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ملخص -
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة اجتاهات املعلمني حنو دمج األطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة يف املدارس االبتدائية  -دراسة ميدانية بوالية اجللفةوقد
أستخدم املنهج الوصفي لتحقيق أغراض هذه الدراسة ،ومت تطبيق مقياس
الباحثني عبد اهلل النجار و مراد اجلندي( ،)2014بعد إخضاعه للصدق والثبات
والتحكيم ،مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية متثلت يف  39معلم ومعلمة،
وقد خلصت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
 توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج ذوي
االحتياجات اخلاصة.
 توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج ذوي
االحتياجات اخلاصة وفقا ملتغري اجلنس.
 توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج ذوي
االحتياجات اخلاصة وفقا ملتغري وسنوات اخلربة.

املؤلف املرسل :مرصالي حوريةhouriamersali@gmail.com :
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ويف ضوء ذلك أوصت الباحثتني بضرورة التأكيد على تكوين املعلمني
 باإلضافة إىل توفري مدارس تتالئم مع فئة،وفق أساليب التعامل مع هذه الفئة
.ذوي االحتياجات اخلاصة
. ذوي االحتياجات اخلاصة، دمج أكادميي، معلمني، اجتاهات:الكلمات الدالة
Abstract-





This study aimed to know the attitudes of teachers towards integrating
children with special needs in primary schools - a field study in the state of
Djelfa-, using the descriptive approach to achieve the purposes of the study,
and the researchers scale Abdullah Al Najjar and Murad Al Jundi (2014)
were applied, after subjecting it to honesty, consistency and arbitration, The
sample was randomly chosen, represented by 39 male and female teachers.
The study concluded the following results:
There are statistically significant differences in the attitudes of primary
school teachers towards the inclusion of people with special needs.
There are statistically significant differences in the attitudes of primary
school teachers towards integrating people with special needs according to
the gender variable.
There are statistically significant differences in the attitudes of primary
school teachers towards integrating people with special needs according to
the variable and years of experience.
In light of this, the researchers recommended the necessity of
emphasizing the training of teachers according to the methods of dealing
with this group, in addition to providing schools that suit the category of
people with special needs.

