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هـــــــــــــــــــــــداء  الإ

 أ هدي معيل املتواضع:

لهيام: ايه ابلإحسان اإ ىل الذلين قرن هللا عبادثه اإ  اإ

 "أ يم، أ يم، أ يم، أ يب".

 "زويج"و "أ بنايئ" من مجعتين هبم أ مسى و أ مجل معاين احلب و التقدير و دفء العائةل اإىل

 لك من اكن علينا حق أ ن هصلهم "أ قاريب" اإىل

 لك من مجعتين هبم أ مجل معاين ال خوة و الوفاء اإىل

 الرتبية والتعلميحاميل مشعل  اإىل

مهنم معاين الوفاء، الإخالص، و العمل يف سبيل خدمة ذوي الاحتياجات  اإىل اذلين ثعلمت

 اخلاصة "زمياليت"

 اإىل لك مسمل غيور عىل دينه
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 شكر وعرف ان

 ق ال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم:

 " من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"

 صدق رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم

علينا بنعمو و أشكره شكرا يليق بجاللو و كمالو، و نصلي و نسلم على نبينا    الحمد هلل الذي تفضل
 محمد صلى اهلل عليو و سلم الذي جاء باليدى و البيانات

  الف اضلة    األستاذة  أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني ووجيني من بعيد أو من قريب إلى  
تي أعطتني من وقتيا و جيدىا و علميا  الدكتورة "قوعيش مغنية" المشرفة على ىذا البحث و ال

ثر، ف ليا مني جزيل  و التي كانت لتوجيياتيا الصائبة و أرائيا السديدة أحسن األ الكثير،  الشيء
كما نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة    عان يجزييا عني خير الجزاء  اهللالشكر سائال  

كل من تفضل بمساعدتي برأي أو مشورة أو بتوفير الكتب و المراجع التي يتطلبيا    الموقرة و إلى
.البحث  

كما أشكر مديرية التربية و إدارة المدارس التي فتح لي أبوابيما إلجراء الدراسة الميدانية دون  
، و كذا إلى كل ذوي  أن أنسى أساتذة عينة الدراسة على مساعدتيم لي في إجراء ىذا البحث

،   تياجات الخاصةاالح  

  من كل زلل و خطأ.  و أخيرا ف اني أستغفر اهلل العظيم و أتوب إليو
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 ممخص:
 

 الخاصةةالتعمةي  اببتةدا ن و ةو داةت الت ايةذ ذوي اب تياجةات  أسةاتذ اتجاهةات  طبيعةةالتعرف عمى  إلى الدراسةهدفت هذه 
 ةتابع ابتدا ية ةادرس (31) عمى دراساتها البا ثة وأجرت ،ار مه التعمي  اببتدا نب العادية الادارساع الت ايذ العاديين فن 

 74ذكةةر و  34)اةةوه   العاديةةة لألقسةةا  أسةةتاذ (44)واقةةع ب  وأسةةتاذ  أسةةتاذ (343) العيوةةة أفةةرادوكةةان عةةدد  .اسةةتناو   لوبيةةة
 البا ثةةواسةتخدات ،  ،ت  اختياره  بطريقة اقصود  (اوثى71 ذكر و 34)اوه   الاداجة ألقسا فن ا أستاذ ( 74)و  أوثى(،

اعةد  اةن طةةرف  )  العاديةةةفةن الاةدارس  الخاصةةالتعمةي  اببتةدا ن و ةةو داةت ذوي اب تياجةات  أسةاتذ اقيةاس اتجاهةات 
ت ميةة  و التكةةرارات و  الوسةة  الا ويةةة هةةوالاتبةةع  اإل صةةا ن األسةةمو  أاةةا ،اسةةتعامه فةةن ذلةةه الاةةوهت الوصةة ن ،البا ثةةة (
لموتةةةا ت  البا ثةةةةوالت ميةةة  توصةةةمت  الاعالجةةةةوبعةةةد  ، spss18بابعتاةةةاد عمةةةى بروةةةاات  (ت)ابتجةةةاه واختبةةةار أ ةةةاديالتبةةةاين 
 التالية:

اع الت ايةذ العةاديين فةن الاةدارس  الخاصةدات الت ايذ ذوي اب تياجات  التعمي  اببتدا ن و و أساتذ اتجاهات  طبيعة -3
 ة.سمبي العادية

 الخاصةةالتعمةي  اببتةدا ن و ةو داةت الت ايةذ ذوي اب تياجةات  أسةاتذ اتجاهةات  ذات دبلةة إ صةا ية بةينفةرو   ب توجد-2
  . ر خبتعزى لاتنير ال العاديةاع الت ايذ العاديين فن الادارس 

 الخاصةةالتعمةي  اببتةدا ن و ةو داةت الت ايةذ ذوي اب تياجةات  أسةاتذ اتجاهةات  ذات دبلة إ صا ية بينفرو  ب توجد  -1
  التخصص.تعزى لاتنير  العاديةاع الت ايذ العاديين فن الادارس 

 الخاصةةالتعمةي  اببتةدا ن و ةو داةت الت ايةذ ذوي اب تياجةات  أسةاتذ اتجاهةات  ذات دبلة إ صا ية بينفرو  ب توجد  -4
 .الشهاد لاتنير  العادية تعزىاع الت ايذ العاديين فن الادارس 

 الخاصةةالتعمةي  اببتةدا ن و ةو داةت الت ايةذ ذوي اب تياجةات  أسةاتذ اتجاهةات  ذات دبلة إ صا ية بينفرو   ب توجد -7
 .والذين ل  يدرسوا الاداجة األقسا الذين درسوا بين قسا  ألاع الت ايذ العاديين فن ا

 ة:كممات المفتاحيال
  .الخاصةذوي اب تياجات  ،الدات الادرسن ، التعمي  اببتدا ن أساتذ ،  ابتجاهات
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Abstract: 

The study aimed to identify the nature of the teacher's trends toward the integration of 

students with special needs in ordinary schools with primary education, and the researcher 

conducted her studies on 13 primary schools in the state of Mostaganem. The number of 

sample individuals (141) was Professor and Professor (74) for ordinary sections of them (17 

male and 57 female), and (67) professors in the integrated departments (14 male and 53 

female), and female students with a study-grade level, who were selected by the same method. 

1. The nature of primary school teacher attitudes toward the integration of pupils with special 

needs with ordinary students is negative. 

2. There are no statistically significant differences between the attitudes of primary school 

teachers toward the integration of students with special needs with ordinary students due to 

the variable experience. 

3. There are no statistically significant differences between the attitudes of primary school 

teachers toward the integration of pupils with special needs with ordinary students in ordinary 

schools due to the variable specialization. 

4. There are no statistically significant differences between the attitudes of primary school 

teachers toward the integration of pupils with special needs with ordinary pupils due to the 

variable degree. 

5. There are no statistically significant differences between the attitudes of primary school 

teachers toward the integration of pupils with special needs with ordinary pupils in the 

sections between those who have studied the integrated sections and those who have not 

studied them. 

Keywords: 

Trends, school integration, special needs, primary education teachers 
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 قائمة المحتويات                                           

 الصفحة الموضوع
 أ ابهداء
   وعرفانشكر 

 ج بالعربية  امخص الب ث
 د امخص الب ث باإلوجميزي

 ه قا اة الا تويات 
 ي قا اة الجداو 
   قا اة األشكا  
   قا اة الا    

 34 اقداة
  مدخل الدراسة األول:الفصل 

 31 الب ث إشكالية
 27  الدراسةفرضيات 
 27 الاوضوع اختياردوافع 
 27 الدراسة أهداف

 27 الدراسة ايةأه
 24 لما اهي  التعاريف اإلجرا ية

   االتجاهاتالفصل الثاني: 
 13 تمهيد
 13  االتجاهاتأواًل: 
 13 ابتجاهات ا هو  -3
 13 أوواع ابتجاهات -2



 و
 

 12 اكووات ابتجاهات -1
 11  وظي ة ابتجاهات -4
 14  الوظريات التن فسرت ابتجاهات -7    
 17 أهاية قياس ابتجاهات -7
 17 ارا   تكوين ابتجاه -4

 17 التعميم االبتدائي ثانيًا: 
 17 تعريف التعمي  اببتدا ن -3
 14 وظي ة التعمي  اببتدا ن -2
 13 خصا ص التعمي  اببتدا ن -1
 43 غايات لتعمي  اببتدا ن -4
 43  أهاية التعمي  اببتدا ن -7
 43 أهداف التعمي  اببتدا ن  -7     
 42 اإلص  ات ال ديثة فن التعمي  اببتدا ن -4 

 47 أستاذ التعميم االبتدائي ثالثًا: 
 47 تعريف األستاذ -3
 44  اجابت إعداد األستاذ -2
 41  خصا ص األستاذ الكفء -1
 73 أستاذ التعمي  اببتدا ناها   -4
 72  األستاذ قو  و واجبات  -7
 71 اتجاهات األساتذ  -7    
 74 األستاذ الاتطور فن األقسا  الاداجةاقاييس  -4    

 77 خالصة   ال
  الدمج المدرسيالفصل الثالث : 

 74 تمهيد
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 74 الجذور التاريخية ل ركة الدات -3
 71 اوقف العمااء ان الدات -2
 73 تطور ا هو  الداتارا    -1
 72  تعاريف  و  الدات الادرسن -4
 71  أشكا  الدات -7
 77  شروط و اتطمبات الدات -7
 71  أهداف الدات -4
 73 فوا د الدات الادرسن لذوي اب تياجات الخاصة -1
 43 ابررات دات ذوي اب تياجات الخاصة -3
 42 ايجابيات و سمبيات الدات -33

 41 خالصة ال
  ذوي االحتياجات الخاصة الرابع:الفصل 

 47    تمهيد
 47 تعريف ذوي اب تياجات الخاصة -3     
 44 ف ات ذوي اب تياجات الخاصة -2    
 41 أهداف تدريس ف ة ذوي اب تياجات الخاصة -1    
 43 ذوي اب تياجات الخاصة ف ات براات -4    
 13 قضايا و اشك ت ذوي اب تياجات الخاصة -7    
 13  ة ذوي اب تياجات الخاصةاوهاج تدريس ف -7    
 12 تعريف اإلعاقة -4    
 11 أسبا  اإلعاقة -1    
 14 أقسا  ذوي اب تياجات الخاصة -3    

 33 خالصة ال
    :اإلجراءات المنهجية لمدراسة الميدانية الخامس الفصل               
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 333 تمهيد
 333 ابستط عية أوًب: الدراسة

 333 ابستط عيةأهداف الدراسة  -3
 332 لمدراسة ابستط عيةالاجا  الجنرافن  -2
 332 لمدراسة ابستط عية الاجا  الزاون -1
 332 ابستط عية طريقة الاعايوة واوص ات العيوة -4
 337 تصاي  وسا   القياس -7
 331 و و الدات الادرسن بستبيان اتجاهات األساتذ  الخصا ص السيكواترية -7

 337 ثاويًا :الدراسة األساسية 
 337 اوهت الدراسة -3
 337 لمدراسة األساسية والزاونالاجا  الجنرافن  -2
 337 األساسية خصا ص اجتاع الدراسة -1
 334 الدراسة األساسية عيوةطريقة الاعايوة واوص ات  -4
 323 األساسية أدوات الدراسة -7
 324 األساسية طريقة إجراء الدراسة -7
 327 فن الدراسة  األسمو  اإل صا ن الاتبع -4

   الفرضياتنتائج  و مناقشة عرض:السادسالفصل 
 324 تمهيد 

 324  الفرضياتعرض نتائج  .1
 324 اة اعرض وتا ت ال رضية الع

 321 األولىال رعية  عرض وتا ت ال رضية أوب: 
 313 الثاوية ال رعية عرض وتا ت ال رضيةثاويا: 
 312 لثةالثا ال رعية عرض وتا ت ال رضيةثالثا: 
 311 الرابعة ال رعية عرض وتا ت ال رضيةرابعا: 



 ط
 

 ll.  317 الفرضياتمناقشة نتائج 
 317 العااة وتا ت ال رضية اواقشة 
 314 األولى ال رعية وتا ت ال رضية اواقشة
 311 الثاوية  ال رعية وتا ت ال رضية اواقشة
 343 لثةالثا ال رعية وتا ت ال رضية اواقشة
 343 رابعةال ال رعية وتا ت ال رضية اواقشة
 344 الخاتمة

 347 االقتراحات
 344 المراجع
 374 المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي
 

 

 

 قائمة الجداول 

 رقم الصفحة العنوان رقم 
 103  س  الجوس ابستط عيةتوزيع عيوة الدراسة  11
 103  الخبر  س   ابستط عيةتوزيع عيوة الدراسة  10
 104  س  التخصص  ستط عيةابتوزيع عيوة الدراسة  10
و ةةةةةو داةةةةةت ذوي  اببتةةةةةدا ن اتجاهةةةةةات أسةةةةةاتذ  التعمةةةةةي  اسةةةةةتبيانيشةةةةةير إلةةةةةى أبعةةةةةاد  10

 لية (األو صور  ال) اب تياجات الخاصة
107 

اتجاهةةةات أسةةةاتذ  التعمةةةي  اببتةةةدا ن و ةةةو داةةةت الت ايةةةذ ذوي  اسةةةتبيانتوزيةةع فقةةةرات  10
  س  أبعاده واقاييسه ال رعية  اب تياجات الخاصة

107 

اتجاهات أساتذ  التعمي  اببتدا ن و و دات ذوي اب تياجات   بستبيانسم  التوقيط  10
 الخاصة فن الادارس العادية

108 

 109   ابجتااعنبعد الالداخمن بين ال قر  و  ابتسا وتا ت  سا   10
 110 الو سنبعد الالداخمن بين ال قر  و  ابتسا وتا ت  سا   10
 111 البعد األكاديانالداخمن بين ال قر  و  ابتسا وتا ت  سا    10
 112  البعد و الدرجات الكمية لماقياسالداخمن بين  ابتسا وتا ت  سا   11
 113 )ت( اختبار باستخدا صد  الاقاروة الطرفية بين ارت عن واوخ ضن الدرجات  11
 الت ايذ اتجاهات أساتذ  التعمي  اببتدا ن و و داتوتا ت  سا  ثبات اقياس  10

 عن طري  التجز ة الوص ية  ذوي اب تياجات الخاصة فن الادارس العادية
114 

 114 وتا ت قي  اعاا  أل ا لكرووباخ 10
 117   س  الادارس و الجوساألساسية عيوة الدراسة توزيع  10
 119  الخبر  التدريسيةتوزيع عيوة الدراسة األساسية  س   10
 120 التخصصتوزيع عيوة الدراسة األساسية  س   10



 ك
 

األساتذ  تبعا لطبيعة اتجاهاته  و و دات الت ايذ ذوي اب تياجات الخاصة توزيع  10
  اع الت ايذ العاديين فن األقسا  العادية

127 

 128 ت مي  التباين األ ادي ألداء أفراد عيوة الدراسة وفقا لاتنير سووات الخبر وتا ت  10
 130 ت مي  التباين األ ادي ألداء أفراد عيوة الدراسة وفقا لاتنير التخصصوتا ت  10
 132 الشهاد  ت مي  التباين األ ادي ألداء أفراد عيوة الدراسة وفقا لاتنيروتا ت  01

فن أبعاد اتجاهات أساتذ  التعمي  اببتدا ن و و دات الت ايذ ذوي  ال رو  01
اب تياجات الخاصة اع الت ايذ العاديين فن الادارس العادية لدى اجاوعة 

 العاديين، و اجاوعة األقسا  الاداجة باستخدا  اختبار)ت(

134 
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 قائمة األشكال

 

 رقم الصفحة العنوان رقم

 84 ذوي اب تياجات الخاصة أقسا شك  يوضح  11
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 قائمة المالحق

 

 رقم الصفحة العنوان رقم
اتجاهات أساتذ  التعمي  اببتدا ن و و دات  ل ستاار الصور  األولية   11

 الت ايذ ذوي اب تياجات الخاصة فن الادارس العادية
100 

أساتذ  التعمي  اببتدا ن و و دات الت ايذ  اتجاهات ل ستاار الصور  الوها ية  10
 ذوي اب تياجات الخاصة فن الادارس العادية 

101 

استجابات أفراد عيوة الب ث فن أدا  الدراسة الخاصة بال رضيات بة ت ريغ  10
SPSS 

164 

 100 اقرر وزاري لألقسا  الاداجة 10
 100 رخص إلجراء التربص 10
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 مقدمة:

لم تكنن عبةنة  نس  منم عنن  منااس عارنا ةبن ع عنا قنس عبةنة تبن م  نس اىنه عنن  اكنع عمن  قن    عاقةاإل إن

 مننم الع تعننل  ةننم  ةنن  عننن اننع ع  التماعننم عننل  إلنن  إعا ترنناتك  ىرننا   تيق مرننا    إعننا   إعكاا ننةالىئننة  

التغمن  عمن  ونم ةات الح نا   إلن   اان     حتناج  بن   الحا ات التعة  ة   التمم ع ة لر   الىئة عن الااه

 األعنعال  ن     قن ا  إلن لتظرنع  إعكاا اتن كاعنم ق عاتن     إعتنا  إلن عن عيكم   عشع  ةم  حتاج كن ل  

اوننة   ع لنن  عننن الع تعننل   ن  لنن   معننم هن تةبنن  ات اقننات الع تعننل  ننس ععاكنن       تحبنن  ة اننم 

ممة ة اح قم  ةم عا  حتا   ق   ع    س الع اعه الما  ة  ر  هعع اع عي  س ال قت العاقن  ح ث ة ه 

ة ئة  إل ا قتعام ةشكم ه مل عن  ي قةم ة  عة قؤ ء التالع     عح لة تمم عرم  س ة ئة هقع  عا تك ن 

 الما  ة ال عامة 

ات  ننة لمنن   همننةا  لمننم عننن هقعرننا قنن   نناءت ات اقننات النن ع  هن ( 5991)    اظننع المننع ا ي     نن ان

لالا ننا     البنن ع  عمنن  ا ا ننا   ننس ة ئننة النن ع    عحا لننة   ا متنن رمتنن   ع العمننا ا  ةنن ن التالع نن       ننا   

     عم  ت ا  ممة ات العماق  العم  لة التس تمعارم لىب ان الثبة ةالاىه    ب ان التش  ل عم  ا ا ا

اتنائ   إلن التيك ن  عنن  مال تن    قن  ت ونمت  إلن هن ال عامات التنس قن  ت  إ العغم عن هقع ة ق ا ال ع   

  عتااقاة

هن عننن  ا عنننن ال عامنننات  نننس الننن ع  ه انننحت هن قانننا    ائننن  ع  ننن    نننس ال  ااننن   إلننن   ااننن عك    نننع   

الع تمىة   عا  ى   ععم ة ال ع  ق   تت من  الم  ن  عنن العب عنات الماعنة الال عنة  األكا  ع ةا  تعاع ة   

 ( 5999ال ةاع عة  ) همات ترا  عغةة ع  عي الع اعه الما  ة  عاالتاى  قا   ا احرا  عارا 
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ح ث هن عاا همات   الع اعه الما  ة عن العب عات الاع ع ة لمعم ة ال ع    ب   اءت  كع  ق   ال عامنة 

عن ه م التحب    التمعف عم  ات اقنات همنات   التممن م ا ةتن ائس احن  التالع ن   ي ا حت ا نات ال اونة 

    اح  تبةم  ع رم  س الع اعه الما  ة

ات اقات همات   التمم م ا ةت ائس اح   ع  تالع     ي لت ال عامة الحال ة ع ا ع  عن ه م ق ا تاا  

قمم ق ا الةحث إل   متة  و م  ام    ا حت ا ات ال اوة عل التالع   الما   ن  س الع اعه الما  ة

ع  م ال عامة ال ي تاا لت     الةاحثة تب  م الةحث ح ث  ح  ت     إشكال ة الةحث     الفصل األول

ق ا الةحث   هقع ت    األق اف العع     ا ت اع  ا ل    كعا تم الت ع  إل  عا ات  الماعة   الىعع ة 

  لم عامةاإل عائ ة العىاق م   ك ا تم تح   عا    

   عك ااتن  ت اقاتا ح ث تعت اإلشاع  إل  تمع ف  اإلت اقات إل   ً  :  ت عقاا     ه الفصل الثانيأما 

    الاظع ات العىمع  ل   ق ام  هقع ت      ها اع   ظائى

 الح  ثة   إوالحات  وائو   هقع ت   هق ا        غا ات   ظ ىت     تمع ف التمم م ا ةت ائس ثاا ًا:   

   وائون   عراعن   حبنن      ا ةاتن   ات اقاتن     عبا  من   ننس إعن ا     ع ننا ت األمنتا تمع نف ثالثنًا: 

 الع ع ة  األقمام

ع قف الممعاء عا    ال   ع التاع   ة لم ع   إل تم الت ع  ح ث  الع عمسال ع  :  الفصل الثالثوتناول 

ا  اة اتن      شنع     عت مةات  هق ا ن     ائن    عةععاتن   هشنكال  عىر عن    تماع ن  ععاحم ت  ع عىر ع   

  ممة ات 
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تمع نف   ي ا حت ا نات ال اونة   إلن  اإلشاع ح ث تعت ا حت ا ات ال اوة    ي: الرابعالفصل  ام 

 ئات   ي ا حت ا ات ال اوة  هق اف ت ع مرم  ةنعاع رم  قانا ا  عشنكالت   ي ا حت ا نات ال اونة  

   ي ا حت ا ات ال اوة    معااق  ت ع مرم  تمع ف اإلعاقة  هقما

 ال را العت ع  المااوع  ألقم عاعة  الوة ةتب  م العاةل    الثالث الثااس الىوم عن كم   تم

 ا مت الع ة ال عامة ال      ت عقت ح ث الع  اا ة  لم عامة العار  ة اإل عاءات خامسال الفصل تاا م 

  ك ى ننة الم انة  ان ع  ال عانس ال غعا ننس الع نام تح  ن  ح نث  عنن   رننا العتةمنة العار  نة اإل نعاءات ةمنع 

 ا مامننن ة ال عامنننة الننن  ت عقنننت  ثنننم  الثةنننات الوننن   حمنننا    ع بنننة   رنننا العمنننتمعمة   األ  ات ا ت اعقنننا

  األ  ات  ع اترنننننا  عننننن ترا ا عائرنننننا   عكنننننان ال ونننننىس العنننننار   نننننس  العتعثنننننم العمنننننتمعم العنننننار  ةمنننننع 

  ننس العتةمننة اإلحوننائ ة األمننال   النن   ةاإلاننا ة ال عامننة ه اتننس ت ة نن    نن ات  كننع عننل   رننا العمننتمعمة

 اتننائ  عننع  إلنن  الةاحثننة   نن  ت عقننت  عامننتاا تاننعات   وننم ه ننع سللادس تبتبللرال الفصللل    ننس ال عامننة

 . ال عامة  عا ات اتائ   عااقشة تىم ع    ال عامة

 ةمنن  تبنن  م  عننل إل رننا العت وننم الاتننائ  ألقننم المننام ا مننتاتاج  تاننعات عاعننة ة اتعننة  عامننتاا  ا تتعننت

 . ا ع  ل عامات ع ا ت  تىتح التعة ي الع ام ت  م التس ا قتعاحات

 . عامترا إا ا   س الةاحثة عم را اعتع ت التس  العالح  الععا ل ع تمف عع  تم األ  ع   س
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 البحث: إشكالية. 1

ن  كقق   ك قق   س  إل جققو  يكققا  خلي قق  ألقق،  يرضن  يكققا    ىققز اج ا   إل حققو خلققا  س حققه و ت ا ى ققو    

      هد ي  ا    قلي ن أل  همحه و ت ا ى و   شوءت أ  يأى،  يه وء  ى واىي      يث   ص   ا   حال   

 قو  هقايكا  ص ي و حلي ون ا   ه ض هت ه ض أاجت   قصار أل، جو ق  أا أكرقر  ق    جا  ق      وويق  ا 

ا ه،  خىل     هو   جح ي   رق::   شقل: هأ ا عقت أا ألققد عوقا أا أكرقر  ق  أعوقوء ن يطلا عليت  إلعوق 

   حي )كو صقق م ا     قق   أا إعوقققوت ذه يقق )كو ىخل     قلقق، أا   ىا ققد   إلعوقققوت  قق   ا   هققو      ركقق  

اغيرهققو  قق   إلعوقققوتن ألوإل حققو   ه ققو كققو  حققايو أا   وقققو ي ققوا: أ  ي قققا ذ ىقققتن ا    21أا   صققه)،)

  13: 2006ن ا يد   حيد   ى ىع ه القوت إيجوهي  حا ء أل،  يحرة أا   احط    درح،  )

كري قق  صققدرت   ىشققري وت   ىقق، أكققدت  قهققم ألقق،   رعويقق   إ حققو ي    وققوت ألقق،  يققوة ه ققا هققذ   إي و ققو"ا     

 إ ققد ث   ىكو لقق ن ا  ىحقق ت د وققرة   رعويقق   ىشقق :    وققوت   قوهلقق   لققى لمن ا حققوه ت    ا ريققا   دا يقق  ألقق، 

نا 1948عققوم   إل حققو ي    ققو  ،   قققاا  ألققوإلعال ى)يققر ت جذريقق  ألقق، رعويقق  ذاج    ىيوجققوت   خوصقق ن 

  أكققد علقق   ققا     ققوا ألقق،    يققوة   كري قق ن ا  حققؤا ي     جى ققع 1959)  ط قق:    ققو  ،   قققاا   إلعققال 

   8: 2001آخرا نا  أل، رعويىت")أليا يت

   خوص  ه خىل  أ قا عهم  ا هقذ   قو    ىيوجوت ذاج كورارة  ل    ا   و حل  ذكر  أعال  جوء   د ج

خوصق  وق      درحق     وديق    قو  أقحومهاوع ىقد   ا ذ ك أيوو عل  غر ر   دا:      جز ور    ىهجىت 

  عل  ى  ي   دركوىهم هشك: جيدهذ     و  يحوعد 

ىلقك     ليق    ىق، ىىحقم هقو ىخطيط   قدقيا ا    ق ظمن ه يقث هقا  Alend    1990 اي ىهقر   قد ج  حق  

  جى وعيقق   ا  يكودي يقق يهققد  غلقق  ى لققيم   ىال يققذ ذاج    ىيوجققوت   خوصقق    جققزء  يكهققر  قق    هققر  ج 

  و      صا:    ودي 
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يقوقق، ذاج    ىيوجققوت  أ  وققرارة : أ    ققد ج ي  قق، Slanin  ا حققال ي ) Maddenك ققو يققرد  ققود )ا 

 ن)كيال قق، ي ر ققزم  إذ  اقققت   كق  ألقق،    ققد رس    وديقق   قع ىزايققدهم هو خققد وت   خوصقق  أطققا:  خوصق  

2008: 1   

ي دد كي ي  ألىح أقحوم خوص   ذاج    ىيوجوت جوء    ذجقر ر    ح    جز ور  أل،  ىم هد ي  ىجحيد   د ج

 13   ا ألققا :  1435ج ققودد  يا قق  عققوم  11وقق      درحقق     وديقق  ا   ققذج كققو   ققؤرخ ألقق،    خوصقق 

 ن ه يث ىكا  هذ   يقحوم ىوه    قطوع   ىرهي    اط ي  2014 ورس 

أقحقققو و  لقققى لم  08/04 ققق    ققققو ا   85م  حققق     قققودة ى قققىح هقققذ   يقحقققوم ه اجققق   رحقققا  يقققث ىقققم      

   لىك : هو ىال يذ   ذي  ي و ا  ص اهوت أل،   ى لم كو ىخل  ا   هىد وي    كي     ىخصص أل،    د رس 

   13: 2010 شن  حيو )ح د   در  إلعوق      ي و ا  ىأخر  

   قد ج يىركهقو   ىق،  إليجوهيق   ي ريكيق ن هو  ا وقد    ى قدة   ا يقوت ألق،:أل، در حقىت كااك در ح  شير اى   

 علق   صقا هم ألقرص ز دت كل قو  يخقرد   جا  ق  اعلق    هحقيط   إلعوققوت  يط قو: ذاج ى صقي: علق 

وقرارة  صقا:  علق     قد رس ىلقك ألق،   خوصق    ىرهيق    ل قا أكقد ك قو .  قد ج أر قوء  حقو دة خقد وت

 .خال قت      ذج يى ل ا    ىرهاج   هدي: ع     ظر ه)ض  حو دة ى لي ي  أدا ت عل     د جي   يط و:

  يط و:  دد عديدة ىطار ت  وألز  كو ت ىلك    د رس أل، ا    ل ي     در ء     ك:  إليجوهي    ىجوهوت

   Cook et all1991.199   د جي )

در حقق   ققا: ىجرهقق    ققد جن ههققد  إ قققوء  (Patrick .j. scholoss 1992)هوىريققك شققا از  جققرتك ققو أ

  واء  قد ج   ىال يقذ ذاج    ىيوجقوت   خوصق  ألق،    قد رس    وديق ن اأشقورت  ىقووج   در حق  إ ق  ىاصقي  

ذاج    ىيوجقوت   خوصق ن ا أ    لىال يقذ هو     ودهو  ث   ل ،   ى ليم   هىد و، هأ  يكا ا  أكرر ىقهال
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ذاج    ىال يقققذ  ىققق، ىطهقققا حيوحققق    قققد ج علققق  ىقهققق: ا  حقققوعدة  يقحقققوم    قققوديي  ألققق،    ىال يقققذيحقققوعدا  

     scholoss) ن 233: 1992)    ىيوجوت   خوص

    ل قي  ا  إ ق    رألق   ىجوهقوت  1995   حقر طقواجدر ح ) هي    در حوت   ،  هى ت هو د ج ن ا      

أكرقر ىققهال  لقد ج ألق،   إلعوقق   خوصق  ألق،   ققوهرة ا   رألق  أج ألوقوت     ىيوجقوت  ىال يذ   ا د قج ذاج 

   د رس    ودي ن اقد ىهي ت  ىووج   در ح  أ   ىجوهوت     ل ي  ا   ىال يذ   ا   د ج ىىحم هو حلهي ن ك و 

رقم    حقي    إلعوققوت  هحقيط  يليهقو   إلعوققوتىقهال  لقد ج هق،   إلعوقوت أكررأاو ت  ىووج    در ح  أ  

    38: 1995ن  حر طواج)  حلاكي    وطر هوت   وىج  ع    إلعوقوت

 أل، هيو    ى ليم أل و ي  إ     در ح  شورت هذ ا  ى، أ fremaan et alka   ا أ ك  ألري و  اىشير در ح 

   لى ققي   أا وقك  قع    قد جي   قور ق   ألط قو:   جى قوع، ا  حقلاك  يكقودي ،   ى صقي:  حقىاد ى حقي 

 طقرا  حقىخد م أه يق    در حق  أل،  د رس   ىرهي    خوص  ألق،   ا يقوت    ى قدة  ك قو أاوق ت  ىقووج هقذ 

 ك  وهج    ردي    ىرهاي    خطط كوحىخد م هو  ىيوجوت   خوص    وحه  ا ىخصص  ى لي ي  اأدا ت ى ليم

  (fremaan 2000 :3 -8) ج  د  هيو  أل،   ى لم  زيودة أل و ي  اذ ك  يط و:ن  ه ض

    ىق، هقدألت إ ق  أر ء    قدري  ا     ل قي    قا 2002ألق،   قس   ىجقو  عهقد   جهقور ا حق اد) ك و ذه  

هقي     در حق  اجقاد  ى قوا كهيقر د ج   ىال يذ ذاج    ىيوجوت   خوص  أل،    د رس    ودي ن أظهرت  ىووج

أر وهم ا إىجهوىهم   ا   ىال يقذ ذاج  ىأرير  يجوه، عل    در ء ا     ل ي  عل  أ  هر  ج   د ج كو    هو 

     885: 2004   ىيوجوت   خوص     لى قي  ههذ    هر  ج)أ  د عل،ن 

    ىيوجققوتعهققورة عقق  اوققع  يط ققو: ذاج صققر ت هققأ    ققد ج    ىقق، 2003حقق ر   خرشقق ، أشققورت  ا

ألقق، ألصققا: خوصقق   ل ققق   ققه ض   اقققت  أا  خوصقق  ألقق،    ققد رس    وديقق   ققع أقققر  هم ألقق،    صقق:    ققودج 
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 حقق   ققو ىحققىدعيت  وجقق    ط قق:  ققع ىقققديم خققد وت  حققو دة  قق  خققال: ألريققا  ى ققدد   ىخصصققوت ا إجققر ء 

   4-3 :2001ى ديالت  ىحهي: ألرص  جو هم ا ىقد هم)صو ح عهد  س هورا ن

 ق  علق    ىال يقذ هدألت إ ق    ى قر  علق  هقر  ج   قد ج    طهقق  هدر ح  أخرد :2004  خرش ، ا أىه هو 

  خوصقق  ألقق،    ققد رس    وديقق  ألقق،     لكقق     رهيقق    حقق ادي ن ا ىقيققيم  ققدد  جققوح ىلققك     ىيوجققوتذاج 

ى ىروقهون ا شق :  جى قع   در حق  ج يقع  قد رس   ه قي  ا   ه قوت    كا يق     ى،  هر  جن اى ديد    قهوت 

  خوصق ن ا     ىيوجقوت ق  ذاج  ىال يذ د ج  لا  يهلي  أل،     لك     رهي    ح ادي    ى، ىطها هر  ج  

     درح   له وت13   درح   له ي  ا)136   درح ن  هو )167ىكا ت    ي     )

 قق  هققر  ج   ققد ج    طهققق ن ا هققويخص   حققى ودتأ  كوألقق   إلعوقققوت قققد  در حقق    خرشقق ،يىوققح  قق    يققث

عدم  ا  حه   إلخ وا ا   % 84  إلعوقوت   هحيط ن ك و أ   جوح   د ج أل،   ظم    د رس هل)ت ه حه 

 إ قق  ى يققز ا ىاحققع  ققد رس   ه ققي  ألقق،   ققد ج  قور قق  ه ققد رس   ه ققوت  ىووجهققو ا ىشققيرقققطن أل %12   جققوح

   842 793: 2004  خرش ،ن)

  در ح     رأل  اجهوت  ظر     ل ي   ا: ى ليم ذاج    ىيوجقوت obeng. 2007أاه ج)أجرد  ا ك)ير 

    ل ققو ا   ل قق   أظهققرت  ىققووج 400  خوصقق  ألقق، صقق ا     درحقق  ألقق، غو ققون ىكا ققت عي قق    در حقق   قق )

د رس    وديق   ك قو  ظهقر   در ح  عدم ح ودة     ل ي   اجاد أط و:    ذاج    ىيوجوت   خوص  ألق،    ق

   ققققققق      ل قققققققي  عقققققققدم رغهقققققققىهم ألققققققق، ىقققققققدريس  يط قققققققو: ذاج    ىيوجقققققققوت   خوصققققققق  ألققققققق، %80حقققققققهىت) 

  (obeng, 2007 , 96)ألصا هم

 قققديرج ا   ل ققق،   ىجوهقققوت  ى قققر  علققق   هقققدألت إ ققق ا   ىققق،  :2009در حققق    قريقققاى، ا عهقققوس)ا  جقققد 

  خوص  أل،  ؤححوت   ى ليم    وم هحلط   ع و ن ا ىكا ت     ىيوجوت   د رس   ا   د ج   ىرهاج  ذج 

ىجوهوت  إحىهو    قيوس    حىخد م    ل ون اىم 183   دير  ا)47   حىجيهو   هم)230عي     در ح    )
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هق،: أللحق      قوار 05   وم ا   ى، ىكا ت       ى ليم  خوص  أل،     ىيوجوت  ا   د ج   ىرهاج  ذاج 

 لقد جن  ا  ه قد     حق،  لقد جن   جى قوع، دد  جو هون ا   ه د   ى لي ،  لد جن ا   ه قد   د ج   ىرهاج ا 

   قق هج   اصقق ،   ى ليلقق،ن ا ىاصققلت   در حقق  إ ققق    حقققىخد م لققد جن ا رققم    الز قق اه ققد   هيوقق     درحققي  

 قققث ا   ر هقققع ا ا   رو    ىقققووج   ىو يققق : اجقققاد ألقققراا هقققي      ل قققي  ا     ل قققوت علققق    قققوار  يد ة   رقققو ،

إ صقووي  ى قزد  حق ا ت   خهقرة هقي      ل قي   ا قوتن ا عقدم اجقاد ألقراا ذ ت د  ق  صقو ح     ل  خو س 

أألوقق:    ققا   ققد ج   ىرهققاج  قور قق    ىجوهققوىهم  خوصقق ن كو ققت     ىيوجققوت  ققا د ققج ذاج   ىجوهققوىهمألقق، 

    46 24: 2009عهوسن  قرياى، ا )  خوص     ىيوجوتي  لا   ع ذاج هو   ل ي    ذي    

    ىيوجققوتذاج   لىال يققذلقق    ى ققر  علقق   ىطلهققوت   ققد ج هققدألت   در حقق  ع  ن2012)ر حقق     طيقق  دا 

    ىيوجقققوتذاج    ىال يقققذ   خوصققق   يكرقققر أه يققق  ا ىقققا ألر  ألققق،    درحققق     وديققق   ققق  اجهققق   ظقققر   ل ققق،

    ل ققو ا 10    ل ققو ا  ل قق ن  قق هم)98  خوصقق  ا     ل ققي     ققوديي  هدا قق  قطققرن ا ىكا ققت    ي قق   قق )

     ل ققو ا   ل قق   قق    ل قق،   ى لققيم    ققوم   ققذي  يدرحققا 88  خوصقق  ا)    ىيوجققوتذاج   لىال يققذ  ل ققو 

صق    ىوه ق   قاز رة و  خ    ىيوجقوتذاج    ىال يقذ    وديي  أل،    د رس   ىق، ياجقد ههقو هقر  ج د قج   ىال يذ

صقق  و  خ    ىيوجققوتذاج  ىال يققذ قيققوس قوو قق   ىطلهققوت   ققد ج  ل  حققىخد م  ىرهيقق  ا   ى لققيم هقطققرن ا ىققم 

  خوصق  ا    قوديي  علق      ىيوجقوتأه ي  ا ىا ألر  أل،    درح     وديق  ا  ق  اجهق   ظقر    ل ق، ذاج 

طلهقققوت  درحقققي )إد ري ن ا  كو يققق ن ا  وديققق   رقققم  ىطلهقققوت  رىهطققق    حقققا ء ا جقققوءت هو ىرىيققق  كو ىقققو ،:  ى

     خوص  ا    وديي ن ا ه دهو  ىطلهوت  رىهطق  هو  قو لي  ألق،  جقو: ىرهيق    ىيوجوتذاج  ىال يذهأحر   

 ىال يقذ  خوص  ا    وديي ن رقم  ىطلهقوت  جى  يق ن ا أخيقر   ىطلهقوت  رىهطق  هو     ىيوجوتا ى ليم ذاج 

   290 -193: 2012   طي ن )  خوص  ا    وديي     ىيوجوت
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 دير ت ا   ل وت   ىرهي    خوصق  ا   ىجوهوت:هدألت   در ح  إ     ى ر  عل  ن  2014)در ح    جال دة

ا    ىاحققط ن ا    هىد ويقق    ر لقق     خوصقق   ققع    ققوديي  ألقق،    ىيوجققوت   ققوديي    ققا د ققج   طلهقق  ذاج 

 ت   ىيوجققققو  قققا د قققج ذاج    ىجقققو  قيققققوس   حقققىخد م   ققققديرة ا   ل ققق ن ا ىقققم 230ىكا قققت    ي ققق   ققق )

   ققق هج   اصققق ،ن ا ىاصقققلت  ىقققووج   در حققق  إ ققق  اجقققاد   حقققىخد م  خوصققق  ألققق،    قققد رس    قققوديي ن ا ىقققم 

هققققي     ققققدير ت ا    ىجوهققققوتإيجوهيقققق    ققققدد    ققققدير ت   ققققا   ققققد جن ا عققققدم اجققققاد ألققققراا ألقققق،   ىجوهققققوت

    155 :2014)  جال دةن    ل وت

أحققوىذة   ىجوهققوت  در حققوت  ققا:   ي ك  ققو أ   حققى ىج  قق   قق  خققال: هققذ    در حققوت   حققوهق    ققذكر أعققال ا 

،    د س    ودي    هم    ى يز هو يجوهي  ذاج    ىيوجوت   خوص  أل   ىال يذ  ا د ج   ى ليم   هىد و، 

 رس    وديق  هقأ  ى لقيم  يط قو: ذاج    ىيوجقوت   خوصق  ألق،    قد  إلققر را   هم  ق  ى يقز هو حقلهي  رغقم 

