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تقدير و  شكر  
 

،  يهاحلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا ف، احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
 احلمد هلل محدا يوايف نعمه. 

و العرفان اجلميل  ابلشكر اجلزيل ال يسعين إالا أن أُردا الفضل ألهله فأتقدم  
 . أساتذة التخصص  ومجيع مسري جوهاري  لألستاذ

 

 

 
 
 
 



 اإلهداء

 

 ب 

 

 إهداء
  عجز الكلمات عن إيفائه حقه،إىل منأهدي عملي املتواضع هذا إىل من ت 

عليه والدي العزيز أطال هللا يف  إىل ما أان لوصويل  و العرفان  له كل الفضل
عمره و رزقه الصحة والعافية و جزاه عنا خريا، إىل صاحبة القلب الصابر  
احلنون اليت أانر دعائها حيايت والديت احلبيبة حفظها هللا و رعاها وأحسن 

 عملها .
دريب: عبد    ةالتوفيق إخويت و أخوايت و رفيق إىل من متنوا يل النجاح و

 غفور، أحالم، هناء و مروة .الرحيم، عبد ال
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 :مـــلــــخـــص

نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس    اتجاهات مديري المدارس االبتدائية  عنوان الدراسة :  
 .  العادية 

 ، مديرو المدارس االبتدائية. ذوي االحتياجات الخاصة جاهات ، الدمج،االتالكلمات المفتاحية : 

نحو دمج ذوي  مديري المدارس االبتدائيةية إلى التعرف على اتجاهات تهدف الدراسة الحال 
تغيري أقدمية العمل و التي تعزى لمو برج بوعريريج والية  في    ةاالحتياجات الخاصة في المدارس العادي

 . منطقة العمل
يتكون االتجاهات    باستعمال استبيان مدير  73لمنهج الوصفي لعينة عددها تم االعتماد على ا

النسب المئوية، المتوسط الحسابي،   باألساليب اإلحصائية المتمثلة في: ،و باالستعانة  بند 40من 
 .  ( لعينة واحدةTإضافة الختبار )  ANOVAاالنحراف المعياري، اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه 

 و كانت النتائج كالتالي :  
يبدي مديرو المدارس االبتدائية اتجاهات إيجابية نحو دمج ذوي االحتياجات   ➢

 الخاصة في المدارس العادية . 
فروق ذات داللة إحصائية التجاهات مديري المدارس االبتدائية نحو دمج  ال توجد  ➢

 ذوي االحتياجات الخاصة تعزى لمتغير منطقة العمل . 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية التجاهات مديري المدارس االبتدائية نحو دمج   ➢

 ذوي االحتياجات الخاصة تعزى لمتغير أقدمية العمل . 
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Summary: 

Study title: Attitudes of Elementary School Principals towards Integrating Children with 

Special Needs in Regular Schools. 

Key words: Attitudes, elementary school principals, children with special needs. 

This study aimed to explore the attitudes of elementary school principals towards the 

integration of children with special needs within the regular schools in Bourdj Bou Arreridj, 

which are due to some variables as work -place (urban, semi-urban, and rural) and seniority in 

the workplace. The investigation was descriptively conducted by distributing a questionnaire 

for 73 principals around Bourdj Bou Arreridj. The questionnaire involved 40 statements and 

the data was analyzed statically through percentages, arithmetic mean, standard deviation, T-

TEST, and one-way ANOVA. The results concluded that: 

➢ Principals showed positive attitudes towards the integration of children with 

special needs in regular schools. 

➢ There are no statistically significant differences due to work-place. 

➢ There are no statistically significant differences due to seniority 
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 : مقدمة

بالمائة أي ما يعادل شخصا واحدا من مجموع  15تقدر نسبة ذوي االحتياجات الخاصة على المستوى العالمي بـــ         

سبع أشخاص )منظمة الصحة العالمية ( موزعين على المجتمعات باختالف األعراق و الجنسيات، يكمن الفرق الجوهري 

مدى تقبلهم كأفراد يساهمون في بناء المجتمع كغيرهم من  بين هذه المجتمعات في نظرتهم و طريقة تعاملهم معهم و 

األشخاص اآلخرين و الذين يتمتعون بقدرات تفوق أحيانا قدرات الناس العاديين، لذلك سعت العديد من المنظمات العالمية  

من مصنفة ضمن أهمها منظمة الصحة العالمية إلى نشر ثقافة التقبل و التعايش معتمدين في ذلك على شخصيات عالمية 

الفلكية ستيفن دبليو هاوكينغ المصاب بمرض العصبون الحركي  هم عالم الفيزياء ذوي االحتياجات الخاصة على رأس

)التقرير العالمي حول اإلعاقة (، كذلك منظمة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التي عقدت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

ع الحقوق و مادة تنص على أن لكل فرد دون تمييز من أي نوع الحق في التمتع بجمي 50اإلعاقة، تحتوي االتفاقية على 

و عدم قابليتها للتجزئة و تعاضدها و  الحريات المنصوص عليها في المواد إذ تؤكد أيضا الطابع العالمي لجميع هذه الحقوق 

التي  24ضرورة ضمان تمتع األشخاص من ذوي اإلعاقة بهذه الحقوق و بشكل كامل، من ضمن تلك المواد نجد المادة 

تنص على عدم استبعاد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من النظام التعليمي العام  تتمثل في الحق في التعليم و التي  

على أساس اإلعاقة و ضمان تمتعهم بالتعليم االبتدائي و الثانوي اإللزامي المجاني  و كذلك تمكين هذه الفئة من التعليم 

يها ) مفوضية حقوق اإلنسان( هذا ما يطلق  الجيد و الجامع على قدم المساواة مع اآلخرين في المجتمعات التي يعيشون ف

عليه مصطلح الدمج الذي يعد من المواضيع الحديثة التي القت جدال واسعا، ففي الماضي غير البعيد لم تتح فرصة التعلم  

ن مع تطور  بمعظمهم إلى التسرب أو الفصل، لك لذوي االحتياجات الخاصة إال في المدارس العادية و كان ذلك يؤدي

الخاصة التي طالبت بتوفير مؤسسات خاصة يتمدرس بها األطفال غير العاديين أصبح هناك اتجاه قوي نحو فصل ة التربي

الخاصة عن العاديين كحل،  نظرا لوجود فروق شاسعة بين الفئتين و كذلك ضعف التكوين و   األطفال ذوي االحتياجات 

المدارس مجموعة من النقائص و السلبيات التي أوضحت أن  قلة اإلمكانيات، بعد تطبيق مبادئ  التربية الخاصة ظهرت  

الخاصة و عزل األطفال ليس الحل المثالي لهذه الفئة فليس كل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة غير قادرين على  

تي وجدت التمدرس في التعليم العادي و لو بصفة قليلة، و أن تأثيرات التربية الخاصة يمكن أال تعكس األهداف الحقيقة ال

من أجلها، فكان دمج هذه الفئة و توفير كل االحتياجات المادية و البشرية المختلفة من بين الحلول الواردة التي عملت على 

 تقليل الفروق و تحقيق التقدم  

و خاصة في المجال التعليمي، فآراء هؤالء راء و االتجاهات حول الموضوع و تباينت بين مؤيد و معارض، اآل اختلفت     

اتجاهاتهم تعد من أبزر العوامل و المعايير التي تتحكم في نجاح هذه العملية من فشلها ،كونهم المسؤولين عن فئة ذوي 

االحتياجات الخاصة في المدارس العادية و تتأثر هذه االتجاهات بمجموعة من العوامل كتوفر الهياكل و الوسائل التي 

عاقة المدمجة إضافة إلى تمكن هؤالء و تزودهم بالمعلومات الكافية حول هذه  تتالءم و هذه الفئة كذلك نوع و صعوبة اإل 

 الفئة )التكوين( . 

و قد سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على اتجاهات و آراء شريحة جد مهمة في النظام التعليمي أال و هي المديرين،    

 المتغيرات كمنطقة العمل و أقدمية العمل .   نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية، حسب بعض 

فصول، األول   4للوصول إلى األهداف المرجوة، قسمت الدراسة إلى خلفيتين معرفيتين، األولى منهما نظرية تناولنا فيها   

سات  اإلطار العام للدراسة من إشكالية و فرضيات وأهم األهداف التي سعت إليها الدراسة إضافة إلى أهميتها، الدرا خص 

السابقة و التعقيب عليها، أما الثاني فكان بعنوان االتجاهات تم فيه التطرق لتعرف االتجاه، أنواعه، مراحل تكونه، طرق  

قياسه و وظائفه ، و الفصل الثالث كان يخص الدمج تم في التطرق إلى تعريف الدمج،أنوعه، أهدافه، متطلبات الدمج  

 هذه العملية   الناجح ،إضافة إلى تجارب بعض الدول في
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الفصل الرابع كان معنون بذوي االحتياجات الخاصة و اشتمل على تعريفات لذوي االحتياجات الخاصة و تصنيفاتهم  

 ،إضافة إلبراز الخصائص المعرفية، اللغوية، الجسدية.... المميزة لكل فئة. 

عية و أساسية، أما الفصل السادس فاختص في الخلفية المعرفية الثانية تم تحديد منهجية الدراسة من دراسة استطال    

 بعرض و مناقشة كل فرضيات الدراسة، و ذلك للخروج بمجموعة من االستنتاجات و االقتراحات .  
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 الفصل األول                                            اإلطار العام للدراسة   
 

 
 
 

 : تحديد إشكالية الدراسة -1

يقع في صلب  و ،  القوانين أن التعليم حق من حقوق اإلنسان األساسيةو   تجمع العديد من المواثيق 
دون استثناء ألي  ،  تفويض اليونسكو فضال عن أنه منصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

بهذا تكون فئة ذوي االحتياجات الخاصة من فئات المجتمع المعينة  و ، مكوناته و  شريحة من شرائح المجتمع
إضافة إلى زيادة فعاليتهم في   اكتسابهم مهارات جديدةو   طاقاتهمو   بهذا الحق الذي يمكنهم من إبراز قدراتهم 

أنفسهمو   الحياة اأسواء  ،  رضاهم على  الحق على مستوى مراكز  الخاصةتجسد هذا  من خالل  أو    لتربية 
أقرانهم مع  العادية  المدارس  في  في  ،  دمجهم  كبيرا  تطورا  شهدت  التي  الموضوعات  يعد من  هذا األخير 

معارض فمن الناحية النظرية فقد جاءت أساليب الدمج لفك  و  والقت جدال واسعا بين مؤيد ،  السنوات األخيرة
كذلك هدفت إلى التقليل  ،  ادية باعتبارها البيئة الطبيعية نظام العزلة من المدارس الخاصة إلى المدرسة الع

  أما من الناحية العملية التطبيقية   ،تعزيز الثقة في النفسو   من شعور األطفال بالوصمة من قبل اآلخرين
  سمعية ،  بصرية،  إعاقات عقلية  فئاتهم منتعدد أنواعها من  و   نظرا لتوسع مجال ذوي االحتياجات الخاصةو 
حتى الجسدية  و   اللغوية،  النفسية ،  لطبيعة خصائصهم المعرفية و صعوبة التعامل معهم نظرا،  ..إلخ.حركيةو 

العراقيل تتمثل أهمها في عدم جاهزية النظام التعليمي العادي  و   فإننا نجد مجموعة من الصعوبات المعقدة
  م كالطرقات الخاصة بهم غياب التسهيالت البنيوية الالزمة لهو   تخطيط المدرسة للمعاقينو   من حيث تصميم

كذلك قلة وعي أقرانهم األسوياء بالخصائص التي تميز هذه ، األدواتو  األساليب التعليميةو  وسائل النقلأو 
 .الذي من شأنه إحداث العديد من المشاكل التي ستؤثر في سير العملية التعليمية في الصف ككلو  الفئة 

كون أنه المسؤول  ،  طبيعة اتجاهه نحوهاو   لعملية الدمج  مدير  ل هذه الظروف في مدى تقبل التؤثر ك
حسبما أوضحته المناشير الوزارية التي أسندت للمدير مهام و واجبات تتمثل    المدرسة  على حسن سير  ولاأل 

و المتضمن تنظيم المدرسة وسيرها و التأطير و    1991مارس    2المؤرخ في    175أهمها في القرار رقم  
فإذا كان أسلوب الدمج يقتضي أن يتعلم ذوو االحتياجات الخاصة في    التسيير التربوي و اإلداري فيها،  

لم يكونوا مطالبين به فيما    مديرينألة تطرح عبئا جديدا على الرس مع أقرانهم العاديين فإن هذه المس مدا
كما تطرح مجموعة  ،  حتى النفسيةو   الجسدية،  نفسه مطالبا ببذل المزيد من الجهود العقلية  مديريجد الو   مضى

قلة سنوات خبرتهم التي لم تتح لهم  أو   دم تلقيهم تكوينا خاصا بهذه الفئةع  التي قد ترجع إلى  من النقائص 
، أو حتى انعدام الوسائل و األساليب و الموارد البشرية التي  التعامل مع هذه الشريحةو   باالحتكاك  الفرصة

 تيسر هذه السياسة . 
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ذوي االحتياجات الخاصة    التعليم االبتدائي دور هام في تحديد نجاح دمج  ت مديري تلعب اتجاها
 بالتالي فإن التعرف على اتجاهات و   المصيري في هذه العمليةو   نصر األساسيمن فشله حيث يعتبر الع

مجتمع الدراسة يعد أمرا هاما لوضع الحلول المناسبة للنجاح في العملية التعليمية اتجاه التالميذ  المديرين  
 : التاليةمن هنا جاءت مشكلة الدراسة لإلجابة على التساؤالت  ، من ذوي االحتياجات الخاصة

نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة    ةاالبتدائي   مديرو المدارسجاهات التي يبديها  ما طبيعة االت-
 في المدارس العادية ؟ 

ت- ذوي  هل  دمج  نحو  االبتدائية  المدارس  مديري  التجاهات  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجد 
 ؟   تعزى لمتغير منطقة العمل في المدارس العادية   االحتياجات الخاصة

ذاهل  - فروق  االبتدائية  توجد  المدارس  مديري  التجاهات  إحصائية  داللة  ذوي   ت  دمج  نحو 
 ؟  حتياجات الخاصة تعزى لمتغير أقدمية العمل اال 

 :فرضيات الدراسة-2

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في   حواتجاهات إيجابية ن  مديرو المدارس االبتدائية يبدي  −
 . المدارس العادية 

دال  − ذات  فروق  التتوجد  إحصائية  ذوي  لة  دمج  نحو  االبتدائية  المدارس  مديري  جاهات 
 منطقة العمل  لمتغير عزى ت في المدارس العادية   االحتياجات الخاصة

مج ذوي  مديري المدارس االبتدائية نحو د  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية التجاهات  −
 عزى لمتغير أقدمية العمل . ت في المدارس العادية   االحتياجات الخاصة

 : أهـــداف الدراســــة-3

نحو دمج ذوي االحتياجات   مديرو المدارس االبتدائيةيبديها  معرفة طبيعة االتجاهات التي  −
 . الخاصة في المدارس العادية

حتياجات الخاصة حسب  نحو دمج ذوي اال   التعليم االبتدائي  مديري   تجاهات انوع    معرفة −
 . منطقة العمل  متغير

حتياجات الخاصة حسب  نحو دمج ذوي اال   التعليم االبتدائي  مديري   تجاهات انوع    معرفة −
 . أقدمية العمل  متغير
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 : أهمية الدراســــــة-4

الجزائرية − المدرسة  تكفل  مدى  بذوي  و   معرفة  الخاصةاهتمامها  حققت  و ،  االحتياجات  هل 
 الغايات الحقيقية للدمج الذي نصت عليه المناشير الوزارية. 

