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  اإلهداء

إىل مشعة األمل اليت طاملا احرتقت من أجلنا 

 والدي الطيب احلبيب  

واليت استمددت .... يت ترقبت جناحي إىل أمي ال

 منها اهلمة واملثابرة

 إىل إخواني وأخواتي رمز العطاء 

إىل زوجيت اليت بذلت آل مساعدة ممكنة 

 واليت شارآتين الصرب والعناء .....

قرة العني  ،إىل فلذات آبدي يارا ، أمحد، لني 

 .وأمل املستقبل 

إىل مجيع من أحبهم من قضى حنبه منهم ومن 

 نتظري

أقدم هذا اجلهد املتواضع الذي أعتز به 

اعتزازي هبم
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 :إقرار 

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 

باستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد ، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة 

  .جامعة أو معهد  عليا ألي

  

  : .............................التوقيع 

  ماهر أبوخيران 

  2012/  5/     30:   التاريخ 
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  الشكر والتقدير

  الرِحيمِ بِسمِ اِهللا الرحمنِ 

صاِلًحا ترضاُه وأَدِخلْنِي  ﴿ربِّ أوزِعنِي أَن أشكر نِعمتك الَِّتي أَنعمت علَي وعلَى واِلدي وأَنْ أعمل

اِدكِفي ِعب ِتكمحبِر ﴾اِلِحنيل(الصم19:الن( 

ال تكفي آلمات الشكر ملكافأة آل من ساهم يف 

إجناز هذه الرسالة ، وأخص بالذآر مشريف 

الدآتور نبيل عبد اهلادي ، آما أشكر أعضاء 

اللجنة املوقرة ملناقشة هذه الرسالة ، وألجد 

لزامًا علي أن أتقدم جبزيل الشكر ووافر أنه 

االمتنان للدآتورة أمرية الرمياوي  اليت عملت 

على إبراز هذا العمل البسيط إىل حيز الوجود  

آما أتقدم بالشكر أيضًا إىل مجيع احملكمني ألدوات 

هذا البحث ملا قدموه يل من مالحظات واقرتاحات 

من  قيمة ، ، و أشكر جمتمع الدراسة ملا أبدوه

 .تعاون وإجيابية يف اإلجابة عن أسئلة البحث 

 إليهم مجيعًا فائق االحرتام والتقدير
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  :مصطلحات الدراسة 

هي حالة استعداد تقويمية مكتسبة تنظم فيها أفكار الشخص وشعوره وتوجه استجاباته : االتجاهات 

تتحكم هذه الحالة بدرجة االستجابة كما , توجيهاً إيجابياً أو سلبياً طبقاً لتلك األفكار وذلك الشعور 

 .اإليجابية أو السلبية

   )2001داوود ،(

بأنه طبيعة استجابة المعلمين إيجابياً أو حيادياً أو سلبياً نحو دمج : ويعرف االتجاه إجرائياً 

األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في المدارس العادية والتي تمثله الدرجة الكلية التي يحصل عليها 

  .بوساطة أداة قياس االتجاهات في أبعاد الدراسة  المعلم

ات الذين يدرسون في مدارس محافظة بيت لحم /المعلمون  هم: ات المدارس الحكومية /معلمو

  .والتابعة لوزارة التربية والتعليم 

تعني أن لدى الفرد حالة تفرض قيوداً على مشاركته في النشاطات المدرسية :   اإلعاقة الحركية

نية ، فال تعني عدم القدرة على التعلم ، ولكنها بالضرورة تعني أن يتحمل المعلمون الروتي

مسؤوليات خاصة لتكييف المواد واألدوات التعليمية ، لمساعدة الفرد على تخطي الحواجز النفسية 

  . والمادية التي قد تنجم عن اإلعاقة 

  ) 2001سيسالم،( 

  



 د 
 

كية  في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم  مع ذوي اإلعاقة الحر األشخاصقبول  -:الدمج

  .زمالئهم العاديين مع االهتمام باحتياجاتهم األخرى 

يقصد به التحاق الطلبة ذوي اإلعاقة الحركية مع الطلبة العاديين في الصفوف :  الدمج األكاديمي

في هذا النوع من  ويتلقى هؤالء الطلبة برامج تعليمية مشتركة ، ويشترط, العادية طوال الوقت 

الدمج توفر الظروف والعوامل التي تساعد على إنجاح هذا النوع من الدمج ، ومنها تقبل الطلبة 

العاديين للطلبة ذوي اإلعاقة  في الصف العادي ، وتوفير مدرس التربية الخاصة الذي يعمل جنباً 

جاح هذا االتجاه والمتمثلة إلى جنب مع المدرس العادي وذلك لتوفير اإلجراءات التي تعمل على إن

  .في االتجاهات االجتماعية وإجراء االمتحانات وتصميمها 

  )      1998الروسان،(                                                                      

  : الدمج االجتماعي 

: هجية في المدارس مثل هو مشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة الحركية الطلبة العاديين األنشطة الالمن

حصص الرياضة ، والفن ، والتدبير المنزلي ، والتربية المهنية ، والحفالت المدرسية ، والرحالت 

واإلذاعة المدرسية وفرق الكشافة والمسابقات  المدرسية ، والمشاركة في فعاليات الطابور الصباحي

 .  

األلفة واألمن والراحة النفسية للطلبة توفير بيئة في المدرسة الحكومية تتصف ب: الدمج النفسي 

  .ذوي اإلعاقة الحركية في محافظة بيت لحم 
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هي المدارس التي تقبل الطلبة  من الصف األول األساسي حتى الصف الثاني  :المدارس الحكومية 

عشر التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم والتابعة لوزارة التربية والتعليم 

  .سطينية  االفل

هي مؤسسة حكومية وتتبع مباشرة إلى رئاسة الدولة ، حيث يعتبر المحافظ  :محافظة بيت لحم 

ممثالً لرئيس الدولة داخل حدود المحافظة ، وتشرف المحافظة على عمل البلديات وجميع الدوائر 

مدرسة  72 ، ويوجد بهانسمة  30,000الحكومية داخل حدود المحافظة ويبلغ عدد سكانها تقريباً 

 84  الطلبة المدمجين في مدارس تربية بيت لحم ويبلغ عددحكومية  للمراحل التعليمية المختلفة 

 طالباً وطالبة  

. 2012-2011للعام الدراسي   
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  :الملخص

ات نحو دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية /هدفت  الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات المعلمين

الجنس وسنوات ( ية في محافظة بيت لحم ، في ضوء بعض المتغيرات مثل في المدارس الحكوم

  ). الخبرة  والمرحلة الدراسية والمؤهل العلمي والتخصص 

من معلمي ومعلمات )  إناث  60ذكور ، 55(معلماً ومعلمة  115تكونت عينة الدراسة من 

أختيرت بطريقة العينة , علمة معلماً وم) 580(المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم البالغ عددهم

م التي تمثل الدمج 1989 أداة الهنيني  باستخدام ةالعنقودية   وتم جمع البيانات الالزمة للدراس

. وقد تحقق لهذه األداة دالالت صدق وثبات مقبولة. األكاديمي، والدمج االجتماعي، والدمج النفسي

األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في  ات نحو دمج/أظهرت الدراسة أن أهم اتجاهات المعلمين

ويعبر عن اتجاه إيجابي، فالبعد %) 78.6(المدارس الحكومية مرتبة تنازلياً البعد االجتماعي بنسبة 

ويعبر عن اتجاه %) 69(، فالبعد األكاديمي بنسبة  ويعبر عن اتجاه إيجابي%) 75.2(النفسي بنسبة 

دلت على اتجاهات  )%74.2(حصلت على نسبة  ، أما الدرجة الكلية لألبعاد المختلفةإيجابي 

إيجابية نحو دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية ، وأظهرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً 

في استجابات أفراد العينة تبعاً لمتغير الجنس في البعد األكاديمي ) α≥0.05(عند مستوى الداللة 

لعلمي حيث كانت الفروق في البعد االجتماعي ، والمؤهل ا حيث كانت الفروق لصالح المعلمات

أما الفروق في البعد النفسي كانت لصالح حملة الدبلوم ،   ، لصالح حملة البكالوريوس فأعلى

في استجابات ) α≥0.05(أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة و

وعلى األبعاد مجتمعة . لة الدراسية ، والتخصص سنوات الخبرة   والمرح: أفراد العينة تبعاً لمتغير

.  
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في ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بعمل المزيد من الدراسات في محافظات الوطن المختلفة 

ات نحو دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في المدارس /للوقوف على اتجاهات المعلمين

  .الحكومية



 ح 
 

Teacher’s  Attitudes Towards  The  Integration of  Physical Handicapped  
Students  at  Public  Schools  in Bethlehem Governorate 

Prepared by: Maher Abdel-Fattah Abu-Khiran  

Supervising by: Dr. Nabil Abdel-Hadi 

Abstract :      
This study aims to investigate teacher's  attitudes towards the integration of  physical  

handicapped  students  at  public  schools  in  Bethlehem Governorate and it's dependence 

on the following vanalle : ( gender , years of experience , grade levels  , educational level 

and specialties)  . The population of the study consists of (580) teachers .  The sample of 

the study consists of (115) teachers (60 females and 55males) , and the sample was 

selected by cluster method . The data was gathered  by using (Alhanini 1989) tool  

covering  three categories : academically ,  socially  and  psychologically . The  tool of the 

study  was  validated by experts  in the field. The study revealed that teachers attitudes 

towards the integration of physical  handicapped is in descending order as follow : the 

social category  with  (%78. 6 ) , the psychological category with (%75.2) , the academic 

category with (%69)  . the average percentage of the three categories is (%74.2)which it is 

a good indication for positive attitudes towards the integration of physical handicapped 

students  . It also shows a statistically significant difference at (0.05≥a) between teacher's 

attitudes towards the integration of physical handicapped students at public schools in 

Bethlehem Governorate due to gender in favour of female teachers in the academic 

category , educational level in favour of B.A holder  and  above in the social category and 

in favour of Diploma holders in the psychological category . It also shows that there were 

no statistically significant differences at (0.05≥a) due to years of experience , grade levels, 

specialties and for all categories . In the light of the results , the researcher recommended 

the following  conducting more research on the same subject in the other parts of Palestine. 

.                                                                             
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  األول الفصل

   

  مشكلة الدراسة وأهميتها 

  : مقدمة 1.1

شخاص األت نحو دمج ا/ت المعلمينتجاهااأسئلة شغلت الباحث حول  الىترجع فكرة هذه الدراسة 

سئلة حول األ ي محافظة بيت لحم وقد تمحورت تلكالحركية في المدارس الحكومية ف اإلعاقةذوي 

نفسها أم هي مرتبطة بطبيعة استجابة المعلمين  اإلعاقةتجاهات مرتبطة بطبيعة االما إذا كانت هذه 

األشخاص ذوي ومساعدة هؤالء  االتجاهاتكان أن يتم تغيير هذه ماإلوهل ب  ؟هذا الموضوع   نحو

  الحكومية ؟ عن المدارس ينمفصول واأن يكون لهم قدر ؟ أم هوفي المدارس  اإلعاقة

 عليم الجامع بهدف دمج الطلبة ذويتبنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية برنامج الت 

أو  ، غض النظر عن حالتهم البدنيةجميع الطلبة ب قبولوالخاصة في المدرسة العادية  حتياجاتاال

 ، العرقأو الطائفة أو، أو الدين  ، أو الجنس ، أو اللغوية، أو الوجدانية  ، جتماعيةاالأو  ، الفكرية

   .ذوي موهبة أو  .ذوي إعاقة سواء كانوا  ،  نتماء السياسياإلأو 

  )2000،  الفلسطينية وزارة التربية والتعليم(

أخذت و، األطفال تحتل الصدارة من حيث مالءمتها لكثير من هؤالء أخذت المدرسة العادية و

ولية لعملية التعليم لدمج األتتركز الجهود على إحداث تغييرات  هامة وضرورية في التدابير 

 وشخاص ذواألوواجه .  العاديين في المدارس العادية األطفال مع  الحركية اإلعاقةشخاص ذوي األ

  ركية  ـالح اإلعاقة
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 منهامن عالقات لمجاراة أقر وما فيهاالمدرسية كل ومعيقات وصعوبات في التكيف مع البيئة مشا

  .الطلبة العاديين  من

  )2000، الفلسطينيةوزارة التربية والتعليم (

تعتبر قضية الدمج التربوي لفئات التربية الخاصة من القضايا المطروحة في الميدان التربوي و

كبر حجم مشكلة   : عتبارات منهااوذلك لعدة   ، من القرن الماضي خيرةاألوخاصة في السنوات 

النفقات الباهظة وتوفير , وقلة عدد المختصين في المؤسسات والمراكز المختلفة ،األطفال هؤالء 

وال ننسى في هذا المجال دور القوانين والتشريعات  .  كز التربية الخاصة اإلنشاء مرعلى الدولة 

سواء كانوا من ذوي  األطفال ل العالمية التي نادت بالمساواة ما بين حقوق المحلية لبعض الدو

الحاجات الخاصة أو العاديين ، وكذلك دور الجماعات الضاغطة في المجتمع للدفع باتجاه تقديم 

م جزء ال يتجزأ من نهأل األطفال أقصى ما يمكن من خدمات تربوية وتعليمية وتأهيلية لهؤالء 

  .يشون فيه المجتمع الذي يع

 اإلعاقةشخاص ذوي األقتصر على إقناع أفراد المجتمع المدرسي بقبول ي يعدإن مفهوم الدمج  لم 

مرحلة إقناع المدرسة العادية وأصحاب  لىإ، بل تعدى ذلك ليصل فقط  ليشاركوهم المكان الحركية

و المشكلة والعقبة القرار التعليمي إلعادة تنظيم المجتمع المدرسي بحيث ال يعود الطفل الخاص ه

المناهج الدراسية ومستوى كفاءات المعلمين هي  صالحية تعدتالقائم، بل الحقيقية للنزاع التعليمي 

والنقطة الرئيسية التي يجب أن تدور حولها التساؤالت في حال تعثر نجاح هؤالء  ، جوهر الخالف

  .   في المدرسة العادية األطفال 

  )2000الخشرمي،(
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المبادئ والمواثيق الدولية التي نادت بحق التعليم للجميع ومنها مؤتمر سالمنكا في من  اًوانطالق

 لىإللوصول  سبانية ، اإلوالذي نظمته اليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية  م1994سبانيا عام إ

أي أن يتحمل معلم الصف العادي مسؤولية تعليم الطلبة ذوي الحاجات مدرسة مرحبة بالجميع  

وهناك من يرى أن ، داري والتدريسي لهذا المعلم اإلمع توفير نظام الدعم التنظيمي و الخاصة

  .  مدرسة الجميع تعني إلغاء نظام التربية الخاصة برمته

أن هذه  إال لألشخاص ذوي اإلعاقةيجابية نحو الدمج التربوي اإلتجاهات االوعلى الرغم من   

تدعم وجهة نظره حتى  التيمنهم مبرراته المختلفة القضية ما زالت ما بين مؤيد ومعارض ولكل 

  : أنهقالت ب  Ashelyأن  العالمة  

  " .إذا كانت عملية الدمج خطوة لألمام فهي خطوتان للخلف "  

 ا ستفشل فشالًفإنه إاليتحتم علينا التخطيط العلمي المدروس لعملية الدمج و نهإويعني هذا القول 

سلبية مختلفة على الطلبة ذوي الحاجات الخاصة والطلبة العاديين اً مما يترتب عليه آثار اًذريع

  . والمجتمع المدرسي والمجتمع بشكل عام 

  )1998الروسان،(
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  أهمية الدراسة 2.1

األشخاص ذوي اإلعاقة نحو دمج  ات/همية الدراسة من خالل الكشف عن اتجاهات المعلمينأتأتي 

ا أنه الىكما ترجع أهمية هذه الدراسة . بيت لحم  ظةحاففي المدارس الحكومية في م الحركية

  -: من حيث ستفادة من نتائجها على جميع المستويات االمكانية إموجهة لمعرفة 

ضمان التعليم للجميع بغض النظر عن إعاقتهم وأعمارهم وصحتهم النفسية وظروفهم  -1

  . االجتماعيةقتصادية واال

، نتيجة  الحركية األشخاص ذوي اإلعاقةفيه نسبة تجرى هذه الدراسة في مجتمع زادت  -2

  .بها البالد  تالتي مر جتماعيةاالالظروف السياسية و

خاذ القرار نحو وضع مناهج وخطط ، بحيث تتوافق مع الطلبة تاالوزراء على   مساعدة -3

  .المعاقين ومساعدتهم في التوجه نحو التعليم 

في المدارس  الحركية األشخاص ذوي اإلعاقةنحو دمج  ات/ونتعديل الفكرة التي يحملها المعلم -4

.  

المدارس   في الحركية األشخاص ذوي اإلعاقةتوفير الظروف المناسبة لنجاح مبدأ دمج - 5

  .بيت لحم ة ــــــحافظالحكومية في م
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 األثر األكبريكون له , العاديين في المدارس العادية  األطفال مع ذي اإلعاقة ن وجود الطفل أ - 6

و ذلك من خالل ما تؤديه طبيعة  ، ذي اإلعاقةجتماعي للطفل االنفعالي و االكاديمي و األلى النمو ع

في مواجهتها تزيد من ثقته بنفسه وثقة  ذي اإلعاقةالمتطلبات الدراسية التي في حال نجاح الطفل 

  . خرين عنهاألو بالتالي تعمل على تنمية دافعيته و توقعاته عن نفسه و توقعات ,  خرين بهاأل

في  ، نحو أبنائهم ذوي اإلعاقة حينما يدرسون و اتجاهاتهم و توقعاتهم تحسين نفسية اآلباء- 7

  .حيث يترك هذا أثراً سلبياً عليهم "  بالمعوقين ""لو درسوا في مدارس خاصة  فيما مدرسة عادية ،

  مشكلة الدراسة 3.1

   -:تي آلاتتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال 

الحكومية في  في المدارس الحركية اإلعاقةشخاص ذوي األنحو دمج  ت ا/المعلمين  ما اتجاهات" 

المرحلة الدراسية ، وسنوات الخبرة ، والجنس ،  (في ضوء بعض المتغيرات  بيت لحم حافظةم

  ؟  )التخصص والمؤهل العلمي ، و

  أهداف الدراسة4.1 

ذوي اإلعاقة الحركية  األشخاصدمج ات نحو / لى الكشف عن اتجاهات المعلمين إهدفت الدراسة 

سنوات الخبرة و الجنس ،( في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم في ضوء بعض المتغيرات 

   . )التخصص والمؤهل العلمي ، والمرحلة الدراسية ، و، 

 أسئلة الدراسة  5.1 

الحكومية  ي المدارسفالحركية  اإلعاقةشخاص ذوي األنحو دمج  ت ا/المعلمين ت اتجاهاأهم  ما 1.

  ؟  في محافظة بيت لحم
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في المدارس ذوي اإلعاقة الحركية  األشخاصنحو دمج  تا/هل تختلف اتجاهات المعلمين2.

 ختالف الجنس ؟ابيت لحم ب حافظةالحكومية في م

في المدارس ذوي اإلعاقة الحركية  األشخاصنحو دمج  تا/هل تختلف اتجاهات المعلمين3.

 سنوات الخبرة ؟ ختالفاببيت لحم  ةحافظالحكومية في م

في المدارس ذوي اإلعاقة الحركية  األشخاصنحو دمج  تا/هل تختلف اتجاهات المعلمين4.

 المرحلة الدراسية ؟ ختالفاببيت لحم  محافظةالحكومية في 

في المدارس ذوي اإلعاقة الحركية  األشخاصنحو دمج  تا/هل تختلف اتجاهات المعلمين5.

  المؤهل العلمي  ؟ ختالفاببيت لحم  حافظةمالحكومية في 

في المدارس   ذوي اإلعاقة الحركية األشخاصنحو دمج  تا/هل تختلف اتجاهات المعلمين6.

  التخصص  ؟ ختالفاببيت لحم  محافظةالحكومية في 

  فرضيات الدراسة6.1 

نحو  تا/في اتجاهات المعلمين) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى - 1

بيت لحم تعزى لمتغير  محافظة  في المدارس الحكومية في الحركية اإلعاقةشخاص ذوي األدمج 

  .الجنس 

نحو  تا/في اتجاهات المعلمين) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  - 2

متغير لبيت لحم تعزى حافظة في المدارس الحكومية في م الحركية اإلعاقةشخاص ذوي األدمج 

  .سنوات الخبرة 
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نحو  تا/في اتجاهات المعلمين )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  - 3

بيت لحم تعزى لمتغير محافظة في المدارس الحكومية في  الحركية اإلعاقةشخاص ذوي األدمج 

  .المرحلة الدراسية 

نحو  تا/في اتجاهات المعلمين )α≥0.05( عند المستوىإحصائية ال توجد فروق ذات داللة   - 4

بيت لحم تعزى لمتغير  محافظةفي المدارس الحكومية في  الحركية اإلعاقةشخاص ذوي األدمج 

  .المؤهل العلمي 

نحو ت ا/في اتجاهات المعلمين )α≥0.05( عند المستوىإحصائية  ال توجد فروق ذات داللة- 5 

في التعليم العام بيت لحم  محافظةحكومية في في المدارس ال الحركية اإلعاقةشخاص ذوي األدمج 

  . تعزى لمتغير التخصص

   حدود الدراسة 7.1

  2012 - 2011 في العام الدراسة  تم إجراء هذه: الحدود الزمانية 

 –بيت لحم محافظة  -تم إجراء هذه الدراسة في مدارس مديرية التربية والتعليم : جغرافية الحدود ال

  . فلسطين

  .بيت لحم من كال الجنسين  حافظةالمدارس الحكومية في مات /معلمو: ة الحدود البشري

  . بمقياس الدراسةتحددت نتائج هذه الدراسة : جرائية اإلالحدود 
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  الفصل الثاني

  والدراسات السابقة  طار النظرياإل
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  الفصل الثاني 

________________________________________________  

  طار النظري والدراسات السابقة اإل

  طار النظري اإل 1.2

  .قة الحركية في المدارس الحكومية اتجاهات المعلمين نحو دمج األشخاص ذوي اإلعا1.1.2 

حالة استعداد تقويمية مكتسبة تنظم فيها أفكار الشخص وشعوره " االتجاه بأنه ) 2001(داووديعرف 

كما تتحكم هذه الحالة , سلبياً طبقاً لتلك األفكار وذلك الشعور وتوجه استجاباته توجيهاً إيجابياً أو 

  . ستجابة اإليجابية أو السلبيةبدرجة اال

الموقف الذي يعبر عنه الشخص من حيث التقبل " االتجاهات بأنها ) 1997(ويعرف الشناوي 

  .أو موضوع   يءلشخص من حيث التقبل وعدم التقبل لشخص أو جماعة أو ش

إلى أن االتجاه هو االنطباع الذي يبديه  ) Cross and etal ,2004(أخرون  ويشير كروس و

  .الشخص سلباً أو إيجاباً نحو موضوع ما 

وعلى الرغم من تعدد التعريفات في أدبيات االتجاهات وصعوبة االتفاق على تعريف شامل وموحد 

  :لها ، إال أنه يوجد مجموعة من الخصائص المشتركة فيما بينها 
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ف االتجاهات بأنها مكتسبة ومتعلمة من خالل البيئة ، وهي تتشكل نتيجة للمثيرات والخبرات تتص.1

  .والتنشئة االجتماعية  

سلبية أو إيجابية أو محايدة ، أو أنها قد تكون ضعيفة   أنها لالتجاهات خاصية تقييمية ، من حيث. 2

   .معين  يءأو قوية نحو شخص ، أو موقف ، أو فئة أو فكرة أو ش

ة لتحفيز الدوافع كعتبارها ذات خاصية ديناميإنساني بتتميز االتجاهات في مجال السلوك اإل.3

  .نسانية اإل

من خصائص االتجاه أنه يمكن االستدالل عليه من خالل سلوك الفرد المالحظ نحو موضوع أو . 4

  .معين  يءش

  .ويمها االتجاهات تتصف بالثبات واالستمرار النسبي ، فيمكن قياسها وتق.5

  .مع أنها ثابتة نسبياً ، إال أنها تتصف بقابليتها للتعديل والتغيير والتطوير وفقاً لشروط معينة . 6

ولها عالقة بتوجيه االستجابة وتحديدها ، تتصف االتجاهات بثالثة مكونات تكمل بعضها بعضاً .7

  . المكون المعرفي ، واالنفعالي ، والسلوكي : وهي 

وأثارها في التعليم أو ، ربين بالدور الذي تلعبه االتجاهات في العملية التربوية يزداد اهتمام المو

 .) ، واالنفعاالت ، المشاعر االتجاهات(إعاقته من حيث اشتمالها على العوامل العاطفية 

ولعل أفضل طريقة للوقوف على طبيعة االتجاهات دون إخالل فيها هي النظر إليها من خالل 

 . )، المكون السلوكي ، المكون المعرفي المكون العاطفي( : مكوناتها فهنالك

وع االتجاه أو رفضه وقد أسلوب شعوري عام يؤثر في استجابة أو قبول موض: المكون العاطفي .1

 .  غير منطقي رالشعوهذا   يكون
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  .المعلومات أو الحقائق التي يعززها حول موضوع االتجاه: المكون المعرفي 2.

  .نزعة الفرد للسلوك وفق أنماط معينة: وكيالمكون السل 3.