هقو   ىق، ي كق  د ج  إلعوقق ا  ىجوهقوت  قا:  اعيق  ا درجق    آلر ءك قو  خىل قت   ققاقهم ا ي ىهر  ققو  ق 

 أل،    د رس    ودي  

أ   ل قققس  قق  خققال: هقققذ    در حققوت    ىققووج   ىققق، أكققدت علقق  أ   لقققد ج ألا وققد كهيققرة ى قققاد  ي كقق  ا أيوققو

حققققا ء  قققق     ققققا  ،  ديقققق ذاج    ىيوجققققوت   خوصقققق     ققققد جي  ألقققق،    ققققد رس    و   ىال يققققذ يجوهيققققو علقققق  

   ققد رس    وديقق   قق   يقققث أ  أحقققوىذة ن كقققذ ك    ا وققد ى ققاد علقق   يكودي يقق أا   جى وعيقق  أا  خصققي   ش

  ى دي:  يجوه، أل،  ىجوهوىهم   إ    خر طهم ا  حوه ىهم أل، ع لي    د ج حا  يؤدج 

ألي قو يخقص د قج  هقذ     وق  علق  اه د ذكر هذ    در حوت ا  و جوءت هت     ىووج قو ت   هو ر  هدر حق  

د ج ذاج    ىيوجقققوت   خوصققق  ألققق، أليقققت  قحقققم خقققوص هقققأا:  ألىىقققوح  و م ا   قققذج كقققو ا يققق   حقققى)  حقققىاد

ا    ىهققوه، تجلهقق   ىقق،ا   2017حقق     طققراش خققديم هصققال  در   درحقق آخققذة ك  ققاذج   درحقق     وديقق  
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كققو  عققددهو  ىقق،علقق    ققه ض   هققو ا     قىصققرهقق:     هىد ويقق ألقق، كقق:    ققد رس     ققو يكقق   ذ ققك هأ ققت  ققم

   أقحوم  د ج  ا  ازع  عل   حىاد إقليم ا ي   حى)و م 06حى )

 يقث      ليق   هو رق   لقيقوم ههقذ    در حق    هى وم      ىووج    ى ص: عليهو      در حوت جوء    طالقوا 

 ى  قق: ك رجققع  هققذ    در حقق  ألقققد جققوءت أه يقق ن   ققت   ىاجققد در حققوت حققوهق  كريققرة عقق    ققد ج ألقق،   جز وققر

  ققا د ققج    هىققد و،أحققوىذة   ى لققيم  ىجوهققوت    ىقق، ى وا ققت  كريققر  قق     هى ققي    د رحققي   هققذ     اوققاع ا

ن   جى قققوع،  خوصققق  ألققق،    درحققق     وديققق ن ا   ىققق، ى وا قققت   ظ هقققو"   ىكيققق      ىيوجقققوت  ىال يقققذ ذاج 

  ىجوهقوت  رألق  ع   هو ر    قيوم ههذ    در ح ن  و دأل  خوص ن   ص اهوتن هذ       ىيوجوت شكالت ذاج 

   خوص  أل،    درح     ودي      ىيوجوت  ا د ج   ىال يذ ذاج    هىد و،أحوىذة   ى ليم 

 و ىم ذكر  ع     ىووج    ىاص: إ يهو أل،   در حوت   حوهق  ا  و ىصها إ يت در حى و    و ي  ىم  ا أل، واء

   رويح،   ىو ،:   ىحوؤ:طرح 

نمة  الجمميةا ا ا ااحجيااةاأ الةامةة مةال الجمميةا ما طبيعةة اجاااةاأ اتةاجال الجعمةيب اابجةناو   حة  

 العانية؟ األقتابالعانيين ف  

 ه، كوآلى،:    رعي  اى درج   ىحوؤ ت    تا 

    ىيوجوت   خوص   ع ىجوهوت أحوىذة   ى ليم   هىد و،   ا د ج   ىال يذ ذاج أل،  ه: ه وك ألراا -1

 ؟   خهرةى زد   ى)ير   ىال يذ    وديي  أل،  يقحوم    ودي  

ه وك ألراا أل،  ىجوهوت أحوىذة   ى ليم   هىد و،   ا د ج   ىال يذ ذاج    ىيوجوت   خوص   ع ه:  -2

  ؟  ىخصص يقحوم    ودي  ى زد   ى)ير   ىال يذ    وديي  أل، 
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ه وك ألراا أل،  ىجوهوت أحوىذة   ى ليم   هىد و،   ا د ج   ىال يذ ذاج    ىيوجوت   خوص   ع  ه: -3

   ىال يذ    وديي  أل،  يقحوم    ودي  ى زد   ى)ير   شهودة؟ 

ه ققوك ألققراا ذ ت د  قق    صققووي   ألقق،  ىجوهققوت أحققوىذة   ى لققيم   هىققد و،   ققا د ققج   ىال يققذ ذاج هقق:  -4

   ع   ىال يذ    وديي  أل،    د رس    ودي  هقي    قذي  درحقا   يقحقوم    د جق  ا   قذي     ىيوجوت   خوص

  ؟ م يدرحا 

 فرضياأ النراتة: -2

ىقىقققرح  اهو عى قققود علققق  ه قققض   در حقققوت   ىققق، ى وا قققت   قققد ج    درحققق،ن  قق  خقققال:   ىحقققوؤ ت    طرا ققق 

   هو ر     روي    ىو ي :

  ا د ج   ىال يذ ذاج    ىيوجوت   خوص   ع   ىال يقذ    قوديي  طهي    ىجوهوت أحوىذة   ى ليم   هىد و، 

   يجوهي   أل،  يقحوم    ودي 

 ا ي جز ع هو    رويوت    رعي    ىو ي :

   خوصقق   ققعد ققج   ىال يققذ ذاج    ىيوجققوت  جوهققوت أحققوىذة   ى لققيم   هىققد و،   ققاه ققوك ألققراا ألقق،  ى -1

      ىال يذ    وديي  أل،  يقحوم    ودي  ى زد   ى)ير   خهرة

ألقق، ىال يققذ ذاج    ىيوجققوت   خوصقق     ه ققوك ألققراا ألقق،  ىجوهققوت أحققوىذة   ى لققيم   هىققد و،   ققا د ققج -2

   ع   ىال يذ    وديي  ى زد   ى)ير   ىخصص    د رس    ودي 

  ققا د ققج   ىال يققذ ذاج    ىيوجققوت   خوصقق  ألقق،  ه ققوك ألققراا ألقق،  ىجوهققوت أحققوىذة   ى لققيم   هىققد و، -3

    د رس    ودي   ع   ىال يذ    وديي  ى زد   ى)ير   شهودة 



 مدخل الدراسة                                                           الفصل األول
 

26 
 

 مدخل الدراسة ولالفصل األ

ه قققوك ألقققراا ذ ت د  ققق    صقققووي   ألققق،  ىجوهقققوت أحقققوىذة   ى لقققيم   هىقققد و،   قققا د قققج   ىال يقققذ ذاج  -4

  قذي  درحقا   يقحقوم    د جق  ا   قذي     ىيوجوت   خوص   ع   ىال يذ    وديي  أل،    د رس    ودي  هقي  

   م يدرحا 

 ن افال اةجيار الم ض ع:-3

   خهرة    كىحه   لهو ر  كأخصووي    حو ي  عيودي   ع ذاج    ىيوجوت   خوص   -1

  ىيوجوت   خوص  أل،    درح     ودي   ذاج    ىجوهوت   د ج   واء عل   إ قوء -2

    ىيوجوت   خوص  ألرص    د ج أل،    درح     ودي     ح ذاج -3

 ااناف النراتة:-4

هو  درح    جز وري  ع  قوقي  د قج ذاج    ى ر  عل    ىجوهوت   ى، ي لكهو أحوىذة   ى ليم   هىد و، -1

    ىيوجوت   خوص  أل،    د رس    ودي  

د قققج   ىال يقققذ ذاج    ىيوجقققوت   ى قققر  علققق     قققراا ألققق،  ىجوهقققوت أحقققوىذة   ى لقققيم   هىقققد و،   قققا  -2

 ن   شهودة    ىخصص   خهرة ن   خوص  أل،    د رس    ودي   ع   ىال يذ    وديي  ى زد   ى)ير

  ى قققر  علققق     قققراا ألققق،  ىجوهقققوت أحقققوىذة   ى لقققيم   هىقققد و،   قققا د قققج   ىال يقققذ ذاج    ىيوجقققوت  -3

درحققا   يقحققوم    د جقق  ا   ققذي   ققم    خوصقق   ققع   ىال يققذ    ققوديي  ألقق،    ققد رس    وديقق  هققي    ققذي 

  يدرحا 

 اامية النراتة : -5

 أل،   جز ور ا    ى رل  أل،:    يد  ي    قليل       در حوت   در ح  هوعىهور أ هو ىهرز أه ي  هذ 
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   رأل  ا قع   د ج  ذاج    ىيوجوت   خوص  أل،    د رس    ودي   -1

   ىيوجققوت   خوصقق   ا د جهققم هو  درحقق      وديقق  ه يققث و  جى ع)ذاج هققيى ققوا:   ه ققث شققري   هو قق   -2

يشققك:   ققد ج   ىرهققاج احققيل  ى لي يقق   ر قق  ي كقق   قق  خال هققو زيققودة اىطققاير ا ى ايققع   خققد وت   ىرهايقق  

    قد    لىال يذ ذاج    ىيوجوت   خوص  ا    د     ركزي  ىقديم   خد وت   ى لي ي  

أكققدت علقق  قهققا:   ىال يققذ ذاج    ىيوجققوت   خوصقق  ألقق،    ققد رس رغققم   ىشققري وت ا   قققا  ي    ىرهايقق   -3

   وديققق  إ  أ    ا ققققع يهقققي  هأ قققت   ىاجقققد ققققا  ي  ىلقققزم  قققدر ء    قققد رس    وديققق  ا  يحقققوىذة أليهقققو هىقهققق: 

   ىال يذ ذاج    ىيوجوت   خوص  أل،  د رحهم 

 لممفاايب: اإلاراويةالجعاريف -6

   قا    اجهق  أا   حقو ه   الحقىجوه   قى لم عقلق، عصقه، ىهيقؤ أا   حق،  حقى د د هأ هقو ااجاااةاأ:  1

ا  درجق    ىق، يى صق:    حقىجوه   هقذ  ىحىرير   ى،   هيو  أل، ر از  ا ق  أا أا  اواعوت أا أشخوص

[  60-30عليهو  يحىوذ أل، هذ     قيوس   صارة  و هي     قدد   ألىر وق، )   ظقرج  وق      جقو:    

اىم قيقوس   ىجقو  عق  طريقا  حقى ورة   د ق   ق  طقر    هو رق  ا ى ىقاج [  إيجوه،  90 -61حله، ن    

   يكودي ،عل  رالر  أه ود:   جى وع،ن     ح،ن 

و ى وعقققق:   جى ققققوع،  ققققع  يخققققر كو  شققققورك  ألقققق،  ي شققققط  ه ا  ققققذج يقصققققد هققققت  :اااجمةةةةا  البعةةةةن  -1 1

ا  درجق    ىق، يى صق: عليهقو   جى وعيق  د خق:    درحق  ا خورجهقو   جى وعي  ا كذ ك ىكاي  عالققوت 

[ حقله، ن  27-9 يحىوذ أل، هذ    ه د   صارة  و هي     دد   ألىر و، )   ظرج  وق      جقو:    

 [  إيجوه،  46 -28   
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ع   كزيودة   رق  أل،     سن ا رووهم ى  ي: ك:   جا        حي نا  ذج يقصد هت   :ال فت  البعن -2.1

ن ا  درج    ى، يى ص: عليهو  يحىوذ أل، هذ    ه د   صارة  قو أ  حهم ا كذ  ش ارهم هوي   ا   حىقر ر

 [  إيجوه،  46 -28[ حله، ن     27-9هي     دد   ألىر و، )   ظرج  و      جو:    

ذاج    ىيوجقوت   خوصق  ا د جقت  ىاألير ألرص ى ليم   ط :  ق ا  ذج يقصد هت : البعن األكانيم  -3.1

ا  درجققق    ىققق، يى صققق: عليهقققو  يحقققىوذ ألققق، هقققذ    ه قققد   صقققارة  قققو هقققي     قققدد  د خققق:    درحققق     وديققق  

 [  إيجوه،  46 -28[ حله، ن     27-9  ألىر و، )   ظرج  و      جو:    

 ىا يد    حوا أج    ودي     د رس أل،   خوص     ىيوجوت ذاج  يط و: ى ليم ي  ، :المنرت  النم   2

  ق   يط قو: أققر  هم  قع   خوصق     ىيوجقوت  قذاج هيوق  طهي يق  ىقاألير ذ قك يىوق   ه يقث   ى لي ق،

   وديي ن األ، در حى،  قىصرت عل  هذ   إلعوقوت    اجادة ألق،  يقحقوم    د جق  ا هقم   ىخلق     قلق،ن 

 ن 21) ىالز   د ا    ىا دن 

  :المرحمة اابجناوية .. 3

  طار  يا:  ق    حق    طاري نه، أا:  ر ل      ر  :   ى ليم ىدام خ س ح ا ت ا قح   إ          

   ح     رو ي  ا   طار   رو ،      ح     رو ر  إ     ح     خو ح   هىد و،   يا   إ  

ه ققد رس    ر لقق  لققيم : هققم  يحققوىذة   ققذي  ي  لققا  ألقق، اظي قق    ى لققيم  ققدد از رة   ىرهيقق  ا  ى  األتةةاجال . 4
حقققا ء ألققق،  يقحقققوم    د جققق  أا  يقحقققوم    وديققق  ا    هقققر جي   حققق     در حقققي   ا يققق   حقققى)و م ن   هىد ويققق  
2018-2019  

ه يقث  ن  هقورىهم ا ققدر ىهم  ىطقاير اأحقو ي  أدا ت إ ق  ه وجق  أألقر د هقم ::ا ا ااحجيااةاأ الةامةة. 5
 ىكيق    حقيو ا     و يقو   ق  ذاج    ىيوجقوت   خوصق  أ  يكقا ا نىكا   قو ت قوهلق   لقد ج ألق،    درحق  

  أج ىىاألر أليت شراط   د ج   ى  يحىطيع    د وج  ع  يط و:    وديي  أل،    درح 
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 :تمييد

عرفتتتظرةظتتترذر اتتتليذذرالبيداتتتنحرالاأليتتتدالويرةالتتتارالتطاتتتلةرذاجرالاالينلوتتتلظرالبأل تتت راليولهتتتلظرةالتتتار ألتتتابوحر ار

 ارررفضوحرفيرالبمدالرسرالبدلدن ر،رفاكتةرنةاتلفرفتيرهتذالرالباوتادراليولهتلظرميدتددذرياوتنراتااكنرةالتارماال ت 

البةااتن ر الدرألليولهتليوحررمدنة ،رألةرااليىرةالار شألصر ار شنلءر أرى،رانيا  ريماكرالتفت  ضلنلر ارموف

عاىرمدىرملرنؤمةافرألنرانديقدافرفنن،رامدىررؤنيوحرالبذالينت ر،راعتفرطرنتعرمدرفت رايالدنتدراليولهتلظرالباتردر

ر.ن ماضاعرمدنفرنمكفرالبيةألؤرألدرو رالبيا  راالاايمرالرن ر جرداالحرالبدالفدرةالا

  االتجاىات : . والأ

 (:directionمفيوم االتجاىات ) .1

 المعنى المغوي : -1-1

(رالايوتتلمرم تتطاترمشتتيعرمتتفركامتت رالبووتت ر اركمتتلروتتلءرفتتيرباتتلفرالبدتتر رر10: 1999نتترىرالبدانتتدالر ر

الباوو :راهيرالبقألا رارشألوولرفيركتةرووت ر جرفتيركتةراوتنرالاتيقألاينرار أتذظرفنتن:رارةقتاة:راليووتظرنبنتكر

 جرياووظ،رافر  ةرالبيلءرفنوملراالا،رارياونرنبنن،رذه رنبننرارشتيءرماوتنرنذالرودتةرعاتىراووت راليونر

ر ارالبياونرندةيرالإل أللةرعاننرارالاهيملحرألن،رارالبمو رارالبطرنق رارالبق د.ر،االالدذ

ر: المعنى االصطالحي 2-1-

 نلر ارالهيململر حرغرضلرالايولمرهارما  ر ارمنةررالاخرةاألنلرااءركلفررر"(ر53:ر1992رالباللرثير   شلرر

 "نريألطرأليأهن راايولأل رمةلاأل 

الايولهتتلظرفتتيرعاتتتحرالبتتةاسرالاويمتتلعيرالااتتيددالدالظرالبمطااألتت ربما تتت ر"(ر24:ر2012كمتتلر شتتلررالبتتاالفير 

مدنف،رفويريمثةرالبماالفق ر ارعتدحرالبماالفقت رعاتىرما ت رمتل،ر جرةظتلحردالوتحرمتفرالبيقنتنحرالانوتلألير ارالباتاألير

 "باماالفق 
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نمثةراللب رمفرالاايددالدراايثلرذردالفعرالبمرءرةالارماضاعرمدنفر(رفلايولمررNewocombةناكم  ندر ر

اهتذالرالااتيددالدرنيتأثررألأألترذرالبمترءرامدلرفتنرالباتلألق ررهارالايددالدراايثلرذرداالفدتنرفنمتلرنأتصرهتذالرالبماضتاع

ر(.ر355:ر2001الاةرهذالرالبماضاعرااأللر ارننولألل االند،

ألتتتألدضر الايوتتتلمرهتتتاردروتتت رالبشتتتداررالانوتتتلألير ارالباتتتاأليرالبمتتتريألطر ف(رTherstoneارندتتتر ريراتتتياف 

ر(.ر212:ر1981البماضاعلظرالبانكاباون ر البدنااج،ر

(رالايوتلمرةالتارموةت رالبيتدرنسرهتيرمال تا رالاتيولأل رالبطلبت رالبمداتحرالانولألنت رار16:ر2000ا شلرراللمتد ر

البمريألتتت رألموةتتت رالبيتتتدرنسرارالبيتتتيرالباتتتاألن رذالظرع  تتت رألتتتألدضرالبماضتتتاعلظر ارالبماال تتت رالبةااتتتن رارالبيرألانتتت ر

  يدرضرعاننرفير ارذرمثنرالظرباظن .

 :أنواع االتجاىات .2

 (25:ر1995ماالح،):هةلكرعدذر ةاالعرب يولهلظ

كألنتررمتفررنذريدألتررالايولهتلظرالبوملعنت رعتفر رالءرعتددراالتجاىات الجماعية واالتجاىات الفرديةة: -2-1

 .البييريمنزرفرداًلرعفر أرر فرالدرالبمويمع،رفيرالنفرالايولهلظرالباردن رهي

نذريقتاحرالايولهتلظرالبماوألت رعاتىريأننتدرالباتردراماالفقيتن،رراالتجاىات الموجبةة واالتجاىةات اللةالبة: -2-2

ر.فيرالنفرالايولهلظرالبااألن ريقاحرعاىرمدلرض رالباردراعدحرماالفقين

فلايولمرالبقاجرهارذبكرالايولمرالبذجرنألقىر انتلرعاتىرمتررراالتجاىات القوية واالتجاىات الضعيفة: -2-3

رالبزملف،ر ملرالايولمرالبضدن رفنمكفربااردر فرنيأاىرعةنرألاواب .

ر

ر

ر

ر
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 :مكونات االتجاىات-3

(رنبىر فرالايولمرنيكافرعةدرالباردرانةمارانيطاررمفرأ ةريالعةرهذالرالباردر36:ر1996انشنررعانض  ر.

يكانةنرألمرالالةررا  ابول،راعةدملرنكافرالايولمرةلشولرألوذمرالبطرنق رنمرر ثةلءرألنوينرألدةل رهلرامقامليولرمع

رر:ث ثرهي

انيضتتمفركتتةرمتتلربتتدىرالباتتردرمتتفرعمانتتلظرندرالكنتت رارمديقتتدالظرار فكتتلررييداتتتعر المكةةون المعر:ةةي:–ر3-1

رألماضاعرالايولم،ركملرنشمةرملربدننرمفرالوجريياعرارالءريقألانربماضاعرالايولم.

رمالمدرالافرالبمكافرالبمدرفيرنبىرملرناي:ا در احر المدر

رندركنرالباردرالانلرارمدةانل.ركةرملالمدركات و المفاىيم: .ر

انق درألولرموماع رالبمالهنحرالبرالاأ رفيرعقةرالبارد،رفلبةلالن رالبمدرفن رب يولمرييكافرمتفرالمعتقدات:  .ر

ر ارغنررمرغاأل .مديقدالظرالباردرنزالءرماضاعر ارشيءرمدنفرا دريكافرهذمرالبمديقدالظرمرغاأل ر

ارهتتتتيرمتتتتلرنمكتتتتفر فرنيةألتتتتأرألتتتتنرالباتتتتردرأللبةاتتتتأل ربلأتتتترنفر ارنيا تتتتعرالداثتتتتنرمةوح  تتتتلبت،ردرالتوقعةةةةات: ج.ر

ر(.260س:

انايدةرعاننرمتفرأت ةرمشتلعررالبشتأصراررغألليتنرةالتارالبماضتاعرامتفرن أللبتنرالمكون العاطفي: ر-3-2

رعاننر ارةاارمرمةنر ارالألنر اركرهنربن.

رعاىرطلألعرالبدفعرارالبيالرنكرفيرالبولة رالباودالةيرب يولم"."(65:ر2003ارنؤكدرعألدرهلل 

رارنظوررفيرالاايولأل رالبدمان رةالارماضاعرالايولمرألطرنق رمل.المكون اللموكي: ر-3-3

 فرالبمكتافرالباتااكيرنريكتتزرعاتىرطتلألعرالااتيددالدربتدىرالباتردرباقنتتلحرر(12درس:ر،رأانات رارمالمتاد ار شتلرر

رمعراليولهلين.ألأفدلةر ارالايولأللظرمدنة ريياعر

ر

ر
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 :وظيفة االتجاىات -4

نرىركليزرأللفرالايولهلظريدألررعفرالبددندرمفرالباظلو رالبييريكاةوتلربااتردراليوتلمرماضتاعر ارظتلهرذرمدنةت ر

 نذريؤدجرعددرمفرالباظلو ررعاىرالبماياىرالبشأ يرارالاويملعيرارالبةاايرارنمكفرنوملبولرفيرملناي:

االةادلايتن،ررالنثريظوررالايولهتلظرمتفرأت ةر فدتلةرا  تاالةرالباتردنالددرالايولمرطرنعرالباااكراناارم،رر-1

طترعريدلماتنرمتعرالبةتلس،رركملريالددراااكرالباردرةالارماضاعر ارما  رمدنفرنومنركأمارردنةتنراعماتن،ر ا

 . ارةشلطن،ر ارةظرينرتفرالدر اروملعلظر ار مح

البوملعت ررةتلرمشتلألو رايولهتلظيالعدمرعاىرالبيكن رمعرالبوملع رالبييرندنشرفنول،رالنثريكافراليولهلير-2

 .البييرةدنشرفنول

فنتتتن،ررييتتتنترالبار تتت ر متتتلحرالباتتتردربايدألنتتتررعتتتفرذاليتتتن،رايالدنتتتدرهانيتتتنرامكلةيتتتنرفتتتيرالبمويمتتتعرالبتتتذجرندتتتنشر-3

االب مألتلاذ زالنايررفلايولهلظراانا رب ايولأل ربامثنرالظرالبألنون رالبمأياا ،رالتمررالبذجرنوةألنراللب رالاةدتزالة

 (.41:ر1993

("رياد رالايولهلظردارالرموملرفيرالبيداحراالتدالء،رفليولهلظرالبطاأل رمث رةالتار269:ر2004دذ  شلرروار-4

ةشتلطلظرمدراتن ر ارةالتارمدامتنوح،ر ارزم ووتح،ر اراليتىر ةااتوح،ريتؤثررفتير تدريوحرعاتىررملدذردرالاتن ،ر ا

 نةولزرالبمولحرالبيدانمن رالبمرغا رفنول".ر

عرالبشتتتأصرباال تتتاةرعاتتتىرالبمدرفتتت رالبمطااألتتت ،ربماالووتتت ركمتتتلر فرب يوتتتلمراظناتتت رمدرفنتتت رييمثتتتةرفتتتيردفتتت-5

 البميغنرالظرالبكثنرذرفيرعلبمن،ربنياالفعرمدن.ر

ياتتلعدرالايولهتتلظرفتتيريةظتتنحرالبدمانتتلظرالبدالفدنتت راالاةادلبنتت ،راياتتوةرعمانتت راليأتتلذرالبقرالرالظ ألادنلشتتي،رر-6

ر(.33:ر2017علمررم ات،

ر
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 :النظريات التي :لرت االتجاىات -5

 :البماارذرب يولهلظرةاردرمةولرملرناييدددظرالبةظرنلظر

 :النظرية اللموكية -5-1

البتتيداحراتتتاالءرربيااتتنرريكتتانفرالايولهتتتلظرايغننرهتتلرالاتتتيأدمظرهتتذمرالبةظرنتتت رالبمألتتلدترالبماتتتيمدذرمتتفرةظرنتتتلظ

متتفرالبألنوتت رافتتعر تتاالةنفررةظرنتتلظرالاريألتتلطرالبشتترطير ارةظرنتتلظرالبيدزنتتز،رفلايولهتتلظرهتتيرعتتلدالظرميدامتت 

شتتتأللعر الاتتتيولأل رميااتتتط رميدامتتت ،رانمكتتتفررالباللوتتتلظ.رفنتتترىر  تتتالل رهتتتذمرالبةظرنتتت ر فرالايوتتتلمالاريألتتتلطراالا

فرالاتيأدالح  تاررالبيدزنتزرالبااظتيرالإلنوتلألير ارالباتاأليرباالوتجرريكانةنرايددنانرأللايأدالحرالبيدزنزرالبااظي،راالا

دزنتتزريغننتتررفتتيرالبتتر جرةالتتارالبالوتت رالبيتتيركلةتتظر رنألتت رزمةنتتلرمتتفرالبيرالبمؤنتتدذر ارالبمدلرضتت رباتتر جرنتتؤدجرنبتتى

 (.21:ر2018الإلنولأليراألدندذرعفرالبيدزنزرالبااألي،راالفيرضاالر فريغننررالبر جرنؤدجرنبىريغننر رع اف،ر

 :"نظرية التوازن المعر:ي " ىايدر -5-2

ننولألنت ر ارريةطاعرهذمرالبةظرن رمفر فراليولهتلظرالتفترالدرالبةااتن رةالتارالنأترنفر ارةالتارالبماتلهنحربوتلرولذألنت 

عمانت رييطات رالبيوتلةسررهةتلكريتاالزفر ارعتدحريتاالزفرفتيرةاتعرالايولهتلظ،راالبيتاالزفااألن ،رابذبكرفقدرنكافر

ألتتنفركتتةرالبدةل تتررالبمكاةتت رباما تت ،راعتتدحراوتتادرالبيتتاالزفرنابتتدرضتتغطلرنتتدفعرةالتتاريغنتتررالايوتتلم،رالباتتردربدنتتنر

 (.228:ر1983ةزع ر ان ربا ةرالايولهلظرالبييرييةلفررعفرألدضولرالبألدض عألدرالهلل،

  :"ة المعر:ية " جرين ولدنظرية االلتجاب -5-3

االباتتاألن ،ررابيايتترضرهتتذمرالبةظرنتت ر فرالتشتتألصرناتتيونألافرمتتفرأتت ةرالبيألطتت ربتتألدضرالتفكتتلررالإلنولألنتت 

فرهتتتذمرالتفكتتتلرربوتتتتلر همنيوتتتل،رانمكتتتتفرالااتتتيدلة رألوتتتتلرفتتتيرموتتتتلةريغننتتتررالايولهتتتتلظ كةينوتتت ربايألطتتتت ،رراالا

متفرراتلب رمدنةت ريقتدحرنبنتن،رتفررناتيقألاولرالباتردفلاايولأل رالبمدرفن رييحرفيرضاءرمدلبوت رالبمداامتلظرالبيتير

البشأصربنسرموردرمايقألةرااأليربارالوةرالبييرنيدترضربوتلرفقتطربكةتنرنماتكرالبقتدرذرعاتىرالبياكنترراالبيالانتةر

 (.295:ر2001االبيقدنرراالبيقننحر أانا ،ر
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 :نظرية التعمم االجتماعي -5-4

فريداموتلنؤكدرعاملءرهتذمرالبةظرنت ر"رأللةتدارالراراالبيترزر"رعاتىر فر هتذالرنتيحرمتفرأت ةررالايولهتلظرميدامت ،راالا

التطاتتلةراتتااكومل،رانياالتتداالررةمتتاذجرالويمتتلعيرامتتفرالبماللكتتلذ،رفلباالبتتدالفرهمتتلر اضتتترالبةمتتلذجرالبيتتيرنالتتلكي

رمدوتتلرمةتتذرمرالالتتةرالبدمتتررالبمألكتترذ،رثتتحرنتتأييرداررالت تترالفرفتتيرالبمدراتت ر،رامتتفرثتتحرااتتلوةرالإلعتت حرالبمأيااتت 

 (.ر22:ر2018 ع اف،

اة التظررظرنلظرالبماارذرب يولهلظرياأصرالبأللالث رألأفركةرةظرن رعألرظرعتفراووت رةظتررراالدهتلامفرالبةر

يرنتلفرألتأفرالايولهتلظررألأفرهةلكرألدضرالبيشلألنرألتنفرالبةظرنت رالباتااكن راةظرنت رالبتيداحرالاويمتلعيرفتير ةومتل

ايدطنتنر كألترر تدرررالايولهلظرالبييرنرنتدهلرميدام ،رفيرالنفريرىرةظرن رالاايولأل رالبمدرفن ر فرالباردرنيألةى

مفرالاهيملحرانيألةىرالبقضن رالبييريالقعربنر كألرر دررمفرالبمكلا ،ر ملرةظرن رهلندررفيرىرألأفرالباتردردالومتلر

نألالثرعفرالبياالزفراالايالعرألنفراليولهلينرااااكنرا فرالايولهلظريقألةرافتعرالربيةلاتألولرمتعرالبألةتلءرالبمدرفتير

 .باارد

  :أىمية قياس االتجاىات -6

الداثتتنرفتتير جرر نتتلسرالايولهتتلظرنمكتتفرالبيةألتتؤرألمتتدىرازمتتفرالبيغنتتررالاويمتتلعيرالبمةيظتترعتتفرطرنتتعر  -

 .وملع رمفرالبوملعلظرعفرطرنعر نلسراليولهلظر فرالدرالبوملع 

الداثتتنرفتتير جررعتتفرطرنتتعر نتتلسرالايولهتتلظرنمكتتفرالبيةألتتؤرألمتتدىرازمتتفرالبيغنتتررالاويمتتلعيرالبمةيظتتر  -

 .درالبوملع وملع رمفرالبوملعلظرعحرطرنعر نلسراليولهلظر فرال

البأللالتتثرألمنتتلدنفررنمكتتفرالبيدتتر رعاتتىرمتتدىر تتال ر ارأطتتأرالبدرالاتتلظرالبةظرنتت رالبقلومتت ،ركمتتلر ةوتتلريتتزاد  -

الايولمرايكانةنراالايقرالرمراثألايتنرايالابتنرريورنألن رمأياا ،راألذبكريزدالدرمدرفينرأللبداالمةرالبييريؤثررفيرةشأذ

 (224ر:ر1990، مةاير.البارنعرايطارمرايغنرمرالبألطيءر ارالبيدرجر ا
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االب تتةلع رر نتتلسرالايولهتتلظربتتنرفاالوتتدرعمانتت رفتتيرمنتتلدنفرعدنتتدذ،رةتتذكررمةوتتلرمنتتلدنفرالبيرألنتت راالبيداتتنح  -

اذبتتكرنذالر ردةتتلريدتتدنةر اريغننتتررراالإلةيتتلجراالبد  تتلظرالبدلمتت راالإلعتت حراالبانلاتت راالا ي تتلدراالبالتتر راالباتتاح

رةاسرالبمروعاليولهلظرالبوملع رةالارماضاعرمدنف.

 االتجاه:مراحل تكوين ر-7

(ر فرالايوتتلمرموماعتت رمتتفرالبةزالعتتلظر ارالااتتيددالدالظرالبمكياتتأل ،رالبيتتير14:ر2009ارنةظتتررمالمتتدرارفتتلنز 

نياوتتنرالاتتيولأللظرالباتترد،رةالتتارماضتتاعرمدتتنفر،رارهتتيرثلأليتت رةاتتألنلر تتدرنمكتتفريدتتدناولر ارريغننرهتتل،ر جر ثةتتلءر

ريكانةولريمررألددذرمرالالةرارهيركلنيي:

باردرالبممنتزالظرالبألنونت رارني تر رألماوألوتلرارنكيات رأألترالظرارمداامتلظرالبيتيرندركرالالمرحمة اإلدراكية: .رأ

ريكافرألمثلأل رالإلطلررالبمدرفيربن.

  فيرهذمرالبمرالا رنيالعةرالباردرمعرالبميغنرالظرافعرالإلطلررالبمدرفيرالبذجرنكاةنرالمرحمة التقويمية:ر.ب

رعةول.

ألةاعن رع  يتنرالبمثنترالظرارعةل ترهلرةاتلذالرنقرررفنولرالباردرارن دررالبقرالررالبألصررالمرحمة التقديرية:.رج

كلفرالبقرالررماوأللرفلفرالباردرنكافراليولهلرماوأللرةالارذبكرالبماضاع،رارنذالركلفرالبقترالرراتلبأللرنكتافر تدركتافر

راليولمرالبأللرةالام.

 التعميم االبتدائي:ثانيا . 

ررتعريف التعميم االبتدائي:                                          -1

اتةاالظ(رر6-2(رهارةاعرمفرالبيدانحرالبذجرنياقلمرالبطاتةرأت ةرطاابيتنرالبميتأأرذ 54ر:1994ألفرالبحر ر شلر

رفيرالبمدالرسرالاأليدالون رالبييرياياع ركةرالبي منذريقرنأللر جركةرطاةرملرعدالرالبطاةرذجرالإلعل  رالبشدندذ.

ر
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رروظيفة التعميم االبتدائي: - 2

األيدالون رياد ردارالرهلملرفير جرمويمعرأللعيأللرهلرالباانا ر(رعاىر فرالبمدرا رال84:ر1988نةظررالبألن اجر 

التابتتىربايداتتنحرارالباتتألنةرالبيمونتتدجربايطتتانررارالبيالتتدنثراربوتتذالرنمكتتفريالدنتتدرالباظتتلو رالتالاتتن ربامدراتت ر

رالاأليدالون رعاىرالبةالارالبيلبي:ر

 يةمن رشأ ن رالبيامنذرفيرواالةألولرالبوامن ،رالباكرن ،رالبراالن رارالاويملعن . -

البار تت رباي منتتذرب ي تتلةرأللبألنوتت رالبكألتترى،رفلبمدراتت ريتتافرربوتتحرفر تت رالبيدتتر رعتتةرأألتترالظرنيلالتت ر -

 التفرالدرارالبشدا رارالتمحرالتأرىرعفرطرنعريولرألوحرارمدلرفوحرفييمددرالي لايوحراريياع.

عتترضرالبمشتتلكةرالبيتتيرياالوتتنرالبي منتتذرارغنتترهحراردرالاتتيولرارالبيدتتر رعاتتىرطتترعرالاوتتلرارالبتتيأاصر -

 األ رألإشرال رالبمدرانفرارالبماوونف.مةولرألطرعرمةل

البدمةرعاىريافنررألنو رالويملعن رذالظر اطراالفررمفرالبياالزفرارالاةضأللطرارنيحرذبكرعألررالتةظم ر -

ارالبضاالألطرالبييرنرالعنولرالبي منذرأليالعاوحرفيرالبمدرا ريالظرنشرال رالبمأي نفرارياونووحرارهذالر

 .نؤثررفيريكانفرشأ ن رمياالزة راانم رالويملعنلرارةاانل

يداندراريةمن ر تدرذرالبيامنتذرعاتىرعمانت رالبةقتدرالبدق ةتي،راريوتد رهتذمرالبدمانت رنبتىريااتنعرمتدركلظر -

البي منتتتذرالبدقانتتت رارالاويملعنتتت رارالبثقلفنتتت رالبدلمتتت ركمتتتلريشتتتودوحرعاتتتىرالبيدألنتتتررعمتتتلرهتتتاركتتتلمفرفتتتير

 البةاس.

ر

ر

ر
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نبتتىرمتتلراتتألعرمتتفراظتتلو رالبمدراتت رالاأليدالونتت رةوتتدر فرهةتتلكراظتتلو ر أتترىرمةوتتلرمتتلرهتتاررارأللإلضتتلف 

 الويملعيرارمةولرملرهاريرألاجرارةأي رهلرفنملرناي:

 الوظائف االجتماعية: (ر

(ر فربامدرات راظتلو رالويملعنت رعدنتدذ،رامتفرأت ةريدتددهلرهةتلريةاعتظر1:ر1979 ر  hadapنترىر

،رفوةتتتلكرمتتتفرنتتترىر ةوتتتلريقتتتاحرفتتتيرالبمويمتتتعرألإةيتتتلجر تتتاىرالبدمتتتةرفتتتيرالنرالءرالباناتتتناباون رالتتتاةرطألنديوتتتل

مأيا رالبمنلدنفرفيرألادرمتل،رارأللبيتلبيراتيؤدجرنبتىرنعتلدذرنةيتلجرعتلبحرننتدناباويرارثقتلفيرودنتد،رامتفر

ر. أ ةرنعلدذريازنعرالتفدلةرالاويملعن رألنفرمأيا رالبطألقلظر ارالبوملعلظرالبمكاة ربامويمع

ويملعنتتتت رالبيتتتتيرياتتتتدىرالبمدراتتت رالاأليدالونتتتت ربيالقنقوتتتتلرمتتتتفرأتتتت ةرةظموتتتتلرارمتتتفر هتتتتحرالباظتتتتلو رالا     

ر(76-75:رر2004ر،شراخر البيدانمن رهي:

 ةقةرالبيرالثربألونلةرالبةلشو .ر -

البيألانطرالبمديمدرفتيرمأيات رالبمتاالدرالبمدرفنت رارالبموتلرالظرالبمدراتن رالبميشتلألك ربي تألترمةلاتأل رباوتحر -

 البي منذ.

ويمع،راريةقنيتنرمتفرألدتضرالتمتاررالبيتيربتحريدتدرمةلاتأل رباالنتلذرالبيظونررالبألصرأللبيرالثرالبثقلفيربام -

 البمدل رذ.

يةانعرالبيالعةرالاويملعيرارالبياالندرألنفرمأيا رعةل ررالبألنو رالاويملعن ،رمفرأ ةر ورهلربمناةر -

 اراليولهلظرالبي منذرفيرألايق راالالدذرالا رفااا رالبمويمع.
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 رالوظائف التربوية:  -ب(

متتفرالألتترزرالباظتتلو رالبيرألانتت ربامدراتت رالاأليدالونتت رهتتيرماتتلعدذرالبيامنتتذرعاتتىرالبةمتتارالبميكلمتتةرمتتفررنفررررر

ومنتتتعرالبةتتتاالاليرالبواتتتمن رارالبدقانتتت رارالاويملعنتتت رارالاةادلبنتتت راربراالنتتت رنبتتتىر   تتتىرالتتتدريمكةتتتنرمتتتفر

ر درالينرارالايددالدالينرفيرهذمرالبمرالا رمفرالبيدانح.

ييريقاحرعانولرالبمدرا رالبوزالورن رالاأليدالون رفقدر  ترظرومنتعرالبتداةرارةظرالربوذمرالباظلو رالبولم رالبرررررررر

ألأهمن رهذمرالبمرالا رفيرالنلذرالباردرالبميداحرارعماظرعاىرالبةواضرألولرفأ صربولرمأللبغرضأم راهألتظر

 ولاتتتتحرربأدمتتتت رالبدرالاتتتتلظرارالبألالتتتتاثرفتتتتيرالبمنتتتتدالفرار لمتتتتظرألإعتتتتدالدرالبأطتتتتطربةشتتتتررالبمتتتتدالرسرالاأليدالونتتتت .