 . تعزيز االتجاهات االيجابية نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية −
الخاصة − االحتياجات  ذوي  بفئة  مناهجو   التعريف  تصميم  على  المساعدة  برامج  و   بذلك 

 تناسبهم. 
 ى الحاجيات التربوية للمناطق النائية  إلقاء الضوء عل −

 :  تحديد مفاهيم الدراسة -5

إزاء موضوع معين و هذه االستجابة تتضمن درجة ما من اإليجاب   استجابة عامة لدى الفرداالتجاه:   •
(،و هي اآلراء و األفكار التي يحملها  16،ص  2010) عماشة،أو السلب مرتبط بموضوع االتجاه

قد تم التعبير  و مديرو المدارس االبتدائية نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية    
 . ة ألفراد العينة على أداة الدراسة عنها من خالل الدرجة الكلي

الخاصة و األطفال  هو  الدمج :   • التعليمي لألطفال من ذوي االحتياجات  التكامل االجتماعي و 
 ( 9،ص2016األسوياء في الفصول العادية و لجزء من اليوم الدراسي على األقل .) عبادة،

هذا األخير   2007لعام  عرفت اتفاقية األمم المتحدة لحقوق المعوقين    ذوو االحتياجات الخاصة : •
بأنه كل من يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، مما قد يمنعهم  في مادتها األولى  

عند التعامل مع مختلف الحواجز من كفالة مشاركتهم بصورة كاملة و فعالة في المجتمع على قدم  
 المساواة مع اآلخرين 

  اإلعاقة الجسدية و   عية السمو   اإلعاقة البصرية و   ميةالصعوبات التعل  و   تشمل هذه الفئة اإلعاقة العقلية  .
اللغويةو  السلوكيةو   االضطرابات  و التوحدو   اإلبداع و   الموهبةو   االنفعاليةو   االضطرابات  الفئة  ،  هي 

 .   التي تشكل محور الدراسةو  المدمجة
لبية التي يبديها    االتجاه نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة : • األفكار و اآلراء االيجابية أو الس 

نحو تعليم و دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية و التي  مديرو المدارس االبتدائية 
 يتم قياسها باألداة المعدة لهذا الهدف . 
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 الدراسات السابقة : -6

بعنوان اتجاهات مديري و أساتذة التعليم االبتدائي نحو دمج    (2020)دراسة كنتاوي و حنونة   -1
 :  في المدارس االبتدائية  ذوي االحتياجات الخاصة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات مديري و أساتذة التعليم االبتدائي نحو دمج ذوي االحتياجات       
أستاذا باالعتماد على المنهج الوصفي و   مديرا و 134الخاصة في المدارس العادية، شملت عينة الدراسة 

فقرة موزعة على ثالث أبعاد ) اجتماعي، أكاديمي، نفسي(   34قد استخدمت الدراسة  استبانة احتوت على 
( 0.67.  من خالل استخدام كل من صدق المحكمين و الصدق التمييزي و كذلك معامل الثبات الذي بلغ )

ل السيكومترية  الخصائص  التحقق من  اشتملت على  تم  التي  إلى األساليب اإلحصائية  هاته األداة إضافة 
و قد توصلت النتائج إلى أن اتجاهات مديري و أساتذة التعليم      spssالنسب المئوية و البرنامج اإلحصائي  

االبتدائي نحو فكرة دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية إيجابية بشكل عام و أنه ال توجد  
في المدارس العادية تعزى لمتغير الجنس  ين المديرين و األساتذة نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة  فروق ب

و لمتغير قطاع العمل ) تربية وطنية، تضامن اجتماعي( كما أشارت لوجود فروق تعزى لمتغير الوظيفة  
ضافة إلى متغير األقدمية  )مدير، أستاذ( و كذلك لمتغير الخبرة ) سبق له التعامل، لم يسبق له التعامل ( إ

 في التعليم . 

بعنوان اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة   (2019دراسة يبو ) -2
 في المدارس العادية : 

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة االتجاهات التي يحملها أساتذة التعليم االبتدائي نحو  
أستاذا و أستاذة    141، بلغت عينة الدراسة  االحتياجات الخاصة في المدارس العادية دمج ذوي  

باستخدام استبيان االتجاهات نحو الدمج و باالعتماد على المنهج الوصفي، و للتحقق من صدق  
)عن طريق معادلة    0.78األداة تم استخدام صدق االتساق الداخلي، أما فيما يخص الثبات فقد بلغ

كروم الحسابية،  ألفا  المتوسطات  و  المئوية  النسب  استعمال  تم  النتائج  إلى  للوصول  و  باخ( 
للنتائج   التوصل  تم  المعالجة االحصائية  بعد  اختبار )ت( و  التباين األحادي و  التكرارات،تحليل 

 التالية:  

المدارس   • الخاصة في  االبتدائي اتجاهات سلبية نحو دمج ذوي االحتياجات  التعليم  أساتذة  يبدي 
 العادية  
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية التجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو دمج ذوي االحتياجات   •
 الخاصة تعزى لمتغير الخبرة  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية التجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو دمج ذوي االحتياجات   •
 الخاصة تعزى لمتغير التخصص  

داللة إحصائية التجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو دمج ذوي االحتياجات  ال توجد فروق ذات   •
 الخاصة تعزى لمتغير الشهادة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية التجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو دمج ذوي االحتياجات   •
 الخاصة تعزى لمتغير التدريس في األقسام المدمجة من عدمه .

تحت عنوان اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع    (2018)دراسة عقاب   -3
 أقرانهم في مدارس محافظة سيلفت الحكومية :  

هدفت الدراسة التعرف على اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في  
معلما و معلمة باستخدام استبيان    200المدارس الحكومية باالعتماد على المنهج الوصفي لعينة بلغت  

م صدق  فقرة موزعة على ثالثة مجاالت و للتأكد من خصائصها السيكومترية تم استخدا  45مكون من  
و من   0.90( أما الثبات فقد بلغ 0.68- 0.54المحكمين و االتساق الداخلي الذي بلغت قيمته ما بين )

أجل المعالجة اإلحصائية تم االعتماد على المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، النسب المئوية  
معادلة ألفا كرومباخ لحساب الثبات،  كذلك اختبار )ت( لعينتين مستقلتين و تحليل التباين األحادي إضافة ل

و قد كانت النتائج قد أوضحت أن االتجاهات التي يبديها المعلمون نحو الدمج إيجابية كذلك عدم وجود  
فروق ذات داللة إحصائية التجاهات المعلمين نحو الدمج ترجع لمتغيرات المؤهل العلمي، سنوات الخبرة  

وجود فروق ذات داللة إحصائية  م، في حين أظهرت النتائج عن  و وجود طالب ذو إعاقة داخل أسرة المعل
 لمتغير الجنس و الحالة االجتماعية .  ترجع

تحت عنوان اتجاهات مديري و معلمي المدارس االبتدائية نحو دمج    (2017دراسة رحموني ) -4
 ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية :

من فئة مديري و أستاذة التعليم االبتدائي نحو دمج ذوي  سعت هذه الدراسة إلى قياس اتجاهات كل  
االحتياجات الخاصة في المدارس العادية كما هدفت إلى معرفة أثر متغير الوظيفة ) مدير، معلم( و  
لتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، و قد تكونت عينة الدراسة من فئة المديرين 

معلما  ومعلمة، لجمع البيانات تم استخدام    196ا و فئة المعلمين الذين بلغوا  مدير   15البالغ عددهم  
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استبيان الدمج و من أجل التحقق من خصائصها السيكومترية تم االعتماد على كل من صدق المحكمين  
 ( .0.80و الصدق الذاتي و كذلك الثبات الذي بلغ )

إضافة إلى التكرارت و النسب    spssريق برنامج  قامت الطالبة بمعالجة البيانات المتحصل عليها عن ط
المئوية، المتوسطات الحسابية ، االنحرافات المعيارية و تم التوصل إلى أن كل من المديرين و المعلمين  
يحملون اتجاهات إيجابية نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية و أن هذه االتجاهات  

 ة . ال تختلف باختالف الوظيف

تحت عنوان اتجاهات و آراء المدرسين و اإلداريين في التعليم العام    (2016دراسة السويطي ) -5
 نحو إدماج األطفال غير العاديين في المدارس االبتدائية :

هدفت الدراسة إلى معرفة اتجاهات و آراء مدرسي و إداري المرحلة االبتدائية حول دمج األطفال غير  
العامة، حيث تك االبتدائية  المدارس  الدراسة من  العاديين في  إداريا، و قد    110ونت عينة  معلما و 

فقرة موزعة على ثالث أبعاد، اعتمادا على المنهج الوصفي    26استخدمت الدراسة استبيان  احتوى على  
المنطقي و بحساب مصفوفة االرتباط   الصدق  استخدام  التحقق من صدقها عن طريق  تم  المسحي، 

و من أجل المعالجة اإلحصائية تم    0.91لثبات فقد بلغ  أما ا   86%بيرسون أين بلغ معامل االرتباط  
استخدام المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية، اختبار تحليل التباين األحادي و اختبار )ت( و  

 قد كانت النتائج كاآلتي : 

كانت  .درجة تقبل المعلمين و اإلداريين لدمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية  
 فوق المتوسط  

.أكثر اإلعاقات قبوال من طرف المعلمين و اإلداريين هم األطفال المعاقون حركيا و يمكنهم المشي  
 يليها ضعاف السمع و أخيرا األطفال المعاقون حركيا القادرون على استخدام الكرسي المتحرك  

القدرة على توفير الخدمات    .أبرز المشكالت التي تحول دون دمج ذوي االحتياجات الخاصة كانت عدم
 الطبية المساعدة للمعاق تالها عدم تأهيل المعلم العادي للتعامل مع الطفل المعاق . 

.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المعلمين و اإلداريين نحو دمج ذوي االحتياجات  
 الخاصة في المدارس العادية  

 تغير الخبرة . .توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لم
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بعنوان اتجاهات أساتذة التربية البدنية و الرياضية و معلمي المعاقين   (2015)دراسة واليد خالد   -6
 سمعيا نحو برنامج الدمج في الحصة الرياضية : 

المعاقين سمعيا نحو   البدنية و معلمي  اتجاهات أساتذة التربية  إلى التعرف على  الدراسة  هدفت هذه 
و الفروق الموجودة بين األساتذة و المعلمين، و لتحقيق هذا المبتغى  حصة الرياضية  برنامج الدمج في ال 

معلما اعتمادا على المنهج الوصفي و ُطبق عليهم مقياس     34أستاذا و    34تم أخذ عينة مقدرة ب  
بالنسبة للمعلمين، أما    0.76بالنسبة لألساتذة و    0.86لقياس االتجاهات نحو الدمج الذي بلغ صدقه  

للمعلمين أما فيما يخص الوسائل اإلحصائية فقد تم استخدام    0.74لألساتذة و    0.75  الثبات فقد بلغ
 المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، النسب المئوية، اختبار )ت( ، و كانت النتائج كالتالي:  

الدمج   • برنامج  نحو  إيجابية  اتجاهات  سمعيا  المعاقين  معلمو  و  البدنية  التربية  أساتذة  في  يحمل 
 الحصة الرياضية  

 عدم وجود فروق بين األساتذة و المعلمين نحو برنامج الدمج في الحصة الرياضية   •
بعنوان اتجاهات المدراء و المعلمين نحو دمج المعاقين حركيا، سمعيا و   (2005)دراسة حبايب   -7

 :بصريا في التعليم العام 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات مدراء و معلمي المدارس االبتدائية نحو دمج المعاقين  
من  20%حركيا،سمعيا و بصريا في المدارس العادية ضمن التعليم العام، اشتملت عينة الدراسة على 

بلغ عدد المعلمين   الدراسة حيث  بإتباع المنهج    22معلم و معلم كذلك    248مجتمع  مدير و مديرة 
الوصفي و اعتمادا على استبيان الهنيني، و للتحقق من صدق األداة تم عرضها على مجموعة من 

و الذي  المتخصصين ثم صياغتها في صورتها النهائية أما الثبات فقد تم عن طريق االتساق الداخلي  
 ( و من أجل الوصول إلى النتائج تم استخدام األساليب اإلحصائية :  0.91بلغ )

 .المتوسطات الحسابية و النسب المئوية  

 للمجموعات   t.اختبار    

 تحليل التباين األحادي  .    

لمعلمين  المديرين و ا.متوسط الترتيب فيما يتعلق بترتيب اإلعاقات، و قد تم التوصل إلى أن اتجاهات     
إيجابية نوعا ما، و دلت النتائج على أن اإلعاقة الحركية جاءت في المرتبة األولى من حيث األولوية للدمج 
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تليها اإلعاقة السمعية ثم البصرية، كما دلت على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية نحو الدمج تعزى  
 لمتغير الجنس، الوظيفة،الخبرة،التخصص، اإلقامة و المؤهل .

بعنوان دمج األطفال غير العاديين في المدارس االبتدائية    (1999)دراسة محمد العبد الجبار   -8
 األهلية بمدينة الرياض من وجهة نظر مدراء المدارس : 

المدارس االبتدائية  دمج ذوي األطفال غير العاديين في  هدفت الدراسة إلى تقصي آراء المديرين نحو       
مديرا و مديرة باستخدام المنهج الوصفي و اعتمادا على استبيان    87الدراسة  العادية حيث شملت عينة  

صدق المحكمين أما الثبات  السيكومترية تم استخدام بند و من أجل التحقق من خصائصه  30مكون من 
و لإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام النسب    0.91فقد تم وفق معادلة ألفا كرومباخ و الذي بلغ  

 وقد توصلت النتائج إلى أن  :    t-testة، اختبار تحليل التباين و اختبارات المئوي

 مديرا أبدوا رفضهم لفكرة دمج األطفال غير العاديين في المدارس االبتدائية العادية  80.

 .أغلبية المدراء  أبدوا رغبتهم في دمج األطفال من فئة اإلعاقة الجسدية فقط  

االبتدائية نحو دمج ذوي االحتياجات  .عدم وجود فروق ذات داللة إحص ائية التجاهات مديري المدارس 
 الخاصة يعزى لمتغير الجنس، نوع اإلعداد و المؤهل العلمي .

 .وجود فروق ذات داللة إحصائية  التجاهات المديرين تعزى لمتغير السن . 

 التعقيب عن الدراسات السابقة :  6-1
، بود الطالبة اإلشارة إلى بعض جوانب  المتعلقة بالموضوع بعد استعراض الدراسات السابقة   

 االتفاق و االختالف بين هذه الدراسات:  
فقد كان الهدف األول و الرئيسي لكل  الدراسات  بغض النظر عن النتائج المتحصل عليها،  .من حيث األهداف :  

  ذلك معلمي األقسام المدمجة  قصي آراء و اتجاهات مديري و أساتذة التعليم االبتدائي و كمعرفة و ت  هو
 . نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية 

و متغيراتها فإن  المنهج المناسب الذي اتبعته كل  التي تم تناولها  نظرا لطبيعة الدراسات  .من حيث المنهج :   
اعتمدت على المنهج  التي    (2005  السويطي)الدراسات هو المنهج الوصفي بأنواعه،ذلك يتجلى في دراسة  

 و كذلك  الوصفي المسحي ذلك ألنه يهدف إلى وصف الدراسة و متغيراتها 
 :  من حيث العينة.
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كال من المديرين و    اتعاملت الدراسات السابق ذكرها مع كل فريق التنسيق التربوي، فمنهم من شملت عينته  -
و (،  2005( و )حبايب  2016ويطي  ( ، )الس2017(، )رحموني  2020المعلمين كدراسات )كنتاوي  

( أو على المديرين فقط  2018( و )عقاب  2019منهم من اقتصرت على المعلمين فقط كدراستي )يبو  
(، و منهم من تعاملت دراسته مع أساتذة التربية  1999مثل ما هو الحال في دراسة )محمد العبد الجبار  

 (.2015د البدنية و معلمي األقسام المدمجة كدراسة )واليد خال 
 كما اتفقت كل الدراسات على معرفة االتجاهات نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة باختالف فئاتهم و إعاقتهم  -
بغرض جمع بيانات الدراسة و الوصول إلى النتائج أجمعت كل الدراسات على استخدام    من حيث األدوات :.

