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 الحمد هللا دائما وابًدا .....
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من وجهة نظر  خاصةمدیري المدارس ال التعلیم الدمجي لدى رجة تفعیلالتعرف إلى د دراسة هدفت ال
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امج التربویة والبر ، وأولیاء األموروالمجتمع المحلي,، البیئة المدرسیة( مجاالت ةأربع فقرة موزعة على

تكونت  .وتم التأكد من صدقها وثباتها ،)ووضوح دور المعلم وطبیعته، حتیاجات الخاصةوالتعلیمیة لذوي اال

مدیري المدارس  درجة تفعیلأن  :تیةالنتائج اآلظهرت الدراسة وأمعلم ومعلمة،  )203اسة من(عینة الدر 

وجاءت  كان متوسطًا على الدرجة الكلیة، مأدبامحافظة في من وجهة نظر المعلمین  الدمجيم یللتعل الخاصة

ستوى داللة  وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مو  المتوسط، ىمجاالت االستبانة في المستو جمیع 

من وجهة  درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبافي ) α ≤ 0.05(إحصائیة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة والمؤهل العلمي لصالح الدراسات العلیا،  لمتغیر نظر المعلمین، تبعاً 

   عدد سنوات الخبرة، و العمري تبعا لمتغیر 

  ، المعلمین.مأدباة، مدیري المدارس، خاص، المدارس الدمجيم الیالتعل الكلمات المفتاحیة:
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Abstract 
 

The study aimed to identify the degree of activation of inclusive education in the 

principals of private schools from the point of view of teachers in the governorate of Madaba, 

with different views of different age, scientific qualification, and years of experience. 

In order to achieve the objectives of the study, the descriptive method was used. A 

questionnaire was used consisting of (32) items distributed in four areas (school environment, 

community and parents, educational programs for people with special needs, and clarity of 

teacher role and nature). The sample of the study consisted of (203) teachers and teachers. The 

study showed the following results: The degree of activating the principals of the private schools 

from the point of view of teachers in the governorate of Madaba was average on the total score. 

The areas of the questionnaire were at the intermediate level, (α ≤ 0.05) in the degree of 

activation of inclusive education in private schools in Madaba from teachers' point of view, 

according to the variable of scientific qualification for the benefit of postgraduate studies.no 

statistically significant differences according to age variables and years of experience. 

 

Keywords: Integrated Education, Schools Private, School Managers, Madaba, Teachers.
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 الفصل األول

 خلفیة الدراسة وأهمیتها

 مقدمة:

 نو العادی لبةها الطظهار الطاقات المختلفة والكامنة التي یمتلكإ التربیة الحدیثة على مبدأ تقوم

لى تفعیل دور الطلبة إ تسعىو ، الخاصة في البیئة التعلیمیة والغرفة الصفیة على حد سواء اتاالحتیاجو ذو و 

وتفجیرها  الكامنة لدیهم، الطاقات إظهارتسهم في  ومناسبة توفیر بیئة مالئمةو  جمیعًا في العملیة التعلیمیة،

رت التربیة الحدیثة وتعاظم دورها بطریقة واضحة في اآلونة . وقد تطو تفاعلهم بشكل بناءبطریقة تكفل 

یجابیًا لكال المعلمین والمدیرین حول ما یعرف بالتعلیم الدمجي لكونه عامًا وإ  األخیرة، حیث أبدت توجهاً 

  .التعلیمیة الفرصلحقوق اإلنسان وتكافؤ  رئیسیاً  عنصراً 

لممارسات التي تعمل على استبعاد بعض بدوره في وجه جمیع السیاسات وا جيمدیقف التعلیم الو 

، وعدم ةالخاص اتذوي االحتیاج الطلبةقصاء إ سیاساتعززت هذه ال فقدمن حقهم في التعلیم،  الطلبة

الحق في بیئة  الطلبةیقوم التعلیم الدمجي على مبدأ أن لجمیع و تفاعلهم بالمؤثرات المحیطة والخارجیة. 

و البصریة أو الفكریة السمعیة أ عاقةأي نوع من اإلخاصة أو  ة مدموجة بغض النظر عن أي حاجةیتعلیم

  .)Forlin, Chambers, Loreman, Deppler & Sharma, 2013وغیرها(
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یة یعد التعلیم الدمجي من األسالیب التعلیمیة التي یتم تفعیلها لتلبیة المتطلبات واالحتیاجات التربو و 

دراكیة والعمل على معرفة قدراتهم التعلیمیة واإلشجیع الطلبة لى تللطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة,ویسعى إ

على تنمیتها لتحقیق أكبر قدر من االستثمار الفكري واالجتماعي. وساهمت برامج التربیة الخاصة المتطورة 

م الدمجي مع المدارس التعلیم، والذي انعكس إیجابیًا على تحفیز فكرة التعلی تنمیة وتحسین آلیات وطرق في

  ).    2012,لمجتمع التعلیمي (بعیرات وزریقاتجل تحقیق مستوى العدالة في اادیة من أالع

في  ةالخاص اتذوي االحتیاج لطلبةفي كونه یكفل المشاركة الحقیقیة  يتبرز أهمیة التعلیم الدمجو 

. لخاصةات االعادیین وذوي االحتیاج الطلبةتفاعل إیجابي بین  إیجادفي یسهم كما جمیع برامج المدرسة، 

عمیقًا بأهمیة هذا النوع من التعلیم، وخاصة مدیر  اً یمانإ و من عناصر اإلدارة المدرسیة،  اً دعمویتطلب هذا 

الرقیب العام لألنشطة والبرامج داخل  لكونهالمدرسة لكونه المسؤول المباشر عما یحدث في المدرسة، 

 اتالعادیین وذوي االحتیاج الطلبةاء بین التواصل الصحي والبن إیجادالمدرسة، فإن له الدور األكبر في 

  . )2010ة (الصمادي، الخاص

 عنلمنبثقة شراف على جمیع النشاطات اباإل يبتطبیق التعلم الدمج القیاممدیر المدرسة  ماتمه منو 

, یر البیئة المالئمة لتنفیذ هذا البرنامج لضمان نجاحه وتحقیق غایاتهفوالعمل على تو  ,هذا النوع من التعلیم

یجاد بیئة تربویة قائمة على تیسیر عملیة الدمج، و  تقدیم التغذیة والتقویم ل، والتقییم والمتابعة المستمرة والدؤوبةإ

نشر ثقافة الدمج بین و  شراك المعلمین في هذا البرنامج،إزیادة الوعي حول أهمیة و ، الواضحة والدقیقة الراجعة

  .)Eskay, Ezegbe & Anyanwu, 2013( العادیین الطلبة
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، فضًال ةالخاص اتالعادیین وذوي االحتیاج الطلبةالفجوة بین الحد من على التعلیم الدمجي  یقومو 

ل الطلبة على ومالئم یقوم على المشاركة العادلة بین ك ،عن كونه یزید من فرص الحصول على تعلیم جید

في األنشطة المدرسیة اختالف حاالتهم الصحیة والفكریة، ویشرك الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة 

ندماج لمعسكرات وغیرها، وتمكینهم من االواالجتماعیة المختلفة، كالرحالت وحصص الریاضة والموسیقى، وا

یجاد قنوات تواصل معهم، لدفعهم لتفجیر طاقاتهم، لفعالیات التي تقیمها المدرسة، وإ واالستمتاع بالفقرات وا

  ).Wapling, 2016وتعظیم دورهم في العملیة التعلیمیة (

بشكل دؤوب ومستمر إلى تعزیز دور الطالب، وحثه على التعلم، وتطویر  وتسعى العملیة التعلیمیة

ظیفي، كان ال بد أن تسعى اإلدارة المدرسیة مهاراته وقدراته بغض النظر عن وضعه الصحي والفكري والو 

براز دورهم الكبیر، اصة من إاآللیات التي تسمح للطلبة ذوي االحتیاجات الخیجاد أفضل الطرق، و إلى إ

زالة العوائق التي تحول دون حصولهم على فرصتهم في التعلیم،  وتطویر وتنمیة قدراتهم الفكریة والمعرفیة، وإ

ندماج مع الطلبة العادیین بشكل أكثر یسمح لهم من الحصول على حقهم في التعلیم، والقیام باألنشطة واال

  ).  Jacob & Olisaemeka, 2016( شكل طبیعيالعامة في المدرسة دون أي تقصیر وب

  مشكلة الدراسة: 

مام تفعیل والعقبات التي تقف حائًال أاالحتیاجات الخاصة العدید من التحدیات  یواجه طلبة من ذوو

دمجهم في الغرف الصفیة، ولعل من أبرز  عملیة فشالإ و  ضعف إلى مشاركتهم في العملیة التعلیمیة، وتؤدي

طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة في المؤسسة التعلیمیة، عدم تهیئة الغرفة الحول دون دمج التحدیات التي ت
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لطلبة، وغیاب اآللیات ,والطرق,واألسالیب المدروسة لهؤالء اسب وصحیح لتقدیم تعلیم سلیم الصفیة بشكل منا

  ).Wapling, 2016( ل مع طلبة ذوي االحتیاجات الخاصةللتعام بعنایة التي یجب أن یستخدمها المدیر

 ,Gottlieb( دوركین،و  كاباو  مینرو  غوتلیب الدراسات السابقة مثل دراسة بعضوقد أشارت 

Maenner, Cappa & Durkin, 2009(  شافالیفا، و كاشابوفاو  ناسیبولوف )، ودراسةNasibullov, 

Kashapova & Shavaliyeva, 2015ماج دمن المشكالت والعقبات في عملیة إ ) إلى وجود مجموعة

طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة مع الطلبة العادیین، ومنها ضعف توجه المدارس إلى تطویر الخدمات 

في تفعیل التعلیم لبة، وقصور دور اإلدارة المدرسیة والممارسات التي تصب في دعم هذه الفئة من الط

نح طلبة ذوي االحتیاجات الدمجي لهذه الفئة من الطلبة، وحتى یتم تالفي هذه المشكلة والتخلص منها، وم

  خاصة حقهم في العملیة التعلیمیة.ال

درجة تفعیل التعلیم الدمجي لدى ما  مما سبق تتمثل مشكلة الدراسة  في اإلجابة عن السؤال التالي:

  مدیري المدارس الخاصة في محافظة مأدبا من وجهة نظر المعلمین. 

  أهداف الدراسة وأسئلتها:

المدارس الخاصة في محافظة درجة تفعیل التعلیم الدمجي لدى مدیري  التعرف إلىتهدف الدراسة 

  :نییتاآل السؤالینمن وجهة نظر المعلمین من خالل اإلجابة على  مأدبا

  ؟المعلمین ن وجهة نظرم ي محافظة مأدبالدى مدیري المدارس الخاصة فتفعیل التعلیم الدمجي   رجةما د -
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في  المعلمین آراءتوسطات بین م )α ≥0,05 (ند مستوى داللةداللة إحصائیة عهل توجد فروق ذات   -

المؤهل و  ,عمرال لمتغیرات تعزى ا,الخاصة في محافظة مأدب المدارسمدیري  رجة تفعیل التعلیم الدمجي لدى د

  .؟سنوات الخبرةو  ,العلمي

 :أهمیة الدراسة

  تیة:تكمن أهمیة الدراسة في النقاط اآل

 رجة تفعیل التعلیم الدمجي لدىدبة الحالیة في إثراء األدب النظري الذي یتعلق تسهم الدراساألهمیة النظریة: 

ن تسهم في برامج التثقیفیة التي من الممكن أوالنظر في تنشیط ال الخاصة في محافظة مأدبا، مدیري المدارس

  رفع المستوى التعلیمي. 

ه یؤمل أن تستفید المدارس والمؤسسات أنأهمیة الدراسة في نتائجها المتوقعة؛ ظهر تاألهمیة التطبیقیة: 

لدراسات أخرى، واستخدامها یعتمد علیها  نهجاً من خالل جعل هذه الدراسة م والباحثون,التعلیمیة الخاصة

   لمدیري المدارس حول فعالیة التعلیم الدمجي.رؤیة واضحة  یمتقد. و لهم مرجعاً 

  :حدود الدراسة

  . 2016/2017للعام الدراسي فصل الدراسي الثاني  ال الحدود الزمانیة:

  الحدود المكانیة :المدارس الخاصة في محافظة مأدبا .

  الحدود البشریة :معلمي المدارس الخاصة في محافظة مأدبا.
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  محددات الدراسة:

المستخدمة لجمع البیانات وثباتها ودقة الدراسة داة أ نتائج هذه الدراسة بدرجة صدقتحددت 

 .ومدى تمثیل العینة لمجتمع الدراسة ةنة على فقرات األدافراد العیأ جابةإموضوعیة 

   :مصطلحات الدراسة

یعرف التعلیم الدمجي بكونه عملیة االستجابة وتلبیة احتیاجات جمیع الطلبة العادیین التعلیم الدمجي: 

واألنشطة  وغیر العادیین، وذلك من خالل زیادة مشاركة طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة في العملیة التعلیمیة،

قصائهم داخل الصفوف المدرسیة أو منها، وینطوي ذلك على التي تقام في المدرسة، والحد من إالمختلفة 

رات وتعدیالت على محتوى المادة التدریسیة، والمنهج والهیاكل واالستراتیجیات العامة في المؤسسة یإجراء تغی

  ).   UNICEF, 2011:4ي یستحقه (التعلیمیة، بحیث یستطیع أي طفل الحصول على التعلیم الذ

راكهم بالعملیة شلبة من ذوي االحتیاجات الخاصة، وإ تفعیل دور الط :جرائیًا بأنهوتعرفه الباحثه إ

لى جنب مع الطلبة العادیین، من خالل تهیئة الظروف المناسبة التي تضمن حصولهم على التعلیمیة جنبًا إ

بة ستحافي الدرجة التي یحصل علیها مدیرو المدارس با لحقهم في التعلیم في المدارس الخاصة، وتتمث

  المعلمین على أداة الدراس.
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

  األدب النظري  

  الدراسات السابقة ذات الصلة 

  موقع الدراسة من الدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة

ن عرض الدراسات السابقة فضًال ع، التعلیم الدمجيالعالقة بتضمن هذا الفصل األدب النظري ذو ی

  و التالي:بالموضوع وعلى النح ذات الصلة

:األدب    :النظريأوًال

  مفهوم التعلیم الدمجي

التعلیم الدمجي بأنه دمج الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة  التاكد من المرجع)2013( عرف هارون 

وتقدیم الخدمات الالزمة لهم، والعمل جاهدًا على تعدیل محتوى دارس العادیة مع الطلبة العادیین, في الم

  دریسیة لتسهیل فرص تقدمهم في المجتمع. المناهج واألسالیب الت

لى دمج طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة مع عملیة مبتكرة تهدف إأنه استراتیجیة جدیدة، و كما یعرف ب

الطلبة العادیین دمجًا تعلیمیًا واجتماعیًا، حسب خطة تربویة مستمرة تقرها األجهزة اإلداریة التعلیمیة، في 

 ).Mithout, 2016یم الخاص (مؤسسات التعلیم العام والتعل

عملیة مبتكرة لدمج طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة مع الطلبة العادیین في  وتعرفة الباحثة بأنه:

لتحسین المستوى التعلیمي ,المدارس العادیة ضمن خطة تربویة مدروسة تقرها األجهزة اإلداریة التعلیمیة

  واالجتماعي لدى طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة.
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   :حتیاجات الخاصةذوواالطفال األ

خرة ة أو قد تتأخر في أعمار متأمجموعة من المظاهر التي تظهر على األطفال  في أعمار مبكر 

فئات جتماعي والتعلیمي. وتقسم ت متعددة وخصوصا المجال االتجعلهم یواجهون صعوبات في مجاال

