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العنف املدرسي املوجه حنو االطفال ذوي االعاقات
التعليمية يف املدارس الداجمة

م.م وفاء قيس كريم
مركز ابحاث الطفولة واالمومة /جامعة ديالى
الممخص
ىدفت الدراسة التعرف عمى مستوى العنف المدرسي نحو التالميذ ذوي االعاقات
التعميمية وفقا لمجالي ( عنف المعمم نحو التمميذ المعاق  ،عنف التمميذ العادي نحو التمميذ
المعاق ىدفت الدراسة عمى العنف الموجو لمطفل ذو االعاقة التعميمية ( صعوبات بالقراءة.
وصعوبات بالكتابة .وصعوبات بالتيجئة والتعبير الكتابي .صعوبات بالحساب ).من قبل
االطفال العاديين والمعممين في المدارس الدامجة من وجية نظر ام الطفل اجريت ىذه
الدراسة في محافظة ديالى  /قضاء بعقوبة .اجريت ىذه الدراسة في العام 5102-5102و
تم اختيار (  ) 011اماً و بصورة قصدية  ،بواقع (  ) 21تمميذ من الذكور  ،و ( )21
تمميذا من االناث وتم اختيارىم وذلك لتواجدىم المستمر في المدارس فضال عن رغبة
االميات في التعاون مع الباحثة .قامت الباحثة ببناء مقياس ليتناسب مع ىدف البحث
الحالي تم تصحيح االجابات عمى فقرات المقياس باالوزان الثالثية (  ، )1،5،0وبذلك بمغت
اعمى درجة لممقياس ( ، ) 20وادنى درجة ( ، ) 01والمتوسط الفرضي (.) 13وتوصمت
الدراسة الى ان العنف المدرسي الموجو من قبل المعمم والطفل العادي عمى الطفل ذو
االعاقات التعميمية كان شديد ووضعت الباحثة عدداً من التوصيات منيا.
 -0تفعيل دور االعالم بالتوعية بأىمية الدمج المجتمعي وضرورة تكوين االتجاىات االيجابية
لمطفل ذوي االعاقات التعميمية لدى االسر العراقية من اجل تربيو ابنائيم االسوياء عمى تقبل
المختمف.
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 وضع قانون صارم لمتعامل مع حاالت االساءة لمطفل ذو االعاقة التعميمية في المدارس-5
الدامجة
 القيام بورش وندوات ودورات تدريبيو تيدف الى تنمية تقبل االخر ( المختمف) لدى االطفال-1
.التالميذ والمعممين
Summary
The study aimed to identify the level of school violence towards
students with learning disabilities according to the teacher's violence
towards the disabled student, the violence of the student towards the
disabled student, the study aimed at violence directed at the child with
learning disability, difficulties in writing, difficulties in writing,
difficulties with spelling and written expression. The study was carried
out in the year 2015-2016, and 100 students were chosen, either
deliberately or by 50 male students. , And (50) students from The
researcher has constructed a scale to match the current research
objective. The answers to the scales were corrected in the triple
weights (3,2,1), thus reaching the highest score of 51, , And the lowest
grade (17), and the average satisfactory (34). The study found that the
school violence directed by the teacher and the normal child on the
child with learning disabilities was severe and the researcher made a
number of recommendations.
1 - Activating the role of media awareness of the importance of social
integration and the need to create positive attitudes for children with
educational disabilities in Iraqi families in order to educate their
children
to
accept
the
most
different.
2 - Develop a strict law to deal with cases of abuse of children with
learning
disabilities
in
schools
merging
3 - Conducting workshops, seminars and training courses designed to
develop the acceptance of the other (different) children, students and
teachers.
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المقدمة
التربية وسيمو المجتمع في تحقيق فردية المواطن وجماعيتو ،فيي تعمل من جية عمى
تنمية قدرات الفرد وتيذيب ميولو وصقل فطرتو ،واكسابو ميارات حياتيو عامو ،كما تعمل في
الوقت نفسو عمى تييئة الن يعيش سعيدا في الجماعة ويتكيف ليا وسيم في نشاطيا وعمل
الصالح والتربية ضرورية لمفرد والمجتمع معا فضرورتيا لإلنسان تكون في المحافظة عمى
جنسو وتوجيو غرائزه ،وتنظيم عواطفو وتنمية ميولو بما يتناسب وثقافة المجتمع (أبو شعيره،
،)01 ،5112
ومجال التربية الخاصة احد المجاالت التربوية ألحديثة الذي يعني بتربية التالميذ
غير العاديين وىم ذوي االحتياجات التربوية الخاصة الذين يختمفون عن اقرأنيم العاديين ،إما
في قدراتيم العقمية أو الحسية أو الجسمية أو األكاديمية أو السموكية أو االنفعالية أو
التواصمية اختالفا يوجب إجراء تعديالت ضرورية في المتطمبات التعميمية والمستمزمات
المدرسي ة ويتم ذلك من خالل استخدام الوسائل والطرق واألساليب والبرامج التي من شأنيا إن
تمكن ىؤالء التالميذ عمى اختالف احتياجاتيم وخصائصيم في االستفادة من البيئة التربوية
الطبيعية (يحيى)50 ،5101 ،
والشخص ذو االحتياجات الخاصة لو حقوق وعميو واجبات ال يجوز تجاىميا وىذا
ما أكدت عميو الديانات السماوية وأشارت اليو القوانين الوضعية في العديد من الدول ولكن
رغم ذلك فقد كان ينظر إلى ىذه الفئة من البشر في القرن السادس عشر وحتى نياية القرن
التاسع عشر نظره غير إنسانيو .وىذا من أىم عوامل التخمف وكذلك يعتبر عدم االىتمام
بيذه الفئة من العوامل المادية والمعنوية والبشرية وخاصة في المجتمعات التي في أمس
الحاجة إلى الطاقات (كوافحة.)32 ،5113 ،
وفي كثير من االحيان فان ىذا الطفل يواجو الرفض حتى من قبل افراد االسرة من
االخوة واالخوات والمعممة واالقران في المدرسة ويكون بتجاىمو عالنية فيعاقبونو احيانا
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بطريقة غير عمنية باستخدام وذلك ألنو سبب ليم االحباط المباشر وغير المباشر وقد سبب
ليم االحراج والخجل امام االخرين بسبب ضعف تحصيمو الدراسي واكدت دراسة بيفرلي
( )Beverly et al,2006أن الفتيات المعاقات تعرضن إلى االعتداء الجنسي أكثر من
الفتيات العاديات  ,و أن نسبة االعتداء الجنسي كانت مرتفعة لصالح الفتيات المعاقات
مقارنةً بأنواع االعتداءات األخرى التي تتعرض ليا الفتيات العاديات .اما دراسة كارين و
الري ( )Karen A & Larry L , 2004توصمت الدراسة أن نسبة من يتعرض لإلساءة
من األطفال المعاقين بمغ  ,%10بينما نسبة من يتعرض لإلساءة من األطفال العاديين بمغ
 %2فقط .
لمعممي المدرسة العادية دورىم في نجاح عممية الدمج ويعتبرون أحد الركائز
األساسية لنجاح عممية الدمج حيث بتقبميم اإليجابي يؤثرون إيجابياً عمى تالميذىم في
الصف من حيث زيادة دافعيتيم لمتعاون والتفاعل مع أقرانيم المعاقين ويقومون أيضاً بدور
تربوي مع ىؤالء الطالب بالتوجيو والمتابعة وقد يبادرون إلى إحضار وقبول طالب الفئات
الخاصة إلى الصف الذي يدرس فيو ومتى كان دور المعممين إيجابياً بقبوليم ليؤالء األطفال
المعاقين عقمياً فإن عممية الدمج سوف يكتب ليا النجاح ويكون دوره مكمالً لدور معمم التربية
الخاصة في التطبيع والتكامل بين الطالب السوي وذوي الحالة الخاصة
أما الطالب األسوياء فميم دور ميم أيضاً ويستند عمى توجييات وقبول المعممين
ليذه الفئة ومتى كان اتجاه المعممين إيجابياً سوف يؤثرون إيجاباً عمى الطالب األسوياء
بالنصح واإلرشاد وزيادة دافعيتيم لمتكامل مع أقرانيم المعاقين فالطالب قد يحط من عزيمة
الطفل المعاق أو يجعمو يرفض المدرسة إذا كان ىناك نظرة سمبية تجاىو أو سخرية وتيكم
عميو أو حتى عدوانية كل ىذه األفعال والسموكيات سوف تؤدي إلى نفور وتباعد ما بين
الطفل السوي وذوي االحتياجات الخاصة اذ أن العنف عند األطفال في المدارس يعد إحدى
المشكالت