 أداة االستبيان  
ساهمت الدراسات السابقة في إفادة الدراسة الحالية في  .االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية :  

 العديد من الجوانب نذكر منها :  
 .في اختيار موضوع البحث  إثراء الجانب النظري و المساعدة •
 . وضع التساؤالت و الفرضيات المناسبة و تجنب الوقوع في األخطاء  •
 . تحديد أداة و منهج الدراسة المناسبين  •
 . في الدراسة الحالية  المساعدة في تحليل النتائج التي تم التوصل إليها  •
و توظيفها  ا الدراسات  إتاحة الفرصة لإلطالع على جملة االقتراحات و التوصيات التي خرجت به •

 . في الجانب الميداني للدراسة الحالية
 . االستفادة من المصادر و المراجع التي تم استخدامها في الدراسات السابقة  •
 المساعدة في اختيار عينة الدراسة و طرق ضبطها .  •
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 : تمهيد

من أوائل علماء النفس الذين استخدموا اصطالح      Herbert spencerتبر المفكر االنجليزي  يع
االتجاهات فهو الذي قال أن "الوصول إلى األحكام الصحيحة في المسائل المثيرة يعتمد إلى حد كبير على  

صطلح بمعان مختلفة  استعمل هذا الم قدو   يشارك فيه ".أو    االتجاه الذهني للفرد الذي يصغي إلى هذا الجدل
 . كثيراأو   قليال

 :/ تعريف االتجاه1

االستعداد  Allport Gordon  (1954  عرف-1 من  حالة  بأنه  االتجاه  العصبي أو    (    التأهب 
دينامي على استجابة الفرد لجميع  أو   تكون ذات توجيه تأثيري و ،  تنتظم من خالل خبرة الشخص ،  النفسيو 

 (  15ص، 2010، حسن عماشة) .تستثيرها هذه االستجابة المواقف التي و  الموضوعات

،  االستياءأو   سلوك معين بدرجة من المحاباةأو   تعرف االتجاهات بأنها ميل نفسي لرؤية شيء-2
لاليجابياتو  شخصي عقالني  تقييم  خالل عملية  بالعواطف ،  السلبيات و   تتشكل عادة من  تتأثر  أنها    كما 
الخاصةو  األبح).  المعتقدات  للحكومة االسكتلنديةمجموعة  التابعة  العلوم  ،  اث االجتماعية  سلسلة أساليب 

 (  2009االجتماعية 

أو   الرفض تتعلق بموضوع معينأو    يعرف السيد خير هللا بأنه مجموعة من االستجابات بالقبول-3
 ( 30ص، 2014، )لقليطي موقف يقبل المناقشة 

اعتقاده  و   االتجاه حالة وجدانية قائمة وراء رأي الشخص على أن    أن هذه التعاريف تركزة  ترى الطالب
 . قبولهأو  بموضوع معين من حيث رفضه لهذا الموضوع 

 . يعرف وارن االتجاه أنه استعداد نفسي يتكون بناءا على ما يمر به الشخص من خبرات-4

الدوافع   Krech و  crutchfield  يعرف-5 دائم من  بأنه تكوين    عاالت االنفو   اإلدراك و   االتجاه 
 ( 17ص ، 2018)سعودي   العمليات المعرفية المرتبطة بجوانب قيادة الفرد. و 

يكتسبه األشخاص بدرجات متفاوتة ليستجيبوا  ،  االتجاه بأنه استعداد خاص عام  Cliffordيعرف  -6
مؤيدة تكون  قد  معينة  بأساليب  تعترضهم  التي  المواقفأو    للمواقف  لتلك  ،  2014،  )لقليطي  .معارضة 

 ( 30ص 
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 : مكونات االتجاه -2

،  سابقة...(  وخبرات جتماعيو تفاعل ا  اجتماعية تنشئة  ثقافي )من اجتماعي نتاج االتجاهات  إن
 هي:   رئيسة ثالثة   مكونات ولالتجاهات، مجتمعه  وطبيعة ل فردك بها مر التي فضالً عن الظروف

يوجهها الفرد نحو موضوع الكراهية التي  و   هو عبارة عن مشاعر الحب(:االنفعالي)  المكونالعاطفي3-1
فإذا كان الفرد  ،  موجهات للسلوك اإلنسانيو   االتجاه مكون النزعة إلى الفعل تعمل االتجاهات هنا كمحركات

العكس من ذلك  و   يحمل االتجاهات االيجابية نحو موضوع االتجاه تدفعه هذه االتجاهات لعمل بشكل إيجابي
،  2016مهدية  ).  الموضوع أو    ل بشكل سلبي اتجاه هذا العملفإذا كان يحمل اتجاهات سلبية تدفعه إلى العم

 (  26ص 

االعتقاد  و   المتحكم في تبني االتجاهات و   األحاسيس في هذا المكون العنصر الرئيسي و   تمثل المشاعر
اإلعجاب نحو موضوع االتجاه فسيكون له  أو    فإن حمل الفرد مشاعر الحب ،  فهي تلعب دور الموجه،  بها

 .لذلك الموضوع  لقبو و  اتجاه إيجابي

يوضح هذا المكون أهمية الجوانب المعرفية التي تنطوي عليها وجهة نظر الفرد    :المكون المعرفي  3-2
الحقائق الواقعية التي يعرفها  و  تتوافر هذه الجوانب عادة من خالل المعلوماتو ، بموقفه من موضوع االتجاه
 ( 841ص ، 2019، )سالم محمد.الفرد نحو موضوع االتجاه

المعلومات التي تلقاها الفرد  و   مما ذكر ترى الطالبتين أن المكون المعرفي يشمل الخبرات السابقة
 . التي ستؤثر الحقا في نوع اتجاههو  حول موضوع االتجاه

 حيث يعبر سلوكه عن،  تؤدي االتجاهات دورا أساسيا في توجيه سلوك اإلنسان  :المكون السلوكي  3-3
معرفته ا و   رصيد  المعرفة و   لشخصية خبراته  لهذه  المصاحبة  هو  ،  عاطفته  السلوكي  الجانب  يعتبر  ولذلك 

بالتالي فإن االتجاهات  و   انفعاالته حول موضوع معينو   المحصلة النهائية للترجمة العملية لتفكير اإلنسان
الموضوع عندما فإما أن تدفعه إلى القرب من هذا  ،  التعبير الفعلي لسلوك اإلنسانو   هي التطبيق العملي

 ( 49و46ص ، 2011، بعوش. )أن تدفعه إلى النفور إذا كانت سلبيةأو ،  تكون هذه االتجاهات إيجابية

مما ذكر حول االتجاه السلوكي يتبين أن السلوك اإلنساني ما هو إال ترجمة لالتجاهات التي يتبناها  
  ة نحو موضوع ما فإن سلوكه سيكون إيجابي فكما ذكر سابقا أنه إذا كان الفرد يتبنى اتجاهات إيجابي، الفرد

 . العكس صحيحو 
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عليه فإن أي مكون من المكونات الثالثة السابقة قد يطغى على باقي المكونات األخرى في االتجاه  و 
 .نحو موضوع ما

 : خصائص االتجاهات -3

 :تتميز االتجاهات بعدة خصائص من أهمها

 . التطويرو  عديلتهي قابلة للو  االتجاهات مكتسبة متعلمة-1

 االستقرار النسبي.  و  تتمتع االتجاهات بخاصية الثبات -2

 . االتجاهات متدرجة من اإليجابية الشديدة إلى السلبية الشديدة -3

 . المثيرات المرتبطة بها بحسب ذلك و ، تتنوع و  تتعدد االتجاهات-4

 . عاطفيةو  معرفية ، سلوكية :لها ثالث مكونات أساسية-5

 التقويم و  قابلة للقياس -6

بين االتجاهات  و ،  قد تكون في أحيان معينة متناقضة بين اتجاهات الشخص المتكونة من خبراته الخاصة  -7
 . قوانينه و  عاداتهو  قيمه و  التي يجب أن يتمثلها تبعا لثقافة مجتمعه

 . الجماعات في أحيان كثيرة و  توجه سلوك األفراد -8

 . تختلف من بيئة اجتماعية إلى أخرى و  عاداتهو  قيمهو  ترتبط االتجاهات بثقافة المجتمع -9

 ( 307ص ، 2012)صديق 

 : تــصـــنيف االتــــجاهات-4

تقسيمها إلى مجموعات تقوم    ضرورةبة  تشابكها رأت الطال و   التربيةو   نظرا الرتباط االتجاهات بالثقافة
 : على أسس معينة نذكر منها 

 :على أساس الشيوع-4-1

االتجاهات التي يشترك فيها عدد كبير من أفراد المجتمع مثل إعجاب الناس  هي  و   :أ/االتجاهات الجماعية
 . زعيمهأو   إعجاب الشعب بقائدهأو   بالبطولة
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 . هي االتجاهات التي تميز فردا عن آخر مثل االختالف في أذواق الطعامو  :ب/االتجاهات الفردية

 على أساس الوضوح   -4-2

هذا االتجاه غالبا ما يون متفقا مع معايير  و   تحفظأو    وهو الذي يظهره الفرد دون حرج  :أ/اتجاه شعوري 
 قيمها األخالقية  و  الجماعة

غالبا ال يتفق هذا االتجاه مع معايير  و   ال يفصح عنهو   هو االتجاه الذي يخفيه الفرد:ب/ اتجاه الشعوري 
 . قيمهاو  الجماعة

 : على أساس الموضوع-4-3

تشيع بين أفراد المجتمع مثل االتجاه نحو المبدأ  و   تنتشرو   هي التي لها صفة العمومية و :  أ/اتجاهات عامة
 القائل أن الوقاية خير من العالج  

 . األعيادأو    االتجاه نحو الزواجأو    هي التي تنصب على النواحي الذاتية مثل الفرديةو  ب/اتجاهات خاصة:

 :على أساس الوجهة-4-4

 . موافقته و  وهي االتجاهات التي تقوم على تأييد الفرد  :ت الموجبةأ/االتجاها

 . عدم موافقتهو  هي االتجاهات التي تقوم على معارضة الفرد :ب/ اتجاهات سالبة

 : على أساس الشدة-4-5

هي االتجاهات التي تبقى قوية على مر الزمن نتيجة لتمسك الفرد بها لقيمتها بالنسبة   :أ/االتجاهات القوية
 . له

التغير تحت وطأة  و   قبولها للتحولو   هي االتجاهات التي من السهل التخلي عنها  ب/االتجاهات الضعيفة:
 ( 24- 23ص  2010، عماشة ) . الشدائدو  الظروف
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 :مراحل تكوين االتجاهات-5

الفرديتكون   النفسي عند  البيئةو   ينموو   االتجاه  تفاعله بعناصر  وبهذا المعنى  ،  يتطور من خالل 
حالة النشأة فهو بذلك يمر بثالثة مراحل    االتجاه في  يكون   وعندما،  يصبح في حد ذاته دليل تفاعله مع البيئة

 : عددها على نحو التالي

 : المرحلة اإلدراكية المعرفية5-1

الفرد   يدرك  الخبرات والمعلومات فينظمها  و   مثيرات البيئةفيها  له رصيد من  ٌيتكون  يتعرف عليها 
 بغرض التعامل مع هذه المثيرات. 

 : المرحلة النفسية5-2

وم الفرد بتقييم نتائج تفاعله مع المثيرات وهذا بتٌقييم يستند إلى اإلطار المعرفي الذي كونه  قوفيهاٌ ي
التي تتصل بهذه  ( و أحاسيسو   مشاعر)  لعدة إطارات أخرى منها ما هو ذاتي الفرد لهذه المثيرات باإلضافة  

 . المثيرات

 : المرحلة التقريرية5-3

وهي آخر مرحلة يتم فيها إصدار القرار على نوعية عالقته بهذه العناصر والمثيرات فإذا كان الحكم  
  2016، غراب ). االتجاه سالبا كذلكأما إذا كان الحكم سالبا كان ، موجبا معنى ذلك االتجاه سيكون كذلك

 (  25ص 

 : العوامل المؤثرة في تكوين االتجاهات-6

 : لكن من أهمهاو ،  نموهاو  كثيرة هي العوامل التي تؤثر في تكوين االتجاهات

 : األسرة6-1

فاألسرة  ،  تعزيزها لدى أبنائهاو   تشكيلهاو   تعد األسرة من أهم العوامل المؤثرة في تكوين االتجاهات
ذلك  و ،  نموهاو   تسهم في بناء مجموعة من االتجاهاتو   الخلية األولى في المجتمع التي تتلقى الطفلهي  

 . العقابو  التنشئة االجتماعية بأسلوبيها الثواب و  عن طريق التربية
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و يعد الوالدان مصدرا مهما يتشرب من خاللهما الطفل اتجاهات حياتية قيمية من خالل األسئلة  
ذات  و ،  مما يجعل االتجاهات في مرحلة الطفولة ذات تأثير بالغ في حياة األفراد،  يهالتي يطرحها على أبو 

 . هناك صعوبة في تغييرها و  سلوكهمو  معتقداتهمو  استمرارية في حياتهم

 : المدرسة-6-2

والسلوكي الذين يسهمان في تكوين اتجاهات    تحصيله المعرفيو   يلتحق الطفل بالمدرسة ليكمل نموه
كذلك من خالل المعارف التي ينهل منها فتزيد  و ،  معلميهو   خالل التفاعل االجتماعي مع أقرانه من  ،  جديدة

  إن مهمة المدرسة األساسية هي دعم االتجاهات اإليجابية و ،  المعرفي شيئا فشيئاو   العلميو   في تحصيله الفكري 
من مجتمع  أو    الئهأم من زم،  معالجة ما تعلمه الطالب من اتجاهات غير صحيحة سواء في جو األسرةو 

 . المدرسة

 : المجتمع-6-3

،  فلسفته التي تؤدي دورا واضحا في تكوين اتجاهات أفراده و   قيمه و   لكل مجتمع ثقافته الخاصة به
الجمعيات  و   دور العبادةو   الناديو   كالمدرسة،  الوسائلو   األغراض و   ذلك عبر مؤسساته المختلفة متعددة المهامو 

..إلخ من المؤسسات التي يكتسب من خاللها األفراد اتجاهاتهم المختلفة  .المتنوعةالتنظيمات  و   االجتماعية
فضال عن وسائل اإلعالم التي لها دور ال يستهان به في تكوين االتجاهات  ،  عبر عملية التنشئة االجتماعية

 . حقائق في موضوعات الحياة المختلفةو  تبثه من معلوماتو  من خالل ما تنشره

الث الفئات  الرئيسةتعمل  التدريجي  (  المجتمعو   المدرسة،  األسرة)   الثة  التكون  مجتمعة متفاعلة في 
   (312-309ص ، 2012حسين الصديق ) .لالتجاهات لدى الناشئ 

 يمكن إجمال وظائف االتجاهات النفسية فيما يلي:  وظائف االتجاهات :  -7

االتجاهات تنظم العمليات الدافعية و االنفعالية و اإلدراكية و المعرفية حول بعض النواحي الموجودة   •
 في المجال الذي يعيش فيه الفرد  

الجماعات   • في  تفاعله مع اآلخرين  و  أفعاله  و  أقواله  في  الفرد و  سلوك  في  تنعكس  االتجاهات 
 المختلفة في الثقافة التي يعيش فيها  

سر للفرد القدرة على السلوك و اتخاذ القرار في المواقف النفسية المتعددة في شيء  االتجاهات تي •
 أو تفكير في كل مرة تفكيرا مستقال    من االتساق و التوجيه دون تردد
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 االتجاهات تبلور و توضح صورة العالقة بين الفرد و بن عالمه االجتماعي  •
 األشياء و الموضوعات بطريقة تكون أن تكون ثابتة االتجاه يوجه استجابات الفرد لألشخاص و  •
الخارجية   • البيئة  موضوعات  إزاء  محددة  بطريقة  يفكر  و  يدرك  أن  على  الفرد  يحمل  االتجاه 

 ( 54ص   1996)القحطاني،

 طرق قياس االتجاهات : -8

قات بين  يفية قياسها وذلك ألن العالكاالتجاهات النفسية تتعلق بتحديد خر خطوة في دراسة آن أهم و إ 

ه عالقة عضوية يجب أخذها بغض االعتبار عندما نريد أن نتنبأ بسلوك  كاتجاهات الفرد و بين سلو

األفراد في المواقف االجتماعية ،وقد تعددت باعتبار أهميتها طرق قياس االتجاهات و من بين أهم هذه  

 جوتمان  -تيرستون - ليكرت – ة بوجاردوس الطرق طريق

 طريقة بوجاردوس : -8-1

أول من طبق فكرة المقياس في االتجاهات و ذلك لمعرفة طبيعة   Emory Bogardus  1952يعتبر 

تمثل بعض مواقف    اتجاهات األفراد نحو األجناس المختلفة، يحتوي المقياس على وحدات أو عبارات

ه و نفوره أو قربه و بعده بالنسبة لجماعة عنصرية أو شعب أو جنس  تسامح الفرد أو تعصبه أو تقبل

( ، و فيما يلي نموذج لمقياس البعد االجتماعي  181، ص 2003معين ) حامد عبد السالم زهران، 

 لبوجاردوس :  

 ( نموذج لمقياس البعد االجتماعي لبوجاردوس :  01يوضح الجدول رقم )

أجاورهم في  أصادقهم  أتزوج منهم 

 كن المس

أزاملهم في  

 العمل 

أقبلهم  

كمواطنين 

 في بلدي 

أقبلهم  

كزائرين  

 لوطني 

أستبعدهم  

 من وطني  

7 6 5 4 3 2 1 

 )جدول من إعداد الطالبة(  

  –اليهود   -و توضع عالمة على هذا المقياس تعبر عن االتجاه نحو كل من الجماعات التالية مثال: الزنوج 

 العمال .  - االنجليز

 )مقياس الوحدات متساوية البعد( يرستون: طريقة ث -8-2

عناية بالغة لموضوع تساوي المسافات بين بنود االختبار من أجل أيجاد مقاييس    Thurstonceاعنى 

ذات وحدات متساوية لقياس خصائص األفراد، حيث يقول " إنه كلما كان الفرق الحقيقي بين طول  

شخصين قليال كان عدد من يميز هذا الفرق ضئيال أيضا، و إن كان هذا الفرق الحقيقي كبيرا كان عدد  

ميزون هذا الفرق كبيرا كذلك" و قد بنى فكرته في قياس االتجاهات على هذه المسلمة، حيث يقوم  الذين ي

المسافات متساوية البعد، إذ تعرض على عدد كبير من المحكمين و يطلب من كل واحد منهم  عل أساس 

( و  11م )( و أكثرها سلبية في الخانة رق01أن يصنف أكثر العبارات إيجابية توضع في الخانة رقم )

 ( كما يوضحه الشكل :  06المحايدة في الخانة رقم )
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 أقصى درجات القبول                          الحياد                                   أقصى درجات الرفض 

 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ( 54ص   2005باعمر،)

 مقياس ليكرت ) التقديرات الجمعية (  – 8-3

 ما يميز هذا المقياس عن مقياس ثيرستون هو أنه يتفوق عليه في سهولة اإلعداد و في ثبات نتائجه . 

