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 كلمة شكر
 ...":"...و إن شكرتم ألزيدنكميقول اهلل تعالى

والذي أنعم علينا بالصحة   عز و جل حمدا يليق بجالل وجيو وعظيم سلطانو,  حمد اهللن
 المعرفة.والتوفيق إلى طريق العلم و 

      العرفـان  قدم في ىذا المقـام بجزيل الشكر و جل, يسعدنا أن نتبعد شكر اهلل عز و و 
حسن تعامليا وكرم  التي تعيدتنا ب  عالق كريمة "الدكتورة    "إلى األستاذة المشرفة  
اهلل عمليا ىذا في موازين حسناتيا ,    توجيياتيا السديدة, جعلأخالقيا وسعة صدرىا و 

 جزاىا اهلل خير الجزاء.

"بايزيدي نعيمة" لن ننسى من كان ليم الفضل في عملنا الميداني: المفتشة  و 
الذين تعاونوا كثيرا معنا    أساتذة األقسام العادية,مديري مدارس األقسام العادية و 

 .لنجاز ىذه المذكرة

 المناقشة التي قبلت مناقشة مذكرتنا.الشكر الموصول إلى لجنة  

 كل من ساىم في ىذا العمل.تذة علم النفس, زمالء الدراسة, و شكر خاص إلى أساو 
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 ملخص الدراسة:

تعديل اجتاىات أساتذة التعليم االبتدائي ؿتو دمج ذوي يف إىل الكشف عن دور اظترشد النفسي هتدؼ  ىذه الدراسة 
االحتياجات اطتاصة ببعض اظتدارس العادية بوالية مستغاًل حيث اعتمد الباحثاف على اظتنهج الوصفي مت اختيار عينة 

اإلحصائية  (  أستاًذا وأستاذًة من التعليم االبتدائي، استخدـ فيو األدوات التالية: اضتزمة60قصدية تتكوف من ستُت )
spss20،الدراسة  توصلت ،وقدجلسات إرشادية توعوية و جتاىات وذل  بعد التكدد من صدقها و بباهتا مقياس اال

  :أبرزىا النتائج غتموعة من إىل األخَت يف
ة يف أساتذة التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية اجتاىات إكتابية ؿتو دمج التبلميذ من ذوي االحتياجات اطتاص نتل -

 .األقساـ العادية

اجتاىات أساتذة التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتو دمج التبلميذ من التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف -
 تعزى ظتتغَت اصتنس واظتؤىل العلمي واطتربة. ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العادية

م االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتو دمج التبلميذ من اجتاىات أساتذة التعلييلعب اظترشد النفسي دورا إكتابيا يف تعديل -
 ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العادية.

 ، األقساـ العادية(أساتذة التعليم االبتدائي الكلمات اظتفتاحية: )إجتاىات،دمج،اظترشد النفسي،

Résumé: 

Cette étude vise a etudier le rôle de conseiller de l’orientation dans la modification des 

tendances des enseignant au primaire à l’intégration des éleves aux besion spécifique dans 

les école publiques dans la wilaya de Mostaganem, ou les chercheurs ont adapté sur un 

échantillon composé de 60 professeurs de l’enseignement primaire, utilisants un prés-test 

des tendent aprais avoir étudion validité et de fidelité ou a étable des seauces de 

reufercement ou a destenu les résultats suivents: 

-les tendances des enseignants au primaire sont positudeures l’intégrationdes éleve 

auxbesoin specifique de les section normale 

-il n ya pas de différences statistipuement significatives au niveau de signification (0.05) 

dans les attitudes des enseignants au primaire pour integrer les éléves ayant des besoins 

particuliers dans les section régulier en raisa la variable sexe et le niveau d’instruction et 

d’ixérience des enseignants. 

-le role joué par le coneiller psychologique pour modifier les enseignant des tendances de 

l’enseignant primaire a l’intégration des éléves ayant des desoin particuliers dans les 

section réguliére positives. 

Mots-ctés: (tendaues, fusion, conseiller psychologique, les enseignants primairedes 

sections réguliéréres 
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 مقدمة

 مواقف مع اليومي تعاملهم ويف، بينهم العبلقات نشكة يف دورا دبَتا  البعض بعضهم ؿتو األفراد اجتاىات تلعب

 اظتختلفة اضتياة مواقف مع تفاعلو خبلؿ من الفرد يكتسبها نفسية تنظيمات ىي فاالجتاىات، اظتختلفة اضتياة

 اآلخر منهم دل يتقبل أف األفراد البد بُت الناجحة العبلقات تنشك واألفراد فلكي موضوعات من تتضمنو مبا

 األفراد العاديُت تعامل يف األقتية ىذه مثل لبلجتاىات داف ٕوإذا، اآلخر مساعدة إىل منهم دلً  يسعى حبيث

 إف األفراد ذوي االحتياجات اطتاصة حيث مع التعامل عند قصوى أقتية دتثل فإهنا، البعض بعضهم مع

 تؤبر اظتدرسة أو اظتنزؿ يف سواء بو األفراد احمليطُت ذوي االحتياجات اطتاصة من الطفل هبا يعامل اليت الطريقة

 .إعاقتو ؿتو اجتاىو ىوعل شخصيتو تكبَتا دبَتا على

 االحتياجات ذوي من فئة وضع مبدأ على تقـو واليت اطتاصة الًتبية يف اضتديثة االجتاىات من الدمج ويعترب

 نتيجة واضح بشكل القضية ىذه ظهرت وقد التعليمية اظتواد بعض ويف األقساـ العادية، يف البسيطة اطتاصة

 إىل ذل  أدى وقد العاديُت، األطفاؿ اطتاصة عن االحتياجات ذوي من الطفل لعزؿ وجهت اليت االنتقادات

 ويف العادية، باظتدرسة اظتلحقة اطتاصة الصفوؼ يف واظتتمثلة ، األدادنتي الدمج من متعددة أشكاؿ ظهور

 .االجتماعي الدمج عن ؼتتلفاً  أخر شكبلً  أخذ الذي األدادنتي الدمج

دما أنو يلعب اظترشد النفسي دور يف ىده العملية حيث أنو يقـو بتعديل اجتاىات األساتذة السلبية و تعزيزىا 

 .إذا دانت إكتابية

الدراسة  إشكالية ضمناه "مدخل الدراسة"األوؿ  ستة مباحث يضم اظتبحث على الدراسة ىذه اشتملت ولقد

 أما ؛اإلجرائية، وحدود الدراسة الدراسة واظتفاىيم وأقتية الدراسةوأىداؼ  اظتوضوع اختيار ودواعي والفرضيات

 ببعض االجتاىات وعبلقة االجتاىات مفهـو حوؿ دتحور والذي "االتجاىات"بمفهوم اظتعنوف  الثاين اظتبحث
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اظتفاىيم ومراحل تكوين االجتاه إضافة إىل أنواع االجتاىات وخصائص االجتاىات، مكونات االجتاىات، وظيفة 

فتطرؽ إىل مفهـو الدمج والفرؽ  "لمفهوم الدمج"دما ضم اظتبحث الثالث اظتخصص   ؛مث خادتة االجتاىات

خلفياتو، مربرات أنواع الدمج و الدمج عند بعض الدوؿ دما ذدرنا  ،جتارببُت مصطلح الدمج واالندماج 

أما اظتبحث الرابع  ؛إىل اطتادتةالدمج و يف األخَت تطرقنا  عملية اإلدماج اظتدرسي وأفتاط الدمج دذل  أشكاؿ

 من اعتدؼ ومشلت ، فتضمنت الدراسة االستطبلعية"الميدانية المنهجية للدراسة لإلجراءات "خصص فقد

 السيكومًتية واطتصائص وعينها وأدواتو إجراء الدراسة االستطبلعية، ومدة ومكاف االستطبلعية الدراسة

 عينة فيها حدد دما ومدهتا الدراسة، ومكانو  منهج احتوت اليت األساسية الدارسة أيضا تضمن ألدواهتا،دما

 اظتستخدمة اإلحصائية واألساليب تفريغ البيانات، إجراءات عرض مع وتطبيقاهتا، وأدواهتا وموصفاهتا، الدراسة 

 الفرضيات ونتائج العامة الفرضية نتائج عرض فيو مت،""لعرض نتائج الفرضياتاظتبحث اطتامس  خصو  فيها،

العامة  الفرضية نتائج من بدءا "الفرضيات نتائج وتفسير لمناقشة"اظتبحث السادس  يف تطرقناو  اصتزئية

أهنا تساعد  رأينا االقًتاحات اليت من مبجموعة ختمنها وبعدىا لدراستنا، عامة خبلصة مث اصتزئية، والفرضيات

 يف عليها اعتمدنا اليت باظتبلحق، خاصة اظتستخدمة وقائمة للمراجع قائمة عرضنا يف ؾتاح عملية الدمج  مث

 .دراستنا
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 إشكالية الدراسة:

نتيجة لتزايد حجم ظاىرة اإلعاقة ومع التقدـ العلمي وتزايد االىتماـ باألفراد ذوي االحتياجات اطتاصة مت  

بكفضل السبل داف ال بد من اختيار بيئة مناسبة تطوير غتموعة دبَتة من اطتدمات عتم، ولتقدمي ىذه اطتدمات 

حتقق ىذه الغايات واألىداؼ ومن ىنا جاءت فكرة الدمج اليت هتدؼ إىل إشراؾ اظتتمدرسُت ذوي 

ة دورا ىاما يف حتديد ؾتاح ىده الفكرة ذساتتلعب اجتاىات األو  جات اطتاصة يف األقساـ العادية.االحتيا

فقد داف ىناؾ دائما اجتاىات اكتابية واجتاىات سلبية من  ىده العملية،حيت يعتربوف العنصر األساسي يف 

علي حسن  دراسةدراسات متعددة نذدر منها الفكرة  قد تطرقت إىل ىذهة اجتاه عملية الدمج و ذساتقبل األ

علمُت ؿتو دمج اليت ىدفت إيل التعرؼ على اجتاىات مدراء اظتدارس واظت  (2005حبايب وعثمان عبد اهلل)

حرديا وشتعيا وبصريا يف اظتدارس العادية ضمن  )متمدرسُت من ذوي االحتياجات اطتاصة( طلبة اظتعاقُتال

و اشتملت الدراسة على سؤاؿ حوؿ ترتيب اإلعاقات الثبلث من حيث األولوية يف الدمج  التعليم العاـ،

مدرسة  (106ا مائة وست)حيث تكوف غتتمع الدراسة من غتموعة اظتدارس األساسية يف نابلس والبالغ عددى

مائة مدرسة و (مدرسا و 1251ألف ومئتاف وواحد وستسوف ) بلغ عدد اظتعلمُت فيهاتدرس اظترحلة األساسية، و 

مئتاف  حيث بلغ عدد اظتعلمُت و اظتعلمات  % 20من ( مديرا و مديرة وتكونت عينة دراسة 106) و ست

انة و قدمها إىل قاـ الباحث بإعداد إستب .و مديرة( مديرًا 22ابناف وعشروف)و  (248) و ذتانية و أربعوف

اظتنهج الذي اتبعو الباحث ىو  أما استبانة 227مئتاف وسبعة وعشروفبعد تطبيقها اسًتجع غتتمع الدراسة و 

ظتدارس ؿتو معلمُت اء و أظهرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف اجتاىات مدراو  اظتنهج الوصفي

اظتؤىل يف التعليم العاـ تغزى اصتنس والوظيفة واطتربة والتخصص واإلقامة و  بصرياديا وشتعيا و دمج اظتعاقُت حر 

 (1: 2005)حبايب،.العلمي
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 الصفوؼ معلمي اجتاىات على للتعرؼ الدراسة ىذه ىدفت (2010) الصمادي علي محمد علي أما دراسة

 أجل عرعر ومن مدينة يف األوىل الثبلبة الصفوؼ يف العاديُت الطلبة مع اظتعاقُت الطلبة دمج ؿتو األوىل الثبلبة

 غتتمع وتكوف العاديُت، الطلبة مع اظتعاقُت الطلبة دمج ؿتو اظتعلمُت اجتاىات يقيس توزيع استبياف مت ذل 

 وقد طبقية قصدية اختيارىا بطريقة عرعر مت مدينة يف األوىل الثبلبة الصفوؼ الذين يدرسوف اظتعلمُت من الدراسة

 ،معلماً ( 142 )مئة وإبناف وأربعوف عددىم والبالغ الدراسة غتتمع  غتموع من 20 % الدراسة عينة بةنس بلغ

 دمج ؿتو اظتعلمُت اجتاىات وحتديد الظاىرة على الوصفي للتعرؼ ىو اظتنهجاظتنهج الذي اتبعو الباحث  أما

 إكتابية دانت الدراسة غتتمع اظتعلمُت صتميع العاـ فتمثلت النتائج أف االجتاه، العادية الصفوؼ يف الطلبة اظتعاقُت

 .األوىل الثبلبة الصفوؼ يف العاديُت مع الطلبة اظتعاقُت الطلبة دمج ؿتو

ف إل  فذبهد حاجات رتيع أطفاؿ يف صفوفهم و من يتحملوف مسؤولية تعىم  التعليم االبتدائيأساتذة 

عد اظتعلم وزود باألساليب أات تكبَت، فمهما ذف قبوؿ ؽتارسات الدمج قد تكوف كبش اجتاىاهتممعتقداهتم و 

 هذتعلقة بالدمج ما  م يتم دراسة ىالتكنولوجية اضتديثة ال نتكن أف ينجح يف تنفيد مهامو اظتوالوسائل التعليمية و 

ن قبل األساتذة جتاه عملية سلبية منت ىناؾ دائما اجتاىات إكتابية و ، فقد دااالجتاىات اليت لتملها األساتذة

ين  م يتلقوا أي تدريب أو لديهم خربات يف التعامل مع ذأف األساتذة ال ((mélcher 1971، فقد بُت الدمج

بالتايل قد تكوف اطتاصة و  االحتياجاتوي ذهنم غَت مهيئُت للعمل مع أاطتاصة قد يشعروا  االحتياجاتوي ذ

ىاما لوضع أمرا غتتمع الدراسة يعترب فالتعرؼ على اجتاىات األساتذة و  ،جلديهم نظرة سلبية اجتاه عملية الدم

 للتعلم، ويعمل علي وي االحتياجات اطتاصة قابلُتذاضتلوؿ اظتناسبة لنجاح يف العملية التعليمية جتاه تبلميذ 

: 2010)الصامدي،.ه االجتاىات سلبيةذا دانت ىذتدعيمها وتعزيزىا إف دانت إكتابية والقياـ بتعديلها إ

786) 
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 اظتدارس يف حردياً  األطفاؿ اظتعاقُت دمج ؿتو اظتعلمُت بدراسة اجتاىات (2015) ةبطاين أسامةدما اىتم 

، العلمي واظتؤىل اصتنس من بكل االجتاىات ىذه السعودية، وبياف عبلقة العربية اظتملكة مشاؿ يف اضتكومية

 اظتملكة العربية مشاؿ يف االبتدائية اظترحلة ومعلمات معلمي رتيع من الدراسة تكوف غتتمع وقد .اطتربة وسنوات

أربعة عشر ألف وستس مئة وواحد وببلبوف  عددىم والبالغ وعرعر، وتبوؾ القريات مناطق يف السعودية

ستة آالؼ و  ( معلماً 7721)سبعة آالؼ وسبعمائة وواحد وعشروف منهم ومعلمة، معلماً  (14531)

 الدراسة عينة تكونت حُت يف السعودية، وزارة الًتبية إحصاءات حسب ( معلمات6810)وذتافتائة و عشرة

 اختَتوا من غتتمع الدراسة وقد (% 5.3 ) ما نسبتو أي ومعلمة ( معلماً 768)سبعمائة و ذتانية و ستوفمن 

واظتعلمات   اظتعلمُت اجتاىات لقياس استبانة ببناء الباحثاف وقاـ. الدراسة من غتتمع عنقودية عشوائية بطريقة

 من تؤدد وقد السعودية، اظتملكة العربية مشاؿ يف اضتكومية اظتدارس يف ةاضتردي اإلعاقة ذوي األطفاؿ دمج ؿتو

 دمج ؿتو الدراسة عينة اجتاىات أف النتائج أظهرت اإلجراءات اظتناسبة وأقد باستخداـ وبباهتا األداة صدؽ

 (145: 2015)بطاينة، ة.يإكتاب دانت اضتكومية اظتدارس يف حردياً  اظتعاقُت األطفاؿ

تدريس ؿتو و  ؿتو دمج ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العادية من جهة يبدو أف اجتاىات اظتدرسُتو 

عاتقهم ويتحملوف نتائجو، دما أف للمرشد أمر ضروري يقع على  ومعرفة اظتتغَتات اليت تؤبر فيهاىذه الفئة 

وتوجهاهتم ففي اضتالة اظتتوقعة بكف استجابات  النفسي دور دبَت يف حتقيق مصَت اظتتمدرسُت ومعرفة إنشغاالهتم

 ؽتا كتعلنا نتساءؿ من خبلؿاظتدرسُت سلبية يتحتم علينا بناء برنامج إرشادي توعوي لتعديل االجتاىات سلبية 

 التايل: طرح اإلشكاؿ

تياجات ذوي االحمن  اظتتمدرسُتدمج  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتواجتاىات أساتذة طبيعة ما 

 ؟اطتاصة يف األقساـ العادية 
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 وتنبثق منو التساؤالت التالية:

 اظتتمدرسُت دمج  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتواصتنس على اجتاىات أساتذة متغَت  ما مدى تكبَت-

 ؟ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العادية من 

دمج  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتواجتاىات أساتذة على اظتؤىل العلمي  متغَت تكبَتما مدى  -

 ؟ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العادية من  اظتتمدرسُت

من  اظتتمدرسُتدمج  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتوعلى اجتاىات أساتذة اطتربة متغَت ما مدى تكبَت  -

 ؟العادية ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ 

 م االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتوة التعليذساتالسلبية ألجتاىات من اإلؿ النفسي أف يعد ديف نتكن للمرشد-

  ؟ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العاديةمن  اظتتمدرسُت دمج

 الدراسة: فرضيات-2

 الفرضية العامة:-

ذوي االحتياجات من  اظتتمدرسُتدمج  ؿتو إجتاىات سلبيةالتعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية أساتذة  نتل 

 .اطتاصة يف األقساـ العادية

 الفرضيات الجزئية:-

دمج  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتواجتاىات أساتذة التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف -

 ظتتغَت اصتنس. تعزى العاديةذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ من  اظتتمدرسُت
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دمج  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتواجتاىات أساتذة التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف  -

 تعزى ظتتغَت اظتؤىل العلمي. ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العاديةمن  اظتتمدرسُت

دمج  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتواجتاىات أساتذة  يففروؽ ذات داللة إحصائية  التوجد-

 تعزى ظتتغَت اطتربة ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العاديةمن  اظتتمدرسُت

دمج  ؿتوم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ة التعليذجتاىات أساتا دورا إكتابيا يف تعديلاظترشد النفسي  يلعب -

 .ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العاديةمن  اظتتمدرسُت

 :وتتمثل يف:  أىداف الدراسة-3

ذوي االحتياجات من  اظتتمدرسُتدمج  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتوقياس اجتاىات أساتذة  -

والذي  2016ماي  9اظتؤرخ يف  880رقم الوزاري خصوصا بعد ظهور اظتنشور اطتاصة يف األقساـ العادية 

 .لتبلميذ من ذوي االحتياجات اطتاصةلالتكفل البيداغوجي ردز على 

التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية أساتذة  لدى حتياجات اطتاصةاالذوي صورة  حتسُت يف اإلسهاـ - 

 .العاديةذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ من  اظتتمدرسُتدمج ومساعدهتم على تقبل 

دمج قضية  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية عنأساتذة ػتاولة تغيَت االجتاىات السلبية اليت نتلكها بعض  -

من أجل السماح عتذه الفئة من التبلميذ من  ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العاديةمن  اظتتمدرسُت

 .جتماعياال التكيف على قدراهتم زيادةو  األدادنتي التعليم
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  دواعي اختيار البحث:-4

مبا أف العبء األدرب لدمج ذوي االحتياجات اطتاصة باظتدارس العادية تقع على عاتق األستاذ فإف دراستنا 

 ىذه جاءت من أجل:

ذوي من  اظتتمدرسُتدمج  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتواجتاىات أساتذة  عنالكشف  -

 .اظتتمدرسُت ومدى مناسبتها لتقبل أو رفض ىذه الفئة من العاديةاالحتياجات اطتاصة يف األقساـ 

من أجل تفاديها أبناء  العادية باألقساـ اطتاصة االحتياجات ذوي دمجالتعرؼ عن اإلشكاليات اليت تعيق  -

 .2016ماي  9اظتؤرخ يف  880رقم  تطبيق اظتنشور الوزاري

 :تتبع أقتية البحث يف النقاط التاليةالدراسة:أىمية -5

وجود طفل دشف الغطاء عن الصعوبات اضتقيقية والوقتية اليت نتكن أف كتدىا أساتذة التعليم اإلبتدائي من -

 .من ذوي االحتياجات اطتاصة مع األطفاؿ العاديُت يف األقساـ العادية

وحتسينها ذوي االحتياجات اطتاصة  من اظتتمدرسُت السلبية األساتذة الذين لديهم ػتاولة تغيَت السلودات-

خصوصا على ىذه الفئة وانعكاسها على نظرة العاديُت من التبلميذ عليهم ؽتا يسهل تكيفهم ودتدرسهم 

 بشكل عادي.

 .اآلباء وتوقعاهتم على نفسيةالذي يوقعو دتدرس ذوي اطتاصة يف اظتدارس العادية  كبَتال بر الكشف عن األ

 التعارف اإلجرائية:-6

عديل اجتاىات فيقـو بت إجتاىات األساتذة حوؿ الدمج إذا دانت إكتابية أو سلبية : يدرسالمرشد النفسي-أ

 يكوف ذل  عن طريق برنامج إرشادي توعوي تعزيزي اظتعد من قبل الباحثُت. األساتذة السلبية
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 .سلبية ة األقساـ العاديةذساتأالباحثُت عندما تكوف اجتاىات  ىي عملية يقـو هبا :ديلتع-ب

تؤدد على ضرورة أف تشتمل األقساـ العادية علي اظتتمدرسُت رتيعا بغض النظر عن  ةالدمج: ىو عملي-ج

قم ر وىذا ما نص عليو اظتنشور الوزاري  خلفية نظريةاقة أو مستوي اقتصادي واجتماعي و ذداء أو موىبة أو إع

يف غتاؿ التنظيم الًتبوي يؤدد علي تعزيز التكفل البيداغوجي بالتبلميذ ذوي  2016ماي  9اظتؤرخ يف  880

 االحتياجات اطتاصة يف اظتؤسسات التعليمية.

