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نحو ) جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن(اتجاهات الطالبات بكلیة التربیة 
 دمج الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس العامة

  اسم الباحثة
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  المحور السابع

  التربیة الخاصة والتحدیات المستقبلیة في ظل اقتصاد المعرفة
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نحو ) جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن(ات الطالبات بكلیة التربیة اتجاه
  دمج الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس العامة

  
  إیناس أبو بكر محمد البلتاجي هالل: االسم

  أستاذ التربیة الخاصة المساعد : الوظیفة
  صعوبات تعلم: التخصص
جامعة األمیرة نورة بنت عبد - لخاصة  قسم التربیة ا–كلیة التربیة : جهة العمل

  .المملكة العربیة السعودیة-الریاض–الرحمن 
  :الملخص

     لقد جاءت فكرة البحث الحالي حول معرفة اتجاهات طالبات كلیة التربیة 
نحو دمج الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس العامة والذي أصبح 

، فكان لثورة تكنولوجیا المعلومات ضرورة حتمیة من ضروریات اقتصاد المعرفة
واالتصاالت دور الریادة وقیادة التحول الهائل في اآلونة األخیرة في جمیع 
جوانب الحیاة ومناحیها المختلفة وخاصة في مجال التربیة الخاصة واالتجاه 
العالمي نحو الدمج حیث مكن اقتصاد المعرفة اإلنسان من فرض سیطرته والذي 

ًوة المعلومات إذ أصبحت موردا أساسیا من الموارد االقتصادیة استمد قوته من ق ً
لها خصوصیتها، من حیث انتاج أنشطة التعلیم والتدریب والتعلم فضال عن 
تطویر األدوات العملیة والتقنیة التي یمكن تطبیقها مباشرة على فئات المتعلمین 

 یعطي الحیاه ذوي االحتیاجات الخاصة أثناء دمجهم في المدارس العامة بشكل
  .أكثر سهولة ومرونة

   وهدف البحث الى معرفة اتجاهات الطالبة بكلیة التربیة جامعة األمیرة نورة 
نحو دمج الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس العامة واتبع البحث 

المنهج الوصفي لقیاس االتجاهات حیث قامت الباحثة بإعداد استبیان لالتجاهات 
المكون األكادیمي واالجتماعي (فردة بعد تحكیمه وثالث مكونات  م٣٠تكون من 
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طالبة من طالبات قسم ) ٢٠٠(وأجري البحث على عینه قوامها ) والنفسي
المناهج وطرق التدریس وقسم علم النفس وقسم الطفولة المبكرة وللتحقق من 

اختبار تحلیل التباین و : فروض البحث استخدمت األسالیب اإلحصائیة
عدم وجود فروق : سطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وأظهرت النتائجالمتو

دالة إحصائیا في اتجاهات الطالبة بكلیة التربیة نحو الدمج ترجع إلى تخصص 
 –المناهج وطرق التدریس أو تخصص علم النفس أو تخصص الطفولة المبكرة 

لخاصة مع كذلك وجود اتجاهات سلبیة نحو دمج الطالب ذوي االحتیاجات ا
مناهج وطرق : (الطالب العادیین في المدارس العامة لدى الطالبات بقسم 

  ).الطفولة المبكرة - علم النفس- تدریس
Attitudes of female students in the Faculty of Education 
(Princess Nora bint Abdel Rahman University) towards 
the Inclusion of students with special needs in public 

schools  
 Abstract:  The idea of the current research on the Attitudes of 
Students of the Faculty of Education towards the Inclusion of 
pupils with special needs into public schools, has come to be 
imperative of the knowledge economy, the information and 
communication technology revolution had the leading role and 
leadership of the tremendous transformation of recent times in 
All aspects of life and its various facets, especially in the field 
of special education and the global trend towards Inclusion, 
where the human knowledge economy has enabled it to 
dominate and which derives its strength from the power of 
information as it has become an essential resource of 
economic resources, in terms of the production of education 
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and training activities Learning as well as the development of 
practical and technical tools,  that can be applied directly to 
groups of learners with special needs,  during their Inclusion 
into public schools, in a way that gives life easier and more 
flexible. The aim of the research is to know the Attitudes of the 
student in the Faculty of Education ,  Princess Nora University , 
towards the Inclusion of students with special needs in public 
schools and follow research descriptive approach to measuring 
Attitudes where a researcher has prepared a trend 
questionnaire of 30 individual arbitrations and three 
components (component Academic, social and psychological), 
research was carried out on a sample of (200) female students 
from the curricula and teaching methods section, the 
Psychology section and the Early Childhood section and to 
verify the research assumptions used statistical methods: 
analysis of variances, arithmetic averages and standard 
deviations showed Results: No statistically significant 
differences in student Attitudes in the Faculty of education 
towards Inclusion due to the specialization of curriculum and 
teaching methods or specialization of psychology or childhood 
specialization early-also there are negative Attitudes towards 
integrating students with special needs with ordinary students in 
the student public schools Section: (Curricula and teaching 
methods-psychology-Early childhood). 
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 یمثل الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة نسبة كبیرة بشكل یتعذر معه      مقدمة البحث: أوال                                
اكز التربیة الخاصة، والتي یكون عددها محدود في أغلب التحاقهم بمؤسسات ومر

األحیان مقارنة بنسبة ذوي اإلعاقة، مما یعني أن الدمج في المدارس العامة 
بأشكاله المختلفة یمكن أن یكون أحد الحلول لهؤالء الطالب المعاقین وحصولهم 

ة على نصیب عادل من التعلیم المنتظم، والذي تطور بشكل هائل في اآلون
األخیرة من خالل هیمنة المفهوم الجدید القتصاد المعرفة، والذي یدور حول 
الحصول على المعرفة والمشاركة فیها واستخدامها وتوظیفها، بهدف تحسین 

نوعیة الحیاة من خالل اإلفادة من المعارف الثریة  وثورة المعلومات واستخدام 
طالب ذوي االحتیاجات العقل البشري كرأس مال، ومن جانب آخر فإن دمج ال

الخاصة یعد أبسط حقوقهم في ظل اعالن األمم المتحدة عن حقوق ذوي اإلعاقة 
وتوفیر الوسائل التي تساعدهم على مواجهة متطلبات الحیاة والحصول على 
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المساندة الصحیة واالجتماعیة والتربویة واالقتصادیة ومساعدتهم على االندماج 
  .ت عالجیة وتأهیلیة متمیزةفي المجتمع، والحصول على خدما

     وال یزال الدعم واالهتمام بالطالب ذوي االحتیاجات الخاصة مستمرا من قبل 
القائمین على السیاسات التعلیمیة واألجهزة المعنیة في المملكة العربیة السعودیة 
من خالل تطویر البرامج والخدمات والكوادر المهنیة العاملة مع هذه الفئات وفقا 

وعة من المعاییر والمؤشرات التي تضبط الخدمات المقدمة لهم ضمن نظام لمجم
التعلیم العام، وذلك انسجاما مع االتجاهات المعاصرة إلقرار نظام الدمج بعد أن 

ساد لفترات لیست بالقلیلة نظام العزل واغفال حقوق هؤالء األفراد ظنا من 
  .المجتمعات بعدم مالئمة المدارس العادیة لهم

 االحتیاجات لذوي االجتماعي بالتمكین صیحات المناداة العالمیة ظل وفي    
 وتوماس، لوكسلي كتاب عن ردة الفعل القویة التي انبثقت ظل وفي الخاصة،

 ًوهاما ًأساسیا ًمطلبا الدمج أصبح "الدمج وبناء الخاصة التربیة هدم" عنوان تحت
 الدمج أن  باعتبار(Loxley&Thomas,2007) الخاصة الفئات لجمیع ًورئیسیا

 بالسعادة النفسیة والشعور للصحة األسمى الهدف لتحقیق الوحید السبیل هو
  .الحیاة وجودة
 فرص من الخاصة یزید االحتیاجات لذوي الحقیقي الدمج أن شك    وال

 اإلحساس إلى جودة منهم الكثیر لدى یؤدى حیث الحیاة، بجودة االستمتاع
 في الخبرة الثغرات من العدید سد في جید بشكل یسهم قد بما ذاته، بالوجود
 یعد فالدمج الجمعي، الالشعور شأن شأنه الخاصة االحتیاجات لذوي الفردیة
 في الحیاة جودة تحسین وخطط استراتیجیات لكل ًوناتجا ووسیلة وعملیة غایة

 بل الخاصة التربویة االحتیاجات فقط لذوي لیس والمتوازنة المتكاملة جوانبها
 ال متكامل كل ًمعا كالهما بل المكانة عن یغنى ال المكان أن أي ككل، جتمعللم

  )11:2010 وقندیل، الخولي. (اآلخر عن أحدهما یغنى
 ذلك فإن الخاصة التربویة االحتیاجات ذوي بدمج ینادي بأسره العالم كان ٕ   واذا

 تكمن تكان التي األفكار هدم یعني بل الخاصة بالتربیة ما یعرف هدم یعنى ال
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 فالتمثیل بهم، خاصة بمدارس عزل هؤالء في والمتمثلة الخاصة وراء التربیة
  في ضروریا كان العادي والتعلیم الخاصة التربیة في المتمثل الثنائي

 یعد لم كما الحاضر، الوقت في ًمقبوال یعد لم لكنه أهدافه حقق وقد الماضي
 )2009الخطیب،. (قائم ومستمر واقع هو بل خیارا الدمج

   والزالت نظرة المجتمع لذوي االحتیاجات الخاصة تحتاج لمزید من التوعیة 
والتثقیف حتى تتغیر تلك النظرة المتدنیة أو نظرة الشفقة الى نظرة إیجابیة تتسم 
بالعدل والمساواة واالعتراف بحقوق هؤالء األفراد ومن ثم یمكن أن یأتي أسلوب 

تشكلت وجهة نظر إیجابیة من كل المحیطین الدمج بثماره ویحقق أهدافه، طالما 
بذوي االحتیاجات الخاصة، خاصة المؤسسات التعلیمیة بمختلف أشكالها وعلى 
اختالف تخصصات أفرادها سواء أكان هذا الفرد معلمة ریاض أطفال أو معلمة 
صف أو اخصائیة نفسیة وهذه التخصصات تحدیدا ما استهدفها البحث الحالي 

یة من طالبات قسم المناهج وطرق التدریس وعلم النفس من خالل عینة قصد
  .والطفولة المبكرة باعتبارهن معلمات واخصائیات المستقبل القریب

  مشكلة البحث: ثانیا

     في التاریخ المبكر لتربیة األفراد ذوي االحتیاجات الخاصة أطلقت العدید من 
ن والعجزة وذوي التسمیات السلبیة علیهم، وشاعت بین الناس مثل المعوقی

العاهات وكان لهذه التسمیات آثار سلبیة عظیمة على رأسها تلك الوصمة 
االجتماعیة لهؤالء األفراد بالقصور والعجز، ورافقت تلك المسمیات اهمال وانكار 

  . لحقوقهم، ورفض لوجودهم اعتقادا بعدم قدرتهم على التعلم
برادلي،                      (                                              

  )٢٠٠٠السرطاوي، زیدان، وآخرون،: ترجمة-دایان، وآخرون
" المساواة والمشاركة الكاملة"م ) ١٩٨١(   ثم كان شعار العام الدولي للمعاقین 

حیث یشیر المفهومان الى مسئولیة المجتمع " مجتمع التربیة"ومن خالل مفهوم 
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" التربیة للجمیع"اصة، وجاء اإلعالن العالمي حیال أفراده ذوي االحتیاجات الخ
تنویها ألبرز سمات هذه المرحلة، والمناداة بضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لحمایة المعاقین من التمییز، وتمكینهم من الوصول لإلفادة الكاملة من مختلف 
في األنشطة والخدمات المتوفرة في المجتمع، وازداد هذا االتجاه في االنتشار 