وتتباين مكونات االتجاهات من حيث درجة قوتها واستقالليتها، فقد يملك الشخص معلومات وفيرة 

، إال أنه قد يشعر برغبة قوية في الجانب العاطفي )في الجانب المعرفي مثالً( عن موضوع ما 

  )سلوكيالجانب ال(تؤدي به إلى اتخاذ مواقف حياتيه في 

  )1996نشواتي، (

لمعرفة إدراك األفراد للبيئة والعالم الذي يعيشون فيه من خالل  ، ترجع أهمية دراسة االتجاهاتو

دوراً مهماً من خالل استجابة األفراد للمثيرات المختلفة التي  أيضاً وتؤدي ،معالجتهم للمعلومات 

  .يتعرضون لها في حياتهم اليومية بالسلب أو باإليجاب 

  ) 2003الزبيدي ، (

تعد االتجاهات التي يحملها المعلمون عن دمج األشخاص ذوي االعاقة الحركية أهمية كبرى في و

نجاح هذه العملية أو فشلها ، فالمعلم طرف هام في العملية التعليمية والتربوية وركن أساسي من 

وجه ، والخبير بالعملية التعليمية وذلك لكثرة األدوار التي يلعبها المعلم فهو المنظم ، والم ،أركانها 

، وهو أيضاً مدير عملية التعليم والتعلم الصفي ، وهو القدوة والحاكم على التقدم في التعلم الذي 

  .يثير الدافعية ويعززها ويجددها ويطورها 

فالمعلمون يحملون مسؤولية حاجات جميع األطفال في فصولهم ، وبذلك فإن معتقداتهم واتجاهاتهم 

  .قبول ممارسة الدمج قد تكون ذات تأثير في درجة تحقيقهم لما يتوجب عليهم فعله   بشأن

  )2002عريفج وأخرون ، (
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، فغالباً ما تؤثر العوامل  يتأثر االتجاه بعدد من العوامل والخبرات التي يمر بها الفرد أو الجماعة

تكمن أهمية االتجاهات الخاصة و ،االتجاه  الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية في تكوين 

في القرارات المترتبة على تلك االتجاهات سلباً   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةنحو ات /ينبالمعلم

 :أم إيجاباً، إذ يترتب على االتجاهات اإليجابية اتخاذ قرارات مثل 

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة القبول النفسي واالجتماعي  -

  .لألشخاص ذوي اإلعاقةة واالجتماعية والصحية والمهنية تحسين البرامج التربوي -

  .إجراء الدراسات واألبحاث ذات العالقة -

 .في المدارس العادية األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدمج  -

 .زمة لكل فئة من فئات التربية الخاصةالالإعداد الكوادر  -

  .الخاصة تطوير أدوات القياس المناسبة لكل فئة من فئات التربية -

  :ويترتب على االتجاهات السلبية قرارات مثل

 الرفض  •

 العزل •

 .الحركية  لألشخاص ذوي اإلعاقة اإلنكار واإلهمال •

  :فراد نحو اإلعاقة فيما يليويمكننا أن نلخص أهمية معرفة اتجاهات األ

رشاد األسري واإل،  وإعداد برامج التوعية،  لوكتسهم في إنجاح البرامج الخاصة بتعديل الس

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة 

  )1984 وأخرون ، طعيمة(
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وإمكاناته للتغلب على مجمل  ، يعتمد نجاح أي عمل على مستوى التخطيط الدقيق لجميع أبعاده

ثناء التطبيق ، ولكي نضمن نجاح عملية الدمج فال بد أن يؤخذ في أالمعوقات التي يمكن أن تحدث 

  -:مراعاتها إلنجاح عملية الدمج األسس الواجب الحسبان تطبيق 

وتهيئة المكان ، ووضع األسس واألهداف  ، يتم التخطيط المسبق للدمج: التخطيط للدمج 1-

 .وتهيئة المجتمع  بجميع مؤسساته   ، وإعداد الكوادر له ، والميزانية المالية

ليها من إنظر في مدارس العاديين ي األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةن دمج إ: نوع اإلعاقة 2-

 .ن اإلعاقة الشديدة يصعب  معها الدمج على عكس البسيطة والمتوسطة إحيث النوع والشدة ، ف

يتوقف نجاح المعلم لعملية الدمج  على تقبله  : تقبل المعلمين وإعدادهم للمدارس العادية 3-

مع طبيعة  ، وعلى تدريبه تدريباً يؤهله ليتوافق مج األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدلفكرة 

 .الدمج في المدارس العادية وهي تعد من الركائز االساسية 

ال يوجد تحديد دقيق للعدد الذي : في الفصل العادي  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةعدد 4-

األشخاص ذوي يجب أن يكون في الصف العادي مع العاديين ، وإنما يقترح أن يكون عدد 

خرين عزلهم ونبذهم وال ثنين حتى ال يتسنى للطالب اآلاأو  بوجه عام واحداًاإلعاقة الحركية  

يكون أكثر من ثالثة أو أربعة حتى ال يؤدي ذلك إلى تأخر سير العملية التربوية التعليمية داخل 

 .الصف العادي 

ينبغي  أن ال يكون عدد الطالب في الصف كبيراً ، وذلك لصعوبة : حجم طالب الصف 5-

وكذلك من حيث مساحة  ، بوية بالمستوى المطلوب من حيث الجودةتحقيق مهمة المعلم التر

 .الصف ومستواه الدراسي 
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همية بمكان أن يكون من ن من األإ:  الصففي  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةأماكن 6-

نريد التركيز عليه في الصدارة ، أي أن تكون أماكنهم في وسط الصف األول حتى يستطيع 

 .ستيعابهم وسهولة تقديم العناية لهم الخدمات من حيث زيادة فرص المعلم أن يقدم لهم ا

األشخاص ذوي ختيار مبنى مدرسي لدمج الطالب اعند الرغبة في : ختيار المدرسة للدمج ا7-

واألجهزة واألدوات  ، المرافق والفصول الدراسية: فيجب أن يكون مهيأ من حيث   اإلعاقة الحركية

وغرفة المصادر المجهزة وغرف المعلمين واألخصائيين ، المعلومات  لتوصيل والوسائل التعليمية

ويحبذ  أن يكون المبنى دوراً واحداً أرضياً ، وفي بيئة  ،وأدواتهم وأجهزتهم ذات  العالقة باإلدارة  

 .مناسبة وموقع مناسب ، وتتوافر فيه جماعة الصيانة المستمرة 

ة دور األسرة من خالل التقبل ووعي أفرادها ويمكن معرف: دور األسرة في عملية الدمج  8-

بطبيعة اإلعاقة لدى طفلها ،  ومدى معرفتها بطرق ووسائل تعليمه ، والغرض من دمجه في 

المدارس العادية وأهمية التعاون مع المعلمين في تيسير تطوير أطفالهم من الناحية األكاديمية 

والتخطيط والتطوير للعملية ، في التدريب   والنفسية واالجتماعية والحياتية ، ومشاركة األسرة

  .  التربوية 

  )2000الخشرمي ، (

 :مبررات الدمج 

في بعض المجتمعات وخاصة في الدول النامية  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية تزايد عدد -

مما  ،األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية مع قلة عدد المراكز والمؤسسات الخاصة لرعاية

  . األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةحد الحلول لهؤالء أشكاله قد يكون أن الدمج بأيعني 
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مع الطلبة  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةلى دمج إظهور بعض الفلسفات التي تؤدي  -

همها  توفير الفرص الطبيعية أوذلك لعدد من المبررات   ،العاديين في المدارس العادية

لبة ـرانهم من الطـقأاعي والتربوي مع االجتم هلنمو  ، للشخص ذي اإلعاقة الحركية

 ينـاديـالع

  

  .طفال  في المدرسة العاديةوالمحافظة على التوزيع الطبيعي لأل 

   )1998,الروسان (

  : فرض سياسة الدمج العوامل واألسباب التي أدت إلى 

  .ة لدوليات ارالقرات والتشريعاو األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةع عن حقوق الدفان اجهود لج- 1

  . األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةلمجتمع نحو ات اهاتجاتغير - 2

ك مشجع للعزل اليس هن انهء اباآليرى حيث  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةء اوليأجهود - 3

  :ليةالتاب اسبلأل

  .صة الخارس المدائهم في ابنأت على تقدم اثبإعدم وجود -ا 

  .قلم معهمألتاديين واعالميذ لتالامل  مع التعاصة يحرمهم من الخارس المداوجودهم في -ب

 األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةب جميع استيعاصة على الخارس المدات والمؤسساعدم قدرة  - 4

  .مية النالنسبة للدول اب ثقيالً اًصة يشكل عبئاخالرس المداء ان بنأ لىإفة اضإ, 

  )1996لنوري ،ا(
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  :أهمية الدمج  

  .ة مداركهم والتعلم عن العالم المحيط بهم طفال  على تنميمساعدة األ -1

  .عة اجم لىإء انتماإلس باحساإلت ومنحهم اقاعلى تكوين صد طفال األعدة امس - 2

ء اعضأ المجتمع ليكونواسرة واألم بدورهم في القياعدهم على التي تسانشطة األ طفال األتعليم  - 3

  .علين اف

  .لعجز اعدتهم على تعويض اهب ومساومو تانيامكإت وامن قدر طفال األلدى  اتنمية م - 4

  .لمسؤولية ام وتحمل النظاعد ام بقوالتزاإل طفال األتعليم  - 5

  .خرين األم مع انسجاإلمل والتعاكيفية  طفال األتعليم  - 6

  .مستقلين  اًصاشخأ ان يصبحوأوعلى  ، درين على كسب رزقهماق ان يكونوأل طفال األد اعدإ - 7

وتغيير  ، األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةت اضد فئ اًلمتبعة تقليدياء اقصاإللعزل واء فكرة الغإ - 8

  . األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية نحولسلبية المجتمع انظرة 

م به برغم القيا الشخص ذي اإلعاقة الحركيةيستطيع  اك مادرإديين على العا طفال األعدة امس - 9

  .يش معه التعاط به وتعلم كيفية ختالاإلوحثهم على  ، قتهاعإ

  )2002ش ،اش( 

    :الدمج  أشكال 

نفس  اسم معهادية وتتقالعارس المداصة في ات وصفوف خاحيث تنظم وحد :نيالمكالدمج ا1.

 لىإصة الخارس المداصة والخالتربية ارس ائم بين مدالقالربط ام ا، ويشير نظ لمدرسياء البنا
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معلمو  ات يقوم بهارالربط على زيام انظ قد يقتصر ا، كم لوقت برفقة معلميهمادية لبعض العا

ت اراستشادية لتقديم العاصة للمدرسة ارس تربية خالذين يعملون في مدا، صة الخالتربية ا

ورة لمدرستهم اجلماصة الخالتربية ارس اديون لمدالعالمعلمون ا او يقوم بهأديين، العاللمعلمين 

 . اقةاألشخاص ذوي اإلعتهم مع ادة من خبراستفمة لإلالعا

ديمي اكأدمج  نهأب اًناحيألذي يوصف الدمج والنوع من ا اويتم تحقيق هذ :لوظيفيالدمج ا2.

 األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةل، حيث ينظم اطفني لألالمكاعي واجتمااللدمج ايقود  اعندم

ويشترط توفير  ، لمدرسيةات اطالنشافي كل  اركوادية ويشالعاو كلي للفصول أبشكل جزئي 

نجاح هذا النوع من الدمج تقبل الطالب العاديين إعلى تساعد لتي امل العواف ولظروا

 نوتوفير مدرسي التربية الخاصة الذي، في الصف العادي  لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

  . جنبا الى جنب مع المعلم العادي ونيعمل

  )1998الروسان ،(

  : الدمج االجتماعي .3

، بحيث  االجتماعيةة الحيافي  الحركية األشخاص ذوي اإلعاقة دمج نهأعي باجتمااللدمج ايعرف 

  . فراداألم من قبل جميع احترامل بائق ويعلمجتمع بشكل الاخل ادية دالعاته الفرد حيارس ايم

                )2006السرطاوي ،(

صة الخالتربية امج ابر اليهإلتي و صلت ا اًكثر تطوراأللمرحلة اعي اجتمااللدمج اعتبر مرحلة تو

األشخاص ذوي اإلعاقة  بية نحوايجاإل االجتماعيةت اهاتجاالوهي تعكس , ضرالحا افي وقتن

في الحياة االجتماعية  لحركيةاألشخاص ذوي اإلعاقة او يقصد بذلك العمل على دمج ,  الحركية

  -:في مظهريناالجتماعي و تظهر عملية الدمج . العادية 
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وتوفير الفرصة المهنية المناسبة , ) (Vocational Placementالدمج في مجال العمل  -:ول األ

  . اًذلك اجتماعي بلتقو ، فراد منتجين في المجتمعأك  لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

لسكن اح فرصة ابحيث تت, ) (Residentail Placementلسكن ا في مجال الدمج - :نيالثا

ت ئالاسر و عأدية بصفة العالسكنية اء احياألمة في اقاإلو , الحركية  لألشخاص ذوي اإلعاقة

  .مستقلة

  )1994لمفتوح ،التعليم امج ابرن(

  :  جتماعيفوائد الدمج االمن 

في إشعاره بأنه إنسان ، وعلى  اإلعاقة الحركية الشخص ذي حق  لىإنه ينبه كل أفراد المجتمع أ -

 .المجتمع أن ينظر إليه على أنه فرد كسائر أفراده 

 ، أن هذه الفلسفة تشكل األسلوب األمثل واألكثر فعالية" مدرسة الجميع" ويرى مؤيدو فلسفة  -

خلص منهم ، أو الت األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةرفض تجاهات السلبية المتمثلة في لمناهضة اال

نتقاد مبررات إخفاء ا لىإأحياناً بأساليب مختلفة ، فمدرسة الجميع ستقود على المدى الطويل 

لجميع وذلك من ات اكادرإلوجودهم ، وستعمل على تغيير المعوقين عن األنظار والشعور بالعار 

 .ة اوالمسامل معهم على قدم التعال دمجهم وخال

  )2000خرون ،ادلي وابر(

لمجتمع بعد اة في اللحي لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةلفرصة احة اتإويعني : مجتمعي لالدمج ا.4

نفسهم أد على اعتماالو ، لعملاهيل  بحيث نضمن لهم حق ألتاكز او مرأ، رس المداتخرجهم من 

 .ن اكماإلهللا قدر ابعد 
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  )2000للطيف ،اعبد (

 ، اًحدأل بالمدرسة التي ال تستثني وتعرف مدرسة الدمج الشام : )Inclusion(الدمج الشامل 5.

وهذا يعني عدم استبعاد أي طفل بسبب وجود أي ، حيث تبنى على ما يعرف بفلسفة عدم الرفض 

  .إعاقة لديه 

فالدمج الشامل يخالف مفهوم الدمج حيث يعتمد سياسة الباب المفتوح لجميع الطالب بغض النظر 

وجود مدارس تعكس عدم التجانس الذي يتألف منه وهذا بدوره يؤدي إلى ، عن قدراتهم وإعاقتهم 

واحتياجاته  ،  مدرسة الدمج الشامل وفقا لجوانب قوة الفرد التعليم في  تخطيط  ويتم , المجتمع 

من وضع الطالب في برامج موجودة حيث يعتمد التعليم فيها على نوع إعاقات الطالب وشدتها  بدالً

  .الب كأعضاء في بيئة المدرسة وغرفة الدراسة ويفترض الدمج الشامل تقبل جميع الط، 

  ) 2000برادلي وأخرون ،(

لطلبة امع الحركية  األشخاص ذوي اإلعاقةيلتحق  أن لشكلا اويقصد بهذ :ديمياكاأللدمج ا.6

 اويشترط في هذ التعليمية نفسهامج البرالوقت بحيث يتلقون ال ادية طوالعالصفوف اديين في العا

ووجود مدرس  , الطرفين لبعضهمات مثل تقبل المستلزمامجموعة من  لدمج توفرالنوع من ا

ن أجل أدي من العالصف اهيل معلم أو تأدي العالصف اجنب مع معلم  لىإ اًصة جنبالخالتربية ا

ت تقنية اوكذلك وجود مستلزم, مختلفة شكالألعلمية بادة الماويتم توصيل  طفال األء مل مع هؤالايتع

من  ملة شكالًالشالمدرسة ا وتعد. ديةالعالمدرسة اوتنقلهم في  طفال األء هؤالئية تسهل وجود او بن

لصف ان تدمج في أ عاقةاإللخفيفة من ات الفئار يمكن لبعض اطاإل الدمج وفي هذا اهذ أشكال

لمتوسطة تدمج مع تقديم ا عاقةاإلت من الفئاوبعض  ,عمةابير دائل وتداجة لوسالحادي دون العا

  . صةالخالتربية او وجود معلم أخبير متخصص  عدة ووجودالمسا
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  )2003شبيب ،(

  : من فوائد الدمج األكاديمي

  للغةاوفهم  ، ةكبيرة في الكتاببدرجة  مقبوالً اًديمياكأ اًزانجإ اإلعاقة الحركية واألشخاص ذويحقق 

  . لعزل ام اصة في نظالخالتربية ارس ايحققونه في مد اكثر ممألية استقباال

)                2000واخرون،برادلي (

  :تيةاآل شكالاأللدمج يتضمن النوع من ا اوهذ

داخل  ,بصف خاص بالمعاقينذي اإلعاقة الحركية  الشخصق الحإ اويتم فيه :صةالخالصفوف ا -ا

مدرسة قرانه العاديين في الأللتعامل مع  همامأ تاحة الفرصةإمع ,مرالمدرسة العادية في بادىء األ

  .سي الدراليوم اطول فترة ممكنة من أ

  )2006,يحيى(

لمدرسة اوهي غرفة صف ب ، اليهإ ذي اإلعاقة الحركية الشخصتحويل يتم :درالمصاغرفة -ب

صة في الخالتربوية ائل البداحد أئف كاء عدة وظادأسب مع انتعدلت بصورة ت اولكنه ,ديةالعا

ديين العا انهقرأمع  ليوم يكوناوبقية  ,اسي فيهالدراليوم الطفل جزء من ايقضي  ,ديةالعالمدرسة ا

  .ديالعالصف افي 

بالصف العادي مع تلقيه مساعدة  ذي اإلعاقة الحركية الشخصيلحق حيث  :صةالخات الخدما-ج

 , لكتابةاو , القراءة( في مجاالت معينة مثلوغير منتظمة  خر بصورة من وقت أل صةخا

و أيزور المدرسة مرتين  )متجول(يقدم هذه المساعدة للطفل معلم تربية خاصة متنقل اًغالب)الحسابو

  .اً سبوعيأثالث مرات 
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مع , بالصف الدراسي العادي ذي اإلعاقة الحركية الشخصحيث يلحق :المساعدة داخل الصف - د

   ان ينجح في هذأ عاقة الحركيةذي اإل للشخصتقديم الخدمات الالزمة له داخل الصف حتى يمكن 

  لدروس ا أو,لتعويضية اجهزة األو ألتعليمية ائل الوسام استخدات الخدماوقد تتضمن هذه , لموقف ا

  .لخصوصية ا

                )2006,دقاص(

  :يدارض و محابين مؤيد و مع ام انقسموالدمج فاء حول موضوع الملعاختلف القد 

 اتجاهات ثر في تعديلأ لذلك من امم,  او يتحمسون له, لدمج اء يتبنون فكرة وهؤال : لمؤيدونا.1

لعجز اق وصمة الحالذي يسبب ا طفال األلتخلص من عزل المجتمع ككل و اب و لطالالمعلمين و ا

ذي اإلعاقة  الشخصذات لتي تؤثر على ا, لسلبية ات الصفاذلك من تلك خر آ إلىلعقلي القصور او 

  . سرته و مدرسته و المجتمع ككلأوكذلك على , و طموحه الحركية 

  ذي اإلعاقة الحركية الشخصتعليم لدمج و يعتبرون ارضون بشدة فكرة اء يعهؤال : رضونالمعا.2

ويحقق االستقرار لهم و , ا المجال فضل في المدارس الخاصة حيث يتوفر المتخصصون في هذأ

  .في المدارس العادية همر الذي ال يمكن تحقيقاأل, طمئنان اإل

ء فيرى هؤال, لدمج ان لفكرة يلمؤيدارضين و المعابين اً وسط اًء يتخذون طريقهؤال : يدونالمحا.3

 تل حاالبحيث ال نستطيع دمجها في الصفوف العادية مث, هي من الشدة  عاقاتاإل هناك منن أ

 دية مثلالعالصفوف افي  ات يمكن دمجهاالك حالشديد و لكن هنالعمى الشديد و العقلي التخلف ا

  .لمتوسطة البسيطة و ا عاقاتاإل

  )1989ن ،الروسا(
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  :  الممكن دمجهالخفيفة الحركية ا عاقةاإلت االح

  :وقد أجمع على ضرورة دمج الحاالت اآلتية 

  .و علوي أقصر طرف سفلي - 1

  .و علويأطرف سفلي  بتر- 2

  .ديلوالالورك اخلع - 3

  .يةشكالاإللخفيفة غير الشلل ات االح- 4

  .لقدميناو أليدين ابع اصأنقص عدد من  - 5

  .لكفيناعدم وجود - 6

  ) .ءالعوجالرقبة ا(لرقبي العنق ات تشنج عضال- 8

  .السيطرة عليهالتي يمكن الصرع ات االح - 9

  .لسكريامرض  -10

  )2003شبيب،(

  : لفكرة الدمج مزايا متعددة منها وقد ظهر 

  :يجابية عليه منها إ ثارآذي اإلعاقة الحركية  الشخصلدمج 

يكتسب مهارات جديدة ، مما يجعله يتعلم مواجهة صعوبات اإلعاقة الحركية  اذ أن الشخص -

الحياة ، ويكتسب الفرص التعليمية ، والنماذج االجتماعية ، مما يساعد على حدوث نمو 

 .ثر مالئمة اجتماعي أك
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عندما يشترك في فصول الدمج يالقي الترحيب والتقبل من اإلعاقة الحركية  اذ الشخصن أ -

بالثقة في النفس ، ويشعره بقيمته في الحياة ويتقبل اعاقته  خرين ، وذلك يعطيه الشعوراآل

. 

 عاقة ، ومن التصنيف الذي كان ينتهي به إلىن الدمج يقلل من الوصمة التي تفرضها اإلأ -

 .العزل 

والمشاركة في األعمال ، قامة العالقات التي سوف يحتاج اليها للعيش يوفر الدمج الفرص إل -

 .واألنشطة الترفيهية 

  ) 2000برادلي وأخرون ،(

مع األطفال  العاديين ، قد ذوي اإلعاقة الحركية  األشخاصن دمج أالبعض بويعتقد -

الصدمة التي قد يسببها للطفل  ال أن ذلك أقل ضرراً منإيسبب للطفل اإلحباط ، 

جراء تعديالت في أفكاره ومفاهيمه حول الحياة في المجتمع بعد تخرجه اضطراره إل

                                                               .من المدارس 

  )2000عبيد ،(

  : رس في المدا العاديينعلى الطالب  اإلعاقة الحركيةذوي  ألشخاصافوائد دمج 

أن  نه يجبأ، يشعره بذي اإلعاقة الحركية  الشخصير اتجاهات الطفل العادي نحو يتغ  -

 .يشترك معه في مجاالت األنشطة المختلفة 

رتياح ، ويشعر باإل ذي اإلعاقة الحركية الشخصتقبل ساعد الطفل العادي على أن يتعود م  -

 . مع أشخاص مختلفين  عنه 
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  )2002شاش ،(

  :  اءلآلبفوائد الدمج 

 .عن المجتمع  ذي اإلعاقة الحركيةطفلهم باء بضرورة عدم عزل يشعر نظام الدمج اآل -

، وبالتالي ستتحسن مشاعرهم  اإلعاقة الحركية طفلهم ذيباء طرقاً جديدة لتعليم يتعلم اآل -

 .تجاهه ، وكذلك تجاه أنفسهم 

 )2002شاش ،(

  :راحل الدمج م

ئدة اف افمفإذا كان األمر كذلك ،  المدرسي لهالمجتمع ابتقبل مرهون بتقبل يشير الواقع إلى أن الدمج 

ل عدم او في حأ ، لمدرسياز الجهات من قبل ارالقرالم يتم تنفيذ  اذإ  تالتشريعات وارالقرار اصدإ

من  ءابتدالمدرسة اضعة لقدرة اخ الدمج هنافعملية  ؟ت اءاجراإللفنية لهذه ادية والمالقدرة اتوفر 

لمدرسة من الفنيين في املين والعاوغيرهم من . )ميذ لتالاو ,لمعلمين او, لمدير ا (لبشرية القوة ا

لمنهج اوحتى  ، صةالخات  المستلزما لمدرسي وتوفيراءالبنالتي تخص ادية المات اءاجراإلو ، جهة

وموقفهم وموقف  ، نفسهمأ باألشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةوكذلك  ، خرىألمدرسي من جهة ا

  . او فشلهألعملية اح هذه اسي في نجاساأللدور ان للمعلمين أعتقد أولكن  لعمليةاذه ذويهم من ه

  : لدمجالمعلمين من عملية اموقف  إلىلتعرف ا النظرية ينبغي عليناومن هذه 

  .مة اكثيرة ه سئلةأم امأ الموضوع يجعلنا ان مجرد طرح هذإ

  ؟ ديالعاصفه  لىإ األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةلمعلم متقبل لدخول اهل - 1

  ؟ مل معهماللتع لمعلم نفسه مؤهالًا اهل يجدهذ- 2
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م هو مجبر بحكم أ األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية مل مع التعاهل يمتلك رغبة حقيقية في - 3

  ؟ت ارالقرا

  ؟س النالفئة من اء جة هؤالامعرفة ولو سطحية بح يههل لد- 4

  

  ؟صة الخالتربية اندة من قبل معلم امس لىإجة نه بحاأم أي وجود المعلم العادي هل يكف- 5

  )1996لنوري ، ا(

  -: األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية كيف يتعامل المعلم مع  

في الصفوف العادية وفي  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةكبر في تكيف يلعب المعلم الدور األ

فالمعلم هو  ,العاديينة والطلب األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةتحقيق عالقة ناجحة متعاونة بين 

ذى محتمل من أتجاه  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةزالة الخوف  الذي قد يشعر به إالمسؤول عن 

باء العاديين لتحقيق التوافق آن يتصل بأ اًيضأوعليه  ، و الفعلأالطفل العادي سواء بالقول 

  .لتحام الصفي نسجام واإلواإل

  )1996النوري ،(

  :ذي اإلعاقة الحركية لب الطاء عملية تعليم اثنأت للمعلم اتوجيه

اللجان الطالبية واألنشطة االجتماعية  إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في .1

 .والترفيهية المختلفة

التعاون مع المرشد التربوي في المدرسة لتقديم النصائح والتوعية لمعلميهم وزمالئهم  .2

 .وأسرهم
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هيل حركتهم من حيث وصولهم السبورة وضعهم في مقدمة الغرفة الصفية لتس .3

 .وخروجهم من الغرفة بدون عائق وبسرعة وعدم إجالسهم في الجهة المحاذية للمدخل

اختيار بعض المهارات الرياضية التي يمكنهم القيام بها إلشعارهم بالقدرة على األداء  .4

 .واإلنجاز وتخليصهم من عقدة العجز أو النقص

 .إذا طلبو ذلك بأنفسهمعدم تقديم المساعدة لهم إال  .5

 تعديل البيئة المحيطة بهم، وتسهيل األماكن للتنقل بحريه من حيث توفير الشواحط .6

 ) .األسطح المائلة(           

 .التحدث معهم وجهاً لوجه وعلى مسافة مريحة لمستوى النظر .7

تقديم النصائح واإلرشادات لألهل بالتعاون مع المرشد التربوي في الوضع المالئم  .8

 .للطالب عند ركوبه السيارة

األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية عند عدم عدم إظهار الحركات اإلنفعالية السلبية تجاه  .9

 .مقدرتهم على القيام بالمهام الموكلة لهم

عدم إجبارهم على القيام بالمهام التي ال يستطيعون القيام بها، مما يسبب لهم فشالً  .10

 .ضطراباً نفسياًاأكاديمياً و

هم على حركات حاسة اللمس وتقوية العضالت الدقيقة من خالل استخدام تدريب .11

 .األلعاب الحركية واإلسفنجية والملتينة
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مسك القلم بالطريقة الصحيحة، والكتابة في حالة وجود ضمور  ليةآعلى تدريبهم  .12

 .في عضالت اليد بحيث ال ترهقه، وليست لفترات طويلة

 )2009أبو عليا وأخرون ، (

  :يم للطالب المعوق حركياًأسس التقو

 التقويم التكويني  . أ

 .عدم اإلكثار من الواجبات الكتابية الصفية والبيتية والمرهقة له .1

 .لبيتية ات اجبالواليومية وات اراختباإللطلبة في جميع اك اشرإ .2

م استخدا لىإجة التي بحالصغيرة اء اخطاأللمعلم عن بعض اضى ان يتغأ .3

 .خرى دقيقةأمور أي ألرسم، وابة والكتاد يدي عناألت غم عضالاتنسيق وتن

االعتماد على اإلجابات الشفهية في اإلختبارات اليومية في حال وجود  .4

 .ضمور كامل أو عدم القدرة على الكتابة

  .إعطاؤهم وقتاً أكثر في اإلختبارات اليومية لمدة ال تزيد عن عشر دقائق .5

 :التقويم الختامي  . ب

ات العامة والوطنية ، ولكن مع الكتابة لهم إشراك الطلبة في جميع اإلختبار .1

 .في حالة عدم تمكنهم من الكتابة 
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زيادة وقت االمتحان لمدة ال تزيد عن عشرين دقيقة ، إذا كتب الطالب  .2

اإلمتحان بنفسه في حال وجود ضمور خفيف في عضالت اليد ، وعدم 

 . كتابة إعطائه هذه الفترة في حال تم تعيين كاتب له عند عدم تمكنه من ال

إعطاؤهم شهادة الطالب العادي ذاتها ، مع ضرورة إظهار مدى تحسن  .3

الطلبة في بعض المواد ، عند بند ملحوظات مربي الصف ومدير المدرسة 

  .مع اإلشارة لوجود ضعف في عضالته وحركته العلوية 

  )2009خرون، أو ابو عليأ(  

 :درسة العادية بعدة مراحل في الم ذي اإلعاقة الحركيةالطالب  لتحاقاتسجيل ويمر 

 : لتقبل التهيئة وامرحلة : ولى األلمرحلة ا •

لتقبل المدرسة بهدف تحقيق ايش مع جو اللتع اًلب وتهيئته نفسيالطاسة وضع ادر 1

 تي الذا

 . اليهإلتي سينتقل الجديدة البيئة المدرسية واء اجواألهل حول األتهيئة  2

 . افيه لبالطالتي يتم دمج المدرسة اتحديد موقع   3

ت وعقد لقاءا، والتربية الخاصة ، الجامع لتعليم المدرسة من قبل مرشد ارة ازي 4

 .مج البرناسة الدمج وسيأ اعه على مبدطالإلمدرسة واتربوية بشكل فردي مع مدير 

لمدرسة افق اومر ، لصفاحية موقع الفيزيقي للمدرسة من نالوضع اسة ادر 5

 .لمدرسة البيئية في ات لتسهيالاو
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لتقبل اء وتحقيق اجواأللدمج لتهيئة التدريسية حول عملية الهيئة اء تربوي مع القعقد  6

