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 الملخص

ل  اتجاهات المعلمين ن و دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في إلتعرف هدفت الدراسة ا

 ،ومعرفة مدى تقبلهم لعملية الدمج في ضو  بعض المتغيرات ،مدارس م افظة سلفيت ال كومية

إعاقة داخل أسرة  وذ طالب ووجود ،وال الة االجتماعية ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي ،)الجنس

 قامت بتطويرو  ،ولت قيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الت ليلي المعلم(.

المجال األول: خبرات المعلمين  ،وهي فقرة موزعة عل  ثالثة مجاالت 45)استبانه اشتملت عل  )

المجال  ،المجال الثاني: االتجاهات ن و الظروف البيئة الداعمة لدمج ذوي اإلعاقة ،وتدريبهم

وطبقت  ،الثالث: االتجاهات ن و الجوانب االجتماعية والنفسية في التعامل مع ذوي اإلعاقة وأسرهم

( من مجتمع %52.3)ومعلمة مثلت ما نسبته معلم (200الدراسة عل  عينة طبقية عشوائية بلغت )

في مدارس م افظة سلفيت  هاومعلمات ساسية الدنيامعلمي المرحلة األمن  (382الدراسة البالغ)

تم  ،وبعد عملية جمع االستبانات ،ال كومية وذلك حسب إحصائيات مديرية التربية والتعليم

م المتوسطات ال سابية والنسب المئوية واالن رافات المعيارية ومستوى معالجتها إحصائيا باستخدا

جميع فقرات االستبانة  نع وتوصلت الدراسة إل  أن الدرجة الكلية الستجابات المعلمين، الداللة

عدم وجود ، و (%66.4)هذه الفقرات نالمئوية الستجابات المب وثين ع حيث بلغت النسبة ،جابيةإي

فروق ذات دالة إحصائيا في اتجاهات المعلمين ن و دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في 
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إعاقة داخل  ذو طالب ووجود ،وسنوات الخبرة ،المؤهل العلميارس ال كومية تعزى لمتغيرات المد

ظهرت النتائج أن هناك فروق في اتجاهات المعلمين ن و دمج الطلبة من أسرة المعلم, في حين أ

ذوي اإلعاقة مع اقرانهم في مدارس م افظة سلفيت ال كومية تعزى لمتغير الجنس وكانت الفروق 

لصالا اإلناث, كذلك أشارت النتائج ال  وجود فروق في اتجاهات المعلمين ن و دمج الطلبة من 

وكانت الفروق لصالا فئة  في المدارس تعزى لمتغير ال الة االجتماعية ذوي اإلعاقة مع اقرانهم

الباحثة بإجرا  المزيد من الدراسات حول  أوصت ،وفي ضو  هذه النتائج ومناقشتها ن.المتزوجي

وتوفير غرف مصادر خاصة للطلبة  ،مسبقا لعملية الدمج هموتأهيلإعداد المعلمين و  ،فلسفة الدمج

 . اإلعاقةوزيادة ال وافز للمعلمين العاملين في مجال تعليم ذوي  ،ذوي اإلعاقة في المدارس

 المدارس الحكومية. ،الطلبة ذوي اإلعاقة،الدمج ،االتجاهات الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
 

This study aims to examinethe teachers' attitudes towards the integration of students 

with disabilities with their peers in the governmental schools of Salfit Governorate,and 

also to recognizethe level of their acceptance of this integration processon the basis of 

some variables: (gender, academic qualification, years of experience, marital status, and 

the existence of a student with disability in the teacher's family). 

For achieving the studyobjectives, the researcher used the analytical descriptive 

approach, and she developed a questionnaire which included (45) paragraphsdistributed 

into three fields. The first field: the experiences and training of teachers; the second 

field: the attitudes towards the circumstances and the environment which support the 

integration of people with disabilities; the third field: the attitudes towards the social 

and psychological aspects of dealing with people with disabilities and their families. 

The study was applied to a stratified random sampleconsists of (200) male and female 

teachers representing (52.3%) of the study population which consists of (382) male and 

female teachers of the lower primary stage at thegovernmental schools of Salfit 

Governorate, according to the statisticsof the Directorate of Education.  

After questionnaires were collected, they were statistically processed by using 

arithmetic means, percentages and standard deviations as well as level of significance. 

The study concluded thatthe total degree of teachers' responses to all paragraphs of the 

questionnaire was positive; as the percentage of participants’ responses to these 

paragraphs was (66.4%), and there were no statistically significant differences in the 

teachers' attitudes towards the integration of students with disabilities with their peers in 

governmental schools to be attributed to the variables of academic qualification and 

years of experience, as well as the existence of a student with disability in the teacher’s 

family.  

The findings indicated that there are differences in teachers' attitudes towards the 

integration of students with disabilities with their peers in the governmental schools of 

Salfit Governorateto be attributed to the gendervariable; as differences were in favor of 

females. Furthermore, the findings indicated that there are differences in teachers' 

attitudes towards the integration of students with disabilities with their peers in the 

governmental schools of Salfit Governorate to be attributed to marital status variable, 

and the differences were in favor of the “married” category. Based on discussing these 
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findings, the researcher recommended to carry out further studies on the philosophy of 

integration, preparing and qualifying teachers in advance with regards tothe integration 

process, providing special resource rooms in the schools for students with disabilities, 

as well as increasing incentives for teachers working in the field of education for people 

with disabilities. 

 

Keywords: attitudes, integration, students with disabilities, governmental schools 
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 الفصل الول

 خلفية الدراسة ومشكلتها

 ةمقدمة الدراس 1.1

سنوات والنبىىذ والضىىياع فىىي المىىن العزلىىة وال رمىىان واإلهمىىال  اإلعاقةوو ذ طلبةعىىان  ال     

يث يعزلون عن المجتمع العاديين، ح طلبةأنهىىم دون مستوى ال، كىىان ينظىىر إلىىيهم علىى  الماضية

عدا بعض الجمعيات التي  ،اإلعاقةذوي  الطلبة سلبية كثيرة لدى ا  رك آثار مر الذي يتوأسرهم، األ

ذوي  من كانت ترعى  قلة منهم من باب الشفقة، مما يضطر بعض األسىر إلى  إخفىا  أبنىائهم

 يه فمن الضىىروري ، وبنا   علالوصمة االجتماعية إل  األسرةوإنكارهم، وذلك حت  التتعرض  اإلعاقة

إال مىىن  ذلك لىىن يىىأتية دمجهىىم معهىىم، و ىىوم اول ،اإلعاقةت سىىين نظىىرة أفىىراد المجتمىىع إلىى  ذوي 

من الطلبة ذوي اإلعاقة مع أقرانهم  لشري ةهذه ا دمج ن و المعلمين جاهاتخىىالل التعىىرف علىى  ات

 ( 2014النجار والجندي،)والمدارس العامة المجتمعالعاديين في 

 فسرت اإلعاقة خرافيا قائمة  األولفقبل ظهور ال ضارات اإلنسانية وفي العصور البدائية      

األشخاص التخلص من  إل  أدىمما  ،بالشر والشؤم اإلعاقة قوى غيبية س رية تصيب ذوي  عل 

هذه الفئات ال  أنلقد كنت النظرة القديمة ترى  ،( 2004،نصر أبو)عناية تركهم بال  أو ذوي اإلعاقة

قد كانت هذه الفئات تعيش عل  هامش ف ،فهو ضئيل للغاية أملكان ثمة  وإذايرج  من ورائها  أمل

أو مؤسسات خاصة حت  تنتهي  ،يضعهم في مالجئ أو ،في مجتمع يتركهم وشأنهم ،ال ياة

 (. 2011،)العزالي واإلحباطلذلك  كانوا يعيشون في جو من الشعور بالدونية  ،آجالهم
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ت تاج إل   ،مجتمع بأكمله مسألةبل هي  ،فردية   مسألة  اإلعاقة ليست  ذوي  دمجمسألة إن 

 سلبيةللتقليل من آثار اإلعاقة ال ؛والقطاعات العامة والخاصة ،استنفار تام من جميع المؤسسات

 (.  2006،)عادلمنهاوال د

غير كاٍف في ميدان  مللتكيف مع مجتمعه هموتدريب هموتعليم اإلعاقةذوي  لبةتأهيل الطيعد       

لم يتعاون كل من المدرسة والمجتمع في مساعدته للتغلب عل   إذا ،التربية الخاصة ال ديثة

تكييف البيئة الطبيعية لتلبي احتياجاته من أيضاالصعوبات التعليمية التي تواجهه، والبد 

 ،االهتمام نالت البيئة الطبيعية ، لذلكون هناك تفاعل مستمر بين الطرفينومتطلباته حت  يك

تقوم عل  واقع أن هناك عوائق يصنعها اإلنسان في ي الت ،وائقالبيئة الم ررة من الع ولدت فكرةف

واإلسكان والمواصالت  ديلها في كل من المباني والمنشآتالبيئة، أو قد تكون موجودة ويجب تع

مناسبة لهذه الفئات للتفاعل مع المجتمع والبيئة  لتصبا ،من األجهزة الخاصة والعامةوغيرها 

الم يطة بهم بكل حرية، و ليسهل دمجهم في المجتمع بعد القيام بتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم 

العالقة في بعض الممارسات إلزالة الشوائب  ؛ووضع البرامج اإلعالمية المتكاملة والتعليمية

 .(2005 ،إبراهيم)الطبيعية شراكهم في العمل وال ياةإوتسهيل  ،تجاههم

ومن بين هذه  ،هاوأساليب ةاإلعاق ذوي  الطلبة وتشير الدراسات إل  تعدد أشكال رعاية     

 (. 2003كثير من دول العالم "أسلوب الدمج")سعيد،التي حظيت بانتشار واسع في األساليب 

ه ( وهذا ما تشير إلي3%اإلعاقة في أي مجتمع من المجتمعات ما نسبته ) وذو  شكلوي     

والجدير  ،خرالنسبة تختلف من مجتمع آل مع العلم أن هذه ،الدراسات واإلحصائيات المختلفة

أو األعداد من ذوي اإلعاقة ال يمكن تجاهل متطلبات حياتهم اليومية  هذه النسب أنبالذكر 

 .( 2014،)النجار والجنديكافة  ات المتاحة لهمات والقدر استثمار اإلمكانلك من خالل وذ
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رة ذوي اإلعاقة قد ،مية التي أجريت في ميدان اإلعاقةوقد أثبتت الدراسات النظرية والعل     

معن  ذلك أن و  ،وفقا إلمكاناتهم وقدرتهم ،ةإذا ما وجهت إليهم العناية الخاص ،عل  العمل المنتج

جتماعية ويتضا ذلك من خالل المواقف اال ،ذوي اإلعاقة لطلبةلوك اعل  س ا  كبير  لإلعاقة تأثيرا  

ويبدو ذلك في عجزه  ،ثر اإلصابة بسبب ضعف الذاتأل من ن إرادة هؤال  تضم أل ،المختلفة

 .(2000 ،قبة نفسه وتنفيذ القيود العالجية)الخطيبعن مرا

السالفة إجرا  ما يزيد عن خمسين دراسة تقارن بين الطالب ذوي  األعواملقد تم خالل      

في هم ؤ م احتوافي مقابل أقرانهم من ذوي اإلعاقة الذين ت ،اإلعاقات بمدارس التربية الخاصة

ي أو تقارن بين الذين يتعلمون في غرف مصادر بأقرانهم ذوي اإلعاقة ف ،مدارس التعليم العام

ولم تكن النتائج التي أسفرت عنها تلك الدراسات مؤيدة لبقائهم  ،بالتعليم العامالفصول العادية 

 .( 2008،هان وكوفمان)هاالنعزلين في مدارس التربية الخاصةم

م يواجه هذا النظا إالأن ،العاديين أقرانهممع  اإلعاقةذوي الطلبة نظام دمج  أهميةرغم      

 يواجهون العديد من المشكالت التي اإلعاقةو ذو  لطلبةاوال يزال  ،بعض الصعوبات في التطبيق

ت ومن بين هذه الصعوبا ،باإلحباطوتجعلهم يشعرون  ،دون دمجهم في المجتمع تقف حائال  

بعدم االندماج ال قيقي مع  اإلعاقةذوو  الطلبة حيث يشعر ،العزل في نظام الدمجبعض مظاهر 

في  اإلعاقةذوي الطلبة دمج  إشكاليةالدراسات التي تناولت  نكثير مكما تؤكد  ،العادين أقرانهم

 .Maccanchie, 2003))المدارس العادية

، نابع من حركة حقوق اإلنسان في مقابل ج في جوهره مفهوم اجتماعي أخالقيومفهوم الدم     

 ،جتماعيبغض النظر عن العرق، والمستوى االسياسية التصنيف والعزل ألي فرد بسبب إعاقته، 

فصول المدرسة العادية  وقتا  أطول في اإلعاقة وما قض  الطلبة ذو ، فكلوالمؤهل العلمي ،والجنس

د أوض ت نتائج ولق ،تقدمهم في سنوات الخبرةنيا  مع هْ زاد ت صيلهم تربويا  وم   ،في الصغر
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يمكن أن ي ققوا مستويات أفضل من  ،متوسطةبسيطة و  بدرجة الدراسات أن الطلبة ذوي اإلعاقة

 (.2004، الت صيل والمخرجات التربوية في الوضع التربوي العام)كيالني

من خالل وذلك  ،واألهل والمدرسة لبةهي مشكلة كبيرة يعاني منها الط اإلعاقةإن قضية      

إل  مظاهر الكفا ة والمساواة بالقصور والعجز أكثر من اإلشارة  اإلعاقةجتماعية لذوي الوصمة اال

إعطائهم الشعور بالدونية وبأنهم أقل قيمة  باإلضافةإل  بية مع إغفال قدراتهم كالعاديين،يجاواإل

وإحساسهم باأللم  ،الشعور باإلحباط وعدم تقديرهم لذاتهم إل من غيرهم، األمر الذي يؤدي  وقدرة

 (. 2007،علواني)النفسي والشعور بالخجل والعار ن و ذاتهم

 ةب رمانهم من فرص ،اإلعاقةذوي  طلبةلخدمات والوظائف والتعليم لليعتبر عزل او كما      

 ،ال ياة أوجهن دمجهم بالمجتمع وفي جميع إوخالفا لذلك ف ،  المجتمع والتفاعل معهالتعرف عل

ويوفر  ،وتأهيلهمالتسهيالت الخاصة إليوائهم  وإنشا المتعلقة باست داث  األعبا سيفيد في تخفيف 

لتالي إل  مما يقوم با ،ومجتمعهمذوي اإلعاقة  طلبةالبين  لفآوالتمن التكيف  بنا  عالقة ةفرص

اإلشراك والمشاركة يساهم في تقبل أدوار  أنبما يمكن ر و  ،معالقات الصداقة والتقدير والتفه   إقامة

بمن فيهم  اإلنتاجفي استثمار جميع قوى ويدعم توجهات المجتمع  ،في مختلف نواحي ال ياة

 ،)داودااإلنسانية التي حرم أغلبهم منه ت قيق كرامتهم مكانيةإويعزز  ،اإلعاقة وذو  األشخاص

2006 .) 

أفضل النتائج  ان صغيرة يكون لهأشارت العديد من الدراسات أن سياسة الدمج في س     

جميعا الطلبة ن ب يث يكو  2016), ودراسة)السويطي, 2014)كدراسة)بطاينة والرويلي,  ،يجابيةاإل

 ،كبيرا   ن رافات عن النمو اهتماما  وال يعيرون اال ،الفروق الفرديةون ويتقبل ،في سن زمني واحد

الطلبة ن إوبنا  عل  ذالك ف ،يستجيبون لبعضهم البعض بسهولة دون إجرا  المقارناتفالطلبة 

اإلعاقة ذو الطالب وهذا  ،ةيبطريقة أكثر طبيع ذوي اإلعاقةطلبة الالعاديين في هذا السن يستقبلون 
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في مرحلة  مالمعلومن جهة أخرى يقل العب  عل   ،ة في المدرسةيبصورة أكثر طبيعنه يأخذ مكا

مما يسما له بإعطا  األطفال الفرصة  ،ت صيلي ومناهج م ددة الروضة ألنه غير مطالب بكم  

 (. 2009،للتفاعل والتعامل ال ر المباشر)الجمال

الدمج  نوأ ،لجميع الفئات الخاصة ورئيسا   هاما  و  أساسيا   مطلبا  الطلبة ذوي اإلعاقة دمج  أصبا     

عل  ادة وال صول األسم  للص ة النفسية وهو الشعور بالسعهو السبيل الوحيد لت قيق الهدف 

 .( 2011،)عمردرجة مناسبة من جودة ال ياة

الرئيسية في التربية الخاصة المعاصرة في  األفكار أهممن دمج الطلبة ذوي اإلعاقة فقد كان      

ي ت د من مشاركة يستطيع المجتمع كسر ال واجز التدمج خالل ال فمن ،القرن ال ادي والعشرين

 (. 2013،نوكوفما هانهاال)العادية  أنشطةال ياةفي  ذوي اإلعاقةالطلبة

ير من العلما  والمهتمين في كثهتمام اب في المدارس العادية اإلعاقةذوي دمج  وقد حظي     

ن أن القاعدة األساسية التي تنادي بم وذلك انطالقا   ،وعل  مستويات مختلفة كافة أن ا  العالم

ت هم متساوون بال قوق الديمقراطية تفترض أن جميع األفراد داخل أي مجتمع من المجتمعا

 .( 2009،)القيروتيوالواجبات

ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في المدارس العادية  المعلمين ن و دمج الطلبةجاهات حيث تلعب ات     

ن الذين يؤمنون بتدني قدرات الطلبة ذوي فالمعلمو  ،أو فشلها في نجاح سياسة الدمج أساسيا   دورا  

 .( 2009،تكون اتجاهاتهم ن و الطلبة ذوي اإلعاقة بشكل عام سلبية)حكيم،ومهاراتهماإلعاقة 

العاديين في  أقرانهممع  اإلعاقةاتجاهات المعلمين ن و عملية دمج الطلبة ذوي  أنكما      

 ،تها لدى المتعلمطبيعة اإلعاقة وحد   ،ثلفي العديد من العوامل المختلفة م تتأثرالمدارس العامة 

مة لبشرية الالز اقتصادية و إل  مدى توفر المصادر اال اإلضافةب ،علمتونوعية التدريب الذي يتلقاه الم

 . 2008)،)خضرالعامة مع أقرانهم العاديين لتنفيذ عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس
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دارس العادية من أهم المؤشرات التي تدل عل  مفي ال اإلعاقةولذلك يعتبر دمج الطلبة ذوي      

في توفير حياة  اإلعاقة يتلفة للدفاع عن حقوق الشخص ذالنزعة المتزايدة داخل المجتمعات المخ

ن ي صل عل  برامج وخدمات مشابهة إل  حد كبير بتلك البرامج أو  ،كريمة له داخل بيئته

 (. 2014،والجنديالنجار )ن طلبة العاديو مات التي ي صل عليها الوالخد

في م افظة سلفيت هاوت ليلهات المعلمين والمعلمات اجاتتشخيص   إلوتسع  هذه الدراسة     

يترتب عل  ذلك من احتياجات وما  ،في المدارس ال كومية اإلعاقةذوي  الطلبة دمجن و 

مع  اإلعاقةوتطلعات مستقبلية تضمن ت قيق نسبة نجاح عالية في عملية دمج الطلبة ذوي 

 .في المدارس العادية أقرانهم

 

 مشكلة الدراسة 1.2

حقىا لكىل إنسىان بعىض النظىرعن  في كل المجتمعات المتقدمة منهىا والناميىة صبا التعليم األنأ     

عاقة يجب أن يكون لهم مكان في المدرسة, ومىن هنىا يجىب ومواهبه, لهذا فإن الطلبة ذوي اإلقدراته 

عل  المدارس أن تعمل على  إدخىال التعىديالت والتغيىرات المناسىبة فىي مناهجهىا وأسىاليبها, ومبانيهىا 

مىىع حاجىىات هىىذه الفئىىة مىىن الطلبىىة. كمىىا يجىىب االهتمىىام بىىالكوادر العاملىىة بالمدرسىىة, لمىىا بمىىا يتناسىىب 

لتقبلهم لفكرة الدمج من ا ثار إيجابية على  العمليىة التربويىة مىن ناحيىة, وعلى  الصى ة النفسىية للطلبىة 

      امل الداعمة لنجاح المج التربوي.من ناحية ُأخرى. فاتجاهات معلمين المدارس من أكثر العو 

 ،االجتماعية ؛ من بينهاجتمع الفلسطيني ألسباب كثيرةالرتفاع نسبة اإلعاقة في الم نظرا       
 كانت، ةي  لبة ذوي اإلعاقة في المدارس ال كومدمج الطلم اولة في و  ،السياسيةو  ،واالقتصادية

فهناك  ،رمنها في عملية التنمية والتطوي ستفادةواالة لم اولة تفعيل هذه الشري ة ضرورة مل   ال
إل  الدعم  ةوهم ب اج ةتجاههم كونهم أبنا  وإخوة نعيش معهم في ظروف واحدالتزامات أخالقية 

ألسرة في التربية والتعليم يأتي استكماال  لدور ا كافةإن دور المدرسة بتقسيماتها وتفاصيلها .والمؤازرة
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 ،لتفعيلهم ودمجهم في ال ياة العملية ؛في تعزيز الت دي أمام الطلبة ذوي اإلعاقة ا  أساسي   ا  مكون د  ويع
تعبير,  تلعب اتجاهات جاز ال نهم من الطلبة العاديين إنْ قر أعل  العطا  مثلهم مثل  وجعلهم قادرين

و المعلمين ن و دمج الطلبة ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في المدارس العادية دورا أساسيا في نجاح أ
فشل برامج الدمج للطلبة ذوي اإلعاقة, كما أن اتجاهات المعلمين ن و عملية دمج الطلبة ذوي 
اإلعاقة في المدارس العادية تتأثر بالعديد من العوامل المختلفة مثل طبيعة اإلعاقة وحدتها لدي 

المادية  الطالب, نوعية التدريب الذي يتلقاه المعلم, باإلضافة إل  مدى توفر المصادر البشرية
 يل الرئيسعن السؤا لإلجابة ومن هنا جا ت مشكلة هذه الدراسةالالزمة لتنفيذ عملية الدمج. 

في  ال كومية في المدارسنهم اقر أذوي اإلعاقة مع  طلبة ما اتجاهات المعلمين ن و دمج :األتي
 ؟م افظة سلفيت

 

 أسئلة الدراسة 1.3

فىي مىدارس م افظىه طلبه ذوي اإلعاقة مىع اقىرأنهم الما اتجاهات المعلمين ن و دمج  :السؤال الول

 ؟سلفيت ال كومية

طلبة ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في مدارس الهل تختلف اتجاهات المعلمين ن و دمج  :السؤال الثاني

 ،المؤهل العلميو  سنوات الخبرة،و  ،ية تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنسم افظه سلفيت ال كوم

 ؟(ووجود إعاقة في األسرة ،ال الة االجتماعيةو 

 

 الدراسة فرضيات 4.1

 :تيةاآلمن خالل أسئلة الدراسة صيغت الفرضيات 

( في اتجاهات α>0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال :الفرضيةاألول 

 .تعزى لمتغير الجنس ل كوميةارس في المدا أقرانهممع  اإلعاقةذوي  الطلبة المعلمين ن و دمج



 
 

9 

في اتجاهات  (α>0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثانية

تعزى لمتغير سنوات  ال كوميةفي المدارس  أقرانهممع  اإلعاقةذوي الطلبة المعلمين ن و دمج 

 .الخبرة

اتجاهات ( في α>0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توجد  :الفرضية الثالثة

تعزى لمتغير المؤهل  ال كوميةفي المدارس مع أقرانهم اإلعاقةذوي  الطلبة المعلمين ن و دمج

 .العلمي

( في اتجاهات α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :الرابعة الفرضية

ال الة  في المدارس ال كومية تعزى لمتغير اإلعاقة مع أقرانهمذوي الطلبة المعلمين ن و دمج 

 .ةاالجتماعي

اتجاهات  ( فيα>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :الفرضية الخامسة

عزى لمتغير وجود إعاقة ال كومية تاإلعاقة مع أقرانهم في المدارس  ذوي الطلبة المعلمين ن و دمج 

 .إعاقةعدم وجود  أوفي األسرة

 

 الدراسة أهداف5.1

 : تيةلدارسة إل  ت قيق األهداف اآلا تسع 

اتجاهىىىىات معلمىىىىين مىىىىدارس م افظىىىىة سىىىىلفيت ن ىىىىو دمىىىىج الطلبىىىىة ذوي اإلعاقىىىىة فىىىىي  إلىىىى التعىىىىرف  1-

 المدارس العادية.

