور واضح وشدید لدى هؤالء المعلمین فیما یتعلق بمستوى معرفتهم لخصائص هذه ال
كما أنهم یعانون من ضعف في قدرتهم على ) البرامج التربویة الفردیة(وانعدام معرفتهم باالستراتیجیات الفردیة 

 .تنفیذ التدخالت السلوكیة التي تساعد على تحسین المهارات االستقاللیة واالجتماعیة لدى فئة أطفال األوتیزم

عرف على اتجاهات معلمي المدارس العامة دراسة هدفت إلى الت) Segell,2008( كما أجرى سیجل 
معلمین (من اجمالى العینة % ٧٥ومدیریها نحو دمج أطفال األوتیزم في مدارس العادیین، وقد أفادت نتائجها أن 

قد أظهروا اتجاهات سالبه حیال الدمج، إذ أقروا بأن الدمج الكلي غیر مناسب ألطفال األوتیزم، وقد ) ومدراء
 ضوء قلة ما یتعرضون له من برامج تدریبیة متعلقة بكیفیة دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم أعزوا ذلك الرأي في

 . العادیین والى ضعف تأهیلهم المهني قبل البدء في مجال الخدمة في المدارس

بهدف التعرف ) Park&Chitiyo,2011(ً معلما أجراها بارك وسهیتیو ١٢٧وفي دراسة طبقت على 
مج أطفال األوتیزم في الفصول الشاملة، توصلت نتائجها إلى أن االتجاهات المتعلقة على اتجاهاتهم نحو د

بالدمج خاصة تجاه أطفال األوتیزم تتأثر بمتغیرات النوع والعمر الزمني وخبرة التدریس وكمیة ورش العمل 
اإلناث أكثر قدرة على التدریبیة التي یتعرض لها المعلمین أثناء تطبیق برامج الدمج، إذ أكدت الدراسة على أن 

تطبیق سیاسات الدمج مقارنة بالذكور وأن اإلعداد األكادیمي للمعلم یرتبط ارتباطا داال باتجاهاته االیجابیة نحو 
 . دمج أطفال األوتیزم

ومما سبق یتضح أن اتجاهات معلمي المدارس العامة ومدیریها نحو دمج أطفال األوتیزم في المدارس 
، كما أوضحت تدید من الدراسات التي حاولت كشف طبیعتها ومدى تأثرها ببعض المتغیراالعامة قد حظیت بالع

تلك الدراسات أن متغیرات كالعمر الزمني والنوع والتخصص وطریقة اإلعداد األكادیمي ومدى اإللمام 
التجاهات  فئة األطفال األوتیزم وطرق التدریس لها هي عوامل ومتغیرات دالة وهامة في تكوین ابسیكولوجیة

 .المتعلقة بدمج هذه الفئة مع أفراد المجتمع في مدارس العادیین
 

 :فروض الدراسة 
 توجد اتجاهات سالبة لدى معلمي المدراس االبتدائیة العامة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم العادیین في -١

 .المدارس العامة 
ارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم  یوجد فرق ذو داللة إحصائیة في اتجاهات معلمي المد-٢

 ) .أنثى/ذكر(في المدارس العامة یعزى لمتغیر الجنس 
 یوجد فرق ذو داللة إحصائیة في اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم -٣

 ).ل متوسطمؤه/مؤهل عالي(في المدارس العامة یعزى لمتغیر المؤهل الدراسي 
 یوجد فرق ذو داللة إحصائیة في اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم -٤

 ).أدبي/علمي(في المدارس العامة یعزى لمتغیر التخصص 
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م  یوجد فرق ذو داللة إحصائیة في اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانه-٥
معرفة /معرفة كبیرة(في المدارس العامة یعزى لمعرفتهم بالجوانب المعرفیة المرتبطة بأطفال األوتیزم 

 ).معرفة قلیلة/متوسطة
 یوجد فرق ذو داللة إحصائیة في اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم -٦

ستراتیجیات التعلیمیة العالجیة المتبعة في تحسین حالة أطفال في المدارس العامة یعزى لمعرفتهم ألحدث اال
 ).معرفة قلیلة/معرفة متوسطة/معرفة كبیرة(األوتیزم 

 المنهـــج
في ضوء طبیعة الدراسة الحالیة، وفي ضوء أهدافها وفروضـها والتـي تنشـد تقیـیم اتجاهـات معلمـي المـدارس 

العامــة، فــإن الدراســة البــد وأن تنتهــي إـلـى اتخــاذ قــرارات تتعلــق االبتدائیــة نحــو دمــج أطفــال األوتیــزم فــي المــدارس 
بتقـیـیم واقــع اـلـدمج ـلـدى فئــة أطفــال األوتـیـزم وتحدیــد االحتیاجــات الالزمــة لنجــاح تـلـك العملـیـة والمتعلقــة بــالمعلمین، 

المتعـلـق وـلـذلك اعتمــد الباحــث فــي دراســته الحالـیـة عـلـى المــنهج الوصــفي التحلیـلـي واـلـذي یقــوم عـلـى تحلـیـل الواقــع 
 .بالمشكلة موضوع الدراسة، وتحدید جوانب القوة والضعف بغیة الوصول إلى مجموعة من التوصیات والمقترحات

مـــن )  مــن اإلـنــاث ٣٨ مــن اـلــذكور و ٢٢(ً معلمـــا ٦٠ تكوـنــت عینــة الدراســـة الحالـیــة مــن :عینــة الدراـســة / ًاوال 
 سنة وانحـراف معیـاري ٣١,٤ً عاما بمتوسط قدره ٤٥لى  إ٢٦معلمي المرحلة االبتدائیة والذین تتراوح أعمارهم من 

  ) :١(  كما یوضحهم الجدول رقم ١١,٣
 

  )١( جدول 
 توزیع أفراد العینة حسب متغیرات الدراسة الحالیة

 اإلناث الذكور العینة المنتقاة اسم المدرسة
 ١٠ ٥ ١٥ مدرسة عمر بن عبدالعزیز االبتدائیة ببنها

 ٦ ٣ ٩ بتدائیة ببنهامدرسة بالل بن رباح اال
 ٨ ٨ ١٦ مدرسة فوقیة االبتدائیة بشبین القناطر

 ١٠ ٤ ١٤ مدرسة اللبان االبتدائیة باإلسكندریة
 ٤ ٢ ٦ مدرسة النصر االبتدائیة بالقاهرة

 ٣٨ ٢٢ ٦٠ المجــــموع

لعینــات حیــث هــذا ولـقـد اعتمــد الباحــث فــي اختیــاره لعینــة دراســته الحالیــة عـلـى الطریقــة المقصــودة الختیــار ا
حرص الباحث على انتقـاء المعلمـین الموجـودین بمـدارس ابتدائیـة ملحـق بهـا أطفـال أوتیـزم، هـذا ولقـد تكونـت عینـة 

ً معلمـــا ممـــن یتعـــاملون مـــع أطـفــال أوتـیــزم ملحـقــین بمدارســـهم الـتــي یعمـلــون بهـــا، ـثــم ـقــام ٦٨الدراســة المبدئـیــة مـــن 
) م١٩٩٧حمـــدان فضـــة / إعـــداد (ي واالقتصـــادي والثـقــافي الباحــث بعـــد ذـلــك بتطبـیــق اســـتمارة للمســـتوى االجتمــاع
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 ٨للتأكــد مــن تقــارب أفــراد العینــة وتجانســهم فــي المســتوى االجتمــاعي االقتصــادي والثقــافي ممــا نــتج عنــه اســتبعاد 
مــن عیـنـة الدراسـة المبدئـیـة وبـذلك اســتقر الباحــث علـى عیـنـة دراسـته الحالـیـة النهائـیـة )  ذكــور ومعلمتـان٦(معلمـین 
توزـیــع أفــراد عینــة الدراســة الحالیــة حســب متغیــرات الدراســـة  ) ٢( ً معلمــا، ویوضــح الجــدول رقــم ٦٠بلغــت والتــي 
 .الحالیة