: يتمثل يف دمج اظتتمدرسُت ذوي االحتياجات اطتاصة مع أقراهنم ذوي االحتياجات الخاصة دمج-د

 العاديُت تعليميا واجتماعيا.

ومث دغتهم  والقابلُت للتعلم الذين يعانوف من إعاقات ؼتتلفة اظتتمدرسُتىم  الخاصة:ذوي االحتياجات -ه

 . يف اظتدارس العادية

 التعليم اإلبتدائي باظتدارسة ذساتأاطتربات الشخصية االكتابية والسلبية اليت لتملها  يى االتجاىات:-و

االجتاىات اظتعد من قبل  مارةو نتكن قياسها باستأقسامهم ، يف العادية ؿتو دمج ذوي االحتياجات اطتاصة 

 الباحثُت.

: ىم األساتذة الذين وظفوا من أجل تدريس األقساـ العادية واليت مت دمج أساتذة التعليم االبتدائي-ز

من ذوي االحتياجات اطتاصة هبا، ونتثلوف عينة الدراسة اليت يعمل الباحثاف على قياس اجتاىاهتم  اظتتمدرسُت

 ؿتوىم. 

ال تتوفر على شروط تعليم األطفاؿ العاديُت و ل اليت أسست خصيصاىي األقساـ  األقسام العادية:-ح

 اطتاصة.ذوي االحتياجات  استيعاب
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 :تشملو  حدود الدراسة:-7

دمج  ؿتواجتاىات أساتذة يف األقساـ العادية  على اضتالية الدراسة موضوع اقتصرالحدود الموضوعية: -أ

 .ذوي االحتياجات اطتاصة

اقتصرت ىذه الدراسة على معرفة اجتاىات أساتذة اظتدارس العادية حوؿ دمج ذوي  الحدود المكانية:-ب

 .مستغاًلوالية ببعض اظتدارس العادية باحتياجات اطتاصة 

 .2017ماي 12أفريل إىل  19الدراسة من  فًتة امتدت :الحدود الزمنية-ج

 خاتمة:

ؿتن بصدد دراستها وبعد ذل  سيتم عرض عن الدراسة اليت إختاد نظرة أولية ىذا اظتبحث  نتكن من خبلؿ

 مبحث االجتاىات.
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 المبحث الثاني
 مفهوم اإلتجاىات
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 تمهيد:

 ، يف وقت ذوي االحتياجات اطتاصةمن جتاه األطفاؿ ا ا دبَتينوتطور  امعظم دوؿ العا م تغَت  نظرةعرفت 

عليمية وتربوية تأساليب حتوي على انت الًتبية اطتاصة متمثلة يف مدارس ومؤسسات خاصة، د

لتنمي   تقابل احتياجاهتم اظتختلفةو االحتياجات اطتاصة لذوي منظمة ومتخصصة تقدـ  خاصة،خدمات

 متيحة راهتم إىل أقصى حد ؽتكن، مراعية يف ذل  قدرات دل فرد منهم واستعداداتو واىتماماتو وميولو،قد

ا اجملاؿ ظتساعدة ذوي االحتياجات اطتاصة على التكيف والتوافق مع ذمعلمُت وأخصائيُت متخصصُت يف ى

عودة الفرصة والنفسي وتتيح عتم تضمن فتوه العقلي واالجتماعي عليمية وتكىيلية خاصة تبرامج و حياة اجملتمع، 

 محياة األسرة واجملتمع، ولتقلل من إحساسه وابعد قضاء يـو دراسي مثل الطفل العادي، ليشارد مإىل أسرهت

 باإلقامة الكاملة يف اظتؤسسة.  ميومه وفقضيا مبالعزلة عند

 :((direction مفهوم االتجاىات-1

االجتاه مصلح مشتق من دلمة اصتهة أو دما جاء يف لساف العرب : ويةغمن الناحية المفهوم االتجاىات أ. 

اجتهت إلي  اجتو أي  نقوؿ :و  ؛الُوجهة:وىي القبلة وشبهها يف دل جهة أي يف دل وجو استقبلتو وأخدت فيو

موجو إذا  ءذىب، ووجو القصد، وتوجو إليو: ذىب إليو وشي وتوّجو إليو:، التاء فيهما واو أصلف توجهت،أل

واألرجح أف االجتاه ىو اإلقباؿ عليو واالىتماـ بو، واظتهب  ،اإلقباؿيعٍت والتوجو  ،واحدة ةوجه ىجعل عل

 ( 34 :2009والطريقة والقصد.)موسى، 

 )السيد "طريقو على وسار حدوده حذا مبعٌت اجتو، فعل من مشتقة االجتاىات" أن الوجيز المعجم في ورد
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، 1984:17) 

ميل  دما ورد يف معجم علم النفس والًتبية أف اإلجتاه " ىو موقف أوب.مفهوم االتجاىات اصطالحا: 

 (17: 1987السيد،)" راسخ نسبيا سواء داف رأيا أو إىتماما أـ غرضا يرتبط بتكىيب الستجابة مناسبة

دما نتثل االجتاىات يف علم النفس االجتماعي االستعدادات النفسية لتقدمي االستجابات اظتطلوبة ظتوقف   

فهي دتثل اظتوافقة أو عدـ اظتوافقة على موقف ما، أي نظاـ دائم من التقييم اإلكتايب أو السليب للموافقة.  معُت، 

 (24: 2012)الوايف،

 لدى القبوؿ لتوز يزاؿ ال غَته والذي من أدثر ذاع الذي التعريف ىو لبلجتاه ألبورت جوردن تعريف ويعد

 خربة خبلؿ ينشك عصيب، عقلي استعداد "االجتاه حالةأف  على التعريف ىذا اظتتخصصُت، وينص غالبية

 هبا. يتصل اليت واظتواقف اظتوضوعات رتيع إزاء استجابات الفرد على تكبَتا دينامياً  ويؤبر الشخص،

دما يتفق معظم علماء النفس االجتماعي على أف االجتاه ىو" خربة شخصية بابتة نسبيا تتضمن تقونتا 

 (78: 2000ألشخاص أو قضايا أو أشياء، و يكوف ىدا التقومي إما اكتابيا أو سلبيا.)العيد ،

 قيماً  حتدد اليت بيئةال يف ما وضع ؿتو أو سلبياً  إكتاباً  سواء للتصرؼ بكف )نزعة االجتاه يرى بوجاردوسأما 

 (98: 2001التصرؼ( )ازتد، عتذا سلبية أو إكتابية

( 1937نيلسوف ) نشرىا اليت القائمة من ذل  على أدؿ االجتاه وليس طبيعة حتديد دتس متعددة خبلفات وىناؾ

 ألبورت ستة عشر عرض ،ودذل  االجتاه طبيعة حتديد يف ؼتتلفة نظر وجهة عشرين يزيد عن ما فيها وطتص

 تكمن وسيطة عوامل أف االجتاىات تؤدد التعريفات ىذه فإف والتعدد االختبلؼ من وبالرغم لبلجتاه، ؼتتلفاً  تعريفاً 

: 2000)إبراىيم،" .اإلنساين السلوؾ دإحدى موجهات التعلم، وتعمل طريق عن وتكتسب واستجابة، مثَت بُت

87) 
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ػتصلة استجابة الطالب اظتعلم االكتابية والسلبية ذات عبلقة  واليت تعٍت االتجاه نحو مهنة التدريس: ثبلم

ببعض اظتوضوعات أو اظتواقف النفسية والًتبوية اظترتبة مبهنة التدريس واليت تعرض عليو يف صورة مثَتات 

 (16: 2003لفظية.)حامد 

 : المفاىيم ببعض االتجاىات عالقة-2

ىو )القيمة( واطتاص  الذي العاـ بُت ىو"الفرؽ واالجتاىات القيم بُت الفرؽ عالقة االتجاىات بالقيم:-أ

 تكشف تتضح أو تعميمات أو جتريدات الفرد، فهي اجتاىات ػتددات القيم دتثل الذي ىو )االجتاه(، حيث

 .( 26: 1999)درويش ، ػتددة. موضوعات ؿتو اجتاىاهتم عن األفراد تعبَت خبلؿ من نفسها عن

 ىدؼ ىي ػتدد. فالقيمة مبوضوع دائما يرتبط الذي االجتاه بعكس عليو، تنصب ػتدد موضوع فالقيم ينقصها

 واظتشاعر االعتقادات من غتموعة االجتاىات هنائية، يف حُت أف غاية إىل تشَت أهنا حتقيقو، أي إىل الفرد يسعى

 االجتاىات. مضموف تشكل أهنا االجتاىات، أي أساسيا تنبع مكونا القيم ما، وتعد موضوع ؿتو

 اظتفهومُت: بُت دتيز اليت الفروؽ أىم يوضح التايل اصتدوؿو 
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 القيم واالتجاىات مفهوم بين تميز التي الفروق أىم يوضح (1رقم ) الجدول

 االتجاىات القيم

فيو النهائي )قيمة  مرغوب ىدؼ أو غاية إىل تشَت

 .التحصيل(

دور الوساطة )حب  تلعب وسيلة تعترب االجتاىات أغلب

 .ما يتعلق بالتحصيل( أو دره

 حوؿ قليلة )العشرات(، وتتجمع الشخص عند القيم

 .اجتاىات عدة القيمة

 .بكثَت القيم عدد عددىا يفوؽ االجتاىات

 اإلطار االجتاىات )يدعمها من واستمرارا بباتا أدثر

 .والثقافة( اضتضاري

 .القيم من للتغيَت قابلية أدثر

 .ػتدد أو موقف موضوع حوؿ معتقدات عدة تضم .غاية أو ىدؼ حوؿ واحد معتقد تضم

فالقيم تشَت إيل ىدؼ مرغوب فيو أو  أىم الفروؽ اظتوجودة بُت مفهومي بُت القيم و اإلجتاىات اصتدوؿ نتثل

غاية و ىي عند الشخص قليلة وأدثر بباتا واستمرارا من اإلجتاىات دما أهنا تضم معتقد واحد حوؿ ىدؼ 

ويفوؽ عددىا عدد القيم بكثَت دما أهنا أدثر قابلية للتغيَت  فهي تلعب دور الوساطة أو غاية أما اإلجتاىات

 .وتضم عدة معتقدات حوؿ موضوع أو موقف ػتدد

 االجتماعي السلوؾ توجيو يف دبَت دور عتا واظتعتقدات االجتاىات إف بالمعتقدات: االتجاىات عالقة-ب

مستمر  بكهنا " تنظيم ودرتشفيلد( االجتاىات ويعرؼ )درتش االجتماعية اضتياة مواقف دثَت من يف للفرد

 الفرد، وتعرؼ فيو الذي يعيش اجملاؿ يف اظتوجودة النواحي بعض حوؿ اظتعرفية و واإلدرادية االنفعالية للعمليات

 (175: 1989) يعقوب،ىذه النواحي". حوؿ واظتعارؼ للمدردات اظتستمر التنظيم أهنا على اظتعتقدات
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 تتضمن الفرؽ بينهما،فاالجتاىات نلمس أف واظتعتقدات، نستطيع االجتاىات من لكل ىذا التعريفخبلؿ  من 

 ؿتو حقيقة تتضمن فهي االنفعالية الصفة تتصف بتل  ال اظتعتقدات الثبات، بينما صفة وتتخذ انفعالية شحنة

 ما. موضوع

مبوضوع  يرتبط االجتاه أف أساس على والسمة االجتاه بُت ميز ألبورت لقد بالسمة: االتجاىات عالقة-ج

 عمومية من أدثر دذل ، فعمومية السمة تكوف دائما ليست السمات بينما اظتوضوعات من بفئة أو معُت

دذل   ليست السمات بينما إليو يتجو الذي الرفض للموضوع أو بالقبوؿ تقييما عادة االجتاه ويتضمن االجتاه

 ليست السمة بينما سلبيا وأخر إكتابيا جانبا عادة لبلجتاه أف دما السمة ودتيزا من حتديدا أدثر ،فاالجتاه

 (31د س:  عبػػد اظتػػنعم،و دذل . )عبػػد اللطيػػف 

 وينطوي حتتو معناه يف أوسع االجتاه ولكن وبيقا ارتباطا يرتبطاف واظتيل االجتاهاالتجاىات بالميول: عالقة-د

 من مشولية أدثر االجتاه ػتايدا، أو إكتابيا أو سلبيا فيكوف االجتاه أما إكتابيا اجتاىا يكوف دائما اظتيل، واظتيل

 (31، د س: وشحاتة خليفة) .اظتيل

 فالرأي االجتاه. عن اللفظي التعبَت وسيلة صواب، فهو نوأ تعتقد ما ىو الرأي االتجاىات بالرأي: عالقة-ه

 ما. موضوع ؿتو اجتاىو عن لفظيا فهو يعرب وبذل الصائبة،  أهنا الشخص يعتقد نظر وجهة إعبلف عن عبارة

 عبػػد اظتػػنعمو )عبػػد اللطيػػف  العلماء. بعض آراء االجتاه حسبالرأي و  بُت أىم الفروؽ يوضح واصتدوؿ

 (31س: د ،

 :العلماء بعض آراء حسب واالجتاه الرأي بُت أىم الفروؽ التايل يوضح اصتدوؿو 
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 العلماء بعض آراء حسب واالتجاه الرأي بين أىم الفروق يوضح (2رقم ) الجدول

 الرأي االتجاه العالم
 أو الدينامية من خلي اعتقاد يتسم بسيادة اطتصائص الدينامية.  و مادجوير دانتل

 الدافعية.
 1957أوسجود و آخروف 

 
 

 تعتمد موضوعات االجتاىات
 باصتانب االنفعايل وترتبط الذوؽ على
 التحقق. الوجداين، وال تقبل أو

 التحقيق ونتكن الوقائع تتناوؿ اآلراء
 معايَت أو ػتكات أساس منها على
 واقعية.

التكىب  أو االستعداد من حالة 1991رمزي  ناىد
 النسيب الدواـ ذات العقلي

 وخاصة وببساطة وبسرعة قابل للتغيَت
 مؤددة واضتقائق الشواىد تعد إذا  م
 لو

قابلة  دلها ليست االجتاىات 1880روديش 
 لئلعبلف

 عن معتقد االجتاه لفظي تعبَت ىو
 يف الشخص يرغب اليت ،القيمة
 عنها أو اإلفصاح إعبلنو

 جبلؿ سعد
 

 التنظيم ظتا ىو أدثر من اطتربة اظتعرفية.
 

 فقط اظتعرفية للخربة خاص تنظيم
 أو واآلخرين الفرد بُت سواء مباشرة

 .مباشرة غَت
 

 

فكل عا م و وجهة نظره  نتثل وجهة نظر بعض العلماء فيما متص أىم الفروؽ اظتوجودة بُت االجتاه والرأي 
 حوؿ ىذا الفرؽ.

 :االتجاه تكوين مراحل-3

 الفرد، ؿتو استجابات يتوجو اليت اظتكتسبة، االستعدادات أو النزاعات من غتموعةن ع عبارة ىو االجتاه إف

 :داأليت ىيو  مراحل بعدة دتر تكوينها أبناء تغَتىا، أي أو تعديلها نتكن قد نسبيا بابتة وىي معُت، موضوع
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 اليت معلوماتو  خرباتويكتسب  مبوجبها ويتصرؼ البيئية اظتميزات الفرد يدرؾ فيهل اإلدراكية: المرحلة -أ

 .لو اظتعريف اإلطار مبثابة تكوف

 .عنها يكونو الذي اظتعريف اإلطاروفق  اظتتغَتات مع الفرد يتفاعل اظترحلة ىذه يف :التقويمية المرحلة -ب

 فإذا وعناصرىا، باظتثَتات عبلقتو بنوعية بنوعيو اطتاص القرار ويصدر الفرد فيها يقرر :التقديرية المرحلة -ج

 إجتاه دوف قد يكوف سالبا رالقرا داف وإذا اظتوضوع، ذال  ؿتو موجبا اجتاىا يكوف الفرد فإف موجبا القرار داف

 (14 : 2009،فايزو  ػترز) .ؿتوه سالبا

 :أسس عدة وفق االجتاىات تصنف االتجاىات: أنواع-4

 :نوعافوىو الموضوع:  أساس على-4-1

 من األجانب االجتاه ؿتو ومتعددة، مثل متقاربة موضوعات ؿتو معمماً  يكوف الذي االجتاه وىو عام: اتجاه-أ

 اطتاص. االجتاه واستقرارا من بباتاً  أدثر متعددة، وىو جنسيات

 :2000)زىراف، الذاتية. النواحي على وينصب نوعي موضوع ؿتو ػتدداً  يكوف الذي : وىواتجاه خاص-ب

172) 

 :ىناؾ إجتاىاف قتاالقوة: أساس على-2-

 العـز والتصميم، واالجتاه عن يعرب الذي الفعلي القوي السلوؾ يف يتضح الذي االجتاه : وىوقوي اتجاه-أ

 .نسيب تغيَته ويصعب واستمرار بباتاً  أدثر القوي

 التغيَت الضعيف سهل اظتًتاخي اظتًتدد، واالجتاه السلوؾ وراء يكمن الذي االجتاه وىو اتجاه ضعيف:-ب

 ( 173 -172 :2000)زىراف،. والتعديل
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 ىناك إتجاىين:األفراد:  أساس على-4-3

 رتاعة. أو الناس من دبَت عدد فيو يشًتؾ اجتاه : وىوجماعي اتجاه-أ

األفراد   لدى باقي يوجد وال فرد لدى يوجد أنو مبعٌت آخر عن فرداً  نتيز الذي االجتاه وىو اتجاه فردي:-ب

 .للمبتكرين بالنسبة اضتاؿ ىو دما

 الوضوح: أساس على-4-4

 .الناس أماـ عنو والتحدث إظهاره من حرجاً  الفرد كتد ال الذي ىو علني: اتجاه-أ

 .عنو اظتعرب السلوؾ على ويتسًت وينكره الفرد متفيو الذي االجتاه : وىواتجاه سري-ب

 الهدف: أساس على-4-5

 يعرب عن اضتب. الذي االجتاه، داالجتاه موضوع ؿتو بالفرد ينحو الذي االجتاه وىو موجب: اتجاه-أ

 يعرب عن الكره. الذي داالجتاه االجتاه موضوع عن بعيداً  بالفرد ينحو الذي االجتاه وىو اتجاه سالب:-ب

 (173 -172 :2000)زىراف،

 النفسي لبلجتاه نفسية، فإف اجتاىات من يوجد أف نتكن ظتا اعتائل التنوع ىذا رغم االتجاىات: خصائص -5

 حتدد معاظتو بدقة، ومنها األخرى، واليت النفسية الظواىر أو اظتتغَتات من غَته عن دتيزه اليت من اطتصائص عدد

 التالية: اطتصائص

 من لو يتعرض نتيجة ظتا حياتو خبلؿ الفرد يكتسبو أي ورابية مكتسبة، ومتعلمة، وليست االجتاىات -1

 عديدة. خربات
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 يتكوف يتكوف يف فراغ، ٕوإفتا اجتاه ىناؾ ػتددة، فليس وموضوعات الشخص ذات بُت عبلقة االجتاه نتثل -2

 معينة.نظم  أو أشياء أو أشخاص يف تتمثل موضوعات ؿتو االجتاه

 ػتتواه. حيث من اظتوضوعية من أدثر الذاتية االجتاه على يغلب -3

 .واضح ىو ما ومنها غامض ىو ما االجتاىات من -4

 التعديل. سهل ىو ما التعديل، ومنها يقاـو قوي ىو ما االجتاىات من -5

 مقصود جبهد ذل  ؽتكناً للتغيَت، وإف داف  قابل أنو مبعٌت للتعلم، واالدتساب، واالنطفاء قابل االجتاه -6

 طويلة. فًتة ويستغرؽ

 .ؼتتلفة للقياس، وتقومي بكدوات، وأساليب قابل االجتاه -7

 اظتطلقة. اظتطلق واظتعارضة التكييد قتا سالب موجب، واآلخر إحداقتا متقابلُت طرفُت بُت دائماً  يقع االجتاه-8

 (91 :1999، )درويش

 

 االتجاىات: مكونات-6

 أبعادا تكخذ استجابتو أشياء...( جتعل أو البيئة )مواقف، موضوعات يف الفرد عتا يتعرض اليت اظتنبهات إف
 شكل يف تكوف وأفكاره، أو معتقداتو تعرب عن لفظية عبارات شكل استجابات إدرادية يف تكوف ؼتتلفة،قد
 الفرد مشاعر عن تعرب وجداين طابع ذات صرلتة، أو يكوف استجابات لفظية بعبارات  عنو يعرب سلوؾ

 الشكل التايل:ذل  يف  (11:د س اظتنعم، وعبد عبد اللطيفويبُت )وأحاسيسو ، 
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 االال  

 

 

 

 

 

 

 

 (Brecker 1984االتجاىات ) لبناء األبعاد ثالثي النموذج يمثل( 1)الشكل 

نتثل ىذا الشكل مكونات اإلجتاه اليت تتمثل يف إجتاه السلوؾ ويعٍت السلوؾ الصريح وإجتاه اظتعرفة ىو 
 اإلستجابات العصبية.اإلستجابات اإلدرادية أما إجتاه الوجداف  يعرب عن 

  :يلي ما وفق االجتاىات مكونات حتديد نتكن ىذا من وانطبلقا

مبوضوع  تتعلق وأفكار ومعتقدات إدرادية عمليات من الفرد لدى ما دل ويتضمنالمعرفي:  المكون-6-1