ر(.95:رر2001،

ررخصائص التعميم االبتدائي: -3

ر(ر فرمفر هحرالبأ لوصرالبييريمنزرالبيدانحرالاأليدالويرهي:12:ر2003نرىرالادغح 

  راتتةاالظرارألتتذبكرفوتتارنضتتمفر6يداتتنحرماالتتدرنذرنضتتمفربألطاتتلةريرألنتت رماالتتدذرنبزالمنتت ريتتداحراتتي ر)

متتتفرربامويمتتتعريرألنتتت ر لعدنتتت ركلفنتتت رارميكلماتتت رارياتتتلعدرعاتتتىرالبةمتتتارالبشتتتلمةربشأ تتتنلظرالتطاتتتلة

رواالةألولرالبمدرفن راالبيكةاباون راالبالركن .

 ارهارألطلألدنرالبماالدرارداالمنرأ ةراظراةاالظردافرعلوعرالارطردرنالقعردنمقرالطن رنودانراال دلر

رماماال.

 .البيدانحرالاأليدالويرمرالا ريموندن ريونئرالبيامنذربامرالا رالبيدانمن رالبماالبن ر 

 عفرمرالا ريموندن ريونئرالبميداحربامرالالةرالبيدانمن رالبيدانحرالاأليدالويرمرالا ر  نرذرةاألنلراهارعأللرذر

 البماالبن ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



 

40 
 

 ثانيالفصل ال االتجاهات

ررغايات التعميم االبتدائي:ر-4ر

 (.41:رر2000 رألفرالبح،ررالبغلنلظرمفرالبيدانحرالاأليدالويرفيرالبوزالوررهي:ر76/35نال ررالتمرر

 التطاتتتتلةرارالبمتتتتاالطةنفرارنعتتتتدالدهحربادمتتتتةرارالبالنتتتتلذرفتتتتيرةطتتتتلعرالبقتتتتنحرالبدرألنتتتت راريةمنتتتت رشأ تتتتن ر

 الإلا من رارالبمأللدترالبمشيرك .

 الكيال رالبمدلر رالبدلم رارالبيكةاباون .ر 

 .الاايولأل رنبىرالبيطادلظرالبشدألن رارالبددالب رارالبيقدح 

 .يةشو رالتونلةرعاىرال رالباطف 

 ألتتنفرالبمتتاالطةنفرارالبشتتدا رارنعتتدالدهحربمكلفالتت ركتتةر شتتكلةررياقتتنفرالبي منتتذرمألتتد رالبددالبتت رارالبماتتلاالذ

 البيار  رارالبيمننز.

 متةتريرألنتت رياتتلعدرعاتىرالبياتتلهحرارالبيدتتلافرألتتنفرالبشتدا رار تتنلة رالإلاتت حرفتيرالبدتتلبحرعاتتىر اتتلسر

 الاليرالحرانلدذرالتم .

 . يةمن ريرألن رييولا رمعرالقاعرالإلةالفرارالرنلينرالتالان 

ررأىمية التعميم االبتدائي: -5

(رألتلفرالبوزالوترراتدظربيطتانررةظموتلرالبيرألانت ،ربتذالرفقتدر دركتظرألوتذالر44-43:ر2000ار شتلررألتفراتلبح 

 همن رالبيدانحرالاأليدالويرأللعيأللرمرالبمرالا رالإلعدالدن ربيةمن ر درالظرالبيامنتذ،ربتذالرفقتدرذكتررمتفرأت ةر مترنفر

رهمل:

كتانفرارهتذالرالبمألتد رمتفرارنيضتمفرمولةنت رالبيرألنت رارالبير1976-04-16أليتلرنخرر76/67البمرااحرأوال:

مألتلدتردنمقرالطنت رالبيداتتنح،رفتإذالركتتلفرالبيداتنحرالقتلرمتتفرالقتاعرالبطاتتةرارالبيكتانفرالتعرمتتفرالقتاعرالبمتتاالطفر

البوزالوتترج،رفتتلفرهتتذالرالبالتتعرنيواتتدرمنتتدالةلرارأللبادتتةرفتتيرمولةنيتتن،ربتتذالرفقتتدر اتتسرالبيشتترنعرالبوزالوتترجرهتتذالر
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ألولرامفرمزالنلرالبيشرنعرالبمدراتيرفتيررالبالعرارودانرعاىرعليعرالبداب رارمفروما رالبيكلبن رالبييريشكة

 هذالرالبمندالفر ةنرودةرمولةن رالبيدانحرمطاق رفيرمأيا رالبمايانلظرارأل  رفيرالبماياىرالتالاي.

حرالبتتتذجرنشتتترعرنوأللرنتتت رالبيداتتتنحرفتتتيرالبوزالوتتترر1976-04-16أليتتتلرنخرر76/66ن تتتدالررالبمراتتتاحرثانيةةةا: 

رنتلرارعاتىرالبدابت رارارعاتىرابتيرالبيامنتذ،رنارأللبةاأل ربمرالالةرالبيدانحرالتالايراررغحر ةتنربتحرنكتفرنوألل

 فرالتألاال ركلةظرماياال ركيريايقألةرالبمدالرسرومنعرالتطالةرالبتذنفرفتيراتفرالبدرالات رارالتابنتلءرذاليوتحر

كتتلةاالرنشتتدرافرةاعتتلرمتتفرالإلوأللرنتت رالتدألنتت رالبماتتاط رعاتتنوحرياتتزموحرألياتتونةر ألةتتلووحرفتتيرالبمدراتت رألالكتتحر

االرفتيرووتلظرعدنتدذرمتفرالبتاطفرنألتلفرالبا تظرالااتيدملرجرارمالترامنفراالوألوحرالتألاجرارةظرالرتةوتحركتلة

رالبيدانح.

ارأل تتددرهتتذالرالبمراتتاحريوألتتررالبدابتت راتتاطلظرالبألادنتت رألتتإورالءرالبيألانتتغرعاتتىرماتتياىرالباانتت رمتتعركتتةر -

البيدالألنررالبضرارن راايقأللةرهذالرالبدددرمفرالتطالة،راريطا رمفرمدنررالبمدرا رالاأليدالون ر فرنقاحر

 ألتتةركتتةراتتة ردرالاتت ،ربألطاتتلةرالبتتذنفرنألاغتتافرالباتتفرالبقلةاةنتت رفتتيرالباتتة رالبدرالاتتن ررألدمانتت رالبياتتونة

 البمقألا .

ررأىداف التعميم االبتدائي: -6

كمتتتلر فرالبمدراتتت رالاأليدالونتتت رياتتتلعدرعاتتتىر ذكتتتلررالبتتتاعيرالبقتتتاميرفتتتيرالبألنوتتت رعتتتفرطرنتتتعرالاتتتيغ ةر -

 البمةلاأللظرالبقامن رمثةرعندرالبثارذرارالاايق ة.

يالعدرعاىرالبةواضرأللبألنوت رمتفرأت ةرةشتررالبتاعيرالب تالي،ركمتلر ةوتلرياتلعدرأللإلضلف رنبىر ةولر -

عاتتتىريأل تتتنررالبمويمتتتعرألأضتتترالررالاعيقتتتلدالظرالبالاتتتدذرارالبأرالفتتتلظرمتتتفرأتتت ةرنشتتترال رالبي منتتتذرفتتتير

 (.32:ر1999 يركي،ررمأيا رالبةشلطلظرالبمدران .
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 نادىرالبيدانحرالاأليدالويربيالقنعرالبددندرمفرالتهدال ر همول: -

 البيالعةرمعرالبدلبحرالبألروي.البقدرذرعاىر -

 نالعدرعاىرالاايق ةرالبمدةاجراركذالرالبثق رفيرالبةاسرارالاعيملدرعاىرالبذالظ.ر -

 يةمن رراحرالإلألدالعرارالبمأللدرذرارالبيةلفسرالبشرن . -

البقدرذرعاىريالقنعرذالينرارنةملءرشأ نينرارثقينرألمؤه ينرارالبياال ةرمعرغنرم،راركذالرماتلعدينرعاتىر -

 لعي.رالاايددالدربادمةرالبوم

مفرأ ةرملراألعرياأصرالبأللالث ر ةنرارنمكفريالدنتدر هتدال رالبيداتنحرالاأليتدالويرألمدتزةرعتفرطألندت ر

ةمارالبميداح،رار فرالبانلا رالبيرألان رالبميألد رفيرالبوزالوررأل  رفيرالبيدانحرالاأليدالويرييوادرمتفرأت ةر

هتدال رتوتةرمدلبوت رالبمووادالظرالبوأللرذرالبييريكافرب لبترهتذمرالبمرالات رمتفرالبيداتنح،راريرمتيرهتذمرالت

رااألنلظرارةقلوصرالبيدانحرالاأليدالويرارالبييرهيرةليو رعاىرنغالةرالبيكانفرالبدامي.

رر اإلصالحات الحديثة :ي التعميم االبتدائي:ر-7

نفرهذالرالإل  حرنددرالبثلةيرمفرةاعن،رألددرالإل  حرالبدمنتعرالبتذجرعرفيتنرالبمدرات رالبوزالورنت رفتير 

.رغنررالةنرنذالركلفرن  حرالباألدنةلظ،ر در ماينرفيرذرملرألدتدرالااتيق ة،راركلةتظرالتاتألقن ر1976اة ر

وتتتلرعاتتتىرفنتتتنربيأ تتتنةرالبمدراتتت رألمضتتتلمنةولرارنطلراليوتتتلرارألرالمووتتتل،رفضتتت رعتتتفردنمقرالطنيوتتتلرارالةايلال

البدااحرارالبيكةاباون ،رفلفرالإل  حرالبودند،يماننرظرا ر أرىرمريألط ر الالرأللبيغنرالظرالبييريدنشتولر

البتتأل درفتتيرالبموتت ظرالا ي تتلدن رارالبانلاتتن رارالاويملعنتت ،رالبةلومتت رعتتفرهتتذمرالبيغنتترالظ.ارعاتتىرهتتذالر

 البدلبح في بالل ةاالبيطاررال ييملشى البمةلهجركي عاى البيالانةلظ هذمرالإل  اللظرا ولءظالتالسر

 ازالرذرالبيرألنت ر.االبيداتنح البيرألنت  عاتاح فتي ودنتدذ ةظرنلظ اظوار البيكةاباويرارالبمداامليي فيرالبولة 

ر(.06:ر2017 ر) (الباطةن 
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ر:نبى دارنل يأضع  ةول أللبومادرا اريي   البمةلهجرالبدرالان   ف البدلبمن  أللبماام  عم 

ر.يطألنقول نطلر في ظرفن  .ريددن ظ1

رر.إلدرالجرمدلر رودندذ مضلمنةول يوةند.ر2

يدزنتزر  ا البيتاونوي البقتلةاف  الكتلح يقيضتنول  اريدتدن ظ  ارندرالجرايالننفرمدلر ، ظرفن  يددن ظ.ر3

رمةوون . الأينلرالظ

ار االبيتي الباطةنت ، البوانت  فتي يدزنتز البقنميررعاتى مفرالبولة  يريكز البيي البودندذ البمةلهج بذبكرولءظ

رامف االبألنو ، البالنلذ عاى االبالالظ الإلةالفراالبماالطة  البدلبميرالبميداعرألالقاع ألددهل عف يةا ةريةمنيول

رالبمةووير البولة  مف يريكز امل البماالد، ألنف البدمادجراالتفقي الاةاولح ينانر عاى البااااي البولة 

االبمقلرألت ر الاويملعن  البألةن  مف البمايااللذ البمقلرأل رأللبكالءالظ :همل  الاننف مألد نف عاى ارالبألندالغاوي

ر. البةاقن 

البمدراتير فتيرمطاتعرالبتدأاة الباطةنت  البيرألنت  متفر ألتةرازالرذ العيملدهتل يتح البيتي البمةتلهج هتذم وتلءظ

نبتىر االااتيرولع عتفرطرنتعرالبالاتظ الكياتل رالبمدتلر  بامتيداحرالاةيقتلةرمتف ييتنت كتلبيي2016/2017

فير امشلركين البميداح شأ ن  ألةلءعاىر البمةلهج هذم يركز كمل ، االبةقد البر ج ارنألدالء البيالانةراالبياكنر

رالبقاح.

هتذمر الريكتلز بدتدح ةظترال ، البالألق  البمةلهج في الباالردذ الاأي اظ اركذبكرولءظرتوةرمدلبو راريددنة

ر.البقلةاةن  البمرودنلظ عاى التأنرذ

 البكاتلءالظ أل ت  البكاتلءذ مركألتلظ عاتىركتة البيدامتلظ فتي البيركنتز البودنتدذ البمةتلهج ماتيودالظ امتف

رالبدرضن 

مامترالبيأرجر،رالبماال  رارالبقتنحر،البكاتلءالظرالبدرضتن رةوتدر البمةولج بونكا  ارأللبدادذ ، ارالباااكلظ البقنح

رالاةاولحرارالبةاقن رالبمطااأل .
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ر:ناي كمل (08:ر2017  ر) (الباطةن  فيرازالرذرالبيرألن   اردظ البثلةي مةلهجرالبونة اضع مفرداالعي

ر.رالبيكن رمعرالبمرودنلظ.1

ر.البدمادجراالتفقي الاةاولح البةاقن ربيالقنع البمقلرأل  .رالعيملد2

ر. رنت البدرضن رألشكة ارالبماال  راالبكالءالظر البقنح .رندرالج3

ر.رالبونكا رالبماالدذربومنعرالبماالدرمعرالايدملةرةاسرالبم طااللظ.4

ر.رنعلدذركيلأل رالبمةلهجرمرالعلذربمألد رالبالدالث .5

ر.رمةولجراالالدربايدانحرالاأليدالويرارألرالمجرمأياا .6

أللالثتتتت ر فر اتتتتألل راضتتتتعرمةتتتتلهجرالبونتتتتةرالبثتتتتلةيرهتتتتا:رالبيزالنتتتتدرالبتتتتدالوحربامدتتتتلر ،رارالبيطتتتتاررارياأتتتتصرالب

البيكةابتتاويرالبمياتتلرعرارمتتلريدرفتتنرالبدابمتت رفتتيرالبموتتلةرالا ي تتلدج،رارألتترازراللوتتلظرودنتتدذرفتتيرموتتلةر

رالبيرألن .

رر(رنفرمريكزالظرمةلهجرالبونةرالبثلةيرملرناي:23:ر2016ولءرفيرالباوة رالباطةن رإلعدالدرالبمةلهجر 

ر.رنفرالبيداحرعمان رألةلون ر،رنذريادىرمأيا رالتةشط رالبيدامن رنبىريالقنعرمامتراالالد.1

.رنفرالهيملحرالبونةرالبثلةيرأللبكالءالظرالبدرضن رنودربنرمولاراالضاللربايادنةرفيرنطلررالبكيل رالبماالد،ر2

دذرالباالالتتدذ،رعامتلر فريالعتتةرالبمتتاالدرفنمتتلرألنةوتلرنيواتتدرمتتفرأتت ةرالبكاتتلءالظرالبدرضتن ،رارمتتدىرناتتولحرالبمتتل

رفيريالقنعرالبكالءذرالبشلما رباملدذرالتأرى.

.ركملرالعيمدظرمألتد رالبشتمابن رألتنفرالبمةتلهج،راريالقنتعرالبألدتدرالبمةوتلوي،رارهتذالرارنظوتررعاتىرماتياىر3

البونكات رارالبي تمنحرفالاتت ،رارنةمتلرنظوتترر نضتلرمتتفرأت ةرالةاتولحرفتتيريقتدنحرماليانتتلظرالبمتاالد،رارذبتتكر

ربم مترألشكةرميولةس.اليىرنياةىريالقنعرالبكالءالظرارال

.ر ةاظرمةلهجرالبماالدرنبىر رألد رموتلاظ:رموتلةرالباغتلظ،رموتلةرالبمتاالدرالاويملعنت ،رموتلةرالبداتاحرار4

رالبيكةاباون ،رمولةرالباةافرارالبثقلف رارالبرنلض .
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كمتتتلر تتتةاظرالبيرألنتتت رالإلاتتت من رارالبيرألنتتت رالبمدةنتتت رفتتتيرموتتتلةرالبمتتتاالدرالاويملعنتتت ،رارنذالرعامةتتتلر فرالباغتتت ر

مفرالباغلظرالتالان ،راليضالظربةلرألدنونت ر فريكتافرالباغت رالبدرألنت رمالتاررالتاتلسرالبتذجريةضتاجررالبدرألن 

الابنرملديلفرالويملعنيلف،ردافر فرةغاةرالبولة رالاويملعيرباغ رارالبذجراضالينرألالاثرعاحرالاويملعر

ر(44:ر2018،مالمادجر الباغاج.

دجرباكاتتلءالظرالبشتتتلما ريالقنقتتلربمامتتتتراربقتتدررالعتتظرمةتتتلهجرالبونتتةرالبثتتلةيرمألتتتد رالبيتتدرجرارالاةاتتتولحرالبدمتتار

البيأرج،رمعرندرالجرالبقنحرارالبما  رارالبكالءالظرالبدرضن ،رارنيواىرالاةاولحرالبدمادجرفتيرمةوتلجرالبمتلدذر

الباالالتتدذرمتتفرأتت ةرالبي تتاررالبيةتتلزبيرفتتير تتنلغ رالبكاتتلءالظ،رالةط  تتلرمتتفرالبكاتتلءذرالبشتتلما ربامرالاتت ،رثتتحر

ا ربااتتة رالباالالتتدذركاتتلءالظرأيلمنتت رمةلاتتأل ربمنتتلدنفرمدرفنتت رالبطتتاررفلباتتة ،ركمتتلريةألثتتعرعتتفرالبكاتتلءذرالبشتتلم

مالددذ،راريكافرمالةريروم رنبىراضتدنلظريدامنت رإلراتلءرالبماالرد البمدرفنت رارالتدالونت (رارياظناوتل،رثتحر

ندملجرمركألليولرفيراضدنلظربيداحرالإلدملج،ا اارنبتىرالباضتدن رالإلدملونت رالبيقانمنت رفتيرةولنت رمرالات ر

ر ،طار(.ررريدامن  مقطع،رف ة،اة

  االبتدائي: التعميم ألتاذ .ثالثا

 :األلتاذ تعريف -1

  ةن: مةول بألايلذ ميدددذ يدرنالظ (هةلك17،ر1973 شلررمدكار 

 ةقة عاىراالبقلوح االتالاي التاة البدلمة اها ، البمويمع في البيدانح برالب  البمةاذذ التووزذ مف وزء -

 البمدرا . ضمف ذبك انيح البمويمع،  ألةلء نبى االبأاقن  البدامن  االبمدلر  البمدااملظ

 ألوحرفإالالان البي منذ ألنف ا ألنةن البيالعان  البد    ياثنع م در  هح (ر"ها91:ر1982 شلررنااللعر 

 ممتل عةتدرالبي منتذ البضتد  ا البقتاذ ةقتلط كشت  عاتي البكألنترذ البقتدرذ بدنتن فلتاتيلذ متةوح، كة النلذ نثرج
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ري ترفن"  اتألل  عاتىرالبا تا  ا البيامنتذ اتااك فوتح عاتي  لومت  مثمترذ ألطرنقت  مدتن البيدلمتة عاي نالعد

ر(.214:ر1981 البدااج،ر

هتتتارالكألتتتررمتتتدأ ظرالبدمانتتت رالبيرألانتتت رار أطرهتتتلرألدتتتدرالبطتتت  رارمكتتتلفر(.99:رر1982 نتتترىرالبداناتتتير

رالتايلذرفيرالبةظلحرالبيدانميرنالددر همنين.ر

عرالبد  تت رالبيالعانتت رألنةتتنراألتتنفر(ررالتاتتيلذرعاتتىرالةتتنر هتتحرم تتدرربياثنتت7:ر2002كمتتلرندرفتتنرالبدااتترج 

ي منذمرفإالالانرألوحرنثرجرالنلذركةرمةوحرفلتايلذربدنتنرالبقتدرذرعاتىركشت رةقتلطرالبقتاذرارالبضتد رعةتدر

البي منذرمملرنالعدرعاىرالبيدلمتةرألطرنقت رمثمترذر لومت رعاتىرفوتحراتااكرالبيامنتذرارالبا تا رعاتىر اتألل ر

ري رفن.

رالويرالبيلبي:مفرأ ةرملراألعرنمكفريقدنحرالبيدرن رالإلورر

هارذبكرالبشأصرالبذجرنقاحرألإعدالدر ونلةرالبمايقألةرفوتارمكات رأليرألنت رالبي منتذراريداتنموحرار التايلذ-

يا تتنةرالبمدتتلر رنبتتنوحرأللبطرنقتت رالبيتتيرييةلاتت رارماتتياىرياكنتترهحرارهتتارالبماتتواةرعتتفر نتتلدذرارياونتتنر

رالبي منذرةالارالتفضةرارالتالاف.

ارمتتفرالبيدرنتت رياأتتصرالبأللالثتت رالتاتتيلذرألأةتتنرهتتار هتتحرعة تترربةوتتلحرالبدمانتت رالبيدانمنتت رفوتتارالبتتذجرررررر

نقادرعمان رالبيداحرارنؤثررفنولرارهتارالبماتواةرعتفرالمتةر عألتلءرالبيتدرنسرارميطاألليتن،ررارالبيتأثنررعاتىر

رنبىريكانةول.مدىرالكيال رالبيامنذرباأألرالظرارالبمدلر رارالبمولرالظرارالبماال  رالبييريادىرالبمدرا ر

ر

ر

ر
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 مجاالت إعداد األلتاذ:  -2

ر(رنيالددرنعدالدرالتايلذرأللبمولاظرالبيلبن :ر136:ر1996نرىررالألت 

 اإلعداد األكاديمي -2-1

ارنوتتتد رنبتتتىريزانتتتدرالبيامنتتتذرألأالاتتتنلظرالبمتتتاالدرالبيتتتيراتتتنقاحرأليدرناتتتولركلباغتتت رالبدرألنتتت ،رالبرنلضتتتنلظرار

ماتتياىرالبمرالاتت رالبيتتيراتتنقاحرالبمداتتحرأليدرناتتول،ررفةوتتلحرالبيتتلرنخ...البخرارنالتتددرماتتياىريقتتدنحرالبمدتتلر رأل

التايلذرفيريا نةرالبمدلر رارالبمدااملظرنبىري منتذمرمتريألطرألمتدىرنبولمتنرألوتذمرالبمدتلر رارالبماتلهنحر

ارالبالقتتلوعرالبدامنتت رالنتتثريتتريألطركالنتت رالتاتتيلذرالريأللطتتلراثنقتتلرألمقتتدالررمتتلرال تتةرعانتتنرمتتفرمدرفتت رعامنتت ر

 دطنن.ميطارذرافرفل درالبشيءرارن

 اإلعداد التربوي الميني:  -2-2

(رفتتتتيرهتتتتذالرالبولةتتتت رنبتتتتىريزانتتتتدرالبي منتتتتذرمتتتتفر ألتتتتةرالتاتتتتليذذرألتتتتلبأألرالظرار81:ر1993انوتتتتد ررالشتتتتدر 

البمدااملظرالب زم ربةولالوحرفتير دالءرموتلموحرالبيرألانت راررفتعركاتلءاليوحرالنتثريريكتزرهتذمرالبتدراسرعاتىر

ياليانتتنرمتتفرعةل تترركلبيامنتتذرارالبمةوتتلجرارالبمتتاالدريمكتتنفرالبي منتتذرمتتفرمدرفتت رالبدمانتت رالبيدانمنتت رارمتتلر

البدرالاتن ر"نفرالإلعتدالدرالبموةتيربايتتدرنسرهتارالكياتل رالبمدرفت رالب تتالنال رارالبموتلرذرالبدلبنت رالبيتيرناليلووتتلر

رالبمايقألةرفير  اةرموة رالبيدرنسرار اضلعولرار البنألولرالبمةشادذر.

 اإلعداد الثقا:ي: -2-3

ارنوتتيحرهتتذالرالبولةتت رأليزانتتدرالبيامنتتذرالبمتتيداحرألمدتتلر رناليتتلجرنبنوتتلرألوتتد رالبيدتتر رعاتتىرنطتتلررالبثقتتلفير 

بامويمعرارفاااينرارنكالألنراليولهلظريدانمن رارعامن ،رارنط عتنرعاتىرالبمتاراثرالبثقتلفيربامويمتعرار

عاىرذبكرالنفر لةريرالثنربنكافرماالطةلرماواارعفرالبالالظرعاىرالبيرالثرارةقانربألونلة،رار در كدررالشدر
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"رداررالتايلذربنسرفقطرةقةرالبمدرف رمفرالبكي رالبيتيرنوت ر فرنقتاحرألوتلرارمتفر كثتررهتذمرالتداالرريمنتزالر

ر(.65:ر2015دارمركم درررونايرباثقلف رالبدلم رارالبدامن ر رعةل ،ر

رالرفتتيرنفرالإلعتتدالدرالبونتتدربألاتتيلذرنيالقتتعرمتتفريكلمتتةرالبواالةتت رالبث ثتت رالباتتلألق رنار فرهةتتلكريالايتتلركألنتتر

ر.يالقنعرةيلوجركةرولة رارهذالرالبيالاظرنالدثرالا ردرو رالهيملحرالبمكاةنفرارمنةرالبي منذربامكاةنف

 الكفء: األلتاذ خصائص -3ر

 البمرألتاف التددر تد ا, اوتن  كمتة عاتى دارم نتؤدج اليتى البشتراط متف موماعت  البمداتح فتي ييتاالفر  ف نوت 

عاتىر نوت  البيتي البمدتلننررمتف موماع  ضألط يح البيرألن  عاح ا البةاس عاح يطار بكف ا, البقدح مةذ ألدضول

 ناي:رمل البأ لوص ياك ألنف امف هذالر، بي منذم  داذ فوا ، ألةولح موةين نزالاة اليى ألول نيميع  ف البمداح

  (61:رر2005باةنسر، )

 ر:الجلمية الخصائص -3-1

 اعلوقتلرنمةدتن  دالءرعتف ن ترفن البمترض تف االتمترالض البضتد  متف ألبنتل الب ال ، اانح نكاف  ف نةألغي

 األارع . ألد   اظنايول  دالء عاى  لدرال يكاف ا ف البالاالس ا م 

 البوندذ البرؤن را البوند كلبامع البالاالس أل  , ألمولمن البمداح بقنلح موح شرط يديألر البوامن  فلبأ لوص

رر.البيويو   ا البالألا   ا كلبيأيأذ البك ح  مرالض عف البألدند الباانح البةطع ا,

 البتألطء ا البيكلاتةرا مةوتل ةلالنت  متف مدا ت   ا هزنات  واتمن   تال  ا الايزالف ألددح البمداح الي   نذال  مل

 عرضت  يوداتن ا ةشتلطنرا النانيتن يثنتر البيتي البالتلدذ التمترالض متف التاتيلذ نأاتا  ف نوت  ا البالركتي

 ا ا اتانمل كتلف با كمل ألاظناين نايطنعرالبقنلح ا البمرنض فلبمدرس " مولمن  دالء  ثةلء البميكررذ باغنلأللظ

 النتليوح فتي البمانتدذ الباترص متف كثنترال البي منتذرعاتى ناتاظ ا, االوألتن  دالء عتف ن ترفن البمترض  ف شتك

 (.160 مراالفرعألدرالبموند،ردرس:ر "البمدران 
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رر:االنفعالية و النفلية الخصائص  -3-2

 ننولألنتل يتؤثرر ةوتل بتا كمتل, البقاتح دالأتة ي منذم مع يدلم ين طألند  يالدد, بألايلذ البذالين  البأ لوص هذم

البأ تلوصر  ثتر التاة  ورنتظ البيتي البدرالاتلظ يشتنرر.اليولهتليوح ا يال تناوح عاتى ا البي منتذ عاى ااألل  ا

 الب تداأللظ ألدتض ناالووتاف البتذنف التطاتلة  ف, -البمتادذ ا البتد ء ارالايتزالف اتنمل بامدامنفرا البشأ ن 

 أللبماتؤابن  يزانتدهح عاتى  تلدراف  اتليذذ نرعلهح عةدمل البارنع البيالاف عاى  لدرافرالبمةزبن  ا البمدران 

 البأ لوصرياك ألنف الاريأللط نااع الاةادلبن  التاليذذ أ لوص ا البيدانح البادلبن  ألنف  انل الريأللطلرهةلك,

 داالفدوتح ا طاألتيوح اتااكريوتلم أللبياتلمت نيمنتزاف البتذنف التاتليذذ  ف ا بألاتليذذ البمدرفنت  البأ تلوص ا

 الب تنان  البةشتلطلظ في البمالهم  عاىرنشوداةوح ا  فكلرهح نيقألااف ا النلبوح ادن  مشلعر عف ندألراف,

ر(.21ر-20:ر2003 ماالحر،رغنرهح مف فدلبن   كثر هح التاليذذ هؤاء,

رر:المعر:ية الخصائص  -3-3

 متفرالبيأنتة ا البتذالكرذ ا ، الإلدرالك ا الاةيألتلم ا البتذكلء البمأياات ، ألمولايتن البمدرفتي البولةت  نديألتر ا

 البيتي البمدا تلظرألاترع  نتدرك ا البم الظت   تاج فنكتاف عماتن، فتي التاتيلذ عانوتل نديمتد البيتي البأ تلوص

 بكتي الت تة، عاتى البميااتط فتاع ألتذكلء نيميتع  ف فدانتن البتذكلء  متلر.باي منتذ البونتد الااتيندل  داف يالتاة

 بمدلبوت  البمةلاتأل  الإلوترالءالظ اليأتلذ ا  ةاالعوتل، الأتي   عاتى البيدانمنت رالبقترالرالظ  تةلع  فتي ناتلعدم

ر.(42:رر2003  ماالحرالمي،التفضة.ر ةالا دالومل ياونووح ا بي منذم فدلب  ار نلدذ الب ان  البمشلكة

 ا البيال تناي ماتياالمرمتف البرفع ا ، البقرالءذ ا أللبمطلبد  مدالركن ااع كامل يزدالد بألايلذ البمدرفن  البواالة 

 ا البةتلوت التاتيلذ تف البي منتذريال تنة عاتى ننولألتل الةدكاتظ كامتل البذهةن  نمكلةنين زدظ ال فكامل البدامي،

  كثتر يوداتن يةاعوتل ا الهيململيتن ألمتدى  نضتلرنريألط نةمل ا فقط، يأ  ن مندالف عاى   رال بنس البادلة

ر(.68:رر2015  عةل ، نط عل ا الهيململ   ة التايلذ مف فدلبن 
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رالخمقية: الخصائص -3-4

 فتي أل ت  ا البي منتذ النتلذ في موح مؤثر البأاقي البولة (ر163:ر1971ارنةظرر لبترارعألدرالبموندر 

 متل هتذال ا البمداتح، ألشأ تن  نيتأثر ا البماللكتلذ ا أللبيقانتدرنتيداح البمرالات رهتذم طاتة تف الاأليدالونت  البمرالات 

 ألطرنتع يداتح ممتل  كثتر مأللشر غنر ألطرنع يغرس التأ ع ال تف هذالر. أللبقداذ البيرألن  البألدض عانن نطاع

 :باألألنف البيلبن  نبىرالب الظ اللو  في التايلذرا الباعظ، ا البياقنف

 .ألن نيأثراف فوح التطالة ةااس في فدلة مؤثر تةنر-

 .فنول ةلوالل البمداح ن نر اليى أل    الظ نبى ياليلج البيدرنس موة  تفر-

 :ناي مل" البموند عألد البدزنز عألد " ا" البدزنز عألد  لبت "نذكر الب الظ هذم مف ا

 ا مةن، الايالديوحرا نبنن بواؤهح ناقد ا فنةارهح، عانوح  لانل نكاف ف  : البي منذ مع البانف ا البدط   -

 .بن الاليرالموح فناقد البضد  بدرو  عطافل نكاف ا

 .البيالمة ا الب ألر -

عاتىررنشترالفن ألتذبك فناقتد البغضت ، اترنع البي تر   انتة البأاتع،  انتة نكتاف فت ر: البانلات  ا البالتزح -

 .بن الاليرالموح ناقد ا البي منذ

 .بن مالألل فنن ولد عمان، في مأا ل نكاف  ف -

 .ميكا  غنر زم ون ا ي منذم مع اااكن في طألندنل نكاف  ف -

 البمداح عاى األد البألدةي، ا البدقاي أللبةما الهيملمن عاى زنلدذ البقامن را يقلبندم ا بدنةن ماليرمل نكاف  ف -

 .الاويملعي ا البدلطاي ا البراالي ةماهح في دارم نومةرا  ف

 ر:التربوية الخصائص -3-5

  تارذ بيكيمتةرماضتاعن ، واالةت  يتاالفر متف ف ألتد كلفنت ، غنتر يألقتى بكتف البشأ تن  البواالةت   همن  رغح

 .البميدددذ ألاالوأللين أللبقنلح بن يامت مؤه ظ نمياك  ف نةألغي البذج البةلوت البمداح



 

51 
 

 ثانيالفصل ال االتجاهات

 موتف يكتانفرطرنتع عتف نا ييالقتع  ف نمكتف ا البيتي البموتلرالظ ا البمتؤه ظ متف ا يتل نيطات  البيداتنح  فر

 ا نعتدالدم ألترالمج أت ة متفرالتاتيلذ عانوتل نال تة البيتي البأألترالظ ا البقتدرالظ ا البمولرالظ في ألص،رنيمثة

 (.33:ر1986  وألرالونة،رالبيرألاج. ا التكلدنمي ا البثقلفي الإلعدالد البيدانح مندالف في يرألنين

ر: االبتدائي التعميم ألتاذ ميام -4

 الاأليدالونت رالبمدرات   اتيلذ موتلح يالتدد االبيتير-- 2008 اتة  الب لدرذ البرامن  البورندذ مف 41 باملدذ يألدل

  في:

 االبألدةنت  االبمدةنت راالبأاقنت  الباكرنت  البةتاالالي متف ايداتنموح البي منتذ أليرألنت  ، الاأليتدالوي البيداتنح اظنات   -1

 . عماوحرالبمدراي ايقننح االاي لة الإلع ح يكةاباونل الايدملة اياقنةوح

 .ألتلبيدانح ب بيالتلعرايالضتنرهح التطاتلة أليرألنت  البيالضتنرن  البيرألنت  فتي البميأ تص البيداتنح اظنات   -2

 يكةاباونتلرالإلعت ح الاتيدملة اياقنتةوح مكنت  يدانمتل درالاتنل يتأأرال ندتلةاف البتذنف البي منتذ امتةت الاأليتدالوي،

رالبمدراي. عماوح ايقننح االاي لة

 ةشتتطيوحرفتتيرالبمتتدالرسرالبيالضتتنرن رارالت اتتلحرالبيالضتتنرن رار  اتتلحرالبيداتتنحرالبمكنتت رأللبمتتدالرسررارنملراتتاف

 (رالع رمفرالبيدرنسرفيرالتاألاع.27الاأليدالون ،رارنالددرة ل رعماوحرألاألعرارعشراف 

  ناير: فنمل التايلذ دار افنملرنأصرالبمةولجرفنياأصررررر

 ألأ  تر البي منتذر ذهتلف نبتى البماترد البكيتل  فتي البتاالردذ ظالبمداامتل نةقتة البيقانتدج البمةوتلج فتي البمداح نف -

 االبيدمنمتلظ االبمألتلدت البالقتلوعراناقتةوح ، باي منتذ االبمتذكرالظ ماأ تلظ ألدمتة التأنتر هتذال انقتاح ، البطترع

 فتي البي منتذ ةوتلح عاتى انركتز ، كلمات رالبمقتررذ البمتلدذ أليتدرنس البمداتح انوتيح ، البكيتل  متف ها فومول كمل

  . البمقررذ البميداح االلولظ ةااول البيداح ألطرنق  يركنزمرمف  كثر البملدذ ياك في يال ناوح يقنس المياللةلظ

  همنت  ا كثتررفلعانت   كثتر الداالر نبتى البااألي البياقنف مف التايلذ الةيقة البالدنث البيرألاج البمةولج في  مل  -

 .مشلكاوح نالة كن  البي منذ نداح  ف االوأللين  هح مف   ألت
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 االالتد ةااتن هتارنكتاف البيتي البمأياات  البتيداح م لدر ألأةااوح بنايدمااال اناوووح ي منذم البمداح نالعد االف

 ، البيداح يةظنح في ميةاع رطر ل انايأدح ، ألأةااوح البيدمنملظ نبى البا اة في البميدامنف انالعد ، مةول

 انديألتر ، غلنت  ا ااتنا  أللعيأللرهتلرالبدرالاتن  البمتلدذ نبتى انةظتر بامتيداح، البميكلمتة البةمتا عاتى انركتز

 متدى عاتى انالكتح ،رالبمقتررذ البيدانمنت  التهتدال ريالقتع مدى بيقانح ااانا  ، يدامن  أألرذ ذالظ الامياللةلظ

ر(.3:ر2018 ع اف، فقط. البمدااملظ يال نة في ةولالن أ ة مف البميداح يقدح

 : األلتاذ وواجبات حقوق -5

 نيضتمف06 ر تح  متر - 2006 نابنتا 15 ة البماالفتع ه 1427 عتلح البثلةنت  ومتلدى 19 فتي متؤرخ 03

رر .البدمامي بااظنا  البدلح التالاي البقلةاف

 .بامؤاا رالبمقدم  البأدملظ  ا بدمان كيدانض البماظ   ا بادلمة البممةاح البمقلألة هي : الحقوق -

 مةوتل االبغلنت رالتوتر مدفاعت  اتةان  عطات  فتي البالتع ةشتلط اللبت  فتي ماظت  بكتة : العطةل :ةي الحةق -

 . ودند مفربادمة  درين ايقان   الين عاى الااليالظ   د أللبرالال  باماظ  الباملح

 .مطلبألول ابيالقنع القا ول عف دفلعل البدلما  البطألق  يملران : اإلضراب :ي الحق -

 .باقلةاف طألقل البيقلعد في البالع بن  ونر علمة كة : التقاعد :ي الحق -

 .نبنول االاةيملء البةقلأللظ يأانس الرن  : النقابي العمل :ي الحق -

 الاويملعي البضملف : االجتماعية الحماية -

 .الاويملعن  البأدملظ ألدض مف البماظ  ناياند : االجتماعية الخدمات -

 :في اييمثة :الواجبات

 البي منذ(. يدرنس (نبنن البماةدذ أللبمولح البقنلح -

 .البمولح يأدن  نطلر في الباامن  البااط  الاليرالح -

 .يالنز داف ألأملة  البمولح مملرا  -
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 .البمولح طألند  مع ييةلفى البيي التفدلة يوة  -

 .أللبموة  االب وع البالاف أللباااك الابيزالح -

رالبي منذ. االبمرؤاانف االبزم ء البرؤالء مع االاليرالح ألأد  البيدلمة -

 :األلاتذة اتجاىات -6

 .(192:ر2006ر،رشاالفر :النيي في التاليذذ اليولهلظ ييضمف 

 يالقنتعرعاتى  تلدرال نكتاف متل غلبألتل بذاليتن البميقألتة ةانتن متف الباالثتع فلبمداح : ذاتو نحو المعمم اتجاه -9-1

 ألتلبةاس االبثقت راالبيالمتة أللب تألر نيواتى البتذج علطانتل البميتزف االبمداتح ي منتذم ألتنف ا ألنةتن فدتلة الي تلة

 ناتيطنع  اتيلذ ، التاتألل  نثاررتياتن اا ، عانوح أللبااح ناقي اا النأرنف البأطلء نايمس االبذج االنأرنف

 . ألادلبن  ي منذم األنف ألنةن الاي لة عمان  ندنر  ف

 انتؤمفرمدوتح البيدلمتة نبتى انمنتة ي منتذم نالت  البتذج التايلذ : التالميذ نحو األلاتذة اتجاىات  -9-2

مكلةنتليوح  تدراليوحراندر  نةالف مةوح االالد كة ألأف  نضل انؤمف االبيداح البةما في مةوح كة ألقنم   ناوتن االا

 البيدانمن . االبدمان  نيملشى اانمل ياونول األنةوح ألنةن الاي لة عمنا 

 متن رامكاةليتن البيتدرنس متةوج نبتى التاتيلذ نمنتة  ف نةألغتي : التدريس منيج نحو األلتاذ اتجاه -9-3

 البأألترالظ الكياتل رفترص بي منتذم انيتنت البيتدرنس عمان  يةانذ مف بألايلذ نمكف االبال  البمنة اهذال النولألنل

 شأ نليوح. ةما نبى يؤدج البيي البمأياا 

 النولألنت راليولهتليوح كلةتظ فكامل البيدانمن  البدمان  في دارال اياد  موم  التاليذذ اليولهلظ فلف األلبيلبي

راي منذهح. ذاليوح ةالا

ر

ر
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 ر:المتطور :ي األقلام المدمجة األلتاذ مقاييس -7 

 ا البملضن  البدقاد طاالة نبنن نةظر كلف مثامل البرالهف ع رةل في البيدانح نبى البةظرذ يألقى بح االا رألنرنةاد

 ممل البمدرف ، علبح في االبمايودالظ البيغنرالظ ماالكأل  مفالتايلذر يمكنف في  الان  يدد البيي البمقلننس مف

 :ناي كمل" ألنرنةاد "نالددهل البيي ا البمقلننس هي ا.البيرألاج البمردادرعاى ماللب  ا ننولألل انةدكس

البتيداحراتاالءربايامنتذرالبدتلدجر ارالبيامنتذرالبمتدمجرمتفرفوتلظر عمانت  فتي الاعيألتلر ألدتنف الباردنت  الباتاالرع  أتذر-

 ذاجرالاالينلولظرالبأل  .