يتم جمع عدد كبير من العبارات أو البنود التي يتم الحصول عليها من أدوات البحث و  في هذه الطريقة 

تجاه، و يعبر الفرد عن شدة اتجاهه على كل بند من خالل خمسة  الدراسات السابقة المتناولة لموضوع اال 

 بدائل هي:  

 فق بشدة اغير مو    محايد          غير موافق   أوافق    أوافق بشدة 

 

 : Guttmanطريقة جوتمان  -8-4

اإلبصار  في محاولة إيجاد مقياس أشبه بالمقياس المستخدم في قياس قوة  1944لخص طريقة جوتمان تت

و أنه ال يزيد   6/9ل ما هو أقل من كفهذا يعني أن )س( يرى  6/9رد )س(فإذا قلنا أن قوة إبصار الف

  كلوافق على  يكون قد  انت تستهدف عمل مقياس بحيثكهذه الدرجة .إذن محاولة جوتمان  اإلبصار عن

يوافق على العبارات التي  ل العبارات التي أدنى منها ولم  كالبد أن يكون قد وافق على عبارة معينة ف 

تعلوها وبناءا على ذلك ال يشترك فردان في درجة واحدة على مقياس جوتمان إال إذا اختارا نفس  

العبارات و يرى الباحث أن تفسير الدرجة التي يحصل عليها المبحوث ال يحتمل إال معنى واحد وهو أن  

التي وافق عليها و العبارات العليا التي لم   ل العبارات السفلىكبين درجة الفرد هي النقطة التي تفصل 

 ( 46ص  2009) أوقاسي، .يوافق عليها
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 : خالصة الفصل

د خلفية  كان من الضروري وجو ،  نحو الدمجمديرين  من أجل تقصي آراء الو   في إطار الموضوع 
خصائص  ،  مكونات االتجاه،  تعريف االتجاهات  :التي اشتملت علىو ،  اإللمام بموضوع االتجاه    نظرية تخص 

،إضافة إلى  أهم العوامل المؤثرة في االتجاه  ،مراحل تكوين االتجاهات  كذلك  االتجاهات  تصنيف،  االتجاهات
 و أهم طرق قياسها .  وظائف االتجاهات 
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 :تمهيد
الرعاية و االهتمام بذوي االحتياجات الخاصتتتتتة و تعددت، بغرض  استتتتتتراتيجيات وأستتتتتاليب  تنوعت 

لهذه الفئة، بين هذه األستتتتاليب نجد الدمج ،و الذي يعد من تحقيق التوافق و التكيف النفستتتتي و االجتماعي 
 المواضيع التي القت أهمية كبيرة و جدال واسعا بين مؤيد و معارض .

 مفهوم الدمج : -1
لعتام   94/142في أمريكتا بصتتتتتتتتتتتتتتدور القتانون األمريكي رقم  ظهر برنتامج التدمج ألول مرة  ✓

، و يعرف بتأنته تعلم المعتاقين في المتدارس العتاديتة مع أقرانهم العتاديين و إعتدادهم 1975
للعمتتل في المجتمع مع بتتاقي أفراده، و قتتد عبر البعض عن هتتذا المصتتتتتتتتتتتتتتلح بتتالتكتتامتتل. 

 (  285، ص  2017عواشرية )
تعليمي لألطفتتال من ذوي االحتيتتاجتتات الختتاصتتتتتتتتتتتتتتتة و التتدمج هو التكتتامتتل االجتمتتاعي و ال ✓

األطفتتال األستتتتتتتتتتتتتتويتتاء في الفصتتتتتتتتتتتتتتول العتتاديتتة، ولجزء من اليوم التتدراستتتتتتتتتتتتتتي على األقتتل .) 
 (  9،ص 2016عبادة

يعرف الدمج بأنه تمكين األطفال ذوي االحتياجات الخاصتتتتتة في المدارس العادية بدال من  ✓
صتتتتيغ متنوعة، كما يعني بذل المؤستتتتستتتتات الخاصتتتتة من تربية تستتتتتجيب الحتياجاتهم وفق 

الجهود لتستتهيل مشتتاركة الطفل من ذوي االحتياجات الخاصتتة في كامل األنشتتطة التربوية  
 ( .42،ص 2014راضي و الجماعية للمدرسة .)

 الدمج :  أنوع -2
 الصفوف الخاصة الملحقة بالصفوف العادية :  •

تعتبر الصتتتفوف العادية الملحقة بالمدرستتتة العادية شتتتكال من أشتتتكال الدمج، و يطلق عليها باستتم        
الدمج المكاني، حيث يلتحق التالميذ غير العاديين مع العاديين في نفس البناء المدرستتتتتتتتتتي، و لكن في 

بها وفق جدول صتتتتتفوف خاصتتتتتة و لبعض الوقت برامج تعليمية مشتتتتتتركة مع التالميذ العاديين، يتم ترتي
زمني معتد لهتذه الغتايتة، و يهتدف هتذا النوع من التدمج إلى زيتادة فرص التفتاعتل االجتمتاعي و التربوي  

 ( 41ص ،2016مهدية،بين الفئتين . )
يقصتتتتد به دمج األطفال غير العاديين مع األطفال العاديين في مجال الستتتتكن  الدمج االجتماعي :  •

ج بالدمج الوظيفي و كذلك الدمج في البرامج و األنشتتطة  و العمل و يطلق على هذا النوع من الدم
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و الفعتتتاليتتتات المختلفتتتة، و يهتتتدف هتتتذا النوع من التتتدمج إلى توفير الفرص المنتتتاستتتتتتتتتتتتتتبتتتة للتفتتتاعتتتل  
 .االجتماعي و الحياة االجتماعية الطبيعية بين األطفال 

  توجد تصنيفات أخرى : •
المعاق في فصتتول عادية طوال الوقت، على أن في هذا النوع من الدمج يتم وضتتع الدمج الكلي :  •

يتلقى معلم الفصتل العادي المستاعدة األكاديمية الالزمة من المعلمين المختصتين لتمكنه من مقابلة  
 االحتياجات الخاصة للتالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة

نى عنها و التي  يتطلب الدمج الكلي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصتتة بعض األمور التي ال غ      
 من أهمها : 

تجهيز الفصتول باألدوات و الوستائل التعليمية المعينة و الضترورية الالزمة للتلميذ المعاق في فهم  -
 الدرس 

تعديل المباني المدرستية بقدر اإلمكان لكي تتالءم و اإلعاقة التي تقبل بالمدرستة و لحماية التلميذ  -
 المعاق من المخاطر 

على التعامل مع التالميذ المعاقين في الفصتتتتتتتل العادي و يعاونه معلم  ادي القادر  توفير المعلم الع-
 متخصص . 

و فيه يتم وضتتتتتتتتتتع األطفال ذوي االحتياجات الخاصتتتتتتتتتتة مع األطفال العاديين لفترة  الدمج الجزئي :  •
معينة من الوقت يوميا، بحيث ينفصتتتتتتلون بعد هذه الفترة عنهم في فصتتتتتتل مستتتتتتتقل أو عدة فصتتتتتتول 

مستاعدات تعليمية متخصتصتة إلشتباع حاجياتهم األكاديمية الخاصتة على يد معلمين  قي  خاصتة لتل
أخصتتتتائيين ستتتتواءة في مادة دراستتتتية معينة أو في موضتتتتوعات محددة، و يتميز هذا النوع من الدمج  

 بما يلي : 
التتدمج الجزئي في الفصتتتتتتتتتتتتتتول الملحقتتة يتتدختتل في اعتبتتاره حتتاجتتة الطفتتل غير العتتادي إلى ختتدمتات  -

 يساعد في نفس الوقت المعلم على تعلم كيفية مخالطة غيره من األطفال العاديين  خاصة و
إن وجود فصتتتتتتل خاص أو عدة فصتتتتتتول خاصتتتتتتة في مدرستتتتتتة عادية، أمر أقل تكلفة من المدارس  -

  المعدة لكل فئة من فئات ذوي االحتياجات الخاصة .
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 أهداف الدمج :  -3
االحتياجات الخاصة التعليم المتكافئ و المتساوي مع غيرهم  إتاحة الفرص لجميع األطفال من ذوي   •

 من األطفال.
إتاحة الفرصة لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة االنخراط في الحياة العادية، و التفاعل من  •

 اآلخرين من أفراد المجتمع داخل و خارج المدرسة  
االحتياجات الخاصة، عن قرب و  إتاحة الفرصة لألطفال العاديين للتعرف على األطفال من ذوي   •

 تقدير مشكالتهم و مساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة  
فرص   • لديهم  تتوفر  ال  الذين  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال  من  ممكنة  أكبر نسبة  استيعاب 

 التعليم  
مدرسين و تعديل اتجاهات أفراد المجتمع ككل، تشمل العاملين في المدارس العامة من مدراء و   •

 أولياء أمور، و كذلك أفراد المجتمع المدني. 
التقليل من الفوارق االجتماعية و النفسية بين األطفال أنفسهم، و تخليص الطفل و أسرته من الحرج   •

 و الوصمة . 
التركيز بشكل أعمق على المهارات اللغوية لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس   •

تعلم اللغة ال يتم بالصدفة و إنما يعتمد بشكل كبير على العوامل البيئية، و  العادية، حيث نجد أن 
يعد النمو اللغوي لألطفال المدمجين غاية في األهمية، حيث يسهل نجاحهم من خالل التفاعالت  
اليومية مع اآلخرين لذلك فإن عملية االهتمام بالجوانب المرتبطة باللغة، التهجئة، الكالم و االستماع  

 مطلبا ضروريا لنجاح دمجهم .  يعد
 ( 82،ص 2021)عزوز،زيادة االتجاه لتطبيق حقوق اإلنسان و ذلك يؤدي إلى إزالة التمييز.   •
 ظهرت فكرة الدمج نتيجة لعدة مبررات أهمها: مبررات عملية الدمج :  -4
نحو مفهوم اإلعاقة و كفالة الطفل المعاق،  التغير الواضح في االتجاهات االجتماعية و التربوية   •

 من النظر إليه من منظار العجز إلى منظار القوة 
ظهور بعض الفلسفات التربوية التي تؤيد دمج األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس   •

 العادية  
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ى المستوى الدولي التي أصبحت تنص على حق الطفل المعاق  صدور القوانين و التشريعات عل •
في تلقي الرعاية الصحية و التربوية و االجتماعية أسوة بأقران العاديين، و في أقل البيئات التربوية  

 و االجتماعية تقيدا  
فل  تطور التكنولوجيات و توفر الوسائل التعليمية و التربوية التي تتوافق مع متطلبات و حاجيات الط •

 المعاق و كذلك توفر المختصين و المربيين و المؤطرين لعملية الدمج
بالضرورة   ✓ ليست  المدرسي متحفظة حسب كل حالة خاصة و هي  الدمج  تبقى عملية   "

متطورة و ناجحة، ويمكن أن تفشل في مرحلة ما، لذا ينبغي االستعداد لهذا الفشل و أخذ  
طارئ"   أي خلل  لعالج  المناسبة  الحلول  إيجاد  و  الالزمة  التشغيل و  االحتياطات  )وزارة 

 (  7، ص 2002التضامن الوطني 
 جارب الدمج في بعض الدول : ت -5
: النصوص التشريعية الرسمية للمدرسة الجزائرية منذ بداية المدرسة   جربة الدمج في الجزائرت •

األساسية و التأسيس للتعليم العالجي المسمى بالتعليم المكيف لم تتضمن مفهوم ذوي االحتياجات  
و المتأخرين دراسيا و كانت   الخاصة بل أشارت إلى مفهوم آخر و هو األطفال غير المكيفين

أن التعليم المكيف يعني األطفال   10/10/1982حسب بعض المناشير كالمنشور الوزاري رقم 
الذين يعانون من تأخر دراسي ضخم في جميع المواد بعد نهاية السنيتين األوليتين من المدرسة  

 1994جانفي  19في  /م.ت.م/ المؤرخ24األساسية، إلى أن أصدرت الجزائر منشور وزاري رقم 
حيث   بمبدأ الحق في التربية و التعليم في الجزائر، يتكفل بالتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة 

حددت آنذاك الفئات التالية : المتأخرون دراسيا، التالميذ المصابون بعاهات، التالميذ المعاقون  
 ون بأمراض مزمنة . حركيا، التالميذ المصاب

و لكن مؤخرا تمكنت وزارة التربية الوطنية و بالتنسيق مع وزارة التضامن االجتماعي، من             
تلميذ مصاب بطيف التوحد في المدارس االبتدائية العادية، من أجل ضمان تمدرسهم و   2500إدماج 

لقوا تكوينا معمقا  ضمانه عبر فتح المزيد من األقسام الخاصة بهم، يؤطرها أساتذة و مختصون مؤهلون ت
 (  107-106ص ،2018عوالي، للتعامل مع هذه الشريحة التي تعاني من وضعية خاصة . ) 

تعتبر الواليتات المتحتدة األمريكيتة من التدول الرائدة  تجرـبة اـلدمج في الوالـيات المتحـدة األمريكـية :  •
في تطبيق فكرة الدمج بأشتتتتتتتتكالها المختلفة، و تعتبر تجربة والية كاليفورنيا من التجارب المشتتتتتتتتهورة  
في تطبيق  دمج األطفتال المعتاقين حركيتا، حيتث صتتتتتتتتتتتتتتممتت هتذه المتدارس لتدمج األطفتال المعتاقين  
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 96طفال من األطفتتتال العتتتاديين و    330بهتتتذه المتتتدارس   حركيتتتا مع األطفتتتال العتتتاديين، إذ التحق
و يشتتتتتتتتتترف عليهم عشتتتتتتتتتترة مدرستتتتتتتتتتين لألطفال العاديين و ثمانية  طفال من األطفال المعاقين حركيا  

لألطفال المعاقين، و قد توفرت هذه المدرستتة على األدوات و الوستتائل الالزمة إلنجاح الفكرة، مثل 
كهربائية المتوازية و ممرات المشتتتي و الستتتلم التعليمي و األجهزة الخاصتتتة بالمفاصتتتل و الحواجز ال

كذلك تعتبر مدرستتتتة ماديستتتتون في والية ويستتتتكونستتتتن من المدارس الرائدة في تطبيق فكرة الدمج و 
 خاصة األطفال المعاقين سمعيا و حركيا .

ذي  كما توفرت في الصتتتتفوف العادية التي يتم فيها دمج المعاقين ستتتتمعيا على المدرس المستتتتاعد ال
يتقن طرق التواصتتتل مع الصتتتم مثل لغة اإلشتتتارة و أبجدية األصتتتابع بحيث يتم شتتترح المادة العلمية  

 لألطفال العاديين باللغة العادية المسموعة .
بدأ االهتمام بفكرة الدمج منذ بداية الستتتتتتتتتتتتتتبعينات، و قد ظهر االهتمام جربة الدمج في بريطانيا : ت •

تغير في االتجتاهتات نحو المعتاقين و أختذ هتذه الفئتات بعين االعتبتار عنتد التخطيط  على شتتتتتتتتتتتتتتكتل 
 للبرامج التعليمية .

تعتبر دولة الستتتتتتتتتتتويد من الدول الستتتتتتتتتتتباقة في توفير الفرص التربوية    ربة الدمج في الســـــــويد :تج •
بة لألطفال غير العاديين و خاصتتتتتتتة في موضتتتتتتتوع الدمج األكاديمي، فقد نظمت صتتتتتتتفوف المناستتتتتتت 

بعض المدارس بطريقة تستتمح لهم االنتقال بستتهولة من الصتتف الخاص إلى الصتتف العادي ضتتمن 
باب داخلي يفصتتتتتتتل الصتتتتتتتف الداخلي عن العادي و خاصتتتتتتتة األطفال ذوي المشتتتتتتتكالت اللغوية و 

لت الطلبة المعاقين حركيا حيث يتم دمجهم في الصتتفوف العادية  اإلعاقة العقلية البستتيطة، كما شتتم
 طوال الوقت .

طبقتتت الفيليبين فكرة دمج األطفتتال ذوي اإلعتتاقتتة البصتتتتتتتتتتتتتتريتتة وفق  الــدمج في الفيليبين :  تجربــة   •
نموذجين: األول هو نموذج الصتتتتتفوف الخاصتتتتتة الملحقة بالمدرستتتتتة العادية، و  الثاني نموذج دمج 

 المعاقين بصريا في الصفوف العادية طوال الوقت .األطفال 
اهتمتت مراكز و جمعيتات و معتاهتد تتأهيتل األطفتال ذوي االحتيتاجتات    جرـبة اـلدمج في مصـــــــــر : •

الخاصتة كاإلعاقة البصترية و الستمعية و العقلية بهذه التجربة و قامت بتنفيذها في بعض المدارس  
بتتتدريتتب المعلمين على برنتتامج التتدمج    كتتدمج جزئي و في متتدارس أخرى كتتدمج كلي، أين قتتامتتت

حيث يستتتتتتطيعون تقديم خدمات خاصتتتتتة لكل من األطفال العاديين و من ذوي اإلعاقات المختلفة،  
 (    30.31.32،ص 2009دة كبيرة لكال الفئتين .)بطرس،بحيث يكون مردود هذه التجربة ذو فائ
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 خالصة الفصل : 
تم تقديم تعريف حوله و تصتتتتتتتنيف أهم أنواعه  تم في هذا الفصتتتتتتتل اإلحاطة بموضتتتتتتتوع الدمج حيث  

إضافة إلى األهداف  اإلنسانية التي تسعى لها هذه السياسة، و المبررات التي جعلت هذا البرنامج  
 تناول موضوع الدمج على ضوء بعض تجارب دول من العالم .ضروريا البد منه، و 
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 تمهيد :  

ذوي االحتياجات الخاصة من شرائح المجتمع المهمة التي ال يخلو منها أي مجتمع، قد تتم مصادفتهم      
مكان العمل أو المدرسة وفي أي مكان، لذلك وجب التعرف عليهم و اإللمام بالخصائص المميزة لكل  في  

 فئة منهم . 