  )٢( جدول 
 توزیع أفراد العینة حسب متغیرات الدراسة الحالیة

 المجموع النسبة العدد مستوى المتغیر المتغیر م
 الجنس ١ %٣٦,٦ ٢٢ ذكر
 %٦٣,٤ ٣٨ أنثى

٦٠ 
 ًمعلما

  %٨٦,٦ ٥٢ مؤهل عالي
٢ 

 المؤهل الدراسي
 %١٣,٤ ٨ مؤهل متوسط

٦٠ 
 ًمعلما

 %١٥ ٩ معرفة كبیرة
 %٢٠ ١٢ معرفة متوسطة

 
٣ 

مستوى اإللمام بالجوانب 
المعرفیة المرتبطة بأطفال 

 %٦٥ ٣٩ معرفة قلیلة األوتیزم

٦٠ 
 ًمعلما

 التخصص ٤ %٥٣,٣ ٣٢ علمي
 %٤٦,٧ ٢٨ أدبي

٦٠ 
 ًمعلما

 %١٠ ٦ معرفة كبیرة
 %١١,٦ ٧ معرفة متوسطة

 
٥ 

مستوى المعرفة 
باالستراتیجیات التعلیمیة 
 %٧٨,٤ ٤٧ معرفة قلیلة الفعالة ألطفال األوتیزم

٦٠ 
 ًمعلما

 :األدوات المستخدمة في الدراسة / ًثانیا 
 :       في سبیل القیام بالدراسة الحالیة أعد الباحث األدوات التالیة 

  : من إعداد الباحثاستمارة بیانات أولیة ) ١
وتتضمن هذه االسـتمارة البیانـات األساسـیة لمعلمـي المـدارس االبتدائیـة ذات العالقـة بمتغیـرات الدراسـة الحالیـة  

والتــي تتمثــل ـفــي النــوع، المؤهـــل الدراســي، التخصـــص، وغیــر ذلــك مـــن المتغیــرات الـتــي اســتفاد الباحـــث منهــا ـفــي 
 . وض الدراسة الحالیةالتحقق من صحة فر

مقیاس اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفـال األوتیـزم مـع أقـرانهم العـادیین فـي المـدارس العامـة ) ٢
  : من إعداد الباحث

 :       وإلعداد هذا المقیاس مر الباحث بالخطوات التالیة
رس االبتدائیـة نحـو دمـج أطفـال األوتیـزم تحدید الهدف من المقیاس وهو قیاس اتجاهات معلمـي المـدا: ًأوال

 .مع أقرانهم العادیین في المدارس العامة
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ُاإلطالع على العدید من الدراسات السـابقة والمقـاییس التـي اسـتخدمت فـي بعـض الدراسـات المتعلقـة : ً    ثانیا
 .ي بناء المقیاسباتجاهات المعلمین نحو دمج أطفال األوتیزم في المدارس العامة وذلك لالستفادة منها ف

 أبعــاد رئیســیة،البعد األول وهــو ٣ عـبـارة موزعــة عـلـى ٣٥ هــذا ویتكــون هــذا المقـیـاس ـفـي صــورته النهائیــة مــن 
، أمـــا البعـــد الـثــاني وهـــو البعـــد )٣١،٢٨،٢٥،٢٢،١٩،١٦،١٣،١٠،٧،٤،١(البعـــد االجتمـــاعي ویتضـــمن العـبــارات 

 الثالـث فهــو البعــد األكــادیمي ویتضــمن العـبـارات ، أمــا البعــد)٢٧،٢١،١٥،١٢،٩،٥،٣(النفسـي ویتضــمن العـبـارات 
)٣٥،٣٤،٣٣،٣٢،٣٠،٢٩،٢٦،٢٤،٢٣،٢٠،١٨،١٧،١٤،١١،٨،٦،٢(. 

 ولقـد ـقـام الباحــث بحسـاب الخصــائص الســیكومتریة للمقیـاس مــن خــالل حسـاب معــامالت الصــدق والثـبـات، 
ً معلمـا ٤٠یة قوامهـا اسـتخدم الباحـث عینـة اسـتطالع(حیـث تـم حسـاب الصـدق باسـتخدام طریقـة الصـدق الظـاهري 

، باإلضــافة إـلـى صــدق المحكمــین )مــن معلمــي المرحـلـة االبتدائیــة ذوي ســابق الخبــرة بالتعامــل مــع أطفــال األوتیــزم
ـقـام الباحــث بعــرض المقـیـاس عـلـى مجموعــة مــن األســاتذة المتخصصــین فــي مجــال الصــحة النفســیة وعـلـم اـلـنفس (

اء البنـــود التـــي یتضـــمنها المقیـــاس إلـــى األبعـــاد المتعلقـــة عـــدم انتمـــ/ تحدیـــد مـــدى انتمـــاء : وطلـــب إلـــیهم مـــا یلـــي
ــرون إضـــافته أو حـــذف أي بنـــد ـیــرون ضـــرورة حذـفــه،  إعـــادة صـــیاغة البـنــود بطریقـــة  بالمقـیــاس، إضـــافة أي بـنــد ـی

ُیســهل فهمهــا بحیــث تصــبح أكثــر وضــوحا وقــدرة علــى قیــاس مــا وضــع ًوبنــاء علــى نســبة االتفــاق بــین .  لقیاســهتً ِ
فــأكثر % ٩٠مــن بنــود المقیــاس تــم اإلبقــاء عـلـى جمیــع البنــود التــي حصــلت عـلـى نســبة اتفــاق المحكمــین لكــل بنــد 

وكــان نتیجــة لــذلك أن تــم اإلبقــاء علــى جمیــع البنــود التــي تضــمنها المقیــاس دون حــذف أو تعــدیل بخــالف تعــدیل 
م الباحـث بحسـاب كمـا قـا.  تغییرها فـي صـیغة البنـد الموضـوع ومعنـاهربسیط لبعض الحروف والكلمات التي ال یؤث

ً وهـــي دالـــة احصـــائیا عنـــد ١٢,٠٩التجریبیـــة تســـاوي " ت " صـــدق المقارنـــة الطرفیـــة للمقیـــاس حیـــث كانـــت قیمـــة 
 . ٠,٠١مستوى 

أما بالنسبة لثبات المقیاس فقـد اسـتخدم الباحـث طریقـة التجزئـة النصـفیة وكـان معامـل ثبـات المقیـاس یسـاوي  
ریقة إعـادة التطبیـق بفاصـل زمنـي قـدره أسـبوعین وكانـت قیمـة معامـل ً وهو دال احصائیا، باإلضافة إلى ط٠,٧٥٩
 ٠,٩٤٨ تسـاوي αً وهي دالة احصائیا، كما استخدم الباحث معامـل ألفـا كرونبـاخ وكانـت قیمـة ٠,٨٥٤= االرتباط 

وهــي تــدل علــى أن المقیــاس یتمتــع بدرجــة عالیــة مــن الثبــات، هــذا باإلضــافة إلــى طریقــة االتســاق الــداخلي حیــث 
 . ٠,٠١ًت معامالت ارتباط جمیع األبعاد بالمقیاس معامالت دالة احصائیا عند مستوى كان

أوافـق بشـدة، أواـفـق، أوافـق إـلـى حـد مــا، ( اســتجابات متدرجـة هــي ٧هـذا ولقـد وضــع الباحـث أمــام كـل عبـارة  
وأخــرى ســلبیة ً، ونظــرا الحـتـواء المقـیـاس عـلـى عـبـارات ایجابـیـة )محایـد، أختـلـف إـلـى حــد مــا، أرـفـض ، أرـفـض بشــدة