 البيرألان  البمؤاا رعةل ر ألل ي مع نيدلمة  ف التايلذ عاى البقاح دالأة البي منذ مع البيدلمة عاى زنلدذر-

 .البي منذ  ابنلء كذال ا

 .البمدرا  مشلرنع ا ةشلطلظ في البمالهم  ا البوملعي البيدلافر-

 بيترالكح نا يتؤدج ا البيتي البياقنف طرنق  عف البدلدجر ارالبمدمجرعاضل بايامنذ يدانمن رااالء ماال   أاعر-

 .البمدااملظ

 .البيرألان  البمايودالظ بمالنرذ البمايمر البيكانف ميلألد ر-

 الاميثلة ا بايكانف البماطرذ التهدال  يالقنع ا البدلح باةظلح أللاةيملء أللابيزالح التايلذ عاىر-

 .باا لنل

 .رفنع يرألاج يكانف كالءالظ ااواد البمدرف  مندالف في البأألرذ يافرر-

 .يرألاج ةشلط بكة البوند البيالنز التايلذ عاى بذال ةاانل ا وادنل ميدأل  موة  البيدانحر-

البدتدةرامولألوت ر نيطات  البيقنتنح ا البيشتانع، ندةتي البيداتنح تف كتل ، غنتر البمدرفت    تاة فتي البتيالكحر-

 .الب دأل  البماال  

 البدتلبح فتيرنقع عمل عزب  في ةداح  ف نمكف ا بذال الاي لة، االوة  شكلة ومنع عاى الباالاع الإلط عر-

ر(.16:ر1998ودندذر كألرنظ،ر يكةاباون  ا عامن   الدالث مف
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 تتلدرذرمتتفرنوتت ر فرياتتيافىرألموماعتت رمتتفرالبشتتراطراالبأ تتلوصررالتاتتليذذالبمقتتلننسرالباالوتت ريافرهتتلرفتتيرر

ر(.04 رازالرذرالبيضلمفرالباطةيراالتارذرا ضلنلرالبمر ذرر،راازنررالبيرألن رالباطةن ر ةظررالبماالعرر ح

ر

 ة: خالص

نألقىرالبيدانحرالاأليدالويرمرالات رضترارن روتدالرمتفر وتةرضتملفريداتنحرونتدرباي منتذركمتلر ةتنرالوتررالبزالانت رفتير

 مأيات  متف ممنتزال دارال البمنتدالف فتي ألتنرنقتاح البتذج البتدارالبةظتلحرالبيدانمتي،رارالتاتيلذرالبونتدرارهتارذبتكر

 ا البأاقنت  ا البةااتن  ا البواتمن  البأ تلوص متف ألموماعت رنيالاتى  ف نملراتن متف فتي واالةألن،نشتيرط

رندراوح. مف عقاة فيرالبمطاا  التثر نالدالثرفي كالءين يألرز اليى البيرألان ،

ارةتتترىر فر همنتتت راليولهتتتلظرالتاتتتليذذريكمتتتفرفتتتيرالعيألتتتلرهحرمؤشتتترالرالقنقنتتتلربيتتتاالفقوحرمتتتعرألنوتتتيوحرارمالتتتنطوحر

ارالبذجرنالقعرالتهدال رالبيرألان رالبمراام ربنرمتفرأت ةريدانمتن،رراركتلفرارنتزالةرم تدررالبطمتاحرالبمدراير

اررغتحرمتلريدنشتنرفيركةرالبمويمدتلظرتوتةريقتدنحرعطتلءر فضتة،رارافرالبدة تررالبألشترجرثتراذرب اتيثملر،ر

رمفريومنشراريوكحرألدضرفولظرالبمويمدلظرعانن.

ابماالكألتت رالبدمانتت رالبيدانمنتت ردالأتتةرفضتتلءالظرالت اتتلحرالبدرالاتتن ،راألتتدرمتتفرالاعيتترال رأليتتأثنرريتتدالعنلظرالبدمانتت رر

البيكانةن رمفر ابولرنبىر أرهل،رارالب نغرالبيكانةن رالبمديمدذراللبنلرارياوحرألشكةرالنولأليرفتيردفتعرالبمدامتنفر

الإل أللةرعانولرارالبةااررمةولرةينو رهزالب رهذمرالتأنرذرارغنل رالبمالازالظرالبملدن ،رمملر ثررعاىرماياىررنبى

روادذرالبيرألن رارالبيدانح.

 ر

ر
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 لثثاالفصل ال الدمج المدرسي

 :تمهيد

 وأالفللػف ت لنوع ػ  وفقػ  الا صػ  ذويأاالحت  جػ ت األكػا ص رع  ػ  تعػ  تأأكػل ؿأألػ ل ب لقػ 

 مػف لث ػرأفػي والػ  ب نتكػ ر حظ ػت التػي األلػ ل بأتلػؾ ىػذه ومػف الرع    ىذه توجو التي الل  ل ت

 تكػلؿأاىتمػ ـأالتػي مػفأالمفػ ى ـ الػ م، مفيػوـ  عتبػر ح ػث الػ م،  ب لػـ مػ أ عػرؼ وأىػو الع لـ  وؿ

 تثػ بر م زالػت التػيأالمجتمع ت وأف الا ص   االحت  ج ت ذوي برع    الع مل فأوالميتم ف ل ىأجم  

 للعػصج والرئ لػيأاألل لػي الاػصص الػ م، فلػرة فػي وجػ ت تػهى ليـ وفػي ذىن ػ  المعػ ي ف رع  ػ  فػي

أأ.ال م، مففأاصؿأمنظور الرع    أوجو كتى إلى  حت ج ف لمع ؽأذىن   والوي    

 الدمج :                              لحركة التاريخية الجذور -1

 االنتقػ  ات تزا ػ  ومػ   20مػفأالقػرفأ الثػ ني مػ أب ا ػ أالنصػؼأ(أ75أ:أ2002 نظرألصم أك شأ)

األطفػ ؿأ مػ  الػ م، نظػ ـ العزؿأإلى مفأنظ ـ الا ص أتتحوؿ الترب   فيأالتوجي ت العزؿأب أت لنظ ـ

أعلى ترب   فيي الع    ف  إلػى الع    فأوتلعى وغ ر الع    ف مجتم  ب ف " الوصوؿأالأالفصؿ "تقـو

  .لمواطن فأفع ل فأ وانتم ئيـأف و وظ ف   لهعض ء ف و ل ن م جيـ المجتم أفي المع ي ف  م،

 األمر ليأالع ـ الق نوف ص ر فق  الا ص  االحت  ج ت تلفؿأالحؽألذوي بقوان ف االتج ه ىذا  عـ ولق 

  تلقػىأأف فػي المعػ ؽألػوأالحػؽ أف علػى ل ؤلػ   أ1980عػ ـأ فػي "لترب ػ ألجم ػ أاألطفػ ؿأالمعػ ي فا" 

 الق ػ  عفأبع  ة تربو   ب ئ  في لو فر يأ ق ـ تربوي برن م، مفأاصؿ المج ني المن لب الع ـ التعل ـ

 .الا ص  المؤلل ت في والمتوفرة ل لعزل 

أالػ ولي العػ ـ كػع ر االنػ م جأمػفأاػصؿ إلػى  لػعى الػذـ االتجػ ه بيػذا العػ لمي المجتمػ  أاػذ ويػ 

أ" الل ملػ  ل لمكػ رل  ("أالملػ واة1981للمعػوي فأ) أ كػ ر ح ػث " للجم ػ  مجتمػ " وأمػفأاػصؿأمفيػـو

 تتو جػ أللجم   الترب   الع لمي اإلعصف وج ء المع ي ف  ح  ؿأأفرا ه المجتم  ملؤول   إلى المفيوم ف
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 الصزمػ أاإلجػراءات اتاػ ذ بضػرورة المنػ  اة األا ػرة اللػنوات فػي وبػ أت المرحلػ   ىػذه لػم ت ألبػرز

 ل لاػ م تأمػفأماتلػؼأاألنكػط  االلػتف  ة إلػى وتملنػ يـأمػفأالوصػوؿ التم  ػز مػف المعػ ي ف لحم  ػ 

 بق ػ  وفػيأاألوروب ػ  المجتمعػ ت مػف اللث ػر فػي االنتكػ ر فػي االتجػ ه اىذ وب أ المجتم   في المتوفرة

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ(.أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ68:أ2015يو  ري أ) األارىأ  وؿأالع لـ

 موقف العمماء من الدمج:  -2

ف لػػػ م،أمثلػػػوأمثػػػؿأأيأيضػػػ  أتربو ػػػ أاليػػػىأالقبػػػوؿأمػػػفأجػػػؿأالعلمػػػ ءأوأذلػػػؾأألىم ػػػ أأى افػػػوأوأجػػػ وىأ

ع و ألم أاليىأالرفضأمػفأبعػضأالعلمػ ءأمػفأا ثػ رأاللػلب  أالتػيأيػ أ الفيػ أالػ م،أح ػ ؿأمويػؼأمل 

مفأالموايؼأ عجزأف وأذويأاالحت  جػ تأالا صػ أأمػ ـأأيرانػوأالعػ    ف أممػ أ لقػيأبظػصؿأنفلػ  ألػ ئ أ

 ػ  أفلػـأعل و أوأ عرضوألصنطواءأالني ئيأوأاألمراضأالنفل   ألم أويؼأبعضأالعلم ءأالمويؼأالمح 

 ؤ  واأوألـأ رفضوا أوألوؼأتتن وؿأالب حث أمبرراتألؿأمويؼأمفأالموايؼأالثصث أالل بق أف م أ لي:أ

 (.9:أأ2005)أحب  ب عثم ف 

وأىؤالءأ تبنوفأفلرةأال م،أوأ تحملوفألي  أمم ألذلؾأمفأأثرأعلػىأتعػ  ؿأاتج ىػ تأالمؤيدون:      

الصأمفأعزؿأاألطف ؿأالذيأ لببأليـأوصم أالعجػزأوأالمعلم فأأوأالم راءأوأالمجتم أللؿ أوأالت

القصػػػورأالعقلػػػػيأإلػػػىأأاػػػػرأذلػػػؾأمػػػػفأتلػػػػؾأالصػػػف تأاللػػػػلب  أالتػػػيأتػػػػؤثرأعلػػػىأذاتأالطفػػػػؿأمػػػػفأذويأ

أاالحت  ج تأالا ص أوأطموحو أوألذلؾأعلىأألرتوأوأم رلتوأوأالمجتم أللؿ.

طفػ ؿأفػيأالمػ ارسأالا صػ أوأىؤالءأ ع رضوفأبكػ ةأفلػرةأالػ م،أوأ عتبػروفأتعلػ ـأاألالمعارضون:   

ح ػػثأ تػػوفرأالمتاصصػػوفأفػػيأىػػذاأالمجػػ ؿ أوأ حقػػؽأااللػػتقرارأليػػـأوأاالطمئنػػ ف أوأاألمػػرأالػػذيأالأ

أ(.أ7:أ2003 ملفأتحق قوأفيأالم ارسأالع    أ)رن اأمحم  أ
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وأىػػػؤالءأ تاػػػذوفأطر قػػػ أولػػػط أبػػػ فأالمع رضػػػ فأوأالمؤ ػػػ  فألفلػػػرةأالػػػ م، أف ػػػرىأالمحايددددون:       

أفأىنػػ ؾأمػػفأاإلع يػػ تأىػػيأمػػفأالكػػ   ةأبح ػػثأالأ لػػتط  أ مجيػػ أفػػيأالصػػفوؼأالع   ػػ أمثػػؿأىػػؤالءأ

ح التأالتالؼأالعقليأالك   أوأغ رى أمفأاإلع ي تأالكػ   ة أوأللػفأىنػ ؾأحػ التأ ملػفأ مجيػ أفػيأ

أ(.أ9:أ2005الم ارسأالع    أمثؿأاإلع ي تأالبل ط أوأالمتولط أ)عب أاهلل 

ت ع ـأالضروريألتحق ؽأأيصػىأنمػوأكاصػيأوأاتصػ ؿأبػ  ار فأوأالتعب ػرأ جبأأفأتت حأب ئ تيـأالأ

ي م أالعصي تأالكاص  أفيأالعمؿأوا رجو. أعفأالذاتأوا 

إفأ م،أذويأاالحت  ج تأالا ص أفيأب ئ أصف  أ اعم أواح ةأم أتلب  أاحت  ج تأالجم  أالتربو  أوأ

 تن لبأم أي راتيـأوأإمل ن تيـأ لػ ع أعلػىأاالجتم ع  أفلرةأن جح أإذاأتوفرأإمل ن  تأوأبرن م،أبم أ

 تج وزأمكلصتيـ أوأمنوأبم أتنم  أمي راتيـأالنم ئ  أوأاألل   م  .

  :مفهوم الدمج مراحل تطور -3

 ذوي إبعػ   عمل ػ  إلػى لإلكػ رة المصػطلح ت مػف الع  ػ  كػ ع (ألقػ 77:أ2002 نظػرأكػ شأ)أ

 األفػرا  مػف لغ ػرىـ المجتمػ  فػي الح ػ ة مػف وتقػر بيـ ال اال ػ  المؤللػ تأعػف الا صػ  االحت  جػ ت

 :  ليأم  المصطلح تأىذه ومف الع    ف

أ: المؤسسية من التحرر  -1 -3

 المؤللػ تأعػف المعػوي ف إبعػ   تتضػمف التػي إلىأتلػؾأالعمل ػ  مفأالمؤلل   التحرر مصطلح  ك ر

برعػ  تيـأأ لػمح بمػ  لحر ػ تيـ  تق  ػ ا مفتوحػ أوأأيػؿ ب ئػ ت فػي ووضػعيـ ال اال ػ   أو الا صػ 

أالع    ف.أأأأأ أيرانيـ م  الح  ة مف  ملنيـ وأالتهى ؿأالذي ب لت ر ب وتزو  ىـ

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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 :العادية نحو التطبيع أو التعويد -3-2

 ااػؿأالفصػؿأ لػواءا الع   ػ  الح ػ ة بابػرات الا صػ  ذويأاالحت  جػ ت تزو ػ أاألطفػ ؿ ب لتطب    قص 

ظػؿأأفػي وأالتف عػؿأمعيػـ لػلوؾأا اػر ف لمصحظػ  أمػ ميـأالفػرص تتػ ح بح ػث ا رجػو أو ال رالػي

 (.77:  2002 ك ش ( ظروؼأوأموايؼأع    

وأأألػ ل ب نفػس للمعػوي ف تتػ ح بهف  قضي التطب   مصطلح أف (1987) الكاص العز ز عب  و رى

 (.80:أ2001ك ش ( المجتم  أفرا  لبق   الع     ظروؼأالح  ة

 : المساق التعميمي توحيد  -3 -3 

 :المل ؽأالتعل مي توح   وآاروفأمصطلح حلبألوفم ف

أمػف لصلػتف  ة المػؤىل ف الا صػ  االحت  جػ ت ذوي بػ ف المؤيػت واالجتمػ عي التعل مػي االنػ م ج بهنػو

أتربو ػ  اطػط بتصػم ـوأذلػؾأ الع   ػ   الم رلػ  فػيأصػفوؼ العػ    ف أيػرانيـ مػ  التربو ػ  البػرام،

أوأبػذلؾ واإل ار ػ   التعل م ػ  والنػواحي البػرام، على الق ئم ف ملؤول  ت ف ي  موضح ومبرمج   منظم 

 :الت ل   العن صر ىذاأالتعر ؼ  ح  

 الع    ف زمصئيـ م  ف وأالطفؿ ل وض  المل فأالذي. 

 أفػي  ػتعلـ أف  جػب بػهفأالطفػؿ التقػ ر ر ألػ ت ويػ ) مؤيػت انػ م ج (ف يػ  ل وضػ  التػي المػ ة

  ال رالي. ال وـ مف ألثر أؾ %50 بنلب  فصؿأع  ي

   ال رالػيأأال ػوـ أثنػ ء مػفأ تف عػؿ مػ   تحػ   لمػ    تعل مػي بػوأالطفػؿأانػ م ج  قػوـ مػ   تحػ

 االجتم عي. الج نب

   الاػ م تأأ)كػ ش أ أ اء فػي لضػم ن ألتن لػؽ مػفأالعػ مل ف وغ ػرىـ المعلمػ ف ملػؤول  ت  حػ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ(.85:أ2002
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 :العادية التربية مبادرة  - 3-4

  نظػرأأف  جػب البلػ ط  أفأاألطفػ ؿأذويأاإلع يػ ت افتػراض علػى الع   ػ  الترب   مب  رة مفيوـ  بنى

 فقػطأالا صػ  الترب ػ  معلمػي ملػؤول    لونػوا أف مػف بػ ال المعلمػ ف  لجم ػ  مكػترل  لملؤول   إل يـ

الصػؼأأب ئػ  مػف البلػ ط  ذويأاإلع يػ ت الطػصب الػتبع   بموجبيػ   ػتـ وتوف رأبػرام، إنك ء مف فب ال

 لتلب ػ أالع مػ  الترب ػ  ف نػوأ ػتـأتعػ  ؿأوأتل  ػؼأفصػوؿ المتاصػص  التربػويأالعػ ـأبيػ ؼأالتػ ر س

أأف تػرى فللػف  علػى الع   ػ  الترب ػ  مبػ  رة ـأمفيػوـ  قػو للمعلمػ ف...أوألػذلؾأ المتنوعػ  االحت  جػ ت

أالعقل ػ  اص ئصػيـ فػي ماتلفػ ف لػ نوا لػو حتػى الب ئػ ت جم ػ  فػي الػتعلـ علػى يػ  ر ف جم ػ أالطػصب

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ(.أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ81:أأ2002أوأالجلم  )يو  ري  والللول  

 التكامل:و  الدمج -3-5

 وفػيأمتلػ مص واحػ ا لػص لتلػوف األجػزاء ب ف علىأالتن لؽ لل الل  Intégration ال م، للم  تلتا ـ

 نظػـأأوألػبؽأتقػ  ـ الػذ ف لألفػرا  تلػ مص ألثػر نظػـ إلػى المنفػر ة الػنظـ  م، عف تعبر التربو   النظـ

عوامػؿأأارى)كػ ش أأوأ األصػؿأالعريػي أو الجػنس بلػبب لػ فأذلػؾ لػوءا ليػـ منفصػل  اػ م ت

 (.أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ81أ:2002

فػيأأالعػ    ف المعػوي فأمػ  ورع  ػ  ترب ػ  علػى  ؤلػ  أفأالػ م، (أإلػى1994 (منصػور طلعػت و كػ ر

  وبػرام،أعأوضػ  فػي الا صػ  االحت  جػ ت ذوي الػ م،أتل مػؿأاألطفػ ؿ و عنػي.... ع   ػ  ب ئػ  لػ  ؽ

مػفأأالأتملػنيـ الكػ ة مػف  رجػ  األطفػ ؿأتصػؿأإلػى ىػؤالء مكػلصت ل نػت إذا إال النظ م ػ  الترب ػ 

أ(.أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ83:أ2002الع    أ)ك ش   م أالبرام، التوافؽ

أال م،أبهنوأأأأأ  والتػيأذلػرتألػ بق أمصطلح تأ ع ة ظيرأفي تلاصأأالب حث أأمراحؿأتطورأمفيـو

  اليػ ؼ حلػب  اػر ب حػث ومػف ألاػرى زمن ػ  فتػرة ومفأ ار بل  مف تاتلؼ المصطلح ت ىذه و
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 األفػرا  مػف لغ ػرىـ الح ػ ة مػف وتقػر بيـ ال اال ػ  المؤللػ ت عػف إبعػ  أالمعػوي ف عمل ػ  إلػى تكػ ر

أالع    ف.

 :المدرسي تعار يف حول الدمج -4

أ عرؼألؿأمفألو سأوأ ورالج:

 ىؤالءأ- و عتبر الع م   التربو   العمل   في الا ص  االحت  ج ت ذوي التصم ذأ مك رل   عني إنو 

 .المعوي ف غ رأالتصم ذ م  ال رالي مف ويت أي لقض ء الفرص  ليـ أت حت إذا م مج ف التصم ذ

 ال راليأال وـ مف لجزء الع  ي فيأالصؼ المعوي ف لتصم ذ والتعل مي االجتم عي ال م،  عني إنو 

 .علىأاأليؿ 

 تحػوؿأأل رجػ  كػ   ة إعػ يتيـ ل نػت إذا إال الع   ػ  فػيأالصػفوؼ المعػوي ف التصم ػذ تعلػ ـ  عنػي إنو

أ(.أأأ33:أ2005الع    أ)الاط ب  التربو    البرام، في ح ج تيـ تلب    وف

 مفهوم الدمج:  -4-1

مفأالفعؿأ م، أ  م، أوأمص رهأ مج  أوأالـأالف عؿأ ام، أوأالػـأالمفعػوؿأ موجػ )معجـأ :لغة  -أ

 .(1/767اللغ أالعرب  أالمع صرة

وأمػػفأالتعر فػػ تأاللغو ػػ أاللػػ بق أ ملػػفأأفأنلػػتالصأمػػفأمعنػػىأالػػ م،ألغػػ أىو:جمػػ أعنصػػر فأمػػفأ

األمػر أوأىػذاأالمعنػىأأعنصرأواح  أأوأاالجتم عأعلىأأمرأواح أبع أأفأل فأىن ؾأفري أفػيأالػرأيأو

أال م،أفيأالترب  أالا ص . أالأ بع أعفأمفيـو

أ

أ
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 اصطالحا:  -ب

 عرفػػػوأألوفمػػػ فأبهنػػػوأ عنػػػيأالػػػ م،أاأللػػػ   ميأوأاالجتمػػػ عيألألطفػػػ ؿأذويأاالحت  جػػػ تأالا صػػػ أمػػػ أ

أ(.45:أ2010نظ ئرىـأالع    فأب العتم  أعلىأالتاط طأالتعل ميأأالمتطورأوأالبرمج )الصم  ي 

طلعػػتأالػػ م،أىػػوأح لػػ أتي ػػؤأأوأالػػتع ا أعػػ ـألػػ ىأالمػػرب فأوأالمعلمػػ فأوأالعػػ مل فأمػػ أذويأأوأ ػػرى

االحت  جػػػ تأالا صػػػػ أوألػػػ ىأالوالػػػػ  فأوأالمجتمػػػ أع مػػػػ أبتػػػوف رأالتعلػػػػ ـألألطفػػػ ؿأذويأاالحت  جػػػػ تأ

أ(.15:أ2002الا ص أ ااؿأالب ئ أالمي هةأبيـأفيأالم رل أالع    )ك ش أ

أالػ م،أأىػوأعبػ رةأعػفأوضػ أاألطفػ ؿأذويأاالحت  جػ تأالا صػ أفػيأتلاصأالب حث أأفأمأوأأأأ فيـو

المػػ ارسأالع   ػػ أللػػؿأالويػػتأأوأبعضػػو أمػػ أتػػوف رأب ئػػ أصػػف  أمن لػػب أمػػفأاػػصؿأتعػػ  ؿأوأتل  ػػػؼأ

المن ى، أوأالولػ ئؿأوألػذاأالطػ يـأالنفلػيأالب ػ اغوجيأوأاإل اريأأالاػ صأبيػـ أوأذلػؾأبتحق ػؽأمبػ أأ

وأاألاذأبه  يأذويأاالحت  ج تأالا ص أإلاراجيـأمفأعزلتيـأوأمع ن تيـأوأأتل فؤأالفرصأالتعل م   

ىذاأبمك رلتيـأفيأل ف أاألنكط أالتعل م  أوأاالجتم ع   أوأىذاأبم أ تن لبأمػ أيػ راتيـأعلػىأتحػ يأ

أالع ي أبل ف أأكل لي .

  :أشكال الدمج -5

 اتصؼأأألػػ ل بأإ مػػ جأذويأ(أللػػ م،أأكػػل ؿأوأنػػواعأماتلفػػ أتاتلػػؼأبػػ140:أ2014 ػػرىأالام لػػيأ)

االحت  جػػ تأالا صػػ أمػػفأبلػػ أإلػػىأأاػػرأحلػػبأإمل ن ػػ تألػػؿأمنيػػ أحلػػبأنػػوعأاإلع يػػ أوأ رجتيػػ أوأ

 أطب ع أتلو فأالفر أمفأذويأاالحت  ج تأالا ص  أح ثأ ملفأتصن فوأوفق ألإلكل ؿأالت ل  :

 الا صػ أالصػفوؼىػذهأ فػي   الع   ػ  ب لم رلػ  ا صػ  فػيأصػفوؼ المعوي ف : م،أالشكل األول 

مػ أ مكػترل  تعل م ػ  بػرام،  تلقػوف لمػ  الا صػ   الترب ػ  مػ رس مفأيبؿ  روليـ المعويوف  تلقوف
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 االنتقػ ؿأمػفأالصػؼأبلػيول  ىػذاأالكػلؿ  لػمح ح ػث الع   ػ   فػيأالصػفوؼ العػ    ف األطفػ ؿ

وانػ م جأ والتربػوي  االجتمػ عيأفػرصأالتف عػؿ  ػوفر أفأذلػؾ لمػ  العػ  ي  إلػىأالصػؼ الاػ ص

 و قػ روف ب ػنيـ ف مػ  الحػواجزأوأتػزاؿ بعضػ   بعضػيـ العػ    فأوأتقبػؿ مػ  المعػوي ف األطفػ ؿ

 واأللعػ ب والػرحصت الػ روسأأثنػ ء و ػتـأذلػؾأ ومواىبػو األاػر بقػ رات وأ قػرألػؿأمػنيـأ زمصئيػـ

أ. جم عي مكرف يـأبكلؿ م  التصم ذ بي   قوـ التي واألنكط 

 أالصػفوؼ ىػذه فػي الع مػ  الم رلػ  فػيأصػفوؼأ العػ    ف مػ  المعػوي ف  مػ، :الشدكل الاداني

أفأأالػ م، ىذا في و كترط التعل م     البرام، نفس الع    ف م  المعوي ف  تلقوفأاألطف ؿ الع    

الصػؼأأمعلػـ جنبػ أإلػىأجنػب الا صػ  الترب ػ  مػ رس وجػو  الػبعض  بعضػيم  الطػرف ف  تقبػؿ

توصػ ؿأأو ػتـ ىػؤالءأاألطفػ ؿأ   تع مػؿأمػ أ أف مػفأأجػؿ العػ  ي أوأتهى ؿأمعلػـأالصػؼ الع  ي 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.ماتلف  العلم  أبهكل ؿ الم  ة

ألون رافأوافل ؾأ قترح أأفأ ل رأإ م جأذويأاالحت  ج تأالا ص أعلىأالنحوأالت لي:أأأأأ

 لفصول الخاصة:ا 

الطفؿأبفصؿأاػ صأبػذويأاالحت  جػ تأالا صػ  أملحػؽأب لم رلػ أالع   ػ أفػيأبػ  ئأاألمػرأ لتحؽأ

أ مػػػ أإت حػػػ أالفرصػػػ أأم مػػػوأللتع مػػػؿأمػػػ أأيرانػػػوأالعػػػ    فأب لم رلػػػ أألطػػػوؿأفتػػػرةأمملنػػػ أمػػػفأال ػػػـو

أال رالي.

 :حجرة المصادر 

رةأ وضػػ أالطفػػؿأفػػيأالفصػػؿأال رالػػيأالعػػ  يأح ػػثأ تلقػػىأملػػ ع ةأا صػػ أبصػػورةأفر  ػػ أفػػيأحجػػ

ا ص أملحق أب لم رل أحلبأج وؿأ وميأث بت.أوأع  ةأم أ عمؿأفيأىذهأالحجػرةأمعلػـأأوأألثػرأ

 مفأمعلميأالترب  أالا ص أالذ فأأع واأاص ص أللعمؿأم أذويأاالحت  ج تأالا ص .
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 :الخدمات الخاصة 

 لحػػػؽأالطفػػػؿأب لفصػػػؿأالعػػػ  يأمػػػ أتلق ػػػوأملػػػ ع ةأا صػػػ أمػػػفأويػػػتأألاػػػرأبصػػػورةأغ ػػػرأمنتظمػػػ أفػػػيأ

التأمع نػػ أمثػؿأالقػػراءةأأوأاللت بػ أأوأالحلػػ ب أوأغ لبػػ أمػ أ قػػ ـأىػذهأالملػػ ع ةأللطفػؿأمعلػػـأترب ػػ أمجػ 

أا ص أمتنقؿ)متجوؿ(أ زورأالم رل أمرت فأأوأثصثأمراتأألبوع  .

 :المساعدة داخل الفصل 

ح ثأ لحؽأالطفؿأب لفصػؿأال رالػيأالعػ  يأمػ أتقػ  ـأالاػ م تأالصزمػ ألػوأ ااػؿأالفصػؿأحتػىأ ملػفأ

لطفؿأأفأ نجحأفيأىذاأالمويؼ أوأيػ أتتضػمفأىػذهأالاػ م تأالػتا اـأالولػ ئؿأالتعل م ػ أأوأاألجيػزةأل

أبيػػذهأالاػػ م تأمعلػػـأمتنقػػؿأأوأمعلػػـأالفصػػؿأالعػػ  يأ التعو ضػػ  أأوأالػػ روسأالاصوصػػ   أوأيػػ أ قػػـو

 (.35:أ2009بمل ع ةأالمعلـأالمتنقؿأأوأالمعلـأااللتك ري)بطرس 

أالح جػ ت ذوي األطفػ ؿ تعلػـ علػى  قتصػر ال فيػو ماتلفػ   أكػل الًأ   هاػذأتلاصأالب حث أال م،أأأأأأ

 فػي العػ    فأاألطفػ ؿ ىػؤالء إ مػ ج أح  نػ ًأ  عنػي يػ  وللنػو العػ  ي  الصػؼ فػي الا صػ  التربو ػ 

 الحفػصت أويػ ت وفػي الفن ػ  أوالترب ػ  الر  ضػ   ل لترب ػ  األل   م ػ  غ ر والموا  االجتم ع   األنكط 

 تفػرض عنػ م  عػ  ة  حػ ث األلػ   مي غ ػرأالػ م، وىػذا الحصػص بػ ف الراحػ  وفتػرات الم رلػ  

 األمػر ماتلػؼ  بمني ج ب لل مؿ التب الو أو المني ج علىأجوىر   تع  صت للطفؿ الا ص  الح ج ت

أ .الع  ي ال رالي الفصؿ غ ر بفصؿ الطفؿأإلح ؽ ب لضرورة  عني الذي

أ

أ

أ
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أ:الدمج نجاح شروط و متطمبات -6

  شروط الدمج : -6-1

 عتبػػرأالػػ م،أمػػفأالعمل ػػ تأالمعقػػ ةأالتػػيأتحتػػ جأإلػػىأتاطػػ طألػػل ـأللتهلػػ أمػػفأنجػػ حأأالبرنػػ م،أبح ػػثأ

أأأأأأأأأأأأ(أ26:أأ2003)أال  ب  لوفأماطط ألوأأبصورةأ ي ق أألذاأالب أمفأمراع ةأالجوانبأالت ل  :أأ

الم رل أب ا  أب لم  رأوأالمعلم فأوالمرك أالنفلي أوأاألطف ؿأالع    ف ألبرنػ م،أالػ م،أوأأتي ئ أ-1أ

ين عتيـأبوأوأىذاألفأ تـأإالأبع أتوض حأأىم  أال م،أللػؿأمػفأاإل ارةأالم رلػ  أوأالمعلمػ فأوأأول ػ ءأ

أأمورأاألطف ؿ.

مػػفأالحػػ التأالأ ملػػفأ مجيػػ أاات ػػ رأالحػػ التأالق بلػػ أللػػ م،أفػػيأالم رلػػ أح ػػثأأفأىنػػ ؾأاللث ػػرأأ-2

مثػؿأح الت)االضػػطراب تأاللػػلول  أالحػػ  ة أوأصػػعوب تأالنطػػؽأالكػػ   ة(أوأغ رىػػ أمػػفأالحػػ التأالتػػيأ

أ ملفأ مجي .

أفأ لػػػػوفأالطفػػػػؿأمتل ػػػػؼأنفلػػػػ  أوأانفع ل ػػػػ أحتػػػػىأ لػػػػتط  أاالنػػػػ م جأمػػػػ أاألطفػػػػ ؿأالعػػػػ    فأفػػػػيأأ-3

أالم رل .

يػػؿأفػػيألػػؿأم رلػػ أ طبػػؽأف يػػ أبػػرام،أالػػ م،أح ػػثأإفأتػػوف رأمعلػػـأالترب ػػ أالا صػػ أواحػػ أعلػػىأاألأ-4

الطفؿأمفأذويأاالحت  ج تأالا ص أ حت جأإلىأ رج ألب رةأمفأالقبػوؿأوأالػ عـأوأالقل ػؿأمػفأالن فلػ أ

 لذلؾأفيـأبح ج أإلىأم رل فأمؤىل ف.

أب  نػ ت لػ سأىنػ ؾ فػيأالصػؼأ  األطفػ ؿأالعػ    فأ إلى الا ص  االحت  ج ت األطف ؿأذوي نلب أ-5

أوللػف العػ  ي  فػيأالصػؼ  مجيػـ الػذ فأ فضػؿ الا صػ  االحت  جػ ت ذوي حوؿأعػ  أاألطفػ ؿ م  عل

أاعتمػ  ا بمرونػ  القضػ   ىػذه مػ  فػيأالتع مػؿ التربو ػ أتتمثػؿ األولػ ط فػي يبػوال األلثػر النظػر وجيػ 
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 الع    فألاص ئصأاألطف ؿ الا ص  االحت  ج ت ذوي اص ئصأاألطف ؿ مني  متع  ة علىأظروؼ

 .الم رل  في المتوفرة المل ن ة والا م ت واتج ى تيـ  المعلم ف معرف  وملتوى

أالزمنػي العمػر مػف أىم ػ  ألثػر العقلػي العمػر ألف الزمنػي  العمػر ولػ س العقلػي العمػر ملػتوىأ-6

ألػن أفػذلؾأ افػؼ منػي أصػغر عػ    ف مػ أأطفػ ؿ الا صػ  االحت  جػ ت ذوي  مػ،أاألطفػ ؿ  نبغػي

 .ب نيـ الفروؽالتب  فأوأ قلؿأ

أالتػي البػرام، ىػي الج ػ ة التعل م ػ  البػرام، إف   بعن  ػ  ليػ  والماطػط الفر  ػ  التعل م ػ  الابػراتأ-7

أالنم ئ ػ أتعمػؿ الاصػ ئص ىػذه فمراعػ ة لػ ىأالطفػؿ  الموجػو ة الفر ػ ة القوةأوأالضػعؼ مواطف تراعي

 .(48-47:أ2004)أالاط ب أوالفع ل  المصئم  التعل م   للابرات مفت ح بمث ب 

 التعل م   البرام، وتنف ذ تاط ط في ونك ط بف عل   الطلب  أول  ء مك رل  بمب أ المرب  ف التزاـأ-8

 .ألبن ئيـ

أمتعػ   فػيأفر ػؽ لعضػو العػ  ي الصػؼأال رالػيأ معلػـ مػف  تطلػب الػ م، ف فػ  وأا ػراأ-9

أالع   ػ  ومعلمػيأالصػفوؼ الم راء على تفرض وىي ومتنوع  األطف ؿأع   ةأ فح ج ت التاصص ت 

الػ لؾأأفي ماتص تصح حأالنطؽأ  في ماتص(أعض ءأالفر ؽأ وغ رىـأمف الا ص  الترب   ومعلمي

أال م،.أأأأأأأأأأأأأأ إلنج ح و تع ونوا مع   عملوا أف)  العضلي

وأتػػػرىأالب حثػػػ أإفأمػػػفأأىػػػـأكػػػروطأنجػػػ حأالػػػ م،أىػػػوأالتاطػػػ طأالػػػواعيأالػػػذيأ ي ػػػ أالفػػػرصأأأأأأأأ

ألتف عؿأب فأجم  أاألطراؼ.المن لب أل

أمتطمبات الدمج:  -6-2

ل سأمفأالليؿأ م،أذويأاالحت  ج تأالا ص أم أاألطف ؿأالع    ف أبػؿأىنػ ؾأجملػ أمػفأالمتطلبػ تأ

أ.(66أ:2014)أالزارع أألعؿأأبرزى أف م أ لي:
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تي ئػػ أالب ئػػ أالم رلػػ  أوىػػيأتكػػمؿ:أالمبنػػىأالم رلػػيأمػػفأح ػػثأمصءمتػػوأللتصم ػػذأمػػفأأوال:          

أذويأاالحت  ج تأالا ص .

 تهل سأغرف أالمص  رأوأتزو  ى أب لول ئؿأوأاأل وات. -

فر ػػؽأالعمػؿأالمتل مؿ)مػػ  ر أمعلػػـ أإركػػ  يأتربػويأواجتمػػ عي أأاصػػ ئيأفػػيأتصػػح حأأاانيددا:        

أالنطؽ(

معلموأالتعل ـأالع ـأ) ااؿأفصػوؿأالػ م،(أف جػبأأفأ ػتـأاات ػ رأمػفأمعلػـأالتعلػ ـأالعػ ـأاالاا:         

 ػػػػ أمػػػ أإعػػػ ا ىـأنفلػػػ  أوأتربو ػػػ أبل ف ػػػ أالتع مػػػػؿأمػػػ أالتصم ػػػذأمػػػفأذويأاالحت  جػػػ تأالا صػػػ أوأل ف

أتع  ؿأالمني جأوأتل  فو. أأإ م جيـأفيأالعمل  أالتعل م  

ح ػثأ عػ أحجػرأاأللػ سأفػيأعمل ػ أالػ م،ألػذاأأفأمعػ اأإعػ ا اأأمعلـأالترب  أالا صػ :رابعا:          

ج  اأعلم  أوأتربو  أوأاجتم ع  أفيأمج ؿأترب  أذويأاالحت  ج تأالا ص أ أح ثأتتفؽأف عل  أال م،أ

أعلىأنوع  أالمعلـأالمتاصصأالذيأ ترجـأأى اؼأوأمتطلب تأال م،أإلىأواي أعمليأملموس.

 أهداف الدمج: - 7

األى اؼأب م،أاألطف ؿأذويأاالحت  ج تأالا ص أم أاألطف ؿأالع    فأفيأالم رل ألتحق ؽأجمل أمفأ

 (أ320:أ2005 أ)أمنصورأ تطلبأجمل أمفأاألى اؼأوأىي:

تحق ؽأالتوافؽأوأالتل ؼأالنفليأوأاالجتم عيأمػفأاػصؿأإي مػ أالعصيػ تأاالجتم ع ػ أوأالتلػ بأأ-1

أأنم طأللول  أوأاجتم ع  أب لمح ل ةأللع    ف.
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تاف ؼأالضغطأالنفليأعػفأالتلم ػذأمػفأذويأاالحت  جػ تأالا صػ أبتحق ػؽأمبػ أأتلػ فؤأالفػرصأوأأ-2

أالمل واةأوأالتعلـأفيأمل فأواح أم أالع   فأوألتال صوأمفأالنظرةأالللب  أالتيأتلحؽأبو.

إت حػػ أالفرصػػ ألنمػػوأالتلم ػػذأمػػفأذويأاالحت  جػػ تأالا صػػ أعلم ػػ أوأتربو ػػ أوأاجتم ع ػػ أفػػيأب ئػػ أأ-3

أطب ع  ألتحق ؽأطموحوأفيأالتحص ؿأوأالمن فل أوأالتحص ؿأوأالتفوؽأأوأإكب عأح ج تو.