السموكية االجتماعية التي تحدث باستمرار بين األطفال في مواقف الحياة
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المدرسية المختمفة .ولعل أحد األسباب التي تميد ليذه المشكالت ىو نقص كفاية القدرات
المعرفية لبعض األطفال وعجزىم في إدراك وتفسير المواقف السموكية ألقرانيم المسببة
لالستفزاز بقصد أو غير قصد ،ونتيجة لذلك فقد تحصل العديد من المواجيات العدائية التي
ينجم عنيا أضرار نفسية وبدنية لعدد من األطفال (حجة .) 2 :5101،فكثي ار ما نجد بعض
الطمبة يميمون لالعتداء أو المشاجرة والمشاكسة ،ويجدون لذة في ذلك وذلك لعدة اسباب منيا
االعاقة التعميمية وكون الطفل غير قادر عمى الدفاع عن نفسو (.الصايغ  .) 5110،لقد
تأرجحت نتائج كثير من الدراسات والبحوث في ىذا الصدد فمنيا من أكد وتناول االنعكاسات
االيجابية لمدمج عمى كل من األطفال ذوي اإلعاقات والعاديين.
ان الباحثة من خالل عمميا في مركز ابحاث الطفولة واالمومة  ،باعتبارىا من ذوي
االختصاص في ىذا المجال  ،ومن خالل دراستيا االستطالعية عمى مجموعة من االطفال
الذين يعانون من صعوبات تعميمية عددىا (  ) 1رياض ( ممحق  ، )0 ،وجدت ان التالميذ
يعانون من عنف من قبل االطفال االسوياء والمعممة ايضاً وىذا ما اكدت عميو االميات من
خالل توجيو سؤال مفتوح اليين ىل يعاني طفمك من أي عقبات في مدارس الدمج؟  ،كما
رات الباحثة قمة الدراسات العربية واالجنبية ( في حدود عمميا) حول موضوع ( العنف
المدرسي الموجو ليذه الفئة في المدارس الدامجة ) وذلك من خالل بحثيا المتواصل عن اىم
الدراسات التي طرقت حوليا تمك االسباب مجتمعة دفعت الباحثة الى اختبار كتابة ىذا
البحث  ،ليكون احد الجوانب الميمة في مجال التربية الخاصة واالىتمام بذوي االعاقات
التعميمية ومن خالل ما تم عرضو  ،يمكن تمخيص مشكمة البحث كاالتي -:
هل يواجه االطفال ذوي االعاقات التعميمية العنف في مدارس الدمج ؟
اهمية البحث
 -0تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا النظرية من أىمية الفئة المستيدفة وىي فئة طمبة ذوي االعاقات
التعميمية التي التزال مجيولة في مجتمعنا  ،وىم طمبة قد يساء الييم بسبب عدم فيميم؛
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فيعدون أنيم من ذوي القدرات العقمية المتدنية ،عمى الرغم مما أظيرتو نتائج الدراسات إلى أن
ذوي االعاقات التعميمية لدييم قدرات قد تفوق أحياناً قدرات الطمبة العاديين,
 -5خطورة االعاقات التعميمية بالمقارنة مع خطورتيا بالنسبة لمطفل العادي  ,كونيا تعود إلى
عوامل داخمية المنشاء  ,دون أن تترك مظاىر خارجية واضحة عمى الطفل  ,مما يجعمو
عاج اًز عن الدفاع عن نفسو و ضحية سيمة لمعنف بأشكالو.
 -1كما تبرز األىمية النظرية ليذه الدراسة من خالل تناوليا ألحد الموضوعات التربوية الميمة،
وىو العنف المدرسي الذي انتشر في المجتمع العربي كغيره من المجتمعات مما ينبي بقدوم
خطر يداىم المجتمع وقد أظيرت الدراسات العالمية أن االطفال ذوي اإلعاقات معرضين
لمعنف واإلىمال بنسبة تصل إلى  0.1ضعف األطفال غير المعاقين ،وأظيرت إحدى
الدراسات أن  %21من األطفال ذوي اإلعاقات النفسية يتعرضون لإلساءة الجنسية في فترة
ما من حياتيم ،ودراسة أخرى بينت أن  %11من كل الذين يعانون من صمم أفصحوا ،لدى
التواصل معيم بشكل جيد ،عن تعرضيم لشكل من أشكال اإلساءة أثناء طفولتيم عما
يتعرض لو الطالب من عقاب بدني أو لفظي بحجة التأديب ,أو بحجة التربية و التعميم(.

جيشان  ،ب ت)
أهداف البحث
لمتعرف عمى مستوى العنف المدرسي نحو التالميذ ذوي االعاقات التعميمية وفقا
لمجالي ( عنف المعمم نحو التمميذ المعاق  ،عنف التمميذ العادي نحو التمميذ المعاق.
حدود البحث
الحد الموضوعي :اقتصرت الدراسة عمى العنف الموجو لمطفل ذو االعاقة التعميمية (
صعوبات بالقراءة .وصعوبات بالكتابة .وصعوبات بالتيجئة والتعبير الكتابي .صعوبات
بالحساب ).من قبل االطفال العاديين والمعممين في المدارس الدامجة من وجية نظر ام
الطفل
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الحد المكاني -:اجريت ىذه الدراسة في محافظة ديالى  /قضاء بعقوبة.
الحد الزماني -:اجريت ىذه الدراسة في العام 5102-5102
الحد البشري -:تم اختيار (  ) 011اماً و بصورة قصدية  ،بواقع (  ) 21تمميذ من الذكور
 ،و (  )21تمميذا من االناث وتم اختيارىم وذلك لتواجدىم المستمر في المدارس فضال عن
رغبة االميات في التعاون مع الباحثة.
مصطمحات البحث
أي فعل او
أي فعل يعوق نمو الطفل النفسي و البدني  ,أو ّ
تعريف جال Gallلمعنف ىو ّ
امتناع عن الفعل يعرض سالمة الطفل و صحتو البدنية و الذىنية و النفسية و االجتماعية و