  .االجتاه ظتوضوع تقبلو وراء تقف حجج من لديو ما يشمل االجتاه، دما

 :يلي ما إىل اظتعريف اظتكوف وآخرون صالح حسن محمد أحمد قسم وقد

 ومعنويا. حسيا الفرد يدردو ما دلالمفاىيم:  و المدركات-أ

 االتجاه

 لوجدانا السلوك المعرفة

االستجابات اإلدرادية 
)عبارات لفظية عن 
 اظتعتقدات(

الصريح )عبارات  السلوؾ
 لفظية عن السلوؾ(

العصبية  االستجابات
عن  لفظية )عبارات

 اظتشاعر(
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 من تتكوف اظتعرفية لبلجتاه الفرد، فالناحية عقل الراسخة يف اظتفاىيم غتموعة هبا ويقصدالمعتقدات: -ب

 مرغوبة. غَت أو مرغوبةاظتعتقدات  ىذه تكوف معُت، وقد شيء أو إزاء موضوع الفرد معتقدات

حسن صاحل وآخروف ) منهم حدوبو يتوقع أو لآلخرين بالنسبة الفرد بو يتنبك أف نتكن ما وىي:التوقعات-ج

 (260،د. س:

أو  عليو إقبالو ومن اظتوضوع ؿتو ورغباتو الشخص مشاعر خبلؿ من عليو ويستدؿ المكون العاطفي: -6-2

 لو. درىو أو حبو أو منو نفوره

: 2003،عبد اهلل لبلجتاه.) الوجداين اصتانب يف والتحري  الدفع طابع على اهلل عبد أحمد مجدي ويؤدد

65) 

 .ما بطريقة االجتاه موضوع ؿتو العملية االستجابة يف ويظهرالسلوكي:  المكون-6-3 

 للقياـ لدى الفرد االستعداد طابع على يرتكز السلودي اظتكوف أف خليفة محمد اللطيف عبد أوضح وقد

 (12س:  ، دػتمود )خليفة و .اجتاىاتو مع تتفق معينة استجابات أو بكفعاؿ

 :االتجاىات وظيفة- 7

 تؤدي إذا معينة الظاىرة أو موضوع اجتاه للفرد تكوهنا اليت الوظائف من العديد عن االجتاىات تعترب

 :مايلي يف إرتاعتا نتكنو  والنفسي االجتماعيو   الشخصي اظتستوى على الوظائف من عدد

 .ويفسره السلوؾ الطريقة لتدد االجتاه1-

 الذي اجملاؿ يف النواحي اظتوجودة بعض حوؿ واظتعرفية واإلدرادية واالنفعالية الدافعية العمليات ينظم االجتاه2-

 .الفرد فيو يعيش
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 .اظتختلفةاصتماعات  يف اآلخرين معوأفعالو وتفاعل  وأقوالو الفرد السلوؾ يف تنعكس االجتاىات3-

 العزيز )عبد .ومعتقدات وقيم معايَت من غتتمعو يسود ظتا الفرد مسايرة عن تعرب اظتعلنة االجتاىات4-

، 2002:80) 

 حتقيق أىداؼ يف اإلسهاـ نتكن معُت لشخص وميلو الفرد تقدير ألف ذل  منفعية وظيفة لو االجتاه5-

 .معينة شخصية

 انتباىنا على اجتاىاتنا تؤبر ألف ذال  مرجعي دإطار يعمل ألنو اظتوضوع تقييم أي اظتعرفة وظيفة لو االجتاه6-

 .اضتياة اليومية يف استجاباتنا حتدد وبالتايل االجتماعي العا م يف للمعلومات وتفسَتنا

 بعض النواحي حوؿ اإلدرادية للفرد و اظتعرفية و االنفعالية للعملية تنظم فاالجتاىات اإلدرادية الوظيفة7-

 (175: 1984 )زىراف، .فيو يعيش الذي باجملاؿ اظتتعلقة

 :خالصة

أف االجتاىات مؤشرا حقيقيا لتوافق الفرد مع بيئتو  اعتبارتكمن يف  االجتاىات أقتية أف نرى سبق ما خبلؿ من

نتاج دتاس  اجملتمع وتباعده من تباعد اجملتمع فما االجتاه إال اىو من تقارب و وػتيطو االجتماعي فتقارب اجت

 تفاعل الفرد مع اصتماعات وتكبره بالثقافة والعادات وتقاليد.
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 المبحث الثالث
 مفهوم الدمج
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 تمهيد: 

إف مفهـو الدمج ىو يف جوىره مفهـو اجتماعي أخبلقي نابع من حردة حقوؽ اإلنساف ضد التصنيف والعزؿ 

إىل جانب تزايد االجتاىات اجملتمعية ؿتو رفض الوصمة االجتماعية لؤلشخاص ذوي  ألي فرد بسبب إعاقتو،

االحتياجات اطتاصة، فسياسة الدمج ىي التطبيق الًتبوي للمبدأ العاـ الذي يوجو خدمات الًتبية ؿتو تطبيع 

  .وجودا ألطفاؿ من ذوي االحتياجات اطتاصة يف اظتدارس العامة مع األطفاؿ العاديُت

 :(integration )م الدمجمفهو -1

دما ورد يف اظتنجد يف اللغة فإف الدمج يف الشيء يعٍت أدخلو فيو ودمج دموجا يف الشيء أي أدخلو  لغة:-أ

 (8: 2005فيو وإستح .)حبايب،

 اصطالحا:-ب

ساىم ظهور حردة الدمج يف التحوؿ ؿتو االجتاه الشمويل يف تقػدمي اطتدمات ودذل  برامج تدريب وإعداد 

 معلمي اظتتمدرسُت من ذوي االحتياجات اطتاصة.

ويؤدد اظتدافعوف عن حردة الدمج على وظيفية الطفل بغػض النظر عن النعت التصنيفي لو. وهتدؼ حردة 

الدمج إىل تقدمي اطتدمات اظتبلئمة لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات اطتاصة اظتختلفة يف بيئات تضم أقراهنم من 

يف التعليم من خبلؿ تيسَت اضتصوؿ على التعلػيم العػاـ للمتمدرسُت ذوي العاديُت ويتم تطبيق الدمج 

االحتياجات اطتاصة جنباً إىل جنب مع العاديُت من أقراهنم. ودتثل حردػة الػدمج حتػوؿ رئيسي يف تقدمي 

 (388: 2005اطتدمات التقليدية للمتمرسُت ذوي التخلف العقلػي أو أي إعاقػة أخرى. )شريف و أماـ، 
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 الفرق بين مصطلح الدمج واالندماج:-2

 مفهوم الدمج:-أ

التناسق بُت األجزاء لتكوف دبل واحدا متكامبل ويف ميداف الًتبية اطتاصة  للداللة على الدمج تستخدـ دلمة 

 يشَت مصطلح الدمج إىل ما يلي:

اظتواقف الًتبوية وعليو  يدؿ ىذا اظتفهـو على التفاعل بُت األطفاؿ العاديُت وذوي االحتياجات اطتاصة يف نفس

يتم دمج األطفاؿ ذوي االحتياجات اطتاصة يف اظتدارس العادية ومساعدهتم على التعلم وذل  باستخداـ 

 (43: 2013، تقنيات خاصة بذل .)رداب

الدمج ويقصد بو دمج األطفاؿ من ذوي االحتياجات اطتاصة يف اظتدارس والفصوؿ العادية مع أقراهنم العاديُت 

 خدمات الًتبية اطتاصة واطتدمات اظتساندة وإعدادىم للعمل يف اجملتمع مع العاديُت.)رداب، مع تقدمي

2013 :43) 

 مفهوم االندماج:-ب

يعرؼ االندماج عن مكانة الطفل الذي يعاين من إعاقة يف رتاعة األطفاؿ العاديُت ػتيط العاديُت واليت من 

القبوؿ فيها، وذل  حسب توافق الطفل مع قيم ومعايَت ىذه  خبلعتا لتاوؿ االـتراط يف ىذه اصتماعة حبثا عن

 (43: 2013اصتماعة.)رداب،

وبعبارة أخرى مدى إمكانية إنشاء الطفل األصم شبكة من العبلقات االجتماعية مع رتاعة األطفاؿ العاديُت 

جتماعية )أدادنتية للدراسات اال .واحمليطُت بو بداية من األسرة واظتدرسة إىل اجملتمع اطتارجي

 (45: 2013واإلنسانية.،
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 الدمج عند بعض الدول: تجارب -3

تعترب الواليات اظتتحدة األمريكية من الدوؿ الرائدة يف  تجربة الدمج في الواليات المتحدة األمريكية:-أ

تطبيق فكرة الدمج بكشكاعتا اظتختلفة وجتربة والية داليفورنيا من التجارب اظتشهورة يف تطبيق فكرة الدمج 

لؤلطفاؿ من ذوي االحتياجات اطتاصة حرديا حيث صممت ىده اظتدارس لتطبيق فكرة دمج األطفاؿ من 

(طفبل 330طتاصة حرديا مع األطفاؿ العاديُت إذ التحق هبده اظتدرسة ببلذتائة و ببلبوف)ذوي االحتياجات ا

(طفبل من األطفاؿ ذوي االحتياجات اطتاصة حرديا ويشرؼ 96من األطفاؿ العاديُت وستة و تسعوف )

وقد  عليهم عشرة مدرسُت لؤلطفاؿ العاديُت وذتانية مدرسُت لؤلطفاؿ من ذوي االحتياجات اطتاصة حرديا

توفرت يف ىذه اظتدرسة األدوات والوسائل البلزمة إلؾتاح فكرة الدمج مثل األجهزة اطتاصة باظتفاصل واضتواجز 

الكهربائية اظتتوازية وؽترات اظتشي و الدراجات والسلم التعليمي ودذل  تعترب مدرسة ماديسوف يف والية 

األطفاؿ ذوي االحتياجات اطتاصة حرديا وشتعيا وسكوانسن من اظتدارس الرائدة يف تطبيق فكرة الدمج وخاصة 

 (30: 2009)بطرس،

دما توفرت يف الصفوؼ العادية اليت يتم فيها دمج ذوي االحتياجات اطتاصة شتعيا اظتدرس اظتساعد الذي 

يتقن طرؽ التواصل مع الصم مثل لغة اإلشارة وأجبدية األصابع حبيث يتم شرح اظتادة العلمية لؤلطفاؿ العاديُت 

 اللغة العادية اظتسموعة.ب

اىتمت مرادز ورتعيات ومعاىد تكىيل األطفاؿ ذوي االحتياجات اطتاصة تجربة الدمج في مصر:-ب

اظتختلفة داإلعاقة العقلية والسمعية والبصرية هبذه التجربة وقامت بتنفيذىا يف بعض اظتدارس ددمج جزئي،ويف 

رامج الدمج حيث يستطيعوف تقدمي خدمات خاصة مدارس أخرى ددمج دلي،وقامت بتدريب اظتعلمُت على ب
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لكل من األطفاؿ العاديُت وذوي االحتياجات اطتاصة اظتختلفة ،حبيث يكوف مردود ىده التجربة ذو فائدة  

 (32: 2009دبَتة جدا لكل من الطفل العادي والطفل ذوي االحتياجات اطتاصة.)بطرس،

ؿ اليت زاد االىتماـ فيها يف اآلونة األخَتة بذوي اصتزائر ىي إحدى الدو  تجربة الدمج في الجزائر:-ج

(فتمثل تصنيف ذوي االحتياجات اطتاصة يف التشريع 2: 2012)بوسبتة، االحتياجات اطتاصة وخدماهتم

 اظتدرسي اصتزائري فيما يلي:

اظتسمى  النصوص التشريعية الرشتية للمدرسة اصتزائرية مند تطبيق اظتدرسة اصتزائرية وتكسيس للتعليم العبلجي

بالتعليم اظتكيف  م تتضمن مفهـو ذوي االحتياجات اطتاصة، بل تشَت ظتفهـو آخر وىو أطفاؿ غَت اظتتكيفُت 

 واظتتكخرين دراسيا وىي حسب اظتناشَت اآلتية: 

أف التعليم اظتكيف يعٍت "األطفاؿ الذين  10/10/1982اظتؤرخ يف  192جاء يف اظتنشور الوزاري رقم -

 راسي ضخم يف رتيع اظتواد بعد هناية السنتُت األوليتُت من اظتدرس األساسية".يعانوف من تكخر د

واظتنشور رقم  16/4/1983اظتؤرخ يف 1548أما اظتناشَت الوزارية ال سيما منشور رقم -

تشَت  29/04/1992اظتؤرخ يف  111/122/92واظتنشور رقم  7/06/1984اظتؤرخ يف 84/ـ.ت/025

ف يتكفل بالتبلميذ الذين يعانوف من تكخر إرتايل يف رتيع اظتواد خبلؿ سنتُت دلها إىل أف التعليم اظتكي

 دراسيتُت من التعليم األساسي وذل  رغم التعليم االستدرادي". 

اقًتب من مفهـو ذوي  9/01/1994اظتؤرخ يف  1994/ـ.ت.ـ/24بينما اظتنشور الوزاري رقم -

ذين يعانوف التعليم اظتكيف يسعى إىل إعطاء التبلميذ ال االحتياجات اطتاصة حيثما أشار بشكل واضح إىل أف

 عميق تعليما خاصا".من تكخر دراسي شامل و 
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ألوؿ مرة بالتكفل 1996/ 08/10اظتؤرخ يف  1061وحىت عاـ عنواف موضوع اظتنشور الوزاري رقم -

التبلميذ اظتتكخرين دراسيا  بالتبلميذ ذوي االحتياجات اطتاصة حيث حدد اظتقصود هبذه الفئات على أهنم:"ىم

 (4: 2006واظتصابوف بعاىة اظتعاقوف حرديا واظتصابُت ببعض األمراض اظتزمنة".)عبد السبلـ،

  أنواع الدمج: -4

 ناحية فمن .نقاط ببلبة يف اظتفهومُت بُت الًتبوي والدمج االجتماعي الدمج وقتا الدمج من نوعاف ىناؾ

 اطتاصة اضتاجات ذوي اظتتمدرسُت من يتلقى أف يعٍت الًتبوي للدمج العملي التطبيق فإف الًتبوي البديل

 .العادية الصفوؼ يف تعليمهم

 اظتدارس اظتتمدرسُت من ذوي االحتياجات اطتاصة يف بتعليم يعٌت االجتماعي للدمج العملي التطبيق بينما

 غترد من تعقيداً  أدثر الدمج فإف الفلسفية الناحية من الدراسي أما الصف نفس يف بالضرورة وليس العادية

 الصف الدراسي تكييف كتب حيث العادي الصف يف  اطتاصة ذوي اضتاجات لؤلطفاؿ اصتسدي الوجود

الصف  متطلبات مع تطوير قدرات اظتتمدرسُت للتوافق كتب بينما اطتاصة، و قدراهتم وحاجاهتم ليتبلءـ

 .اطتاصة جاتاضتا ذوي اظتتمدرسُت من ومن االجتماعي الدمج الدراسي يف

 :ظهرت فكرة اإلدماج اظتدرسي نتيجة لعدة مربرات أقتها :مبررات عملية اإلدماج المدرسي5-

التغَت الواضح يف االجتاىات االجتماعية والًتبوية ؿتو مفهـو اإلعاقة ودفالة الطفل ذوي االحتياجات  1-

 اطتاصة، من النظر إليو من منظار العجز إىل منظار القوة.

 .بعض الفلسفات الًتبوية اليت تؤيد دمج األطفاؿ مػن ذوي االحتياجػات اطتاصة يف اظتدارس العادية ظهور 2-

صدور القوانُت والتشريعات على اظتستوى الدويل اليت أصبحت تنص صراحة على حق الطفل ذوي  3-
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اديُت، ويف أقل بيئات االحتياجات اطتاصة يف تلقي الرعاية الصحية والًتبوية واالجتماعية أسوة بكقرانو الع

 الًتبوية واالجتماعية تقيدا.

تطور التكنولوجيات وتوفر الوسائل التعليمية والًتبوية اليت تتوافق مػع متطلبػات وحاجيات اظتتمدرس من -4

: 2003)سعاد، .ذوي االحتياجات اطتاصة دذا توفر اظتختصُت واظتربيُت واظتؤطرين لعملية الدمج اظتدرسي

51.) 

ة اإلدماج اظتدرسي متحفظة حسب دل حالة خاصة وىي ليست بالضرورة متطورة وناجحة، ونتكن تبقى عملي

أف تفشل يف مرحلة ما، لذا ينبغي االستعداد عتذا الفشل وأخذ االحتياطات البلزمة وإكتاد اضتلوؿ اظتناسبة 

مل اظتشروع ونضمن لعبلج أي خلل طارئ لذا وجب التخطيط الدقيق واحملكم إلسًتاتيجية اإلدماج حىت يكت

 (51: 2003تنويع أشكاؿ الدمج وإبراء ػتتوياتو. )سعاد،

 انماظ الدمج:-6

ختتلف أساليب دمج ذوي االحتياجات اطتاصة من بلد إىل آخر حسب إمكانات دل منها حسب نوع 

ية حبيث نتتد من غترد وضع ذوي االحتياجات اطتاصة يف فصل خاص ملحق باظتدرسة العاد اإلعاقة ودرجتها،

 إىل إدماجهم دامبل يف الفصل الدراسي العادي مع إمدادىم مبا يلزمهم من خدمات خاصة.

 (2009،33)بطرس،

وبناءا ظتا سبق نستطيع القوؿ أف ىناؾ فتطُت لعملُت دمج ذوي االحتياجات اطتاصة يف اظتدارس العادية وذل  

 على النحو التايل:

 شديدي اإلعاقة يف األقساـ العادية الدمج الكامل حيث يوضع األطفاؿ النمط األوؿ:
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: 2005الدمج اصتزئي حيث يقضي اظتتمدرس جزء من وقتو مع اظتتدرسُت العاديُت.)حبايب، النمط الثاين:

8) 

 :الدمج أشكال-7

 :المكاني الدمج-أ

 األطفاؿ ذوي االحتياجات تعليم بذل  العادية، ويعٍت اظتدرسة يف اظتلحقة اطتاصة الصفوؼ أحياناً  ويسمى

 اظتدرسة مع اظتدرسة اطتاصة يشًتؾ حبيث خاصة صفية وحدات أو صفوؼ ضمن العادية اظتدارس اطتاصة يف

 (787: 2010)الصامدي، .اظتدرسي البناء يف العامة

 :األكاديمي الدمج-ب

 طواؿ العادية الصفوؼ يف العاديُت الطلبة مع اظتتمدرسُت من ذوي االحتياجات اطتاصة التحاؽ بو ويقصد

 والعواملوؼ الظر  توفر الدمج من النوع ىذا يف مشًتدة. ويشًتط تعليمية برامج الطلبة ىؤالء الوقت، ويتلقى

من ذوي  للمتمدرسُت العاديُت اظتتمدرسُت تقبل ومنها.الدمج من النوع ىذا إؾتاح على تساعد اليت

 اظتدرس مع جنب إىل جنباً  يعمل الذي اطتاصة الًتبية مدرس وتوفَت العادي الصف يف االحتياجات اطتاصة

 وإجراء االجتماعية االجتاىات يف واظتتمثلة االجتاه ىذا إؾتاح على تعمل اليت اإلجراءات لتوفَت وذل ، العادي

   (787: 2010)الصامدي، .االمتحانات وتصميمها

 :االجتماعي الدمج-ج
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 والعمل السكن غتاؿ يف العاديُت اظتتمدرسُت مع اظتتمدرسُت من ذوي االحتياجات اطتاصة التحاؽ بو ويقصد

 واضتياة االجتماعي للتفاعل اظتناسبة الفرص توفَت إىل النوع ىذا ويهدؼ الوظيفي، الدمج أيضاً  ويسمى

 (787: 2010)الصامدي، .واظتعاقُت العاديُت األفراد بُت الطبيعية االجتماعية

اطتاصة الندماج يف ؼتتلف أنشطة وفعاليات اجملتمع إعطاء الفرص لذوي االحتياجات الدمج المجتمعي: -د

وتسهيل مهمتهم يف أف بكونا أعضاء فاعلُت ويضمن عتم حق العمل باسػتقبللية وحرية التنقل والتمتع بكل ما 

 .ىو متاح يف اجملتمػع مػن خػدمات اظتػساندة االجتماعية

اضي داف التوجو ؿتو الًتبية اطتاصة من وقد شهدت الًتبية اطتاصة تفسَتات جذرية ففي منتػصف القػرف اظت

منظور التكىيػل ومػن منظػور الفئوية أي تصنيف ذوي االحتياجات اطتاصة يف فئات خاصة ومن مث دتيزىم بنوع 

من الًتبية منفصبل عن غتتمع العاديُت وتربيتهم أمػا الًتبيػة اطتاصػة اظتعاصرة فهي تقـو علي الوصل ال الفصل 

ُت وغَت العاديُت وهتدؼ إيل توفَت مكاف ومكانة لذوي االحتياجات اطتاصة سواء يف اظتدرسة بُت غتتمع العادي

وضرورة االىتماـ بالتفاعل الػذي لتػدث بػُت ذوي االحتياجات اطتاصة وبيئػاهتم االجتماعية  .اجملتمعأو يف 

التوتر ومن مث فإف اطتدمة الضيق و قيق آماعتم بكقػل قدر من القياـ بواجباهتم اضتياتية وحت علىهبدؼ مساعدهتم 

االجتماعية هتدؼ إلػي مػساعدة األفراد ذوي االحتياجات اطتاصة على ادتساب مقدرة متزايدة ضتل ما 

يقػابلهم مػن مػشكبلت وربطهم باألنظمة االجتماعية اليت دتدىم باظتوارد واطتدمات والفرص التػي لتتاجوف 

والسنباطي  على) حىت تتمكن من تكديػة وظائفهػا بفاعلية متزايدةإليها، مع تقوية وتدعيم تل  األنظمة 

 (9: 2009والعقباوي،

 أىداف الدمج:-8
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إتاحة الفرصة صتميع األطفاؿ ذوي االحتياجات اطتاصة للتعليم اظتتكافئ واظتتساوي مع أقراهنم من األطفاؿ -1

 العاديُت يف اجملتمع.

 ـتراط يف اضتياة العادية، والتفاعل مع اآلخرين.إتاحة الفرصة لذوي االحتياجات اطتاصة لبل-2

إتاحة الفرصة ألطفاؿ اظتدارس العادية للتعرؼ على األطفاؿ ذوي االحتياجات اطتاصة عن قرب وتقدير -3

 مشكبلهتم ومساعدهتم على مواجهة متطلبات اضتياة.