أتحل فأمي رةأالمعلم ف.أ-4

 العمؿأب لتع وفأم أاألى لي.-5

التلػػ بأفن ػػ تأالح ػػ ةأ)التع مػػؿأاللفظػػي أالتع مػػؿأاللػػمعي أالتع مػػؿأالبصػػري(أوأتنم ػػ أوأتطػػو رأأ-6

قػػػ ـأأوأالميػػػ راتأالكاصػػػ  أوأالح  ت ػػػ أال وم ػػػ أأوأايتبػػػ سأالمفػػػ ى ـأوأالمعػػػ رؼأأوأاالتج ىػػػ تأوأال

أالللوؾأاللوي.

 فوائد الدمج المدرسي لذوي االحتياجات الخاصة: -8

إفأ م،أذويأاالحت  ج تأالا ص أب إلط رأاألل ليأللح  ةأاالجتم ع  أ لوفأمػفأاصليػـأتعلػ ميـأأأأ

تمػ عيأوأىػذاأالػػ م،ألػوأفوائػػ أتظيػرأف مػػ أالح ػ ةأالوظ ف ػ أالتػػيأ ملػفأأفأ لػػتا موى أفػيأاإلطػػ رأاالج

أ(26:أ2014)الحربي أأ لي:

 :األكاديمية الدمج فوائد  -8-1       

 فيأاللت ب  لب رة ب رج  مقبوال أل   م   انج زاأ  حققوف الك مؿ ال م، موايؼ في المع ي ف األطف ؿ .1

 .نظ ـأالعزؿ في الا ص  الترب   م ارس في  حقوف ألثرأمم  االلتقب ل    واللغ  اللغ   وفيـ
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التعل م ػ أ  الابػرات لز ػ  ة للمعلػـ فرصػ   عتبػر الػ م، نظػ ـ وفػؽ المعػ ي ف األطفػ ؿ مػ  العمػؿ .2

التػيأ  والطر قػ  المعػ ؽ ب لطفػؿ لصحتلػ ؾ للمعلػـ الل ملػ  الفرصػ   تػ ح  ف لػ م، والكاصػ  

 الضػعؼأنقػ ط بعػض مػف  عػ ني الػذي العػ  ي الطفػؿ مػ  أ ض  مف  ة الطفؿ م  للعمؿ تلتا مي 

أ.المع ؽ للطفؿ الب ا  أأماصص  في ل نت ح ل   الموجو ة الت ر س طرؽألثرأ ف ف الحق ق   وفي

  :االجتماعية الفوائد -8-2

ألػوأ  نظػر أف المجتمػ  وعلػى إنلػ ف بهنػو إكػع ره فػي المعػوؽ حػؽ إلػى المجتمػ  أفػرا  لػؿ  نبػو انوأ-1

العػ    فأأ نػو ا أيػر عػف الطفػؿ مبػرراألعػزؿ ل لػت اإلع يػ  أو اإلصػ ب  وأف   أفػرا ه مػف فػر  أنػو علػى

أ.ف و مرغوب غ ر غر ب ولهنو

أن ػ أ ا م ػز توظػؼ إذا المجتمػ  على تعو  ايتص     ي م  لو الع    ف نيـ ا أير م  المع ي ف  م،أ-2

لب ػرة أ بفوائػ أ الطػصبأ علػى  عػو  الصػح ح أوربمػ  مل نيػ  فػي بوضػعي  ف عل ػ  ألثػر بكػلؿ الػتعلـ

لمل ف تأأ النقؿأ ول ئؿأ التا اـأ )مثؿ المن لب  غ رأ التعل م  أ االلتا ام تأ مفأ اإلنف ؽ فتحوؿأ

نك ء الم ارس إلى للوصوؿأ طو ل أ وغ رىػ أأ الا صػ أ الترب ػ أ مػ،أ لبػرا إ اراتأمنفصػل أ الا ص (أوا 

ولوا رأأمتاصص  أ موار  توف ر مثؿ) الفصؿ في التعل ـ على ب لنف  تعو  اإلجراءاتأالتي  عـأ إلى

أونفع أأللمجتم . إنت ج   ألثر بكلؿ لألمواؿأ توظ ف أ  عتبر مم  والع مل ف( المعلم ف ت ر ب

وأتلاػػصأالب حثػػ أبػػهفأفوائػػ أالػػ م،أ عمػػؿأعلػػىأتعػػ  ؿأاتج ىػػ تأالمجتمػػ أبكػػلؿأعػػ ـأوأاتج ىػػ تأ   

 أبكػلؿأاػ صأوأتويعػ تيـأنحػوأالتصم ػذأاأللرةأأوأالمعلم فأوأالمػ راءأوأالتصم ػذأفػيأالم رلػ أالع   ػ

أذويأاالحت  ج تأالا ص .وأالتعرؼأعل يـأعفأيرب أوأاالحتل ؾأالمب كرأبيـ.

أ
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 مبررات دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة: -9

)أأأفأظيورأفلرةأأال م،أب لولطأالم رلػيألػ فأنت جػ ألع  ػ أمػفأالمبػرراتأنجػ أمػفأأىميػ أمػ أ لػي:أأ

أ(787 أأ2010الصم  ي عليأ

ظيورأالقوان فأوأالتكر ع تأالتيأتنصأعلىأحؽأالطفؿأمفأذويأاالحت  ج تأالا صػ أفػيأتلقػيأأ-1

أالرع   أالصح  أوأالتربو  أوأاالجتم ع  أمثؿأزمصئوأالع    ف.

تزا  أع  أاألطفػ ؿأذويأاالحت  جػ تأالا صػ أفػيأبعػضأالمجتمعػ تأوأا صػ أفػيأالػ وؿأالن م ػ أأ-2

  أالمرالػػزأوأالمؤللػػ تأالا صػػ ألرع  ػػ أذويأاالحت  جػػ تأالا صػػ  أممػػ أ عنػػيأأفأالػػ م،أمػػ أيلػػ أعػػ

أبهكل لوأي أ لوفأأح أالحلوؿأليؤالءأالتصم ذألذويأاالحت  ج تأالا ص .

التغ ػػرأالواضػػحأفػػيأاالتج ىػػ تأاالجتم ع ػػ أنحػػوأاألطفػػ ؿأذويأاالحت  جػػ تأالا صػػ أمػػفأاللػػلب  أأ-3

أإلىأاال ج ب  .

الفللػػػف تأالتػػػيأتؤ ػػػ أ مػػػ،أذويأاالحت  جػػػ تأالا صػػػ أمػػػفأالتصم ػػػذأالعػػػ    فأفػػػيأأظيػػػورأبعػػػضأ-4

الم ارسأالع    أوأذلؾألع  أمػفأالمبػرراتأأىميػ أتػوف رأالفػرصأالطب ع ػ ألػذويأاالحت  جػ تأالا صػ أ

للنمػػػوأاالجتمػػػ عيأوأالتربػػػويأمػػػ أأيػػػرانيـأمػػػفأالتصم ػػػذأالعػػػ    فأوأالمح فظػػػ أعلػػػىأالتوز ػػػ أالطب عػػػيأ

  فيأالم رل أالع    .لألطف ؿأ

 

 

أ
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  :الدمج إيجابيات و سمبيات -11

 االيجابيات : -11-1

 إفأاألطفػػ ؿأ لتلػػبوفأ لتلػػبوفأالع  ػػ أمػػفأالميػػ راتأاألل   م ػػ أبلػػببأالتويعػػ تأالع ل ػػ أوأالملػػتوىأ

أ(.أ47:أ2010الرف  أمفأا ث رأالتيأ توافرأفيأالفصوؿأالع    )عليأالصم  ي أ

 األطفػ ؿأأمػ   مجيػـ عنػ  ذىن ػ  المتالفػ ف االجتمػ عيألألطفػ ؿ وز ػ  ةأالتوافػؽ الػذات مفيػوـ تحلػ ف

  األلو  ء

  مف أيرانيـأم  والمتل وي المتل ف  للتعل ـ الا ص  االحت  ج ت ذوي لجم  أاألطف ؿ الفرص  إت ح 

 (.أأأأأأأأأأ78:أ2005المجتم )الاط ب  في األطف ؿأالع    ف

 التربو ػ تأالاػ م  وتنو ػ  وتطػو ر ز   ة اصلي  مف  ملف مرن    تعل م ول ل  التربوي ال م،  كلؿ 

األطفػ ؿأأ ترب ػ  تجرب فأم لصلتف  ة التربو   للمؤلل ت الفرص   ت ح لم  المعوي ف للتصم ذ المق م 

  (.141:أ2014االجتم ع  )الام لي  الا م ت تق  ـ مرلز   مف والح  المعوي ف

  واحتػراـأأتفيػـ علػى و حػثيـ االحت  جػ تأالا صػ   ذوي رفػ ييـ علػىأيبػوؿ العػ    ف الطلبػ   كػج

 والتب  ف. الفروؽأوالتنوع

 بعضػ .أبعضػيـ و عػـ العمػؿأمعػ  مػف العػ    ف والمعلمػ ف الا صػ  الترب ػ  معلمػي( المعلم ف  ملف 

أ(.42:أ2004)الاط بأ 

  أاللويأأب ألطفؿأمع ؽأفيأالملتقبؿأإع ا  .أبن ءأالملتقبؿأوأتهى ليـ أفربم أ صبحأطفؿأال ـو

 

 السمبيات : -11-2

 (أفيأأفأىن ؾأمجموع أمفأالللب  تأوأىي:أ78:أ2004مفأىذهأالللب  تألم أوضحي )الاط بأ
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 إال لث رة  ى اف  وأحقؽ م  برره لو ل ف ا ص  وأصفوؼ م ارس في المعوي ف التصم ذأ تعل ـ أف م 

 و ورأالج. لو س وأب لتا اـ للب  ت  وف  لف لـ أنو

 أإلػى  حتػ جوف ال فيػـ وب لتػ لي بلػ ط  إع يػ ت لػ  يـ الا صػ  الح جػ ت ذوي التصم ػذ معظػـ إف

 الصؼأالع  ي. أنكط  بعض في المك رل   لتط عوف ال رالي ال وـ ا ص أطواؿأال وـ ترب  

 حرم نيـ عل و  ترتب لـ ا ص  م ارسأوأصفوؼ في الا ص  الح ج ت ذوي التصم ذ تعل ـ إف 

 أذى بيـ رف ييـأوأألحؽ عف عزليـ على وللنوأعمؿ فقط  الع     الم رل   التعل م   األنكط  مف 

   معوي ف لتصم ذ تصن فيـ بلبب معنو. 

 الم ارس في التعل ـ وج وؿ ف عل   على أ ل  تق  ـ في العلم   والبحوث ال رال ت إاف ؽ 

 (أأ81:أ2004وأالصفوؼأالا ص .أأ)الاط ب أ 

 برام، إلىأفكؿ  ؤ ي الع     الم ارس في الا ص  الترب   فيأمج ؿ مؤىل ف معلم ف توفر ع ـ  

 ،أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.إمل ن  ت مف لو تحققت ميم  ال م

 تتن لػػػػبأمػػػػ أح جػػػػ تأالتصم ػػػػذأذويأإفأاألنكػػػػط أالتػػػػيأ ػػػػتـأتقػػػػ  مي أفػػػػيأإطػػػػ رأالتعلػػػػ ـأالعػػػػ ـأالأ

أاالحت  ج تأالا ص .

 إفأالمعلمػػػ فأفػػػيأالتعلػػػ ـأالعػػػ ـألػػػـأ تلقػػػواأتػػػ ر ب أمن لػػػب أ ػػػؤىليـأللتع مػػػؿأمػػػ أح جػػػ تأالتلم ػػػذأذويأ

أأأأ.(أأأ31:أ2007االحت  ج تأالا ص أوأالعمؿأعلىأإكب عي .أ)القمشأ 

أأأ

 الخالصة:

فأىنػػ ؾأاتج ىػػ أع لم ػػ أ يػػ ؼأإلػػىأ مػػ،أذويأاالحت  جػػ تأالا صػػ أفػػيأالم رلػػ أالع   ػػ أوفػػيأالح ػػ ةأأ

ع م  أوأ ؤل أالميتمػوفأبل  لػ أالػ م،أعلػىأحػؽأاألكػا صأمتعػ  يأاإلع يػ أفػيأالح ػ ةأوأالػتعلـأوأ
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مػػفأالعمػؿأوأااللػتم عأبويػػتأالفػراغأفػػيأب ئػ أتتضػػمفأأيػؿأيػػ رأمػفأالق ػػو أللمػ أأملػػفأذلػؾ ألػػيأتز ػ أ

حػػر تيـأوأتعلػػيأمػػفألػػرامتيـأالكاصػػ   أوأ جػػبأأفأتتػػ حأب ئػػ تيـأالتػػ ع ـأالضػػروريألتحق ػػؽأأيصػػىأ

ي م أالعصي تأالكاص  أفيأالعمؿأوا رجو. أنموأكاصيأوأاتص ؿأب  ار فأوأالتعب رأعفأالذاتأوا 

بو  أوأإفأ م،أذويأاالحت  ج تأالا ص أفيأب ئ أصف  أ اعم أواح ةأم أتلب  أاحت  ج تأالجم  أالترأ

االجتم ع  أفلرةأن جح أإذاأتوفرأإمل ن  تأوأبرن م،أبم أ تن لبأم أي راتيـأوأإمل ن تيـأ لػ ع أعلػىأ

أتج وزأمكلصتيـ أوأمنوأبم أتنم  أمي راتيـأالنم ئ  أوأاألل   م  .
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  تمهيد:

يعااي ب ضعااف اد اا ال  ااب ان أم اا   اان   اا اف مااال  اان  اال امةم انعلنيااة، و انأياالية، و ان  يااية، و انمااب 

اامييأايمةم، مؤث  ضشكل كي ل عنى اييمةم،نذا  ةم ياميأون إنى ع يية خيصة مم ييب  ا   ملنضايمةم و 

 و يلنق عنى هذه ان ئة  ن اد  ال  ي ى ذوي االامييأيت انخيصة.

ملااالم انضياثاااة  اااب هاااذا ان صااال و ض اااول  ااان انم صااايل ضعاااف انأوا اااب ان معنلاااة ض ئااايت ذوي االامييأااايت 

 انخيصة    ماليل  هلاف و  ضييي و   يهج مل يس هذه ان ئة.

 Spécial needs kids الخاصة: االحتياجات ذويتعريف  أوال:  

  اب ان مويال  و انعايلي عان ان ياموى ي ا  اون اناذين اد ا ال (   ةم  ونئاك09: 2017انيويلان،)يع ف

 إناى يلالم ع اي مخمناف خيصاة خال يت إناى ماامم ااميايأةم انماب انل أاة انخصيئص إنى  ن  ي خيصية

 وانموا اق. و اق هاذا ان  او  ان ضنوغا  ي كان  اي   صاى مالياق ن يايعلمةم   عناى ذناك انعايليين،   ا ا ةم

 إعي اة يعاي ون   ان وان م يايين،  و ان ضالعين  ان انخيصاة االامييأايت ذوو يكاون  ن ي كان انمع ياف،

 . عي ة

 ان ياموى عناى ي ا  اون انناذين اد ا ال  ونئاك (  ضاّن ةم25: 2005يع  ةاي عضال ان لناب انل يلاب)     

 انأوا اب  ان  كثا  أوا اب  و  اي، أي اب  و انخصايئص،  ان  اي خيصاية  اب ان مويال  و انعايلي

 انعيليين    ا ةم إنى يللم ع ي مخمنف خيصة، خل ة إنى اامييأيمةم مامم اننمب إنى انل أة انشخصية، ،

 اننماب ان ياية هاو واننموا اق،و اال اا اف انن  او  ان ي كان ضنوغا   اي مالياق   صاى عناى ن يايعلمةم وذنك»

 غي هي.  عن ان ئة هذه شخصية ضةي مم يي
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 : ئيييين  ي ين إنى انخيصة االامييأيت ذوي (  ئة16: 2006) انييل ونيل ويليم   

  .علنيي وان م و ين ان وهوضين  ئة ومش ل :االيأيضية انخيصة االامييأيت ذوي األول:

 واإلعي ة انعلنية، واإلعي ة   انضص ية اإلعي ة ذوي وممض ن :انينضية انخيصة االامييأيت : ذويواّلثانية

 نييت علنيي وان م و ين ان وهوضين  ئة  ن هذا  ن وي ةم انا كية وان ةي ات االضل اضيت وذوي اني عية،

 .  »انعيلية ان ئة عنى اك ا

انخيصاة،  اننم ضياة نخال يت يامايأون اننذين اد  ال  ن ةم «( 13: 2009مع يف انخليب و اناليلي) و ب

 ..»إ يي ية  يضنييت  ن ي ك ةم  ي   صى ماليق نةم نيمين ى نة ي انلاع ة وانخل يت واننمّهيل

 :و اق اتماب انضااث هاذا  اب إأ ائياة ضصاو ة انخيصاة االامييأايت ذوي و منخاص انضياثاة ضاّن         

  و ضصا ية  و يا عية  و ا كياة إعي اة يعاي ون   ان ( يا وات،6-4انع  ياة  ) ان ئاة  ان ادل ايل إ ةام

 ضيال ال يج نةام ميا   إعاي مةم ل أاة  ن مكاون عناى خيصاة،  عيية ملليم إنى ض وأضةي وياميأون علنية،

 ان ل ية انعيلية.  ب انعيل يين ادل يل   

  :الخاصة االحتياجات ذوي فئات -2

 (.32- 31 : 2006)اا ل خني ة،  :كيتمب اإلعي ة  ول ايب انخيصة االامييأيت ذوي  ئيت ممعلل

 انعلنية   اإلعي ة  mental disability 

 انا كية  اإلعي ةmotor disability  

  انأي يةphysical 

 انايية  اإلعي ةSensory disability 

 ( ،انضص ( ) ضعيف انضكم، انصم ان ك و ين(blind, deaf, visually impaired 

 ي  ة. ضّ  اف اإلعي ة  Disability in chronic diseases. 
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 االأم يعية اإلعي ة Social disability. 

 انعلنب انمخنف Mental retardation. 

 (21)صضغب chromosome. 

 .انموال autism 

 اننمعنم. اضل اضيت Learning Disorders 

 انا كية  ان ةي ات اضل اضيتmotor skills disorders   . 

  :الخاصة االحتياجات ذوي فئة تدريس أهداف -3

ياعيل  :يناب  اي  اذك  ضي ةاي و ان م ضوياة  هالاف عالة مالياق إناى ي  اب ان ئاة هاذه مال يس يا ى  ن

 (34-33: 2009ك يل)

علال انخيصة، االامييأيت ذوي  ئيت ضين اننم ييي •  . ئة نكل انخيصة اننمعني ية انض ا ج وا 

 . عنيةم نننمع ف  ئة نكل واننمشخيص انلييس  لوات ايمع يل •

 . ئة نكل ان  ييضة اننمل يس ل ق علالا •

 .واالأم يعية وانن  يية انصاية ان عيية مو ي  •

 .ان  لية ان  وق   اعية •

 يكو وا امى ان أم      ال ضين انخيصة االامييأيت ذوي ثلي ة وخيصة اننثلي ب، انوعب  ش  عنى انع ل •

 .انخيصة اننم ضية ض أيل وعنم ل اية عنى

 يع ل و يئب ض  ي ج ضمض ب وذنك اإلعي ة  ن انال إنى انل اية هذه ( يعب18: 2009ان ويين، ) ي ى 

 اإلعي ة . ملنيل  يضة عنى

 انخيصة. االامييأيت ذوي  ئيت  ن  ئة ضكل انخيصة، اننملن ية اننمعني ية انوييئل إعلال •

 ان عيق ان معننم مييعل انمب انخل يت أ ي  ملليم   •
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 ان معننم اق مّ ين إنى يةلف انخيصة االامييأيت ذوي و منخص انضياثة ضّن  هلاف مل يس  ئة       

  ا  واننمعايي   لصاةم، ومالا ك مأايوي،  ان م كا ةم انماب انخال يت كي اة نا  ملالم  ن  اب انعايلي غيا 

 .ان أم  

  :الخاصة االحتياجات ذوي فئات برامج -4

 :كيتمب اإلعي ة لضيعة ايب ومعللت ان ئة هذه ض ا ج ( م وعت36: 2009ايب يعيل ك يل)

 الوقائية: البرامج -4-1

 . ضك ا ضل ت كن ي انض ا ج  يعنية وميلال ان ام نة ان شكالت     عنى مع ل

 العالجية: البرامج -4-2

 .اننمل يب  و اننمعنيم خالل  ن ان معننم نلى انعأي أي ب عنى انمغنب هب

 المهني: اّلتأهيل برامج -4-3

  ا  مم يياب  ةاي ة عناى ومل يضا  نليا  ان  يياضة انع ال عايلات نملاوي  ان امعننم إعالال ممضا ن اننماب وهاب

  ل امةم.

  اّلتعويضية: البرامج -4-4

  ةاي ات معننام  اب  يايعلمةم خاالل  ان  ي أي ب  ب عأي م نك اننمب انخيصة ان ئة معويف إنى مةلف

 (.30 :2008)انل  ، ضلينة

 اننماب ان شايكل  ان نناال ضليناة ضا ا ج ملاليم إناى ياعت انخيصاة اننم ضياة ضا ا ج ومنخاص انضياثاة ضاّن    

 االضال اضيت عاالج عناى أيهالة ومع ال ان ضكا ة،  ا اانةم  اب انخيصاة، االامييأايت ذوي يواأةةاي

 اناياية  ا  اننمعايي  ييامليعون مأعنةام و ال ات ض ةاي ات ضمعويضاةم ملاوم ثام  ايةم، ان وأاولة ان م وعاة

 .و ةي امةم  ل امةم م ييب  ة ية  ع يال نةم مو   انن ةيية و ب االأم يعية،
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  :الخاصة االحتياجات ذوي ومشكالت قضايا -5

: 2009ان وياين، ) :ينب  ي  ب إأ ينةي وي كن اإلعي ة  ول ايب ان ئة هذه و شكالت  ضييي مخمنف  

21-23) 

  .واالأم يعب ادكيلي ب انل ج  ضية -

 .وانمش يعيت انالوق  ضية -

 .واننمشخيص انلييس  ضية -

 .اننمعني ية وان وال انض ا ج  ضية -

 .اإلاينة  ضية -

 واننملخل. انو يية  ضية -

  ان وملو هي ان ئة ضةذه االهم يم  ن مييل و شكالت  ضييي لائ ي مثي  انخيصة اننم ضية  أيل ملو  و  

 (.41 :2008)انل  ، : ب انلضييي هذه ومم نثل انن وااب أ ي 

 انخيصة. اننم ضية  ب ان عيل وان عننم ان عيل اننمل يس  ضية 

 انخيصة االامييأيت نذوي مشغيل  ب اليثة وموأيةيت ان أم عب اننمّهيل  ضية. 

 االامييأيت انخيصة. ذوي مل يس  ب اناليثة اننمعني ية وانوييئل اننمك ونوأيي ايمخلام  ضية 

  انخأال،، وانلا عياة االعم يلياة :اننمينياة انن لايل  اب انخيصاة االامييأايت ذوي  شاكالت ومنمضا 

 انيانوك انأ ياب، االيامغالل  ااوهم، انن ايس ضاين انيايئلة انن ظا ة االنمصايل، وانغضاب، اإلاضايل،

  (.127 -126: 2008انن  لب) ا ل يايى،

  ول إنى  يييي  اأ  انخيصة االامييأيت ذوي  ئة و شكالت  ضييي و منخص انضياثة ضّن معلل       

 .وشلة اإلعي ة
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 (.24 :2009 ا ل ياب،  )  وعين: إنى ي ليم :الخاصة االحتياجات ذوي فئة تدريس منهاج -6

  العادي: المنهاج -6-1

 اننماب لضيعاة ان ئاة م  ضاةي انماب عنيا  اننمعاليالت إأا ا   ا  انعايلي نن امعننم يلالم انناذي ان  ةايج   اس هو

 .انخيصة االامييأيت ذوي  ن ان معننم إنيةي ي م ب

 الخاص: المنهاج - 6-2

 ضين ان  ةيج هذا ويخمنف وانلل ات ان ةي ات ضعف عنى انخيصة االامييأيت ذوي مل يس خالن   ن يمم

  خ ى.  ئة و ن وآخ    ل

  :ع يص    ضعة عنى انخيصة االامييأيت ذوي   ةيج يشم ل

 ادهلاف 

 ان اموى. 

 واننمعننم اننمعنيم و يينيب   شلة. 

 و لوام . اننملويم  يينيب 

 عان كثيا ا يخمناف ال انخيصاة االامييأايت ذوي ن ئاة يلالم انناذي ان  ةايج ضاّن و منخاص انضياثاة       

 ان ئة م  ض  ن ي ان خمصون ضةي يلوم انمب واننمعليالت اننمغي ات ضعف  ي  ماصل ونكن انعيلي، ان  ةيج

 .و خليئةم ينوكي مةم نمعليل إنيةي ي م ب اننمب
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  تعريف اإلعاقة: -7

 لغة: -أ 

أي   ب  عيأم اننغة  ن اإلعي ة:  شاملة  ان عاوق و هاب ال مخا ج  اب نغاة انعا ب عان  أبي الفضلعن 

 (.47: 2012 ع ى ان     و اناضس  و انص ف و انمثضيل. )انعلل، 

(  صاااياب اننياااين:  عي اااا  عااان انشااااب  يعو ااا  عو ي:صاااا    و اضيااا ، و  اااا  29: )ل س مرتضييييي ااايل 

ع اا  صااي ف، و انمعويااق م ضيااث ان اايس عاان انخضاا ، و  انمعويااق و االعمياايق، و ذنااك إذا   ال   اا ا  صاا   

 عو   و إعي م :ص    و اضي .

 و انمعوق: انمثضيل. و عوائق انله : انشواغل  ن  الاث .

و أي   يضي انعوق ض ع ى انمثضيل، كينمعويق و االعمييق يليل عي   عان انوأا  اناذي   اله عايئق و علايه 

 و عو   و إعمي  .

 (. 18: اداياب" )و ل  ب انم ييل  ون  معينى: " ل يعنم اهلل ان عو ين   كم و  ل

  :ااصطالح -ب

( اناليثة  ن اإلعي اة كال عياب أيا ي ب  و علناب ي  ا  انعلال 1766: 1970)و ل  ب ان ويوعة انلضية

ضصااعوضة  ن يشااي ك ضا يااة  ااب  ااوااب ان شاايل ان الئ ااة نع اا ه...و ياااس ان صاايب ضعأاايه ع اال ي يكضاا  و 

 .اال ل يج  ب ان أم  



 

83 
 

 رابعالفصل ال ذوي االحتياجات الخاصة

:  صاالن  يلنااق عنااى  اان معو اا   ل اماا  انخيصااة عاان ان  ااو انيااوي إال ض ياايعلة خيصااة وهااو المعييو 

ن ظيي  شمق  ن اإلعي اة  ي انماّخي   و انمعوياق و يال  يضاي   ا  اإل ياين اناذي ايامل  ضا  عايئق  و  كثا  

 (.28: 2005ييل،يوهن  ن  ل م ، و يأعن   ب   س انايأة إنى عون خي أب)ان

 اإلعاقة:أسباب  -8

 (22: 2007)انل  ، :انخنلية واديضيب انو اثية اديضيب : ومش لالوالدة قبل ما أسباب -8-1

 ناظاة انأ اين  اب مُاؤث  انماب انأي ياة انعوا ال  ان  أ وعاة عناى ومشام ل : الوراثيية األسيباب : أوالا 

 هاذه عناى ويياملل ضينوانالين، انخيصاة انو اثياة انخصايئص ضين انم يعل اصينة عنى ومشم ل اإلخصيب،

 ننيوأين. ادي ي انمي يخ ل اية خالل  ن ادل يل عنى و ث هي انعوا ل

 مالث انمب اإلصيضيت ضي ةي و ن انا ل  م ة  ث ي  انأ ين عنى ُمؤث  انمب وهب : الخمقية األسباب : ثانياا 

 ما نةاي انماب اد ا اف ضعاف  و ع ي اة ضا ضيت  و انا ال  ث ي  نإلشعيعيت انمع ف  ثل ، اناي ل نألم

 . اناصضة  ثل ان علية اد  اف ضعف  و وانضغل كينيك  ادم

 :الوالدة أثناء أسباب -8-2

  ياملضل  اب انماّثي  ضينغاة إ ةاي إال ،  االولة يايعيت  ان  كثا  ميام   ال  ال اناواللة  ما ة إن  ان ضاين غم

  ئايس ياضب وهاب ان اخ، خالياي عناى ياؤث    ي ان معي ة انواللة  ث ي  ننضغل انل ل يمع ف ، لل انل ل

 ان شاي ة   ا اف   ةي اإلعي ة إنى ُمؤلي انواللة  ث ي  اديضيب  ن انعليل ه يك إن ك ي انذه ية، نإلعي ة

 ادوكيأين. و لص انواللة ييعيت ا ملال و

 : الوالدة بعد ما أسباب -8-3

 .(18: 2008) ا ل يال ة، : ه ةي و ن ان خمن ة   وه   اال  ث ي  ان  ل عنى ُمؤث  انمب انعوا ل وهب

ان اوال  هاذه و ان ن  اوه انضا و ية ان اوال عناى ان ا ل لعايم ياماوي  ن يأاب ضاياث : التغذيية سيوء : أوالا 

 . وانض ومي يت وانك ضوهيل ات ان يمي ي يت
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 ادل ايل شانل ان  يصال، انمةايب  ثال نإلعي اة ان ياضضة اد ا اف ضّاال ان ا ل إصايضة  ثال :اد ا اف :ثانيياا 

 .واناصضة

 . ضّ واعةي وانكاول انعلي ي  : ثالثاا 

 .انل ق واوالث واإل هيب انع ف ظواه  ا مشي  ضعل اليي ي ان خمن ة واناوالث انا وب :رابعا

 :أقسام ذوي االحتياجات الخاصة -9

 : وضاة  ب انشكل ادمب بوه اإلعي ة  ول ايب انخيصة االامييأيت ذوي  ئيت ممعلل

 ( يوض  ذوي االامييأيت انخيصة1انشكل   م )

   ييم  ئيت ذوي االامييأيت انخيصة( يوض  01انشكل   م )

 

 

 

 

أقسام ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 اعاقة ذهنية

التخلف العقلي -  

(21)صبغي -  

التوحد -  

 اعاقة حسية

السمع -  

البصر -  

النطق -  

 اعاقة حركية

استسقاء الدماغ  -  

شلل االطفال -  

ضمور العضالت -  



 

85 
 

 رابعالفصل ال ذوي االحتياجات الخاصة

 :الحركية اإلعاقة -9-1

 صاية إصيضيت  و انعضالت  و انعظ ب انةيكل  و ان  كيي انعصضب انأةيي ُمصيب انمب اإلعي ة وهب

 وشانل انال ي  ايميالي    واعةاي و ان وانا كياة انأيا ية ضوظايئ ةم انلييم عنى انلل ة  ن ان صيضون ما م

  انعضالت. وض و  ادل يل

 و  انصا يعية كايدل اف  عي اة،  واصا يت ذات معويضاية  أةاية ايامخلام انا كياة اإلعي اة ومملناب

انا كية)شاواهين و  نإلعي اة ادضا ي ان ثايل هاو ل أيما  ض خمناف انا كاب انشانل ويعال ان ما كاة، انك اياب

 (.30: 2010آخ ون،

 :الحسية اإلعاقة- 9-2

 انايية نألعضي  ان ئيية ادعصيب إصيضة عن ان يمأة اإلعي ة ( وهب19: 2005ايب  ا ل يي ب)

 . للية  و ي عية  و ضص ية ايية إعي ة ع ةي وي مج اننيين( ادذن، انعين، )

     و انخ ياة انضصا ية انوظيئف  ن  ي  ب ضعف ضّ ةي انضص ية اإلعي ة ُمع ف : البصرية اإلعاقة : أوالا  

 ادناوان( و ؤياة ، انث ايئب انضصا  ، انضصا ي انمكياف ان ايلاب، انضصا  ان  كايي، انضصا  )  ان كال هاب

 انعين.  ب أ وح  و ض  ف إصيضة  و مش ياب مشوه  ميأة ،وذنك

 ضعال انصاومية االهمايايات إل اك إناى مُاؤلي انوظايئف  ان  أ وعاة اني   يعمض  : السمعية اإلعاقة ثانياا 

 االهمايايات مناك وم ملال انا أا ة  و انصاومية اتالت  و ادأييم مونلهي انصومية  يالهميايات ضةي، اناس

 إناى وضعالهي ان كايضب( وانعظام وانيا لان ان ل  ة انثالثة) اني   وعظيم ادذن ولضنة انخي أية ادذن إنى

 االهميايات منك إل اك يمم وه يك ضيني   انخيصة ان خية انلش ة إنى مصل ايث اني عية انعصضية انل ق

 خنال و ي وااالة، وظي اة ونايس وظايئف  أ وعاة هاو  يني   إذن ، ضةي ي ال انذي انشب  عنى وانمع ف

 . اني    ب خنل إنى ضينمينب يؤلي انوظيئف  ن واالة  ب
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 ياماكم اناذي وهاو وانذضاذضيت انكاالم   اوي ضاال يلاوم اناذي هاو انال ي  إن ض اي : النطقيية اإلعاقية :ثالثياا 

 انعصاضب انأةايي م اس   ضاية ايناة  و اضال اب  ي  اين ناذنك انكاالم ضّيانوب ول اةاي ضيننغاة  يييايً 

 شالة عناى ذناك ويعم ال  يا  ان شايكل اصاول  و ا علا ا   و ان لاق ماّخي  إناى ضينماينب يامؤلي ان  كايي

 . انعصضب انأةيي  ب اصونةي و كين اإلصيضة

 (.187 :2013، انعللصعوبات التعمم) -9-3

اينااة ي اامج ع ةااي ماالن  ياام    ااب انماصاايل ادكاايلي ب ننمن يااذ  لي  ااة  اا  ي الئاا   ااب انلياام، و ال  هااب 

يعاول انياضب  اب ذنااك إناى وأاول إعي ااة ضصا ية،  و ا كياة،  و ياا عية،  و اإلصايضة ضاينمخنف انعلنااب،  و 

 علم االيمل ا  ان  يب،  و وأول انظ وف ادي ية و االأم يعية.

 و  كثاا   اان  ةااي ات اناامعنم ان خمن ااة كين ةااي ات اديييااية ننلاا ا ة، و انكميضااة  و  يظةاا  انماال ب  ااب  ةااي ة

ان ةاااي ات انايااايضية،  و انع نيااايت ان ك ياااة) اناااذاك ة، و انم يياااي، و انم كياااي(،  و انلااال ة عناااى انكاااالم،  و 

 االيم يل،  و اإلل اك انم كي .

 الموهوبون: - 9-4

كاااون  ااال ات و إ كي ياايت غيااا  عيلياااة مضاالو  اااب  لائةااام انعاااينب و ان وهااوضين  ن هاااؤال  ادل ااايل انااذين ي ن

ان م ياااي و اناااذي يااامم ماليااالهم  ااان خاااالل خضااا ا   مخصصاااين  اااؤهنين و  م ل ياااين و   ااان ال مخااال ةم 

   يهج ان لا س انعيلية و ضايأة إنى ض ا ج  مخصصة نيم ك وا  ن خل ة    يةم و  أم عةم.

 (.238 :2013، انعلل) أ وعيت  ن اني يت اإل يي ية هب:وأل  ن ان وهضة  يمأة  ن م يعل ثالث  

  ل ات علنية عي ة  عنى  ن ان مويل. -1

  يموييت عينية  ن انلا عية مييعل عنى االنميام ضين ةيم ان لنوب  لاؤهي  ن ان  ل. -2

  يموييت عينية  ن انلل ات اإلضلاعية. -3
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و إن ان وهوضين هم اناذين ي منكاون انلال ة عناى ملاوي  هاذه ان كيضاة  ان انيا يت و ايامخلا ةي  اب  أايل 

  يم نأللا  اإل يي ب.

  التخمف العقمي: -9-5       

 ان يالان هاذا  اب وانعاي نون ان مخصصاون يمالاونةي انماب ان  ايهيم معاللت ( نلال16: 2008 شي  ااالوة )

 :  ةي كثي ة  صلنايت ايمخل وا  لل انع ب انضياثون   ي  خمن ة، ض عين انواال ان صلن  وايمخل وا

 وي أا  انعلنياة واإلعي اة انعلنياة واإلعي اة انعلناب وانشاذوذ انعلنب وانمّخ  انعلنب وان لص انعلنب، انلصو 

 ذوي  صالن  اخماي ت انصالل هاذا  اب  ينضياثاة اإل أنييياة، ان صالنايت م أ اة ظا وف إنى انمعلل هذا

 انعلنب. انمخنف

 انأيم.  ب انكي ييئب انمواين علم  ن اينة انعلنب انمخنف :الطبي التعريف

  ا  انم يعال عناى وانلال ة انثلاي ب ان ياموى  اب ا خ ايف انعلناب انمخناف :االجتمياعي التعرييف أميا .

 .اتخ ين 

 انلصاو   ا   مالي اي ويظةا  ان مويال،  ياموى لون علناب ا خ يف انعلنب انمخنف :التربوي التعريف 

 ان  و.  م ة خالل نن  ل انكي ب انينوك  ب

 ( .     142 ،2006)عواش ية، :في تتمثل هامة أسباب العقمي لمتخمف

  اضال اضيت   ان معي ب انمب انعيئالت لاخل م م   انعلنب انمخنف  يضة إن :والجينية راثيةالو  األسباب

   واعةي نكل trealgold مخنف  ن يعي ون ان مخن ين اتضي   ن %10  ن إنب ييي  ض يلي يي  ب علنية

 عاي ال انو اثاة يع اى ضاّن ال هذا وضين ليضل  مخن ين  ل يال يعلون ان مخن ين  ن %50و علنب  ينضياث

  ضاي  ضينضا و ة نايس كضيا ا،ونكن لو ا نةاي وانم ضياة واديا ة  اين ايل انعلناب انمخناف االوث  اب  يييايي

اإل كي يايت  وماو ي  ننل ال  وامياة ضيئياة ظا وف ماو ي    اثال علنياي  مخن اين  ل ايل يعلاون  مخن اين

 .علنب مخنف  ن يعي ون ال عيليين  ل يل مأعنةم انذكي   يضة     عنب ان ييعلة
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 انمخناف ظةاو   اب ييايعل اد اي ب ويواج انعصاب   اضاة  ياضة ا م ايل وهاو  خا  ياضب ه ايك ضين ليضال

 كينض ومي ايت  اوال هالم إناب ياؤلي وهاذا انصاضغييت  اب خنال وأاول هاو انأي ياة ادياضيب   اي انعلناب

 وانيك ييت .     

 انأةيي   و مو ف إنى يؤلي انذي وان ييف ل يغية   وح وأول عن  يمأة وهب ثي وية  يضيب  يضي موأل

 ايناة إناى يملاو  ضعضاةي ا كياة،إذ   يو و عضوية ضّع اف انايالت  ن كثي   ب ومصاب انعصضب

 اضل اضيت خلو ة ومكون اين  عنى ويضلى انعصضب انأةيي   و  يةي يمو ف و خ ى وخ ق  ةيئب ملهو 

 . يك انمخنف 

   انل ح  و. 

 انل ح ملو ية. 

 انل ل   و ع  ل ضك ا  انخنل كين كن ي  ي  الثت انذي انين. 

 نن صيب انمكوي ية انخصيئص ايب. 