الروحية و عمميات نموه المختمفة لمخطر"( .أمين)0222,
العنف المدرسي -:وعرفو الرفاعي بانو  :السموك اليجومي المنطوي عمى االكراه وااليذاء ،
اي ان الفرد يتصف باالندفاع واليجوم وضعف ضبط نوازعو والسعي وراء اكراه االخر،
وايقاع االذى بو أو سمب شيء او مسو بالتخريب والتعطيل (..الرفاعي )550 :0212،
االعاقات التعميمية عرفيا كيرك ( : )Kirk,1969وجود اطفال لدييم اعاقات تعميمية ناتجة
عن اضطراب في جانب او اكثر من العمميات النفسية التي ليا عالقة بالفيم والمغة الشفوية
المنطوقة او المكتوبة وليا اعراض تتمثل في االنتباه والتفكير والقراءة والكتاب والتيجية
والحساب حيث ال تشمل ىذه االضطرابات االطفال ذوي االعاقات االخرى عمى الرغم من ان
ىذه االعاقات قد تكون مرافقو ليؤالء االطفال اضافة الى صعوبات التعمم .
الطفل غير العادي(أو ذو االعاقات التربوية ) :ىم جميع األطفال الذين تتوافر فييم حاالت
تعتبر انحرافا واضحا عن المتوسط الذي يحدده المجتمع في القدرات واإلمكانيات العقمية او
العممية او االنفعالية او االجتماعية أو الحسية أو الجسمية أو الصحية بحيث يترتب عمى ىذا
االنحراف نوع خاص من التربية وطابع خاص من الخدمات حتى يتمكن ىؤالء األفراد من
تحقيق واظيار أقصى ما عندىم من قدرات .عمى ضوء ذلك التحديد ,يمكن ان نقسم األطفال
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غير العاديين الى قسمين  ,األول أطفال منحرفين عن االتجاه العام سمبيا (كالمعاقين) واآلخر
أطفال منحرفين عن االتجاه العام إيجابيا (كالموىوبين) ,وسوف تركز الدراسة عمى القسم
األول دون اآلخر( .عيد. )5110،
الدمج -:ىو أسموب تربوي يتم من خاللو إلحاق الطفل المعاق مع الطفل العادي
بالمدارس العامة التي يمارس من خالليا مختمف األنشطة التربوية بما فييا التعميمية
واالجتماعية( .االشقر)5111،
ويعرف الدمج بأنه :مفيوم يتضمن وضع األطفال غير العاديين مع األطفال
العاديين في الصف العادي بشكل مؤقت أو دائم بشرط توفير عوامل تساعد عمى إنجاح ىذا
المفيوم (.الروسان )52 :0212،
ادبيات البحث
نالت فئة االطفال ذوي االعاقات التعميمية اىتماماً كبي اًر حيث إنيا مشكمة مرتبطة
بكفاءة شريحة اجتماعية يمكن أن تسيم في بناء المجتمع وتطويره ،بدالً من أن تشكل عبئاً
عمييا ،ذلك من خالل ما تقدمة الدولة من برامج تربوية وتأىيمية تيدف إلى رفع مستوى
قدراتيم والوصول بيا إلى التكيف النفسي واالجتماعي والميني ،وتؤكد اإلحصائيات ومن
أىميا إحصائية األمم المتحدة بأن عدد المعاقين في العالم في تزايد مستمر ،وأن ذوي اإلعاقة
الذىنية يشكمون ما نسبتو  %00.2من عدد المعاقين (الحسن.)1 ،5113 ،
وان الطفل الذي يعاني من اعاقات تعميمية ىو طفل يعاني اضطرابا في العمميات
العقمية او النفسية االساسية التي تشمل االنتباه واالدراك وتكوين المفيوم والتذكر وحل
المشكمة يظير صداه في عدم القدرة عمى تعمم القراءة والكتابة والحساب وما يترتب عميو سواء
في المدرسة االبتدائية او فيما بعد من قصور في تعمم المواد الدراسية المختمفة لذلك يالحظ
اآلباء والمعممون ان ىذا الطفل ال يصل الى نفس المستوى التعميمي الذي يصل لو زمالؤه
360

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
من نفس السن عمى الرغم مما لديو من قدرات عقمية ونسبة ذكاء متوسطة او فوق المتوسطة،
ىذا ال يعني انو يعاني اعاقة عقمية او حسية (سمعية او بصرية) او حرمانا ثقافيا او بيئيا او
اضطرابا انفعاليا وتندرج االعاقات التعميمية من حيث الشدة من البسيطة الى الشديدة وقد
تظير صعوبات التعمم في واحدة او اكثر من العمميات الفكرية كاالنتباه والذاكرة واالدراك
والت فكير وكذلك المغة الشفوية وتظير عمى مدى حياة الفرد فميست مقصورة عمى مرحمة
الطفولة او الشباب  ،وقد تؤثر عمى النواحي اليامة لحياة الفرد كاالجتماعية والنفسية والمينية
وانشطة الحياة االخرى وقد تكون مصاحبة ألي اعاقة اخرى كما توجد لدى المتفوقين
والموىبين وتظير بين االوساط المختمفة ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً ( allen m.j& yen
. )w,n 1979;25
لذا بدأ العمل الجاد في البحث عن أساليب تربوية تحد من ىذه الظاىرة وتييئ ليم
فرصا شبيية ومتساوية لمفرص التي يتمتع بيا أقرانيم العاديين والتي من شأنيا ان تقربيم من
أسموب الحياة العامة في جميع جوانبيا  ,وبذلك يمكن تحويل ىذه الطاقة البشرية المعطمة الى
قوى منتجة تساىم مساىمة فعالة في عممية البناء فكانت فكرة اإلدماج -Mainstreaming
(المصطمح األمريكي) أو التكامل ( -Integrationالمصطمح البريطاني) وىو اتجاه جديد
وفمسفة تربوية لألطفال ذوي الحاجات التربوية الخاصة مفادىا ان المدرسة العامة ىي مكان
لتعمم كل التالميذ وان ثنائية النظام التربوي الذي يخصص تعميما عاديا لمغالبية من التالميذ
وتعميما خاصا لألقمية تحمل في طياتيا إغفاال لحق فئة من التالميذ في ان ينتظموا مثل
اقرانيم العاديين عمى المقاعد الدراسية في المدارس القريبة من منازليم ال بمعزل عنيم في
مراكز خاصة )Seruggest,m.1996) .وقد بحث العمماء عدة عوامل تؤدي إلى ظيور
إعاقات التعمم منيا عيوب في نمو مخ الجنين والعيوب الوراثية وتأثير التدخين والخمور
وبعض أنواع العقاقير ( تمبل)01 :5115,
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يرى الكثير من الميتمين والمتخصصين في مجال صعوبات التعمم بضرورة تصنيف
صعوبات التعمم وذلك حتى يمكن سيولة التعرف عمييا وتحديدىا وتشخيصيا والتعامل معيا
فصنفت الى-:
Developmental Learning Disabilities:صعوبات
تعمم نمائية
وىي اال عاقات التي تتعمق بوظائف الدماغ والعمميات العقمية التي يحتاجيا الطفل في
تحصيمو االكاديمي وىى الصعوبات التي أشير إلييا في تعريف الحكومة االتحادية بالعمميات
األساسية والتي Thinkingواضطرابات التفكير  Memoryوالذاكرة  Attentionتتمثل في
صعوبات االنتباه  Oral language Disordersواضطرابات المغة الشفييةDisorders
( الالال واخرون .)010 :5100،
ويشير الظاىر ( )531 :5113الى ان أي قصور في ىذه العميات سيكون لو تأثر
سمبي في اكتساب الطفل المغة والمعرفة والقراءة والكتابة (اعاقات تعميمية اكاديمية ) وان عدم
تعمميا يؤثر عمى تعمم التمميذ في المراحل الالحقة.
Academic Learning Disabilities:صعوبات
تعمم اكاديمية
ويشمل ىذا المصطمح عمى الصعوبات الخاصة بالقراءة – الصعوبات الخاصة
بالكتابة– الصعوبات الخاصة بالمنيجية والتعبير الكتابي والصعوبات الخاصة بالحساب.
ومع بداية التسعينيات إلى اآلن بدأ المدافعون عن الدمج في التوجو إلى ضرورة
التوسع في تطبيق ىذه الفمسفة لتشمل الطالب المعوقين بدرجة متوسطة وشديدة ،وتطور ىذا
المفيوم بحيث أصبح يركز عمى المدارس غير المتجانسة أو ما يسمى بمدارس الدمج
الشامل ،حيث يتم تعميم جميع األطفال – بغض النظر عن إعاقاتيم – مع توفير كل أشكال
الدعم الضرورية في بيئات المدارس العامة() السرطاوي والشخص وعبد الجبار)0211 ،
362

