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    الدراسةالدراسة  ملخصملخص
  :هدف الدراسة  

تهـــدف الدراســـة الحالیـــة إلـــى التعـــرف علـــى اتجاهـــات معلمـــات ریـــاض األطفـــال 
  .ات الخاصة مع العادیین نحو عملیة دمج األطفال ذوى االحتیاج

 الدراسة: عینه  
ــــه الدراســــة مــــن ( ) معلمــــة مــــن معلمــــات ریــــاض األطفــــال مــــن ٦٠تكونــــت عین

الروضـــــات التـــــى تطبـــــق عملیـــــة دمــــــج األطفـــــال ذوى االحتیاجـــــات فـــــى محافظــــــة 
  اإلسكندریة .

 ج الدراسةئنتا:    
  :تتلخص نتائج الدراسة الحالیة فیما یلى

ا فــى اتجا  ))١١(( هــات معلمــات ریــاض األطفــال نحــو عملیــة توجــد فــروق دالــة إحصــائیً
دمــج األطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة مــع العــادیین بــین متوســطات درجــات 
ـــا لمتغیـــر نـــوع اإلعاقـــة لصـــالح (إعاقـــة  المعلمـــات علـــى مقیـــاس االتجاهـــات وفقً

  صعوبات تعلم)  –عقلیة 
ا فـى اتجاهـات معلمـات ریـاض األطفـال نحـو أسـلوب   ))٢٢(( توجد فروق دالـة إحصـائیً

األطفال ذوى االحتیاجات الخاصـة مـع العـادیین بـین متوسـطات ودرجـات دمج 
ـــــا لمتغیــــر الخبــــرة لصــــالح المعلمـــــات  المعلمــــات علــــى مقیــــاس االتجاهــــات وفقً

 (القدامى) .

ا فـى اتجاهـات معلمـات ریـاض األطفـال نحـو أسـلوب    ))٣٣(( توجد فروق دالة إحصائیً
سـطات ودرجـات دمج األطفال ذوى االحتیاجات الخاصـة مـع العـادیین بـین متو 
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ــا لمتغیــر المؤهـل الدراســى لصــالح ذوات  المعلمـات علــى مقیــاس االتجاهـات وفقً
 المؤهل التربوى .

ا فـى اتجاهـات معلمـات ریـاض األطفـال نحـو أسـلوب   ))٤٤(( توجد فروق دالـة إحصـائیً
دمج األطفال ذوى االحتیاجات الخاصـة مـع العـادیین بـین متوسـطات ودرجـات 

ــــا لمتغیـــر الحالـــة االجتماعیـــة لصــــالح المعلمـــات علـــى مقیـــاس االتجاهـــات  وفقً
 المعلمات المتزوجات . 
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Summary of the study 
 The aim of the study:-  

The current study aim to verify  the attitudes of female 
teachers of kindergarten toward the mainstreaming problem 
of children with special need with their normal peers . 
Sample of the study  

The sample consisted of 60 female teachers of kindergarten 
which apply the mainstreaming of children with special need 
in Alexandria   
- the result of the current study are summarised as 

follows: 
1) There are significant difference between  the average 

degree of female teachers attitudes toward 
mainstreaming process of children with special need 
according to the type of handicap in favour of mental 
retardation and learning disabilities.  

2) there are significant difference between the average 
degree of female teachers attitudes toward 
mainstreaming process of children with special need 
according to experience in favour of old ones . 

3) there are significant difference between the average 
degree of female teachers attitudes toward 
mainstreaming process of children with special need 
according to educational degree in favour of higher 
degree . 

4) there are significant difference between the average 
degree of female teachers attitudes toward 
mainstreaming process of children with special need 
according to marital status in favour of married ones .      
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  مقدمه
تعتبـــر قضـــیة الـــدمج األكـــادیمى واالجتمـــاعى لفئـــات األطفـــال غیـــر العـــادیین مـــن 

ا لتبـاین اآلراء بـین  ،أكثر القضایا إثارة للجدل فى أوساط التربیـة الخاصـة وذلـك نظـرً
وقــد ظهــرت هــذه القضــیة بشــكل واضــح  ،األكادیمیــة مؤیــد ومعــارض لبــرامج الــدمج

فـــى التربیـــة الخاصـــة نتیجـــة االنتقـــادات التـــى وجهـــت إلـــى بـــرامج التربیـــة الخاصـــة 
النهاریـة حیــث أدت تلـك االنتقــادات والتــى خالصـتها عــزل الطفــل غیـر العــادى عــن 
األطفــال العــادیین إلـــى ظهــور أشـــكال متعــددة مـــن الــدمج األكـــادیمى والمتمثلــة فـــى 

وفیمـا بعـد أخـذ الـدمج شـكًال آخـر مـن أشـكال  ،صـفوف الخاصـة بالمدرسـة العادیـةال
  ).٢٩ :١٩٩٨فاروق الروسان، (  Normalizationالدمج االجتماعى 

وهــــو القــــانون  ١٩٧٥لعــــام  ١٤٢-٩٤ولقــــد ســــاهم صــــدور القــــانون األمریكــــى 
 Education for All Handicappedالمعروف بقانون التعلیم لكـل األطفـال المعـاقین 

Children Act وكــان مــن أهــم اآلثـــار  ،فــى تغییـــر النظــرة إلــى األطفــال المعــاقین
المترتبة علیه التوسع فى استخدام مفهوم الدمج والـذى صـاحبه فكـرة وضـع التالمیـذ 

  (patton et al., 1990:309)المعاقین فى أقل البیئات تقییًدا 
علــى المســتویین ومنــذ ذلــك الوقــت وقــد شــهدت حركــة الــدمج والزالــت تشــهد 

ــا مــن النــواحى الكمیــة یتمثــل فــى ازدیــاد  ا مضــطرًدا وملحوًظ العــالمى والمحلــى تطــورً
األمــــر الـــذى یشـــیر إلــــى  ،عـــدد الفصـــول الخاصـــة المدمجــــة فـــى المـــدارس العادیـــة

  التحاق أعداد كبیرة متنوعة من التالمیذ  ذوى االحتیاجات الخاصة لهذه البرامج .
) أن فــــــرص الطفــــــل ذوى الحاجــــــات ٧٩٥ :٢٠٠٤ ،وتـــــرى (ســــــحر الخشــــــرمى

الخاصــة الكتســاب مهــارات اجتماعیــة ولغویــة مالئمــة تبقــى أفضــل ضــمن المدرســة 
حیـــث یتـــوافر النمـــوذج المناســـب والـــذى یمكـــن تقلیـــده فـــى تلـــك المهــــارات  ،العادیـــة

وكــذلك یســاعد دمــج  ،وغیرهــا مــن األطفــال العــادیین الــذین یشــاركون تلــك المدرســة
خاصـــــة علـــــى اكتســـــاب بعـــــض أشـــــكال الســـــلوك التـــــوافقى الطفـــــل ذوى الحاجـــــات ال

  وانخراطه فى الجماعة وتقبله لها .
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) أن ألســلوب الــدمج آثــار ٤٢٢ :٢٠٠٩ ،وتــرى (حنــان زیــدان وفــاروق صــادق
نفسیة طیبة لدى كل من یخضع لهذا األسـلوب فیعتـز بذاتـه ویقـدر إمكاناتـه ویحـس 

مــع أقرانــه والتنــافس معهــم بوجــوده ویشــعر بــاآلخرین مــن حولــه ویمكنــه مــن التوافــق 
والتحاور فیما بیـنهم ویمتـد هـذا التوافـق النفسـى واالجتمـاعى خـارج المدرسـة یمارسـه 

وللـــدمج  ،ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة ممارســـة طبیعیـــة حینمـــا وجـــدوا ووقتمـــا شـــاءوا
ـــا ردود فعـــل ســـلبیة تبـــدو فـــى الســـخریة والـــتهكم مـــن هـــذه الفئـــة باإلضـــافة إلـــى  أحیانً

سلبیة األخـرى كاإلهمـال أو عـدم تقبـل اإلعاقـة مـن القـائمین علـى بعض المظاهر ال
  عملیة الدمج .

وعلـى الـرغم مـن أهمیـة عملیـه الـدمج ومـا تحققـه مـن فوائـد فقـد أشـارت (سوســن 
 ،) إلى مجموعـة مـن التحـدیات التـى تواجـه عملیـة الـدمج٣٨٢- ٣٨١ :٢٠٠٨ ،شاكر

یمثلون أیًضا فئات متباینـة مـن  فمدراء المدارس والمعلمین وتالمیذ المدارس العادیة
 ،حیــث توقعــاتهم لســلوكیات التالمیــذ ذوى االحتیاجــات الخاصــة واتجاهــاتهم نحــوهم

ا للمعلمـین الـذین یعملـون فـى  ا وصعبً ا حقیقیً ن هذا التباین واالختالف یشكل تحدیً وإ
ـــدمج فــــــى مجــــــال إدارة وتوجیــــــه األنمــــــاط الســــــلوكیة اإلیجابیــــــة وضــــــمان  بــــــرامج الـــ

ومــا یمكــن أن تمثلــه مــن صــعوبات قــد تحــد مــن قــدرات المعلمــین علــى  اســتمراریتها
  التعامل مع المشكالت السلوكیة التى قد تحدث من التالمیذ داخل فصول الدمج .

وتأسیًسـا علــى مـا ســبق یتضـح أن عملیــة الــدمج قـد تحقــق العدیـد مــن الفوائــد 
اتهم للتالمیــــــذ ذوى االحتیاجــــــات الخاصــــــة فــــــى جوانــــــب متعــــــددة منهــــــا نمــــــو مهــــــار 

ا ردود فعـل سـلبیة كاإلهمـال أو  ،األكادیمیة واالجتماعیة ولكن قد یكون للدمج أحیانً
عــدم تقبــل اإلعاقــة مــن القــائمین علــى عملیــة الــدمج. فمــن أكثــر العملیــات المعقــدة 
التـــى یمكـــن أن تواجـــه المعلمـــین فـــى فصـــول الـــدمج هـــى تلـــك التـــى تتعلـــق بكیفیـــة 

سالیب التـى یجـب علـى المعلمـین إتباعهـا فـى مواجهة السلوكیات غیر المالئمة واأل
  التعامل مع السلوكیات غیر المالئمة .
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ولــذا فـــإن موضـــوع دمـــج األطفـــال ذوى االحتیاجــات الخاصـــة یعـــد مـــن أبـــرز 
االتجاهـــات الحدیثـــة فـــى التربیـــة الخاصـــة وأن اتجاهـــات المعلمـــین نحـــو الـــدمج مـــن 

ـــا علـــى أدائهـــم الـــوظی ا أو إیجابً األمـــر الـــذى یـــؤدى فـــى  ،فىاألمـــور التـــى تـــؤثر ســـلبً
وقــد اتفقــت العدیــد مــن الدراســات علــى الــدور الهــام  ،النهایــة إلــى فشــل عملیــة الــدمج

فــالتغییر التربــوى یعتمــد إلــى حــد  ،واألساســى الــذى یــؤدى إلــى نجــاح عملیــة الــدمج
فهــو یســاعد فــى تهیئــة بیئــة صــفیه تحفــز  ،كبیــر علــى مــا یعتقــد بــه المعلــم ویعملــه

بین األطفال ذوى االحتیاجات الخاصـة وأقـرانهم العـادیین حیـث التفاعل االجتماعى 
تعمل أسالیب التدخل المناسـب علـى زیـادة مسـتوى التفاعـل االجتمـاعى لـدى العدیـد 

 Maimskog and)مـــن األطفـــال الـــذین قـــد ال یرغبـــون فـــى التفاعـــل مـــع الغیـــر.(
Mcdonnell, 1999  

اصـة وفكـرة دمجهـم ومن ثم فإن رصـد االتجاهـات نحـو ذوى االحتیاجـات الخ
ــع العـــادیین وتنمیــــة االتجاهـــات اإلیجابیــــة وتعـــدیل االتجاهـــات الســــلبیة یعـــد أحــــد  مـ

كمــــا یعــــد أحــــد التحــــدیات التــــى ینبغــــى التصــــدى لهــــا  ،المتطلبـــات التربویــــة المهمــــة
بالبحــث والدراســة . لــذا تســتهدف الدراســة الحالیــة التعــرف علــى اتجاهــات معلمــات 

ل ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة مـــع العـــادیین فـــى ریـــاض األطفـــال نحـــو دمـــج األطفـــا
  مرحلة ما قبل المدرسة .

  :مشكلة الدراسة
إن عملیـــــة الـــــدمج تعنـــــى وجــــــود األطفـــــال ذوى االحتیاجـــــات الخاصـــــة مــــــع 

وبــذلك یعطــى ذوى االحتیــاج الخـــاص  ،األطفــال العــادیین فــى نفــس حجـــرة الدراســة
لهم فـى فصـول مـا قبـل وذلك عن طریق إدخا ،الفرصة لالقتحام فى الحیاة الطبیعیة

كمـا أن األطفـال العـادیین یكتسـبون  ،بطریقـة منظمـة Preschool Classesالمدرسة 
خبــرات حــول نقــط ضــعف وقــوة أصــدقائهم المعــاقین، ومــع ذلــك فــإن الــدمج ال یــتم 
بسهولة بإدخال األطفال المعاقین فى برنامج الطفل العادى فهنـاك خطـوات أساسـیة 

لتتأكـد مـن قـدرة الطفـل المعـاق علـى القیـام باألنشـطة  یجب أن تتقدم بهـا كـل معلمـة
وقــد أوضــحت الدراســات أن الســنین األولــى مــن عمــر الطفــل تعتبــر  ،بطریقــة كاملــة



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة  ))٣٣الخامس العدد (الخامس العدد (  المجلدالمجلد  دمنهور ـدمنهور ـ  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  ـ كلیةـ كلیةالدراسات التربویة واالنسانیة الدراسات التربویة واالنسانیة   مجلةمجلة
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وهــــذه الفتـــرة تــــؤثر علـــى النمــــو العقلـــى واالجتمــــاعى  ،حساســـة جـــًدا بالنســــبة للـــتعلم
ة فــى واالنفعــالى، وبالنســبة لألطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة فــإن تشــخیص الحالــ

الطفولة المبكرة یعطى الطفل فرصه أفضل فى التحسن واالعتماد على الـنفس فیمـا 
بعـــد فعنـــدما یجـــد الطفـــل ذوى االحتیـــاج الخـــاص فرصـــة لكـــى یلعـــب مـــع غیـــره مـــن 
األطفـــال فإنـــه یعـــرف الكثیـــر عـــن نفســـه كمـــا أنـــه یـــتعلم طریقـــة األخـــذ والعطـــاء مـــع 

ویجــب  ،االعتمـاد علــى اآلخـریناآلخـرین فــى الحیـاة وهــذه الخطـوة األولــى فـى عــدم 
أن تكون المعلمة على درایة كاملـة بكیفیـة تطـویر الطریقـة التعلیمیـة واألنشـطة لكـى 
 ،تتناســب مــع الطفــل المعــاق فــى فصــول مــا قبــل المدرســة (الیــانور لینشــى وآخــرون

١٨- ١٧: ١٩٩٩. (  
) أن معلمــات التربیـــة الخاصـــة لـــم ٢٠٠٥:٩٩ ،ویــرى (قحطـــان أحمـــد الظـــاهر