قــام الباحــث بتحدیــد أوزان العبــارات االیجابیــة والســلبیة، فبالنســبة للعبــارات االیجابیــة تكــون طریقــة التصــحیح علــى 
 درجـات عنـد االسـتجابة أوافـق، درجتـان عنـد االسـتجابة أوافـق ٣ درجـات لالسـتجابة أوافـق بشـدة، ٤: النحو التالي 

 درجــــات ٤: یـــد، أمــــا العبـــارات الســــلبیة فطریقـــة تصــــحیحها هـــي إلـــى حـــد مــــا، درجـــة واحــــدة عنـــد االســــتجابة محا
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 درجــات لالســتجابة أرـفـض، درجـتـان لالســتجابة أختـلـف إـلـى حــد مــا، درجــة واحــدة عنــد ٣لالســتجابة أرـفـض بشــدة، 
ًاالســتجابة محایــد، وبمراجعــة المقــاییس الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الــدمج عمومــا اســتقر الباحــث علــى اعتـبــار 

هــي درجــة حـیـاد، أي أن اـلـدرجات األعـلـى تعـبـر عـن اتجاهــات ایجابـیـة، أمــا اـلـدرجات األـقـل فتعـبـر  % ٧٠الدرجـة 
 .عن االتجاهات السلبیة 

مـن إعـداد  األوتیزم كما یدركها معلمي المدارس االبتدائیة العامـة بمقیاس الجوانب المعرفیة المرتبطة باضطرا) ٣
  : الباحث

 بهــدف التعــرف علــى مســتوى معرفــة المعلمــین بالجوانــب المعرفیــة وهــي أداة قیاســیة قــام الباحــث بتصــمیمها
 عبــارة، ویــتم التصــحیح علیهــا طبقــا لطریقــة ٣٠المرتبطــة بأطفــال األوتیــزم، وقــد تكونــت فــي صــورتها النهائیــة مــن 

لیكــرت، ولـقــد ـقــام الباحـــث بحســـاب الخصـــائص الســـیكومتریة لهـــذا المقـیــاس مـــن خـــالل حســـاب معـــامالت الصـــدق 
 تــم حســاب الصــدق باســتخدام طریقــة الصــدق الظــاهري، باإلضــافة إلــى صــدق المحكمــین وصــدق والثبــات، حیــث

ً وهـــي داـلــة احصـــائیا عنـــد مســـتوى ١٣,٠٨التجریبیـــة تســـاوي " ت " المقارنـــة الطرفیـــة للمقیـــاس حیـــث كانـــت قیمـــة 
ات المقیـاس یسـاوي أما بالنسبة لثبات المقیاس فقد استخدم الباحث طریقة التجزئة النصفیة وكان معامـل ثبـ. ٠,٠١

 وهــي تــدل ٠,٧٧٥ تســاوي αً وهــو دال احصــائیا، كمــا اســتخدم الباحــث معامــل ألـفـا كرونـبـاخ وكانــت قیمــة ٠,٦٩٨
 .على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات

مقیـــاس إدراك معلمـــي المــــدارس االبتدائیـــة العامـــة لالســــتراتیجیات التعلیمیـــة الفعالـــة ـفـــي تحســـین حالـــة أطـفـــال ) ٤
  : من إعداد الباحثوتیزم األ

وهــي أداة هــدف الباـحـث منهــا التعــرف عـلـى كمـیـة المعلومــات الـتـي یمتلكهــا المعلمــین والتــي ـتـدور حــول أهــم 
 إســـتراتیجیة وقـــام ٢٥االســـتراتیجیات التعلیمـــة الفعاـلــة المســـتخدمة مـــع أطفـــال األوتـیــزم، حیـــث ـقــام الباحـــث بوضـــع 

هــل ســمعت عنهــا ؟ وتنــدرج أســفله اســتجابتان نعــم أو ال، بحیــث تأخــذ بتحدیــد ســؤالین لكــل إســتراتیجیة، األول هــو 
 نعـم درجـة واحـدة واالسـتجابة ال صـفر، ثـم سـؤال أخـر عـن فعالیـة اإلسـتراتیجیة، وینـدرج أسـفله مجموعـة ةاالسـتجاب

ن،  درجــات، فعاـلـة إـلـى حــد مــا وتأخــذ درجتــا٣ درجــات، فعاـلـة وتأخــذ ٤ًفعاـلـة جــدا وتأخــذ : مــن االســتجابات التالـیـة
غیــــر فعالــــة وتأخــــذ درجــــة واحــــدة، و ال أعــــرف وتأخــــذ الدرجــــة صــــفر، ولقــــد قــــام الباحــــث بحســــاب الخصــــائص 
الســیكومتریة للمقـیــاس مــن خـــالل حســـاب معــامالت الصـــدق والثـبــات، حیــث ـتــم حســـاب الصــدق باســـتخدام طریـقــة 

 الباحـث طریقـة التجزئـة الصدق الظاهري، باإلضافة إلى صدق المحكمین، أما بالنسبة لثبات المقیـاس فقـد اسـتخدم
 ).٤ملحق رقم(ً وهو دال احصائیا ٠,٩٥٨النصفیة وكان معامل ثبات المقیاس یساوي 

 :إجراءات الدراسة / ًثالثا 
 والتــي -ًاعتمــد الباحــث نظــرا لطبیعــة العینــة المنتقــاة فــي هــذه الدراســة وطبیعــة األدوات المســتخدمة فیهــا  

 األدوات علــى المعلمــین عینــة الدراســة ومــن ثــم قــام الباحــث بتجمیعهــا  علــى توزیــع-تســتغرق وقتــا لإلجابــة علیهــا 
وللوصــول إـلــى نـتــائج الدراســة اســـتخدم الباحـــث . مــنهم مـــرة أخــرى فـتــرة زمنـیــة تراوحــت مـــن أســـبوع إلــى عشـــرة أـیــام

 . للتحقق من صحة فروضها التي قامت علیهاSPSSالبرنامج اإلحصائي 
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 :نتائج الدراسة 
توجـد اتجاهـات ســالبة لـدى معلمــي المـدراس االبتدائـیـة :  واـلـذي یـنص عـلـى لدراسـةبالنسـبة للـفـرض األول ل

 .العامة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم العادیین في المدارس العامة
وللتحقق من صحة هذا الفـرض قـام الباحـث باسـتخدام التكـرارات والنسـب المئویـة السـتجابات المعلمـین علـى 

 :النتائج التي توصل إلیها الباحث  ) ٣( لجدول رقم مقیاس االتجاهات ویلخص ا
  )٣( جدول 

  والنسب المئویة لدرجات معلمي المدارس االبتدائیة العامة على مقیاس االتجاهاتتالتكرارا
 النسبة المئویة عدد األفراد نوع االتجاهات

  %٨٥ ٥١ االتجاهات السالبة نحو الدمج
 % ١٥ ٩ االتجاهات الموجبة نحو الدمج

أن نســــبة االتجاهــــات الســــالبة للمعلمــــین عـلـــى مقیــــاس اتجاهــــات معلمــــي  ) ٣( ویتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم 
المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مـع أقـرانهم فـي المـدارس العامـة أعلـى مـن نسـبة االتجاهـات االیجابیـة 

 .على نفس المقیاس وهو ما یفید تحقق الفرض األول للدراسة 

یوجــد فــرق ذو دالـلـة إحصــائیة فــي اتجاهــات معلمــي :  واـلـذي یــنص عـلـى للدراســة لـفـرض الـثـانيبالنســبة ل
 . المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم في المدارس العامة یعزى لمتغیر الجنس