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
وقد دعم ىذا االتجاه بقوانين تكفل ذلك الحق لممعاق في عدد من الدول  ,فقد صدر
القانون العام األمريكي "التربية لجميع األطفال المعاقين " في عام  0212ليؤكد عمى ان
المعاق لو الحق في ان يتمقى التعميم العام المناسب المجاني من خالل برنامج تربوي فردي
يقدم لو في بيئة تربوية بعيدة ما أمكن عن القيد والعزلة المتوفرة في المؤسسات الخاصة وفي
بريطانيا أصدر المكتب االجتماعي لمديوان الممكي قانونا تربويا  ,تضمن فصال عن المعاقين
يدعو المناطق التعميمة في إنجمت ار وويمز إلى أن كل من ىو بحاجة إلى خدمات تربوية
خاصة بمن فييم المعاقين ان يتمقوىا في المكان المناسب الذي تقرره لجان متخصصة تضم
ولى أمر الطفل المعاق( .عميرة)5111،
وظيرت قضية الدمج نتيجة لالنتقادات التي وجيت إلى برنامج التربية الخاصة التي تعني
بعزل األطفال ذوي اإلعاقات التعميمية عن أقرانيم األطفال العاديين ،وينقسم الدمج األكاديمي
من حيث أشكالو إلى:
أ -الدمج المكاني  :حيث يتم تعميم األطفال المعاقين بالمدارس العادية ضمن صفوف أو
وحدات أو بحيث تشترك المدرسة الخاصة مع المدرسة العادية في البناء المدرسي فقط ،ولكن
لكل منيا نظام خاص ومنياج تعميمي ربما يكون مختمفا.
ب -الدمج االجتماعي  :ويتم في ىذا الشكل إشراك األطفال المعاقين بالصفوف الخاصة مع
األطفال الدارسين في مدارس عادية باألنشطة المختمفة كالمعب والرحالت وحصص معينة
أخري حسب ما تقتضيو الحاجة.
ج -الدمج الوظيفي  :يأتي ىذا الشكل بعد كل من الشكمين السابقين ،بحيث يتم دمج
األطفال المعاقين بصرًيا مع أقرانيم المبصرين وبنفس المنياج والبرنامج الدراسي سواء كان

ذلك كل الوقت أم بعض الوقت.
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ويعد الدمج تحديا أمام المعممين إلعداد أساليب تدريس فعالة تركز بصورة أكثر حول
الطفل وتقوم عمى المشاركة مما يفيد كافة األطفال حيث يكون المعممين أكثر فعالية في
فصول الدمج لتعميم وتدريب ىؤالء األطفال). ( Wallace,T et al . 2002
إيجابيات الدمج
يمنح الدمج األطفال ذوي الحاجات الخاصة فرصاً أكبر لقضاء وقت أطول مع األقران

-

العاديين.
يتفاعل الطفل ذو االحتياجات الخاصة خالل الدمج ويتعاون مع نماذج عادية من

-

األقران.
يستعيد الطفل ذو االحتياجات الخاصة من التفاعل القائم مع األقران العاديين خالل

-

عممية الدمج لتحسين وتطوير سموكو االجتماعي ومياراتو المغوية.
يفترض أن تتوفر المقاييس المالئمة والمكيفة لمطفل ذي الحاجة الخاصة في مدارس

-

الدمج لتجنب الطفل أخطاء التشخيص التي قد تحدث من جراء استخدام مقاييس غير مكيفة.
دمج األطفال ذوي الحاجات الخاصة في مدارس عادية ال يتطمب تكمفو مالية باىظة

-

مقارنة مع تكمفة المدارس الخاصة التي قد ترىق ميزانية الدولة.
يتطمب الدمج عدداً أقل من مدرسي التربية الخاصة مقارنة مع األعداد المطموبة

-

لممدارس الخاصة ،مما قد يساعد في حال عدم تواجد أعداد كافية من المتخصصين في
بعض الدول كالدول العربية مثالً.
-

يساعد الدمج في تحقيق تحصيل أكاديمي أكبر لألطفال ذوي الحاجات الخاصة.