 ي ك ةاي انا ام  اب انل وياة انالو ة  اب خنال  و ادوكياأين ضاعف  اب مظةا  ان ايالل  ضال  ياضيب ه ايك

   عونةي.  نةي اإلأةيف و ايوالت ادم ضلن  ب كضي ة و  وه،صل ة انأ يين عنى انمّثي 

 انأ ياين مشاوهيت انخلو ة، ا   م يوماة  عا اف إناى ماؤلي كنةاي انيها ي  ثال  عالي ض ا ف ادم إصايضة

   ةاي وناو ضاّ  اف مصايب ال نكاب كضيا ة لضياة ضع يية اناي ل ان   ة مايل ادو وضية انلول   ب وضين ليضل

 ن  انل ل،ك اي عناى ان مو عاة االضال اضيت نضاخي ة  ظا ا مخ اف  ن ضال  اال ان يب يول ض  ف  صيضت

 ماؤث  انا ال خالل ادم مم يونةي انمب ادلوية اإلصيضة، هذه  ن ننو يية وانض يت ادم منلي  ا الت ه يك

 انمواين عنى يؤث  وضذنك إ ةيكةي إنى ويؤلي انلم  لص  ن معي ب ادم مأعل انواللات انأ يين،كث ة عنى

 خصوصاي انلضياب   ا ضاة لون انضيات  ب انواللة.لوينة ن لة م ضع  و  ةي وخيصة ونأ ي يةي نةي انغذائب
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  و ثاوا ب ن الة صا اخ  نعالم وذناك انل ال واخم ايق ادوكياأين  لاص إناى ماؤلي عيي ة انواللة كي ت إذا

 .(111-110: 2007 ع  ية، ) ل يغية.   وح  و  ييف إنى يؤلي ل يئق

 نمغلياة يك ب ال  ةذا لوينة ن لة ي ض       غم انمغذية، ينل ل  ب  وال مم ثل انواللة عوا ل انواللة ضعل

 شاّ    ان وهاذا وان يمي ي ايت ضينض ومي ايت غ ياة وأضايت ننل ال يلالم ال  خا ى أةاة و ان انغذائياة ايأيما 

  اد ا اف  ةاذه انمنلاي   ان الضال ان علياة  ف ا ادم  ان وننا يياة وان كا ي انأيا ب ان  او عناى ياؤث 

 وه ايك عي ال.ومشا أيت ضينمةيضايت يصايب إذ انال ي  عناى ياؤث  وضينماينب اناا ا ة ل أاة ا م ايل إناى ماؤلي

 عناى يايعلت كن اي اناا ا ة ايليايل ضاّن نمصاو هم اناا ا ة مخ اف وويايئل ادلوياة ايمع يل علم وهو  خ 

معلايم ان ضيعيت، يإلياةيل  عالم وكاذنك ان ظي ة ن لص وهذا ضإيةيل ادل يل إصيضة وكذا ان  ف إخ اج

انماب  ان خمن اة صااة انل ال،اد  اف عناى يانضي ياؤث  شاّ    ن وهذا انل ل نلى انا ا ة ا خ يف ييضب

 (.199-198 : 2003انل يغية) عمصم  ي و ب، انصل يت وخصوصي انصغي  انل ل مصيب

 (.13: 2008 ب:)خني ة،  مظة  انعلنب ننمخنف اديييية اديضيب

   ان خ     اف. 

 انيك ي( وانمي م) انعلوى 

 انمغذية  و اديف. 

 انأيلي( انضل ب انع ل  و انصل ة(. 

 انا ل  ث ي  مظة  انمب االضل اضيت. 

 انك و ويو ب انشذوذ. 

  انضيئب انمّثي. 

 انعلنب ان  يب انلضب االضل اب. 
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  و يانوك  اب شليلة اضل اضيت  و  ييية مشوهيت ضّ  " انعلنب ان  ف  ع ى إنى  شي  انصلل هذا  ب

انعلنياة )انماّخ   اد ا اف   اوال  ان وانشخصاية االأم يعياة انعال ايت  و ان كا  ع نيايت  و ك اياج

  انعلنب(.

انعلنياة  اإلعي اة  ان ان ص  ة اد وال    انمعي ل  ب ان خمصين مييعل  خمن ة مص ي يت انعلنية نإلعي ة

 :وهب

 (.19 إنى 0 ن ) ذكيئ   يضة ومم اوح ان عموه ضييم شليل، وع ف علنب ضعف 

 (.49 إنى   20 ن) ذكيئ   يضة ومم اوح  ضن  ضييم  مويل، وع ف علنب ضعف 

 (.69 إنى 50 ن ) ذكيئ   يضة  ومم اوح  ّ ون ضييم وع ف ضييل، علنب ضعف 

 انصااة   ظ اة  علما  مصا يف (. هاذا90إناى  70/85)  ايضين ذكيئا   ياضة ومما اوح عايلي غضاي       

 .(68 :2006) ضي ، :انضش   ن ان ئة ضةذه انعينم اهم يم عنى ض ي  وانيو يكو انعين ية

  التيوحييييييد: -9-6

 تعريف التوحد: -1

عاايلة خااالل انياا وات انااثالث ادونااى  اان ايااية انل اال و هااو إعي ااة    يئيااة  ي  ااب )ان  ااو(  علاالة مظةاا  

 (.52 :2004)  يب، يؤث  عنى ثالث  ن ان ةي ات نلى انل ل و هب:

 .علم انلل ة عنى انم يعل االأم يعب 

 .علم انلل ة عنى انمواصل اننغوي 

 ا علام اننعب االضمكي ي  و انمخيل  

( عناااى   ااا   اااول  ااان انم كيااا  يم ياااي ضيالمأيهااايت انذامياااة انماااب ممعاااي ف  ااا  1982ع  ااا   ا ااال انضااالوي )ي

 انوا  . 
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( عنى   ا  اضال اب يانوكب يم ثال  اب عالم انلال ة عناى انمواصال، ويضال   ث اي  1987ع    ادشول )ك ي

 انل ونة ان ضك ة و  ي  يمصف ضكالم عليم ان ع ى.

ين عنى   ةم يضلون  صو ا  ب انم يعل االأم يعب و انمواصل اننغوي و انموال ي Wolf(1988) و  يضي

 (. 112: 2006ان عييلة،و    ضي شليلا دي مغي ات مل   عنى هذا ان ومين )انل  

 أنواع التوحد: -2

 التوحد الكالسيكي: -أ

ويم ثاال ضعاالم ملااو  انكااالم وضوأااول خناال  ااب انمواصاال انكال ااب ومصاا ف انل اال مصاا  يت غياا  لضيعيااة  

 .و مك  ة

 متالزمة أسبر جر: -ب

وهااو  ااال   ااوال انموااال، ويكااون  ننل اال ذكااي  أاال لضيعااب ، إذ ي ك اا  اناامعنم واكمياايب ان  اا لات اننغويااة، 

 ا  اتخا ين، و كاذنك ال ي غضاون  اب اننلاي ات  ونك   يعي ب  ن خنل   ب ايمخلام انكن يت  ب انمواصال

 واال خ ال ان ضيش     ان أم   .

 متالزمة ريت : -ج

 شااة ، ايااث مضاال   ااايل   س انل نااة يصااغ ،  8هااذا ان ااول  اان انموااال يصاايب اإل اايث  لاال، وذنااك ضعاال 

 يااا يعي. ومضااال   اااب  لااالان انيااايل ة عناااى ياااليةي، وي كااان عاااالج مناااك انايناااة  ياااضيي إذا مااام االهم ااايم ضةاااي

www.pdffactory.com 

 

http://www.pdffactory.com/
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 :أعراض التوحد -3

 (154: 2012عيلل، :) ان ؤش ات انمب ي   ل ضةي ادل يل انمو اليين  ضل إم ي ةم انثالثين شة ا

   ًث ااي  ال ي ظاا ون  ااب عيااون اتخاا ين ، و  ن ادل اايل انموااال يااين ال ياضااون  ن يامضاا ةم  ااالا 

 انمالث  عةم.

  ال يةم ون غينضي ض ن اونةم.، و   ةم  ب ضعف ادايين يضلون   ةم ال يي عون 

 ب اين ي كن  ن  أل نليةم  ةاي ة عينياة  اب م مياب ،   ةم ي مضلون ضيدشيي  ا مضيلي غي  لضيعب 

 ان كعضيت  و غي هي  ن ان ةي ات.

 ض ون إنى اتخ ين مات اإلنايح  لل. ل ي  ، و  ةم ياضون انعينة عن انغ ضي  و ان عي ف 

 .ن ضعضةم  ل يكميب ضعف انكن يت ضيل   ةم ي عين  ي ي يوهي  

 .ةم ال ياضون انمأليل، ضل ياضون  ن مضلى ادشيي   ب  كي ةي   

 .ةم ي ك ون و يمكن ون ضييم  ا  عن شب  واال  لل   

 يضب.  ن ادل يل انموال يين  ل يضاكون  و يلةلةون لون 

 انلانة عنى اضل اب ادومييم  ي ضين انشة  انثالثين و انييلس و انثالثين : ادع اف 

 .ضاك  و  ةلةة غي    ييضة 

 . علم انخوف  ن انخل 

  .علم ايييية نألنم 
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  .نعب مك ا ي  ومي ب غي  عيلي؛  ةي ات ضل ية  و ن ظية غي  عيلية 

 .مأ ب انمواصل انضص ي 

 ايمخلام اإلي ي ات. ]اإلشي ة[. صعوضة  ب انمعضي  عن االامييأيت؛ و ض ي 

  . معنق   ضب غي    ييب ضيدشيي 

  ادشيي ؛  و انلو ان اني ي  اول انذات. يملو   

 .]م ليل انكالم  و ادصوات ]ان صيلاه 

 أسباب التوحد : -4

نم مموصل انضاوث انعن ية انماب  أ يات ااول انمواال إناى  ميأاة  لعياة ااول انياضب ان ضيشا  ننمواال، و 

 (296 :2006نل  ،ان عييلة،ا)  ن ان معي ف عني   ن يكون  اأ  نعلة عوا ل و   ةي:نكن 

وان  أااااة   ةاااي  19،  15،  7،  4،  2انعوا ااال انأي ياااة : ومم ثااال  اااب وأاااول خنااال  اااب انك  ويو ااايت  •

مياايهم  ااب ادياايس انأي ااب ننموااال )انمااب ما اال انأي اايت(، كااذنك  يااضة ظةااو ه ناالى انمااو  ين ان مشاايضةين 

 يلي اننلياة(  كث   ن انمو  ين غي  ان مشيضةين )ايلواأب اننلياة(.)وا

انعوا ل انضيونوأية : مؤكل ان عنو ة انعن ياة، انماب ُمظةا   ن  ياضة عينياة  ان ادل ايل انماو االيين معاي ب  •

  ن انمخنف انعلنب.

يعب  اال يكااون  اان انعوا اال ان  يعيااة :  شااي ت انعلياال  اان ادضااايث و انل اياايت إنااى  ن عاالم انموا ااق ان  اا •

 يضيب انموال ايث مضين  ن ك ييت انالم انضيضاي   ان ان اول انن  ايوي انماب مخاص انأ اين  ال مم يعال  ا  

 ادأييم ان ضيلة نألم، وانذي ضلو ه ي    إ كي ية منف  و خ اب ان ييج انعصضب ننأ ين
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م  ثاال  ياا وس عوا اال اااول انا اال: معاا ف انل اال  ث ااي  انا اال نااضعف ان ي وياايت انمااب  اال مصاايب اد •

اناصااضة ادن ي يااة  ثااي  ادشااة  ادونااى  اان انا اال، ضيإلضااي ة إنااى يااضب  خاا  ي أاا  إنااى م اايول اد ةاايت 

 نضعف انعلي ي   ثل  لوية انص ل.

 الدمج والتكفل بالتوحد:-5

 (.93-92  :2000ييل يني ين، التكفل بالتوحد:) -5-1

وان مخصصاة انماب يك نةاي ان أم ا  ضلصال   ا  االوث هو اإلأا ا ات انةيل اة ان  مظ اة التدخل المبكر :  -  

اإلعي ة  و انال   ةي ،ومو ي  ان عيية انلضية وانخال يت انمعويضاية انماب  ان شاّ ةي  يايعلم  عناى ان  او 

 وانمعنم.

 لويااة نعااالج ضعااف ان شااكالت انياانوكية ننمخ يااف  اان ااالة ضعااف ادعاا اف  و ييااي ل  العقيياقير الطبييية: - ب

 و يلنل  ن ان شيل انيائل و ثو ات انغضب.وييةل ع نية انمعنيم  

و انةالف   ا  ماياين ان ظايم انعصاضب و مكي ال ان عنو ايت  ان انضيئاة و مشا ل العالج باليدمج الحسيي:  - ج

 ادلوات انالي ة ننعالج:   أايت، يالأيت،  اواف  نيئة ضك ات  ن انضاليميك، اننعب ضين ي .

انينوك انعلوا ب، ان شكالت انغذائية،عالج انينوكيت  كعالج اذا  انذات و عالج االضطرابات الحسية : - ل

 ان  لية.

انمّهياااال ان ة ااااب و انعااااالج انكال ااااب  وأةااااين  اااااو  التييييدخالت العالجييييية الكتسيييياب الكييييالم و المغيييية : - ه

 انصعوضيت انايية و االمصينية انمب مشيهل  ب ادل يل انموال يين.

  وضيل انل ج ان ل يية. - و
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 ان ةي ات ان ع  ية. انعالج ان ع  ب: انمل يب عنى - ي

 فوائد الدمج المدرسي لألطفال التوحديين : -6

 (.77-76 : 2001و ينعب هذا انل ج لو ا هي ي يعول ضعلة  وائل ننل ل انموالي :)انل  ،ان عييلة،

 .انمخنص  ن اتثي  انينضية إليم امأية  ظيم انعيل 

 مّ ين انايية انلضيعية كاق  ن الوق انل ل انموالي 

 انمواصل:  ين انمواصل ان ميايل ضين هؤال  انمال يذ و    ا ةم اديويي .   ضية 

 . انملنيل  ن   ص انمشخيص انخيلئ نن يت انخيصة 

 داون: متيالزميية -9-7

 :ينب  ي   ةي واخم  ي مع ي يت علة ه يكتعريف متالزمة داون:-1

Lambert)    &Rondal) يؤكلان ضّن  مالي ة لاون نييت  ا ف ضال ايناة  1997 نو ضي ت و و لال

مصيب كل ادأ يس وهب عضي ة عان خلاّ ك و اويو ب  م ثال  اب مواأال ثاالث م و ويو ايت  اب انايوج 

 (.33: 2015 ويل ي،  ب كل خنية  و  ب ضعف خاليي انأيم) 21

 و اويوم يائال  اب (  يع  ةي ضّ ةي خنل م و ويو ب يم يي ضوأول م1065،ص1766  ي انلي وس انلضب)

(  اب كال خنياة 47(   ي ييضب مخن ي علنيي، ايث  ن انعلل اإلأ ينب ننك و ويو يت يصاض ) 21انيوج )

 ( ك ي ه  ع ل انشخص انعيلي.46عوف )

هو عضي ة عن شذوذ صايغب )ك و اويو ب( ياؤلي إناى وأاول خنال  اب ان اخ وانأةايي انعصاضب ي امج ع ا  

اإلل اكية، وانا كية ك ي يؤلي هاذا انشاذوذ إناى ظةاو   ال ا   مخنف ذه ب واضل اب  ب  ةي ات انأيم
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 2015، ويال ي)وعيوب خنلية  ب  عضي  ووظيئف انأيم، وهب نييت   ضي ضل ع ضي يونل ضا  انل ال

:23)  .                                                                            

و  ااان انمع ياااف منخاااص انضياثاااة  ن  مالي اااة لاون هاااو عضاااي ة عااان خنااال م و اااويو ب ياااالث خاااالل     

 م و ويو اي ضالال 47مصاض  نليا   21ع نية مويي  انك و ويو يت ع ل انأ ين وضينضضل  ب انك و ويوم 

ع ل انشخص انعيلي ايث ي مج ع    أ وعة  ن ادع اف ان م ثنة  ب انمّخ  انعلنب وضعف  46 ن 

 انلل ات ان ع  ة     ظة  خي أب  م يي.  ب

  :داون عرض أسباب-2

 (34 :2003 ، ان نق (:كيتمب هب اديضيب وهذه   

 ضين مم اوح ان يضة وهذه ، لاون ع ف الوث مك ا  اام يل  ن يييل انعيئنة،  ب واال ل ل إصيضة ( 1

 ٪.2 إنى 1٪

 :ادم صاة ( يو 2

 .اإلأةيف خل   و ان ييف  ن  )                  

 .انا ل  ث ي   ملاخل ض  ف ب( اإلصيضة                

 ان شي ة.  و ان ام  ب ضيثونوأيي ج(                

 ،  و مأ    وال يي ة  ب انلو ة انل وية ننأ ين.  Anosciaانلم   ب ادكيأين (  لص3

 اام ايل  ياضة و انعا ف، ضةذا  صيضيت   ةيت  ن  ونولون ، لاون ضع ف  صيضين  ل يل وأول ( 4

 .لاون ضع ف  صيب ل ل ضواللة ملوم لاون ضع ف  صيضة  م  ن  ي ، ٪ 50 هب ذنك
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  ان يال انع ا  ضاين   ة ملالم كن اي  ي ، شايوعي ادكثا  انعي ال ويعمضا  ، ادم ضيان انعا ف هذا ( ا مضيل5

  صايضين  ل ايل منال ال يا ي ادصاغ  ان ا  ة  ن يع اب ال هاذا ونكان لاون، ضعا ف انأ اين إصيضة اام يل

 (.36: 2003، )ان نق، انع ف ضةذا

 : داون عرض أنواع - 3

 (. 116-115  : 2007 ،   ج ايين ( كيتمب: وهب لاون نع ف   وال ثالثة ه يك

 نلي ي مصض  وضينمينب ، 21 انيوج  ب ك و ويوم يييلة عن وي مج شيوعي ادكث  هو :  21 الثيالثييي :أوال

 ضعا ف اإلصايضة اايالت  ان 98 ااوانب ان اول هاذا ويشاكل ك و اويو ين،  ان ضالال ك و ويو ايت ثالثاة

 لاون .

 يائال ك و اويوم وأاول  ي ، كنةاي ونايس انأيام خالياي ضعف  ب خنل عن  يمج هو  :الفسيفسائي: ثانيا

 ك و اويوم، 74 عناى ماموي انخاليي ضعف ومصض  ادخ ى، انخاليي  ب وأوله وعلم انخاليي ضعف  ب

 ضعا ف اإلصايضة اايالت  ان ٪2ااوانب ان اول هاذا ويشاكل ك و اويوم، 46 عناى ياموي اتخ  وضعضةي

  .لاون

  اال ا كياي  آخ ،ض ع اى ك و اويوم إناى انك و ويو ايت  اال  ان أاي  ا مليل عن  يمج :االنتقالي: ثالثا

 ضعا ف اإلصايضة اايالت  ان ٪4 ااوانب ان اول هاذا ويشاكل آخا ، ضك و اويوم وانمصاي   انك  ويو ايت

 لاون.

  :داون بعرض المصاب لمطفل الجسمية الصفات -4

 أي ية ضص يت يم ييون لاون ضع ف ان صيضين نإ( 86-85 :2006اين و اني وأب و عيول ) ي ى

 انل ال، ع ا    ان ادوناى انيا ة خاالل و اب اناواللة، ضعال عنايةم انمعا ف يامم إذ وأةاة و ال ا  ،  عي اة

  يينب : و ه ةي

 .كض  كن ي انل ل اينة مماين و ل وضع ةي، و ان  يصل انأيم عضالت  ب ا مخي  -
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  انواللة. ع ل انلضيعب ان علل  ن   ل انل ل وين يكون -

 صغي .                             ادعنى،  اد ف إنى م ال  انعي ين -

 .اأ ةي وصغ  وكض  ا مظي ةي علم    انعنوي، ان ك  ي ين علل  ب يييلة وأول -

 . و  خ ضمين صغي مين ادذ ين  -

 .وخ يف و يمليم  يعم وانشع   صي ة ان  ضة -

 .صغي  ان  س يكون ايث انل ي  صغ  - 

  .انأ ون  ب مشلق وأول -

 و   لول ننخي ج.   شلوق، و ع يف يكون ونيين   موح،  م -

 انيال، كاف  اب وااال خال ووأاول صاغي ة، واديالي  صاي ة  صايض  ع يضاة وأ أ اة  يال  وأا    -

  ) وانيضيضة اإلضةيم ( ان أل إصضعب ضين  يي ة ووأول

   انأيم.   منئو انلي ة  صي  لاون ضع ف ان صيضين ادل يل  عظم -
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 الخالصة:

 ن كال ل ال  اان ذوي االامييأايت انخيصااة يياملي  انملالم وانماياان إذا اياملع ي  ااان ان عن اين وادهاال 

و صااايب انمخصااص اال م اايل ضلل اماا  ان خ يااة وانظاايه ة وانمعي اال  عاا  و ااق خلاال واضاااة و ل ويااة، 

ية ان  اب هاذه وضل ح إ يي ب ان ةج،  خال ب ان يي ،   ملليم اناب وانمللي  وانلضول نةذا اإل يين اناذي 

(،  و غاااام صااااعوضة االمصاااايل  عةاااام 21انل ايااااة هااااو انل اااال ذوي انمخنااااف انعلنااااب و انموالي،وانصااااضغب)

، ضإ كي  ي ض ي  انض  ي ج انم ضوي ان  لي، ان ايأ  وانةيلف،ان عم ال عناى انأي اب ان  ياب انال يق واإل ياي ب 

ل انايناة ك اي هب،عناى   ال اال ملاي  ان يه   ب ملضل انل ال وااما ام  ل اما ،وان ظ  إناى  اوالن  وما ،وملض

 ضينينوك نألاين واالعم يل عنى ان  س ومعييي انثلة ضينذات.

ان ان عنااام/ة انم ضوياااة ضإ كي ياااة  أااايح انع ااال و اااق ضااا ا ج انعاااالج ان معاااللة نةااام،  ااا   ه ياااة انصاااض  ع ااال 

هم اايم ض شااي كة انمعي ل،وضااذل انأةاال ان مواصاال،وانلل ة عنااى ض ااي  ض  ااي ج شاا ونب،  اا  امصاايل اياان واال

 ادهل،يييهم هذا انل ح ضشكل  عيل  ب انمللم وانماين نناينة.

  معايون، ، ما اضل، و لول  ب انخميم إن  ييس ان أيح انم ضوي   هون ض لى ع ن ي ك  يق ولاي م  مشايضك

، ااؤ ن ضين أاايح واخميااي  لاا ق انم كياا  اإلضاالاعب كاا  ل ننايااية  وناايكن شااعي  ي" و اان  اييهااي  كّ  ااي   ااوي

  ايي ان يس أ يعي ". 
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 تمييد:

توضيح اتجاىات أساتذة بعدما تطرقنا في الجزء األوؿ إلى مختمؼ الجوانب النظرية، والتي تـ فييا     

إلى الجزء سنتطرؽ اآلف التعميـ االبتدائي نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية، و 

األوؿ أىـ الخطوات المنيجية  والثاني مف البحث المتمثؿ في الجانب الميداني، والذي يضـ في فصم

وطريقة  العمؿ التي اتبعت في إعداد أدوات البحث، واختيار العينة وجمع المعمومات وتحديد الوسائؿ 

مف اإلجراءات العممية الضرورية اإلحصائية المطبقة في تحميؿ البيانات والمعطيات والنتائج، وغير ذلؾ 

 إلنجاز الدراسة الميدانية. 

 االستطالعية: ةأوال: الدراس

قامت الباحثة بالدراسة االستطالعية باعتبارىا خطوة أساسية في أىداؼ الدراسة االستطالعية: -1

 وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ وىي كاآلتي: البحث،

 في الدراسة األساسية. والغموضالتعرؼ عمى ميداف البحث لتفادي النقائص - ا/

مف أدوات ومكاف ومدة ، معالجة اإلجراءات المنيجية التي تـ إتباعيا في الدراسة االستطالعية -ب/ 

 الدراسة والعينة التي طبقت عمييا الدراسة .

 س.التأكد مف صالحية الخصائص السيكو مترية ألدوات القيا -ج/
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 : المجال الجغرافي لمدراسة االستطالعية -2

مف بيف االبتدائيات لوالية مستغانـ، و ذلؾ نظرا لمتسييالت التي تمقتيا الباحثة مف  تـ اختيار االبتدائيات

 وىي: اإلداريقبؿ الطاقـ 

 ابتدائية اليزيد موسى بستغانـ. -

 مستغانـ. –ابتدائية بف قدادرة معمر ببينيار  -

 أوريدة مداد)ابتدائية الزرابي(.ابتدائية  -

 ابتدائية بف زرجب بمستغانـ. -

 بمستغانـ. 348ابتدائية جموؿ الطاىر األولى  -

 ابتدائية البنيف لمعالمة البشير اإلبراىيمي بمزغراف. -

 ابتدائية ابف بطوطة بمستغانـ. -

 ابتدائية مولود فرعوف. -

 : المجال الزمني لمدراسة االستطالعية-3

 .00/10/0102إلى غاية  01/10/0102من  ستطالعيةاالالدراسة  امتدت

 طريقة المعاينة ومواصفات العينة االستطالعية:-4

 طريقة المعاينة: -4-1     

، حيث  مف أساتذة التعميـ االبتدائي مف مختمؼ المقاطعات لوالية مستغانـأجريت ىذه الدراسة عمى عينة 

 30) أستاذ و أستاذة (139)، تكونت عينة الدراسة االستطالعية مف اختيرت بطريقة  عشوائية

 درسوف تحت نفس الظروؼ المدرسية بصفة عامة.، ي( أستاذة 108،أستاذ
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 :وموصفاتيا عينة الدراسة االستطالعية-4-2

 حسب الجنس: -أ/

 الجنس:يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب متغير 

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الجنس.01)رقم جدول 

 المجموع ذكور إناث الجنس

 139 30 108 العدد

 % 100 %22 %78 النسبة المئوية   %   

 

( %78 بنسبةأنثى  108عينة الدراسة االستطالعية ) إناث ( أف عدد01الجدوؿ رقـ ) خالؿ يتضح مف

مجموع  ( مف%56)أفراد أي نسبتو  (78قدره ) ( بفارؽ%22بنسبة  ذكرا 30فييا، ) الذكورأكبر مف عدد 

 ككؿ.أفراد عينة الدراسة 

 : حسب الخبرة -ب/

 يمثل الجدول التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية للبحث حسب متغير الخبرة:

 (: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب الخبرة.20) جدول رقم

 المجموع سنة فما فوق 05 05-02 02-5 سنوات 5-2 الخبرة

 002 30 02 03 03 العدد

النسبببببببببببببببببة 

 المئوية%

03.02% 03.32% 13.66% 36.69% 011% 



                                                                 
 

104 
 

  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية خامس    الفصل ال

( والبيػػػاف التػػػالي أف نصػػػؼ عػػػدد أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة االسػػػتطالعية 02)رقػػػـ الجػػػدوؿ  خػػػالؿ يتضػػػح مػػػف

الثػػاني موزعػػوف عمػػى حسػػب خبػػرتيـ  والنصػػؼ( % 25.19سػػنة بنسػػبة 5-0المحصػػورة خبػػرتيـ مػػا بػػيف )

 واألكثر (%13.66بنسبة سنة  15-10)بيف الثالث ما  ( والنصؼ% 24.46سنة بنسبة  10-5)مابيف 

 ىذا يقارب توزيع أساتذة مجتمع الدراسة في ىذا البحث. ،%36.69سنة فما فوؽ نستو  15مف 

 : التخصصحسب  -ب/

 التخصص:يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب متغير 

 التخصص.(: يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب 03)رقم جدول 

 المجموع لغة فرنسية علم االجتماع علم النفس آداب عربي التخصص

 034 01 00 04 20 العدد

النسببببببببببببببببببببة 

 المئوية%

50.24 % 02.31% 05.30% 00.53% 022% 

 

ليـ تخصص أدب عدد أفراد عينة الدراسة االستطالعية  أغمبية ( أف03) رقـالجدوؿ  خالؿ يتضح مف

علم االجتماع بنسبة  وتخصص %20.86تخصص عمـ النفس بنسبة  ويمييا %51.79 أي بنسبةعربي 

 .%00.30وتخصص لغة فرنسية بنسبة  % 03.50
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 القياس:تصميم وسائل - 5

 الخطوة األولى ) الخبرة السابقة لمباحثة(:

خالؿ الخبرة السابقة لمباحثة ضمف عمميا  مف، ففي ىذا اإلطار شممت عممية توظيؼ الخبرات المكتسبة    

كأخصائية نفسانية عيادية مع ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة مستغانـ ،صادفت حاالت  مف ذوي 

لحاالت قدراتيـ العقمية تفوؽ المتوسط أي ذو قدرة عقمية بسيطة و التي كانت بعض ا االحتياجات الخاصة

(، باإلضافة و التي ال يمكف إدخاليا المراكز المخصصة ، بؿ مف المفترض تكوف ضمف المدارس العادية

الشخصي الذي قامت بو الباحثة،  وىي األمور التي سمحت بجمع عدد ىائؿ مف المعطيات  اإلطالعإلى 

   مف تحديد األرضية لالنطالؽ واكتساب القدرة لمتصور والتزويد بأدوات العمؿ. الخاـ، والتي مكنت

 الخطوة الثانية )االستفادة من الدراسات السابقة (: •

المفسػػػرة  عمػػػى أىػػػـ الدراسػػػاتعتمػػػاد وىػػػي الخطػػػوة التػػػي تمػػػت بػػػالتوازي مػػػع الخطػػػوة السػػػابقة، وفييػػػا تػػػـ اال

مجموعػػػػة مػػػػف المقػػػػاييس ذات الصػػػػمة  شػػػػممتث التربويػػػػة التػػػػي والبحػػػػو التجاىػػػػات أسػػػػاتذة التعمػػػػيـ االبتػػػػدائي 

 الدراسات:بيف ىذه  بالموضوع، ومف

ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى اتجاىػػات مػػديري المػػدارس نحػػو دمػػج األطفػػاؿ (،  (Jordan, 1981دراسػػة  -

 المعوقيف في المدارس العادية.

العػػامميف فػػي مجػػاؿ اتجاىػػات بعػػض ( ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى 1986الشػػخص عبػػد العزيػػز، دراسػػة ) -

 التعميـ نحو ذوي االحتياجات الخاصة.

 ،ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات معممي مؤسسات التربية الخاصة.) 1987، السرابي رسمي) دراسة  -
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( ىدفت إلى التعرؼ عمى اتجاىات المعمميف نحو األطفاؿ المعػاقيف (Forlen & etal, 1996 ودراسة -

التعػرؼ عمػػى مػدو قبػوؿ المػػربيف لمتمميػذ المعػػاؽ طػواؿ الوقػت أو جزئيػػا فػي ضػػوء  وكػػذلؾ وجسػديافكريػا 

 .شدة اإلعاقة في جنوب أستراليا

عمى توقعات و اتجاىات المعممػيف نحػو دمػج المعػاقيف  التعرؼىػدفت إلػى (Monhan,1996)ودراسة  -

 .المتحدةفي ساوث كارولينا في الواليات  مع التالميذ العادييف في المدارس العادية

المػدارس  ومػديراتعمػى اتجاىػات مػديري إلػى التعػرؼ  ت، ىػدف)1998 عبد الجبار عبد العزيػز،)دراسة  -

 االبتدائية نحو دمج التالميذ مف ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية

فػػي الػػتعمـ  واإلداريػػيفالمدرسػػيف  وأراءاتجاىػػات ( ىػػدفت إلػػى معرفػػة 1999، عبػػد الغفػػور محمػػدودراسػػة ) -

   .في الكويت العاـ نحو دمج التالميذ غير العادييف في المدارس االبتدائية العادية

ىػػدفت إلػػى واقػػع تجربػػة الػػدمج فػػي المػػدارس العاديػػة، و ) 2004،  و محمػػد بػػدوي أحمػػدعمػػي ودراسػػة ) -

 . الضغوط النفسية التي يتعرض ليا المعمموف أيضا في تبوؾ بالسعودية

 )تحديد األبعاد(:الخطوة الثالثة  •

لؾ لمعرفة اتجاىات األساتذة نحو ذاستمارة أولية و تـ بناء  الباحثة،وخبرة  ةدراسات السابقالومف خالؿ ىذه 

 (3)مػػف  وتتكػػوفعبػػارة  (30)تحتػػوي عمػػى دمػػج التالميػػذ ذوي االحتياجػػات الخاصػػة فػػي المػػدارس العاديػػة، 

 أبعاد.

 .الشيادة(التخصص،  ،الخبرة )الجنس،لمبيانات الشخصية عف المستجيب  القسم األولخصص 

اتجاىػات األسػاتذة نحػو دمػج التالميػذ ذوي االحتياجػات الخاصػة فػي خاصة لمعرفػة  ةاستمار  الثاني:القسم 

 أبعاد وىي: ثالثةعمى  فقرة موزعة (30)عمى  واشتممت، المدارس العادية
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 .(04كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ) األكاديمي،بعد الو البعد النفسي،  البعد االجتماعي،

اتجاىات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج ذوي االحتياجات أبعاد استبيان  إلى(: يشير 04جدول رقم)

 .) الصورة األولية( الخاصة

 الفرعية ومقاييس البعد

فػػي األنشػػطة االجتماعيػػة و يتضػػمف التفاعػػؿ االجتمػػاعي مػػع األخػػر كالمشػػاركة  االجتماعياألول:البعد 
  كذلؾ تكويف عالقات اجتماعية داخؿ المدرسة و خارجيا

كزيػػػادة الثقػػػة فػػػي الػػػنفس، و رضػػػاىـ عػػػف  يتضػػػمف تفعيػػػؿ كػػػؿ الجوانػػػب النفسػػػية، النفسيالثاني:البعد 
  أنفسيـ و كذا شعورىـ باألمف و االستقرار.

مػف ذوي االحتياجػات الخاصػة و دمجػو داخػؿ توفير فػرص تعمػيـ الطفػؿ تضمف ي األكاديمي الثالث:البعد 
 المدرسة العادية.

 

  اتجاىات أساتذة التعميـ االبتدائي نحو دمج التالميذ ذوي  صياغة فقرات استبياف الرابعة:الخطوة

 العادية كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:االحتياجات الخاصة في المدارس 

أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج التالميذ  اتجاىات(: يشير إلى توزيع فقرات استبيان 05)جدول رقم

 حسب أبعاده و مقاييسو الفرعية. ذوي االحتياجات الخاصة

 مجموع الفقرات ترتيبيا األبعاد

 10 28 -25 -22 -19 -16 -13 -10 - 07 – 04 - 01 االجتماعي

 11  30 -29 -26 -23 -20 -17 -14 -11 -08 -05 – 02 النفسي

 09  20 -27 -24-21 -18 -15 -12 -09- 06 -03 األكاديمي

 30 المجموع
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 :)الخطوة الخامسة )طريقة التطبيؽ 

أف يحدد اإلجابة  األستاذ، حيث يطمب مف ألساتذة التعميـ االبتدائيىذا المقياس يطبؽ جماعيا وىو موجو 

أماـ اإلجابة المناسبة ، مع العمـ انو ال يوجد ×( الموافؽ لحالتؾ والموجودة باالستبياف ،وذلؾ بوضع إشارة)

 و أف كؿ اإلجابات مقبولة. إجابة صحيحة أو خاطئة

 :)الخطوة السادسة )طريقة تفريغ وتصحيح االستبيان 

يقرأ المقياس يختار إجػابة  أستاذيدؼ اإلجابة عميو ، فكؿ ب لألساتذة لمتعميـ االبتدائيىذا المقياس موجو 

 .ثالثيلابدائؿ وفؽ  سمـ ) ليكرث (  ثالثةواحدة مف بيف 

 (06كما يوضح الجدوؿ رقـ ) ،x1 أوافؽ ، الx2 أوافؽ، x3 أوافؽ بشدة

التالميذ اتجاىات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج  الستبيانيمثل سمم التنقيط  :(06رقم ) لالجدو

 ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية.

 ال أوافؽ أوافؽ أوافؽ بشدة البدائل

 01 02 03 الدرجات

 

 :اتجاىات األساتذة نحو الدمج المدرسيالخصائص السيكو مترية الستبيان  -6

 صدؽ األداة : -ا

وصدؽ المقارنة  الداخمي،في دراستيا لمعرفة مدو صدؽ المقياس عمى صدؽ االتساؽ  الباحثةاعتمدت 

 18Spssالطرفية حيث اعتمدت عمى 



                                                                 
 

109 
 

  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية خامس    الفصل ال

 : أوال: صدؽ االتساؽ الداخمي

 :االجتماعيبعد ال. صدؽ االتساؽ الداخمي بين الفقرة و 1-ا

 االجتماعي.بعد الالداخمي بين الفقرة و  االتساؽيوضح نتائج حساب : (07)رقمجدول 

رقم 
 البند

 الداللة معامل االرتباط الفقرة

 تالميددد فدددمل التفاادددل االجتعددداا  مددد  ال ذوي االحتياجدددال الخا ددد يزيدددر امجدددام   مددد   01
 العا يين.

 دال **0.430

 دال **0.420 .يععل امجام  الرم  الى مقاال  الفموق الفم ي  االجتعااي  اين التالمي  04

 دال **0.553 الى اكتسااهم مهارال جريرة. ذوي االحتياجال الخا  يؤ ي امجام   م   07

 دال ** 0.611 األسات ة جحوهم. اتجاهال ذوي االحتياجال الخا  يعرل امجام   م   10

 دال ** 0.492 ليومي .ا ف  الحياة فعاليتهم الى زيا ةذوي االحتياجال الخا     م  مجام ا يععل 13

 دال **0.369 الخا  . العؤسسال ف ذوي االحتياجال الخا    التالمي  اقاء يفضل 16

 العجتعد  ان إلى ازلتهم العا ي  العرارس ف ذوي االحتياجال الخا    تعليم يؤ يال  19
 العحل .

 دال ** 0.360

 التالميددد  اجتعاايددد  مددد  االقدددال إقامددد ذوي االحتياجدددال الخا ددد   التالميددد  يسدددت ي   22
 العا يين.

 دال ** 0.240

 و اداألمن الخا د  عدعورهم العؤسسدال فد ذوي االحتياجال الخا د   ازل امجام  يزير 25
 .االستقمار

 دال ** 0.184

 دال ** 0.253  اخل القسم العا ي. إااقتهمذوي االحتياجال الخا   االخجل من  يشعمال  28

 (.0.01٭٭ دالة عند مستوى)



                                                                 
 

110 
 

  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية خامس    الفصل ال

تـ الحصػوؿ عميػو بػيف درجػة كػؿ بنػد مػف  االرتباط التي( أف معامالت 07الجدوؿ رقـ ) خالؿ  يتضح مف

( ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى اتسػػػاؽ المقيػػػاس  0001دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوو داللػػػة ) الكميػػػة لمبعػػػدبنػػػود والدرجػػػة 

 وتماسؾ بنوده .

 :النفسي بعدال. صدؽ االتساؽ الداخمي بين الفقرة و 2-ا

 النفسي.بعد الالداخمي بين الفقرة و  االتساؽيوضح نتائج حساب  (08)جدول رقم

معامل  الفقرة رقم البند
 االرتباط

 الداللة

 دال **0.761 أجفسهم. ان الى رضاهم العا ي  األقسام ف ذوي االحتياجال الخا    وض  يساار 02

 دال **0.387 ميولهم. و رغباتهمذوي االحتياجال الخا     م  امجام  يشب  05

 دال **0.417 لع اء. الى اأجهم قا رون ععورهم منذوي االحتياجال الخا     م  امجام  يزير 08

 دال **0.444 تواجههم. الت  مواجهتهم االحباطال الىذوي االحتياجال الخا     م  امجام  يساار 11

 دال **0.211 العا ي .  مجه ااألقسام يتم انرما أفضل اشكل يتكيفونذوي االحتياجال الخا    14

 دال **0.251 اأجفسهم. من ثقتهم العا ين التالمي  م ذوي االحتياجال الخا     م  امجام  يزير 17

 دال **0.323 الضعف. و االنقص  مجهم انرذوي االحتياجال الخا   التالمي   يشعمال  20

 دال **0.296 من ععورهم االحساسي  جحو اآلخمين. ذوي االحتياجال الخا  يزير امجام   م  ال  23

 دالغ  0.155 العا يينتالمي  ال الععاقين و اين الهوة منذوي االحتياجال الخا     م  امجام  . يزير 26

 دال **0.314 زمالئهم. الى مجاراة قررتهم لعرم ااإلحباطذوي االحتياجال الخا   التالمي   يشعمال  29

قسددم  ال امجددام  العا يدد  الددى األقسددام فدد ذوي االحتياجددال الخا دد   التالميدد  وضدد  يددؤثمال  30
 ككل.