Key wordsAttitudes; Teachers; Academic integrating; people with special
needs.
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 - .1مقدمة:
يشكل ذوي االحتياجات اخلاصة شرحية مهمة من شرائح اجملتمع ،حيث
بذلت الدولة جهودا كبرية ألجل هذه الشرحية و االهتمام بها والرفع من
قدراتها ،ودجمها يف اجملتمع ،والعمل على جعلها حتظى بنفس احلقوق
والواجبات ،إذ ميثلون يف أي جمتمع من اجملتمعات ما نسبته ( )%3وهذا ما تشري
إليه الدراسات واإلحصائيات املختلفة ،مع العلم أن هذه النسبة ختتلف من
جمتمع إىل جمتمع آخر ،1وتشري اإلحصاءات الرمسية إىل ارتفاع نسبة ذوي
اإلعاقة يف البلدان العربية ما بني  %13إىل %15من إمجالي عدد السكان ،ويف
اجلزائر فإن اإلحصاء العام للسكان والسكن يشري إىل أن عددهم يصل إىل
مليوني معاق ،من بينهم  %44من املعاقني حركيا ،و %1من الصم والبكم ،و%24
من املكفوفني %31 ،من أصحاب اإلعاقة الذهنية ،يف حني يشري بعضهم إىل أن
العدد الفعلي يصل إىل حنو ثالثة ماليني معوّق ويف ما يتعلق بشرحية الطفولة،
أوضحت وزارة التضامن االجتماعي وجود  132ألف طفل معاق ترتاوح أعمارهم
بني حديثي الوالدة و 5سنوات ،و 320ألف طفل ترتاوح أعمارهم بني  5و 19سنة،
وما يزيد على مليون ونصف مليون يبلغون  20سنة فما فوق ،وعن متالزمة داون
يوجد حوالي 30ألف طفل يعانون منها يف اجلزائر ،أما املؤسسات اليت تتكفل
بذوي اإلعاقة يف اجلزائر ،فإن عددها  119مؤسسة خريية ،و 102مركز طيب
لتأهيل األطفال املعاقني ذهنياً ،و 6مؤسسات لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة
الذين يعانون من العجز التنفسي ،و 21مؤسسة خاصة باملكفوفني الشباب و41
مؤسسة تعتين بصغار الصم البكم.
أوال- .اإلشكالية وأبعادها:
 - .1اإلشكالية:
عرفت الرتبية اخلاصة تطورا ملحوظا سواء من حيث املناهج واألساليب،
أو آليات تقديم اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة ،ما انعكس إجيابا على هذه
الفئة اليت أصبحت اليوم طرفا فاعال يف احلياة وولوجها ملختلف التخصصات
وحتملها ملسؤوليات عدة ،وتغري نظرة اجملتمع السلبية هلا من العزل والتهميش
إىل سياسة الدمج كل هذه املكاسب مل تكن لوال جهود املربني واملختصني
والباحثني يف اجملال الرتبوي ومناداتهم بضرورة عملية الدمج ،أين مت عقد
مرصالي حورية،داودي خرية
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العديد من املؤمترات الدولية يف هذا اإلطار مثل مؤمتر سالمانكا
Salamancaالذي عقد يف1994برعاية اليونسكو ،وتبنى التعليم الدجمي
كاسرتاتيجيه لتطوير التعليم للجميع ،وأكد املؤمتر ضرورة وصـول مجيـع
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة للمدارس العادية ،وأهمية االسـتجابة
الحتياجـات مجيع األطفال على اختالفها من خالل اسرتاتيجيات التعليم
املتمركزة حـول الطفـل،كذلك تبعه مؤمتر داكارDacarعام ( )2000الذي
ترتب عليه بيان عاملي حول الرتبية للجميع ،1حيث تشـري نتائـج البحـوث
والدراسـات إلـى فوائـد الدمــج لألطفال ذوي احلاجــات اخلاصــة مــن النواحــي
األكادميية واالجتماعيــة ،ومــا له مــن أثـر فـي التكيـف النفسـي واالجتماعـي
لـدى األطفال وأسـرهم ،2ويف منظومتنا الرتبوية عملت الوصاية جاهدة من اجل
اللحاق بركب الدول املهتمة بهذه الفئة فأصبح يعترب التكفل بتالميذ ذوي
االحتياجات اخلاصة من االنشغاالت اهلامة لوزارة الرتبية الوطنية تكريسا للحق
يف الرتبية لكل األطفال اجلزائريني.
وكشفت التقارير أن عدد ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس اجلزائرية
تضاعف يف الفرتة ما بني  2010و ،2017كظاهرة الفتة يف شتى مراحل التعليم
إذ بلغ عددهم  24ألف تلميذ موزعني عرب أقسام خمتلفة أغلبهم يزاولون الدراسة
يف الصفوف العادية ،وهذا مبدأ حق املساواة يف التعليم لكل أفراد اجملتمع،
وتطبيق فكرة الدمج األكادميي والذي يقوم على فكرة أنه ال ينبغي فصل
التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة عن أقرانهم األسوياء ،بل ينبغي املضي يف
تعليمهم معًا ،فالتحاق التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة باملدرسة العادية يوفر
هلم فرص تعلم متساوية مع أقرانهم العاديني ،وحتقيق التكيف والتفاعل معهم،
كما ال ميكننا إغفال نظرة اجملتمع بكل أطيافه إليهم واليت تلعب دورا مهما يف
دجمهم وتقبلهم فيه ،وعليه فإنه من املهم أن يتم التعامل مع هـذه الفئة بطريقة
تتناسب مع طبيعتهم وحالتهم اليت تستدعي تدخل شخص واعي وذو كفاءة
عالية يف تقبلهم والتعامل معهم ،وباعتبار أن املعلم هو أحد أهم عناصر العملية
التعليمية ،وركيزة مهمة لنجاح إدماج األطفال ذوي احلاجات اخلاصة يف القسم
العادي ,وذلك باعتباره املنفذ املباشر لعملية الدمج ,ومن ثم فهو مفتاح النجاح
هلذه العملية وما حيمله من اجتاهات سواء كانت اجيابية أو سلبية حنو هذه
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الفئة من التالميذ اليت تؤثر يف عملية التدريس ,وبالتالي فإن وجهات النظر هذه
والتوقعات والسلوكات تؤثر يف األداء األكادميي للتالميذ ويف وجهات نظرهم,
ففي دراسة أجراها ستني باكوآخرون ()Stainback & all 1985هدفت إلـى
التعـرف على فعالية برامج الدمج ومدى جناحها ،وقد وجد أن جناح برامج دمج
األطفال املعاقني إعاقـة بسيطة ميكن يف حال مت تعديل معلمي املدرسة من
أساليب تدريسهم ،حبيث ختدم حاجات الطلبة املعاقني ،ووجدوا أن فشل فكرة
الدمج تكمن يف عدم قدرة املعلمني على تعديل أساليب تدربيهم حنو ذاته ،وضمان
جنـاح دمـج األشـخاص ذوي االحتياجات اخلاصة باملدارس العامة ال يتحقـق إال
بقبول إدارة املدرسة واملعلمني هلم ،فإذا كانت قيمهم ومعتقداتهم وإدراكهم أن
ذوي االحتياجات اخلاصـة هم أفراد بالدرجة األوىل قبل أن يكونـوا معـاقني،
لذلك فقد استهدفت هذه الدراسة امليدانية التعرف على اجتاهات املعلمني حنو
دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة الذين يعانون من إعاقات حركية أو
مسعية أو بصرية يف املدارس االبتدائية ،حيث مت طرح التساؤالت التالية:
ما اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج ذوي االحتياجات اخلاصة؟
هل توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج
ذوياالحتياجات اخلاصة وفقا ملتغري اجلنس؟
هل توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج
ذوي االحتياجات اخلاصة وفقا ملتغري سنوات اخلربة؟
 - .2الفرضيات:
ولتحقيق أهداف الدراسة صيغت الفرضيات كالتالي:
توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج ذوي
االحتياجات اخلاصة؛
توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج ذوي
االحتياجات اخلاصة وفقا ملتغري اجلنس؛
توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج ذوي
االحتياجات اخلاصة وفقا ملتغري وسنوات اخلربة.
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 - .3أهداف الدراسة:
ملا كانت معرفة املواقف واإلجتاهات لألفراد ذات أهمية يف تفسري سلوك األفراد
واجلماعات فإن هذه الدراسة سعت للكشف عن طبيعة اجتاهات املعلمني حنو
دمج األطفال ذوي االحتياجاتاخلاصة يف املدارس االبتدائية ،وإىل تبيان أثر
املتغريات على طبيعة الدراسة ،وعليه يتم عرض األهداف كمايلي:
 التعرف على اجتاهات املعلمني يف التعليم االبتدائي حول عملية دمج تالميذ ذوي
االحتياجات اخلاصة يف الفصول الدراسية العادية.
 التوضيح للقائمني على العملية التعليمية حول الدمج أنه أمرا بالغ األهمية.
 الكشف عن االجيابيات لتعزيزها وتدارك النقائص لتعديلها.