في مدارس  مع أقرانهم اإلعاقةذوي  الطلبةالفروق في اتجاهات المعلمين ن و دمج  إل التعرف  -2

وال الة  ،الخبرةوسنوات  ،المؤهل العلميو  ،)الجنستغزى لمتغير ةيمم افظه سلفيت ال كو 

 المعلم في األسر إعاقة طالب ذو ووجود ،االجتماعية
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 أهميه الدراسة6.1

 الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية: ية هذهتنبثق أهم

 الهميةالنظرية 6.1.1

عل  و  ،من فئات المجتمع مهمة في كونها تلقي الضو  عل  فئة الدراسةلهذه  النظريةالهميةع نبت

ذي استدع  ال األمر ،مهمشة فئةوعدم االهتمام بهم كونهم  اإلعاقة وذو  لطلبة ابرز ما يعاني منهأ

برز القضايا التي أن م تربويا   لهميتأه ةوتعد قضي ،المشكلةحلول لتلك  إليجاد اهتمام الباحثين

 المجتمعية المساندةوال صول عل   ،ال كوميةدمجهم في المدارس  ةوالسيما قضي ،ت تاج للب ث

 .العمليةلهذه  والرسمية

 

 التطبيقيةالهمية6.2.1 

 ن ومعرفه اتجاهات المعلمين  إل في كونها تسع  للوصول  للدراسة ةالتطبيقي الهمية وتنبثق

تشكل  الدراسةهذه  أنكما  ،ال كوميةفي المدارس  أقرانهممع  اإلعاقةذوي  بةطللسفة الدمج للف

طلبه ذوي الدمج  إل التي تسع   لتربويهاالذي يمكن االنطالق منه في وضع الخطط  األساس

 ،المعلمين تأهيلالضو  عل   إلقا في  المتمثلة األخرى  التطبيقية األهمية باإلضافةإل ، اإلعاقة

عل   تأخذالتي  الفئةهذه  تأهيلل، التربيةفي كليات  التدريبيةتطوير البرامج  أهمية إل وتستند 

 ،اإلعاقةطلبه ذوي الدمج  إل الذي يمكن االنطالق منه  األساسالدمج، ولتكون  ةاتقها عمليع

الدمج والسيما في  ةالذي يسهل عملي األمرطرائق التدريس  نوتدريب المعلمين عووضع البرامج 

 .العاديين الطلبةمع  اإلعاقةذوي  طلبةن و دمج ال يجابيةاإلل تعزيز االتجاهات ظ
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 ومحدداتهاحدود الدراسة 7.1

 تية:اآل اتد دمال ة في إطارالدراس هذه ُأجريت

 ةظفي م اف  كوميةفي المدارس ال هاومعلمات الدنيا المرحلة األساسية : معلموالبشريةحدود 1-

 .سلفيت

 األكاديميحسب التقويم  (5-2018-10 )العام الدراسي خالل الدراسةتم إجرا  هذه : حدود زمنية -2

  .في جامعة القدس المفتوحة

 ت.ة سلفيظم اففي الدنيا المرحلة األساسية مدارس تم إجرا  هذه الدراسة عل  : حدود مكانية -3

وي اإلعاقة في المدارس ال كومية ذ جاهات المعلمين ن و دمج الطلبةبيان ات :موضوعيةحدود4- 

 م افظة سلفيت.في 

 

 للمصطلحات ئيةااإلجر  التعريفات 8.1 

 تية:اشتملت الدراسة عل  المصطل ات اآل

وتكون ذات تأثير  ،النفسي، تنظم من خالل خبرة الشخص: حالة من التأهب العصبي و التجاهاتا

ابة عند د لجميع الموضوعات والمواقف التي تثير هذه االستجعل  استجابة الفر  ديناميتوجيهي أو 

 (. 2014،والنجار الجندي)التي تستثير هذه االستجابةمواقف الالفرد لجميع الموضوعات و 
متوسط يقع ما بين المثير  أومتغير كامن  أوتكوين فرضي  بأنه(االتجاه 2000ويعرف زهران )

 أو ،ر عقلي عصبي متعلم لالستجابة الموجبةتغي   أو ،واالستجابة وهو عبارة عن استعداد نفسي

تثير هذه التي وز في البيئة رم أو ،مواقف أو ،موضوعات أو ،أوأشيا  ،أشخاص السالبة ن و

 .االستجابة
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غير  أو،أواألحداث ،عاتالموضو  إزا عبارة عن استجابات تقويمية متعلمة  بأنهاوتعرف االتجاهات 

 .( 2005،)الشخصذلك من المثيرات

  .عل  أداة الدراسة مدى استجابة المف وصين بأنها :عرفت الباحثة االتجاهات إجرائياو 

: هم معلمو المدارس ال كومية الذين عل  رأس إجرائيا (Teacherن )يلمعلمالباحثة اوقدعرفت 

 2019)-2018)ظة سلفيت ال كومية للعام الدراسيفي المدارس ال كومية في م اف التعليميعملهم 

وضع األطفال ذوي   والذي يهدف إل ،حد االتجاهات ال ديثة في التربية الخاصةوأه :الدمج

بتصميم وذلك  ،االحتياجات الخاصة والمؤهلين لالستفادة مع غيرهم في صفوف المدرسة العادية

وموض ة فيه المسؤوليات للقائمين عل  تعليم األطفال العاديين  ،وتخطيط تربوي منظم ومبرمج

 .( 2011،الغزالي)وذوي االحتياجات الخاصة

في المدارس العادية مع  اإلعاقةذوي  األطفالوضع  بأنه :(الدمج2003329:وعرف الخشمري )

طوال  أو ،خاصة مل قة لبعض الوقت في فصول أو ،العاديين داخل الفصل العادي األطفال

مع تقديم الخدمات المساندة بواسطة فريق متعدد  ،حسب ما تستدعيه حاجة الطفل ،الوقت

 .شرية لتسهيل فرص نجاحهم وتقدمهمالتعديالت الضرورية المادية والب وإجرا  ،التخصصات

: بأنه عملية تهدف إل  ت قيق الدمج التعليمي واالجتماعي للطلبة ذوي (2003كما عرفه العوالمة )

 ،ورياض األطفال العادية مع غيرهم من الطلبة العاديين ،وتمكينهم من االلت اق بالمدارس ،اإلعاقة

 قرب ما تكون إل  البيئة الطبيعية.ا يوفر لهم بيئة معيشية وتربوية أمم

بأنه عملية تهدف إل  مشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة  :الدمج (Thomson, 2002)كما عرف ثومسون 

التي يتواجد  وفي الم يط والبيئة التعليمةأ ،أو مجال اللعب ،في مجال األنشطة ،للطلبة العاديين

 ن. فيها الطلبة العادي و 
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والقابلين للتعلم مع  اإلعاقةالطلبة ذوي  إل اق هو :الدمج إجرائيا إل  تعريف الباحثةوخلصت 

وبالتالي  ،ركتهم في النشاط المدرسي المتنوعومشا ،من الطلبة العاديين في المدارس العادية أقرانهم

تهيئة الفرصة لتعليمهم وفق و  ،بصورة طبيعية األخريينمن هم فرصة لممارسة حياتهم والتفاعل مع 

 قدراتهم بالمدارس العادية.

وت د من قدرته  ،العجز عل  الفرد ةحالئية أو الوظيفية التي تفرضها :هي الصعوبات البيإلعاقةا

 (. 2008،ال ديدي)ل وتأدية متطلبات ال ياة اليوميةعل  التفاع

أكثر من  أوOneorganeأو تعطل عضو  ،اإلعاقة: بأنها قصور( 2006كما عرف خليفة وعيس )

 ،Geneticنتيجة ألسباب وراثية  ،الداخلية للجسم من القيام بوظائفها Ormorethaneoneعضا  األ

 أو حوادث معينة.، Microorganismفيروسية  أو ،ميكروبية ،Acquiredأو مكتسبة 

 أوللبيئة بةعدم قدرة الشخص عل  االستجا إل مصطلا يشير ابأنه:(اإلعاقة2009وعرف شعير )

مما ي د من قدرته عل  تأدية دوره  ،أو جسمية ،عقلية أو ،سلوكيةنتيجة مشكالت  ،التكيف معها

 ه وجنسه.بمن هم في مثل سن   الطبيعي في المجتمع قياسا  

كل شخص ال يستطيع مزاولة عمله نتيجة لوجود قصور في : وقد عرفت الباحثة اإلعاقة إجرائيا

مساعدة اآلخرين في تنفيذ إل  وي تاج  ،أو عضوي  ،أو حسي ،أو ضعف عقلي ،وظائف الجسم

إلعاقة السمعية، واإلعاقة البصرية، بينها اأقسام، من  سم اإلعاقة إل وتنق.، أو كلهابعض أعماله

 .واإلعاقة العقلية، واإلعاقة الجسمية

بأنها تشير إل  درجة الفقدان السمعي الذي 2013) بيني )مصطف  والشر  هاعرف :اإلعاقة السمعية

 ،واألطفال ضعاف السمعويشتمل عل  األطفال الصم  ،البسيطة إل  الشديدة جدان الفئة يتراوح م

  يقلل من قدرته عل أو ،وهي ان راف في السمع ي د من قيام الجهاز السمعي عند الفرد بوظائفه

 سماع األصوات مما يجعل الكالم المنطوق غير مفهوم لديه.
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أو غير  ،دائمة ةالسمع بصف بأنها قصور في:السمعية( اإلعاقة 2012) ف الجوالدةعر   في حين

تفاوتة من الضعف إذ تؤثر بشكل سلبي عل  األدا  التعليمي للفرد وهي مستويات م ،مستقرة

ومن هنا يعرف الصم درجة من  ،متوسط،أو الٍ ،أو عين ضعف سمعي بسيطالسمعي تتراوح ب

ماده عل  حاسة السمع في فهم الكالم ( ديسبل للفرد ت ول دون اعت70الفقدان السمعي تزيد عن )

 بدونها. أوباستخدام السماعات 

التالميذ الذين يعانون من درجات متفاوتة من القدرة  هم (2009شعير) هاعرفوقد  اإلعاقة البصرية

حيث  ،عل  الرؤية وغيرها من الوظائف البصرية التي تتطلبها عمليات التكيف مع متطلبات ال ياة

 .وضعاف البصر هم،كللمكفوفين للبصرية يشمل مصطلا اإلعاقة ا

فقد القدرة عل   إذاشخص ذو إعاقة بصرية  (اإلعاقة البصرية:2015عرف الخطيب وآخرون )كما 

 إل وتنتج اإلعاقة البصرية عن اعتالل في الجهاز البصري مما يؤدي  ،استخدام حاسة البصر

الجهاز البصري عن عوامل  إصاباتوتنتج  ،من الوظائف البصرية أوأكثرضعف في واحدة 

 والتشوهات. ،وال وادث ،الوراثية

(وفق طبيعتها وحدتها من وجهة نظر العلما  2006خليفة وعيس  ) هاعرفقد ف اإلعاقة العقليةأما

فينظر إليها علما  النفس والتربية عل  أنها حاالت من عدم اكتمال نمو الجهاز  ،ينصتالمخ

وهو خلل في  ،مكتسبة أو ،نتيجة لعوامل وراثية ،ها أثنا مأ ،كانت قبل الوالدةأالعصبي سوا  

ويصاحبه انخفاض مل وظ في الت صيل  ،قلأ( ف75الوظائف العقلية طبقا لدرجات نسبة الذكا )

البيئة االجتماعية  أو ،وانخفاض في القدرة عل  تلبية متطلبات االحتياجات اليومية ،الدراسي

 .الم يطة

تشير إل  أنها   2008)،وكوفمان هاال هان)إلعاقة العقلية كما ورد لدى االجمعية األمريكية  رفتعو 

وتتسم مثل هذه ال الة  .دها األدا  الوظيفي الراهن للطفلأوجه القصور األساسية التي يشه
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 أوجهويتزامن ذلك مع  ،إحصائيا   بانخفاض األدا  الوظيفي العقلي للطفل عن المتوسط بشكل دال  

 أو ،وذلك في مجالين أو أكثر من المجاالت التطبيقية للمهارات التكيفية ،ترتبط به أخرى قصور 

 التي يرتبط بها السلوك التكيفي.

حىىاالت عديىىدة مصىطلا عىىام يشىمل بىىىأنها  :ةيالجسةةم اإلعاقةة (2015عىىرف الخطيىب وآخىىرون )كمىا 

وصىعوبات  جميعىا تفىرض قيىودا   إال أنهىا. بعضبى ضىهابعدو غيىر مرتبطىة قىد تبى أنهىاومتباينة لدرجة 

فهىىىىذا  ،ال يىىىىاة اليوميىىىىة أنشىىىىطةواسىىىىتخدام الجسىىىىد لتأديىىىىة  ،والت مىىىىل الجسىىىىمي ،علىىىى  مسىىىىتوى ال ركىىىىة

 ظىىاهرةأو  ،الجسىىمية مرئيىىة اإلعاقىىةوقىىد تكىىون  ،فىىي التربيىىة الخاصىىة كثىىر اسىىتخداما  المصىىطلا هىىو األ

 ،لشىىىلل الىىىدماغياف، (Invisibleغيىىر ظىىىاهرة للعيىىان ) أو ،وقىىىد تكىىون غيىىىر مرئيىىىة ،(Visibleللعيىىان )

والثالسىيميا  ،فقىر الىدم المنجلىي أنفي حين  ،حاالت مرئية األطفالوشلل  ،وان نا ات العمود الفقري 

مرئيىة  الفرد الذي لديه حالىة إعاقىةن و هات تجااالن أل ؛وهذا التفريق له مبرراته .حاالت غير مرئية

 .غير مرئية إعاقةما تختلف عن االتجاهات ن و الفرد الذي لديه حالة  غالبا  

عن المتوسط  واض ا   الذين تتوافر فيهم حاالت تعتبر ان رافا   األطفال:هم جميع اإلعاقة والطلبة ذو 

 أو ة،ال سي أو ،االجتماعية أو ،ةاالنفعاليو  ،ةواإلمكانيات العقلي ،في القدراتالذي ي دده المجتمع 

يتمكن  حت ب يث يترتب عل  هذا االن راف نوع خاص من الخدمات  ،الص ية أو  ،ةالجسمي

ينقسم  أنيمكن  ،عل  ضو  ذلك الت ديد ،م من قدراتأقص  ما عندهمن ت قيق  األفرادهؤال  

 ،اإلعاقة( و)ذو  ن عن االتجاه سلبيا  و من رف أطفال ن، أولهما:قسمي إل غير العاديين  األطفال

 .( 2001،)عيد( )كالموهوبين يجابيا  إجاه العام ن عن االتو من رف أطفال: هماثانيو 

أو  ،ة عجزطفل يعاني من حال بأنه كل :ةاإلعاق ذوي  طلبةال (2015كما عرف الخطيب وآخرون )

 لقيام بالوظائف واألدوار المتوقعةتمنعه من ا أو ،العادية التربوية في بيئته د من قدرته ت ،ضعف

 أو ،مل وظ في النمو جسميا   أوتأخر ،وبذلك فهو طفل لديه ان راف ممن هم في عمره باستقالليه.
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تستدعي توفير  لتقديم خدمات خاصة ةجم عن ذلك حاجوين .ا  لغوي   أو ،ا  سلوكي   أو ،ا  وعقلي  أ ،ا  حسي  

يتم تنفيذها عل  مستوى فردي  ة،دلوأساليب مع ،أدواتواستخدام  ،والتعلم ،للنمو ةفرص غير تقليدي

ما يجعل التعليم في  األدا األكاديميعل   تفرض قيودا   ةحال اإلعاقةن إفمن هنا  ،ةتربوي ةغلوب

 . قيقهيصعب ت ا  أمر  صف العادي وبالطرق التعليميةال

يفي ظو  أو ،يعانون من نقص بنيوي  الذينطلبةال همبأن :جرائيا  إ اإلعاقةلطلبة ذوي وقدعرفت الباحثة ا

المساعدة من قبل  إل ب اجة  ويكونون دوما   ،جزئيا   أو ي ول دون ممارسة حياتهم كليا   ،دائم

 أو ،ا  ومنهم المعاقون سمعي   ،بأكملهسة والمجتمع ر والمد األسرةالذين ي يطون بهم في  اآلخرين

 .ا  عقلي   أو ،ا  حركي   أو ،ا  بصري  

عبارة عن مؤسسات حكومية تقدم خدمات  أنها :إجرائيا الباحثةفتها فعر   المدارس ال كوميةأم ا       

 .كامال   ية والتعليم العالي إشرافا  تعليمة وتشرف عليها وزارة الترب
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 النظري  اإلطار1.2

 الدراسات السابقة 2.2
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 

ألدب إل  اوذلك بالرجوع  ،صيل عن متغيرات الدراسة الرئيسةيتضمن هذا الفصل ال ديث بالتف     

كما  ،عاقةاإل و، والطلبة ذو والدمج ،االتجاهات وهي ،الذي يت دث عن هذه المتغيرات ،النظري 

مع التعقيب  ،ألجنبيةأم االعربية أكانت من الدراسات السابقة سوا   الفصل عدد  في هذا عرض يُ وس

 .الدراسات واإلفادة منها في الدراسة ال الية هذه عل  نتائج

 

 لنظري ااإلطار 1.2

 :مقدمةال

االهتمام بها  حيث بدأ ،ة الخاصةتربيال ديثة في ميدان ال السياسات منسياسة الدمج  إن     

تبنتها كثير من الدول المتقدمة، لما لها من أهمية في المساواة في الفرص  التيو  مؤخرا  بشكل كبير،

ومشاركتهم في األنشطة  ،اإلعاقةوذوي التعليمية، وزيادة التفاعل االجتماعي بين الطلبة العاديين 

 ،كغيرهم من الطلبة العاديين واستفادتهم من الخدمات التعليمة المتوفرة في المجتمع ،المختلفة

اسة دمجهم وكانت سي ،اإلعاقةللطلبة ذوي  ، والخالص الرئيسوكانت فكرة الدمج الركيزة األساسية

 العالج والوقاية لهم.    

، أو قبولها عملية الدمج رفض في اتجاهات المعلمين في ا  اختالف فإن هناك ،كله رغم هذا     

تخلق لديهم  التي ،ةالمشاكل الرئيس ىحدعملية الدمج هي إ كثير من المعلمين أنيث يعتبر ح
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حيث يرى بعض  ،ة لعملية الدمجنظرون بأنها أحد المعوقات الرئيسي التيالعديد من الت ديات 

كثير جون إل  هم ي تاكون ،لعاديةافي الصفوف  اإلعاقةذوي طلبةلمعلمين أنه ال حاجه لدمج الا

 لطلبةشديدة لدمج ا ما يرى بعض المعلمين أن هناك حاجةبين ،والعناية االهتمام والتركيزمن

أي  إزا اتجاه  بأياليولد مزودا  فردفال ،الطلبة العادييننفون ويتعلمون ميتكي   ؛ ألنهماإلعاقةذوي

ؤثر ت ،تتكون هذه االتجاهات نتيجة احتكاك الفرد بموافق خارجية متباينة وإنما ،موضوع خارجي

في  وتقع االتجاهات النفسية دائما ،قدر من الثبات واالستقرار النسبيوتتمتع ب ،عليه بطريقة ما

خر ، واآلسالب إحداهمابين طرفين متقابلين  ةوالمعارضة المطلق ،التأييد المطلق :هما اتجاهين

 أو أشخاص ،ن و موضوعات معينةسلبية  أو ،يجابيةتكون إ أن إما األفرادفاتجاهات  ،موجب

 ،مختلفة اتجاهاتفي  تسير إال أن سياسة الدمج ما زالت ،ورغم هذا كله ،أو أمور معينة معي نين،

 ما بين مؤيدين ومعارضين.