-

يغير الدمج اتجاىات العاممين مع األطفال ذوي الحاجات الخاصة واألقران العاديين
خاصة ألولئك األطفال ذوي الحاجات البسيطة في الصفوف العادية(.الروسان : 0212،
)12
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وعمى الرغم من ىذه االيجابيات التي يحققيا الدمج إال أن ىناك نتائج كثير من
الدراسات والبحوث التدي تناولت انعكاسات الدمج السمبية عمى كدل مدن األطفال ذوي
اإلعاقات والعاديين ،
سمبيات لمدمج:
 قد يشعر الطفل ذو الحاجات الخاصة بالعزلة إذا لم يحصل عمى فرصة لمتفاعل بشكلمناسب مع األقران العاديين.
 قد يصاب الطفل باإلحباط في حالة استخدام التحصيل األكاديمي كمعيار أوحد لتقييم أدائوفي الفصل العادي.
 قد يفقد الطفل ذو الحاجات الخاصة االىتمام الفردي الذي يحصل عميو عادة في المدارسالخاصة في الفصول الخاصة.
 قد ال نجد أسرة الطفل ذو الحاجات الخاصة دعماً من أسر أخرى تعاني من نفس الوضع،حيث أن معظم األطفال في صفوف الدمج عاديون وال يشتركون مع الطفل الخاص في
حاجاتو الخاصة.
 قد يصاب الطفل ذو الحاجات الخاصة باإلحباط إذا ما تعرض لضغط من أسرتو لتحصيلأداء ومستوى ساد لألقران العاديين في الفصل العادي.
وبناء عمى ما جاء في ىذه األبعاد المختمفة إليجابيات وسمبيات الدمج نستطيع القول
بأن الدمج ىو إجراء تربوي متطور لألطفال ذوي الحاجات الخاصة إذا ما أخذ بعين االعتبار
كل العوامل والعناصر اليامة لنجاح تطبيقو .كما أنو من الميم أيضاً دراسة كل االحتماالت
السمبية لتي قد تبرز قبل بداية تطبيقو لتجنبيا قدر المستطاع إن أمكن (.الخشرمي :5111،
)31
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الدراسات السابقة
واجريت العديد من الدراسات التي اكدت عمى اىمية عمميو الدمج ونجاحيا فقد بينت
دراسة الموسى( )5111من خالل مراجعتو المستفيضة لألدبيات والدراسات التي تناولت
انعكاسات الدمج بأنو يشكل وسيمة تعميمية مرنة يمكن من خالليا زيادة وتطوير وتنوع البرامج
المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقات وزيادة فرص التقبل االجتماعي لألطفال ذوي اإلعاقات من
قبل اقرانيم .كما تساعد عممية الدمج األطفال ذوي اإلعاقات عمى تحقيقيم إلنجا اًز أكاديميا
مقبوال بدرجة كبيرة خاصة في ميا ار ت الكتابة والمغة االستقبالية ويقدم ليم الفرص التعميمية
والنماذج االجتماعية
اما دراسة كاشف و عبد الصبور ( )0221

حيث قومت ىذه الدراسة تجربة دمج

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع أقرانيم العاديين في بعض مدارس التعميم العام
بمحافظة الشرقية ،وبينت نتائج الدراسة أن التجربة كانت ذاتية ،واعتمدت نظام الدمج
الجزئي ،كما بينت النتائج أيضا أن أىم العوامل اإليجابية لمتجربة ىو تشجيع أولياء أمور
المعاقين عمى إلحاق أبنائيم بالمدرسة العادية وعدم عزليم عن المجتمع ،وأن أىم العوامل
السمبية ىي قمة عدد المتخصصين في مجال التربية الخاصة وكذلك االتجاىات السمبية من
قبل القائمين عمى العممية التربوية نحو اإلعاقة والمعاقين.
واثبتت العديد من الدراسات االتجاىات السمبيو نحو دمج ذوي االعاقات التعميمية
مع العاديين منيا دراسة السرطاوي5995،الى معرفة اتجاىات المعممين والتالميذ نحو دمج
المعاقين في القاىرة ومعرفة أي فئات االعاقة اكثر تقبال لمدمج في الصفوف العادية ،وقد
بينت نتائج الدراسة ان اتجاىات المعممين والتالميذ نحو برنامج الدمج تتسم بالسمبية ،كما
اوضحت نتائج الدراسة ان اكثر االعاقات تقبال لمدمج ىي االعاقات البسيطة يمييا االعاقات
الحسية ثم االعاقات الناتجة عن االضطرابات السموكية.
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وفي دراسة قام بيا الغازو ودودين والقريوتي  5111لمتعرف عمى اتجاىات الطالب
 في الكميات التي تزود المدارس بالمعممين  -نحو األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة فياألردن واألمارات العربية المتحدة من خالل توزيع استمارات بحثية عمى طالب ثالث
جامعات أردنية وجامعة أماراتية بعدد اجمالي وصل الى  221طالبا وطالبة .وقام الباحثون
باستخدام مقياس يوكر لإلتجاىات نحو األشخاص المعاقين ،ووجدوا أن اتجاىات المعممين
سمبية نحو ذوي االحتياجات الخاصة ،بمتوسط في المقياس قدره  25نقطة .وبمقارنة العينة
التي تمثل األردنيين مع العينة التي تمثل األمارتيين ،اتضح وجود فارق ،مما يشير الى أن
الطالب األردنيين ىم أكثر ايجابية نحو المعاقين من زمالئيم من الطالب في دول األمارات
المتحدة

العربية
))Alghazo, Emad, Hamzah Dodeen and Ibrahim Algaryouti:2000
وأوضحت دراسة

 )1981 (Grottibأن التالميذ العاديين يرفضون أقرانيم المعاقين

معيم بالفصل بدرجة تفوق كثي اًر رفضيم ألقرانيم المعاقين بالفصول الخاصة بيم فى المدرسة ،

كما أكدت دراسة

)0211( Sipersteinعمى أن التالميذ العاديين الذين لدييم اتجاىات

ايجابية نحو أقرانيم المعاقين ذىنياً فى ممارسة النشاط  ،ىم االكثر تقبالً ليم بالنسبة لدمجيم

معيم فى الفصل الدراسى .وتشير دراسة

نصر( )0222الى أن المشكالت االجتماعية

والسموكية والنفسية والصحية من أكثر المشكالت التي يتعامل معيا األخصائي االجتماعي في
مجال المعاقين .كما تطمعنا دراسة الخطيب( )0221عمى معارضة المعممات والعاممين لنظام
دمج المعاقين فى دولة االمارات  ،واعتقادىم بأنو غير مفيد بالنسبة لمتالميذ المعاقين والتالميذ
العاديين.
منهجية البحث واجراءاته
اعتمدت الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي وذلك ألنو يتناسب وطبيعة البحث الحالي
والذي ييدف إلى جمع المعمومات الدقيقة عن الظاىرة موضوع البحث ومن ثم العمل عمى تفسير
االستنتاجات وتحميميا من اجل الوصول إلى حل لمشكمة الدراسة ( المنسي .)11 ،0221 ،
ا -مجتمع البحث  -:تكون مجتمع البحث من جميع االطفال ذوي االعاقات التعميمية في
مدارس الدمج لمحافظة ديالى لمعام الدراسي (  ) 5102- 5102اذ تكون من (  ) 033طفل
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في الصفوف الخاصة بواقع ( )21ذكور و ( )12اناث ،و ( )015في غرف المصادر بواقع
( )20ذكور و ( )10اناث.