  :)(Hallahan & Kauffman ,1991 حتیاجات الخاصه إلى:األطفال ذوي اال

  )Giftedness and creativity(الموهبة واإلبداع  -

    (Mental impairment)عاقة العقلیة اإل -

    (Visual Impairment)عاقة البصریة اإل -

  )Impairment)  Hearingعاقة السمعیة اإل -

 )  (Emotional impairmentعاقة االنفعالیة ( السلوكیة ) اإل -

  )  (Motor impairmentیة كعاقة الحر اإل -

  )   (learning Disabilitiesصعوبات التعلم  -

  .)  (Language & Speech Disordersاضطراب النطق أو اللغة  -

: األطفال الموهوبون والمبدعون أولئك األطفال الذین یتم تحدیدهم , والتعرف إلیهم من قبل  الموهبة واالبداع

على القیام بأداء عاٍل، وهم األطفال الذین  أشخاص مهنیین مؤهلین , والذین لدیهم قدرات عالیة والقادرین

یحتاجون الى برامج تربویة وخدمات إضافة إلى البرامج التربویة العادیة التي تقدم لهم في المدرسة، تمتاز هذه 

مكانات وقدرات في أحد المجاالت التالیة منفردة  أو مجتمعة، وقدرات تحصیل،  الفئة بالتحصیل المرتفع وإ

بداع  أو تفكی  ر فسیح، وقدرة قیادیة، وفنون بصریة , وقدرة نفس حركیة.وإ
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هو الشخص الذي یعاني من محدودیة في الخبرة السلوكیة التي تشكلت نتیجة  لألحداث اإلعاقة العقلیة: 

  .) 2003التي تؤلف تاریخه ویصاحبها قصور في السلوك التكیفي( السرور، 

من أجل ذلك  ،عاقته دون تعلمه بالوسائل العادیةي تحول إطفل المعاق بصریًا هو الذ: ال عاقة البصریةاإل

  .) 2001 ،سالیب التدریب وفي البیئة المدرسیة(الروسانیالت في المواد التعلیمیة وفي أفهو بحاجة الى تعد

األفراد الذین یتشكل لدیهم عائق یحرمهم من القدرة على القیام بوظائفهم الجسمیة والحركیة  اإلعاقة الحركیة:

  .)  2001 ،(الروسانل عادي مما سیؤدي إلى عدم حضورهم المدرسة إال إذا توفرت خدمات مناسبة لهمبشك

: هي مشكالت سمعیة تراوح في شدتها من البسیط الى المتوسط وتعد االعاقة السمعیة  عاقة السمعیةاإل

  .الفئةمل مع هذه وتتطلب تهیئة المعلم والمدرسة للتعا عاقة األخرى قلیلة الحدوثمقارنة بفئات اإل

هم من یظهرون سلوكیات شاذة نحو اآلخرین, والذین تظهر علیهم سلوكیات  نفعالیة (السلوكیة) :اإلعاقة اال 

غیر مقبولة وغیر متوافقة مع البیئة المحیطة بهم ومع مجتمعهم, كما إن توقعاتهم بالنسبة ألنفسهم ولآلخرین 

  .غیر صحیحة 

أ عصبي تؤثر نمو أو تكامل أو استراحة المهارات اللفظیة أو غیر هي حالة ذات منش: صعوبات التعلم

جهزة حسیة ، وأفراد یتمتعون بدرجات عالیة أو متوسطة من الذكاء، وتظهر صعوبات التعلم لدى األاللفظیة

وتتوفر لدیهم فرص التعلم المناسبة وتختلف آثار هذه الصعوبات على تقدیر الفرد لذاته  ،وجریئة طبیعیة

 شاطاته التربویة والمهنیة واالجتماعیة ونشاطات الحیاة الطبیعیة باختالف درجة شدة تلك الصعوبات (وعلى ن

(Larner, 2000.  

الحالة التي تطلق على ضعف قدرة الشخص على التواصل مع اآلخرین بشكل  : اضطرابات النطق واللغة

ون االضطراب على شكل أخطاء في على إیصال فكرته إلى اآلخرین بوضوح، ویك سلیم، فال یكون قادراً 
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حالة أو طریقة من  حالة االضطراب اللغوي على أنها نطق بعض المخارج من الحروف، كما یمكن وصف

  .)2001(الروسان,الكالم التي ال تتماشى مع سن الشخص المتكلم

  :أهمیة التعلیم الدمجي

طلبة في تفعیل دور  اجحة التي تسهم، والورقة الناألساسي املالعبكونها  أهمیة التعلیم الدمجيتبرز 

، تطویر قدراتهملالالزمة التعلیمیة ، وتقبلهم للبرامج التدریبیة االحتیاجات الخاصة في العملیة التعلیمیةذوي 

التعلیم الدمجي دورًا ال مثیل له یؤدي الحصول على حقهم في التعلیم. كما وتنمیة مهارتهم، ومساعدتهم في 

طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة للقیام وممارسة األنشطة التعلیمیة، الوسلیمة لتحفیز  في توفیر بیئة مناسبة،

واالجتماعیة على حد سواء، بشكل إیجابي وفعال، خالل تواجدهم في البیئة الصفیة، ودفعهم الى التعبیر عن 

لطلبة العادیین عالقات اجتماعیة، وصداقات مع ا وانشاءآرائهم ومعتقداتهم الخاصة، وتشجیعهم على تكوین 

  .)2013(الدبابنة والحسن،

كما تكمن أهمیة التعلیم الدمجي في إیجاد وتطویر وتنشیط برامج تثقیفیة ودورات تعلیمیة للمعلمین، 

تساعدهم في تصمیم وسائل وآلیات جدیدة، ورسم خطط مبتكرة، تسهم في تفعیل دور ذوي االحتیاجات 

وتحفیز مهاراتهم االجتماعیة للتعامل مع الطلبة العادیین في الخاصة في العملیة التعلیمیة، وتهیئتهم 

وتحسین البنیة المعرفیة وثقافة المدارس، ولما كانت العملیة التعلیمیة تعنى بإیجاد بیئة سلیمة وصحیة لتطویر 

 فرص جدیدة لتقویة، وتسهیل مهمة الحصول على المفاهیمایجاد لى ، فقد سعت برامج التعلیم الدمجي إطلبةال

إیجاد مواطن القوة الكامنة لدیهم(بعیرات ث روح األمل فیهم، ومساعدتهم في الجدیدة والمعلومات واكتسابها، وب

 ). 2012وزریقات،
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  :أهداف التعلیم الدمجي

م الدمجي، وذلك لقاء الضوء على المقومات األساسیة لبرامج التعلییهدف التعلیم الدمجي إلى إبراز وإ 

الطرق واألسالیب التي من شأنها أن تساعدهم في التعلیم والتعامل مع طلبة ذوي  أفضللتزوید المعلمین ب

االحتیاجات الخاصة ضمن إطار بیئة تعلیمیة عادیة سلیمة، وتلبیة احتیاجاتهم ومتطلباتهم التعلیمیة بصورة 

هم في البیئة لتفاعل واالنسجام مع أقرانهم الطلبة، وتفعیل دور لفعالة تخلو من التقصیر والضعف، ودفعهم 

  ).Zvoleyko, Kalashnikova & Klimenko, 2016الصفیة (

هداف أن من أهم األ )Deluca, Tramontano & Kett, 2014(ویرى دیلوسا وترامونتانو وكیت   

  الذي یسعى التعلیم الدمجي إلى تحقیقه یمكن تلخیصه:

االحتیاجات الخاصة وأولیاء أمورهم تخفیف اآلثار السلبیة االجتماعیة والنفسیة المرتبطة بالطلبة ذوي  .1

  وعدم النظر إلیهم بطریقة تشعرهم بالبعد عن المجتمع.

دفع مدیري المدارس والهیئة التدریسیة إلبراز دورهم اإلرشادي واإلداري والتربوي الذي یؤكد على  .2

  تفعیل دور ذوي االحتیاجات الخاصة في العملیة التعلیمیة.

  لعادیین لتعامل مع طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة بانسجام وتعاون. نشر الوعي الفكري بین الطلبة ا .3

السعي الدائم الى تطویر مهارات المعلمین، وزیادة وتحسین خبراتهم، الستخدام أفضل الطرق  .4

واألسالیب لدمج الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة في العملیة التعلیمیة، وزیادة وتحسین مهارات 

  هم. العصف الذهني والفكري لدی
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زیادة فرص التفاعل االجتماعي بین طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة والطلبة العادیین مما یعمل على  .5

زیادة تقبل الطلبة العادیین للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة سواء كان في البیئة المدرسیة، أو في 

 الحیاة العملیة.

  وفوائده:مبررات الدمج 

في االتجاهات االجتماعیة نحو  التقید الى ظهور فكرة الدمج ومنها :هناك العدید من المبررات التي أدت 

ظهور القوانین والتشریعات التي أصبحت و  ،یجابیةتیاجات الخاصة من السلبیة الى اإلطفال ذوي االحاأل

ارتفاع نسبة عدد ة الصحیة والتربویة واالجتماعیة، و تنص على حق الطفل ذوي االحتیاجات في تلقي الرعای

الوعي لدى العاملین في ق هذه الفئة من الطلبة، و المطالبة في حقو ال من ذوي االحیاجات الخاصة، و طفاأل

  )  2008 ،السعایدةو  ( القمشمجال التربیة الخاصة

  بأن فوائد التعلم الدمجي تتمثل باآلتي: )2013(سیسالم ویرى

  

مور لتسهیل نمو صائیین وأولیاء األأوال: نمو االتجاهات اإلیجابیة: وهذا یتطلب مساعدة المدرسین واإلح

قامة عالقات وتفاعل مع مدارس الدمج وتشجیع زمالئهم على إاالتجاهات نحو ذوي االحتیاجات الخاصة في 

حساس واالهتمام واالحترام المتبادل فیما ، مما ینعكس إیجابا على هؤالء الطلبة وینمي لدیهم اإلهذه اللغة

  بینهم .
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ن عملیة تفاعل الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة مع إ :كادیمیة واالجتماعیةاأل ثانیًا: اكتساب المهارات

، والطالب جمیعا یحتاجون لى مهارات الحیاةمهارات األكادیمیة باإلضافة إیجعلهم یتعلمون ال ،الطلبة العادین

  كادیمیة واالجتماعیة .الذي یساعد على نمو المهارات األلى التفاعل الیومي إ

نه كلما زاد دمج الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة بالطریقة أداد للحیاة االجتماعیة: یمكن القول عثالثا: اإل

مر یساعدهم على التكیف ع الطلبة العادیین ازدادت فرصة تطور مهاراتهم االجتماعیة وهذا األالصحیحة م

  في الحیاة االجتماعیة 

ن أثر عزل فضل مهنالك سلبیات لعملیة الدمج لكنها أمهما كان   :ثیر السلبي لنظام العزلرابعا: تفادي التأ

سلوب العزل یشكل مصدر قلق الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة النه ال أن أو هذه الفئة عن المجتمع، 

  هم مهمشین بعیدین عن المجتمع أو الكفاءة االجتماعیة فهو یجعلیساعدهم على بناء االستقاللیة 

یقضي : )2000( برادلي دیان,شار الیها أدث عن تطبیق الدمج كما كادیمیة التي تحوأهم الفوائد األ

جراء طالب بدًال من حضور االجتماعات وإ معلمو التربیة الخاصة وقتًا أكثر في تقدیم خدمة مباشرة لل

فرصة للطلبة باكتساب الوقت بشكل یعطي مج األكادیمیة، و ویساعد على حدوث تواصل في البرا ،االختبارات

رصة للمعلمین في تحسین یعطي فال ینتقلون من فصل إلى آخر لتلقي الخدمات الخاصة بهم، و أفضل ألنهم 

  سالیب التدریس . فردیات أ

) والمشاركة Normalizationجتماعیة مثل التطبیع ( ا على تحقیق الفوائد والمزایا االیعمل أیضو

فر لهم فرصة لیتشاركوا في الحیاة ان یتو ) ویعني هذا أثر من حقهم أal timit functioningالوظیفیة التامة (

لمهارات التي من شأنها تحسین أدائهم الوظیفي في البنیة اكتساب اذا یعني وه ،مشاركة وظیفة تامة

  .) (Brown, Bogan , shiraga, , 1987العامة
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  الدمج:وأنواع أشكال 

  تتمثل أشكال الدمج باآلتي:  

وأهم شرط في هذا  الملحقة في المدارس العادیة,وف الخاصة یه أحیانًا الصفیطلق عل الدمج المكاني:1. 

  العادیة في البناء. تكون هذه الصفوف تشترك مع المدرسةن الدمج أ

ین مع الطلبة العادیین في الصفوف العادیة طوال هو التحاق الطلبة المعاق :الدمج التربوي أو األكادیمي. 2

  ویكون هذا النوع على عدة أشكال: شتركة,ویتلقى هؤالء الطلبة برامج تعلیمیة م الوقت,

 ویتم فیها إلحاق الطفل بصف خاص بالمعاقین، داخل المدرسة العادیة  الصفوف الخاصة:

نه العادیین في المدرسة أطول فترة رااحة الفرصة أمامه للتعامل مع أقفي بادئ األمر، مع إت

  )2006(یحیى, سيراالدممكنة من الیوم 

 ل الطفل إلیها وهي غرفة صف بالمدرسة العادیة، ولكنها عدلت :یتم تحوی غرف المصادر

ة، تتناسب مع أداء عدة وظائف كأحد البدائل التربویة الخاصة في المدرسة العادیة بصور 

نه العادیین في الصف راي فیها، وبقیة الیوم یكون مع أقسرامن الیوم الد اً یقضي الطفل جزء

  العادي.

 من وقت - فل بالصف العادي مع تلقیه مساعدة خاصة :حیث یلحق الطلخدمات الخاصة ا

ءة، أو رافي مجاالت معینة مثل(الق-آلخر بصورة یقدم هذه المساعدة للطفلً  غیر منتظمة 

)یزور  خاصة متنقل(متجولالتربیة المعلم یقدم هذه المساعدة وغالبا  الكتابة، أو الحساب)

حیث یلحق الطفل بالصف , الصف خل ت أسبوعیا. المساعدة دامراالمدرسة مرتین أو ثالث 
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كن للطفل أن ینجح في الصف حتى یم داخل الدارسي العادي، مع تقدیم الخدمات الالزمة له

ة األجهز أو  التعلیمیة وقد تتضمن هذه الخدمات استخدام الوسائلهذا الموقف،

  .)2006,(صادقالتعویضیة،أوالدروس الخصوصیة

  من الدمج وهي : نواع إلى ثالثة أ )(1998أشار الروسان 

: )(Special Classes Within Regular School الصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادیة 1-

لحاق الطلبة ذوي الحتیاجات الخاصة في نفس البناء المدرسي ا البعض الدمج المكاني وفیه یتم إیطلق علیه

كما  ،ن قبل معلم التربیة الخاصةویتلقون بعض الوقت برامج تعلیمیة م ،ولكن في صفوف خاصة بهمنفسه 

عادیة وبهدف هذا النوع من الدمج ن في الصفوف الییتلقون بعض البرامج التعلیمیة مشتركة مع الطلبة العادی

  ة فرص التفاعل االجتماعي والتربوي .إلى زیاد

مع  یقصد به التحاق الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة: )  Mainstreamingكادیمي : ( الدمج األ 2-

الظروف ن طوال الوقت في برامج تعلیمیة مشتركة وفي هذا النوع البد من توفیر وتهیئة یالطلبة العادی

د الفرص یجا، وإ ل الطلبة وتهیئتهم، ممثله في تقبنجاح هذا النوع من الدمجوالعوامل التي تساعد على إ

ن یعمل معلم التربیة أاجات الخاصة و لى الطلبة ذوي االحتیوالطرائق التي تعمل على إیصال المادة العلمیة إ

  )  Normalizationمع المعلم العادي ( جنبًا إلى جنبالخاصة 

طفال العادیین في مجال من ذوي االحتیاجات الخاصة مع األ طفالهو دمج األ الدمج االجتماعي : - 3

وفیر التفاعل ساسي توفیر فرص تلنوع ( الدمج الوظیفي ) وهدفه األالسكن والعمل ویطلق على هذا ا

  طفال ذوي االحتیاجات الخاصة. ین واألفراد العادیالطبیعیة بین األ االجتماعي والحیاة االجتماعیة
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  عناصر عملیة الدمج :

  تتمثل عناصر عملیة الدمج بما یلي:  

 & Stainback)التعاون الكامل والمنظم بین المسؤولین جمیعهم عن عملیة الدمج العنصر األول: 

Stainback, 1990 A; 1990 B; 1990 C, Villa and thousand, 1990)  

 ثالث جهات مسؤولة عن عملیة الدمج: )Stone and Collicott,1994( وكولیكوت حجرحدد  كما

ى المنطقة أو اإلدارة التعلیمیة، فریق تقدیم الخدمات على مستو قدیم الخدمات على مستوى المدرسة، و فریق ت

  سهم في عملیة الدمج.جتماعیة التي توالمؤسسات اال

طفال بالمشاركة مع بعضهم في نشاط معین لتعاوني أو التشاركي ویقوم به األالتعلیم ا العنصر الثاني :

 Johnson and )ویساعدهم في الوصول الى أقصى درجاتهم الكافة بغض النظر عن مستویاتهم 

Johnson , 1986  ؛S spen sheven , 1990)   

متجانسة : وفیه یتم تقسیم الطالب الى مجموعات بصرف النظر عن قدراتهم ومیلهم المجموعات غیر ال أوال:

  وسلوكهم .