وي المدرسي بقبول الطلبة ذمفهوم الدمج ب د ذاته ال يقتصر عل  إقناع أفراد المجتمع  إن     

رسة العادية وأص اب القرار تعدى ذلك إل  مرحلة المدبل ي ،اإلعاقة ليشاركوهم المكان فقط

لب ذو اإلعاقة هو المشكلة والعقبة اد الطب يث ال يعو  ،إلعادة تنظيم المجتمع المدرسي ؛ميالتعلي

ومستوى كفا ات المعلمين هي  ،بل تعدت صالحية المناهج الدراسية ،ال قيقية للنزاع التعليمي القائم

الطلبة ذوي  تدور حولها التساؤالت في حال تعثر أنوالنقطة الرئيسة التي يجب  ،جوهر الخالف

 .(2000 ،اإلعاقة في المدارس العادية)الخشرمي

 ،اإلعاقةذوي  طلبةكامل االجتماعي والتعليمي للالت فهو: الدمج لذا ال بد من توضيا معن      

هذا ولجز  من اليوم الدراسي علي األقل، حيث يرتبط  ،في الفصول العادية ،العاديين طلبةوال

في الصف العادي لجز  من  اإلعاقةلبة ذوي وجود الط :وهما ،هماالتعريف بشرطين البد من توافر 



 
 

20 

ون هناك تكامل والذي يتطلب أن يك ،جانب االختالط االجتماعي المتكامل  إل ،اليوم الدراسي

 .)2004 ،الخطيب(روتخطيط تربوي مستم

 

 مفهوم الدمج1.1.2 

من خالل شعار العام الدولي للمعاقين ، (1981)في عام اإلعاقةذويالطلبة دمج لقد ظهر مفهوم 

 (.25: 2004،رنصأبو )"الكاملة والمشاركة المساواة "

وبنا  عليه يكون (، إذا دخل في الشي  واست كم فيه دموياَدَمَج الشي  ): الدمج لغويا   ويعر ف     

للخلوص إل  مكون  ،ي هو إدخال الشي  في الشي و لغأو الدمج وفق هذا المعن  الاإلدماج 

وفيه من التكامل واالنسجام ما ليس  يجمعها كلها، له خصائص غير خصائص مكوناته عل  حدة،

في  لمكوناته منفردة ومنفصلة فيما بينها، فى ين نقوم باإلدماج فإننا نمزج، أي ندخل عنصرا  

 .(1990 ،الص اح)ال يتجزأ منها مجموعة ب يث يصير جز ا  

التي  ،اإلنساننابع من حقوق  ،أخالقيمفهوم اجتماعي  ،جوهرهن مفهوم الدمج هو في إ     

  وتقديم كافه الخدمات التي ي تاجها  ،ما بإعاقةنتيجة إلصابة الفرد  ،أو العزل ،تنادي بعدم التمييز

مع العمل  ،الخدماتهم العاديين عل  نفس هذه التي ي صل في أقران ،في البيئة العادية اإلعاقةو ذو 

 (. 2004،نصرأبو )خاصة بهم منفصلةعل  عدم عزلهم في أماكن 

مع  عاقةاإل ذوي  ةلبب تربوي يتم من خالله إل اق الطأسلو  نهأعل   2003))األشقروعرفه      

بما فيها  ،التي يمارس من خاللها مختلف األنشطة التربوية ،المدارس العامةينفي العادي ةبلالط

 . واالجتماعيةالتعليمية 
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في النواحي  ي فرد يختلف عمن يطلق عليه لفظ سو  كل   هن  أالدمج  2005)فهمي) فعر  كما      

الدرجة التي تستوجب عمليات التأهيل الخاصة حت   إل  ،االجتماعيةأو  ،العقليةأو  ،الجسمية

 .أقص  ما تسما به قدراته ومواهبه استخدام إل يصل 

ذوي  لألطفالاالجتماعية التعليمية  األنشطةتكامل  بأنهالدمج  (2002ف شاش )عر  في حين      

ئهم الذين جنب مع زمال إل  جنبا   ،البرامج التعليمية المادية إطارفي  ،للتعلم القابلين اإلعاقة

 .يتمتعون بقدرات عادية

وضع غير موات بالنسبة لشخص ما نتيجة االعتالل  أنهاب: اإلعاقة2006) ف داود)لقد عر  و      

 .لذلك الشخص و يمنع أدا  دور يعتبر عاديا  أ ،مما يقيد ،أو العجز

 

 الدمجاالتجاهات نحو 1.1.1.2

ن اإلشارة يمك حيث الدمج فلسفة ة ن وك ثالثة اتجاهات رئيسإل  أن هنا (2005ي ي  ) أورد     

 :يلي كما إليها

 طلبةرة الدمج، ويعتبرون تعليم الهذا االتجاه بشدة فك أص ابيعارض حيث : االتجاه الول1- 

كبر فائدة فيما أوراحة لهم، وهو ي قق  ،ية، وأمنا  في مدارس خاصة بهم أكثر فعال اإلعاقةذوي 

 .يتعلق بالبرامج التدريبية

بشدة فكرة الدمج، لما لذلك من أثر في فهم يؤيدون و  أص اب هذا االتجاه أما: االتجاه الثاني 2-

الذي يسبب عادة  األمر ،طلبة ذوي اإلعاقةوالتخلص من عزل ال ،ت المجتمعتعديل اتجاها

عل  إل اق وصمة العجز والقصور واإلعاقة وغيرها من الصفات السلبية التي قد يكون لها أثر 

أو المجتمع بشكل  ،أو المدرسة ،، أو عل  األسرةهذاته، وطموحه، ودافعيت اإلعاقة طالب ذيال

 عام
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وينادى  ،والم ايدة االعتدال المناسبأنه من االتجاه يرى أص اب هذا في حين : االتجاه الثالث 3-

ليس من السهل دمجها بل  بضرورة عدم تفضيل برنامج عل  آخر، بل يرون أن هناك فئاتٍ 

 طلبةة، وهذا االتجاه يؤيد دمج اليفضل تقديم الخدمات الخاصة بها، من خالل مؤسسات خاص

 .مع الطلبة العاديين في المدارس العادية ،أو المتوسطة ،اإلعاقات البسيطة ي ذو 

مع  ،اإلعاقةالمعلمين ن و فلسفة دمج الطلبة ذوي ف عل  اتجاهات التعر   ومن خالل ذلك يعد       

فهي  ،حاسما   حيث تؤدي هذه االتجاهات دورا   ،الطلبة العاديين في المدارس العامة حجر الزاوية

فكلما كانت اتجاهات المعلمين  ،ة ذوي اإلعاقةوتوجهاتهم ن و الطلبتؤثر عل  توقعات المعلمين 

 (. 2011،ثر كبير في نجاح عملية دمجهم)عمركان لذلك أ ،بيةيجاإ

 

 مكونات االتجاه2.1.1.2 

 ي: وهي كما يأت يتكون االتجاه من ثالثة مكونات     

  هراآو  الفرد أفكارويضم  ،في تكوين االتجاه األول المرحلة  حيث يشكل :المعرفي المكون  -أوالا 

 به. ة التي ت يطتسب عن طريق البيئكيي ذاالتجاه ال حول موضوع هومعتقدات

 مشاعر الفرد وانفعاالته ن و موضوع االتجاه. حيث يتكون من :المكون الوجداني -ثانياا 

التي ترتبط  اإلجرائيةوالخطوات  لفردالوجهة الخارجية ل حيث يشكل :المكون السلوكي -ثالثاا 

هم وتوقعات همواتجاهاتاآلخرين لقيمة  فيمثل انعكاسا   ،موضوع االتجاه إزا رد بتصرفات الف

 .( 2001،)المليجي
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 وظائف االتجاه3.1.1.2 

 ي:أتفيما ي تجاه من عدة وظائف، يمكن إجمالهايتكون اال     

الفرد متثال اوتعبر عن  ،واألشخاصوالموضوعات  األشيا د استجابة الفرد ن و ت د   -والا أ

 .تهوثقاف هوقيم لعادات مجتمعه

رة وتزود الفرد بصو  ،إليهاومع الجماعات التي ينتمي  ،تفاعل الفرد مع مجتمعه إل تؤدي  -ثانياا 

 .من عالقته بالمجتمع الم يط به

ر للفرد اتخاذ وتيس   ،ل بعض النواحي الموجودة في مجالهتنظيم دوافع الفرد حو  إل تؤدي  -ثالثاا 

 القرارات المختلفة التي يواجهها بطريقة ثابتة دون تردد.

حول بعض  ،والمعرفية ،واإلدراكية ،والدافعية ،االنفعالية نظم العملياتتعمل عل  ت -رابعاا 

 النواحي الموجودة في المجال الذي يعيش فيه الفرد.

واتخاذ القرارات في المواقف  ،القدرة عل  السلوك له رتيس  و  ،للفردتسهل  االتجاهات -خامساا 

في كل مرة و  ،تفكير في كل موقف أودون تردد  ،في شي  من االتساق والتوحد ،التعدديةالنفسية 

 .مستقال   تفكيرا  

 .( 2000،)زهرانجتماعيالقة بين الفرد وعالمه اصورة العال وتبلور اتوض   -سادساا 

 

 :يأتفيما ي اإلعاقةالدمج لذوي  مبررات وتتمثل2.1.2 

في  اإلعاقةذوي  األشخاص: وهي اعتبارات خاصة باندماج والتربوية االجتماعية تالمبررا -أوالا 

ذوي  الطلبةبقا   أنالعديد من الدراسات  أكدتحيث  ،العملية التعليمية المقدمة للطالب العاديين

 مهم في الجانب الدراسي.زيادة ت صيلهم وتقد   إل يؤدي  ،في المدارس العادية اإلعاقة
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في  ،اإلعاقةذوي  طلبةالوحقوق  بالعدالة تختص اعتبارات وهي :الخالقية مبرراتال -ثانياا 

 طاوي السر )المجتمعاندماجهم في  عملية حت  يسهل ،لهم واألخالقي المعنوي  ال صول عل  الدعم

 .( 2006،والشخص وعبد الجبار

في المدارس العادية مع الطلبة  اإلعاقةيعمل دمج الطلبة ذوي  :االقتصاديةالمبررات  -ثالثاا 

 :يناحية االقتصادية عل  ت قيق ما يأتمن الالعاديين 

 .المختلفةبفئاتهم  اإلعاقةتوفير المباني التي تقام لطلبة ذوي  1-

 والعاملين بكل مدرسة. اإلداريينما ينفق من رواتب توفير  2-

 .اإلعاقةذوي  الطلبةعل  كيفية التعامل مع  هذه المدارسفي  ينلمعلم تأهيال 3-

 واألقسام الخاصة بالتربية الخاصة. اإلدارات توفير 4-

 ،وهي هامة حيث تشير إل  ضرورة وجود بعض المواد القانونية الخاصة :ةمبررات قانوني -رابعاا 

ب يث يكون هناك مواد خاصة  ،همعزلوعدم وتعليمهم التي تسهل عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 

التعليم مع الطلبة العاديين في المدارس  في اإلعاقةفي قانون الدولة يعطي الفرصة للطلبة ذوي 

 (. 2010،الغزالي)العامة

 

 اإلعاقة  ذوي  للطلبة الدمج أنماط1.2.1.2 

 في المدارس العامة. البسيطة اإلعاقاتالطلبة من ذوي  دمج -أوالا 

 ،البصرية واإلعاقة ،الجسدية قةكاإلعا ،في المدارس العامة اإلعاقةالطلبة من ذوي  دمج -ثانياا 

 .خاصةا من أنواع اإلعاقة التي ال يوجد أي مبرر لتعليمها في مراكز موغيره

 .ومي الكامل في جميع برامج المدرسةالدمج الي -ثالثاا 
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أو  ام بها دون مساعدة خاصةالقي اإلعاقةذوي عض البرامج التي يمكن الدمج الجزئي في ب-رابعاا 

 (.2008 ،ال ديدي)بقليل من المساعدة الخاصة

 

 التي الدمج برامج من أنواع ةعد هناكأن  (Guralnick, 2001)جورالنكأورد2.2.1.2 

 اإلعاقة ذوي  الطلبة متالئ

في بيئة البرنامج التربوي  من ذوي اإلعاقة مشاركين بالكامل طلبةويكون ال: الكلي الدمج     

ذوي  منطلبةفيهم البما في الصف  طلبةو الصفوف مسؤولين عن جميع الكما يكون معلم ،العام

 .هناك صفوف تربية خاصة وال يكون ستشارات م معلم التربية الخاصة بتقديم االكما يقو ،اإلعاقة

 ،في صف خاص اإلعاقاتذوي  الطلبةبدمج عدد من  هذا النوع قومي: العكسي الدمج     

 .بة العاديينلمن الط (%(40-25في الصف ما بين  إليهمويضاف 

 اإلعاقةيكون هذا النوع من الدمج في فصول خاصة لذوي حيث  :االجتماعي الدمج     

ويتم التخطيط لعمل  ،ن في تعليمهمين متخصصيضمن معلم ،الفصول العادية باإلضافةإل 

 األكاديميةبعض ال صص  أوالتواصل بين المجموعتين بشكل دوري ضمن لقا ات جماعية 

 لرياضية وحصص التربية الفنية.ا التربية ك صص

في  قاتاإلعاذوي  طلبةالدمج مجموعة صغيرة من ب حيث يقوم هذا النوع :العنقودي الدمج     

ون يقدمون لهم ويكون لهم معلمون مختص   ،عام وضمن برنامجهم التربوي الخاصالبرنامج التربوي ال

معينة بدال من  اختيار صفوفحيث يتم في هذا النوع  ،التعليم في مواقعهم في غرفة الصف

 .تشكيلهم العشوائي

في  اإلعاقةطلبة ذوي الدمج ال قيقي ليس مجرد وضع ال نأ من خالل ذلك يمكن مالحظةو      

ير حقيقي عن االستعداد التام يوتغ وإنماإجرا  ،التعديالت الشكلية ف سب وإجرا المدرسة العادية 
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لتوفير فرص المشاركة المستمرة لهذا الطفل في مختلف النشاطات الصفية والالصفية عن االستعداد 

 .( 2003،)جعفرةالتعديالت الالزم إلجرا 

 

 للدمج أساسية أشكال ثالثةwarnok)  (1978, عن (2010) الزراعنقل  وقد3.2.1.2 

ضمن الصفوف الخاصة ب يث تشترك  اإلعاقةذوي  من طلبةالم يتعليتم وفيه :الدمج المكاني -أوالا 

 .درسية العادية في البنا  المدرسيالمدرسة الخاصة مع الم

 اإلعاقةذوي  طلبةالتقليص المساحة االجتماعية بين  إل يشير و  :ماعيالدمج االجت -ثانياا 

 األنشطةوتشجيع التفاعل التلقائي بينهم من خالل  ،اآلخرينالملت قين بالصفوف الخاصة مع 

 .الرياضةو  الرحالت وحصص الفنمثل  ،االجتماعية المختلفة

وتقليل الفروق الوظيفية بينهم وبين  ،اإلعاقةذوي  الطلبة جيقصد به دمو  :الدمج الوظيفي -ثالثاا 

أي الجمع بين الدمج المكاني  ،بعضه أو ،ويتم تعليمهم بنفس البرامج التعليمية كل الوقت ،أقرانهم

 .واالجتماعي

نجاح  عل في المدارس مع الطلبة العاديين  اإلعاقةالدمج المختلفة للطلبة ذوي  أشكالتعمل      

عل  تغيير اتجاهات المجتمع نفسه ن و ذوي  األول يعتمد بالدرجة  حيث ،ة نظام الدمجففلس

وهذا يتطلب تكاتف كامل مع  اإلحصائيعن المتوسط  سالبا   اإلعاقة )الذين ين رفون ان رافا  

لمجالت وا ،الص فو  ،اإلذاعةو  ،التلفزيون : اإلعالمعلما علم النفس التربوي من خالل وسائل 

 إل وحاجاتهم المل ة  ،اإلعاقةذوي الطلبة لتوضيا قضية  ؛متكاتف( كفريق عمل واحد وغيرها

 .تعليمهم وتدربيهم أساليبعل   يجابيا  إمما ينعكس ه، وعطف تضامن هذا المجتمع
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 دمجعملية  إلنجاحالسس التي يجب مراعاتها (2007المبارك )أوضح 4.2.1.2 

 اإلعاقةطلبة ذوي ال

للتغلب عل  مجمل  وإمكاناته ،مستوى التخطيط الدقيق لجميع أبعادهيعتمد نجاح أي عمل عل       

بال سبان  نأخذ أنال بد  ،ولكي نضمن نجاح الدمج ،ت دث أثنا  التطبيق أنالمعوقات التي يمكن 

 تطبيق األسس الواجب مراعاتها إلنجاح عملية الدمج.

وتهيئة  ،ووضع األسس واألهداف ،التخطيط المسبق للدمج أوال   يتمحيث : التخطيط للدمج _والا أ

وعمل الدراسات  ،وتهيئة المجتمع بجميع مؤسساته ،وإعداد الكوادر له ،والميزانية المالية ،المكان

 ومواكبة التطورات ال ديثة في العالم. ،والرقابية ،والتقييمية ،واللجان االستشارية ،والب وث ومراكزها

اإلعاقة نوع وذلك بالنظر إل  في مدارس العاديين  اإلعاقةذوي  الطلبة دمجيتم : اإلعاقةنوع  -ثانياا 

 عل  عكس البسيطة والمتوسطة. ،الشديدة يصعب معها الدمج اإلعاقةف ،تهاوشد

للطفل  األوليفي تعليمها  األسرةعل   األول تعتمد التربية المبكرة في الدرجة  :التربية المبكرة -ثالثاا 

ورياض  ،األسرةوكذلك مع طبيب  ،والتنقل معهم ،األشيا ومسميات  ،والكالم ،من حيث النطق

 .األطفالماكن لعب واصط ابه أل ،مة لطبيعة الطفلئالمال األطفال

ليتسن  العمل  ؛وال قوق في النظام التربوي  ،ريعاتوالتش ،القوانينأي تفعيل  :لزامية التعليمإ _رابعاا 

 واإلفادة من تطبيقها في جميع المدارس والجامعات والمؤسسات ال ياتية األخرى. ،بها

عل  تقبله يتوقف نجاح المعلم لعملية الدمج  تقبل المعلمين وأعدادهم للمدارس العادية: -خامساا 

وعل  تدريبه تدريبا  يؤهله ليتوافق مع طبيعة الدمج والمدموج في  ،ولفكرة دمجهم ،اإلعاقةلذوي 

 .األساسيةوهي تعد من الركائز  ،المدارس العادية

 أنال يوجد ت ديد دقيق للعدد الذي يجب العادي:  الفصل في اإلعاقة ذوي  الطلبةعدد -سادساا 

بوجه عام  اإلعاقةذوي  لبة يكون عدد الطال  أيقترح  وإنما ،يكون في الصف العادي مع العاديين
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أو  ،وال يكون أكثر من ثالثة ،عزلهم ونبذهم آلخرين ابةال يتسن  للطلحت    ؛اثنين أو ،واحدا  

 تأخير سير العملية التعليمية داخل الصف العادي. إل حت  ال يؤدي ذلك  ،أربعة

وذلك لصعوبة ت قيق  ،الطالب في الصف كبيرا   يكون عدد ال  أ: ينبغي الصف بةطل حجم -سابعاا 

وكذلك من حيث مساحة الصف ومستواه  ،مهمة المعلم التربوية بالمستوى المطلوب من حيث الجودة

 الدراسي.

يكون من نريد التركيز  أنمكان ب األهميةمن  إنفي الفصل:  اإلعاقةذوي  ةبالطل أماكن -ثامناا 

يقدم لهم  أنحت  يستطيع المعلم  ،األولفي وسط الصف  أماكنهمتكون  أنأي  ،ليه في الصدارةع

 وسهولة تقديم العناية لهم. ،الخدمات من حيث زيادة فرص استيعابهم

الطالب من ذوي  لكي يستطيع ؛م في بعض ال صص خارج الصف العاديعتوفر الد   -تاسعاا 

يتم وضع جدول لدعمه في بعض  ،العاديين في مستوى الت صيل العلمي مسايرة أقرانه اإلعاقة

 وذلك خارج الصف العادي. ،ال صص

 

نجاح عملية الدمج ل الساسيةالشروط  (2006خليفة وعيسى)يوضح  اكم5.2.1.2 

 اإلعاقةلطلبة ذوي 

 (.دارةواإل ،معلموال ،اختيار المدرسة بشكل الص يا )المبن  -أوالا 

 . اإلعاقةلطلبة ذوي ا أمور أوليا التعامل مع  -ثانياا 

 .وطبيعتها لإلعاقةالمناسب  التشخيص والقياس -ثالثاا 
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 :يأتشروط تطبيق الدمج ما ي ( من2012ولقد أشار منصور وعواد )6.2.1.2 

 طلبةندماج مع الحت  يستطيع اإل ،ونفسيا   اجتماعيا   ينذوي اإلعاقة متكيف لطلبة منأن يكون ا -أوالا 

 .العاديين في المدرسة

 أموررة المدرسية والمعلمين وأوليا  تهيئة المدرسة لبرامج الدمج بعد توضيا أهمية الدمج لإلدا -ثانياا 

 .والطلبة العاديين ،ذوي اإلعاقة الطلبة

 .  وتنظمها ب يث تسهل عملية الدمج ،وخطة منظمة ،وضع فلسفة عامة -ثالثاا 

 .والوسائل التعليمية للبرامج ،والفنية ،المادية ات، واإلمكاناالحتياجات جميع توفير -رابعاا 

 يقتصر عل  أنشطة فقط خارج مأ ،أكاديمي، أماجتماعي هو دمجأ  ،نوعية البرامج ت ديد -خامساا 

 .غرفة الصف

 ة عالية مؤمنة بأهمية الدمج.   توفير قيادات تربوية ذات كفا -سادساا 

 .ها؛ لنجاح عملية الدمجواستمرار  توفير وسائل الدعم -سابعاا 

 

 :أتيالدمج العامة كما ييجابيات إ( 2014) وشهدرا أورت 7.2.1.2

أو أوضاع عادية مع رفاق من العمر  ،تعميم المهارات االجتماعية المتعلمة في البيئة المنتظمة -أوالا 

 وتعلم مهارات اجتماعية جديدة. ،نفسه

طلبة ذوي لالتربوية المقدمة ل من خاللها تطوير البرامجيمكن  ،يشكل الدمج وسيلة تعليمة مرنة -ثانياا 

 .هاعوتنو   اإلعاقة

 عمل عل  إزالةما يم ،والطلبة العاديين ،ذوي اإلعاقةلبة فر الدمج فرصة التفاعل بين الطيو  -ثالثاا 

األمر الذي يساعد عل  ت سين  ،يساعد عل  رفع وصمة اإلعاقة عنهمكما  ،بينهم من حاجز التمييز

 والت صيل األكاديمي لديهم. ،وتطوير المهارات اللغوية ،سلوكهم االجتماعي
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وتفاعلهم مع  ،مشكالت مجتمعيةاكتسابهم خبرات واقعية متنوعة من خالل تعاملهم مع  -رابعاا 

 العاديين. من الطلبة أقرانهم

 ،عض السلوكيات السليمة من أقرانهم العادينويعمل الدمج للطلبة ذوي اإلعاقة عل  إكسابهم ب     

ومهارات حل  ،وأساليب التفكير المختلفة ،والثقة بالنفس ،وإكسابهم أيضا االعتماد عل  النفس

 (. 2006،)الخليفة وعيس الت اليومية من الطلبة العاديينالمشكالت في أثنا  التعرض للمشك

 

 اإلعاقةتربية ذوي االتجاهات المعاصرة في  3.1.2

كانت لهما  ،الكونجرس األمريكي في السبعينات قانونين قرأ: لقد الواليات المتحدة المريكية -أوالا 

حيث كانا يهدفان إل  إعادة  ،تهمومعالج اإلعاقةذوي األشخاص  ةانعكاسات عميقة األثر عل  تربي

إذا كان يمتلك الكفا ات  ،اإلعاقةفرد من ذوي  ال يمكن أليف ،اإلعاقةالتأهيل المهني لذوي 

ن ن ي رم مأو  ،أو نشاطمن المشاركة في برنامج  اإلعاقةه من ذوي أن  ن يمنع لمجرد أ ةالمطلوب

كانت  ا  أي   ،ن يكون موضوع تمييز في إطار برنامج أو نشاطأو  ،فوائد ناجمة عن برنامج أو نشاط

 .طبيعته

وخدمته  ،وتربيته ،عاقةاإلذوي من بضرورة تعليم كل فرد  ما  ملز  قرارا   أصدرتحيث  :نجلتراإ -ثانياا 

وهذا  ،حياة العاديين إل  قربا   ةلنفسيا األجوا  أكثروفي  ،ةطبيعيال التعليمية األوضاعفي أكثر 

 .اإلدماجظهور المفهوم ال ديث وهو  إل المفهوم أدى 

ولهم كل  ،األلمانمع سائر المواطنين  بالمساواة  ألمانيافي  اإلعاقةيتمتع ذوي  :ألمانيا -ثالثاا 

مع  اإلعاقةحيث يتكامل ذوي  ،اإلطالقيعوق حركتهم عل   أووالمجتمع ال ي رمهم  ال قوق 

 مختلفةفي مجاالت  تنسيقية إجرا اتل وجامع يقدم لهم حكومي شام  برنامج أساسالمجتمع عل  
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والتعليم العام والعمل  الجتماعية والرفاهيةا العامة الص ةفي مجال  وخاصة ال ياةاالجتماعيةمن 

 والثقافة.