لــى درجـــة الــوعى الكـــافى الــذي یــدركن فیـــه الجانــب اإلنســـانى للتعامــل مـــع یصــلن إ
یكــون طریقهــا ســهًال  –كمــا أن عملیــة الــدمج لیســت عملیــة ســهلة  ،هــؤالء األطفــال

عـــداد لنجـــاح هـــذه  نمـــا هـــو طریـــق صـــعب یحتـــاج إلـــى شـــروط وتهیئـــة وإ ا وإ ـــورً میس
األطفـال ویتعــاملن فعلـى سـبیل المثـال كیـف نهیــئ المعلمـات لیتقـبلن هـؤالء  ،العملیـة

ــا ویبــدو أن هنــاك إجماًعــا بــین البــاحثین علــى أهمیــة االتجاهــات  معهــم تعــامًال دقیقً
نحــو المعـــاقین فــى إنجـــاح عملیـــة الــدمج فاالتجاهـــات الســـلبیة نحــو هـــؤالء األطفـــال 

  وعدم تقبل المعلمات یؤدى إلى إخفاق عملیة الدمج .
ا فى نجـا فهـم الـذین  ،ح عملیـة الـدمجوبالمثل فإن دور المعلمین یعتبر أساسیً

ــــابلیتهم  ،یتعــــاملون مــــع ذوى االحتیاجــــات الخاصــــة فتــــرة زمنیــــة لیســــت بالقصــــیرة فقً
للتلمیـذ ودافعیـتهم القویـة نحـو مسـاعدته سـواء باإلرشـاد أو التوجیـه والمتابعـة لـه مــن 
األمـــور التـــى تقـــى المعـــاق وتقلـــل مـــن الفـــوارق بینـــه وبـــین األســـویاء ومـــن ثـــم یحـــب 

ل علــى التعامـــل مــع كـــل مــن فیهـــا تالمیــذ وعـــاملین ومعلمــین (حنـــان المدرســة ویقبـــ
  ) .٤٢١ :٢٠٠٩ ،زیدان وفاروق صادق
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ــــــائج العدیــــــد مــــــن الدراســــــات أن اتجاهــــــات المعلمــــــین نحــــــو ذوى  ــارت نت أشــــ
ــا مــا تكــون ســلبیة ویظهــر ذلــك فــى عــدم االهتمــام وقلــة  ،االحتیاجــات الخاصــة غالبً

لمشــكالت المتعلقــة بعملیــة الــدمج تحتــاج كمــا أن هنــاك بعــض ا ،التقــدیر لهــذه الفئــة
مثــل إعــداد المعلمــین بحیــث یمكــنهم التعامــل مــع  اإلــى مزیــد مــن البحــث لمواجهتهــ

كمـــا أن أكثـــر المعلمـــین فـــى الـــوطن  ،مختلـــف التالمیـــذ ســـواء العـــادیین أو المعـــاقین
وهـذا یتطلـب ضـرورة تـدریب  ،العربى لیس لدیهم إلمام كاٍف بقضایا التربیة الخاصة

لمــین علــى التعامــل مــع المعــاقین ألن ذلـــك یعــد مــن الركــائز األساســیة لعملیـــة المع
  )١٩٩٢ ،مصطفى النصراوى ،(Alper and Ryndak, 1992الدمج.  

ا ألهمیــة مرحلــة الطفولــة حیــث تعتبــر الســنین األولــى مــن عمــر الطفــل  ونظــرً
ــــًدا بالنســــبة للــــتعلم وهــــذه الفتــــرة تــــؤثر علــــى النمــــو العقلــــى واالجتمــــا عى حساســــة ج

واالنفعالى باإلضافة إلى أهمیة دور المعلمات فى إنجـاح عملیـه الـدمج فقـد حاولـت 
الباحثــة التــدخل للتعــرف علــى اتجاهــات معلمــات ریــاض األطفــال نحــو عملیــة دمــج 
ــــة مــــا قبــــل  األطفــــال ذوى االحتیاجــــات الخاصــــة مــــع األطفــــال العــــادیین فــــى مرحل

  المدرسة .
  :ابة على األسئلة التالیةولذا فإن مشكلة البحث تتبلور فى اإلج

هــل تختلــف اتجاهــات معلمــات ریــاض األطفــال نحــو عملیــة دمــج األطفــال  - ١
ذوى االحتیاجــــات الخاصــــة مــــع أقــــرانهم العــــادیین بــــاختالف نــــوع اإلعاقــــة 

  صعوبات التعلم). –التوحد  -(إعاقة عقلیة
هــل تختلــف اتجاهــات معلمــات ریــاض األطفــال نحــو عملیــة دمــج األطفــال  - ٢

ا لمتغیر الخبرة .ذوى االحتیاج  ات الخاصة مع أقرانهم العادیین وفقً

هــل تختلــف اتجاهــات معلمــات ریــاض األطفــال نحــو عملیــة دمــج األطفــال  - ٣
ذوى االحتیاجـات الخاصــة مـع أقــرانهم العـادیین بــاختالف المؤهـل الدراســى 

 الجامعى (بكالوریوس ریاض األطفال) فوق الجامعى (مؤهل تربوى) .
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مــات ریــاض األطفــال نحــو عملیــة دمــج األطفــال هــل تختلــف اتجاهــات معل - ٤
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 غیر متزوجة) . –االجتماعیة ( متزوجة 

  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة الحالیة إلى

التعـرف علــى اتجاهـات معلمــات ریـاض األطفــال نحـو أســلوب دمـج األطفــال  - ١
مـع العـادیین بـاختالف نـوع اإلعاقـة (إعاقـة عقلیـة ذوى االحتیاجات الخاصة 

  صعوبات التعلم) . –التوحد  –
التعــرف علــى اتجاهــات معلمــات ریــاض األطفــال نحــو عملیــة دمــج األطفــال  - ٢

 ذوى االحتیاجات الخاصة مع العادیین باختالف سنوات الخبرة .

التعــرف علــى اتجاهــات معلمــات ریــاض األطفــال نحــو عملیــة دمــج األطفــال  - ٣
االحتیاجــات الخاصــة مــع العــادیین بــاختالف المؤهــل الدراســى جــامعى ذوى 

 (بكالوریوس ریاض األطفال) فوق الجامعى (مؤهل تربوى).

التعــرف علــى اتجاهــات معلمــات ریــاض األطفــال نحــو عملیــة دمــج األطفــال  - ٤
ذوى االحتیاجـــــات الخاصـــــة مــــــع العـــــادیین بــــــاختالف الحالـــــة  االجتماعیــــــة 

 غیر متزوجة) . -(متزوجة 

 :أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة هذه الدراسة فى أهمیـة الجانـب الـذى تتصـدى لدراسـته حیـث أن 
ـا فـى أوسـاط  موضوع دمج ذوى االحتیاجات الخاصة من أكثر الموضـوعات اهتمامً

كما أن هذه الدراسة تحاول التعـرف علـى اتجاهـات معلمـات ریـاض ،التربیة الخاصة
ت الخاصــة مـــع أقــرانهم  العــادیین فـــى األطفــال نحــو دمــج األطفـــال ذوى االحتیاجــا

ــا فــى تحدیــد  ا هامً مرحلــة مــا قبــل المدرســة حیــث أن اتجاهــات المعلمــات تلعــب دورً
ومـن ثـم  ،نجاح عملیة الدمج فهم یعتبرون العنصر األساسى فى نجاح هذه العملیة

ــا لوضـع الحلــول المناســبة  ا هامً فـإن التعــرف علــى اتجاهـات المعلمــات قــد یعتبـر أمــرً
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فـى العملیـة التعلیمیـة تجـاه األطفـال ذوى االحتیاجـات الخاصـة ولعـل عملیـة  للنجاح
الكشـــف والتعـــرف هـــذه تمكـــن المخططـــین ومنفـــذى القـــرار فـــى بنـــاء خططهـــم علـــى 
أســـس مدروســـة قبـــل تنفیـــذ عملیـــة الـــدمج واالســـتفادة مـــن نتـــائج الدراســـة فـــى إجـــراء 

االتجاهــات اإلیجابیــة  دورات تدریبیــة تســاعد علــى تغییــر االتجاهــات الســلبیة وتنمیــة
  لدى المعلمات .

  :مصطلحات الدراسة
  الدمج  Mainstreaming  

یقصـد بالـدمج فـى هـذه الدراســة دمـج األطفـال ذوى االحتیاجـات الخاصـة مــع 
ـا مـع تقـدیم خـدمات  ـا واجتماعیً أقرانهم العادیین داخل البرنـامج الدراسـى دمًجـا تعلیمیً

  التربیة الخاصة والخدمات المساندة .
 طفال ذوى االحتیاجات الخاصةاأل Children With Special Needs  

یقصد باألطفال ذوى االحتیاجات الخاصة أولئك األفـراد الـذین ینحرفـون عـن 
المسـتوى العــادى أو المتوســط فــى خاصــیة مــا مــن الخصــائص أو فــى جانــب مــا أو 

 إلـى الدرجـة التـى تحـتم احتیـاجهم إلـى خـدمات خاصـة ،أكثر من جوانـب الشخصـیة
  ) .١٣: ١٩٩٦،(عبد المطلب القریطى
  Attitudes Towards Mainstreamingاالتجاهات نحو الدمج 

ــا بأنهــا رأى معلمــات ریــاض األطفــال فــى عملیــة الــدمج  تعرفهــا الباحثــة إجرائیً
كمــا یتضــح ذلــك مــن اســتجاباتهم علــى مقیــاس اتجاهــات  ،ســواء بــالقبول أو الــرفض

یاجــات الخاصــة مــع أقــرانهم العــادیین فــى المعلمــات نحــو دمــج األطفــال ذوى االحت
  مرحلة ما قبل المدرسة والمستخدم فى الدراسة الحالیة .
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  :اإلطار النظرى والدراسات السابقة
حظى موضوع دمج األطفال ذوى االحتیاجـات الخاصـة مـع أقـرانهم العـادیین 
 ،فــى المــدارس العادیــة بقــدر كبیــر مــن اهتمــام البــاحثین فــى مجــال التربیــة الخاصــة

ا فى تجربـة دمـج الطلبـة الـذین  ا واسعً وشهد عقد الثمانینات من القرن العشرین تطورً
وهـذه  ،یعانون مـن مشـكالت تعلیمیـة وسـلوكیة دمًجـا شـامًال فـى بیئـة التربیـة العادیـة

ـــیم الطلبـــة ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة  االنجـــازات والتطـــورات الكبیـــرة قـــادت إلـــى تعل
القرن الحـادى والعشـرین تغیـرت النظـرة السـلبیة تجـاه ففى  ،ودمجهم فى التعلیم العام

ذوى االحتیاجـــــات الخاصـــــة إلـــــى نظـــــرة تفاؤلیـــــة تهـــــتم بالـــــدمج التعلیمـــــى ال العـــــزل 
  والفصل فى مدارس خاصة .

  :تعریف الدمج
) الــــدمج بأنـــه مفهـــوم یتضـــمن وضــــع ٢٩: ١٩٩٨ ،یعـــرف (فـــاروق الروســـان

مؤقـــت أو دائـــم فـــى الصـــف  األطفـــال غیـــر العـــادیین مـــع األطفـــال العـــادیین بشـــكل
   مل تساعد علـى نجـاح هـذا المفهـوم العادى فى المدرسة العادیة بشرط توفیر عوا

) أن الـــدمج یقصـــد بـــه دمـــج األطفـــال ١٤٤: ٢٠٠٧ ،یـــرى (بطـــرس حـــافظ بطـــرس
ذوى االحتیاجــات الخاصــة فــى المــدارس والفصــول العادیــة مــع أقــرانهم العــادیین مــع 

  والخدمات المساندة. ،تقدیم خدمات التربیة الخاصة
وتأسیًســــــا علـــــــى مـــــــا ســـــــبق فالـــــــدمج یعنـــــــى إتاحـــــــة الفـــــــرص لألطفـــــــال ذوى 

ــــیم العــــام ــــك بهــــدف مواجهــــة  ،االحتیاجــــات الخاصــــة لالنخــــراط فــــى نظــــام التعل وذل
االحتیاجات التربویة الخاصة للطفل ذوى االحتیاجات الخاصة ضـمن إطـار التعلـیم 

یــع المســتویات بــدًءا مــن دمــج العــادى والــدمج یكــون فــى جمیــع النــواحى وعلــى جم
ا بجمیــع المراحــل المختلفــة  الطفــل فــى أســرته وانتهــاء مــن دمجــه فــى المجتمــع مــرورً

  العمل) . –الجامعة  –المدرسة  –(الروضة 
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  :االتجاهات نحو الدمج
تتباین االتجاهات نحو دمج األطفال ذوى االحتیاجات الخاصـة مـع العـادیین 

لــدمج مــن مضــامین تربویــة ونفســیة واجتماعیــة فــى المــدارس رغــم مــا ینطــوى علیــه ا
  :مختلفة . وهناك ثالثة اتجاهات عامه نحو الدمج هى

    :االتجاه األول
یعــارض أصــحاب هــذا االتجــاه بشــدة فكــرة الــدمج ویعتبــرون تعلــیم األطفــال ذوى 

  االحتیاجات الخاصة فى مدارس خاصة بهم أكثر فعالیة ویحقق أكبر فائدة 
  :االتجاه الثانى

أصحاب هذا االتجاه فكرة الدمج لمـا لـذلك مـن أثـر فـى تعـدیل اتجاهـات  یؤید
المجتمـــع والــــتخلص مــــن عـــزل األطفــــال ذوى االحتیاجــــات الخاصـــة والــــذى یســــبب 
بالتـالى إلحــاق وصــمة القصــور والعجـز وغیرهــا مــن الصــفات السـلبیة التــى قــد تــؤثر 

  مجتمع ككل .على نظرة الطفل لذاته وطموحه أو على األسرة أو المدرسة أو ال
   :االتجاه الثالث

اتجاه محاید یؤید أصحابه عدم تفضـیل برنـامج علـى آخـر بـل یـرى أن هنـاك 
ا تقـدیم الخـدمات الخاصـة مـن خـالل  نما یفضل كثیـرً فئات لیس من السهل دمجها وإ
مؤسســــات خاصــــة ویؤیــــد هــــذا االتجــــاه دمــــج اإلعاقــــات البســــیطة والمتوســــطة فــــى 

  .)٢٢-١٤ :٢٠٠٠ ،وآخرون المدارس العادیة (دیان برادلى
  :أنواع الدمج وأشكاله

نتیجــة لالنتقــادات التــى وجهــت إلــى بــرامج التربیــة الخاصــة التــى تقــوم علــى 
ــزل األطفــــــال ذوى االحتیاجـــــات الخاصــــــة ونتیجـــــة لالتجاهــــــات اإلیجابیـــــة نحــــــو  عـــ
األطفـــال ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة والتـــى أخـــذت تنـــادى بتـــوفیر البیئـــات التربویـــة 

هــؤالء األطفــال فــى المـدارس العادیــة فقــد ظهــرت ثالثـة أشــكال مــن الــدمج المناسـبة ل
 :وهى

      الصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادیة  -١



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة  ))٣٣الخامس العدد (الخامس العدد (  المجلدالمجلد  دمنهور ـدمنهور ـ  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  ـ كلیةـ كلیةالدراسات التربویة واالنسانیة الدراسات التربویة واالنسانیة   مجلةمجلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٧  

  Special Classes Within Regular School  
ــــدمج   تعتبــــر الصــــفوف الخاصــــة الملحقــــة بالمدرســــة العادیــــة شــــكًال مــــن أشــــكال ال

یـث یلتحـق الطلبـة غیـر العـادیین مـع األكادیمى ویطلق علیـه اسـم الـدمج المكـانى ح
ولكـن فـى صـفوف خاصـة بهـم فـى نفـس  ،الطلبة العادیین فى نفـس البنـاء المدرسـى

ویتلقـــى الطلبـــة غیـــر العـــادیین فـــى الصـــفوف الخاصـــة ولـــبعض  ،الموقـــع المدرســـى
كمــا یتلقــون بــرامج تعلیمیــة  ،الوقــت بــرامج تعلیمیــة مــن قبــل مــدرس التربیــة الخاصــة

ویهــدف هــذا النــوع مــن الــدمج  ،العــادیین فــى الصــفوف العادیــةمشــتركة مــع الطلبــة 
إلى زیادة فرص التفاعل االجتماعى والتربـوى بـین األطفـال غیـر العـادیین واألطفـال 

  العادیین فى نفس المدرسة .
   Mainstreaming :الدمج األكادیمى -٢

 یقصــد بالــدمج األكــادیمى التحــاق الطلبــة غیــر العــادیین مــع الطلبــة العــادیین
حیــــث یتلقــــى هــــؤالء الطلبــــة بــــرامج تعلیمیــــة  ،فــــى الصــــفوف العادیــــة طــــوال الوقــــت

مشـــتركة ویشـــترط فـــى مثـــل هـــذا النـــوع مـــن الـــدمج تـــوفیر الظـــروف والعوامـــل التـــى 
  تساعد على إنجاح هذا النوع من الدمج.