 .لدمج ا ألمبد

ويقوم بهذا الدور المرشد التربوي  ، اإلعاقة الحركية يالشخص ذلتقبل لطلبة اتهيئة  7

 .في المدرسة مع المعلم مسؤول لجنة التعليم الجامع 

لصف امع طلبة  والجلوس قة الحركيةالشخص ذو اإلعازيارة الصف الذي يلتحق به  8

األشخاص لصف وتهيئتهم لتقبل اومربي  ، لتربويالمرشد او، لمدرسة ابرفقة مدير 

 .ذوي اإلعاقة الحركية  

األشخاص ذوي اإلعاقة عرض فيلم أو توزيع نشرة أو عمل محاضرة عن دمج  9

 .لمدرسة افي   الحركية

للحديث  شخاص ذوي اإلعاقة الحركيةاألأمور ء اوليلمدرسة ألاء تربوي في اعقد لق 10

 .عن هذه الظاهرة 

 : لمدرسة الب بالطاق التحالتسجيل وامرحلة : نية الثالمرحلة ا •

رير التقايضم  ، لمدرسةامع في الجالتعليم الب ضمن ملف اص للطافتح ملف خ 1

 التي يستعملهاندة المسات ادواألجهزة واألووصف  ، لبالطات مع ابعالمتالطبية وا

 .ب لالطا

إلى المدرسة وخاصة النماذج الناجحة  أشخاص ذوي إعاقة حركيةتنسيق زيارات  2

 . )معاق حركياً يقود سيارة (
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إلى الطابق  الشخص ذو اإلعاقة الحركية إنزال طلبة الصف الذي سيلتحق به 3

 .وتكون غرفة الصف قريبة من الوحدة الصحية وساحة المدرسة  ، األرضي

 . للطالب ذي اإلعاقة الحركيةا يناسب الكتابة بم –السبورة  –وضع اللوح  4

لمرشد اهل واأل بمشاركة اإلعاقة الحركية يالشخص ذيكون اليوم األول لدمج  5

 .قة لعالات المؤسسة ذاعي من اجتماال

 : لتقييم ابعة والمتامرحلة : لثة الثالمرحلة ا •

لمرحلة افي  تالعمل في مجموعاوني والتعالتعلم التركيز على المعلمين الطلب من ا 1

 .لمدرسة اعي مع بيئة اجتمااللتكيف الدمج لتحقيق اولى لعملية األ

ئرة اطفل لتوسيع د إلىلتعلم من طفل اد ، وانداألنشطة صفية بطريقة تعلم أتنفيذ  2

 . االجتماعيةت اقالصدا

من طلبة الصف والبيئة  لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية أصدقاء تشكيل لجنة  3

 . جنة دعم ومساندة أكاديمية واجتماعية لتكون ل ، المحيطة

لمديرية ابنية في األلتنسيق مع قسم ات بيئية يتم تعديال إلىلمدرسة اجة ال حافي ح 4

 .جرة ألمستاو ألقديمة ابنية األصة في ازم خلالالعمل 

و ألمدير اع طالإلب والطاجه التي توات المعيقابعة اهل بشكل دوري لمتاألرة ازي 5

 .  امع عليهالجالتعليم امرشد 
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حسب  –ج وظيفي ت عالادر بهدف تلقي جلسالمصامركز  إلىلتحويل اتنسيق  6

 .لحركية ا اإلعاقةت مهتمة بامؤسس إلىو أج احتياال

واألنشطة الترفيهية  ، في اللجان الصفية األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةمشاركة  7

تحكيم أو والتركيز على حصص الفن والرياضة بأن يشارك في ال، والالصفية 

 . متابعة الحركات والمشاركة في اإلذاعة المدرسية والرحالت 

األشخاص ذوي اإلعاقة تبادل الزيارات للطلبة والمعلمين مع المؤسسات التي ترعى  8

  .الحركية 

التنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي لتوفير بعض األجهزة والمستلزمات المساندة  9

كازات ، تعديل مدخل المدرسة  ، وع )walker(ووكرمثل كرسي متحرك ، 

 . ) Ramps( بعمل شواحط لصحية ا والمرافق

في المدرسة من قبل مدير األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية تكون عملية متابعة  10

المدرسة ومعلم الصف والمرشد التربوي ، ومرشد التعليم الجامع والتربية الخاصة 

  .  واألهل

  )2000، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية(

في بيئاتهم وتذليل الصعوبات  لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةكما يركز الدمج على توفير الخدمات 

  :يجابيات الدمج باآلتيإويمكن تلخيص , التي يواجهونها 

  .قران العاديينطول مع األأكبر لقضاء وقت أ اًفرص األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةيمنح الدمج 1.

 .قرانخالل الدمج ويتعاون مع نماذج عادية من األ عاقة الحركيةالشخص ذو اإليتفاعل 2.
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قران العاديين خالل عملية الدمج من التفاعل القائم مع األ الشخص ذو اإلعاقة الحركية فيديست3.

 .لتحسين وتطوير سلوكه االجتماعي ومهاراته اللغوية

في مدارس الدمج  عاقة الحركيةلألشخاص ذوي اإلن تتوفر المقاييس المالئمة والمكيفة أيفترض 4.

 .ستخدام مقاييس غير مكيفةاخطاء التشخيص التي قد تحدث من جراء ألتجنب الطفل 

مالية باهظة مقارنة مع  ةفي مدارس عادية ال يتطلب تكلف األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدمج 5.

 . تكلفة المدارس الخاصة التي قد ترهق ميزانية الدولة

عداد المطلوبة للمدارس قل من مدرسي التربية الخاصة مقارنة مع األأ اًيتطلب الدمج عدد6.

 .الخاصة

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية كبر أكاديمي أيساعد الدمج في تحقيق تحصيل 7.

قران العاديين خاصة واأل األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةتجاهات العاملين مع ايغير الدمج 8.

 . البسيطة في الصفوف العاديةالحركية ذوي اإلعاقة  األشخاصولئك أل

  )2000الخشرمي ،(

  :ستيفائها لتحقق لنا النجاح بموضوعية فهي ما يلياللدمج متطلبات البد من 

في  لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةالشامل لتعليم ان انوني لضمالقامي والنظالدعم اتوفير 1.

  .المدارس العادية

 .افه والفئات التي سيشملها ونوع الدمج الذي سيتم تنفيذههدأالتخطيط المسبق للدمج وتحديد .2

طفال  الذين من حاجات األ اًنطالقإختيار المالئم للبيئة المدرسية التي سيتم تطبيق الدمج بها اال3.

 . سيتم دمجهم

 .توفير مصادر الدعم والمساندة المادية والبشرية للمدرسة4.



34 
 

مكانية إكيد من أدماجهم للتإالذين ينوي  الحركيةلألشخاص ذوي اإلعاقة ختيار المالئم اال5.

طفال  الذين تم ن األأكد من أكما يجب الت ، من البرنامج اًنفعالياو ياًواجتماع اًكاديميأستفادتهم ا

هتمام، فالحاالت البسيطة لى درجة عالية من الرعاية واإلإدماجهم ال يحتاجون إختيارهم ليتم ا

 . مناسبة للدمجكثر عاقة هي األوالمتوسطة اإل

بغض النظر  ، األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةختيار المناسب للمعلمين الذين سيتعاملون مع اال6.

 .م معلمي فصول عاديةأعن كونهم معلمي تربية خاصة 

مورهم من خالل الشرح أولياء أطفال العاديين والتهيئة المسبقة لجميع العاملين في المدرسة لأل7.

واألشخاص ذوي اإلعاقة طفال  العاديين لصور والزيارات المتبادلة بين األوا ، فالموعرض األ

 .الحركية

لكي يشاركوا في المراحل المختلفة  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةمور أولياء أالتعاون مع 8.

 .للبرامج

 .دية العارس المدا حتياجات المختلفة التي تدعم خطط الدمج فيدوات والوسائل واإلتوفير األ9.

  .لتعبيراقعي في اع منحى واتبإلدمج وافي عملية  اًلسير تدريجيا10.

 )2001لم ،اسيس( 

  :يلي ام ات للدمج منهاك سلبياهن

ذا لم يحصل على فرصة للتفاعل بشكل مناسب إبالعزلة  اإلعاقة الحركية والشخص ذقد يشعر  -

  .قران العاديينمع األ

كاديمي كمعيار ستخدام التحصيل األافي حالة حباط باإل اإلعاقة الحركية وذالشخص قد يصاب  -

 .دائه في الفصل العاديأوحد لتقييم أ
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في المدارس  هتمام الفردي الذي يحصل عليه عادةًاال اإلعاقة الحركية وذالشخص قد يفقد  -

 .الخاصة في الفصول الخاصة

 .سرته أذا ما تعرض لضغط من إحباط باإل اإلعاقة الحركية وذالشخص قد يصاب  -

  .عاديين الواألشخاص  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةة الهوة بين زياد -

  .بسبب شعورهم بالنقص  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةتغيير في الحالة النفسية لدى  -

 .حرمان البعض من المشاركة في النشاطات الرياضية  -

  )2000الخشرمي ،(

   : األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةالصعوبات التي تواجه دمج 

من المهم إدراك تلك المشكالت وتفهم األسباب , وجد العديد من المشكالت التي تواجه عملية الدمج ي

األشخاص ذوي اإلعاقة عها بما يخدم مصلحة مبهدف تجاوزها والتعامل , التي تقف وراءها 

  : وأهم تلك المشكالتالحركية 

واألشخاص ذوي اإلعاقة  ، مةلى الحاجات التعليمية للطلبة بصورة عاإصعوبة التعرف : أوالً 

فنجاح الدمج  عداد البرامج التربوية المناسبة لمواجهتها ،إمنهم بصورة خاصة ،حتى يمكن الحركية 

جتماعية كاديمية وااللى حد كبير على استخدام برامج تربوية مناسبة لمواحهة حاجاتهم األإيعتمد 

وحاجاته النفسية ،  مكاناته الجسمية ،إية وفلكل طالب قدراته العقل ة في الصفوف العادية ،يوالنفس

األشخاص ن مجرد وضع إومن ثم ف من الطلبة ،ه عن غير اًجتماعية الفريدة التي تختلف كثيرواال

لى تلبية إفقد يؤدي ذلك  لتحقيق الدمج ، اًفي المدرسة العادية ليس كافيذوي اإلعاقة الحركية 

 .مية يكادرة بحاجاتهم األجتماعية ولكنه قد ال يفي بالضروحاجاتهم اال



36 
 

وكيفية تحقيقها  تجاهات القائمين على تربية الطلبة نحو الغرض من المدرسة ،اصعوبة تغيير : ثانياً 

ويتطلب ذلك  في ثناياها ، األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةهداف واسعة النطاق تمتد لتشمل تربية أل

 : بحيث يصبحون قادرين على  اًمناسب اًعدادإ عداد المعلمينإهمها في أجراءات يتمثل العديد من اإل

ومعرفة القوانين المختلفة المتعلقة  ا ،هوكيفية تشخيص عاقة ،فهم التعريفات المختلفة لإل -

 . باألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

 ،لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية ساسية الخاصة معرفة الخصائص المختلفة والحاجات األ -

ساليب القياس الالزمة لتحديد الحاجات التربوية أفية تطبيق بعض وذلك من خالل تعلم كي

 .لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية واالجتماعية والنفسية 

بحيث  في المناهج الدراسية ، أو التدريس قطرائ في  جراء ما يلزم من تعديالت إمعرفة كيفية  -

  .لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية  يكمن مواجهة الحاجات الخاصة

وزمالئهم  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةمور أولياء أرفة كيفية التعامل بفاعلية مع مع -

 .المدرسين في مجال التربية الخاصة 

 .عاقتهم إيجابي غير المشروط لجميع التالميذ بغض النظر عن التقبل اإل -

قرانهم أمع  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةنشطة المناسبة لتفاعل تاحة الفرص والبرامج واألإ   -

  .لى تقبلهم لبعضهم البعضإالعاديين بصورة تؤدي 

العمل على تغيير اتجاهات كل من له عالقة بالعملية التربوية من معلمي  اًيضأويتطلب ذلك 

والمرشدين والتربوبين  ، ومرشدي التعليم الجامع ، ومشرفي التربية الخاصة ، ومديري المدارس

ندماج عدادهم لإلإو ،دماجهم في التعليمإيجابية في نجاح  إة مور بحيث يسهمون بصورولياء األأو

  . اًيضأفي المجتمع 
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 عداد المناهج الدراسية والتقييم المالئم والبرامج التربوية المناسبة التي تتيحإصعوبة : ثالثاً 

 واالجتماعية ، وتنمية المهارات الشخصية ، فرص التعليم ، لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

هم دوبما يساع مكاناتهم وقدراتهم ،إقصى قدر تؤهلهم له ألى إومهارات الحياة اليومية  وية ،والترب

ن أ) 1981(ويرى بيتر متلر  والتوافق االجتماعي سواء داخل المدرسة و خارجها ، على التعلم ،

من كد أفي المدارس العادية يتمثل في الت األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدماج ساسي إلالهدف األ

ويتطلب تحقيق  قرانهم العاديين ،ألى جانب إرب مدرسة محلية أققدرتهم على متابعة الدراسة في 

 .  خرألى إنها قد تختلف من بلد أجراءات ، ورغم هذا الهدف العديد من اإل

نتفاع من جميع المرافق صعوبة وضع سياسة واضحة تحدد حقوق جميع الطلبة في اإل: رابعاً 

 .عاقتهم إض النظر عن غيمية المتاحة بوالتسهيالت التعل

    )2004الشخص ،(

  

ن أب: الدمج نستطيع القول  وصعوبات يجابيات وسلبياتبعاد المختلفة إلعلى ما جاء في هذه األ بناء

عتبار كل خذ بعين اإلأذا ما إ لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةجراء تربوي متطور إالدمج هو 

حتماالت السلبية التي دراسة كل اال اًيضأنه من المهم أكما . ح تطبيقهالعوامل والعناصر الهامة لنجا

  .ن مكأن إقد تبرز قبل بداية تطبيقه لتجنبها قدر المستطاع 

  :الحركية  اإلعاقةاألشخاص ذوي  2.1.2

العجز في وظيفة أعضاء الجسم ، سواء : اإلعاقة الجسمية بأنها ) 1997حنا وآخرون ، (  يعرف

بطة بالحركة كاألطراف ، أو أعضاء متصلة بالحياة كالقلب ، وتكون صفة دائمة كانت أعضاء مرت

  . تؤثر على ممارسة الفرد لحياته الطبيعية 
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حاالت األفراد الذين يعانون من خلل ما في : اإلعاقة الحركية بأنها )2001الروسان، (يعرفو

اهر نموهم العقلي أو نشاطهم الحركي بحيث يؤثر ذلك الخلل على مظ ، قدرتهم الحركية

  . واالجتماعي واالنفعالي ويستدعي الحاجة إلى التربية الخاصة

ومنهم من يعرف اإلعاقة الحركية بأولئك األطفال الذين يعانون من اضطرابات حركية حسية سمعية 

أو بصرية والتي قد تؤثر في سلوكهم المدرسي إلى درجة تستدعي معها الحاجة إلى خدمات التربية 

  .الخاصة 

   )2004سليمان، (

 وذلك ألن الفرد في،  الحركية اإلعاقات وضع تعريف عام شامل لجميع ةمن الصعوب أنهوال شك 

  هذه

و  القصور  و تؤثر   ، اإلعاقة يكون  مجموعات غير  متجانسة تضم  درجات  متفاوتة  من العجز

  .بدرجات مختلفة على األداء الوظيفي الحركي العادي 

  ) 2003,الحازمي(

على مشاركته  اًأن لدى الفرد حالة تفرض قيود : تعني الحركيةومن الناحية التربوية ، فاإلعاقة   

في النشاطات المدرسية الروتينية ، فال تعني عدم القدرة على التعلم ، ولكنها بالضرورة تعني أن 

فرد على تخطي يتحمل المعلمون مسؤوليات خاصة لتكييف المواد واألدوات التعليمية ، لمساعدة ال

 –بمعنى أنها ). 2002عريفج وآخرون ، . ( الحواجز النفسية والمادية التي قد تنجم عن اإلعاقة 

  . عجز جسمي شديد يؤثر على التحصيل الدراسي  –اي االعاقة الحركية 

  ) 2001سيسالم،( 
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فيروسات ، ومن نسان ، وأسباب بسبب الاإلأسباب بفعل  الىالحركية  اإلعاقةب اإلصابةتنقسم أسباب 

  : ما يلي  األسبابهذه 

  .حوادث الطرق والمشكالت 1-

  .وقد تسبب هذه الحوادث بإصابات جزئية أو إصابات شاملة 

  : رهاب الصهيوني اإل - 2

لدى الفلسطينيين ، من خالل السياسة التي مورست تجاههم في سنوات  اإلعاقةوقد تمثلت أسباب 

، وعمليات التعذيب ،  األطرافبالرصاص ، وتكسير  صابةاإلالناجمة عن  اإلعاقةحتالل ، كاال

  . ومداهمة البيوت ، وإلقاء القنابل المسيلة للدموع ، وغيرها من وسائل البطش والتنكيل 

  )2004القدومي ، ( 

  . األطفال إصابة الطفل بشلل  - 3

، حيث  طفال األالحركية الناتجة عن فيروس خاص يصيب  اإلعاقة أشكالمن  األطفال يعتبر شلل 

اضطراب في النمو الحركي لدى الفرد ، وهذا الفيروس يصيب دماغ الطفل  الىيؤدي هذا المرض 

أو يصيب خاليا العمود الفقري ، ومن أهم مظاهر المرض الضعف العام ، والتشنج ، والشلل العام 

د ذلك على شدة جزئية أو شاملة وذلك على ما يتركه التلف أو الخلل ، ويعتم اإلصابة، وقد تكون 

سيعاني من مشكالت في  فإنهالسفلى من جسم الطفل  األطراففي  اإلصابة، وإذا كانت  اإلصابة

الذي يستدعي طلبه المساعدة ، وهذا المرض ال يؤثر على القوى  األمرالحركة والتنقل في المستقبل 

  .العقلية عند الطفل أو على قدرته على التعلم 

  )  2004سليمان ، (
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  :فئتين  الىالحركية  حتياجاتاالالباحثون ويصنف 

  تداخل مع قدرة الفرد على استخدام جسمه لوجود عائق  ت ةوهي حال: حتياجات الجسدية اال -أ

  .أو المرض  اإلصابة القيام   بوظائفه   الحركية    نتيجةمن  هظاهر يمنع جسدي

 على أداء وظائفه  من قدرتهاض التي تصيب الفرد مما يحد األمروهي :  الصحية  حتياجاتاال - ب

  .الحركية بشكل تام مثل أمراض القلب 

  )1991,أحمد (

ال تختلف عن الحاجات  لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةاألساسية ومن الجدير بالذكر أن الحاجات 

األشخاص ذوي اإلعاقة وبسبب حدوث اإلعاقة ينشأ لدى   أنه ، إلى نيفراد العادياألساسية لأل

قصى أ إلىوالوصول  ات أخرى  يجب تلبيتها،  حتى يتسنى لهم العيش باستقاللية ،حاج الحركية

همية أجتماعية  وتحتل  الحاجات اال.   درجة من النمو والتعليم تسمح  به طاقاتهم   وقدراتهم

خرين، مما ألاالتقبل من  قبل  إلى، حيث يحتاجون  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةخاصة لدى 

األشخاص ذوي كما يحتاج  . التعويضية األجزاءجهزة المساعدة أو ألاستخدام ياح إلرتإلايشعرهم ب

 األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةن  أكما    .  قراناأليجابي مع  اإلالتفاعل   إلى اإلعاقة الحركية

مختلفة،  حتياجات هي الحاجة الى خدمات صحيةاالوهذه  ، عاقتهمإلديهم احتياجات خاصة بطابع 

 تعديالت وتسهيالت  البيئة  المختلفة  والتي  تشمل   المداخل إلىت طبية مساندة، والحاجة وخدما

 ، ختباراتاإل، كما يحتاجون الى تعديالت معينة في نظم  ، وتوفير المقاعد والممرات والحمامات

فية ماكن حرأو أنشاء مصانع وتقديم التسهيالت إل ، ندماج مع المجتمعالمناسب لإل وتوفير الجو

  . األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةيعمل بها 

  )2004،  سليمان(
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  :األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية خصائص 

بنواحي العجز المختلفة في  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةيتصف   :الخصائص الجسمية.1

الفقري،  و   صابع  والقدمين  والعموداألعضالت الجسم التي  تشمل  اليدين و راب نموطاض

مراض أوعدم مرونة العضالت الناتجة عن  التوازن والجلوس والوقوف ، تصف الصعوبات بعدمت

ومشاكل في  هشاشة العظام ، :اًيضأومن مشاكلهم الجسمية ،  الروماتزم والكسور وغيرها: مثل

 سوياءألكاجسام   الثقيلة  األعلى  حمل     مالذي يترتب عليه عدم  قدرته األمر عضالت الجسم  ،

.  

  )2004أبو النصر،(

،   ،  والعزلة نطواءواالنسحاب ، والخجل  باال   األطفال يتصف  هؤالء   :الخصائص النفسية.2

 والقصور، ، والعجزب ،  والشعور بالذن خريناألعن  و والحزن وعدم الرضا عن الذات كتئابواال

ضطرابات اإلقلق وغيرها من والخوف وال, عتمادية واإل بالقهرية نتباه ، واإل وعدم ، وعدم اللياقة

  .النفسية العصابية

ن أ  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةهؤالء من خصائص   :اإلجتماعيةالخصائص التربوية و.3

,  عاء  األمو   ةوضبط  المثان, ومشاكل  في  التبول  , لديهم مشكالت في عادات الطعام واللباس 

فكار الهازمة للذات ويعانون واألنسحاب واال ,ماعي جتاال التفاعلوقلة , جتماعي  االنطواء   واال

وبحركات  غير   ,وعدم اللياقة  ,  الجسمي ويشعرون بالدونية من  نظرة المجتمع  نحو   قصورهم 

  .خرين األمناسبة  تجلب  استهزاء 
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تعتمد  خصائصهم   التعليمية  على  خصائصهم  الجسمية و النفسية    :الخصائص التعليمية .4

وصعوبة   في   التركيز   ,   نتباه اإللديهم  مشكالت  في    األطفال ن هؤالء  أحيث ،  صبيةوالع

كما  أن  لديهم   ,  ونقص في تآزر حركات  الجسم , سترجاع والحفظ والنسياناإلوالتذكر  و 

حيث  ،م ال يتعلمون بسرعة أنهكما , م ال يتعلمون بسهولة أنهحيث , صعوبات  في  مجال  التعلم  

  .اً ن لديهم مشكالت في حاسة السمع والبصر أحيانأ

بسبب  العجز  و  ،بأي عمل  لتحاقاالال يستطيعون  األطفال هؤالء :  الخصائص المهنية .5

 اكم، قة الشالمهنية ال اعماألم بالقيادرين على افهم غير ق ،ء اسوياألالقصور  الجسمي لديهم بعكس 

، وهذه التي يرغبون فيهالمهنية اتهم وميولهم ادتهم وقدراستعدالحد من افي  دوراًقتهم اعإتلعب 

غيلهم تشو أهيلهم أفي تخرين األلرغبة من قبل العمل، وعدم ام عن احجاإل الىت  تدفع  بهم لمشكالا

  تهمازانجإ بسبب تدني

  )  2001لعزة ، ا(

  :لحركيةا عاقاتاإل تصنيف

  :ة على النحو التاليصابالجسمية حسب موقع اإل عاقاتاإل يمكن تصنيف 

ل الشوكي العصبي المركزي من الدماغ والحبز الجهايتكون   :لمركزيالعصبي اصابة الجهاز إ1-

 ابة حركية ماصإو أقة اعإحدوث  لىإلرئيسة  اء اعضاألي جزء من هذه أبة اصاو أتلف ويؤدي  

  : يلي ام المركزي لعصبي از الجهات اباصإومن 

عدد غير محدود  لىإويؤدي  غ ،الدماو تلف في أعن خلل  باضطرالا اينجم هذ: لمخيالشلل ا.ا

  من
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  عاوضاأللحركة واو توتر في أ ، تشنجلتي تظهر على شكل العصبية الحسية والحركية وات لمشكالا

  ءاتثنـساب ةثيابة وراصالمخي الشلل ايعتبر  وال. طرافاألت في امن تشوه احبهايص الجسمية وما 

  . اًمعدي اً، وهو ليس مرض درةالنات االلحابعض  

  بيع اساأللشوكي في الحبل اينمو  ال ات خلقية عندماويحدث على هيئة تشوه  :لشوكيالشق ا. ب

   صابةاإلوتعتبر    ، لشوكيالحبل  اي موقع  من  أفي  صابةاإللجنين، وقد تحدث اة اولى من حياأل

  لمبكرة اة الوفا لىإلتي  تؤدي  ات   االلحاكثر أمن  الشديدة منهات االلحاصة في الشوكي خالشق اب

  .االطفال عند 

تعتمد في  ان شدتهإف ابة ماصلشوكي إلالحبل ايتعرض  اعندم  :لشوكي الحبل ات اباصإ. ج

  ساساأل

  لشللاشديدة يلحق  صابةاإلتكون    الشوكي،  فعندمالحبل  اعلى    ألذي  طرا  العطلعلى  مد  

  نإف ،  محدودة على شكل تورم صابةاإلنت اك اذإ امأ، صابةإلاسفل ألتي تقع الجسمية اء اعضاألب

تج النالشلل ات االوفي ح،  لشللاع انوأي نوع من أحدوث  الىتؤدي  ، وقد ال يكون بسيط اثرهأ

  عن

ثية تؤثر و ثالأ،  طرافاألعية بحيث تؤثر على اقد تكون رب عاقةاإلن إلشوكية فاب اعصاألتلف 

  على 

  . اًقية معالساولعلوية ا طرافاأل حدأ
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لعصبية  في اق  مؤقت و مفرط  للحركة  طالإجم عن  ارض نارة عن عاوهو عب :لصرعا. د

  غ الدما

خلل  و   الىيؤدي    ا، مم غائية للدمالكهربالحركة ادة في الزيالصرعية بسبب النوبة اوتحدث 

  ظيفي

  .غالدمامؤقت في 

  و يحدث ، لشوكيالشق  الشديدة  من ا  صابةاإلت االغ بحالدماء استسقايرتبط  :غالدماء استسقا .ه

من ،  و غالدما ايف  خالتالإ  الىيؤدي  ا، مم غالدماويف اخل تجالمخي دائل الساينحصر  اعندم

  .لبصريةالسمعية وا عاقةاإل، و لشللا،  لعقليالتخلف ا :امنه ، تاقاعإحدوث عدة  ثم

  يصيب  اًمعدي اً، ويعتبر مرض لحركةاعن لمسؤولة اب اعصلأل صابةاإلوتحدث : االطفال شلل  .و

ثة   حد   ثالأ   ابة   صحية   يسببهاصإرة  عن  اوهو عب، عي او جمأبشكل فردي  طفال األ

  .لعصبيةا ايلخالالتي تصيب ات الفيروسا ع  منانوأ

  :لعظميالهيكل المتعلقة بات اباصاإل2-

مراض التي الحامل لبعض األ ماأل هو تعرض صابةاإلويكون سبب هذه   :طرافاألتشوه وبتر  .ا

و  أنية،   الماأللحصبة اب ماألبة  اصإ: سباباألومن هذه  لتشوه هذه ،ات االحدوث ح لىي إتؤد

  . تاللمخدر ماألطي او تعأ،  شعةلأل او تعرضهأوية، الكيماد الموابتسمم  ب

يؤدي    ا،  مم م  بشكل  طبيعيالعظال نمو اكتمالمرض بعدم ا اويتصف هذ :مالعظاشة اهش.ب