وقدراهتم من ذوي متلصهم الدمج أيضا من األفكار اطتاطئة حوؿ خصائص أقراهنم وإمكاناهتم -4

 االحتياجات اطتاصة.

من أىداؼ الدمج بعيدة اظتدى ختليص ذوي االحتياجات اطتاصة من رتيع أنواع  اظتعيقات سواء اظتادية أو -5

 اظتعنوية اليت حتد من مشاردتهم الفاعلة يف رتيع مناحي اضتياة.

 دز اإلقامة الداخلية.التقليل من التكلفة اظتادية يف إقامة مؤسسات الًتبية اطتاصة ومرا -6

 (37: 2007يعترب الدمج متسقا ومتوافقا مع القيم األخبلقية للمجتمع والثقافة. )عوادة،-7

 :فوائد الدمج-9

 فيها ينمو لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات اطتاصة والعاديُت أف نتكن اليت الطبيعية البيئة ىي العادية اظتدارس تعترب

 :يلي ما اضتاجات اطتاصة ذوي للمتمدرسُت بالنسبة للدمج احملتملة الفوائد سواء، وعليو تشمل حد على معاً 

 والتعليم. لنمو مثَتة بيئة الدمج يوفر-1

 .العاديُت واألطفاؿ ذوي االحتياجات اطتاصة األطفاؿ بُت صداقة عبلقات بتطوير الدمج يسمح-2
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 باحًتاـ الذات. اإلحساس تطوير إىل الدمج يقود-3

 الفرد. فردية على الدمج يؤدد-4

 (66: 2014الرفاؽ.)نايف، عن مناسبة فتاذج الدمج يقدـ-5

 االتجاىات نحو الدمج:-10

 ىناؾ ببلث اجتاىات رئيسية ؿتو سياسة الدمج نتكن اإلشارة إليها على النحو التايل:

: يعارض أصحاب ىذا االجتاه بشدة فكرة الدمج و يعتربوف تعليم األطفاؿ ذوي االتجاه األول.1

 حتياجات اطتاصة يف مدارس خاصة هبم أدثر فعالية وأمنا و راحة عتم وىو لتقق ادرب فائدة. اال

 (10: 2008) الصباح وستيس وشيخة وعواد وسعيد،

أصحاب ىذا االجتاه فكرة الدمج ظتا لذل  من ابر يف تعديل اجتاىات اجملتمع  :يؤيد.االتجاه الثاني2

والتخلص من عزؿ األطفاؿ والذي يسبب بالتايل إضتاؽ وصمة العجز والقصور واإلعاقة وغَتىا من الصفات 

مع بشكل السلبية اليت قد يكوف عتا ابر على الطفل ذاتو وطموحو ودافعيتو أوعلى األسرة أو اظتدرسة أو اجملت

 عاـ.

:يرى أصحاب ىذا االجتاه بكنو من اظتناسب احملايدة واالعتداؿ وبضرورة عدـ تفضيل برنامج االتجاه الثالث.3

على أخر بل يروف أف ىناؾ فئات ليس من السهل دغتها بل يفضل تقدمي اطتدمات اطتاصة هبم من خبلؿ 

ت اطتاصة البسيطة أو اظتتوسطة يف اظتدارس مؤسسات خاصة وىذا االجتاه يؤيد دمج األطفاؿ ذوي االحتياجا

العادية و يعارض فكرة دمج األطفاؿ ذوي االحتياجات اطتاصة الشديدة جدا)االعتمادية(و متعددي 

 (10: 2008) الصباح وستيس وشيخة وعواد وسعيد،االعاقات. 
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  :الناجح الدمج متطلبات-11

تطبيقو،  وبعد وأبناء قبل تتوافر أف بد وتربوية ال علمية وشروط قواعد للدمج أف بالنا عن يغيب أال ينبغي

 :النقاط من غتموعة االعتبار بعُت األخذ من بد ال عملية الدمج تنجح وحىت

 .مناسب الدمج بشكل تطبيق تكفل اليت والقوانُت التشريعات إكتاد كتب-1

 .الدمج عملية تسهل اظتناسبة اليت واألدوات بالوسائل العادية اظتدارس جتهيز كتب-2

ذوي  األطفاؿ واستعدادات ليتناسب وحاجات اظتدرسي النظاـ وتعديل الصفية البيئة هتيئة كتب-3

 .االحتياجات اطتاصة

 .اطتاصة الًتبية إعادة تكىيل أساتذة ودذل  العامة اظتدارس يف األساتذة تكىيل إعادة كتب-4

 .اظتتمدرسُت ذوي االحتياجات اطتاصةمع  للتعامل وأسرىم العاديُت اظتتمدرسُت هتيئة كتب-5

 وقدرات واحتياجات اظتتمدرسُت ذوي االحتياجات اطتاصة لتتناسب العاـ التعليم مناىج تعديل كتب-6

 (66: 2014)الزارع،

 :الصةالخ

األقساـ العادية   يف واظتتمرسُت واألساتذة الناس اجتاىات تعديل يف يساىمالدمج  أف نرى سبق ما خبلؿ من

 سواء يواجهوهنا اليت الصعوبات من والتخفيف بيئاهتم يف ذوي االحتياجات اطتاصة خدمة على يردزدما أنو 

 واضتردة. والتنقل والتفاعل التكيف يف
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 يف اطتاصة اضتاجات من ذوي األطفاؿ على أف الدمج فيتميز البشر صتميع إنساين حق ىو التعليم وألف

 . العاديُت اظتتمدرسُت مع جنب إىل جنباً  نشاطات اجتماعية يشاردوف العادي الصف
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 المبحث الرابع
 للدراسة االستطالعية اإلجراءات المنهجية
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 :تمهيد
تفسَت  أو مشكلة حل إىل الوصوؿ قصد منظمة وإجراءات خطوات إتباع يتطلب ميداين ببحث القياـ إف

 عرض اظتبحث ىذا يف سيتم النظري اصتانب من االنتهاء بعد اظتتغَتات، بُت عبلقات إكتاد أو ظاىرة

 االستطبلعية، الدراسة من االستطبلعية، اعتدؼ الدراسة يف واظتتمثلة للدراسة اظتيدانية اظتنهجية اإلجراءات

 حجم الدراسة، األساسية، منهج الدراسة الدراسة، عينة وزماف مكاف الدراسة االستطبلعية، عينة مواصفات

 . اإلحصائية األساليب أخَت ويف البحث، ومواصفاهتا، أداة العينة

 أوال: الدراسة اإلستطالعية:

 ضبط على الباحث مساعدة يف دبَتة أقتية عتا االستطبلعية الدراسة :االستطالعية تعريف الدراسة-1

يقـو  أف الباحث على فاف ولذل  الواقع، أساس على فيو يفكر أف من يتكدد جتعلو ومنو أدوات حبثو،

 من اصتوانب يعترب حيث البحث، لعينة ومبلئمتها األدوات مناسبة من يطمئن حىت االستطبلعية بالدراسة

 اظترور هبا. باحث دل على ويلـز عنها االستغناء وال نتكن بالبحث القياـ أبناء األساسية

 :الهدف من الدراسة االستطالعية-أ

ي ؿتو دمج ذوي احتياجات أساتذة التعليم االبتدائاستمارة معرفة اجتاىات  اظتتمثلة يف القياس أدوات بناء-

 .البحث عينة على التعرؼ حيث برنامج إرشادي توعوي مناطتاصة و 

والثبات وديفية  الصدؽ يف واظتتمثلة عتا ةالسيكو مًتي اطتصائص الفقرات، وقياس وضوح مدى إليها، التقرب- 

 إجراء العمل التطبيقي.بناء برنامج إرشادي توعوي وأخذ فكرة أولية عن ديفية 
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 :مكان وزمان الدراسة االستطالعية-ب

ىذه الدراسة على معرفة اجتاىات أساتذة التعليم االبتدائي ؿتو دمج ذوي  أجريت: مكان الدراسة-

 احتياجات اطتاصة مبقاطعة خروبة مبستغاًل.

 2017أفريل  24إىل  19االستطبلعية من : دامت مدة الدراسةزمن الدراسة-

 عينة الدراسة االستطالعية:-ج

 باختيار قاـ الباحثاف العلمية، حيث والدراسات البحوث غتاؿ يف الشائعة األمور من العينة استخداـ يعترب 

ستاذا وأستاذة للتعليم االبتدائي لؤلقساـ العادية مبقاطعة أ (20من عشروف ) متكونة عشوائية بطريقة العينة

 ئص التالية:باطتصا خروبة مبستغاًل يتميزوف

 : ويبينها اصتدوؿ التايل:توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 الجنس متغير حسب االستطالعية الدراسة عينة توزيع يبين (03)رقم الجدول

 المئوية النسبة العدد  الجنس
 % 60 16 أنثى
 % 40 4 ذدر

 % 100 20 اجملموع
أستاذة بنسبة  16اإلناث )ستة عشرة  من االستطبلعية الدراسة عينة أفراد أف (3) اصتدوؿ خبلؿ من يتضح

 ( 40% أستاذة نسبة 4فيها ) الذدور عدد ( أدرب من% 60
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 ويبينها اصتدوؿ التايل:توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العلمي:

 المؤىل العلمي متغير حسب االستطالعية الدراسة عينة توزيع يبين ( 04 ) رقم الجدول

 النسبة المئوية العدد العلميالمؤىل 
 10% 2 السنة الثالثة بانوي

 %40 8 بكالوريا
 %35 7 ليسانس
 15% 3 ماسًت
لبكالوريا أما بالنسبة لليسانس تقدر  بالنسبة 40% ب تقدر نسبة ادرب أف(4) اصتدوؿ خبلؿ من يتضح

أما أصغر نسبة  % 15ونسبة ظتاسًت نسبة تقدر ب  % 10، والسنة الثالثة بانوي تقدر ب 35%النسبة ب
 بالنسبة ماجيسًت. %0تقدر ب

 ويبينها اصتدوؿ التايل:توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة: 

 متغير سنوات الخبرة: حسب االستطالعية الدراسة عينة توزيع يبين ( 05 ) رقم الجدول

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة
 %20 4 سنوات 5 أقل من
 %25 5 سنوات5
 %25 5 سنوات 10إىل 6من 
 %5 1 سنة 15إىل  11من 
 %25 5 سنة فكدثر 16من 

 %100 20 اجملموع
إىل  6سنوات ومن  5 خربة لديهم الذين االستطبلعية الدراسة عينة أفراد أف (5) اصتدوؿ خبلؿ من يتضح
 5أما الذين لديهم خربة أقل من  %25تقدر ب سنة فكدثر دانت نسبتهم متساوية  16سنوات ومن  10

 .%5سنة تقدر ب  15إىل  11و أقل نسبة دانت للذين لديهم اطتربة من  % 20سنوات تقدر النسبة ب 
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 أدوات الدراسة االستطالعية:-د

 بواقع واضتقائق اظترتبطة والبيانات اظتعلومات على للحصوؿ مبلئمة أداة االستمارة تعترب: االستمارة 

  واالجتماعية البحوث الًتبوية يف الفرضيات الختيار البلزمة البيانات رتع يف دبَتة أقتية معُت، ولبلستمارة 

اظتعلومات  رتع يف اظتختلفة وأنواع النشاطات واالجتاىات اظتهن من يف الدراسة الكثَت تستخدـ والنفسية، وىي

 اظتستجيب. قبل من تعبئتها كترى طريقها عن ػتدد حبث مبوضوع اظتتعلقة اظتعلومات صتمع أداة ىي إذف ،

إذ مت خبلعتا بناء استمارة خاصة باجتاىات  دانت أوؿ اطتطوات ىي إعداد وسائل لقياس متغَتات البحث

 أساتذة األقساـ العادية يف دمج ذوي االحتياجات اطتاصة.

ايطار حتضَت ظتذدرة خترج لنيل  حيث مت بناء فقرات االستمارة باعتمادنا على اطتربة السابقة اليت أجريت يف

التعليم شهادة ليسانس يف علم النفس واالعتماد على الدراسات السابقة اليت درست اجتاىات أساتدة 

 ؿتو دمج ذوي االحتياجات اطتاصة. االبتدائي

  :صياغة فقرات االستمارة-2

( فقرة ذات الدرجات االربعة 39مت صياغة فقراهتا بناء على ما سبق ذدره وداف غتموعها تسعة و ببلبوف ) 
 التايل: اصتدوؿ)موافق، بشدة موافق، غَت موافق، غَت موافق بشدة ( ووزعت على تبلبة أبعاد وىو موضح يف 

 

 دمج ذوي االحتياجات الخاصة(  يمثل أبعاد استمارة اتجاىات أساتذة األقسام العادية في 6جدول)

 رقم الفقرة عنوان البعد األبعاد
 13إىل  1من  البعد االجتماعي البعد األوؿ
  25إىل14من  البعد النفسي البعد الثاين
 39إىل 26من البعد األدادنتي البعد الثالث
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  تقدير الدرجات:

األقساـ العادية يف دمج ذوي  اجتاىات أساتذة تقيس اليت االستمارة تصحيح طريقة يف االعتماد مت

 فقرة دل على الدرجات تًتاوح حيث لكل البدائل الدرجات إعطاء خبلؿ من االحتياجات اطتاصة، وذل 

 موضح يف اصتدوؿ اآليت: ىو الفقرات السلبية، دما 4إىل  1اإلكتابية ومن  الفقرات حالة يف1اىل4من

 يوضح طريقة تفريغ االستمارة (7جدول رقم )

 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة البعدنوع 

 1 2 3 4 االجتاىات اإلكتابية

 4 3 2 1 االجتاىات السلبية

نتثل ىدا اصتدوؿ طريقة تقدمي الدرجات عند تصحيح اإلستمارة، فالفقرات اليت دتثل االجتاىات  
 اإلجابيةدانت داآليت:  

1-2-3-4-5-6-8-13-14-15-16-17-19-20-21-24-25-26-27-28-29-
30-31-32-33-34-35-36-37-38-39. 

 أما الفقرات اليت دتثل االجتاىات السلبية دانت داآليت: 

7-9-10-11-12-18-22-23. 

  

 قمنا بدراسة األنواع التالية من الصدؽ صدق األداة:-3

 اظتبدئية الصورة عرض احملكمُت، ويتم فيو صدؽ على االعتمادمث  األداة صدؽ لقياس صدق المحكمين:-1
مناسبتها، ويف  العبارات ومدى رأيهم يف إلبداء وذل اجملاؿ،  ىذا يف احملكمُت من غتموعة لبلستمارة على

 دذل  اليت أخرى، عبارات يف متكررة أو مناسبة غَت بكهنا عليها اضتكم مت اليت العبارة حذؼ يتم ذل  ضوء
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 ىذه يف ضوء لعبارات االستمارة النهائي العدد يتضح وذل % 85 إىل مناسبتها على االتفاؽ نسبة تصل  م
 اطتطوة.

إستمارة اتجاىات أساتذة األقسام العادية في دمج ذوي االحتياجات  حول أراء المحكمين يوضح ( 09 )رقم جدول
 الخاصة.

عدد 

 المحكمين

عدد 

 الفقرات

 الحكم على الفقرات

 تعدؿ تقيس ال تقيس  

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

5 39 35 89,74% 0 0 4 10.26%  

واليت دتثلت ب  %60مث قبوؿ الفقرات اليت دانت نسبة اإلتفاؽ فيها بُت احملكمُت وحوعتا تساوي أو تفوؽ 
فقرات قدرت نسبتها ب  4أي فقرة وتعديل  وعدـ حدؼ %89.74فقرة قدرت نسبتها ب  35

 دما ىو موضح يف اصتدوؿ التايل:  10.26%
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 ( يبين الفقرات التي تم تعديلها من قبل المحكمين10الجدول رقم )

يتناسب مع موضوع ( وذل  مبا 37، 31، 26، 05بعد عرضها قاـ بعض احملكمُت بتعديل الفقرات )
 البحث.

 اإلتساق الداخلي: صدق-2

 األبعاد و االستمارة ككل: بين الداخلي االتساق صدق -أ

 ػتاور درجات معامبلت االرتباط بُت قمنا باستعماؿ معامل االرتباط بَتسوف ضتساب الداخلي االتساؽ إلكتاد
 فكانت النتائج دما ىو موضح يف اصتدوؿ التايل:، spss20بربنامج  االستعانة الكلية لبلستمارة، ومت والدرجة

 

 

 

 بعد التحكيم العبارة الرقم قبل التحكيم العبارة الرقم
عملية دمج ذوي االحتياجات اطتاصة مع  - 05

تنمي يف تكوين صداقات التبلميذ العاديُت 
 بينهم

عملية دمج ذوي االحتياجات اطتاصة مع  - 05
التبلميذ العاديُت تنمي فيهم تكوين صداقات 

 بينهم
على األستاذ تقدمي تقارير منظمة لئلدارة  - 26

وأولياء األمور حوؿ تطور مهارات تبلميذ 
 ذوي االحتياجات اطتاصة يف اظتدرسة.

 

عرض حاؿ لئلدارة على األستاذ تقدمي  - 26
وأولياء األمور حوؿ تطور مهارات تبلميذ 
 ذوي االحتياجات اطتاصة يف اظتدرسة.

 
وجود ذوي االحتياجات اطتاصة مع تبلميذ  31

عاديُت يف مدرسة واحدة يثري العملية 
 التعليمية

وجود ذوي االحتياجات اطتاصة مع تبلميذ  31
عاديُت يف مدرسة واحدة إبراء للعملية 

 .يميةالتعل
يؤدي دمج تبلميذ ذوي االحتياجات  - 37

اطتاصة إىل إعطائهم نفس الفرصة اظتتاحة 
 للتبلميذ العادين.

وجود ذوي االحتياجات اطتاصة مع تبلميذ  37
عاديُت يف مدرسة واحدة إبراء للعملية 

 .التعليمية
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 األبعاد واالستمارة ككل بين الداخلي االتساق صدق ( يبين11الجدول رقم )

 0.01مستوى الداللة عند معامل االرتباط االبعاد
 دالة إحصائيا  0.84 البعد االجتماعي
 دالة إحصائيا  0.85 البعد النفسي
 دالة إحصائيا  0.90 البعد األدادنتي

 االستمارة دكلالداخلي بُت األبعاد و  االتساؽ صدؽ 11 رقم اصتدوؿ يوضح 

ودانت النتائج دالتايل البعد االجتماعي معامل ارتباطو، أما البعد النفسي والبعد األدادنتي ودل األبعاد دالة 
 د واالستمارة دكل.درجات األبعا ؼتتلف بُت جدا وعاؿ مقبوؿ اتساؽ إحصائيا عند، وبالتايل ىناؾ

 ويبينو اصتدوؿ التايل:فقراتو: بين البعد األول و  الداخلي االتساق صدق-أ

 فقراتو:بين البعد األول و  الداخلي االتساق صدق ( يبين12الجدول رقم )

 مستوى الداللة  معامل االرتباط الفقرات
 0.01دالة إحصائيا عند  0.86 1الفقرة 
 0.01عند دالة إحصائيا  0.63 2الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.93 3الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.91 4الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.72 5الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.66 6الفقرة 
 غَت دالة  0.12 7الفقرة 
 0.05دالة إحصائيا عند  0.48 8الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.59 9الفقرة 
 غَت دالة 0.11 10الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.60 11الفقرة 
 غَت دالة 0.40 12الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.71 13الفقرة 
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( ودرجة 11،9،6،5،4،3،2،1،13( أف معامبلت االرتباط بُت درجة الفقرات )12يوضح اصتدوؿ رقم )

(، أما 0.01فكل منهم داؿ عند مستوى الداللة )( 0.93( و)0.59غتموع احملور يساوي ما بُت )

، 12( يف حُت الفقرات )0.48(، حيت بلغ معامل االرتباط )0.05( دالة عند مستوى الداللة )8الفقرة)

( ، فهم غَت دالوف ؽتا 0.40( و)0.11( الذي بلغ معامل االرتباط بينهم وبُت درجة احملور من )7، 10

 يستلـز حذفهم.

 ؾ اتساؽ داخلي دبَت يف اغلب األحياف بُت ؼتتلف درجات الفقرات وغتموع احملور.القرار: إًذا ىنا

 البعد الثاني و فقراتو: وبيينو الجدول التالي: بين الداخلي االتساق ج. صدق

 :البعد الثاني و فقراتو بين الداخلي االتساق صدق يبين (13الجدول رقم )

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة
 0.01دالة إحصائيا عند  0.82 14الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.89 15الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.81 16الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.74 17الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.73 1الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.73 19الفقرة 
 0.01عند دالة إحصائيا  0.87  20الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.86 21الفقرة 
 0.05دالة إحصائيا عند  0.51 22الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.58 23الفقرة 
 0.05دالة إحصائيا عند  0.54 24الفقرة 
 غَت دالة  0.06 25الفقرة 
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أف معامبلت االرتباط بُت درجة الفقرات  ( تبُت14رقم ) اصتدوؿ خبلؿ ومن
( فكل 0.89( و)0.58ودرجة غتموع احملور يساوي ما بُت ) (23،21،20،19،18،17،16،15،14)

( دل منهما داؿ عند مستوي الداللة 24، )(22(. أما الفقرتُت )0.01منهم داؿ عند مستوى الداللة )
ط بينها ( الذي بلغ معامل االرتبا25(، أما الفقرة )0.54(، )0.51(، حيت بلغ معامل ارتباطهما )0.05)

 ( ولقد استلـز حذفها .0.06وبُت درجة احملور )

 القرار: إذف ىناؾ اتساؽ داخلي قوي بُت ؼتتلف درجات الفقرات واحملور دكل.