 تعريف ذوي االحتياجات الخاصة :   -1

ذوي االحتياجات الخاصة هي تلك الفئة من األشخاص الذين ينحرفون انحرافا ملحوظا عن المتوسط  
نموهم   في  العاديين  لألفراد  القمش).  اللغوي و   الحركيو   االنفعاليو   الحسي و   العقلي العام  نوري  ،  مصطفي 

 ( 17ص ، 2007

الفرد   ينحرف عن  الذي  الشخص  ذلك  إلى  الخاصة  ذوي االحتياجات  مفهوم  يشير  التربوي  المنظور  من 
 : المتوسط في أو   العادي
 الخصائص العقلية   −
 القدرات الحسية   −
 قدرات التواصل  −
 االنفعالي و  االجتماعينمو السلوك   −
 . الخصائص الجسمية −

مواد  إلى  الطفل  معها  يحتاج  بدرجة  يكون  أن  يجب  االنحراف  هذا  خاصةو   إن  تعليمية    وسائل 
لكل فئةو  تعليمية خاصة  للتعامل مع كل فئة ،  استراتيجيات  إلى كوادر مؤهلة  عليه فإن فئات  و   باإلضافة 

 التربية الخاصة تشمل: 

 اإلبداع و  الموهبة −
 العقلية   اإلعاقة −
 اإلعاقة السمعية   −
 اإلعاقة البصرية   −
 صعوبات التعلم   −
 التواصل و  اضطرابات اللغة −
   اإلعاقة الجسمية −
 االضطرابات االنفعالية السلوكية   −
 ( 24، ص 2013كامل الالال، )التوحد طيف −
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 : تصنيف ذوي االحتياجات الخاصة-2
 : التفوق و  الموهبة-2-1

)مارلند   الطفل  1972يعرف  التحصيل (  في  متميز  أداء  يظهر  الذي  الفرد  ذلك  هو  الموهوب 
 : أكثر من األبعاد التاليةأو   في بعدو  األكاديمي
 قدرة عقلية عامة   −
 اإلبداعي  و  التفكير االبتكاري  −
 القدرة القيادية   −
 المهارات الفنية   −
 (  33ص، 2010، كوافحة) المهارات الحركية  −

 : ب/ خصائص الموهوبين
 :العقليةالخصائص 

حيث  ،  بينيهو   ستانفوردو   تظهر قدرتهم العقلية على شكل أداء مرتفع على اختبارات الذكاء كاختبار وكسلر-
 .أكثرأو  130يحصل هؤالء األفراد على درجة 

 . حيث أنهم أكثر انتباها، يحصل األطفال الموهوبين على درجات تحصيل مرتفعة −
 . يمتازون بحب االستطالع  −
 الكتابة في عمر زمني مبكر  و  القراءةيجيدون  −
 (  42ص ، 2010، كوافحة)حب المشاركة في النشاطات االجتماعية −

 : الخصائص الجسمية
أقل عرضة لألمراض وأكثر قدرة على التآزر  و  حيويةو  طوال و  وهو أكثر وزنا ، يمتازون بصحة جيدة −

 .الحركي البصري 
جميع   − على  الخصائص  هذه  تنطبق  أن  بالضرورة  الموهوبينليس  ، 2010،  كوافحة)  .األطفال 

 (  43ص 
 : الخصائص االنفعالية

حيث لهم القدرة على اتخاذ  ،  انفعالية أكثر إيجابيةو   يتميز األطفال الموهوبون بخصائص اجتماعية
 . ويمتازون أيضا بشخصية قيادية أكثر تفهما للقضايا االجتماعية، حل المشكالتو  القرارات

 (  43ص ،  2010، )كوافحة. بالمهمات الموكولة إليهمأكثر التزاما  -
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 : اإلعاقة العقلية2-2
التي  و   تعرف الجمعية األمريكية اإلعاقة العقلية بأنها تمثل عدد من جوانب القصور في أداء الفرد 

الذكاء يصاحبها قصور  ،  سنة  18تظهر دون   العقلية عن متوسط  القدرة  الواضح في  التدني  وتتمثل في 
 أكثر من مظاهر السلوك التكيفي مثل: أو   اثنينواضح في 

 مهارات الحياة اليومية   −
 المهارات اللغوية   −
 المهارات األكاديمية األساسية   −
 مهارات التعامل بالنقود   −
  (48ص ، 2013، النوايسة)مهارات السالمة  −

 : ب/خصائص المعاقين عقليا
 : الخصائص الجسمية

 . يزداد هذا االنخفاض بازدياد شدة اإلعاقةو  يمتاز النمو الجسمي باالنخفاض  
 اإلجهاد و  سرعة الشعور بالتعب  −
خاصة المهارات التي تتطلب استخدام العضالت  ،  صعوبة التحكم في الجهاز العضلي و   بطئ النمو −

 . الصغيرة
 ( 127ص ، كامل الالال )ضعف التآزر البصري الحركي  −

 : اللغويةالخصائص 
 . الكالم المتناسقو  قصور واضح في استخدام اللغة −
 ( 128ص ،  )كامل الالال تتباين هذه المظاهر حسب شدة اإلعاقة  و   صعوبة تطوير القدرة على الكالم −

 : الخصائص االجتماعية
يعاني األطفال المعاقين عقليا من نقص في الجوانب االجتماعية من حيث القدرة على التعامل مع   −

 .عدم تكوين عالقات اجتماعية مع أقرانهم العاديين و  اآلخرين
 التعليمات داخل المدرسة  و  عدم االلتزام باللوائح −
 (  ص ، التخريب)كامل الالال و  سلوكيات تتميز بالسلبية −

 : اإلعاقة الســــمــــعية-2-3
،  الضعف السمعيو   ( أن مصطلح اإلعاقة السمعية يشمل كل من الصمم2003يرى )الزريقات  

األمر الذي يحول دون القدرة على  ،  فالصمم يعني أن حاسة السمع غير وظيفية ألغراض الحياة اليومية
الكالم لفهم  السمع  اللغةو   استخدام حاسة  لم تفقد  ،  اكتساب  السمع  السمعي فيعني أن حاسة  الضعف  أما 
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،  2012،  )الجوالدة إال أنها قناة يعتمد عليها في تطوير اللغة  ،  وظائفها بالكامل فعلى الرغم أنها ضعيفة
 ( 32ص 

 : ب/خصائص المعاقين سمعيا
 : الخصائص اللغوية

سمعيا المعاقين  لدي  اللغوي  النمو  يتأثر  أن  الطبيعي  تأثرا  ،  من  المجاالت  أكثر  من  يعتبر  فهو 
خاصة في اللفظ لدى  و   لغوي و ال عجب في ذلك حيث أن الصعوبة في جوانب النمو ال،  باإلعاقة السمعية

إن الطفل السامع عندما  .األفراد المعاقين ترجع إلى غياب التغذية الراجعة المناسبة لهم في مرحلة المناغاة
في حين أن الطفل األصم  ،  هذا ما يشكل له تغذية راجعة فيستمر بالمناغاةو   يقوم بالمناغاة فإنه يسمع صوته

 (  49ص، 2012، )الجوالدة  .ال تتطور اللغة لديه بعد ذلكو   ابالتالي يتوقف عنهو  ال يسمع مناغاته
 :الخصائص العقلية

التي استخدمت اختبارات ذكاء شفوية المبكرة  نتائج البحوث    منها بحوث بنتن و   لفظيةأو    كشفت 
سيمون للذكاء عن وجود فروق في –باترسون اللذان طبقا الصورة المعدلة من قبل جودارد الختبار بينيه و ر 

و قد رأى بعض الباحثين أن مثل هذه االختبارات غير .العاديين لصالح العاديينو  مستوى الذكاء بين الصم
و من ثم فليس من التقييم العادل للصم استخدام اختبارات الذكاء اللفظية معهم  ،  مالئمة لقياس ذكاء الصم

التأخر الملحوظ لدى ضعاف السمع  و   ظيةافتقار الصم للغة اللفو ،  نظرا لتشبع هذه االختبارات بالعامل اللفظي
 .في النمو اللغوي 

غير لفظية قد تضاربت  أو    ومع ذلك فإن نتائج البحوث التي استخدمت فيها اختبارات ذكاء عملية 
حيث انتهى بعضها إلى أن مستوى ذكاء الصم يقل عن مستوى ذكاء العاديين بحوالي  ،  بشأن ذكاء الصم

انتهى بعضها اآلخر إلى عدم وجود فروق في  ( و باترسونو ليون و بنتر عشر إلى خمس عشرة نقطة كبحوث ) 
 (  319ص ، 2005، )القريطي .غيرهم( و سبرنجرو دريفر و العاديين كبحوث )كولنر و  الذكاء بين الصم

 : الخصائص األكاديمية
  العلوم و  كالقراءة، يتأثر أداء األطفال المعاقين سمعيا بشكل سلبي في مجاالت التحصيل األكاديمي 

تأخر نموهم اللغوي و  نتيجة  اللغويةو   الحساب  امكاناتهم  تدني مستوى دافعيتهم،  تواضع  عدم  و   إضافة إلى 
  . ويبدو ذلك واضحا في االنخفاض الملحوظ في معدل التحصيل القرائي خاصة.مالئمة طرق التدريس المتبعة

 ( 320ص ، 2005، )القريطي
 : اإلعاقة البصرية-2-4

البصرية على أنها حالة يفقد فيها القدرة على استخدام حاسة البصر بفعالية مما يؤثر  تعرف اإلعاقة  
 . نموه و  سلبا في أدائه



 حتياجات الخاصة الفصل الرابع ذوي اال

 35 

،  المحيطي،  هي البصر المركزي و   يعرفها ديمون بأنها ضعف في أي من الوظائف البصرية الخمسة
جروح في  أو  إصابة بمرض  وتشريحي أذلك نتيجة تشوه و ، رؤية األلوانو  البصر الثنائي، التكيف البصري 

 (. 35ص ، 2014، الحديدي. ) العين
 :ب/خصائص المعاقين بصريا

 : الخصائص الجسمية
،  الحركيةو   يترتب على اإلعاقة البصرية المختلقة آثار غير مباشرة على بعض الخصائص الجسمية

فإن  ،  المبصرين  الوزن يسير على نحو ال يختلق عن نمو األطفالو   ففي حين نجد النمو الجسمي في الطول
التآزر العضلي نتيجة لمحدودية فرص النشاط الحركي المتاح  و  بعض القصور في مهارات التناسق الحركي

.  التمارين الحركيةو   الجري و   نتيجة للحرمان من فرص التقليد للكثير من المهارات الحركية كالقفزو   من جهة
استخداما  و   اب التي تتطلب سرعة في األداءنظرا إلحجام معظم المعاقين بصريا عن المشاركة في األلعو 

كرة القدم فإنهم يتعرضون إلى خلل في توازن استهالك الطاقة وقد  أو    للعضالت الكبيرة كمسابقات الجري 
 ( 121ص  ، 2007، المعايطة ) . يكون فيما سبق تفسير لظاهرة السمنة أوساط المكفوفين

 :الخصائص العقلية
لكن  و ،  البصرية على النمو المعرفي واضحا في األشهر األولى من العمرال يكون تأثير اإلعاقة  

 تطور الحاجة إلى معرفة البيئة المحيطة يتكون لدى الطفل صعوبة في عمليتي التمثيلو   مع تقدم العمر
يجد الطفل المعوق بصريا صعوبة في الوصول إلى األشياء  .ودلك بسبب محدودية الخبرات البيئية،  الموائمة و 

  العالقات المكانية و   باإلضافة إلى صعوبات في مفهوم اللون ،  كذلك األشياء البعيدةو   الكبيرة جدا و   يرة جداالصغ
  (122ص، 2007، المعايطة  ).  المسافةو  مفهوم الوقتو 

 : الخصائص اللغوية
البصرية على  لذلك فإن تأثير اإلعاقة  ،  من المعروف أن حاسة السمع هي القناة الرئيسية لتعلم اللغة 

حتى فقدانها ال يعتبر من العوامل التي تحد من أو    حيث أن ضعف حاسة البصر،  النمو اللغوي محدود
فعلى  ،  إال أن هناك بعض الخصائص اللغوية المرتبطة باإلعاقة البصرية ،  فهم الكالمأو    تعلم الطفل للغة

قدرة  من  البصرية  اإلعاقة  تحد  المثال  تعلم    سبيل  على  شيوع  ،  التعبيراتو   اإليماءاتالفرد  نسبة  أن  كما 
المشكالت في اللفظ بين المعوقين بصريا أعلى منها عند المبصرين نتيجة لحرمانهم لمالحظة شفاه المتحدث  

 (  123ص ، 2007، المعايطة  ) .لتعلم النطق السليم
 : صعوبات التعلم-2-5

أو   تعليمية ناتجة عن اضطراب في جانب( إلى وجود أطفال لديهم صعوبات  1969يشير )كيرك  
ولها أعراض تتمثل  ،  المكتوبة أو   اللغة الشفوية المنطوقةو   أكثر من العمليات النفسية التي لها عالقة بالفهم 
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بحيث ال تشمل هذه االضطرابات األطفال ذوي  ،  الحسابو   التهجئة و   الكتابةو   القراءةو   التفكيرو   في االنتباه
ى على الرغم من أن هذه اإلعاقات قد تكون مرافقة لهؤالء األطفال إضافة لصعوبات  اإلعاقات المختلفة األخر 

 (134ص، 2002، العزة). التعلم
 : يؤكد التعريف السابق على

 العجز األكاديمي   −
 حسية  أو   أسباب العجز ال تعود ألسباب عقلية −
 . القدرة العقلية لدى الفردو  التباين بين التحصيل األكاديمي −

 : ب/المظاهر السلوكية لذوي صعوبات التعلم
بينهم المشتركة  الخصائص  الدراسات حول  تبدو خصائص الطلبة ذوي  و ،  لقد أجريت العديد من 

أكثر من المهمات التعليمية في الموقف الصفي مع  أو    صعوبات التعلم في صعوبات التغلب على واحدة 
ويمتازون بسرعة االنفعال ز أدائهم في المدرسة ضعيف إذا ما قورن  ، أن ذكائهم ال يقل عن ذكاء زمالئهم

 . بزمالئهم في نفس الصف
هؤالء األطفال عدم التركيز لفترة مناسبة على موضوع   لعل من المظاهر السلوكية التي يتميز بها

ارات المطلوبة  تنقله المتكرر في تعلم المهو   كذلك عدم المباالة داخل غرفة الدراسةو   محدد بسبب شرود الذهن
بزمالئهم  اللحاق  عدم  إلى  بهم  يؤدي  بالفشل،  متابعتهم و   مما  يشعرون  ثقتهم  و   الدونيةو   لذا  تنخفض 

 ( 133ص، 2010، )كوافحة .بأنفسهم 
 : التواصلو  اضطرابات اللغة-2-6

العجز عن و ،  التواصل أنها عجز افرد عن جعل كالمه مفهوما لآلخرينو   تعرف اضطرابات اللغة 
  كذلك عجزه عن فهم األفكار التي يسمعها من اآلخرين سواء المنطوقة و ، التعبير عن أفكاره بكلمات مناسبة

 . المكتوبةأو 
 تأخر لغوي أو    الطالقة الكالميةأو    الصوتأو    واضطرابات التواصل هي اضطرابات ملحوظة في النطق

التعبيريةأو   اللغة  نمو  اضط،  االستقباليةأو    عدم  أن تظهر  جميع  يمكن  األفراد من  التواصل عند  رابات 
 (  27ص ، 2011، )العزالي.وقد تتراوح هذه االضطرابات في حدتها من خفيفة إلى بالغة الحدة، األعمار

 : ب/المظاهر الدالة على اضطرابات التواصل لدى األفراد
بالكلماتما يريد أي إذا عجز عن يعتبر كالم الفرد عيبا إذا تحول االهتمام من ماذا يقول إلى كيف يعبر  

أو  لكن نطقه معيبو  وجود اللغة لديهأو  قلة محصوله اللغوي و  فقرهاأو ، كفقده اللغة تماما ، التعبير عما يريد
قد تتغير نبرة  أو    يطيل في أصوات الحروفأو    يكررأو   النسياب الكلمات من فمه بسهولة فترة ثم يتوقف