 دال **0.297

 (.0.01٭٭ دالة عند مستوى)
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( أف معػامالت االرتبػاط  التػي تػـ الحصػوؿ عميػو بػيف درجػة كػؿ بنػد مػف بنػود 08يتضح مف الجػدوؿ رقػـ )

فيػػػي غيػػػر دالػػػة  26ماعػػػدا فقػػػرة رقػػػـ ( 0001والدرجػػػة الكميػػػة  لمبعػػػد دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوو داللػػػة )

  مف فقرات . (10)وأصبح ىدا  البعد يتكوف إحصائيا وعميو تـ حذفيا

 :األكاديميبعد ال. صدؽ االتساؽ الداخمي بين الفقرة و 3-ا

 األكاديميبعد الالداخمي بين الفقرة و  االتساؽيوضح نتائج حساب  (09)جدول رقم

رقم 
 البند

 الداللة معامل االرتباط الفقرة

 دال **0.580 . العا ي العرارساالحتياجال الخا   ف   تالمي  ذويال تعليم ينبغ  03

 العمحلد  مد  ارايد  العدام التعلديم فد ذوي االحتياجال الخا د   التالمي  ينتظم أن يفضل 06
 .االاترائي 

 دال **0.518

 دال **0.456 العا ي . ف  األقسام التعليم تلق  ف  أساس  حق لهمذوي االحتياجال الخا    09

 العتاحددد  جفدددس الفم ددد  إا دددائهم إلدددىذوي االحتياجدددال الخا ددد  التالميددد    مددد  يدددؤ ي 12
 العا يين. للتالمي 

 دال **0.661

 الحلدددددول لعواجهددددد  أفضدددددلذوي االحتياجدددددال الخا ددددد  التالميددددد    مددددد  امجدددددام  يقدددددرم 15
 التماوي . العشكالل

 دال **0.581

 دال **0.640  مجهم. أفضل انر اشكل األكا يعي  مهاراتهم ي ورونذوي االحتياجال الخا    18

 دال **0.492 اليوم الرراس . من جزء ف ذوي االحتياجال الخا    التالمي   م  ينبغ  21

 دال **0.490 فقط. متوس   اسي   و إااق  من يعاجون ال ينذوي االحتياجال الخا     م  ينبغ  24

 دال **0.459 اإلااق .  عوا  الىذوي االحتياجال الخا    التلعي   م  يتوقف 27

 (.0.01٭٭ دالة عند مستوى)
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تػـ الحصػوؿ عميػو بػيف درجػة كػؿ بنػد مػف  االرتبػاط التػي( أف معػامالت 09الجدوؿ رقػـ ) خالؿ يتضح مف

( ، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى اتسػػػاؽ المقيػػػاس  0001دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوو داللػػػة ) الكميػػػة لمبعػػػدبنػػػود والدرجػػػة 

 وتماسؾ بنوده .

 الداخمي بين األبعاد والدرجة الكمية لممقياس:. صدؽ االتساؽ ب

 لممقياس:الداخمي بين البعد و الدرجات الكمية  االتساؽ( يوضح نتائج حساب 10جدول رقم )

 مستوى الداللة االرتباطمعامل  األبعاد

 دال **0.674 االجتماعيالبعد 

 دال **0.800  النفسيالبعد 

 دال **0.676 األكاديميالبعد 

 0.01عند مستوو  ** دالة

بعػػد تػػـ الحصػػوؿ عميػػو بػػيف درجػػة كػػؿ  االرتبػػاط التػػي( أف معػػامالت 10الجػػدوؿ رقػػـ ) خػػالؿ يتضػػح مػػف

( ، ممػا يػدؿ عمػى اتسػاؽ المقيػاس  وتماسػؾ 0001دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوو داللػة ) الكميػة لمبعػد والدرجػة

 بنوده .

 ثانيا :صدؽ المقارنة الطرفية ) التمييزي( :

بحساب صدؽ المقارنة الطرفية بيف درجات األعمى واألدنى ، حيث تـ ترتيب أفراد العينة  قامت الباحثة

عمى فقرات  اإلجابة( ترتيبا تنازليا حسب الدرجة الكمية التي حققيا كؿ منيـ في 76االستطالعية )ف=

ات % مف الدرج27 أدني فردا( ،و 38% مف الدرجات وعددىـ )27المقياس ككؿ ،ثـ تـ اختيار أعمى 
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المقارنة بيف المجموعتيف ،وذلؾ باستخداـ اختبار )ت( .كما ىو موضح  إجراءفردا(، وتـ  38وعددىـ )

 .( 11) في الجدوؿ رقـ

( يوضح صدؽ المقارنة الطرفية بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات باستخدام اختبار 11جدول رقم )

 )ت(:

 الداللة sigقيمة  )ت(قيمة  االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي الفئة األبعاد

 داؿ 0.000 17.68 5.23 62 المرتفعين الدرجة الكمية

 3.37 43 المنخفضين

 (.0.01٭٭ دالة عند مستوى)

اتجاىػات األسػاتذة نحػو دمػج التالميػذ ذوي االحتياجػات مقيػاس  إف( 11الجػدوؿ رقػـ ) خػالؿ يتضح مػف

بػػػيف مرتفعػػػي  إحصػػػائيايتمتػػػع بالصػػػدؽ التمييػػػزي ،حيػػػث توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة  الخاصػػػة فػػػي المػػػدارس العاديػػػة

ومنخفضػػي الػػدرجات عمػػى األبعػػاد الفرعيػػة والدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس . وبمػػا أف المقيػػاس صػػادؽ فيػػو بالتػػالي 

 ثابت.

 ثبات األداة: -ب

 الثبات عن طريؽ التجزئة النصفية :-1

بعد التأكد مف صدؽ االستبياف والقياـ بالتعديالت الالزمة نقوـ اآلف بالتأكد مف ثباتو وقد اخترنا طريقة 

استبياف اتجاىات األساتذة نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس التجزئة النصفية حيث قسـ 

( ، والنصؼ الثاني 29لىا 1نصفيف : النصؼ األوؿ خاص بالفقرات ذات األرقاـ الفردية)مف  العادية
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(، ثـ قامت الباحثة بعد ذلؾ بحساب معامؿ الثبات وتـ 28الى 2يضـ الفقرات ذات األرقاـ الزوجية)مف 

 حسابو بطريقتيف وعميو كانت النتائج كاآلتي:

 ا/عن طريؽ التجزئة النصفية:

نحو دمج التالميذ اتجاىات أساتذة التعميم االبتدائي ( يوضح نتائج حساب ثبات مقياس 12جدول رقم)

 النصفية:عن طريؽ التجزئة  ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية

 تصحيح معامل االرتباط معامل االرتباط المقياس ككل

 **0.663 **0.529 الثبات الكمي

 

وبعػد تصػحيحو  (0.529يسػاوي) االسػتبياف( أف معامؿ الثبػات لنصػفي 12الجدوؿ رقـ ) خالؿ يتضح مف

 (.0.663أصبح يساوي) ىورستبمعادلة 

 لكرونباخ: ألفاب/معامل الثبات 

 لكرونباخ ألفا( يوضح نتائج قيم معامل 13جدول رقم)         

 معامل الفا لكرونباخ  األبعاد              

 0.593 البعد االجتماعي

 0.808 البعد النفسي

 0.686 البعد األكاديمي

 0.782 الثبات الكمي
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يتسـ بقػدر مػف  مقياس اتجاىات أساتذة التعميـ االبتدائيمعامؿ ألفا لكرونباخ يتضح لنا أف  ةمف خالؿ قيم

 االستقرار في نتائجو أي أنو يقيس ما وضع لقياسو فيمكف تطبيقو كأداة قياس في دراسات الحقة. 

 :ثانيا: الدراسة األساسية

 التأكد مف صدؽ و ثبات أدوات الدراسة، تـ إجراء الدراسة األساسية. االستطالعية وبعد إجراء الدراسة 

 منيج الدراسة: -1

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي  في دراستيا مف خالؿ تطبيؽ أداة الدراسة عمى عينة مف        

التعميـ  تستيدؼ اتجاىات أساتذةوىذا المنيج مناسب لطبيعة ىذه الدراسة التي  ، أساتذة التعميـ االبتدائي

، وال يقتصر المنيج الوصفي االبتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية

وؿ فقط ، بؿ  تفسيرىا بعد استخداـ  أساليب القياس و التصنيؼ  عمى جمع البيانات و تبويبيا في جدا

ج ذات الداللة و المغزو بالنسبة و التفسير و تنظيـ البيانات و تحميميا  و مف  ثـ  استخراج النتائ

 لمشكمة موضوع الدراسة في البحث.

 .المجال الجغرافي والزمني لمدراسة األساسية :2

 : لمدراسة األساسية المجال الجغرافي-ا

وذلؾ بعد حصوليا عمى ابتدائية مف مختمؼ والية مستغانـ ،  (13)عمى  قامت الباحثة بدراستيا الميدانية

 توفر أقساـ عمى أساس  االبتدائياتتـ اختيار ليذه  حيث يرية التربية لوالية مستغانـ ،رخصة الدخوؿ مف مد
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 :  وىي كالتالي  الدمج فييا، باإلضافة إلى األقساـ العادية 

ابتدائية )ابتدائية لطروش خديـ صالمندر / وىي كاألتي : أقسام الدمج: المدارس الموجود فييا  أوال

 ابتدائية عائشة بف محمد الشارؼ بمزغراف / ابتدائية حمزة محمد بسيدي لخضر /البنات لمشييد معروؼ 

ابتدائية ابف  / بسيدي عمي 1994نوفمبر 1لجزائرية ابتدائية براعـ الكشافة اإلسالمية ا/ بعيف تدلس.

 .(باديس بعشعاشة

/ابتدائية ابف  بسيدي عمي 1959 -1942العيد  ابتدائية قرماط)وىي كاألتي :  المدارس العادية: ثانيا

/ابتدائية بركاش عبد القادر/ ابتدائية معطى  ابتدائية ولد عاودية صالح بمستغانـزيدوف بمستغانـ /

 الحبيب/ ابتدائية ولد نوريف بمقاسـ/ ابتدائية ولد صالح الميمود(.

 : لمدراسة األساسية المجال الزمني-ب

 . 2019-05-08غاية الى  2019-04-08ف امتدت الدراسة األساسية م

 . خصائص مجتمع الدراسة األساسية :3

اتجاىات أساتذة التعميـ االبتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات ييتـ البحث الحالي بدراسة       

 ( 3730) مع الدراسة الذي يقدر عدد أفرادهمستغانـ  ، الذيف  يمثموف بذلؾ أفراد مجت  واليةب  الخاصة

عمى  اإلداريفي التعميـ االبتدائي بمديرية التربية بوالية مستغانـ، موزعيف حسب التقسيـ  أستاذةأستاذ و 

  .2019 -2018( دوائر مف خالؿ السنة الدراسية مف10)
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 .  طريقة المعاينة ومواصفات عينة الدراسة األساسية :4

 طريقة المعاينة: -1

بطريقتيف نظرا لطبيعة الموضوع حيث تـ  الحاليقامت الباحثة بسحب عينة الدراسة األساسية في البحث 

، و تـ اختيار أساتذة التعميـ االبتدائي في عشوائية بطريقة اختيار أساتذة التعميـ االبتدائي في المدارس

المتمثؿ في أساتذة التعميـ االبتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات  األقساـ المدمجة بطريقة مقصودة

 .الخاصة في المدارس العادية

 مواصفات عينة الدراسة األساسية : -2

 حسب المدارس والجنس : -1

،ىذا ما يوضحو  أستاذا مف ثالثة عشرة ابتدائي (141 )سحبت الباحثة عينة الدراسة األساسية متكونة مف     

 ( :14الجدوؿ رقـ )

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المدارس والجنس .14)جدول رقم 

 الجنس
 المدارس

 المجموع ذكور إناث

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

األقسام العادية
  16.21% 12 %  17.64 3 % 15.78 9 قرماط العيد سيدي عمي 

  14.86% 11  11.76% 2 15.78% 9 مستغانمابن زيدون 
    %  14.86 11  17.64% 3 % 14.05 8 ولد عاودية صالح مستغانم
 13.51% 10  17.64% 3 % 12.28 7 بركاش عبد القادر مستغانم

  %  14.86 11      %  11.76 2 % 15.78 9 معطى الحبيب مستغانم
 %  13.51 10 % 11.76 2 % 14.05 8 ولد نورين بمقاسم بماماش
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 %  12.19 9  %  11.76 2 % 12.28 7 ولد صالح الميمود مستغانم
 %100 74 %011 17 % 011 57 المجموع       

األقسام 
المدمجة

 

 %  13.45 9  %  7.18 1 % 15.09 8 لطروش خديم صالمندر
 %  19.40 13  %   21.42 3 % 18.86 10 بنات الشييد معروؼ الشارؼ مزغران

  %   17.91 12  %   21.42 3 % 16.98 9 عائشة بن محمد عين تادلس
  %   16.41 11   14.28% 2 % 16.98 9 حمزة محمد سيدي لخضر 

 %  14.92 10 % 14.28 2 % 15.11 8 عبد الحميد بن باديس عشعاشة
  % 17.91 12 % 21.42 3 %  16.98 9 م الكشافة سيدي عمي براع

 %100 67 %100 14 %100 53 المجموع       
 

إلى أخرو ىذا ما  ابتدائيةالعينة يتقارب مف  أساتذة( أف عدد 14الجدوؿ رقـ) خالؿ يتضح مف     

 (9)ىو عدد أكبر لإلناثوية النسبة المئعندي ستة أقساـ عادية ف يجعؿ النسب المئوية متساوية تقريبًا ،

العيد و ابتدائية ابف زيدوف و معطى الحبيب.و تمييا ابتدائية ولد  بابتدائية قرماط %15.78أساتذة بنسبة 

بنسبة  أستاذا (7)، و أقؿ عدد ىو % 14.05أستاذ بنسبة  ( 8ػ )ب عاودية و ولد نوريف بمقاسـ تقدر

أستاذ بنسبة  3. أما الذكور فأكبر عدد ىو بركاش عبد القادر و ولد صالح الميمود  بابتدائية% 12.28

ابتدائية قرماط العيد بسيدي عمي و ولد عاودية صالح و بركاش عبد القادر. و تمييا ب %  17.64

أستاذ بنسبة  2ابتدائية ابف زيدوف و معطى الحبيب و ولد نوريف بمقاسـ و ولد صالح الميمود تقدر ب 

 % 18.86أستاذ بنسبة  (10)ناث أكبر عدد ىوبالنسبة لال أما فيما يخص األقساـ المدمجة % 11.76

بمزغراف . و تمييا ابتدائية عائشة بف محمد بعيف تادلس و   بابتدائية البنات لمشييد معروؼ الشارؼ

و أقؿ عدد   % 16.98أستاذ بنسبة ( 9)ػحمزة محمد بسيدي لخضر و براعـ الكشافة بسيدي عمي ب

ا الذكور بابتدائية لطروش خديـ و عبد الحميد بف باديس بعشعاشة.أم% 15.11أستاذ بنسبة ( 8 )ىو

بابتدائية الشييد معروؼ الشارؼ مزغراف و عائشة بف  %  21.42أستاذ بنسبة  (3 )فأكبر عدد ىو
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أستاذ بنسبة  (2) ػمحمد  و براعـ الكشافة، و تمييا ابتدائية حمزة محمد و عبد الحميد بف باديس ب

الكي  المجموع مفبابتدائية لطروش خديـ . % 7.18أستاذ بنسبة (  1)، و أقؿ عدد ىو  14.28%

 ألفراد العينة.

( مع النسبة المؤوية لألقساـ  % 52.48أستاذ بنسبة  74أما بالنسبة المؤوية لألقساـ العادية تقدر ب)

مف مجموع أفراد العينة  % 5( أفراد أي بنسبة7( بفارؽ قدره)% 47.52أستاذ بنسبة  67المدمجة )

  ككؿ.

 :حسب الخبرة التدريسية  -2

 الخبرة التدريسية :يمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة األساسية  لمبحث حسب متغير 

  الخبرة التدريسية.(: يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية  حسب 15جدول رقم)

 األقسام                

 

 الخبرة التدريسية 

 األقسام المدمجة  األقسام العادية

 المئوية%النسبة  عدد األساتذة

 

 النسبة المئوية% عدد األساتذة

 31.34 21 %22.97 17 سنوات 5-0من 

 19.40 13 %29.73 22 سنوات 5-10

 %8.96 06 %14.86 11 سنة 15—10

 %40.30 27 %32.44 24 سنة فما فوؽ 15

 %100 67 %100 74 المجموع
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أف أكبر عدد ألساتذة التعميـ االبتدائي في األقساـ العادية لعدد أفراد عينة ( 15الجدوؿ رقـ) خالؿ يتضح مف  

سنة  10-5و النصؼ الثاني ما بيف)%(  22.97سنة بنسبة 5-0الدراسة األساسية المحصورة خبرتيـ ما بيف)

سنة فما فوؽ  15%( و األكثر مف  14.86سنة بنسبة  15-10%( و النصؼ الثالث ما بيف) 29.73بنسبة

سنة  5-0%، أما عدد أساتذة التعميـ االبتدائي في األقساـ المدمجة المحصورة خبرتيـ ما بيف) 32.44سبة بن

 15-10%( و النصؼ الثالث ما بيف) 19.40سنة بنسبة  10-5%( و النصؼ الثاني ما بيف) 31.34بنسبة 

 نسبة ألساتذة األقساـ أكبر ف، فا% 40.30سنة فما فوؽ بنسبة  15%( و األكثر مف  8.96سنة بنسبة 

 32.44% أكبر مف نسبة أساتذة األقساـ العادية بنسبة  40.30سنة فما فوؽ بنسبة  15المدمجة و األكثر مف 

 %، ىذا ما يقارب توزيع أساتذة مجتمع الدراسة في ىذا البحث.

 :حسب التخصص  -3

 التخصص:حسب متغير  األساسية لمبحثيمثؿ الجدوؿ التالي توزيع عينة الدراسة 

  التخصص األساسية حسب(: يوضح توزيع عينة الدراسة 16جدول رقم)

 التخصص
 األقسام

 لغة فرنسية عمم االجتماع عمم النفس أدب عربي

 11 12 18 33 األقسام العادية 
 74 74 74 74 المجموع

 %14.86 %16.22 %24.32 %44.60 النسبة المئوية
 6 12 16 33 األقسام المدمجة

 67 67 67 67 المجموع
 %8.96 %17.91 %23.88 %49.25 %النسبة المئوية
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أف عدد أفراد عينة البحث لمدراسة األساسية يتوزعوف بطريقة تقارب إلى حِد  (16رقـ )الجدوؿ  خالؿ يتضح مف

٪( 44.60ًا بنسبةأستاذا33) تخصص أدب عربيفي لألقساـ العادية  العينة األساسية أساتذةكبير ،فقدر عدد 

تخصص ثـ  (أستاذ 18أي  %24.32و التي كانت نسبتيا ) أساتذة تخصص عمـ النفسأكبر بقميؿ مف عدد 

٪(  و 14.86بنسبة أستاذ 11) لغة فرنسية و آخرىـ تخصص ( %16.22نسبة ب أستاذ 12) عمـ االجتماع

في تخصص أدب و عدد أساتذة األقساـ المدمجة ( ،%10تمميذ بنسبة  14) اقتصادآخرىـ شعبة تسيير و 

تخصص عمـ النفس و التي كانت  أكبر بقميؿ مف عدد أساتذة( % 49.25أستاذ بنسبة 33عربي)

تخصص لغة  و آخرىـ( % 17.91أستاذ بنسبة 12ثـ تخصص عمـ االجتماع)  أستاذ( 16أي %23.88)نسبتيا

   (.% 8.96أستاذ بنسبة 6فرنسية)

 أدوات الدراسة األساسية :-5

اتجاىات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مقياس  األداة:

 .لألساتذةاالستبيان موجو  االمدارس العادية، ىذ

عمى العديد مف الدراسات والبحوث التربوية التي  اإلطالعتـ القياـ بتصميـ ىذا المقياس بعد 

المقياس ىو التعرؼ عمى  تشمؿ مجموعة مف االستمارات ذات عالقة بالموضوع، اليدؼ مف ىذا

، طبؽ  اتجاىات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية

في الدراسة األساسية بعد أف تـ حساب صدقو وثباتو في الدراسة االستطالعية ، وتبيف أف مقياس 

 مناسب لموضوع الدراسة.

 منيا: األستاذ: يتضمف المعمومات الشخصية عف الجزء األولخصص     

 الذي يمثؿ اإلطار الجوىري الذي يقـو عميو المتغير المستقؿ.  األستاذجنس  الجنس: -
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أو  أدب عربياألكاديمية الحالية مف إحدو االختيارات التالية  األستاذتخصص دراسة  :تخصصال -

الذي تقوـ عميو الدراسة  التعميـ االبتدائيو الذي يمثؿ  لغة فرنسيةآو  عمـ االجتماعأو  عمـ النفس

 األساسية في ىذا البحث.

 الخبرة :خبرتيـ في التدريس-

 الشيادة :الشيادة المتحصؿ عمييا كؿ أستاذة .-

 و بعدىا تعميمة المقياس و طريقة اإلجابة عمى فقراتو بتحديد اختيار واحد لكؿ فقرة.

 أيقر  أستاذفقرة ،فكؿ  (29)رات المقياس التي في مجموعيا :يتضمف مجموعة عباالجزء الثاني

،اشتمؿ المقياس عمى الثالثيبدائؿ وفؽ  سمـ) ليكرت(  ثالثةالمقياس يختار إجػابة واحدة مف بيف 

 أبعاد موزعة كالتالي : ثالثة

  04 -01 التالية:وىي تمؾ الحاممة لألرقاـ  ،( فقرات10عمى)ويحتوي :البعد االجتماعي األولالبعد 

– 07 - 10- 13- 16- 19- 22- 25 - 28. 

 -05 – 02وىي تمؾ الحاممة لألرقاـ التالية: فقرات، (10)ويحتوي عمى  :البعد النفسيالثانيالبعد 

08- 11- 14- 17- 20- 23- 26- 29. 

 06 -03التالية:وىي تمؾ الحاممة لألرقاـ  فقرات، (9 )وتحتوي عمى :البعد األكاديميالثالثالبعد 

-09- 12- 15- 18- 21- 24- 27. 
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وتقديراتيا  ثالثي،فقد تـ تقدير كؿ فقرة عمى سمـ  الدرجات،أما بالنسبة لتقدير   .طريقة التصحيح:1

وعمما أف فقرات الباحثة باالتجاه الموجب فتعطى االستجابات  واحدة،درجات إلى درجة  ثالثتتراوح مف 

  أوافؽ (، ال2) ؽ، أواف(3) أوافؽ بشدة التالية:

 التصحيح:مفتاح (.1)

 مفتاح التصحيح كما يمي :

 وتـ تصحيح االستبياف عف طريؽ تقسيـ االستمارة إلى اتجاىيف )سمبي و ايجابي(.

 .[60-30]  السمبي محصور بيف -1

 .[90-60] االيجابي محصور بيف -2

 الػنفس عمػـ ماسػتر شػيادة لنيػؿ تخػرج :  فػي إطػار انجػاز بحػث لتحضػير مػذكرة. طريقػة التطبيػؽ2

اتجاىات أساتذة التعميـ االبتدائي نحػو دمػج التالميػذ ذوي االحتياجػات الخاصػة فػي  عنواف تحت ،المدرسي

التػي نػود معرفػة رأيػؾ ، وليذا نقترح عميػؾ بعػض األسػئمة المدارس العادية، التي تعبر عف رأيؾ الشخصي 

 لذلؾ يطمب منؾ: الشخصي فييا

 اـ وتمعف .قراءة العبارات بعناية واىتم -1 

أمػػػاـ اإلجابػػػة الموافقػػػة لحالتػػػؾ دوف تفكيػػػر أو تػػػردد ، وتأكػػػد أنػػػو ال توجػػػد ىنػػػاؾ ( xوضػػػع عالمػػػة ) -2

نما ىي وجيات نظر شخصية تختمؼ مف فرد آلخر.  إجابات صحيحة أو خاطئة وا 
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 . طريقة إجراء الدراسة األساسية:6

يوما مف  ابتدائيةالدراسة األساسية، فقد خصصت الباحثة لكؿ  لسيرقامت الباحثة بتنظيـ جدوؿ زمني 

وكانت الباحثة تقـو  االبتدائياتأياـ األسبوع حتى يتسنى ليا تنظيـ المعمومات  التي جرت بعدد مف 

 و ىذه الخطوات تتمثؿ في: ابتدائيةتقريبا بنفس الخطوات في كؿ 

مف طرؼ مديرية التربية الذي يسمح لمباحثة  المقدـالتسريح تقديـ  االبتدائية و )ة(االتصاؿ بمدير -

 دوف اإلخالؿ بالنظاـ الداخمي ليا. االبتدائيةبإجراء البحث بيذه 

وبدورىـ  العممي،كباحثة ال غير، بأىمية البحث  المدرسةتعريؼ الباحثة بنفسيا وبميمتيا في  -

 كمشاركيف فيو، وأىمية مشاركتيـ ىذه.

كانت الباحثة االبتدائيات في بعض  أثناء االتصاؿ باألساتذة و ى األقساـ)ة( الباحثة إلالمدير مرافقة -

 بمينتيا، ساعة إجراء البحث.مدير)ة( المدرسة تقوـ بيذا الدور بنفسيا النشغاؿ 

يكوف فترة استراحة التالميذ وذلؾ   المقابمة مع األساتذةالباحثة  مف طمباالبتدائيات و في بعض  -

تسيرىا بالمدرسة ، و إعالميـ  بوجود دراسة عممية بحتة تطبيقا لنصوص النظاـ الداخمي لممدرسة

لدرجة أنيـ عرضوا عمى  لطمب المشاركة في ىذه الدراسة بكؿ ثقة واطمئناف. الباحثة، ليستجيبوا

 .الباحثة عدة حاالت متواجدة عندىـ بالمدرسة

بالمشاركة في البحث بأف إجاباتيـ ستحاط بالسرية ،وذلؾ بعدـ كتابة أسمائيـ عمى   ألساتذةاطمأنت  -

المقياسيف ، أو وضع أي عالمة تميزىـ ، إدارتيـ بالمعمومات المقدمة فييما ، إذ سيتـ جمع المقياس 

 بعد ممئيما مباشرة.

حوؿ طريقة اإلجابة  تفساراتيـاسعمى جميع  ةاألساتذة، واإلجابقامت الباحثة بشرح التعميمة لكؿ  -

 لضماف نتائج صادقة.
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مف بيف ىذه االبتدائيات تـ بعث إلي بعض الحاالت إلى مقر عمؿ الباحثة مف طرؼ مدير المدرسة  -

 لمتأكد مف التشخيص .

 عدداالبتدائية و  اسـوضع االستمارات الممموءة داخؿ أظرفو كبيرة مكتوب عمى كؿ ظرؼ منيا  -

 الظرؼ. ت التي يحوييااالستمارا األساتذة و

 بنياية ميمةالمدرسة و إبالغ مدير  الظرؼ،االنصراؼ بعد إتماـ جمع االستمارات و وضعيا في  -

التي يشرؼ  بالمدرسة لمساعدتيـ لمقياـ بالدراسةالشكر و التقدير  عف كامؿ يـالتعبير ل بيا، الباحثة

 وتفيمو بعدـ عرقمة عجمة التقدـ العممي و المساىمة فيو . عمييا ،

، عمى أف يتـ spss v.18بعد استرجاع نسخ االستبياف، قامت الباحثة بتفريغيا وترميزىا عمى برنامج  -

 فيما بعد فحصيا وتحميميا.

 األسموب اإلحصائي المتبع في الدراسة :- 7

في ىذا  استخدمت ، وspss v18 باسـالجتماعية المعروفة استخدمت الباحثة الرـز اإلحصائية لمعمـو ا 

 التالية:البرنامج اإلحصائي المعالجات 

  .اإلحصاء الوصفي :7-1

 المعياري  االنحراؼ -

 التكرارات والنسب المئوية . -

 .اإلحصاء االستداللي.7-2

 ضية الفرعية)الفر  والخبرة  اختبار تحميؿ التبايف أحادي االتجاه لدراسة الفروؽ بيف التخصصات -
 (.لثة الثاو  الثانية 

 الختبار الفرضية الرابعة. (ت)اختبار  -
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 تمهيد:

بكل فرضية من فرضيات  والمناقشة الخاصةستعرض الباحثة خالل هذا الفصل نتائج وتفسير         

   البحث.

I.  فرضياتالعرض نتائج : 

 :العامة. عرض نتائج الفرضية 1 .1

أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مع طبيعة اتجاهات  :نص الفرضية

 التالميذ العاديين في المدارس العادية ايجابية.

والجادول رقام  المئوياة التكارارات والنسا  بتفريا  النتاائج  ان طريا    الباحثاة قامات الفرضايةلالختباار هاذ  

 ذلك.( يوضح 71)

اتجاهاتهم نحو دمج التالمية ةوي لطبيعة  تبعا اساتةةاأل توزيع( يوضح 17_جدول رقم )        

 العادية.االحتياجات الخاصة مع التالمية العاديين في األقاسام 

 

 

 

 

مااا يمثاال  ساامبية أي اتجاهاااتلاادي م  الدراسااة ( أن أغمبيااة أفااراد  ينااة 71الجاادول رقاام )  خااالل يتضااح ماان

 إيجابية . اتجاهات% لدي م  79.48% وهذا مقابل  01.78

 االتجاهات التكرارات %الناسب المئوية 

 الاسمبي 128 85.18%

 ايجابي 21 14.98%

 المجموع 141 188%
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طبيعااااة اتجاهاااات أساااااتذة التعماااايم االبتاااادائي نحاااو دمااااج التالميااااذ ذوي االحتياجااااات و ميااام يمكاااان القااااول أن 

 ة.الخاصة مع التالميذ العاديين في المدارس العادية سمبي

 : الفرعية األولىنتائج الفرضية  عرض أوال.

في اتجاهات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج التالميذ  ذات داللة احصائية هناك فرو " الفرضية:نص 

 ."ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية تعزى لمتغير الخبرة

تحميل التباين أحادي االتجا  كما هو موضح في الجدول بعد تفري  النتائج استخدمت الباحثة اختبار    

 التالي:

 الخبرة. ( نتائج تحميل التباين األحادي ألداء أفراد عينة الدرااسة وفقا لمتغير اسنوات18جدول رقم )

 م.داللة sig ؼ التباين التقديري د.الحرية مج المربعات مصدر التباين اتجاهات 

 

 :االجتماعي81البعد

 المجموعاتبين 

 داخل المجموعات

 المجموع

24.394 

982.926 

1887.319 

3 

137 

148 

8.131 

7.175 

 غ دال 8.338 1.133

 

 :النفاسي82البعد

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

56.117 

2412.829 

2469.546 

3 

137 

148 

18.986 

17.612 

 غ دال 8.363 1.873

 

 :األكاديمي83البعد

 بين المجموعات

 المجموعات داخل

 المجموع

25.889 

2873.648 

2898.738 

3 

137 

148 

18.793 

15.136 

 غ دال 8.647 8.553

 

 الدرجة الكمية لممقياس 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

56.388 

8241.628 

8298.888 

3 

137 

148 

18.793 

68.158 

 غ دال 8.816 8.312



 

129 
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هااي أكباار ماان  و الدرجااة الكميااة لممقياااس األبعااادفااي  SIG( أن قيمااة 70 رقاام) خااالل الجاادوليتضااح ماان  

ذات داللاااة  نقبااال الفااارض الصااافري أي ال توجاااد فااارو  فإنناااا( و بالتاااالي %8.81مساااتوى الداللاااة المعنوياااة)

في اتجاهات أساتذة التعميم االبتادائي نحاو دماج التالمياذ ذوي االحتياجاات الخاصاة فاي المادارس احصائية 

و الدرجاااة  األكاااديميالفر يااة الجاناا  االجتماااا ي و النفسااي و  األبعااااد ماا   الخباارة العاديااة تعاازى لمتغيااار

تعااازى لمتغيااار فاااي األبعااااد  االتجاهاااات  و نااارفض الفااارض الباااديل  بمعنااا  أن الفااارو  باااين الكمياااة لممقيااااس

 .غير معنويةالخبرة 
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 : الفرعية الثانيةعرض نتائج الفرضية  ثانيا.

في اتجاهات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج التالميذ ذات داللة احصائية هناك فرو  " الفرضية:نص 

 ."لمتغير التخصصذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العادية تعزى 

بعد تفري  النتاائج اساتخدمت الباحثاة اختباار تحميال التبااين أحاادي االتجاا  كماا هاو موضاح فاي الجادول    

 التالي:

 ( نتائج تحميل التباين األحادي ألداء أفراد عينة الدرااسة وفقا لمتغير التخصص.19جدول رقم ) 

 م.داللة Sig ؼ التباين التقديري د.الحرية مج المربعات مصدر التباين اتجاهات 

 

 االجتماعي:01البعد 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

1.886 

1886.234 

1887.319 

3 

137 

148 

8.362 

7.345 

 غ دال 8.985 8.849

 

 النفاسي:82البعد

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

21.146 

2448.488 

2469.546 

3 

137 

148 

7.849 

17.872 

 غ دال 8.757 8.394

 

 :األكاديمي83البعد

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

54.738 

2844.888 

2898.737 

3 

137 

148 

18.246 

14.928 

 غ دال 8.384 1.223

 الدرجة الكمية لممقياس

 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

54.738 

8286.28 

8298.888 

3 

137 

148 

3.927 

68.483 

 غ دال 8.978 8.865
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في األبعاد و الدرجة الكمية لممقياس هي أكبر من  SIG( أن قيمة 74يتضح من خالل الجدول رقم)

 احصائية أي ال توجد فرو  ذات داللة الفرض الصفرينقبل  فإننا( و بالتالي % 8.81مستوى المعنوية)

 في المدارس العادية تعزى لمتغير التخصص دمج ذوي االحتياجات الخاصة نحو األساتذةاتجاهات  في

  و نرفض و الدرجة الكمية لممقياس األكاديميالفر ية الجان  االجتما ي و النفسي و  األبعاد م  

 أن الفرو  بين االتجاهات في األبعاد تعزى لمتغير التخصص غير معنوية. بمعن    الفرض البديل
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 : الفرعية الثالثةعرض نتائج الفرضية  ثالثا.

في اتجاهات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج  ذات داللة احصائية  هناك فرو "  الفرضية:نص 

 .ش ادة" التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العادية تعزى لمتغير ال

بعد تفري  النتائج استخدمت الباحثة اختبار تحميل التباين أحادي االتجا  كما هو موضح في الجدول    

 التالي:

 .شهادةألحادي ألداء أفراد عينة الدرااسة وفقا لمتغير ال( نتائج تحميل التباين ا28جدول رقم ) 

 م.داللة Sig ؼ التباين التقديري د.الحرية مج المربعات مصدر التباين اتجاهات 

 

 :االجتماعي81البعد

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

5.685 

1001.634 

1007.319 

2 

138 

148 

2.843 

7.258 

 غ دال 0.677 0.392

 

 :النفاسي82البعد

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

37.880 

2431.666 

2469.546 

2 

138 

148 

18.940 

17.621 

 غ دال 0.344 1.075

 

 :األكاديمي83البعد

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

10.495 

2088.242 

2098.738 

2 

138 

148 

5.248 

15.132 

 غ دال 0.708 0.347

 

 الكمية لممقياسالدرجة 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

84.536 

8213.464 

8298.000 

2 

138 

148 

42.268 

59.518 

 غ دال 0.493 0.710
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في األبعاد و الدرجة الكمية لممقياس هي أكبر من  SIG( أن قيمة 08يتضح من خالل الجدول رقم)

 احصائية الصفري أي ال توجد فرو  ذات داللة ( و بالتالي فإننا نقبل الفرض% 8.81مستوى المعنوية)

 لش ادة في اتجاهات األساتذة نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية تعزى لمتغير ا

  و نرفض و الدرجة الكمية لممقياس األكاديميالفر ية الجان  االجتما ي و النفسي و  األبعاد م  

 االتجاهات في األبعاد تعزى لمتغير الش ادة غير معنوية. بمعن  أن الفرو  بينالفرض البديل   

 : الفرعية الرابعة عرض نتائج الفرضية رابعا.

في اتجاهات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج التالميذ  ذات داللة احصائية  هناك فرو  الفرضية:نص 

الذين درسوا األقسام المدمجة و بين ذوي االحتياجات الخاصة مع التالميذ العاديين في المدارس العادية 

 الذين لم يدرسوا.

اتجاهااات  ماا  درجااات بعااد تفرياا  النتااائج اسااتخدمت الباحثااة اختبااار )ت( لداللااة الفاار  بااين متوسااطي    

لاادى مجمو ااة  أساااتذة التعماايم االبتاادائي نحااو دمااج التالميااذ ذوي االحتياجااات الخاصااة فااي الماادارس العاديااة

 ( يوضح ذلك: 07والجدول رقم )  األقسام المدمجة.العاديين  ومجمو ة 

 

 

 

 

 



 

134 
 

 سادسالفصل ال نتائج الفرضيات ومناقشة عرض 

أاساتةة التعميم االبتدائي نحػو دمػج التالميػة ةوي  اتجاهاتيوضح الفروؽ في أبعاد  ( 21جدول رقم ) -

لػػدم مجموعػػة العػػاديينو ومجموعػػة االحتياجػػات الخاصػػة مػػع التالميػػة العػػاديين فػػي المػػدارس العاديػػة 

 اختبار )ت(.بااستخدام األقاسام المدمجة 

ماستوم 
 الداللة عند 

8081 

SIG  قيمة ت
 المحاسوبة

  أاساتةة التعميم االبتدائي

أاساتةة  اتجاهات
التعميم االبتدائي نحو 

  الدمج

 

67المدمجة = األقاسامأاساتةة في  74العادية =  األقاسامأاساتةة في    

المتواسط  االنحراؼ المعياري
 الحاسابي

 المتواسط االنحراؼ المعياري
 الحاسابي

:االجتماعي81البعد 17.47 2.77 17.77 2.59 0.671 0.503 غ دال  

:النفاسي82البعد 20.06 5.09 19.80 2.94 0.378- 0.706 غ دال  

: األكاديمي83البعد 3.19 15.67 15.17 4.51 0.546- 0.586 غ دال  

الدرجة الكمية  53.21 7.62 52.76 7.83 0.349- 0.728 غ دال
 لممقياس

 

فاااي األبعااااد و الدرجاااة الكميااة لممقيااااس هاااي أكبااار مااان  SIG( أن قيماااة 07يتضااح مااان خاااالل الجااادول رقاام)

 احصااائية ( و بالتااالي فإنناا نقباال الفاارض الصاافري أي ال توجاد فاارو  ذات داللااة%8.81مساتوى المعنويااة)

أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مع التالميذ العاديين في اتجاهات في 

 البديل.  و نرفض الفرض الذين درسوا األقسام المدمجة و الذين لم يدرسوابين المدارس العادية 
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II.  لفرضياتا نتائجمناقشة: 

األساسية  يتم في هذا المبحث مناقشة بعد التطر  إلجراءات الدراسة المن جية  و تطبي  الدراسة 

 فرضيات الدراسة.

 :العامة . مناقشة نتائج الفرضية 1

 مناقشة نتائج الفرضية األولى: 

التي تنص بأن طبيعة اتجاهات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مع  

 ايجابية.التالميذ العاديين في األقسام العادية 

تبين لنا أن طبيعة اتجاهات أساتذة التعميم  (71من خالل النتائج المتحصل  مي ا في الجدول رقم )

 االبتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مع  التالميذ العاديين في األقسام العادية سمبية .

بأن   م  الجان  النظري و الدراسات السابقة اطال  االنتائج المتوصل إلي ا من خالل   و تفسر الباحثة 

نجاح  ممية اإلدماج مرهون بتقبل و اقتناع بالفكرة أوال ومن ثم السعي لموصول إل  كل ما يعين  م  

.و أبرز ما يعين  م  تحقيق ا هو تقبل األساتذة لفكرة إدماج التالميذ من ذوي  تحقي  هذ  الفكرة

ك با تبار أن األستاذ هو المنفذ المباشر لعممية اإلدماج  و من االحتياجات الخاصة بشكل خاص  و ذل

لبرامج الدمج التي تعتبر برامج صعبة بالنسبة  األساتذةثم ف و مفتاح النجاح ل ذ  العممية. و  دم تقبل 

بح  التالميذ ذوي الحتياجات  إدراك ملذوي االحتياجات الخاصة و  دم تكييفم و زيادة  ن ذلك  دم 

ونقص الم ارات  التأهيلذلك غيا   إل  إضافةلحصول  م  العمم  و المعرفة و الم ارة الخاصة با

دور التدري   و  يأتيالتعميمية و الخمقية التربوية  الالزمة لتعميم التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة و هنا 

ة مما تكونت لدي م  دم االهتمام ب ذ  الفئ وأيضافي الجامعات بتدريس التربية الخاصة    األقسامفتح 
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ل يا تبار  تحمبفكرة سمبية نحو الدمج  و كذا  دم توفر الموارد الضرورية لتحقي  نجاح الدمج .و 

فكرة الدمج غير مطروحة حت  اآلن في  تجعل منأسبا   كل هذ و   لألستاذ إضافيةمسؤولية صعبة و 

 مة و جديدة. المدارس الجزائرية التي أجريت في ا الدراسة و بالتالي الفكرة  ا

حول   (Gickling et theobald ,1975دراسة ) وتتف  نتائج هذ  الدراسة مع نتائج  دة دراسات من ا

 ( من المعممين غير معدين لمتعامل مع فئة المعاقين  %01اتجاهات المعممين نحو الدمج حيث وجد أن)

الخاصة في المدارس نحو دمج ذوي االحتياجات  األساتذة( أن اتجاهات 7410بركات )أكد   وهذا ما

 العادية سمبية.