  Normalization الدمج االجتماعى -٣
ألفـــراد العـــادیین فـــى دمـــج األفـــراد غیـــر العـــادیین مـــع ا ،یقصـــد بالـــدمج االجتمـــاعى

ویهــدف هــذا النــوع مــن الــدمج إلــى تــوفیر الفــرص المناســبة  ،مجــال الســكن والعمــل
للتفاعــــل االجتمـــــاعى والحیـــــاة االجتماعیــــة الطبیعیـــــة بـــــین األفــــراد العـــــادیین وغیـــــر 

  ).٤٥ - ٤١ :٢٠١٠ ،العادیین (فاروق الروسان
  :الدمج فى مرحلة ما قبل المدرسة ₋

داخـــل فصـــول مـــا قبـــل المدرســـة یعتمـــد أساًســـا  إن قـــرار دمـــج الطفـــل المعـــاق
وكــــذلك یعتمـــد علــــى  ،علـــى نقـــاط الضــــعف والقـــوة عنــــد الطفـــل واحتیاجــــات الطفـــل

وكمـــا نعلــــم فـــإن كــــل طفـــل یعتبــــر شــــخص  ،المعلمـــات واآلبــــاء ومصـــادر البرنــــامج
مســتقل بذاتــه یختلــف فــى قلیــل أو كثیــر عــن غیــره وهــذه هــى الحقیقــة أیًضــا بالنســبة 
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عـــــدل واســـــع مـــــن التصـــــرفات والقـــــدرات وبعـــــض األطفـــــال ذوى للطفـــــل الـــــذى لـــــه م
االحتیاجات الخاصـة یـنجح ویزدهـر فـى برنـامج الیـوم الكامـل مـع األطفـال العـادیین 
وقــد یكــون أفضــل للــبعض اآلخــر االنــدماج لفتــرة زمنیــة محــدودة ثــم یكمــل الیــوم فــى 

ـا لالنضـمام ل نظـام فصول خاصة كمـا أن بعـض األطفـال المعـاقین ال یصـلحوا تمامً
وهــذا ،وأسـاس برنــامج الـدمج هــو وجـود الطفـل المعــاق فـى بیئــة غیـر مقیدة –الـدمج 

بـــالطبع یعنـــى أن تكـــون خبـــرة الطفـــل المعـــاق قریبـــة إلـــى حـــد مـــا مـــن خبـــرة الطفـــل 
العادى مع وجود االحتیاجات الخاصـة لـه ؛ ویحتـاج الـدمج إلـى مجهـود الكثیـر مـن 

وللوصول إلى أقصى فائـدة مرجـوة  ،األشخاص مثل المعلمات واآلباء واألخصائیین
یجـب أن ننمـى روح التعـاون بـین الفریـق الـذى یعمـل علـى خدمـه األطفـال المعــاقین 

 :١٩٩٩ ،وبهذا التعاون یمكن تقـدیر مـا هـو األفضـل للطفـل (الیـانور لینشـى وآخـرون

٢١-٢٠. (  
 شروط ومتطلبات الدمج الناجح:  

 ل البـــدء بعملیـــة الـــدمج یجـــب أن یراعـــى نـــوع وشـــدة اإلعاقـــة قبـــ :نـــوع اإلعاقـــة
  ومعرفة االستعداد النفسى للطفل المراد دمجه .

 بحیــــث یجــــب أن تســــبق عملیــــة الــــدمج لــــذوى االحتیاجـــــات التربیــــة المبكــــرة :
الخاصــــة تربیــــة مبكــــرة مــــن األســــرة لمســــاعدتهم علــــى أداء بعــــض 

االعتمــاد ،التنقل ،الحركــة ،الوظــائف األساســیة للحیــاة مثــل (الكــالم
 ل) .على نفسه فى األك

 ینبغــى تــدریب معلمــى المــدارس العادیــة علــى إعــداد معلمــى المــدارس العادیــة :
كیفیـــــة التعامـــــل التربـــــوى مـــــع ذوى االحتیاجـــــات الخاصـــــة وكیفیـــــة 

 التعامل مع المواقف السلوكیة .

 یفضــل إال عــدد األطفــال مــن ذوى االحتیاجــات الخاصــة فــى الفصــل العــادى :
فصــــل العــــادى عــــن یتجــــاوز عــــدد األطفــــال المــــراد دمجهــــم فــــى ال

 طفلین.
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 یجــب أن یكــون حجــم الفصــل مناســب وذلــك لحریــة الحركــة وممارســة الفصــل :
  أى نشاط داخله .

 اإلیجابیة نحو الدمج . االتجاهات تنمیة  
 مشاركة األسرة وتفعیل دورها . 

 ٢٠٠٧ ،تخطیطـــه وتنفیـــذه (بطـــرس حـــافظ بطـــرس – إتقـــان البرنـــامج الفـــردى: 
١٤٦- ١٤٥ . ( 

ســبق فــإن الــدمج التربــوى یمكــن تحقیقــه فــى أى مســتوى وتأسیًســا علــى مــا 
الجامعــة) ویحقــق دمــج  –المدرســة  –مــن المســتویات الدراســیة بــدًءا مــن (الروضــة 

األطفـــال ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة مـــع أقـــرانهم العـــادیین فوائـــد كثیـــرة كمـــا أنـــه قـــد 
یكـــون لـــه ســــلبیاته التـــى یمكــــن عالجهـــا والحــــد منهـــا إذا أحســــن تخطـــیط وتصــــمیم 

 لبرامج التربویة والخدمات المساندة وتضافر الجهود لتحقیق الدمج بشكل جید .ا

  :االتجاهات
یحتـــل موضـــوع االتجاهـــات أهمیـــة خاصـــة فـــى علـــم الـــنفس االجتمـــاعى ألن 
االتجاهات تعتبر محـددات موجهـة وضـابطه ومنظمـة للسـلوك االجتمـاعى. (صـالح 

  )١٩٩٨:٢١٣ ،محمد على
ل المكتســـبة فـــى الســـلوك اإلنســـانى فـــالفرد ال وتنتمـــى االتجاهـــات إلـــى العوامـــ

نمـــا تتكـــون هـــذه االتجاهـــات نتیجـــة  یولــد مـــزوًدا بـــأى اتجـــاه إزاء موضـــوع خــارجى وإ
احتكاك الفرد بمواقـف خارجیـة متباینـة تـؤثر بطریقـة مـا بحیـث ینتهـى بـه األمـر إلـى 
تكــوین بعــض االتجاهــات الخاصــة التــى تتجمــع بعــد ذلــك وتكــون مــا یســمى بــالقیم 

  ) .٧٥٩ :١٩٩٦ ،د زكى صالح(أحم
ویعتبــر موضــوع االتجاهــات نحــو األطفــال غیــر العــادیین مــن الموضــوعات 

إذ یعـــود ذلـــك إلـــى عـــدد مـــن األســـباب أهمهـــا  ،الهامـــة فـــى میـــدان التربیـــة الخاصـــة
العوامـــل التـــى أدت إلـــى ظهـــور تلـــك االتجاهـــات ســـواء أكانـــت اتجاهـــات ســـلبیة أم 

تلك االتجاهات بنوعیهـا فعلـى سـبیل المثـال تمثلـت ثم النتائج المترتبة على  ،إیجابیة
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نتــائج االتجاهــات الســلبیة نحــو األطفــال غیــر العــادیین باإلهمــال والــرفض واإلنكــار 
ــــة باالهتمــــام باألطفــــال غیــــر  ــــائج االتجاهــــات اإلیجابی والعــــزل فــــى حــــین تمثلــــت نت

وفـــتح المراكـــز الخاصـــة بهــم والمـــدارس والمؤسســـات والصـــفوف الخاصـــة  ،العــادیین
والــــدمج األكــــادیمى والــــدمج االجتمــــاعى وظهــــور القــــوانین والتشــــریعات التــــى تكفــــل 

  ) .١٥١ :١٩٩٨ ،حقوقهم (فاروق الروسان
 تعریف االتجاه:  

) االتجــاه فیــرى أنــه اســتعداد مــتعلم ١٩٨١:٢٢،یعــرف (عبــد المطلــب القریطــى
ـا لمـا یعـرض ع ،غیر قابل للمالحظة نما یستدل علیه من استجابات الفرد طبقً لیـه وإ

ا . ا أو نفسیً ا اجتماعیً   من مثیرات بقبوله أو رفضه موضوًعا معینً
) بأنـــه حالــة مـــن االســـتعداد أو ٢١١ :١٩٨١،كمــا یعرفـــه (عبـــد الحلــیم محمـــود

ــا  ،التهیــؤ النفســى تنــتظم مــن خــالل خبــرة الشــخص ــا ودینامیكیً ا توجیهیً وتحــدد تــأثیرً
  تجابة .على استجابة الفرد لكل الموضوعات المرتبطة بهذه االس

إن االتجاه هو نظام تقییمـى ثابـت بصـورة  )٧٨ :١٩٩٩ ،ویرى (عادل األشول
ویتمثــل فــى ردود أفعــال عاطفیــة تعكــس المفــاهیم التقییمیــة ومعتقــدات الفــرد  ،نســبیه

  التى تعلمها عن صفات موضوع أو فئة من الموضوعات االجتماعیة .
ریفـــات تتفـــق علـــى غیـــر أن جمیـــع التع ،وبـــالرغم مـــن تعـــدد تعریفـــات االتجـــاه

كــون االتجـــاه عبــارة عـــن مجموعـــة مــن األفكـــار والمشــاعر واإلدراكـــات والمعتقـــدات 
  حول موضوع معین توجه سلوك الفرد وتحدد موقفه من ذلك الموضوع.
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  اتجاهات معلمات ریاض األطفال نحو الدمج .
تشــكل الفرضــیات أو المعتقــدات التــى یتبناهــا المعلمــون حــول طبیعــة العملیــة 

لیمیـــة أحـــد أهـــم المتغیـــرات التـــى تـــؤثر علـــى طریقـــة تعـــاملهم مـــع الطلبـــة وتحـــدد التع
وسـلوك المعلـم مـن  ،جملة الظروف التى تعمل بمثابة موجه لسلوك الطلبة وتعلمهـم

أهم العوامل التى تشكل ما یتعلمه الطلبة وبناء على ذلـك ینبغـى علـى المعلمـین أن 
بق فـإن معتقـدات المعلمـین وقناعـاتهم یحللوا فرضیاتهم ومعتقداتهم إضافة إلى ما س

ا  حـــول أســـباب المشـــكالت والصـــعوبات التـــى یواجههـــا بعـــض الطلبـــة قـــد تلعـــب دورً
ا فى البرامج التى یتم تطویرها لهؤالء الطالب ذوى االحتیاجـات الخاصـة وذلـك  سلبیً

 ٢٧ :٢٠٠٥ ،من شأنه أن یحد من إمكانیة تحسنهم (منى الحدیدى وجمـال الخطیـب

– ٢٨. (  
ــــة مشــــتركة وخطــــط واضــــحة وتتضــــمن المــــدخالت ولــــ ــــب الــــدمج رؤی ذا یتطل

 ،الضــروریة المطلوبـــة للمعلمــین تزویـــدهم بالمعلومــات والوقـــت والتــدریب والمصـــادر
ویجـــب االلتــــزام بدرجـــة مــــن الصــــبر الـــذى یســــمح بتكیــــف األفـــراد للفلســــفة الجدیــــدة 

(دیـــان  وتعـــاونهم فـــى تنفیـــذ عناصـــر أساســـیة للتغییـــر حتـــى یتحقـــق النجـــاح للـــدمج
  ).٢٠٠٠:١٤٢ ،برادلىوآخرون

  دور المعلمة فى نظام الدمج فى مرحلة ما قبل المدرسة  -
  :یتلخص دور المعلمة فى نظام الدمج فیما یلى

فعـــــال لكـــــى تواجـــــه  Educational programوضـــــع برنـــــامج تعلیمـــــى  )١
االحتیاجات الشخصیة لكـل طفـل فـى حجـرة الدراسـة ویتضـمن االحتیاجـات 

  معاقین.الخاصة لألطفال ال
العمل المشترك مع األبوین یقـوى وینمـى جمیـع مـا تعلمـه الطفـل فـى فصـل  )٢

 الدراسة .