 : يمكن اعتبار كالم الفرد مضطربا إذا اتصف بواحدة من الصفات التاليةو   تزداد سرعة الكالم لديهأو    صوته
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 حين يكون الكالم غير مسموع بوضوح  -
 حين يكون الكالم صعب الفهم  -
 حين يكون التعبير بألفاظ غير مالئمة  -
 المتحركة و  حين يكون الكالم معيبا فيما يختص بنطق الحروف الساكنة-
 حين يحدث اضغام لبعض الحروف  -
 حين ينقص الكالم اإليقاع السليم  -
 حين يبذل المتكلم جهدا عندما يتكلم  -

 حين تتغير نبرة الصوت --
 جنس المتكلم  و  حين يكون الكالم غير مناسب لسن-
 ( 29-28ص ، 2011، يقل محصوله اللغوي )العزاليأو   آلخرأو  حين يفقد اللغة تماما لسبب -
 : حركيةاإلعاقة ال-2-7

سواء  ،  المعاق جسديا هو المصاب بدرجة من درجات العجز في وظائف أعضائه الداخلية الطفل  
أعضاء الحياة البيولوجية مثل  أو    المفاصلو   كاألطراف،  الجهاز المدعم للحركةأو    كانت أعضاء الحركة

 .الرئتينو  القلب
أصحاب االضطرابات الحركية  اإلعاقة  تضم  الشلل  و   و  مثل  العصبية  بأنواعه  المشكالت  المخي 

  السكري( )  و أمراض جهاز الغدد،  األمراض المزمنة مثل أمراض القلبالمختلفةو   كذلك أنواع الصرع و ،  المختلفة
 ( 22ص ، )عنان.التيبس و  التليفو  تضم كذلك مشكالت الجهاز العضلي كالقصورو 

 
 : حركياب/ خصائص المعاقين  

 : الخصائص الجسمية
المعاقين حركيا   المختلفة في اضطرابيتصف األشخاص  الجسم  و   بنواحي العجز  نمو عضالت 

 الوقوفو   الصعوبات تتصف بعدم التوازن في الجلوس و   العمود الفقري و   القدمينو   األصابعو   التي تشمل اليدين
 ( 41ص، 2015، )فريدي.غيرهاو  الكسورو  عدم مرونة العضالت ناتجة عن امراض مثل الروماتيزمو 

 :الخصائص النفسية
كراهيتها ليتولد لديه دائما شعور واضح بالدونية مما يعيق  و   رفض الذات و   الشعور الزائد بالنقص  −

 . تكيفه
بالقلق − إحساس  عنه  ينتج  مما  باألمن  الشعور  المجهولو   عدم  من    العدوانية و   الرفض و   الخوف 

 االنطوائية  و 
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، 2015،  )فريدي المخاوف الوهمية  و   االنسحابو   عدم االتزان االنفعالي ما يؤدي إلى حاالت الخيال −
 ( 42ص 

 : الخصائص االجتماعية
 أيضا في التبولو   يعاني من مشكالت تواجهه في الطعامو   االنطواءو   يتسم المعاق حركيا بالخجل

االجتماعيو  بالضعف  لذواتهمو   يمتازون  المحيطية  المشاركة  ،  األفكار  على  قدرتهم  عدم  إلى  إضافة 
 ( 42ص، 2015، )فريدي.عدم تحملهم المسؤولية اتجاه نفسهمو  اآلخريناعتمادهم على  و  االجتماعية

 : االنفعاليةو  االضطرابات السلوكية-2-8
المنحرف السلوك  أشكال  من  مجموعة  أنها  جروبار  ملحوظو   يعرفها  بشكل  تتكرر و   المتطرف 

 االنسحاب  و  االكتئابو  العدوانو  تتمثل في االندفاع و  تخالف توقعات المالحظ ، باستمرار
( فعرفها بأنها اضطراب سيكولوجي يتضح عندما يسلك الفرد سلوكا منحرفا بصورة  1992أما )روس  

إليه  ينتمي  الذي  المجتمع  في  السائد  السلوك  باستمرار،  واضحة عن  السلوك  هذا  يتكرر  يمكن و ،  بحيث 
 (  41ص، 2011، ى)مصطف.األسوياء ممن لهم عالقة بالفردو  الحكم عليه من قبل الراشدينو  مالحظته 

 : االنفعاليةو  ب/تصنيف االضطرابات السلوكية
 : تصنيف الجمعية األمريكية لعلم النفس

 اضطراب التكيف   −
 اضطراب القلق   −
 اضطرابات السلوك القهري   −
 اضطراب ما بعد الصدمة   −
 الخرس االختياري   −
 الحركة و  فرط النشاطو  ضعف االنتباه −
 االضطرابات السلوكية   −
 اضطرابات سوء التصرف   −
 اضطرابات الشهية   −
 (  الهوس االكتئابي)  االضطرابات ثنائية القطب −
 االكتئاب   −
 التوحد  −
 االضطرابات الشيزوفرينية  −
 (48-47-46ص، 2011، )مصطفىاالضطرابات التورتية −
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 : ب/خصائص المضطربين سلوكيا
 : الخصائص االجتماعية

  اآلخرين من تخريب و   يتمثل السلوك العدواني في السلوكات التخريبية الموجهة نحو الذات   :السلوك العدواني
 شديد و  تكون هذه السلوكيات بشكل متكرر، كذلك السلوك الفوضوي و  رفض األوامرو  ضربو 

 : السلوك االنسحابي
قلة و   الضعف االتصو   يتصف السلوك االنسحابي لدي األطفال المضطربين سلوكيا باالنعزال االجتماعي

،  التوترو   مصادر القلقو   الهروب من المواقف المحبطة و   عجز في المهارات االجتماعية و   التفاعل مع اآلخرين 
 : تعد هذه المظاهر المميزةو 

 التقوقع حول الذات  و  العزلة −
 االستغراق في أحالم اليقظة  −
 الكسلو  الخمول −
 عدم المبادرة االجتماعية   −
 عدم تكوين صداقات   −

 السلوك الفج: 
مقارنة مع ما  ،  الذي يصدر عن األفراد المضطربين انفعالياو ،  هو ذلك السلوك غير الناضج انفعاليا

 يتوقع ممن يماثلونهم في العمر الزمني من األفراد العاديين في المواقف نفسها  
 : األكاديميةو  الخصائص العقلية

،  عدد قليل فقطمن المضطربين سلوكيا يتمتعون بقدرات عقلية أعلى من متوسط نسبة الذكاء العادي
فئة التخلف العقلي  و   من ذوي فئة بطء التعلم  نسبة كبيرة من هؤالء األطفال تعتبر من حيث نسبة الذكاءو 

يعانون من مشكالت تعليمية مختلفة و ،  البسيط الدراسي بسبب تشتت  و   كذلك  التحصيل  تدني في مستوى 
 . االلتزام بالدراسةو  عدم قدرتهم على التركيزو  انتباههم

 : الخصائص الحركية
و تعتبر  ،  األعراض التي يمكن مالحظتهاتعتبر االنحرافات في االستجابات الحركية من بين أهم  

  ذرع المكان ذهابا ،  تتضمن أشكاال من السلوك العرضي مثل الركض و   التعابير غالبا بأنها ذات طبيعة نشطة 
 ) بن بردي ،محاضرات السنة ثانية علم النفس المدرسي( مرجحة اليدين.، إيابا و 

 طيف التوحــــد:  -2-9
اإلحصائي الدليل  الخ و   يرى  التوحد    2013امسالتشخيصي  طيف  باضطراب  الفرد  تشخيص  أن 

 : يتضمن انطباق المحكات التشخيصية التالية عليه
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التي تظهر  و   التفاعالت االجتماعيةو   دال إكلينيكيا في التواصل االجتماعيو   عجز ثابتأو    وجود قصور-1
 :في

 جتماعي  اللفظي المستخدم في التفاعل اال و  عجز واضح في التواصل غير اللفظي أو  قصور-أ
 نقص في التفاعل االجتماعي المتبادل  -ب
 الحفاظ عليها  و  الفشل في تطوير العالقات المناسبة مع المستوى النمائي مع الرفاق-ج

 : التي تظهر في اثنين على األقل مما يليو  نمطيةو  تكراريةو  أنشطة محدودةو  اهتماماتو  أنماط سلوكية -2
 سلوكيات حسية غير عادية  أو ،  نمطيةحركية أو  سلوكيات لفظية )لغوية( -أ

 الطقوسية  و  التزام زائد بأنماط من السلوكات الروتينية-ب
 الثابتة و  مدى من االهتمامات الضيقة-ج

 (  224ص ، 2013، آخرون و  جروان)  .وجوب ظهور هذه األعراض في سن الطفولة المبكرة -3
 : خصائص ذوي طيف التوحد

 : الخصائص السلوكية
 : من أهم المالمح السلوكية نجدو ، يكون مصدر إزعاج لآلخرينو  المتوحد نوبات انفعالية حادةيظهر الطفل  

 فهم اللغة بشكل صحيح  و  عدم االستجابة لآلخرين مما يؤدي إلى عدم القدرة على استخدام-
 الخوف من التغيرات البسيطة في البيئة  -
 الخمول أو   النشاط الزائد-
 ( 29ص ، 2016، يلجأ آخرون إلى إيذاء الذات )خلف المقابلةو  قد يصاب البعض بالصرع -

 : الخصائص اللغوية
 التواصل مع اآلخرين  و  عدم القدرة على استخدام اللغة-
 التحدث بمعدل أقل من الطفل العادي  -
 ضعف القدرة على استخدام كلمات جديدة  -
 األسئلة و  االستخدام غير العادي للغة مثل تكرار الكلمات -
 بنفس النبرة في كافة الموضوعات الكالم -
 صعوبات في فهم المثيرات غير اللغوية مثل اإلشارات  -
 ( 30ص ، 2016، خلف المقابلة) صعوبة االنتباه إلى الصوت اإلنساني رغم سالمة حاسة السمع لديه -

 : الخصائص االجتماعية
 : يمتاز األطفال من ذوي طيف التوحد بالخصائص االجتماعية التالية

 صعوبات واضحة في السلوك غير اللفظي الالزم للتعامل االجتماعي  -
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 المتعة و  صعوبات في المشاركة في أوقات الفرح-
 حياد كامل للمشاعر و  صعوبات في مشاركة اآلخرين-

 الخصائص العقلية: 
من    بالمائة  70تعد النواحي المعرفية أكثر النواحي المميزة لطيف التوحد حيث يجدر بالذكر أن  

بالمائة    10وأن ما نسبته  ،  ألطفال يظهرون قدرات عقلية متدنية تصل أحيانا إلى حدود اإلعاقة العقليةا
أو قدرات قرائية  ،  الفن،  الحساب،  الموسيقى ،  يظهرون قدرات عقلية مرتفعة في جوانب محددة مثل الذاكرة

   (31ص، 2016، خلف المقابلة)آلية دون استيعاب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الفصلخالصة 
  من خالل عرض هذا الفصل الذي كان بعنوان ذوي االحتياجات الخاصة يتبين أن هذه الفئة تضم 

  السمات سواء اللغوية و   من حيث الخصائص   التي تختلف فيما بينها  االضطراباتو   تحتها العديد من اإلعاقات
التكفل من  و   هؤالء إلى الرعاية الخاصةلكن النقطة المشتركة هي حاجة  و   المعرفية و   العقلية أو    السلوكية أو  

 . جميع مكونات المجتمع
كذلك تم تصنيف كل إعاقة  و   محكات تشخيصهاو   تعريف شامل لهذه الفئة  :وقد تم تناول كل من

 . اضطراب عن غيرهأو   اإلشارة إلى الخصائص التي تميز كل إعاقةو  على حدة
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 : تمهيد - أ
كردهة أساسية لتقصي    وصفا دقيقا  إلجراءات المتبعة  او   تم في هذا الفصل وصف منهجية الدراسة  

عليه  و ، نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية مديري المدارس االبتدائية اتجاهات و  أراء
ساسية التي اشتملت على  و الدراسة األ   المتمثلة في الدراسة االستطالعية  المحاور المنهجية  تم تناول كل

ليب اإلحصائية  كذلك األساو   جمع البيانات  إضافة إلى األدوات المعتمدة في  ،  العينةالمجتمع و    ،  لمنهجا
 .النتائجالوصول إلى  المتنوعة في  

 : الدراسة االستطالعية-1
الدراسات العلمية للظواهر النفسية و االجتماعية تقتضي استخدام طرق منظمة للتوصل  للحقائق و  
اإلجابات التي تتضمنها تساؤالت الدراسة، من بين هذه الطرق العلمية نجد الدراسة االستطالعية التي تعتبر  

ا الدراسة  التي ترتكز عليها  العلمي و اللبنة األساسية  البحث  بالظروف  نقطة انطالق  تهتم  ألساسية فهي 
 المحيطة بالمشكلة التي سيتم تناولها  

 تتجلى أهداف الدراسة االستطالعية فيما يلي :  أهداف الدراسة االستطالعية:  1-1
التي   -6 الظروف  أهم  التي ستتم دراستها و  المشكلة  تقديم صورة واقعية و واضحة و صادقة حول 

 ستجرى فيها الدراسة . 
 التأكد من إمكانية إجراء الدراسة نظريا و ميدانيا   -7
 و خصائص العينة التي سيتعامل معها الباحث فيما بعد  التعرف على مجتمع الدراسة  -8
 التأكد من صالحية أداة الدراسة   -9

  والية   مديرا موزعين على مقاطعات من  30تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة االستطالعية :  1-2
 ، حيث تم اختيارهم عشوائيا . برج بوعريريج

 نتائج الدراسة االستطالعية :  1-3
 صدق األداة :   1-3-1

 تم االعتماد على نوعين من الصدق :  
أساتذة علم  بعد إعداد االستبيان في صورته األولية، تم عرضه على عدد من  صدق المحكمين :   •

، أين قاموا باإلدالء  (  2)انظر الملحق رقم    العاملين بجامعة البشير اإلبراهيمي ببرج بوعريريج  النفس 
بآرائهم و مالحظاتهم حول األداة و كذلك تقديم بعض االقتراحات، و عليه تم تغيير و إعادة صياغة  

 بعض الفقرات و ذلك للوصول باألداة إلى صورتها النهائية .
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رتباطية بين  النوع من الصدق لقياس العالقة اال تم االعتماد على هذا    صدق االتساق الداخلي : •
  األبعاد و الدرجة الكلية بتت  ،و تراوحت قيم معامل االرتباط بينالبند و البعد و البعد و الدرجة الكلية

 : (، و مصفوفة االرتباط توضح ذلك  0.81و  0.71)
 بعاد و الدرجة الكلية : ( معامل االرتباط بين األ02يوضح الجدول رقم )       

Corrélations 

 axe1 axe2 axe3 total 

axe1 Corrélation de Pearson 1 ,308 ,487** ,714** 

Sig. (bilatérale)  ,098 ,006 ,000 

N 30 30 30 30 

axe2 Corrélation de Pearson ,308 1 ,358 ,814** 

Sig. (bilatérale) ,098  ,052 ,000 

N 30 30 30 30 

axe3 Corrélation de Pearson ,487** ,358 1 ,752** 

Sig. (bilatérale) ,006 ,052  ,000 

N 30 30 30 30 

total Corrélation de Pearson ,714** ,814** ,752** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 

( و 0.81و    0.71( أن نتائج صدق االتساق الداخلي قد تراوحت بين )2يتضح من خالل الجدول رقم )
 درجة عالية من الصدق مما يعني أن أداة الدراسة صادقة .هي 

 الثبات :   1-3-2
   كاآلتي: مديرا باستعمال معامل ألفا كرومباخ    30للتأكد من ثبات األداة تم تطبيقها على عينة قوامها  
 ( ثبات األداة :  03يوضح الجدول رقم )

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,939 40 
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و هي قوية جدا   0.93( أن قيمة معامل ألفا كرومباخ بلغت 03يتبين من خالل الجدول رقم )
 األهداف التي كانت من أجلها الدراسة . تمنح حق الحكم على األداة بالثبات و منه الوصول إلى  

 من خالل نتائج الصدق و الثبات يتضح أن أداة الدراسة صادقة و ثابتة .  •
 الدراسة األساسية :  -2
 منهج الدراسة :   1-2

الوسيلة المحددة التي  و   الخطة المرسومة  األساس الذي يقوم عليه البحث فهوو   يعد المنهج العمود
إلى غايات   التي سعت لمعرفة  دراستنا  طبيعة    نطالقا من  او  ،  (12ص  2016،  الحاوري )معينةتوصل 

وصف الموضوع الوصفي الذي يهدف إلى  المنهج فإن المنهج المناسب هو نحو الدمج  لمديرين  اتجاهات ا 
يمكن تحليلها و   معبرة  أشكال رقمية  إليها على  التوصل  يتم  التي  النتائج  تصوير  كذلك  دراسته و  المراد 

 سيرها بما يتفق مع الواقع . تف
 :الدراسة مجاالت 2-2

 : الدراسة المجاالت التاليةحدود   شملت
بتدائية لوالية برج بوعريريج في  تمت الدراسة في بعض المدارس اال مجال المكاني و الز ماني:  ال •