 - .4أهمية الدراسة :تكمن أهمية هذه الدراسة يف أهمية موضوع الدراسة اليت
حتاول الكشف عن اجتاهات املعلمني حول دمج األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة يف املدارس االبتدائية ،حيـث يصبح هؤالء التالميذ املدجمني أكثـر
تقبال يف املدرسة من طرف زمالئهم واحمليط املدرسي واجملتمع وهـو أمـر
ضـروري ،وهذا لتحقيـق أفضـل نـوع مـن التعليـم والرتبيـة لـذوي االحتياجات
اخلاصـة فـي الصفـوف العاديـة ومـع أقرانهـم العادييـن
 - .5حدود الدراسة:
لكل دراسة علمية حدود جترى فيها وقد قسمت كالتالي:
 - .1.5احلدود الزمانية :متت الدراسة يف السنة الدراسية  ،2019- 2018يف
الفرتة الزمانية املمتدة من نهاية شهر جانفي إىل بداية شهر فيفري.
 - .2.5احلدود املكانية :مت إجراء الدراسة يف بعض املدارس االبتدائية لبلدية
البريين بوالية اجللفة.
 - .3.5احلدود البشرية :معلمي ومعلمات املدارس االبتدائية لبلدية البريين
والية اجللفة.
 - .6مصطلحات الدراسة :إن حتديد املفاهيم عمل منهجي يتطلبه أي حبث
علمي من أجل حتقيق أكرب قدر من لدى القارئ خبصوص هذه املفاهيم،
وتفادي اخللط والتداخل مع املفاهيم األخرى ،لذا البد من حتديد املفاهيم
األساسية يف هذا البحث وهي:
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 - .1.6املعلم :يعرف على انه الشخص الذي ميلك القدرات والكفاءات واملهارات
وهو يلعب الدور الفعال يف بيئة املدرسة االجتماعية ،ويقوم بإعطاء التعليمات
واإلرشادات للمتعلمني باستعمال أساليب تعليمية مناسبة ،وحيث التالميذ على
التعلم وعلى التفكري االبتكاري وحل املشكالت.3
يعرفه مصطفى زيدان'' :املعلم بالنسبة للموقف التعليمي من أهم عناصر
اجملال احليوي ،ويلعب دورا كبريا يف إفادة التلميذ من هذا املوقف أو عدم إفادته
منه فاملعلم الكفء هو الذي كون فكرة عن أهداف الرتبية احلديثة ومعناها،
واقتنع بطرق الرتبية احلديثة وسيطر عليها ،كما يؤخذ بعني االعتبار الفروق
الفردية بني التالميذ ،ويكون مالكا لبعض السمات املزاجية واالجتاه العقلي الذي
جيعل منه معلما كفئا''.4
واملقصود باملعلم يف هذه الدراسة هو القائم على العملية التعليمية
التعلمية باملدارس االبتدائية لوالية اجللفة للموسم الدراسي .2019- 2018
 - .2.6الدمج األكادميي :عرفه الباحث ستيفنز  :)stephens1982على أنه
توفري فرص التعلم القائمة على املساواة من خالل إحلاق األطفال املعوقني
بالبنية الرتبوية األكثر مالئمة وقدرة على تلبية حاجاتهم ويف كثري من
احلاالت تتمثل هذه البنية يف الصف الدراسي العادي إن مل يكن طوال الوقت
فبعض الوقت على أقل تقدير.5
أما كوفمان( Kouffmanفقد عرف الدمج بأنه عملية تهدف إىل دمج
األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة مع أقرانهم العاديني ،حسب خطة وبرامج
تعليمية يتم حتديدها حسب حاجات األطفال ،ويشرتط لنجاح ذلك وضوح
خمتلف املسئوليات يف اجلهاز اإلداري والتعليمي باملدرسة
 - .3.6االجتاهات :ويقصد بها حالة من التأهب العصيب والنفسي ،تنظم من
خالل خربة الشخص وتكون ذات تأثري توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد
جلميع املوضوعات واملواقف اليت تثري هذه االستجابة عند الفرد جلميع
املوضوعات واملواقف اليت تستثري هذه االستجابة.6
 - .4.6ذوي االحتياجات اخلاصة :املقصود بهم أولئك األطفال الذين يعانون
من عجز بالدرجة اليت متكنهم من مسايرة أقرانهم العاديني بالفصل العادي
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بشرط توفري الظروف والعوامل اليت تساعد يف إجناح عملية تعلمهم وتضم
الفئات التالية:ـ
 - .1.4.6االعاقة احلركية :حالة يعاني منها املصابون خبلل ما يف قدراتهم
احلركية ،تؤثريف مظاهر منوهم االجتماعي والعقلي واالنفعالي ،األمر الذي
يستدعي حاجة هؤالء للرتبية اخلاصة ،وتشمل حاالت الشلل الدماغي
واضطرابات العمود الفقري وضمور العضالت والتصلب املتعدد والصرع وهي
حالة عجز يف جمال العظام والعضالت واألعصاب حتد من قدرتهم على
استخدام أجسامهم بشكل طبيعي ومرن كاألسوياء.
 - .2.4.6االعاقة السمعية :هو مصطلح عام يشمل كل درجات وأنواع فقدان
السمع فهو يشمل كـل مـن الصم وضعاف السمع وهذا املصطلح يشري إىل وجود
عجز يف القدرة السمعية بسبب وجود مشكلة يف مكان مـا فـي اجلهاز السمعي فقد
حتدث املشكلة يف األذن اخلارجية أو الوسطى أو الداخلية أو يف العصب السمعي
املوصل إىل املخ والفقدان السمعي قد يرتاوح مداه من احلالةاملعتدلة إىل أقصى
حالة من العمق واليت يطلق عليها الصمم.
 - .3.4.6االعاقة البصرية:تعددت املصطلحات للداللة على االعاقة البصرية
مثل (االعمى ،الضرير ،الكفيف ،فاقدي البصر ،وضعاف البصر ) ،وترتاوح االعاقة
البصرية بني العمى الكلى واجلزئي ،وعلى هذا االساس يوجد نوعان من االعاقة
البصرية االوىل وهم املكفوفون (العميان) وهؤالء تتطلب حالتهم البصرية
استخدام طريقة برايل  ،والثاني هم ضعاف البصر وهم يستطيعون الرؤية من
خالل املعينات البصرية.7
 - .5.6أهمية عملية الدمج:
يعترب الدمج أحد اهم األهداف اليت نادت بها الرتبية اخلاصة ،فهو سبيل
خالص فئة كبرية من اجملتمع عانت من بؤس التهميش واالقصاء وويالت
االهمال والالمباالة ،فوجود طفل معاق يف مدرسة عادية مع أقرانه من األطفال
العاديني ،يكون له أثر كبري على نفسية هذا الطفل وعلى تكوين اجتاهات
اجيابية حنو ذاته ،مما حيقق له الثقة بالنفس ،ومنو انفعالي واجتماعي سليم،
كما متنح له فرصة االندماج االجتماعي مع االخرين رغم ما يعانيه من إعاقة،
التقليل من الفروق النفسية واالجتماعية واملعرفية بني الطلبة املعاقني
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واالسوياء .يعترب الدمج احد العوامل اليت تساعد يف تعديل وتغيري إجتاهات
اجملتمع حنو االعاقة واالفراد املعاقني بشكل عام .ويساعد املعلمني واالطفال
العاديني يف التعرف على االعاقة واالطفال املعاقني من الناحية العملية .كما
يساعد الدمج األطفال العاديني على تغيري اجتاهاتهم حنو أقرانهم ذوي االعاقة
فيتعودون عليهم وتتاح هلم فرص للصداقة واللعب.8
وأشارت العديد من الدراسات ومنها دراسة دروفل  Darovill,1989دراسـة بيشـوب
وجوبـل ( )Bishop & Juballa 1994إىل أن األطفال ذوي احلاجات اخلاصة
يتطورون بشكل أفضل يف اجملاالت األكادميية واالجتماعيـة عندما يتعلمون يف
املدارس العادية ،إضافة لألثر الكبري للتفاعالت االجتماعية مع األطفال العاديني
على النمو اللغـوي وتكوين صورة إجيابية عن الذات ،شريطة تزويدهم باخلدمات
املناسبة والربامج الرتبوية اخلاصة املخطط هلا ،وتطوير اجتاهات إجيابية لدى
املعلمني وإدارة املدرسة والرفاق ،إضافة إىل أن األطفال العاديني الذين يتعلم
معهم أطفـال مـن ذوي االحتياجات اخلــاصة يف نفس الصف حيققون مستويات
عـ ــادية من النــمو والتحصيــل
دون أن ننسى االثر االجيابي الذي يتلقاه األولياء من هذا ،فرتفع
معنوياتهم ،كما تتحسن اجتاهاتهم حنو االجيابية وتقبل أفضل هلذا الطفل،
خاصة اذا ما مت جناح هاته العملية وتوفرت هلا الشروط الالزمة.
وكذلك فإن الدمج للطالب املعاقني مع أقرانهم العاديني له قيمة
اقتصادية تعود على اجملتمع بالفائدة ،إذ توظف ميزانية التعليم بشكل أكثر
فاعلية بوضعها يف مكانها الصحيح ومبا يعود على الطالب بفوائد كبرية
فتحول االنفاق من االستخدامات التعليمية غري املناسبة مثل :استخدام وسائل
النقل ملسافات طويلة للوصول إىل املدارس اخلاصة مما يعترب توظيفا لالموال
بشكل أكثر انتاجية ونفعا للمجتمع.
 - .6.6أنواع الدمج:
9