اقتصر مجتمع البحث عمى اميات التالميذ ذوي االعاقات

التعميمية.
 -5عينة البحث  -:تم اختيار (  ) 011اما بصورة قصدية  ،بواقع (  ) 21تمميذ من الذكور
 ،و (  )21تمميذا من االناث  ،والجدول (  )0يوضح ذلك .
جدول (  )0توزيع عينة البحث
عدد التالميذ
ت

الصف

الذكور

االناث

المجموع الكمي

-0

االول

51

51

01

-5

الثاني

51

51

01

-1

الثالث

51

51

01

-3

الرابع

51

51

01

-2

الخامس

51

51

01

51

51

511

 -3اداة البحث  -:نظ ار لعدم توفر اداة لقياس العنف المدرسي الموجو نحو التالميذ ذوي
االعاقات التعميمية ( محمية او عربية )  ،وعدم وجود مقياس مقنن عمى البيئة العراقية – في
حدود عمم الباحثة  ،فقد تطمب االمر منيا بناء ىذا المقياس وفقا لمخطوات االتية -:
ا -خطوات بناء المقياس  -:يشير الن وين ) ( Allen & Yen , 1979الى ان عممية بناء
اي مقياس يجب ان يمر بخطوات اساسية ىي:-
اوال -التخطيط لممقياس.
ثانيا – صياغة فقرات المقياس.
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ثالثا -اجراء تحميل الفقرة.
رابعا – استخراج صدق وثبات المقياس( Allen & Yen , 1979 : 118 – 119 ) .
اوال – التخطيط لممقياس  :اجري التخطيط لممقياس في ضوء مراجعة االدبيات السابقة التي
اشارت الى العنف المدرسي الموجو نحو التالميذ ذوي االعاقات التعميمية  ،باإلضافة الى خبرتيا
كمتخصصة وتدريسية في مجال االمومة والطفولة .
ثانيا  -صياغة فقرات المقياس  -:تم وضع فقرات ىذا المقياس بحيث بمغ عدد فقراتو () 01
فقرة  ،ومن اجل اعتماد ىذا المقياس لمتطبيق  ،تم ما يمي:-
 -1طريقة بناء المقياس  -:اعتمد البحث طريقة ( ليكرت ) وىي احدى الطرق المتبعة في
بناء المقاييس في مجال عمم النفس ) ، ( Mehrens & Lehmann , 1984 : 241اذ
وضع في بناء المقياس ثالث بدائل ىي ( ينطبق عميو دائما  ،ينطبق عميو احيانا  ،ال ينطبق
عميو )  ،والتي تقابميا ثالث اوزان ىي ( ، ) 0 ، 5 ، 1كما وضع في المقياس الحالي مجالين
وىما  ( :مجال عنف المعمم نحو التالميذ المعاق  ،ومجال عنف التالميذ العادي نحو التالميذ
المعاق )  ،اذ تم تحديد (  ) 1فقرات لممجال االول  ،و (  ) 2فقرات لممجال الثاني
 -5اعداد تعميمات المقياس  -:روعي عند اعداد التعميمات ان تكون سيمة ومفيومة وتؤكد
ضرورة اختيار البديل المناسب  ،حتى يتمكن المجيب من االجابة عمييا بسيولة  ،كما اوضحت
الباحثة لالميات بان ال حاجة لذكر االسم  ،الن االستبانة ألغراض البحث العممي.
 -1تصحيح المقياس -:

تم تصحيح االجابات عمى فقرات المقياس باالوزان الثالثية (

 ، )1،5،0وبذلك بمغت اعمى درجة لممقياس ( ، ) 20وادنى درجة ( ، ) 01والمتوسط الفرضي
(.) 13
 -3الصدق الظاهري  -:ومن اجل امكانية تطبيق فقرات المقياس عمى عينة البحث  ،قامت
الباحثة بعرض المقياس البالغة ( ) 01عبارة عمى مجموعة من الخبراء بمغ عددىم ( ) 01خبي ار
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 ،وبعد ىذه االجراء وجدت الباحثة بان ىناك اتفاق عمى ابقاء جميع الفقرات  ،اذ نالت الفقرات
نسبة (  ) %11فما فوق  ،وبذلك تحقق الصدق الظاىري لممقياس الحالي.
ثالثا :اجراء تحميل الفقرة  -:لغرض الحصول عمى بيانات يتم بموجبيا تحميل الفقرة لمعرفة
قوتيا التمييزية بيدف اعداد المقياس بشكمو النيائي بما يتالئم وخصائص المجتمع المدروس ،
واىداف البحث  ،قامت الباحثة بتطبيق اداة البحث عمى عينة البحث المكونة من ( ) 011اما ،
وقد اعتمدت الباحثة في تحميل الفقرات اسموب العينتين المتطرفتين  ،وبعد ان صححت
استمارات العينة البالغة (  ) 011استمارة عمى وفق االوزان المعطاة  ،رتبت الدرجات تنازليا من
اعمى درجة الى ادنى درجة  ،واختيرت نسبة ال ( ) % 51العميا  ،وال (  ) %51الدنيا ،
وبذلك تم تحديد مجموعتين بأكبر حجم واقصى تمايز ممكن.
وعميو قامت الباحثة باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقمتين الختبار الفرق بين
متوس طي درجات المجموعتين العميا والدنيا عمى كل فقرة من فقرات المقياس  ،وقد تبين ان كل
الفقرات مميزة عند درجة حرية ( ) 25ما عدا الفقرة (  ، ) 05اي الفقرة (  ) 1من مجال عنف
التالميذ العادي نحو التالميذ المعاق  ،عند مستوى داللة ( ، ) 1،12والقيمة الجدولية ( 5،50
)  ،والجدول (  ) 5يوضح ذلك .
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جدول () 0القوة التمييزية لفقرات مقياس العنف المدرسي نحو التالميذ ذوي االعاقات
التعميمية
رقم الفقرة

معامل التمييز

رقم الفقرة

معامل التمييز

-0

2،50

-01

2،31

-5

2،11

-00

3,12

-1

2،22

-05

1،51

-3

1،23

-01

3،21

-2

1،12

-03

1،00

-2

2،13

-02

2،22

-1

00،21

-02

00،21

-1

1،12

-01

2،20

2

1،22

رابعا – مؤشرات الصدق والثبات
 -0الصدق  -:يشير مفيوم الصدق الى الدقة التي يقيس فييا االختبار الغرض الذي وضع
ىذا االختبار من اجمو ( الظاىر  . ) 011 : 0222 ،ومن اجل استخراج الصدق لممقياس
اعتمدت الباحثة عمى الصدق البناء وكاالتي-:
صدق البناء  -:ويقصد بو تحميل درجات المقياس استنادا الى البناء النفسي لمظاىرة المراد
قياس ) ، ( Stanley & Hepkins , 1972 : 111وقد تحقق ذلك من خالل عالقة درجة
الفقرة بالدرجة الكمية لكل مقياس )  ، ( Lindquist , 1951 : 28وفي ضوء ىذا المؤشر ،تم
االبقاء عمى الفقرات المقياس التي اظيرت معامالت ارتباط جيدة بالدرجة الكمية لممقياس الحالي
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)  ،( Anastasi , 1976 :154وكذلك عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال  ،وعالقة المجال
بالدرجة الكمية  ،وعد المقياس الحالي صادقا بنائيا وفقا ليذا المؤشر .
وقد تحقق ىذا النوع من الصدق  ،حينما استعمل معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة
االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لكل مقياس  ،وقد فحصت داللة االرتباط وتبين انيا
دالة عند مستوى داللة ( ، ) 1,12ودرجة حرية (  ، ) 25والقيمة معامل االرتباط الجدولية (
 ، ) 1,113وكما ىو موضح في الجداول ( . ) 2 ، 2 ، 3 ، 1
ا -عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس -:
جدول () 1
معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكمية لمقياس العنف المدرسي
رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