وللتحقــق مــن صـــحة هــذا الـفــرض قــام الباحـــث بحســاب الـفــرق بــین متوســـط درجــات المعلمـــین الــذكور عـلــى 
 T-test" ت"یــاس االتجاهــات ومتوســط درجــات المعلمــات علــى نفــس المقیــاس وذلــك باســتخدام معادلــة اختبــار مق

 :النتائج التي توصل إلیها الباحث  ) ٤( ویلخص الجدول رقم 
  )٤( جدول 

 بین متوسط درجات المعلمین على مقیاس االتجاهات في ضوء متغیر الجنس) ت(نتائج اختبار 
 دد األفرادع مجموعات الدراسة

 )ن ( 
 المتوسط

 )م ( 
 االنحراف

 )ع ( 
مســـــــــــــــــــــتوى  )ت  ( 

 الداللة
 المعلمون الذكور

 
٦,٧ ١,٣٤٧ ٢٢ 

 ٥,٨ ١,٣٤٥ ٣٨ المعلمات اإلناث

 
٠,١٥٩ 

 
 

 غیر دالة
ًاحصــائیا عنــد 
مســـــــــــــــــــــتوى 

٠,٠٥ 
ات  للـفـرق ـبـین متوســط درجــ٠,٠٥عـدم وجــود دالـلـة إحصــائیة عـنـد مسـتوى  ) ٤( ویتضـح مــن الجــدول رـقـم 

المعلمـــین اـلــذكور عـلــى مقیـــاس اتجاهـــات معلمـــي المـــدارس االبتدائیـــة نحـــو دمـــج أطفـــال األوتیـــزم مـــع أقـــرانهم فـــي 
 .المدارس العامة ومتوسط درجات المعلمات على نفس المقیاس وهو ما یفید عدم تحقق الفرض الثاني للدراسة



 

 - ٢٦ -

ة إحصــائیة ـفـي اتجاهــات معلمــي یوجــد فــرق ذو دالـلـ:  واـلـذي ـیـنص عـلـى للدراســة بالنـسـبة للـفـرض الثاـلـث
 .المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم في المدارس العامة یعزى لمتغیر المؤهل الدراسي

وللتحـقـق مــن صــحة هــذا الـفـرض قــام الباحــث بحســاب الفــرق ـبـین متوســط درجــات المعلمــین ذوي المــؤهالت 
لمـــین ذوي المـــؤهالت المتوســطة عـلــى نـفــس المقـیــاس وذـلــك العلیــا عـلــى مقـیــاس االتجاهـــات ومتوســط درجـــات المع

 :النتائج التي توصل إلیها الباحث  ) ٥(  ویلخص الجدول رقم T-test" ت"باستخدام معادلة اختبار 
  )٥( جدول 

 بین متوسط درجات المعلمین على مقیاس االتجاهات في ضوء متغیر المؤهل الدراسي) ت(نتائج اختبار 
دد ع العینة

 األفراد
 )ن ( 

 المتوسط
 )م ( 

 االنحراف
 )ع ( 

مســــــــــــــــتوى  )ت  ( 
 الداللة

 المعلمون ذوو المؤهالت العلیا
 

٧,٢٦ ١,٣٥ ٥٢ 

المعلمون ذوو المؤهالت 
 المتوسطة

٧,٥٣ ١,٣٠ ٨ 

 
١,٠٨ 

 
 

 غیر دالة
ًاحصـــــــــــــائیا 
عند مسـتوى 

٠,٠٥ 

 للـفـرق ـبـین متوســط درجــات ٠,٠٥ى عـدم وجــود دالـلـة إحصــائیة عـنـد مسـتو ) ٥( ویتضـح مــن الجــدول رـقـم 
المعلمــین  ذوي المــؤهالت العلیــا عـلـى مقیــاس اتجاهــات معلمــي المــدارس االبتدائیــة نحــو دمــج أطفــال األوتیــزم مــع 
أقرانهم في المدارس العامة ومتوسـط درجـات المعلمـین ذوي المـؤهالت المتوسـطة علـى نفـس المقیـاس وهـو مـا یفیـد 

 .عدم تحقق الفرض الثالث للدراسة 

یوجــد فــرق ذو دالـلـة إحصــائیة فــي اتجاهــات معلمــي :  واـلـذي یــنص عـلـى بالنســبة للـفـرض الراـبـع للدراســة
 .المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم في المدارس العامة یعزى لمتغیر التخصص

رس ذوي وللتحـقــق مـــن صـــحة هـــذا الـفــرض قـــام الباحـــث بحســـاب الفـــرق ـبــین متوســـط درجـــات معلمـــي المـــدا
التخصصــات العلمیـــة عـلــى مقیــاس االتجاهـــات ومتوســـط درجــات المعلمـــین ذوي التخصصـــات األدبیــة عـلــى نـفــس 

النـتـــائج الـتـــي توصــــل إلیهــــا  ) ٦(  ویلخــــص الجــــدول رـقـــم T-test" ت"المقـیـــاس وذـلـــك باســــتخدام معادـلـــة اختـبـــار 
 :الباحث 
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  )٦( جدول 
 قیاس االتجاهات في ضوء متغیر التخصصبین متوسط درجات المعلمین على م) ت(نتائج اختبار 

عـــــــــــــــــــدد  العینة
 األفراد

 )ن  ( 

 المتوسط
 )م  ( 

 االنحراف
 )ع  ( 

مســــــــــــــــتوى  )ت  ( 
 الداللة

المعلمـــــــــــون ذوو التخصـــــــــــص 
 العلمي

 

٦,٩٨ ١,٣٤٨ ٣٢ 

المعلمـــــــــــون ذوو التخصـــــــــــص 
 األدبي

٦,٣٦ ١,٣٤٦ ٢٨ 

 
٠,٣١٥ 

 
 

 غیر دالة
ًاحصـــــــــــــائیا 
عند مسـتوى 

٠,٠٥ 

 للـفـرق ـبـین متوســط درجــات ٠,٠٥عـدم وجــود دالـلـة إحصــائیة عـنـد مسـتوى  ) ٦( ول رـقـم ویتضـح مــن الجــد
المعلمــین ذوي التخصصــات العلمیــة عـلـى مقیــاس اتجاهــات معلمــي المــدارس االبتدائیــة نحــو دمــج أطفــال األوتیــزم 

 وهـو مـا مـع أقـرانهم فـي المـدارس العامـة ومتوسـط درجـات المعلمـین ذوي التخصصـات األدبیـة علـى نفـس المقیـاس
 .یفید عد تحقق الفرض السادس للدراسة 

یوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائیة فـي اتجاهـات معلمـي :  والـذي یـنص علـى بالنسبة للفرض الخامس للدراسة
المــدارس االبتدائیــة نحــو دمــج أطفــال األوتـیـزم مــع أقــرانهم فــي المــدارس العامــة یعــزى لمعــرفتهم بالجوانــب المعرفیــة 

 .یزمالمرتبطة بأطفال األوت

وللتحقق من صـحة هـذا الفـرض قـام الباحـث بحسـاب الفـرق بـین متوسـط درجـات معلمـي المـدارس االبتدائیـة 
ذوي المعرفة الكبیرة على مقیاس االتجاهات ومتوسط درجـات المعلمـین ذوي المعرفـة المتوسـطة ومتوسـطة درجـات 

، ویلخـص الجـدول رقـم ANOVAالتبـاین المعلمین ذوي المعرفة القلیلة على نفس المقیاس وذلك باستخدام تحلیل 
 :النتائج التي توصل إلیها الباحث ) ٧( 
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  )٧( جدول رقم 
نتائج تحلیل التباین بین متوسط درجات المعلمین على مقیاس االتجاهات في ضوء متغیر المعرفة بالجوانب 