 - .1.6.6الدمج املكاني ويسمى أحياناً الصفوف اخلاصة امللحقة يف املدرسة
العادية ويعين بذلك تعليم األطفال املعاقني يف املدارس العادية ضمن صفوف أو
وحدات صفية خاصة حبيث تشرتك املدرسة اخلاصة مع املدرسة العامة يف البناء
املدرسي.
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 - .2.6.6الدمج األكادميي ويقصد به التحاق الطلبة املعاقني مع الطلبة
العاديني يف الصفوف العادية طوال الوقت ،ويتلقى هؤالء الطلبة برامج تعليمية
مشرتكة ويشرتط يف هذا النوع من الدمج توفر الظروف والعوامل اليت تساعد
على إجناح هذا النوع من الدمج ومنهاتقبل الطلبة العاديني للطلبة املعاقني يف
الصف العادي وتوفريمدرس الرتبية اخلاصة الذي يعمل جنباً إىل جنب مع
املدرس العادي ،وذلك لتوفري اإلجراءات اليت تعمل على إجناح هذا االجتاه
واملتمثلة يف االجتاهات االجتماعية وإجراء االمتحانات وتصميمها
 - .3.6.6الدمج االجتماعي ويقصد به التحاق الطلبة املعاقني مع الطلبة
العاديني يف جمال السكن والعمل ويسمى أيضاً الدمج الوظيفي ،ويهدف هذا
النوع إىل توفري الفرص املناسبة للتفاعل االجتماعي واحلياة االجتماعية
الطبيعية بني األفراد العاديني واملعاقني.10
 - .7الدراسات السابقة:هناك العديد من الدراسات السابقة اليت تطرقت