التعرف  م  فعالية برنامج الدمج و  إل هدفت التي  ( Stainback, 1985ستين باك ) بينت دراسة  و 

بسيطة يمكن في حال تعديل أساتذة  إ اقةمدى نجاح ا  و قد وجد أن نجاح برامج دمج التالميذ المعاقين 

الميذ المعاقين  وجدوا أن فشل فكرة الدمج تكمن في تالمدرسة أسالي  تدريس م  بحيث تخدم حاجات ال

  م  تعديل أسالي  تدريب م. األساتذة دم قدرة 

دمج اتجاهات المعممين و التالميذ نحو إل  معرفة التي هدفت ( 7441دراسة)السرطاوي وهذا ما أوضحتم 

المعاقين في القاهرة و معرفة أي فئات اإل اقة أكثر تقبال لمدمج في المدارس العادية  وقد بينت نتائج 

الدراسة أن اتجاهات األساتذة و التالميذ نحو برامج الدمج تتسم بالسمبية  كما أوضحت نتائج الدراسة أن 

ت الحسية ثم اإل اقات الناتجة  ن أكثر اإل اقات تقبال لمدمج هي اإل اقات البسيطة يمي ا اإل اقا

 إل   اتوصمت نتائج التيو  في دراستم  (0881دوبكس ) يذه  في نفس االتجا اضطرابات السموكية  و 

 سمبية نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية. األساتذةأن اتجاهات 

  Stephens etفنز و براون)نذكر من ا دراسة ستي مع دراستنا ت التي تعارضت اومن بين الدراس
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 Brown ,1981  )و ( 0878دراسة الصمادي)  و ( 0884دراسة الطاهر)  و ( 0889دراسة بيير ) و

  إل  وجود اتجا  ايجابي من األساتذة نحو دمج المعاقين مع التالميذ العاديين. التي توصال

 ممية الدمج و يعتبر  أو فشل دورا هاما في تحديد نجاح األساتذة تمع وترى الباحثة أن اتجاهات 

 وب ذا تكون فرضية بحثنا " لم تحق ". العنصر الرئيسي في هذ  العممية.

 نتائج الفرضية الفرعية األولى : مناقشة

في اتجاهات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج التالميذ  ذات داللة احصائية هناك فرو والتي تنص " أن 

 ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية تعزى لمتغير الخبرة.

في األبعاد و الدرجة الكمية  SIGأن قيمة ( 70من خالل النتائج المتحصل  مي ا في الجدول رقم) 

 ال توجد فرو  ذات داللةأنم نقول  لتالي( و با%8.81لممقياس هي أكبر من مستوى الداللة المعنوية)

إحصائية نحو اتجاهات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس 

 العادية تعزى لمتغير الخبرة.

وتفسر الباحثة النتائج السابقة في ضوء العديد من العوامل بأن قمة التعامل مع هذ  الفئة من ذوي 

ترفض و تفصل من المدرسة  كما أن الدمج شيء لخاصة و ند مصادفت ا في المدارس االحتياجات ا

جديد في مجال التربية  و كذا  دم مشاركت م بدورات تأهيل أو من خالل صفوف مدمجة جعمت م 

ن يشعرون أن م أقل خبرة و ثقة بأنفس م لمتعامل مع التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة و بالتالي فا

التعرف  م  اتجاهات األساتذة مجتمع الدراسة يعتبر أمرا هاما لوضع الحمول المناسبة لمنجاح في العممية 

و قد يعود ذلك أيضا بالدور الذي تمعبم الخبرة في حال وجود تجربة  تجا  التالميذ المعاقين االتعميمية 

د أي تجربة في مجال الدمج و مطبقة في مجال الدمج لكن قد يكون األمر متشاب ا في حال  دم وجو 
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حت  معمومات قميمة  ن اإل اقة كما هو الحال في الواقع التربوي الجزائري  فال يوجد لدى األستاذ الجديد 

وال حت  لدى األستاذ القديم أي تجربة في مجال الدمج. و بالتالي يبدو أن ما فضال  دم إ طاء رأي 

 ,Melcher  و تتواف  هذ  النتيجة مع دراسة ممشر)واضح حول هذا الموضوع و اكتفيا برأي محايد

( أن األساتذة الذين لم يتمقوا أي تدري  أو لدي م خبرات في التعامل مع المعاقين قد شعروا أن م  1971

   وهذا ما أكدتم غير معدين لمعمل مع المعاقين و بالتالي كانت لدي م نظرة سمبية تجا   ممية الدمج

( حول اتجاهات أساتذة المدارس و مديري ا نحو دمج المعاقين في R enfero, 1981دراسة  رونفيرو )

اللة إحصائية المدارس العادية  وبعد أجرى التحميل اإلحصائي أشارت النتائج ال   دم وجود فرو  ذات د

 .و المعممين تعزى لمتغير سنوات الخبرة بين اتجاهات المدراء

( و دراسة 0880  و دراسة القريوتي وآخرون)( Jordan, 1981جوردن ) ويذه  في نفس االتجا  كل

أنم ال يوجد فرو  ذات داللة إحصائية التجاهات األساتذة نحو دمج ذوي  م  ( 0881حباي  و آخرون)

 االحتياجات الخاصة تعزى لسنوات الخبرة.

رت فرو  لصالح ( التي أظ 0884دراسة طاهر)ت مع دراستنا نذكر من ا ومن بين الدراسات التي تعارض

( بينت أن األساتذة الذين ل م خبرة و اتصال Keilbaugh, 1977دراسة)  و سنوات( 78)فئة أكثر من 

وب ذا تكون ساب  في التعميم الخاص كانت اتجاهات م أكثر ايجابية نحو دمج التالميذ ذوي اإل اقة. 

 فرضية بحثنا " لم تحق ".

 نتائج الفرضية الفرعية الثانية : مناقشة

في اتجاهات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج  ذات داللة احصائية هناك فرو والتي تنص عمى :" 

 ." التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العادية تعزى لمتغير التخصص
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في األبعاد و الدرجة الكمية  SIGأن قيمة ( 74من خالل النتائج المتحصل  مي ا في الجدول رقم) 

 إحصائيةال توجد فرو  ذات داللة  انمقول فن (%8.81لممقياس هي أكبر من مستوى الداللة المعنوية)

في اتجاهات أساتذة التعميم ابتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية تعزى 

 لمتغير التخصص.

واضح في المساقات التخصصية الجامعية و التي تكفل النقص ال فيو تفسر الباحثة النتائج السابقة 

ذوي االحتياجات الخاصة بوجم خاص  ف ناك  أطفال موما و في  اإل اقاتبتخريج أستاذ متخصص في 

وبين حاجات  ساتذةاأل إ داد ن  األول المسئولفجوة  ميقة بين المنتج الذي تنتجم وزارة التربية بحسبان ا 

 ن الدمج  و  المسئول األستاذو في حدود  مم الباحثة  المواصفات التي يكون  مي ا    المجتمع الفعمية

حت  مع التعديالت التي أجريت  م  الموائح الدراسية و تضمين مادة سيكولوجية الفئات الخاصة ضمن 

هذ  المادة  أن إال   ل سنوات دراستماة طو مرة واحد األستاذالمقررات الدراسية التي يدرس ا الطال  

بسيطة  ن هذ   رقط تقديم أفكاتحاول ف إذ األوقات العديد من الفئات الخاصةثير من كتتضمن في 

ال الج ل بم  و هذا  بالشيءتدريس ا هو من با  العمم  أن أيالفئات دون التعم  في ا بشكل مناس  

فغيا  التخصص الدقي  المتعم  بذوي االحتياجات الخاصة  خطأ فادح تقع فيم معظم جامعات التربية 

يختمف  الأ. و طبيعي األطفاللالتجاهات السالبة نحو دمج هذ  الفئة من  األساسيةهو أحد المكونات 

من حيث كون أن  األدبيةذوي التخصصات العممية أو ذوي التخصصات  األساتذةالوضع كثيرا بين 

حو دمج ذوي االحتياجات الخاصة و هذا ليس بغري  فالفئتان بطبيعت ما ن اتجاهات سالبة نالفئتين تحمال

ويفتقدان التعامل مع هذ  الفئة    يعمالن مع بعض ما البعض و كالهما يعمالن في نفس البيئة التعميمية

( بدراسة 7440و نتيجة هذ  الدراسة تتف  مع دراسة سميمان و شند) من ذوي االحتياجات الخاصة.

التربية الخاصة نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في فصول خاصة ممحقة بالمدارس  تذةأسااتجاهات 
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 إل   و قد توصمت الدراسة  األستاذالعادية و  القة هذ  االتجاهات بمتغيرات نوع الر اية وتخصص 

طبيعة  إل  دم وجود فرو  ذات داللة  م  بعد ايجابيات الدمج وفقا لمتغير التخصص و يعود ذلك 

في الجامعة   و تتواف  هذ  النتيجة  األساتذةتخصص و برامج اإل داد األكاديمي الذي درسم هؤالء ال

 دم وجود ( م  0871( دراسة البطاينة و الرويمي)0872و الش ري)( 0877مع دراسة  مر ) أيضا

 تعزى لمتغير التخصص. إحصائيةفرو  ذات داللة 

 أوضحت أن( 0884دراسة الدبابنة و الحسن) استنا  ومن بين الدراسات التي تعارضت مع نتائج در 

 .من ذوي التخصصات غير تخصص التربية الخاصة لدي م اتجاهات أكثر ايجابية نحو الدمج األساتذة

 وب ذا تكون فرضية بحثنا " لم تحق ".

 نتائج الفرضية الفرعية الثالثة : مناقشة

اتجاهات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج التالميذ في ذات داللة احصائية  هناك فرو  " نص الفرضية:

 .لش ادة" ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العادية تعزى لمتغير ا

في األبعاد و الدرجة الكمية  SIGأن قيمة ( 08من خالل النتائج المتحصل  مي ا في الجدول رقم) 

إحصائية انم ال توجد فرو  ذات داللة  ( فنقول%8.81لممقياس هي أكبر من مستوى الداللة المعنوية)

ابتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية تعزى في اتجاهات أساتذة التعميم 

 .ش ادةلمتغير ال

ذلك بأن الحاصمين  م  المؤهالت العميا لم يختمفوا كثيرا  ن المؤهالت المتوسطة في  وقد تفسر الباحثة 

غيا  و نقص الو ي المعرفي بطبيعة هذ  الفئة و سبل التعامل  إل  راجع نحو الدمج  و ذلكاتجاهات م 

و المنبع االجتما ي و الثقافي السائد في المجتمع  األكاديميمع ا و كيفية تحسين حالت ا  ذلك أن المنبع 
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تكون الش ادة  ادة وهناال يتأثر باختالف الش  الجزائري و المتعم  ب ذ  الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة

  هذ  النتيجة مع دراسة حباي  و لم يكن هناك تكوين متخصص ل ذ  الفئة  و تتواف إنغير كافية 

(   و 7401( دراسة السرابي)0872( و دراسة جمعيان و الش يري)0877دراسة  مر)(  0881خرون )آ

 الش ادة.إحصائية تعزى لمتغير   م  أنم ال توجد فرو  ذات داللة( 7404(   و ال نيني)7402الكسندر)

وجود أثر ل ذا المتغير  بأن  إل ( فقد توصل Jordan, 1981كما تعارضت دراستنا مع دراسة جوردن)

المعاقين من  األطفالايجابية نحو  ممية دمج  أكثرالذين كانت لدي م مستويات دراسية أ م  كانوا 

( الذي وجد أن اتجاهات الذين 7400دراسة جعارة)ويذه  بنفس االتجا    األقلالمدرسين ذوي المستويات 

دراسة   أما  يحممون درجة الدبموم أفضل من الذين يحممون درجة البكالوريوس نحو الدمج

 .أنم كمما ارتفع المستوى العممي كانت االتجاهات أكثر ايجابية  إل ( الذي أشار 7400الحمس)

نحو دمج  األساتذةالتجاهات  إحصائيةو أنم يوجد فرو  ذات داللة في دراستم ( 0881أبو سح )ويرى 

دراسة الدبادبنة و  وبينت ذوي الحتياجات الخاصة تعزى لمدبموم  و هذ  الفرو  لصالح البكالوريوس  

نحو دمج ذوي االحتياجات  األساتذةالتجاهات  إحصائيةوجود فرو  ذات داللة  إل ( 0884الحسن)

 وب ذا تكون فرضية بحثنا " لم تحق ". . زى لمدبمومالخاصة تع

 نتائج الفرضية الفرعية الرابعة : مناقشة

في اتجاهات أساتذة التعميم االبتدائي نحو دمج  ذات داللة احصائية  هناك فرو تنص الفرضية عمى أن 

التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مع التالميذ العاديين في المدارس العادية الذين درسوا األقسام المدمجة 

 و الذين لم يدرسوا.
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في األبعاد و الدرجة الكمية  SIGأن قيمة ( 07من خالل النتائج المتحصل  مي ا في الجدول رقم) 

إحصائية ( فنقول انم ال توجد فرو  ذات داللة 8.81%لممقياس هي أكبر من مستوى الداللة المعنوية)

مع التالميذ العاديين في بتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في اتجاهات أساتذة التعميم اال

 المدمجة و الذين لم يدرسوا. الذين درسوا األقسامبين المدارس العادية 

الخاصة قصور بالمعمومات الحقيقية الشاممة  ترجع إل  سب  إلي ا قدالنتائج المتوصل  الباحثة هذ وتفسر 

األساتذة الذين درسوا األقسام المدمجة و الذين لم إل  أن  إضافة ذوي االحتياجات الخاصة بالتالميذ

 .بأن م نفس التكوين األكاديمييدرسوا 

ن ج الوصفي و مباحثان الل( استخدم ا0884نتيجة هذ  الدراسة تتف  مع دراسة زيدن و صاد )و  

 دم وجود فرو  بين  أهم ا دد من النتائج من  إل االستبانة أداة لمدراسة الميدانية  و توصمت الدراسة 

 .العاديين  األساتذةالذين درسوا ذوي االحتياجات الخاصة و  األساتذةمتوسطي درجات 

في المدارس  األساتذةالتعرف  م  اتجاهات  إل هدفت الدراسة  التي  ( 0880دراسة الم يري) وبينت

( 6: مجمو ة تجريبية تكونت من)إل و تم تقسيم العينة  أستاذ( 70العادية  تكونت  ينة الدراسة من)

ارس  ادية  و في مد أستاذ( 6أستاذ في فصل الدمج بالمدرسة العادية  و مجمو ة ضابطة تكونت من )

 دم وجود فرو   إل تم تطبي  مقياس االتجا  نحو دمج المعاقين في المدارس العادية  و أشارت النتائج 

بين متوسط درجات المجمو ة التجريبية قبل تطبي  البرنامج و بين متوسط درجات م  إحصائيةذات داللة 

بين متوسطات درجات  إحصائيةلة  دم وجود فرو  ذات دال إل في المقياس البعدي. و توصمت أيضا 

المجمو ة التجريبية بعد دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة و المجمو ة الضابطة  م  مقياس 

 االتجا .
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وجود اتجاهات سمبية لدى نتائج ا  م  أسفرت  في دراستم والتي( 0884حكيم) ويذه  في نفس االتجا 

بين متوسط درجات أساتذة المدارس  إحصائيةجميع أفراد العينة نحو  ممية الدمج   دم وجود فرو  دالة 

 االبتدائية التي تطب   ممية الدمج  و أساتذة المدارس االبتدائية التي ليس ب ا دمج.

نحااو الاادمج التربااوي فااي  األساااتذةاتجااا   فااي دراسااتم حااول (Al- zyoudi, 2006الزيااودي)كمااا توصاال 

( أستاذا 18اشتممت  ينة الدراسة  م )مل التي تؤثر  م  هذ  االتجاهات حيث   و العوااألردنيةالمدارس 

أوضااحت  ربيااة الخاصااة(  تماان ساابع ماادارس) بعضاا م أساااتذة التعماايم العااام و الاابعض اآلخاار ماان أساااتذة ال

 .اإل اقة بطبيعة و شدة األساتذةاتجاهات  تأثرالنتائج 

االتجااا  لاادمج ذوي االحتياجااات الخاصااة فااي غانااا.  فااي دراسااتم حااول (Agbenyega, 2007)كمااا ياارى 

( أستاذ من خمس مدارس يطب  في ا الدمج  788طب  الباحث مقياس االتجا  نحو الدمج التعميمي  م  )

اهاات م تتاأثر بقباول م و اتج األسااتذةأوضاحت النتاائج أن اهتماماات    و خمس مدارس ال يطب  ب ا الدمج

 وب ذا تكون فرضية بحثنا " لم تحق ". و تع دهم لتطبي  الدمج.
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 الخاتمة:

تناولاات هااذ  الدراسااة اتجاهااات أساااتذة التعماايم االبتاادائي نحااو دمااج التالميااذ ذوي االحتياجااات الخاصااة مااع 

األسااتذة لمتعارف  ما  اتجاهاات م  التالميذ العاديين في المدارس العادية. و في ا حاولت الباحثة التقر  مان

لإلتاحاااة الفااارص لمتالمياااذ ذوي االحتياجاااات الخاصاااة  األقساااام العادياااة  وذلاااك  فاااي نحاااو دماااج هاااذ  الفئاااة

لالنخراط في نظام التعميم الخاص كإجراء لمتأكيد  ما  مبادأ تكاافؤ الفارص فاي التعمايم و ي ادف الا  الادمج 

الخاصااة باام ضااامن اطااار المدرسااة العادياااة ووفقااا ألساااالي  بشااكل  ااام الااا  مواج ااة االحتياجااات التربوياااة 

ومنااااهج ووساااائل دراساااية تعميميااام. و لتأكياااد ذلاااك قامااات الباحثاااة بتصاااميم اساااتبيان بغااارض التعااارف  مااا   

 اتجاهات االساتذة نحو الدمج ما إذا كانت ايجابية أو سمبية.

اتجاهاات أسااتذة أن  حثة تام اساتخالصوانطالقا من النتائج المحصل  مي ا في الدراسة التي قامت ب ا البا

التعماايم االبتاادائي نحااو دمااج التالميااذ ذوي االحتياجااات الخاصااة مااع التالميااذ العاااديين فااي الماادارس العاديااة 

سمبية   وفسرت ا الباحثة انطالقا من احتكاك ا باألساتذة والمدراء والمختصين  ما   أن المدرساين لام يتمقاوا 

التعاماال ماع ذوي االحتياجااات الخاصاة قاد شااعروا أن ام غياار معادين لمعماال  أي تادري  أو لادي م خباارات فاي

مع هذ  الفئة وبالتالي كانت نظرت م سمبية نحو  ممية الدمج وكذلك لعادم تاوفر شاروط الادمج ساوآءا كانات  

مادية او بشرية   وبالتالي فإن التعرف  ما  االتجاهاات االسااتذة يعتبار أمارا هاماا لوضاع الحماول المناسابة 

لمنجاح في العممية  التعميمية تجا  التالميذ ذوي االحتياجاات الخاصاة ا و هاذا ماا أكدتام نتاائج هاذ  الدراساة 

  م   دم تقبل األساتذة لذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية.
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 االقتراحات:

الدراسات  الدراسة الميدانية ونتائج عمى  عتماد، وباالالباحثة في الجانب النظري من خالل ما قدمته        

منها الحقا والتي قد تمثل حمقة ضمن  ستفادةاالالتي يمكن  االقتراحاتتقترح الباحثة بعض ،  قةالساب

 وهي كالتالي: حمقات البحث العممي

  التةةي سةةيتم فيهةةا الةةدمج و العمةةل عمةةى توعيةةة جميةة  العةةاممين فيةةه،  وفةةي مقةةدمتهم تهيئةةة المةةدارس

 األساتذة لقبول فكرة الدمج بصورة أفضل و كل ما يتعمق بنجاحها.

 جمية  العوائةق التةي تحةول  إزالةة ، وضرورة التنسيق بين وزارة التربية و وزارة التضامن االجتمةاعي

  الدمج. دون تطبيق

 فيمةةا يتعمةةق مةةن بةةرامج توعويةةة و تثقيفيةةة  تقدمةةهعمةةى اخةةتالو أنواعهةةا بمةةا  اإلعةةالموسةةائل  أهميةةة

 بذوي االحتياجات الخاصة و حقوقهم في المجتم .

   التخطةةيط المسةةبق الةةدقيق لجميةة  أبعةةاد عمميةةة الةةدمج المتمثمةةة فةةي تحديةةد المعةةايير التةةي تحةةدد مةةد

خةةالل فريةةق متعةةدد التخصصةةةات، و  أهميةةة ذوي االحتياجةةات الخاصةةة لبةةرامج الةةدمج التربةةوي مةةن

 التهيئة النفسية و االجتماعية لكل من ذوي الحتياجات الخاصة و العاديين.

 .مرونة المنهج الدراسي العادي و مد  مواءمته الحتياجات ذوي االحتياجات الخاصة 

  الالزمةة لعمميةة تعميم أساتذة التعميم العام و التربية الخاصة و أهميةة تزويةدهم بالكفةاءات التدريسةية

 الدمج المدرسي حتى يتمكنوا من تحقيق أدوارهم الجديدة.

  لمتالميةةةذ ذوي االحتياجةةةات الخاصةةةة ب ةةةكل مةةةدروس و فعةةةال فةةةي  األكةةةاديميتفعيةةةل عمميةةةة الةةةدمج

 المدارس العادية.

  التدرج في تطبيق الدمج  بصورة مبسطة، و لةتكن البدايةة فةي مرحمةة روضةة االطفةال و ابتةدائي و

 تنتقل الى المرحمة التالية. بعد ذلك
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  مارة( الصورة األولية لإلست01الملحق رقم )

 االستمارة 

 األستاذ المحترم / األستاذة المحترمة ..............      

هذذ جمموعة ذذ ملذذامات اذذونا ماتبةاذذ مخلذذ اطورمحبذذلتحمريمشهذذونمملذذرتمت علذذامنذذ وملدماتولذذ مريم  ذذ ماتذذ   ماتلنلذذ مم
ذوي االحتياجذات الااةذة  ذي اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو دمج التالميذذ )اتغرضمل هماتبشفم  ى

)×(موت ةصذذةإمشامافذذلجمارنذذةملذذ ب م ذذراةدمعذذحم اذذوندمج  وحبذذ مو ذذضعمالنوجذذ م  ط ذذومجة ذذ مات  لذذ مالمدرسذذة العاد(ذذة(
إمت اطواذو ماتشصصذط ماواتق ذ ملقوجحمات قردموحتتماتلنن ماتيتم  ربم ام صرفكمجل  ماجتوجممهذ امات  عطذ ملاتق ذ ما وم

اتثوينمفقرا ماخلذ عوندملتذط مه ذوجمشنوجذ متوهأذ موصتذرةمصذعطع ملععذوما  عبذ مشرمهذ جممات  ةلذو مخم  ذ غحمشخم
ممممممل غراضم  عط مملثهمل قا ةاملينمفوئقماخح امموات قلحبر

 الشهادة:      : ي مجال التدر(س الابرة          التاصص:                :مادةأستاذ)ة(  ي   الجنس:            

أوافق ال بشدة وافقأ أوافق   الرقم الفقرة   

لذذ مماخن عذذو  فذذرامات  و ذذحممذويماخح طونذذو ماصوصذذ حبزحبذذلمجراذذولجممللذذجم   
 ات وملحبنيلم  لط ات

1 

م ذذام  ذىمن ذوه مات وملحبذذ ما   ذوممريمذويماخح طونذذو ماصوصذ مو ذ محب ذو ل   
 صا    ل

2 

 3 ل ات وملحبماتلانسمريمذويماخح طونو ماصوص   لط ماتم   ط محب اغ    
 4 حب عحمجراولجماتللجم  ىملقوج  مات روقمات رملحب ماخن عو ط مجنيمات  لط ل   

ملطةف لمومنغاوهت مذويماخح طونو ماصوص ممللجمجراولجمحبشا     م5

ملذ مجلاحبذ مات ذوممات   ذط مريمذويماخح طونو ماصوصذ مات  لط محب  ظ مصرمحب لح   
ما لولط لماترح  

م6

  ذذذذذذىماع  ذذذذذذو  مل ذذذذذذونا ممذويماخح طونذذذذذذو ماصوصذذذذذذ حبذذذذذذنمليمجراذذذذذذولجممللذذذذذذجم   
 نلحبلدل

7 

م  ذذىمجذذض  م ذذوملنورمنذذ ةنه ملذذامذويماخح طونذذو ماصوصذذ ممللذذجمجراذذولجمحبزحبذذل   
 ت طوةل

8 

مريما   ذذذذذوممات   ذذذذذط م  قذذذذذ مريمصلولذذذذذ محذذذذذقمفذذذذذ مذويماخح طونذذذذذو ماصوصذذذذذ    
مات وملحب ل

م9
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 11 ا لو  دمحنةه لماجتوهو مذويماخح طونو ماصوص حب لإمجراولجممللجم   

ملذذةان    ماخحاوهذذو م  ذذىمذويماخح طونذذو ماصوصذذ ممللذذجمجراذذولجمحب ذذو ل   
  ةان   لماتيت

11 

ما ذذذ مات رصذذذ مش طذذذوئ  مشامذويماخح طونذذذو ماصوصذذذ ات  لطذذذ مممللذذذجمحبذذذنملي   
 ات وملحبنيلمت   لط مات وح 

12 

ما ذذذ مات رصذذذ مش طذذذوئ  مشامذويماخح طونذذذو ماصوصذذذ ات  لطذذذ مممللذذذجمحبذذذنملي   
مات وملحبنيلمت   لط مات وح 

م13

مملوذذهمجو   ذذوممحبذذ  م  ذذللومصفلذذحمجشذذبحمحب بط ذذةرمذويماخح طونذذو ماصوصذذ    
 ات وملحب ل

14 

ماحل ذذةإمتةان ذذ مصفلذذحمذويماخح طونذذو ماصوصذذ ات  لطذذ مممللذذجمجراذذولجمحبقذذلم   
 ات جةحب لماتشب  

15 

ماصوص لماتنل و مريمذويماخح طونو ماصوص مات  لط مجقوةمحب لح    م16

ملذذامتقذذ   مات ذذوملحبامات  لطذذ ملذذ مذويماخح طونذذو ماصوصذذ ممللذذجمجراذذولجمحبزحبذذل   
 جضا    ل

17 

مصفلذذذذحم  ذذذذلمجشذذذذبحما عوملميطذذذذ مل ذذذذوناهت محبطذذذذةنورمذويمخح طونذذذذو ماصوصذذذذ    
مملو  ل

م18

م ذذذامشام ذذذزت   مات وملحبذذذ ماتذذذلانسمريمذويماخح طونذذذو ماصوصذذذ م   ذذذط محبذذذنملي   
 احمل  لماجمل ع 

19 

  لطذذ ماتمات ذذو نيمومجذذنيمافذذةدملذذامذويماخح طونذذو ماصوصذذ ممللذذجمجراذذولجمحبزحبذذل   
 ات وملحبنيل

21 

ماتطةمماتلنال لملامنزةمريمذويماخح طونو ماصوص مات  لط ممللجمحب اغ     م21
مان عو طذذذ ملذذذ م   ذذو مش ولذذذ مذويماخح طونذذو ماصوصذذذ مات  لطذذذ محب ذذ طط مخ   

 ات وملحبنيلمات  لط 
22 

لذذذذامنذذذذ ةنه مجوحل ولذذذذط محنذذذذةمذويماخح طونذذذذو ماصوصذذذذ محبزحبذذذذلمجراذذذذولجممللذذذذجم   
 اآلترحبال

23 

مج ذذذذطط مومش و ذذذذ ملذذذذامحب ذذذذواةرماصوصذذذذ ماتذذذذ حباذويماخح طونذذذذو مممللذذذذجمحب اغذذذذ    
مفقطلمل ةلط 

م24
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ماصوصذذذ منذذذ ةنه ماتنل ذذذو ماصوصذذذ مريذويماخح طونذذذو مم ذذذزإمجراذذذولجمحبزحبذذذل   
 اخل قرانلمومجو لا

25 

 26 اتل فلمومجوت قصمملو  م  لمذويماخح طونو ماصوص ات  لط ممحبش ر   

ال و  لمص ةج م  ىمذويماخح طونو ماصوص مات  عط ممللجمحب ة ف    م27 

ملاتذذحماتق ذذ ممش ذذو    ملذذاماتشذذلحبلمجوصجذذحمذويماخح طونذذو ماصوصذذ محبشذذ ر   
 ات ومليل

28 

م  ذذىموذذونادم ذلنهت مت ذذلممجولحاذو مذويماخح طونذو ماصوصذذ ات  لطذذ مامحبشذ ر   
مزل ئ  ل

م29

مجراذولجمات وملحبذ م  ذىما   ذوممريمذويماخح طونو ماصوصذ مات  لط مو  محبنتر   
 عبحلق  ممات

31 
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 ( : الصورة النهائية لإلستمارة00الملحق رقم )

 االستمارة 

 األستاذ المحترم / األستاذة المحترمة ..............      

هذذ جمموعة ذذ ملذذامات اذذونا ماتبةاذذ مخلذذ اطورمحبذذلتحمريمشهذذونمملذذرتمت علذذامنذذ وملدماتولذذ مريم  ذذ ماتذذ   ماتلنلذذ مم
ذوي االحتياجذات الااةذة  ذي اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو دمج التالميذذ )اتغرضمل هماتبشفم  ى

)×(موت ةصذذةإمشامافذذلجمارنذذةملذذ ب م ذذراةدمعذذحم اذذوندمج  وحبذذ مو ذذضعمالنوجذذ م  ط ذذومجة ذذ مات  لذذ مالمدرسذذة العاد(ذذة(
لقوجحمات قردموحتتماتلنن ماتيتم  ربم ام صرفكمجل  ماجتوجممهذ امات  عطذ ملاتق ذ ما وإمت اطواذو ماتش صذط مسواتق ذ م

 عبذ مشرمهذ جممات  ةلذو مخم  ذ غحمشخماتثوينمفقرا ماخلذ عوندملتذط مه ذوجمشنوجذ متوهأذ موصتذرةمصذعطع ملععذوما 
م غراضم  عط مملثهمل قا ةاملينمفوئقماخح امموات قلحبرمممم

 الشهادة:  : ي مجال التدر(س الابرة              التاصص:          :مادةأستاذ)ة(  ي  الجنس:               

أوافق ال بشدة وافقأ أوافق   الرقم الفقرة   

لذذ مماخن عذذو  فذذرامات  و ذذحممذويماخح طونذذو ماصوصذذ محبزحبذذلمجراذذولجممللذذج   
 ات وملحبنيلم  لط ات

1 

م ذذام  ذىمن ذوه مات وملحبذذ ما   ذوممريمذويماخح طونذذو ماصوصذ مو ذ محب ذو ل   
 صا    ل

2 

 3 ل ات وملحبماتلانسمريمذويماخح طونو ماصوص   لط ماتم   ط محب اغ    
 4 اتللجم  ىملقوج  مات روقمات رملحب ماخن عو ط مجنيمات  لط لمحب عحمجراولج   

ملطةف لمومنغاوهت مذويماخح طونو ماصوص ممللجمجراولجمحبشا     م5

ملذ مجلاحبذ مات ذوممات   ذط مريمذويماخح طونو ماصوصذ مات  لط محب  ظ مصرمحب لح   
ما لولط لماترح  

م6

  ذذذذذذىماع  ذذذذذذو  مل ذذذذذذونا مماصوصذذذذذذ ذويماخح طونذذذذذذو محبذذذذذذنمليمجراذذذذذذولجممللذذذذذذجم   
 نلحبلدل

7 

م  ذذىمجذذض  م ذذوملنورمنذذ ةنه ملذذامذويماخح طونذذو ماصوصذذ ممللذذجمجراذذولجمحبزحبذذل   
 ت طوةل

8 

مريما   ذذذذذوممات   ذذذذذط م  قذذذذذ مريمصلولذذذذذ محذذذذذقمفذذذذذ مذويماخح طونذذذذذو ماصوصذذذذذ    
مات وملحب ل

م9
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 11 ا لو  دمحنةه لماجتوهو مذويماخح طونو ماصوص حب لإمجراولجممللجم   

ملذذةان    ماخحاوهذذو م  ذذىمذويماخح طونذذو ماصوصذذ ممللذذجمجراذذولجمحب ذذو ل   
  ةان   لماتيت

11 

ما ذذذ مات رصذذذ مش طذذذوئ  مشامذويماخح طونذذذو ماصوصذذذ ات  لطذذذ مممللذذذجمحبذذذنملي   
 ات وملحبنيلمت   لط مات وح 

12 

ما ذذذ مات رصذذذ مش طذذذوئ  مشامذويماخح طونذذذو ماصوصذذذ ات  لطذذذ مممللذذذجمحبذذذنملي   
مات وملحبنيلمت   لط مات وح 

م13

مملوذذهمجو   ذذوممحبذذ  م  ذذللومصفلذذحمجشذذبحمحب بط ذذةرمذويماخح طونذذو ماصوصذذ    
 ات وملحب ل

14 

ماحل ذذةإمتةان ذذ مصفلذذحمذويماخح طونذذو ماصوصذذ ات  لطذذ مممللذذجمجراذذولجمحبقذذلم   
 ات جةحب لماتشب  

15 

ماصوص لماتنل و مريمذويماخح طونو ماصوص مات  لط مجقوةمحب لح    م16

ملذذامتقذذ   مات ذذوملحبامات  لطذذ ملذذ مذويماخح طونذذو ماصوصذذ ممللذذجمجراذذولجمحبزحبذذل   
 جضا    ل

17 

مصفلذذذذحم  ذذذذلمجشذذذذبحما عوملميطذذذذ مل ذذذذوناهت محبطذذذذةنورمذويمخح طونذذذذو ماصوصذذذذ    
مملو  ل

م18

م ذذذامشام ذذذزت   مات وملحبذذذ ماتذذذلانسمريمذويماخح طونذذذو ماصوصذذذ م   ذذذط محبذذذنملي   
 احمل  لماجمل ع 

19 

  لطذذ ماتمات ذذو نيمومجذذنيمافذذةدملذذامذويماخح طونذذو ماصوصذذ ممللذذجمجراذذولجمحبزحبذذل   
 ات وملحبنيل

21 

ماتطةمماتلنال لملامنزةمريمذويماخح طونو ماصوص مات  لط ممللجمحب اغ     م21
مان عو طذذ ملذذ م   ذذو مش ولذذ مذويماخح طونذذو ماصوصذذ امات  لطذذ محب ذذ طط مخ   

 ات وملحبنيلمات  لط 
22 

لذذذذامنذذذذ ةنه مجوحل ولذذذذط محنذذذذةمذويماخح طونذذذذو ماصوصذذذذ محبزحبذذذذلمجراذذذذولجممللذذذذجم   
 اآلترحبال

23 

مج ذذذذطط مومش و ذذذ ملذذذذامحب ذذذواةرماتذذذذ حبامذويماخح طونذذذذو ماصوصذذذ مممللذذذجمحب اغذذذ    
مفقطلمل ةلط 

م24
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ماصوصذذ منذذ ةنه ماتنل ذذو مريمذويماخح طونذذو ماصوصذذ مم ذذزإمجراذذولجمحبزحبذذل   
 اخل قرانلمومجو لا

25 

ال و  لمص ةج م  ىمذويماخح طونو ماصوص مات  عط ممللجمحب ة ف    م26 

ملاتذذحماتق ذذ ممش ذذو    ملذذاماتشذذلحبلمجوصجذذحمذويماخح طونذذو ماصوصذذ محبشذذ ر   
 ات ومليل

27 

م  ذذىموذذونادم ذلنهت مت ذذلممجولحاذو مذويماخح طونذو ماصوصذذ ات  لطذذ مامحبشذ ر   
مزل ئ  ل

م28

مجراذولجمات وملحبذ م  ذىما   ذوممريمذويماخح طونو ماصوصذ مات  لط مو  محبنتر   
 عبحلق  ممات

29 
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   spssبالفرضيات ب الخاصة الدراسة أداة في البحث عينة أفراد استجابات تفريغ( : 33الملحق رقم )

:فرعية األولى  الفرضية ال  

  

لمتغير الخبرةفروق في اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مع التالميذ العاديين في األقسام العادية تعزى  هناك  

 

 

 اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه : -1

ANOVA 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

sosiable Inter-groupes 24,394 3 8,131 1,133 ,338 

Intra-groupes 982,926 137 7,175   

Total 1007,319 140    

psychique Inter-groupes 56,717 3 18,906 1,073 ,363 

Intra-groupes 2412,829 137 17,612   

Total 2469,546 140    

academic Inter-groupes 25,089 3 8,363 ,553 ,647 

Intra-groupes 2073,648 137 15,136   

Total 2098,738 140    

general Inter-groupes 56,380 3 18,793 ,312 ,816 

Intra-groupes 8241,620 137 60,158   

Total 8298,000 140    
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:فرعية الثانية  الفرضية ال  

  

 التخصصتعزى لمتغير هناك فروق في اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مع التالميذ العاديين في األقسام العادية 

 

 

 اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه : -2

 

ANOVA 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

sosiable Inter-groupes 1,086 3 ,362 ,049 ,985 

Intra-groupes 1006,234 137 7,345   

Total 1007,319 140    
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psychique Inter-groupes 21,146 3 7,049 ,394 ,757 

Intra-groupes 2448,400 137 17,872   

Total 2469,546 140    

academic Inter-groupes 54,738 3 18,246 1,223 ,304 

Intra-groupes 2044,000 137 14,920   

Total 2098,738 140    

general Inter-groupes 11,782 3 3,927 ,065 ,978 

Intra-groupes 8286,218 137 60,483   

Total 8298,000 140    
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:فرعية الثالثة الفرضية ال  

  

الشهادة لمتغيرفروق في اتجاهات أساتذة التعليم االبتدائي نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مع التالميذ العاديين في األقسام العادية تعزى  هناك  

 

 

 اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه : -3

 

ANOVA 

 
Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés F Signification 

sosiable Inter-groupes 5,685 2 2,843 ,392 ,677 

Intra-groupes 1001,634 138 7,258   

Total 1007,319 140    

psychique Inter-groupes 37,880 2 18,940 1,075 ,344 

Intra-groupes 2431,666 138 17,621   

Total 2469,546 140    

academic Inter-groupes 10,495 2 5,248 ,347 ,708 

Intra-groupes 2088,242 138 15,132   

Total 2098,738 140    

general Inter-groupes 84,536 2 42,268 ,710 ,493 

Intra-groupes 8213,464 138 59,518   

Total 8298,000 140    

 

 

 
 ا 
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:فرعية الرابعة  الفرضية ال  

  

 المدارس في العاديين التالميذ مع الخاصة االحتياجات ذوي التالميذ دمج نحو االبتدائي التعليم أساتذة اتجاهات في  احصائية داللة ذات فروق هناك
 .يدرسوا لم الذين و المدمجة األقسام درسوا الذين بين العادية

 

 : )ت(اختبار  -4
 

 

Statistiques de groupe 

 classe 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

general classe integre 67 52,7612 7,83367 ,95703 

normal 74 53,2162 7,62165 ,88600 
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Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

General Hypothèse de variances 

égales 

1,076 ,301 -,349 139 ,727 -,45502 1,30240 -3,03010 2,12006 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

-,349 136,777 ,728 -,45502 1,30419 -3,03400 2,12396 

 

 

Statistiques de groupe 

 classe 

N Moyenne Ecart-type 

Erreur standard 

moyenne 

sosiable classe integre 67 17,7761 2,59265 ,31674 

normal 74 17,4730 2,77080 ,32210 

psychique classe integre 67 19,8060 2,94000 ,35918 

normal 74 20,0676 5,09722 ,59254 

academic classe integre 67 15,3284 4,22972 ,51674 

normal 74 15,6757 3,19292 ,37117 
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Test d'échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Sosiable Hypothèse de variances 

égales 

,043 ,836 ,669 139 ,505 ,30315 ,45325 -,59300 1,19930 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

,671 138,843 ,503 ,30315 ,45175 -,59004 1,19634 

Psychique Hypothèse de variances 

égales 

,443 ,507 -,368 139 ,713 -,26160 ,71047 -1,66632 1,14313 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

-,378 118,766 ,706 -,26160 ,69290 -1,63364 1,11044 

Academic Hypothèse de variances 

égales 

3,215 ,075 -,553 139 ,581 -,34732 ,62757 -1,58814 ,89350 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

-,546 122,251 ,586 -,34732 ,63623 -1,60677 ,91214 
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