  لىإ
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   ايجعله   ا،  مم ةولين  ةتصبح  هش نهاأ  لىإفة  اضإ،   لطبيعيا  ال حجمهاكتمإوعدم    اقصره

  .بة اصإ أية ءاللكسر جر بلة اق

  لجنين ابقه في فترة نمو او تطألحلق ال نمو اكتمإعن عدم  صابةاإلتنتج هذه   :لشفةالحلق واشق .ج

  .وليةاأل

  :تلعضالاة بلمتعلقات اباصاإل3-

، ويتصف  لجسمات وهو مرض متطور ومنتشر في جميع عضال : تلعضالال نحالاضمور و.ا

  . لفةانسجة لحمية تأب الهتبداسإلجسم وات على تحليل عضال يعمل نهأب

  ايلخالالمرض عن تحلل وتلف ا ابهذ صابةاإلتنتج :  لشوكياع ات للنخلعضالال وضمور نحالا.ب

  . لمزمنةا صابةاإلو ألمبكرة اة الوفا لىإدي ؤي ا، ممع النخامن مي مااأللعصبية للجزء ا

 )  2004ن ، اسليم(

  . بوجود إعاقة حركية لدى األشخاص لشكات امؤشر  

ختالف مظاهر اإلعاقة الحركية ، ودرجتها وردود تختلف خصائص الشخص المعوق حركياً تبعاً ال

  : تية النقاط اآل لخصائص ضمنعاقة وتتراوح هذه ااإلفعل األخرين نحو مظاهر هذه 

يكون لديه خلل في نمو عضالت الجسم التي تشمل اليدين واألصابع والقدمين والعمود     •

 .الفقري

 .يتحرك بشكل محدود •
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 .يكون لديه صعوبة في استخدام القلم عند الكتابة •

 .يحتاج الى وقت لتنفيذ الواجبات الكتابية •

 .يكتب بخط غير واضح •

 .ناعية والعكاكيز وغيرهايستخدم األطراف الص •

 .يكون لديه صعوبة في استخدام األماكن المرتفعة •

 .يكون لديه صعوبة في استخدام الدرج •

 .ال يستطيع المشاركة ببعض األنشطة الرياضية •

 .لى وقت لتنفيذ التعليمات الحركيةإيحتاج  •

 .يكون لديه أخطاء في الكتابة االمالئية بسبب ضعف العضالت الدقيقة •

 .ردايإالمثانة مما يجعله يتبول بشكل ال ال يضبط  •

  )2009خرون ، أو ابوعليأ(

   :في محافظة بيت لحم الحركية   اإلعاقة يدمج األشخاص ذو واقع   4.1.2

   :نتشاراال 4.1.2

، وأن  اًكثر انتشاراألأن اإلعاقة الحركية هي  في فلسطين 2011أظهرت نتائج مسح اإلعاقة لعام 

أعداد ذوي أن وبين المسح ،  في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة بشكل عام نسبة اإلعاقة
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أن وفي قطاع غزة،  اًألف 38و في الضفة اًألف 75، منهم  ألف فرد 113اإلعاقة وصلت الى حوالي 

   أما ، )55370(يبلغ عددهم حركية وإعاقة  هم ذوومن األفراد % 49تمثل حوالي اإلعاقة الحركية 

  

  . )3009(لحم وصل عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في محافظة بيت 

  )2011،وزارة الشؤون االجتماعية (

ة األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيعدد  بلغ محافظة بيت لحم  الحكومية في مدارسالأما في 

- 2011وفي إحصائية عام 2011 - 2010لغاية عام وطالبة طالباً ) 64( المدمجين في المدارس 

في . طالباً وطالبة ) 84(المدمجين في المدارس  كية شخاص ذوي اإلعاقة الحربلغ عدد األ 2012

  .مدرسة ) 23(حين بلغ عدد المدارس المدمج بها أشخاص ذوي إعاقة حركية 

  :أسماء المدارس المدمج بها أشخاص ذوي إعاقات حركية في محافظة بيت لحم 

 . العهدة العمرية األساسيةمدرسة ذكور  - 1

  .ة الشمعة الثانوية ناث جورإمدرسة  - 2

 . األمل األساسية  إناثمدرسة  - 3

 . بنات أبو عبيدة األساسيةمدرسة  - 4

 . مدرسة العبيات األساسية المختلطة  - 5

  .بيت فجار الثانوية  إناثمدرسة  - 6
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  . الثانوية  التعامرة إناثمدرسة  - 7

  .ذات النطاقين األساسية   إناثمدرسة  - 8

 .مدرسة حطين األساسية المختلطة  - 9

  . تل الربيع األساسية ناثإمدرسة 10-

  .مدرسة بنات روابي القدس الثانوية -11

  .مدرسة ذكور بيت فجار الثانوية -12

  .مدرسة بنات زعترة األساسية -13

  .مدرسة التوافق األساسية المختلطة -14

  .مدرسة مراح معال الثانوية المختلطة  -15

  .مدرسة أبو نجيم الثانوية المختلطة -16

  .لمونة األساسية المختلطة م سأمدرسة  -17

  .بيت لحم الثانوية  إناثمدرسة  -18

  .مدرسة الزواهرة الثانوية المختلطة  -19

  . مدرسة ذكور حوسان الثانوية -20

  . مدرسة ذكور الدوحة األساسية  -21

   . مدرسة رأس الواد األساسية المختلطة -22

  . مدرسة صالح الدين األساسية  -23
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الحكومية  يادة في عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية المدمجين في المدارسنالحظ من خالل الز

يجابية إأن االتجاهات كانت  2012- 2011وعام  2011- 2010 خالل عام  في محافظة بيت لحم

وأيضاً ساعد الدمج على  حيث تحسنت مشاعر األهل واألهالي  لفكرة الدمج من ناحية المدرسين

  .ص ذوي اإلعاقة الحركية  تقبل الطفل العادي لألشخا

  )2011،  وزارة التربية والتعليم الفلسطينية(

: في محافظة بيت لحم اإلعاقة الحركية  المؤسسات المقدمة لخدمات  

 حتىحتياجات الخاصة جمعية أصدقاء المعاق في بيت لحم تقدم الخدمات لألطفال ذوي اال -

لبعض  دات العينية للشباب والتنسيقتقديم الدعم المادي ، والمساع عاماً وتتمثل في15سن 

 .المهرجانات الخاصة بالشباب

حتياجات في بيت لحم يقدم خدمات تأهيل وتعليم ذوي اال جمعية مركز الشروق للمعاق -

 .الخاصة 

 عالجو طبيعيالخدمات العالج  في بيت لحم يقدم مركز الدوحة للعالج الطبيعي والتأهيل -

عالج الكسور في والروماتيزم والمفاصل مرضى  وعالجالناجمة عن الحروق   اإلعاقات

 . األطراف

 

تأهيل   في بيت لحم يقدم عدة خدمات من ضمنها سرةواألرشاد والتدريب للطفل اإلمركز  -

إرشاد وتوجيه نفسي  و عالج طبيوتشخيص صحي و األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية 

 . واجتماعي 
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عالج وتشخيص صحي  و تعليم: لتاليةيقدم الخدمات ا بيت لحمفي نسان اإلرض أجمعية  -

تأهيل معوقين ذوي إعاقات أو أمراض حركية  و وتوجيه اجتماعي إرشادوطبيعي ووظيفي 

 . وصعوبة في النطق وتخلف عقلي

 تشخيص صحي: في بيت جاال تقدم الخدمات التالية  للتأهيلالعربية جمعية بيت لحم  -

إرشاد وتوجيه متطورة  وطبية  أجهزة مباستخدا عالج وظيفي ووطبيعي  عالج طبيو

  مراض حسيةاقات أو أــإع ذوي  يل معوقينـتأهو  تدريب مهنيونفسي واجتماعي 

  . وتخلف عقلي وصعوبة في النطق كلمـجز في التــركية وعــوح

عالج طبي وطبيعي  : في بيت لحم تقدم الخدمات التالية  جمعية مشاغل تأهيل الفتيات -

تأهيل معوقين ذوي ووتوجيه اجتماعي وتأهيل مهني  رشادإو جهزة طبيةباستخدام األ

  . دورية أو شهرية جتماعيةاالت الااقتصادية للح مساعداتوإعاقات حركية 

باستخدام عالج طبي وطبيعي في بيت لحم تقدم الخدمات التالية  ح الفلسطينييمؤسسة الجر -

إرشاد وتوجيه  وامعية دراسة ج وأعمال مكتبية  ومهني  إرشاد وتوجيه وطبية الجهزة األ

  . تأهيل معوقين ذوي إعاقات حركية و في البحث عن عمل

 ضمنها  من حركياًللمعاقين في بيت ساحور تقدم خدماتها   جمعية الشبان المسيحية للتأهيل -

إرشاد وتوجيه  وإرشاد في البحث عن عمل وذاتي  تشغيل و تشخيص مهني وتأهيل مهني 

 . في إدارة المشاريعإرشاد و ومهني نفسي واجتماعي

عالج وخدمات تربوية في بيت جاال يقدم خدمات عدة من ضمنها  مركز التدريب المهني -

إرشاد وتوجيه و إرشاد في إدارة المشاريعوتأهيل مهني و إرشاد وتوجيه مهني وطبي 

المشاريع  مساعدات اقتصادية إلقامةو تأهيل معوقين ذوي إعاقات حركية  واجتماعي 

 أعمال مهنيةوأعمال مكتبية  وتدريب مهني   وح المدرة للرب
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تشخيص وتعليم في بيت ساحور يقدم خدمات عدة من ضمنها  مستوصف الروم الكاثوليك -

  .لإلعاقات الحركية  أجهزة طبيةو للمعاقين حركياً عالج طبيعيوعالج طبي وصحي  

  .للمعاقين حركياً  يتقدم خدمات العالج الطبيعفي بيت لحم  عيادة العالج الطبيعي والتأهيل -

بيت لحم يقدم  - الدولية في مخيم الدهيشة عيادة مركز العالج الطبيعي التابع لوكالة الغوث -

متطورة و  أجهزة طبية باستخدام للمعاقين حركياً  العالج الطبيعيعدة خدمات من ضمنها 

ية مساعدات اقتصادو إرشاد في البحث عن عمل وواجتماعي ومهني  إرشاد وتوجيه نفسي

تأهيل معوقين ذوي إعاقات أو أمراض حركية ودورية أو شهرية   جتماعيةاال تالاللح

   . عقلي وتخلف

 و عالج طبيفي بيت لحم يقدم خدمات عدة من ضمنها  كاريتاس لألطفالالمستشفى  -

مساعدات وإرشاد وتوجيه اجتماعي  ولإلعاقات الحركية  عالج طبيعيوتشخيص صحي 

  . شهرية دورية أو ماعيةجتاالت الااقتصادية للح

خدمات بيت لحم يقدم عدة خدمات من ضمنها  –في نحالين  مركز نحالين للتربية الخاصة -

تدريب مهني و للمعاقين حركياًعالج وظيفي وللمعاقين حركياً  عالج طبي وطبيعيوتربوية 

 . وتخلف عقلي وصعوبة في النطق تأهيل معوقين ذوي إعاقات أو أمراض حركيةو

 

   )2011، اإلجتماعيةالشؤون  وزارة(
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   بقةالسات اسالدرا 2.2

  سة ، الدرالصلة بموضوع ات اجنبية ذألاو العربية منهات اسالدرالعديد من اع على طالالاتم 

  .جنبية ألالعربية وات اسالدرامن لعدد  اًلفصل عرضا ايتضمن هذو

  :لعربية ات اسالدرا2.2.1 

  )2010(عة اوشنح الصباسة ادر

صة في الخا تاجاحتيالالطلبة ذوي اصة بالخادر المصاقع غرف او معرفة  لىإسة الدرات هذه هدف

لمرشدين ادر والمصاء ومعلمي غرف المدرالحكومية في فلسطين من وجهة نظر ارس المدا

لعلمي ، المؤهل الخبرة ، ات الجنس ، سنوات اثر كل من متغيرأتحديد  لىإفة اضإلتربويين ا

در المصاقع غرف الكلية لوالدرجة ان أ: لية التائج النتا لىإسة الدراوقد توصلت  .لوظيفي المركز ا

لحكومية في فلسطين من وجهة نظر ارس المداصة في الخا تاجاحتيالالطلبة ذوي اصة بالخا

لمئوية النسبة انت بدرجة كبيرة حيث بلغت التربويين كالمرشدين ادر والمصاء ومعلمي غرف المدرا

ن درجة وأ%) 78(ت الالمجات لجميع الفقرالمفحوصين  على جميع ات اباستجاط لكلية لمتوسا

لحكومية في ارس المداصة في الخا تاجاحتيالالطلبة ذوي اصة بالخادر المصالذكور لغرف ارؤية 
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لعملية اسير  لتعليمية ،ادة المالتجهيز، التوفر وا: (لية التاد ابعألاث على انإلاعلى من أفلسطين 

نت درجة افقد ك ) ليباسألائل والوسالبعد ( لنسبة اب امأ)لكلية الدرجة السلوكي ، البعد ا، لتربوية ا

   .لذكور اعلى من ألبعد ا الطلبة على هذاصة بالخادر المصاث لغرف انإلارؤية 

  

  

 (2009)ني  التيماسة ادر

هة نظر لصم من وجالطلبة اجه دمج التي توات الصعوبالتعرف على ا إلىسة الدراهدفت هذه 

لخبرة ، العمل ، وات طبيعة ابمتغير اقتهلتعليمية ، وعالالمعلمين في منطقة تبوك اريين وادإلا

لمدرسة المرتبطة بات الصعوباء بعد اج: لية التائج النتاسة عن الدراسفرت أو، لعلمية الدرجة او

لمرتبطة ات النسبة للصعوباب امأ (3.70) بي اريين بوسط حسادإلابدرجة مرتفعة من وجهة نظر 

ريين في ادإلائج بدرجة مرتفعة لدى النتانت امورهم  فقد كأء اوليأو اًلمعوقين سمعياب لطالاببعد 

هم ألمدرسي هو المنهج المرتبطة بات الصعوبان بعد أ المعلمون فقد عبروا امأت ،  اربع فقرأ

ئية احصإلة دالت اتوجد فروق ذ ال نهأئج النتارت اشأ اكم.   (3.78)بي اد بوسط حسابعالا

ولمتغير  )لمعلموناريون وادإلا(لعمل ام تعزى لطبيعة الدمج بشكل عاجه تجربة التي توات اللصعوب

  .الخبرة ، والمؤهل العلمي 

 (2008)سة خضرادر
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دية نحو دمج العالصفوف  اب في لطالالمعلمين واك ادرإت واهاتجا معرفة  ت هذه الدراسة إلىهدف

لخبرة المعلم واجنس (ت المتغيرالصفوف في ضوء بعض اصة بهذه اخلا تاجاحتيالاب ذوي لطالا

  )لتدريب العلمي والمؤهل التخصص واو

لخبرة التدريب والعلمي والمؤهل ا"لتعليم اثير لنوع أيوجد ت ال نهأ إلى الدراسة  ئجات نتوتوصل

بية لدى ايجإ تاهاتجاتوجد  نهأ الإمل ، الشالدمج اتهم نحو اهاتجالمعلمين على الدى "بقة السا

لمعلمين لديهم ان أحظة مل ، مع مالالشالدمج اب نحو لطالات ، وكذلك لدى المعلمالمعلمين وا

ن دمج أت يرين المعلمان إسبق ف اوة على مب ، عاللطالات اهاتجاعلى من أبية ايجإت اهاتجا

  .لمعلمين ارنة باء مقاعبألامن  اًتقهن مزيداصة سوف يلقي على عالخا تاجاحتيالاب ذوي لطالا

  

  )2008(دراسة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى طبيعة الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة المعاقين من وجهة 

المسمى الوظيفي ( نظر العاملين في المدارس الحكومية األساسية ، في ضوء بعض المتغيرات 

كما هدفت إلى تحديد  )، سنوات الخبرة في التدريس  ، الجنس ، التاهيل العلمي ، التخصص

ضافة للتعرف إلى مقترحات العاملين أكثر فئات اإلعاقة صعوبة للدمج في الصفوف العادية باإل

وخرجت الدراسة .في المدارس الحكومية األساسية للتغلب على الصعوبات التي تواجه الدمج 

للدمج هي االعاقة العقلية ، ووجود فروق دالة أكثر فئات اإلعاقة صعوبة :بعدة نتائج أهمها 

إحصائياًعلى مجالي صعوبات التقييم والتوعية واالتجاهات التي تواجه دمج الطلبة تعزى 

للمسمى الوظيفي ، بينما لم تظهر فروق دالة احصائياً على المجالين األخرين للصعوبات 

ظيفي والتخصص ، وعدم وجود تعزى لمتغير المسمى الو)مصادر التعلم ،التأهيل التربوي(
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الجنس ، التأهيل العلمي ، سنوات الخبرة في : فروق دالة إحصائياً تعزى للمتغيرات التالية 

  .التعليم ، التخصص 

  (2007)سة نغوي ادر

ردنية ، ألارس المدالمدمجين في ا ياًقين بصرالمعالطلبة ات لتعرف على مشكالا إلىسة الدراهدفت 

   -:تية الائج النتاسة الدراظهرت أوقد سية الدرالمرحلة الجنس واو قةاعإلاة ت شدابمتغير اقتهوعال

لمدمجين في ا اًقين بصريالمعالطلبة ات لدى لمشكالاكبر عدد من أ التي ظهر فيهاد ابعألان أ -

لتربوي ، البعد ا: تي الالنحو ا، هي على  اتهحسب متوسط مشكالاً زلياردنية ، مرتبة تنألارس المدا

 .عي اجتمالالبعد النفسي والبعد البيئي ، البعد ا

سة الدرات امتغير إلىيعزى  اًقين بصريالمعالطلبة ات لدى لمشكالاف في متوسط ختالايوجد  ال نهأ -

 إلىيعزى  اًئياحصإل اف دختالإ، وذلك رغم وجود ) سية الدرالمرحلة الجنس واو قةاعإلاشدة (

ت طلبة ع متوسط مشكالارتفإط ، وهو يدل على لتربوي فقالبعد اسية في الدرالمرحلة امتغير 

 .لبعد ا انوية وفق هذالثالمرحلة ا

  ) 2007( وأخرون الموسىسة ادر

صة في الخات اجالحالطلبة ذوي ال دمج السعودية في مجالعربية المملكة اتقييم تجربة  إلىهدفت 

بدرجة كبيرة من  اد منهاسبة ، ويستفالدمج منامج ان برأ ائجهاظهرت نتأم ، والعالتعليم ارس امد

لة ائمة ، وظهرت فروق دلمالالتربوية امج البرالبشرية وادر الكوات والمستلزمافر احيث تو

،  ائمتهلدمج ومدى مالامج اقع برات تقييم والالذكور في مجالح الجنس لصاحسب متغير  اًئياحصا

ثر أظهرت وجود أوكذلك ،  لسمعاف املين   مع ضعالعالح املين لصالعات اوكذلك حسب فئ
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لتكيفي ابي للسلوك ايجإثر أن للدمج المدموجين وكذلك كاديمي للطلبة اكألا ءادألابي للدمج على ايجإ

  .لعقلية ا قةاعإلالتوحديين وذوي اللطلبة 

 (2006)رك اسة مبادر

 لاطفأ الملحق بهادية العائية ابتداإلرس المدات معلمي اهاتجا على  تعرفال إلىسة الدراهدفت هذه 

دية العارس المدالتوحد في افي  اإلعاقةلتوحديين بسيطي ومتوسطي ا االطفال توحديون نحو دمج 

سة ، وقد توصلت الدرات المتغير اًلمعلمين وفقات اهاتجاف ختالإلحكومية للبنين وتحديد مدى ا

 ال األطفنحو دمج  احد م إلى بيةايجإنت المعلمين كات اهاتجا: لية التائج النتا إلىسة الدرا

ل اطفأ الملحق بهادية العائية ابتداإلرس المدالتوحد بافي  اإلعاقةلتوحديين بسيطي ومتوسطي ا

ت اهاتجافي )  &0.05(لة لدالائية عند مستوى  احصإلة ت دالاتوحديون ، وعدم وجود فروق ذ

ئية ابتداإلرس المدالتوحد بافي  اإلعاقةلتوحديين بسيطي ومتوسطي ا األطفال لمعلمين نحو دمج ا

لعمل ، المؤهل ، ونوع ات ، والدورال توحديون  تعزى للتخصص ، واطفأ الملحق بهادية العا

  .لخبرة او

  )2005(عبداهللاودراسة حبايب 

التعرف على اتجاهات مدراء المدارس والمعلمين نحو دمج الطلبة  إلىهدفت هذه الدراسة 

الدراسة إلى النتائج التالية أن  وتوصلت المعاقين في المدارس العادية ضمن التعليم العام 

اتجاهات مدراء ومعلمي المدارس كانت ايجابية نوعا ما نحو الدمج ، ودلت النتائج أن اإلعاقة 

الحركية جاءت في المرتبة األولى من حيث األولوية للدمج تلتها اإلعاقة السمعية ثم البصرية 

 حصائية في اتجاهات مدراء ومعلميودلت النتائج أيضاً على أنه ال توجد فروق ذات داللة إ.
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جنس والوظيفة للالمدارس نحو دمج المعاقين حركياً ، سمعياً ، بصرياً في التعليم العام تعزى 

   . والخبرة والتخصص واإلقامة والمؤهل 

   (2003) سة جعفرادر

دية من العارس المداصة في الخا تاجاحتيالالطلبة ذوي المرتبطة بدمج ات الصعوبا" ن اسة بعنوادر

لتدريسية ، الخبرة الوظيفة ، انمط ( ت المتغير اًت تبعالصعوباحيث وضحت " لمعلمين اوجهة نظر 

رس المدامعلم ومعلمة في  100)  (سة منالدراوقد تكون مجتمع ) رس المدالجنس ، نمط ا

ن أئج النتا ظهرتأ، و) در امعلم غرفة مص (50)، و ادياع امعلم) (50در المصالحكومية وغرف ا

تهم ، اداستعدإنفسهم وأصة الخا تاجاحتيالالطلبة ذوي الدمج تتمثل في المرتبطة بعملية ات الصعوبا

ت اتوجد فروق ذ ال نهأديين ، والعالطلبة ارس ، والمداء التعليمية ، ومدرالبيئة المعلمين ، واية اوكف

  .لخبرة العمل والة تعزى لطبيعة دال

  

 

  (2003)ر ومسعودالجباسةعبد ادر

ميذ لتالاصة نحو دمج الخالتربية اديين ومعلمي العالمعلمين اء والمدراء ارأء استقصإ إلىدفت ه

 قةاعإلالعلمية ، وفئة الدرجة الوظيفة ، وات اثر متغيرألتعرف على ادية والعارس المداقين في المعا

ممن يعملون ء ومعلمين اسة مدرالدراوشملت عينة . لمعلمين اء والمدراء ارأمج على البرناونوع 

 إلىئج النتارت اشأوقد . لسعوديةاض بالريامج للدمج في منطقة ابر الملحق بهادية العارس المدافي 

بي ايجإثير أدية على وجود تالعارس المداصة ومعلمي الخالتربية اء ومعلمي المدراق كل من اتفإ
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مج اء حول برارألافي  اًئياحصإلة اد اًك فروقان هنأ إلى  اًيضأسة الدرالدمج ، وتوصلت امج البر

مج ا، ونوع برن قةاعإلالعلمية ، وفئة الدرجة الوظيفة ، وادية ترجع لمتغير العارس المدالدمج في ا

  .لدمج ا

 (2003)ني القحطاسة ادر

لمرحلة افي  اًقين بصريالمعا دافرألائية نحو دمج ابتدالالمرحلة ات معلمي اهاتجان تقييم ابعنو 

. لمعلمين اسة من الدراوتكونت عينة . ديين العام نهاقرألسعودية مع اض في ايلرائية بمدينة ابتدإلا

لح العمر لصالمعلمين تعزى لمتغير ائية بين احصإلة ت دالاوجود فروق ذ إلىئج النتارت اشأو

لة ت دالائج وجود فروق ذالنتاسنة كذلك لم تظهر (20-30)وح بين التي تتراصغر وألار اعمألا

 دافرألايمكن دمج  نهأئج على النتاكدت ألخبرة وكذلك اعلمين تعزى لمتغير لمائية  بين احصا

بية نحو ايجإلمعلمين ات اهاتجان ديين ، وذلك إلالعام نهاقرأمة مع العارس المدا لمكفوفين ضمنا

  لمكفوفين ا دافرألادمج 

  )(2003يرة  اسة عمادر

لطلبة اليرموك نحو دمج امعة ابج ضيةالريالتربية ات طلبة كلية اهاتجالتعرف على ا إلىهدفت 

 اًلباط) 260(سة من الدراتكونت عينة . ضية الريالتربية اصة في دروس الخا تاجاحتيالاذوي 

ن أتبين  اًئياحصإئج النتاوبعد تحليل . ليرموك امعة اضية في جالريالتربية اب كلية لبة من طالاوط

صة في الخا تاجاحتيالالدمج لذوي انحو فكرة لسلبية اضية تتسم بالريالتربية ات طلبة كلية اهاتجا

  . ضية الريالتربية ادروس 

 )2002(لدرزي اسة ادر
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ب ذوي لطالاضية نحو تدريس الريالتربية ات معلمي اهاتجالتعرف على ا إلىسة الدراهدفت 

،  امعلم) 101( سةالدراوبلغت عينة ن ، اصة في مدينة عمالخارس المداصة في الخا تاجاحتيالا

عي اجتمالالنفسي ، وا( التالية د ابعبية بدرجة جيدة لألايجإت اهاتجاوجود  إلىئج النتاظهرت أوقد 

عند ئية احصإلة ت دالاعدم وجود فروق ذ إلىفة اضإلالتربوي ، باللبعد اًوبدرجة جيدة جد) لفني او

عي اتمجالالنفسي والبعدين الجنس في اتعزى لمتغير  سةالدراد ابعأل )α≥0.05( الداللة مستوى

عند مستوى ئية احصالة ت دالاسة وجود فروق ذالدراظهرت أ الذكور ، كمالمعلمين الح الص

لخبرة من فئة اب اصحألح الخبرة ولصاربعة تعزى لمتغير ألاسة الدرا دابعأل )α≥0.05(الداللة

    )α≥0.05(الداللة ئية عند مستوى احصإلة ت دالافوق ، وكذلك وجود فروق ذ اسنة فم)15(

) فوق  اسنة فم36(لعمر من فئة اب اصحألح العمر ولصاربعة تعزى لمتغير ألاسة الدراد ابعأ على

 دابعأعلى   )α≥0.05(الداللةة عند مستوى يئاحصالة ت دالاعدم وجود فروق ذ إلىفة اضإلا، ب

  .لعلمي المؤهل اربعة تعزى لمتغير ألاسة الدرا

  )1989(لهنيني اسة ادر

قين المعالطلبة ائية نحو دمج ابتدالالمرحلة ات مديري ومعلمي اهاتجاعن لكشف ا إلىسة الدراهدفت 

لخبرة ونمط ات العلمي وسنوالمؤهل الجنس وات اثر كل من متغيرأو دية ،العارس المدافي  اًحركي

فظة ادية في محالعارس المدافي  اًحركيقين المعالطلبة ات نحو دمج اهاتجالالوظيفة على تكوين ا

ت مديري ومعلمي اهاتجالوظيفة على الجنس ونمط اثر متغير أ إلىسة الدرائج ات نتراشأو.ء الزرقا

ت ائية ولم يكن لمتغيرابتدالارس المدافي  اًحركيقين المعالطلبة ائية نحو دمج ابتدالارس المدا

لخبرة ات العلمي وسنوالمؤهل الجنس وات اعل بين متغيرالتفالخبرة وات العلمي وسنوالمؤهل ا

  .ت اهاتجالاس ائية على مقياحصإلة دال اذ اًثرأيفة لوظاونمط 
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  :جنبية أت اسادر 2.2.2

   Doulkeridou)2011(سة ادر

رس المدا صة فيالخا تاجاحتيالالمعوقين ذوي اب لطالان دمج اسة بعنواجرى دولكيريدو درأ

سنة ، ) 33-58(رهم بين اعمأممن هم متوسط لجنسين الفروق بين ا، تم فحص  اليونان مة فيالعا