ملوضوع " اجتاهات املعلمني حنو دجماألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
يف املدارس االبتدائية -دراسة ميدانية مبدارس والية اجللفة

وتناولته من زوايا خمتلفة ،وقد تنوعت هذه الدراسات وعليه سوف نعرض مجلة
من الدراسات اليت مت االستفادة منها مع اإلشارة إىل أبرز مالحمها ،وطرح تعليقا
ونقدا يتضمن جوانب االتفاق واالختالف وكذا إظهار الفجوة العلمية اليت
تعاجلها الدراسة احلالية ،ولقد جاءت هذه الدراسات يف فرتات زمنية خمتلفة،
ومشلت مجلة من األقطار والبلدان مما يشري إىل تنوعها الزمين واجلغرايف وعليه
سيتم عرض هده الدراسات كالتالي:
 - .1.7دراسةالعاجز وعساف( :)2014هدفت هذه الدراسة للتعرف على الدرجات
التقديرية ملعلمي التعليم مبحافظات غزة ملتطلبات دمج االطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة بالتعليم االساسي الفلسطيين ،ثم وضع تصور املقرتح
لدمج االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة بالتعليم االساسي الفلسطيين،
ولتحقيق هذه االهداف أستخدم الباحثان املنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة
من ()432معلما ومعلمة موزعني على املديريات بواقع أربع مدارس يف كل
مديرية ،وقد توصلت الدراسة أن الدرجة الكلية لتقدير معلمي التعليم االساسي
مبحافظات غزة ملتطلبات دمج االطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وقد بلغت (70
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 )%وهى درجة متوسطة نسبيا ،ويف ضوء النتائج مت وضع تصور مقرتح يشمل
املناطق ،السياسة العامة ،اخلطوات االجرائية على حمتوى اجملاالت الثالثية.
 - .2.7دراسة القحطاني  : 2013اليت هدفت إىل تقييم اجتاهات معلمي
املرحلة االبتدائية حنو دمج املعاقني بصريا يف املرحلة االبتدائية يف مدينة
الرياض مع أقرانهم العاديني ،أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني املعلمني تعزى إىل متغري العمر ملصلحة األعمارالصغرية ،اليت ترتاوح بني20
و30سنة ،كذلك مل تظهر النتائج وجود فروق تعزى إىل متغريي املؤهل العلمي
ومتغري اخلربة وأكدت النتائج أنه ميكن دمج األفراد املكفوفني يف املدارس العامة
مع أقرانهم العاديني ،وذلك ألن اجتاهات املعلمني إجيابية حنو دمج األفراد
املكفوفني
 - .3.7دراسة علي الصمادي ( :)2008هدفت إىل التعرف على اجتاهات املعلمني
حول دمج الطلبة املعاقني يف الصفوف الثالثة األوىل مع الطلبة العاديني يف
حمافظة عرعر بالسعودية ،ولتحقيق هذه االهداف إستخدم الباحث املنهج
الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ()142معلما ومعلمة ،وكأداة
للدراسة استخدم استبيان عائشة اهلنيين ( ،)1989لقياس اجتاهات املعلمني حنو
دمج املعاقني يف املدارس العادية املكون من أربعة أبعاد ،وتوصلت الدراسة إىل وجود
اجتاهات اجيابية لدى املعلمني حنو الدمج ،مع وجود فروق غري دالة احصائيايف
االجتاهات على األبعاد التالية (البعد النفسي،البعد االجتماعي ،البعد
األكادميي).
 - .4.7دراسة وليمبرينر وآخرون(  :)William Berner et al 1995هـدفت هـذه
الدراســة إىل التعــرف علــى اجتاهــات املعلمــني حنــو دمــج الطــالب ذوي اإلعاقــة يف
امل ــدارس العام ــة وتكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن ( )127معلم ــا م ــن م ــدارس املرحل ــة
االبتدائية واإلعدادية يف مدينة جورجيا بالواليـات املتحـدة األمريكيـة ومت تقسـيم
العينة إىل جمموعتني اجملموعة األوىل تكونت من ( )78معلما كانت اجتاهـاتهم
اجيابي ــة حن ــو دم ــج ذوي اإلعاق ــة يف امل ــدارس العامـ ـة .يف ح ــني كان ــت اجتاه ــات
اجملموعة الثانية واليت بلغت( )49معلما سلبية حنو دمج املعاقني يف املدارس.
 - .5.7دراسة ستني باك وزمالؤه ( :)Stainback & athars 1985وهدفت
الدراسة إىل التعرف على فعالية برامج الدمج ومدى جناحها ،وقد وجد ان جناح
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برامج دمج األطفال املعاقني اعاقة بسيطة ميكن يف حال تعديل معلمي املدرسة
من أساليب تدريسهم ،حبيث ختدم حاجات الطلبة املعاقني ،وجدوا أن فشل فكرة
الدمج تكمن يف عدم قدرة املعلمني على تعديل أساليب تدريبهم.
 - .6.7دراسة ستيفنز وبراون ( :)Stephens & Brown 1980والـيت هـدفت إىل
قياس اجتاهات معلمي الصفوف العادية حنو األطفال املعوقني ،ولتحقيق أهـداف
الدراسة استخدم الباحث استبيانا مكونا من عشرين بندا ،ومشلت عينة الدراسـة
( )1430معلمــا ومعلمــة ،وأشــارت نتــائج الدراســة إىل أن %61مــن املعلمــني يؤيــدون
دمج الطلبـة املعـوقني يف الصـفوف العاديـة ،يف حـني أشـارت النتـائج إىل أن %39مـن
املعلمني يرفضون فكرة الدمج.
 - .8التعقيــب علــى الدراســات الســابقة :يتــبني لنــا مــن خــالل العــرض الســابق
للدراسات السابقة ،أن فكرة الدمج أصبحت من القضايا اهلامـة الـيت لفتـت إنتبـاه
البــاحثني يف الرتبيــة اخلاصــة وجعلــها مــن أهــم أولويــاتهم ،كمــا أوضــحت وجــود
فكــرة التقبــل مــن قبــل املعلــم كطــرف فاعــل يف العمليــة التعليميــة ألجــل مرافقــة
الطفل املعاق وتعليمه جنبـا إىل جنـب مـع نظـريه الطفـل السـوي ،بفضـل التعامـل
املباشــر وباعتبــار الــتعلم حــق واجــب للجميــع دون اســتثناء اذا مــا تــوفرت الشــروط
اخلاصة بالدمج.
ثانيا- .منهجية الدراسة واجراءاتها:
 - .1منهج البحث :يعترب املنهج الوصفي املنهج األنسب ملثل هذه الدراسات ألنه
يعمل على وصف الظاهرة كما هي ،ويعرفه األغا على انه املنهج الذي يتناول دراسة
أحداث وظواهر وممارسات حبثية قائمة ومتاحة للدراسة دون أن يكون للباحث أي
تدخل مقصود يف جمرياتها ،وعلى الباحث أن يتفاعل معها بالوصف والتحليل.11
 - .2جمتمع الدراسة :يضم جمتمع الدراسة كل معلمي التعليم االبتدائي
باملدارس االبتدائية لبلدية البريين والية اجللفة وذلك خالل السنة الدراسية
.2019- 2018
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جدول رقم( :)01متثيل جمتمع البحث وتوزيعهم حسب املدارس
االبتدائية
سائحي املختار
اهلادي بن عطاء اهلل
شنوف بلقاسم
سويدة عبد القادر
بن سليم حممد
اجملمع اجلديد قاسم السايح
خرياني امحد
عبد الوهاب حممد
خبوش املختار
بوزيان بن حيي
البشري االبراهيمي
ابن باديس
قامسي بن علية
اجملموع الكلي

عدد املعلمني

عينة الدراسة

25
20
21
27
19
15
12
11
10
23
22
18
21
244

08
04
03
06
02
02
01
03
02
04
01
01
02
39

- .3عينة الدراسة :مباأنه من الصعب على الباحث أن يتصل بعدد كبري من
املعنيني بدراسته لكي يطرح عليهم األسئلة وحيصل منهم على األجوبة ،فانه ال
مفر من اللجوء إىل أسلوب أخذ العينات اليت متثل اجملتمع األصلي حتى
يستطيع أن يأخذ صورة مصغرة عن التفكري العام ،واختيار عينة متثيل اجملتمع
وهو بعد احلصول على املعلومات الكاملة ،تأتي مرحلة اختيار األفراد الذين
تنطبق عليهم الشروط وميثلون اجملتمع األصلي متثيال حقيقيا ،وعليه كان
البد من اختيار أفراد العينة.12
وقد مشلت عينة الدراسة ( )39معلما ومعلمة من املدارساالبتدائية ببلدية
البربين بوالية اجللفة ،حيث مت اختيارهم بطريقة العينةالعشوائية  ،وفيما يلي
توضيح لتوزيع أفراد العينة حسب متغريات الدراسة.
جدول رقم ( :)02خصائص عينة الدراسة حسب اجلنس
اجلنس
ذكور
إناث
مرصالي حورية،داودي خرية
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يتضح من اجلدول رقم ( )02أن اغلب أفراد العينة هن إناثا ،حيث بلغ
عددهن ما يعادل نسبة  ، 74.35يف حني بلغ عدد أفراد العينة من الذكور ما
يعادل نسبة . 25.64
جدول رقم ( :)03خصائص عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة
سنوات اخلربة
أقلمن  5سنوات
من  10 5سنوات
 10سنوات فما فوق