 تئأنش وبعد عام ،(1778)مدرسه افتت ت لتعليم الصم عام أولليبزيج  ةمدرس دتع :النمسا -ابعاا ر 

ذين تلقوا ال اإلعاقةمن ذوي  ألطفال أوالوتعتبر فئات الصم هم  ،مدرسه لتعليم الصم في فينا أول

واجبات الت دي في  أهمواالندماج االجتماعي هما من  الوقاية أنكما  ،في العالم خاصا   تعليما  

 .شخصيا   اإلعاقةذوي  طفالاألمجال تعليم 

 البتدائيةا من اختصاص المدارسة ،المكفوفين وخاصة اإلعاقةيعتبر تعليم ذوي  :ركاالدنم-خامساا 

السلطات  إلشرافكان يخضع  أنبعد  ،العاديين األطفالعل  خط مواز لتعليم  ،األميرية لالمركزيةا

واندماجهم في ال ياة  ،ينالعادياألطفال المكفوفين في فصول  األطفالذلك دمج  تال ،ال كومية

بين  ل في النظام التعليمي وفي المدرسةكان الفص لكن عندما ،األولمن الصف  بد ا   المدرسية

 ،المدرسة سياسةوقامت  ،لتسع سنوات ةمدارس شامل أنشئت ،اليتفق وطبيعة المجتمع الميذالت

ال فرق بين العاديين منهم ، فبين الناس عل  حد سوا  المجتمع عل  خلق صالت وثيقةوسياسة 

 .اإلعاقةوذوي 

في التعليم  األسويا مع  اإلعاقةذوي  ألطفالدمج ايطالي عل  القانون اإل نص   :يطالياإ -سادساا 

 .العاديةفي الفصول  اإلدماجتعوق  التي اإلعاقة ال ادةباستثنا  حاالت اإللزامي، 

الفصول  في همترددينص عل   اإلعاقةذوي  الطلبة ق ب قانون  في السويد صدرأ :السويد -سابعاا 

 .العاديةالعادية والخاصة في المدارس 

المبادئ التي توجد في  أهمومن  ،الخاصة سمات التربية أهمالدمج من  أصبالقد :النرويج -ثامناا 

العاديين وذوي  طلبةالكل تمييز بين ( ليزيل 1975)حيث صدر قانون  ،الصريا التربوي  كامل
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 ةإل  التربيينظر  أصباف ،حسب احتياجاته المبدأ العام ل ق كل فرد في التربية إعالنمع  اإلعاقة

 (.2003 ،)الزهري اختصاصات المدرسة العاديةل  إنها تدخل في ع الخاصة

 

 على وأثرها ،المصادر وغرف التعليمة والوسائل والمعلمين السرة دور4.1.2 

 الدمج عملية

امج التربية الخاصة بذوي ثر استخدام الوسائل التعليمية في دعم بر أ( إل  2005يشير يوسف )     

عل  مواقف تعليمية تتضمن  هو ما كان مبنيا   ،التعليم المثمرن رجال التربية يؤكدون أن أو  ،اإلعاقة

ن و الموضوع الذي  واض ا   تصورا   نَ يكو   ويستطيع المتعلم من خالل ذلك أنْ  ،الخبرة والواقعية

 ةوالمخصصة لذوي اإلعاقة مناسب ،لذلك يجب أن تكون الوسائل التعليمية المتاحة ،يرغب في تعلمه

أب اث وقد أشارت  ،لهالتعلم والتعليم من خالن من اكبر قدر ممكأ  ت قيق عل ةوقادر  ،لنوع إعاقتهم

وبينت أن مهارة األدا  لدى ذوي اإلعاقة ال تكتمل إال من خالل اختيار الوسائل  ،إل  ذلككثيرة 

وت ت  ،ات المرتبطة بأهداف مخطط لهاالتعليمية ذات الم توى الذي يؤدي إل  تعلمهم للخبر 

 .ية ن و المجتمعيجابإعل مستويات األدا  ت قق اتجاهات ظروف تج

وكذلك  ،ذوي اإلعاقة الطلبةمعلمين للعمل مع  ياسة إعدادويمكن ت قيق ذلك من خالل س     

عل  أن  ،إلعداد معلمي ذوي اإلعاقة ؛التوسع في إنشا  أقسام التربية الخاصة في كليات التربية

ويكون هنالك تركيز عل  ،ن عل  برامج توجيه وإرشاد نفسييتشمل مناهج اإلعداد هؤال  المعلم

 (2009 ،اإلعداد)الجمالالجانب العلمي والتكنولوجي في برامج 

ذوي اإلعاقة  الطلبةخالل سياسات التعاون بين أسرة وكذلك يكمن نجاح سياسية الدمج من      

م من لتسهيل سياسة الدمج ألطفاله ؛ذوي اإلعاقة الطلبة سرأوذلك بفتا المجال لمشاركة  ،مدرسةوال
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ته، لتربيوتوجيههم إل  أفضل الطرق  هم،وإرشاد ،ذوي اإلعاقة الطلبة سرأتوعية و  ،ذوي اإلعاقة

وإدراك خصائص  ،لتعزيز مهاراتهم ،ورعايته من خالل عقد لقا ات تنظم فيها برامج إرشادية مكثفة

ومن جهة  ،في المنزل من جهة ورعايتهم ذوي اإلعاقة ةالطلبةهم بأساليب معاملوتوعيت ،أبنائهم

تقبل الطفل ذوي اإلعاقة إلعاقته يعد  نأل ،أخرى مساعدة األسر عل  تقبل طفلهم ذوي اإلعاقة

 (. 2009،لتقبل المجتمع له)الجمال ا  انعكاس

بأنها عبارة عن غرفة صفية مل قة بالمدرسة العادية  :غرفة المصادر (2012ف سهيل )عر       

 يث ب ،واألثاث المناسب ،واأللعاب التربوية ،واألدوات التعليمة ،مزودة بالوسائل،خاصا   معدة إعدادا  

أو فترات مختلفة من اليوم الدراسي في هذه ة، من يعانون صعوبات في التعلم فتر يقضي الطلبة م

ويأتون  ،ظم يومهم الدراسي في الصف العاديفالطلبة يقضون مع لتلقي التعليم الفردي. ؛الغرفة

ومنهم  ،واالجتماعية ،المهارات ال سابيةلقوا التعليم الخاص في تلي ؛لغرفة المصادر بشكل جزئي

 ؛من اليوم في الصف العادي ويقضون جز ا   ،تعليم األكاديمي في غرفة المصادرمن يتلق  معظم ال

أما معلم غرفة المصادر  .والدراما االجتماعية ،ثل الموسيق م ،لتلقي التعليم في بعض الموضوعات

لتنسيق مع معلمي فهو يقوم بدور ا ،ع هؤال  الطلبةللعمل م خاصا   مدرب تدريبا  و  ،فهو معلم مؤهل

 .للطلبة ذوي اإلعاقة إعداد البرنامج التعليمي المناسبوتقديم المساعدة في عملية  ،الطلبة العاديين
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 السابقة الدراسات2.2 

 لعربيةالدراسات ا1.2.2 

للكشف عن االتجاهات العامة للتالميذ والمعلمين ن و دمج  (2009دراسة زيدان وصادق ) سعت

وعالقتها باالتجاهات العامة  ،فاعلية إستراتيجية الدمجعل  ذوي االحتياجات الخاصة، والتعرف 

موزعين بين معلمين  108)نت عينة الدراسة من )وأوليا  أمورهم، وتكو   ،والمعلمين ،للتالميذ

نه ال أوتوصلت الدراسة إل   ،في السعودية االحتياجات الخاصةمدارس ذوي و  ،للمدارس العادية

ومدارس ذوي اإلعاقة في اتجاه  ،جود فروق بين متوسطات درجات معلمي المدارس العاديةيو 

والمرحلة  ،المعلمين ن و الدمج، ووجود فروق بالنسبة التجاهات الطلبة في المرحلة االبتدائية

وكانت الفروق لصالا طلبة المرحلة  ،المدارس العاديةالمتوسطة ن و دمج ذوي اإلعاقة في 

 .اإلعدادية، في حين لم تظهر فروق في االتجاه ن و الدمج بسبب المستوى التعليمي لألسرة

 ومعلميها، تعرف عل  اتجاهات مديري المدارسلل فقد هدفت ،(2009) وعباس القيروتي دراسة أما

 (230)تكونت عينة الدراسة منو  ،يم العامن و الدمج التربوي لذوي اإلعاقة في مؤسسات التعل

قياس االتجاهات ن و و  ،لجمع البيانات في هذه الدراسة استخدام االستبانة كأىداة تم و  ،مستجيبا  

أظهرت النتائج عدم وجود  ،وبعد الت ليل اإلحصائي ،الدمج التربوي لذوي اإلعاقة في التعليم العام

وهي )فلسفة  ،فروق ذات دالة إحصائية بين اتجاهات المديرين والمعلمين عل  جميع م اور األداة 

وأظهرت كما  .البيئة المدرسية(بعد و  ،النفسيالبعد و  ،االجتماعيالبعد و  ،البعد التعليميو  ،الدمج

البعد و  ،والبعد االجتماعي ،علمين والمعلمات في البعد التعليميوجود فروق بين الم ،النتائج أيضا

أما بالنسبة إل  خبرة المعلم فلم  .وكانت الفروق لصالا المعلمات ،سيةوبعد البيئة المدر  ،النفسي

بالنسبة لعمل المعلم مع  اأم   ر الدراسة أي فروق في اتجاهات المعلمين يعزى لسنوات الخبرة.ظه  تُ 

طلبة ذوي اإلعاقة كانت الالمعلمين الذين يعملون مع  أنفقد أظهرت النتائج  ،ذوي اإلعاقة
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، طلبة ذوي اإلعاقةالمقارنة بالمعلمين الذين ال يعملون مع  ،اتجاهاتهم أفضل ن و الدمج التربوي 

س ن و الدمج التربوي ألقرانهم ويوصي الباحثان بإجرا  دراسات للتعرف عل  اتجاهات طلبة المدار 

والنفسي ن و الدمج  ،ودراسة اتجاهات المختصين في مجال العمل االجتماعي ،ذوي اإلعاقة

 .التربوي 

وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي  عل  لتعرفل، (2009دراسة الدبابنة والحسن ) في حين هدفت

ضمن مسار الدمج الشامل،  ،اإلعاقات السمعية ن و عملية تعليم هؤال  الطلبة في المدارس العادية

وحت  المرحلة  ،عل  عينة معلمي الطلبة ذوي اإلعاقات السمعية من الصف الثاني األساسي

نظر م ايدة للمعلمين ن و  . وأشارت نتائجها إل  وجهاتمين( معل105بلغ عددهم )و الثانوية، 

أشارت إل  وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالا المدارس الخاصة، ولصالا و الدمج، كما 

 .المؤهل العلمي األكثر، في حين لم تجد أي فروق تعزى للتخصص الدراسي

لتعرف عل  اتجاهات معلمي ل هدفتحيث  ،موضوع الدمج (2010دراسة الصمادي ) وتناولت

مع الطلبة العاديين في الصفوف الثالثة  اإلعاقة الثالثة األول  ن و دمج الطلبة ذوي الصفوف 

 ةومن أجل ذلك تم توزيع استبان ،مةمعل 142)ن مجتمع العينة من )األول  في مدينة عرعر، وتكو  

 ةاناالستب ت، وقد اشتملمع الطلبة العاديين اإلعاقة اتجاهات المعلمين ن و دمج الطلبة ذوي قيس ت

ن مجتمع الدراسة مىن المعلمىين الىذين وتكو   ،واألكاديمي( ،واالجتماعي ،)النفسي :عل  ثالثة أبعاد

إيجابية  إل  وجود اتجاهات وتوصلت الدراسة،رفوف الثالثة األول  في مدينة عرعيدرسون الص

إال   ة،ان تويها االستبتعل  األبعاد التي هناك فروقا  في االتجاهات  ن  أ، و لدى المعلمين ن و الدمج

الدراسة بضرورة إجرا  دراسات للتعرف عل   وأوصت ،أن هذه الفروق لم تكن دالة إحصائيا  

 .كل حسب تخصصه ،تشمل القطاع اإلداري والمعلمين ،اتجاهات الىدمج
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المدارس والمعلمين ن و فلسفة  يري لتعرف عل  اتجاهات مدلفسعت ( 2014) البرغثي دراسة أما

 ،النوعك ،وت ديد داللة الفروق وفقا لبعض المتغيرات ،العاديين األطفالمع  اإلعاقةدمج ذوي 

الب ث ونتائجه عل  العينة المكونة  إجرا اتوحددت  ،والوظيفة ،وعامل الخبرة ،والمرحلة الدراسية

االستبانة  أداة تم استخدام و  ،بمدينة بنغازي هاومعلميمن مديرين المدارس العامة  ( فردا  200من )

 ،بمدارس التعليم العام اإلعاقةوالمعلمين ن و دمج ذوي  المديرينلقياس اتجاهات  ؛لجمع البيانات

المدارس والمعلمين ن و فلسفة دمج ذوي  يري اتجاهات مد أنالنتائج  اإلحصائيأظهرتوبعد الت ليل 

 إحصائيةمتوسطة وال يوجد فروق ذات داللة  ،العاديين في المدارس العامة األطفالمع  اإلعاقة

ولمتغير  ،(أنث ، و ولمتغير الجنس )ذكر ،متوسط(، و متغير المرحلة الدراسية )ابتدائيتغزى ل

ذوي الطلبة ن و دمجوالمعلمين  المديرينفي اتجاهات ،(معلم، و ولمتغير الوظيفة )مدير،الخبرة

 العاديين. األطفالمدارس التعليم العام مع في  اإلعاقة

( للتعىرف على  اتجاهىات المعلمىين ن ىو دمىج األطفىال من 2015) والرويلي بطانية دراسة وجا ت

، وبيىان عالقة هذه شمال المملكة العربية السىعودية حركيا  في المدارس ال كومية في اإلعاقةذوي 

والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة. وقد تكون مجتمىع الدراسىة مىن جميىع  ،االتجاهات بكل من الجنس

تكونت عينة في حين ، ل المملكىة العربيىىة السىىعوديةفىي شىماهاومعلمىاتمعلمىي المرحلىة االبتدائيىة 

مىن مجتمىع الدراسىة. وقىد اختيىروا بطريقىة (%5.3أي مىا نسبته ) ،(معلمىا  ومعلمىة768الدراسىة مىن )

لقيىاس اتجاهىات المعلمىين  ة؛عشىوائية عنقوديىة مىن مجتمع الدراسة. وقام الباحثان ببنىا  استبان

والمعلمىات ن و دمج األطفال ذوي اإلعاقة ال ركية فىي المىدارس ال كوميىة فىي شىمال المملكىة 

 ا  ن هناك فروقأو  ،يجابيةإج أن اتجاهات عينة الدراسة كانت وقد أظهرت النتائ العربيىىىة السىىىعودية،

تغزى لمتغير الجنس لصالا  ،( α> 0.05) ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية
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في حين لم تظهر فروق لمتغير  ،(سنوات1-5ولمتغير الخبرة لصالا ذوي الخبرة القصيرة ) ،الذكور

 التخصص.

ن و دمج هاومعلماتلتعرف عل  اتجاهات معلمي التربية الرياضية ل (2016) حسني دراسة وسعت

ي المدارس ال كومية بم افظة في حصة التربية الرياضية مع الطلبة العادين ف اإلعاقةالطلية ذوي 

قيس ت ةاناستب توزيعتم و  ،الدراسة ألهدافمته  م الباحث المنهج الوصفي وذلك لمالواستخد ،جنين

بانة عل  واشتملت االست ،الطلبة العاديين مع اإلعاقةاتجاهات المعلمين ن و دمج الطلبة من ذوي 

من  ،ومعلمة (معلما  20نت عينة الدراسة من )وتكو   ،(وأكاديمي ،واجتماعي ،)نفسي :أبعادثالثة 

يجابية لدى إ وجود اتجاهاتالنتائج  وأظهرت ،التربية الرياضية في م افظة جنينالذين يدرسون 

 مع الطلبة العاديين. اإلعاقةن و دمج الطلبة ذوي هاومعلماتمعلمي التربية الرياضية 

 وأسرهم األطفاللتعرف عل  اتجاهات معلمات ل (2017) ومباركي عتمان دراسة استقصتو 

 ،األطفالالعاديين في رياض  األطفالمع  ،اإلعاقةلذوي  التربوي الملت قين بالروضة ن و الدمج 

( من 94و) ،في الروضة غير عاديين أطفالالذين لديهم  األسرمن  (63)تكونت عينة الدراسة من و 

 ؛االستبانة لجمع البيانات أداة تم استخدام  حيث  ،في الروضة األطفالالمعلمات العامالت مع 

 ،األطفالفي رياض  اإلعاقةن و الدمج التربوي لذوي  وأسرهم األطفال لقياس اتجاهات معلمات

يجابي ن و دمج الطفل غير العادي مع إوجود اتجاه  إل توصلت النتائج  ،اإلحصائيوبعد الت ليل 

دمج التربوي من وجهة لل قبوال   اإلعاقات أكثرن أو  ،لعادي من وجهة نظر عينتي الدراسةالطفل ا

الدراسة  وصتأفقد  ،السمعية واإلعاقة ،العقلية البسيطة اإلعاقةو ذو  األطفالهم  ،نظر المعلمات

 عدادإ والعمل عل   ،العاديين األطفالمع  ن في الروضةغير العاديي األطفالبالعمل عل  دمج 

 ها نظام الدمج.فيالمطبق  األطفالض في ريا األطفاللتعامل مع ل ؛معلمات مؤهالت
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 الجنبيةالدراسات 2.2.2 

ن و دمج  االبتدائيةلتعرف عل  اتجاهات معلمي المرحلة ل  (Cindy,2003) سندي دراسة هدفت

المرحلة من معلمي  (422ل )وشملت عينة الدراسة ع ،المدارس العاديةفي  عقليا   اإلعاقةذوي

 ،يجابيةإكانت اتجاهاتهم  ،من عينة الدراسة (%22)وأظهرت النتائج أن  ومعلماتها، االبتدائية

امل التي أدت إل  تكوين اتجاهات من أهم العو  ،والتدريب ،عاملي الخبرة أنكماأظهرت النتائج 

 .في المدارس العادية اإلعاقةيجابية ن و دمج ذوي إ

رف عل  اتجاهات المعلمين ن و لتعل ( Dupoux et al, 2005)وآخرون  دوبكس دراسة وسعت

وكانت دراسة  ،األمريكيةوالواليات المت دة  ،في المدارس العادية في هاييتي اإلعاقة دمج ذوي 

من  ( معلما  125و) ،األمريكيةمن الواليات المت دة  معلما   (216وشملت عينة الدراسة عل  )، مقارنة

ة كانت من عينة الدراس (%80وأسفرت النتائج عل  أن أكثر من ) ،هاييتي في المرحلة الثانوية

 .في المدارس العادية اإلعاقة اتجاهاتهم سلبية ن و دمج ذوي 

لتعرف عل  وجهات نظر المعلمين حول لObeng, 2007) ) وبنجأ دراسة سعت هالسياق ذاتوفي 

 ( معلما  400تكونت عينة الدراسة من )و  ،في صفوف المدارسة في غانا ،اإلعاقةتعليم ذوي 

يعانون من النشاط الزائد في  أطفالنتائج الدراسة عدم تقبل المعلمين لوجود  أظهرت، ومعلمة

 اإلعاقةذوي  األطفالمن المعلمين عدم رغبتهم في تدريس  (%80ما نسبته ) أظهرتو كما  ،فصولهم

 .في فصولهم

لتعرف عل  اتجاهات معلمي المدارس االبتدائية في الريف ا Deng, 2008))دينج دراسة وهدفت

تمت مقارنة اتجاهات المعلمين في ضو  ثالثة ،و التعليمي لدمجان و وال ضر في الصين 

النتائج وجود  أوض تو ،(وفوائد التعليم الخاص المعزول،وااليجابية للدمج ،السلبية التأثيرات:)أبعاد

حيث كانت  ،بين توجهات معلمي الريف وال ضر ن و الدمج التعليمي إحصائيةفروق ذات داللة 
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جابي ن و التعليم الخاص إيكما وجد اتجاه ،من معلمي الريف أكثرتوجهات معلمي ال ضر 

عل  والتدريب ،المصادرو ،التدريسية الخبرةاتجاهات المعلمين بعدد سنوات  تتأثرولم  ،المعزول

 .التربية الخاصة

( Baloch,Ghouri&Abrar,2010)وغوري  شوبالو دراسة أجراها أبرار  استقصته السياق ذاتوفي 

وتكونت عينة  ،باكستان-كار يشين و الدمج في  هاومعلميمديري المدارس  تعرف عل  اتجاهاتلل

 ،مدارس مختلفة أربعمن  ،ومعلمي تربية خاصة ،ومعلمين عاديين ،ة/ا  مدير  39)الدراسة من )

ن وأ ،التمويل وفي تدريب الطاقميواجه مشاكل في  ،كار يشيالدمج في  أنالنتائج  وأشارت

عل   هأنالدراسة  وأشارت ،يجابيةلمعلمون فكانت اتجاهاتهم إا أما ،آلمالل مخيبةاالتجاهات كانت 

 في التخطيط.      وأفكارهم بآرائهم يأخذوا ن، وأدعم المعلمين من خالل التدريبال كومة 

عل  اتجاه  لتعرف( لBekirogullari Soykurt&Gulsen,2011)أجراهاالدراسة التي  واستهدفت

( 100اشتملت عينة الدراسة عل  )، و اإلعاقةمعلمي التعليم االبتدائي ن و الدمج التعليمي لذوي 

 ،التعاون  ،االنفتاحو  ،االنبساطيةو  ،)العصابية:للشخصية بعاداألساسيةاألوتمت دراسة عالقة  ،معلم

يجابي النفتاح باالتجاه اإل نتائج الدراسة ارتباطا أوض ت ،الوعي(باالتجاه ن و الدمج التعليميو 

ن و الدمج من المعلمين  (%80جابي لدى)كما يوجد اتجاه إي ،اإلعاقةن و الدمج التعليمي لذوي 

 .اإلعاقةي لذوي التعليم

لتعرف عل  اتجاهات معلمي الصفوف العادية ن و ل (Dukmak,2013) داكماك دراسة واستقصت

 ،جنسوقد تم اختيار متغير ال ،مع الطلبة العاديين في الصفوف العادية اإلعاقةدمج الطلبة ذوي 

ولمعرفة  ،لمعرفة الفروق بين االتجاهات وفق هذه المتغيرات ؛وفئةاإلعاقة ،وسنوات الخبرة للمدرسين

 أن إل النتائج  شارتأوقد، (ANOVA) األحاديت ليل التباين  أسلوبتم استخدام  ،هذه الفروق 

 ،اإلناثيجابية للذكور من إ أكثركانت  إالأنها ،يجابيةإتجاهات بشكل عام ن و الدمج كانت اال
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 ،في االتجاهات ا  دور  اإلعاقةلفئة  أيضاأن النتائج أظهرتو  ،سنوات الخبرةيجابية كلما زادت إقل أو 

 ،السلوكية واالضطرابات ،العقلية اإلعاقةالبصرية من فئة  اإلعاقةيجابية لفئة إ أكثرحيث كانت 

 .واالنفعالية

مع  اإلعاقةهات المعلمين ن و دمج الطلبة ذوي االتعرف عل  اتجأم ا الدراسة ال الية فهدفت 

 ،استخدمت الباحثة المنهج الوصف الت ليليلذا  ،ال كومية في م افظة سلفيت المدارسفي  أقرانهم

ومعلمة من العاملين في المدارس  ا  معلم 200))وبلغت عينة الدراسة  ،البياناتلجمع  أداة واالستبانة 

 .ا  ومعلمة( معلم382)والبالغ عددهم  االساسية ال كومية

 ،مع غيرها من الدراسات اتفقت سة ال اليةاالدر  ، نجد أن  السابقة الدراسات من خالل مراجعة     

جاهات المعلمين ن و دمج ذوي فمثال تشابهت في العنوان حول ات ،أخرى واختلفت معها في جوانب 

بموضوع الدراسة  مباشرا   اتصاال   متصال  منها ما جا  و  ،العادية في المدارس أقرانهممع  اإلعاقة

الدبابنة )ودراسة ،( 2009،القيروتي وعباس)ودراسة ،(2009 ،وصادق زيدان)كدراسة ال الية

بطاينة )ودراسة ،(2014 ،البرغثي)ودراسة ، 2010)،الصمادي)ودراسة ،( 2009،وال سن

ودراسة  ، 2017)،ومباركيعتمان )ودراسة، ( 2016،ال سني)ودراسة ،( 2015،يليوالرو 

، ( 2008،دينج)ودراسة ، 2007)،وبنجأ)ودراسة ،( 2005،وآخرون دوبكس  )ودراسة ، 2002)،ساندي)

  (Bekirogullari Soykurt&Gulsen, 2011) .ودراسة ،( 2013،داكماك) ودراسة

 تناولت هذه الدراسات أن ،راض بعض نتائجهاواستع ،تضا من خالل الدراسات السابقةكما وي     

الدراسات السابقة عل  موضوع  ركزتو ة، في المدارس العادي أقرانهممع  اإلعاقةذوي  دمج الطلبة

 اختالفكان هناك كما و ،ةفي المدارس العادي اإلعاقةاتجاهات المعلمين ن و دمج الطلبة من ذوي 