ن اليونات افظامن مح.ث انإلامن   210لذكور وامن  200 (410)لعينة مكونة من انت اوك

لجسدية وتم تحليل ا قةاعإلاكيفية تدريس ذوي ته ان يضم في فقراستبياغة المختلفة  وتم صيا

نحو تدريس لمعلمين ابية من جميع ايجإقف ائج عن موالنتاسفرت أو  ANOVAم استخدات بانالبيا

  .دية العارس المدافي  قةاعإلاذوي 

  "   Checker ,et al  (2009)سة ادر

ت الخدماء وابألات اهاتجالريفية ، نظرة حول اطق المنالسمع في اف الصم وضعان دمج ابعنو

لدمج ومستوى الدين حول فكرة الواي أء مسح لراجرإسة هو الدرالهدف من هذه ان اوك" لتعليمية ا

لهم اطفألذين يتلقى ات اهمألاء وابألامن  34بلة اوتم مق، الياسترأفي لية الحات الخدماهم عن ارض

مج هو عدم توفر البرنا اجه هذالتي توات الصعوبا أن سةالدرائج الدمج ، وبينت نتات الصم خدما

 ارس بتوفيرهالمداملين في هذه العام اهتماصم وذلك لعدم ألالطفل ات اجاحتيالتي تلبي ات الخدما

  .لدمج ات اسب على صعوبامل معهم بشكل منالتعالمعلم في الة لخبرة دال اذ اًثرأك ان هنألهم و

    Moore (2008) سة ادر

ر اثأله  اًقين سمعيالمعان دمج أ، بينت اًقين سمعيالمعاتعليم   لاشكأحد ألسمع كاقدي ادمج ف" ن ابعنو

  : اليهإلتي توصلت ابية ايجإلائج النتالطلبة ومن اء بية وسلبية على هؤالايجإ
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 .ح النجالصم نحو الطلبة افعية ادة دالغ في زياثر بأ الدمج لهالتعليم في صفوف ات اتيجياستران ا -

 .لصف افي غرفة  اهميتهلسمعية وذلك ألائلهم ابوس ياًقين سمعالمعام اهتمادة ازي -

 .كبر قدر ممكن ألسمع لديهم با ايالسمع لبقاف الطلبة ضعال ستغالا -

لمعلمين اءة ات مرتبطة بقلة كفالصعوبان أت  على السة دالالدراية فقد وجدت لسلبائج النتاعن  امأ

سب له  حيث المناج المنهات امهم بمحتويالمالسمعية ، وعدم ا قةاعإلامل مع ذوي التعاديين في العا

  .لمعلمين العلمي لدى المؤهل ات تعود لمتغير افختالاوجدت 

   (Kika,et al , 2008) سة ادر

" نوي الثالتعليم ارس الصم في مداعي للطلبة اجتمالاديمي واكألالدمج اربة قبرص في تج" ن ابعنو

لديهم امة ، ووالعانوية الثالمدرسة ايترددون على  اًصمأ اًلباط 69سة من الدراحيث تكونت عينة 

ن تم تحليل أ، وبعد   اًمعلم34بقين وعددهم السا، ومدرسيهم 367، ومعلميهم وعددهم  61وعددهم 

صة اقد تم دمجهم بشكل جيد وخ ل اطفألاء لبية هؤالان غأ إلىئج النتا، توصلت  اًئياحصإت انابيلا

 انهأ الإ،  اديمية منهاكألاصة العملية  ، وبخارد قد سهل من هذه الموافر ان توأ ا، كم اًعياجتما

مج ابر نت في عدم توفيرالتجربة كاجهت هذه التي وات الصعوبان أثر على أت ات ذالوجدت دال

دية لتصبح العالصفوف امج ، وفي عدم تعديل البرالمعينين في هذه الخدمة للمعلمين اء اثنألتدريب ا

  .  اًقين سمعيالمعالمعلمين حول الخبرة لدى ائمة للصم ، وفي نقص مال

    Alice,et al (2007) سةادر

سرهم ألصم مع اب الشباول اطفلتربوي لألالدمج التي تحول دون  ات الصعوبات ولتسهيالا" ن ابعنو

مة لتسهيل اه اًلتي توفر فرصات عالالتفالضوء على اء القإ إلىسة الدراحيث هدفت " تهم اومجتمع
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لة ثر ذي دالأسة وجود الدرائج السمعية ، وقد بينت نتا قةاعإلاب ذوي الشباو ل اطفألادمج 

سة الدرالمجتمع فوجدت افي  امأسرة ، ألاد افرأت بين اقلعالالدين والوار ادوألمرتبطة بات اللصعوب

ل اصة في مجارس وخالمدافي  ل اطفألالمدربين لدمج المعلمين واثر لعدم وجود خبرة لدى أ

ئد اه فوابية تجايجإقف ات بوجود مولتسهيالاوتمثلت .  عيةاجتمالانشطة ألاضية والرياب العألا

  .لدمج اح الية نجاحتمايزيد من  المجتمع لهم مماندة الدمج ومسا

     Christiana and Panaylotis(2007)سةادر

رس المدالدمج وفي ارس السمع في مداف الصم وضعا دافرألارب ائص تجان تشخيص خصابعنو

سة الدرائج انت لجنسين ، وبينتا من كال اًركامش) 20(سة على الدراشتملت عينة اصة ، حيث الخا

صة ، الخارس المداهو في  اكثر ممألدمج ا لسمع في مرحلةاف الصم وضعاب لطالاتقدم كثير من 

لين انت في مجاجهتهم كالتي وات الصعوبائم ، ولمالالتعليم اسبة والمنالبيئة اوذلك لوجود كل من 

لمعلمين على وجود ات  ف مؤهالختاللة الدال اذ اًثرأسة لم تجد الدران أ الإلتنقل ، اصل والتوا اهم

  .ت الصعوبا

  

   Alice,et al (2006)سة ادر

رس المدافي  اًقين سمعيالمعاب الشباو ل اطفألالمرتبطة بدمج ات الصعوبات ولتسهيالان ابعنو 

لعملية المهمين في هذه اص اشخألات بين اكالشراهمية تعزيز أسته على ادية ، حيث ركز درالعا

دية العالمدرسة ال صم مدموجين في اطفأم لديهم أب وأ 50لعينة من اد افرأ، حيث تكونت  احهالنج

جه التي توات الصعوبان من أئج النتارت اشأرس ، ، حيث المدامعلم ومدير ضمن هذه  30، و

لسمعية ، وعدم ا قةاعإلاب ذوي الشبال واطفلفردية لألارجية والخامل العواسة ال دراهمإلدمج ا
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ين ت حقيقية باكاون وشرالموحدة ، وعدم وجود تعالصفوف اجهم في ادرئم لهم إللمالالتحضير ا

لة على خبرة ثر ذو دالأسة الدراوجدت  اكم،  احهايؤثر على نج امج ممالبرالمسؤولين بهذه ا

 ل اطفألاصل بين اتوالدمج واللمرتبطة بات الصعوبامج على البراملين في هذه العالمعلمين وا

  دية العالمدرسة اديين في العالصم واب الشباو

  (Dupoux E.et al,2005)سة ادر

و ) ييتياه(رس في المداقين في المعالمعلمين نحو دمج ات اهاتجامعرفة  إلىسة الدراهدفت 

  .رنة اسة مقادر) لمتحدة ات ايلوالا(

 اكم) . لمتحدةات ايلوالا(و ) ييتي اه(لمعلمين من ات بين اهاتجالابه اتش إلى سةالدرائج ارت نتاشأو

  .لمعلمين اه اتجافي  اًن مؤثرالخبرة كامل ان  عأظهرت أ

   Kelman and Brarnco (2004) سةادر

شتملت ادية ، حيث العاسة الدرالصم في فصول ا ل اطفألازيلية لدمج البرالتجربة اسة حول ادر 

ت الصعوباكثر أن أ إلىئج النتارت اشأ، ، وقد  اًدياع اًلباط 19ب صم و طال 7سة على الدراعينة 

لمعلمين على الخبرة عند اة لمتغير لديين ، ووجدت دالالعالصم واصل بين التوانت في صعوبة اك

لتي ات الصعوباحد ألصم يعد اديمي لدى اكألالمستوى ان تدني أوجدت  ات ، كمالصعوباوجود 

  .جه  دمجهم اتو

     Pivik,et al (2002) دراسة

 سة على طلبة من ذويالدرالمدرسي ، وقد طبقت الدمج او تيسر ألتي تعيق امل العواسة لتحديد ادر

م استخدإور ، وتم مألاء اوليأدية ، وعدد من العارس المدالمدمجين في الحركية الحسية وا تاقاعإلا
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ئق العوا: لطلبة وهي اجه ائق تواك عدة عوان هنأ إلىئج النتارت اشأوت انالبيابلة لجمع المقا

خل التحرك دالرئيسية مثل انشطة عد تعليمي لألامس إلىجون اميذ يحتلتالالجسدية ، فعدد من ا

لمدرسية ات اجبالوام اتمإصفوفهم و إلىلوقت للوصول امزيد من  إلىميذ لتالاجة ادرسة ، وحلما

ثر سلبي أ ان لهالمعلمين حيث كاخبرة  إلىثر يعود أقتهم ، ووجدت اعإتفرضه عليهم  احسب م

  .لدمج اعلى عملية 

    kadel ) (2002سة ادر

لمدرسة وحتى اقبل  امج في مرحلة ملدالمعلمين نحو ات اهاتجالتعرف على ا إلىسة هدفت ادر

  اليفورنياية كمة في والالعاصة والخالتربية امن معلمي  اًمعلم) 198(لعينة على اشتملت إنوية  الثا

لك فرق بين الم يكن هن نهأئج النتادت افأو.  الًاسؤ) 25(حتوت انة استباحث الباستخدم احيث 

صة الخا تاجاحتيالاب ذوي لطالامة نحو دمج العالتربية اصة ومعلمي الخالتربية ات معلمي اهاتجإ

  .دية العارس المدافي 

    Smith (2001(سة ادر

ب ذوي لطالاية تنسي نحو دمج لمتوسطة في والارس المدات معلمي اهاتجالتعرف على ا إلىهدفت 

صة في نفس الخالتربية اه معلمي اتجإوللتعرف على . دية العارس المداصة في الخا تاجاحتيالا

شتملت ايكية ، ومرألاية تنسي لمتوسطة في والارس المداسة في الدراوطبقت . لفكرة اية نحو لوالا

لمعلمين نحو ات اهاتجالذي يقيس اس ليكرت ا، حيث تم تطبيق مقي اًمعلم) 143(لعينة على ا

 نتالدمج كاصة نحو الخالتربية ات معلمي اهاتجان أئج النتارت اشأو ،ملة الشامجة الدالصفوف ا

قة طردية وجود عال إلىسة كذلك الدراوتوصلت . مة العالتربية ات معلمي اهاتجإبية من ايجإكثر أ

  .لتعليمية ات خبرتهم الدمج وسنوالمعلمين نحو ات اهاتجابين 



65 
 

     Kopuns (2001)سة ادر

لصفوف السمع في اف الصم وضعاب لطالالمعلمين نحو دمج ات اهاتجالتعرف على ابهدف  

من معلمي  اًمعلم) 50(لعينة على اشتملت ا. لطلبة اء لعمل مع هؤالافي  ارستهادية وممالعا

 اًداستعدإ ابدوألمعلمين ان أحث الباستنتج او ،  مريكيةأية حدى عشرة والإئية من ابتدإلارس المدا

ن أصة وادية ، وخالعالصفوف اصة في السمع خاف الصم وضعاب لفكرة دمج طال اًودعم

عية اجتماديمية واكأت اران لديهم مهبية إلايجإنت السمع كاف اب ضعلطالا تهم نحو دمجاهاتجإ

  .لصم اكثر من أ

  Gisela )2001(سة ادر

لبة اولى على طألاسة الدراشتملت البصرية ا قةاعإلالبين من ذوي الة على طاستي حاء دراجرإب 

 إلىلتعرف انوية ، بهدف الثالب في مرحلة انية على طالثاشتملت ا اسي بينماسألالتعليم افي مرحلة 

ولى للدمج في ألالبة الطاحيث خضعت . عي اجتمالاديمي واكألاح النجالدمج على امج اثر برأ

من  اجهاخران يتم العملية ، بحيث كالمدرسة لهذه البة والطان تم تهيئة أسي بعد اسألالتعليم امرحلة 

لتدريب على اتلقي  إلىفة اضإيل ، التدرب على طريقة برابهدف  اًحدة يومياعة والصف لسا

لصف احتوى انوي ، بحيث الثالتعليم اني فقد تم دمجه في مرحلة الثالب الطا امأ. لتنقل التعرف وا

لبصرية ، ا قةاعإلالطلبة ذوي اعملية تعليم  اًبقالمعلمون سا، ولم يختبر  اًلباط 20كثر من أعلى 

لصف اخل غرفة التي تسهل عملية تعليمهم دا تالمعيناندة والمسا التكنولوجيافر الرغم من تواعلى 

وقد . لية ابفع امهاستخدزم إللالالتدريب ات وارالمهانت تنقصهم اك البلطالمعلمين وان أ الإ، 

ولى ألالبة الطاعي لدى اجتمالالتكيف اديمي واكألا ءادألاعلى  اًبيايجإ اًثرأن للدمج أئج النتاظهرت أ

لبة وجود الطالة هذه احه في حالدمج ونجاسهمت في تفعيل أتي لامل العوان من أسة الدرا، وبينت 
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زمة ، وتحديد لالاندة المسات الخدمالبة بالطالب ، وتزويد الطامر ألمعلمين وولي اكة بين اشر

صة الخات اجالحالبة ، وتحديد الطات اجالتعليمي وفق حالفريق اء اعضأت كل عضو من اجباو

لتي تسهم في او ائمة لهكثر مالألالتعليمية البيئة ان على ضح مؤكديابشكل و البة وتعريفهاللط

  . الثقة لديهالية وستقالإلاعر اتدعيم مش إلىفة اضإلمبصرين ، ام نهاقرأزمة كلالاية الكفاب ارهاشعإ

ت اجه صعوبالدمج حيث واقل رضى عن عملية أن اني كالثالب الطان أئج النتاظهرت أبل المقاب

همت في ظهور التي سامل العوانوية ، ومن الثالمرحلة اعملية دمجه في  ءاثنأعية اجتماديمية واكأ

خل غرفة ات داجهة معيقامو إلىفة اضإلفردية ، الب الطات اجالمعلم لحاعدم تفهم : ت الصعوباهذه 

في الكالمعلمين للتدريب ار افتقإلب ، والطالمسؤولة عن ات السلطاكة بين الصف ، وعدم وجود شرا

لمعلمين على تعرف اهم في عدم قدرة اس البصرية ، مما قةاعإلالطلبة ذوي امل مع ائم للتعلمالاو

ت اجالحاة اعالتعليمية وعدم مرات اجبالوانشطة وألاضح ، وصعوبة الب بشكل والطات اجاح

ت اقاء صدالتنقل ، وصعوبة بنالقدرة على المعلم ، ونقص امن قبل  الب عند تصميمهالفردية للطا

نوية الثالمرحلة الدمج في الية من اكثر فعأن المبكر كالدمج ان أ إلىفة اضإ. صرين لمبام نهاقرأمع 

.  

  

  

  

  لث الثالفصل ا

  ت اءاجرإلالطريقة وا
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لثالثالفصل ا  

______________________________________________  

ت اءاجرإلالطريقة وا -  سةالدرامنهجية   
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   1.3 مقدمة   

ــ ــذايتن ــع  مفصــالً اًلفصــل وصــفا اول ه ــالدرالمجتم ــة وعينته ــتخدمة اة ادألاو,  اس لمس

 اتبعهــالتــي ات اءاجــرإلا إلــى فةاضــإلاب,  ات لهــالثبــالصــدق واكــد مــن ألتاو,  افيهــ

ت انــالبيالجــة اســتخدمت لمعالتــي ائية احصــإلالطــرق او, ســة الدراحــث فــي تنفيــذ البا

  .سة الدرائج اص نتستخالإل ائية وتحليلهاحصإلا

  

  سة الدرامنهج  2.3

ـ اسـة تـم   الدرالمرجـوة مـن   اف اهـد ألاجل تحقيـق  أمن  لتحليلـي  الوصـفي  المـنهج  اع اتب

ت بــين اقــلعالاوتوضــح  اهرة ومــن ثــم تحليلهــالظــاوصــف  إلــىســة تهــدف الدران إل

  .ت المتغيرا

  

  سة الدرامجتمع   3.3

حتى من الصف األول األساسي  (لحكومية ارس المداومعلمات سة من معلمي الدرامجتمع  كونيت

  .ومعلمة  اًمعلم ) 580 (لغ عدده  البابيت لحم فظة احفي م )اني عشر ـثلاالصف 

  سة الدراعينة  4.3

 اًمعلم)115( سة وقد شمل ذلك اصلي للدرألالمجتمع امن مجموع  20% سة منالدراتكونت عينة 

) 55(مـن  لعينة ا تكونتسة حيث الدرات احسب متغير ، لعنقوديةالعينة ابطريقة  اختيرواومعلمة 

  .ث  انإلامن ) 60(و  ،لذكور  امن  

  

  )3.1(جدول 

  فيةالديمغرالعينة ائص اخص
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  تالمتغيرا

 

 قصةالنالقيم ا %لمئويةالنسبة ا لعددا

     لجنسا

 47.8 55 ذكر    

 52.2 60 نثىأ

 لخبرة ات اسنو

  35.7 41  تاسنو 7قل من أ

15-8 47 40.9  

  23.5 27  كثر أف16

سيةالدرالمرحلة ا   

   28.7 33  اسية دنياسأ

 28.7 33  اسية علياسأ  

 42.6 49  نوياث

علميلالمؤهل ا   

   22.6 26 دبلوم 
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  77.4 89 فاعلى لوريوسابك

لتخصصا   

  52.2 60  دبي أ

 47.8 55  علمي   

  

  : سةالدراة ادأ5.3 

مديري  تاهاتجاس افقرة لقي 50لمكونة من ا) 1989(لهنيني انة استباعلى اًداعتمانة استبالاد اعدإتم 

  .ديةالعارس المدافي  ياًركحقين المعالطلبة ائية نحو دمج ابتدالالمرحلة اومعلمي 

  : أداة الدراسةصدق  6.3

   :صدق المحكين   -أ 

 للحكم على مدى وضـوح محكماً ألداة الدراسة ) 13(البالغ عددهم تم عرض األداة على المحكمين 

كثر تـم  ألمحكمين فاخمسة من  راءآإلى  اًداستناسه ، واوضعت لقي الم اءمتهومال اهميتهأو الفقرات

 8جمع أوقد سة ، الدراة ادأ فقرات لغة ادة صياعإدة ترتيب واعإم من تعديل وحذف ويلز اء ماجرإ

البعـد   فقـرات مـن   فقـرات وإلغاء ثالث  ، البعد األكاديمي فقراتمن  فقرتين ءالغإمحكمين على 

جمع تسع محكمين أنفسي ، وال جديد هو البعد فة بعداضإجمع ست محكمين على أ ايضأواالجتماعي 

لمحكمين ، اعلى  التي تم عرضهانة استبااليوضح ) 1(لملحق او.  فقرات) 7( غوي لل على تعديل

نة فـي  اسـتب االفقرات حيث بلغ عدد .ئي النها التعديل  بشكلهانة  بعد استباال) 2(لملحق اويوضح 
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لحركية ا اإلعاقةص ذوي اشخاألت نحو دمج ا/لمعلمينات اهاتجاتقيس   فقرة 40ئية النها اصورته

  .فظة بيت لحم الحكومية في محارس المدافي 

  .رتباط بيرسون بحساب معامل اإل سةالدراة ادأصدق  -ب 

م استخدإة بادلكلية لألالدرجة ات مع الفقراط ارتبإب مصفوفة اسة بحسالدراة ادأمن صدق  تم التحقق

  . لجدولاضح في اهو و ا، وذلك كم)Pearson correlation(ط بيرسون ارتبإلامل امع

  )3.2(جدول 

  ت الفقراط ارتبإلمصفوفة ) Pearson correlation(ط بيرسون ارتبإلامل ائج معانت

  سة الدراة ادلكلية ألالدرجة امع 

  الرقم
  الفقرات

  )ر(قيمة 
لة لدالا

  ئيةاحصاال

1 
األشخاص وفر الوسائل التعليمية الالزمة لتعليم أ

  في مدرستي ذوي اإلعاقة الحركية 
0.22  0.016 

2 

م االرشاد والتربية الخاصة لمعرفة تابع من قسأ

 باألشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةهتمامي إمدى 

. 

0.22 0.015 

3 

راعي الفروق الفردية بين الطلبة  وخاصة أ

عند شرح المادة  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

 . داخل الصف

0.40 0.000 

4 
األشخاص ذوي  سرأستمرار مع إتواصل بأ

 .حاالتهم الدراسية  لمناقشة اإلعاقة الحركية
0.17 0.055 
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5 

دوات جهزة واألتوفر وزارة التربية والتعليم األ

األشخاص ذوي اإلعاقة التعليمية  التي يحتاجها 

 . في المدارس الحركية

0.28 0.002 

6 
ساليب تدريس مناسبة لكافة الطلبة ومن أستخدم أ

 .األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةضمنهم 
0.24 0.010 

7 
األشخاص ذوي اإلعاقة ؤهل للتعامل مع نا مأ

 . الحركية
0.20  0.032 

8 

هيء الطلبة العاديين لموضوع الدمج الجديد أ

من  الشخص ذي اإلعاقة الحركيةشرح وضع أو

 . عاقتهإحيث 

0.25 0.007 

9 

ن وجود غرفة مصادر ومعلم تربية خاصة إ

األشخاص ذوي اإلعاقة يساعد على دعم 

 . الحركية

0.29 0.001 

10 
يوجد معايير محددة من قبل وزارة التربية 

 .األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية والتعليم لدمج 
0.29 0.001 

11 

يجابي بين رى التفاعل اإلأشعر بالنجاح عندما أ

قرانهم أو األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

                      .العاديين في غرفة الصف  

0.25  0.005 

12 

شخص ذي قوم بمساعدة أعندما  اًكون راضيأ

  . لى غرفة الصفإفي الوصول  إعاقة حركية

  

0.30 0.001 

  0.040 0.19لديهم قدرة على  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية 13
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 فضل بعدأ بشكل كاديميةاأل مهاراتهم تطوير

 . دمجهم

14 

في  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدمج 

اجتماعية المدارس يساعدهم في تكوين عالقات 

 .خرين خارج المدرسة مع اآل

0.19  0.036 

15 
يزيد من  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدمج 

 فرص التفاعل االجتماعي بين جميع فئات الطلبة 
0.30 0.001 

16 
لى تطوير مهارات اجتماعية جديدة إالدمج يؤدي 

 . األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةلدى 
0.19 0.035 

17 
يعمل   اإلعاقة الحركية األشخاص ذويدمج 

 .على زيادة فاعليتهم في المجتمع المحلي 
0.17  0.058 

18  
يطور  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدمج 

 . نماط السلوكية االجتماعية المقبولة لديهماأل
0.19 0.036 

19 
 يشبع  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية دمج  

 . وميولهم رغباتهم
0.18 0.044 

20 
 من يزيد اص ذوي اإلعاقة الحركيةاألشخ دمج

 . العطاء على نهم قادرونأب شعورهم
0.23 0.013 

21 
 الطلبة مع األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية دمج

 .  نفسهمأب من ثقتهم العاديين يزيد
0.19  0.034 

22 

 في األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةنتظام إ

فضل أساسية األ المرحلة مع بداية العام التعليم

 نفسياً لهم

0.09 0.302 
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23 
 األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية دمج أن عتقدأ

 .  خريناأل بالحساسية نحو شعورهم من يزيد
0.21  0.021 

24 
 األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةن دمج أشعر أ

 .  يسهم في ترسيخ القيم االجتماعية الحميدة
0.20  0.027 

25 

 األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةن دمج أعتقد أ

قرانهم أنشطة الالمنهجية كنجاز األإيتيح لهم 

 .  العاديين

0.54 0.000 

26 
 األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدمج الطلبة 

 .  نتماء للمجتمعحساسهم باإلإيطور 
0.18  0.044 

27 
تعاون مع المؤسسات المجتمعية المتخصصة في أ

 .  مكانياتهاإستفادة من عاقة الحركية لإلمجال اإل
0.32  0.000 

28 
جزء من  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

 . ن يدمجوا فيه  أالمجتمع ويجب 
0.29 0.001 

  

ة ادلكلية لـأل الدرجة ات مع الفقراط ارتباقيم   يعجمن أبق السالجدول اردة في الوات المعطياتشير 

ت اهاتجالاس  اقي، في اًتشترك مع انهأة وادألات اخلي لفقرالداق اتسالا إلىيشير  ا، مماًئياحصإلة اد

ـ إلا، في ضوء   في المدارس الحكومية لحركية ا قةاعإلاص ذوي اشخألانحو دمج  لنظـري  ار اط

لجنـة  ء على طلـب  ابن  اًئياحصإلة افقرة غير د) 12(وقد تم حذف  .سهاسأة على ادألالذي بنيت ا

  .لتحكيم اولجنة ) 2( وعددهم المناقشة
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  : سةالدراة ادأت اثب7.3 

 الفاخ امل كرونباب معاة بحسادألات اخلي لفقرالداق اتسالاسة بفحص الدراة ادأت امن ثبلتحقق اتم 

)Cronbach Alpha ( ت الثبالكلية حيث بلغت قيمة اسة الدراعلى عينة)وبذلك تتمتع )0.88 ،

  . اًة بدرجة جيدة جدادألا

  :نة استبالاوصف 8.3 

   -: اين وهمأنة من جزاستبالاتتكون 

لخبرة ات العلمي وسنوالمؤهل الجنس وافية تتعلق بات ديموغراويشتمل على معلوم: ول ألالجزء ا

  .لتخصص اسية والدرالمرحلة او

  - :يلي  انة وهي كماستبالاد ابعأويشتمل على : نيالثالجزء ا

 :فقرة وهي  ةسبع عشرويشتمل على  ديمياكألالبعد ا:  والًأ

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15،16،17  

 :وهية فقر ةعشر ثالثويشتمل على عي اجتمالا لبعدا: اًيناث

18،19،20،21،22،23،24،25،26،27،28،29،30  

  وهي  تافقرعشر ويشتمل على  لنفسيالبعد ا: اًلثاث

31،32،33،34،35،36،37،38،39،40  

سي الخماس ليكرت المقي اًطبقفقرة لفرد على كل ا يجيب فقرة  40 نة من استبالاوبذلك تتكون 

  . اًرض جدارض ، معايد ، معافق ، محا، مو اًفق جدات وهي موادرج من خمس درجلما
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  :هما  تينسلبي تينفقرستثناء اببية ايجإفقرة  38 علىنة استبالاشتملت او

أن دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في الصفوف العادية يحد من نشاط الطلبة أعتقد    -

 .العاديين 

العملية   سيرــلباً على ـركية يؤثر ســإعاقة ح خاص ذويـود أشــرى أن وجأ   -

  .التعليمية  داخل الصف

موافق،   4=2،  اًمعارض جد  1=5،    اًموافق جد 5=1(سية الخمان ليكرت اوزأستخدمت او

  ) محايد=3،  معارض 2=4

  : لي التالجدول اهو موضح في  التصحيح وذلك كماح احث مفتالباعتمد ائج النتاولتفسير 

  )3.3(جدول 

  االتجاه  المتوسط الحسابي  لرقما

  سلبي   2.33- 1  1

  حيادي  2.34-3.67  2

  إيجابي  3.68-5  3

 

  : نة استبالاتطبيق  9.3

 ،لحكوميةارس المدات امن معلمي ومعلم 130لفت من ألتي تالعينة اد افرأنة على استبالاتم توزيع 

ت وبذلك يصبح اباجإلافي  أوجود خطوذلك ل استبانات ء خمسالغإوتم  استبانة 120د استرداثم تم 

   .نة استبا 115ت اناستبالامجموع 
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  :سة الدرات اءاجرإ10.3 

تحليلهـا  تم ،  اجعتهامروسة الدرات انابقة ، وبعد جمع بيالسات اسالدرالتربوي وادب رجوع لألال تم