 . الفترة الممتدة بين شهري فيفري و مارس 
 تم تطبيق الدراسة على مديري المدارس االبتدائية في والية بوعريريج .  المجال البشري : •

 : الدراسةو عينة مجتمع -  2-3
  دراسةفي ال  شمل مجتمع الدراسة ،ت الظاهرة التي يدرسها الباحثجميع مفردا هومجتمع الدراسة  

للسنة    مدير و مديرة(  394)  عددهمالبالغ  و   والية برج بوعريريجالمدارس االبتدائية في    ديري  كل م  ة الحالي
 (  2021-2020الدراسية )

 : عينة الدراسة2-3-1
إجراء الدراسة  و   يتم اختيارها بطريقة مناسبة ، تعرف العينة بأنها مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة

. بلغ عدد العينة في هذه  مع الدراسة األصليجتتعميمها على كامل م و   من ثم استخدام تلك النتائجو   عليها
 مديرا.  73الدراسة 

  م اختياره  ديرا و مديرة تمم  (  198)  العينة من  بلغت،   Taro Yamaneة  خالل استخدام معادلمن  
 ،و المعادلة التالية توضح حجم العينة:    بسيطةبطريقة عشوائية 
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 ( علم النفس المدرسي  2020)جوهاري، محاضرات مقياس اإلحصاء و تحليل المعطيات سنة أولى ماستر
المقاطعات التابعة لوالية برج بوعريرج بصعوبة  المتواجدة في  تدائيات  االب استبيان على مختلف    198تم توزيع  

نظرا لتواصل الفترة الصباحية فقط    المدارس يوميا و اقتصار عملهم على  كبيرة نظرا لعدم تواجد المديرين في
ك راجع المتناعهم عن اإلجابة  ذلاستبيان و    76،  تم استرجاع  عملهم ببروتوكول الوقائي من جائحة كورونا

بة عن استكمال اإلجا بل و إهمالهم الستبيانات الدراسة و فقدانها وكذلك فقد تم إلغاء ثالث استبيانات لعدم
 كل البنود، وتوزعت العينة كما يلي:  

 أ/ حسب متغير منطقة العمل : 
المكان   العمل  منطقة  تباين    وتمثل  إلى  الظروف  تباين هذه  يؤدي  المديرون،  فيها  يعمل  التي  الظروف 

    اإلمكانيات البشرية و المادية و التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في اتجاهاتهم فيما بعد 
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب منطقة العمل 04الجدول رقم )                

 النسبة المئوية  العدد  منطقة العمل 
 53.42 39 حضري 

 15.06% 11 شبه حضري 
 31.50% 23 ريفي 

 100% 73 المجموع 
تعود لمنطقة العمل الحضرية و التي تشكل     53.42%يتضح أن ما نسبته    01من خالل الجدول رقم   

 15.06%و أخيرا شبه الحضري بما تبلغ نسبته     31.50%الريفية بنسبة   أعلى نسبة، تليها منطقة العمل
 . 

 أقدمية العمل  حسب  ب/
ات الخاصة طوال  و احتكاك المديرين بفئة ذوي االحتياج  تشكل األقدمية في العمل  سنوات خبرة و إحاطة  

 مسيرتهم المهنية  
 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير أقدمية العمل  (05)الجدول رقم 
 أقدمية العمل  العدد  النسبة المئوية 

n = N/1+N(0.05)/2  
n= 394/1+394(0.0025) = 394/1.985 

n= 198   
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 سنوات فأقل  5 6 %8.21
 سنوات  10إلى  5من  33 %45.20
 سنوات فأكثر  10 34 %46.57
 المجموع  73 %100

وات فأكثر(  سن  10هم من ذوي سنوات الخبرة الطويلة )   46.57%من خالل الجدول يتبين أن ما نسبته  
سنوات و أخيرا ما نسبته    10إلى    5و التي تعود لخبرة من     45.20%أعلى نسبة، تليها نسبة  و التي تمثل  

 . سنوات فأقل(  5و تعود ألقل سنوات خبرة )   %8.21
 :بيانات أدوات جمع ال  2-4 

أدوات إلى  في رحلة بحثه  الباحث  أحسن صورة   يحتاج  في  إلتمامه  باختالف  ،  يعتمدها  تختلف األدوات 
 : من بين هذه األدوات نجدو    قدرات الباحث الماديةو  المواضيع

يعرف االستبيان بأنه مجموعة من األسئلة التي يتم اإلجابة عليها من قبل المفحوص بدون    :االستبيان4-1
 ( 17ص ، 2010الجرجاوي  . )من يقوم مقامهأو  مساعدة الباحث الشخصية

نحو دمج   علمينلقياس اتجاهات الم  (1989)نيني  استبيان عائشة االه  ة علىهذه الدراسة اعتمدت الطالب  في
 لإلجابة على فرضياتها.  و  المعاقين في المدارس العادية ذلك مالئمةة لموضوع الدراسة

 : وصف أداة الدراسة 4-2
 (1الملحق رقم  انظر) :تتكون أداة الدراسة من قسمين

  مديرينيحتوي على معلومات ال :القسم األول
 : كالتالي اآلخر سلبي، موزعة على ثالث أبعاد بندا بعضها إيجابي و  40ى يحتوي عل :القسم الثاني

  12إلى  1بندا من  12يشمل  :البعد االجتماعي •
 27إلى 13بندا من  15يشمل  األكاديمي البعد •
   40إلى  28بندا من  13هي و  :النفسي البعد  •

لى الموافقة على البنود من  من أجل اإلشارة إ    5إلى  1حيث تعطى نقطة من    ،كل بند  يتم تنقيط
 ( يوضح مفتاح التصحيح :  6، و الجدول رقم )عدمها
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 البدائل        
 نوع الفقرات 

غير موافق   غير موافق  ال أدري  أوافق  أوافق بشدة 
 بشدة 

 1 2 3 4 5 إيجابية 
 5 4 3 2 1 سلبية 

و للحكم على طبيعة اتجاهات مديري المدارس االبتدائية نحو الدمج تم حساب المتوسط الفرضي   •
(، و مقارنته 3×40= 120وذلك من خالل ضرب عدد البنود في القيمة الوسطى لسلم التنقيط )

بالمتوسط الحسابي، فإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تفوق قيمة المتوسط الفرضي فيتم الحكم  
بوجود اتجاهات إيجابية، أما إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي أقل من المتوسط الفرضي فيتم الحكم  

 وجود اتجاهات سلبية . ب
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :  2-5

لمعالجة معطيات الدراسة بطريقة كمية تساعد  كخطوة موالية و بعد تجميع االستبيانات و تفريغها  
 : األساليب اإلحصائية التالية  ة  الطالبستخدمت  ا  الحكمو  التعميم  من ثمو  على التحليل

إضافة    النسب المئوية( و االنحراف المعياري ،  المتوسط الحسابي)   التشتت  و  مقاييس النزعة المركزية
 لعينة واحدة .   T-TESTو  ANONAإلى اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه 

 خالصــــة :   - ب
إبراز أهدافها و العينة التي اشتملتها  عرضنا في هذا الفصل كل من الدراسة االستطالعية أين تم  

التي تم    إضافة إلى التحقق من الخصائص السيكومترية لألداة، كذلك تم تناول الدراسة األساسية
فيها تبيان منهج الدراسة، المجتمع و العينة، أداة جمع البيانات و أخيرا أهم األساليب اإلحصائية  

 المستخدمة في الدراسة . 
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 : نتائج الفرضية األولى  مناقشةو  عرض-1
 : عرض نتائج الفرضية األولى •

 : تـــذكـــير بنـــص الفـــرضــــيــــة
اتجاهات إيجابية نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس   مديرو المدارس االبتدائيةيبدي   •

 .العادية
 ذلك   لجدول رقم يوضح( لعينة واحدة و ا tاختبار)و لمعالجة هذه الفرضية تم استخدام 

 ( يوضح نتائج الفرضية األولى  7الجدول رقم )
 المؤشرات                  

 اإلحصائية   

 المتغير 

 عدد 
 أفراد 

 العينة  

 المتوسط  
 الحسابي  

X ̅ 

 االنحراف 
 المعياري 

 

 المتوسط 
 الفرضي 

 قيمة 
T 

درجة  
الحرية  

ddl 

Sig الداللة 
 اإلحصائية 

 دال إحصائيا  0.000 72 8.616 120 19.968 140.137 73 االتجاهات  
 

مديرا قد   73( يتضح أن المتوسط الحسابي لدرجات عينة الدراسة التي قوامها 07من خالل الجدول رقم )
و هو متوسط أكبر من المتوسط الفرضي المقدر    19.968و بانحراف معياري قدر ب 140.137بلغ 

و التي   8.616لعينة واحدة الختبار الفروق بين المتوسطات الذي بلغ  t، وباالعتماد على اختبار 120ب
قيمة احتمالية   كذلك عند 72و عند درجة حرية  0.05لة الة إحصائيا لدى مستوى الدال تعد قيمة د 

التعليم االبتدائي    نه نقبل الفرضية القائلة أن مديري و م،  α 0.05و هي أقل من مستوى الثقة  0.000
 يبدون اتجاهات إيجابية نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية . 

تائج الفرضية األولى يتبين أن مديرو المدارس االبتدائية  باختالف أعمارهم و سنوات  من خالل عرض ن
يبدون اتجاهات إيجابية نحو  توفر اإلمكانيات في المناطق التي يعملون فيها من عدمه،خبرتهم و كذلك  

دون مما يعني أنهم متقبلون لفكرة الدمج و مستعدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية 
إلنجاح هذه العملية و مدركون أن عملية دمج ذوي االحتياجات الخاصة باختالف إعاقتهم و باختالف  

الهدف من دمجهم قد يؤدي بهم إلى اكتساب مهارات جديدة، سواءة كانت أكاديمية،اجتماعية أو حتى  
ر المديرين و اعترافهم  نفسية، و أن إمكانية االستفادة من قدراتهم ليس بالشيء المستحيل،إضافة إلى إقرا

بطبيعة وجود التحديات الخاصة في المجتمع ما أدى بهم إلى فهمها و احتضانها كذلك و إيمانهم بضرورة  
و الحاجة إلى تطبيق المناشير   منح هذه الفئة فرصة للتطلع و التعرف و االحتكاك مع كل فئات المجتمع 

( التي 2020)كنتاوي هذه الدراسة مع دراسة كل من  ، اتفقت نتائجو المقررات الوزارية على أرض الواقع
توصلت إلى أن اتجاهات مديري و أساتذة التعليم االبتدائي نحو فكرة دمج ذوي االحتياجات الخاصة في  

( اللتان  2017( و )رحموني 2018المدارس العادية إيجابية بشكل عام، إضافة إلى دراسة )عقاب 
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( و )واليد خالد  2016حو الدمج إيجابية، كذلك دراسة )السويطي أوضحت نتائجهما عن أن االتجاهات ن
( و )محمد العبد الجبار  2019(، في حين اختلف النتائج مع دراستي  )يبو  2005( و )حبايب 2015
 ( التي أسفرت نتائجهما عن رفض المديرين لعملية الدمج .1999

 عرض و مناقشة نتائج الفرضية الثانية :  -2
 عرض نتائج الفرضية الثانية :  •

 تذكــــــير بنص الفرضية : 
ذوي االحتياجات  البتدائية نحو دمج اتوجد فروق ذات داللة إحصائية التجاهات مديري المدارس  •

 العادية تعزى لمتغير منطقة العمل .   الخاصة في المدارس
الذي يهدف   ANOVAو لمعالجة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه     

 إلى التحقق من داللة الفروق بين متوسطات ثالث مجموعات أو أكثر في متغير تابع، 
 و الجدول رقم )( يوضح ذلك   

 ( : نتائج اإلحصاءات الوصفية للفرضية الثانية : 08جدول رقم )                   
 

 .إح   المؤشرات       
             المتغير

عدد أفراد 
 العينة  

N 

المتوسط  
 الحسابي 
X̅ 

االنحراف 
 المعياري 

 الحد األعلى  الحد األدنى 

منطقة العمل 
 

 181.00 85.00 22.067 139.512 39 حضري 
 163.00 127.00 12.085 145.636 11 شبه حضري 

 168.00 88.00 19.469 138.565 23 ريفي  
فرد  39( يتضح أن فئة المديرين العاملين في المناطق الحضرية بلغت 08من خالل الجدول رقم )

كأقل قيمة و   80فيما بلغ مدى هذه الفئة  22.067و انحراف معياري  139.512بمتوسط حسابي 
و   145.636مديرا بمتوسط حسابي  11العاملين في المناطق شبه الحضرية كأعلى قيمة، أما  181

، و أخيرا المناطق  163و أكثر قيمة  127و قد بلغت أقل قيمة لهذه الفئة   12.085انحراف معياري 
و   138.565مديرا و بلغ المتوسط الحسابي  23الريفية التي بلغ عدد المديرين العاملين فيها 

 كأعلى قيمة . 168كأقل قيمة و  88أما المدى فكان  19.469االنحراف المعياري 
 

 
 الخاصة بالفرضية الثانية:   ANOVA( يوضح نتائج اختبار 09الجدول رقم )
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مجموع   مصدر التباين  
 المربعات 

درجات  
 الحرية  

متوسط  
 المربعات  

مستوى 
 αالثقة 

F Sig 
(p)  

 الداللة 
 اإلحصائية 

التباين بين  
 المجموعات  

 الفرق   0.608 0.500 0.05 202.344 2 404.689
 غير  
 دال 

 إحصائيا 
التباين داخل  
 المجموعات  

28305.941 70 404.371 

 / 72 28710.630 التباين الكلي  
انقسم مصدر التباين إلى ثالثة، األول كان التباين بين المجموعات و الذي بلغ مجموع مربعاته   

،أما التباين داخل المجموعات فبلغ مجموع  202.344و كان متوسط مربعاته  2بدرجة حرية  404.689
ان أما إجمالي التباين فك 404.371و بلغ متوسط المربعات  70بدرجة حرية  28305.941مربعاته 

  0.500فكانت  Fأما قيمة   0.05، و بلغ مستوى الثقة 72بدرجة حرية  28710.630مجموع مربعاته 
 إذن فالفرق غير دال .  sig 0.608و  

( عدم وجود فروق داللة إحصائية التجاهات مديري المدارس االبتدائية نحو  09يتضح من الجدول رقم )
  Fتبعا لمتغير منطقة العمل، حيث كانت قيمة  دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية

و منه   ألنها أكبر من مستوى الثقة،Sig  (0.608 )عند قيمة احتمالية غير دالة إحصائيا ( 0.50)
نحو دمج ذوي  الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات مديري المدارس االبتدائية  

 تعزى لمتغير منطقة العمل لم يتحقق . جات الخاصة في المدارس العادية  االحتيا
مديري  من خالل عرض نتائج الفرضية الثانية يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات 

المدارس االبتدائية نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة يعزى لمتغير منطقة العمل، بالرغم من أن تباين  
منطقة العمل يؤدي بالضرورة إلى تباين اإلمكانيات البشرية و المادية و الهياكل و الظروف الفيزيقية  

لحضرية ليست نفسها تلك التي  ككل، فالتسهيالت و االمتيازات التي تحظى بها المدارس في المناطق ا
تتوفر عليها المدارس في المناطق شبه الحضرية و الريفية، و إن دل هذا فإنه يدل و يبرز الجانب  

اإلنساني للمديرين و يؤكد تصميمهم على خدمة أطفال ذوي االحتياجات الخاصة في بيئتهم المحلية و  
ارج أسرهم،و كذلك التقليل من التكلفة العالية  التخفيف من صعوبة تنقلهم إلى مؤسسات و مراكز بعيدة خ 

)حبايب    ائج التي توصلت إليها دراسة لمراكز التربية المتخصصة، اتفقت نتائج هذه الدراسة مع النت
( التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لالتجاهات نحو الدمج حسب متغير  2005

 منطقة العمل . 
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 عرض و مناقشة الفرضية الثالثة :   -3

 عرض نتائج الفرضية الثالثة :  •
 تذكــــــير بنص الفرضية : 

توجد فروق ذات داللة إحصائية التجاهات مديري المدارس االبتدائية نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة ال   
 . تعزى لمتغير أقدمية العمل 

و الجدول رقم    ANOVAليل التباين أحادي االتجاه  و لمعالجة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تح
 ( يوضح ذلك :10)

 ( : نتائج اإلحصاءات الوصفية للفرضية الثالثة  10جدول رقم )
 .إح   المؤشرات       

             المتغير
عدد أفراد 

 العينة  
N 

المتوسط  
 الحسابي 
X̅ 

االنحراف 
 المعياري 

 الحد األعلى  الحد األدنى 

أقدمية 
العمل 

 

 154.00 133.00 8.164 142.333 6 سنوات  5أقل من 
 181.00 88.00 18.267 140.030 33 سنوات  10إلى  5من 
 175.00 85.00 23.137 139.852 34 سنوات فأكثر   10