معرفة ما هى الخدمات الخاصة التى یحتاجها الطفل المعاق وكیـف یمكـن  )٣
 مواجهة االحتیاجات بواسطة المتخصصین .
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التشــــاور المســــتمر مــــع األخصــــائى االجتمــــاعى والنفســــى لتشــــخیص حالــــة  )٤
شـــعور بوجـــود مشـــكلة غیـــر واضـــحة. (الیـــانور لینشـــى الطفـــل وذلـــك عنـــد ال

 )١٩٩٩:٢٢ ،وآخرون

 الدراسات السابقة:

ا المـنهج الوصـفى بمراجعـة ١٩٨٧ ،قام (عبد العزیز الشـخص ) بدراسـة مسـتخدمً
عــدد مــن البحــوث والدراســات المختلفــة التــى أجریــت فــى الــدول المتقدمــة حــول 

وتطــوره وأســالیبه  ،دمــاجإدمــاج المعــاقین وذلــك بغــرض الوقــوف علــى ماهیــة اإل
وفئـات المعــاقین التـى یمكــن أن تســتفید منـه مــن الناحیـة األكادیمیــة والشخصــیة 
واالجتماعیة والمشكالت المختلفة المرتبطة به وكیفیة مواجهتهـا. وقـد أوضـحت 
ـا بدرجـة بسـیطة ـا والتـى تضـم المتخلفـین عقلیً  ،الدراسة بأن فئة المعـاقین أكادیمیً

ومـــن لـــدیهم اضـــطرابات ســـلوكیة بدرجــــة  ،ت الــــتعلمومـــن یعـــانون مـــن صـــعوبا
بســیطة هــى أكثــر الفئــات اســتفادة مــن هــذا اإلدمــاج شــریطة أن تتــوفر ألفرادهــا 

حیـث تتحقـق الفائـدة المرجـوة سـواء مـن حیـث  ،الخدمات الخاصـة الالزمـة لـذلك
ـــــة. كمـــــا  ،التحصـــــیل الدراســـــى أو الجانـــــب الشخصـــــى أو العالقـــــات االجتماعی
ا إلــى وجــود بعــض المشــكالت التــى تحتــاج إلــى مزیــد مــن أشــارت الدراســة أیًضــ

مـن قبیـل إعـداد البـرامج التربویـة المناسـبة  ،البحث واتخاذ اإلجراءات لمواجهتهـا
عـــداد المعلمـــین بصـــورة عامـــه بحیـــث یمكـــنهم التعامـــل مـــع  لهـــؤالء المعـــاقین وإ

عداد معلمـین متخصصـین ،مختلف التالمیذ سواء العادیین منهم أو المعاقین  وإ
فـــى مجـــال التربیـــة الخاصـــة لتقـــدیم الخـــدمات الالزمـــة للمعـــاقین فـــى المـــدارس 
العادیــة فضــَال عــن ضــرورة البحــث فــى تــأثیر اإلدمــاج علــى فئــات أخــرى مـــن 

  المعاقین .
دراسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى اتجاهـات  )Eriksson et al., 1989(أجـرى  -

ألطفـال المعـاقین وعلماء الـنفس والممرضـات نحـو دمـج ا نالمعلمین واإلداریی
ــا مــع األطفــال العــادیین فــى المدرســة االبتدائیــة وتكونــت عینــة الدراســة  ،عقلیً
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داریـــین وعلمـــاء نفـــس وممرضـــات وتوصـــلت نتـــائج ٥٤مـــن ( ) مـــن معلمـــین وإ
ــــا اتســــمت  الدراســــة إلــــى أن اتجاهــــات المعلمــــین نحــــو دمــــج المتخلفــــین عقلیً

 تهم باإلیجابیة .بالسلبیة أما باقى أفراد العینة فقد اتسمت اتجاًها

) بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى Barnartt and Kabzmsi,1992(قــام  -
اتجاهــات المعلمــین فــى زمبــابوى نحــو دمــج التالمیــذ المعــاقین فــى الصــفوف 
الدراســیة العادیــة وقـــد توصــلت النتـــائج إلــى انخفــاض مســـتویات التقبــل لفكـــرة 

ا أكثـر مـن یفضلون دمـج األطفـال المعـ نالدمج كما أن الزیمبابویی اقین جسـمیً
ا . ا أو عقلیً ا أو سمعیً  غیرهم مثل المعاقین بصریً

بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى المواقــف  )  (Boucher et al.,1995قــام  -
ـــا مـــع الطـــالب العـــادیین فـــى مـــدارس  المتعلقـــة بـــدمج الطـــالب المعـــاقین عقلیً

 تـــم الحصـــول علـــى إحصـــائیات ،ثانویـــة منتظمـــة فـــى مقاطعـــه كیوبیـــك بكنـــدا
وتكونــت عینــه  ،مــن وزارة التعلــیم بكیوبیــك١٩٩٤ -١٩٩٣الــدمج خــالل عــام

) مدرســـة وتـــم تقیـــیم المـــوارد البشـــریة والخـــدمات المتاحـــة ١٤٠الدراســـة مـــن (
ـــا وسیاســـات المـــدارس نحـــو الـــدمج وتوصـــلت نتـــائج  ،للطـــالب المعـــاقین عقلیً

الدراســة إلــى أن هنــاك بعــض المشــكالت التــى تحتــاج إلــى اتخــاذ اإلجــراءات 
عـــداد المعلمـــین  المناســـبة لمواجهتهـــا مثـــل إعـــداد البـــرامج التربویـــة المناســـبة وإ

ا .  بحیث یمكنهم التعامل مع التالمیذ المعاقین عقلیً

) دراســة هـدفت إلــى التعـرف علــى اتجاهــات ١٩٩٥ ،أجـرى (زیــدان السـرطاوى -
المدرســــین والطــــالب نحــــو دمــــج الطــــالب المعــــاقین فــــى الصــــفوف العادیــــة 

ــــا مــــن طــــالب كلیــــة التربیــــة ٣٤٩دراســــة مــــن(وتكونــــت عینــــه ال )مدرًســــا وطالبً
  المتخصصین فى التربیة الخاصة والتخصصات المتعددة األخرى 

  وقد توصلت نتائج الدراسة إلى:
أن اتجاهــات المدرســین والطــالب نحــو دمــج األطفــال المعــاقین فــى الصــفوف  -

  العادیة اتسمت بالسلبیة .
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ا فــى االتجاهــا - ت نحــو دمــج الطــالب المعــاقین فــى وجــود فــروق دالــه إحصــائیً
وذلـك  ،الصفوف العادیة ترجع إلـى متغیـرات التخصـص والخبـرة فـى التـدریس

  لصالح المتخصصین فى التربیة الخاصة .
أظهـر المدرسـون والطـالب مـوافقتهم علــى دمـج فئـات اإلعاقـات التالیـة مرتبــه  -

 –ضــعاف البصــر  ،اإلعاقــة الجســمیة ،مرضــى الســكر :حســب درجــة تقبلهــا
عاف الســمع . أمــا الفئــات التــى أظهــروا معارضــة نحــو دمجهــا فقــد جــاءت ضــ

 ،الصـم والمكفـوفین ،مرتبه حسب شدة معارضتهم فتمثلت فى الشلل الـدماغى
ـــــا القـــــابلین للتـــــدریب وصـــــعوبات ،ومــــن یعـــــانون مـــــن الصرع ،المتخلفــــین عقلیً

ا . ،الكالم  والمضطربین سلوكیً

هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر  ) بدراســة١٩٩٦ ،قــام (صــالح عبــد اهللا هــارون -
ـــا القـــابلین للـــتعلم مـــع أقـــرانهم العـــادیین بمرحلـــة  دمــج األطفـــال المتخلفـــین عقلیً
ــــة وتكونــــت عینــــه  ــــى نمــــو العالقــــات الشخصــــیة المتبادل ریــــاض األطفــــال عل

(٣٠الدراسة من( ا ٢٣)طفـًال وجمـیعهم مـن فئـة التخلـف العقلـى  ،إنـاث) ٧،ذكـرً
ســنوات.  ٨-٥تتــراوح أعمــارهم الزمنیــة بــین البســیط (القــابلین للــتعلم)  والــذین

 ،) طفــًال مــن هــذا العــدد تعلــیمهم بفصــول خاصــة ملحقــه بالریــاض١٩ویتلقـى(
بحیـــث تتـــاح لهـــم فـــرص الـــدمج الجزئـــى مـــع أقـــرانهم العـــادیین أثنـــاء ممارســـة 

 ،وفتــرات تنـاول الوجبـات الغذائیــة ،بعـض األنشـطة فـى حصــص اللعـب الحـر
ــــة والــــرحالت وذلــــك تحــــت إشــــراف معلمــــ ات حصــــلن علــــى مؤهــــل فــــى التربی

) طفــــًال تعلــــیمهم فــــى ١١الخاصـــة ویتلقــــى بقیــــة أفــــراد العینــــة البــــالغ عــــددهم(
الفصـــول العادیــــة ممــــن یتلقـــین مــــن وقــــت آلخـــر بعــــض اإلشــــارات مــــن ذوى 

وتضــــم  ،االختصــــاص . كمــــا تــــم اختیــــار مجموعــــة أخــــرى ضــــابطة للمقارنــــة
)٣٠) ا٢٣) طفـــًال ـــا ممـــن یقیمـــون إنـــاث) مـــن األطفـــال المتخلفـــی٧و،ذكـــرً ن عقلیً

بمعاهــــد التربیــــة الفكریــــة بالریــــاض وتوصـــــلت نتــــائج  الدراســــة إلــــى اســـــتفادة 
ـــــــا مـــــــن الـــــــدمج بالفصـــــــول العادیـــــــة مـــــــع أقـــــــرانهم  ـــــین عقلیً األطفـــــــال المتخلفــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٢٥  

حیـث نمـت لـدیهم القـدرة علـى تكـوین عالقـات اجتماعیـة مناسـبة مـع ،العادیین
هیئة بمعاهـد التربیـة الفكریـة اآلخرین بشكل ملحوظ مقارنة بأقرانهم بفصول الت

. كما أشارت نتائج الدراسـة أیًضـا إلـى عـدم وجـود فـروق جوهریـة بـین الـدمج 
 لجزء من الوقت والدمج لطول الوقت .

) بدراســة تقویمیــة لتجربــة ١٩٩٨،قامـت (إیمــان كاشــف وعبــد الصــبور منصــور -
دمـــج األطفـــال ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة مـــع األطفـــال العـــادیین بالمـــدارس 

لعادیـة فــى محافظــة الشـرقیة، وذلــك بهــدف التعـرف علــى آراء القــائمین علــى ا
ــــة الــــدمج مــــن مــــدیرین وأخصــــائیین نفســــیین ومشــــرفین باإلضــــافة إلــــى  تجرب
التعـــرف علـــى اتجاهـــات آراء األطفـــال العـــادیین نحـــو تجربـــة الـــدمج وتكونـــت 

 –مــن أبــاء العــادیین ٧٦-مـن عــدد العــاملین بالمدرسـة٧١عینـة الدراســة مــن (
مــن األطفــال العــادیین) وأشــارت نتــائج الدراســة  ٨٣ –مــن أبــاء المعــاقین ٧٥

إلــى وجــود اتجــاه ســلبى نحــو المعــاقین ویظهــر ذلــك فــى تأییــد القــائمین علــى 
تجربــة الــدمج لفكــرة عــزل المعــاقین فــى مــدارس خاصــة بهــم كمــا بینــت نتــائج 

ى الدراســـة رفـــض األطفـــال العـــادیین لفكـــرة وجـــود األطفـــال المعـــاقین معهـــم فـــ
 الرسم) . –المدرسة أو حتى االشتراك معهم فى حصص األنشطة (األلعاب

) دراســة حاولــت التعــرف علــى اتجاهــات طــالب (Otani et al.,2002أجــرى  -
ـا وتكونـت عینـه الدراسـة مـن   ٧٩الجامعة نحو الدمج التعلیمى للمعـاقین عقلیً
ـــا وقـــد أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن اتجاهـــات الطـــالب  ـــا جامعیً كانـــت طالبً

 سلبیة نحو الدمج .

) بدراسة اتجاهات المعلمـین نحـو دمـج التالمیـذ ٢٠٠٢ ،قام (أحمد أحمد عواد -
ــــة  ــــة وهــــدفت الدراســــة إلــــى محاول ذوى صــــعوبات الــــتعلم فــــى الفصــــول العادی

ومعلمــو التربیــة  ،التعــرف علــى اتجاهــات المعلمــین (معلمــو الفصــول العادیــة
المیـذ ذوى صـعوبات الـتعلم مـع الخاصة نحو الوضع الحالى لسیاسة دمج الت

أقــرانهم العــادیین ومــا إذا كانــت تلــك االتجاهــات تختلــف بــاختالف تخصــص 
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الریاضـــیات) تكونــــت  –المعلـــم أو المـــادة التـــى یقـــوم بتدریســـها(اللغة العربیـــة 
ا ومعلمة من معلمى الفصـول العادیـة ومعلمـى ١٢٧عینه الدراسة من ( ) معلمً

علم وجمیع المعلمـین مـن العـاملین فـى التربیة الخاصة تخصص صعوبات الت
  المدارس االبتدائیة بالبحرین .
  :وتوصلت نتائج الدراسة إلى

كانـــت اتجاهـــات معلمـــى التربیـــة الخاصـــة أكثـــر إیجابیـــة مـــن اتجاهـــات معلمـــى  - ١
 الفصول العادیة نحو تطبیق سیاسة دمج التالمیذ ذوى صعوبات التعلم .

بیــة مــن اتجاهــات معلمــى اللغــة كانــت اتجاهــات معلمــى الریاضــیات أكثــر إیجا - ٢
العربیة نحو تطبیق سیاسة دمج التالمیـذ ذوى صـعوبات الـتعلم مـع أقـرانهم فـى 

 الفصول العادیة .

ا بــــین اتجاهـــات معلمـــى اللغـــة العربیـــة مــــن  - ١ ال توجـــد فـــروق دالـــه إحصـــائیً
الــذكور واإلنــاث نحــو تطبیــق سیاســة دمــج التالمیــذ ذوى صــعوبات الــتعلم 

 ل العادیة.مع أقرانهم فى الفصو 

بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى اتجاهــات معلمــي  )  (Cindy, 2003قــام -
ــــا بمــــدارس العــــادیین، وشــــملت  المرحلــــة االبتدائیــــة نحــــو دمــــج المعــــاقین عقلیً

وأشــــارت نتـــــائج  ،) مــــن معلمــــى ومعلمــــات المرحلــــة االبتدائیــــة٤٠٨العینــــة (
وأن  ،الــــدمجالدراســــة أن غالبیــــة أفــــراد العینــــة كانــــت اتجاهــــاتهم ســــلبیة نحــــو 

كمــا أشــارت نتــائج الدراســة  ،% فقــط مــن العینــة كانــت اتجاهــاتهم إیجابیــة٢٠
أن متغیــرى الخبــرة والتــدریب علــى التــدریس لــذوى االحتیاجــات الخاصــة كــان 
مـــن أهـــم العوامـــل التـــى أدت إلـــى تكـــوین االتجاهـــات االیجابیـــة نحـــو سیاســـة 

 الدمج.