  ) ٢٠٠٢سالمة ،. (كثیر من المجتمعات

   

   وال شك أن هناك الكثیر من التأثیرات السلبیة التي یمكن أن تتركها اإلعاقة 
ٕعلى نواحي كثیرة لدى ذوي االحتیاجات الخاصة، مثل القدرات العقلیة وامكاناتهم 

للتعلم وقدرتهم على التحصیل الدراسي، والتوافق النفسي واالجتماعي مع 
خرین، فكان البد لألسالیب التربویة الحدیثة التدخل في مواجهة تلك اآلثار اآل

السلبیة وعالج المشكالت التي یمكن أن تنجم عنها، ومن ثم تتحقق أهداف 
المجتمعات لدمج ذوي االحتیاجات الخاصة في المجتمع لیكونوا أعضاء فاعلین 

  . فیه
السعودیة أهمیة كبیرة لجمع    من جانب آخر، تولي وزارة التربیة والتعلیم 

اإلحصاءات والبیانات المیدانیة لمعرفة أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة وخاصة 
الطالب بهدف تقدیم الخدمات المناسبة لهم، وتمثل ذلك في دور إدارة التربیة 

الخاصة بالوزارة والتي تشرف على برامج ومعاهد التربیة الخاصة البالغ عددها 
 على مدینة الریاض التعلیمیة وتتطلع االدارة إلى الوصول برنامج موزعة) ٤١٩(

ًإلى جمیع المستحقین للخدمة تحقیقا الستراتیجیة الدمج التي اعتمدتها الوزارة، 
وفیما یلي احصائیة بأعداد معاهد وبرامج ومعلمین وطالب التربیة الخاصة بإدارة 

  م  )٢٠١٧- ٢٠١٦(تعلیم الریاض للعام الدراسي 
  )حصائیة ذوي االحتیاجات الخاصةإ) (١(جدول 

  أعداد  أعداد  المجموع  المدارس   المدارس   المدارس  المعاهدنوع 
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 المعلمین الطالب الثانویة المتوسطة االبتدائیة اإلعاقة

العوق 
 355 1332 28 4 5 15 4 السمعي

العوق 
 130 252 11 3 3 4 1 البصري

االعاقة 
 438 2178 61 11 18 30 2 العقلیة

 46 171 8 2 2 2 2 حدالتو

تعدد 
 56 174 8 2 2 2 2 العوق

صعوبات 
 374 4756 287 - 4 283 - التعلم

                                                                                      
  ) ٢٠١٧وزارة التعلیم السعودیة، (

رة التعلیم السعودیة یتضح    وبناءا على هذه اإلحصائیة الحدیثة الصادرة من وزا
لنا نسبة األعداد الكبیرة نسبیا من الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة بمختلف 
فئاتهم، وتوزیعهم على المعاهد والمدارس بمراحلها المختلفة على مستوى مدینة 

  .الریاض
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وعلى األخص  خریجات كلیات التربیة تحملها التي االتجاهات أن في شك    وال
المناهج وطرق التدریس وقسم علم النفس وقسم الطفولة المبكرة وقد طالبات قسم 

ال یكون لدیهن المعرفة الكافیة في كیفیة التعامل مع هذه الفئات الخاصة ومن ثم 
 العامة المدارس الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في دمج فإن اتجاهاتهن نحو

 مسؤولیة یتحملون مونفالمعل فشلها، أو العملیة هذه نجاح في كبرى لها أهمیة
 معتقداتهم فإن وبذلك الدراسیة، صفوفهم األطفال في هؤالء حاجات تعهد

 تأثیر ذات قد تكون تلك الفئات الخاصة دمج ممارسات قبول بشأن واتجاهاتهم
   .الواجب لهذا تحقیقهم درجة في

    من هنا جاءت مشكلة هذا البحث في التعرف على اتجاهات الطالبات، نحو 
في المدارس العامة، وما إذا كان من  الطالب ذوي االحتیاجات الخاصةدمج 

الممكن تطویر اتجاهاتهن نحو الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، والذي یؤثر 
وفي بشكل إیجابي علیهم من كافة الجوانب األكادیمیة واالجتماعیة والنفسیة 

   :ضوء ذلك تصاغ التساؤالت التالیة

جات الطالبات على استبیان االتجاهات نحو ما الفروق بین متوسط در -١
المكون األكادیمي والمكون النفسي والمكون (الدمج في كال من 

قسم المناهج وطرق (والتي تعزى الى نوع التخصص ) االجتماعي
 لدى عینة البحث؟) قسم الطفولة المبكرة- قسم علم النفس- التدریس

حو دمج الطالب ما اتجاهات الطالبة بقسم المناهج وطرق التدریس ن -٢
 . ذوي االحتیاجات الخاصة مع الطالب العادیین في المدارس العامة

ما اتجاهات الطالبة بقسم علم النفس نحو دمج الطالب ذوي االحتیاجات  -٣
 . الخاصة مع الطالب العادیین في المدارس العامة

ما اتجاهات الطالبة بقسم الطفولة المبكرة نحو دمج الطالب ذوي  -٤
 . لخاصة مع الطالب العادیین في المدارس العامةاالحتیاجات ا

 
   :یسعى هذا البحث إلى التحقق من الهدفین التالیین  أهداف البحث: ثالثا
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التعرف على الفروق في اتجاهات الطالبة بكلیة التربیة جامعة األمیرة نورة بنت  -١
ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس العامة عبد الرحمن نحو دمج الطالب 

المكون األكادیمي والمكون ( مكونات استبیان االتجاهات نحو الدمج على
قسم المناهج وطرق (، والتي تعزى لتخصص )النفسي والمكون االجتماعي

 ).التدریس وقسم علم النفس وقسم الطفولة المبكرة

التعرف على اتجاهات الطالبة بقسم المناهج وطرق التدریس نحو دمج الطالب  -٢
اصة مع الطالب العادیین في المدارس العامة إیجابیة أم ذوي االحتیاجات الخ

 . سلبیة
التعرف على اتجاهات الطالبة بقسم علم النفس نحو دمج الطالب ذوي  -٣

 . االحتیاجات الخاصة مع الطالب العادیین في المدارس العامة إیجابیة أم سلبیة
ب ذوي التعرف على اتجاهات الطالبة بقسم الطفولة المبكرة نحو دمج الطال -٤

 .االحتیاجات الخاصة مع الطالب العادیین في المدارس العامة إیجابیة أم سلبیة
اتجاهات طالبات :    تكمن أهمیة البحث الحالي من كونه یتناول متغیران هما أهمیة البحث: رابعا

كلیة التربیة ودمج ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس العامة، وفیما یلي 
  :من الناحیة النظریة والتطبیقیةتوضیح ألهمیة البحث 

  :األهمیة النظریة  -أ 
 :          تكمن األهمیة النظریة للبحث فیما یلي

یتناول البحث متغیري اتجاهات الطالبة ودمج الطالب ذوي االحتیاجات  - ١
الخاصة في المدارس العامة، وهناك حاجة ماسة لبحث هذه المتغیرات 

من كلیة التربیة جامعة األمیرة ودراستها لدى الطالبات المتوقع تخرجهن 
  .نورة بنت عبد الرحمن

معرفة وفهم العالقة بین اتجاهات الطالبة بقسم المناهج وطرق التدریس  - ٢
وقسم علم النفس وقسم الطفولة ودمج الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة 
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في المدارس العامة، مما قد یسهم في تعدیل االتجاهات السلبیة وتغییر 
 .نحو الطالب ذوي االحتیاجات الخاصةنظرة المجتمع 

 .ما یضیفه البحث الحالي للتراث العلمي في مجال التخصص - ٣
عینة البحث الكلیة من طالبات الجامعة وهي تمثل شریحة مجتمعیة  - ٤

هامة، حیث تشتمل على طالبات كال من قسم المناهج وطرق التدریس 
خصائیة لتصبح معلمة صفوف أولیة وطالبات قسم علم النفس لتصبح ا

نفسیة وطالبات قسم الطفولة المبكرة لتصبح معلمة ریاض أطفال ویمكن 
اعتبارهن من حیث مكانتهن اللصیقة بالعملیة التعلیمیة، وأوضاعهن 

الوظیفیة على تنوعها واختالفها، عامل هام ومؤثر في تطویر ومساندة 
 .  االتجاهات الحدیثة نحو الدمج

 :األهمیة التطبیقیة  - ب 
قد تساهم نتائج البحث الحالي في تغییر نظرة معلمة الصف العادي  - ١  :األهمیة التطبیقیة للبحث فیما یلي       تكمن 

واخصائیة علم النفس ومعلمة الطفولة المبكرة نحو أسلوب الدمج وتحمل 
  .مسؤولیة تعلیم وتلبیة حاجات الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة

لین نحو توفیر نظم للدعم  قد توجه نتائج البحث الحالي اهتمام المسئو - ٢
 .اإلداري والتنظیمي والتدریبي للطالبات بجمیع أقسام كلیة التربیة

قد تساهم نتائج البحث الحالي في تقبل معلمات واخصائیات المستقبل  - ٣
لعملیة الدمج والتي تساعد بدورها في إتاحة الفرصة لتدریب الطالب 

عملیة التخاطب ذوي االحتیاجات الخاصة على التفاعل االجتماعي و
 .اللغوي بینهم، وغیرها الكثیر من الفوائد التي یجنونها من عملیة الدمج

قد توجه نتائج البحث الحالي للتعاون بین جمیع أطراف العملیة التربویة  - ٤
ًودعمهم لبعضهم بعضا وتوكید قیمة المهارات المهنیة واكتساب 

التخطیط المعلمات واالخصائیات على اختالف تخصصاتهم، لمهارات 
في العمل التربوي والعمل الجماعي في المدارس العامة التي تطبق 

 .أسلوب الدمج
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من الممكن أن تفید نتائج البحث في تطویر مناهج أقسام كلیات التربیة  - ٥
بحیث تتناول موضوع الدمج وتقبل الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، 

 .في العدید من المقررات ولیس مقرر مفرد
 .دة من نتائج البحث كأساس لمزید من األبحاث بالمجالیمكن االستفا - ٦
قسم المناهج وطرق (   اقتصر البحث على اتجاهات الطالبة بكلیة التربیة   :الحدود الموضوعیة  :   اقتصرت حدود البحث على الحدود التالیة  حدود البحث: خامسا

ت ودمج الطالب ذوي االحتیاجا) التدریس وقسم علم النفس وقسم الطفولة
  . الخاصة في المدارس العامة

   اقتصر البحث على عینة من االناث من طالبات جامعة األمیرة نورة بنت عبد   :الحدود المكانیة
الرحمن، كلیة التربیة، قسم المناهج وطرق التدریس وقسم علم النفس وقسم 

  .الطفولة المبكرة
اءات البحثیة خالل الفصل الدراسي  تم تطبیق أدوات البحث واستكمال اإلجر    :الحدود الزمانیة

  ). ه١٤٣٨- ١٤٣٧(الثاني من العام الجامعي 
بأنه ) ٢٠١٢(عرفته عبید : االتجاه نحو المعاقین: (Attitude)االتجاه   -أ   تحدید مصطلحات البحث اجرائیا: سادسا

المفهوم الذي یعبر عن محصلة استجابات الفرد من حیث القبول أو 
  . األشخاص المعاقینالرفض نحو موضوع یكون محوره