التحصیل العالي والطلب منهم  ين وذو وفیه یتم اختبار الطالب المتفوقی و الخاص :ثانیا: التدریس الفردي أ

 صعوبات التعلم .ي مساعدة زمالئهم الضعاف أو ذو 

ُ یة : وفنشطة الترفیهثالثا: مجموعات األ طلب من كل مجموعة القیام یه یقسم الطالب الى مجموعات وی

  ( Aronson , 1978 , Devries and slaking 1978 )بنشاط یناسب میولهم ورغباتهم . 



19  
  

  :اعتبارات عملیة الدمج

  تتمثل اعتبارات عملیات الدمج باآلتي:

 ة في العدالة وحقوق األطفالالمتمثل وتكون ( Ethical Considerations )خالقیة االعتبارات األ .1

تشبیها لى تربیة نوعیة وحیاة للوصول إ ذوي االحتیاجات الخاصة في االلتحاق في المدارس العادیة،

  ).2010القمش والمعایطة،بحیاة اآلخرین في مجتمعهم (

الطلبة ذوي  یقضیهكلما زاد الوقت الذي  ( Ethical Considerations )االعتبارات التربویة .2

مع تقدمهم في العمر  اصة في المدرسة العادیة زادت مهاراتهم التربویة والمهنیةجات الخاالحتیا

(Bradley , king –Sear , Tessir – sSaitlick, 1997) 

تعارض مع المساواة على سبیل أسلوب العزل ی ( legal considerations )االعتبارات القانونیة  .3

ب ن یتلقى الطالأ نص على التربیة .لجمیع الطالب،) ی 94/142مریكي رقم (لمثال القانون األا

 .) 2003الشحومي،و  الناطورو  الصمادي(االحتیاجات الخاصة في البیئة االقل تقیدا ذوو 

  : وسلبیاته ایجابیات الدمج

  الدمج وهي :  لعملیة) عددًا من اإلیجابیات 1990ذكر خضر(

  طفال فروق االجتماعیة والنفسیة بین األالحد من ال -

  ن تكون یسبب التحاقه ص الطفل واألسرة من الوصمة التي یمكن أتخل -

  یجابیة تغیر اتجاهات وتوقعات األسرة والمعلمین من السلبیة إلى اإل -

  الفرد المعاق .  ل من الكلفة االقتصادیة التي تترتب على أسرةیساعد الدمج في التقلی -
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  كالتالي: بأن سلبیات عملیة الدمج ) 2007( والمعایطةش القمویرى    

الفئة مثل معالجة النطق او وفیر الخدمات ثنائیة الدمج : أي أن الخدمات الخاصة بهذه صعوبة ت 1.

  على الطفل . المعالجة الجسدیة ال تتوافر بسهولة مما ینعكس سلباً 

على العكس من  ،قد یعمل برنامج الدمج على شعور الطفل في الفشل وبالتالي ینعكس على دافعیته2 .

  طفال من نفس الفئة . في مراكز التربیة الخاصة بین أ دهوجو 

فردي والوسائل الخاصة التي طفال ذوي االحتیاجات الخاصة قد یحرمهم من عملیة االهتمام الدمج األ 3.

  تتوافر في مراكز التربیة الخاصة. نیمكن أ

ذوي االحتیاجات طفال ن مقلدین لألن بحیث یصبحو یطفال العادیقد تنعكس عملیة الدمج على األ 4.

  .الخاصة
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:    :الدراسات السابقة ثانیًا

ترتیبها د تم السابقة العربیة واألجنبیة وق تمكنت الباحثة من الحصول على مجموعة من الدراسات

  :  من األقدم إلى االحدث حسب المدة الزمنیة

 ( Kelly, Carey, McCarthy &Coyle, 2007 ) وكویل،كیلي وكاري وماكرثلي دراسة  أجرى

 يوهذه المدارس تضم ذو  Ireland ياالحتیاجات الخاصة ف يمدارس ذو  يتناولت الضغوط لدى مدیر  يوالت

اإلعاقات الحسیة والجسمیة، بلغت  يصعوبات التعلم وذو  ياالضطرابات االنفعالیة، وذو  ياإلعاقة العقلیة، ذو 

أكثر ما یسبب  ن منأوتمت عمل مقابلة مع بعضهم وكانت نتائج الدراسة  ،مدیراً  (74)عینة الدراسة 

ن نقص من قبل الطالب وقلق المدیرین على المدرسین م يالضغوط لدى هؤالء المدیرین هو السلوك العناد

  .تكیفهم وتوافقهم مع الطالب

لى اقتراح رؤیة جدیدة لتطویر نظام دمج األطفال ذوي إ) 2012دراسة منصور وعواد (وهدفت 

في سوریة في ضوء خبرة بعض الدول. واستخدمت المنهج االحتیاجات الخاصة بمرحلة ریاض األطفال 

دمج طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة في الصفوف  في لى أن دور المدارس وقابلیتها وتوصلت إالوصفي. 

المدرسیة والعملیة التعلیمیة أسهم في تحفیز وزیادة مقدراتهم التعلیمیة، وتعزیز مهارات القراءة واالستماع لدیهم 

جات الخاصة في المدارس ي االحتیاو أن درجة تقبل األسرة والمجتمع لعملیة دمج األطفال ذو بشكل كبیر، 

  متوسطة. درجةكانت ب

لى تقییم مستوى رضا أولیاء األمور عن دمج إهدفت دراسة ) 2012بعیرات وزریقات ( وأجرى

ع عملیة الدمج. أجریت في تشجیأطفالهم ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس العادیة، ودور أولیاء األمور 
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) من أولیاء أمور 301. حیث تكونت عینة الدراسة من (المنهج الوصفي الدراسة في األردن، واستخدمت 

هم ئبناأوتقبل أولیاء األمور لعملیة دمج أن مستوى رضا  ات الخاصة. أظهرت نتائج الدراسةطلبة االحتیاج

داللة إحصائیة في المجال  اتلى وجود فروق ذإئج ت النتافي المدارس كانت إیجابیة ومرتفعة، كما أشار 

  تعزى لمتغیر المؤهل العلمي. داللة إحصائیة   اتروق ذاألكادیمي تعزى لمتغیر الجنس، وعدم وجود ف

دراسة بإجراء  (Boer, Pijl, Post & Minnaert, 2013) بوست ومینارت بیجلو بیور وكما قام           

التي تواجه طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة في المدارس العادیة، ومعرفة  لى التحقیق في الصعوباتإهدفت 

لطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة في الفصول الدراسیة. أجریت الدراسة في لمستوى تقبل الطلبة العادیین 

) من الطلبة العادیین 985النرویج، واستخدمت المنهج الوصفي التحلیلي. حیث تكونت عینة الدراسة من (

ي االحتیاجات الخاصة. أـظهرت نتائج الدراسة الى أن تقبل الطلبة العادیین لفكرة دمجهم و ) من طلبة ذ65و(

ة مع طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة كانت ضئیلة، وأن هناك العدید من العوائق التعلیمیة والتثقیفیة في البیئ

  قبال على عملیة التعلیم الدمجي.التعلیمیة لم تنجح في زیادة اإل

لى استخدام نموذجي تعلیم موجه لطلبة إ) دراسة هدفت Tremblay, 2013تریمبلي (أجرى و 

هم في تحفیز والتي ستس ،صعوبات التعلم والمقارنة بین دمج التعلیم التعاوني مع التعلم المنفرد للتربیة الخاصة

التحلیلي. حیث تكونت وزیادة قدرات ومهارات الطلبة. أجریت الدراسة في كندا، واستخدمت المنهج الوصفي 

داللة  اتبات التعلم. أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذ) من طلبة صعو 353عینة الدراسة من (

ه إلیهم، وأن هناك فروق واختالفات بنتائج الطلبة فیما هحصائیة بین النموذجین من ناحیة األهداف الموجإ

  یتعلق بمهارات الكتابة والقراءة وااللتزام بالحضور.
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مكانیة تفاعل طلبة ذوي إ) Katz, 2013دراسة كاتز (وهدفت  لى إشراك الطلبة في التعلیم الدمجي وإ

االحتیاجات الخاصة في محیط مكیف یتقبله مجتمع التعلیم العادي. أجریت الدراسة في كندا، واستخدمت 

ظهرت نتائج الدراسة ) طالبًا من عدة مدارس. أ631المنهج الوصفي التحلیلي. وتكونت عینة الدراسة من (

لى زیادة التفاعل االجتماعي واألكادیمي من قبل طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة وسرعة تبادل المهارات إ

  اإلبداعیة مع الطلبة العادین، وساهمت الدراسة في زیادة ثقة بعض طلبة ذوي االحتیاجات الخاصة.

ت نظر المعلمین نحو عملیة الدمج لى معرفة وجهاإ هدفت ) دراسة2013(الدبابنة والحسن  أجرىو 

ستوى المعرفي والمؤهل العلمي ، وتقییم المفي األردن طلبة ذوي اإلعاقة السمعیة مع المدارس العادیةلالشامل ل

، واستخدمت المنهج الوصفي التحلیلي. تكونت السمعیةدراكي للمعلمین المختصین في تعلیم طلبة اإلعاقة واإل

أن توجه المعلمین الى  طلبة ذوي اإلعاقة السمعیة. أظهرت نتائج الدراسةلمًا ل) معل105عینة الدراسة من (

امتالك مهارات وأسالیب في التعامل مع طلبة ذوي اإلعاقة السمعیة كانت إیجابیة وبنسب مرتفعة، كما 

إلعاقة في تطویر المهارات االجتماعیة واألكادیمیة لطلبة ذوي ا أسهمتن عملیة الدمج أشارت النتائج الى أ

  السمعیة.

طفال ذوي االحتیاجات األلى تعزیز إمكانیة دمج إهدفت بدراسة  (Croft, 2013) كروفتوقام 

الخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض مع المدارس العادیة، والعمل على نشر التعلیم الدمجي لزیادة 

سة في بریطانیا، واستخدمت المنهج الوعي األكادیمي واالجتماعي لدى الطلبة وأولیاء األمور. أجریت الدرا

طفال ذوي االحتیاجات الخاصة على زیادة األالتحلیلي. أظهرت نتائج الدراسة  أن التعلیم الدمجي ساعد 

المعرفة الفكریة واالجتماعیة لدیهم، وساهم في التطور المعرفي ألفراد المجتمع وتقبل الطلبة العادیین لعملیة 

  التعلیم الدمجي.
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لى النظر في اتجاهات وآراء معلمي ومعلمات إ) دراسة هدفت 2014نجار والجندي (الكما أجرى 

المرحلة األساسیة نحو دمج ذوي االحتیاجات الخاصة بالمدارس العادیة، وهدفت الى تقدیم واقتراح توصیات 

في ، واستخدمت المنهج الوصفي فلسطین خاصة بعملیة دمج ذوي االحتیاجات الخاصة مع المدارس العادیة

ن أومعلمة من المرحلة األساسیة. أظهرت نتائج الدراسة   اً ) معلم200التحلیلي، وتكونت عینة الدراسة من (

جیدا، وأن تفعیل عملیة دمج ذوي االحتیاجات  اناً لمي ومعلمات المرحلة األساسیة القت استحساتجاهات مع

  ن. یالتوعیة للطلبة العادی الخاصة تسهم في رفع مستوى

داریین نحو دمج تقصي اتجاهات وآراء المعلمین واإللى إهدفت بدراسة ) 2016یطي (السو وقام 

في فلسطین، واستخدمت المنهج الوصفي التحلیلي.  المدارس االبتدائیة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في

أن  راسةبتدائیة. أظهرت نتائج الدداریًا من المدارس االإ ) معلمًا و 110حیث تكونت عینة الدراسة من (

طلبة ذوي االحتیاجات الن تقرب أن هذه الفكرة من شأنها أكانت إیجابیة، و  دمجتجاهات المعلمین نحو فكرة الا

  .مع الطلبة العادیین للتعامل والتفاعل وتحفیز قدراتهم اً الخاصة من الحیاة االجتماعیة وتهیئ لهم فرص

ألطفال  يي مدى تفعیل التعلیم الدمجلى البحث فإ) دراسة هدفت Wapling, 2016وابلینج (وأجرى 

ذوي االحتیاجات الخاصة، في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض. أجریت هذه الدراسة في بریطانیا، 

عدم وجود دافعیة قویة لدى المنظمات والمؤسسات  التحلیلي. وأظهرت نتائج الدراسةواستخدمت المنهج 

في البلدان ذات الدخل المتوسط  يدى تفعیل التعلیم الدمج، وأن ميالتعلیمیة في دعم التعلیم الدمج

 والمنخفض كان ضعیفًا وبصورة محدودة.
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  السابقة وموقع الدراسة الحالیة منها : ملخص الدراسات

من خالل استعراض الدراسات السابقة تبین أنها قد ناقشت مختلف المفاهیم ذات الصلة الوثیقة 

وطبیعة مختلفة , ذات حجم  مجتمعات مختلفةأن هذه الدراسات قد تمت في ، وتبین بالتعلیم الدمجيبموضوع 

في موضوع  وتحلیلها المتبعة, وأسالیب جمع البیانات , والعینات , وهناك تعدد للمتغیرات التي تناولتها , 

  التعلیم الدمجي فإن الدراسات بحثت في مدى تفعیل التعلیم الدمجي، ومفهومه وتطبیقاته.

العدید من األدوات التي طورت في بریطانیا، وكنداـ إال أن الساحة العربیة تفتقر لمثل  كما أن هناك

هذه األدوات التي تتالءم مع المجتمع العربي، ومن هنا قام الباحثون بترجمتها أو تعدیلها، أو الحذف منها، 

  أو الزیادة على فقراتها لتتالءم مع المجتمع العربي.