التكرار
23
11

النسب املئوية
%.9758
%.2028

05

%.8212

يتضح من اجلدول رقم ( )03أن اغلب أفراد العينة تراوحت سنوات اخلربة
لديهم أقل من 5سنوات حيث بلغت نسبتهم ما يعادل نسبته  ، 58.97بينما من
لديهم سنوات اخلربة ترتاوح بني  5إىل  10سنوات وصلت نسبتهم  ، 28.20أما
سنوات اخلربة  10فما فوق بلغت نسبتهم حوالي . 12.82
 - .4أدوات الدراسة:لتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام مقياس معد من قبل
الباحثان :عبد اهلل النجار ،مراد اجلندي)2014( ،للتعرف على اجتاهات املعلمني
واملعلمات حنو دمج فئة ذوي اإلعاقة يف مدارسهم من وجهة نظرهم املكون من
( )30بندا موزعة على قسمني كالتالي:
 - .1.4القسم األول :تضمن معلومات عامة عن عينة الدراسة وهذه املعلومات
هي اجلنس ،سنوات اخلربة ،العمر ،املؤهل العلمي واحلالة االجتماعية
واكتفينا يف الدراسة احلالية مبعلومات اجلنس وسنوات اخلربة.
 - .2.4القسم الثاني :اشتمل هذا القسم على فقرات اجتاهات املعلمني
واملعلمات حنو دمج املعاقني يف مدارسهم من وجهة نظرهم حبيث استخدم
مقياس ليكرت اخلماسي (Échelle de Likertموافق بشدة تقابلها الدرجة ،5
موافق تقابلها الدرجة ،4مرتدد تقابلها الدرجة  ،3معارض تقابلها الدرجة ،2
معارض بشدة تقابلها الدرجة .)1
 - .2.4صدق املقياس :مت التأكد من صدق املقياس يف الدراسة احلالية بإتباع
طريقة صدق احملكمني أين مت عرضها على أساتذة من قسم علم النفس جبامعة
اجللفة الذين أكدوا أن املقياس جيد وصاحل لالستعمال.
 - .3.4ثباتاألداة :مت التأكد من صدق االداة يف الدراسة احلالية بتطبيق
االستبيان على عينة استطالعية بلغ عددها  10معلمني من غري عينة الدراسة،
مرصالي حورية،داودي خرية
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وباستخدام معامل ألفا كرونباخ والذي بلغت قيمته 0.78وهي قيمة جيدة تدل
على ثبات االداة.
 - .5األساليب االحصائية املستخدمة :مت استخدم كل من :النسبة املئوية،
معامل الفا كرونباخ ،املتوسط احلسابس ،االحنراف املعياري ،اختبار (ت) لدراسة
الفروق بني عينيتني مستقلتني.
ثالثا- .عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وحتليلها:
 - .1الفرضية األوىل :توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات معلمي املدارس
االبتدائية حنو دمج ذوي االحتياجات اخلاصة.
جدول رقم( :)04إحصاء العينة الواحدة
اجتاهات املعلمني

عدد أفراد
العينة
39

املتوسط
احلسابي
,3693

االحنراف املعياري اخلطأ املعياري
,1462

,40213

جدول رقم ( :)05اختبار "تا"للفروق بني متوسطي العينة واملتوسط الفرضي
المتوسط الفرضي= 90
مستوى الثقة95%

اتجاهات
المعلمين

قيم عليا

قيم دنيا

فروق
المتوسطات

مستوى
الداللة
Sig.

درجة
الحرية

قيمة ت

7,70

-,99

3,359

,126

38

1,565

من خالل نتائج ف اجلدولني رقم ( )04و( )05يتبني قيمة متوسط العينة
انه متقارب مع قيمة املتوسط الفرضي الذي بلغت قيمته ( )90كما تظهر قيمة
مستوى الداللة  ،Sig=0.126وهي غري دالة إحصائيا بالتالي ميكن القول أن
اجتاهات معلمي ومعلمات االبتدائي اجتاهاتهم سلبية حنو دمج ذوي االحتياجات
اخلاصة .حيث أوضحت النتائج املتحصل عليها إىل أن عينة الدراسة لديها اجتاه
سليب من حيث تقبل فكرة دمج التالميذ ذوي االعاقة ،وترى الباحثتني بان هذه
النتيجة تعود إىل نقص يف التوعية والتحسيس وضعف التكوين للمعلمني
واملعلمات من حيث فكرة تقبل هذه الفئة يف املدارس العادية ،كما أن الثقافة
السائدة يف جمتمعنا ومشكل التكفل باملعاق وجعله فردا عاديا من أفراد اجملتمع
مرصالي حورية،داودي خرية
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مل ترقى بعد إىل املستوى املنشود ،مع غياب شبه كلي للمرافق والربامج
الرتبوية اخلاصة بهم ،واليت ال نكاد جندها إال يف بعض من املؤسسات الرتبوية،
وجاءت نتائج هذه الدراسة معاكسة ملا توصلت إليه دراسة كل من دراسة علي
الصمادي( ،)2008ودراسة وليمبرينر وآخرون()1995
 - .2الفرضية الثانية:توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات معلمي املدارس
االبتدائية حنو دمج ذوي االحتياجات اخلاصة وفقا ملتغري اجلنس .لالجابة على
الفرضيةالثانية مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار
"ت".
جدول رقم( :)06ميثل املتوسطات احلسابية والنسب املئوية الجتاهات
املعلميننحو دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس االبتدائية
اجلنس
اجتاهات
املعلمني

ذكر
أنثى

العدد
10
29

املتوسط
احلسابي
96,10
92,41

االحنراف
املعياري
14,685
13,070

اخلطأ
املعياري
4,644
2,427

جدول رقم ( :)07يبني اختبار" تا"للفروق بني متوسطي العينة واملتوسط
الفرضي

Test-t pour
égalité des
moyennes

التجانس

قيمة عليا
مستوى الثقة
%95
قيمة دنيا
فروق االحنرافات
فروق املتوسطات
مستوى الداللةSig
درجات احلرية
قيمة ت
Sig.
ف.