 ،نث (واأل ،ذكرال): للجنس تبعا  في المدارس  اإلعاقةذوي  الطلبة ن و سياسة دمج اتاالتجاهفي 

االتجاهات  في تفاوت   وظهر لدى العديد من الدراسات السابقة ،برةوسنوات الخ ،والمؤهل العلمي



 
 

41 

ودراسة  ،( 2015،بطاينة والرويلي)كدراسة  ،يجابيةإحيث كانت هناك اتجاهات  ،ن و سياسة الدمج

عتمان )ودراسة ،2010) ،الصمادي)ودراسة ،(2009،وال سنالدبابنة )ودراسة ،(2016 ،حسني)

  ،2005) ،)دوبكسودراسة ،2002) ،ساندي)كدراسة ،سلبيةاتجاهات  وأخرى  ،( 2017،ومباركي

 .غير م ددة أخرى واتجاهات  ،( 2007،وبنجأ)ودراسة

 ،ومكوناتهدب النظري تقصي عناصر األفي  هذه الدراسة من الدراسات السابقة فادتستأ     

السيما أن  ،من الطالبواتجاهات المعلمين ن و دمج هذه الفئة  ،اإلعاقةطلبة ذوي الالمتعلقة ب

الدراسة  أداة  إعدادفي  -أيضا  -واستفادت  ،االتجاه كان سلبا   أن أكدتالدراسات  من هذه عددا  

 .ينطوي عليها من فقرات وما ومجاالتها

عل  فيها  أجريتهذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث البيئة الجغرافية التي  ميزتوت     

جريت كما وأ ،حيث أجريت كل واحدة منها في بيئة تختلف عن األخرى  ،السابقة غرار الدارسات

قرانهم في كافة حول موضوع دمج الطلبة ذوي اإلعاقة مع أدراسات في م افظات الضفة الغربية 

، فلم نجد دراسة أجريت في هذه الم افظة موضوعها دمج المدارس العامة باستثنا  م افظة سلفيت

ساسية الدنيا التي أجريت عل  مدارس المرحلة األالدراسة األول  هذه كانت ف ،الطلبة ذوي اإلعاقة

عاقة دمج الطلبة ذوي اإلقياس اتجاهات المعلمين ن و فلسفة إل   ، التي تهدففي م افظة سلفيت

مع الباحثة،  في التعاون واستجابتها اإليجابية مديرية التربية والتعليم تفاعل  إل  إضافة ،قرانهممع أ

ستفادة منها في الجانب واال ،واهتمامهم المباشر والمتابعة لل صول عل  النتائج ،وتسهيل مهمتها

تمثلت في متابعة العوامل  ،أخرى واجتماعية  إنسانيةالدراسة ب ثت في جوانب  أنكما  ،التطبيقي

والذي يمهد  ،اإلعاقةذلك عل  واقع الطلبة ذوي أثر وتسليط الضو  عل   ،واالجتماعية ،النفسية

وتقدم لهم وتتابعها،  اإلعاقةذوي الطلبة وشريكة تتبن  حاالت  ،بنا  جماعات داعمة أمامالطريق 
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وما بين الجانب التطبيقي  ،ما بين الجانب النظري  الدراسة جمعت، السيما أن والمساندة ،الدعم

 العملي.
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 الفصل الثالث

 واإلجراءاتالطريقة 

 مقدمةال1.3 

بما في ذلك منهجية  ،لإلجرا ات التي اتبعت في تنفيذ هذه الدراسة وصفا  يتناول هذا الفصل      

والمعالجات اإلحصائية  ،ومتغيرات الدراسة ،وخصائصها ،وأداة الدراسة ،وعينتها ،ومجتمها ،سةالدرا

 .  واستخراج النتائج ،التي استخدمت في معالجة البيانات

 

 الدراسةيةمنهج2.3 

المنهج استخدمت الباحثة  ،ختبار فرضياتهااالت ها و ولت قيق  أهداف  الدراسة واإلجابة عن تساؤ      

س عالقة متغيرات  اقيل ؛الدراسة ضمقياس مالئم ألغرا تطبيقوذلك من خالل  ،الوصفي الت ليلي

 أقرانهمذوي اإلعاقة مع  الطلبةللتعرف عل  اتجاهات المعلمين ن و دمج  ؛بعض بعضهاالدراسة 

 . سلفيت ال كومية في مدارس م افظة

 

 الدراسةمجتمع 3.3 

فىىىىىىىىي م افظىىىىىىىىة  األساسىىىىىىىىية الىىىىىىىىدنيا فىىىىىىىىي المىىىىىىىىدارس المعلمىىىىىىىىين مىىىىىىىىن الدراسىىىىىىىىةيتكىىىىىىىىون مجتمىىىىىىىىع      

 ا  ذكىىىىىىىور  ،الصىىىىىىىف الرابىىىىىىىع األوإللىىىىىىى مىىىىىىىن الصىىىىىىىف  ،(2019_2018فىىىىىىىي العىىىىىىىام الدراسىىىىىىىي ) ،سىىىىىىىلفيت

حسىىىىىب قسىىىىىم  ،معلمىىىىىة 284)و) ا ،( معلمىىىىى98مىىىىىنهم ) ،ةمعلمىىىىىو  معلمىىىىىا   (382عىىىىىددهم)البىىىىىالغ و  ا ،وإناثىىىىى
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كمىىىىىا ورد فىىىىىي المل ىىىىىق  ،التخطىىىىىيط واإلحصىىىىىا  فىىىىىي مديريىىىىىة التربيىىىىىة والتعلىىىىىيم فىىىىىي م افظىىىىىة سىىىىىلفيت

 .)ح(

 عينة الدراسة4.3

تم ، و ب سب المرحلة الدراسية في هذه الدراسة العشوائية الطبقيةم استخدام العينة ت     

( من 382البالغ عددهم) ،مجتمع الدراسةن م 52.3%)مثلت ما نسبته) ،ومعلمة ا  معلم ((200اختيار

 ،( معلمة139و) ،( معلما  61منهم ) ،ة سلفيتظبم اف الدنيا األساسيةفي المرحلة  معلمي المدارس

في  واإلحصا اتالباحثة بمسا المدارس حسب قسم التخطيط  تمقاأناختيارهم بعد تم و 

( يبين وصف عينة الدراسة وخصائصها 1.3والجدول) ،ة سلفيتظم افب والتعليم تربيةمديريةال

 .لمتغيراتها المستقلة تبعا  الديموغرافية 

 : خصائص العينة الديموغرافية(1.3جدول )

 النسبة المئوية )%( العدد البيان

 الجنس
 30.5 61 ذكر
 69.5 139 أنث 

 100 200 المجموع

 المؤهل العلمي

 11 22 دبلوم
 81.5 163 بكالوريوس

 7.5 15 دراسات عليا
 100 200 المجموع

 سنوات الخبرة

 25 50 سنوات 5اقل من 
 20.5 41 سنوات 10-5

 54.5 109 سنة فأكثر 11
 100 200 المجموع

 ال الة االجتماعية
 12.5 25 أعزب
 87 174 متزوج

 0.5 1 غير ذلك
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 100 200 المجموع

 العلمداخل اسرة  وجود إعاقة
 4 8 يوجد

 96 192 ال يوجد
 100 200 المجموع

      الدراسة أداة5.3 

ات السابقة والدراس ،النظري  األدب راسة )االستبانة( باالستناد إل الد أداة  تطويربقامت الباحثة      

ذوي اإلعاقة مع تجاهات المعلمين ن و دمج الطلبة ا لتعرف عل بهدف ا , ذات العالقة بالموضوع

 :أجزا  ةمن ثالث ةمكون ةبإعداد استبانقامت الباحثة ف , كوميةمدارس م افظة سلفيت الأقرانهم في 

الجز   في حين شمل ،وي توي عل  مجموعة من العناصر ،مقدمة االستبانة ملش :الجز  األول

 ،وال الة االجتماعية ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي ،وهي الجنس :متغيرات الدراسةالثاني عل  

موزعة عل  ثالثة  ،( فقرة45)ل  عفشمل  لثالقسم الثا أم ا ،المعلم أسرة وجود إعاقة داخلومدى 

ويشمل المجال  ،( فقرة12حيث ي توي عل  ) ،خبرات المعلمين وتدريبهم :األول المجال :مجاالت

في  ،( فقرات15وي توي عل ) ،اإلعاقةاالتجاهات ن و الظروف البيئة الداعمة لدمج ذوي  :الثاني

والنفسية في التعامل مع  ،حين يشمل المجال الثالث عل  االتجاهات ن و الجوانب االجتماعية

وقد صممت االستبانة عل  أساس مقياس  ،فقرة 18))وي توي عل  ،وأسرهم ،طلبة ذوي اإلعاقةال

 وأعطيت األوزان للفقرات كما يأتي: ،بييجانيت الفقرات في االتجاه اإلبُ إذ  ،خماسي األبعاد ليكرت

 ،عارض درجتانوم ،وم ايد ثالث درجات ،درجات وموافق أربع ،درجات موافق بشدة خمس

 ومعارض بشدة درجة.

 ،وي توي عل  فقرة توضي ية حول ما تدور حوله االستبانة ،مقدمةاالستبانة شمل القسم الول:

نه سوف يتم استخدامها لغرض الب ث العلمي وأ ،وت ري الدقة في تعبئة االستبانة ،هاجابة عنواإل

 . فقط



 
 

47 

والتي دخلت كمتغيرات في  ،معلومات عامة عن المف وصين )البيانات الشخصية( :القسم الثاني

 ،بكالوريوسو  ،)دبلوم :المؤهل العلميو  ،أنث (و  ،)ذكر :الجنس وتمثلت هذه المتغيرات في ،الب ث

 ،سنة فأكثر(11ومن ،سنوات 5-10من و  ،سنوات 5قل من وسنوات الخبرة: )أ ،ودراسات عليا(

 ،: )يوجدةووجود إعاقة في أسرة المعلم/ ،غير ذالك(و  ،ومتزوج ،)أعزب :ال الة االجتماعية

 اليوجد(.و 

ذوي اإلعاقة  الطلبةجاهات المعلمين ن و دمج وتضمن المجاالت التي تختص بات :القسم الثالث

وقد اعتمدت هذه المجاالت  ،المرحلة االساسية الدنيا في م افظة سلفيت مع أقرانهم في مدارس

مشرف مع ال مناقشةالومن خالل  ،بعد اطالع واسع عل  دراسات سابقة في االتجاهات ،ثةالثال

 تي:عل  الن و اآل شكل االتجاهاتيكون تم االتفاق عل  أن  الرئيس،

 .تدريبهمو  ،خبرات المعلمين :الولالمجال 

 ة الداعمة لدمج ذوي اإلعاقة.ياالتجاهات ن و الظروف البيئ المجال الثاني:

ي التعامل مع ذوي اإلعاقة والنفسية ف ،االتجاهات ن و الجوانب االجتماعية المجال الثالث:

  .وأسرهم

 تصحيح المقياس 6.3 

 وقد بنيت الفقرات وأعطيت ،األبعاد عل  أساس مقياس خماسيهذا وقد تم تصميم الفقرات      

 معارض ،درجات( 3م ايد ) ،درجات( 4موافق ) ،درجات( 5موافق بشدة) ي:األوزان كما يأ

هذا بالنسبة للفقرات الموجبة, أما الفقرات السالبة يكون  ،ومعارض بشدة )درجة واحدة( ،)درجتان(

درجات(, 3 )درجة واحدة(, موافق) درجتان(, م ايد ) توزيع الدرجات فيها كالتالي: موافق بشدة

وبذالك تكون أعل  درجة في المقياس , درجات( 5درجات(, معارض بشدة ) 4معارض )

 درجة 45=45×1=قلها وأ ،درجة 225=45×5=
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 الداةصدق  7.3

 صدق المحكمين7.1.3 

والذين  العالقةفي التخصصات ذات  مجموعة من المتخصصين عل  الدراسة،تم عرض أداة      

 ،النفسي والتربوي، والخدمة االجتماعية ، واإلرشادالتربوي  علم النفسي ملون شهادة الدكتوراه في 

وقد  كما ورد في المل ق)ث(.  ،( م كما  12وبلغ عددهم ) ،وعلم النفس ،والتربية ،والقياس والتقويم

 ،والموافقة عليها ،وصياغتها ،من حيث فقراتها الدراسة لب من الم كمين إبدا  الرأي في أداة طُ 

وقد رأى بعض الم كمين بضرورة إعادة صياغة  ،أو حذفها ،أوإبدا  الرأي بضرورة إعادة صياغتها

 ،( فقرة46) ة في صورتها األوليةحيث كانت االستبان ،وقد تم حذف بعض الفقرات ،بعض الفقرات

( 80%برأي ) األخذحيث تم  ،فقرة 45)أصب ت بصورتها النهائية ) ،وبعد عرضها عل  الم كمين

 ،وأصب ت بصورتها النهائية ،وبذالك يكون قد ت قق الصدق الظاهري لألداة  ،من السادة الم كمين

 .مجالفقرات كل عدد الدراسة و  أداة  مجاالت يوضا ،(2.3والجدول)

 

ذوي اإلعاقة وعدد الطلبة اتجاهات المعلمين نحو دمج  مقياسيوضح مجاالت  (2.3والجدول )

 فقرات كل مجال.

 عدد الفقرات  المجال  الرقم 

 12 خبرات المعلمين وتدريبهم  المجال األول 

 15 االتجاهات ن و الظروف البيئية الداعمة لدمج ذوي اإلعاقة المجال الثاني 

االتجاهات ن و الجوانب االجتماعية والنفسية في التعامل مع ذوي  المجال الثالث 

 اإلعاقة وأسرهم 

18 

 45 المجموع  
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 الداخلي تساقاال بطريقة الصدق7.2.3  

الدراسة  أداة ساب معمل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات لف ص صدق أداة الدراسة تم ح     

والدرجة الكلية  "اتجاهات المعلمين ن و دمج الطلبة ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في المدارس ال كومية"

( يوضا 3.3والجدول ) ،جل الت قق من الصدق الداخلي لفقرات أداة الدراسةوذلك من أ ،األداة لكل 

 ذلك.

 (Pearsonفحص صدق أداة الدراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون ): (3.3جدول )



 (tailed-2) 0.01ذو داللة معنوية على مستوىالداللة( correlation) االرتباط** 

 (tailed-2) 0.05ذو داللة معنوية على مستوى الداللة ( correlation) االرتباط* 

معامل ارتباط  رقم الفقرة
معامل ارتباط  رقم الفقرة بيرسون 

معامل ارتباط  رقم الفقرة بيرسون 
 بيرسون 

1 **.587 16 **.513 31 **.596 
2 **.682 17 **.499 32 **.578 
3 **.621 18 **.577 33 **.548 
4 **.662 19 **.522 34 **.597 
5 **.631 20 **.577 35 **.612 
6 **.506 21 **.574 36 **.585 
7 **.590 22 **.543 37 **.566 
8 **.668 23 **.527 38 **.566 
9 **.687 24 **.460 39 **.651 

10 **.640 25 **.487 40 **.624 
11 **.538 26 **.516 41 **.634 
12 **.634 27 **.588 42 **.638 
13 **.678 28 **.533 43 **.638 
14 **.682 29 **.514 44 **.642 
15 **.632 30 **.561 45 **.642 
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و دمج الطلبة ن معامل ارتباط فقرات مقياس اتجاهات المعلمين ن أ ،(3.3يتضا من الجدول)     

 (0.01و 0.05)حصائيا  إدارس م افظة سلفيت ال كومية دال قرانهم في مأمن ذوي االعاقة مع 

وهذا يعني ان المقياس يتمتع  ،(0.687 -0.548)اذ تراوح معامل اإلرتباط ما بين  ،للفقرات كافة

 بدرجة مناسبة من االتساق الداخلي.

 ثبات أداة8.3 

 ،(CronbachAlpha) ،معادلة كرونباخ ألفا استخدمت ،الدراسة أداة  معامل ثبات من أجل استخراج 

 4.3).الجدول)معامل الثبات كما في وقد بلغت قيمة 

 والدرجة الكلية  الدراسة أداة( نتائج معامالت الثبات لمجاالت 4.3الجدول )

رقم 

 المجال 

 معامل الثبات المجال 

 91.9 خبرات المعلمين وتدريبهم  المجال األول 1

 90.9 االتجاهات ن و الظروف البيئة الداعمة لدمج ذوي اإلعاقة المجال الثاني 2

االتجاهات ن و الجوانب االجتماعية والنفسية في التعامل مع  الثالثالمجال  3

 ذوي اإلعاقة وأسرهم   

93.3 

 95.7 الدرجة الكلية للمجاالت   

 

وتعطي داللة عل   ،غراض الدراسةوهي قيمة مقبولة أل ،(95،7)الكلي  الثبات وقد بلغ معامل     

الت أداة الدراسة عل  وكان معامل الثبات لمجا ،الثباتسة تتمتع بدرجة مرتفعة من أن أداة الدرا

حيث بلغ معامل الثبات لهذا المجال  ،وتدربيهم ،المجال األول: خبرات المعلمين :يالن و اآلت

عاقة في الطلبة ذوي اإلما المجال الثاني: االتجاهات ن و الظروف البيئية الداعمة لدمج أ ،(91.9)

: االتجاهات ن و لمجال الثالثفي حين بلغ معامل ثبات ا ،(90.9)بلغ معامل ثباته ، حيثالمدارس
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وكان معامل الثبات  ،(93.3سرهم)سية في التعامل مع ذوي اإلعاقة وأوالنف ،الجوانب االجتماعية

 يتمتع بدرجة مرتفعة. كافة، لمجاالتل

 

 ةمتغيرات الدراس 9.3

 عولجت نتائج الدراسة من خالل المتغيرات اآلتية:
 (:IndependentVariables)المتغيرات المستقلة

 الجنس1-

 دراسات عليا 3-بكالوريوس    2-     دبلوم       1-:المؤهالت العلمية2-

 فأكثر سنة       3- 11 سنه10-5 2-   تسنوا5قل من أ1- : سنوات الخبرة3-

 غير ذلك     3-      متزوج              2-أعزب:  1-ال الة االجتماعية4-

 ال يوجد 2-يوجد       1- المعلم /المعلمة:  وجود إعاقة داخل األسرة5-

 

 (:DependentVariables)المتغيرات التابعة

ذوي  جاهات المعلمين ن و دمج الطلبةالمتعلقة باتاستجابات مجتمع الدراسة عل  أداة الدراسة 

 .اإلعاقة مع أقرانهم في مدارس م افظة سلفيت ال كومية
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 إجراءات الدراسة10.3 

كتاب من عمادة الدراسات  قامت الباحثة بإرسال ،أداة الدراسة في صورتها النهائيةبعد إعداد      

من  ،والتعليم في م افظة سلفيت إل  مديرية التربية ،المفتوحةة القدس بجامع والب ث العلمي العليا

فيذ وقد تم تن ،إلجرا  الدراسة الميدانية ؛مديريةموافقة الجهات المعنية في ال  جل ال صول علأ

 : الدراسة وفق الخطوات اآلتية

 ؛لمصادر الثانويةتم جمع البيانات الثانوية من العديد من ا :البيانات الثانوية جمع مرحلة1- 

وضع اإلطار النظري  جلوذلك من أ ،وغيرها ،والرسائل الجامعية ،تقاريروال ،والمقاالت ،كالكتب

 .وتوظيفها في الوصول إل  نتائج الحقا   ،تهااواالستعانة بها في بنا  أد ،لهذه الدراسة

والتأكد من  ،اجعتهاومر  ،من تصميم االستبانةبعد أن تم االنتها   الولية:مرحلة جمع البيانات  2-

جل الوصول إل  حجم ذلك من أو  ،بتوزيعها عل  أفراد عينة الدراسةقامت الباحثة  ،وثباتها ،صدقها

 . والوصول إل  األهداف الم ددة ،ةمعلومات كافية لإلجابة عن أسئلة الدراس

 ،تم القيام بعملية جمعها :االستبانة لتعبئة الالزمة عليها المتفق الفترة الزمنيةبعد االنتهاء من  3-

 ما لم تصلا منها. تبعادواس ،للتأكد من مدى صالحيتها للت ليل ومن ثم مراجعتها

االستبانة  إدخال من خالل ،البيانات التي تم جمعها بإدخالقامت الباحثة  :البيانات إدخالمرحلة 4-

ومن ثم تصنيف  ،(spssجتماعية )للعلوم اإل اإلحصائيةباستخدام ال زمة  ،جهاز ال اسوب إل 

 .جل تجهيزها لعملية الت ليلالبيانات من أ
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 المعالجات اإلحصائية11.3 

حيث . ال اسوب إلدخالهاإل وذلك تمهيدا   ،قامت الباحثة بمراجعتها ،ات الدراسةبعد جمع بيان     

وذلك في  ،رقمية أخرى  إل اللفظية  اإلجاباتأي بت ويل  ،معينة أرقاما   بإعطائهامت البيانات رق  

 :اآلتية اإلحصائية األساليبواختبرت فرضياتها باستخدام  ،الدراسة أسئلةجميع 

والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،واالن رافات المعيارية ،المتوسطات ال سابية 1-

 عل  االستبانة ككل وعل  كل فقرة من فقراتها.

 (.Independent T-testالمستقلتين ) عينتيناختبار )ت( لل2- 
 (.OneWayANOVAت ليل التباين األحادي )3- 

 .معادلة )كرونباخ ألفا( ل ساب الثبات 4-
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 الرابعالفصل 

 نتائج الدراسةعرض 

 المقدمة1.4 

 المتعلقة باسئلة الدراسة النتائج 2.4

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة3.4 

 نتائج الفرضية الولى1.3.4 

 نتائج الفرضية الثانية2.3.4 

 نتائج الفرضية الثالثة3.3.4  

 نتائج الفرضية الرابعة4.3.4  

 نتائج الفرضية الخامسة5.3.4  
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسةعرض  

 مقدمة1.4 

 اإلعاقة مع أقرانهم جاهات المعلمين ن و دمج الطلبة ذوي لتعرف عل  اتهذه الدراسة ا هدفت     

ولت قيق  ،التعرف عل  دور متغيرات الدراسةكما وهدفت  .في مدارس م افظة سلفيت ال كومية

 ،تانااالستبوبعد عملية جمع  ،ثباتهاوالتأكد من صدقها ومعامل  ،استبانةهدف الدراسة تم تطوير 

باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم  ،ومعالجتها إحصائيا   ،ل اسوب، وإدخالها إل  تم ترميزها

 لتسلسل أسئلتها وفرضياتها.  تبعا  ي نتائج الدراسة ، وفيما يأت(spssاالجتماعية )

مج الطلبة اتجاهات المعلمين نحو د للدراسة: ما الولالنتائج المتعلقة بالسؤال  2.4

 في محافظة سلفيت؟ الحكوميةرسامدلفي ا أقرانهمذوي اإلعاقة مع 

لكل  واالن رافات المعيارية المتوسطات ال سابية ةاستخدمت الباحث ،السؤال ن هذاجابة علإل     

 ذلك. وضا( ي1.4والجدول ) ،داة عند العينةفقرة وعل  الدرجة الكلية لأل

اعتمدت المتوسطات ال سابية اآلتية المعتمدة والخاصة باالستجابة  ،ومن أجل تفسير النتائج     

 عل  الفقرات كاآلتي:

 .تجاه سلبيإ _ (2.32-1.00)

 .م ايدتجاه إ (3.66-2.33) -

 .تجاه إيجابيإ( 5.00-3.67) -
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 خبرات المعلمين وتدريبهم :الول المجال

ن نحو التجاهات المعلمي جة الثر للفقرات والدرجة الكليةالمتوسطات الحسابية ودر 1.4) الجدول)

 .للمجال الول لداة الدراسة محافظة سلفيت مدارس فيالفي  أقرانهمدمج ذوي اإلعاقة مع 

 االتجاه نسبة االستجابة االن راف المعياري  الوسط ال سابي الفقرة الرقم
 خبرات المعلمين وتدريبهم :الول المجال

اشعر أن لدي خبرة في التعامل مع الطلبة ذوي  1
 اإلعاقة.