تناولت موضوع التعلیم الدمجي وأثرها على موعة من الدراسات التي مما سبق، أن هناك مجیتضح 

البحث في مدى تفعیل التعلیم ، )Wapling 2016تناولت دراسة وابلینج ( ،فعلى سبیل المثالالمدارس 

في حین تناولت  ،ألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة، في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض يالدمج

) استخدام نموذجي تعلیم موجه لطلبة صعوبات التعلم والمقارنة بین Tremblay, 2013دراسة تریمبلي (

والتي ستساهم في تحفیز وزیادة قدرات ومهارات  ،دمج التعلیم التعاوني مع التعلم المنفرد للتربیة الخاصة

طفالهم ذوي تقییم مستوى رضا أولیاء األمور عن دمج أ )2012دراسة بعیرات وزریقات (، وتناولت الطلبة

  .االحتیاجات الخاصة في المدارس العادیة، ودور أولیاء األمور في تشجیع عملیة الدمج

  -من خالل الدراسات السابقة استفادت الباحثة ما یأتي: 
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المدارس الخاصة في محافظة درجة تفعیل التعلیم الدمجي لدى مدیري  رف إلبناء فكرة الدراسة، إذ تم التع -

ألردنیة المتغیرة والتي اسب البیئة اال بد من طرح طرق جدیدة حدیثة تنوكان  ر المعلمینمأدبا من وجهة نظ

  تلك الطرق. تساعد في التعرف إلى

في ووضحت مدى فاعلیتها  كما أفادت الباحثة من الدراسات األجنبیة التي تناولت طرق التعلیم الدمجي -

  ق.التعلیم ومدى ممارسة المدیرین في المدارس لتلك الطر 

  وأفادت الباحثة أیضا في اختیار عینة الدراسة وتحدیدها. -

  وكذلك تحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة. -

 واختیار المنهج واألداة المناسبة للدراسة الحالیة. -

 لدى الدمجي التعلیم تفعیل درجة إلى  إن ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة التعرف       

المعلمین، وهي الدراسة األولى في حدود علم  نظر وجه من مدارس الخاصة في محافظة مأدباال مدیري

  الباحثة.
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  الفصل الثالث 
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 الفصل الثالث

  جراءاتالطریقة واإل

هداف من تناول هذا الفصل عرضا ووصفا لإلجراءات وطریقة الدراسة التي اتبعت لتحقیق األ

مجتمعها، وعینتها، ووصف األداة المستخدمة لجمع الدراسة، من حیث المنهجیة المستخدمة في الدراسة، و 

حصائیة التي قامت الباحثة ومتغیرات الدراسة، والمعالجة اإل لیة التحقق من صدقها وثباتها،آالبیانات، و 

  باستخدامها في تحلیل البیانات لإلجابة عن أسئلة الدراسة وذلك على النحو اآلتي:

  منهج الدراسة: 

وصفي المسحي في هذه الدراسة، ألنه منهج بحث مالئم لمثل هذا النوع من المنهج ال باحثةاتبعت ال

  ستبانة وسیلة لجمع البیانات.الدراسات وتم استخدام اال

  مجتمع الدراسة: 

تكون مجتمع الدراسة من جمیع المعلمین في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا خالل الفصل 

وزارة التربیة والتعلیم_  حصائیة) معلم ومعلمة وفقا إل800والبالغ عددهم ( 2017/2016الدراسي الثاني 

  ).1كما یظهر في الجدول( 2017/2016التعلیم الخاص 
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  )1الجدول(

  )2017/2016التعلیم الخاص للعام(-توزیع المدارس والمعلمین في محافظة مأدبا

  المدیریة
عدد 

  المدارس
  عدد المعلمین

  المجموع  ذكور  إناث
 62 0 62 8  ذیبان
 738 74 664  56  مأدبا

 800 74 726  64  المجموع

  

  عینة الدراسة:

والمكونة  اختیرت أفراد عینة الدراسة وفق مرحلتین، المرحلة األولى: اختیار عینة عنقودیة عشوائیة

  )2(معلمًا ومعلمة كما هومبین في الجدول 540)من (

  )2(الجدول
 2016/2017 یم الخاص للعام التعل -توزع المدارس والمعلمین في محافظة مادبا 

  عدد المدارس  المدیریة
  عدد المعلمین

  المجموع  ذكور  إناث
 32 0 32 4  ذیبان
 408 44 364  40  مأدبا

 440 44 396  44  المجموع
خاصة في محافظة مأدبا، وحدد المدارس ال بقیة عشوائیة نسبیة من معلميوالمرحلة الثانیة: اختیار عینة ط

فراد المجتمع وذلك بالرجوع الى جدول تحدید حجم العینة من حجم المجتمع الذي أء عدد فرادها في ضو أعدد 

، وسیحدد عدد أفرادها في ضوء عدد أفراد المجتمع )Krejcie & Morgan,1970أعده كریجسي ومورجان(

  ة.المؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبر  ) توزع عینة الدراسة حسب متغیرات العمر،3وحیث یوضح الجدول (
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  )3الجدول (
  حسب متغیراتها توزع عینة الدراسة

 المجموع العدد المستوى المتغیر

 العمر
 120 أقل من ثالثین سنة

203 

 83 ثالثین سنة فأكثر

 المؤهل العلمي 
 134 بكالوریوس فأقل

 69 دراسات علیا

 عدد سنوات الخبرة
 78 سنوات 5أقل من 

 63  سنوات 10الى  5من 
 62 سنوات 10 أكثر من

  

    أداة الدراسة:

قامت الباحثة بتطویر استبانة كأداة لمعرفة درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في 

 من مثلها بناًء على األدب النظري والدراسات السابقة، یطور ثم ت، من وجهة نظر المعلمین محافظة مأدبا

أداة للدراسة حیث صورتها االستبانة  استخدام تمو  ،)2010ودراسة الصمادي، ( )،2012دراسة الزایدي (

مجاالت باإلضافة للمعلومات الدیموغرافیة األساسیة  أربعة من  ) وتتكون4النهائیة كما هوموضح بالجدول (

  للبحث مقسمة لعدة فقرات وهي كما یلي: 
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  )4الجدول (

  مجاالت وتشكیلة أسئلة االستبانة
 دد الفقراتع مجاالت االستبانة التسلسل

 8 البیئة المدرسیة  1
 7 المجتمع المحلي وأولیاء األمور 2

3 
البرامج التربویة والتعلیمیة لذوي االحتیاجات 

 8 الخاصة

 9 وضوح دور المعلم وطبیعته 4
 32 مجموع فقرات االستبانة

  ما مجاالت ك أربعة ) فقرة موزعة على32االستبانة في صورتها النهائیة من (ت وقد تكون

) 2،(أحیاناً ) 3) غالبا،(4) دائما،(5وتم اعتماد سلم لیكرت الخماسي، إذ حدت خمسة مستویات وهي: ( 

  ) درجة متدنیة.1) درجة المرتفعة لدرجة التفعیل، كما تمثل الدرجة (5ذا تمثل الدرجة (إ ) أبدأ،1نادرا،(

  صدق أداة الدراسة:

 محكمین على األولیة بصورتها االستبانة عرض قطری الظاهري عن الصدق باستخدام قامت الباحثة   

من ذوي االختصاص والخبرة من أعضاء هیئة التدریس العاملین حكموها  الذینمن ذوي االختصاص والخبرة 

 االستبانة فقرات وضوح من للتأكد وذلك )،2كما في الملحق ( ) محكما15(، وعددهم في الجامعات األردنیة

 صحة هذه بصدد ومالحظاتهم آرائهم إبداء المحكمین من طلب وقد. یاسهلق صممت ما وصالحیتها لقیاس

من وجهة  درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا لقیاس مناسبتها الفقرات ومدى

التعدیالت  االعتبار بعین األخذ مع الموافقة، على حصلت التي الفقرات تم أخذ نظر المعلمین، وقد

ظات والتوصیات واالقتراحات واإلضافات، وتم اإلبقاء على الفقرات التي حصلت على نسبة موافقة والمالح
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) فأكثر وتعد هذه الطریقة مناسبة للحكم على الصدق الظاهري لالستبانة أي أن فقراتها ممكن أن 80%(

  تقیس ما وضعت لقیاسه.

  ثبات أداة الدراسة: 

عادة االختبار طریقة الباحثة الدراسة، استخدمت أداة ثبات من للتأكد  إذ (test –retest)االختبار وإ

 بین أسبوعان مدته زمني بفاصل فرداً  (20) من مكونة استطالعیة عینة على األداة بتطبیق الباحثة تقام

 كرونباخ معادلة استخدمت كما، بیرسون ارتباط معامل باستخدام الثبات معامل حساب التطبیق، وتم عملیة

  یبین معامالت ثبات االستبانة على النحو االتي:)5والجدول (، (Cronbach Alpha)الفا

  )5جدول (ال

  من وجهة نظر المعلمین. تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبادرجة استبانة  ثبات معامالت

 معامل كرونباخ الفا معامل ارتباط بیرسون المجال
 0.94 0.79 البیئة المدرسیة.

 0.91 0.85 المجتمع المحلي وأولیاء األمور
 0.90 0.92 البرامج التربویة والتعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة

 0.94 0.9 وضوح دور المعلم وطبیعته
  0.89 االستبانة ككل

درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة  ) أن معامل ثبات استبانة5یالحظ من الجدول (

)، وهذه القیم تّعد 0.89من وجهة نظر المعلمین، باستخدام معامل ارتباط بیرسون بلغ ( دبافي محافظة مأ

   في ضوء ما توصلت إلیه الدراسات السابقة. مقبولةراسة الحالیة، وهي قیمة مقبولة ألغراض الد
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  متغیرات الدراسة: 

  متغیرات المستقلة التالیة:الاشتملت الدراسة على 1.

 ین سنة، ثالثین سنة فأكثر).العمر (أقل من ثالث 

 .(بكالوریوس فأقل، دراسات علیا) المؤهل العملي 

  سنوات فأكثر 10سنوات،  10 الى اقل من 5سنوات،  5سنوات الخبرة ( أقل من( 

من وجهة  درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبایتمثل بـ"  المتغیر التابع:2.

 ."نظر المعلمین

  عالجة االحصائیة: الم

  :اآلتیة اإلحصائیة المعالجات استخدام تم 

 لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب. -

عینتین مستقلتین بالنسبة ) لT – testلإلجابة عن السؤال الثاني تم استخدام االختبار التائي ( -

 – Oneمي وتحلیل التباین األحادي لمتغیر عدد سنوات الخبرة (العمر والمؤهل العل يلمتغیر 

way ANOVA(. 

 تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا إلیجاد معامل االتساق الداخلي لغایة الثبات. -

  ). Pearsonبیرسون (  ارتباط معامل تم استخدم الثبات إلیجاد -
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  إجراءات الدراسة:

  الباحثة باإلجراءات اآلتیة: امتق

  أداة الدراسة تطویر -

  تحدید مجتمع الدراسة الذي یتكون من جمیع المعلمین في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا. -

  إیجاد صدق األداة وثباتها -

 الحصول على كتاب تسهیل مهمة من جامعة الشرق األوسط موجه إلى وزارة التربیة -

  )4ملحق(والتعلیم,ال

 )5(,الملحقیة إلى تربیة مأدبا_ التعلیم الخاصالحصول على كتاب تسهیل مهمة من وزارة الترب  -

 تطبیق االستبانات على العینة التي تم تحدیدها. -

اإلحصائیة للعلوم  زمة) الح SPSSتحلیل البیانات إحصائیًا باستخدام الرزمة اإلحصائیة (  -

 اإلنسانیة واالجتماعیة.

 عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخامس. -

 التوصیات والمقترحات بناًء على ما سیتم التوصل إلیه من نتائج.تقدیم  -

الى  درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبالحكم على وضع معیار ل -

 ثالثة مستویات: مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، وذلك وفقا للمعادلة االتیة:

) لبدائل االجابة مقسومة على عدد 1( الحد األدنى للمقیاس –) 5الحد األعلى للمقیاس (+

  المستویات أي:
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  القیمة الدنیا للبدیل  –القیمة البدیلة 

  عدد المستویات         

5 –1         4 

   3           3    

  ) 2.33- 1وبذلك یكون المستوى المنخفض من (

 )3.67 – 2.34المستوى المتوسط من (             

  ) 5.00- 3.68توى المرتفع من (المس               

  

    

= 1.33 = 



36  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة  

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: 

  :الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

 عن أسئلتها، اإلجابة خالل من الدراسة هذه إلیها توصلت التي للنتائج عرضاً  الفصل هذا تضمن

   :النحو اآلتي وعلى

خاصة في محافظة المدارس ال لدى مدیريدرجة تفعیل التعلیم الدمجي ما السؤال األول: النتئج المتعلقة ب

  من وجهة نظر المعلمین؟ مأدبا

درجة  لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب لمجاالت

وللمجاالت من وجهة نظر المعلمین، المدارس الخاصة في محافظة مأدبا  لدى مدیري تفعیل التعلیم الدمجي

 ) یوضح ذلك.6( ككل، والجدول 

  )6جدول (ال

المدارس الخاصة في  لدى مدیريدرجة تفعیل التعلیم الدمجي  لمجاالتنحرافات المعیاریة والرتب المتوسطات الحسابیة واال 
  .من وجهة نظر المعلمینمحافظة مأدبا 

رقم 
 المجال

المتوسط   المجال
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
 التفعیل

 الرتبة

 1 متوسطة 1.05 3.16 وضوح دور المعلم وطبیعته 4
 2 متوسطة 1.07 3.12 المجتمع المحلي وأولیاء األمور 2
 3 متوسطة 0.98 3.11 البرامج التربویة والتعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة 3
 4 متوسطة 1.17 3.02 البیئة المدرسیة. 1

 متوسطة 0.97 3.11 ككل  االستبانة

درجة تفعیل التعلیم  فراد عینة الدراسة علىألموافقة أن المتوسطات الحسابیة  )6(یظهر من الجدول

 متوسطة) وبدرجة تفعیل 3.02 – 3.16تراوحت ما بین ( الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا
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وضوح دور المعلم لجمیع المجاالت، وجاء ترتیب المجاالت من حیث المتوسط الحسابي على النحو اآلتي: 

البیئة و ، البرامج التربویة والتعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصةو  ،روأولیاء األمو  المجتمع المحلي,ثم وطبیعته

وهذا ) 3.11( ككل درجة تفعیل التعلیم الدمجي المدارس الخاصةلوبلغ المتوسط الحسابي الكلي  ،المدرسیة

  .متوسطةدرجة تفعیل یقابل 

  لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو االتيأما بالنسبة 

  :جال البیئة المدرسیةم .1

درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ل

  ) یوضح ذلك.7من وجهة نظر المعلمین، لفقرات هذا المجال، والجدول ( الخاصة في محافظة مأدبا

  )7جدول (ال
المدارس الخاصة في محافظة  لدى مدیريدرجة تفعیل التعلیم الدمجي رتب لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وال

 مرتبة تنازلیا. البیئة المدرسیةمجال ,نظر المعلمینمن وجهة  مأدبا

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الرتبة التفعیل

اجع) التي یوفر مدیر المدرسة (المصادر والمر  8
 تفعیل الدمج.مدرسي لتخدم المنهج ال

 1 متوسطة 1.38 3.16

یطور مدیر المدرسة نشاطات من شأنها تنمیة  2
 شخصیة المتعلم لتطویر جوانب التفكیر لدیه.

 2 متوسطة 1.44 3.11

یلبي مدیر المدرسة حاجات المتعلمین من ذوي  1
 االحتیاجات الخاصة.

 3 متوسطة 1.54 3.07

في عملیة  ینظم مدیر المدرسة نشاطات تسهم 3
 الدمج. 

 4 متوسطة 1.35 3.02

یحرص المدیر على النموالمهني للعاملین لتفعیل  7
  .التعلیم الدمجي

 5  متوسطة 1.34  3.01
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5 
یفوض المدیر بعض الصالحیات للمعلمین 

 6 متوسطة 1.34 2.97 لمساعدتهم في تفعیل التعلیم الدمجي.