الدرجة التي تحصل علیها الطالبة على أداة : وتعرفه الباحثة اجرائیا بأنه
لتعبر ) استبیان االتجاهات نحو الدمج(البحث التي أعدت من قبل الباحثة 

عن حالتها وأفكارها حول دمج الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في 
 . المدارس العامة

جرائیا بأنه وضع الطالب ذوي االحتیاجات یعرف ا: (Inclusion)الدمج   -ب 
الخاصة في المدارس العامة لیتلقوا مجموعة من البرامج التربویة 

 .واألكادیمیة والنفسیة واالجتماعیة
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تعرف اجرائیا بأنها الطالبة الملتحقة بقسم المناهج وطرق التدریس : الطالبة  - ج 
عة األمیرة نورة وقسم علم النفس وقسم الطفولة المبكرة بكلیة التربیة جام

بنت عبد الرحمن ویتوقع تخرجها بعد انجاز مقررات القسم الملتحقة به لمدة 
 .لتصبح معلمة) منتظمة(أربع سنوات 

): Student with Special Needs(الطالب ذو االحتیاجات الخاصة   -د 
 یختلف اختالفا جوهریا عن الطالب العادي یعرف اجرائیا بأنه الطالب الذي

Normal Student أو الطالب المتوسط Average Student  من حیث
القدرات العقلیة، أو الجسمیة، أو الحسیة، أو من حیث الخصائص 

ًالسلوكیة، أو اللغویة أو التعلیمیة إلى درجة یصبح ضروریا معها تقدیم  ُ
. خدمات التربیة الخاصة والخدمات المساندة لتلبیة الحاجات الفریدة لدیه

والشئون االجتماعیة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج مجلس وزراء العمل (
 )٢٠٠١العربي، 

تعرف اجرائیا بأنها مؤسسة نظامیة اجتماعیة تربویة : المدرسة العامة  - ه 
ّأنشأتها الحكومة، للعمل على تربیة األفراد واعدادهم في إطار معین من  ٕ

 .البرامج والمناهج المحددة
      أصبحت قضیة الدمج من أهم القضایا المحوریة في كل المجتمعات التي   متغیر الدمج:    أوال  قةاإلطار النظري والدراسات الساب: سابعا

تعبر عن مستوى تحضر األمة وقبول الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة مع 
أقرانهم العادیین، وبخاصة بعد حدوث التطور المعرفي الهائل الذي ساد 

جعل العالم كله قریة صغیرة منفتحة المجتمعات والدول من مشرقها لمغربها و
على بعضها بصورة أكثر سهولة وأقل تعقیدا من ذي قبل، فتحولت المجتمعات 

ًإلى مجتمعات معلوماتیة یعتمد اقتصادها ورفاهیة شعوبها اعتمادا كبیرا على  ً
تقنیات المعلومات، وتجلى ذلك في سرعة الحصول على المعلومات ودقتها، 

ت العالمیة وشبكات خدمات المعلومات التي جمعت فظهرت بنوك المعلوما
المعرفة اإلنسانیة ونتاج الفكر اإلنساني ووضعتها في متناول العلماء والباحثین 

  .وطلبة العلم
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    ویمثــــــــل الــــــــدمج إحــــــــدى الطــــــــرق الحدیثــــــــة التــــــــي یــــــــتم بهــــــــا تقــــــــدیم أفــــــــضل 
ــــــــــــــــــي یحتاجهــــــــــــــــــا الطــــــــــــــــــالب ذوي االحتیاجــــــــــــــــــات  الخــــــــــــــــــدمات التربویــــــــــــــــــة الت

ــــــــي ــــــــد اهــــــــتم الخاصــــــــة، والت ــــــــدا، وق ــــــــة تقیی ــــــــات التعلیمی ــــــــي أقــــــــل البیئ ــــــــوفر ف ً تت
المـــــــــسؤولین فــــــــــي اآلونــــــــــة األخیــــــــــرة بـــــــــدمج ذوي االحتیاجــــــــــات الخاصــــــــــة مــــــــــع 
ًاألطفـــــــــال العـــــــــادیین نتیجـــــــــة إلدراكهـــــــــم بـــــــــأن كثیـــــــــرا مـــــــــن احتیاجـــــــــاتهم یمكـــــــــن 
تحقیقهـــــــــــــا فـــــــــــــي المـــــــــــــدارس العادیـــــــــــــة، حیـــــــــــــث أشـــــــــــــارت بعـــــــــــــض الدراســـــــــــــات 

ن بعـــــــــض األنـــــــــشطة والتأكیـــــــــد الحدیثـــــــــة إلـــــــــى ضـــــــــرورة الـــــــــدمج لالســـــــــتفادة مـــــــــ
ـــــــــــى  ـــــــــــي مدرســـــــــــة واحـــــــــــدة مـــــــــــع األســـــــــــویاء حت ـــــــــــوا ف ـــــــــــى ضـــــــــــرورة أن یكون عل
یـــــــــــــــستطیعوا التفـــــــــــــــاهم معهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل التواجـــــــــــــــد معهـــــــــــــــم بـــــــــــــــالطرق 

  .   الصحیحة
دمـــــــــــج ذوي االحتیاجـــــــــــات الخاصـــــــــــة فـــــــــــي العملیـــــــــــة : ویقـــــــــــصد بالـــــــــــدمج   

التعلیمیــــــــــة العامــــــــــة، ویعتبــــــــــر الطــــــــــالب فــــــــــي حالــــــــــة دمــــــــــج عنــــــــــدما یقــــــــــضون 
ــــــــــــصف العــــــــــــادي، أي جــــــــــــزء مــــــــــــن  ــــــــــــرانهم فــــــــــــي ال الیــــــــــــوم الدراســــــــــــي مــــــــــــع أق

ویتمیـــــــــــــز برنـــــــــــــامج الـــــــــــــدمج النمـــــــــــــوذجي بـــــــــــــأن األطفـــــــــــــال ذوي االحتیاجـــــــــــــات 
ـــــــــــة جنبـــــــــــا  ـــــــــــشاطات اجتماعی ـــــــــــشاركون ن ـــــــــــصف العـــــــــــادي ی ـــــــــــي ال ًالخاصـــــــــــة ف
ًإلــــــــى جنـــــــــب مـــــــــع الطـــــــــالب العـــــــــادیین، وعـــــــــادة مـــــــــا یتلقـــــــــون تعلیمـــــــــا إضـــــــــافیا  ً
خـــــــــــارج الـــــــــــصف العـــــــــــادي مـــــــــــن قبـــــــــــل معلـــــــــــم خـــــــــــاص مثـــــــــــل معلـــــــــــم غرفـــــــــــة 

  (Lewis&Doolag, 1987) المصادر
 العام التعلیم مدارس تشتمل أن ضرورة على تؤكد عملیة :بأنه الدمج ویعرف   

 أو اإلعاقة أو الموهبة أو الذكاء عن النظر بغض الطالب جمیعا على وفصوله
  القریوتي، وآخرون،(.للطالب الثقافیة والخلفیة واالجتماعي االقتصادي المستوى
  )32 ص :٢٠٠٨

 األطفال مع المعاق الطفل التحاق أنه :الدمج وآخرون منصور عرف حین في
 (.مشتركة تعلیمیة برامج یتلقون حیث الوقت، طوال العادیة الفصول في العادیین
 )  ٣١٢ ص :٢٠١٢ وآخرون، منصور
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الدمج  األخرى مع مصطلح المصطلحات من    ولقد تداخلت العدید
"Inclusion" التعلیمي  كالدمج مترادف، بشكل"Mainstreaming " والتكامل
"Integration" المصطلحات، فالدمج تلك بین واضح تباین هناك إال أن 

 أي العادیة المدارس في الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال تعلیم یعني التعلیمي
 االحتیاجات لذوي طبیعیة بیئة توفیر ذلك یتضمن بحیث التعلیمي توحید المسار

 التكامل أما ،):1987 الشخص. (العادیین من األطفال همأقران مع الخاصة
 في العادیین الخاصة وأقرانهم االحتیاجات ذوي األطفال بین الجمع فیعني

  .الوقت لبعض المختلفة األنشطة
 (Black et al, 2007)الشامل والدمج التكامل بین الفرق یتضح  وهنا ، 

 الدمج بیئة خلق بالضرورة یعني ال البدني ولكنه بجانبه الدمج یتضمن فالتكامل
 بجانب ذو االحتیاجات الخاصة الطفل یتعلم أن یمكن التكامل ففي الشامل،
 العادي الطفل بها المكلف بالمهام ًتماما مرتبطة غیر مهام في العادي الطفل
 الدمج عملیة من والمستهدف الطرفین بین المنشود والوئام الود الذي یجعل األمر
 وهدفه معناه في فالدمج ولذلك) 14:2010 وقندیل، وليالخ. (مضمون غیر

 بمدرسة في فصل دراسي الخاصة االحتیاجات ذو الطالب وضع یعني الحقیقي
 المتاحة األنشطة كافة في الفعلیة بالمشاركة له السماح مع منتظم بشكل عامة

 المخصص الفردي التربوي البرنامج مع یتماشى بشكل العادي الطفل بینه وبین
  (Fitzpatrick &Ryan, 2001:3) .له

   ومع انتشار مفهوم الدمج كاتجاه حدیث في التربیة الخاصة، ومن خالل 
ً، والتوجه السائد حالیا وانطالقا من أهمیة هذا الموضوع، "مجتمع للجمیع"مفهوم  ً

تم إعداد هذا البحث الستعراض الجوانب النظریة التي یمكن أن تسهم في 
بل أبنائنا من ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس التخطیط الجید لمستق

العامة،  ووضع الخطط التربویة والتعلیمیة المناسبة ألقسام كلیات التربیة 
المختلفة ضمن معرفة نوع أو طبیعة االتجاهات لدى الطالبات، ومن ثم وضع 
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خطط لتطویر اتجاهات المعلمین واالخصائیین بكلیات التربیة  نحو مشاركة 
   . ب ذوي االحتیاجات الخاصة زمالئهم من الطالب العادیینالطال

    وال یمكن ألسلوب الدمج أن ینجح إال إذا تضافرت الجهود المخلصة الرسـمیة 
وغیــر الرســمیة وتــوافرت الــشروط الالزمــة التــي مــن أهمهــا خلــق اتجاهــات إیجابیــة 

صائیین فـي عند طالب الجامعات وبخاصة طالب كلیات التربیة والمعلمین واالخ
المـــدارس العامـــة والمـــدارس التـــي تطبـــق أســـلوب الـــدمج بـــشكل خـــاص، والمجتمـــع 

  .والطالب العادیین بشكل عام
  ):٢٠٠٨الروسان،(ویحقق الدمج مجموعة من األهداف هي 

إزالة الوصمة المرتبطة ببعض الفئات الخاصة، وتخفیف اآلثار السلبیة  .١
ویهم، المرتبطة بمصطلح االجتماعیة لدى بعض فئات التربیة الخاصة وذ

  .اإلعاقة سواء أكانت عقلیة أو سمعیة أو بصریة أو حركیة

زیادة فرص التفاعل االجتماعي بین األطفال العادیین وغیر العادیین، سواء  .٢
أكان ذلك في غرفة الصف أو في مرافق المدرسة األخرى وما تتضمنه من 

 .ألطفال العادییننشاطات تعمل على زیادة تقبل األطفال غیر العادیین ل
توفیر فرص تربویة مناسبة للتعلم من خالل زیادة فرص التفاعل الصفي بین  .٣

الطالب العادیین وغیر العادیین، حیث تعمل األنشطة الصفیة والممثلة في 
أسالیب التدریس المختلفة وأسالیب التقویم على زیادة فرص التعلم الحقیقي 