ت معلمــى التربیــة البدنیــة ) دراســة اتجاهــا٢٠٠٤ ،حاول(عبــد العزیــز الخلیفــة -
ـا القـابلین للـتعلم فـى دروس التربیـة البدنیـة للعـادیین  نحو دمـج المتخلفـین عقلیً

  :) معلم وتوصلت نتائج الدراسة إلى٥٢٠وتكونت عینه الدراسة من(
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ـا القـابلین للـتعلم  - أن اتجاهات معلمى التربیة البدنیـة نحـو دمـج المتخلفـین عقلیً
  تسم بالسلبیة.فى دروس التربیة البدنیة ت

ـــــة نحـــــو دمـــــج  - ـــــة البدنی أنـــــه ال یوجـــــد اخـــــتالف فـــــى اتجاهـــــات معلمـــــى التربی
ــــا  ــــة للعــــادیین وفقً ــــة البدنی ــــتعلم فــــى دروس التربی ــــا القــــابلین لل المتخلفــــین عقلیً

عدد ،المؤهـــل الدراســـى ،لمتغیــرات الدراســـة التالیـــة الحالـــة االجتماعیـــة، العمـــر
 الدورات فى مجال العمل. ،سنوات الخبرة

) دراســة معوقـات الـدمج التـى تواجــه ٢٠٠٨ ،لـت (أمـانى محمـود عبـد اهللاحاو  -
معلمــات ریــاض األطفــال عنــد تــدریس األطفــال غیــر العــادیین (تخلــف عقلــى 

وذلــك علــى عینــة  ،بســیط) مــن وجهــه نظــر المشــرفات والمــدیرات والمعلمــات
مـــن جمیـــع مشـــرفات ومـــدیرات ومعلمـــات ریـــاض األطفـــال التـــى تطبـــق نظـــام 

اإلعاقة العقلیة البسیطة فـى مـدینتى مكـة المكرمـة وجـدة التعلیمیـة الدمج لفئة 
) معلمــة وتوصــلت ١٧(،) مــدیرات٦(،)مشــرفات٣)مــنهن(٢٦والبــالغ عــددها (

نتـــائج الدراســـة إلـــى وجـــود العدیـــد مـــن معوقـــات تـــدریس أطفـــال الـــدمج لـــدى 
 :المعلمات تتمثل فى اآلتى

  .ندرة تعزیز االستجابات الصحیحة للطفل ذو اإلعاقة  -
االنتقال من موقف آلخر یمثل صـعوبة لـدى الطفـل ذو اإلعاقـة العقلیـة أثنـاء  -

  تعلمه .
عـــدم تمكـــن المعلمـــة مـــن إشـــباع االحتیاجـــات الخاصـــة بالطفـــل ذو اإلعاقـــة  -

  العقلیة أثناء الدمج.
عـدم تـوفر الـرحالت التـى تسـهم فــى تقـارب الطفـل ذوى اإلعاقـة مـع المجتمــع  -

  والبیئة التى یعیش فیها .
  صعوبة ابتكار معینات تعلیمیة خاصة بتدریس الطفل ذوى اإلعاقة . -
 البرامج المقدمة للطفل ذوى اإلعاقة العقلیة ال تثیر دافعیته.  -

 عدم موائمه الخبرات المقدمة للطفل ذى اإلعاقة العقلیة مع قدراته . -
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)بدراسـة الخصـائص اإلكلینیكیـة ألطفـال التوحـد (Yianni et al., 2008قـام  -
ؤثر على إدخالهم فى فصول دراسیة منتظمة ركـزت هـذه الدراسـة علـى التى ت

األطفــال صــغار الســن المصــابین بالتوحــد وفحصــت الــروابط بــین خصــائص 
األطفــال ومســاعیهم األســبوعیة فــى الفصــول المنتظمــة والتــدخل إلقــامتهم فــى 

 ،) طفـًال مصـابین بالتوحـد٧٧وتكونـت عینـه الدراسـة مـن( ،أماكن متخصصـة
ائج الدراســة إلــى أن عــدد سـاعات الــدمج فــى المــدارس المنتظمــة وتوصـلت نتــ

قــــد تــــأثرت بخصــــائص األطفــــال الســــلوكیة والتكیفیــــة وأیًضــــا تــــأثرت بالنســــق 
االجتمــاعى المهنــى للوالــدین فقــد تــأثرت ســاعات الــدمج وقلــت عنــد األطفــال 

 الذین لدیهم نقص فى مستوى التكیف والمشاكل السلوكیة الكبرى .

)بدراسـة هـدفت إلـى الكشـف عـن ٢٠٠٩ ،ان وفـاروق صـادققامت (حنان زیـد -
االتجاهــــــات العامــــــة للتالمیــــــذ والمعلمــــــین وأولیــــــاء األمــــــور نحــــــو دمــــــج ذوى 
االحتیاجات الخاصة والتعرف علـى مـدى فاعلیـة إسـتراتیجیة الـدمج وعالقتهـا 
باالتجاهات العامـة للتالمیـذ والمعلمـین وأولیـاء أمـورهم وتكونـت عینـه الدراسـة 

)مـــن ٣٠(،) مـــن مـــدارس الریـــف٢٣(،ن معلمـــى مـــدارس المدینـــة) مـــ٦٥مـــن(
 ٤٠،) مـــن معلمـــى مـــدارس العـــادیین٥٨(،معلمـــى ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة

مـــن مســـتوى ٢٠) أســـرة مـــنهم (٤٠(،إعـــدادى ٢٠ –ابتـــدائى ٢٠تلمیـــًذا مـــنهم(
مستوى تعلیمى متوسط) وتوصلت نتائج الدراسـة إلـى عـدم ٢٠–تعلیمى مرتفع

درجـــات المعلمـــین لـــذوى االحتیاجـــات الخاصـــة وجـــود فـــروق بـــین متوســـطى 
والمعلمـین العـادیین وكـذلك وجـود فــروق بـین متوسـطى درجـات المعلمـین فــى 
مــــدارس الریــــف والمعلمــــین فــــى مــــدارس المدینــــة بالنســــبة لمقیــــاس اتجاهــــات 
المعلمـــین والعــــاملین نحــــو اإلعاقــــة والمعـــاقین ووجــــود فــــروق بــــین متوســــطى 

 بتدائیة والمرحلة اإلعدادیة .درجات التالمیذ فى المرحلة اال

ـــــراق النفســـــى لـــــدى ٢٠٠٩ ،قامـــــت (رحـــــاب محمـــــود صـــــدیق - ) بدراســـــة االحت
وذلـك بهـدف الكشـف عـن  ،معلمات ریاض األطفـال فـى نظـام الـدمج التربـوى



  ٢٠١٢٠١٣٣  لسنةلسنة  ))٣٣الخامس العدد (الخامس العدد (  المجلدالمجلد  دمنهور ـدمنهور ـ  جامعةجامعة ـ ـ  التربیةالتربیة  ـ كلیةـ كلیةالدراسات التربویة واالنسانیة الدراسات التربویة واالنسانیة   مجلةمجلة
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العوامــل المســببة  لالحتــراق الــنفس لــدى معلمــات ریــاض األطفــال فــى نظــام 
ســیطة مــع األطفــال العــادیین الــدمج التربــوى لألطفــال ذوى اإلعاقــة العقلیــة الب

باســـتخدام المــــنهج اإلكلینیكــــى( دراســـة الحالــــة) لــــثالث معلمـــات یعــــانین مــــن 
وأشـارت النتـائج إلـى  ،االحتراق النفس خالل عملهن فـى نظـام الـدمج التربـوى

ـــــة بأبعـــــاده األربعـــــة  ـــــدى الحـــــاالت الثالث ـــــنفس ل ـــــراق ال ارتفـــــاع مســـــتوى االحت
 ،فقــد المســـاندة) ،دم الرضــا الــوظیفىعـــ ،الضــغوط المهنیــة ،(اإلرهــاق البــدنى

وذلك باالعتماد على نتـائج مقیـاس اإلحتـراق النفسـى واختبـار تفهـم الموضـوع 
. 

دراســة العالقــة بــین معتقــدات  (Ben – Yehuda et al., 2010)حــاول  -
 ،واتجاهـــات المعلمـــین نحـــو الـــدمج ومســـتوى الطـــالب ذوى صـــعوبات الـــتعلم

ــــى خصــــائ ــــى التعــــرف عل ص المعلمــــین ذوى االتجاهــــات وهــــدفت الدراســــة إل
وتوصــلت الدراســة  ،اإلیجابیــة نحــو الــدمج االجتمــاعى لــذوى صــعوبات الــتعلم

ــــــاء  ــــــة اإلیجابیــــــة مــــــع الطــــــالب وأولی ــــــك الخصــــــائص العالق أن مــــــن أهــــــم تل
والكفــاءة المهنیــة والممارســة الیومیــة وتقبــل وجــود الطلبــة فــى الفصــول ،األمور

  العادیة والثقة بالنفس لدى المعلمین .
ـــــى محمـــــد الصـــــمادىقـــــ - ـــــى ٢٠١٠،ام (عل ) بدراســـــة هـــــدفت إلـــــى التعـــــرف عل

اتجاهـــات معلمـــى الصـــفوف الثالثـــة األولـــى نحـــو دمـــج الطلبـــة المعـــاقین مـــع 
الطلبــة العــادیین فــى الصــفوف الثالثــة األولــى فــى مدینــة عرعــر وذلــك علــى 

ـــا وتوصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــى وجـــود اتجاهـــات ١٤٢عینـــه قوامهـــا ( ) معلمً
ن هنـــاك فــروق فـــى االتجاهـــات علـــى  ،المعلمـــین نحــو الـــدمجإیجابیــة لـــدى  وإ

ا .  األبعاد التى یحتویها االستبیان إال أن هذه الفروق لم تكن داله إحصائیً

) دراســــة هــــدفت إلــــى التعــــرف علــــى أهــــم آراء ٢٠١١ ،أجرى(أحمــــد اشــــكنانى -
المعلمـین ومـدیرى مــدارس التعلـیم العــام حـول دمـج ذوى صــعوبات الـتعلم فــى 

) فــرًدا مــن ١٥٠وذلــك علــى عینــه قوامهــا ( ،عــادیین بدولــة الكویــتمــدارس ال
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معلمـى ومـدیرى بعــض مـدارس التعلـیم العــام بالمراحـل المختلفـة التــى تـم فیهــا 
تجربــة الــدمج وقــد أشــارت نتــائج الدراســة فیمــا یتعلــق بــآراء المعلمــین ومــدیرى 

أنــــه قــــد ،المــــدارس حــــول دمــــج ذوى صــــعوبات الــــتعلم فــــى مــــدارس العادیین
ن كانـــت غالبیـــة اآلراء تتجـــه  ،لفـــت اآلراء وتعـــددت حـــول فلســـفة الـــدمجاخت وإ

نحو الموافقة على دمج ذوى صعوبات التعلم فى مدارس العادیین وقـد أجمـع 
المعلمـــون ومـــدیرو المـــدارس علـــى ضـــرورة تـــوافر مجموعـــة مـــن المتطلبــــات 

ت كما أفاد أفراد العینـة بـأن هنـاك مجموعـة مـن المعوقـا ،لنجاح عملیة الدمج
ومـــن أهـــم تلـــك المعوقـــات هـــى قلـــة خبـــرة  ،تحـــول دون نجـــاح عملیـــة الـــدمج

االفتقـار إلـى البـرامج  ،المعلمین فى أسالیب التعامل مع ذوى صعوبات التعلم
 ،واألنشطة المناسبة لتفاعل الطلبة ذوى صعوبات التعلم مـع أقـرانهم العـادیین

 ،بات الـــتعلموعـــدم وجـــود المعلمـــین المـــؤهلین للتعامـــل مـــع الطلبـــة ذوى صـــعو 
كذلك عدم مناسبة أسالیب تقویم الطلبـة مـن ذوى صـعوبات الـتعلم. وقـد تبـین 

ومتطلبات ،أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــه إحصـــائیة فـــى اآلراء حـــول الـــدمج
 ،أو المؤهــل العلمـــى ،تعزى للمتغیــرات التالیــة النـــوع،ومعوقــات الـــدمج ،الــدمج

وهــذا یعطــى  ،تــى یعملــون بهــاأو عـدد ســنوات الخبــرة، أو المرحلــة التعلیمیــة ال
ـــــع المعلمـــــین علـــــى اخـــــتالف النـــــوع أو علـــــى اخـــــتالف  داللـــــه علـــــى أن جمی

أو المنطقـــــة التعلیمیـــــة التـــــى  ،أو عـــــدد ســـــنوات الخبـــــرة ،مـــــؤهالتهم الدراســـــیة
كـذلك یتفقـون علـى ضــرورة  ،یعملـون بهـا لـدیهم اتجاهـات إیجابیـة نحـو الـدمج
وكــذلك وجــود مجموعــة  ،مجتـوافر مجموعــة مــن المتطلبــات لنجــاح عملیــة الــد

مــن المعوقــات التــى یــرون ضــرورة مواجهتهــا لتحقیــق األهــداف المرجــوة مــن 
 عملیة الدمج .

تعقیب على الدراسات السابقةال  
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قـــد ،عرضــنا فیمـــا ســـبق لمجمــوع مـــن البحـــوث والدراســات األجنبیـــة والعربیة
ــــائج التــــى تكشــــف عــــن الجوانــــب  ــــى مجموعــــة مــــن النت ــلت هــــذه الدراســــات إل توصــ

  رتبطة بمشكلة الدراسة والتى سیتم عرضها على النحو التالى:الم
أبـــرزت بعـــض الدراســـات أن اتجاهـــات المعلمـــین نحـــو دمـــج األطفـــال ذوى  -

االحتیاجـــات الخاصـــة اختلفـــت بـــاختالف نـــوع اإلعاقـــة حیـــث كانـــت أكثـــر 
الفئــات تقــبًال للــدمج مــن قبــل المعلمــین هــم األطفــال ذوى صــعوبات الــتعلم 

ا والمعـاقین ومن لـدیهم اضـطرابا ت سـلوكیة بدرجـة بسـیطة والمعـاقین جسـمیً
ا بدرجة بسیطة .   عقلیً

أشــــارت بعــــض الدراســــات إلــــى أن اتجاهــــات المعلمــــین نحــــو سیاســــة دمــــج  -
 األطفال ذوى االحتیاجات الخاصة اتسمت بالسلبیة .

كمـا أشــارت بعــض الدراســات إلــى وجــود فــروق فــى االتجاهــات نحــو الــدمج  -
ــــى متغیــــرات التخصــــص والخبــــرة فــــى التــــدریس والعمــــر والمؤهــــل  ترجــــع إل

 الدراسى .

اهتمــت بعــض الدراســات بــإبراز أهمیــة أســلوب دمــج األطفــال العــادیین مــع  -
األطفال ذوى االحتیاجات الخاصة شریطة أن تتـوافر الشـروط التـى تسـاعد 

ـــــرامج تربویـــــة مناســـــبة ـــــدمج مـــــن إعـــــداد ب عـــــداد  ،علـــــى نجـــــاح عملیـــــه ال وإ
نهم ذلـــك مـــن التعامـــل مـــع التالمیـــذ ذوى المعلمـــات والمعلمـــین بحیـــث یمكـــ

  االحتیاجات الخاصة.
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  :فروض الدراسة -
ا بــین متوســطات درجــات المعلمــات علــى مقیــاس  - ١ توجــد فــروق دالــة إحصــائیً

ـــا لمتغیـــر نــوع اإلعاقـــة (إعاقـــة عقلیــة  صـــعوبات  –التوحـــد  –االتجاهــات وفقً
  التعلم ).

ا بــین متوســطات درجــات المعلمــات - ٢ علــى مقیــاس  توجــد فــروق دالــة إحصــائیً
ا لمتغیر الخبرة .  االتجاهات وفقً

ا بــین متوســطات درجــات المعلمــات علــى مقیــاس  - ٣ توجــد فــروق دالــة إحصــائیً
ــــــا للمؤهــــــل الدراســــــى (بكــــــالوریوس ریــــــاض األطفــــــال) فــــــوق  االتجاهــــــات وفقً

 الجامعى (مؤهل تربوى) .