ل یحرص المدیر على النموالمهني للعاملین لتفعی 4
 .التعلیم الدمجي

 7 متوسطة 1.36 2.96

یوضح مدیر المدرسة للمعلمین أهمیة توظیف  6
 التعلیم الدمجي في إثراء العملیة التعلمیة.

 8 متوسطة 1.33 2.90

 متوسطة 1.17 3.02 المجال ككل

ت مجال البیئة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة لكل فقرة من فقرا7(یبین الجدول       

) بدرجة 3.16- 2.90المدرسیة والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین (

 .متوسطة) وبدرجة تفعیل 3.02على متوسط حسابي ( المجال حصللجمیع الفقرات. متوسطةتفعیل 

والمراجع) التي تخدم المنهج یوفر مدیر المدرسة (المصادر ”) ونصها: 8جاءت بالرتبة األولى الفقرة (   

) وبدرجة تفعیل متوسطة. في حین 1.38) وانحراف معیاري (3.16بمتوسط حسابي (”المدرسي للتفعیل الدمج

یطور مدیر المدرسة نشاطات من شأنها تنمیة شخصیة المتعلم ”) ونصها: 2جاءت بالرتبة الثانیة الفقرة (

) وبدرجة تفعیل متوسطة. 41.4) وانحراف معیاري (3.11بمتوسط حسابي (”لتطویر جوانب التفكیر لدیه 

التعلیم یحرص المدیر على النمو المهني للعاملین لتفعیل ”) ونصها: 4بینما جاءت بالرتبة قبل األخیرة الفقرة (

) وبدرجة تفعیل متوسطة. وجاءت بالرتبة األخیرة 1.36) وانحراف معیاري (2.96بمتوسط حسابي (”الدمجي 

یوضح مدیر المدرسة للمعلمین أهمیة توظیف التعلیم الدمجي في إثراء العملیة التعلمیة ”) ونصها: 6الفقرة (

 ) وبدرجة تفعیل متوسطة. 31.3) وانحراف معیاري (2.90بمتوسط حسابي (”
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  .مجال المجتمع المحلي وأولیاء األمور .2

فعیل التعلیم الدمجي في المدارس درجة تتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ل

  یوضح ذلك. )8من وجهة نظر المعلمین، لفقرات هذا المجال، والجدول ( الخاصة في محافظة مأدبا

  )8(جدول ال
المدارس الخاصة في محافظة  لدى مدیري درجة تفعیل التعلیم الدمجيالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ل

  مرتبة تنازلیا. المجتمع المحلي وأولیاء األمورالمعلمین في مجال من وجهة نظر  مأدبا

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الرتبة التفعیل

1 
یقنع أولیاء األمور بأهمیة عملیة الدمج ألبنائهم 

 1 متوسطة 1.44 3.35 .من ذوي االحتیاجات الخاصة

7  
وسائل اإلعالم سیاسة إعالمیة عن طریق  ىیتبن

لتوعیة المجتمع حول مفهوم ذوي االحتیاجات 
 الخاصة.

 2 متوسطة 1.28 3.27

یعقد ندوات مع المجتمع المحلي تبین أهمیة  4
 .الدمج وكیفیة تطبیقه

 3 متوسطة 1.26 3.19

یلبي حاجات أولیاء أمور الطلبة ذوي   2
 االحتیاجات الخاصة في تعلیم أوالدهم.

 4 متوسطة 1.39 3.12

یحث أولیاء األمور على تلبیة احتیاجات الطلبة   5
 ذوي االحتیاجات الخاصة.

 5 متوسطة 1.30 3.10

یتبنى سیاسة واضحة لدعم أولیاء أمور الطلبة  6
  ذوي االحتیاجات الخاصة

 6 متوسطة 1.26 2.97

3 
یحث أولیاء األمور على متابعة أوالدهم من 

 7 ةمتوسط 1.36 2.85 ذوي االحتیاجات الخاصة.

  متوسطة 1.07 3.12 المجال ككل

) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة لكل فقرة من فقرات مجال 8(ل یبین الجدو 

والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین  المجتمع المحلي وأولیاء األمور
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الفقرات. أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي ) بدرجة تفعیل متوسطة لجمیع 3.35 – 2.85(

 ) وبدرجة تفعیل متوسطة.3.12(

یقنع أولیاء األمور بأهمیة عملیة الدمج ألبنائهم من ذوي ”) ونصها: 1جاءت بالرتبة األولى الفقرة (   

ن ) ودرجة تفعیل متوسطة. في حی1.44) وانحراف معیاري (3.35بمتوسط حسابي (”االحتیاجات الخاصة

سیاسة إعالمیة عن طریق وسائل اإلعالم لتوعیة المجتمع  ىیتبن”) ونصها: 7جاءت بالرتبة الثانیة الفقرة (

) ودرجة تفعیل 81.2) وانحراف معیاري (3.27بمتوسط حسابي (”حول مفهوم ذوي االحتیاجات الخاصة

لدعم أولیاء أمور الطلبة ذوي یتبنى سیاسة واضحة ”) ونصها: 6متوسطة، وجاءت بالرتبة قبل األخیرة الفقرة (

) ودرجة تفعیل متوسطة. وجاءت 61.2) وانحراف معیاري (2.97بمتوسط حسابي (”االحتیاجات الخاصة

یحث أولیاء األمور على متابعة أوالدهم من ذوي االحتیاجات ”) ونصها: 3بالرتبة األخیرة الفقرة (

  جة تفعیل متوسطة.) ودر 1.36) وانحراف معیاري (2.85بمتوسط حسابي (”الخاصة

  

  .مجال البرامج التربویة والتعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة .3

درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ل

  ) یوضح ذلك.9من وجهة نظر المعلمین، لفقرات هذا المجال، والجدول ( الخاصة في محافظة مأدبا
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  )9جدول (ال

المدارس الخاصة في محافظة  لدى مدیريدرجة تفعیل التعلیم الدمجي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ل
  مرتبة تنازلیا. البرامج التربویة والتعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة من وجهة نظر المعلمین في مجال مأدبا

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 التفعیل

 الرتبة

4 
یوجد برامج تعلیمیة متكاملة تستخدم مع ذوي 

 1 متوسطة 1.32 3.19 االحتیاجات الخاصة تراعي خصائصهم المختلفة

یوجه المعلمین لتنظیم برامج تربویة فردیة لذوي  2
  االحتیاجات الخاصة

 2 متوسطة 1.31 3.18

ادیمیة) حول الجهود ینظم السجالت (الفنیة واألك 5
 المبذولة مع ذوي االحتیاجات الخاصة.

 3 متوسطة 1.35 3.15

یعرف المعلم فیمًا یتعلق بالتخطیط إلعداد البرامج  1
 التعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة

 4 متوسطة 1.31 3.10

یوفر مرجعیة علمیة للمعلم لالستعانة بها وقت  7
 5 متوسطة 1.25 3.09 الحاجة.

3 
المعلم على كیفیة تخطیط إلعداد البرامج  یدرب

 6 متوسطة 1.26 3.06 التعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة.

8 
ینظم (الحصص والجلسات) المخصصة لذوي 

 7 متوسطة 1.18 3.05 االحتیاجات الخاصة.

6 
یعطي الصالحیة للمعلم في حذف أو إضافة 
وحدات تدریسیة مقررة تالئم ذوي االحتیاجات 

 .الخاصة
 8 متوسطة 1.30 3.04

  متوسطة 0.98 3.11  المجال ككل

) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة لكل فقرة من فقرات مجال 9یبین الجدول (

والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا  البرامج التربویة والتعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة

) بدرجة تفعیل متوسطة لجمیع الفقرات. أما المجال ككل فقد حصل على 3.19-3.04المجال تراوحت بین (

  ) وبدرجة تفعیل متوسطة.3.11متوسط حسابي (
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یوجد برامج تعلیمیة متكاملة تستخدم مع ذوي االحتیاجات ”) ونصها: 4جاءت بالرتبة األولى الفقرة (   

) ودرجة تفعیل 1.32نحراف معیاري () وا3.19بمتوسط حسابي (”الخاصة تراعي خصائصهم المختلفة

یوجه المعلمین لتنظیم برامج تربویة فردیة لذوي ”) ونصها: 2متوسطة. وجاءت بالرتبة الثانیة الفقرة (

) ودرجة تفعیل متوسطة. وجاءت 1.31) وانحراف معیاري (3.18بمتوسط حسابي (”االحتیاجات الخاصة

(الحصص والجلسات) المخصصة لذوي االحتیاجات ینظم ”) ونصها: 8بالرتبة قبل األخیرة الفقرة (

) ودرجة تفعیل متوسطة. وجاءت بالرتبة األخیرة 1.18) وانحراف معیاري (3.05بمتوسط حسابي (”الخاصة

یعطي الصالحیة للمعلم في حذف أو إضافة وحدات تدریسیة مقررة تالئم ذوي ”) ونصها: 6الفقرة (

  ) ودرجة تفعیل متوسطة.1.30وانحراف معیاري () 3.04بمتوسط حسابي ( االحتیاجات الخاصة

  

  مجال وضوح دور المعلم وطبیعته. .4

درجة تفعیل التعلیم الدمجي في تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ل

) یوضح 10من وجهة نظر المعلمین، لفقرات هذا المجال، والجدول ( المدارس الخاصة في محافظة مأدبا

  ذلك. 
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  )10(جدول ال

المدارس الخاصة في محافظة  لدى مدیري درجة تفعیل التعلیم الدمجيالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتب ل
  مرتبة تنازلیا. وضوح دور المعلم وطبیعتهمن وجهة نظر المعلمین في مجال  مأدبا

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 تفعیلال

 الرتبة

یزید الحوافز المالیة التي تمنح لمعلمي التربیة  3
 1 متوسطة 1.32 3.46 الخاصة

9 
یعد التقاریر الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة 
لتزوید المعنیین بمعلومات ومالحظات عن تطور 

 الطالب ذوي الحاجة الخاصة
 2 متوسطة 1.26 3.29

 3 متوسطة 1.30 3.26 یوضح مسؤولیة كل فرد في فریق العمل 4

یشجع معلمي ذوي االحتیاجات الخاصة على  6
 الدراسات واألبحاث الحدیثة في هذا المجال

 4 متوسطة 1.29 3.17

7 
یشجع معلمي ذوي االحتیاجات الخاصة على 
المشاركة في وضع الخطة التربویة الفردیة لذوي 

 االحتیاجات الخاصة
 5 متوسطة 1.29 3.16

5 
ع االحتیاجات التربویة لذوي یشخص ویحدد نو 

 6 متوسطة 1.27 3.14 االحتیاجات الخاصة.

8 
یتقن مهارات فتح ملف خاص بكل طالب من 
ذوي الحاجات الخاصة منذ االلتحاق بغرفة 

 الصف.
 7 متوسطة 1.23 3.13

یعقد دورات التدریبیة الخاصة بمعلمي ذوي  2
  االحتیاجات الخاصة

 8 متوسطة 1.29  2.99

ارات التعامل والتواصل الفعال مع ذوي مهیفعل  1
 االحتیاجات الخاصة.

 9 متوسطة 1.25 2.86

 متوسطة 1.05 3.16 المجال ككل

) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والرتبة لكل فقرة من فقرات مجال 10( یبین الجدول

ابیة لهذا المجال تراوحت بین والمجال ككل، ویالحظ أن المتوسطات الحس وطبیعته, وضوح دور المعلم 
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) بدرجة تفعیل متوسطة لجمیع الفقرات. أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي 2.86-3.46(

  ) وبدرجة تفعیل متوسطة.3.16(

یزید الحوافز المالیة التي تمنح لمعلمي التربیة ”) ونصها: 3وجاء بالرتبة األولى الفقرة (   

) ودرجة تفعیل متوسطة، وجاءت بالرتبة الثانیة 1.32انحراف معیاري () و 3.46بمتوسط حسابي (”الخاصة

یعد التقاریر الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة لتزوید المعنیین بمعلومات ومالحظات ”) ونصها: 9الفقرة (

) ودرجة تفعیل 1.26) وانحراف معیاري (3.29بمتوسط حسابي (”عن تطور الطالب ذوي الحاجة الخاصة

دورات التدریبیة الخاصة بمعلمي ذوي الیعقد ”) ونصها: 2اءت بالرتبة قبل األخیرة الفقرة (متوسطة، وج

) ودرجة تفعیل متوسطة. وجاءت 1.29) وانحراف معیاري (2.99بمتوسط حسابي (”االحتیاجات الخاصة

ات مهارات التعامل والتواصل الفعال مع ذوي االحتیاجیفعل ”) ونصها: 1بالرتبة األخیرة الفقرة (

  ) ودرجة تفعیل متوسطة.1.25) وانحراف معیاري (2.86بمتوسط حسابي (“الخاصة

) بین α≥0.05حصائیة عند مستوى (إالثاني: هل هناك فروق ذات داللة السؤال النتائج المتعلقة ب

ي المدارس الخاصة في محافظة درجة تفعیل التعلیم الدمجي فمتوسطات استجابات أفراد الدراسة حول 

  .؟العمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرةغیرات تعزى لمت

  تمت اإلجابة عن هذا السؤال على النحو اآلتي: 

  متغیر العمر:  .1

درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

) لعینتین مستقلتین،  t-test، كما تم اختبار ( من وجهة نظر المعلمین، تبعا لمتغیر العمر محافظة مأدبا

 ) ذلك. 11ویظهر الجدول (
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  )11الجدول (
من  المدارس الخاصة في محافظة مأدبا لدى مدیريدرجة تفعیل التعلیم الدمجي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

  )، تبعا لمتغیر العمر. t-testوجهة نظر المعلمین، واختبار ( 

 مستوى المتغیر الت االستبانةمجا م
عدد 
 المتوسط األفراد

االنحراف 
 المعیاري

قیمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

1 
  البیئة المدرسیة.