 .لدیهم
بیة الخاصة، من السلبیة الى اإلیجابیة، تعدیل االتجاهات نحو فئات التر .٤

وخاصة االتجاهات المرتبطة بالرفض وعدم التعاون لكال من اإلدارة والمعلمین 
 .والطالب

توفیر الفرص التربویة ألكبر عدد ممكن من فئات التربیة الخاصة من  .٥
الموهوبین، وذوي اإلعاقة العقلیة البسیطة، والمكفوفین، والصم، وذوي 
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لم إذ ال تتوفر لكل هذه الفئات الخدمات التربویة في المراكز أو صعوبات التع
 .المدارس الخاصة بهم حیث تقبل نسبة بسیطة منهم

مؤسسات التربیة / توفیر الكلفة االقتصادیة العالیة الالزمة لفتح مراكز .٦
الخاصة، التي تتضمن البناء المدرسي والعاملین من اخصائیین ومعلمین 

 .  لتجهیزات المدرسیةومواصالت، فضال عن ا
   ومن أجل توفیر فرص تربویة متكافئة لجمیع الطالب بما یكفل تحقیق هدف 
ًالدمج كامال، وشامال دون وجود أي سلبیات، یجب أن یكون هناك تعاون تام  ً

  .وتنسیق بین معلمي ذوي االحتیاجات الخاصة ومعلمي العادیین وتوحید جهودهم
ن استیفائها لتحقیق النجاح بموضوعیة وهي    وللدمج عدة متطلبات البد م

  ):٢٠٠٠الخشرمي، (
توفیر الدعم النظامي والقانوني لضمان التعلیم الشامل لألطفال ذوي  -١

  .االحتیاجات الخاصة في المدارس العامة
التخطیط المسبق للدمج وتحدید أهدافه والفئات التي سیشملها ونوع  -٢

  .الدمج الذي سیتم تنفیذه
ًم للبیئة المدرسیة التي سیتم تطبیق الدمج بها انطالقا من االختیار المالئ -٣

 .حاجات األطفال الذین سیتم دمجهم
 .توفیر مصادر الدعم والمساندة المادیة والبشریة للمدرسة -٤
االختیار المالئم لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة الذین ینوي إدماجهم  -٥

ًللتأكد من إمكانیة استفادتهم أكادیمیا واجتماعیا  ً وانفعالیا من البرنامجً
كما یجب التأكد من أن األطفال الذین تم اختیارهم لیتم إدماجهم ال یحتاجون 

إلى درجة عالیة من الرعایة واالهتمام، فالحاالت البسیطة والمتوسطة 
 .ًاإلعاقة هي األكثر مناسبة للدمج خاصة بین األطفال المعاقین عقلیا

سیتعاملون مع األطفال ذوي االختیار المناسب للمعلمین الذین  -٦
االحتیاجات الخاصة بغض النظر عن كونهم معلمي تربیة خاصة أم معلمي 

 .فصول عادیة
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التهیئة المسبقة لجمیع العاملین في المدرسة لألطفال العادیین وأولیاء  -٧
أمورهم من خالل الشرح وعرض األفالم والصور والزیارات المتبادلة بین 

 .عادییناألطفال العادیین وغیر ال
التعاون مع أولیاء أمور األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة لكي یشاركوا  -٨

 .في المراحل المختلفة للبرامج
توفیر األدوات والوسائل واالحتیاجات المختلفة التي تدعم خطط الدمج  -٩

ٕفي المدارس العادیة واجراء التعدیالت الالزمة في المدرسة والفصول 
 .والمناهج قبل البدء بالتنفیذ

توفیر نظام تسجیل مستمر لقیاس مدى نمو الطالب في مختلف  - ١٠
 .الجوانب

   ومن أجل التأسیس لتطبیقات حقیقیة لإلدماج األكادیمي الفاعل، وتفعیال أیضا لما 
جاء في قرارات االتفاقیة الدولیة لحقوق األشخاص ذوي االعاقة التي صدرت عام 

لتربویة في الوالیات المتحدة األمریكیة م، فقد بادرت بالفعل العدید من الجهات ا٢٠٠٦
ودول أوروبا وآسیا بإعادة النظر بالتطبیقات القائمة لدمج الطالب ذوي االعاقة، 
وتأسیس معالم جدیدة للتعامل مع مناهج التعلیم العام بما یتیح المشاركة الحقیقیة 

 )٢٠١٢الخشرمي،. (للطالب ذوي االعاقة بتلك المناهج
     

 تلك المناهج مع حاجات الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة ینبغي    ولكي تتناسب
لمتخذي القرار حول المناهج التي سیتم استفادة الطالب منها العمل على تحدید اآللیة 
التي ستتبع لتطویع المناهج العامة بما یتناسب وحاجات الطالب الفردیة، والدور الذي 

ك المناهج بما یتناسب مع االختالفات بین ینبغي أن یضطلع به المعلم العادي لتطویع تل
التالمیذ، حیث لم تعد مهمة تعلیم الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة قاصرة على معلم 

  .     التربیة الخاصة فقط كما كان من قبل
  
  متغیر ذوي االحتیاجات الخاصة: ثانیا
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حتیاجات     اشارت العدید من االبحاث الى ضرورة بناء مهارات االفراد ذوي اال
الخاصة من خالل تحسین الكفاءة الذاتیة وتحسین وتطویر خیارات الفرد 

المستقبلیة من خالل تفرید التعلیم وتصمیم طرق متنوعة بحسب احتیاجات األفراد 
المختلفة، وتأتي الخطوة االولى لسد هذه الفجوة من خالل توفیر خیارات متعددة 

دیثة، حیث یعد التغییر في الممارسات الكتساب المعرفة وباستخدام التقنیات الح
التعلیمیة مطلب ضروري وهام كما یعتبر مسؤولیة تقع على عاتق الجمیع في 

المجتمع التربوي، وبالنظر في االحصائیات العالمیة والمحلیة لنسب اإلعاقة نجد 
  :التالي

بالعالم  األشخاص ذوي اإلعاقة نسبة: اإلحصائیات العالمیة •
)١٥.% (  

بالمملكة  نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة: ت المحلیة اإلحصائیا •
 .ملیون معاق) ١.٥(العربیة السعودیة 

متاح على ) ٢٠١٦موقع البوابة االلكترونیة لوزارة الصحة السعودیة،(
/2016/healthDay/HealthAwareness/sa.gov.moh.www://https

aspx.03-12-2016-HealthDay/Pages 
   

موقع األمانة العامة للتربیة :  وفیما یلي تعریف ألنواع االعاقات المختلفة
   se/sa.gov.moe.www://http  ) ٢٠١٤(الخاصة، 

  
شیر إلى جوانب قصور ملموسة في األداء الوظیفي حالة ت: اإلعاقة الفكریة

الحالي للفرد، وتتصف الحالة بأداء عقلي أقل من المتوسط بشكل واضح یكون 
ًمتالزما مع جوانب قصور في مجالین أو أكثر من مجاالت المهارات التكیفیة 

تخدام التواصل، العنایة الذاتیة، الحیاة المنزلیة، المهارات االجتماعیة، اس: التالیة
المصادر المجتمعیة، التوجیه الذاتي، الصحة والسالمة، المهارات األكادیمیة 
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الوظیفیة، وقت الفراغ ومهارات العمل، ویظهر التخلف العقلي قبل سن الثامنة 
  .عشرة

 هو وجود أكثر من اعاقة لدى التلمیذ من االعاقات المصنفة :تعدد االعاقات
م وكف البصر، أو التخلف العقلي ضمن برامج التربیة الخاصة مثل الصم

الخ، تؤدي إلى مشاكل …والصمم، أو كف البصر والتخلف العقلي والصمم
تربویة شدیدة وال یمكن التعامل معها من خالل البرامج التربویة المعدة خصیصا 

  .لنوع واحد من أنواع االعاقة
یع جم-من الناحیة اإلجرائیة -  مصطلح عام تندرج تحته :اإلعاقة السمعیة

الفئات التي تحتاج إلى برامج وخدمات التربیة الخاصة بسبب وجود نقص في 
 .الصم، وضعاف السمع: القدرات السمعیة، والتصنیفات الرئیسة لهذه الفئات هي

جمیع - من الناحیة اإلجرائیة -مصطلح عام تندرج تحته : اإلعاقة البصریة
 بسبب وجود نقص في الفئات التي تحتاج إلى برامج وخدمات التربیة الخاصة
المكفوفون، وضعاف : القدرات البصریة، والتصنیفات الرئیسة لهذه الفئات هي

 .البصر
 هي اضطرابات في واحدة أو أكثر من العملیات النفسیة :صعوبات التعلم

األساسیة التي تتضمن فهم واستخدام اللغة المكتوبة أو اللغة المنطوقة والتي تبدو 
اإلمالء، والتعبیر، (والتفكیر والكالم، والقراءة، والكتابة في اضطرابات االستماع 

، والریاضیات والتي ال تعود إلى أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي )والخط
  .أو البصري أو غیرها من أنواع العوق أو ظروف التعلم أو الرعایة األسریة

 على القیام هي اعاقة تحرم التلمیذ من القدرة: االعاقات الجسمیة والصحیة
بوظائفه الجسمیة والحركیة بشكل عادي مما یستدعي توفیر خدمات متخصصة 
تمكنه من التعلم، ویقصد باإلعاقة هنا أي إصابة سواء كانت بسیطة أو شدیدة 
تصیب الجهاز العصبي المركزي أو الهیكل العظمي أو العضالت أو الحاالت 

  .الصحیة التي تستدعي خدمات خاصة
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هي اضطرابات ملحوظة في النطق أو الصوت أو الطالقة : واصلاضطرابات الت
الكالمیة أو تأخر لغوي أو عدم نمو اللغة التعبیریة أو اللغة االستقبالیة األمر 

 .الذي یجعل الطفل بحاجة إلى برامج عالجیة أو تربویة خاصة
ً شهرا ومن ٣٦ هو اضطراب یحدث لدى الطفل قبل بلوغه سن :اضطراب التوحد

 : ه األساسیة ما یليمظاهر
اإلخفاق في تنمیة القدرة على الكالم والتحدث، وعدم القدرة على استخدام ما -ا

  . ًتعلــمه أو ما هو موجود لدیه أصال للتواصل الطبیعي مع اآلخرین
  . االنطواء واالنعزال وعدم المقدرة على تكوین عالقات عادیة مع اآلخرین-ب
  . ومتكررة بشكل واضحوجود سلوكیات نمطیة غیر هادفة- ج

 قدرة بارزة أو استعداد متمیز في مجال أو أكثر من مجاالت :الموهبة والتفوق
الذكاء، أو التفكیر اإلبداعي، أو التحصیل الدراسي، أو المهارات والقدرات 
الخاصة كالخطابة، والشعر، والرسم، واألشغال الیدویة، والریاضة البدنیة، 

وغالبا ما یكون أداء التلمیذ المتفوق . الخ...ة القیادیةوالتمثیل المسرحي، أو القدر
والموهوب في المجاالت السابقة متمیزا عن زمالئه الذین یماثلونه في العمر 

  .الزمني
  متغیر االتجاهات نحو الدمج: ثالثا

أنــه اســتعداد نفــسي أو تهیــؤ عقلــي عــصبي مــتعلم لالســتجابة :     یقــصد باالتجــاه
نحو أشخاص أو أشیاء أو موضوعات أو ) لقبول أو الرفضا(الموجبة أو السالبة 

  ) ١٩٩٧زهران،. (مواقف جدلیة في البیئة التي تستثیر هذه االستجابة
 أم كانـت ًسـلبا الـشخص لـدى معرفیة تقییمات :بأنها ًأیضا    وتعرف االتجاهات