 المعرفیة المرتبطة بأطفال األوتیزم
 

مجموعات 
 الدراسة

 األفراد
 ن

 المتوسط
 م

 رافاالنح
 ع
 

مصدر 
 التباین

درجات 
 الحریة

مجموع 
المربعا

 ت

متوسط 
المربعا

 ت

قیمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائیة

المعلـمــــــون ذوو 
 المعرفة الكبیرة

٦,٩٥ ١,٣٩ ٩ 

المعلـمــــــون ذوو 
المعرـفـــــــــــــــــــــــــــة 

 المتوسطة

٦,٠٩ ١,٣٣ ١٢ 

 
 

ـبــــــــــــــــــــــــین 
 المجموعات

 
٢ 

٣٢٥,٣ ٤٢٢١,٥ 

معلـمــــــون ذوو ال
 المعرفة القلیلة

داخـــــــــــــــــــــل  ٥,٨٩ ١,٢٢ ٣٩
 ٤٥٢,٦ ٣٢١٥,٢ ٥٧ المجموعات

 
 

٠,٩٢ 
 

غیر دالة 
 ًاحصائیا

 عند
 مستوى
٠,٠٥ 

 للـفـرق ـبـین متوســط درجــات ٠,٠٥عـدم وجــود دالـلـة إحصــائیة عـنـد مسـتوى  ) ٧( ویتضـح مــن الجــدول رـقـم 
ي المعلمـین ذوي المعرـفـة الكبیـرة ومتوســط درجـات المعلمــین ذوي المعرفـة المتوســطة ومتوسـط درجــات المعلمــین ذو

المعرفة القلیلة على مقیاس اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفـال األوتیـزم مـع أقـرانهم فـي المـدارس 
 .العامة وهو ما یفید عدم تحقق الفرض الخامس للدراسة

یوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائیة فـي اتجاهـات معلمـي :  والـذي یـنص علـى بالنسبة للفرض السادس للدراسة
تدائیة نحو دمج أطفال األوتیزم مع أقرانهم في المدارس العامة یعزى لمعـرفتهم ألحـدث االسـتراتیجیات المدارس االب

 .التعلیمیة العالجیة المتبعة في تحسین حالة أطفال األوتیزم

وللتحقق من صـحة هـذا الفـرض قـام الباحـث بحسـاب الفـرق بـین متوسـط درجـات معلمـي المـدارس االبتدائیـة 
رة على مقیاس االتجاهات ومتوسط درجـات المعلمـین ذوي المعرفـة المتوسـطة ومتوسـطة درجـات ذوي المعرفة الكبی

، ویلخـص الجـدول رقـم ANOVAالمعلمین ذوي المعرفة القلیلة على نفس المقیاس وذلك باستخدام تحلیل التبـاین 
 :النتائج التي توصل إلیها الباحث ) ٨( 
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  )٨( جدول 
درجات المعلمین على مقیاس االتجاهات في ضوء متغیر المعرفة نتائج تحلیل التباین بین متوسط 

 باالستراتیجیات التعلیمیة العالجیة في تحسین حالة أطفال األوتیزم
 

مجموعـــــــــــــــــات 
 الدراسة

 األفراد
 ن

 المتوسط
 م

االنحرا
 ف
 ع
 

مصدر 
 التباین

درجات 
 الحریة

مجموع 
 المربعات

متوس
ط 

المربعا
 ت

الداللة  قیمة ف
 اإلحصائیة

ون ذوو المعلمــــ
 المعرفة الكبیرة

٦,٥٩ ١,٣٩ ٦ 

المعلمــــون ذوو 
المعرفـــــــــــــــــــــــــة 

 المتوسطة

٦,٠٢ ١,٣٠ ٧ 

 
 

ــــــــــــــــــــین  ـب
 المجموعات

 
٤٠١,٦ ٤٨٥٩,٦ ٢ 

المعلمــــون ذوو 
 المعرفة القلیلة

داخـــــــــــــــــل  ٥,٨٨ ١,٢٨ ٤٧
 ٥٧ المجموعات

٤٩٨,٩ ٣٢١٤,٣ 

 
 

٠,٨٥ 
 

غیر دالة 
 ًاحصائیا

 عند
٠,٠٥ 

 للـفـرق ـبـین متوســط درجــات ٠,٠٥م وجــود دالـلـة إحصــائیة عـنـد مسـتوى عـد ) ٨( ویتضـح مــن الجــدول رـقـم 
المعلمـین ذوي المعرـفـة الكبیـرة ومتوســط درجـات المعلمــین ذوي المعرفـة المتوســطة ومتوسـط درجــات المعلمــین ذوي 

ارس المعرفة القلیلة على مقیاس اتجاهات معلمي المدارس االبتدائیة نحو دمج أطفـال األوتیـزم مـع أقـرانهم فـي المـد
 .العامة وهو ما یفید عدم تحقق الفرض الخامس للدراسة

 :تفسیر النتائج ومناقشتها 
ً أكثــر احتیاجــا إلــى المكانــة مــن المكــان كمــا أنــه أكثــر احتیاجــا إلــى الشــعور بــأن لحیاتــه طفــل األوتیــزمإن           ً

ُّمعنى وأن یشعر بـاألمن والطمأنینـة، وهـذا یفـرض أن تحتـوى   علـى الكثیـر مـن الفـرص والقلیـل الحیـاة هـؤالء األطفـً
حـول اـلـذات المســرف  والتقوقـع  المســرفةفحاـلـة العزلـة، ًمـن العقبـات ـبـدال مـن القلـیـل مـن الـفـرص والكثیـر مــن الفشـل

 إنمـــا هـــي اســـتجابة طبیعیـــة لتلـــك البیئـــة المحیطـــة الخالیـــة مـــن المحفـــزات والمثیـــرات طفـــل األوتیـــزمالتـــي یعیشـــها 
 األمــر عـلـى خـلـو البیـئـة مــن المثیــرات ـبـل یصــاحب طـفـل األوتیــزم ر كمــا ال یقتصــتبــاه،اإلیجابـیـة الـتـي تســتدعي االن

ولـذلك فـإن أي محاولـة لالهتمـام بمثـل هـذه الفئـة قـد تـؤدي . حالة من الخوف بسبب شعوره بأن البیئـة لیسـت ءامنـة
الوصـول إلیهـا إال إلى إحداث تغیرات حتى ولـو كانـت بسـیطة، إن مثـل هـذه التغیـرات قـد تكـون ذات قیمـة ولـن یـتم 

من خالل تكاتف الجمیع من أجل تیسـیر إعـداد البـرامج واالسـتراتیجیات المتنوعـة والتـي یمكننـا مـن خاللهـا دحـض 
 لقـــد اســـتهدفت الدراســـة الحالیـــة !!. نمائـیــة ال یتغیـــرونباضـــطراباتإن المصـــابین : تـلــك الخرافـــة األســـطورة والقائـلــة

 االبتدائیة العامة نحـو دمـج أطفـال األوتیـزم فـي المـدارس العامـة مـع التعرف على طبیعة اتجاهات معلمي المدارس
النـوع، المؤهـل، ، التخصـص، اإلمـام بالجوانـب (أقرانهم العادیین، كما استهدفت الدراسة التعرف على أثر متغیـرات 
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 االتجاهــات نحــو علــى تكــوین هــذه) المعرفیــة المرتبطــة بأطفــال األوتیــزم، اإللمــام باالســتراتیجیات التعلیمیــة الفعالــة
دمـــج أطفـــال األوتیـــزم، هـــذا وـقــد أـفــادت نتـــائج الدراســـة ـفــي مجملهـــا إـلــى وجـــود اتجاهـــات ســـالبة نحـــو دمـــج هـــؤالء 
األطفـال مـع أقـرانهم العــادیین فـي المـدارس العامـة، كمــا توصـلت الدراسـة إلـى أن اـلـذكور مـن المعلمـین واإلنـاث ـلـم 