 

  2.28 1.11 3.17 120 أقل من ثالثین سنة

  

0.02* 

 1.21 2.80 83 ثالثین سنة فأكثر  

 المجتمع المحلي وأولیاء األمور 2
 1.07 3.20 120 أقل من ثالثین سنة

1.30 
  

  1.07 3.00 83 ثالثین سنة فأكثر  0.19

3 
لتعلیمیة لذوي البرامج التربویة وا
 االحتیاجات الخاصة

  0.97 3.21 120 أقل من ثالثین سنة
1.77 0.08  

 0.99 2.97 83 ثالثین سنة فأكثر

4 
  0.14 1.03 3.17 120 أقل من ثالثین سنة  وضوح دور المعلم وطبیعته

  

0.89  

 1.09 3.14 83 ثین سنة فأكثرثال  

 األداة ككل
 0.94 3.19 120 أقل من ثالثین سنة

1.54 0.13 
 1.01 2.98 83 ثالثین سنة فأكثر

  )α≥0.05( إحصائیة حصائیا عند مستوى الداللة إدال  *الفرق

 حصائیةإ ) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 11تشیر النتائج في الجدول (

)α≥0.05(  من وجهة نظر  درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبافي

) 1.54المعلمین، تبعا لمتغیر العمر، استنادا إلى قیمة (ت) المحسوبة على الدرجة الكلیة، إذا بلغت (

ة استنادا على مستوى )، وكذلك في جمیع المجاالت ما عدا مجال البیئة المدرسی0.13وبمستوى داللة (
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صحاب العمر الفئة (أقل من أتوجد فروق في هذا المجال ولصالح ) حیث 2.28) وقیمة ت (0.02الداللة (

  . سنة فأكثر) صحاب فئة العمر (ثالثینأل ارتفاع المتوسطات الحسابیة عن ثالثین سنة )، بدلی

  متغیر المؤهل العلمي:  .2

درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس النحرافات المعیاریة لتم حساب المتوسطات الحسابیة وا        

)  t-testمن وجهة نظر المعلمین، تبعا لمتغیر المؤهل العلمي، كما تم اختبار (  الخاصة في محافظة مأدبا

 ) ذلك.12لعینتین مستقلتین، ویظهر الجدول (

  )12الجدول (
من  محافظة مأدبامدیري المدارس الخاصة في التعلیم الدمجي لدى فعیل المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ت

  )، تبعا لمتغیر المؤهل العلمي. t-testوجهة نظر المعلمین واختبار ( 

عدد  مستویات المتغیر مجاالت االستبانة م
 األفراد

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

مستوى  قیمة (ت)
 الداللة

 البیئة المدرسیة. 1
 1.17 2.81 134 أقلبكالوریوس ف

-3.63 0.000* 
 1.06 3.42 69 دراسات علیا

2 
المجتمع المحلي وأولیاء 

 األمور

 1.06 2.92 134 بكالوریوس فأقل
-3.66 0.000* 

 0.99 3.49 69 دراسات علیا

3 

البرامج التربویة 
لتعلیمیة لذوي وا

 االحتیاجات الخاصة

 1.02 2.99 134 بكالوریوس فأقل
-2.55 0.012* 

 0.86 3.34 69 دراسات علیا

4 
وضوح دور المعلم 

 وطبیعته

 1.10 3.04 134 بكالوریوس فأقل
-2.42 0.02* 

 0.92 3.39 69 دراسات علیا

 األداة ككل
 1.00 2.95 134 بكالوریوس فأقل

-3.42 0.01* 
 0.85 3.41 69 دراسات علیا
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  )α≥0.05( حصائیةإ حصائیا عند مستوى الداللة إ*الفرق دال 

 إحصائیة ) إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 12تشیر النتائج في الجدول (

)α≥0.05 من وجهة نظر  درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا) في

-الدرجة الكلیة، إذا بلغت (المعلمین، تبعا لمتغیر المؤهل العلمي، استنادا إلى قیمة (ت) المحسوبة على 

وكذلك في كل مجال اذا كانت لصالح الدراسات العلیا بدلیل ارتفاع   )،0.01) وبمستوى داللة (3.42

  في درجة التفعیل.هم المتوسطات الحسابیة لتقدیرات

  

  متغیر عدد سنوات الخبرة:  .3

م الدمجي في المدارس درجة تفعیل التعلیتم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

) 13من وجهة نظر المعلمین، تبعا لمتغیر عدد سنوات الخبرة. ویظهر الجدول ( الخاصة في محافظة مأدبا

  ذلك.
  )13جدول (ال

من وجهة  درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدباالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل
  عا لمتغیر عدد سنوات الخبرة.نظر المعلمین، تب

 العدد الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 البیئة المدرسیة.

 1.11 3.09 78 سنوات 5أقل من 
 1.18 3.01 63 سنوات 10أقل من الى  5 من

 1.24 2.94 62 سنوات فأكثر 10
 1.17 3.02 203 المجموع

 المجتمع المحلي وأولیاء األمور
 1.02 3.15 78 سنوات 5من  أقل

 1.13 3.08 63 سنوات 10Hrg lkالى  5 من
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 1.10 3.11 62 سنوات فأكثر 10
 1.07 3.12 203 المجموع

البرامج التربویة والتعلیمیة لذوي 
  االحتیاجات الخاصة

 

 0.96 3.14 78 سنوات5أقل من
 1.04 3.08 63 سنوات 10 أقل الى 5من 

 0.95 3.11 62 سنوات فأكثر10
 0.98 3.11 203 المجموع

 وضوح دور المعلم وطبیعته

 0.97 3.03 78 سنوات 5أقل من 
 1.13 3.21 63 سنوات 10 أقل من الى 5نم

 1.06 3.27 62 سنوات فأكثر10
 1.05 3.16 203 المجموع

 االستبانة ككل

 0.90 3.11 78 سنوات 5أقل من 
 1.04 3.11 63 سنوات 10 أقل من الى 5 من

 1.00 3.12 62 سنوات فأكثر10
 0.97 3.11 203 المجموع

درجة تفعیل التعلیم الدمجي ) وجود فروق ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة ل13یالحظ من الجدول (

ذ حصل إتبعا لمتغیر عدد سنوات الخبرة،  من وجهة نظر المعلمین، في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا

صحاب فئة أولى، وجاء ) بالرتبة األ3.12وات فأكثر) على أعلى متوسط حسابي بلغ (سن 10صحاب الفئة (أ

صحاب فئة (ما بین أخیرة جاء )، وبالرتبة األ3.11سنوات) بالرتبة الثانیة بمتوسط حسابي بلغ ( 5قل من أ(

اللة ). لتحدید فیما إذا كانت الفروق بین المتوسطات ذات د3.105سنوات) بمتوسط حسابي ( 10الى  5

) تم إجراء تحلیل التباین األحادي، وجاءت نتائج التحلیل على النحو α ≥ 0.05إحصائیة عند مستوى داللة (

  ):14التالي الموضح بالجدول رقم (

  
  
  



50  
  

  )14الجدول (
المدارس الخاصة في محافظة  لدى مدیري درجة تفعیل التعلیم الدمجي المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة حول 

  )، تبعا لمتغیر عدد سنوات الخبرة.one way ANOVAحادي (معلمین واختبار تحلیل التباین اآلمن وجهة نظر ال مأدبا

 مصدر التباین مجاالت االستبانة م
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 (ف)

مستوى 
 الداللة

1 
  البیئة المدرسیة.

 

 0.39 2 0.774 بین المجموعات
0.28 
  

0.76  
 
 

 1.37 200 274.57 داخل المجموعات
  202 275.34 المجموع

2 
المجتمع المحلي 

 وأولیاء األمور

  0.06 0.07 2 0.134 بین المجموعات
  
  

0.94  
  
 

 1.16 200 231.34 داخل المجموعات
  202 231.47 المجموع

3 

البرامج التربویة 
لتعلیمیة لذوي وا

 االحتیاجات الخاصة

 0.06 2 0.12 بین المجموعات
0.06  

  
0.94  

 
 0.97 200 192.66 داخل المجموعات

  202 192.78 المجموع

4 
وضوح دور المعلم 

 وطبیعته

  0.99 1.10 2 2.20 بین المجموعات
  
  

0.37  
  
 

 1.11 200 221.26 داخل المجموعات
  202 223.46 المجموع

 األداة ككل 
  0.00 0.00 2 0.00 بین المجموعات

  
 

1.00  
  
 

 0.95 200 189.38 داخل المجموعات
  202 189.38 المجموع

) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع مجاالت الدراسة 14تشیر النتائج في الجدول (

الخاصة  درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس) في α≥0.05( إحصائیة ككل عند مستوى داللة واألداة

من وجهة نظر المعلمین، تبعا لمتغیر عدد سنوات الخبرة، استنادا إلى قیمة (ف) المحسوبة  في محافظة مأدبا

  .)1.00) وبمستوى داللة (0.00على الدرجة الكلیة، إذا بلغت (
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  مناقشة النتائج  

  ة النتائج المتعلقة بالسؤال األول مناقش 

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

  التوصیات 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

لیها إراسة، والتوصیات التي تم التوصل أسئلة الدتضمن هذا الفصل عرضا لمناقشة النتائج حسب 

  في ضوء نتائج الدراسة، وهي كما یأتي:

درجة تفعیل التعلیم الدمجي ما المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي ینص على " النتائج مناقشة :أوالً 

  من وجهة نظر المعلمین" ؟. في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا

في  ن درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصةأ )6الجدول (لسؤال في كشفت نتائج هذا ا

"من وجهة نظر المعلمین كان " محافظة مأدبا مجاالت االستبیانة جمیع على الدرجة الكلیة، وجاءت  متوسطًا

ثم  ،متوسطةمجال وضوح دور المعلم وطبیعته ودرجة تفعیل  ولى ستوى المتوسط، وجاء في الرتبة األفي الم

مجال البرامج التربویة والتعلیمیة لذوي ثم ، متوسطةمور ودرجة تفعیل ولیاء األأمجال المجتمع المحلي و 

مجال البیئة المدرسیة ودرجة تفعیل وجاء في الرتبة األخیرة ، متوسطةاالحتیاجات الخاصة ودرجة تفعیل 

انات المادیة والبشریة , وعدم متابعة ویعزى السبب إلى صعوبة تفعیل التعلم الدمجي، وقلة االمك .متوسطة

 أولیاء األمور وعدم وجود الصالحیات.

 

  أما بالنسبة للمجاالت فقد تمت مناقشتها كما یأتي:

) 7مجال البیئة المدرسیة: حیث جاء هذا المجال في الرتبة الرابعة لالستمارة باالعتماد على الجدول ( .1

یالحظ من وجهة نظر المعلمین الذي  ة في محافظة مأدبادرجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاص
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لجمیع  متوسطة) بدرجة تفعیل 3.16 – 2.90أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین (

  .متوسطة) وبدرجة تفعیل 3.02الفقرات. أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي (

اجع) التي تخدم المنهج مدیر المدرسة (المصادر والمر یوفر ”) ونصها: 8وجاء بالرتبة األولى الفقرة (   

مدیري المدارس الخاصة في محافظة مأدبا یعملون على توفیر  أن هذا یدل على”تفعیل الدمجالمدرسي ل

لتفعیل عملیة الدمج، واالستفادة  , وتخدم المنهج المدرسي, والمراجع التي تخدم المعلمین , المصادر التعلیمیة 

التعلیمیة التي توفرها وزارة التربیة والتعلیم لبرامج الدمج، وایجاد غرف للمصادر بالمدرسة من التجهیزات 

 ةاالحتیاجات الخاصة مساعدو ضروریة للبرامج، وفیها یتلقى ذو والعمل على تجهیزها بكافة مستلزمات ال

میة وتطویر قدراتهم عداد المعلمین وتدریبهم لتنإ عض الوقت حسب جدول ثابت ومحدد، و ب ةخاصة بصورة فوری

م التكنولوجیا مة مضامین المناهج الدراسیة واستخداواءبة وتقدیر احتیاجات المدمجین ومومهاراتهم لالستجا

یجابیا نحو إ مردیة عالوة على تطویر اتجاهاتهسالیب التدریس وتخطیط وتنفیذ البرامج الفأالمساعدة وتوفیر 

  ل متوسطة.الدمج، حیث حصلت هذه الفقرة على درجة تفعی

یوضح مدیر المدرسة للمعلمین أهمیة توظیف التعلیم الدمجي ”) ونصها: 6جاءت بالرتبة األخیرة الفقرة (

محافظة مأدبا یعملون على توضیح  مدیري المدارس الخاصة فيأن هذا یدل على ”في إثراء العملیة التعلمیة 

بد ومن الضرورة استخدام التقنیات الحدیثة في همیة توظیف التعلیم الدمجي في خدمة العملیة التعلیمیة، الأ

التعلیم واالستفادة من مواقع التواصل االجتماعي في توظیف التعلیم الدمجي لذوي االحتیاجات الخاصة، 

عطاء إجال تكنولوجیا التعلیم، من خالل وتوفر الوسائل التعلیمیة جزءا من مصادر التعلم الرئیسیة في م

ل التسارع التكنولوجي، حیث في الوقت الحاضر نمضي ظه المواقع في والحصص عن طریق هذ الدروس

الرقي بعملیة التعلیم ومواكبة كل ما هواتف الذكیة والهدف منها مام شاشة الحاسوب ومع الأیر من الوقت كث
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) وبدرجة تفعیل 1.33) وانحراف معیاري (2.90هو جدید، حیث حصلت هذه الفقرة على متوسط حسابي (

  متوسطة. 

حیث جاء هذا المجال في الرتبة الثانیة لالستمارة باالعتماد على الجدول  لمجتمع المحلي وأولیاء االمور:ا .2

من وجهة نظر المعلمین  درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا ) حول8(

) بدرجة تفعیل 3.35 –2.85یالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین () الذي 8جدول (

) وبدرجة تفعیل 3.12متوسطة لجمیع الفقرات. أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي (

  متوسطة.

یقنع أولیاء األمور بأهمیة عملیة الدمج ألبنائهم من ذوي ’’) ونصها: 1جاءت بالرتبة األولى الفقرة (   

وي االحتیاجات الخاصة في محافظة مأدبا یقتنعون مور من ذهذا یدل على أولیاء األ‘‘ االحتیاجات الخاصة

بأهمیة عملیة الدمج ألبنائهم، نظرا للعالقة القویة بین أولیاء األمور ونجاح العمل داخل المدارس وبرامج 

أمور الطالب ذوي االحتیاجات التربویة الخاصة مع برامج الدمج لشعورهم دمج في المدارس، وتفاعل أولیاء ال

لى جانب اكتسابهم للعدید من المهارات الالزمة لعملیة إهم العدید من الرغبات والطموحات ألبنائبأنه حقق لهم و 

لعمل على التواصل والتفاعل اجتماعیا، التي تؤكد بضرورة عقد لقاءات دوریة بین المدارس وأولیاء األمور، وا

حیث  بنائهم،أى لغة التخاطب مع لى تدریبهم علإمور ذوي االحتیاجات الخاصة تهدف أدورات تدریبة ألولیاء 

  ) ودرجة تفعیل متوسطة.41.4) وانحراف معیاري (3.35حصلت هذه الفقرة على متوسط حسابي (

یحث أولیاء األمور على متابعة أوالدهم من ذوي االحتیاجات ’’) ونصها: 3جاءت بالرتبة األخیرة الفقرة (

االحتیاجات الخاصة، مور أوالدهم من أمتابعة لى حث أولیاء األمور على هذا یعني العمل ع‘‘ الخاصة

ثناء الدوام المدرسي، أمساعدة للحد الوالدین أج المعلم في بعض المرات الى طلب وتشجیعهم لهم، وقد یحتا
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والعمل على تشجیع األهل على متابعة أوالدهم في المدرسة بانتظام، والتعاون مع المرشد االجتماعي في 

) ودرجة تفعیل 1.36) وانحراف معیاري (2.85لفقرة على متوسط حسابي (حیث حصلت هذه االمدرسة، 

  متوسطة.

حیث جاء هذا المجال في الرتبة الثالثة لالستمارة : البرامج التربویة والتعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة .3

ن م درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا) 9باالعتماد على الجدول (

- 3.04یالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین () الذي 9وجهة نظر المعلمین جدول (

) 3.11) بدرجة تفعیل متوسطة لجمیع الفقرات. أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي (3.19

  وبدرجة تفعیل متوسطة.