مـا  بیانـات أو مـا شـيء تجـاه للفعـل ومیـول وجدانیـة انفعالیـة مـشاعر إیجابـا،
)(Boone&Kuttz2002:281  

 العوامـل والمتغیـرات والمعتقـدات مـن بالعدیـد مـا موضـوع نحـو االتجـاه    ویتـأثر
 . (اإلعـالم ووسـائل والثقافـة المرجعیـة والجماعـات األقران اآلباء وجماعات وآراء
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(Park & Chitiyo, 2011 ، (Williams &Ayers, 1999)،  (Shank, 
2002), (Blackwell, et al. 2001)  

 أو موضوع حیال الفرد اتجاهات كبیرة وبنسبة تحدد ومتغیرات عوامل میعهاوج
 بین التفاعل على ًبناء تتكون واتجاهاتهم األشخاص آراء أن شك فال ما، أمر

 ومواجهات الماضي فخبرات یعیشون فیها، التي والبیئة الماضیة الخبرة
  المستقبلیة، االتجاهات كبیرة بصورة تشكل الحاضر وصراعات

 : مكونات االتجاهات
 :لالتجاهات ثالثة مكونات أساسیه هي

هو معلومات وحقائق تكون لدى الفرد عن موضوع : المكون المعرفي العقلي 
االتجاهات وأن عملیة تفضیل موضوع على آخر تتطلب عادة بعض العملیات 

 )كالفهم واالستدالل والحكم(العقلیة 
 مشاعر الحب والكراهیة التي یواجهها هو عباره عن: المكون االنفعالي العاطفي 
 .الفرد نحو موضوع االتجاه

تعمل االتجاهات هنا كمحركات وموجهات للسلوك : مكون النزعة الى الفعل
 .االنساني

فاذا كان الفرد یحمل االتجاهات اإلیجابیة نحو موضوع االتجاه تدفعه هذه 
 یحمل اتجاهات االتجاهات الى العمل بشكل ایجابي والعكس من ذلك اذا كان

مرعي، . (سلبیه تدفعه الى العمل بشكل سلبي تجاه هذا العمل أو الموضوع 
 ).١٩٨٢بلقیس ،

   ونالحظ أن لالتجاهات اإلیجابیة نحو األشخاص المعوقین دور هام في 
التغلب على المشكالت التي یمكن أن یواجهونها نتیجة اإلعاقة أما االتجاهات 

صیة الفرد وعلى حالته النفسیة وعلى مدى تقبله السلبیة فإنها تؤثر على شخ
للتفاعل مع اآلخرین وعلى مدى اقباله على التعلیم والتعلم فاالتجاهات السلبیة 

حلمي، . (تكون عامال معوقا لالستقرار النفسي ولإلقبال على التعلیم والتعلم
١٩٨٥( 



           عدد خاص بأبحاث المؤتمر مجلة جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة                
  

 ٢٨٠

 ومعلمات معلمي اهاتاتج: (بعنوان) ٢٠١٤النجار، الجندي،(دراسة      :الدراسات السابقة
 في المعاقین دمج نحو الخلیل جنوب / تربیة وتعلیم مدارس في األساسیة المرحلة
 اتجاهات على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت) نظرهم من وجهة مدارسهم
 دمج نحو جنوب الخلیل وتعلیم تربیة مدارس في األساسیة المرحلة معلمي

 التحقق بعد الدراسة أداة تطبیق تم هدافاأل هذه ولتحقیق مدارسهم، في المعاقین
 اختیارهم تم ومعلمة، معلما )222( من مكونة عینة على وثباتها، من صدقها

 الدنیا األساسیة المرحلة ومعلمات معلمي من العشوائیة الطبقیة العینة بطریقة
 معلمي اتجاهات نتائج الدراسة أن أظهرت وقد .العلیا األساسیة والمرحلة
 نحو دمج الخلیل جنوب وتعلیم تربیة مدارس في األساسیة مرحلةال ومعلمات
 وجود عدم النتائج أظهرت كما .متوسطة عام بشكل كانت مدارسهم في المعاقین

 معلمي اتجاهات في (0.05) داللة مستوى عند داللة إحصائیة ذات فروق
 الجنس متغیر حسب الخلیل جنوب تربیة وتعلیم مدارس في األساسیة المرحلة
  .الخبرة وسنوات االجتماعیة والحالة العلمي والمؤهل
 نحو االبتدائیة المدارس معلمي اتجاهات: "بعنوان) ٢٠١١أبو الفتوح، (ودراسة 

العامة  المدارس أقرانهم العادیین في مع )الذاتویین األطفال(األوتیزم  أطفال دمج
 طبیعة ىعل التعرف وهدفت إلى )المتغیرات بعض ضوء في دراسة سیكولوجیة(

 مع أقرانهم في األوتیزم أطفال دمج نحو االبتدائیة المدارس معلمي اتجاهات
 بعض ضوء في االتجاهات هذه طبیعة على التعرف وكذلك العامة المدارس

 اإللمام األوتیزم، بأطفال المرتبطة المعرفیة اإللمام بالجوانب( المتغیرات
أطفال األوتیزم، الجنس،  لةحا تحسین في الفعالة التعلیمیة باالستراتیجیات

 نحو المعلمین التجاهات مقیاس الباحث واستخدم) الدراسي، التخصص المؤهل
 عینة على تطبیقیه تم حیث العامة المدارس أقرانهم في مع أطفال األوتیزم دمج

 المنهج وباستخدام معلمة،) 38( و معلم )22( :معلما )60( قوامها إجمالیة
 سلبیة اتجاهاتها كانت العینة أفراد من % )85( أن إلى الباحث توصل الوصفي
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 على تؤثر الدراسة لم هذه في المنتقاة وأن المتغیرات األوتیزم أطفال نحو دمج
  .االتجاهات هذه

التي هدفت للتعرف على اتجاهات مدیري )  ٢٠٠٨القریوتي، وآخرون،(ودراسة 
ة في مؤسسات ومعلمي المدارس نحو الدمج التربوي لذوي االحتیاجات الخاص

) ١٨٣(مدیرا و) ٤٧: (فردا) ٢٣٠(التعلیم العام، حیث تكونت عینة الدراسة من 
معلما حیث أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائیا بین اتجاهات المدراء  

والمعلمین على جمیع محاور األداة، وعدم وجود فروق دالة احصائیا في 
 لمتغیر سنوات الخبرة، في حین كانت االتجاهات بین المعلمین والمعلمات تعزى

اتجاهات المعلمین الذین یعملون مع ذوي االحتیاجات الخاصة أفضل من 
  . المعلمین الذین ال یعملون مع  ذوي االحتیاجات الخاصة

اتجاهات المعلمین حول دمج الطلبة (بعنوان ) ٢٠٠٧( و دراسة الصمادي 
) ة العادیین في محافظة عرعرالمعاقین في الصفوف الثالثة األولى مع الطلب

والتي هدفت للتعرف على اتجاهات معلمي الصفوف الثالثة األولى نحو دمج 
وقام بتوزیع ، الطلبة المعاقین مع الطلبة العادیین في الصفوف الثالثة األولى

استبیان یقیس اتجاهات المعلمین نحو دمج الطلبة المعاقین مع الطلبة العادیین، 
اسة من المعلمین الذین یدرسون الصفوف الثالثة األولى في وتكون مجتمع الدر

مدینة عرعر، وتوصلت النتائج إلى وجود اتجاهات إیجابیة لدى المعلمین نحو 
الدمج، وأن هناك فروق في االتجاهات على المكونات التي یحتویها االستبیان 

   .إال أن هذه الفروق لم تكن دالة إحصائیا

 اتجاهات على التعرف إلى هدفت والتي (Dupoux , etal,2005) ودراسة
 عینة الدراسة من وتكونت العادیة المدارس في المعاقین دمج المعلمین نحو

 من أكثر أن عن النتائج وأسفرت المرحلة الثانویة في ومعلمة معلما) ٢١٦(
 في دمج المعاقین نحو سلبیة اتجاهاتهم الدراسة كانت عینة من ) %٨٠(

 .العادیة المدارس
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بعنوان أثر دراسة مسارات التخصص على اتجاهات ) ٢٠٠٣عمایرة، (ودراسة 
طلبة التربیة الریاضیة نحو دمج التالمیذ المعاقین في درس التربیة الخاصة والتي 

هدفت للتعرف على اتجاهات طلبة الكلیة الریاضیة بجامعة الیرموك نحو دمج 
) ٢٦٠(نت عینة الدراسة من التالمیذ المعاقین في دروس التربیة الریاضیة، تكو

،وتم استخدام مقیاس اتجاهات معلمي ) اناث١٥٠ذكور،١١٠(طالبا وطالبة 
التربیة الریاضیة نحو دمج الطالب المعاقین في درس التربیة الریاضیة، وقد 

أظهرت النتائج أن اتجاهات طلبة كلیة التربیة الریاضیة بصفة عامة تتسم 
اللة احصائیة في االتجاهات لدى أفراد عینة بالسلبیة، كذلك وجود فروق ذات د

الدراسة تعزى لمتغیرات المستوى الدراسي، ومسارات التخصص، واالعاقة، في 
حین أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في االتجاهات لدى 

 .أفراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر الجنس
لمي الصف نحو دمج التالمیذ بعنوان اتجاهات مع) ٢٠٠٣جوارنة، (وفي دراسة 

ذوي االحتیاجات الخاصة في الصفوف األربعة األولي والتي هدفت الى التعرف 
على اتجاهات معلمي الصف نحو دمج التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة في 

تبعا لمتغیرات . الصفوف األربعة األولي في المدارس الحكومیة في محافظة اربد
لمي، وسنوات الخبرة، تكونت عینة الدراسة من الجنس، العمر، المؤهل الع

تم استخدام مقیاس اتجاهات )  معلمة٢٤١ معلما و٢٧٤(معلما ومعلمة ) ٥١٥(
معلمي التربیة الریاضیة نحو دمج التالمیذ المعاقین في درس التربیة الریاضیة 
كوسیلة لجمع البیانات، وقد اظهرت النتائج ان اتجاهات معلمي الصف بصفة 

  .سم بالسلبیةعامة تت
 معلمي اتجاهات على التعرف إلى هدفت  التي(Cindy ,2003)وفي دراسة 

 عینة واشتملت العادیة بالمدارس عقلیا المعاقین دمج نحو المرحلة االبتدائیة
 أن النتائج وأظهرت االبتدائیة المرحلة معلمي ومعلمات من) ٤٠٨( على الدراسة

 ان النتائج كما أظهرت ایجابیة ماتجاهاته كانت عینة الدراسة من % )٢٠(
إیجابیة  اتجاهات تكوین إلى أدت التي العوامل أهم من والتدریب الخبرة عاملي
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 .العادیة المدارس في المعاقین دمج نحو
التي  استهدفت التعرف على اتجاهات  (Hawkins, 1991) ودراسة هاوكنز

عاقات والعالقة بین معلمي الموسیقى والتربیة البدنیة نحو دمج الطالب ذوي اال
 اتجاهات المعلمین وبعض الصفات المختارة للمعلمین تم استخدام مقیاس بیرمان

(Berman )  ،المسمى بمقیاس االتجاه نحو الدمج لقیاس اتجاهات المعلمین
ًاظهرت النتائج أن هناك فروقا دالة إحصائیا في االتجاهات لصالح معلمي 

  .  البدنیةالموسیقى مقارنة مع معلمي التربیة
    

ال توجـــد فـــروق دالـــة إحـــصائیا فـــي اتجاهـــات الطالبـــة بكلیـــة التربیـــة نحـــو  .١  فروض البحث: ثامنا
المكــون -المكــون األكــادیمي: (الــدمج، علــى مكونــات اســتبیان االتجاهــات