. لمتغیــرات التــي درســت فــي هــذه الدراســة عـلـى هــذه االتجاهــاتیختلفــوا فــي تـلـك االتجاهــات، كمــا لــم تــؤثر معظــم ا
، وربمــا كــان )Park&Chitiyo,2011(وهــذه النتــائج مخالفــة لنتــائج العدیــد مــن الدراســات كدراســة بــارك وســهیتیو 

 االتجاهات في هذه الدراسة والتي عبر عنها المعلمین والمـدراء كانـت اتجاهـات سـالبة بدرجـة كبیـرة مذلك ألن معظ
مــن أـفـراد العینــة المســتخدمة فــي هــذه الدراســة عــن رفضــهم % ٨٥رب مــن بعضــها اـلـبعض، إذ عـبـر أكثــر مــن تتـقـا

لفكــرة دمـــج أطـفــال األوتـیــزم ـفــي المـــدارس العامـــة حتــى ذوي االتجاهـــات االیجابـیــة فكاـنــت درجـــاتهم عـلــى المقـیــاس 
 . المستخدم لیست معبرة عن قوة ولكن كانت ایجابیة إلى حد ما

لنتــائج الســابقة فــي ضــوء العدیــد مــن العوامــل یــأتي فــي مقــدمتها أن كــال الجنســین معلمــین ویفســر الباحــث ا
ومعلمــات ـقــد تــم تعـلــیمهم فــي نـفــس الكلیــات أو الجامعـــات وبلغــة أدق ـفــي نفــس السیاســـة التعلیمیــة، فهـنــاك نـقــص 

وفـي أطفـال ًواضح في المساقات التخصصیة الجامعیة والتي تكفـل بتخـریج معلـم متخصـص فـي اإلعاقـات عمومـا 
األوتیــزم بوجــه خــاص، فهنــاك فجــوة عمیقــة بــین المنــتج الــذي تنتجــه كلیــات التربیــة بحســبانها المســئول األول عــن 
إعـــداد المعلمـــین وبـــین حاجـــات المجتمـــع الفعلیـــة والمواصـــفات الـتــي ینبغـــي أن یكـــون علیهـــا المعـلــم المســـئول عـــن 

اسـیة وتضـمین مـادة سـیكولوجیة الفئـات الخاصـة ضـمن الدمج، وحتى مع التعـدیالت التـي أجریـت علـى اللـوائح الدر
المقررات الدراسیة التي یدرسها الطالب المعلم مرة واحدة طول سـنوات دراسـته إال أن هـذه المـادة تتضـمن فـي كثیـر 
مــن األوقــات العدیــد مــن الفئــات الخاصــة، إذ تحــاول فقــط تقــدیم أفكــار بســیطة عــن هــذه الفئــات دون التعمــق فیهــا 

أي أن تدریســها هــو مــن بــاب العـلـم بالشــيء ال الجهــل بــه، وهــذا خطــأ فــادح تقــع فیــه معظــم كلیــات بشــكل مناســب 
التربیــة، فغیــاب التخصــص الــدقیق المتعلــق باضــطراب األوتیــزم هــو أحــد المكونــات األساســیة لالتجاهــات الســالبة 

 . نحو دمج هذه الفئة من األطفال

ً اـلـدبلوم العــام فــي التربیــة ویخضــعون أیضــا لدراســة وحـتـى المعلمــون اـلـذین تــم إجبــارهم عـلـى الحصــول عـلـى
مـقـرر فــي ســیكولوجیة ذوي االحتیاجــات الخاصــة ـلـم یعطــوا الفرصــة الحقیقـیـة للتعــرف عـلـى طبیعــة هــذه الفئــة عـلـى 
وجه الخصوص، ذلك ألن معظم الدراسات التي یتعرضون لها هي دراسات سطحیة ولیسـت متعمقـة واقعیـة، فربمـا 

عــن اضــطراب األوتیــزم وربمــا أیضــا المعـلـم اـلـذي یقــوم بــإجراء دبـلـوم عــام تربــوي هــو اآلخــر یســمع الطاـلـب المعـلـم 
، وربما درس خصائصه وسیكولوجیته، ولكـن یظـل العامـل المعیـق هنـا فـي الحـالتین هـو بیسمع عن هذا االضطرا

 .عدم رؤیة هؤالء األطفال على الطبیعة

مــر حاســم وفعــال فــي تكــوین االتجاهــات االیجابیــة فــال شــك أن التعامــل مــع هــذه الفئــة والتعــرض لهــا هــو أ
نحــوهم، فــنقص التعامــل مــع فئــة أطفــال األوتیــزم یــؤدي بالضــرورة إلــى تكــوین اتجاهــات ســلبیة نحــوهم ونحــو فكــرة 

فالتعامــل المباشــر مــن قبــل المعلمــین مــع أطـفـال األوتـیـزم قبــل تطبـیـق فكــرة دمجهــم یزیــد ) Martin.1974(دمجهــم 
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وعـالوة علـى ). Robert&Royal,1987(ولوجیتهم ویزید من اتجاهـاتهم الموجبـة نحـوهم من وعي المعلمین بسیك
مــا ســبق وعلــى الــرغم مــن اهتمــام كلیــات التربیــة بتدشــین دبلومــات مهنیــة متخصصــة فــي اإلعاقــات والتــي بالفعــل 

فئـة المعـاقین أثرت على موردیها بتكوین اتجاهات موجبة نحـو الـدمج بـل وأكسـبتهم قـدرات مناسـبة فـي التعامـل مـع 
ًعقلیا والصم والمكفوفین، إال أن هناك حالة مـن الدهشـة فـي تجاهـل فئـة أطفـال األوتیـزم، فكیـف الیـتم إنشـاء دبلـوم 
ــویض اـلــنقص الواضـــح فـــي ـقــدرات معظـــم المعلمـــین عـلــى التعامـــل مـــع هـــذه الفئـــة،  مهـنــي ـفــي هـــذا التخصـــص لتعـ

ة هــو تبـنـي بعـض كلـیـات التربـیـة لمشــروع تطــویر برـنـامج والغریـب ـفـي األمــر وكأـنـه زـیـادة ـفـي القسـوة عـلـى تـلـك الفـئـ
الدبلوم المهني تخصص تربیة خاصة في ضوء االتجاهات الحدیثة لتتأتى نتائجـه متجاهلـة تمامـا هـذه الفئـة وكأنهـا 
لیســـت فـــي الحســـبان، وهنـــا یتســـاءل الباحـــث عـــن كیفیـــة إصـــدار قـــرار وزاري بـــدمج الفئـــات الخاصـــة فـــي مـــدارس 

فــال األوتیــزم فــي ظــل أن الطالــب المعلــم أثنــاء دراســته الجامعیــة لمــدة أربــع ســنوات دراســیة لــم العــادیین ومــنهم أط
 .ًیتعامل مطلقا مع أي فئة خاصة وكل تدریباته العملیة تكون في مدارس العادیین؟

ًوطبیعي أال یختلف الوضع كثیرا بین المعلمین ذوي التخصصـات العلمیـة أو ذوي التخصصـات األدبیـة مـن 
ن أن الفئتــین یحملــون اتجاهــات ســالبة نحــو دمــج أطفــال األوتیــزم وهــذا لــیس بغریــب فالفئتــان بطبیعتهمــا حیــث كــو

ًیعمـالن مــع بعضــهما الــبعض وـتـأهیلهم التربـوي تقریـبـا متشــابه وكالهمــا یعمــالن فـي نـفـس البیـئـة التعلیمـیـة وكالهمــا 
ًهالت علـیــا لــم یختلـفــوا كثـیــرا عـــن ذوي یفتقــدان التعامـــل مـــع هــذه الفـئــة مـــن األطفــال، كمـــا أن الحاصـــلین علــى مـــؤ