یة متكاملة تستخدم مع ذوي االحتیاجات یوجد برامج تعلیم”) ونصها: 4وجاءت بالرتبة األولى الفقرة (   

یوجد برامج تعلیمیة متكاملة تستخدم مع ذوي االحتیاجات هذا یوضح ان ”الخاصة تراعي خصائصهم المختلفة

سالیب متمیزة أهداف، واستخدام استراتیجیات و ائصهم المختلفة حتى یتم تحقیق األالخاصة تراعي خص

وتهدف البرامج التربویة تقویة قدراتهم وتطویر استراتیجیاتهم في مألوف في الصف العادي،  ومختلفة عما هو

  ) ودرجة تفعیل متوسطة.1.32) وانحراف معیاري (3.19بمتوسط حسابي (التفكیر، 

یعطي الصالحیة للمعلم في حذف أو إضافة وحدات تدریسیة ”) ونصها: 6جاءت بالرتبة األخیرة الفقرة (و 

ساس في العملیة التربویة ن معلم التربیة الخاصة حجر األأهذا یعتبر ”ةمقررة تالئم ذوي االحتیاجات الخاص

ن هذه المهنة تتطلب أره لهذه المهمة عملیة هامة، حیث ن عملیة اختیاإلطلبة االحتیاجات الخاصة، لذلك ف

في توفر صفات وخصائص شخصیة مهنیة متمیزة، هذا یدل على أن مدیر المدرسة یعطي الصالحیة للمعلم 

و إضافة وحدات تدریسیة مقررة تالئم ذوي االحتیاجات الخاصة للتخفیف على الطلبة من المواد حذف أ
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التربیة الخاصة، حیث حصلت هذه الفقرة على  معلمي لمدیر المدرسة على تشجیع ، حیث یعمل االتدریسیة

  ) ودرجة تفعیل متوسطة.1.30) وانحراف معیاري (3.04متوسط حسابي (

حیث جاء هذا المجال في الرتبة االول لالستمارة باالعتماد على الجدول  بیعته:وضوح دور المعلم وط .4

من وجهة نظر المعلمین جدول  درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا) 10(

) بدرجة تفعیل 3.46-2.89ویالحظ أن المتوسطات الحسابیة لهذا المجال تراوحت بین () الذي 10(

) وبدرجة تفعیل 3.16لجمیع الفقرات. أما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي ( متوسطة

  متوسطة.

یزید الحوافز المالیة التي تمنح لمعلمي التربیة ”) ونصها: 3وجاءت بالرتبة األولى الفقرة (

تطوعي، هذا یدل على أن مدیر المدرسة یعمل على زیادة الحوافز المادیة عند قیام المعلم بعمل ”الخاصة

جل توفیر بیئة تعلیمیة أالخاصة على العمل التطوعي من  التربیة معلميث یعمل المدیر على تشجیع حی

متمیزة لذوي االحتیاجات الخاصة والطلبة ككل، من خالل وضع خطط وبرامج وسیاسات استراتیجیة لالرتقاء 

بداعي لجهودهم وأدائهم اإل وذلك تقدیراً بالمعلمین، حیث تسهم هذه الحوافز في تعزیز الثقة في نفوس المعلمین 

ن یقیم مدیر أو أالتمیز الدائم والعطاء المستمر، وكیفیة التعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة وتشجیعهم على 

لتوثیق أواصر العالقات الطیبة بینه وبین  اً لى جهود المعلمین المتواصلة وسعیالمدرسة رحلة سنویة تقدیرا ع

) ودرجة تفعیل 1.32) وانحراف معیاري (3.46هذه الفقرة على متوسط حسابي (المعلمین، حیث حصلت 

  متوسطة.

مهارات التعامل والتواصل الفعال مع ذوي یفعل ”) ونصها: 1جاءت بالرتبة األخیرة الفقرة (و 

مهارات التعامل والتواصل الفعال مع ن یقوم بتفعیل أهذا یوضح دور وعمل المعلم على ”االحتیاجات الخاصة
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شكل یومي للطلبة، ن یعمل على توفیر النشاطات االجتماعیة بأالطلبة االحتیاجات الخاصة، كذلك ذوي 

مام الطلبة التربیة الخاصة للتفاعل مع المجتمع المحیط بهم، واستخدام النشاطات المناسبة أوتوفیر الفرصة 

ك السلیم، وال تقتصر هذه المتابعة وتعزیزهم في حالة السلو لعمر الطلبة ومهاراتهم وقدراتهم على التواصل، 

دائمین، ومدى تفاعل على معلمي التربیة الخاصة فقط، بل على جمیع المعلمین المتابعة المستمرة والتوجیه ال

ن أساسیة یجب أنجاح علمیة الدمج وهي قاعدة إلمدرسیة المختلفة وهذا یساعد في نشطة االطلبة مع األ

نشطة المدرسة، حیث حصلت هذه الفقرة على أجیهه للطالب في كافة لخاصة مع تو یطبقها معلم التربیة ا

  ) ودرجة تفعیل متوسطة.1.25) وانحراف معیاري (2.86متوسط حسابي (

  

حصائیة عند إنص على "هل توجد فروق ذات داللة الثاني الذي ی بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة :ثانیا

د الدراسة حول درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس بین متوسطات استجابات أفرا )α≥0.05(مستوى 

عدد تبعا لمتغیرات الدراسة (العمر، والمؤهل العلمي، و  من وجهة نظر المعلمین الخاصة في محافظة مأدبا

  سنوات عدد الخبرة) ؟.

  تمت مناقشة هذا السؤال حسب متغیراته وكما یأتي: 

  ):11العمر: أظهرت النتائج  في الجدول ( .1

درجة تفعیل في  )α≥0.05( إحصائیة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة عدم   .أ

من وجهة نظر المعلمین، تبعا لمتغیر العمر،  التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا

 استنادا إلى قیمة (ت) المحسوبة على الدرجة الكلیة.
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في واقع المشاركة الحقیقیة في اتخاذ  لمینعمار المعألى تجانس إوقد تعزى هذه النتیجة 

وعدم وضوح المفهوم مما أدى إلى ظهور نفس القرارات التي تخدم عملیة الدمج وسیر العملیة التربویة

  .المعاناة

درجة تفعیل التعلیم الدمجي في  ) فيα≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (  .ب

من وجهة نظر المعلمین، تبعا لمتغیر العمر في مجال البیئة  المدارس الخاصة في محافظة مأدبا

توجد فروق في هذا المجال حیث  ،)2.28) وقیمة ت (0.02المدرسیة استنادا على مستوى الداللة (

قد و  عمارهم عن ثالثین سنة بدلیل ارتفاع المتوسط الحسابي.أصحاب العمر الذین تقل أولصالح 

، كبر في المدارس الخاصةأصحاب هذه الفئة هم یشكلون بشكل أ أنإلى تعزى هذه النتیجة النتائج 

  ,انهم حدیثو التخریج والتوظیف ویسعون إلى اكتساب رضى المدیر، لتكلیفهم بالمناصب.

  ):12أظهرت النتائج  في الجدول ( المؤهل العلمي: .2

عیل التعلیم درجة تف) في α≥0.05( إحصائیة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة    .أ

من وجهة نظر المعلمین، تبعا لمتغیر المؤهل  الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا

 العلمي، استنادا إلى قیمة (ت) المحسوبة على الدرجة الكلیة، وكانت النتیجة لصالح الدراسات العلیا.

رس الخاصة في لى اختالف جمیع ظروف العملیة التدریسیة في المداإوقد تعزى هذه النتیجة 

یعود السبب في و ،  الختالف المؤهل العلمي محافظة مأدبا، لذلك تتأثر وجهة نظر المعلمین تبعاً 

  وأنهم أكثر اطالعًا عل األسالیب اد الدراسیة التي یعملون بها،ذلك طبیعة عمل المعلمین، والمو 

  المدرسة. الحدیثة في عملیة الدمج، وقد یعزى السبب أنهم مقلدون مناصب قیادیة في
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 ):13أظهرت النتائج  في الجدول ( عدد سنوات الخبرة: .3

یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في جمیع مجاالت الدراسة واالستمارة ككل عند مستوى داللة ال 

)α≥0.05 من وجهة نظر  درجة تفعیل التعلیم الدمجي في المدارس الخاصة في محافظة مأدبا) حول

البرامج التربویة دراسة (البیئة المدرسیة، المجتمع المحلي وأولیاء االمور، المعلمین في جمیع مجاالت ال

تبعا لمتغیر سنوات الخبرة، إستنادا  ،)والتعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة، وضوح دور المعلم وطبیعته

 ). 1.00) وبمستوى داللة (0.00إلى قیمة (ف) المحسوبة على الدرجة الكلیة، إذا بلغت (

، والتي لى تشابه الظروف البیئیة التي تحیط بالمعلمین في المدارس الخاصةإهذه النتیجة وقد تعزى 

ن المعلمین في المدارس الخاصة یمتلكون الخبرة الكافیة في أعمالهم، كما أیقومون من خاللها بأداء 

ودون في نهم موجألعلمیة في مجاالت تخصصهم، طالما التدریس، ویتابعون البحث العلمي، المستجدات ا

كار وتحفیز الطالب، وحیث بداع واالبتهداف والقدرة على اإلالتعلیمیة، ویعملون على تحقیق األنفس البیئة 

دارة على تحفیزهم معنویا من خالل تنظیم مسابقات تلیق بمستوى المعلمین، وتنظیم حفالت تعمل اإل

  ومهرجانات تربویة هدفها غرس القیم والمبادئ لدى الطلبة.

  تالتوصیا

  في ضوء النتائج توصي الباحثة باألتي:

  القیام باآلتي: مدیر المدرسة على   

 المدیر على النمو المهني للعاملین لتفعیل التعلیم الدمجي. حرص .1

  وضح للمعلمین أهمیة توظیف التعلیم الدمجي في إثراء العملیة التعلمیة.ت .2

 .ومتابعتهم ت الخاصةحث أولیاء األمور على تلبیة احتیاجات الطلبة ذوي االحتیاجا .3
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 سیاسة واضحة لدعم أولیاء أمور الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة يتبن .4

عداد البرامج التعلیمیة لذوي وإ  على كیفیة تخطیط لحضور ورشات العمل والتدریب  المعلم  ترشیح .5
 االحتیاجات الخاصة.

 نظم (الحصص والجلسات) المخصصة لذوي االحتیاجات الخاصة.ت .6
 التعامل والتواصل الفعال مع ذوي االحتیاجات الخاصة. ل مهاراتیفعت .7
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  المراجع

  المراجع باللغة العربیة 

، ترجمة مفهومه وخلفیته النظریة ،الدمج الشامل لذوي االحتیاجات الخاصة ). 2000( رادلي، دیان ب

االمارات  ،لعینالكتاب الجامعي :ا. دار الجباروعبد العزیز ، دان، الشخص السرطاوي، زیالسرطاوي

 العربیة المتحدة

مدى رضا أولیاء األمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعلیمیة ,")2012زریقات،محمد(و  بعیرات،محمد

مجلة اتحاد الجامعات العربیة  ",في المدارس العادیة وعالقتهم بجنسهم ومؤهلهم العلمي وعدد أفراد االسرة

  .249-229 ،)3(10، للتربیة وعلم النفس

، )34، (مجلة علم النفس)" دمج االطفال المعاقین في المدارس العادیة "، 1990خضر، عادل كمال ( 

98-109  

دمج الطلبة ذوي االعاقة السمعیة في المدارس العادیة من وجهة نظر  ").2013الحسن، سهى(و دبابنة، خلود 

  .14- 1 ،)1(5، المجلة األردنیة في العلوم التربویة، "المعلمین

المشكالت التي تواجه معلمي التربیة الریاضیة في عملیة دمج ذوي االحتیاجات ".)2003ابراهیم ( راكز،

كلیة التربیة ,الجامعة غیر منشورة)،  رسالة ماجستیر (،"الخاصة في مدارس وزارة التربیة والتعلیم

  األردنیة.

دار  ،5، طین ( مقدمة في التربیة الخاصة )سیكولوجیة االطفال غیر العاد).  2001الروسان, فاروق(

  عمان ،الفكر للنشر والتوزیع
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  االردن  –عمان  ،دار الفكر ،قضایا ومشكالت في التربیة الخاصة). 1998فاروق(  ،الروسان

دار الفكر للطباعة والنشر  ،4ط  ,مدخل الى تربیة المتمیزین والموهبین). 2003، نادیا هایل (رالسرو 

  عمان ،والتوزیع

غیر  األطفالفي التعلیم العام نحو إدماج  واإلدارییناتجاهات وآراء المدرسین ). "2016السویطي، عبد اهللا(

مجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة "، العادیة في منطقة الخلیل االبتدائیةالعادیین في المدارس 

  .132- 114، 25، واإلنسانیة

دار المسیرة للنشر والتوزیع  ,5ط، ي مدارس التعلیم العام وفصولهدمج فلا).2013كمال سالم( سیسالم,

  .االردن  :عمان  ،والطباعة

تمكین غرف المصادر في عالج صعوبات التعلم واستیعاب ذوي االحتیاجات  ).2006فاروق( صادق,

الریاض،  ,لیمرة التربیة والتعزاو ، بحث مقدم للمؤتمر الدولي لصعوبات التعلم، الخاصة في المدرسة العادیة

  السعودیة.

اتجاهات المعلمین حول دمج الطلبة المعاقین في الصفوف الثالثة )."2010الصمادي، علي محمد علي(

، سلسلة الدراسات اإلنسانیة، مجلة الجامعة اإلسالمیة"،األولى مع الطلبة العادیین في محافظة عرعر

18)2 ،(758-804.  

 تربیة االطفال ذوي االحتیاجات الخاصة,). 2003عبداهللا ( ي،الشحومو  میادة الناطور،و  جمیل الصمادي،

  الكویت ،منشورات الجامعة العربیة المفتوحة ،1ط
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مقدمة االطفال ذوي االحتیاجات الخاصة (سیكولوجیة )  2007خلیل ( ،نوري والمعایطة مصطفى ،القمش

 دار المسیرة للنشر والتوزیع  –عمان  1, طفي التربیة الخاصة )

االطفال ذوي االحتیاجات  ةسیكولوجی) . 2010خلیل عبد الرحمن ( ،المعایطةو مصطفى نوري  القمش،

  ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة عمان االردن3ط, ,الخاصة مقدمة في التربیة الخاصة

دار المسیرة  ،قضایا وتوجیهات حدیثة في التربیة الخاصة .)2008مصطفى والسعایدة، ناجي ( ،القمش
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 الملحق األول

  اإلستبانة بصورتھا األولیة
  
  

 تحكیم استبانة

 .. وفقه اهللاسعادة األستاذ  الدكتور  الفاضل :..............................................

 دالسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ....... وبع
 

درجة تفعیل التعلیم الدمجي لدى مدیري المدارس الخاصة  بإعداد رسالة ماجستیر عن "ه قوم الباحثت
درجة تفعیل التعلیم الدمجي  حیث تهدف الدراسة التعرف إلىفي محافظة مأدبا  من وجهة نظر المعلمین" 

كما تهدف إلى معرفة درجة  ،من وجهة نظر المعلمین الخاصة في محافظة مأدبا ارس مداللدى مدیري 
  ).وسنوات الخبرة المؤهل العلمي,و  ،عمراختالف وجهات النظر باختالف متغیرات ( ال

. وقد من عدة فقرات تقیس مدى تفعیل التعلیم الدمجي ولتحقیق هذا الغرض تم تطویر استبانه مكونة
,أبدًا)لیكرت الخماسي كالتالي:  صممت وفقًا لتدرج  ,نادرًا ,أحیانًا ,غالبًا   (دائمًا

ونظرًا لما تتمتعون به من مكانة تربویة هامة وخبرة في هذا المجال، وألهمیة رأیكم السدید في    
بداء رأیكم حول عباراتها من حیث انتمائها  تحقیق أهداف هذه الدراسة، نرجو التكرم بتحكیم هذه االستبانه، وإ

  ناسبة الصیاغة اللغویة للعبارات.حور أو عدم انتمائها، ومدى مللم
  

  الباحثھ

  حنین محمود جمیل  محمد

  
  الرجاء كتابة البیانات التالیة:

  
    االسم

    كادیمیةالرتبة األ 

    جهة العمل

  

 المملكة األردنیة الھاشمیة

 وزارة التعلیم العالي

 جـامعــة الشرق األوسط

 كلیة التربیة
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  ) في المكان الذي یمثل إجابتك :√الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة یرجى وضع إشارة (

  أكثر من ثالثین سنة   (    )      أقل من ثالثین سنة (    )   :     العمر )1(

 دراسات علیا  (    )بكالوریوس  (    )دبلوم,كلیة مجتمع  المؤهل العلمي:   (    ) )2(

خمس سنوات_أقل من عشر سنوات                             (    ) أقل من خمس سنوات :   (    )سنوات الخبرة )3(

  فأكثر عشر سنوات (    )

   
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة
دقة الصیاغة اللغویة 

التعدیل  وسالمتھا
 المقترح

غیر  منتمیة
غیر  مناسبة منتمیة

 مناسبة

 البیئة المدرسیة .األول:  مجالال
یلبي مدیر المدرسة حاجات المتعلمین من ذوي  .1

  شتى أنواعھا.اإلحتیاجات الخاصة ب

     

یطور مدیر المدرسة نشاطات من شأنھا تنمیة شخصیة  .2

  المتعلم لتطویر جوانب التفكیر لدیھ .