 ايجابي  0.69 1.120 3.45

ذوي لدي التدريب المناسب للتعامل مع طلبة  2
 اإلعاقة

  ايدم 0.6 1.195 3.00

أشارك في الندوات والورشات واللقا ات الخاصة  3
 بذوي اإلعاقة.

 سلبي 0.574 1.157 2.87

أساهم في تنظيم النشاطات المتعلقة بالطلبة ذوي  4
 .اإلعاقة

 سلبي  0.592 1.109 2.96

أقدم المقترحات التي تسهم في معالجة مشاكل  5
 اإلعاقةالطلبة ذوي 

 سلبي 0.592 1.100 3.34

اعتقد أن إدارة المدرسة تلزم المعلمين ال صول  6
 عل  دورات خاصة بالتعامل مع ذوي اإلعاقة

 سلبي 0.572 9840. 2.86

أحبذ إسهام وزارة التربية والتعليم في تشجيع  7
 اإلعاقةالمعلمين عل  تقبل دمج الطلبة ذوي 

 ايجابي 0.66 1.203 3.30

امتلك المهارات الالزمة للتعامل مع الطلبة ذوي  8
 اإلعاقة.

 م ايد 0.604 1.145 3.02

اعمل عل  تطوير قدراتي المهنية للتعامل مع  9
 الطلبة ذوي اإلعاقة

 ايجابي 0.672 1.098 3.36

نفسي ذاتيا  من خالل قرا ة المراجع  أطور 10
 الخاصة بدمج الطلبة من ذوي اإلعاقة.

 ايجابي 0.646 1.196 3.23

 ايجابي 0.684 1.217 3.42 تعاملت في الماضي مع طلبة من ذوي اإلعاقة. 11
 ايجابي 0.642 1.020 3.21 استطيع التمييز بين عمليات الدمج المختلفة. 12

 ايجابي 0.63 1.13 3.17 الدرجة الكلية للمجال الول

 ايجابي 0.66 1.04 3.34 الدرجةالكليةللمجاالتالثالثة
 

 ( درجات.5أقصى درجة لالستجابة ) *



 
 

57 

تجابة عل  معدل االس أنوظهر من المجال األول  ،( فقرة12بلغ عدد فقرات المجال األول)     

والتي  ،(1استجابة فكانت عل  الفقرة رقم ) عليأ أما  ،(%463.بلغ ) إذ ،يجابيإكان كافة الفقرات 

الفقرات  أما ،(%69بلغت ) إذ ،لدى المعلمين خبرات في التعامل مع ذوي اإلعاقة أنتت دث عن 

 ،(%-6068.4معدل االستجابة عليها بين) تراوحتو  ،يجابيةإ أيضافكانت  ،(2,5,7,8,10,11,12)

والتي  ،(6قل استجابة عل  الفقرة )أكانت ، في حين (3,4,6عل  الفقرات ) سلبيةوكانت االستجابة 

لل صول عل  دورات خاصة بالتعامل مع ذوي اإلعاقة  ،تت دث عن قيام المدرسة بإلزام المعلمين

 (.%57.2إذ بلغت )

 ةتجاهات نحو الظروف البيئية الداعمة لدمج ذوي اإلعاقاال المجال الثاني:

التجاهات المعلمين نحو  جة الثر للفقرات والدرجة الكليةالمتوسطات الحسابية ودر (2.4الجدول )

 .للمجال الثاني لداة الدراسة مدارس في محافظة سلفيتالفي أقرانهمدمج ذوي اإلعاقة مع 

االنحراف  الوسط الحسابي الفقرة الرقم
 المعياري 

 االتجاه نسبة االستجابة

 المجال الثاني:االتجاهات نحوالظروف البيئية الداعمة لدمج ذوي اإلعاقة
 ايجابي 0.634 1.069 3.17 المدرسة خطة تشمل دمج الطلبة ذوي اإلعاقةيوجد في  1
 ايجابي 0.64 1.060 3.20 إجرا ات التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة موثقة ومستدامة. 2
 ايجابي 0.662 1.043 3.31 يتابع المسؤولون آليات التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة 3
المساندة في المدرسة مالئمة لطلبة ذوي اإلعاقة  الظرو 4

 دراسية...الخ(. مقاعد ،نشراتتوعية ،العاب،مصادر )غرف
 م ايدة 0.56 1.127 2.80

االنحراف  الوسط الحسابي الفقرة الرقم
 المعياري 

 االتجاه نسبة االستجابة

المناهج الدراسية المتوفرة تسهم في دمج طلبة ذوي اإلعاقة  5
. 

 سلبي 0.558 1.096 2.79

 سلبي 0.52 1.042 2.60 البيئة الصفية مالئمة لدمج طلبة ذوي اإلعاقة. 6
 سلبي 0.572 1.118 2.86 يراعي مبن  المدرسة احتياجات ذوي اإلعاقة . 7
لدي الجاهزية لتقديم المساعدة الالزمة للطلبة ذوي  8

 اإلعاقة.
 ايجابي 1.094 1.094 3.30

 ايجابي 0.622 1.077 3.11يتم تقديم الدعم الالزم لتوفير الظروف المالئمة لطلبة ذوي  9
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 اإلعاقة.
يوجد لدينا شراكات تنظم العالقة بين المدرسة والجهات  10

 األخرى للتعامل مع طلبة ذوي اإلعاقة.
 سلبي 0.598 1.070 2.99

المتعاملين مع طلبة ذوي يوجد آليات للرقابة عل  المعلمين  11
 اإلعاقة.

 ايجابي 0.616 1.019 3.08

يتم م اسبة المعلمين المتجاوزين ألسس التعامل اإلنساني  12
 مع الطلبة ذوي اإلعاقة و معاييره.

 ايجابي 0.666 9300. 3.33

إجرا ات العمل في المدرسة واض ة تسهل كشف  13
التعامل مع الطلبة  ذوي التجاوزات مع المخالفين لمعايير 

 اإلعاقة.

 ايجابي 0.662 8530. 3.31

 ايجابي 0.658 1.015 3.29 يوجد عدالة في التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة. 14
أقدم تقارير دورية عن مدى التقدم ال اصل عل  الطلبة  15

 ذوي اإلعاقة.
 سلبي 0.64 1.060 3.20

 ايجابي 0.62 1.04 3.09 الدرجة الكلية للمجال الثاني
 ايجابي 0.66 1.04 3.31 الدرجة الكلية للمجال الثاني

 

 إذ ،ا  يجابيكافة إالفقرات  الستجابة عل وكان معدل ا ،( فقرة15تكون المجال الثاني من)     

وت دثت  ،(%66.6بلغت ) إذ ،(20,24استجابة للعينة عل  الفقرات ) أعل وكانت  ،(%8 .61بلغت)

يتم م اسبة سنه أ إل ت شار أ( فقد 24الفقرة) أما ،لتقديم الدعم للطلبة الجاهزية(عن 20الفقرة )

وكانت االستجابة  ،المعلمين المتجاوزين ألسس التعامل اإلنساني مع الطلبة ذوي اإلعاقة ومعاييره

 عل  الفقرات ةقليل وكانت ،(13,14,15,21,23,24,25,26,27ت)الفقرا عل  أيضامتوسطة 

ومدى  ،البيئة الصفيةعن والتي ت دثت  ،( أقل استجابة18وحققت الفقرة رقم) ،(16,17,18,19,22)

 لدمج الطلبة ذوي اإلعاقة. تهاممال 

سية في التعامل مع ذوي االعاقة االتجاهات نحو الجوانب االجتماعية والنف المجال الثالث:

 سرهم.وأ
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التجاهات المعلمين نحو دمج ذوي اإلعاقة  والدرجة الكليةالمتوسطات الحسابية  (3.4الجدول )

 .للمجال الثالث لداة الدراسة في المدارس في محافظة سلفيت أقرانهممع 

 االتجاه نسبة االستجابة االنحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرة الرقم
 جتماعية والنفسية فيالتعاملمعذوياإلعاقةوأسرهمجوانب اال:االتجاهات نحو الالمجال الثالث

 ايجابي 0.8 0 839. 4.00 أراعي العوامل النفسية للطلبة ذوي اإلعاقة. 1
 ايجابي 0.82 0 891. 4.10 الضغوط النفسية ألسر الطلبة ذوي اإلعاقة. أتفهم 2
 ايجابي 0.798 0 824. 3.99 التوعية للطلبة ذوي اإلعاقة واعززهم. أقدم 3
 ايجابي 0.756 0 886. 3.78 التوعية ألسر الطلبة ذوي اإلعاقة. أقدم 4
ألقرانهم  اإلعاقةالتوعية ب قوق الطلبة ذوي  أقدم 5

 في الصف ليتم تقبلهم.
 ايجابي 0.77 0 897. 3.85

 آلياتالتوعية الالزمة لزمالئي المعلمين عن  أقدم 6
 العامل مع ذوي اإلعاقة.

 ايجابي 0.732 9060. 3.66

أتفهم طبيعة مالحظات وتوصيات األهالي باتجاه  7
 الطلبة ذوي اإلعاقة.

 ايجابي 0.776 0.874  3.88

الطلبة العاديين لدمج الطلبة  إقناعأهاليأسهم في  8
 مع أقرانهم. اإلعاقةذوي 

 ايجابي 0.722 0 956. 3.61

المجتمع الم لي في فعاليات مختصة لذوي  أشرك 9
 اإلعاقة في المدرسة.

 ايجابي 0.698 0 930. 3.49

الطلبة ذوي اإلعاقة خارج المدرسة ألتعرف  أتابع 10
 عل  سلوكهم. أكثر

 ايجابي 0.638 3.19 3.19

من  اقرأنهميتعاونوا مع  العاديينأن الطلبة أشجع 11
 الطلبة ذوي اإلعاقة .

 ايجابي 0.758 944. 3.79

اعتقد انه من الضروري العمل عل  تنظيم  12
والطلبة نشاطات مشتركة بين الطلبة العاديين 

 ذوي اإلعاقة.

 ايجابي 0.764 0 880. 3.82

 اإلعاقةالظروف المالئمة  لدمج الطلبة ذوي  أوفر 13
 من الطلبة العاديين. اقرأنهممع 

 ايجابي 0.716 0 959. 3.58

اعتقد أن سياسة دمج الطلبة ذوي اإلعاقة ستالقي  14
 القبول.

 ايجابي 0.692 1.001 3.46

الطلبة من ذوي اإلعاقة البسيطة أفضل دمج  15
 والمتوسطة.

 ايجابي 0.72 1.047 3.60

يوجد لدينا استعداد نفسي لتقبل دمج الطلبة ذوي  16
 اإلعاقة

 ايجابي 0.692 1.142 3.46

 ايجابي 0.728 1.018 3.64أوفر الخدمات الص ية الالزمة للتعامل مع ذوي  17
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 اإلعاقة في حال دعت ال اجة لذلك.
نعمل عل  إجرا ات في المدرسة من شانها تغير  18

 نظرة المجتمع للطلبة ذوي اإلعاقة
 ايجابي 0.732 0 944. 3.66

 ايجابي 0.74 0.94 3.70 الدرجة الكلية للمجال الثالث 
 ايجابي 0.66 1.04 3.32 الدرجة الكلية للمجاالت الثالثة 

 

 إذ ،يجابيةكلها إ فقرات المجال عل  ت االتجاهاتوكان ،فقرة (18)تكون المجال الثالث من      

الضغوط النفسية عن ت دثت  ،حيث(%82بمعدل ) تجاه( أعل  ا29وحققت الفقرة رقم) ،(73.9بلغ )

 عن وت دثت ،(%80بلغت ) إذ ا ،يجابي  ا  إاتجاه( 28وحقت أيضا  الفقرة ) ،ألسر الطلبة ذوي اإلعاقة

عل  الفقرات يضااالتجاهات إيجابية أ وكانت ،وي اإلعاقةالعوامل النفسية للطلبة ذمراعاة

ت وكان، (%79-71عليها بين)االتجاهات وتتراوح ، (30,31,32,34,35,38,39,40,42,44,45)

 (37ستجابة عل  الفقرة رقم)االكانتفي حين ،(36,37,41,43عل  الفقرات) يجابيةإاالستجابة 

للتعرف أكثر عل    ؛والتي ت دثت عن مدى متابعة الطلبة ذوي اإلعاقة خارج المدرسة،أقل

 سلوكهم.

 فرضيات الدراسةب المتعلقة نتائجال 3.4

اللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات د:المتعلقة بالفرضية الولى النتائج1.3.4 

في المدارس ال كومية  أقرانهممع  اإلعاقةاتجاهات المعلمين ن و دمج ذوي  ( فيα>0.05)الداللة 

كما  وجا ت النتائج ،( للعينات المستقلةاختبار )ت استخدمللتأكد من ذلك  ،لمتغير الجنس تعزى 

 (.44.هو موضا في الجدول )
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 ر الجنسلمتغي تبعاا للدرجةالكلية لألداة  واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية 4.4)الجدول)

دمج الطلبة ذوي 
 اإلعاقة

درجات  قيمة )ت( االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي N الجنس
 الحرية

 الداللة

 0.05 198 1.941 0 56427. 3.4496  61 ذكر
    0.61605 3.2705  139 أنث 

 (α>0.05)إحصائياا عند مستوى الداللة ال* د

 يف (α>0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عل  مستوى الداللة (44.)ليتضا من الجدو      

 للمرحلة االساسية الدنيا ال كومية في المدارس أقرانهممع  اإلعاقةاتجاهات المعلمين ن و دمج ذوي 

وترى  هذه الفروق لصالا اإلناث , وكانتفقد تم رفض الفرضية الصفرية ،تعزى لمتغير الجنس

 ،ر لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقةفي النظ اإلناثتختلف عنه لدى  تجاهات الذكور ا أن الباحثة

هناك  أنكما  ،طلبة ذوي اإلعاقة بشكل متكافئلوتقديم الخدمة ل ،للشراكة في ت مل المسؤولية نظرا  

واتفقت في ذلك  ،للمعايير التي ت دد اختيار المعلمين للتعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة ا  واض  ا  غياب

( في عدم وجود فروق ذات 2014) البرغثيواتفقت مع دراسة  ،(2009مع دراسة زيدان صادق )

 الجنس. تبعا  داللة إحصائية 

 

حصةائية علةى مسةتوى توجد فروق ذات داللة إال ): نتائج المتعلقة بالفرضية الثانيةال2.3.4 

حكوميةة ال في المدارس أقرانهممع  اإلعاقةاتجاهات المعلمين نحو دمج ذوي  فيα)> (0.05الداللة

 .(تعزى لمتغير سنوات الخبرة

سىىنوات الخبىىرة  لمتغيىىر تبعىىا  والدرجىىة الكليىىة لىىألداة  توسىىطات ال سىىابيةيوضىىا الم (5.4والجىىدول)     

 أفراد عينة الدراسة.  لدى
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 .لمتغير سنوات الخبرة تبعاا المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة :(5.4الجدول)

 الدرجة الكلية لألداة 
 10من  أكثر سنة10-5 سنوات 5أقل من 
3.60 3.22 3.38 

 

( الستخراج داللة ANOVAالتباين األحادي )استخدام ت ليل تم  الفرضية الثانية لإلجابة عن     

 . ( يوضا ذلك6.4والجدول ) لمتغير سنوات الخبرة عند العينة تبعا  الفروق عل  الدرجة الكلية لألداة 

 تبعاا الستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية  تحليل التباين الحادينتائج  :(6.4جدول رقم)

 لمتغير سنوات الخبرة لدى أفراد العينة.

 الدرجة الكلية لألداة 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 
 الداللة *

 7220. 2 1.445 بين المجموعات
 3620. 197 71.392 داخل المجموعات 1390. 1.993

   199 72.837 المجموع
 (α> 0.05)* دال إحصائياا عند مستوى 

( α>0.05)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة46.)يتبين من الجدول     

وبالتالي فقد تم قبول الفرضية الثانية في  ،لمتغير سنوات الخبرة تبعا  الدرجة الكلية لألداة  عل 

 تبعا  ( في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 2014) يغثالبر واتفقت مع دراسة  ،ال الية الدراسة

وفي  ،(2015بطاينة والرويلي)يار المتغيرات مع دراسة في اخت أيضاواتفقت  ،لمتغير سنوات الخبرة

 (2017)يومبارك عثمانودراسة  ،(2016)واختلفت مع دراسة حسني ،ة الدراسةاختيار عين

عامل  أن( في 2003مع دراسة سندي) أيضاواتفقت  ،توجهات إيجابية ن و عملية الدمجفيوجود
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 ،تكوين اتجاهات إيجابية ن و سياسة الدمج إل العوامل التي أدت  أهموعامل التدريب من  ،الخبرة

 .( بعدم وجود فروق كنتيجة لسنوات الخبرة2008دينج ) أجراهاكما واتفقت مع دراسة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ):ةائج المتعلقة بالفرضية الثالثلنتا 3.3.4

مع أقرانهم في المدارس   اإلعاقةفي اتجاهات المعلمين نحو دمج ذوي  α)>(0.05ةالدالل

 .(الحكومية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 تبعا  المتوسطات ال سابية للدرجة الكلية لألداة  ةالباحث تلف ص الفرضية الثالثة استخدم     

 (.7.4لمتغير المؤهل العلمي كما يوض ه الجدول )

 لمتغير المؤهل العلمي. تبعاا المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة  :(7.4الجدول )

 الدرجة الكلية لألداة 
 لمتغير المؤهل العلمي

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم
2.41 3.89 2.11 

الستخراج  ؛(ANOVAوتم أيضا  ف ص الفرضية الثالثة باستخدام ت ليل التباين األحادي )       

( يوضا 8.4والجدول) العينة لدى لمتغير المؤهل العلمي تبعا  اة داللة الفروق عل  الدرجة الكلية لألد

 ذلك.

( الستخراج داللة الفروق على الدرجة ANOVAنتائج تحليل التباين الحادي ) :((8.4الجدول

 العينة. أفراد لدىلمتغير المؤهل العلمي  تبعاا ة الكلية لألدا

 الدرجة الكلية لألداة 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 

 الداللة *  
 0.722  2 1.445 بين المجموعات

 0.362 197 71.392 داخل المجموعات 1830. 1.712

  199 72.837 المجموع

 (α>0.05(مستوى  عند إحصائياا  ل* دا
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(  α> 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )48.من الجدول ) يتبين     

لمتغير المؤهل العلمي. وبالتالي فقد تم قبول الفرضية الثالثة في  تبعا  عل  الدرجة الكلية لألداة 

نتائج فرضية المؤهل  أشارتحيث  ،(2009الدراسة ال الية وقد اختلف مع دراسة الدبابنة وال سن)

العلمي إل  وجهات نظر م ايدة للمعلمين ن و الدمج، كما أشارت إل  وجود فروق ذات داللة 

 .إحصائية

اللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات د):ةالرابع ةلمتعلقة بالفرضيالنتائج ا 4.3.4

الحكومية  مع أقرانهم في المدارس اإلعاقةفي اتجاهات المعلمين نحو دمج ذوي α)>(0.05ةالدالل

 .(تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

 تبعا  المتوسطات ال سابية للدرجة الكلية لألداة  ةالباحث تاستخدم ،لف ص الفرضية الرابعة     

 (.9.4الجدول )ا هو موضا في تغير ال الة االجتماعية. كملم

 لمتغير الحالة االجتماعية . تبعاا الحسابية للدرجة الكلية لألداة  المتوسطات:(9.4الجدول )

 الدرجة الكلية لألداة 
  الة االجتماعيةلمتغير ال

 غير ذلك متزوج أعزب
3.55 3.31 4.22 

 

الستخراج  ؛(ANOVAوتم أيضا  ف ص الفرضية الرابعة باستخدام ت ليل التباين األحادي )       

كما هو موضا  ،لمتغير ال الة االجتماعية عند العينة تبعا  داللة الفروق عل  الدرجة الكلية لألداة 

 . 10.4)في الجدول)
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( الستخراج داللة الفروق على الدرجة ANOVAالحادي )نتائج تحليل التباين :10.4)الجدول)

 لمتغير الحالة االجتماعية عند العينة. تبعاا الكلية لألداة 

 الدرجة الكلية لألداة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 

 الداللة *  
 1.070 2 2.140 بين المجموعات

 3590. 197 70.696 المجموعاتداخل  0.05 2.982
   199 72.837 المجموع
 (.α>0.05) * دال إحصائياا عند مستوى 

 (α>0.05)ة داللة إحصائية عند مستوى الدالل وجود فروق ذات (410.يتبين من الجدول )      

. لصالا المتزوجين, حيث جا ت الفروق لمتغير ال الة االجتماعية تبعا  الدرجة الكلية لألداة عل  

 في الدراسة ال الية. صفرية لهذا المتغيرالفرضية ال ضرفتالي فقد تم وبال

 

ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد )تةةائج المتعلقةةة بالفرضةةية الخامسةةة:الن 5.3.4

فةي المةدارس  أقرانهممع  اإلعاقةاتجاهات المعلمين نحو دمج ذوي  في (α>(0.05مستوى الداللة 

 .(المعلم أسرةالحكومية تعزى لمتغير وجود إعاقة لدى 

كما هو موضا في  ،( للعينات المستقلةتاختبار )ب ف صها الفرضيةتم  ،للتأكد من ذلك      

 .(11.4الجدول)
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وجود إعاقة في أسرة  لمتغير تبعاا ة المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألدا:(11.4الجدول )

 .المعلم

دمج الطلبة ذوي 
 اإلعاقة

المتوسط  N وجود إعاقة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

 الداللة درجات الحرية

 1760. 198 1.359 892220. 3.6094 8 يوجد 

    590460. 3.3133  192 اليوجد
 .(α>0.05) إحصائياا عند مستوى الداللة * دال

 (α>0.05)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة411.)يتبين من الجدول     

ضية وبالتالي فقد تم قبول الفر  ،وجود إعاقة في أسرة المعلم لمتغير تبعا   ،ة عل  الدرجة الكلية لألدا 

 ة.في الدراسة ال الي الخامسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 

 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

 

 المقدمة 1.5

 أسئلة الدراسة مناقشة2.5 

 دراسةالاتفرضيمناقشة 3.5 

 ولىال  الفرضيةمناقشة 1.3.5 

 نيةالفرضية الثا مناقشة2.3.5 

 ثالثةالفرضية ال مناقشة3.3.5 

 رابعةالفرضية المناقشة 4.3.5 

 الفرضية الخامسة   مناقشة 5.3.5

 والمقترحات التوصيات 4.5
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها

 المقدمة1.5 

مع اإلعاقة ذوي  الطلبة اتجاهات المعلمين ن و دمج" التعرف عل  إل  الدراسة هذه هدفت     

وال الة  ،وسنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي ،متغيرات:الجنسفي ضو   "في المدارس ال كومية أقرانهم

لفصل مناقشة النتائج التي يتضمن هذا ا  ,إعاقة داخل أسرة المعلم طالب ذو ووجود ،االجتماعية

بالنتائج  وذلك بمقارنتها ،ها من فرضيات، وما انبثق عنسئلتهامن خالل أ ،ليها الدراسةتوصلت إ

ل   إوصوال   ،ل  تفسير النتائجإضافة إ ،في هذه الدراسة السابقة الواردةراسات ليها الدإالتي توصلت 

   التوصيات التي يمكن طرحها في ضو  هذه النتائج.