ا بــین متوســطات درجــات المعلمــات علــى مقیــاس  - ٤ توجــد فــروق دالــة إحصــائیً
ا للحالة االجتماعیة (متزوجة االتجاها  غیر متزوجة) . –ت وفقً

 إجراءات الدراسة:  
  للتحقق من فروض الدراسة الحالیة اتخذت الباحثة اإلجراءات التالیة:

 عینه الدراسة:  
معلمه مـن معلمـات ریـاض  ٦٠تكونت عینه الدراسة فى صورتها النهائیة من

ـــــال  ـــــى تطبـــــق أســـــلوب دمـــــج األطف ذوى االحتیاجـــــات األطفـــــال مـــــن الروضـــــات الت
  الخاصة مع العادیین والجدول التالى یوضح تفاصیل العینة .

  توزیع عینة الدراسة فى شكلها النهائى :)١جدول (
عـــــــــــــــــــــــدد   نوع اإلعاقة  الروضة

  المعلمات

روضـــــة كلیـــــة ریـــــاض 
  األطفال

   ٢٨  توحد  –إعاقة عقلیة  -صعوبات تعلم

  ١٠  قلیة إعاقة ع -توحد  –صعوبات تعلم   روضة الفیوتشر    
  ١٤  إعاقة عقلیة -توحد  –صعوبات تعلم   روضة نور البیان 
  ٨  إعاقة عقلیة -توحد  –صعوبات تعلم   روضة فجر اإلسالم

    ٦٠                        المجموع   
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 أدوات الدراسة  
 مقیاس االتجاهات نحو الدمج . إعداد الباحثة - ١

  :خطوات بناء المقیاس
هــــات نحــــو الــــدمج اتبعــــت الباحثــــة الخطــــوات مــــن أجــــل تصــــمیم مقیــــاس االتجا

  اآلتیة:
إجــــراء دراســــة مســــحیة فــــى حــــدود مــــا تــــوفر للباحثــــة اإلطــــالع علیــــه مــــن  - ١

  مصادر عربیة وأجنبیة عن االتجاهات نحو الدمج.
اإلطــالع علــى مــا تــوفر مــن مختلــف االختبــارات والمقــاییس التــى اهتمــت  - ٢

 س:بقیاس االتجاهات نحو سیاسة الدمج وشملت هذه المقایی

  .)١٩٩٩(إعداد عبدالعزیز محمد العبد  –مقیاس االتجاهات نحو الدمج  -
ا  - إعـداد سـمیرة علـى جعفـر  –مقیاس االتجاهات نحو دمـج المعـوقین جسـدیً

)٢٠٠١.( 

) عبـــارة، وتـــم ٤٠وقـــد قامـــت الباحثـــة بصـــیاغة مفـــردات المقیـــاس وعـــددها ( -
 تصحیح المقیاس وفق األوزان الموضوعة لتدرج اإلجابة كالتالى:

ا  موافق    غیر موافق              أحیانً
  إذا كانت العبارة موجبة   ١  ٢  ٣
  إذا كانت العبارة سالبة    ٣  ٢  ١

  :حساب صدق المقیاس
  صدق االتساق الداخلى.  –صدق المحكمین  :وقد تم ذلك باستخدام طریقتین هما

  :صدق المحكمین -١
لتربیــــة وعلــــم تــــم عــــرض المقیــــاس علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــین فــــى مجــــال ا

وقــد قامــت الباحثــة بــإجراء التعــدیالت التــى تتفــق ووجهــات نظــر المحكمــین  ،الــنفس
عادة الصیاغة.    بالحذف واإلضافة وإ
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وقــد اختیـــرت العبــارات التـــى حصــلت علـــى نســبة موافقـــة بــین المحكمـــین بلغـــت 
  )عبارة بعد استبعاد خمس عبارات.٣٥%) فأصبح المقیاس عبارة عن (٨٠(
  :ق الداخلىصدق االتسا -٢

ــــغ  تــــم تطبیــــق المقیــــاس علــــى عینــــة مــــن معلمــــات مرحلــــة مــــا قبــــل المدرســــة بل
وبعد حسـاب معامـل ارتبـاط كـل عبـارة بالدرجـة الكلیـة للمقیـاس  ،)معلمة٥٠عددهن(

) عبــارة والجــدول ٢٨وبهــذا أصــبح عــدد عبــارات المقیــاس( ،) عبــارات٧تــم اســتبعاد(
  درجة الكلیة للمقیاس .التالى یوضح معامل االرتباط بین كل عبارة وال

  نحو الدمج والدرجة الكلیة معامل االرتباط بین كل عبارة على مقیاس االتجاهات:)٢جدول (
رقــــــــــم 
  العبارة

معامــــــل   العبــــارة
  االرتباط

مســتوى 
  الداللة

مــن األفضــل لألطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة أن یتعلمــوا فــى   ١
  مدارس (روضات خاصة بهم)

٠,٠١  ٠,٥٨  

٢  
ــا ــامج  غالبً ــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة فــى برن مــا یواجــه األطف

تباعها    الدمج صعوبة فى فهم التعلیمات وإ
٠,٠١  ٠,٤٤  

٣  
ــــروق الفردیــــة  ــــل مــــن الف ــــى التقلی ــــدمج عل ــــامج ال یســــاعد برن

  ٠،٠١  ٠,٤٦  االجتماعیة بین األطفال

یـؤثر وضـع األطفـال ذوى االحتیاجـات الخاصـة فـى النشـاط علـى   ٤
  البرنامج ككل 

٠,٠١  ٠,٠٥٦  

٥  
الــدمج یتــیح الفرصــة لألطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة لتكــوین 

  صداقات مع األطفال العادیین 
٠,٠١  ٠،٥٥  

٦  
ــدمج مشــكالت  ــد ال ــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة عن یظهــر األطف

  ٠,٠١  ٠,٦٣  سلوكیة

األطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصـــة یتكیفــون بشـــكل أفضــل فـــى   ٧
  لعادیینبرنامج الدمج مع أقرانهم ا

٠,٠١  ٠,٤٩  

٨  
یشــبع برنــامج الــدمج رغبــات ومیــول األطفــال ذوى االحتیاجـــات 

  الخاصة 
٠,٠١  ٠,٥٢  

٩  
ینبغى دمج األطفال ذوى االحتیاجات الخاصـة الـذین یعـانون مـن 

  ٠,٠١  ٠,٥٥  إعاقات بسیطة 

یــؤدى دمــج األطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة إعطــائهم نفــس   ١٠
  دیینالفرص المتاحة لألطفال العا

٠,٠١  ٠,٧١  
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رقــــــــــم 
  العبارة

  العبــــارة
معامــــــل 
  االرتباط

مســتوى 
  الداللة

الــــدمج ســــیتیح الفــــرص لألطفــــال ذوى االحتیاجــــات الخاصـــــة   ١١
  بالمساواة مع أقرانهم العادیین

٠,٠١  ٠,٦٧  

١٢  
ــا مــا یتســم ســلوك األطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة بكثــرة  غالبً
الحركــة أثنــاء القیــام باألنشــطة ممــا یــؤثر علــى نجــاح النشــاط 

  المقدم 
٠,٠١  ٠,٥٥  

١٣  
الــدمج علــى مواجهــه االحتیاجــات التــى یقابلهــا یســاعد برنــامج 

  ٠,٠١  ٠,٥٢  األطفال ذوى االحتیاجات الخاصة

یشعر األطفال ذوى االحتیاجات الخاصة عند دمجهم مع األطفـال   ١٤
  العادیین بالنقص والضعف

٠,٠١  ٠,٥٣  

١٥  
األطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة لهــم حــق أســاس فــى تلقــى 

  التعلیم مع أقرانهم العادیین 
٠,٠١  ٠,٠٧  

١٦  
ـــال ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة أفضـــل  ـــامج دمـــج األطف ـــدم برن یق

  ٠,٠١  ٦٥  الحلول لمواجهة مشكالتهم التربویة 

یســـاعد برنـــامج دمـــج األطفـــال ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة علـــى   ١٧
  تحقیق مستوى جید فى األنشطة

٠,٠١  ٠,٥٥  

١٨  
یســـاعد برنـــامج دمـــج األطفـــال ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة علـــى 

  یادة فاعلیتهم فى الحیاةز 
٠,٠١  ٠,٥٢  

١٩  
الدمج یتیح الفـرص لألطفـال ذوى االحتیاجـات الخاصـة لالتصـال 

  ٠,٠١  ٠,٤٤  والتعاون مع غیرهم 

  ٠,٠١  ٠,٥٥  یزید برنامج الدمج الهوة بین األطفال ذوى االحتیاجات والعادیین   ٢٠

٢١  
دمــج األطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة یكســبهم أنمــاط ســلوكیة 

  ٠,٠١  ٠,٥٣  إیجابیة

یعـدل برنــامج دمـج األطفــال ذوى االحتیاجـات اتجاهــات المعلمــین   ٢٢
  نحوهم 

٠,٠١  ٠,٥٦  

٢٣  
ـــى إكســـابهم  یـــؤدى دمـــج األطفـــال ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة إل

  ٠,٠١  ٠,٦٢  مهارات جدیدة

ـــا مـــا یتصـــف ســـلوك األطفـــال ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة   ٢٤ غالبً
  على البرنامج ككل بالتهور واالندفاعیة مما یؤثر 

٠,٠١  ٠,٥٣  

٢٥  
یساعد وضع األطفال ذوى االحتیاجات الخاصة مع العادیین عـن 

  رضاهم عن أنفسهم
٠,٠١  ٠,٥٦  
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رقــــــــــم 
  العبارة

معامــــــل   العبــــارة
  االرتباط

مســتوى 
  الداللة

یساعد تعلم األطفال ذوى االحتیاجات الخاصة فـى أمـاكن خاصـة    ٢٦
  بهم إلى شعورهم باألمن واالستقرار 

٠,٠١  ٠,٧٣  

٢٧  
ــال ذوى االحتی اجــات الخاصــة علــى یجــب أن یتوقــف دمــج األطف

  صعوبة اإلعاقة 
٠,٠١  ٠,٦٣  

  ٠,١  ٠,٥١  الدمج یزید األعباء على المعلمة  ٢٨

ویوضــــح الجــــدول الســــابق معــــامالت االرتبــــاط لكــــل عبــــارة والدرجــــة الكلیــــة 
للمقیاس حیث تبین أن جمیـع معـامالت االرتبـاط ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى 

  تبطة ببعضها البعض وبینها اتساق.) وهذا یدل على أن بنود المقیاس مر ٠,٠١(
 :ثبات المقیاس  

للتأكد من ثبات المقیاس استخدمت الباحثة طریقـة التجزئـة النصـفیة وذلـك علـى 
وذلـــك بحســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــین درجـــات النصـــفین  ،)معلمـــة٤٠عینـــة قوامهـــا(

العبـــارات الزوجیـــة) وقـــد بلغـــت قیمـــة معامـــل الثبـــات باســـتخدام  –(العبـــارات الفردیـــة 
وتــــم حســــاب ثبـــات المقیــــاس بطریقــــة إعــــادة تطبیــــق  ٠,٧٦معادلـــة ســــبیرمان بــــراون

) معلمــة بفاصــل زمنــى ثالثــة أســابیع حیــث بلغــت ٤٠االختبــار علــى عینــة بلغــت (
  .  ٠,٨٤قیمة معامل الثبات 

 نتائج  الدراسة ومناقشتها:  
    :الفرض األول

جاهــات فــى اتإحصــائیا  ةق دالــو وجــد فــر ت :مــا یــأتى الفــرض األول علــيیــنص 
معلمــات ریــاض األطفــال نحــو عملیــة دمــج األطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة مــع 

متوســـطات درجـــات المعلمـــات علـــى مقیـــاس االتجاهـــات وفقـــًا أقـــرانهم العـــادیین بـــین 
والختبار صــحة هــذا الفــرض تــم حســاب تحلیــل التبــاین أحــادي لمتغیــر نــوع اإلعاقــة.

فـــروق بـــین متوســـطات للتعـــرف علـــي داللـــة ال )One Way ANOVAاالتجـــاه (
والجـــدول  ،نـــوع اإلعاقـــة المعلمـــات علـــى مقیـــاس االتجاهـــات وفقـــًا لمتغیـــردرجـــات 
  هذه النتائج. وضحالتالي ی
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٢٣٧  

 المعلماتنتائج تحلیل التباین األحادي للمقارنة بین متوسطات درجات : )٣جدول (

 على مقیاس االتجاهات وفقًا لمتغیر نوع اإلعاقة

 مصدر التباین
  مجموع
 تالمربعا

  درجات
 الحریة

  متوسط
 المربعات

  مستوي الداللة قیمة "ف"
 

 ٢٤٤٢,٦٥٧  ٢ ٤٨٨٥,٣١٤ بین المجموعات
٦١,٣٣٧ 

 
٠,٠٥ 

 
 ٣٩,٨٢٤ ٩٩ ٣٩٤٢,٥٢٩  داخل المجموعات

  ١٠١ ٨٨٢٧,٨٤٣  التباین الكلي

) وهـي دالـة عنـد ٦١,٣٣یتضح مـن نتـائج الجـدول السـابق أن قیمـة "ف" بلغـت(
المعلمـــات علـــى مقیـــاس االتجاهـــات وفقـــًا لمتغیـــر نـــوع ت بـــین درجـــا ٠,٠٥مســـتوي 
    دراسة.من فروض ال . وبالتالي یمكن قبول الفرض األولاإلعاقة

ولتحدیــــد اتجــــاه الفــــروق بــــین درجــــات المعلمــــات وفقــــا لمتغیــــر نــــوع اإلعاقــــة  
  .التالى كما هو موضح بالجدول LSDقامت الباحثة بتطبیق اختبار 

  على مقیاس االتجاهات ت درجات المعلماتالفروق بین متوسطا:)٤جدول (
  للمقارنات المتعددة LSDباستخدام اختبار  وفقًا لمتغیر نوع اإلعاقة

  
) ١(ةلیــإعاقـة عق

  وصعوبات تعلم 
  ٦٥,٤١م=

ــــــإعاقــــــة  ة عقلی
  أویتزم و ) ٢(

  ٤٨,٩١م=

 )٣(تعلـم صعوبات 
  أویتزم

  ٥٣,٧٩م=

  )١(ةلیإعاقة عق
  وصعوبات تعلم

  ٦٥,٤١م=
  ١١,٦١  *١٦,٥٠*  

  )٢(ة عقلیإعاقة 
  أویتزمو 

  ٤٨,٩١م=
    ٤,٨٨*  

  )٣(تعلم صعوبات 
  أویتزم

  ٥٣,٧٩م=
      

الجــــدول الســــابق أن هنــــاك فــــروق دالــــة وضــــحها یتضــــح مــــن النتــــائج التــــي ی
    :) بین نوع اإلعاقة  كما هو موضح٠,٠٥عند مستوي داللة ( اإحصائیً 
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وع اإلعاقـة صـعوبات التعلم)ونـ - ةلیـإعاقـة عقیوجد فروق بین نوع اإلعاقـة ( -
) ١٦,٥٠أویتـــزم) حیـــث بلغـــت الفـــروق بـــین المتوســـطات ( - ةلیـــإعاقـــة عق(