     

  ینظم مدیر المدرسة نشاطات  تسھم في عملیة الدمج.  .3
     

یحرص المدیر على النمو المھني للعاملین لتفعیل  .4

  . التعلیم الدمجي

     

ات للمعلمین لمساعدتھم یفوض المدیر بعض الصالحی .5

  في تفعیل التعلیم الدمجي.

     

یوضح مدیر المدرسة للمعلمین أھمیة توظیف التعلیم  .6

  الدمجي في إثراء العملیة التعلمیة .

     

یأخذ مدیر المدرسة بآراء المعلمین الخاصة لتطویر   .7
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  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة
دقة الصیاغة اللغویة 

التعدیل  وسالمتھا
 المقترح

غیر  منتمیة
غیر  مناسبة منتمیة

 مناسبة
  وسائل التقنیات الخاصة بالتدریس .

ر والمراجع) التي تخدم یوفر مدیر المدرسة (المصاد .8

  المنھج المدرسي للتفعیل الدمج .

     

  
  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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 م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة
دقة الصیاغة اللغویة 

التعدیل  وسالمتھا
 المقترح

غیر  نتمیةم
غیر  مناسبة منتمیة

 مناسبة

 وأولیاء األمور  المجتمع المحليالمجال الثاني:
عملیة الدمج إلبناءھم من  أولیاء األمور بأھمیة یقنع  .1

  ذوي اإلحتیاجات الخاصة .

     

أولیاء أمور الطلبة ذوي االحتیاجات  یلبي حاجات .2

  في تعلیم أوالدھم. الخاصة

     

من ذوي  والدھممتابعة أعلى ء األمور أولیایحث   .3

  االحتیاجات الخاصة.

     

یعقد ندوات مع المجتمع المحلي تبین أھمیة الدمج  .4

  وكیفیة تطبیقة .

     

احتیاجات الطلبة ذوي ة لبییحث أولیاء األمور على ت .5

  ة.االحتیاجات الخاص

     

لدعم أولیاء أمور الطلبة ذوي  واضحةسیاسة  نىبیت .6

 تیاجات الخاصةاالح

     

 وسائل اإلعالمتبني سیاسة إعالمیة عن طریق ی  .7

لتوعیة المجتمع حول مفھوم ذوي االحتیاجات 

 الخاصة.

     

  
  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

  
..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  
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 م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتیجیات النظریة 

 تماعیةالبنائیة االج
دقة الصیاغة اللغویة 

التعدیل  وسالمتھا
 المقترح

غیر  منتمیة
غیر  مناسبة منتمیة

 مناسبة

 المجال الثالث: البرامج التربویة والتعلیمیة  لذوي االحتیاجات الخاصة
ً  عرفی .1 عداد البرامج التخطیط إلیتعلق ب المعلم فیما

 التعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة.

 
    

ذوي ل المعلمین لتنظیم برامج تربویة فردیةیوجھ  .2

 .االحتیاجات الخاصة

 
    

عداد البرامج إللمعلم على كیفیة تخطیط ادرب ی .3

 التعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة.

 
    

    وجد برامج تعلیمیة متكاملة تستخدم مع ذويی .4

 االحتیاجات الخاصة تراعي خصائصھم المختلفة.

 
    

حول الجھود  )الفنیة واألكادیمیة( نظم السجالتی .5

 المبذولة مع ذوي االحتیاجات الخاصة.

 
    

وإضافة وحدات أوفر الصالحیة للمعلم في حذف ی  .6

 تالئم ذوي اإلحتیاجات الخاصة . تدریسیة مقررة

 
    

وفر مرجعیة علمیة للمعلم لالستعانة بھا وقت ی  .7

 الحاجة.

 
    

صة لذوي المخص )الحصص والجلسات(نظم ی  .8

 االحتیاجات الخاصة.

 
    

  
  اقترح اضافة بعض الفقرات وهي:

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  
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 م

  
  الفقرات

مدى انتماء الفقرة 
الستراتیجیات النظریة 

 البنائیة االجتماعیة
دقة الصیاغة اللغویة 

 وسالمتھا
التعدیل 
غیر  منتمیة المقترح

غیر  مناسبة منتمیة
 بةمناس

غیر  منتمیة
غیر  مناسبة منتمیة

 مناسبة

 : وضوح دور المعلم وطبیعتهرابعالمجال ال
مھارات التعامل والتواصل الفعال مع ذوي یفعل  .1

 االحتیاجات الخاصة
     

2. 
  

دورات التدریبیة الخاصة بمعلمي ذوي یعقد 
 االحتیاجات الخاصة

     

لمعلمي فرصھ كافیة للتطور والنضج المھني  فروی .3
 التربیة الخاصة

     

      الحوافز المالیة التي تمنح لمعلمي التربیة الخاصة یزید .4

      وضح مسؤولیة كل فرد في فریق العملی .5

شخص وتحدید نوع االحتیاجات التربویة لذوي ی .6
 االحتیاجات الخاصة.

     

معلمي ذوي االحتیاجات الخاصة على الدراسات  یشجع .7
 یثة في ھذا المجالواألبحاث الحد

     

المشاركة على معلمي ذوي االحتیاجات الخاصة  یشجع .8
في وضع الخطة التربویة الفردیة لذوي االحتیاجات 

 الخاصة

     

مھارات فتح ملف خاص بكل طالب من ذوي  یتقن .9
 الحاجات الخاصة منذ االلتحاق بغرفة الصف.

     

خاصة لتزوید التقاریر الخاصة بذوي االحتیاجات ال یعد10
إدارة المدرسة وأولیاء األمور والمعلمین بمعلومات 

 ومالحظات عن تطور الطالب ذوي الحاجة الخاصة

     

 
  أقترح إضافة بعض الفقرات وهي:

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  
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 )2(الملحق

 كشف بأسماء األساتذة محكمي اداة الدراسة

  أسم عضو هیئة التدریس   التخصص عةالرتبة األكادیمیة / الجام
 ا.دهاني الطویل إدارة  تربویة أستاذ  / الجامعة األردنیة
  أ.د. سالمة طناش إدارة تربویة أستاذ / الجامعة األردنیة
 د. أنمار كیالني تخطیط تربوي  أستاذ / الجامعة األردنیة

 جبار البیاتيأ.د. عبد ال إدارة وقیادة تربویة استاذ / جامعة الشرق األوسط
 أ.د. غازي خلیفة  مناهج وأسالیب تدریس أستاذ / جامعة الشرق األوسط
 أ.د. محمود الحدیدي  مناهج وأسالیب تدریس أستاذ / جامعة الشرق األوسط
 أ.د.ابتسام مهدي  مناهج وأسالیب تدریس أستاذ / جامعة الشرق األوسط
  عمر الخرابشةد.أ.  إدارة تربویة أستاذ / جامعة البلقاء التطبیقیة

 د. محمد الجرادات  إدارة وقیادة تربویة أستاذ مشارك/ الجامعة الهاشمیة
 د.صالح عبابنة  أصول التربیة   أستاذ مشارك / الجامعة األردنیة
 د. عمر بطاینة  إدارة تربویة  أستاذ مساعد / الجامعة الهاشمیة

  د. لبنى انشاصي  التربیة الخاصة أستاذ مساعد / جامعة البلقاء التطبیقیة
 حسان شاهیند.  التربیة الخاصة أستاذ مساعد / جامعة البلقاء التطبیقیة
 د. حمزة العساف  تكنولوجیا تعلیم أستاذ مساعد / جامعة الشرق األوسط
 د. محمد بني مفرج  إدارة وقیادة تربویة  أستاذ مساعد / جامعة الشرق األوسط

  

   



77  
  

  )3(الملحق

 یةبصورتها النهائ اإلستبانة

  
 

  

  

  حضرة الزمیل/ ـة .........................................المحترم/ـة          

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ....... وبعد    
درجة تفعیل التعلیم الدمجي لدى مدیري المدارس الخاصة  بإعداد رسالة ماجستیر عن "ه قوم الباحثت

درجة تفعیل التعلیم الدمجي لدى  حیث تهدف الدراسة التعرف إلىمین " بمحافظة مأدبا من وجهة نظر المعل
كما تهدف إلى معرفة درجة اختالف وجهات  ،من وجهة نظر المعلمین الخاصة في مأدبامدارس المدیري 

  ).المؤهل العلمي , وعدد سنوات الخبرة و  ،عمرالنظر باختالف متغیرات (ال
. وقد من عدة فقرات تقیس مدى تفعیل التعلیم الدمجي مكونةولتحقیق هذا الغرض تم تطویر استبانه 
,أبدًا)صممت وفقًا لتدرج  لیكرت الخماسي كالتالي:  ,نادرًا ,أحیانًا ,غالبًا   (دائمًا

ونظرًا لما تتمتعون به من مكانة تربویة هامة وخبرة في هذا المجال، وألهمیة رأیكم السدید في    
بداء رأیكم حول عباراتها من حیث انتمائها تحقیق أهداف هذه الدراسة، نرجو الت كرم بتحكیم هذه االستبانه، وإ

   للمحور أو عدم انتمائها، ومدى مناسبة الصیاغة اللغویة للعبارات. 
                                                                                                 الباحثة:                                                                                                                    

  حنین محمود جمیل  محمد                                                                               

 المملكة األردنیة الھاشمیة

 وزارة التعلیم العالي

 جـامعــة الشرق األوسط

 كلیة التربیة
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  :البیانات األولیة

  :اسبة فیما یأتيالرجاء وضع عالمة (/)أمام العبارة المن

 ثالثین سنة  فأكثر (     )       أقل من ثالثین سنة (     )   عمر:ال

 دراسات علیا (     )        بكالوریوس فأقل  (     )المؤھل العلمي: 

  فأكثر 10 (        )  سنوات 10أقل من  -خمس سنوات (        )    سنوات 5أقل من  (      ) :عدد سنوات الخبرة

 

  الفقرة  ت
 درجة الموافقة

 أبداً  نادراً  أحیاناً  غالباً  دائماً 
 البیئة المدرسیة .األول:  مجالال

یلبي مدیر المدرسة حاجات المتعلمین من ذوي .1
  االحتیاجات الخاصة.

     

یطور مدیر المدرسة نشاطات من شأنھا تنمیة شخصیة .2
  المتعلم لتطویر جوانب التفكیر لدیھ .

     

  مدیر المدرسة نشاطات  تسھم في عملیة الدمج. ینظم .3
     

یحرص المدیر على النمو المھني للعاملین لتفعیل .4
  . التعلیم الدمجي

     

یفوض المدیر بعض الصالحیات للمعلمین لمساعدتھم .5
  في تفعیل التعلیم الدمجي.

     

یوضح مدیر المدرسة للمعلمین أھمیة توظیف التعلیم .6
  اء العملیة التعلمیة .الدمجي في إثر

     

یأخذ مدیر المدرسة بآراء المعلمین الخاصة لتطویر  .7
  وسائل التقنیات الخاصة بالتدریس .

     

یوفر مدیر المدرسة (المصادر والمراجع) التي تخدم .8
  المنھج المدرسي للتفعیل الدمج .

     

 وأولیاء األمور  المجتمع المحلي المجال الثاني:
عملیة الدمج إلبناءھم من  ولیاء األمور بأھمیة أیقنع .9

  ذوي اإلحتیاجات الخاصة .

     

أولیاء أمور الطلبة ذوي االحتیاجات  یلبي حاجات10
  في تعلیم أوالدھم. الخاصة

     

من ذوي  والدھممتابعة أعلى أولیاء األمور یحث  11
  االحتیاجات الخاصة.

     

تبین أھمیة الدمج یعقد ندوات مع المجتمع المحلي 12
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  الفقرة  ت
 درجة الموافقة

 أبداً  نادراً  أحیاناً  غالباً  دائماً 
  وكیفیة تطبیقة .

احتیاجات الطلبة ذوي ة لبییحث أولیاء األمور على ت13
  ة.االحتیاجات الخاص

     

لدعم أولیاء أمور الطلبة ذوي  واضحةسیاسة  نىبیت14
 االحتیاجات الخاصة

     

 وسائل اإلعالمتبني سیاسة إعالمیة عن طریق ی 15
ي االحتیاجات لتوعیة المجتمع حول مفھوم ذو

 الخاصة.

     

 المجال الثالث: البرامج التربویة والتعلیمیة  لذوي االحتیاجات الخاصة
ً  عرفی16 عداد البرامج التخطیط إلیتعلق ب المعلم فیما

 التعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة.
 

    

ذوي ل یوجھ المعلمین لتنظیم برامج تربویة فردیة17
 .االحتیاجات الخاصة

 
    

عداد البرامج إللمعلم على كیفیة تخطیط ادرب ی18
 التعلیمیة لذوي االحتیاجات الخاصة.

 
    

    وجد برامج تعلیمیة متكاملة تستخدم مع ذويی19
 االحتیاجات الخاصة تراعي خصائصھم المختلفة.

 
    

حول الجھود  )الفنیة واألكادیمیة(نظم السجالت ی20
 .المبذولة مع ذوي االحتیاجات الخاصة

 
    

وإضافة وحدات أالصالحیة للمعلم في حذف  یعطي 21
 تالئم ذوي اإلحتیاجات الخاصة . تدریسیة مقررة

 
    

وفر مرجعیة علمیة للمعلم لالستعانة بھا وقت ی 22
 الحاجة.

 
    

المخصصة لذوي  )الحصص والجلسات(نظم ی 23
 االحتیاجات الخاصة.

 
    

 بیعته: وضوح دور المعلم وطرابعالمجال ال
مھارات التعامل والتواصل الفعال مع ذوي یفعل 24

 .االحتیاجات الخاصة
     

25
  

دورات التدریبیة الخاصة بمعلمي ذوي یعقد 
 االحتیاجات الخاصة

     

      الحوافز المالیة التي تمنح لمعلمي التربیة الخاصة یزید26

      وضح مسؤولیة كل فرد في فریق العملی27
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  الفقرة  ت
 درجة الموافقة

 أبداً  نادراً  أحیاناً  غالباً  دائماً 
ع االحتیاجات التربویة لذوي حدد نویشخص وی28

 االحتیاجات الخاصة.
     

معلمي ذوي االحتیاجات الخاصة على الدراسات  یشجع29
 واألبحاث الحدیثة في ھذا المجال

     

المشاركة على معلمي ذوي االحتیاجات الخاصة  یشجع30
في وضع الخطة التربویة الفردیة لذوي االحتیاجات 

 الخاصة

     

تح ملف خاص بكل طالب من ذوي مھارات ف یتقن31
 الحاجات الخاصة منذ االلتحاق بغرفة الصف.

     

التقاریر الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة لتزوید  یعد32
بمعلومات ومالحظات عن تطور الطالب ذوي  المعنیین

 الحاجة الخاصة
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 )4(الملحق

 التعلیمكتاب تسهیل مهمة من جامعة الشرق األوسط لوزارة التربیة و 

  



82  
  

 )5الملحق(

 كتاب تسهیل مهمة من وزارة التربیة والتعلیم إلى مدیریات التربیة
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