حالة التساوي

عدمالتساوي

-6,330
,70313
4,944
3,686
,461
37
,746
,960
,003

-7,534
,90614
5,240
3,686
,493
14,246
,703

مـ ــن خـ ــالل نتـ ــائج ف اجلـ ــدولني رقـ ــم( )06و ( )07يتـ ــبني لنـ ــا أن قيمـ ــة
املتوســطني للــذكور واإلنــاث متقــاربني أيضــا،كما تظهــر قيمــة مســتوى الداللــة
،Sig=0.46وهي غري دالة إحصائيا بالتالي ميكن القول أن اجتاهات كال اجلنسني
ملعلمـ ــي االبتـ ــدائي يتفقـ ــان يف رفـ ــض الـ ــدمج الرتبـ ــوي لفئـ ــة ذوي االحتياجـ ــات
مرصالي حورية،داودي خرية
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اخلاصـ ــة،وهي اجتاهـ ــات سـ ــلبية .فكالهمـ ــا يـ ــرى ان دمـ ــج ذوي الفئـ ــات اخلاصـ ــة
باملدرســة العاديــة لــن يكــون لــه األثــر االجيــابي املتــوخى واملنشــود مــن فكــرة الــدمج،
وهــذا مــرده دائمــا اىل طبيعــة املنطقــة ومــا حتملــه مــن اجتاهــات حنــو هاتــه الفئــة
واليت يف احيان كثرية جندها تتصف بالتهميش والالمباالة ،وعدم اشراك الفـرد
املعــاق يف احليــاة االجتماعيــة واعتبــاره وصــمة عــار ،لــذا انعكــس هــذا الوضــع حتــى
على الفئة املثقفة احلاملة ملشعل العلم والتعليم ،وهذا ما ترمجتـه عينـة الدراسـة
مــن خــالل النتــائج املتحصــل عليهــا ،وهــذا مــامت مناقشــته يف دراســة ســتني بــاك
وزمـالءه ( ،)1985حيـث وجـدوا أن فشــل فكـرة الـدمج تكمــن يف عـدم قـدرة املعلمــني
على تعديل أساليب تدريبهم.
 - .3الفرضية الثالثة :توجد فروق دالة إحصائيا يف اجتاهات معلمي املدارس
االبتدائية حنو دمج ذوي االحتياجات اخلاصة وفقا ملتغري وسنوات اخلربةلإلجابة
على هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.
جدول رقم( :)08يبني اإلحصاء الوصفي حسب سنوات اخلربة املهنية ملعلمي
االبتدائي
عدد سنوات
اخلربة
أقل من
5سنوات
من 10- 5
سنوات
 10سنوات
فما فوق
اجملموع

العدد

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

اخلطأ
املعياري

مستوى الثقة95%
حدود عليا
حدوددنيا

23

,3094

,60613

,8372

,4288

,19100

11

,9192

,83813

,1724

,6183

,21102

5

,0090

,76613

,1566

,9172

,09107

39

,3693

,40213

,1462

,0189

,7097

مرصالي حورية،داودي خرية
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جدول رقم( :)09يوضح اختبار حتليل التباين
ANOVAالجتاهات املعلمني حنو دمج ذوي االحتياجات اخلاصة
جمموع املربعات
بني اجملموعات

19679

داخل اجملموعات

7796745

اجملموع

9746824

درجات
احلرية
3

متوسط
املربعات

إختبار"ف
"