-0

1,11

-01

1,23

-5

1,12

-00

1,32

-1

1,22

-05

----

-3

1,31

-01

1,22

-2

1,21

-03

1،11

-2

1,12

-02

1,11

-1

1،31

-02

1،31

-1

1،12

-01

1،12

-2

1،22
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ا -عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممجال -:
جدول ()4
معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكمية لممجال االول
( عنف المعمم نحو التمميذ المعاق )
معامل

رقم الفقرة
االرتباط
-0

1,10

-5

1,20

-1

1,20

-3

1,31

-2

1,12

-2

1,21

-1

1،22

-1

1،11
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جدول ()5
معامل االرتباط بين الفقرة والدرجة الكمية لممجال الثاني
( عنف التمميذ العادي نحو التمميذ المعاق )
معامل

رقم الفقرة
االرتباط
-0

1,21

-5

1,31

-1

1,21

-3

1,11

-2

1,33

-2

1,20

-1

1،15

-1

1،22

 -5الثبات -:
يعرف الثبات بانو اتساق في نتائج المقياس) ، ( Marshall , 1972 : 104ويمكن
التحقق من ذلك اذا كانت فقرات المقياس تقيس السمة نفسيا ( Holt & Irving , 1971 :
) ، 60ولقد تم استخراج ثبات المقياس بطريقة معامل الفا لالتساق الداخمي  ،اذ تعتمد ىذه
الطريقة عمى اتساق اداء الفرد من فقرة الى اخرى ( ثورندايك و ىيجن ، ) 12 : 0212 ،
وألجل استخراج الثبات بيذه الطريقة خضعت استمارات عينة التحميل االحصائي (  ) 23استمارة
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لمعادلة الفا وقد بمغ معامل الثبات لممقياس (  ، )1,11وىو معامل ثبات جيد لممقياس .كما
استخرجت الباحثة معامل الثبات لممجالين االول والثاني وكاالتي -:
ا -المجال االول (عنف المعمم نحو التمميذ المعاق ) قد حصمت عمى نسبة ثبات ( .) 1,12
ب -المجال الثاني (عنف التمميذ العادي نحو التمميذ المعاق ) قد حصل عمى نسبة ثبات (
.) 1,15
الوسائل االحصائية:-
 -0االختبار التائي لعينتين مستقمتين ( مايرز .) 122 : 0221 ،
 -5معامل ارتباط بيرسون ( فيركسون .) 21 : 0220 ،
 -1معادلة الفا كرونباخ لمثبات ( االنصاري . ) 10 : 5111 ،
-0

االختبار التائي لعينة واحدة (عودة والخميمي . )501 : 0211 ،
عرض النتائج -:
لمتعرف عمى مستوى العنف المدرسي نحو التالميذ ذوي االعاقات التعميمية وفقا لمجالي
( عنف المعمم نحو التمميذ المعاق  ،عنف التمميذ العادي نحو التمميذ المعاق )  ،قامت الباحثة
باستخراج متوسط العينة ودرجة االنحراف المعياري لألداة  ،وعند مقارنتيما مع المتوسط الفرضي
باستخدام االختبار التائي لعينة واحدة تبين ان القيمة التائية المحسوبة لكال المجالين اكبر من
القيمة الجدولية والتي تساوي ( ، )0،22وىذا يوضح ان الفرق دال عند مستوى داللة () 1,12
 ،ودرجة حرية (  ، ) 032مما يظير بان المستوى العنف المدرسي كان مرتفع جدا  ،والجدولين
(  )2،1يوضحا ذلك.
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جدول () 6
نتائج الفروق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي عمى اداة البحث في المجال االول
العينة

عدد

متوسط

المتوسط

االنحراف

العينة

العينة

الفرضي

المعياري

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

العنف المدرسي
من قبل المعمم
نحو التمميذ

011

55،25

02

05,11

2،11

0،22

المعاق
وذلك بسبب االتجاىات السمبية نحو االطفال ذوي االعاقات التعميمة في مدارس
الدامجة من قبل المعممين و في كثير من األحيان نحترم الطالب الناجح فقط وال نعطي أىمية
وكياناً لمطالب الفاشل تعميمياً .الطالب الذي ال يتجاوب معنا وىذا عكس الدور المناط بيو
فالمعمم يمعب دو ار ممي از في تقوية أو فتور الدافع لمتحصيل و التنافس لدى األطفال ،
فالمعمم الممتزم يستطيع مساعدة األطفال عمى اكتشاف قدراتيم والتخفيف من إحساس العجز
وا لقصور الذي يعانيو متخمفوىم  ،أما المعمم الميمل نفسو يعد نموذجا لتالميذه يقمدونو في
تعامميم مع بعضيم  .واألطفال الذين يشاىدون المعمم يسخر من االطفال ذوي االعاقات
التعميمية و يحتقرىم فيم أكثر ميال ألن يتبعوا األسموب نفسو مع زمالئيم من ذوي االعاقات
.
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جدول ( ) 7
نتائج الفروق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي عمى اداة البحث في المجال الثاني
العينة

عدد

متوسط

المتوسط

االنحراف

العينة

العينة

الفرضي

المعياري

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

العنف المدرسي
من قبل التمميذ
العادي

011

52،51

02

01,53

05,12

0،22

نحو التمميذ
المعاق
رغم أن مجتمعنا يمر في مرحمة انتقالية ،إال أننا نرى جذور المجتمع المبني عمى
السمطة األبوية ما زالت مسيطرة .فنرى عمى سبيل المثال أن استخدام العنف من قبل األخ
الكبير أو المدرس ىو أمر مباح ويعتبر في إطار المعايير االجتماعية السميمة ،وحسب
النظرية النفسية -االجتماعية فإن اإلنسان يكون عنيفاً عندما يتواجد في مجتمع يعتبر العنف
بناء عمى ذلك تعتبر المدرسة ىي المصب لجميع
سموكاً ممكناً ،مسموحاً ومتفقاً عميوً .