 

 للدراسة الولة النتائج المتعلقة بسؤال مناقش2.5 

في مدارس محافظة سلفيت  أقرانهممع  اإلعاقةما اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة من ذوي 

 ؟الحكومية

، والذي يناقش في المجال األول أن معدل االستجابة عل  كافة الفقراتإل   نتائجالأشارت      

 ،عل  استجابةأ ( أما %63.4إذ بلغ ) ،ايجابية كانتتدريبيهم موضوع الخبرات لدى المعلمين و 

والتي تت دث عن أن لدى المعلمين خبرات في التعامل مع ذوي  ،(1فكانت عل  الفقرة رقم )

وتراوح معدل  ،فكانت أيضا ايجابية ،(2,5,7,10,11,12أما الفقرات ) ،(%69إذ بلغت ) ،اإلعاقة

قل وكانت أ، (3,4,6عل  الفقرات )يجابيةإوكانت االستجابة ،(%68.4- 60االستجابة عليها بين)
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والتي تت دث عن قيام المدرسة بإلزام المعلمين لل صول عل  دورات  ،(6استجابة عل  الفقرة )

 .(%57.2خاصة بالتعامل مع ذوي اإلعاقة إذ بلغت )

نه أ إضافةإل  ،يعزى إل  قلة عدد ال االت التي تعامل معها المعلمون وترى الباحثة أن ذلك      

ن هذه ، التي يصعب دمجها، ألالتوحد إعاقةفي المدارس مثل  اإلعاقاتمن الصعب دمج بعض 

 ،السمعية ال يدخلون المدارس إلعاقةاو  ،العقلية المختلفة اإلعاقاتكذلك  ،ال تدخل المدارس اإلعاقة

هي  قةإعاكبر نسبة وأن أ ،يسهل دمجها في المدارس، والص ية ،والجسمية ،البصرية اإلعاقاتأما

ن بصعوبات يعدم خبرة المعلموذلك ل ،مخفية يصعب الكشف عنها ألنهاإعاقة ؛من صعوبات التعلم

 .اإلعاقةب يث ال يستطيعون اكتشاف هذه  ،مالتعل

 تناقش والتي ،لفقرات في المجال الثانيااالستجابة عل   أيضا  أن ظهرت النتائجأكما      

 ،(%61.78)ذ بلغتإ إيجابية،كانت  اإلعاقة ذوي  لدمج الداعمة البيئية الظروف ن و االتجاهات

عن ، (20وت دثت الفقرة ) ،(%66.6إذ بلغت ) ،(20,24وكانت أعل  استجابة للعينة عل  الفقرات )

نه يتم م اسبة المعلمين المتجاوزين ، فقد إشارات إل  أ(24أما الفقرة) ،الجاهزية لتقديم الدعم للطلبة

عل   -أيضا  –يجابيةإوكانت االستجابة  ،التعامل اإلنساني مع الطلبة ذوي اإلعاقة ومعاييرهألسس 

وحققت الفقرة  ،(19,2217,16,عل  الفقرات)م ايدة وكانت  ،(13,14,15,21,23,24,2527الفقرات )

 .اإلعاقةتها لدمج الطلبة ذوي متي ت دثت البيئة الصفية ومدى مال وال ا ،سلبي ا  اتجاه ،(18رقم)

ال يشكل أي بيئة  ،أن ظروف وواقع عمل المدارس بوضعه ال الي ل ذلك إ الباحثة تعزو      

التصميم الهندسي لمعظم  نإذإ ،اإلعاقةوال يمكن االعتماد عليه لعملية دمج الطلبة ذوي  ،داعمة

 من المدارس اليوجد فيها غرف مصادر. ا  كبير  ا  ن جز وأ ،اإلعاقةمع طبيعة  يتال مال  ،المدارس

 االتجاهات ن و تضمنوالذي ي ،فقرات المجال الثالثاالستجابة عل   أن أظهرت النتائجكما      

وحققت  ،(73.9إذ بلغ ) ،كبيرة وأسرهم اإلعاقةوالنفسية في التعامل مع ذوي  ،الجوانب االجتماعية
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والتي ت دثت عن تفهم الضغوط النفسية ألسر  ا ،يجابيإ%( 82( أعل  استجابة بمعدل )29الفقرة رقم)

والتي ت دثت عن (، %80إذ بلغت ) ا ،جابيا  إي( اتجاه28وحققت أيضا  الفقرة ) ،الطلبة ذوي اإلعاقة

 وكانت االستجابة كبيرة عل  الفقرات  ،مراعاة العوامل النفسية للطلبة ذوي اإلعاقة

وكانت  ،(%79-71وتتراوح معدالت االستجابة عليها بين) ،(,34,33,32,3130(35,38,40,42,44,45,

والتي  ،(37قل استجابة عل  الفقرة رقم)، وكانت أ(336,37,41,4عل  الفقرات) جابيةاالتجاهات إي

 .للتعرف أكثر عل  سلوكهم ؛ت دثت عن مدى متابعة الطلبة ذوي اإلعاقة خارج المدرسة

تشكل المرتكز األهم في تعزيز  ،والنفسية ،أن الجوانب االجتماعية  وقد تعزى هذه النتيجة إل      

في عملية دمج الطالب  هاما   دورا   انواالجتماعي يلعب ،الدور النفسيف ،عملية دمج ذوي اإلعاقة

، اإلعاقةذوي  ةللطلب األكاديميعن الدمج  أهميةالدمج االجتماعي ال يقل  نإذإ ،وأكاديميا   اجتماعيا  

؛ لصة عل  الجهات المختلذا وجب   .ألهميةأخذ هذا الموضوع عل  م مل الجد 

 

 الدراسة فرضيات بفحص المتعلقة النتائج3.5 

 الفرضية الولى ةمناقش1.3.5 

اتجاهات المعلمين نحو  في (α>0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

 .(الحكومية تعزى لمتغير الجنس في المدارس أقرانهممع  اإلعاقةدمج ذوي 

 في ( α> 0.05)مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ةالدراس أظهرت نتائج     

لمتغير   تعزى   ال كوميةارس في المد أقرانهممع  اإلعاقةاتجاهات المعلمين ن و دمج ذوي 

تختلف عنه  ترى الباحثة أن اتجاهات الذكور و , حيث كانت هذه الفروق لصالا اإلناث .الجنس

وأن للذكور القدرة العملية والدافعية في  ،لدى اإلناث في النظر لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة

ات ن و دمج التعامل مع ذوي اإلعاقة, في حين نجدأن العاطفة لها دور بارز في اتجاهات المعلم
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 , مل مع الطلبة ذوي اإلعاقة من الذكورورحمة في التعاكون األُنث  أكثر رأفة  هذه الفئة من الطلبة

 ،من سمات وكفا ات ،يتمتع بها المعلمون والمعلماتعود ذلك إل  الدرجة الكبيرة التي وي

حيث تؤكد جميع القيم  ،عملهموالتفوق في مجاالت  ،وإتقان ،واستعدادات للعمل ،واهتمامات

إذا كان  ، ال سيماوالدينية عل  التعامل الجيد مع ذوي اإلعاقة ،واالجتماعية ،والمعايير اإلنسانية

حقهم أن  فمن، ن عل  التعلم واإلنتاج، وقادريالطلبة من ذوي اإلعاقة يتمتعون بكامل القوى العقلية

 ،وتكافؤ الفرص ،والمساواة  ،غيرهم من الطلبة العاديين عل  أساس العدلينالوا الرعاية كما ينالها 

بل  ،العاديين في جميع النواحياللطبة  من معن غيره ون ذوي اإلعاقة ال يختلفالطلبة مع العلم أن 

مع الطلبة العاديين أكثر  مربما يكون تشابههو  ،يختلف عنهم فقط في الناحية التي يقع فيها العجز

وجود اختالف في وجهات النظر حول دمج الطلبة ذوي  ويفسر ذلك إل   ،عنهم من اختالفه

للشراكة  ونظرا   ،حسب الجنسوذلك  ،خرمع الطلبة العاديين من شخص إل  آ اإلعاقة في المدارس

ووجود القدرة العملية  ،وتقديم الخدمة للطلبة ذوي اإلعاقة بشكل متكافئ ،في ت مل المسؤولية

 ،(Dukmak, 2017)واتفقت في ذلك مع دراسة ،والدافعية في التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة

والتي أشارت إل  أن االتجاهات ن و دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في  , 2015)،والويلي بطاينةودراسة)

في حين اختلفت هذه النتائج مع  العادية، كانت أكثر إيجابية لدى الذكور من اإلناث,الصفوف 

 2017،ودراسة)عتمان ومباركي ،(2014 ،البرغثي)دراسة مع واتفقت ،(2009 ،)زيدان وصادقدراسة

 .الجنس تبعا  في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،(

 

 الفرضية الثانيةمناقشة 2.3.5 

اتجاهات المعلمين نحو  في(α>0.(05الداللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى )

 .(الحكومية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في المدارس أقرانهممع  اإلعاقةدمج ذوي 
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عل  الدرجة  (α>0.05)ةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل نتائجأظهرت      

من ، و قضية الدمج من القضايا ال ديثة نسيبا   ، كما وتعدلمتغير سنوات الخبرة تبعا  الكلية لألداة 

 ،حيث كان السائد إخفا  أفراد المجتمع ألطفالهم من ذوي اإلعاقة ،الثقافات المجتمعية المتطورة

 .وبالتالي فقد تم قبول الفرضية الثانية في الدراسة ال الية

 ن لديهم الدافعية الكبرى وأ ،ئة المعلمين فئة نشطة في عملهاأن ف إل  الباحثة ذلك وتعزي      

حقهم في المساواة مع غيرهم من الطلبة من  ، انطالقا  للعمل مع هذه الفئة من الطلبة ذوي اإلعاقة

ن عملية الدمج تخلص هؤال  الطلبة من وأ ،ن و التغيير إيجابية   وأن لديهم اتجاهاتٍ  ،العاديين

لك لم تظهر أي وبذ ،لطموحاتهم وت قيقا   ،والقصور لديهم في المستقبل ،وإزالة وصمة العجز ،العزلة

كان المعلم من حديثي العهد في العمل أسوا   ،فروق في اتجاهات المعلمين تعزى لسنوات الخبرة

طلبة لن ذلك لم يؤثر عل  اتجاهات المعلمين ن و الدمج التربوي ل، فإأم من ذوي الخبرة ،التربوي 

البرامج و  يرات والمعلوماتن المث، ويمكن تفسير ذلك بأذوي اإلعاقة مع أقرانهم في المدارس العادية

 ،من ذوي اإلعاقة اتجاهاته ووجهة نظره ن و الطلبة ال تؤثر في تغيير ،التي يتعرض لها المعلم

أم كان من ذوي سنوات الخبرة والتعليم  ،كان المعلم حديث الخبرة والعهد في مهنة التعليمأسوا  

لمتغير  تبعا   ،فروق ذات داللة إحصائية( في عدم وجود  2014،البرغثي)واتفقت مع دراسة ،الطويلة

في عدم وجود فروق في اتجاهات  ( 2009،)القيروتي وعباس مع دراسة ضاأيواتفقت  ،سنوات الخبرة

 , Dupox et al(، ودراسة)Cindy, 2002) مع دراسة أيضاواتفقت  ،المعلمين يعزى لسنوات الخبرة

تكوين اتجاهات إيجابية  إل العوامل التي أدت  أهممن  ، التدريبو   الخبرة يعامل نأفي  ( 2005

وجود فروق كنتيجة ( بعدم Deng  2008 ,) أجراهاكما واتفقت مع دراسة  ،ن و سياسة الدمج

(، حيث (Dukmak , 2013، ودراسة ( 2015،بطاينة والرويلي، واختلفت مع دراسة )لسنوات الخبرة

 تسنوا (1-5ج للمعلمين ذوي الخبرة من)أشارتا إل  وجود اتجاهات ايجابية ن و عملية الدم
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 ةالثالث ةالفرضيمناقشة 3.3.5 

في اتجاهات المعلمين نحو  (α>0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

 .(في المدارس الحكومية تعزى لمتغير المؤهل العلمي أقرانهممع  اإلعاقةدمج ذوي 

عل  الدرجة )α>0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت نتائج    

 .وبالتالي فقد تم قبول الفرضية الثالثة في الدراسة ال الية ،لمتغير المؤهل العلمي تبعا  الكلية لألداة 

غير تتعزى لم ،الباحثة عدم وجود فروق في اتجاهات المعلمين ن و دمج الطلبة ذوي اإلعاقة وتعزي 

أي أن المؤهل العلمي ال يوجد له أي تأثير في اتجاهات المعلمين ن و الدمج  ،المؤهل العلمي

 (.أو دراسات عليا ،أو بكالوريوس ،دبلومالتخصص )كان أسوا   ،التربوي لذوي اإلعاقة

المعلمين يتمتعون  أن إل  ،إحصائيةوتعزي الباحثة السبب في عدم وجود فروق ذات دالة      

 وأن المؤهل العلمي الذي ي مله المعلم/ة اليؤثر عل  اتجاهاتهم جتماعية،بنفس الصفات الثقافة واال

مع دراسة)زيدان اتفقت وقد ن و دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في المدارس ال كومية, 

 ،ودراسة)حسني ،( 2010،ودراسة)الصمادي، ( 2009،ودراسة)القيروتي وعباس،  2009)،وصادق

، حيث كانت اتجاهاتهم ( 2015،)بطاينة والرويليودراسة، ( 2007،ومباركي مانعث)ودراسة، (2016

الدبابنة )مع دراسة تاختلفو  ،لطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس العاديةليجابية ن و الدمج التربوي إ

نتائج فرضية المؤهل العلمي إل  وجهات نظر م ايدة للمعلمين ن و  أشارتحيث  ،( 2009،وال سن

 )ماجستير فأكثر(،لصالا المؤهل العلمي  أشارت إل  وجود فروق ذات داللة إحصائيةو الدمج، كما 

 ،((Deng, 2008ودراسة ،((Obeng, 2007ودارسة ،((Dupouxeta, 2005واختلفت أيضا مع دراسة

 اتجاهاتهم سلبية ن و دمج ذوي اإلعاقة في المدارس العادية. حيث كانت
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 ةالرابعةالفرضيمناقشة 4.3.5 

اتجاهات المعلمين نحو في ( α>0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)

 (.لحالة االجتماعيةالحكومية تعزى لمتغير ا في المدارس أقرانهممع  اإلعاقةدمج ذوي 

الدرجة عل  )α>0.05(ةداللة إحصائية عند مستوى الداللوجود فروق ذات  النتائج أظهرت     

ي فقد وبالتال ن, حيث جا ت الفروق لصالا المتزوجي ،لمتغير ال الة االجتماعية تبعا  الكلية لألداة 

 .في الدراسة ال الية رفض الفرضية الصفريةتم 

في  اإلعاقةذوي الطلبة في اتجاهات المعلمين ن و دمج  وجود فروق   نإل  أالباحثة  عزي وت     

ن, وهذا يث جا ت هذه الفروق لصالا المتزوجيح االجتماعية،لمتغير ال الة  تبعا   المدارس العادية

سوا   ،لل الة االجتماعية للمعلمين تأثير وجود  ،اإلعاقةتقبل المعلمين للطلبة ذوي  عدم  يدل عل

كان هناك اختالف في اتجاهات المعلمين ن و دمج  ذلكول ،غير ذلك أم ا ،متزوجأم  ،أعزبكان أ

مع أقرانهم العادين في مدارس المرحلة األساسية الدنيا في م افظة سلفيت, هذه الفئة من الطلبة 

حيث كانت اتجاهات المعلم/ة المتزوج/ة اكثر ايجابية من المعلم/ة الغير المتزوج/ة, حيث يكون لهم 

, وذلك بسسب تجربية خبرة في اليا ت التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة ومع الطلبة العادين أيضا

األمومة  واألبوة  لديهم, والغريزة التي يتمتع بها كل من األم واألب,الت  من خاللها تتكون لديهم 

من  أنني حيث يدرك هؤال  المعلمون داخل المجتمع الفلسطي اتجاهات أكثر ايجابية من غيرهم, 

م يالتعل أنوبما  ،من الطلبة العاديين، ينالوا الرعاية والتعليم مثل غيرهم أن اإلعاقةذوي  حق الطلبة

ذلك ال ق ال يشمل التفريق بين  أنوبما  ،باختالف الجنس والعرق والديانة األفرادحق من حقوق 

عل   يتوجب ،حقهم في التعليممن وال ي رمهم  ،لديهم ذلك ما شابه أو إعاقةبسبب وجود  األفراد

 ،والمساندة ،والمساعد ،لمد يد العون  ،والتكاتف ،التعاون  بأكملهمؤسسات ومن مجتمع المعلمين و ال

 .رسة وخارجهامدداخل ال المجتمععاديين في  كأفرادوتقبلهم  ،لدمج هؤال  الطلبة أشكالهابكافة 
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وي ثنا عل   ،اآلخرينة في التعامل مع ا يسوده العدل والمساو  إسالميمجتمع  أنناوبما       

وتقبلهم  ،باآلخرين والرأفة ،والرحمة ،وينثر فينا بذور الخير ،والمساعدة ،والتكاتف ،التعاطف

ر والمعاي ،جميع القيم أكدتحيث  ،جرا  تعرضهم ل ادثة معينة أو ،بالصورة التي خلقهم هللا عليها

 ،اإلعاقةفي فلسطين وغيرها عل  التعامل الجيد لفئة ذوي  واألخالقية ،والدينية ،االجتماعية

قرار الدمج  إصدارحقهم في  أهمها، ومن شكالهاأالقوانين التي تكفل لهم حقوقهم بكافة  وأصدرت

هناك اختالف في  كانلذلك  ،من الطلبة العاديين في المدارس العامة أقرانهمالخاص بهم مع 

 ؛زى لمتغير ال الة االجتماعيةعي ،في المدارس اإلعاقةالطلبة ذوي اتجاهات المعلمين ن و دمج 

ختالف ال الة االجتماعية لكال ال تختلف ب وحنان ،لينا من عطفن الطبيعة التي فطرها هللا عأل

 ،(2009،وعباس )القيروتيةدراسو ، 2009)،وصادق دراسة)زيدان معهذه الدراسة اتفقتو  ،الجنسين

ودراسة  ,( 2007،مان ومباركيثع)سةودرا، ( 2016،ودراسة)حسني ،( 2010،ودراسة)الصمادي

 اإلعاقةطلبة ذوي ليجابية ن و الدمج التربوي لإحيث كانت اتجاهاتهم  ،( 2015،)بطاينة والرويلي

 ،(Obeng , 2007ودارسة) ،(Dupoux et al 2005 ,مع دراسة) أيضاواختلفت  ،في المدارس العادية

في المدارس  اإلعاقةذوي  الطلبة اتجاهاتهم سلبية ن و دمج حيث كانت، (Deng, 2008ودراسة)

نظر م ايدة للمعلمين ن و  التي أشارت إل  وجهات ,( 2009،)الدبابنة وال سنودراسة ،العادية

 الدمج.

 

 الفرضية الخامسة مناقشة5.3.5 

اتجاهات المعلمين نحو  ( فيα>0.05)إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللة )

إعاقة لدى  طالب ذو وجودالحكومية تعزى لمتغير  مع زمالئهم في المدارس اإلعاقةدمج ذوي 

 .(أسرة المعلم
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عل  الدرجة (α>0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أظهرت نتائج     

في  ضية الخامسةوبالتالي فقد تم قبول الفر  ،وجود إعاقة داخل أسرة المعلملمتغير  تبعا   ،ة الكلية لألدا 

 .الدراسة ال الية

ن ذلك ال إل ،لوجود إعاقة في أسرة المعلم تبعا   فردية إل  عدم وجود فروق  ،وتفسر الباحثة ذلك     

ن اتجاهات المعلمين التي ت توي ، كما وأدمج التربوي لذوي اإلعاقةليؤثر عل  اتجاهات المعلمين ل

التختلف عن اتجاهات المعلمين الذين الت توي أسرهم عل   ،أسرهم عل  أفراد من ذوي اإلعاقة

أكثر احتياجا  إل  المكانة من المكان، كما أن هم  إن الطلبة ذوي اإلعاقة ،طلبة من ذوي اإلعاقة

أكثر احتياجا  إل  الشعور بأن ل ياتهم معن ، وأن يشعروا باألمن والطمأنينة، وهذا يفرض أن 

ت توي حياة هؤال  الطلبة ذوي اإلعاقة عل  كثير من الفرص والقليل من العقبات، ف ياة العزلة 

م أقل من غيرهم في المجتمع، وذلك ال ي دث إال من خالل التي يعيشونها تشعرهم بالدونية، وأنه

تكاتف مجتمعي كامل، لتسهيل عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في ال ياة العملية والتعليمية بشكل 

كامل.وبذلك وجود طالب ذو إعاقة داخل ُأسرة المعلم أوعدم وجود طالب ذو إعاقة لميكن لذك أي 

دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في مدارس المرحلة  تأثير في اتجاهات المعلمين ن و

ويعود ذلك إل  مدى تفهم المعلمين ب ق الطلبة ذوي األساسية في م افظة سلفيت ال كومية, 

أي من  له لمتتطرق  هذاالمتغير أن علما ،اإلعاقة بدمجهم مع أقرانهم العاديين في المدارس العادية

 .الدراسات السابقة
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 توصيات والمقترحاتال 4.5

 ي: بما يأت توصي الباحثةفإن ،في ضو  النتائج التي توصلت إليها الدراسة     

عقد ورش عمل للمعلمين من أجل زيادة وعيهم ن و أهمية دمج ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في  (1

 .المدارس ال كومبة

البكالوريوس, من أجل أخذ التدابير االزمة لطرح مقررات دراسية في الجامعة عل  مستوى  (2

 .تعريف الطلبة المعلمين بالتربية الخاصة ومجاالتها

ن و فلسفة الدمج وربطها بالمؤهالت العلمية إجرا  دراسات حول اتجاهات المعلمين  (3

 .والتخصص والمرحلة الدراسية 

الناتج عن يتم تعويض النقص ؛ لواجتماعيا   ،وعمليا   ،هتمام بذوي اإلعاقة نفسيا  ضرورة اال (4

 .حالتهم المختلفة

وإعادة تأهيل المعلمين  ،إجرا  مزيد من الدراسات واألب اث المشابهة كصعوبات تطبيق الدمج (5

  .في المدارس

 زيادة ال وافز المادية والمعنوية للمعلمين الذين يعملون عل  تعليم الطلبة ذوي اإلعاقةورعايتهم. (6

 المقترحات

لتقديم الدعم والمساندة  ؛المدارس إل  جانب المعلمين ضرورة توفير معلم تربية خاصة في (1

 .الالزمة لهم

، ولتكن البداية في مرحلة رياض األطفال،ج في تطبيق االندماج بصورة مبسطةالتدر  (2

 لتمتدللمرحلة األساسية الدنيا، ثم المرحلة التالية.
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يجابية تجاه األطفال من ذوي ل العاديين ومساعدتهم عل  بنا  اتجاهات ص ي ة وإتهيئة األطفا (3

 .اإلعاقة

رسي بعقد جلسات إرشادية للمعلمين، السيما الذين يعملون عل  ضرورة قيام المرشد المد (4

 ة.ذوي اإلعاق تدريس الطلبة
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 ،(1ط) ،ووسائله واستراتيجياته أسسه بصريا المعاقين تعليم (.2009) .م مد إبراهيم ،شعير

 دار الفكر العربي. القاهرة:
 دار العلم للماليين.. (1990. )العربيةوالص اح  اللغةتاج  ،الص اح

في الصفوف  اإلعاقة ذوي  ة(.اتجاهات المعلمين حول دمج الطلب2010) علي م مد. ،الصمادي

ة سلسلة السالمياة الجامعة مجلعرعر.  ةالعاديين في م افظ ةمن الطلب األول  ةالثالث

 .804- 785(: 2)18العليا الدراسات
 األطفالاتجاهات معلمات واسر  (.2018) .صال ة عمرين ،علي عبد التواب ومباركي ،عتمان

األطفال لكلية رياض  األولالمؤتمر الدولي  ،األطفالن و الدمج التربوي في رياض 

 2018/ 2/ 7- 6،أسيوطجامعة  ،المعاصرة متغيرات ظالل في فضلأ طفل بناءبعنوان: 

الرياض: دار  ،ةالعادي المدارس في السمع وضعاف الصم الطالب دمج (.2007فوزية. ) ،علواني

 عالم الكتب.