 بين البعد الثالث وفقراتو: وببينو الجدول التالي: الداخلي االتساق د. صدق

 البعد الثالث وفقراتو: بين الداخلي االتساق صدق ( يبين14رقم ) الجدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة
 غَت دالة  0.23 26الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.67  27الفقرة 
 0.05دالة إحصائيا عند  0.49 28الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.72  29الفقرة 
 غَت دالة  0.22 30الفقرة 
 0.01إحصائيا عند دالة  0.89 31الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.78 32الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.88 33الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.66 34الفقرة 
 غَت دالة  0.27 35الفقرة 
 غَت دالة  0.43 36الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.77 37الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.88 38الفقرة 
 0.01دالة إحصائيا عند  0.64 39الفقرة 

أف معامبلت االرتباط بُت درجة الفقرات  ( تبُت14من خبلؿ اصتدوؿ رقم )
( فكل 0.89( و)0.64ودرجة غتموع احملور يساوي ما بُت)( 38،37،34،33،32،31،29،27،39)
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(، حيت بلغ 0.05دالة عند مستوي الداللة )( 28(. أما الفقرة )0.01منهم داؿ عند مستوى الداللة )
(، فلقد بلغ معامل االرتباط بينهم وبُت درجة احملور 36،35،30،26(، أما الفقرات)0.49معامل ارتباطها)

 ( أي غَت داؿ إحصائيا ؽتا استلـز حذفهم. 0.43( إىل )0.22من )

 ر دكل.القرار: إذف ىناؾ اتساؽ داخلي قوي بُت ؼتتلف درجات الفقرات واحملو 

 ثبات األداة: -4

 معامل حساب عند، spss20اإلجتماعية  للعلـو اإلحصائي الربنامج إلكتاد ببات االستمارة قمنا باستخداـ
( فقرة حتصلنا على قيمة وىي تدؿ على ببات 39ببات لبلستمارة الذي حتتوي على تسعة وببلبوف )

 االستمارة.

 يوضح ثبات االستمارة (15رقم ) الجدول

 معامل االرتباط ألفا درومباخ الكلية االستمارة+ احملاور غتموع
4 0.93 

فهو ببات عايل  0.93( ببات األبعاد بالنسبة لئلستمارة فمعامل إرتباط ألفا درونباخ 16يوضح اصتدوؿ رقم )
 جًدا أي أف ببات لئلستمارة دبَت ؽتا يتيح استعماعتا مبصداقية.

 :النصفية( يوضح التجزئة 16رقم ) الجدول

معامل ببات مقياس بعد تصحيح  معامل إرتباط بُت نصفي اظتقياس عدد الفقرات
 معادلة سبَتماف براوف

38 0.71 0.83 
 .  0.83( أف اظتقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث قدرت ب 17يتضح من خبلؿ اصتدوؿ رقم )

 :الدراسة االستطالعية نتائج 5-

اإلستطبلعية اليت هتدؼ لتكدد من مصداقية األداة أي اإلستمارة فتبُت مبلئمتها طتصائص من خبلؿ دراستنا 

 العينة ونتكن إستعماعتا مبصداقية يف الدراسة األساسية.   
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 ثانيا:الدراسة األساسية:

 :جلسات إرشادية توعوية لتعزيز اتجاىات أساتذة التعليم االبتدائي حول دمج ذوي احتياجات الخاصة 

 تعريف بالجلسات اإلرشادية التوعوية: ال-1

ىو جلسات منظمة يف ضوء أسس علمية لتقدمي غتموعة من اطتدمات اإلرشادية والتوعوية اعتادفة بشكل  

مباشر تقدـ فرديا تدور حوؿ تعزيز اظتعارؼ اظتسبقة ؿتو دمج ذوي االحتياجات اطتاصة أي جلسات إرشادية 

 .أما اظتنهج اظتتبع ىو اظتنهج الوصفي لدى اظتدرسُت توعوية تعزيزية لئلجتاىات اإلكتابية

 الفئة المستهدفة من الجلسات:-2

 . األساتذة الذين حتصلوا على نتائج إكتابية عند مقياس االجتاىات ؿتو الدمج

من أساتذة التعليم االبتدائي استخدمنا اختبار قبلي دتثل يف استمارة  60ومت اختيار عينة قصدية تتكوف من 

اجتاىات ذل  بعد التكدد من صدقها وبباهتا وبعد معرفة اجتاىاهتم قمنا باختبار بعدي دتثل يف جلسات  لقياس

 .تعزيزية إرشادية توعوية

 تحديد أىداف البرنامج:-3

 الهدف العام:-أ

 توعية و تعزيز اظتعارؼ و السلودات ؿتو ذوي االحتياجات اطتاصة.-

 اظتتمدرسُت.تقدمي الرعاية اظتناسبة صتميع فئات -
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:مساعدة األساتذة على التعرؼ على ذوي االحتياجات اطتاصة القابلُت للتمدرس الهدف الخاص-ب

 وأساليب التعامل معها من الناحية النظرية و اإلجرائية من أجل:

  توعيتو هبذه الفئة وتعزيز معارفها القبلية عنها-

 حتسُت اظتعارؼ على أنواع ىذه الفئة.-

:مساعدة األساتذة لتفعيل ما تعرؼ عليو نظريا بشكل إجرائي يف إطار تعديل اجتاىات الهدف اإلجرائي-ج

 أساتذة التعليم االبتدائي حوؿ دمج ذوي احتياجات اطتاصة.

  تحديد الوسائل و الطرق و الفنيات المستخدمة في تحقيق األىداف:-4

 : اعتدؼ منو ىو تسهيل توصيل اظتعلومات .جهاز بوير بونت-أ

":لؤلساليب السليمة اليت دتلكها الفئة اظتستهدفة واعتدؼ منها تفعيلها استخدام استراتيجية "التعزيز-ب

 أدثر يف أساليب التعامل مع ذوي االحتياجات اطتاصة.

 تبُت ديفية التعامل مع ذوي االحتياجات اطتاصة يف القسم.فيديو:  أشرطة مشاىدة-ج

 اإلرشادية:  تحديد الخدمات التي تقدمها الجلسات-5

هتدؼ إىل تقدمي خدمات مرتبطة بالعملية الًتبوية و تقدمي جلسات إرشادية لؤلستاذ  خدمات تربوية:-أ

هبدؼ تعزيز أساتذة التعليم االبتدائي حوؿ دمج ذوي احتياجات اطتاصة وتتضمن التوسع يف تعليم ذوي 

 وتقدمي الربامج الًتبوية اظتبلئمة عتم. االحتياجات والتعرؼ علي قدراهتم وإمكاناهتم والعمل علي تنميتها
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هتدؼ إىل تدعيم األستاذ نفسيا ومعنويا و التقبل علي اظترشد النفسي أف يتقبل  خدمات نفسية:-ب

 اظتتمدرس من ذوي اإلحتياجات اطتاصة دما ىو، وعدـ استخداـ أسلوب الضغط أو اللـو أو التكنيب.

ذوي اإلحتياجات اطتاصة علي ادتساب التواصل مع نفسو علي األستاذ مساعدة اظتتمدرس من التواصل:-ج

 ومع احمليطُت بو سواء تواصل لفظي أو غَت لفظي، مبا يدعم احًتامو لذاتو

:علي األستاذ أف يدرؾ ما يعانيو اظتتمدرس من مشكبلت تتعلق بعدـ توافقو مع البيئة اليت الفهم العاطفي-د

 يعيش فيها، واليت قد تعيق مشواره الدراسي.

 مضمون الجلسات االرشادية:-6

 دقيقة.15: اظتدةالجلسة األولى

اعتدؼ من اصتلسة: دتثلت يف الدراسة االستطبلعية لبلختبار القبلي)اإلستمارة( حيث مت التعارؼ ودسب -أ
 الثقة بُت اظترشدين واألساتذة.

 مضموف اصتلسة:-ب

 تقدمي تعريف مبسط عن معٌت ذوي االحتياجات اطتاصة عموما واليت حتتاج إىل دتدرس خصوصا-

 التطرؽ إىل أنواع اإلعاقات وما ىي الفئة اليت قابلة للتمدرس.-

التعريف باصتلسات اإلرشادية توعوية واعتدؼ منها وما يتضمنها من موضوعات ومهارات والنتائج اليت نتكن  -
 التفاؽ على سَت اصتلسات.أف تًتتب عنها وا

 العقد:وىو االتفاؽ بُت اظترشد واألساتذة على اطتطة وسَت العمل للربنامج التوعوي التعزيزي.

 دقيقة. 20اظتدةالجلسة الثانية: 

 اعتدؼ من اصتلسة: معرفة اإلجتاىات.-أ
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ي احتياجات مضموف اصتلسة: تقدمي إستمارة تقيس اجتاىات أساتذة التعليم االبتدائي حوؿ دمج ذو -ب
 اطتاصة وعلى أساس النتائج مت تطبيق الربنامج اإلرشادي التوعوي.

 دقيقة. 20اظتدةالجلسة الثالثة:

 اعتدؼ من اصتلسة تعزيز إجتاىات األساتذة. 

مضموف اصتلسة:بعد معرفة اجتاىات أساتذة التعليم االبتدائي حوؿ دمج ذوي احتياجات اطتاصة مت تقدمي 
 لتعزيز اظتعارؼ والسلودات اإلكتابية ؿتو ذوي اإلحتياجات اطتاصة .  علي اصتلسة اإلرشادية

 دقيقة. 30اظتدةالجلسة الختامية: 

 اعتدؼ اصتلسة: تقدمي الدعم النفسي وإرشادات تربوية إلمكانية التعامل مع ذوي االحتياجات اطتاصة.

 حدود البرنامج:-5

 . 2017ماي 12أفريل إىل  19مدة الربنامج: من 

 ( يف األسبوع .1( جلسات أي مبعدؿ جلسة)4لسات: أربع)عدد اصت

 التطبيق: جلسة يف االسبوع ودل جلسة ؼتصصة.

 :الصةخ

 ىو من خبلعتا واعتدؼ الدراسة االستطبلعية  نتائج على اشتمل اظتيدانية، فقد للدراسة اظتبحث ىذا يف تطرقنا

 يف الدراسة األساسية استخدامها صبلحية ومدى الدراسة، ألدوات السيكومًتية اطتصائص على التعرؼ

 اظتصدر حيث مواصفات غتتمع الدراسة من إىل التطرؽ ونوعو، مث الدراسة مبنهج التعريف على اشتمل ، دما
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 رتع عملية يف استعملت اليت أدوات الدراسة إىل ذل  بعد التطرؽ ليتم اختياره وديفية ، واضتجم، واطتصائص

تطبيق جلسات إرشادية توعوية من أجل تعزيز خصائص وبعد ذل  تطرقنا إىل  من بو تتمتع وما اظتعلومات

 إجتاىات التعليم االبتدائي حوؿ دمج ذوي احتياجات اطتاصة.
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 الخامس المبحث
 عرض نتائج الدراسة
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 تمهيد:

يف ىذا اظتبحث عرض نتائج فرضيات  ماألساسية، يتوتطبيق الدراسة  اظتنهجية،بعد التطرؽ إلجراءات الدراسة 

 نبدأ بعرض الفرضية العامة. فالدراسة، واآل

  :عرض نتائج الدراسة -

 عرض نتائج الفرضية العامة التي تقول: -1

ذوي من  المتمدرسيندمج  نحو لمدرسة الجزائرية إتجاىات سلبيةالتعليم االبتدائي باأساتذة  يملك

 .العاديةاالحتياجات الخاصة في األقسام 

ولتحقق من صحة ىدا الفرض مت حساب اظتتوسط اضتسايب للفقرات واظتتوسط اضتسايب الكلي دما مت حساب 

 ( 17االؿتراؼ اظتعياري للفقرات والكلي وجاءت النتيجة دما ىو مبُت يف اصتدوؿ رقم )

 تجاهالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للفقرات ونوع اال( يمتل 17جدول رقم )

االؿتراؼ  اظتتوسط اضتسايب الفقرة الرقم
 اظتعياري

نوع 
 االجتاه

عملية دمج ذوي االحتياجات اطتاصة تقدـ  - 1
عتم فرصة التفاعل االجتماعي مع اظتتمدرسُت 

 العاديُت.

 إكتايب 0.83 3.17

تؤدي عملية الدمج على مقابلة الفروؽ  - 2
 الفردية االجتماعية بُت اظتتمدرسُت.

 إكتايب 0.66 3.07

يعمل دمج ذوي االحتياجات اطتاصة إىل  - 3
 إدساهبم مهارات اجتماعية جديدة.

 إكتايب 0.70 3.08

تنمي عملية الدمج لدى ذوي االحتياجات  - 4
 اطتاصة طرؽ االتصاؿ وتفاعل إكتابية مع اآلخرين.

 إكتايب 0.57 3.33
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عملية دمج ذوي االحتياجات اطتاصة مع  - 5
العاديُت تساعد على تكوين اظتتمدرسُت 

 صداقات بينهم.
3.25 0.70 

 إكتايب

عملية الدمج تشعر متمدرسُت ذوي  - 6
االحتياجات اطتاصة باظتساواة االجتماعية مع 

 األسوياء.
3.37 0.64 

 إكتايب

يعدؿ دمج ذوي االحتياجات اطتاصة  - 7
 0.92 3.07 اجتاىات األساتذة ؿتوىم.

 إكتايب

متمدرسُت ذوي االحتياجات يفضل إبقاء  - 8
 اطتاصة يف اظتؤسسات اطتاصة.

 إكتايب 0.91 2.87

يزيد عزؿ متمدرسُت ذوي االحتياجات  - 9
اطتاصة يف اظتؤسسات اطتاصة شعورىم باألمل 

 واالستقرار.
2.47 0.87 

 
 سليب

يكوف التفاعل إكتابيا ذوي االحتياجات  - 10
 اطتاصة دتاما دما اظتتمدرسُت العاديُت.

 إكتايب 92.0 2.71

عملية الدمج تتيح فرص لذوي االحتياجات  - 11
اطتاصة للتعبَت عن أنفسهم أماـ زمبلئهم 

 .العاديُت
3.33 75.0 

 إكتايب

دمج ذوي االحتياجات اطتاصة يشبع رغباهتم  - 12
 .وميوعتم )االنتماء التقبل(

3.45 0.50 
 إكتايب

13 

 

دمج ذوي االحتياجات اطتاصة يضمن  -
 0.58 3.17 االستقرار واالطمئناف النفسي.

 إكتايب

دمج ذوي االحتياجات اطتاصة مع  - 14
اظتتمدرسُت العاديُت يؤدي إىل إقامة وحتقيق 

 .التكيف النفسي
2.97 0.69 

 إكتايب

دمج متمدرسُت ذوي االحتياجات اطتاصة  - 15
يزيد من نقد العاديُت عتم ويشعرىم بالضعف 

 .والنقص
2.73 0.63 

 إكتايب
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يزيد دمج ذوي االحتياجات اطتاصة من  - 16
 0.60 3.13 .شعورىم بكهنم قادروف على العطاء

 إكتايب

يساعد الدمج لذوي االحتياجات اطتاصة  - 17
 .على مواجهة اإلحباطات اليت تصادفهم

 إكتايب 0.65 3.18

ينمي دمج ذوي االحتياجات اطتاصة مع  - 18
 .أنفسهممتمدرسُت عاديُت بقتهم يف 

3.18 0.70 
 إكتايب

يزيد دمج ذوي االحتياجات اطتاصة من  - 19
 0.87 2.70 .شعورىم باضتساسية ؿتو اآلخرين

 إكتايب

يؤبر وضع متمدرسُت ذوي االحتياجات  - 20
 0.90 2.77 .اطتاصة مع تبلميذ العاديُت على الصف دكل

 إكتايب

أتعامل مع ذوي االحتياجات اطتاصة بنفس  - 21
 .الطريقة اليت أتعامل هبا مع العادين

 إكتايب 1.16 2.73

على األستاذ تقدمي تقارير منظمة لئلدارة  - 22
وأولياء األمور حوؿ تطور مهارات اظتتمدرسُت 

 ذوي االحتياجات اطتاصة يف اظتدرسة.
3.37 0.79 

 إكتايب

أرى أف وجود متمدرسُت من ذوي  - 23
توفر االحتياجات اطتاصة يف مدرستو مع 
 متخصص ىو أفضل بديل عتم.

3.35 0.84 
 إكتايب

تنمي عملية دمج متمدرسُت ذوي  - 24
اطتاصة يف مدارس عادية تعلم  االحتياجات
 تعاوين بينهم

3.17 0.81 
 إكتايب

يعترب الدمج من أفضل اضتلوؿ ظتواجهة  - 25
اظتشكبلت الًتبوية لدى اظتتمدرسُت ذوي 

 االحتياجات اطتاصة.
3.30 0.74 

 إكتايب

وجود ذوي االحتياجات اطتاصة مع  - 26
اظتتمدرسُت العاديُت يف مدرسة واحدة يثري 

 .العملية التعليمية
2.65 0.73 

 إكتايب

يفضل دمج ذوي االحتياجات اطتاصة يف  - 27
 .التعليم منذ السنوات األوىل باالبتدائية

2.90 0.77 
 إكتايب
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يتعلم ذوي االحتياجات اطتاصة بنفس  - 28
 0.71 2.35 الطريقة اليت يتعلم هبا زمبلءىم العاديوف.

 سليب

ذوي االحتياجات اطتاصة عتم اضتق يف تلقي  - 29
 التعليم يف اظتدارس العادية.

 إكتايب 0.71 2.85

يؤدي دمج ذوي االحتياجات اطتاصة إىل  - 30
إعطائهم نفس الفرصة اظتتاحة للمتمدرسُت 

 العاديُت.
2.87 0.70 

 إكتايب

تتطور اظتهارات الًتبوية لدى ذوي  - 31
 االحتياجات اطتاصة بشكل أفضل عند دغتهم.

2.97 0.86 
 إكتايب

 إكتايب 9.31 93.35 اجملموع  
 

( نوع االجتاىات، فهناؾ اجتاىات ؿتو الفقرات سلبية وإكتابية، الفقرات السلبية وقتا 17نتثل اصتدوؿ رقم )-
( 0.87( أما االؿتراؼ اظتعياري )2.47(، )9اضتسايب للفقرة ) ( ولقد بلغ اظتتوسط28( و)9الفقرتُت )
، ومبا أف اظتتوسط  م (0.71( أما االؿتراؼ اظتعياري )2.35( حيت بلغ اظتتوسط اضتسايب )28والفقرة )
( 3.45( و)2.65( فهو اجتاه سليب، أما الفقرات اظتتبقية فقد تراوح اظتتوسط اضتسايب ما بُت )2.50يتعدى )

( فنقوؿ أف 2.50( ومبا أف اظتتوسط تعدى )1.16( و)0.50أما االؿتراؼ اظتعياري فلقد اؿتصر ما بُت )
 االجتاه إكتايب. 

اما النسبة  (93.35( واظتتوسط اضتسايب اصتدوؿ ىو )63ىو ) كل الفقراتل أما اظتتوسط اضتسايب النظري
 (.93.55( والنسبة اظتئوية لبلجتاه اإلكتايب فهي )6.45اظتئوية لبلجتاه السليب فقد بلغت )

 

 الفرضيات الجزئية:-2

  تقول:التي  األولىعرض نتائج الفرضية الجزئية -أ
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م االبتدائي بالمدرسة الجزائرية عديل اتجاىات أساتذة التعلييلعب المرشد النفسي دورا إيجابيا في ت -

 .ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العاديةالمتمدرسين من دمج  نحو

وتطبيقها يف الدراسة األساسية تبُت أف بعد التكدد من صحة االستمارة عن طريق حساب صدقها وبباهتا 

ذوي االحتياجات اطتاصة يف التبلميذ من دمج  اصتزائرية ؿتوم االبتدائي باظتدرسة ة التعليذجتاىات أساتا

تعزيز اظتعارؼ اظتسبقة عن الدمج عموما وعن ذوي إكتابية و بالتايل فيسهم اظترشد النفسي يف  األقساـ العادية

االحتياجات اطتاصة خصوصا من خبلؿ حصص توعوية تتطرؽ إىل موضوع ذوي االحتياجات اطتاصة من 

ية )نظرية( وميدانية من خبلؿ عرض حاالت فيديو.حاالت ذوي اإلحتياجات اطتاصة وديفية الناحية اظتعارف

تدريسها ودغتها يف أقساـ العادية باإلضافة إىل أساليب اضتوار واظتناقشة اليت نتكن أف تدور يف جلسات 

 .إرشادية توعوية

 تقول:نتائج الفرضية الجزئية الثانية التي  عرض-ب

اتجاىات أساتذة التعليم ( في 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-
تعزى  االبتدائي بالمدرسة الجزائرية نحو دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العادية

 لمتغير الجنس.