المؤهالت المتوسطة في اتجاهاتهم نحو الدمج ویعزي الباحث ذلك إلى غیاب ونقـص الـوعي المعرفـي بطبیعـة هـذه 
ٕالفئــة وســبل التعامــل معهــا وكیفیــة تحســین حالتهــا، ذلــك أن المنبــع األكــادیمي وان اختلــف فــإن المنبــع االجتمــاعي 

مــع المصــري والمتعـلـق بهــذه الفـئـة مــن األطـفـال هــو متشــابه إـلـى حــد، ـفـال شــك أن غیــاب والثـقـافي الســائد ـفـي المجت
الـدور اإلعالمـي والمجتمعـي هـو أمـر سـاعد علـى تكـوین هـذه االتجاهـات السـالبة نحـو الـدمج، ففـي ظـل مـا تعیشــه 

ًـلــت تمامـــا إال مصـــر مـــن ـثــورة إعالمـیــة اشـــتملت العدـیــد مـــن القـنــوات التلفازـیــة والبـــرامج التخصصـــیة إال أنهـــا تجاه
وال یخفــي علــى أحــد أهمیــة ودور وســائل اإلعــالم المتخلفــة ـفــي القلیــل جــدا منهــا تســلیط الضــوء علــى هــذه الفئــة، 

تكوین اتجاهات األفراد حیـال موضـوع مـا، فوسـائل اإلعـالم المختلفـة، المرئیـة منهـا أو المسـموعة أو المقـرؤه تلعـب 
ًدورا هاما في التأثیر على اتجاهات المعلمی  ; Gaad,2004(ن وآرائهم تجـاه أطفـال األوتیـزم وتجـاه عملیـة دمجهـم ً

Fortunato et al.,2007( فوسائل اإلعالم تعد عـامال هامـا ورئیسـیا فـي نجـاح عملیـة دمـج أطفـال األوتیـزم فـي ،ً ً ً
، ووســـائل اإلعـــالم التـــي تقـــدم معلومـــات مغلوطـــة عـــن )Hall&Minnes,1999(المـــدارس العامـــة أو فـــي فشـــلها 

اب األوتـیـــزم والـتـــي تســــتقي معلوماتهــــا مــــن غـیـــر الخـبـــراء والمعنـیـــین بهــــذا االضــــطراب تعمــــل عـلـــى تكــــوین اضـــطر
كمــا أن اـلـدور المجتمعــي هــو اآلخــر ). Menghrajani,2007(اتجاهــات ســالبة نحــو عملـیـة دمــج هــؤالء األطـفـال 

ول تقـــدیم خـــدماتها لفئـــة ســـاهم فـــي هـــذه االتجاهـــات الســـالبة، فعلـــى الـــرغم مـــن كثـــرة الجمعیـــات األهلیـــة التـــي تحـــا
ًالمعــاقین حركـیـا أو المكـفـوفین أو ضــعاف الســمع والصــم إال أن هناـلـك قصــور واضــح بصــورة كبـیـرة ـفـي الجمعیــات 
األهلیة التابعة للشئون االجتماعیة التي تقدم خدماتها لفئة أطفال األوتیزم مما یزید مـن حـال الالوعـي التـي یعیشـها 
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ب األوتیزم، فیكفي أن مدینة بنها بأكملها والتي طبقت فیهـا هـذه الدراسـة لـم یتواجـد أفراد المجتمع والمتعلقة باضطرا
 . بها أي جمعیة أهلیة تعمل على زیادة وعي أفراد المجتمع بهذا االضطراب

كما أن البرامج والدورات التدریبیة وورش عمل المتخصصة في أطفال األوتیزم والتي تقدم للمعلـم قبـل وأثنـاء 
ــة تســـهم بشـــكل كبیـــر فـــي تحقیـــق سیاســـة اـلــدمج المتعلقـــة بفئـــة أطفـــال األوتیـــزم الخدمـــة فـــي ا -Al(لمـــدارس العامـ

Shammari,2006 ; Avramidis&Norwich.,2002 ; Salend,1984( وهنــا یتســاءل الباحــث موجهــا ،
ا عــن سـؤاله لكلـیـات التربـیـة عــن عــدد الـدورات المتخصصــة الـتـي أجرتهــا لطالبهــا أو للمعلمـین ـفـي نطــاق محافظتهــ

 القصـور فـي هـذا األمــر والخـاص بمـا تعقـده كلـیـات التربیـة مـن دورات وورش عمــل ناضـطراب األوتیـزم، ولـذلك ـفـإ
 .ًساهم أیضا وبصورة كبیرة في تكوین هذه االتجاهات السالبة

 :      ولذلك فإن الدراسة الحالیة توصي بما یلي 
فـــي تنفیـــذ خطـــة مســـتقبلیة تضـــمن تـــدریس مقـــرر ًعـلــى كلیـــات التربیـــة بجمهوریـــة مصـــر العربیـــة البـــدء ســـریعا  -١

تخصصــي عــن اـضـطراب األوتیــزم لطــالب الكلیــة طیـلـة الســنوات األرـبـع الدراســیة یتضــمن هــذا المـقـرر طبیعــة 
هذه الفئة وكیفیة التعامل معهـا واالسـتراتیجیات التعلیمیـة الفاعلـة فـي تحسـین حالـة هـؤالء األطفـال، كمـا ینبغـي 

 خطــة تدریسـیة حالیـة متمثلـة بضـرورة إنشــاء دبلـوم مهنـي فـي اضـطراب األوتـیـزم علـى كلیـات التربیـة البـدء فـي
شــأنه ـفـي ذـلـك شــأن مــا یــتم إتباعــه مــع الفـئـات الخاصــة األخــرى لتعــویض نـقـص اـلـوعي بهــذا االضــطراب بــین 

 .المعلمین العاملین في البیئات التعلیمیة

ا عـلـى الرخصـة الدولـیـة لقـیـادة الحاســب علـى كلـیـات التربـیـة كمـا أـقـرت بشــكل إجـبـاري علـى طالبهــا أن یحصــلو -٢
اآللي كشرط للتخرج، أن تقر بشـكل إجبـاري حصـول طالبهـا قبـل التخـرج علـى دورة متخصصـة فـي اضـطراب 

 فـي الـدمج ةاألوتیزم تتضمن التدخالت التعلیمیة الفعالة وطرق دمج هذه الفئة مع العـادیین، وأخـرى متخصصـ
 .ورات بأجر رمزي أو بشكل مجاني لطالبها ًعموما، وأن توفر كلیات التربیة هذه الد

على كلیات التربیة عقد ندوات تثقیفیة مجانیة عن هذا االضطراب تقـدم إلـى كافـة أفـراد المجتمـع ویـتم التنسـیق  -٣
 .الجید لها بحیث تصل إلى أسماع كل فئات وطبقات المجتمع

طالبهـا، فـال یـتم اقتصـار التربیـة العملیـة على كلیات التربیة ضرورة تغییر سیاساتها المتعلقة بالجانـب العملـي ل -٤
عـلــى مـــدارس العـــادیین فـقــط، ـبــل ینبغـــي عـلــى األـقــل لمـــدة فصـــل دراســـي واحـــد أن تكـــون التربیـــة العملـیــة فـــي 

 .مدارس ذوي االحتیاجات الخاصة

 ـفــي محافظـــات مصـــر تفعـیــل دور الوحـــدات ذات الطـــابع الخـــاص الموجـــودةعلــى كلـیــات التربـیــة خاصـــة تـلــك  -٥
 والبــدء فــي تنفـیـذ دورات تدریبیــة متخصصــة فــي اضــطراب األوتیــزم یشــرف علیهــا المتخصصــین الموجــودة بهــا