 أطفال دمج نحو البتدائية المدارسا معلمي اتجاهات (.2011) .م مد كمال أبو الفتوح ،عمر

 سيكولوجيةفي المدارس العامة دراسة  العادين أقرانهم مع( الذاتويين الطفال)االوتيزم

 ،كلية التربية ،لمؤتمر العلمي الثاني لقسم الص ة النفسيةا ،المتغيرات بعض في ضوء

 .2011يوليو 17-18مصر  ،جامعة بنها

 األردن: ،(3ط) ،العاديين "اإلعاقة الحركية"سيكولوجية الطفال غير (. 2003) .حابس ،العوالمة

 األهلية للنشر والتوزيع.
دار الصفا   عمان: ،(5ط) ،الخاصة االحتياجات ذوي  وتدريس مناهج (.2001) .ماجدة ،عيد

 للنشر والتوزيع.
 .ةوزيع والطباعتالمسيرة للنشر والدار , سمعيا المعوقين وتعليم تربية (.2011سعيد. ) ،الغزالي
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صر: المكتب الجامعي للنشر م ،العربي الوطن في المعوقين رعاية واقع (.2005سيد. ) ،فهمي

 والتوزيع.
اتجاهات المديرين والمعلمين ن و الدمج  (.2009) .م مود السيد ،وعباس أمين إبراهيم ،القيروتي

 التربوية الدراسات مجلة ،في مدارس التعليم العام بسلطنة عمان اإلعاقةالتربوي لذوي 

 .46- :24(1) 3،سلطنة عمان ،والنفسية
 .اإلشراقمكتبه  عمان: ،الطفال سلوك تعديل (.2004عادل. ) ،كيالني

 توحيديون  أطفال بها الملحق العادية االبتدائية المدارس معلمي اتجاهات(. 2007) مباركشوقي.

)رسالة  ،بالسعودية الشرقية بالمنطقة البنين بمدارس التوحيديين الطالب دمج نحو

 .عمان ،جامعة عمان العربية للدراسات ،ماجستير غير منشورة( كلية الدراسات التربوية

دار  عمان: ،(1ط) ،السمعيةاإلعاقة (.2013) .السيد كمال ،والشر بينيفاروق  أسامة ،مصطف 

 والتوزيع.المسيرة للنشر 

 دار النهضة. :بيروت ،االجتماعي النفس علم (.2001) .حلمي ،المليجي

(. تصور مقترح لنظام دمج األطفال ذوي االحتياجات 2012) .رجا  ،سمية وعواد ،منصور

 ،(و  خبرة بعض الدول )دراسة مقارنةالخاصة بمرحلة رياض األطفال في سوريا في ض

 .365- 301( :1)38 ،دمشق جامعة مجلة
 لمرحلةا ومعلمات معلمي اتجاهات(. 2014مراد رشدي. ) ،حسين والجندي عبد هلل ،النجار

في مدارسهممن  اإلعاقةذوياألساسية في مدارس تربية وتعليم جنوب الخليل ن و دمج 

 .فلسطين ،والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس ةجامع مجلة ،وجهة نظرهم

 ،وتعليمهم غيرالعاديين الطفال سكولوجية (.2008) .جمسم. ،دانيال وكوفمانب. ،هاالهان

 ن.دار الفكر ناشرون وموزعو  مصر: ،(1ط) ،م مد( عبد هللا)ترجمة عادل 
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 .المسيرةدار  عمان: ،الخاصة الحاجات ذوي  لألفراد التربوية البرامج (.2005احمد. ) خولهي ي، 

 عمان: ،المعوقين االحتياجات الخاصةالتربية الخاصة في رعاية ذوي  (.2005) .طالل ،يوسف

 دار أسامة للنشر والتوزيع.
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 (: ملحق كتاب التحكيمبالملحق رقم )

 جامعة القدس المفتوحة     

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 

 

 

 م/ةالمحتر ................................ ..............د.  حضرة

 ،تحية طبية وبعد

 تحكيم أداة الدراسة :الموضوع

اتجاهات المعلمين ن و دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع أقرانهم "تقوم الطالبة بإجرا  دراسة بعنوان: 

ة الماجستير في اإلرشاد النفسي وذلك استكماال لنيل درج ،"في مدارس م افظة سلفيت ال كومية

 في جامعة القدس المفتوحة.  والب ث العلمي التربوي من كلية الدراسات العلياو 

فأرجو التفضل  ،ونظرا لما عرف عنكم من معرفة وسعة اطالع في مجال الب ث والمنهجية الب ثية

ول مناسبة كل منها في قياس ما وضعت لقياسه واإلفادة ح ،بت كيم فقرات أداة الدراسة المرفقة

 إضافة إل  وضوحها وسالمة صياغتها وداللتها.،ضمن بيئة الدراسة ومجتمعها

 

 مع بالغ شكري وتقديري 

 أريج عبد الفتاح :الباحثة
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 الوليةأداة الدراسة بصورتها ( تالملحق)

 جامعة القدس المفتوحة

 بعنوان  استبانه
فيمدارسمحافظةسلفيتأقرانهممنذوياالعاقهمعةالمعلميننحودمجالطلبتجاهاتا

الحكوميه

 ......عزيزي المعلم /المعلمة

اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة من ذوي االعاقه مع أقرانهم في ": تقوم الباحثة بإجرا  دراسة بعنوان

وذلك الستكمال ال صول عل  درجة الماجستير من جامعة القدس المفتوحة  "الحكومية مدارس محافظة سلفيت

وتأمل الباحث منكم اإلجابة عن كافة فقرات االستبانة بكل جدية، علما أن  نفسي وتربوي  رشادإفي تخصص 

 بياناتكم ستستخدم ألغراض الب ث العلمي فقط، وستعامل بسرية تامة.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 ريج عبد الفتاح أ الباحثة:   

 ( في المربع الذي يتفق مع رأيك.xشارة ): يرجى وضع المعلومات الشخصية :اوالا 
 :أ.ذكر         ب.انثى   الجنس-1
 ماجستير فأعلى  -س            جو بكالوري-دبلوم                 ب –المؤهل العلمي: أ -2

 سنه فأكثر 11-ج           10- 5-سنوات        ب 5اقل من -الخبرة: أسنوات -3

 مطلق  -د            أرمل -متزوج              ج-أعزب             ب-الحالة االجتماعية:أ-4

 ال يوجد -يوجد         ب-:اوجود إعاقة داخل السرة-5
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 القسم الثاني:
 ( في المربع الذي يتوافق مع رأيك وذلك أمام كل فقرة من فقرات االستبانة.xيرج  وضع إشارة ) 

 مقترح التعديل   غير منسجمة منسجمة الفقرة   الرقم
 :خبرات المعلمين وتدريبهم الولالمجال 

    .ذوي اإلعاقة الطلبة لدي خبرة في التعامل مع 1

للتعامل مع طلبة ذوي لدي التدريب المناسب  2
 .اإلعاقة

   

أشارك في الندوات و الورشات واللقا ات الخاصة  3
 .بذوي اإلعاقة

   

سهم في تنظيم النشاطات المتعلقة بالطلبة ذوي أ 4
 .اإلعاقة

   

الطلبة  معالجة مشاكلأقدم المقترحات التي تسهم في  5
 .ذوي اإلعاقة

   

تلزم ادارة المدرسة المعلمين ال صول عل  دورات  6
 اإلعاقة.خاصة بالتعامل مع ذوي 

   

    لدي أخ أو أخت يعاني من اإلعاقة. 7

تساهم وزارة التربية والتعليم في تشجيع المعلمين عل   8
 تقبل دمج الطلبة ذوي اإلعاقة. 

   

أمتلك المهارات الالزمة للتعامل مع الطلبة ذوي  9
 اإلعاقة.

   

أعمل عل  تطوير قدراتي المهنية للتعامل مع الطلبة  10
 ذوي اإلعاقة.

   

أطور نفسي ذاتيا  من خالل قرا ة المراجع الخاصة  11
 بدمج الطلبة من ذوي اإلعاقة. 

   

    تعاملت في الماضي مع طلبة من ذوي اإلعاقة.  12

    المختلفة.أستطيع التمييز بين عمليات الدمج  13

 اإلعاقةالمجال الثاني: االتجاهات نحو الظروف البيئية الداعمة لدمج ذوي 
    اإلعاقة.الطلبة ذوي  دمج يوجد في المدرسة خطة تشمل 14

    ومستدامة. موثقة ذوي اإلعاقةالتعامل مع الطلبة  إجرا ات 15

التعامل مع الطلبة ذوي  آلياتوإجرا اتيتابع المسؤولين  16
 اإلعاقة.
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في المدرسة مالئمة لطلبة ذوي اإلعاقة  المساندةالظروف  17
مقاعد ،توعية،نشرات،خاصة،العاب،)غرف مصادر
 دراسية...الخ(.

   

ي المناهج الدراسية المتوفرة تسهم في دمج طلبة ذو  18
 .اإلعاقة

   

    .اإلعاقةالبيئة الصفية مالئمة لدمج طلبة ذوي  19

    .يراعي مبن  المدرسة احتياجات ذوي اإلعاقة 20
    .أنا عل  استعداد لتقديم الدعم الالزم لطلبة ذوي اإلعاقة 21
يتم تقديم الدعم الالزم لتوفير الظروف المالئمة لطلبة ذوي  22

 .اإلعاقة
   

يوجد لدينا شراكات تنظم العالقة بين المدرسة والجهات  23
 .األخرى للتعامل مع طلبة ذوي اإلعاقة 

   

يوجد آليات للرقابة عل  المعلمين المتعاملين مع طلبة  24
 .ذوي اإلعاقة 

   

يتم م اسبة المعلمين المتجاوزين ألسس ومعايير التعامل  25
 .طلبة ذوي اإلعاقةالاإلنساني مع 

   

إجرا ات العمل في المدرسة واض ة تسهل كشف  26
التجاوزات مع المخالفين لمعايير التعامل مع الطلبة  ذوي 

 اإلعاقة.

   

    يوجد عدالة في التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة. 27

نقدم تقارير دورية عن مدى التقدم ال اصل عل  الطلبة  28
 ذوي اإلعاقة.

   

 المجال الثالث: االتجاهات نحو الجوانب االجتماعية والنفسية في التعامل مع ذوي اإلعاقة وأسرهم
    .طلبة ذوي اإلعاقةلأراعي العوامل النفسية ل 29
االعاقة أتعامل مع الضغوط النفسية ألسر الطلبة ذوي  30

 وأتفهم واقعهم.
   

    أقدم التوعية والتثقيف للطلبة ذوي اإلعاقة وأعززهم . 31
    أقدم التوعية واإلرشاد ألسر الطلبة ذوي اإلعاقة  32
أقدم التوعية والتثقيف ب قوق الطلبة ذوي اإلعاقة ألقرانهم  33

 في الصف ليتم تقبلهم .
   

أقدم التوعية والتثقيف ألسر الطلبة من ذوي اإلعاقة في  34
 كيفية تعاملهم مع ابناؤهم خالل العام الدراسي . 
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مالحظات

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.....................................................................

 عبد الفتاح أريجالباحثة:  

 

 

 

 

طلبة التفهم طبيعة مالحظات وتوصيات األهالي باتجاه أ 35
 .ذوي اإلعاقة

   

أسهم في إقناع أهالي الطلبة العاديين لدمج الطلبة ذوي  36
 اإلعاقة مع أقرانهم.

   

يتم تشكيل لجان مختصة في المدرسة لمتابعة الطلبة ذوي  37
 اإلعاقة.

   

من خالل تجربتي الشخصية ارى من السهولة دمج الطلبة  38
 ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في المدرسة. 

   

    يتفهم الطلبة العاديين احتياجات أقرانهم من ذوي اإلعاقة . 39
بإنسانية مع أقرانهم من ذوي يتعامل الطلبة العاديين  40

 اإلعاقة.
   

ثقتهم بقدرتهم عل  من الطلبة ذوي اإلعاقة يزيد دمج  41
 العطا . 

   

في المدارس العادية  الطلبة ذوي اإلعاقةيتوقف دمج  42
 اإلعاقة.طبيعة  حسب

   

    .البسيطة والمتوسطة اإلعاقةمن ذوي  طلبةأفضل دمج ال 43
    استعداد نفسي لتقبل دمج الطلبة ذوي اإلعاقة .يوجد لدي  44
تتوفر الخدمات الص ية الالزمة للتعامل مع الطلبة ذوي  45

 اإلعاقة في حال دعت ال اجة لذلك.
   

نعمل عل  إجرا ات في المدرسة من شانها تغير نظرة  46
 المجتمع للطلبة ذوي اإلعاقة.
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 : قائمة بأسماء المحكمين)ث(الملحق

الدرجة  األستاذ الم كم الرقم 
 العلمية

 الجامعة التخصص

 القدس المفتوحة  علم النفس التربوي  أستاذ دكتور  زياد بركات 1
 القدس المفتوحة قياس وتقويم أستاذ دكتور  معزوز عالونة 2
 القدس اإلرشاد التربوي والنفسي  أستاذ دكتور  تيسير عبد هللا  3
 القدس المفتوحة ص ة نفسية أستاذ دكتور  يوسف ذياب  4
 القدس إرشاد تربوي  مشاركاستاذ   عمر الريماوي  5
 القدس تربية   مشارك ستاذ أ سهير الصباح  6
 بير زيت علم نفس  أستاذ مساعد سهير طنوس  7
 بير زيت علم نفس  ستاذ مساعدأ موريس بقلة 8
 بير زيت علم نفس م اضر سما رواني 9

 بيت ل م  إرشاد تربوي  ستاذ مساعدأ أحمد فسفوس 10
 بيت ل م  علم نفس م اضر فردوس العيسة 11
 القدس المفتوحة خدمة اجتماعية أستاذ مساعد   عميد بدر  12
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 أداة الدراسة بصورتها النهائية الملحق)ج(:

 جامعة القدس المفتوحة

 البحث العلميو مادة الدراسات العليا ع

 بعنوان استبانة
أقرانهمفيمدارسمحافظةسلفيتمعاإلعاقةمنذويةيننحودمجالطلبتجاهاتالمعلما

ةالحكومي

 ....عزيزي المعلم / المعلمة
 أقرانهممع اإلعاقةمن ذوي  ةين نحو دمج الطلبتجاهات المعلما"  :بإجرا  دراسة بعنوان احثةتقوم الب

وذلك الستكمال ال صول عل  درجة الماجستير من جامعة "في مدارس محافظة سلفيت الحكوميه
فقرات اإلجابة عن كافة منكم وتأمل الباحثة  رشاد نفسي وتربوي إالقدس المفتوحة في تخصص 

 .تامة سريةب، وستعامل فقط ستستخدم ألغراض الب ث العلمي بياناتكمأن ب، علما االستبانة بكل جدية
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الباحثة:أريج عبد الفتاح  
 ( في المربع الذي يتفق مع رأيك.x: يرجى وضع إشارة )المعلومات الشخصية اوالا:

 أ.ذكر         ب.أنثى   الجنس: -1

 ماجستير فأعلى  -س            جو بكالوري-دبلوم                 ب –المؤهل العلمي: أ -2

 سنه فأكثر11-ج           10-5-سنوات        ب5قل من أ-: أالخبرة سنوات-3

 غير ذلك  -متزوج              ج-ب    أعزب         -:أجتماعيةالحالة اال-4

 اليوجد         -2يوجد               -1المعلمة. /وجود إعاقة في أسرة المعلم-5
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 :القسم الثاني
 ( في المربع الذي يتوافق مع رأيك وذلك أمام كل فقرة من فقرات االستبانة.x) شارةإيرج  وضع  

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير موافق  غير موافق  محايد موافق
 بشدة

 المجال الول:خبرات المعلمين وتدريبهم 

      أشعر أن لدي خبرة في التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة. 1

أعتقد باني امتلك التدريب المناسب للتعامل مع الطلبة ذوي  2
 اإلعاقة 

     

أشارك في الندوات والورشات واللقا ات الخاصة بالطلبة  3
 ذوي اإلعاقة.

     

      .اإلعاقةأسهم في تنظيم النشاطات المتعلقة بالطلبة ذوي  4

أقدم المقترحات التي تسهم في معالجة مشاكل الطلبة ذوي  5
 اإلعاقة

     

أعتقد أن إدارة المدرسة تلزم المعلمين ال صول عل  دورات  6
 خاصة بالتعامل مع ذوي اإلعاقة

     

أحبذ إسهام وزارة التربية والتعليم في تشجيع المعلمين عل   7
 اإلعاقةتقبل دمج الطلبة ذوي 

     

      أمتلك المهارات الالزمة للتعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة. 8

أعمل عل  تطوير قدراتي المهنية للتعامل مع الطلبة ذوي  9
 اإلعاقة

     

قرا ة المراجع الخاصة بدمج أطور نفسي ذاتيا  من خالل  10
 الطلبة من ذوي اإلعاقة.

     

      تعاملت في الماضي مع طلبة من ذوي اإلعاقة.  11

      أستطيع التمييز بين عمليات الدمج المختلفة. 12
 المجال الثاني : االتجاهات نحو الظروف البيئية الداعمة لدمج ذوي االعاقة
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      تشمل دمج الطلبة ذوي اإلعاقة.يوجد في المدرسة خطة  13

      موثقة ومستدامة.  اإلعاقةإجرا ات التعامل مع الطلبة ذوي  14

يتابع المسؤولون آليات التعامل مع الطلبة ذوي  15
 .اإلعاقةوإجرا اتها

     

الظروف المساندة في المدرسة مالئمة لطلبة ذوي اإلعاقة  16
)غرف 
دراسية...ا..الخ((مقاعد،توعية،نشرات،خاصة،العاب،مصادر
 لخ(.

     

المناهج الدراسية المتوفرة تسهم في دمج طلبة ذوي اإلعاقة  17
. 

     

      البيئة الصفية مالئمة لدمج طلبة ذوي اإلعاقة. 18

      يراعي مبن  المدرسة احتياجات ذوي اإلعاقة . 19

      لدي الجاهزية لتقديم المساعدة الالزمة للطلبة ذوي اإلعاقة.  20

يتم تقديم الدعم الالزم لتوفير الظروف المالئمة لطلبة ذوي  21
 اإلعاقة. 

     

يوجد لدينا شراكات تنظم العالقة بين المدرسة والجهات  22
 األخرى للتعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة. 

     

يوجد آليات للرقابة عل  المعلمين المتعاملين مع الطلبة ذوي  23
 اإلعاقة.

     

يتم م اسبة المعلمين المتجاوزين ألسس التعامل اإلنساني  24
 معاييره.مع الطلبة ذوي اإلعاقة و 

     

إجرا ات العمل في المدرسة واض ة تسهل كشف التجاوزات  25
 مع المخالفين لمعايير التعامل مع الطلبة  ذوي اإلعاقة.

     

      يوجد عدالة في التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة. 26

أقدم تقارير دورية عن مدى التقدم ال اصل عل  الطلبة ذوي  27
 .اإلعاقة

     

 وأسرهم اإلعاقةالمجال الثالث : االتجاهات نحو الجوانب االجتماعية والنفسية في التعامل مع ذوي 
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      أراعي العوامل النفسية للطلبة ذوي اإلعاقة. 28

      الضغوط النفسية ألسر الطلبة ذوي اإلعاقة.  أتفهم 29

      أقدم التوعية للطلبة ذوي اإلعاقة وأعززهم.  30

      أقدم التوعية ألسر الطلبة ذوي اإلعاقة.  31

أقدم التوعية ب قوق الطلبة ذوي اإلعاقة ألقرانهم في الصف  32
 ليتم تقبلهم. 

     

أقدم التوعية الالزمة لزمالئي المعلمين عن آليات العامل   33
 مع الطلبة ذوي اإلعاقة. 

     

أتفهم طبيعة مالحظات وتوصيات األهالي اتجاه الطلبة  34
 ذوي اإلعاقة. 

     

أسهم في إقناع أهالي الطلبة العاديين لدمج الطلبة ذوي  35
 اإلعاقة مع أقرانهم.

     

أشرك المجتمع الم لي في فعاليات مختصة لذوي اإلعاقة  36
 في المدرسة.

     

خارج المدرسة ألتعرف أكثر عل  أتابع الطلبة ذوي اإلعاقة  37
 سلوكهم.

     

أشجع الطلبة العاديين أن يتعاونوا مع أقرانهم من الطلبة  38
 ذوي اإلعاقة .

     

أعتقد أنه من الضروري العمل عل  تنظيم نشاطات مشتركة  39
 بين الطلبة العاديين والطلبة ذوي اإلعاقة.

     

مع  اإلعاقةأوفر الظروف المالئمة  لدمج الطلبة ذوي  40
 من الطلبة العاديين.  أقرانهم

     

      أعتقد أن سياسة دمج الطلبة ذوي اإلعاقة ستالقي القبول. 41

      أفضل دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة البسيطة والمتوسطة. 42

      اإلعاقةيوجد لدي استعداد نفسي لتقبل دمج الطلبة ذوي  43
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 مالحظات
.............................................................................................................

.............................................................................................................

 مع االحترام
 حريج عبد الفتاالباحثة:أ

 

 

 

 

 

 

أوفر الخدمات الص ية الالزمة للتعامل مع ذوي اإلعاقة  44
 في حال دعت ال اجة لذلك.

     

في المدرسة من شانها تغير نظرة  إجرا اتنعمل عل   45
 اإلعاقةالمجتمع للطلبة ذوي 
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 مدارس مجتمع الدراسة وعينتها بأسماءقائمة  الملحق)ح(:

 المجموع  الجنس اسم المدرسة م
 أنثى ذكر

 17 9 8 ذكور سلفيت األساسية -1

 11 11 - بنات سلفيت األساسية -2

 9 9 - اسكاكا األساسية المختلطة  3-

 11 7 4 الشهيد مازن أبو ألوفا 4-

 13 6 7 ديرستيا األساسيةذكور  5-

 15 5 10 ذكور بديا األساسية  6-

 9 9 - فرخه األساسية المختلطة  7-

 6 6 - خربة قيس األساسية  8-

 13 13 - بنات كفل حارس األساسية  9-

 20 20 - بنات بديا األساسية  10-

 16 5 11 ذكور بروقين األساسية 11-

 15 9 6 األساسيةذكور كفل حارس  13-

 7 2 5 ذكور الزاوية األساسية 14-

 10 10 - ياسوف األساسية المختلطة  15-

 16 12 4 حارس األساسية المختلطة  16-

 16 16 - بنات الزاوية األساسية  17-

 15 - 15 ذكور قراوه بني حسان 18-

 10 10 - بنات كفر الديك االساسيه 19-

 10 10 - االساسيهبنات ديراستيا  20-

 9 9 - قيره األساسية المختلطة  21-

 11 11 - رافات األساسية المختلطة  22-

 9 5 4 مردا األساسية المختلطة  23-

 11 11 - الزاوية األساسية المختلطة  24-
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 المجموع  الجنس اسم المدرسة م
 أنثى ذكر

 18 18 - بنات قراوه بني حسان  25-

 10 4 6 زيتا جماعين األساسية  26-

 10 10 - بنات االسبانية األساسية  27-

 10 10 - مس ة األساسية المختلطة  28-

 13 - 13 ذكور دير بلوط األساسية  29-

 11 11 - نبات دير بلوط األساسية  30-

 9 9 - بنات بروقين األساسية  31-

 8 6 2 ذكور مسقط األساسية  32-
 14 9 5 سرطة األساسية المختلطة  33-

 382 284 98 المجموع 

 