ت ائج وتوصياتلخروج بناسوف يتم  التعليق عليهاو اقشتهامنوئج النتالحصول على ا، وبعد إحصائياً

رس المـد افـي   لحركيـة  ا قـة اعإلاص ذوي اشخالانحو دمج ات /لمعلمين ات اهاتجامهمة حول 

  .بيت لحم  فظةاحلحكومية في ما

  : سة الدراء اجرفقة إلالموالتي تتم للحصول على ات اءاجرإلاومن ضمن 

لقدس امعة التربية بجاب لعميد كلية اسة بتوجيه خطالدرالمشرف على هذه الدكتور افقة امو -

 .سة الدرالغرض تطبيق هذه 

لتعليم في التربية والموجه لمدير اب الخطاب  العليات اسالتربية للدرافقة عميد كلية امو -

 .فظة بيت لحم امح

رس المداسة في الدراة ادأفظة بيت لحم على تطبيق التعليم في محالتربية وافقة مدير امو -

  . يبين ذلك ) 3(لملحق افظة ، والمحاة  في قة حركياعإطلبة ذوي  المدمج بهالحكومية ا

  

  ئيةاحصإلالجة المعا11.3 

مج البرنام استخدإب إحصائياً تحليلهاثم لي ألاسب الحافي  الهادخإووترميزها  سةالدرانة استباجمع تم 

 نهأ اكم.  عيةاجتمإلالعلوم النفسية والتربوية والبحوث ات واسالدرالمستخدم في ا spssئي احصإلا

سة الدرات انالجة بياـــئية لمعاحصإلاليب اسألات على مجموعة من انالبياعند تحليل  عتمدا

   : ليالتاحو ـلناعلى وهي 
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  .لمستقلة اسة الدرات المئوية لوصف متغيرالنسب ا -

 .ت اهاتجالارية لتحديد نمط المعيات افانحرإلابية والحسات المتوسطا -

بين مجموعتين ومستوى  Tقيمة ب الحس) T-test )Independent-Samplesر اختبا -

 .ئية احصإلالة لدالا

ت اهاتجالالفروق في ائية لمدى احصالالة لدالار اختبال ANOVAدي احألاين التباتحليل  -

 .سة الدرات اف متغيرختالاب
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بع الرالفصل ا  

سة الدرائج انت  
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  بع الرالفصل ا
  

ص ذوي اشخألات نحو دمج /لمعلمينات اهاتجالوقوف على اسة في الدراف هذه اهدأل اًتحقيق

ت يعرض المتغيراببعض  اقتهفظة بيت لحم وعالالحكومية في محارس المدالحركية في ا قةاعإلا

  .  اوفروضه اتهؤالالتي تجيب عن تساسة الدرا اليهإلتي توصلت ائج النتالفصل ا احث في هذالبا

 :سة الدرائج انت1.4

  :األول ل السؤا عنبة اجاإللمتعلقة بائج اتلنا:  والا

 لحركية ا قةاعإلاص ذوي اشخألانحو دمج  تا/لمعلمينات اهاتجا همأ ام:  علىول ألال السؤانص 

  ؟ في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم 

ات نحو دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية  في المدارس /أهم اتجاهات المعلمين)  أ  – 1(

  على البعد األول المتعلق بالدمج األكاديمي مرتبة تنازلياً ية في محافظة بيت لحمالحكوم

األول تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية لكل  لالسؤابة عن اجلإل

األشخاص نحو دمج  ات/معلمي اتجاهات أداة الدراسة ، التي تقيس فقرة من الفقرات الواردة في 

فقرة وتم ) 17(والبالغ عددها في محافظة بيت لحم حكومية الفي المدارس عاقة الحركية ذوي اإل

  .كاديمي أفراد العينة وفقاً للبعد األحسب تقديرات ترتيبها تنازلياً حسب أهميتها 

  

  )1.4(جدول 

ات نحو دمج /والنسب المئوية التجاهات المعلمين  ريةالمعيات افانحرإلابية والحسات المتوسطا

  األكاديميالحكومية على البعد األول المتعلق بالدمج ألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في المدارس ا

  مرتبة تنازلياً
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  الرتبة

الرقم 

في 

  ستبانةاال

 البعد  األكاديمي
المتوسط 

 الحسابي

ف انحراإل

  ريالمعيا

النسبة 

  التجاها  المئوية

1 1 
زمة لالالتعليمية ائل الوساوفر أ

ي اإلعاقـة  األشخاص ذولتعليم 

  . في مدرستي الحركية

 إيجابي 87.2% 1.02 4.36

2 19 

قـوم  أ اعنـدم  اًضـي اكـون ر أ

شـخص ذي إعاقـة   عدة ابمس

غرفة  إلىلوصول افي  حركية

  . لصفا

4.36 .580 87.2% 

 إيجابي

3 16 

ــدمالنجــاشــعر بأ رى أ اح عن

األشخاص بي بين ايجاإلعل التفا

م انهقرأو ذوي اإلعاقة الحركية

      .لصف اغرفة  ديين فيالعا

4.31 .590  86.2% 

 إيجابي

4 11 

در ومعلم ان وجود غرفة مصا

عد على دعـم  اصة يساتربية خ

األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 

  .الحركية

4.11 .730  82.2% 

 إيجابي

5 18 

ن للمعلم دور كبير فـي  أرى أ

األشخاص ذوي اإلعاقة عدة امس

د ابتعاإلج واندماإلعلى  الحركية

لصـفوف  ائية فـي  انطواإلعن 

  . ديةالعا

4.00 .700 80 % 

 إيجابي

6 20 

األشخاص ذوي اإلعاقة 

 لديهم قدرة على تطوير الحركية

 بشكل ديميةاكاأل تهمارامه

  . دمجهم فضل بعدأ

 

3.97 .680 79.4% 

 إيجابي

 حيادي  %71.8 830. 3.59بية نحو ايجإلتعليمية  اتي اهاتجا 8 7
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األشخاص ذوي اإلعاقة دمج 

  .الحركية 

 

8 3 

لفردية بين الفروق اعي ارأ

األشخاص صة الطلبة  وخا

عند شرح  ذوي اإلعاقة الحركية

 . لصفاخل ادة دالما

 حيادي 69.4% 1.00 3.47

9 2 

لتربية اد وارشاالبع من قسم اتأ

مي اهتماصة لمعرفة مدى الخا

باألشخاص ذوي اإلعاقة 

 الحركية

 حيادي 66% 1.05 3.30

10 12 

يير محددة من قبل ايوجد مع

لتعليم لدمج التربية وارة اوز

األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .الحركية 

 حيادي 64.4% 930. 3.22

11 4 

سر أر مع استمرإصل باتوأ

األشخاص ذوي اإلعاقة 

تهم االقشة حالمن الحركية

 .سية الدرا

 حيادي 63.4% 1.05 3.17

12 13 
األشخاص ء ادأعتي تقييم استطإب

رنة امق قة الحركيةذوي اإلعا

 .ديين العائهم مع زمال

 حيادي 62.4% 940. 3.12

13 15 

األشخاص ذوي ن دمج أعتقد أ

لصفوف افي  اإلعاقة الحركية

لطلبة اط ادية يحد من نشالعا

 . ديينالعا

 حيادي 62.2% 1.00 3.11

14 17 
األشخاص ذوي ن وجود أرى أ

 اًيؤثر سلب اإلعاقة الحركية

خل ايمية دلتعلالعملية اعلى 

 حيادي 56.4% 1.03 2.82
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  لصفا

 

15 5 

لتعليم التربية وارة اتوفر وز

لتعليمية ات ادواألجهزة واأل

األشخاص ذوي  اجهالتي يحتا

  رسالمدافي  اإلعاقة الحركية

  

 حيادي  55.2% 1.15 2.76

16 6 

سبة اليب تدريس مناسأستخدم أ

لطلبة ومن ضمنهم افة الك

األشخاص ذوي اإلعاقة 

 .يةالحرك

 حيادي 52% 970. 2.60

األشخاص مل مع امؤهل للتع انأ 7 17

 ذوي اإلعاقة الحركية
 حيادي 51%  1.00 2.55

  إيجابية %69 0.43 3.45  الدرجة الكلية   

) 1,19,16,11,18,20( على الفقرات ةإيجابي تجاهات كانتاالن أ) 1.4(لجدول  رقم ايتضح من 

للدرجـة   أما بالنسبة )8,4,2,3,12,13,15,17,5,6,7( فقراتعلى ال حياديةبينما كانت االتجاهات 

ـ ح  طــوذلك بمتوسة إيجابي كانت قدــي فــمــاديــعد األكــبلل ية ــالكل  (سابي ــ

  اريـراف معيـــوانح  ) 3.45

 ) 0.43  (  .  

  

 ات نحو دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية  في المدارس /أهم اتجاهات المعلمين  )ب  – 1( 

  .على البعد الثاني المتعلق بالدمج االجتماعي مرتبة تنازلياً  الحكومية في محافظة بيت لحم

نحراف المعياري والنسب المئوية لكل األول تم حساب المتوسط الحسابي واإل لالسؤابة عن اجلإل

اص دمج األشخ ات نحو/اتجاهات معلمي فقرة من الفقرات الواردة في أداة الدراسة ، التي تقيس 
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فقرة وتم ) 13(ذوي اإلعاقة الحركية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم والبالغ عددها 

  . االجتماعي ترتيبها تنازلياً حسب أهميتها حسب تقديرات أفراد العينة وفقاً للبعد 

  

  )2.4( جدول 

نحو دمج ات /المعلمينالتجاهات  والنسب المئوية  ريةالمعيات افانحرالابية والحسات المتوسطا

     المتعلق بالدمج االجتماعي في المدارس الحكومية على البعد الثاني  ةحركيلا قةاعإلاذوي  صاشخألا

  .مرتبة تنازلياً 

  

ــرقم   الرتبة ال

ــي  فـ

  ستبانةاال

المتوســط   البعد االجتماعي

 الحسابي

ف انحراإل

 ريالمعيا

ــبة  النس

  المئوية 

   االتجاه

1 40 

األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 

لمجتمـع  اجزء مـن   يةالحرك

  .فيه   ان يدمجوأويجب 

4.32 0.60 86.4%  إيجابي 

2 21 

األشخاص ذوي اإلعاقـة  دمج 

عدهم ارس يسالمدافي  الحركية

عية مع اجتمات اقفي تكوين عال

  .لمدرسة ارج اخرين خاأل

4.22 0.65 84.4%  إيجابي 

3 22 

األشخاص ذوي اإلعاقـة  دمج 

عل التفايزيد من فرص  الحركية

ـ  اتمجاال ت اعي بين جميـع فئ

  .الطلبة 

 إيجابي 83.4% 0.63 4.17

4 23 

تطــوير  إلــىلــدمج يــؤدي ا

عية جديدة لـدى  اجتمات ارامه

األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 

  .الحركية 

 إيجابي 82.4% 0.60 4.12
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5 25 

األشخاص ذوي اإلعاقـة  دمج 

ـ   الحركية دة ايعمل  علـى زي

  .لمحلي المجتمع اعليتهم في اف

 يجابيإ 81% 0.61 4.05

6 38 

األشخاص ذوي اإلعاقـة  دمج 

ــة ــور  الحركي ــهم احسإيط س

  . ء للمجتمعانتماإلب

 إيجابي 80.6% 0.66 4.03

7 35 

األشخاص ذوي ن دمج أعتقد أ

صل التوايدعم   اإلعاقة الحركية

  . ديينالعالطلبة ابينهم وبين 

 إيجابي 80.4% 0.63 4.02

8 36 

دمج األشخاص ذوي ن أشعر أ

يسـهم فـي    ركيـة اإلعاقة الح

 لحميدةا االجتماعيةلقيم اترسيخ 

.  

 إيجابي 80.4% 0.67 4.02

9 24 

األشخاص ذوي اإلعاقـة  دمج 

لتقليل مـن  ايعمل على  الحركية

بين  االجتماعيةلفردية الفروق ا

  . بلطالا

 إيجابي 79.4% 0.71 3.97

10 28 

األشخاص ذوي اإلعاقـة  دمج 

لتكيـف  اعد علـى  ايس الحركية

  .ديهم عي لاجتماال

 إيجابي 78% 75. 0 3.90

11 27 

األشخاص ذوي اإلعاقـة  دمج 

لسلوكية اط انماأليطور  الحركية

  لمقبولة لديهما االجتماعية

 إيجابي 76.6% 0.74 3.83

12 37 

األشخاص ذوي ن دمج أعتقد أ

ز انجإيتيح لهم  اإلعاقة الحركية

ـ لالانشطة األ م انهقرأمنهجية ك

  ديينالعا

  

 اديحي 67% 1.02 3.35

ــأ 39 13 ــع اتع ــاون م   حيادي %62 1.01 3.10ت المؤسس
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لمتخصصـة فـي   المجتمعية ا

دة استفلحركية لإلا عاقةاإلل امج

  اتهانيامكإمن 

  

  يجابيةإ %78.6 0.41 3.93  الدرجة الكلية   

ــم    ــدول  رق ــن الج ــح م ــات االن أ) 2.4(يتض ــت تجاه ــةإكان ــى يجابي ــرات عل  الفق

 اتالفقرعلى   حياديةكانت االتجاهات  بينما) 40,23,25,38,35,36,24,28,27,37,39,21,22(

)37,39( .  

 ) 3.93 (بمتوسـط حسـابي    وذلك يجابيةإكانت أما بالنسبة للدرجة الكلية  للبعد االجتماعي فقد 

  . )  0.41  (نحراف معياري  او

 

مدارس ات نحو دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية  في ال /أهم اتجاهات المعلمين)  ج  – 1( 

  .مرتبة تنازلياً  النفسيالمتعلق بالدمج  الثالثعلى البعد  الحكومية في محافظة بيت لحم

نحراف المعياري والنسب المئوية لكل األول تم حساب المتوسط الحسابي واإل لالسؤابة عن اجلإل

شخاص األ ات نحو دمج/اتجاهات معلمي فقرة من الفقرات الواردة في أداة الدراسة ، التي تقيس 

وتم  اتفقر) 10(ذوي اإلعاقة الحركية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم والبالغ عددها 

  . النفسيترتيبها تنازلياً حسب أهميتها حسب تقديرات أفراد العينة وفقاً للبعد 

  )3.4( جدول 

  

نحو دمج ت ا/التجاهات المعلمين والنسب المئوية  ريةالمعيات افانحراإلبية والحسات المتوسطا

  النفسيالمتعلق بالدمج  الثالثفي المدارس الحكومية على البعد  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

  .مرتبة تنازلياً 
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ــرقم   الرتبة ال

ــي  فـ

  ستبانةاال

المتوســط   البعد النفسي

 الحسابي

ف انحراإل

 ريالمعيا

ــبة  النس

  المئوية

  االتجاه

1 31 

األشخاص ذوي اإلعاقـة   دمج

م نهأب عورهمش من يزيد الحركية

  . ءالعطا على دروناق

 إيجابي 81% 0.66 4.05

2 32 

األشخاص ذوي اإلعاقـة   دمج

ـ ا لطلبـة ا مع الحركية ديين الع

  . نفسهمأب من ثقتهم يزيد

 إيجابي 80.6% 0.73 4.03

3 14 

األشخاص ن عملية دمج أعتقد أ

اعد تسذوي اإلعاقة الحركية 

جهة اتهم في مواقدر على تقوية

جههم في اي تولتات  اطاحباإل

 . ةالحيا

 إيجابي 79.2%  790. 3.96

4 29 

األشـخاص   ن وضـع أب شعرأ

 فـي  ذوي اإلعاقـة الحركيـة  

علـى   دية يعمـل العا لصفوفا

  . نفسهمأ عن همارض

 إيجابي 79% 0.77 3.95

5 9 

األشخاص ذوي عد دمج ايس

في تحقيق  اإلعاقة الحركية

فعيتهم نحو اتهم ويزيد داذو

 . لتعلما

 إيجابي  78.4%  690. 3.92

6 30 

األشخاص ذوي اإلعاقـة   دمج

ـ  يشـبع   الحركيـة   تهمارغب

  .وميولهم

 إيجابي 77.2% 0.80 3.86

7 33 

األشخاص ذوي اإلعاقة م انتظا

ـ ا لتعليما في الحركية مـع   مالع

فضـل  أ ساسيةاأل لمرحلةا يةابد

  .نفسياً  لهم

 إيجابي 76.6% 0.89 3.83
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8 34 

األشخاص ذوي  دمج أن   عتقدأ

 مـن  يزيـد  الحركيـة  اإلعاقة

 سـية نحـو  الحساب شـعورهم 

  . خريناآل

 حيادي 68.6% 0.90 3.43

9 10 

ديين لموضوع العالطلبة اهيء أ

شرح وضع ألجديد والدمج ا

 الشخص ذي اإلعاقة الحركية

 . قتهاعإمن حيث 

 حيادي 66.6%  990. 3.33

10 26 

األشخاص ذوي اإلعاقـة  شجع أ

لخجل مـن  اعلى عدم  الحركية

  .ئهم زمال

 حيادي 66.6% 0.91 3.33

  يجابيإ %75.2 0.43 3.76  الدرجة الكلية  

  

ــم    ــدول  رق ــن الج ــح م ــات االن أ) 3.4(يتض ــتتجاه ــةإ كان ــرات  يجابي ــى الفق  عل

  ) 10،34،26( اتعلى الفقرحيادية بينما كانت االتجاهات ) 31,32,14,29,9,30,33(

نحراف وإ ) 3.76 (وذلك بمتوسط حسابي  ةيجابيإكانت أما بالنسبة للدرجة الكلية  للبعد النفسي فقد 

  .  )  0.43 (معياري 

  

ات نحو دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية  في المدارس  /اتجاهات المعلمينأهم  )د  – 1(

  .مرتبة تنازلياً كل بعد من األبعاد الثالثة وعلى األبعاد مجتمعة  على الحكومية في محافظة بيت لحم

  

  )4.4(جدول رقم                                    

  وعلى األبعاد مجتمعة مرتبة تنازلياًسة الدرا أبعادوفق  ةريالمعيا اتفانحرإلاو ةبيالحسا اتلمتوسطا

  %الدرجة الكلية  فانحراإل لمتوسطا  دابعاأل
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 %78.6 0.41 3.93  عياجتمااللبعد ا

 %75.2 0.43 3.76  النفسيلبعد ا

 %69 0.43 3.45  األكاديميلبعد ا

 %74.2 0.35 3.68  لكليةالدرجة ا

نت اك حيث ولىألالمرتبة اء في اعي جاجتمالا لبعدان ألجدول اردة في الوات المعطياتشير 

حيث النفسي لبعد اني  الثام المقافي  اهوتال %)78.6(الكلية  الدرجةوكانت  يجابيةإاالتجاهات 

األكاديمي فقد جاء في الترتيب لبعد ا امأ %)75.2(الكلية  الدرجة وكانت يجابيةإاالتجاهات كانت 

، أما الدرجة الكلية لألبعاد المختلفة  يجابيإويعبر عن اتجاه %) 69(األخير من حيث الدرجة  

نحو دمج األشخاص ذوي اإلعاقة  يجابيةإ ودلت على اتجاهات) %73.6(درجة حصلت على 

  .الحركية

   سةالدرات المتعلقة بفرضيائج النتاتحليل  : اًنياث

  ولىألالفرضية ا عنبة اجإلالمتعلقة بائج النتا 

فـي  ) α≥0.05(مسـتوى   عندئية احصإلة ت دالاتوجد فروق ذ ال: ولى  على ألالفرضية انصت 

  ؟لجنس المتغير  اًتبع سةالدراد ابعأفي   العينةد افرأت اباستجا

ت عينة اباستجرية الاعيلمات افانحرإلابية والحسات المتوسطاج استخراتم  ل ،السؤا ابة عن هذاجلإل

لجـنس تـم   المتغير  اًت تبعاباستجالات الفروق بين متوسطالة ر دالاختبس ، والالمقياسة على الدرا

  .يوضح ذلك ) 5.4(لجدول رقم او T-Test" ت"ر اختبام استخدا

  )5.4(جدول 

  لجنسالمتغير  اًلعينة تبعاد افرأت اباستجافي ) t.test(ر ت اختبائج انت

المتوسط   لعددا  نس لجا  دابعألا

   الحسابي

ــرإلا ف انحـ

  ري المعيا

ت ادرج

  لحريةا

ــة ت  قيم

  لمحسوبةا

لـــة لدالا

  ئيةاحصالا

 0.043  608‐   0.49 553.73  ذكر لبعــــد ا
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  113 0.38 603.79  نثىأ  ديمياكألا

  

  

  

  

 

لبعــــد ا

  عياجتمالا

  609 0.902‐ 0.42 553.90  ذكر 

 0.41 603.95  نثىأ

لبعــــد ا

  لنفسيا

 1.656 0.641 0.42 3.52 55  ذكر 

 0.43 3.39 60  نثىأ

ــة ا لدرج

  لكلية ا

 0.401 0.364 0.38 553.70  ذكر

 0.32 603.67   نثىأ

 اًلعينة تبعاد افرأت اباستجافي ) α≥0.05(عند مستوى  اًئياحصإلة ادوجود فروق  يشير الجدول إلى

 إلىلذي يؤدي ار مألات المعلمالح الفروق لصات ناحيث ك ديمياكألالبعد افي  لجنس المتغير 

  . ولىألالصفرية الفرضية ا رفض

  نية الثالفرضية ا عنبة اجإلالمتعلقة بائج النتا 2-

ت اباستجافي ) α≥0.05(مستوى  عندئية احصإلة ت دالاتوجد فروق ذ ال: لفرضية على انصت 

  رة ؟لخبات المتغير سنو اًتبع سةالدراد ابعأفي   العينةد افرأ

ت اباستجارية في المعيات افانحراإلبية والحسات المتوسطالالجابة على هذا السؤال تم استخراج 

  ) .6.4(وذلك كما هو واضح من الجدول رقم لخبرة  ات المتغير سنو اًلعينة تبعاد افرأ

  

  )6.4( جدول

  لخبرةات امتغير سنول اًلعينة تبعاد افرأت اباستجارية في المعيات افانحراإلبية والحسات المتوسطا

 بعدال
سنوات 

 الخبرة
 نحراف المعيارياإل المتوسط الحسابي  العدد

7  البعد األكاديمي قل من أ  41 3.89 0.42 

15-8 47 3.93 0.41 

كثرأف  16  27 3.76 0.40 
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7اقل من   بعد االجتماعيال  41 3.45 0.43 

15-8 47 3.97 0.37 

كثرأف 16 27 3.91 0.45 

 0.44 3.53 41 اقل من7   ي البعد النفس

15-8 47 3.46 0.39 

كثرأف 16 27 3.32 0.46 

 0.45 3.80 41 اقل من7  الدرجة الكلية 

15-8 47 3.71 0.47 

كثرأف 16 27 3.76 0.43 

) 3.93(أعلى متوسط حسابي كان البعد األكاديمي يتبين من خالل جدول المتوسطات الحسابية أن 

ويدل على أن ) 3.76(وأدنى متوسط حسابي  إيجابية نحو الدمج ويدل على أن االتجاهات 

ان مما يدل على ) 3.97(أعلى متوسط حسابي  كان، أما البعد االجتماعي  يجابية إاالتجاهات كانت 

يجابية ، إمما يدل على ان االتجاهات ) 3.54(يجابية في حين كان أدنى متوسط حسابي إاالتجاهات 

في حين  حياديةمما يدل على ان االتجاهات ) 3.53(لى متوسط حسابي كان أعأما البعد النفسي 

أما االتجاهات على .مما يدل على ان االتجاهات كانت حيادية ) 3.32(كان أدنى متوسط حسابي 

في  الظاهرية لفروقالة فحص دالول،) 3.80(يجابية وذلك بمتوسط حسابي إالدرجة الكلية كانت 

   تم استخدام تحليل التباين األحاديلخبرة  ات المتغير سنو اًلعينة تبعاد افرأت اباستجا

 )one way analysis of variance (  
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  )7.4(جدول رقم 

  

د افرأت اباستجافي ) one way analysis of variance(دي احألاين التبار تحليل اختبائج انت

  لخبرةات المتغير سنو اًسة تبعادرلات الافي مج لعينةا

  

  ينابلتامصدر   بعدلا
ت ادرج

  لحريةا

مجموع 

  تالمربعا

متوسط 

  تالمربعا

قيمة ف 

  لمحسوبةا

لة لدالا

  ئيةاحصإلا

ــين   ديمياكألابعد لا بــــ

  تالمجموعا

2 0.149 0.075 0.385 
 

0.682 
 

ــل اد خـــ

  تالمجموعا

112 21.738 0.194 

 - 21.887 114  لمجموعا

ــين   عياجتمالابعد لا بــــ

  تالمجموعا

2 0.111 0.056 0.315 
 

0.730 
 

ــل اد خـــ

  تالمجموعا

112 19.728 0.176 

 19.839 114  لمجموعا
- 

لنفسي   البعد ا ــين   بــــ

  تالمجموعا

2 0.714 0.357 1.921 
 

0.151 
 

ــل اد خـــ

  تالمجموعا

112 20.797 0.186 

 - 21.510 114  لمجموعا

ــين   لكليةالدرجة ا بــــ

  تالمجموعا

2 0.265 0.132 1.063 0.349 

ــل اد خـــ

  تالمجموعا

112 13.949 0.125 
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 - 14.214 114  لمجموعا

  

، فـي  ) α≥0.05(عند مسـتوى  اً ئياحصإلة اد  عدم وجود فروق إلى )7.4(بق السالجدول ايشير 

ـ )  لنفسيالبعد ا،  عياجتمالالبعد اديمي ، اكألالبعد ا( سة الدراد ابعأفي  العينةد افرأت اباستجا  اًتبع

ضح مـن  اهو و الصفرية وذلك كمالفرضية اقبول  إلىلذي يؤدي ار مألالخبرة   ، ات المتغير سنو

 . أعاله )6.4(لجدول رقم ابية في الحسات المتوسطا

  لثة  الثالفرضية ابة على اجإلالمتعلقة بائج النتا -3

ت اباستجافي ) α≥0.05(مستوى  عندئية احصإلة ت دالاتوجد فروق ذ ال: لفرضية على انصت 

  سية ؟الدرالمرحلة المتغير  اًتبع سةالدراد ابعأفي   العينةد افرأ

ت اباستجارية في المعيات افانحراإلبية والحسات المتوسطاجابة على هذا السؤال تم استخراج لإل

  : )8.4( وذلك كما هو واضح من الجدول  المرحلة الدراسيةلمتغير  اًلعينة تبعاد افرأ

لعينة اد افرأت اباستجالفروق في الة ص دالرية بهدف فحالمعيات افانحراإلبية والحسات المتوسطا

  سيةالدرالمرحلة المتغير  اًتبع

 البعد
المرحلة 

 الدراسية
  نحراف المعيارياإل المتوسط الحسابي  العدد

 أساسية دنيا  البعد األكاديمي

4-1  

33 3.43 0.46 

 أساسية عليا

10-5 

33 3.48 0.44 

 ثانوي 

12-11 

49 3.45 0.41 
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 أساسية دنيا   البعد االجتماعي

4-1 

33 3.81 0.40 

 أساسية عليا

10-5 

33 3.93 0.35 

 ثانوي 

12-11 

49 4.00 0.45 

  

  

  

  البعد النفسي

 أساسية دنيا 

4-1 

33 3.74 0.40 

 أساسية عليا

10-5 

33 3.78 0.36 

 ثانوي 

12-11 

49 3.77 0.50 

 أساسية دنيا   الدرجة الكلية 

4-1 

33 3.63 0.35 

اأساسية علي  

10-5 

33 3.70 0.32 

 ثانوي 

12-11 

49 3.71 0.36 
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) 3.48(يتبين من خالل جدول المتوسطات الحسابية أن البعد األكاديمي كان أعلى متوسط حسابي 

ويدل على أن ) 3.43(نحو الدمج  وأدنى متوسط حسابي  حياديةويدل على أن االتجاهات 

مما يدل على ان ) 4.00(كان أعلى متوسط حسابي  ، أما البعد االجتماعي  حياديةاالتجاهات كانت 

يجابية ، إمما يدل على ان االتجاهات ) 3.81(يجابية في حين كان أدنى متوسط حسابي إاالتجاهات 

في حين يجابية إمما يدل على ان االتجاهات ) 3.78(أما البعد النفسي كان أعلى متوسط حسابي 

أما االتجاهات على . يجابيةإان االتجاهات كانت  مما يدل على) 3.74(كان أدنى متوسط حسابي 

 في الظاهرية فحص داللة الفروقول،)3.71(يجابية وذلك بمتوسط حسابيإالدرجة الكلية كانت 

 one way( تم استخدام تحليل التباين األحاديلمتغير سنوات الخبرة   اًالعينة تبع ستجاباتا

analysis of variance (.  