 ولتحقق من ىدا الفرض قاـ الباحتاف بتطبيق اختبار)ت(.
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 ( يبين الفروق بين اتجاىات األساتذة تعزى لمتغير الجنس18) جدول رقم

االؿتراؼ  اظتتوسط العينة  اصتنس 
 اظتعياري

متوسط 
اطتطء 
 اظتعياري 

 قيمة
 ؼ

 قيمة
 ت
 

 درجة 
 اضترية

 القيمة 
 االحتمالية

Sig     

 مستوى 
 الداللة
0.05 

 1.124 2.77 6.79 95.83 6 الذدور
 

 غَت 0.29 58 0.68
  1.30 9.56 93.07 54 اإلناث  دالة

 

( والفرؽ 93.07( واف متوسط اإلناث )95.83( تبُت لنا أف متوسط الذدور )18من خبلؿ اصتدوؿ )

أدرب  وىي( 0.29تساوي ) ة( والقيمة االحتمالي0.68مة "ت" )(، وبلغت قي2.76اظتتوسطي للعينتُت ىو )

 (.0.05من مستوى الداللة )

 الجزئية الثالثة التي تقول: عرض نتائج الفرضية-ج

اتجاىات أساتذة التعليم ( في 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )- 

تعزى  االبتدائي بالمدرسة الجزائرية نحو دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العادية

بيق اختبار حتليل التباين األحادي الذي ىو موضح ولتحقق من ىذه الفرضية مت تط .لمتغير المؤىل العلمي

 .يف اصتدوؿ التايل
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 .( يمتل نتائج تحليل التباين األحادي االتجاىات األساتذة تعزى لمؤىل العلمي19جدول رقم )

                القيمة االحتمالية 
sig 

 قيمة 
 "ؼ"

متوسط 
 اظتربعات

  درجات اضترية غتموع اظتربعات

0.76 0.39 
 
 

 بُت اجملموعات 103.501 3 34.500

89.503 56 5012.149 
داخل 

 اجملموعات
 اجملموع 5115.650 59 
( 149.5012( وخارج اجملموعات )501.103تبُت من خبلؿ اصتدوؿ أف درجة اضترية بُت اجملموعات )

( 59( واجملموع )56اجملموعات )( وداخل 3( أما غتموع اظتربعات بُت اجملموعات )5115.650واجملموع )
( أما قيمة "ؼ" فهي 503.89( وداخل اجملموعات )500.34ومتوسط اظتربعات بُت اجملموعات )

 (.0.05أدرب من مستوى الداللة ) وىي sig (0.76) ( والقيمة االحتمالية0.39)

  التي تقول: رابعةرض نتائج الفرضية الجزئية الع-د

التعليم اتجاىات أساتذة ( في 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد-

تعزى  ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العاديةالتالميذ من دمج  االبتدائي بالمدرسة الجزائرية نحو

ىو موضح يف ولتحقق من ىذه الفرضية مت تطبيق اختبار حتليل التباين األحادي الذي  سنوات الخبرة.لمتغير 

 .اصتدوؿ التايل
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 .( يمتل نتائج تحليل التباين األحادي االتجاىات األساتذة تعزى لسنوات الخبرة20جدول )

القيمة 
االحتمالية    

sig 

متوسط  قيمة ؼ
 اظتربعات

  درجات اضترية غتموع اظتربعات

0.06 2.39 
 
 
 

 بُت اجملموعات 757,062 4 189.266

79.247 55 4358.588 
داخل 

 اجملموعات
 اجملموع 5115.650 59 

( 5115,650( وداخل اجملموعات )757,062تبُت من خبلؿ اصتدوؿ أف درجة اضترية بُت اجملموعات )
( 59( واجملموع )56( وداخل اجملموعات )3( أما غتموع اظتربعات بُت اجملموعات )5115.650واجملموع )

قيمة "ؼ" فهي  أما( 79,247( وداخل اجملموعات )189.266ومتوسط اظتربعات بُت اجملموعات )
 (.0.05أدرب من مستوى الداللة ) وىي sig (0.06) ( والقيمة االحتمالية2.39)

 :خالصة

اجتاىات أساتذة التعليم دور اظترشد النفسي يف تعديل  تطرقنا يف ىذا اظتبحث عرض نتائج الدراسة اليت بعنواف
ويف اظتبحث  اصتزائرية ؿتو دمج التبلميذ من ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العاديةاالبتدائي باظتدرسة 

 اظتوايل نقـو مبناقشة النتائج يف ضوء فرضيات البحث.
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 السادس المبحث

 مناقشة النتائج 
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 :تمهيد

مناقشة فرضيات  بحثىذا اظتيتم يف  لدراسة األساسية،ا قاظتنهجية، وتطبيبعد التطرؽ إلجراءات الدراسة 

 نبدأ مبناقشة الفرضية العامة. فالدراسة، واآل

 مناقشة النتائج الدراسة:

 :نتائج الفرضية العامة-1

دمج  نحو سلبية اتجاىاتلمدرسة الجزائرية التعليم االبتدائي باأساتذة  كيمل بالفرضية:تذدَت 

 .العاديةذوي االحتياجات الخاصة في األقسام من  المتمدرسين

( ومبا 63( ومن خبلؿ اظتتوسط النظري الذي يساوي )17من خبلؿ النتائج اظتتحصل عليها يف اصتدوؿ رقم )

( فنقوؿ أف اجتاىات األساتذة ؿتو دمج ذوي االحتياجات اطتاصة إكتابية 93.35أف اظتتوسط اصتدوؿ ىو )

( واليت دانت نتائج ىذه الدراسة إكتابية حوؿ فكرة الدمج 2004) بييرونتيجة ىذه الدراسة تتفق مع دراسة 

( اليت 2009) الطاىرمن قبل األساتذة دما ىناؾ دذل  ىناؾ دراس أخرى تتفق مع دراستنا وىي دراسة 

توصلت إىل أف اجتاىات األساتذة إكتابية وىناؾ دراسات أخرى تعارضت مع دراستنا ونددر منها دراسة 

وصلت نتائج ىذه الدراسة إىل أف اجتاىات األساتذة سلبية ؿتو دمج ذوي االحتياجات ( وت2005) دوبكس

( اليت 1978) بركاتاطتاصة يف اظتدارس العادية دما يوجد دراسة أخرى تعارضت مع دراستنا وىي دراسة 

عترب توصلت إىل أف اجتاىات األساتذة ؿتو دمج ذوي االحتياجات اطتاصة يف اظتدارس العادية سلبية، وي

الباحتاف ىذه النتيجة منطقية ومقبولة يف نظر الباحتُت دوف البيئة االجتماعية تقدر العمل االجتماعي 

التطوعي، باإلضافة إىل انو مرتبط مبفاىيم عديدة متل الكـر ودعم فئة ذوي االحتياجات اطتاصة ومن خبلؿ 

فرض البحت الذي  رفضوى الداللة فإننا نادرب من مست sigالنتائج احملصل عليها ومبا أف قيمة االحتمالية 
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من  المتمدرسيندمج  نحو لمدرسة الجزائرية إتجاىات سلبيةالتعليم االبتدائي باأساتذة  يملك يقوؿ

 . تحققت  م الفرض الصفري وبالتايل فرضيتنا قبلون ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العادية

 نتائج الفرضيات الجزئية:

  الجزئية األولى:نتائج الفرضية 

م االبتدائي يلعب المرشد النفسي دورا إيجابيا في تعديل اتجاىات أساتذة التعلي تذدَت بالفرضية:

 .ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العاديةالمتمدرسين من دمج  بالمدرسة الجزائرية نحو

اظتتمدرسُت دمج  باظتدرسة اصتزائرية ؿتو االبتدائيأساتذة التعليم  اجتاىاتالدراسة اظتيدانية تبُت أف  بعد إجراء 

بتعزيز اإلجتاىات ودعمنا اظتعارؼ من  وبذل  فقمناإكتابية  ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العاديةمن 

 طرؼ اظترشد النفسي وتقبل أدثر لذوي اإلحتياجات اطتاصة يف حالة وجودىا يف اظتدارس.

 الثانية:نتائج الفرضية الجزئية 

اتجاىات أساتذة التعليم االبتدائي بالمدرسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  تذدَت بالفرضية:

 تعزى لمتغير الجنس. الجزائرية نحو دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العادية

(أي أدرب 0.29) sig( نقوؿ أف القيمة االحتمالية 18من خبلؿ النتائج احملصل عليها يف اصتدوؿ رقم ) -

اجتاىات أساتذة ؿتو يف  فنقوؿ انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة من مستوى الداللة

العديد من الدراسات ونذدر منها  تعزى ظتتغَت اصتنس وىذه النتائج تتفق معدمج ذوي االحتياجات اطتاصة 

( اليت أظهرت نتائجها انو ال توجد فروؽ يف اجتاىات األساتذة التعليم االبتدائي ؿتو 2005) ابوسحقدراسة 

 حبايب وأخرونل  اتفقت نتائج دراستنا مع دراسة ذ، وددمج ذوي االحتياجات اطتاصة تعزى ظتتغَت اصتنس
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ؽ ذات داللة إحصائية يف االجتاىات بُت األساتذة تعزى ظتتغَت ( وأظهرت النتائج عدـ وجود فرو 2008)

ات ذاللة ( وأظهرت النتائج أف ىناؾ فروؽ ذ2009) الطاىريف حُت تتعارض ىذه النتائج مع دراسة  اصتنس،

دانت ىذه الفروؽ لصاحل اإلناث، حيت يعتقد الباحتاف أف ذل  يعود لكوف األنثى إحصائية ظتتغَت اصتنس و 

أدًت رأفة ورزتة يف التعامل مع ذوي االحتياجات اطتاصة من الذدور، يرى الباحتاف أف ىذه النتيجة مقبولة 

قبل ذوي ومنطقية وذل  حسب الثقافة السائدة يف غتتمعنا بشكل عاـ واليت تؤمن هبا وتدعو إىل ضرورة ت

االحتياجات اطتاصة يف دافة اجملبلت وال سيما اجملاؿ التعليمي ألف التعليم دذل  حق من حقوؽ ذوي 

ادرب من مستوى الداللة  sigاالحتياجات اطتاصة ومن خبلؿ النتائج احملصل عليها ومبا اف قيمة االحتمالية 

اتجاىات أساتذة التعليم ية في ال توجد فروق ذات داللة إحصائفإننا نقبل فرض البحت الذي يقوؿ 

تعزى  االبتدائي بالمدرسة الجزائرية نحو دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العادية

 .ونرفض الفرض الصفري وبالتايل فرضيتنا حتققتلمتغير الجنس 

 نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:

اتجاىات أساتذة التعليم االبتدائي بالمدرسة ة في ال توجد فروق ذات داللة إحصائي تذدَت بالفرضية:

تعزى لمتغير المؤىل  الجزائرية نحو دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العادية

 العلمي.

( وىي ادرب من مستوى 0.39( أف "ؼ" بلغت )19من خبلؿ النتائج اظتتحصل عليها يف اصتدوؿ رقم )

( وعليو نستخلص انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف 0.74)  sig االحتماليةالداللة والقيمة 

اجتاىات أساتذة التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتو دمج التبلميذ من ذوي االحتياجات اطتاصة يف 

( 2005) حبايب و  أخرونتعزى ظتتغَت اظتؤىل العلمي وتتوافق ىذه النتيجة مع دراسة  األقساـ العادية
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وأظهرت النتيجة على انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية الجتاىات األساتذة ؿتو دمج ذوي االحتياجات 

( وأظهرت النتيجة 2005) ابوسحقدما تعارضت نتائج دراستنا مع دراسة   اطتاصة تعزى للمؤىل العلمي،

االحتياجات اطتاصة تعزى للمؤىل انو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية الجتاىات األساتذة ؿتو دمج ذوي 

( وأشارت نتائج ىذه 2009) الدبابنة والحسنالعلمي، وىذه الفروؽ لصاحل البكالوريوس، وددل  دراسة 

الدراسة إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية الجتاىات األساتذة ؿتو دمج ذوي االحتياجات اطتاصة تعزى 

ادرب من مستوى الداللة فإننا  sigا ومبا أف قيمة االحتمالية للمؤىل العلمي ومن خبلؿ النتائج احملصل عليه

اتجاىات أساتذة التعليم االبتدائي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نقبل فرض البحت الذي يقوؿ 

تعزى لمتغير  بالمدرسة الجزائرية نحو دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العادية

 .ونرفض الفرض الصفري وبالتايل فرضيتنا حتققتالمؤىل العلمي 

 نتائج الفرضية الجزئية الرابعة:

اتجاىات أساتذة التعليم االبتدائي بالمدرسة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تذدَت بالفرضية:

 تعزى لمتغير الخبرة. الجزائرية نحو دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام العادية

( وىي أدرب من مستوى 2.39( أف قيمة "ؼ" بلغت )20من خبلؿ النتائج اظتتحصل عليها يف اصتدوؿ رقم )

( وىي أدرب من مستوى الداللة ومنو نستخلص انو ال توجد فروؽ 0.06) sigالداللة والقيمة االحتمالية 

ؿتو دمج التبلميذ من ذوي  اجتاىات أساتذة التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائريةذات داللة إحصائية يف 

القريوني تعزى ظتتغَت اطتربة ونتائج ىذه الدراسة تتفق مع دراسة  االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العادية

( ونصت ىذه الدراسة على عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية الجتاىات األساتذة 2008) وآخرون

( اليت توصلت على انو ال 2005) حبايب وأخرونل  اتفقت دراستنا مع دراسة ذدتعزى لسنوات اطتربة ، و 
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يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية الجتاىات األساتذة ؿتو دمج ذوي االحتياجات اطتاصة تعزى لسنوات 

( اليت أظهرت فروؽ لصاحل فئة ادًت من 2009) طاىراطتربة، ولكن ددل  تتعارض نتائج دراستنا مع دراسة 

ادرب من مستوى الداللة فكننا  sigات، ومن خبلؿ النتائج احملصل عليها ومبا أف قيمة االحتمالية سنو  10

اتجاىات أساتذة التعليم االبتدائي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في نقبل فرض البحت الذي يقوؿ 

تعزى لمتغير  عاديةبالمدرسة الجزائرية نحو دمج التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة في األقسام ال

 .ونرفض الفرض الصفري وبالتايل فرضيتنا حتققت الخبرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 خاتمة البحث

موضوع يف غاية األقتية الذي يتمثل فقد تناولنا  التطبيقي و النظري جبانبيها إليها تطرقنا دراستنا اليت خبلؿ من
التبلميذ من دمج  االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتوالتعليم أساتذة  اجتاىاتيف دور اظترشد النفسي يف تعديل 

فكصبح موضوع ىاما بالنسبة للتعليم اصتزائري وذل  عن طريق  ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العادية
ولكن ىذا القرار دانت فيو إختبلؼ  ذوي االحتياجات اطتاصة التبلميذمج دإصدار مناشَت وزارية تنص عن 

 ذة بُت مؤيد ومعارض للدمج.يف إجتاىات األسات

 : التالية النتائج إىل توصلناالدراسة  ىذه خبلؿ ومن

ذوي االحتياجات اطتاصة يف التبلميذ من دمج  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتوأساتذة  اجتاىاتتكوف 
 .إكتابيةاألقساـ العادية 

دمج  م االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتوة التعليذجتاىات أساتايلعبو اظترشد النفسي يف تعديل  الذي دورال-
 إكتابيا. ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العاديةالتبلميذ من 

التبلميذ دمج  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتواجتاىات أساتذة التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف -
 ظتتغَت اصتنس. تعزى العاديةذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ من 

التبلميذ دمج  التعليم االبتدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتواجتاىات أساتذة التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف  -
 تعزى ظتتغَت اظتؤىل العلمي. ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العاديةمن 

التبلميذ دمج  تدائي باظتدرسة اصتزائرية ؿتوالتعليم االباجتاىات أساتذة  يفالتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية -
 تعزى ظتتغَت اطتربة ذوي االحتياجات اطتاصة يف األقساـ العاديةمن 
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 :إقتراحاتتوصيات و 

 متمدرسُت من ذوي اإلحتياجات اطتاصة مع نهتعبمم تدرييب وخربات مبساقات العادي اظتعلم وتكىيل إعداد-

 .انمختهفت قذراتهم تىمي ووشبطبث بىاجببث اطتاصة متمدرسُت من ذوي اإلحتياجات تكهيف-

 .دمج واكتابيات فوائد إلظهار  اجملتمع يف توعوية حبمبلت القياـ-

 حبنت ألحسه نهىصىل األسبتذةو متمدرسُت من ذوي اإلحتياجات اطتاصة مهمت تسهم انتي انذراسيت انبيئت تىفيز -

 .الدمج مه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 قائمة المراجع

 بالمرحلة "االتجاىات الوالدية في التنشئة كما يدركها الطالب(: 2009ػترز،علي سعد فايز .)أؿ -1

 جبامعة النفس علم يف ماجسًت مذدرة "،الذات بمفهوم عالقتها و المقدسة بالعامة الثانوية و المتوسطة

 .السعودية

(."اتجاىات اسر األطفال ذوي اإلعاقة السعوديين المقيمين في 2014الزارع، نايف بن عابد.)-2
جامعة اظتل  عبد :(3اجمللة الدولية الًتبوية اظتتخصصة،غتلد)األردن نحو دمج أطفالهم في المدارس العادية"

 .العزيز

 لشؤوف العامة اعتيئة:مصر األوىل، طبعة" التربية و النفس علم معجم(. "1984) .العزيز السيد، عبد-3

 .األمَتية اظتطابع

 الصفوف في المعاقين الطلبة دمج حول المعلمين " اتجاىات(. 2010الصامدي، علي ػتمد علي.)-4
 ،ؽتلكة العربية السعودية:جامعة اضتدود الشمالية.عرعر" محافظة في الطلبة العاديين مع األولى الثالثة

 :مكتبة ىراء الشرؽ.،القاىرةعلم النفس االجتماعي"(."2000العيد، إبراىيم)-5

 و للطباعة دار ىومة : اصتزائر ، ""الوجيز في علم النفس االجتماعي(.2012.) الرزتن الوايف،عبد-6

 .التوزيع و النشر

 دار اظتسَتة:طبعة األوىل،األردف"،(:"سيكولوجية الدم في الطفولة المبكرة2009بطرس، حافظ بطرس.)-7
 للنشر و التوزيع و الطباعة.

ملتقى  (."واقع تجربة اإلدماج المدرسي في الجزائر اإلعاقة السمعية نمودجا"2012نتينة.)بوسبتة، -8
 الثاين عشر للجمعية اطتليجية لئلعاقة:مسقط.



41 
 

جامعة النجاح : نابلساتجاىات المدراء في دمج المعاقين حركيا،(. 2005حبايب، علي حسن.)-9
 .الوطنية

"،)د.ط(: "سـيكولوجية االتجاىـات، عبد اظتنعم. ) د س( .خليفة ،عبد اللطيف ػتمد. شػحاتة ػتمػود-10

 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 

 الفكر القاىرة:دار "،(وتطبيقاتو االجتماعي)أسسو النفس علم(. "1999) العابدين. درويش، زين-11

  .العريب

أدادنتية الدراسات (."الدمج المدرسي للمعاق سمعيا التجربة الجزائرية"2013رداب،أنيسة.)-12
 االجتماعية و اإلنسانية: جامعة حسيبة بن بوعلي شلف.

  .الكتب علم :القاىرة خامسة، طبعة ،االجتماعي" النفس "علم (.1984السبلـ .) عبد زىراف ،حامد-13

 الصحية"،النفســية وعلــم الــنفس االجتمــاعي والتربية  الصــحةصػػاحل ،أزتػػد ػتمػػد حسػػن .)د س(. "-14

 ، ، )د ط( ،اإلسكندرية: مردز اإلسكندرية للكتاب.2ج 

، ) د ، ط  "الســلوك االجتمــاعي ودينامياتــو محاولــة تفـــسيرية"(. 2003غتػػدي، أزتػػد عبػػد اهلل. )-15

 (، اإلسكندرية: دار اظتعرفة اصتامعية.

 التالميذ اتجاىات في التعليمية لألىداف المسبقة المعرفة "أثر: (2002).العزيز عبد الدين، ػتي-16

 جبامعة ، اظتاجسًت شهادة لنيل خترج مذدرة "،الدراسي تحصيلهم و الحياة و الطبيعية العلوم مادة نحو

 .اصتزائر

 ،)د ط (،بغداد: بيت اضتكمة  علم النفس االجتماعي( . 1989يعقوب ،أماؿ أزتد .)-17
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 ( طلب تسهيل مهمة1الملحق رقم)
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 إلجراء التربص الميداني ص( ترخي2الملحق رقم)
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 المقدمة للمحكمين االستمارة( 3الملحق رقم )

 جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس مستغانم

 واإلنسانٌةكلٌة العلوم االجتماعٌة 

 قسم العلوم االجتماعٌة

 شعبة علم النفس

 

 

 استمارة تحكيم استبيان االتجاهات

 

لنٌل شهادة ماستر فً علم النفس  إطار إجراء دراسة مٌدانٌة ألجل تحضٌر مذكرة تخرج فً

تجاهات أساتذة التعلٌم ا وتقوٌم تحت عنوان "دور المرشد النفسً فً تعدٌل هتوجٌإرشاد, 

 "ببعض المدارس العادٌة بوالٌة مستغانم دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة اإلبتدائً نحو

التعلٌم معرفة اتجاهات أساتذة سٌدتً هدا االستبٌان المخصص لنعرض علٌكم سٌدي 

بإبداء رأٌكم السدٌد  سٌادتكم التكرممن  لذا نرجو دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة اإلبتدائً نحو

, ومدى انتماء كل مناسبةأو غٌر  ت مناسبةومقترحاتكم بشأن فقرات االستبٌان فٌما إذا كان

خدمتها له, وبنائها اللغوي, وأي اقتراحات أو تعدٌالت عبارة إلى المحور المخصص لها و

 اث هذي االستببوت  تتبع سهم رببعيعهمب بأن فقز ,ترونها مناسبة لتحقٌق أهداف الدراسة

 (.,ال أوافق بشذةاإلجببت )أوافق بشذة,أوافق,ال أوافق

 بارك هللا فٌكم., وهذا وتقبلوا منا جزٌل الشكر واالمتنان

 

 األستاذة المشرفة:                                                             الطالبٌن:        

 عامر مصفح عبد الحق                                                     د.عالق كرٌمة

 بلعٌاشً حفصة
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 تحكيم استبيان االتجاهات

 

 عنوان المذكرة:-

دمج ذوي  تجاهات أساتذة التعلٌم اإلبتدائً نحوا دور المرشد النفسً فً تعدٌل
 ببعض المدارس العادٌة بوالٌة مستغانم. االحتٌاجات الخاصة

 اإلشكالٌة:-

تلعب اتجاهات األساتذة دورا هاما فً تحدٌد نجاح عملٌة الدمج حٌت ٌعتبرون العنصر 
ن قبل األساتذة ت اٌجابٌة وسلبٌة مالرئٌسً فً هده العملٌة. فقد كانت هناك دائما اتجاها

 من هنا نطرح اإلشكال التالً:اتجاه الدمج,و

ما هً اتجاهات أساتذة التعلٌم االبتدائً بالمدرسة الجزائرٌة نحو دمج التالمٌذ من ذوي 
 االحتٌاجات الخاصة فً األقسام العادٌة ؟

  طرح التساؤالت:-
متغٌر الجنس على اتجاهات أساتذة التعلٌم االبتدائً بالمدرسة الجزائرٌة  ما مدى تأثٌر-

 نحو دمج التالمٌذ من ذوي االحتٌاجات الخاصة فً األقسام العادٌة ؟

اتجاهات أساتذة التعلٌم االبتدائً بالمدرسة المؤهل العلمً على  تأثٌر متغٌرما مدى  -
 الخاصة فً األقسام العادٌة ؟ الجزائرٌة نحو دمج التالمٌذ من ذوي االحتٌاجات

على اتجاهات أساتذة التعلٌم االبتدائً بالمدرسة الجزائرٌة ما مدى تأثٌر متغٌر الخبرة  -
 نحو دمج التالمٌذ من ذوي االحتٌاجات الخاصة فً األقسام العادٌة ؟

م االبتدائً بالمدرسة أي دور ٌلعبه المرشد النفسً فً تعدٌل اتجاهات أساتذة التعلٌ-
 ؟لجزائرٌة نحو دمج التالمٌذ من ذوي االحتٌاجات الخاصة فً األقسام العادٌةا

 فرضٌات:-

م االبتدائً بالمدرسة الدور الذي ٌلعبه المرشد النفسً فً تعدٌل اتجاهات أساتذة التعلٌ-
 .سلبٌةلخاصة فً األقسام العادٌة الجزائرٌة نحو دمج التالمٌذ من ذوي االحتٌاجات ا

اتجاهات أساتذة التعلٌم االبتدائً بالمدرسة ت داللة إحصائٌة فً التوجد فروق ذا-
تعزى  الجزائرٌة نحو دمج التالمٌذ من ذوي االحتٌاجات الخاصة فً األقسام العادٌة

 لمتغٌر الجنس.