المناهج : قسم(تعزى إلى التخصص بالكلیة ) المكون االجتماعي-النفسي
  ).رةالطفولة المبك-علم النفس-وطرق التدریس

توجــد اتجاهــات ســلبیة نحــو دمــج الطــالب ذوي االحتیاجــات الخاصــة مــع  .٢
الطــالب العــادیین فــي المــدارس العامــة لــدى الطالبــة بقــسم منــاهج وطــرق 

 .تدریس
توجــد اتجاهــات ســلبیة نحــو دمــج الطــالب ذوي االحتیاجــات الخاصــة مــع  .٣

 .الطالب العادیین في المدارس العامة لدى الطالبة بقسم علم النفس
جــد اتجاهــات ســلبیة نحــو دمــج الطــالب ذوي االحتیاجــات الخاصــة مــع تو .٤

 .الطالب العادیین في المدارس العامة لدى الطالبة بقسم الطفولة المبكرة
  :المنهج المستخدم في البحث  -أ   المنهج واإلجراءات: تاسعا  

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي لبیان اتجاهات الطالبة بكلیة 
 .ج الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس العامةالتربیة نحو دم

  :مجتمع البحث  -ب 
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المناهج : طالبة من طالبات أقسام) ٢٠٠(شملت العینة األساسیة للبحث 
الطفولة المبكرة، كلیة التربیة بجامعة - علم النفس - وطرق التدریس 

 .األمیرة نورة بنت عبد الرحمن بالریاض
  :عینة البحث  - ج 

طالبة ) ٢٠٠(على العینة األساسیة وتكونت من اشتملت عینة البحث 
من طالبات قسم المناهج وطرق التدریس وقسم علم النفس وقسم الطفولة 
المبكرة، كلیة التربیة بجامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن بالریاض، أما 

طالبة من طالبات نفس األقسام سالفة ) ٤٥(العینة االستطالعیة فقوامها 
 .الذكر

  :بحثأدوات ال  -د 
 : لتحقیق أهداف البحث قامت الباحثة بتصمیم

  : استبیان االتجاهات - ١
 :ولتصمیم االستبیان اتبعت الباحثة الخطوات التالیة

تحدید أداة البحث في صورة استبیان حیث أنه أكثر األدوات مالئمة للبحث   )أ (
  .الحالي

المناهج : تحدید أهداف االستبیان في معرفة اتجاهات الطالبة بقسم  )ب (
الطفولة المبكرة، نحو دمج الطالب ذوي - علم النفس–التدریس وطرق 

 .االحتیاجات الخاصة مع الطالب العادیین في المدارس العامة
تحدید المصادر التي تم االعتماد علیها في بناء االستبیان من خالل مسح   )ج (

األدبیات السابقة فیما یتعلق بموضوع االتجاهات، ومن ثم تمت صیاغة 
) ٣٦( في صورته األولیة في مجموعة من الفقرات عددهافقرات االستبیان

فقرة متسقة مع أهداف استبیان اتجاهات الطالبة نحو دمج ذوي االحتیاجات 
 . الخاصة في المدارس العامة

  : االتساق الداخلي لالستبیان )١(  :الخصائص السیكومتریة الستبیان االتجاه نحو الدمج 
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مفردة / عبارة) ٣٠(الستبیان وعددهم    تم حساب االتساق الداخلي لعبارات ا
وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بین المفردة والدرجة الكلیة للمقیاس، 

  :وجاءت نتائج االتساق الداخلي كما یلي
  )٢(جدول 

  االتساق الداخلي الستبیان االتجاهات نحو الدمج
  معامل ارتباط المفردة رقم المفردة

 بالدرجة الكلیة
امل ارتباط المفردة مع رقم المفردة

 بالدرجة الكلیة

٠.٤٨١ ١٦ **٠.٣٨٩ ١** 

٠.٦٥٢ ١٧ **٠.١٨٥ ٢** 

٠.٦٠٧ ١٨ **٠.٤٠ ٣** 

٠.٥٣٧ ١٩ **٠.٥٢٥ ٤** 

٠.٦٠٧ ٢٠ **٠.٥١٧ ٥** 

٠.٤٩٩ ٢١ **٠.٣٤٩ ٦** 

٠.٦٠١ ٢٢ **٠.٦١٢ ٧** 

٠.٥١٩ ٢٣ **٠.٥٥٥ ٨** 

٠.٤٨٣ ٢٤ **٠.٤١٥ ٩** 

٠.٢٤٧ ٢٥ **٠.٦٤١ ١٠** 

٠.٥٣٧ ٢٦ **٠.٤٦٣ ١١** 
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 ٢٨٦

٠.٥٣٩ ٢٧ **٠.٦٢٣ ١٢** 

٠.٥٤١ ٢٨ **٠.٢١٨ ١٣** 

٠٥٦٢ ٢٩ **٠.٣٤٩ ١٤** 

٠.٥٩٦ ٣٠ **٠.٤٠٢ ١٥** 
  ٠.٠١ دالة عند **

یتضح من الجدول السابق أن كافة معامالت االرتباط لعبارات االستبیان 
  .٠.٠١دالة عند 

تم التحقق من صدق االستبیان : صدق االستبیان )٢(
  :اللمن خ

  :صدق المحكمین  ) أ(
   تم عرض االستبیان بصورته المبدئیة على مجموعة من األساتذة المحكمین 

من أعضاء هیئة التدریس المختصین في مجال التربیة الخاصة ) ٧(وعددهم 
من كلیة التربیة جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن، وكلیة العلوم (وعلم النفس 

للحكم على عبارات ا )  بن سعود اإلسالمیةاالجتماعیة جامعة االمام محمد
الستبیان من حیث الشكل والمضمون ومدى ارتباط العبارات بهدف االستبیان 

ومدى مناسبة العبارات لطبیعة العینة، وبعد حصر اتفاق آراء المحكمین تم 
فقرة تم ) ٣٠(التعدیل المطلوب، وأصبح االستبیان في صورته النهائیة مكون من 

فقرات، ) ٩(المكون األكادیمي: مكونات على النحو التالي) ٣(ى توزیعها عل
فقرة، وتم تصحیح ) ١١(فقرات، المكون االجتماعي) ١٠(المكون النفسي

أوافق تماما، أوافق الى حد ما، ال أوافق : االستبیان وفقا لالستجابات التالیة
 .اطالقا

 

 :الصدق التمییزي  ) ب(



  مجلة جامعة الفیوم للعلوم التربویة والنفسیة                         عدد خاص بأبحاث المؤتمر 
  

 

 
 

٢٨
٧ 

ة الستبیان االتجاه نحو الدمج، وذلك عن    قامت الباحثة بحساب القدرة التمییزی
طالبة، حیث تم حساب ) ٢٠٠(طریق تطبیق االستبیان على عینة قوامها 

حیث مثل مرتفعي االتجاه نحو الدمج ) ٧٩(اإلرباعي األعلى وكانت قیمته 
ثم . مثل محك منخفضي االتجاه نحو الدمج) ٦٩(واإلرباعي األدنى وكانت قیمته 

 الختبار داللة الفروق بین متوسطات درجات اإلرباعي تم استخدام اختبار ت
األعلى واإلرباعي األدنى والمقارنة بین نتائج المجموعتین، ویوضح الجدول اآلتي 

  :نتائج هذه المقارنة
  )٣(جدول 

  الصدق التمییزي الستبیان االتجاهات نحو الدمج
  
 المجموعة

  العدد
 )ن(

المتوسط 
 )م(الحسابي 

االنحراف 
 )ع(معیاري ال

  قیمة
 )ت(

درجة 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

 ٢.٦٦ ٨٢.١٤ ٦٣ مرتفعي االتجاه نحو الدمج

 ٥.٨١ ٦١.٥٤ ٥٢ منخفضي االتجاه نحو الدمج

٠.٠١ ١١٣ ٢٥.١ 

وتظهر النتائج الموضحة بالجدول السابق أن لالستبیان قوة تمییزیة بین 
لدمج عند مستوى داللة مرتفعي االتجاه نحو الدمج ومنخفضي االتجاه نحو ا

  .، مما یشیر إلى أن االستبیان یتمتع بصدق تمییزي مرتفع٠.٠١
  : ثبات االستبیان )٣(

  :           الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ
تــــم حــــساب الثبــــات بمعادلــــة كرونبــــاخ والتــــي نطلــــق علیهــــا أســــم معامــــل ألفــــا 

وهـو ) ٠.٨٨٧( ككـل  ، وقد تبـین أن معامـل ثبـات ألفـا للمقیـاسAlphaكرونباخ 
ًمعامل ثبات مرتفع وفقا للمعاییر القیاسیة؛ حیث یعتبر االستبیان ثابتا إذا  وقعت  ً

  .١ – ٠.٧قیمة ألفا فى المدى 
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لالستبیان زمن محدد للتطبیق، لكن من خالل التطبیق على  لیس: زمن التطبیق
 االستبیان العینة االستطالعیة واألساسیة وجد أن الطالبات یستطعن اإلجابة على

دقیقة، وذلك بعد توجیه التعلیمات والتأكد من ) ٢٥:١٨(في مدة تتراوح ما بین 
  .فهم الطالبات لعبارات االستبیان

 تقدر الدرجات في هذا االستبیان طبقا لطریقة تدرج :طریقة تقدیر الدرجات
  : الدرجات حیث أن العبارات الموجبة تأخذ

درجتان، ) ٢(الى حد ما ثالث درجات، أوافق ) ٣(أوافق تماما 
  . درجة واحدة) ١(ال أوافق اطالقا 

  
ال توجـد فـروق دالـة إحـصائیا فـي اتجاهـات  " نتائج الفرض األول ونصه .١    :نتائج البحث: عاشرا

: الطالبـــة بكلیـــة التربیـــة نحـــو الـــدمج، علـــى مكونـــات اســـتبیان االتجاهـــات
 إلــــى تعــــزى) المكــــون االجتمــــاعي-المكــــون النفــــسي-المكــــون األكــــادیمي(

الطفولــة -علــم الــنفس-المنــاهج وطــرق التــدریس: قــسم(التخــصص بالكلیــة 
   )".المبكرة

وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم تطبیــق اختبــار تحلیــل التبــاین أحــادي االتجــاه 
لحساب داللة الفروق بین متوسطات درجات عینـة البحـث مـن تخـصص المنـاهج 

بكــرة علــى اســتبیان وطــرق التــدریس وتخــصص علــم الــنفس وتخــصص الطفولــة الم
  االتجاه نحو الدمج؛ 

  :والجدول التالي یوضح نتائج اختبار تحلیل التباین
  )٤(جدول 

تخصص المناهج وطرق التدریس (یوضح قیمة التباین بین المجموعات الثالثة 
  في االتجاه نحو الدمج) وتخصص علم النفس وتخصص الطفولة المبكرة

 البیان المتغیر
مجموع 
 الحریةدرجة  المربعات

متوسط 
 )ف(نسبة  المربعات

مستوى 
الداللة
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بین 
 المجموعات