 ٠,٠٥وهي دالة عند مستوي 

صعوبات التعلم) ونوع اإلعاقـة  -یوجد فروق بین نوع اإلعاقة (إعاقة عقلیة  -
) ١١,٦١أویتـزم) حیـث بلغـت الفـروق بـین المتوسـطات ( -(صعوبات التعلم 

 ٠,٠٥وهي دالة عند مستوي 

أویتـــــزم) ونـــــوع اإلعاقـــــة  -فـــــروق بـــــین نـــــوع اإلعاقـــــة (إعاقـــــة عقلیـــــة  یوجـــــد -
) وهـي ٤,٨٨(صعوبات التعلم أوتیزم) حیث بلغت الفروق بـین المتوسـطات (

 ٠,٠٥دالة عند مستوي 

 ةلیـــــإعاقــــة عقویمكــــن ترتیـــــب نــــوع اإلعاقـــــة وفقــــا للمتوســـــطات كمــــا یلـــــي:   
  . تزمأویو  ةلیإعاقة عقأویتزم، التعلم و وصعوبات تعلم، صعوبات 

وتفیــد هـــذه النتیجـــة فـــى مجملهـــا إلــى أن اتجاهـــات معلمـــات ریـــاض األطفـــال 
نحــو أســلوب دمــج األطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة مــع أقــرانهم العــادیین كانــت 
أكثــــر إیجابیــــة بالنســــبة للطفــــل المعــــاق الــــذى ال یحتــــاج إلــــى مجهــــود كبیــــر ووقــــت 

 ،إلعاقــــات البســــیطةإضــــافى أو مهــــارات وكفایــــات إضــــافیة أى أن األطفــــال ذوى ا
حیــث بلــغ متوســط  ،وذلــك وفقــا لترتیــب نــوع اإلعاقــة مــن حیــث متوســطات الــدرجات

تتفــق هــذه النتیجــة مــع مــا  ،٦٥,٤١درجــات اإلعاقــة العقلیــة وصــعوبات الــتعلم هــو 
) حیـــــث أشـــــارت إلـــــى أن فئــــــة ١٩٨٧،توصـــــلت إلیـــــه دراســـــة(عبدالعزیز الشــــــخص

ـــا والتـــى تضـــم المتخلفـــین عقل یـــا بدرجـــة بســـیطة ومـــن یعـــانون مـــن المعـــاقین أكادیمیً
ــــم هــــى أكثــــر الفئــــات اســــتفادة مــــن هــــذا اإلدمــــاج شــــریطة أن تتــــوفر  صــــعوبات تعل

كمـــا تتفـــق نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع مـــا  ،ألفرادهـــا الخـــدمات الخاصـــة الالزمـــة لـــذلك
) التـــى توصـــلت إلـــى أن اتجاهـــات ٢٠٠٢،أشـــارت إلیـــه دراســـة (أحمـــد أحمـــد عـــواد

ــــة الخاصــــة أكثــــر  إیجابیــــة نحــــو تطبیــــق سیاســــة دمــــج التالمیــــذ ذوى معلمــــى التربی
  صعوبات التعلم.
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نـــوع المعلمـــات علـــى مقیـــاس االتجاهـــات وفقـــًا لمتغیـــر درجـــات الفـــروق بـــین 
  اإلعاقة

   :الفرض الثانى
فـى اتجاهـات إحصـائیا  ةق دالـو وجـد فـر ت :مـا یـأتى علي ثانىالفرض الینص 

طفــال نحــو عملیــة دمــج األطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة مــع معلمــات ریــاض األ
متوســـطات درجـــات المعلمـــات علـــى مقیـــاس االتجاهـــات وفقـــًا أقـــرانهم العـــادیین بـــین 

  .الخبرةلمتغیر 
لحســاب قیمــة  (T.Test)تــم اســتخدام اختبــار الفــرض هــذا للتحقــق مــن صــحة و 
هــــذه  وضـــحالي ی، والجـــدول التــــخبــــرةالعلـــى مقیــــاس االتجاهـــات وفقــــًا لمتغیـــر "ت" 

  النتائج.
 المعلماتقیمة " ت " وداللتها اإلحصائیة للفرق بین متوسطي درجات :)٥جدول (

  الخبرةعلى مقیاس االتجاهات وفقًا لمتغیر 

 المتوسط الخبرة
االنحـــــــــــــــــراف 

 المعیاري

درجـــــــة 
 الحریة

 " ت "
مســـــــــــتوي 

 الداللة

حجــــــــــــــــــــم 
  التأثیر
2  

 ٥,٦٥٨٨٢ ٥٠,٠٨٨٢ سنوات ٣-١
٨,٤٢ ٦٦  

 دالـــة عنـــد
مســـــــــــتوي  

٠,٠٥ 
٠,٥٢ 

 ٦,٤٣٩٦٣ ٦٢,٤٧٠٦ سنوات ٦-٤

ا الجــدول الســابق أن قیمــة " ت " دالــة عنــد وضــحهیتضــح مــن النتــائج التــي ی
بـین متوسـطي درجـات  ة)مما یدل علي وجود فرق ذي داللة إحصـائی٠,٠٥مستوي(
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لصــــالح المعلمــــات ذوات  الخبــــرةالمعلمــــات علــــى مقیــــاس االتجاهــــات وفقــــًا لمتغیــــر 
) ٦٢,٤٧سنوات(المعلمات القدامى) حیث كـان متوسـط الـدرجات ( ٦-٤من  الخبرة

وتفســر الباحثــة ذلــك بــأن المعلمــات القــدامى كــانوا أكثــر تقــبال لفكــرة الــدمج وكانــت 
اتجاهـاتهم ایجابیـة نحـو فكـرة دمــج األطفـال ذوى االحتیاجـات الخاصـة مـع العــادیین 

ویرجع ذلـــك إلــــى أن ،ت) ســـنوا٣-١أكثـــر مـــن المعلمـــات الجـــدد ذوات الخبـــرة مـــن(
المعلمــات القــدامى أصــبحوا أكثــر خبــرة وتفهمــًا لمفهــوم وأســلوب عملیــة الــدمج، أمــا 
المعلمات الجدد أو المعینات حدیثًا فـى مزاولـة مهنـة التـدریس فمـن الصـعب علـیهن 
فهم فكرة الدمج وهم غیر مؤهلین ألتباع هذا األسلوب مـع األطفـال المعـاقین، لـذلك 

  لبیة نحو الدمج . كانت اتجاهاتهم س
ودراســـــة أحمـــــد  )Cindy, 2003وتتفـــــق نتـــــائج هـــــذه الدراســـــة مـــــع (دراســـــة 

) حیــث أشــارت إلــى أن الفــروق ١٩٩٥،ودراســة زیــدان الســرطاوى ٢٠١١،أشــكنانى
 ،فــى اتجاهــات المعلمــات نحــو أســلوب الــدمج ترجــع إلــى عامــل الخبــرة فــى التــدریس

 ،اإلیجابیـــة نحـــو فكـــرة الـــدمج وأن عامـــل الخبـــرة لـــه أثـــر كبیـــر فـــى اتجـــاه المعلمـــات
حیـــث أشـــارت إلـــى أن عامـــل الخبـــرة كـــان لـــه أكبـــر األثـــر فـــى اتجاهـــات المعلمـــات 

  االیجابیة نحو فكرة الدمج.
یمكــن حســاب  ،ولتحدیــد مــا إذا كــان الفــرق قــد حــدث علــي ســبیل الصــدفة أم ال

، لحجـم االختالفـات بـین مسـتویات الخبـرة إحصاء حجم التأثیر والـذي یعطـي مؤشـراً 
هـو إحصـاء مربــع إیتـا وهـو عبـارة عـن نسـبة التبــاین  أكثـر هـذه اإلحصـاءات انتشـاراً 

ــــابع الــــذي یفســــره ویحــــدده المتغیــــر المســــتقل  ویمكــــن حســــابه مــــن  فــــي المتغیــــر الت
  المعادلة التالیة: 

2   
= 

%) مــن الحــاالت یمكــن ٥٢) وهــذا یعنــي أن (٠,٥٢قیمــة مربــع إیتــا بلغــت (
  .والعمل لفترة طویلة فى أسلوب الدمج  لخبرةأثر اأن یعزي التباین إلي 

 المعلمات على مقیاس االتجاهات وفقًا لمتغیر: یوضح الفروق بین درجات ) ٢شكل (
  الخبرة

)221(2
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 NNt
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  الفرض الثالث: 
فـى اتجاهـات إحصـائیا  ةق دالـو وجـد فـر ت :ما یأتى علي ثالثالفرض الینص 

الحتیاجــات الخاصــة مــع معلمــات ریــاض األطفــال نحــو عملیــة دمــج األطفــال ذوى ا
متوســـطات درجـــات المعلمـــات علـــى مقیـــاس االتجاهـــات وفقـــًا أقـــرانهم العـــادیین بـــین 

المؤهـــــل الدراســــى (بكـــــالوریوس ریــــاض األطفـــــال) فــــوق الجـــــامعى (مؤهـــــل لمتغیــــر 
  .تربوى)

 "ت" لحسـاب قیمـة  (T.Test)تم استخدام اختبار الفرض هذا للتحقق من صحة   
 ،مؤهـــلالعلـــى مقیـــاس االتجاهـــات وفقـــًا لمتغیـــر  المعلمـــاتمتوســـطي درجـــات علـــى 

  هذه النتائج. وضحوالجدول التالي ی
ــرق بــین متوســطي درجــات :)٦جــدول ( ــى قیمــة " ت " وداللتهــا اإلحصــائیة للف المعلمــات عل

  المؤهلمقیاس االتجاهات وفقًا لمتغیر 

 المتوسط  المؤهل
االنحــــــــــــراف 

 المعیاري

درجـــــة 
 الحریة

 " ت "
مســــــــــــــــــتوي 

 الداللة

حجــــــم 
  لتأثیرا

2  
بكــــــــــالوریوس  جـــــــــامعي

 ریاض اطفال
٩,٨٩٣٥ ٥٣,٦١٧٦ 

٤,٥٤  ٦٦  
ـــــــد  دالـــــــة عن
مســــــــــــــــــتوي  

٠,٠٥ 

٠,٢٤  
  فوق الجامعي
 (مؤهل تربوى)

٦,٢٣٤٣٦ ٦٢,٧٣٥٣ 

ها الجـدول السـابق أن قیمـة " ت " دالـة عنـد وضـحیتضح  من النتـائج التـي ی
توســــطي بـــین م ةممـــا یـــدل علــــي وجـــود فـــرق ذي داللــــة إحصـــائی )٠,٠٥مســـتوي (
لصــالح المعلمــات  المؤهــلالمعلمــات علــى مقیــاس االتجاهــات وفقــًا لمتغیــر درجــات 
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 ،)٦٢,٧٣حیــث كــان متوســط الــدرجات ( ،فــوق المؤهــل الجــامعى (المؤهــل التربــوى)
ومــــن ثــــم یتضــــح ظهــــور الفــــروق بشــــكل واضــــح بــــین المعلمــــات الحاصــــالت علــــى 

قـــط (بكـــالوریوس (المؤهـــل التربـــوى) ونظیـــراتهن الحاصـــالت علـــى مؤهـــل جـــامعى ف
ویمكن تفسیر هـذه النتیجـة بـأن المعلمـات ذوات المؤهـل الجـامعى  ،ریاض األطفال)

(بكـالوریوس ریــاض األطفـال) لــم یدرسـن مقــررات تكفـى إلعطــاء فكـرة عنــد األطفــال 
ذوى االحتیاجـات الخاصـة وخصوًصــا فیمـا یتعلـق بأســلوب الـدمج مفهومـه وطبیعتــه 

  فال المعاقین فى عملیة الدمج.وكیف یتم وكیفیة التعامل مع األط
) حیـث ١٩٩٥،وتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسـة (زیـدان السـرطاوى

 ،أشارت إلى وجود فروق فى االتجاهات نحو الدمج ترجع إلـى متغیـرات التخصـص
  وذلك لصالح المتخصصین فى التربیة الخاصة .

یمكـن حسـاب  ،ال ولتحدید ما إذا كان الفرق قد حدث علـي سـبیل الصـدفة أم
لحجم االختالفات بـین مسـتویات المؤهـل،  إحصاء حجم التأثیر والذي یعطي مؤشراً 

هـو إحصـاء مربــع إیتـا وهـو عبـارة عـن نسـبة التبــاین  أكثـر هـذه اإلحصـاءات انتشـاراً 
ــــابع الــــذي یفســــره ویحــــدده المتغیــــر المســــتقل  ویمكــــن حســــابه مــــن  فــــي المتغیــــر الت

  المعادلة التالیة: 
2   

= 
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  دراسة مقررات التربیة الخاصة.أن یعزي التباین إلي 
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٢٤٣  

فـى اتجاهـات ا إحصـائی ةق دالـو وجـد فـر ت :مـا یـأتى علـي رابـعالفرض الینص 
معلمــات ریــاض األطفــال نحــو عملیــة دمــج األطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة مــع 

متوســـطات درجـــات المعلمـــات علـــى مقیـــاس االتجاهـــات وفقـــًا أقـــرانهم العـــادیین بـــین 
  .الختالف الحالة االجتماعیة (متزوجة / غیر متزوجة)

قیمـة  لحسـاب (T.Test)تم استخدام اختبـار الفرض هذا للتحقق من صحة   
حالـة الالمعلمات على مقیـاس االتجاهـات وفقـًا لمتغیـر متوسطي درجات على  "ت" 

  هذه النتائج. وضحوالجدول التالي ی ،االجتماعیة
ــرق بــین متوســطي درجــات :)٧جــدول ( ــى قیمــة " ت " وداللتهــا اإلحصــائیة للف المعلمــات عل

  الحالة االجتماعیةمقیاس االتجاهات وفقًا لمتغیر 
ـــــــــــــــــــــــة  الحال

 ماعیةاالجت
 المتوسط

االنحـــــــــراف 
  المعیاري

درجـــــــة 
 الحریة

 " ت "
مستوي 
 الداللة

  حجم التأثیر
2  

 ٨,٠٢٨٢٥ ٥٠,٨٢٣٥ غیر متزوجة

٣,١٨ ٦٦  

دالــــــــــة 
ــــــــــد  عن
مستوي  

٠,٠٥ 

٠,١٣  
 ٦,٢٦٦٨٧ ٥٦,٣٨٢٤ متزوجة

ها الجـدول الســابق أن قیمــة " ت " دالــة عنــد وضــحیتضـح مــن النتــائج التــي ی
بــــین متوســــطي  ةلــــي وجــــود فــــرق ذي داللــــة إحصــــائیممــــا یــــدل ع )٠,٠٥مســــتوي(
لصــالح الحالـة االجتماعیــة المعلمــات علـى مقیــاس االتجاهــات وفقـًا لمتغیــر درجـات 

ـــــــث كـــــــان متوســـــــط درجـــــــات المعلمـــــــات المتزوجـــــــات  ،المعلمـــــــات المتزوجـــــــات حی
ومــن ثــم یتضــح ظهــور الفــرق بشــكل واضــح بــین المعلمــات المتزوجــات  ،)٥٦,٣٨(

  وغیر المتزوجات .
كن تفسـیر هـذه النتیجـة بـأن المعلمـات المتزوجـات یكـون لـدیهن خبـرة فـى ویم

  ولدیهن قدرة على تحمل أعباء التعامل مع هذه الفئة. ،التعامل مع األطفال
) ٢٠٠٤ ،وتتفــق هــذه النتیجــة مــع مــا توصــلت إلیــه دراســة (عبــدالعزیز الخلیفــة

ة االجتماعیــة ختلــف بــاختالف الحالــحیــث أشــارت إلــى أن االتجاهــات نحــو الــدمج ت
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یمكـــن حســــاب  ،ولتحدیـــد مـــا إذا كـــان الفـــرق قـــد حــــدث علـــي ســـبیل الصـــدفة أم ال
 ً◌ لحجم االختالفات بـین مسـتویات الحالـة  إحصاء حجم التأثیر والذي یعطي مؤشرُا

هـو إحصـاء مربـع إیتـا وهـو عبـارة عـن  أكثـر هـذه اإلحصـاءات انتشـاراً  ،االجتماعیـة
ـــذ ي یفســـره ویحـــدده المتغیـــر المســـتقل  ویمكـــن نســـبة التبـــاین فـــي المتغیـــر التـــابع ال

 حسابه من المعادلة التالیة: 
2   
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%) مــن الحــاالت یمكــن ٠,١٣) وهــذا یعنــي أن (٠,١٣قیمــة مربــع إیتــا بلغــت (
الحالة االجتماعیة . أن یعزي التباین إلي   

المعلمات على مقیاس االتجاهات وفقًا لمتغیر درجات یوضح الفروق بین ) :٤شكل (
  لة االجتماعیةالحا
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٢٤٥  

  :اتــــالتوصی
  :فى ضوء النتائج التى أسفرت عنها الدراسة الحالیة توصى الباحثة بما یلى

  عقـــد دورات تدریبیـــة یـــدور محورهـــا حـــول أهـــم طـــرق التعامـــل مـــع األطفـــال ذوى
  االحتیاجات الخاصة أثناء عملیة الدمج لرفع مستوى المعلم.