اتجاهات أساتذة التعلٌم االبتدائً بالمدرسة التوجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً  -
تعزى  ن ذوي االحتٌاجات الخاصة فً األقسام العادٌةالجزائرٌة نحو دمج التالمٌذ م

 لمتغٌر المؤهل العلمً.
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اتجاهات أساتذة التعلٌم االبتدائً بالمدرسة التوجد فروق ذات داللة إحصائٌة فً -
تعزى  الجزائرٌة نحو دمج التالمٌذ من ذوي االحتٌاجات الخاصة فً األقسام العادٌة

 لمتغٌر الخبرة
 تعريف األبعاد:

رفض األساتذة لعملٌة دمج ذوي عً:ٌدرس هذا البعد ما مدى تقبل والبعد االجتما-

العمل على تفاعل التلمٌذ المدمج لٌكون عضو جات الخاصة فً األقسام العادٌة واالحتٌا

 فعال فً القسم.

االطمئنان النفسً دى اهتمام األساتذة باالستقرار والبعد النفسً:ٌدرس هذا البعد ما م-

 من ذوي االحتٌاجات الخاصة المدمج.للتلمٌذ 

وي االحتٌاجات البعد األكادٌمً:ٌدرس هذا البعد ما مدى إشراك األساتذة للتالمٌذ ذ-

 تقدٌم لهم الفرص فً النشاطات لتنمٌة قدراتهم المختلفة.الخاصة فً القسم و
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 جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس مستغانم

 كلٌة العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة

 العلوم االجتماعٌة قسم

 شعبة علم النفس

 

 

 

 

 السٌد)ة( المحترم)ة(

 السالم علٌكم و رحمة هللا تعالى و بركاته

لنٌل شهادة ماستر فً علم  فً إطار إجراء دراسة مٌدانٌة ألجل تحضٌر مذكرة تخرج

تجاهات ا دور المرشد النفسً فً تعدٌل النفس إرشاد,توجٌه و تقوٌم تحت عنوان "

ببعض المدارس العادٌة  دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة لٌم اإلبتدائً نحوأساتذة التع

تم تصمٌم هدا االستبٌان لٌتم   , وحتى نتمكن من إجراء هده الدراسة"بوالٌة مستغانم

تعبئته من قبل أساتذة التعلٌم االبتدائً,و لما تتمتعون به من خبرات تعلٌمٌة نرجو التكرم 

ن من وجهة نظركم الشخصٌة وحسب ترتٌب اإلجابات المبٌنة بتعبئة الفقرات لهدا االستبٌا

علما بان إجاباتكم ستعامل بسرٌة تامة ولغاٌة البحث العلمً فقط.شاكرٌن ومقدرٌن حسن 

 تعاونكم واهتمامكم.

 

 

 

 و اقبلوا منا فائق االحترام و التقدٌر
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 بٌانات شخصٌة:أوال:

 طبق علٌك:( فً المكان المناسب وفق ما ٌنxٌرجى وضع إشارة)

 )   ( أنثى             (    )ذكر         الجنس:- 

السنة الثالثة ثانوي )   (   بكالورٌا )   (   لٌسانس)   (   ماستر )   (   المؤهل العلمي: -

 ماجٌستر)   (

سنوات )   (  01إلى  6سنوات )   ( من 5(  سنوات )   5أقل من سنوات الخبرة:  -

 سنة فأكثر )   (  06سنة )   (   من  05إلى  00من 

 

دمج ذوي االحتٌاجات  تجاهات أساتذة التعلٌم اإلبتدائً نحوال االستبٌان المخصص ثانيا:

 ببعض المدارس العادٌة بوالٌة مستغانم. الخاصة
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 المقدمة للمحكميناالستمارة  (يمثل 4الملحق)
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غٌر  مناسب الفقرات البعد
 مناسب

 البدٌل
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البعد 
 االجتماعً

عملٌة دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
تقدم لهم فرصة التفاعل االجتماعً مع 

 التالمٌذ العادٌٌن. 
عملٌة الدمج على مقابلة الفروق تؤدي  -

الفردٌة على مقابلة الفروق الفردٌة 
 االجتماعٌة بٌن تالمٌذ.

ٌعمل دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
 إلى إكسابهم مهارات اجتماعٌة جدٌدة. 

تنمً عملٌة الدمج لدى ذوي  -
االحتٌاجات الخاصة طرق االتصال 

 وتفاعل إٌجابٌة مع اآلخرٌن.
االحتٌاجات الخاصة عملٌة دمج ذوي  -

مع التالمٌذ العادٌٌن تنمً فً تكوٌن 
 صداقات بٌنهم.

عملٌة الدمج تشعر التالمٌذ ذوي  -
االحتٌاجات الخاصة بالمساواة 

 االجتماعٌة مع األسوٌاء.
ٌؤدي تعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة  -

فً المدارس العادٌة إلى عزلتهم من 
 المجتمع.

الخاصة ٌعدل دمج ذوي االحتٌاجات  -
 اتجاهات المعلمٌن نحوهم.

ٌفضل إبقاء تالمٌذ ذوي االحتٌاجات  -
 الخاصة فً المؤسسات الخاصة. 

ال ٌستطٌع تالمٌذ ذوي االحتٌاجات  -
الخاصة إقامة عالقات اجتماعٌة مع 

 العادٌٌن.
ٌزٌد عزل تالمٌذ ذوي االحتٌاجات  -

الخاصة فً المؤسسات الخاصة شعورهم 
 باألمل واالستقرار.

ٌشعر ذوي احتٌاجات الخاصة بالخجل  -
 الشدٌد داخل المدرسة العادٌة.

ٌكون التفاعل إٌجابٌا ذوي االحتٌاجات  -
 الخاصة تماما كما التالمٌذ العادٌٌن.
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 غٌر مناسب الفقرات البعد
  مناسب      

 البدٌل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

البعد 
 النفسً

عملٌة الدمج تتٌح فرص لذوي  -
االحتٌاجات الخاصة للتعبٌر عن أنفسهم 

 أمام زمالئهم العادٌٌن.
دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة ٌشبع  -

 رغباتهم ومٌولهم )االنتماء التقبل(
دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة ٌضمن  -

 االستقرار واالطمئنان النفسً. 
دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة مع  -

التالمٌذ العادٌٌن ٌؤدي إلى إقامة وتحقٌق 
 التكٌف النفسً.

دمج تالمٌذ ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
ٌزٌد من نقد طلبة العادٌٌن لهم وٌشعرهم 

 بالضعف والنقص.
ٌزٌد دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -

 من شعورهم بأنهم قادرون على العطاء. 
ٌساعد الدمج لذوي االحتٌاجات  -

جهة اإلحباطات التً الخاصة على موا
 تصادفهم.

ٌنمً دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
 مع تالمٌذ عادٌٌن ثقتهم فً أنفسهم.

ٌزٌد دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
 من شعورهم بالحساسٌة نحو اآلخرٌن.

ٌؤثر وضع التالمٌذ ذوي االحتٌاجات  -
الخاصة مع تالمٌذ العادٌٌن على الصف 

 ككل.
أتعامل مع ذوي االحتٌاجات الخاصة  -

بنفس الطرٌقة التً أتعامل بها مع 
 العادٌن. 

أتفهم الوضعٌات النفسٌة التً ٌمكن أن  -
تحدتها اإلعاقة على التالمٌذ من ذوي 

 االحتٌاجات الخاصة.
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غٌر  مناسب الفقرات البعد
 مناسب

 البدٌل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البعد 
 االكادٌمً

ٌفضل تكلٌف تالمٌذ ذوي االحتٌاجات  -
الخاصة بواجبات ونشاطات تنمً قدراتهم 

 المختلفة.
على األستاذ تقدٌم تقارٌر منظمة لإلدارة  -

وأولٌاء األمور حول تطور مهارات 
تالمٌذ ذوي االحتٌاجات الخاصة فً 

 المدرسة.
ذوي االحتٌاجات  أرى أن وجود تالمٌذ -

الخاصة فً مدرسته مع توفر متخصص 
 هو أفضل بدٌل لهم.

تنمً عملٌة دمج تالمٌذ ذوي  -
االحتٌاجات الخاصة فً مدارس عادٌة 

 تعلم تعاونً بٌنهم.
من أفضل تعدٌل المنهج التعلٌمً بها  -

ٌسمح التالمٌذ ذوي االحتٌاجات الخاصة 
 باالستمرار فً التعلٌم االبتدائً.

ٌعتبر الدمج من أفضل الحلول لمواجهة  -
المشكالت التربوٌة لدى تالمٌذ ذوي 

 االحتٌاجات الخاصة.
وجود ذوي االحتٌاجات الخاصة مع  -

تالمٌذ عادٌٌن فً مدرسة واحدة ٌثري 
 العملٌة التعلٌمٌة

ٌفضل دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
 فً التعلٌم منذ السنوات األولى باالبتدائٌة 

ذوي االحتٌاجات الخاصة بنفس ٌتعلم  -
 الطرٌقة التً ٌتعلم بها زمالءهم العادٌون.

ٌحتاج األستاذ إلى تكوٌن خاص لتعلٌم  -
 ذوي االحتٌاجات الخاصة.

 البرامج المعدة من قبل وزارة التربٌة  -
 ال تتناسب مع ذوي االحتٌاجات الخاصة.

ذوي االحتٌاجات الخاصة لهم الحق فً  -
 لمدارس العادٌة.تلقً التعلٌم فً ا

ٌؤدي دمج تالمٌذ ذوي االحتٌاجات  -
الخاصة إلى إعطائهم نفس الفرصة 

 المتاحة للتالمٌذ العادٌن.
ذوي االحتٌاجات الخاصة ٌطورون  -

 مهاراتهم التربوٌة بشكل أفضل عند دمجهم.
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 ين:_أسماء السادة المحكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة العلمٌة مكان العمل المهنة اسم المحكم الرقم
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 ( شكل اإلستمارة بعد تقدٌمها للمحكمٌن:1الملحق رقم )
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غٌر  مناسب الفقرات البعد
 مناسب

 البدٌل
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البعد 
 االجتماعً

عملٌة دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
تقدم لهم فرصة التفاعل االجتماعً مع 

 التالمٌذ العادٌٌن. 
تؤدي عملٌة الدمج على مقابلة الفروق  -

الفردٌة على مقابلة الفروق الفردٌة 
 االجتماعٌة بٌن تالمٌذ.

ٌعمل دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة إلى  -
 ٌدة. إكسابهم مهارات اجتماعٌة جد

تنمً عملٌة الدمج لدى ذوي االحتٌاجات  -
الخاصة طرق االتصال وتفاعل إٌجابٌة مع 

 اآلخرٌن.

عملٌة دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
مع التالمٌذ العادٌٌن تنمً فٌهم تكوٌن 

  صداقات بٌنهم
عملٌة الدمج تشعر التالمٌذ ذوي  -

االحتٌاجات الخاصة بالمساواة االجتماعٌة 
 ء.مع األسوٌا

ٌؤدي تعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
فً المدارس العادٌة إلى عزلتهم من 

 المجتمع.
ٌعدل دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -

 اتجاهات المعلمٌن نحوهم.
ٌفضل إبقاء تالمٌذ ذوي االحتٌاجات  -

 الخاصة فً المؤسسات الخاصة. 
ال ٌستطٌع تالمٌذ ذوي االحتٌاجات  -

تماعٌة مع الخاصة إقامة عالقات اج
 العادٌٌن.

ٌزٌد عزل تالمٌذ ذوي االحتٌاجات  -
الخاصة فً المؤسسات الخاصة شعورهم 

 باألمل واالستقرار.
ٌشعر ذوي احتٌاجات الخاصة بالخجل  -

 الشدٌد داخل المدرسة العادٌة.
ٌكون التفاعل إٌجابٌا ذوي االحتٌاجات  -

 الخاصة تماما كما التالمٌذ العادٌٌن.

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     



54 
 

 غٌر مناسب الفقرات البعد
  مناسب      

 البدٌل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

البعد 
 النفسً

عملٌة الدمج تتٌح فرص لذوي  -
االحتٌاجات الخاصة للتعبٌر عن أنفسهم 

 .أمام زمالئهم العادٌٌن
 ٌشبع دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة -

 رغباتهم ومٌولهم )االنتماء التقبل(
دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة ٌضمن  -

  .االستقرار واالطمئنان النفسً
دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة مع  -

التالمٌذ العادٌٌن ٌؤدي إلى إقامة وتحقٌق 
 .تكٌف النفسًال
دمج تالمٌذ ذوي االحتٌاجات الخاصة  -

 ٌزٌد من نقد طلبة العادٌٌن لهم وٌشعرهم
 .بالضعف والنقص

ٌزٌد دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
  .من شعورهم بأنهم قادرون على العطاء

ٌساعد الدمج لذوي االحتٌاجات  -
الخاصة على مواجهة اإلحباطات التً 

 .تصادفهم
ٌنمً دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -

 .مع تالمٌذ عادٌٌن ثقتهم فً أنفسهم
ٌزٌد دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -

 اآلخرٌن.من شعورهم بالحساسٌة نحو 
ٌؤثر وضع التالمٌذ ذوي االحتٌاجات  -

الخاصة مع تالمٌذ العادٌٌن على الصف 
 .ككل

أتعامل مع ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
بنفس الطرٌقة التً أتعامل بها مع 

  .العادٌن
أتفهم الوضعٌات النفسٌة التً ٌمكن أن  -
وي ذحدتها اإلعاقة على التالمٌذ من ت

 االحتٌاجات الخاصة.
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غٌر  مناسب الفقرات البعد
 مناسب

 البدٌل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البعد 
 االكادٌمً

 االحتٌاجات ذوي تالمٌذ تكلٌف ٌفضل -
 قدراتهم تنمً ونشاطات بواجبات الخاصة
 .المختلفة

على األستاذ تقدٌم عرض حال لإلدارة  -
وأولٌاء األمور حول تطور مهارات 
تالمٌذ ذوي االحتٌاجات الخاصة فً 

 المدرسة.
 االحتٌاجات ذوي تالمٌذ وجود أن أرى -

 متخصص توفر مع مدرسته فً الخاصة
 .لهم بدٌل أفضل هو
 ذوي تالمٌذ دمج عملٌة تنمً -

 عادٌة مدارس فً الخاصة االحتٌاجات
 .بٌنهم تعاونً تعلم

 بها التعلٌمً المنهج تعدٌل أفضل من -
 الخاصة االحتٌاجات ذوي التالمٌذ ٌسمح

 .االبتدائً التعلٌم فً باالستمرار
 لمواجهة الحلول أفضل من الدمج ٌعتبر -

 ذوي تالمٌذ لدى التربوٌة المشكالت
 .الخاصة االحتٌاجات

وجود ذوي االحتٌاجات الخاصة مع 
تالمٌذ عادٌٌن فً مدرسة واحدة إثراء 

 .للعملٌة التعلٌمٌة
 الخاصة االحتٌاجات ذوي دمج ٌفضل -

  باالبتدائٌة األولى السنوات منذ التعلٌم فً
بنفس  الخاصة االحتٌاجات ذوي ٌتعلم -

 .العادٌون زمالءهم بها ٌتعلم التً الطرٌقة
 لتعلٌم خاص تكوٌن إلى األستاذ ٌحتاج -

 .الخاصة االحتٌاجات ذوي
  التربٌة وزارة قبل من المعدة البرامج -

 .الخاصة االحتٌاجات ذوي مع ال تتناسب
 فً الحق لهم الخاصة االحتٌاجات ذوي -

 .العادٌة المدارس فً التعلٌم تلقً
 االحتٌاجات ذوي تالمٌذ دمج ٌؤدي -

 الفرصة نفس إعطائهم إلى الخاصة
 .العادٌٌن للتالمٌذ المتاحة

 ٌطورون الخاصة االحتٌاجات ذوي -
 .دمجهم عند أفضل بشكل التربوٌة مهاراتهم

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     



011 
 

 (شكل اإلستمارة النهائٌة1الملحق رقم )
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موافق  الفقرات الرقم
 بشدة

غٌر  موافق
 موافق

غٌر 
موافق 

 بشدة

ذوي االحتٌاجات الخاصة تقدم لهم  عملٌة دمج - 0
فرصة التفاعل االجتماعً مع المتمدرسٌن 

 العادٌٌن.

    

تؤدي عملٌة الدمج على مقابلة الفروق الفردٌة  - 6
 االجتماعٌة بٌن المتمدرسٌن.

    

ٌعمل دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة إلى  - 1

 إكسابهم مهارات اجتماعٌة جدٌدة.

    

الدمج لدى ذوي االحتٌاجات تنمً عملٌة  - 1
الخاصة طرق االتصال وتفاعل إٌجابٌة مع 

 اآلخرٌن.

    

عملٌة دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة مع  - 1
المتمدرسٌن العادٌٌن تساعد على تكوٌن صداقات 

 بٌنهم.

    

عملٌة الدمج تشعر متمدرسٌن ذوي االحتٌاجات  - 2
 الخاصة بالمساواة االجتماعٌة مع األسوٌاء.

    

ٌعدل دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة اتجاهات  - 3
 األساتذة نحوهم.

    

ٌفضل إبقاء متمدرسٌن ذوي االحتٌاجات  - 4
 الخاصة فً المؤسسات الخاصة. 

    

ٌزٌد عزل متمدرسٌن ذوي االحتٌاجات الخاصة  - 5
فً المؤسسات الخاصة شعورهم باألمل 

 واالستقرار.

    

إٌجابٌا ذوي االحتٌاجات الخاصة ٌكون التفاعل  - 01
 تماما كما المتمدرسٌن العادٌٌن.

    

عملٌة الدمج تتٌح فرص لذوي االحتٌاجات  - 00
 الخاصة للتعبٌر عن أنفسهم أمام زمالئهم العادٌٌن

    

 رغباتهم  ٌشبع دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة - 06

 ومٌولهم )االنتماء التقبل(

    

01 

 
االحتٌاجات الخاصة ٌضمن دمج ذوي  -

 .االستقرار واالطمئنان النفسً

    

دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة مع  - 01
العادٌٌن ٌؤدي إلى إقامة وتحقٌق  المتمدرسٌن

 تكٌف النفسًال
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موافق  الفقرات الرقم
 بشدة

غٌر  موافق
 موافق

غٌر 
موافق 

 بشدة

ذوي االحتٌاجات الخاصة  متمدرسٌندمج  - 01
ٌزٌد من نقد العادٌٌن لهم وٌشعرهم بالضعف 

 والنقص

    

ٌزٌد دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة من  - 02
 شعورهم بأنهم قادرون على العطاء 

    

ٌساعد الدمج لذوي االحتٌاجات الخاصة على  - 03
 مواجهة اإلحباطات التً تصادفهم

    

ٌنمً دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة مع  - 04
 عادٌٌن ثقتهم فً أنفسهم متمدرسٌن

    

ٌزٌد دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة من  - 05
 اآلخرٌنشعورهم بالحساسٌة نحو 

    

ذوي االحتٌاجات  متمدرسٌنٌؤثر وضع  - 61
 الخاصة مع تالمٌذ العادٌٌن على الصف ككل

    

أتعامل مع ذوي االحتٌاجات الخاصة بنفس  - 60
 الطرٌقة التً أتعامل بها مع العادٌن 

    

 لإلدارة منظمة تقارٌر تقدٌم األستاذ على - 66
المتمدرسٌن  مهارات تطور حول األمور وأولٌاء

 .المدرسة فً الخاصة االحتٌاجات ذوي

    

 االحتٌاجات ذويمن  متمدرسٌن وجود أن أرى - 61
 هو متخصص توفر مع مدرسته فً الخاصة

 .لهم بدٌل أفضل

    
 
 

 االحتٌاجات ذوي متمدرسٌن دمج عملٌة تنمً - 61
 بٌنهم تعاونً تعلم عادٌة مدارس فً الخاصة

    

 لمواجهة الحلول أفضل من الدمج ٌعتبر - 61
 ذوي المتمدرسٌن لدى التربوٌة المشكالت

 .الخاصة االحتٌاجات

    

مع  الخاصة االحتٌاجات ذوي وجود - 62
 ٌثري واحدة مدرسة فً عادٌٌنال المتمدرسٌن

 التعلٌمٌة العملٌة

    

 فً الخاصة االحتٌاجات ذوي دمج ٌفضل - 63
  باالبتدائٌة األولى السنوات منذ التعلٌم

    

 بنفس الطرٌقة الخاصة االحتٌاجات ذوي ٌتعلم - 64
 .العادٌون زمالءهم بها ٌتعلم التً
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موافق  الفقرات الرقم
 بشدة

غٌر  موافق
 موافق

غٌر 
موافق 

 بشدة

 تلقً فً الحق لهم الخاصة االحتٌاجات ذوي - 65
 .العادٌة المدارس فً التعلٌم

    

 إلى الخاصة االحتٌاجات دمج ذوي ٌؤدي - 11
 للمتمدرسٌن المتاحة الفرصة نفس إعطائهم
 .العادٌٌن

    

 لدى ذوي التربوٌة تتطور المهارات - 10
 .الخاصة بشكل أفضل عند دمجهم االحتٌاجات

    

 