المــؤهلین ـلـذلك وتتــاح لكافــة أفــراد المجتمــع اـلـراغبین فــي حضــور هــذه اـلـدورات ممــا یســاعد عـلـى زیــادة اـلـوعي 
 .ًالمجتمعي كما یساعد أیضا في استحداث مصدر تمیل جدید للجامعة
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ي ووزارة التربیـة والتعلـیم التعـاون فـي البـدء فـي مشـروعات تدریبیـة تخصصـیة للمعلمــین علـى وزارة التعلـیم العـال -٦
والمــدراء لفتــرة ال تقــل عــن شــهر كامــل تتضــمن التعریــف بهــذه الفـئـة وكیفیــة التعامــل معهــا وســبل نجــاح عملیــة 

 .دمجها مع العادیین في المدارس العامة

ذ مشـــروع یتضـــمن التنقیـــب عـــن األطفـــال المصـــابین بـــاألوتیزم ًعـلــى وزارة التربیـــة والتعـلــیم البـــدء فـــورا فـــي تنفیـــ -٧
ًوالملحقـین ـفـي المــدارس الحكومـیـة أو الخاصـة ومتابعــة عملـیـة تعـلـیمهم وـتـوفیر سـبل الرعاـیـة لهــم ایماـنـا بحقهــم 

 .الشرعي في التعلیم وسط أقرانهم العادیین

ومناسـب وتسـتمر لفتـرة ال تقـل عـن على وزارة اإلعالم تبني حملـة توعیـة ضـخمة یـتم التنویـه عنهـا بشـكل جیـد  -٨
أســـبوعین یـــتم فیهـــا تحدیـــد میعـــاد لبرـنــامج یـــومي ثابـــت مخصـــص لهـــذا االضـــطراب وكیفـیــة تشخیصـــه وطـــرق 
التعامــل معــه وكیفیــة نجــاح سیاســة الــدمج المتعلقــة ـبــه، هــذا علــى أن یكــون المتحــدثین فــي تلــك البــرامج مـــن 

 .ًالمهتمین بهذه الفئة تحدیداالمتخصصین في هذا المجال من أساتذة كلیات التربیة 

 جمعـیـات أهلـیـة متخصصــة إنشــاءعـلـى وزارة الشــئون االجتماعـیـة وزارة التضــامن االجتمــاعي تســهیل إجــراءات  -٩
ـفـي رعاـیـة أطـفـال األوتـیـزم وذویهــم وأن ـیـتم دعــم المتـقـدمین لتأســیس هــذه الجمعـیـات شــریطة أن یكــون القــائمین 

 .ألهداف المنشودة لتلك الجمعیاتعلیها من المتخصصین القادرین على تحقیق ا

عـلــى الـبــاحثین المهتمـــین بمجـــال دمـــج أطـفــال األوتیـــزم الـبــدء ـبــإجراء بحـــوث تجریبـیــة بأســـرع وـقــت ممكـــن  -١٠
لتعــدیل اتجاهــات معلمــي ومــدیري المــدارس االبتدائیــة العامــة نحــو دمــج أطفــال األوتیــزم مــع أقــرانهم بمــدارس 

 .العادیین

 :المراجـع 
دار زهـران للطباعـة . مـاذا تعـرف عـن اضـطراب األوتیـزم: األطفال األوتیسـتك).٢٠١٠(ال أبـوالفتوح، محمد كم-١

 .والدعایا والنشر والتوزیع، عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة
. التحـــدیات التـــي تواجـــه دمـــج الطلبـــة ذوي الحاجـــات الخاصـــة فـــي اـلــدول العربیـــة). ٢٠٠٩(الخطــــیب، جمـــال -٢

 www.almarefh.org، ١٣٣المعرفة األرشیفیة، العدد 
التشـخیص (الخطـر الصـامت یهـدد أطفـال العـالم :  األوتیسـتك -األوتیزم ).٢٠٠٧(ولي، هشام عبدالرحمن ـخال-٣

 .، جمهوریة مصر العربیةالقاهرة ،مكتبة األنجلو المصریة).  العالج– اإلرشاد –
 ط .اســتراتیجیات لتحســین أطـفـال األوتیــزم" االیجابـیـة الصــامتة"األوتیــزم  ).٢٠٠٨(ولي، هشــام عـبـدالرحمن ـخــال-٤

 .، جمهوریة مصر العربیةالقاهرة دار النهضة العربیة، ، ١
مــن " دمــج ذوي االحتیاجــات التربویــة الخاصــة ). ٢٠١٠(الخولـــي، هشــام عبــدالرحمن و قنــدیل، إیمــان رجــب -٥

دار المصــطفي للطباعــة والنشــر والترجمــة، بنهــا، جمهورـیـة مصــر ". ریـاض األطـفـال إـلـى اـلـدمج المجتمعــي 
 .العربیة

، دار الكـتـــب، القاهـــــرة، جمهورـیـــة مصــــر ٤ط . عـلـــم اـلـــنفس االجتمـــاعي). ١٩٧٧(زهــــران، حامــــد عبدالســــالم -٦
 .العربیة
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 ، القـــاهرة، جمهوریـــة مصـــر ١دار غریـــب، ط . علـــم الـــنفس االجتمـــاعي). ١٩٧٩(الســــید، عبـــدالحلیم موســـى -٧
 .العربیة

 طــالب كلیــة التربیــة نحــو تاثــر متغیــرات التربیــة الخاصــة فــي تغییــر اتجاهــا). ١٩٨٧(الشخـــص، عبــدالعزیز -٨
، دار الفكــــر العربـــي، الـقـــاهرة، جمهورـیـــة ١٣الكـتـــاب الســـنوي ـفـــي التربیـــة وعـلـــم اـلـــنفس، المجلـــد . المعـــاقین
 . ٤٦١-٤٠٥العربیة، 

ن الصــفوف اـلـثالث األوـلـى نحــو دمــج الطلـبـة المعــاقین مــع اتجاهــات معلمــی). ٢٠١٠(الصــمادي، عـلـي محمــد -٩
المكتبـة االلیكترونیـة لمنـتـدى أطفـال الخـلـیج . الطلبـة العـادیین ـفـي الصـفوف الثالثـة األوـلـى فـي مدینـة عرعــر

 www.gulfkids.com ذوي االحتیاجات الخاصة،
دار المصــطفي للطباعــة والنشــر . ســیكولوجیة ذوي االحتیاجــات الخاصــة). ٢٠١٠(عـبـدالقادر، أشــرف أحمــد -١٠

 .والتوزیع، بنها، جمهوریة مصر العربیة
 الثــانيالمؤتمر العرـبـى التمكــین االجتمــاعي ـلـذوي االحتیاجــات الخاصــة،). ٢٠٠٤(القصـــاص، مهــدي محمــد -١١

جمهوریـة جامعـه أسـیوط،  بقـوق المعـاق منتدى التجمع المعنـى بح،عن االعاقه الذهنیة بین التجنب والرعایة
 .مصر العربیة
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 .٢٣٥-٢٣٣تربیة العربي لدول الخلیج، ، مكتب ال١١٥، العدد العربي
، دار الرشـــاد،القاهرة .دراســـات تشخیصـــیة وبرامجـیــة: األطـفــال التوحـــدیون ).٢٠٠٢( عـبــداهللا عـــادل د،ـمـــمح-١٣

 .جمهوریة مصر العربیة
ٕجــــداول النشــــاط المصــــورة لألطفــــال التوحــــدیون وامكانیــــة اســــتخدامها مــــع ). ٢٠٠٢(عــــادل عبــــداهللا  د،ـمحمــــ-١٤

 .، جمهوریة مصر العربیةدار الرشاد، القاهرة. قین عقلیااألطفال المعا
دار المعرفــــة الجامعیــــة، . المیســــر فــــي علــــم الــــنفس االجتمــــاعي). ١٩٨٢(مرعــــي، توفیــــق وبلقــــیس، احمــــد -١٥
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