 ل ورش عمـل أثنــاء العــام الدراســى اسـتخدام مجموعــات عمــل ومناقشـتها علــى شــك
 للتغلب على االتجاهات السلبیة وبناء اتجاهات أكثر إیجابیة.

 . تحدید معاییر لدمج األطفال ذوى االحتیاجات الخاصة مع األطفال العادیین 

  االهتمام بالتشخیص الدقیق لألطفال ذوى االحتیاجـات الخاصـة قبـل أدراجهـم فـى
 نظام الدمج .

 ألنشطة لتالءم احتیاجات األطفال ذوى االحتیاجات الخاصة تطویر البرامج وا 

 .توفیر البیئة الدراسیة التى تسهل مهمة المعلم أثناء عملیة الدمج 

  إصدار التشریعات الالزمة من الجهات المسئولة عن تطبیـق نظـام الـدمج والعمـل
 بها لتوفیر أفضل الظروف لتنفیذ عملیة الدمج.
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٢٤٦ doi: 10.12816/0001298                                                                                      
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٢٤٧  

  ع:ــــالمراج
: الم   راجع العربیة اوًال

اتجاهـــات المعلمـــین نحـــو دمـــج التالمیـــذ ذوى ): ٢٠٠٢أحمــد أحمـــد عـــواد (  ))١١((
المـــؤتمر القـــومى صـــعوبات الـــتعلم فـــى الفصـــول العادیـــة، 

ــــة الفئــــات الخاصــــة والمعــــاقین  الثــــامن التحــــاد هیئــــات رعای
بجمهوریــة مصــر العربیــة (معــًا علــى طریــق الــدمج الشــامل 

 ،القـــاهرة ،عربـــى)لـــذوى االحتیاجـــات الخاصـــة فـــى الـــوطن ال
 .٢٤-٢١ص ص،أكتوبر

): آراء معلمـــــــى ومـــــــدیرى مـــــــدارس التعلـــــــیم العـــــــام ٢٠١١أحمـــــــد أشـــــــكنانى (  ))٢٢((
الحكومیــة بدولــة الكویــت حــول دمــج ذوى صــعوبات الـــتعلم 

ــــة ،فــــى مــــدارس العــــادیین ــــة والتربی ــــة الطفول ، العــــدد مجل
ــــایر ،الســــادس (الجــــزء الثــــانى) كلیــــة ریــــاض األطفــــال،  ،ین

 .٢٥٩-١٩٧ص ص ،جامعة اإلسكندریة

دار النهضـــة  :القـــاهرة ،علـــم الـــنفس التربـــوى :)١٩٩٦أحمـــد زكـــى صـــالح (  ))٣٣((
 العربیة .

معوقــــات الــــدمج التــــى تواجــــه معلمــــات  :)٢٠٠٨أمـــانى محمــــود عبـــد اهللا (  ))٤٤((
ریــــاض األطفــــال عنــــد تــــدریس األطفــــال غیــــر العــــادیین 
ـــــى بســـــیط) مـــــن وجهـــــه نظـــــر المشـــــرفات  (تخلـــــف عقل

 ،كلیــــة التربیـــــة ،یررســــالة ماجســـــت :والمــــدیرات والمعلمـــــات
 جامعة أم القرى 

دراسـة تقویمیـه لتجربـة  :)١٩٩٨إیمان فؤاد كاشف وعبد الصـبور منصـور (  ))٥٥((
دمــــج األطفــــال ذوى االحتیاجــــات الخاصــــة مــــع األطفــــال 

، بحـوث العادیین بالمـدارس العادیـة فـى محافظـة الشـرقیة
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جامعـــة  ،المـــؤتمر الـــدولى الخـــامس لمركـــز اإلرشـــاد الـــنفس
 .٨٥٠ – ٨١٣الثانى ص ص  المجلد ،عین شمس

، رشـــاد ذوى الحاجـــات الخاصـــة وأســـرهمإ): ٢٠٠٧بطـــرس حـــافظ بطـــرس (  ))٦٦((
  عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع.

ـــــدمج ٢٠٠٩حنـــــان زیـــــدان وفـــــاروق صـــــادق (  ))٧٧(( ): االتجاهـــــات العامـــــة نحـــــو ال
ذوى االحتیاجـــات الشـــامل وعالقتهـــا بالتفاعـــل الكـــفء بـــین 

ـــد  نفســـیة، دراســـات ،وأقـــرانهم مـــن التالمیـــذ الخاصـــة المجل
رابطــة األخصــائیین النفســـیین  ،العــدد الثــانى ،التاســع عشــر

 .٤٤٩-٤١٧ص ص ،المصریة

): ترجمــــــة: زیـــــدان الســــــرطاوى وعبــــــدالعزیز ٢٠٠٠دیـــــان برادلــــــى وآخـــــرون (  ))٨٨((
الــــدمج الشــــامل لــــذوى  ،الشـــخص وعبــــدالعزیز عبـــدالجبار

 ،العــین االحتیاجــات الخاصــة "مفهومــه وخلفیتــه النظریــة،
 دار الكتاب الجامعى.  :ربیة المتحدةاإلمارات الع

االحتــــراق النفســــى لــــدى معلمــــات ریــــاض  :)٢٠٠٩رحــــاب محمــــود صــــدیق (  ))٩٩((
األطفــال فــى ظــل نظــام الــدمج التربــوى " دراســة تشخیصــیة 

جامعــة  ،كلیــه ریــاض األطفــال ،مجلــة الطفولــة والتربیــة ،"
ص ص  ،أكتـوبر ،السـنة األولـى ،العـدد الثـانى ،اإلسكندریة

٣١٧-٢٣٧ .  
ـــــد  ))١٠١٠(( ): اتجاهـــــات المدرســـــین والطـــــالب نحـــــو دمـــــج ١٩٩٥ان الســـــرطاوى (زی

ــــــــة ــــــــى الصــــــــفوف العادی ــــــــة  ،األطفــــــــال المعــــــــوقین ف التربی
السـنة الثانیـة  ،٣٨العـدد  ،رابطة التربیـة الحدیثـة ،المعاصرة

 .٢١٥-١٨٣ص ص ،عشر

فـــى  ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة): دمـــج األطفـــال ٢٠٠٤ســـحر الخشـــرمى (  ))١١١١((
ة لبـــــرامج الــــــدمج فــــــى دراســـــة مســــــحی –المـــــدارس العادیــــــة 
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مجلــــة جامعـــة الملــــك ســــعود  ،المملكـــة العربیـــة الســــعودیة
المجلــد الســادس  ،(العلــوم التربویــة والدراســات اإلســالمیة)

 .٨٤١-٧٩٣ص ص ،عشر

فاعلیــة برنــامج إرشــادى فــى تعــدیل اتجاهــات  :)٢٠٠١ســمیرة علــى جعفــر (  ))١٢١٢((
ــــة بجــــدة نحــــو المعــــاقین جســــدیا  ــــة االبتدائی معلمــــات المرحل

مجلــة كلیــة التربیــة مجهــم أكادیمیــا مــع العــادیین وفكریــا ود
 ،جامعـة عـین شـمس ،كلیـة التربیـة (التربیة وعلـم الـنفس)،

 ٢٢٥ص  ص  ،الجــزء الثالــث ،العــدد الخــامس والعشــرون
– ٢٧٢  .  

 اتجاهـــات معاصـــرة فـــى رعایـــة وتنمیـــة مهـــارات :)٢٠٠٨سوســـن شـــاكر (  ))١٣١٣((
دار صــــفاء  :عمــــان ،األطفــــال ذوى االحتیاجــــات الخاصــــة

 ر والتوزیع.للنش

أثر الدمج فى تنمیة العالقـات الشخصـیة  :)١٩٩٦صالح عبد اهللا هارون (  ))١٤١٤((
ـــــا ـــــین عقلیً ـــــة مجلـــــة ،المتبادلـــــة لـــــدى األطفـــــال المتخلف  كلی

ص  ،)١جامعة عین شمس العدد العشرون، (جـزء ،التربیة
  . ٧٨-٦٣ص 

 :عمـــان ،ســیكولوجیة التنشــئة االجتماعیــة :)١٩٩٨صــالح محمــد علــى (  ))١٥١٥((
 نشر والتوزیع.دار المسیرة لل

مكتبـة األنجلــو  :القـاهرة ،علـم الــنفس االجتمـاعى :)١٩٩٩عـادل األشـول (  ))١٦١٦((
 المصریة.

دراســـــة للصـــــدق العـــــاملى لمقیــــــاس  :)١٩٩٩عبـــــد العزیـــــز محمـــــد العبــــــد (  ))١٧١٧((
 ،االتجاهــات نحــو دمــج األطفــال ذوى االحتیاجــات الخاصــة

ــــك المتغیــــرات ــــة  ،وبعــــض المتغیــــرات ذات العالقــــة بتل مجل



ــــــــــــــــــل  طــــــــــــــــــهطــــــــــــــــــه  ســــــــــــــــــمیةســــــــــــــــــمیة  د.د.  العادیینالعادیین  معمع  الخاصةالخاصة  االحتیاجاتاالحتیاجات  ذوىذوى  األطفالاألطفال  دمجدمج  نحونحو  األطفالاألطفال  ریاضریاض  معلماتمعلمات  اتجاهاتاتجاهات ــــــــــــــــــلجمی   جمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٠ doi: 10.12816/0001298                                                                                      

 ،العلوم التربویـة والدراسـات اإلسـالمیة ،دالملك سعو  جامعة
 .   ٩٩ – ٧٣ص ص 

ــنفس االجتمــاعى): ١٩٨١عبــدالحلیم محمــود (  ))١٨١٨(( دار أتــون  :القــاهرة ،علــم ال
 للنشر.

اتجاهــات معلمــى التربیــة البدنیــة نحــو دمــج ): ٢٠٠٤عبـدالعزیز الخلیفــة (  ))١٩١٩((
ــــة  ــــتعلم فــــى دروس التربی ــــابلین لل ــــًا الق المتخلفــــین عقلی

جامعـــة  ،كلیـــة التربیــة ،رســـالة ماجســتیر ،البدنیــة للعـــادیین
 الملك سعود.

دراســـة لمتطلبـــات إدمـــاج المعـــاقین فـــى ): ١٩٨٧عبـــدالعزیز الشـــخص (  ))٢٠٢٠((
العــدد الحــادى  ،التعلــیم والمجتمــع، رســالة الخلــیج العربــى

 .٢١٣-١٨٩ص ص ،الریاض ،السنة السابعة ،والعشرون

یـــة فـــى العالقـــة بـــین المســـتویات اإلبداع): ١٩٨١عبــدالمطلب القریطـــى (  ))٢١٢١((
ــــة وســــماتهم الشخصــــیة  ــــة الثانوی ــــذ المرحل رســــوم تالمی

كلیــة التربیــة  ،رســالة دكتــوراه ،وبعــض العوامــل االجتماعیــة
 جامعة حلوان.  –

ســـیكولوجیة ذوى االحتیاجـــات الخاصـــة  :)١٩٩٦عبـــدالمطلب القریطـــى (  ))٢٢٢٢((
 دار الفكر العربى. :القاهرة وتربیتهم،

حـــول دمـــج الطلبـــة  اتجاهـــات المعلمـــین :)٢٠١٠علـــى محمـــد الصـــمادى (  ))٢٣٢٣((
المعــاقین فــى الصــفوف الثالثــة األولــى مــع الطلبــة العــادیین 

مجلــة الجامعــة اإلســالمیة (سلســلة  ،فــى محافظــة عرعــر
 ،العــدد الثــانى ،) المجلــد الثــامن عشــرالدراســات اإلنســانیة

  . ٨٠٤ – ٧٨٥ص ص
 ،األردن ،قضایا ومشكالت فى التربیة الخاصـة): ١٩٩٨فاروق الروسان (  ))٢٤٢٤((

 الفكر للطباعة النشر والتوزیع.دار  ،عمان
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 مـة فـىمقـد ،سیكولوجیة األطفال غیر العـادیین :)٢٠١٠فاروق الروسان (  ))٢٥٢٥((
 دار الفكر . :األردن -، عمان الخاصة التربیة

عمـان: دار  ،مدخل إلـى التربیـة الخاصـة :)٢٠٠٥قحطان أحمد الظـاهر (  ))٢٦٢٦((
 .        التوزیعوائل للنشر 

اقین فـــى المـــدارس العادیـــة بـــین ): دمـــج المعـــ١٩٩٢مصـــطفى النصـــراوى (  ))٢٧٢٧((
 المنظمـة ،المجلـة العربیـة ،الشعارات والموضـوعیة العلمیـة

 ،المجلـــد الثـــانى عشـــر ،العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة والعلـــوم
 .٥١-٣٢ص ص ،دیسمبر ،العدد الثانى

اسـتراتیجیات تعلـیم الطلبـة ذوى  :)٢٠٠٥منى الحدیدى وجمال الخطیـب (  ))٢٨٢٨((
 الفكر للنشر والتوزیع. دار :عماناالحتیاجات الخاصة، 

 :): ترجمـــة ســـمیة جمیـــل وهالـــة الجروانـــى١٩٩٩الیـــانور لینشـــى وآخـــرون (  ))٢٩٢٩((
التخلف العقلى (دمج األطفال المتخلفین عقلیًا فى مرحلـة 

مكتبـة النهضـة  ،القـاهرة ،)ما قبل المدرسة (برامج وأنشـطة
 المصریة.
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