Sig

59839

211

811

36

383187

39

م ــن خ ــالل النت ــائج املوض ــحة يف اجل ــدولني رق ــم ( )08و( )09يت ــبني لن ــا ان
قيمــة املتوســطات ملختلــف املعلمــني حســب خــرباتهم املهنيــة متقاربــة،كما تظهــر
=،0.81وهي غري دالـة إحصـائيا بالتـالي ميكـن القـول أن
قيمة مستوى الداللة
اجتاهــات معلمــي املــدارس االبتدائي ـة مبختلــف خــرباتهم،ال ختتلــف اجتاهــاتهم
حنــو دمــج ذوي االحتياجــات اخلاصــة،وهي اجتاهــات ســلبية دائمــا ،وعندمالحظــة
استجابات املعلمني حنو دمج املعاقني يف املدارس العامة تعزى لعدد سنوات اخلربة
فق ــد كان ــت ه ــذه االجتاه ــات أعل ــى ش ــيء ل ــدى املعلم ــني ال ــذين كان ــت س ــنوات
خربتهم أكثر من10سنوات مبتوسـط حسـابي 222تالهـا املعلمـني الـذين سـنوات
خـربتهم مـن 105سـنوات مبتوسـط حسـابي ، 13 2أخـريا املعلمـني الـذين سـنوات
خ ــربتهم اق ــل م ــن5س ــنوات مبتوس ــط حس ــابي ، 122و ملعرف ــة مص ــدر الف ــروق مت
استخراج نتائج اختبار حتليل التباين األحـادي وذلـك كماهوموضـح مـن خـالل
اجلدول رقم (.)09
ما ميكن قوله هنا أن عامل سنوات اخلربة يف التدريس لدى عينة الدراسة
مل يغري من وجهة نظر واجتاهات املعلمني واملعلمات حنو فكرة الدمج ونقول
جمددا أن هذا راجع بالدرجة األوىل إىل ضعف وغياب اإلعالم الكايف لفكرة
الدمج وأهميته يف حياة األفراد املعاقني وأسرهم ،وقلة التكوين لدى املعلمني
وتعديل اجتاهاتهم حنو هذه الفئة ،حيث يرى البعض منهم أن املعاق يف املدرسة
العادية ما هو إال عبء على املعلم واملكان األفضل له هو يف املدارس اخلاصة مع
نظرائه أين تتوفر له الوسائل واإلمكانات اخلاصة به كمتعلم من ذوي
االحتياجات اخلاصة.
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اخلامتة
تشكل عملية الدمج لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمعات
العربية حتديا للرقي بواقع هذه الفئة وما تعانيه من التهميش والعزل ،والرفض
يف اغلب األحيان ،والنهوض بها ودجمها جنبا إىل جنب وبقية أفراد اجملتمع،
فنتائج الدراسة احلالية أثبتت ـن هناك توجها سلبيا حنو هذه الفئة وتقبلها،
وبناء على ما توصل إليه من نتائج يف الدراسة احلالية تقرتح الباحثتني مجلة
من املقرتحات نوردها يف التالي:
ضـرورة إقامــة النــدوات وامللتقيــات واألحبـاث اخلاصــة بــدمج فئــة ذوي االحتياجــات
اخلاصـ ــة يف املـ ــدارس العاديـ ــة للكشـ ــف أكثـ ــر عـ ــن أهميـ ــة الـ ــدمج الرتبـ ــوي أو
األكادميي.
تكــوين املعلمــني واملعلمــات علــى أســاليب التعامــل وهــذه الفئــة لتعــديل اجتاهــاتهم
حنوهم وتقبلهم يف الصف الدراسي.
ض ــرورة تهيئ ــة كاف ــة امل ــدارس العادي ــة م ــن حي ــث اهلياك ــل الرتبوي ــة والوس ــائل
التعليميــة لتحســني عمليــة دمــج ذوي االحتياجــات اخلاصــة فيهــا وتــذليل كافــة
الصعوبات واليت من املمكن أن حتول دون التحاقهم بها.
حث الوصاية على تفعيل عملية الدمج لألطفـال ذوي اإلعاقـة بـاختالف أشـكاهلا،
وضمان حقهم يف التعليم وحياة أفضل.
إس ــهام اإلع ــالم املس ــموع واملق ــروء واملرئ ــي يف نق ــل ص ــورة اجيابي ــة ع ــن فئ ــة ذوي
االحتياجات اخلاصة.
تفعيــل املقــاييس اجلامعيــة الــيت تــدرس يف اجلامعــات واملعاهــد وتطويرهــا وربطهــا
مع وزارة الرتبية الوطنية ووزارة التضامن خللق حلول علمية للمعلمني ولتالميـذ
ذوي االحتياجات اخلاصة.
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اهلوامش -
 1منصور مسية ،عواد رجاء :تصور مقرتح لتطوير نظام دمج األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة مبرحلة رياض األطفال يف سورية يف ضوء خربة بعض الدول (دراسة مقارنة)،
جملة جامعة دمشق–اجمللد- 28العدد األول ،2012.،ص.302
 2الزيودي حممد محزة :فاعلية برنامج إرشادي يف تعديل اجتاهات الطالب العاديني حنو
أقرانهم املدجمني من فئة املكفوفني يف دولة االمارات العربية املتحدة ،جملة جامعة
الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية،اجمللد ،13العدد ،2016 ،1ص.239
 3كوجككوثرحسني :اجتاهاحتديثة يف املناهج وطرق التدريس ،عامل الكتب للنشر والطباعة،
ط،2القاهرة ،مصر ،2001 .ص ص .139- 138
 4حممد مصطفى زيدان :دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام ,دار الشروق للنشر
والتوزيع والطبع ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،1985 ،ص .90
 5القمش مصطفى نوري :االعاقة العقلية ،النظرية واملمارسة ،دار املسرية للنشر والطباعة
والتوزيع ،عمان االردن ،2011 ،ص .187
 6النجار عبداهلل حسني ،اجلنـ ـ ـ ــدي م ـ ــراد رشدي :اجتاهات معلمي ومعلمات املرحلة األساسية
يف مدارس تربية وتعليم  /جنوب اخلليل حنو دمج املعاقني يف مدارسهم من وجهة نظرهم،
حبث مقدم ،جامعة القدس املفتوحة ،فلسطني ،2014 ،ص .05
 7الصاحل مراكشي :دور الدمج املدرسي يف تطوير اللغة الشفهية لدى الطفل املعاق مسعيا
اخلاضع لزراعة القوقعة ،جملة دراسات نفسية وتربوية ،خمرب تطوير املمارسات النفسية
والرتبوية ،2017،ص .68
 8عوادهرنا حممد صبحي :دمج املعاقني حركيا يف اجملتمع احمللي بيئيا واجتماعيا (دراسة
حالة يف حمافظة نابلس) ،رسالة ماجيستري غري منشورة ،جامعة النجاح الوطنية،
فاسطني ،2007 ،ص .120
 9الصاحل مراكشي ،مرجع سابق  ،ص .69
 10الصمادي علي حممد علي :اجتاهات املعلمني حول دمج الطلبة املعاقني يف الصفوف الثالثة
األوىل مع الطلبة العاديني يف حمافظة عرعر ،جملة اجلامعة اإلسالمية سلسلة
الدراسات اإلنسانية اجمللد الثامن عشر ،العددالثاني ،2010 ،ص .787
 11األغاإحسان خليل :البحث الرتبوي عناصره مناهجه وأدواته ،دار مطبعة املقداد ،ط ،1غزة،
فلسطني ،1997 ،ص .41
 12عمار بوحوش ،حممد حممود الذنيبات :مناهج وطرق البحث العلمي وإعداد البحوث ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،ط ،7بن عكنون ،اجلزائر ،2014 ،ص .64
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املراجع
 األغاإحسان خليل :البحث الرتبوي عناصره مناهجه وأدواته ،دار مطبعة املقداد ،ط ،1غزة،
فلسطني.1997 ،
 الزيودي حممد محزة :فاعلية برنامج إرشادي يف تعديل اجتاهات الطالب العاديني حنو
أقرانهم املدجمني من فئة املكفوفني يف دولة االمارات العربية املتحدة ،جملة جامعة
الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية،اجمللد ،13العدداألول.2016 ،
 عواده رنا حممد صبحي :دمج املعاقني حركيا يف اجملتمع احمللي بيئيا واجتماعيا (دراسة
حالة يف حمافظة نابلس) ،رسالة ماجيستري غري منشورة ،جامعة النجاح الوطنية،
فاسطني2007 ،
 عمار بوحوش ،حممد حممود الذنيبات :مناهج وطرق البحث العلمي وإعداد البحوث،
ديوان املطبوعات اجلامعية ،ط ،7بن عكنون ،اجلزائر.2014 ،
 القمش مصطفى نوري :االعاقة العقلية ،النظرية واملمارسة ،عمان االردن ،دار املسرية
للنشر والطباعة والتوزيع.2011 ،
 الصمادي علي حممد علي :اجتاهات املعلمني حول دمج الطلبة املعاقني يف الصفوف
الثالثة األوىل مع الطلبة العاديني يف حمافظة عرعر ،جملة اجلامعة اإلسالمية سلسلة









الدراسات اإلنسانية اجمللد الثامن عشر ،العددالثاني.2010 ،
الصاحل مراكشي :دور الدمج املدرسي يف تطوير اللغة الشفهية لدى الطفل املعاق مسعيا
اخلاضع لزراعة القوقعة،جملة دراسات نفسية و تربوية ،خمرب تطوير املمارسات النفسية
والرتبوية.2017،
كوجك كوثرحسني :اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس ،عامل الكتب للنشر
والطباعة ،ط ،2القاهرة ،مصر.2001،
منصور مسية ،عواد رجاء :تصور مقرتح لتطوير نظام دمج األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة مبرحلة رياض األطفال يف سورية يف ضوء خربة بعض الدول (دراسة مقارنة)،
جملة جامعة دمشق–اجمللد- 28العدد األول.2012،
النجار عبد اهلل حسني ،اجلنـ ـ ـ ــدي م ـ ــراد رشدي :اجتاهات معلمي ومعلمات املرحلة
األساسية يف مدارس تربية وتعليم  /جنوب اخلليل حنو دمج املعاقني يف مدارسهم من
وجهة نظرهم ،حبث مقدم ،جامعة القدس املفتوحة ،فلسطني.2014 ،
حممد مصطفى زيدان :دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام ،دار الشروق
للنشر والتوزيع والطبع ،جدة ،اململكة العربية السعودية.1985 ،

مرصالي حورية،داودي خرية

21