أفراد   6فأقل بلغ عددهم  5المديرين الذي بلغت سنوات عملهم  ( أن 10)يتبين من خالل الجدول رقم
  154كأقل قيمة و  133، و تراوح المدى بين 8.164و بانحراف معياري  142.333حسابي بمتوسط  

مديرا   33سنوات و الذين كانوا  10إلى  5كأعلى قيمة، يليه المديرون الذين تراوحت سنوات عملهم من 
، 181و أعلى قيمة  88أما أقل قيمة للمدى فكانت  18.267و بانحراف  140.030بمتوسط حسابي 

و   139.852مدير بمتوسط حسابي  34سنوات فأكثر فهم  10يما يخص الذين بلغت سنوات عملهم أما ف
 كأعلى قيمة . 175كأقل قيمة و  85و تراح المدى لهذه الفئة  23.137انحراف معياري 
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 الخاصة بالفرضية الثالثة :  ANOVA( يوضح نتائج اختبار 11الجدول رقم )

 
مجموع   مصدر التباين  

 المربعات 
درجات  
 الحرية  

متوسط  
 المربعات  

مستوى 
 αالثقة 

F Sig 
(p)  

 الداللة 
 اإلحصائية 

التباين بين  
 المجموعات  

 الفرق   0.962 0.039 0.05 16.031 2 32.062
 غير  
 دال 

 إحصائيا 
التباين داخل  
 المجموعات  

28678.568 70 409.694 

 / 72 28710.630 التباين الكلي  
انقسم مصدر التباين إلى ثالثة، األول كان   ، ANOVA( نتائج تحليل التباين 11يعرض الجدول رقم )

و كان متوسط مربعاته   2بدرجة حرية 32.062التباين بين المجموعات و الذي بلغ مجموع مربعاته 
و بلغ  70بدرجة حرية 28678.568،أما التباين داخل المجموعات فبلغ مجموع مربعاته 16.031

، 72بدرجة حرية  28710.630جموع مربعاته أما إجمالي التباين فكان م 409.694متوسط المربعات 
 إذن فالفرق غير دال. sig 0.962و   0.039فكانت  Fأما قيمة   0.05و بلغ مستوى الثقة 

( عدم وجود فروق داللة إحصائية التجاهات مديري المدارس االبتدائية نحو  11يتضح من الجدول رقم )
F  (0.039 )دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية تبعا لمتغير أقدمية العمل، حيث كانت قيمة  

  ، و منه الفرض الذي ينص بعدم   ألنها أكبر من مستوى الثقةSig   (0.962  )عند قيمة احتمالية  غير دالة  
وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات مديري المدارس االبتدائية نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة  

 في المدارس العادية تبعا لمتغير أقدمية العمل قد تحقق . 

نتائج الفرضية الثالثة توضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات مديري المدارس االبتدائية  
تياجات الخاصة في المدارس العادية حسب متغير أقدمية العمل،  يبين هذا أن المديرين نحو دمج ذوي االح

و إن طالت سنوات عملهم و خبرتهم أو قصرت مستعدون إلنجاح عملية الدمج و تذليل كل الصعوبات  
إليها دراسات  كل من النتائج التي توصلت  التي قد تواجههم بحكم عدم خبرتهم، اتفقت نتائج هذه الدراسة مع   

)عقاب  2019)يبو   )حبايب  2018(،  و  إحصائية  2005(  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  بخصوص   )
( 2016( و )السويطي  2020لالتجاهات حسب متغير أقدمية العمل، في حين اختلفت مع دراسات )كنتاوي  

لخاصة تعزى  التي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لالتجاهات نحو دمج ذوي االحتياجات ا
 .لمتغير أقدمية العمل 

 



 

 86 
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 خاتمة 

 55 

 : خاتمة

،  ديرينهي المو  الدراسة الحالية كانت محاولة للتعرف على اتجاهات أهم شريحة في المجتمع أال 
منطقة  لمتغيرات كالتي تعزى لمجموعة من ا نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية

 .  الخبرةو  العمل 
  كذلك تناول الدراسات السابقة إضافة إلى جمع البيانات و  بعد عرض الجانب النظري بالتفصيل

 : تفسيرها توصلت نتائج الدراسة إلىو  تحليلهاو  باستعمال االستبيان
المدارس االبتدائية اتجاهات إيجابية نحو عملية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس   مديري ل-1

 العادية  
 . منطقة العملو عملية الدمج ترجع لمتغير نح ديرين داللة إحصائية التجاهات الم ال وجود لفروق ذات-2
 عزى لمتغير اقدمية العمل  عملية الدمج تو نح ديرينداللة إحصائية التجاهات المال توجد فروق ذات -3
 : ياتاالقتراحات والتوص •

 :    مايليالطالبة  نتائج،تقترح من مر ما على  بناءا
 الخاصة  االحتياجات ذوي  فئة  حول الجزائر  فيالمدراء  تكوين 
لفئة ذوي االحتياجات الخاصة سواءة على مستوى    مالئمة أكثر  وجعلها الجزائرية المدارس   تهيئة 

 الهياكل أو المناهج .
 .  بها يتمتعون  التي  الحقوق  أهم وإبراز الخاصة االحتياجات  ذوي  بفئة التعريف  
 .  له المجتمع  لحاجة لدمجمجال ا  خص ي تالت والدراسات البحوث  من بالمزيد القيام 
.  الجزائرية  المدارس جميع في وتعميمها  الدمج عملية  طبيقت 
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كلية العلوم  ،  دورها في العملية التربوية " و   "المكانة االجتماعية للمعلم،  2013عكيشي نور الهدى -4

 .الجزائر، جامعة الوادي، اإلنسانيةو  االجتماعية
"اتجاهات المعلمين حول دمج أطفال التوحد في المدارس االبتدائية العادية"،    2018عوالي نوري   -5

 اإلنسانية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر. كلية العلوم االجتماعية و
"اتجاهات المعلمين نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في  ، 2016صليحة غادري ، غراب تركية -6

 .الجزائر، جامعة زيان عاشور،  اإلنسانيةو  المدارس العادية " كلية العلوم االجتماعية
االبتدائي نحو التدريس بالمقاربة بالكفاءات في المدرسة  "اتجاهات أساتذة التعليم  ،  2014لقيطي زيان   -7

 .الجزائر، جامعة محمد بوضياف، اإلنسانيةو  الجزائرية " كلية العلوم االجتماعية
"االتجاهات نحو علم النفس لدى طالب بعض الجامعات السعودية"  1996مرعي جبران القحطاني، -8

 ة أم القرى، السعودية. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي،جامع
" اتجاهات أساتذة التعليم الثانوي نحو دمج المعاقين بصريا بالثانويات العادية"    2016مهدية توفيق   -9

 الجزائر. ، جامعة حمه لخضر، اإلنسانيةو  كلية العلوم االجتماعية
 

 : المجالت -2
شافية   -1 األكاديمي  2021عزوز  للدمج  والتشريعية  النظرية  "األسس  بص،  في  للمعاقين  ريا 

 . 02العدد  05الجزائر"،مجلة سوسيولوجيا، المجلد 
مجلة كلية التربية  ،  "اتجاه طلبة قسم التربية الفنية نحو مهنة التدريس" ،  2019محمد سالم محسن -2

 . 103العدد  25المجلد ،  األساسية
 المحاضرات :   -3
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تخصص علم    2019بن بردي مليكة، محاضرات في مقياس االضطرابات السلوكية و االنفعالية، -1
 النفس المدرسي،قسم العلوم االجتماعية كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية،جامعة البشير اإلبراهيمي 

تخصص علم النفس    2020اإلحصاء و تحليل المعطياتجوهاري سمير، محاضرات في مقياس   -2
 ، قسم العلوم االجتماعية،كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية، جامعة البشير اإلبراهيمي . المدرسي

 قائمة المراجع األجنبية  
1- Roger Jowell 2005،Scottish Government social research group social 

sciences methodsseries. 
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( : اســــتــــبـــيان الدراسة 01)مـــلـــحــــق ال  

أوافق   الفقرة  البعد  الرقم
 بشدة  

ال   أوافق
 أدري  

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة  

1 

ي   
ع
جــــــتــــمـــــا

ال
الــــــــــــــــبـــــــــــــــعـــــــد ا

 

يزيد برنامج دمج األطفال ذوي االحتياجات  
الخاصة من فرص تفاعلهم االجتماعي مع  

 العاديين 

     

يعمل برنامج الدمج على التقليل من الفروق  2
 االجتماعية بين التالميذ 

     

يؤدي دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   3
إلى اكتسابهم مهارات اجتماعية جديدة  

 كالتواصل 

     

يعدل برنامج دمج األطفال ذوي االحتياجات   4
 الخاصة اتجاهات المعلمين نحوهم 

     

يعمل برنامج دمج ذوي االحتياجات الخاصة   5
 فعاليتهم في الحياة اليومية على زيادة 

     

يؤدي برنامج دمج ذوي االحتياجات الخاصة   6
 إلى عزلتهم عن المجتمع المحلي 

     

يعجز األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  عن  7
 إقامة عالقات اجتماعية مع األطفال العاديين 

     

يزيد برنامج عزل األطفال ذوي االحتياجات  8
المؤسسات الخاصة من شعورهم الخاصة في 

 باألمن و االستقرار 

     

يشعر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  9
بالخجل الشديد من إعاقتهم داخل القسم  

 العادي 

     

يتمدرس األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   10
 في المؤسسات الخاصة 

     

يعزل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   11
اجتماعيا من قبل أقرانهم داخل المدرسة 

 العادية 

     

يهيئ الدمج فرصا للتفاعل االجتماعي مما   12
ينمي التوافق االجتماعي عند األطفال غير 

 العاديين 

     

13 

الـــــــبـــــــــعـــــــــــد 

ألكــــــــــــــــاديـــــمــــــــــ 
ا

ي 
ـــــ

 

يمكن تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
 في المدارس العادية 

     

ينضم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة إلى  14
 التعليم العام مع بداية المرحلة االبتدائية 

     

يؤدي دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   15
إعطائهم نفس الفرصة المتاحة للتالميذ  إلى 

 العاديين 
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يقدم برنامج دمج األطفال ذوي االحتياجات   16
الخاصة أفضل الحلول لمواجهة مشكالتهم  

 التربوية 

     

يدمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في   17
 التعليم العام في جزء من اليوم الدراسي 

     

االحتياجات الخاصة الذين يدمج األطفال ذوي  18
 يعانون من إعاقات بسيطة و متوسطة فقط 

     

يتوقف دمج األطفال ذوي االحتياجات  19
 الخاصة على صعوبة اإلعاقة 

     

يؤثر وضع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   20
 في األقسام العادية على البرنامج ككل 

     

الخاصة لهم حق  األطفال ذوو االحتياجات  21
 العادية  أساسي في تلقي التعليم في األقسام

     

يطور األطفال ذوو االحتياجات الخاصة   22
 مهارات أكاديمية بشكل أفضل عند دمجهم 

 

     

يهيئ الدمج فرصا للتنافس العلمي و ينمي  23
الجانب األكاديمي عند األطفال ذوو 

 االحتياجات الخاصة 

     

تغيرات جوهرية في كل ما له   الدمج  يتطلب 24
 عالقة بالمنهاج داخل األقسام العادية 

     

      يعد الدمج ممارسة تربوية غير مرغوب فيها  25
كثير من األنشطة التربوية التي يتوجه  بها  26

األستاذ لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة  
 تصح لألطفال العاديين 

     

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  يشتت دمج  27
 مع التالميذ العاديين تركيز األطفال في القسم 

     

28 

الـــــــــبـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــد 

ي 
ســــ

الـــــــــــنـــــــــــــفــــــــــ
 

يساعد وضع األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة ذوي االحتياجات الخاصة في 
 األقسام العادية في رضاهم عن أنفسهم 

     

يشبع برنامج دمج األطفال ذوي االحتياجات   29
 الخاصة رغباتهم و ميولهم 

     

يزيد برنامج الدمج من شعور األطفال ذوي  30
 االحتياجات الخاصة بقدرتهم على العطاء 

     

يساعد برنامج الدمج األطفال ذوي   31
الخاصة على مواجهتهم  االحتياجات 

 اإلحباطات التي تعترضهم 

     

يتكيف األطفال ذوي االحتياجات الخاصة   32
بشكل أفضل عندما يتم دمجهم باألقسام  

 العادية 

     

يزيد برنامج دمج األطفال ذوي االحتياجات   33
 الخاصة من ثقتهم بأنفسهم 
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االحتياجات  يزيد برنامج دمج األطفال ذوي  34
الخاصة من شعورهم بالحساسية الزائدة 

 نحو اآلخرين 

     

يشعر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة عند   35
 دمجهم بالنقص و الضعف 

 

     

يشعر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  36
 باإلحباط لعدم قدرتهم على مجاراة زمالئهم 

     

األطفال ذوي يزيد برنامج الدمج الهوة بين  37
 االحتياجات الخاصة و العاديين 

     

يقلل الدمج من إحساس األطفال ذوي  38
االحتياجات الخاصة باإلعاقة مما ينمي  

 التوافق الشخصي لديهم 

     

للدمج آثار سلبية على النمو العاطفي   39
 لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

     

االحتياجات  يزداد ارتباك األطفال ذوي  40
 الخاصة داخل األقسام العادية 
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(: قائمة األساتذة المحكمين : 02الملحق )  

 رقم اسم و لقب األستاذ  التخصص الدرجة العلمية  الجامعة 
جامعة البشير  

 االبراهيمي برج بوعريرج 
 01 مليكة بن بردي  علم النفس العيادي  دكتورة العلوم 

البشير  جامعة 
 االبراهيمي برج بوعريرج 

 02 العيد قرين  علم النفس المدرسي  دكتورة 

جامعة البشير  
 االبراهيمي برج بوعريرج 

 03 سمير عباس  علم النفس  دكتورة علوم 

جامعة البشير  
 االبراهيمي برج بوعريرج 

 04 عبد الناصر تزكرات  علم النفس الصحة  دكتورة 

جامعة البشير  
بوعريرج االبراهيمي برج   

علم النفس و علوم   دكتورة علوم 
 التربية 

 05 العمري أبركان 
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Spss: نتائج الصدق  ( : النتائج المتحصل عليها من برنامج 03الملحق رقم )  

Corrélations 

 axe1 axe2 axe3 total 

axe1 Corrélation de Pearson 1 ,308 ,487** ,714** 

Sig. (bilatérale)  ,098 ,006 ,000 

N 30 30 30 30 

axe2 Corrélation de Pearson ,308 1 ,358 ,814** 

Sig. (bilatérale) ,098  ,052 ,000 

N 30 30 30 30 

axe3 Corrélation de Pearson ,487** ,358 1 ,752** 

Sig. (bilatérale) ,006 ,052  ,000 

N 30 30 30 30 

total Corrélation de Pearson ,714** ,814** ,752** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 

 نتائج الثبات : 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,939 40 
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:  01نتائج الفرضية    

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 2,33719 19,96894 140,1370 73 االتجاهات

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 120 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 24,7961 15,4779 20,13699 000, 72 8,616 االتجاهات

 

:  02نتائج الفرضية    

Descriptives 

   االتجاهات

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de confiance à 95 % 

pour la moyenne 

Borne inférieure 

Borne 

supérieure 

 146,6664 132,3592 3,53370 22,06792 139,5128 39 حضري

 153,7554 137,5173 3,64386 12,08530 145,6364 11 شبه حضري

 146,9846 130,1458 4,05974 19,46985 138,5652 23 ريفي

Total 73 140,1370 19,96894 2,33719 135,4779 144,7961 
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Descriptives 

   االتجاهات

 Minimum Maximum 

 181,00 85,00 حضري

 163,00 127,00 شبه حضري

 168,00 88,00 ريفي

Total 85,00 181,00 

 

ANOVA 

   االتجاهات

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 404,689 2 202,344 ,500 ,608 

Intragroupes 28305,941 70 404,371   

Total 28710,630 72    
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:  03نتائج الفرضية    

Descriptives 

   االتجاهات

 N Moyenne Ecart type Erreur standard 

Intervalle de 

confiance à 95 

% pour la 

moyenne 

Borne inférieure 

سنوات 5أقل من   6 142,3333 8,16497 3,33333 133,7647 

سنوات  10إلى  5من   33 140,0303 18,26794 3,18004 133,5528 

سنوات 10أكثر من   34 139,8529 23,13744 3,96804 131,7799 

Total 73 140,1370 19,96894 2,33719 135,4779 

 

Descriptives 

   االتجاهات

 

Intervalle de confiance à 95 % 

pour la moyenne 

Minimum Maximum Borne supérieure 

سنوات 5أقل من   150,9019 133,00 154,00 

سنوات  10إلى  5من   146,5078 88,00 181,00 

سنوات 10أكثر من   147,9260 85,00 175,00 

Total 144,7961 85,00 181,00 
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ANOVA 

   االتجاهات

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 32,062 2 16,031 ,039 ,962 

Intragroupes 28678,568 70 409,694   

Total 28710,630 72    

 