عنفون من قبل األىل والمجتمع المحيط بيم إلى
الم ّ
الضغوطات الخارجية فيأتي الطالب ٌ

المدرسة ليفرغوا الكبت القائم بسموكيات عدوانية عنيفة فضالً عن عدم قدرة التمميذ ذو
االعاقات التعميمية في الدفاع عن نفسية مما يجعمية ضحية او فريسة التنمر ووسيمة تفريغ
انفعالي عمى ذلك الطفل الذي في االصل اتجاىاتو واتجاىات معمميو سمبية نحوه عمى الرغم
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ان االعاقات ال تعميمية وعدم قدرة الطفل في الدفاع عن نفسو ليست سببا ليكون ضحية ليذا
الطفل المعنف.
(معممين-طالب) و( طالب-طالب ) ىذه النقاط أشار بتسميتيما بالعنف المدرسي حيث
جزء كبير متاثر بالعنف من نظام المدرسة ومضطرب وتسوده حالة من عدم االستقرار
واليدوء ،ويظير واضحاً عدم القدرة عمى السيطرة عمى ظاىرة العنف المنتشرة بين الطالب
أنفسيم أو بينيم وبين معممييم.
التوصيات
 -0لمحد من العنف المدرسي يجب اخضاع المعممين والطمبة الى برامج ارشادية لتقبل الطفل ذو
االعاقات التعميمية ومحاولة مساعدتو عمى تقبل اعاقتو ومساعدتو في التغمب عمييا.
 -5تفعيل دور االعالم بالتوعية بأىمية الدمج المجتمعي وضرورة تكوين االتجاىات االيجابية
لمطفل ذوي االعاقات التعميمية لدى االسر العراقية من اجل تربيو ابنائيم االسوياء عمى تقبل
المختمف.
 -1وضع قانون صارم لمتعامل مع حاالت االساءة لمطفل ذو االعاقة التعميمية في المدارس
الدامجة
 -3القيام بورش وندوات ودورات تدريبيو تيدف الى تنمية تقبل االخر ( المختمف) لدى االطفال
التالميذ والمعممين.
المقترحات
 اجراء دراسة ىدفيا تعديل اتجاىات المعممون نحو االطفال ذوي االعاقات التعميمية. اجراء دراسة ىدفيا تعديل اتجاىات االطفال العاديين نحو االطفال ذوي االعاقات التعميمية.-

اجراء دراسة ىدفيا معرفة الواعز الديني واثره في تقبل المختمف.
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المصادر
 -0أبو شعيرة ،خالد محمد( :)5112مدخل الى عمم التربية .ط ،0مكتبة المجمع العربي لمنشر.
 -5األشقر ،مريم .)5111(،دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع ،المركز الثقافي
االجتماعي بالجمعية القطرية لتأىيل ذوي االحتياجات الخاصة ،الدوحة.
 -1أمين ,سيى احمد( , :)0222المتخمفون عقمياً بين اإلساءة و اإلهمال  .القاىرة :دار قباء
لمطباعة والنشر
 -3االنصاري  ،بدر محمد (  : ) 5111قياس الشخصية  ،دار الحديث  ،القاىرة .
 -2تمبل ،ك )5115(،المخ البشري  ،مدخل الى دراسة السيكولوجيا والسموك ،ترجمة احمد ،
العدد  ،511عالم المعرفة  ،الكويت.
 -2ثورندايك وىيجن ( : )0212القياس والتقويم في عمم النفس والتربية  ،ترجمة عبد اهلل
الكيالني وعبد الرحمن عدس  ،مركز الكتب االردني  ،عمان  ،االردن .
 -1جيشان ،ىاني(ب ت) :اإلهمال والعنف ضد األطفال ذوي اإلعاقة  ،مؤسسات األمم المتحدة
في مواجية العنف

public.sharepoint.com/Pages/Disability_Violence.aspx

https://jahshan -1حجة  ،نسرين جميل عبد المطيف (  :)5101السموك العدواني لدى طالب المرحمة األساسية
في مدارس عتيل من وجهة نظر المعمم  ،تقرير تكميمي لمساق حل المشاكل التربوية  ،كمية
التربية والتكنولوجيا  ،جامعة فمسطين التقنية (خضوري)  ،فمسطين .
 -2الحسن ،حسن ( .)5113مشكالت دمج التالميذ المتخمفين عقمياً في المدارس االبتدائية
بالمممكة العربية السعودية .دراسة ماجستير غير منشورة ،جامعة الخميج العربي .مممكة
البحرين.
-01

الخشرمي ،سحر أحمد( :)5111المدرسة لمجميع ،دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

في المدارس العادية ،جامعة الممك سعود ،الرياض.
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والتوزيع ،اإلمارات العربية المتحدة0221 ،م.
-05

خفاجي ،فاطمة احمد(ب ت ) :في الصحة النفسية ،االسكندرية ،دار المعرفة الجامعية

،شبكة العموم النفسية العربية ،دار المسرة ،عمان  ،االردن.
-01

الرفاعي ،نعيم(  .) 0212الصحة النفسية  .دمشق .مطبعة خالد بن الوليد .ط

-54

الروسان ،فاروق( :)0212سيكولوجية األطفال غير العاديين مقدمة في التربية الخاصة.

-02

السرطاوي ،زياد :)0222(،اتجاهات المعممين والطالب نحو دمج االطفال المعاقين في

الصفوف العادية ،مجمة التربية المعاصرة ،العدد ( ،)11القاىرة.
-02

السرطاوي ،زيدان؛ وآخرون (  :) 0211أنماط الخدمة التربوية لممعوقين ودمجهم في

المدارس االبتدائية بمدينة الرياض .مركز البحوث  ،55التربوية ،كمية التربية ،جامعة الممك
سعود.12- 1 ،
-01

الصايغ  ،فالنتينا وديع سالمة ( :)5110فاعمية األنشطة الفنية في تخفيض حدة

السموك العدواني لدى األطفال في مرحمة الطفولة المتأخرة  ،أطروحة دكتوراه  ،كمية التربية
الفنية  ،جامعة حموان  ،ص.22-22
-01

الظاىر  ،زكريا محمد واخرون ( : ) 0222مبادئ القياس والتقويم في التربية  ،مكتبة

الثقافة لمنشر والتوزيع  ،عمان .
-02

سميمان ،عبدالرحمن سيد ( :)0221تربية غير العاديين وتعميمهم  ،القاىرة  ،مكتبة زىراء

الشرق .،ص ص . 051 ، 005-012 ، 11-10
-51

الدمج التربوي لممعاقين عقمياً بين التأييد والمعارضة ،الممتقى
عميرة ،صالح (ّ :)5111

الثاني لمجمعية الخميجية لالعاقة.
-50

عوده  ،احمد سممان والخميمي ،خميل يوسف ( :)5111االحصاء لمباحث في التربية

والعموم االنسانية  ،ط ، 5كمية التربية  ،جامعة اليرموك  ،دار األمل  ،االردن.
380

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد العاشر
-55

عيد ،ماجدة .)5110(،مناهج واساليب تدريس ذوي الحاجات الخاصة ،ط ،2عمان ،دار

الصفاء لمنشر والتوزيع.
-51

فيركسون  ،جورج  ،أي ( : )0220التحميل اإلحصائي في التربية وعمم النفس  ،ترجمة

د.ىناء العكيمي  ،بغداد ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ،الجامعة المستنصرية  ،دار
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-53

الكاشف ،ايمان فؤاد و محمد ،عبدالصبور منصور ( :)0221دراسة تقويمية لتجربة دمج

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديين بالمدارس العادية في محافظة الشرقية
 ،بحث منشور المؤتمر الدولي الخامس لمركز اإلرشاد النفسي ،جامعة عين شمس ص ص
.121-101:
 -52كوافحة ،تيسير مفمح( :)5113عمم النفس التربوي وتطبيقاته في مجال التربية الخاصة،
ط ،0عمان ،دار الميسرة .
-52

مايرز  ،ان (  : ) 0221عمم النفس التجريبي  ،ترجمة خميل ابراىيم البياتي  ،بغداد
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