  )9.4(جدول رقم 

لة بهدف فحص دال) one way analysis of variance(دي احالاين التبار تحليل اختباج ئانت

  سية الدرالمرحلة المتغير  اًسة تبعالدراد ابعأي ف لعينةاد افرأت اباستجالفروق في ا

  ينالتبامصدر  بعدلا
ت ادرج

  لحريةا

مجموع 

  تالمربعا

متوسط 

  تالمربعا

قيمة ف 

  لمحسوبةا

لة لدالا

  ئيةاحصإلا

ــين   بعداألكاديميال بــــ

  المجموعات

2 0.042 0.021 0.111 
 

0.895 
 

ــل  داخـــ

  المجموعات

112 21.468 0.192 

 - 21.510 114  المجموع

ــين   بعد االجتماعيال بــــ

  المجموعات

2 0.666 0.333 1.946 
 

0.148 
 

ــل  داخـــ

  المجموعات

112 19.172 0.171 
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 19.839 114  المجموع
 

ــين   البعد النفسي بــــ

  جموعاتالم

2 0.028 0.014 0.071 
 

0.932 
 

ــل  داخـــ

  المجموعات

112 21.860 0.195 

 - 21.887 114  المجموع

ــين   الدرجة الكلية  بــــ

  المجموعات

2 0.125 0.062 0.497 0.610 

ــل  داخـــ

  المجموعات

112 14.089 0.126 

 - 14.214 114  المجموع

  

 تاباستجا، في ) α≥0.05(عند مستوى اًئياحصإلة اد  فروقعدم وجود )9.4( بقالسالجدول ايشير 

لمتغير  اًتبع    )لنفسيا لبعد ا،  عياجتمالا لبعد اديمي ، اكألالبعد ا(سة الدراد ابعأفي  العينة د افرأ

ضح من اهو و الصفرية وذلك كمالفرضية اقبول  إلىلذي يؤدي ار مألا، سية الدرالمرحلة ا

  . أعاله )8.4( لجدول رقمابية في الحسات المتوسطا

    بعةالرالفرضية ا عنبة اجإلالمتعلقة بائج النتا -4

ت اباستجافي ) α≥0.05(مستوى  عندئية احصالة ت دالاتوجد فروق ذ ال: لفرضية  على انصت 

  تبعاً لمتغير المؤهل العلمي ؟ سةالدراد ابعأفي   العينةد افرأ

ستجابات عينة ال نحرافات المعياريةية واالجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابلإل

لمؤهل لمتغير ا اًستجابات تبعختبار داللة الفروق بين متوسطات االالدراسة على المقياس ، وال

  :يوضح ذلك ) 10.4(والجدول رقم  T-Test" ت"تم استخدام اختبار  العلمي
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  )10.4(جدول 

  

  مؤهل العلمياللمتغير  اًبعلعينة تاد افرأت اباستجافي ) t.test(ر ت اختبائج انت

المؤهـــل   األبعاد

   العلمي

المتوسط   العدد

   الحسابي

ــراف اإل نحـ

  المعياري 

درجات 

  الحرية

ــة ت  قيم

  المحسوبة

الداللـــة 

  حصائيةاإل

البعــــد 

  األكاديمي

  113 0.41 3.47 26  دبلوم

  

  

  

  

0.156 0.838 

بكالوريوس 

  علىأف

89 3.45 0.44 

البعــــد 

  االجتماعي

  0.357 0.026 0.29 3.90 26  دبلوم

بكالوريوس 

  علىأف

89 3.93 0.44 

البعــــد 

  النفسي

 1.858 0.006 0.23 3.90 26  دبلوم

بكالوريوس 

  علىأف

89 3.72 0.47 

ــة  الدرج

  الكلية 

 0.513 0.137 0.26 3.72 26  دبلوم

بكالوريوس 

  علىأف

89 3.68 0.37 

 اًفراد العينة تبعأستجابات افي ) α≥0.05(عند مستوى  اًحصائيإدالة أظهرت الدراسة وجود فروق 

في البعد االجتماعي حيث كانت الفروق  بعد النفسي االجتماعي والفي البعد   المؤهل العلميلمتغير 

مر األ فأكثر ، أما الفروق في البعد النفسي كانت لصالح حملة الدبلومحملة البكالوريوس لصالح 

  . الصفريةالفرضية  إلى رفضالذي يؤدي 

  :  الخامسة الفرضية عنجابة النتائج المتعلقة باإل -5

ت اباستجافي ) α≥0.05(مستوى  عندئية احصإلة ت دالاتوجد فروق ذ ال: لفرضية  على انصت 

  تبعاً لمتغير التخصص؟ سةالدراد ابعأفي   العينةد افرأ
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ستجابات عينة ال ات المعياريةنحرافجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واإللإل

تم التخصص  لمتغير اًستجابات تبعختبار داللة الفروق بين متوسطات االالدراسة على المقياس ، وال

  -:يوضح ذلك ) 11.4(والجدول رقم  T-Test" ت"استخدام اختبار 

  )11.4(جدول 

  

  لتخصصالمتغير  اًلعينة تبعاد افرأت اباستجافي ) t.test(ر ت اختبائج انت

المتوسط   العدد التخصص  األبعاد

   الحسابي

ــراف اإل نحـ

  المعياري 

درجات 

  الحرية

ــة ت  قيم

  المحسوبة

الداللـــة 

  حصائيةاإل

البعــــد 

  األكاديمي

  113 0.41 3.51 60  دبيأ

  

  

  

  

1.474 0.340 

 0.44 3.39 55  علمي

البعــــد 

  االجتماعي

  0.609 0.140 0.38 3.95 60  دبيأ

 0.45 3.90 55  علمي

البعــــد 

  النفسي

 0.543 0.679 0.40 3.79 60  دبيأ

 0.47 3.74 55  علمي

ــة  الدرج

  الكلية 

 1.172 0.203 0.31 3.72 60  ادبي

 0.38 3.64 55  علمي

  

لعينة اد افرأت اباستجافي ) α≥0.05(عند مستوى  اًئياحصإلة ادوجود فروق عدم أظهرت الدراسة 

  .  لصفريةالفرضية اقبول إلى ي يؤدي لذار ماأل  لتخصصالمتغير  اًتبع
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  مسالخالفصل ا

  

  ئجالنتاقشة امن 5.1

  

  سةالدرات اتوصي5.2 
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  مس الخالفصل ا

  

  

  سة الدرائج انتقشة امن 5.1

   اولة تفسيرهاسة ومحالدرات اسئلة وفرضيأئج ايلي نت اوفيم

  :لذي نصه ا الرئيسيل السؤاب لمتعلقةائج النتاقشة امن5.1.5
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في المدارس الحكومية  لحركيةا قةاعإلاص ذوي اشخألانحو دمج  تا/لمعلمينات اهاتجا أهم ام

  م ؟اع بشكلفي محافظة بيت لحم 

 ءتاج لحركية ا قةاعإلاص ذوي اشخألادمج ت نحو ا/لمعلمين ات اهاتجان أسة الدراظهرت أ 

  :  لي التالنحو اعلى  اهميتهأمرتبة حسب 

وكانت ) 3.93(  وبمتوسط حسابي  ) %78.6(بنسبة عي اجتمالالدمج ا: ولى ألالمرتبة ا

  .     االتجاهات ايجابية 

وكانت االتجاهات ) ) 3.76(وبمتوسط حسابي  ) 75.2( %بنسبة   الدمج النفسي: نية الثالمرتبة ا

  .ايجابية      

وكانت االتجاهات ) ) 3.45( وبمتوسط حسابي)  ( %69بنسبة الدمج األكاديمي : لثة الثالمرتبة ا

  .ايجابية      

   

االجتماعي الدمج  نأن الدمج االجتماعي حصل على أعلى مرتبة وذلك ألمن خالل االتجاهات تبين 

 قامة العالقات التي سوف يحتاج اليها للعيش والمشاركة في األنشطة الترفيهية يوفر الفرص إل

شخاص ذوي اإلعاقة الحركية في األنشطة الالمنهجية من خالل دمج األأن يتم  ونالمعلمويفضل 

ن تلك أرسة حيث شتراك في كشافة المدالرياضية ورفع العلم في الطابور الصباحي واإلاألنشطة 

عدم بسبب  أدنى مرتبة حصل الدمج األكاديمي على  األمان النفسي للطالب بينما لهم نشطة توفراأل

وعدم تلقي المعلمين دورات ت خاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة الحركية جاهزية المعلم لتوفير واجبا

تدريبية في عملية الدمج وعدم توفر األساليب واألدوات التعليمية المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

  .وانخفاض تحصيلهم األكاديمي تشتت الطالب العاديين  يؤثر على،وقد  الحركية
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  : ان نصهاتي كلاولى ألالفرضية ائج اقشة نتامن5.1.6

فـي  ) α≥0.05(مسـتوى   عندئية احصإلة ت دالاتوجد فروق ذ ال: ولى  على ألالفرضية انصت 

  لجنس ؟المتغير  اًتبع سةالدراد ابعأفي   العينةد افرأت اباستجا

ت ايعني وجود فروق ذ امم) α≥0.05(عند مستوى  ًائياحصإلة ادسة وجود فروق الدراظهرت أ

 مرألافي البعد األآاديمي لصالح اإلناث  لجنس المتغير  ًالعينة تبعاد افرأت اباستجائية في احصإ لةدال

  .  ولىألالصفرية ا لفرضيةا رفض لىإلذي يؤدي ا

لصالح الذآور بينما الدراسة  ًاوجدت فروقأوالتي ) 1989(ختلفت مع دراسة الهنيني اوهذه الدراسة 

التي لم توجد ) 2007(الدراسة مع دراسة نغوي آما اختلفت . ناث لصالح اإل ًاوجدت فروقأالحالية 

وآذلك اختلفت الدراسة مع دراسة ). 2007(  خرونآالموسى وفروق لصالح الجنس ومع دراسة 

دراسة وزارة التربية والتعليم و ، التي لم توجد فروق لصالح الجنس) 2002(الدرزي 

  ) .2005(، ودراسة حبايب وعبد اهللا  )2008(الفلسطينية

  .الدراسات السابقة  في ة دراسةدراسة لم تتفق مع نتائج أيوهذه ال

م نهأقين والمعاث بدمج انإلا اًوخصوصلعينة اد افرأمعرفة ل يعود فروق لان وجود أحث الباويرى 

، وأن األنثى متعاطفة مع المعاقين نظراً  رسهمامدبيوتهم وقين في المعامل مع التعان له سبق اربم

أن طبيعة التنشئة االجتماعية واألدوار التي يقوم بها كما ، فطرها اهللا عليها  التيلطبيعتها األمومية 

وإيجابية من الذكور  الجنسان لها أثر في جعل هذه النتيجة متوقعة في أن تكون اإلناث أكثر قبوالً

، وأن اإلناث يتميزن بالصبر والجلد أكثر من الذكور دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية نحو 

  .هذه الفئة من اإلعاقات في المدارس الحكومية التعامل مع  أثناء

  : ان نصهالتي كانية  الثالفرضية ائج اقشة نتامن5.1.7



103 
 

فـي  ) α≥0.05(مسـتوى   عندئية احصإلة ت دالاتوجد فروق ذ ال: على   نيةالثالفرضية انصت 

  لخبرة ؟ات المتغير سنو اًتبع سةالدراد ابعأفي   العينةد افرأت اباستجا

العينة د افرأت اباستجا، في ) α≥0.05(عند مستوى  ًائياحصإلة ادعدم وجود فروق سة الدراينت ب

  .لصفريةالفرضية اقبول  لىإلذي يؤدي ا مرألالخبرة   ، ات المتغير سنو ًاتبع سة الدرات الافي مج

دالـة  والتي أشارت إلى عدم وجـود فـروق   ) 2009(واتفقت الدراسة الحالية  مع دراسة التيماني 

و ) 2008(دراسـة خضـر   و  )1989(اتفقت مع دراسة الهنيني و. إحصائياً حسب متغير الخبرة 

 Aliceودراسـة  ) 2003(و دراسة القحطـاني  ) 2003(و دراسة جعفر ) 2007(دراسة مبارك 

)2007.  (  

، ) 2006(دراسة الـيس    ،)  2002(ودراسة الدرزي  ) 2006(واختلفت مع دراسةالسرطاوي 

  .من حيث وجود فروق حسب متغير الخبرة )  2004(يلمان  دراسة ك

واإلدراك لمفهـوم اإلعاقـة    ، وربما يعود السبب في عدم وجود فرق دال إحصائياً إلى قلة الوعي

ثار نفسية واجتماعية وأكاديمية وقد يعود السبب أيضاً إلى عدم تلقـي  آوالدمج وما يترتب عليه من 

 وربما يعـود أيضـاً   ، لخبرات التي تتعلق بالتعامل مع ذوي اإلعاقة المعلمين للتدريب أو المرور با

ذوي اإلعاقة الحركيـة وكـذلك إلـى    إلى التساوي في النظرة واألفكار والمعلومات عن األشخاص 

التشابه في البيئة المدرسية والمناخ التعليمي لجميع معلمي الصف ، ألنهـم يعملـون تحـت نفـس     

  .مكانات التي عملت على إزالة تأثير فروق سنوات الخبرة واإلالظروف البيئية والنفسية 

  : ان نصهالتي كالثة  الثالفرضية ائج اقشة نتامن5.1.8

فـي  ) α≥0.05(مسـتوى   عندئية احصإلة ت دالاتوجد فروق ذ ال: على   لثةالثالفرضية انصت 

  سية ؟الدرالمرحلة المتغير  اًتبع سةالدراد ابعأفي   العينةد افرأت اباستجا
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العينة د افرأت اباستجا، في ) α≥0.05(عند مستوى  يًائاحصإلة اعدم وجود فروق دسة الدرابينت 

  لصفريةالفرضية اقبول  لىإلذي يؤدي ا مرألا ، سية الدرالمرحلة المتغير  ًاتبعسة الدرات الامجفي 

توى عند مس اًحصائيإ ةفي عدم وجود فرق دال) 2007(وهذه الدراسة اتفقت مع دراسة نغوي 

)α≥0.05( .  

ت الالمجاف طبيعة ختالال ربماسة  الدرات الاعدم وجود فروق في مج  في ويعزو الباحث

، في حين لم تظهر الفروق رس المدالدمج في ا تاليآعن لبعد اتكون بعيدة كل  التي ربماسية والدرا

  .في كافة المراحل األساسية والثانوية وذلك لتشابه الظروف واألحوال 

  : ان نصهالتي كابعة  الرالفرضية ائج اقشة نتامن5.1.9

فـي  ) α≥0.05(مستوى  عندئية احصإلة ت دالاتوجد فروق ذ ال: على   الرابعةلفرضية انصت 

  لعلمي ؟المؤهل المتغير  اًتبع سةالدراد ابعأفي   العينةد افرأت اباستجإ

في   العينةد افرأت اباجستا، في ) α≥0.05(عند مستوى  ًائياحصإلة ادوجود فروق سة الدرابينت 

حيث كانت الفروق في البعد االجتماعي لصالح شهادة  لعلميالمؤهل المتغير  اًتبعسة الدرات الامج

 رفض  لىإ يؤدي   لذيا مرألا،  على، وفي البعد النفسي لصالح حملة الدبلوم أالبكالوريوس ف

  . لصفريةا  لفرضيةا

من حيث ) 2003(دراسة عبد الجبار ومسعود و  )2006(دراسة السرطاوي الدراسة مع  اتفقت 

  .وجود فروق لصالح المؤهل العلمي 

، ) 2009(دراسـة التيمـاني   ،  )  1989(الهنيني ، ) 2008(خضر  مع دراسة دراسةالختلفت ا

عدم وجود فروق لصالح المؤهـل   من حيث ) 2007(دراسة كريستينيا ، ) 2002(دراسة الدرزي 

  .العلمي 
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أن الزيادة في المستوى التعليمي للمعلمين تزيد من االتجاهات اإليجابية في دمج  إلى ويعود السبب

إلى أن الحاصلين على شهادات  اًيعود أيضد ، العاديين مع الطلبة األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية 

بكالوريوس فأعلى بإمكانهم دراسة تخصصات أدبية وتربوية مثل علم النفس، واإلرشاد التربوي 

المعلمين والمعلمات كيفية  تؤهلوالتي بدورها جتماعية ، والتربية الخاصة والخدمة اال والنفسي

  . عاقة وغيرهافي خضم اإل المستجدات الحديثة في التعليم سواء كانتالتعامل مع 

لى طبيعة إلصالح حملة الدبلوم في المجال النفسي خرى تعود الفروق أهذا من جهة ومن جهة 

ن حملة الدبلوم ربما تلقوا دورات ومنشورات أرة الطويلة ، ناهيك على العمل المشروط بالخب

من الناحية النفسية والذين ينققصهم  المضطربين  شخاصمراعاة الحالة النفسية لأللية آتدريبية حول 

  .عاقة ومع محيطهم االجتماعي الفهم لذواتهم وتكييفهم مع اإل

  : ان نصهالتي آامسة  الخالفرضية ائج اقشة نتامن5.1.10

في ) α≥0.05(مستوى  عندئية احصإلة ت دالاتوجد فروق ذ ال: على   مسةالخالفرضية انصت 

  لتخصص ؟المتغير  اًتبع سةالدراد ابعأفي   العينة دافرأت اباستجإ

 العينـة د ارفأت اباستجا، في ) α≥0.05(عند مستوى ياًئاحصإلة اوجود فروق دعدم سة الدرابينت 

  .لصفرية الفرضية ا قبول  لىإلذي يؤدي ا مرألا،  لتخصصالمتغير  اًتبعسة الدرات الافي مج

 2008(و دراسة خضر  ) 2008(مع دراسة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية  تاتفق النتائج وهذه 

(  

  . )2005(حبايب وعبد اهللا  ودراسة )2006(ودراسة مبارك

حيث كانت الداللة ، لتخصص المتغير  اًتبعحصائيا إعدم وجود فروق دالة  ويعود السبب في 

ن اختالف التخصصات أويعود ذلك ربما الى ،  كبر من مستوى الفا وهي غير دالةأحصائية اإل
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صات متنوعة وليست في صميم التخصص التخصفي عدم وجود الفروق الن لها الدور الكبير كانت 

ن التربية الخاصة في أغلبية ، وعدم تدريس مساقات عذات العالقة المباشرة بالتربية الخاصة 

    .التخصصات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توصيات الدراسة 5.2
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 ليالتالنحو ات وهي على التوصياحث بجملة من الباخرج سة الدراليه إتوصلت  ام لىإد استنإلاب    

:  

نحو دمج األشخاص ذوي  عقد دورات وورشات عمل للمعلمين الذكور لتحسين اتجاهاتهم  -

 .فوفهم اإلعاقة الحركية في ص

ات بأهمية الدمج األكاديمي لألشخاص ذوي اإلعاقة /ضرورة االهتمام بتوعية المعلمين  -

تجارب المدارس التي نجحت في الدمج األكاديمي أو  الحركية وذلك من خالل عرض

الدول التي لها تجارب ناجحة في الدمج األكاديمي لالستفادة  ات لزيارة/ارسال المعلمين

 .من خبراتهم 

في محافظات الوطن المختلفة  ات/المزيد من الدراسات على عينات من المعلمينعمل   -

 .لمعرفة اتجاهاتهم نحو دمج األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية في المدارس الحكومية 

صة الخالتربية ادة التعليم بتعيين معلمين من حملة شهالتربية وارة ان تقوم وزأضرورة  -

 .ص ذوي اإلعاقة الحركية األشخامل مع التعايجيدون لذين او

وخاصة البعد  لفرديةالفروق امل مع الخدمة للتعادية قبل العارس المداد معلمي اعدإ  -

   . األكاديمي 

  

  

  

  

  لعربية اجع المرا
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   مواءمات في  )2009(أبو عليا، أكرم ، أبو شاويش ، أمال ، دويك ، جواد، الشراونة ، ناريمان-  

،وزارة التربية والتعليم العالي ،دائرة القياس االحتياجات الخاصة التعليم والتقويم للطلبة ذوي 

  .والتقويم ودائرة التربية الخاصة ودائرة التعليم العام 

، ايتراك للطباعة والنشر  هرةالقا، اإلعاقةية متحدي اهيل ورعأت) 2004(أبو النصر ، مدحت -

  .للتوزيع 

  .هرة القا ،م اهراألبع امط.  ةالحسية والبدني عاقاتاإل) 1991(حمد ، مصطفى أ-

  . صةالخات اجالحاية ذوي ارع، ) 1994(لمفتوح  التعليم امج ابرن-

الـدمج الشـامل لـذوي اإلحتياجـات     )2000(برادلي ، ديان ، سيزر مارغريت،سوتليك ، ديان -

 .ترجمة د زيدان السرطاوي ، العين ، الكتاب الجامعي الخاصة ، مفهومه ، وخلفيته النظرية ،

لمعلمـين  اريين واداإللصم من وجهة نظر الطلبة ات دمج اصعوب (2009) التيماني ، صالح سليم-

 .ردنية ، عمان ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األ لتعليميةافي منطقة تبوك 

رس المداصة في الخا اإلحتياجاتلطلبة ذوي المرتبطة بدمج ات الصعوبا)2003(جعفر،غادة -

  . ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان  لمعلميناة نظر من وجه ديةالعا

مسح االفراد ذوي ) 2011(جتماعية حصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون اإلالجهاز المركزي لإل-

 .فلسطين . ، تقرير النتائج الرئيسية ، رام اهللا  عاقةاإل
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 لعربيةا لمملكةاب طفال األلدى  عاقةاإل سةالوطني لدرالبحث ا) 2003(محسن علي  ، زميالحا-

 .لتقنية العزيز للعلوم واعبد  لملكامدينة ،  ضالريا. لسعوديةا

اتجاهات المدراء والمعلمين نحو دمج المعاقين ) 2005(حبايب ، علي حسن وعبداهللا ، عثمان -

  .، جامعة النجاح الوطنية ، جامعة القدس المفتوحة  في الصفوف العادية

رعاية الفئات الخاصة ). 1997(خيري ، سهير  . متولي ، ماجدة . محمد ، صفاء . مريم حنا ، -

  ، سلسلة مجاالت الخدمة االجتماعية ، الكتاب الثالث ، جامعة حلوان من منظور الخدمة االجتماعية

 لطلبة ذويالمستقلة نحو دمج ارس المداب بلطالالمعلمين وات اهاتجإ) 2008(خضر، ناجي -

، المؤتمر الرابع  ت في دولة قطرالمتغيرادية في ضوء بعض العالصفوف اصة بالخا اتحتياجاال

  . للتربية الخاصة بجامعة قطر 

 صـة فـي  الخا حتياجاتاالذوي  طفال األلمدرسة للجميع دمج ا) 2000(حمد الخشرمي، سحر ا-

  .ض الريالملك سعود، امعة ا، ج ديةالعارس المدا

 ب ذويلطالاضية نحو تدريس الريالتربية ات معلمي اهاجتا )2002(حمد أ سميردرزي ، -

لتربية اجستير كلية الة مارس. ردن األ – ناصة في عمالخارس المداصة في الخا حتياجاتاال

 . ردن األربد ، إ ليرموك ،امعة اج, ضية الريا

 ،1ط، صـة الخالتربية اديين مقدمة في العاغير  طفال األسيكولوجية  )1998(روق ان، فالروسا-

 .ردن األن، الفكر، عمار اد

. ، مقدمة في التربية الخاصة  طفال  غير العاديينسيكولوجية األ )1989(الروسان ، فاروق -

  .الجامعة االردنية 
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 5 ط) صةالخالتربية امقدمة في ( ديينالعاغير  طفال األسيكولوجية ) 2001(روق ان ، فالروسا-

 .هرة ، مصر القالعربي ، الفكر ار ا، د

  .عمان ، الوراق للنشر والتوزيع . علم النفس االجتماعي)2003(الزبيدي ، كامل علوان -

راء المعلمين والمديرين في مدينة الرياض حول آالتعرف على )2006(السرطاوي ، زيدان -

مركز بحوث كلية التربية ، جامعة سعود،الرياض، أنماط الخدمة التربوية للمعوقين ودمجهم ، 

  .السعودية 

 ، ساليب العالجيةاأل-التصنيفات –البدنية المفهوم  عاقاتاإل)2004( لرحمن سيدا، عبد  ناسليم-

 .لشرق اء امكتبة زهر، هرة القا

ب الكتار اولى ، داأللطبعة ا،  مالعالتعليم ارس الدمج في فصول مدا) 2001(ل الم ، كماسيس-

  . لعربية ات ارمااإللعين ، امعي ، الجا

ولى ، االلطبعة ا،  لدمجالعزل وابين  اًقين عقلياصة للمعالخالتربية ا) 2002(ش ، سهير  اش-

  .هرة القالشرق ، اء امكتبة زهر

ة ا، بن ديةالعارس المداصة في الخالتربوية ات اجالحاذوي  االطفال دمج ) 2003( ادياشبيب ، ن-

  .48 لعددال، اجياأل

 ليباسأصة والخا حتياجاتاإلذوي  ال طفاأل لىإلنظرة اتطور ) 2004(لعزيز الشخص ، عبد ا -

 . معة عين شمسا، ج 8لنفسي ،عاد ارشاإل، مجلة  يتهارع

دار :  ،القاهرة األسباب،التشخيص،البرامج  التخلف العقلي)1997(الشناوي ، محمد محروس-

  .غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
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 ب ذوياستيعإلم ولتعات اج صعوبدر في عالالمصاتمكين غرف ) 2006(روق  ادق ، فاص-

رة التعلم ، وزات الدولي لصعوبا، بحث مقدم للمؤتمر  ديةالعالمدرسة اصة في الخا حتياجاتاال

  .لسعودية اض ، الريالتعليم ، التربية وا

واقـع غـرف المصـادر الخاصـة بالطلبـة ذوي       (2010) الصباح ، سهير ، شناعة ، هشام -

لسطينية من وجهـة نظـر المـديرين والمعلمـين     حتياجات الخاصة في المدارس الحكومية الفاال

  .، جامعة القدس ، فلسطين  والمرشدين التربويين

اتجاهات ومفاهيم الوالدين حول اإلعاقة العقلية  )1984(طعيمة، فوزي، البطش، محمد وليد-

  . كانون األول) 11(المجلد ) 6(، مجلة دراسات، الجامعة األردنية، العدد باألردن

ـ  اء للنشر وار صفاد ، قينالمعاهيل أمقدمة في ت (2000)لسيد اجدة اعبيد ، م- ن ، التوزيـع عم

  .ردن األ

ـ إ) 2003(ئل او ، ، مسعودلعزيزار ، عبد الجباعبد - لمعلمـين فـي   اء والمـدر اء ارآ ءاستقص

 .لسعودية الملك سعود، امعة اج لتربية،البحوث كلية امركز  ، حول برامج الدمج ديةالعا رسالمدا

 والتعليم لتربيةارة ا، وز لمدرسةالمجتمع وافي  ياًحركلمعوق ادمج ) 2000(ر اذأطيف ، للاعبد -

 .لسورية ، دمشق العربية الجمهورية افي 

 لسمعيةالبصرية والعقلية وا عاقاتاإل صة لذويالخالتربية ا) 2001(لعزة ، سعيد حسني ا-

 .فة الثقار الدولية ودالعلمية ار الدا .ن اعم.  لحركيةاو

 ميذلتالاليرموك نحو دمج امعة اضية بجالريالتربية ات طلبة كلية اهاتجإ) 2003(حمد أيرة ،اعم-

 . ربدإ : ليرموك امعة اجستير غير منشورة ، جالة ما، رس ضيةالريالتربية اقين في دروس  المعا
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    القياس والتشخيص في ) 2002. (مصلح ، خالد . عبد السالم ، حماده . عريفج ، سامي -