١٢.٧٦ ٢ ٢٥.٥١١ 

داخل 
 المجموعات

١٥.٤٢ ١٩٧ ١٨٥٧.٨٨ 

  المكون األول
 األكادیمي

  ١٩٩ ١٨٨٣.٣٩ المجموع

 غیر دالة ١.٦٤

بین 
 المجموعات

٣.٠٦٨ ٢ ٦.١٣٥ 

داخل 
 المجموعات

١٢.٥٩ ١٩٧ ٢٤٨٠.٨٦ 

  المكون الثاني
 النفسي

  ١٩٩ ٢٤٨٦.٩٩ المجموع

 غیر دالة ٠.٤٨٤

بین 
 المجموعات

١٣.٤٤ ٢ ٢٦.٨٨ 

داخل 
 المجموعات

١٠.٦٧ ١٩٧ ٢١٠٢.٦٩٨ 

المكون 
  الثالث

 االجتماعي

  ١٩٩ ٢١٢٩.٥٨ المجموع

 غیر دالة ٠.٦١٧

بین 
 المجموعات

 الدرجة الكلیة ٤١.٣٣ ٢ ٨٢.٦٦٥

داخل 
 المجموعات

٨٠.٣٥ ١٩٧ ١٤١١٢.٦١ 

 غیر دالة ١.١٢٢
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 ٢٩٠

   ١٤١٩٥.٢٨ المجموع

  
لكـل مـن درجـات ) ف(عدم وجود داللة لنـسبة  یتضح من الجدول السابق .١

المكــــــــون -المكــــــــون النفــــــــسي-المكــــــــون األكــــــــادیمي(المكونــــــــات الثالثــــــــة 
وكــذلك الدرجــة الكلیــة علــى اســتبیان االتجاهــات تعــزى إلــى ) االجتمــاعي

الطفولــة -علــم الــنفس-تــدریسالمنــاهج وطــرق ال: قــسم(التخــصص بالكلیــة 
   .وعلیه تحقق الفرض)" المبكرة

توجد اتجاهات سلبیة نحو دمج الطالب " ونصه : نتائج الفرض الثاني .٢    
ذوي االحتیاجات الخاصة مع الطالب العادیین في المدارس العامة لدى 

  ".الطالبة بقسم مناهج وطرق تدریس
سابي واالنحراف وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسط الح

المعیاري لكل من عبارات االستبیان الدالة على االتجاه االیجابي وعبارات 
االستبیان الدالة على االتجاه السلبي وتحدید أي من المتوسطین أعلى لدى عینة 

  :الدراسة من تخصص المناهج وطرق التدریس
متوسط  العینة المتغیر  یاریةالسلبي واالنحرافات المع/متوسط درجات االتجاه اإلیجابي  )٥(جدول 

درجات 
االتجاه 
 االیجابي

االنحراف 
المعیاري 
لدرجات 
االتجاه 
 اإلیجابي

متوسط درجات 
 االتجاه السلبي

االنحراف 
المعیاري 
لدرجات 
االتجاه 
السلبي

االتجاه نحو 
 الدمج

٥.٢٢ ٤٠.١٩ ٤.٠٧٧ ٣٢.٦٢ ٩٤ 
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أن نسبة االتجاهات السلبیة للطالبات بقسم ) ٥(ویتضح من الجدول رقم 
المناهج وطرق التدریس على استبیان االتجاهات نحو دمج الطالب ذوي 

االحتیاجات الخاصة في المدارس العامة أعلى من نسبة االتجاهات اإلیجابیة 
  . على نفس االستبیان مما یفید تحقق الفرض الثاني للبحث

جد اتجاهات سلبیة نحو دمج الطالب تو"ونصه : نتائج الفرض الثالث  -ج 
ذوي االحتیاجات الخاصة مع الطالب العادیین في المدارس العامة لدى 

 .الطالبة بقسم علم النفس
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 

المعیاري لكل من عبارات االستبیان الدالة على االتجاه االیجابي وعبارات 
 الدالة على االتجاه السلبي وتحدید أي من المتوسطین أعلى لدى عینة االستبیان

  :الدراسة من تخصص علم النفس
متوسط  العینة المتغیر  السلبي واالنحرافات المعیاریة/متوسط درجات االتجاه اإلیجابي  )٦(جدول 

درجات 
االتجاه 
 االیجابي

االنحراف 
المعیاري 
لدرجات 
االتجاه 
 االیجابي

متوسط درجات 
 االتجاه السلبي

االنحراف 
المعیاري 
لدرجات 
االتجاه 
 السلبي

االتجاه 
السائد

االتجاه نحو 
 الدمج

االتجاه  ٦.٢٥ ٤٠.٩٦ ٤.٥٣ ٣٢.٨٥٢ ٥٤
 السلبي

  

أن نسبة االتجاهات السلبیة للطالبات بقسم علم ) ٦(ویتضح من الجدول رقم 
ت الخاصة في النفس على استبیان االتجاهات نحو دمج الطالب ذوي االحتیاجا

المدارس العامة أعلى من نسبة االتجاهات اإلیجابیة على نفس االستبیان مما 
  .یفید تحقق الفرض الثالث للبحث
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توجد اتجاهات سلبیة نحو دمج الطالب " ونصه : نتائج الفرض الرابع  -د 
ذوي االحتیاجات الخاصة مع الطالب العادیین في المدارس العامة لدى 

 . المبكرةالطالبة بقسم الطفولة
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 

المعیاري لكل من عبارات االستبیان الدالة على االتجاه االیجابي وعبارات 
االستبیان الدالة على االتجاه السلبي وتحدید أي من المتوسطین أعلى لدى عینة 

 :الدراسة من تخصص الطفولة المبكرة
متوسط  العینة المتغیر  السلبي واالنحرافات المعیاریة/سط درجات االتجاه اإلیجابيمتو  )٧(جدول 

درجات 
االتجاه 
 االیجابي

االنحراف 
المعیاري 
لدرجات 
االتجاه 
 االیجابي

متوسط درجات 
 االتجاه السلبي

االنحراف 
المعیاري 
لدرجات 
االتجاه 
السلبي

االتجاه نحو 
 الدمج

٤.٥٧ ٤١ ٤.١٥ ٣٣.٠٤ ٥١ 

  

أن نسبة االتجاهات السلبیة للطالبات بقسم ) ٧(ویتضح من الجدول رقم 
الطفولة المبكرة على استبیان االتجاهات نحو دمج الطالب ذوي االحتیاجات 
الخاصة في المدارس العامة أعلى من نسبة االتجاهات اإلیجابیة على نفس 

  .ابع للبحثاالستبیان مما یفید تحقق الفرض الر
  إن الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة بمختلف فئاتهم في حاجة ماسه الحتوائهم   :تفسیر النتائج ومناقشتها  

  داخل المجتمع بكافة أطیافه وفئاته، واالعتراف بحقوقهم وتقبلهم دون
نظرة شفقة أو نظرة دونیة من األفراد المحیطین بهم بدءا من والدیهم وأقربائهم، فلم 

ن المقبول اخفائهم وعزلهم عن المجتمع بسبب العادات والتقالید والخوف یعد م
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من مواجهة المحیطین وما الى ذلك من العادات المتوارثة عبر األجیال 
  .المتالحقة

لقد استهدف البحث الحالي معرفة طبیعة اتجاهات طالبات األقسام المختلفة بكلیة 
اصة مع الطالب العادیین، كما التربیة نحو دمج الطالب ذوي االحتیاجات الخ

قسم المناهج وطرق (استهدف التعرف على أثر متغیر التخصصات المختلفة 
على طبیعة االتجاهات ) التدریس، وقسم علم النفس، وقسم الطفولة المبكرة

نحو ) المكون االجتماعي-المكون النفسي-المكون األكادیمي(بمكوناتها الثالثة 
 الخاصة مع الطالب العادیین، وقد أفادت نتائج دمج الطالب ذوي االحتیاجات

البحث في مجمله بعدم وجود فروق دالة إحصائیا في اتجاهات الطالبة بكلیة 
التربیة نحو الدمج ترجع إلى تخصص المناهج وطرق التدریس أو تخصص علم 

: النفس أو تخصص الطفولة المبكرة بالكلیة على مكونات استبیان االتجاهات
المكون االجتماعي، كما أفادت نتائج البحث - المكون النفسي- ادیميالمكون األك

قسم المناهج وطرق التدریس، (في مجملها بوجود اتجاهات سلبیة عند طالبات 
وتتفق هذه النتائج مع الكثیر من ) وقسم علم النفس، وقسم الطفولة المبكرة

جاهات طلبة التي أفادت بأن ات) ٢٠٠٣عمایرة، (الدراسات السابقة مثل دراسة 
) ٢٠١١أبو الفتوح، (كلیة التربیة الریاضیة بصفة عامة تتسم بالسلبیة، ودراسة 

 نحو دمج سلبیة اتجاهاتها كانت العینة أفراد من % )85( أن التي توصلت إلى
 تؤثر الدراسة مثل التخصص لم هذه في المنتقاة وأن المتغیرات األوتیزم أطفال
حیث اظهرت نتائجها ان ) ٢٠٠٣رنة، جوا(االتجاهات، ودراسة  هذه على

 (Cindy ,2003)اتجاهات معلمي الصف بصفة عامة تتسم بالسلبیة، ودراسة 
إیجابیة  اتجاهاتهم كانت عینة الدراسة من فقط% )٢٠( أن النتائج حیث توصلت
 عاملي ان النتائج كما أظهرت .اتجاهاتهم كانت سلبیة)% ٨٠(مما یعنى أن 

 دمج إیجابیة نحو اتجاهات تكوین إلى أدت التي العوامل أهم من والتدریب الخبرة
 التي أظهرت (Dupoux etal,2005) العادیة، ودراسة المدارس في المعاقین

دمج  نحو سلبیة اتجاهاتهم الدراسة كانت عینة من ) %٨٠( من أكثر أن
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 .العادیة المدارس في المعاقین
حیث ) ٢٠٠٧(لصمادي وقد اختلفت نتیجة البحث الحالي مع نتیجة دراسة ا

توصلت نتائجها إلى وجود اتجاهات إیجابیة لدى المعلمین نحو الدمج، وكذلك 
 ومعلمات معلمي اتجاهات التي توصلت الى أن) ٢٠١٤النجار، الجندي،(دراسة 
متوسطة،  عام بشكل كانت مدارسهم في المعاقین نحو دمج األساسیة المرحلة

 في عدم وجود فروق في االتجاهات نحو ولكنها اتفقت مع نتیجة البحث الحالي
  .الدمج ترجع للتخصص

وتفسر الباحثة النتائج السابقة في ضوء كثیر من العوامل یأتي في مقدمتها 
السیاسة التعلیمیة المتبعة، حیث توجد فجوة عمیقة بین المنتج الذي تنتجه كلیات 

 حاجات التربیة بوصفها المسئول األول عن اعداد وتأهیل المعلمین وبین
المجتمع الفعلیة والمواصفات التي ینبغي أن یكون علیها المعلم أو االخصائي، 

خاصة في ظل السیاسات الحدیثة التي تنتهجها أغلبیة الدول في تطبیق سیاسات 
قسم المناهج وطرق التدریس : الدمج، والحدیث هنا تحدیدا عن أقسام كلیة التربیة

رة، حیث اتفقت على تضمین مقرري وقسم علم النفس وقسم الطفولة المبك
استراتیجیات الدمج والتدخل المبكر والمدخل الى التربیة الخاصة، ضمن 

 جامعة األمیرة نورة –المقررات التي تدرسها الطالبة في جمیع أقسام  كلیة التربیة 
 بسیطة أفكار تقدیم تحاول إذ طول سنوات دراستها، واحدة بنت عبد الرحمن، مرة

فیها، لیظل العامل المعیق عدم رؤیة الطالب  التعمق دون لخاصةالفئات ا عن
ذوي االحتیاجات الخاصة واالحتكاك بهم عن قرب بالنسبة لطالبات جمیع 

األقسام عدا قسم التربیة الخاصة، وهنا تتضح الفجوة الكبیرة في ظل تطبیق نظام 
د الدمج الذي یعتمد على وجود الفریق متعدد التخصصات الذي یكون أح