  عمان . ، دار يافا العلمية  1، ط التربية الخاصة   

 لمكفـوفين الطلبـة  ائية نحو دمج ابتداإللمرحلة ات معلمي اهاتجإ )2003(هللا اني ، عبد القحطا -

ردنيـة ،عمـان ،   جامعة األلاجستير غير منشورة، الة مارس.  ديينالعام انهقرأض مع الريابمدينة 

  ردن األ

، مجلة جامعة النجاح لألبحاث  عاية المعاق في الشريعة االسالميةر) 2004(القدومي ، مروان -

 .، العلوم اإلنسانية ، العدد الثاني 

لملحق ادية العائية ابتداإلرس المدات معلمي اهاتجإ (2006) مبارك ، شوقي بن مهدي بن محمد-

 لسـعودية ابلشـرقية  المنطقة البنين بارس التوحديين بمداب لطالال توحديون نحو دمج اطفأ ابه

  .،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، عمان 

، دار الفرقان للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، علم النفس التربوي). 1996(نشواتي، عبد الحميد -

  .ربد األردنإ

زيز بن محمـد ،  الموسى ، ناصر بن علي ، السرطاوي ، زيدان أحمد ، العبد الجبار ، عبد الع -

لمملكـة  الوطنية لتقييم تجربة اسة الدرا) 2007(البتال ، وبن محمد ، الحسين ، عبد اهللا بن أسعد 

ـ التعلـيم  ارس اصة  في مدالخا اإلحتياجاتميذ ذوي لتالال دمج السعودية في مجالعربية ا .  مالع

لعربية السعودية ومؤسسة سلطان وزارة التربية والتعليم ، األمانة العامة للتربية الخاصة ، المملكة ا

  بن عبد العزيز أل سعود الخيرية

،  تعليم التالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة في الصفوف الدراسية العادية) 1996(النوري ، عبلة -

  .   51المعلم العربي ، العدد الرابع ، ص
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 ردنيةاألرس المدالمدمجين في ا اًقين بصريالمعالطلبة ات مشكال (2007)نغوي ، هاني أحمد   -

، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عمان  سيةالدرالمرحلة الجنس واو اإلعاقةبشدة  اقتهوعال

  .العربية للدراسات العليا ،عمان 

بتدائية نحو دمـج المعـاقين   تجاهات معلمي ومديري المدارس اإلا)"1989(حمد أالهنيني ،عائشة -

  .ستير غير منشورة ، الجامعة االردنية رسالة ماج" في المدارس العادية  ياًحرك

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، دائرة القياس والتقويم ودائرة التربية -

الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة المعاقين من وجهة نظر العاملين في المدارس )2008(الخاصة

  ) .23(سلسلة منشورات الدائرة الحكومية األساسية في فلسطين ، 

التجربة الفلسطينية في دمج ذوي اإلعاقات الجسدية ) 2000(زارة التربية والتعليم الفلسطينيةو-

  .والحركية في المدرسة الحكومية 

لمسيرة للنشر ار ا، د صةالخا حتياجاتاالد ذوي افرلتربوية لألامج البرا) 2006(يحيى ، خولة  -

  .ردن اال ،ن التوزيع ، عماو
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) Pearson correlation(رتباط بيرسون نتائج معامل اإل

  رتباط الفقرات مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة إلمصفوفة 
69-72 

  74  جدول مفتاح التصحيح   )3.3(

)1.4(  
د افرأت اباستجرية الالمعيات افانحراإلبية والحسات المتوسطا
ت نحو دمج األشخاص ذوي /حول اتجاهات المعلمينلعينة ا

  اإلعاقة الحرآية  على آل فقرة من فقرات البعد األآاديمي
78-81  

)2.4(  
د افرأت اباستجرية الالمعيات افانحراإلبية والحسات المتوسطا
ت نحو دمج األشخاص ذوي /حول اتجاهات المعلمينلعينة ا

  االجتماعيآل فقرة من فقرات البعد اإلعاقة الحرآية  على 
81-83 

)3.4(  
د افرأت اباستجرية إلالمعيات افانحراإلبية والحسات المتوسطا
االشخاص ذوي نحو دمج ت /لمعلمين ات اهاتجالعينة حول ا

  النفسيالبعد ت امن فقرة على آل فقر اإلعاقة الحرآية
84-85 
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)4.4(  

  

 أبعادري وفق امعيلاف انحراإلبي والحسالمتوسط اجدول يبين 

  .وعلى األبعاد مجتمعة مرتبة تنازلياً سة الدرا
86  

)5.4(  
لداللة الفروق في " ت"نتائج اختبار ) t.test(نتائج اختبار ت 

  لمتغير الجنس اًفراد العينة تبعأاستجابات 
87 

)6.4(  
فراد أنحرافات المعيارية في استجابات المتوسطات الحسابية واإل

  غير سنوات الخبرة  لمت اًالعينة تبع
88  

)7.4(  

  

 one way analysis of(حادي نتائج اختبار تحليل التباين األ

variance ( اًفي مجاالت الدراسة تبع فراد العينةأفي استجابات 

  لمتغير سنوات الخبرة

89-90 

)8.4(  
فراد أستجابات إنحرافات المعيارية في المتوسطات الحسابية واإل

  المرحلة الدراسية لمتغير اًالعينة تبع
91-92 

)9.4(  

 one way analysis of(ختبار تحليل التباين االحادي انتائج 

variance ( اًالدراسة تبعي أبعاد ف فراد العينةأستجابات إفي 

  لمتغير المرحلة الدراسية 

93 

)10.4(  
لداللة الفروق في " ت"نتائج اختبار ) t.test(نتائج اختبار ت 

  المؤهل العلمي لمتغير اًعينة تبعفراد الأاستجابات 
94  

)11.4(  

  

لداللة الفروق في " ت"نتائج اختبار ) t.test(نتائج اختبار ت 

  التخصصلمتغير  اًفراد العينة تبعأاستجابات 

95  
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  :فهرس المالحق 
  الصفحة  عنوان الملحق  الرقم

  126-120  )1(استبانة  1

 133-127  )2(استبانة  2

 134  سماء المحكمينقائمة بأ 3

  137-135  يجابية والسلبية قائمة بالفقرات اإل  4
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  حقلمالا

  )1(ملحق  

  )2(ملحق  

  )3(ملحق 

  )4(ملحق 

  

  

  

  

  

  

  



123 
 

  

  

  )1(ملحق 

  

  لرحيمالرحمن اهللا ابسم 

  لقدسامعة اج

  العليات اسالدرادة اعم

  لتربويالنفسي واد ارشإلا

______________________________________________________________  

  نةاستبا

  :لمعلمة  اختي أ....لمعلماخي أ

  :.......تحية طيبة وبعد 

 قةاعإلاص ذوي اشخألانحو دمج  ت ا/لمعلمينات اهاتجا"" ن اسة بعنواد دراعدإحث بالبايقوم 

ى درجة لحصول علات المتطلب الًاستكمإ"" بيت لحم  فظةاحلحكومية في مارس المدافي  لحركية ا

دب ألاع على طالإلانة بعد استبإلاء هذه التربوي ، وقد تم بنالنفسي واد ارشإلاجستير في الما

  .بقة السات اسالدرالتربوي وا

مة التالسرية اط بات ستحانالبيان هذه أ اًنة بموضوعية ، علماستبإلايرجى من حضرتكم تعبئة هذه 

  .لعلمي البحث اض اغرأل الإولن تستخدم 

  ونكم                                      الكم حسن تع اًكراش                                      
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  حث  البا

                

 الجزء االول :

.لمخصص لذلك ان المكافي ) × ( رة اشاء وضع الرجا  

نثى أ   ،            ذكر        :              لجنس  ا  

  سنة 16                       15-  8    ،           7 قل من أ   :       لخبرة ات اسنو

.كثرأف  

)12- 11(نوي اث       )  10-5( اسية علياسأ        )4- 1( اسية دنياسأ:      سية الدرالمرحلة ا  

  ات علياسادر           لوريوس     ،   ابك          ،       دبلوم     :         لعلمي المؤهل ا

غير ذلك،                      علمي          دبي   ،         أ:               لتخصص ا  

 

حث  البا                                                                            

                                                                       

 

 

 

 



125 
 

 

  

  

  

  :نيالثا لجزءا               

 موقفكم عن يعبر لذيا نالمكا في) × (  رةاشإ وضع ءالرجا              

رقم 

  الفقرة
  الفقرة

موافق 

  جداً
  معارض  محايد  موافق

معار

  ض جداً

  الدمج األكاديمي

وفر الوسائل التعليمية الالزمة لتعليم المعاقين  أ  1

 في مدرستي اًحركي

          

شرافية وتوجيهية إرشاد زيارات  يوفر قسم اإل 2

 اًين حركيللمدرسة لمتابعة الطلبة المعاق

          

اراعي الفروق الفردية بين الطلبة  وخاصة   3

 المعاقين حركيا عند شرح المادة داخل الصف

          

اتواصل باستمرار مع اسر المعاقين حركيا    4

 .لمناقشة حاالتهم الدراسية 

          

توفر وزارة التربية والتعليم االجهزة   5

 واالدوات التعليمية  التي يحتاجها المعاقون

 حركيافي المدارس

          

          توفر الوزارة الحوافز المادية والمعنوية   6
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 للعاملين مع الطلبة المعاقين حركيا

استخدم اساليب تدريس مناسبة لكافة الطلبة   7

  .ومن ضمنهم المعاقين حركيا

 

          

            انا مؤهل للتعامل مع المعاقين حركيا  8

دمج المعاقين  اتجاهاتي التعليمية  ايجابية نحو   9

 .حركيا

          

في تحقيق  حركيا يساعد دمج الطلبة المعاقين  10

  ذواتهم ويزيد دافعيتهم نحو التعلم

          

الطلبة العاديين لموضوع الدمج الجديد  اهيئ 11

  شرح وضع الطالب من حيث اعاقتهاو

          

ان وجود غرفة مصادر ومعلم تربية خاصة   12

 عاقين حركيا يساعد على دعم الطلبة الم

          

يوجد معايير محددة من قبل وزارة التربية   13

 والتعليم لدمج الطلبة المعاقين حركيا

          

باستطاعتي تقييم اداء الطلبة المعاقين حركيا   14

 مقارنة مع زمالئهم العاديين

          

اعتقد ان عملية دمج المعاقين حركيا تساعد   15

حباطات على تقوية  قدراتهم في مواجهة اال

 التي تواجههم في الحياة

          

          اعتقد ان دمج الطلبة المعاقين حركيا في   16
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الصفوف العادية يحد من نشاط الطلبة 

  العاديين

 

اشعر بالنجاح عندما ارى التفاعل االيجابي   17

بين الطلبة المعاقين واقرانهم العاديين في 

 غرفة الصف                        

          

يؤثر سلبا رى ان وجود طلبة معاقين حركيا ا  18

 العملية التعليمية داخل الصفعلى 

          

ارى ان للمعلم دور كبير في مساعدة الطالب   19

المعاقين على االندماج واالبتعاد عن 

 االنطوائية في الصفوف العادية 

          

اشعر بالرضا عندما اقوم بمساعدة طالب   20

 صف معاق في الوصول الى غرفة ال

          

 الصفوف في المعاقين الطلبة وضع يعيق  21

  ككل الصف العادية برنامج

 

          

 لديهم قدرة على تطوير الطلبة المعاقين حركيا 22

 دمجهم افضل بعد بشكل االكاديمية مهاراتهم
  

          

  جتماعيالدمج اال  

دمج الطلبة المعاقين حركيا في المدارس  23

تماعية مع يساعدهم في تكوين عالقات اج

 .االخرين خارج المدرسة 
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دمج المعاقين حركيا يزيد من فرص التفاعل   24

 .االجتماعي بين جميع فئات الطلبة 

          

الدمج يؤدي الى تطوير مهارات اجتماعية   25

 جديدة لدى الطلبة ذوي االعاقة الحركية

          

دمج المعاقين حركيا يعمل على التقليل من   26

 دية االجتماعية بين الطالبالفروق الفر

          

دمج المعاقين حركيا يعمل  على زيادة   27

 .فاعليتهم في المجتمع المحلي 

          

يؤدي تعليم الطلبة المعاقين في المدارس   28

 العادية على عزلتهم من المجتمع المحلي 

          

يشعر المعاقون بالخجل الشديد من اعاقتهم   29

 داخل الصف العاديين 

          

يزيد دمج الطلبة المعاقين حركيا الهوة بين   30

 اقرانهم الطلبة في هذه المدارس

          

دمج الطلبة المعاقين حركيا يطور االنماط   31

 السلوكية االجتماعية المقبولة لديهم

          

دمج المعاقين حركيا يساعد على التكيف   32

 .االجتماعي لديهم 

          

 العادية الصفوف في المعاقيناشعر بان وضع   33

 انفسهم عن على رضاهم يعمل

          

 رغباتهم يشبع حركيا الطلبة المعاقين دمج  34

 وميولهم

          

          بانهم  شعورهم من المعاقين حركيا دمج يزيد  35
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 العطاء على قادرون
 العاديين يزيد الطلبة مع المعاقين حركيا دمج  36

 بانفسهم من ثقتهم

          

 التعليم في المعاقين لطلبةا ينتظم ان يفضل  37

 االساسية المرحلة مع بداية العام

          

 شعورهم من المعاقين حركيا يزيد دمج اعتقد  38

  االخرين بالحساسية نحو

 

          

 بالنقص دمجهم عند المعاقين الطلبة يشعر  39

 والضعف

          

اعتقد ان دمج الطلبة المعاقين حركيا يدعم    40

  طلبة العاديينالتواصل  بينهم وبين ال

          

اشعر ان دمج المعاقين حركيا يسهم في   41

 ترسيخ القيم االجتماعية الحميدة

          

يتيح دمج المعاقين حركيا انجاز االنشطة   42

 الالمنهجية كاقرانهم العاديين

          

دمج الطلبة المعاقين حركيا يطور احساسهم   43

 باالنتماء للمجتمع

          

مؤسسات المجتمعية يوجد تعاون مع ال  44

المتخصصة في مجال االعاقة الحركية 

  لالستفادة من امكانياتها

          

الطلبة المعاقين حركيا جزء من المجتمع   45

  ويجب ان يدمجوا فيه  
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  2ملحق رقم 

  االستبانة بشكلها النهائي

  لرحيمالرحمن اهللا ابسم 

  لقدسامعة اج

  العليات اسالدرادة اعم

  لتربويانفسي ولاد ارشالا

______________________________________________________________  

  نةاستبا

  :لمعلمة  اختي أ....لمعلماخي أ

  :.......تحية طيبة وبعد 

األشخاص ذوي اإلعاقة نحو دمج  ت ا/لمعلمينات اهاتجا"" ن اسة بعنواد دراعدإحث بالبايقوم 

لحصول على درجة ات المتطلب االًستكمإ"" بيت لحم  حافظةلحكومية في مارس المدافي  الحركية 

دب األع على طالاالنة بعد استباإلء هذه التربوي ، وقد تم بنالنفسي واد ارشاالجستير في الما

  .بقة السات اسالدرالتربوي وا

مة التالسرية اط بات ستحانالبيان هذه أ اًنة بموضوعية ، علماستباإليرجى من حضرتكم تعبئة هذه 

  .لعلمي البحث اض اغرأل الإولن تستخدم 
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  ونكم                                      الكم حسن تع اًكراش                                      

                

  

  

                

 الجزء االول :

.لمخصص لذلك ان المكافي ) × ( رة اشاء وضع الرجا  

نثى أ      ذكر      ،            :              لجنس  ا  

سنة   16                       15-  8      ،         7 قل من أ   :       لخبرة ات اسنو

.كثرأف  

-11(نوي اث       )  10- 5( اسية علياسأ،         )4- 1( اسية دنياسأ:      سية الدرالمرحلة ا

12(  

  فأعلىلوريوس   ابك          ،       دبلوم     :         لعلمي المؤهل ا

علمي                   دبي   ،      أ:               لتخصص ا  
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 الجزء الثاني 

 لذي يعبر عن موقفكمان المكافي ) × ( رة اشاء وضع الرجا              

رقم 

 الفقرة
  الفقرة

موافق 

  جداً
  معارض  محايد  موافق

معار

 ض جداً

  ديميالدمج األكا

1 

الوسائل التعليمية الالزمة لتعليم  وفرأ

في   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

 مدرستي

          

2 

اتابع من قسم االرشاد والتربية الخاصة 

باألشخاص ذوي هتمامي إلمعرفة مدى 

   اإلعاقة الحركية

          

3 

راعي الفروق الفردية بين الطلبة  وخاصة أ

عند شرح   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

 المادة داخل الصف 
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4 
األشخاص ذوي سر أتواصل باستمرار مع أ

 .لمناقشة حاالتهم الدراسية   اإلعاقة الحركية

          

5 

جهزة توفر وزارة التربية والتعليم األ

األشخاص دوات التعليمية  التي يحتاجها واأل

 في المدارس  ذوي اإلعاقة الحركية

          

6 
س مناسبة لكافة الطلبة ساليب تدريأستخدم أ

  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةومن ضمنهم 

          

7 
األشخاص ذوي اإلعاقة نا مؤهل للتعامل مع أ

   الحركية

          

8  
يجابية نحو دمج إاتجاهاتي التعليمية  

   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

          

9 

ان وجود غرفة مصادر ومعلم تربية خاصة 

خاص ذوي اإلعاقة األشيساعد على دعم 

   الحركية

          

10 

يوجد معايير محددة من قبل وزارة التربية 

األشخاص ذوي اإلعاقة والتعليم لدمج 

   الحركية

          

11 
األشخاص ذوي اإلعاقة داء أستطاعتي تقييم إب

  مقارنة مع زمالئهم العاديين   الحركية

          

12 

األشخاص ذوي اإلعاقة ن دمج أعتقد أ

في الصفوف العادية يحد من نشاط   الحركية

 الطلبة العاديين

          



134 
 

13 

يجابي رى التفاعل اإلأشعر بالنجاح عندما أ

  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةبين 

قرانهم العاديين في غرفة الصف             أو

          

14 

  أشخاص ذوي إعاقة حركيةن وجود أرى أ

 عليمية داخل الصف على العملية الت  اًيؤثر سلب

 

          

15 

ن للمعلم دور كبير في مساعدة أرى أ

على   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية

نطوائية في بتعاد عن اإلندماج واإلاإل

 الصفوف العادية 

          

16 

األشخاص قوم بمساعدة أعندما  اًكون راضيأ

لى غرفة إفي الوصول   ذوي اإلعاقة الحركية

 الصف 

          

17 

لديهم قدرة   ذوي اإلعاقة الحركية األشخاص

فضل أ بشكل كاديميةاأل مهاراتهم على تطوير

 دمجهم بعد

 

          

  

  

  الدمج االجتماعي

في   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدمج  18

المدارس يساعدهم في تكوين عالقات 

 .خرين خارج المدرسة اجتماعية مع األ

          

يزيد   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدمج  19

من فرص التفاعل االجتماعي بين جميع فئات 
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 .الطلبة 

لى تطوير مهارات اجتماعية إالدمج يؤدي  20

   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةجديدة لدى 

          

يعمل   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدمج  21

على التقليل من الفروق الفردية االجتماعية 

 بين الطالب 

          

يعمل    شخاص ذوي اإلعاقة الحركيةاألدمج  22

 .على زيادة فاعليتهم في المجتمع المحلي 

          

يطور   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدمج  23

 نماط السلوكية االجتماعية المقبولة لديهماأل

          

يساعد   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدمج  24

 .على التكيف االجتماعي لديهم 

          

األشخاص ذوي اإلعاقة دمج ن أعتقد أ 25

يدعم  التواصل  بينهم وبين الطلبة   الحركية

 العاديين 

          

األشخاص ذوي اإلعاقة ن دمج أشعر أ 26

يسهم في ترسيخ القيم االجتماعية   الحركية

 الحميدة 

          

األشخاص ذوي اإلعاقة ن دمج أعتقد أ 27

نشطة الالمنهجية نجاز األإيتيح لهم   الحركية

 نهم العاديينقراأك

          

يطور   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةدمج  28

 نتماء للمجتمعحساسهم باإلإ

          

تعاون مع المؤسسات المجتمعية المتخصصة أ 29

ستفادة من عاقة الحركية لإلفي مجال اإل
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  مكانياتهاإ
جزء من   األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية 30

  ن يدمجوا فيه  أالمجتمع ويجب 

          

   الدمج النفسي

  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةيساعد دمج  31

  في تحقيق ذواتهم ويزيد دافعيتهم نحو التعلم

          

هيء الطلبة العاديين لموضوع الدمج الجديد أ 32

  عاقتهإشرح وضع الطالب من حيث أو

          

األشخاص ذوي اإلعاقة ن عملية دمج أعتقد أ 33

ة  قدراتهم في تساعد على تقوي  الحركية

  حباطات  التي تواجههم في الحياةمواجهة اإل

  

          

  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةشجع الطلبة أ 34

  .على عدم الخجل من زمالئهم 

          

األشخاص ذوي اإلعاقة  ن وضعأب شعرأ 35

على  العادية يعمل الصفوف في  الحركية

 نفسهمأ عن رضاهم

          

 يشبع   اقة الحركيةاألشخاص ذوي اإلع دمج 36

 وميولهم رغباتهم

          

 يزيد  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية دمج 37

 العطاء على نهم قادرونأب شعورهم من

          

 مع  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية دمج 38

 نفسهمأب من ثقتهم العاديين يزيد الطلبة

          

 في  األشخاص ذوي اإلعاقة الحركيةنتظام إ 39

فضل أساسية األ المرحلة مع بداية لعاما التعليم
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 نفسياً لهم
األشخاص ذوي اإلعاقة  دمج أن عتقدأ 40

 بالحساسية نحو شعورهم من يزيد  الحركية

 خريناأل

          

  

  

  

  مونكالكم حسن تع اًكراش                                

  

          

  

                                                     

 3ملحق رقم 

  لمحكمين اء اسمأ        

  جامعة القدس     بسام بنات                              د -

 لخليل امعة امل كتلو                                  جاد ك -

 معة بيرزيت اوي                               جالريماميرة أد  -

 لمفتوحة القدس امعة اج        لمغربي                        اد نبيل  -

 لقدس امعة اوي                               جالريماد عمر  -

 لقدس امعة اح                               جالصباد سهير  -

 لقدس امعة ادي                            جالهاد نبيل عبد  -
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 خليل لامعة المصري                             جاهيم ابراد  -

 لقدسامعة اهللا                               جاد تيسير عبد  -

 لمفتوحة القدس امعة اج                              نابو ريأدل اعد  -

 هلية الامعة فلسطين اهيم عكة                          جابراد محمد  -

 لتعليم التربية وارة ات                            وزادادريس جراد  -

 لمفتوحة القدس امعة اكور                         جابو ساد تيسير  -

  

  

  

  

    )4(ملحق

  الفقرات اإليجابية 

رقم 

  الفقرة

  الفقرات اإليجابية

  في مدرستي ًاوفر الوسائل التعليمية الالزمة لتعليم المعاقين  حرآيأ  1

  غرفة الصف إلىقوم بمساعدة طالب معاق في الوصول أعندما  ًاآون راضيأ  19

قرانهم العاديين أيجابي بين الطلبة المعاقين ورى التفاعل اإلأشعر بالنجاح عندما أ  16

  في غرفة الصف                          

ان وجود غرفة مصادر ومعلم تربية خاصة يساعد على دعم الطلبة المعاقين   11

  ًاحرآي
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بتعاد عن ندماج واإلالمعاقين على اإلن للمعلم دور آبير في مساعدة الطالب أرى أ  18

  نطوائية في الصفوف العاديةاإل

فضل أ بشكل كاديميةاأل مهاراتهم لديهم قدرة على تطوير اًالطلبة المعاقين حركي  20

  دمجهم بعد
  .ًايجابية نحو دمج المعاقين  حرآيإاتجاهاتي التعليمية    8

عند شرح المادة داخل  ًاقين حرآيراعي الفروق الفردية بين الطلبة  وخاصة المعاأ  3

  الصف

  اتابع من قسم االرشاد والتربية الخاصة لمعرفة مدى اهتمامي  2

  .لمناقشة حاالتهم الدراسية   ًاسر المعاقين حرآيأتواصل باستمرار مع أ  4

  .مقارنة مع زمالئهم العاديين  ًاداء الطلبة المعاقين حرآيأباستطاعتي تقييم   13

دوات التعليمية  التي يحتاجها المعاقون جهزة واألالتربية والتعليم األتوفر وزارة   5

  في المدارس ًاحرآي

في المدارس يساعدهم في تكوين عالقات اجتماعية  ًادمج الطلبة المعاقين حرآي  21

  .خرين خارج المدرسة مع األ

  طلبةيزيد من فرص التفاعل االجتماعي بين جميع فئات ال ًادمج المعاقين حرآي  22

عاقة تطوير مهارات اجتماعية جديدة لدى الطلبة ذوي اإل إلىالدمج يؤدي   23

  الحرآية

  .يعمل  على زيادة فاعليتهم في المجتمع المحلي  ًادمج المعاقين حرآي  25

  نتماء للمجتمعيطور احساسهم باإل ًادمج الطلبة المعاقين حرآي  38

  دعم  التواصل  بينهم وبين الطلبة العادييني ًان دمج الطلبة المعاقين حرآيأاعتقد   35

  يسهم في ترسيخ القيم االجتماعية الحميدة ًان دمج المعاقين حرآيأشعر أ  36
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يعمل على التقليل من الفروق الفردية االجتماعية بين  ًادمج المعاقين حرآي  24

  الطالب

  .يساعد على التكيف االجتماعي لديهم  ًادمج المعاقين حرآي  28

  نماط السلوآية االجتماعية المقبولة لديهميطور األ ًادمج الطلبة المعاقين حرآي  27

قرانهم أنشطة الالمنهجية آيتيح لهم انجاز األ ًان دمج المعاقين حرآيأعتقد أ  37

  العاديين

ستفادة عاقة الحرآية لإلتعاون مع المؤسسات المجتمعية المتخصصة في مجال اإلأ  39

  مكانياتهاإمن 

  العطاء على نهم قادرونأب شعورهم من يزيد ًاالمعاقين حرآي جدم  31

  نفسهمأب من ثقتهم العاديين يزيد الطلبة مع ًاالمعاقين حرآي دمج  32

  نفسهمأ عن على رضاهم العادية يعمل الصفوف في المعاقين ن وضعإب شعرأ  29

  وميولهم رغباتهم يشبع  ًاحرآي الطلبة المعاقين دمج  30

 فضل لهمأساسية األ المرحلة مع بداية العام التعليم في المعاقين لطلبةانتظام ا  33

  نفسيًا

  خريناأل بالحساسية نحو شعورهم من يزيد ًاالمعاقين حرآي دمج أن   عتقدأ  34

  .على عدم الخجل من زمالئهم  ًاشجع الطلبة المعاقين حرآيأ 26

  .ًام المعاقين حرآيساليب تدريس مناسبة لكافة الطلبة ومن ضمنهأستخدم أ  6

 يًانا مؤهل للتعامل مع المعاقين حرآأ  7

  ن يدمجوا فيه  أجزء من المجتمع ويجب  ًاالطلبة المعاقين حرآي  40

  في تحقيق ذواتهم ويزيد دافعيتهم نحو التعلم ًايساعد دمج الطلبة المعاقين حرآي  9
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طالب من حيث شرح وضع الأهيء الطلبة العاديين لموضوع الدمج الجديد وأ  10
  عاقتهإ

  ًايوجد معايير محددة من قبل وزارة التربية والتعليم لدمج الطلبة المعاقين حرآي  12

تساعد على تقوية  قدراتهم في مواجهة  ًان عملية دمج المعاقين حرآيأعتقد أ  14
  حباطات  التي تواجههم في الحياةاإل

  

  الفقرات السلبية  

  الفقرات السلبية  رقم الفقرة

في الصفوف العادية يحد من  األشخاص ذوي اإلعاقة الحرآية ن دمج أعتقد أ  15
  نشاط الطلبة العاديين

على العملية التعليمية   ًايؤثر سلب أشخاص ذوي إعاقة حرآية ن وجود أرى أ  17
  داخل الصف

  

   

  

  

    