اعضاءه معلمة الطفولة المبكرة ومعلمة الصفوف األولیة واخصائیة علم النفس، 
في نفس الوقت الذي لم تتاح فیه الفرصة لطالبات هذه األقسام للتعامل مع 

الفئات الخاصة طوال سنوات دراستها، وبالتالي فان معلوماتها في هذا المجال 
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نحو دمج تلك الفئات الخاصة محدودة وقاصرة لدرجة قد تجعل اتجاهاتها سلبیة 
  مع العادیین،
المختلفة  التخصصات ذوي الطالبات بین كثیرا الوضع یختلف ًأال ومن البدیهي

دمج الطالب ذوي االحتیاجات  نحو سلبیة اتجاهات یحملن جمیعهن أن حیث من
 التعامل یفتقدن بمستغرب حیث جمیعهن لیس وهذا الخاصة في المدارس العامة

 المعرفي الوعي غیاب ونقص إلى ذلك الباحثة وتعزي ت الخاصة،الفئا هذه مع
 أن ذلك حالتها، تحسین وكیفیة معها التعامل وسبل الفئات الخاصة هذه بطبیعة

 المجتمع في السائد والثقافي االجتماعي المنبع فإن اختلف ٕوان المنبع األكادیمي
 الباحثة تفسیر هذه حد ما، وتعزي إلى متشابه الفئات الخاصة هو بهذه والمتعلق

والذي یمكن أن یساعد بشكل  والمجتمعي اإلعالمي الدور النتائج في ضوء غیاب
 من القنوات البعض وقد نجد الدمج، نحو السلبیة االتجاهات هذه في تكوین كبیر

 تكون محدودة للغایة أنها إال التخصصیة التلفازیة التي تقدم البرامج التوعویة و
 أهمیة هذه الفئات الخاصة، وال یمكن ألحد أن ینكر على الضوء تسلیط في

 موضوع ما، حیال األفراد اتجاهات تكوین في المختلفة اإلعالم وسائل ودور
 ًهاما دورا تلعب المقروءة أو المسموعة أو منها المرئیة المختلفة، اإلعالم فوسائل

 تجاه ءهموآرا المعلمین والمجتمع بشكل عام على اتجاهات الطالب و التأثیر في
دمج الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، والتي یمكن اعتبارها سالح ذو  عملیة

حدین فإما أن تقدم معلومات وخبرات مضبوطة ومحكمة تسهم في تغییر 
االتجاهات للشكل االیجابي المقبول أو تعطي معلومات مغلوطة ومزیفة یشوبها 

ات السلبیة نحو الدمج عدم التخصصیة والخبرة مما یساعد على زیادة االتجاه
  . عند فئات المجتمع المختلفة

 إحدى "Mainstreaming"  ومن جانب آخر ووفقا لما نادى به المسار الموحد 
 وتقریبهم الداخلیة المؤسسات عن إبعاد المعاقین عملیة أنظمة الدمج وتأكیده على

 األطفال تسكین على العادیین، یؤكد هذا النظام األفراد من كغیرهم الحیاة من
ًممكنا، كما  ذلك كان كلما العادیة حجرات الدراسة في علیهم واإلبقاء المعاقین
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 التعلیم مدرس بین مشتركة مسئولیة هي الطفل تعلیم یؤكد على أن تكون مسئولیة
والتربیة الخاصة، مما یوضح الفجوة الكبیرة بین واقع مجتمع یطبق الدمج  العام

 بتأهیل خریجي األقسام المختلفة بكلیة التربیة في نفس الوقت الذي ال یسمح فیه
ٕللعمل المشترك مع معلمي التربیة الخاصة، واذا كان التعلیم متطلب أساسي 

 .ومهم للطفل العـادي ، فإنه أكثر أهمیة للطفل غیر العـادي
مهما -   ولقد أثبتت التجارب والبحوث أن الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة 

ن لدیهم قدرات وحوافز للتعلم واالندماج في الحیاة العامة، فإ–اختلفت اعاقاتهم 
وهذا ما یدعونا إلى االهتمام بما یقدرون علیه والتركیز على نقاط القوة لدیهم، 

  .وعدم التركیز على نقاط الضعف
ًكما ان االتجاهات السلبیة نحو الطالب المعاق، تشكل تحدیا أكبر من ذلك الذي 

ا أن مرونة وتقبل معلم الفصل العادي للتلمیذ غیر یشكله االعاقة نفسها، كم
العادي، یعد أهم العوامل التي تسهم في إنجاح نظام الدمج ومن ثم التقدم 

  .بخطوات ثابته نحو مسیرته التعلیمیة مع أقرانه العادیین
 وال یتوقف الدور المهم على خریجات أقسام كلیة التربیة المختلفة وانما یتعدى 

إلدارة المدرسیة ومدیري المدارس الذین یقع على عاتقهم الدور ذلك الى دور ا
ًالحیوي األكبر في جعل األطفال من ذوي الفئات الخاصة أكثر استجابة وتجاوبا 
مع المدرسة من خالل إدارة مدرسیة أكثر مرونة، وأكثر قـدرة على تنویع خیارات 

  .كلةالتعلم، ومساندة التالمیذ الذین یعانون من صـعوبة أو مش
ومن جانب آخر نجد أن تكاتف الجهود وتقدیم الخدمات وما الى ذلك جمیعها ال 

تكفي إذا كان المبنى المدرسي والتجهیزات غیر مالئمة للدمج، لذا ینبغي أن 
ًیكون المبنى المدرسي المصمم للتالمیذ العادیین خالیا من جمیع العقبات التي 

  .ات الخاصة من مرافقهتحول دون استفادة التالمیذ ذوي االحتیاج
  

  توصیات البحث: الحادي عشر
  : في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما یلي
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متمثلة في كلیات التربیة تطویر مناهج ومقررات  التعلیم وزارة على -١
األقسام المختلفة وتزویدها بمقررات تخصصیة عن الفئات الخاصة بشكل 

تطبق الدمج بحیث تسمح أكثر عمقا، فضال عن التنسیق مع الجهات التي 
  .بالتدریب المیداني لجمیع األقسام ولیس فقط قسم التربیة الخاصة

تخصصیة،  تدریبیة مشروعات في للبدء التنسیق التعلیم على وزارة -٢
للمعلمین والمعلمات في جمیع المدارس وبخاصة المدارس التي تطبق 

 .الدمج
 الوســائل كبیــرة مــن خــالل توعویــة حملــة تبنــي اإلعــالم وزارة علــى -٣

اإلعالمیة المختلفة المقروءة والمرئیـة والمـسموعة بحیـث تتنـاول قـضیة ذوي 
االحتیاجات الخاصة وحقوقهم فضال عن التطرق الى قضیة الدمج ودعمها 
ـــى أن یكـــون المـــسئولین عـــن هـــذه الحملـــة المتخصـــصین فـــي هـــذا  بقـــوة عل

 . المجال من أساتذة كلیة التربیة
ات مـــستقبلیة مختلفـــة فـــي مجـــال الـــدمج حـــث البـــاحثین علـــى إجـــراء دراســـ -٤

بحیث تتناول كل فئة من الفئات الخاصة على حدة، باإلضافة الـى التوسـع 
فـــي الدراســـات التـــي تـــشمل عینـــات مختلفـــة ممثلـــة لجمیـــع منـــاطق المملكـــة 
العربیة السعودیة والمقارنة بین وجهات نظـر الطـالب والطالبـات تجـاه دمـج 

 .ذوي االحتیاجات الخاصة
لــى عقــد النــدوات واللقــاءات والــدورات التدریبیــة لمــدیري المــدارس العمــل ع -٥

العامـة والمعلمــین والغیـر متخصــصین فـي التربیــة الخاصـة الــذین   یعملــون 
مــع الطــالب ذوي االحتیاجــات الخاصــة لتحــسین اتجاهــاتهم نحــو دمــج ذوي 

 .االحتیاجات الخاصة
 أقــسامها تــضمین الخطــة الدراســیة لطــالب وطالبــات كلیــات التربیــة بكــل -٦

 .عدد من المساقات حول فئات المعاقین وخصائصهم
ــــــى وزارة التعلــــــیم اتخــــــاذ التــــــدابیر الالزمــــــة لــــــدعم األبنیــــــة التعلیمیــــــة  -٧ عل

 .والتجهیزات التي تدعم وتساعد الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة
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الكاملة  األعمال مجلد في منشور بحث). ٢٠١١. (أبو الفتوح، محمد -١  :المراجع
 بنها بجامعة التربیة النفسیة بكلیة الصحة لقسم الثاني لميالع للمؤتمر
) ١(مجلد- م )2011(، یولیو)١٨- 17(في  العربیة مصر جمهوریة

  ).٤٦٤- ٤١٥: (ص- ص
لدمج ا ). "٢٠٠٠. (برادلي، دایان، سیرز، مارجریت، سوتلك، دایان -٢

: ، ترجمة"الشامل لذوي االحتیاجات الخاصة وتطبیقاته التربویة
 .دار الكتاب العربي: السرطاوي، زیدان، وآخرون العین

و دمج تالمیذ ذوي اتجاهات معلمي الصف نح )."٢٠٠٣. (جوارنة، رندة -٣
، رسالة ماجستیر غیر "اإلحتیاجات الخاصة في الصفوف األربعة األولى

 .األردن. جامعة الیرموك. منشورة، كلیة التربیة الریاضیة
: القاهرة ،"ثالث نظریات في تغییر االتجاهات ".)١٩٨٥. (حلمي، منیرة -٤

 . مكتبة األنجلو المصریة
امل واستراتیجیات الوصول التصمیم الش). "٢٠١٢. (الخشرمي، سحر -٥

، بحث مقدم للملتقى الثاني "لمناهج التعلیم العام للطالب ذوي اإلعاقة
 .مایو، مسقط) ٨- ٦(عشر للجمعیة الخلیجیة لإلعاقة، 

دمج األطفال ذوي - المدرسة للجمیع). "٢٠٠٠. (الخشرمي، سحر -٦
مكتبة الصفحات : ، الریاض"االحتیاجات الخاصة في المدارس العادیة

 .هبیةالذ
 ذوي الطلبة دمج تواجه التي التحدیات ."(2009) .جمال الخطیب، -٧

 )133( العدد األرشیفیة، ، المعرفة"العربیة الدول في الخاصة الحاجات
  .org.almarefh.www: متاح على
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 االحتیاجات ذوي دمج ."(2010) .إیمان وقندیل، هشام الخولي، -٨
 دار :، بنها"المجتمعي الدمج إلى األطفال من ریاض الخاصة تربویةال

 .والترجمة والنشر للطباعة المصطفي
سیكولوجیة األطفال غیر العادیین مقدمة ). "2010. (الروسان، فاروق -٩

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: ، عمان"في التربیة الخاصة
والتشخیص في أسالیب القیاس ). "٢٠٠٨. (الروسان، فاروق - ١٠

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: ، عمان"التربیة الخاصة
، "الصحة النفسیة والعالج النفسي). "١٩٩٧. (زهران، حامد - ١١

 .عالم الكتب: القاهرة
التربیة الخاصة للمعاقین بین العزل ). "٢٠٠٢.  (سالمة، سهیر - ١٢

 .مكتبة زهراء الشرق: ، القاهرة"والدمج
 التربیة متغیرات أثر . "(1987)  .عبد العزیز الشخص، - ١٣

 الكتاب ،"نحو المعاقین التربیة كلیة طالب ت اتجاها تغییر في الخاصة
: ،القاهرة)٤٦١- ٤٠٥( ، )13( المجلد النفس، وعلم التربیة في السنوي
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