 الجدول يبين أسماء السادة المحكمين

 الدرجة العلمية مكان العمل المهنة اسم المحكم الرقم
مفتشة التعليم  دغماف نعيمة 1

 )لغة عربية(االبتدائي
قاطعة حاسي 

 -2-ماماش 
 مستغاًل 

،ماسًت تعليمية 
 العلـو

ماجستَت يف علم  جامعة مستغاًل أستاذ مساعد أ دروجة الشارؼ 2
 النفس
 

3 
 

مفتش التعليم  ناظر عبد القادر
 االبتدائي)لغة عربية(

ددتوراه علم النفس  4مقاطعة مستغاًل 
 اظتدرسي

ماجيسًت يف علم  جامعة مستغاًل أستاذ مساعد ب بو بليجة رمضاف 4
 النفس اظتدرسي

ماجستَت يف علم  مستغاًلجامعة  أستاذ مساعد ب بورزؽ يوسف 5
 النفس
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 Corrélations   ( حساب الثبات للبعد االجتماعي وفقراتو 6الملحق رقم )
 االجتماعي_البعد 13أج 12أج 11اج 10اج 9أح 8أج 7أج 6أج 5أج 4أج 3أج 2اج 1اج 

 1اج

Corrélatio
n de 

Pearson 
1 ,487* ,910** ,760** ,569** ,587** -,083 ,374 ,653** ,000 ,424 ,240 ,625** ,862** 

Sig. 
(bilatérale) 

 
,030 ,000 ,000 ,009 ,006 ,728 ,105 ,002 1,000 ,062 ,308 ,003 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 2اج

Corrélatio
n de 

Pearson 
,487* 1 ,551* ,472* ,462* ,679** -,229 ,525* ,177 ,000 ,403 ,029 ,188 ,633** 

Sig. 
(bilatérale) ,030 

 
,012 ,035 ,040 ,001 ,332 ,017 ,457 1,000 ,078 ,903 ,427 ,003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 3أج

Corrélatio
n de 

Pearson 
,910** ,551* 1 ,852** ,690** ,597** -,020 ,317 ,572** ,080 ,522* ,349 ,682** ,938** 

Sig. 
(bilatérale) ,000 ,012  ,000 ,001 ,005 ,933 ,173 ,008 ,738 ,018 ,131 ,001 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 4أج

Corrélatio
n de 

Pearson 
,760** ,472* ,852** 1 ,755** ,634** -,008 ,430 ,390 -,021 ,468* ,421 ,641** ,914** 

Sig. 
(bilatérale) 

,000 ,035 ,000  ,000 ,003 ,974 ,059 ,089 ,930 ,037 ,064 ,002 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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 5أج

Corrélatio
n de 

Pearson 
,569** ,462* ,690** ,755** 1 ,692** -,103 ,199 ,232 ,258 ,129 ,235 ,429 ,721** 

Sig. 
(bilatérale) ,009 ,040 ,001 ,000 

 
,001 ,665 ,399 ,324 ,272 ,587 ,319 ,059 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 6أج

Corrélatio
n de 

Pearson 
,587** ,679** ,597** ,634** ,692** 1 -,125 ,471* ,293 -,073 ,107 -,101 ,292 ,666** 

Sig. 
(bilatérale) ,006 ,001 ,005 ,003 ,001  ,600 ,036 ,210 ,761 ,654 ,671 ,212 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 7أج

Corrélatio
n de 

Pearson 
-,083 -,229 -,020 -,008 -,103 -,125 1 -

,274 -,211 -,519* -,171 -,134 -,144 -,124 

Sig. 
(bilatérale) 

,728 ,332 ,933 ,974 ,665 ,600  ,243 ,373 ,019 ,471 ,573 ,544 ,602 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 8أج

Corrélatio
n de 

Pearson 
,374 ,525* ,317 ,430 ,199 ,471* -,274 1 ,045 ,123 ,393 ,007 -,072 ,488* 

Sig. 
(bilatérale) ,105 ,017 ,173 ,059 ,399 ,036 ,243 

 
,850 ,605 ,087 ,975 ,762 ,029 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 9أح

Corrélatio
n de 

Pearson 
,653** ,177 ,572** ,390 ,232 ,293 -,211 ,045 1 ,144 ,440 ,131 ,809** ,598** 

Sig. 
(bilatérale) ,002 ,457 ,008 ,089 ,324 ,210 ,373 ,850  ,546 ,052 ,583 ,000 ,005 
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N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 10اج

Corrélatio
n de 

Pearson 
,000 ,000 ,080 -,021 ,258 -,073 -,519* ,123 ,144 1 ,000 ,119 ,088 ,112 

Sig. 
(bilatérale) 

1,000 1,000 ,738 ,930 ,272 ,761 ,019 ,605 ,546  1,000 ,618 ,711 ,637 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 11اج

Corrélatio
n de 

Pearson 
,424 ,403 ,522* ,468* ,129 ,107 -,171 ,393 ,440 ,000 1 ,167 ,465* ,600** 

Sig. 
(bilatérale) ,062 ,078 ,018 ,037 ,587 ,654 ,471 ,087 ,052 1,000 

 
,481 ,039 ,005 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 12أج

Corrélatio
n de 

Pearson 
,240 ,029 ,349 ,421 ,235 -,101 -,134 ,007 ,131 ,119 ,167 1 ,444* ,404 

Sig. 
(bilatérale) ,308 ,903 ,131 ,064 ,319 ,671 ,573 ,975 ,583 ,618 ,481  ,050 ,077 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 13أج

Corrélatio
n de 

Pearson 
,625** ,188 ,682** ,641** ,429 ,292 -,144 -

,072 ,809** ,088 ,465* ,444* 1 ,712** 

Sig. 
(bilatérale) 

,003 ,427 ,001 ,002 ,059 ,212 ,544 ,762 ,000 ,711 ,039 ,050  ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 االجتماعي_البعد
Corrélatio

n de 
Pearson 

,862** ,633** ,938** ,914** ,721** ,666** -,124 ,488* ,598** ,112 ,600** ,404 ,712** 1 
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Sig. 
(bilatérale) ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,001 ,602 ,029 ,005 ,637 ,005 ,077 ,000  

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 ( حساب ثبات البعد النفسي وفقراتو 7الملحق رقم )

 

 

Corrélations 

 النفسً_البعد 12نف 11نف 10نف 9نف 8نف 7نف 6نف 5نف 4نف 3نف 2نف 1نفسً 

 1نفسً

Corrélation de 

Pearson 
1 ,759

**
 ,625

**
 ,712

**
 ,689

**
 ,703

**
 ,722

**
 ,712

**
 ,249 ,213 ,335 ,296 ,827

**
 

Sig. 

(bilatérale) 

 
,000 ,003 ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,291 ,368 ,148 ,205 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 2نف

Corrélation de 

Pearson 
,759

**
 1 ,775

**
 ,681

**
 ,565

**
 ,739

**
 ,867

**
 ,737

**
 ,411 ,376 ,420 ,044 ,894

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 

 
,000 ,001 ,009 ,000 ,000 ,000 ,072 ,102 ,065 ,853 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 3نف

Corrélation de 

Pearson 
,625

**
 ,775

**
 1 ,750

**
 ,508

*
 ,413 ,822

**
 ,851

**
 ,247 ,374 ,291 -,039 ,813

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,003 ,000 

 
,000 ,022 ,070 ,000 ,000 ,293 ,104 ,213 ,870 ,000 
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N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 4نف

Corrélation de 

Pearson 
,712

**
 ,681

**
 ,750

**
 1 ,540

*
 ,449

*
 ,782

**
 ,761

**
 ,056 ,229 ,131 ,128 ,748

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 ,001 ,000 

 
,014 ,047 ,000 ,000 ,814 ,331 ,581 ,589 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 5نف

Corrélation de 

Pearson 
,689

**
 ,565

**
 ,508

*
 ,540

*
 1 ,572

**
 ,463

*
 ,596

**
 ,491

*
 ,451

*
 ,190 -,005 ,736

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,001 ,009 ,022 ,014 

 
,008 ,040 ,006 ,028 ,046 ,423 ,984 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 6نف

Corrélation de 

Pearson 
,703

**
 ,739

**
 ,413 ,449

*
 ,572

**
 1 ,520

*
 ,619

**
 ,279 ,172 ,501

*
 ,250 ,731

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,001 ,000 ,070 ,047 ,008 

 
,019 ,004 ,234 ,469 ,025 ,287 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 7نف

Corrélation de 

Pearson 
,722

**
 ,867

**
 ,822

**
 ,782

**
 ,463

*
 ,520

*
 1 ,831

**
 ,275 ,388 ,448

*
 ,000 ,871

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,040 ,019 

 
,000 ,240 ,091 ,048 1,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 8نف

Corrélation de 

Pearson 
,712

**
 ,737

**
 ,851

**
 ,761

**
 ,596

**
 ,619

**
 ,831

**
 1 ,325 ,314 ,423 -,120 ,866

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,004 ,000 

 
,162 ,178 ,063 ,614 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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 9نف

Corrélation de 

Pearson 
,249 ,411 ,247 ,056 ,491

*
 ,279 ,275 ,325 1 ,702

**
 ,205 -,292 ,518

*
 

Sig. 

(bilatérale) 
,291 ,072 ,293 ,814 ,028 ,234 ,240 ,162 

 
,001 ,385 ,212 ,019 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 10نف

Corrélation de 

Pearson 
,213 ,376 ,374 ,229 ,451

*
 ,172 ,388 ,314 ,702

**
 1 ,416 -,216 ,580

**
 

Sig. 

(bilatérale) 
,368 ,102 ,104 ,331 ,046 ,469 ,091 ,178 ,001 

 
,068 ,361 ,007 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 11نف

Corrélation de 

Pearson 
,335 ,420 ,291 ,131 ,190 ,501

*
 ,448

*
 ,423 ,205 ,416 1 ,025 ,542

*
 

Sig. 

(bilatérale) 
,148 ,065 ,213 ,581 ,423 ,025 ,048 ,063 ,385 ,068 

 
,916 ,014 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 12نف

Corrélation de 

Pearson 
,296 ,044 -,039 ,128 -,005 ,250 ,000 -,120 -,292 -,216 ,025 1 ,065 

Sig. 

(bilatérale) 
,205 ,853 ,870 ,589 ,984 ,287 1,000 ,614 ,212 ,361 ,916 

 
,785 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 النفسً_البعد

Corrélation de 

Pearson 
,827

**
 ,894

**
 ,813

**
 ,748

**
 ,736

**
 ,731

**
 ,871

**
 ,866

**
 ,518

*
 ,580

**
 ,542

*
 ,065 1 

Sig. 

(bilatérale) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,019 ,007 ,014 ,785 

 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 



001 
 

 ( حساب تبات البعد األكاديمي وفقراتو 8الملحق رقم )

Corrélations 

 االدادنتي_البعد 14اؾ 13اؾ 12اؾ 11اؾ 10أؾ 9اؾ 8اؾ 7اؾ 6اؾ 5اؾ 4اؾ 3اؾ 2أؾ 1ادادنتي 

 1نتياداد

Corrélation 

de Pearson 
1 ,130 -,128 -,070 -,012 ,374 -,079 ,126 -,030 -,152 ,215 ,363 ,170 ,319 ,234 

Sig. 

(bilatérale) 

 
,586 ,589 ,770 ,960 ,104 ,740 ,596 ,899 ,523 ,363 ,116 ,475 ,171 ,322 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 2أؾ

Corrélation 

de Pearson 
,130 1 ,394 ,603** ,218 ,583** ,468* ,524* ,451* -,078 -,369 ,612** ,655** ,260 ,670** 

Sig. 

(bilatérale) 
,586 

 
,085 ,005 ,355 ,007 ,038 ,018 ,046 ,743 ,110 ,004 ,002 ,268 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 3اؾ

Corrélation 

de Pearson 
-,128 ,394 1 ,581** ,272 ,428 ,411 ,356 -,018 -,052 -,372 ,470* ,537* -,040 ,494* 

Sig. 

(bilatérale) 
,589 ,085 

 
,007 ,246 ,060 ,072 ,124 ,941 ,826 ,107 ,037 ,015 ,866 ,027 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 4اؾ

Corrélation 

de Pearson 
-,070 ,603** ,581** 1 ,096 ,562** ,382 ,482* ,510* ,027 -,316 ,619** ,673** ,486* ,723** 

Sig. 

(bilatérale) 
,770 ,005 ,007 

 
,687 ,010 ,096 ,031 ,022 ,911 ,175 ,004 ,001 ,030 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



000 
 

 5اؾ

Corrélation 

de Pearson 
-,012 ,218 ,272 ,096 1 ,009 ,259 ,154 -,244 -,051 ,121 ,325 ,071 -,052 ,229 

Sig. 

(bilatérale) 
,960 ,355 ,246 ,687 

 
,970 ,270 ,518 ,300 ,830 ,612 ,163 ,765 ,826 ,332 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 6اؾ

Corrélation 

de Pearson 
,374 ,583** ,428 ,562** ,009 1 ,707** ,782** ,580** ,067 -,368 ,731** ,932** ,507* ,895** 

Sig. 

(bilatérale) 
,104 ,007 ,060 ,010 ,970 

 
,000 ,000 ,007 ,780 ,111 ,000 ,000 ,023 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 7اؾ

Corrélation 

de Pearson 
-,079 ,468* ,411 ,382 ,259 ,707** 1 ,892** ,503* ,453* -,604** ,544* ,660** ,237 ,782** 

Sig. 

(bilatérale) 
,740 ,038 ,072 ,096 ,270 ,000 

 
,000 ,024 ,045 ,005 ,013 ,002 ,315 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 8اؾ

Corrélation 

de Pearson 
,126 ,524* ,356 ,482* ,154 ,782** ,892** 1 ,647** ,533* -,630** ,597** ,703** ,470* ,886** 

Sig. 

(bilatérale) 
,596 ,018 ,124 ,031 ,518 ,000 ,000 

 
,002 ,015 ,003 ,005 ,001 ,036 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 9اؾ

Corrélation 
de Pearson 

-,030 ,451* -,018 ,510* -,244 ,580** ,503* ,647** 1 ,386 -,531* ,216 ,584** ,692** ,666** 

Sig. 
(bilatérale) 

,899 ,046 ,941 ,022 ,300 ,007 ,024 ,002 
 

,093 ,016 ,360 ,007 ,001 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200 20 20 20 20 

 10أؾ
Corrélation 
de Pearson 

-,152 -,078 -,052 ,027 -,051 ,067 ,453* ,533* ,386 1 -,424 -,191 ,000 ,230 ,274 
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Sig. 
(bilatérale) 

,523 ,743 ,826 ,911 ,830 ,780 ,045 ,015 ,093 
 

,063 ,419 1,000 ,330 ,243 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 11اؾ

Corrélation 
de Pearson 

,215 -,369 -,372 -,316 ,121 -,368 -,604** -,630** -,531* -,424 1 -,113 -,338 -,155 -,439 

Sig. 
(bilatérale) 

,363 ,110 ,107 ,175 ,612 ,111 ,005 ,003 ,016 ,063 
 

,635 ,145 ,514 ,053 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 12اؾ

Corrélation 
de Pearson 

,363 ,612** ,470* ,619** ,325 ,731** ,544* ,597** ,216 -,191 -,113 1 ,735** ,404 ,777** 

Sig. 
(bilatérale) 

,116 ,004 ,037 ,004 ,163 ,000 ,013 ,005 ,360 ,419 ,635 
 

,000 ,077 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 13اؾ

Corrélation 
de Pearson 

,170 ,655** ,537* ,673** ,071 ,932** ,660** ,703** ,584** ,000 -,338 ,735** 1 ,458* ,887** 

Sig. 
(bilatérale) 

,475 ,002 ,015 ,001 ,765 ,000 ,002 ,001 ,007 1,000 ,145 ,000 
 

,042 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 14اؾ

Corrélation 
de Pearson 

,319 ,260 -,040 ,486* -,052 ,507* ,237 ,470* ,692** ,230 -,155 ,404 ,458* 1 ,640** 

Sig. 
(bilatérale) 

,171 ,268 ,866 ,030 ,826 ,023 ,315 ,036 ,001 ,330 ,514 ,077 ,042 
 

,002 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 االدادنتي_البعد

Corrélation 
de Pearson 

,234 ,670** ,494* ,723** ,229 ,895** ,782** ,886** ,666** ,274 -,439 ,777** ,887** ,640** 1 

Sig. 
(bilatérale) 

,322 ,001 ,027 ,000 ,332 ,000 ,000 ,000 ,001 ,243 ,053 ,000 ,000 ,002 
 



001 
 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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 ( يمتل تبات األبعاد والدرجة الكلية 9الملحق رقم )

 

Corrélations 

 الكلٌة_الدرجة االكادٌمً_البعد النفسً_البعد االجتماعً_البعد 

 االجتماعً_البعد

Corrélation de Pearson 1 ,528
*

 ,685
**

 ,847
**

 

Sig. (bilatérale)  ,017 ,001 ,000 

N 20 20 20 20 

 النفسً_البعد

Corrélation de Pearson ,528
*

 1 ,690
**

 ,858
**

 

Sig. (bilatérale) ,017  ,001 ,000 

N 20 20 20 20 

 االكادٌمً_البعد

Corrélation de Pearson ,685
**

 ,690
**

 1 ,904
**

 

Sig. (bilatérale) ,001 ,001  ,000 

N 20 20 20 20 

 الكلٌة_الدرجة

Corrélation de Pearson ,847
**

 ,858
**

 ,904
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 20 20 20 20 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
 ( يمتل حساب تبات االستبيان بمعادلة ألفا لكروم باخ 10الملحق رقم )

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,934 39 

 

 

 

 

 

 



001 
 

 

 ( يمتل حساب مجموع الفقرات 11الملحق رقم )

 

Statistiques de total des éléments 

 Moyenne 

de l'échelle 

en cas de 

suppressio

n d'un 

élément 

Variance 

de l'échelle 

en cas de 

suppressio

n d'un 

élément 

Corrélation 

complète 

des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach 

en cas de 

suppressio

n de 

l'élément 

 931, 717, 372,976 112,1500 1اج

 933, 456, 376,976 112,3500 2اج

 930, 754, 358,029 112,3500 3أج

 931, 680, 362,621 112,1000 4أج

 933, 441, 375,147 111,9000 5أج

 933, 486, 374,063 111,8000 6أج

 937, 100,- 396,316 112,0000 7أج

 934, 406, 373,945 113,0500 8أج

 931, 615, 368,976 112,6500 9أح

 935, 036, 392,516 111,9000 10اج

 931, 640, 362,976 112,3500 11اج

 937, 145, 385,250 112,2500 12أج

 931, 639, 372,895 112,5000 13أج

 931, 710, 369,629 112,0500 1وفسي

 930, 752, 367,253 112,1000 2وف

 930, 743, 364,274 112,2000 3وف

 930, 723, 363,537 112,2000 4وف

 932, 563, 373,516 112,6000 5وف

 933, 496, 375,747 112,2000 6وف

 929, 818, 360,661 112,1500 7وف

 930, 745, 362,695 112,2000 8وف

 935, 308, 378,937 112,9000 9وف

 933, 451, 371,484 112,7000 10وف

 934, 305, 380,261 112,4500 11وف

 935, 055, 391,937 111,6000 12وف

اكبديم

 1ي
111,7000 385,379 ,331 ,934 

 933, 553, 383,208 111,4500 2أك

 935, 262, 381,747 112,2000 3اك

 932, 658, 375,642 112,2000 4اك



002 
 

 936, 035,- 394,092 112,2500 5اك

 930, 818, 367,042 112,1000 6اك

 932, 605, 371,000 112,5000 7اك

 930, 752, 356,871 112,3500 8اك

 931, 651, 363,945 112,5500 9اك

 935, 177, 388,095 111,9000 10أك

 938, 434,- 403,818 111,6500 11اك

 931, 715, 371,839 111,9500 12اك

 930, 754, 363,082 112,1500 13اك

 930, 750, 360,471 112,0500 14اك

 

  التجزئة النصفية   ( يمتل12الملحق رقم )

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur ,896 

Nombre d'éléments 19
a

 

Partie 2 
Valeur ,870 

Nombre d'éléments 19
b

 

Nombre total d'éléments 38 

Corrélation entre les sous-échelles ,718 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,836 

Longueur inégale ,836 

Coefficient de Guttman split-half ,831 

a. Les éléments sont : 12أج ,11اج ,10اج ,9أح ,8أج ,7أج ,6أج ,5أج ,4أج ,3أج ,2اج ,1اج, 

 .6نف ,5نف ,4نف ,3نف ,2نف ,1نفسً ,13أج

b. Les éléments sont : 5اك ,4اك ,3اك ,2أك ,1اكادٌمً ,12نف ,11نف ,10نف ,9نف ,8نف ,7نف, 

 .13اك ,12اك ,11اك ,10أك ,9اك ,8اك ,7اك ,6اك

 

 ( يمتل نتائج الفرضية العامة 13الملحق رقم )  

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 70890, 2,3500 60 7اك

 87269, 2,4667 60 9اج

 73242, 2,6500 60 5اك

 86944, 2,7000 60 9نف

 90370, 2,7167 60 10نف

 92226, 2,7167 60 10اج

 63424, 2,7333 60 5نف
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 1,16250 2,7333 60 11نف

 70890, 2,8500 60 8اك

 70028, 2,8667 60 9اك

 91070, 2,8667 60 8اج

 77460, 2,9000 60 6اك

 68807, 2,9667 60 4نف

 86292, 2,9667 60 10اك

 91812, 3,0667 60 7اج

 66042, 3,0667 60 2اج

 69603, 3,0833 60 3اج

 58488, 3,1167 60 3نف

 59565, 3,1333 60 6نف

 82681, 3,1667 60 1اج

 80605, 3,1667 60 3اك

 65073, 3,1833 60 7نف

 70089, 3,1833 60 8نف

 70410, 3,2500 60 5اج

 74333, 3,3000 60 4اك

 79173, 3,3167 60 1اك

 57244, 3,3333 60 4اج

 75165, 3,3333 60 1نف

 84020, 3,3500 60 2اك

 63691, 3,3667 60 6اج

 50169, 3,4500 60 2نف

total 60 93,3500 9,31160 

N valide (listwise) 60   

 

 

 ( يمتل نتائج الفرضية الجزئية التانية14الملحق رقم )

 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس

moyenne 

total 
 2,77389 6,79461 95,8333 6 ذكر

 1,30093 9,55984 93,0741 54 انثً

 

 



004 
 

 

 

 

 ( يمتل نتائج الفرضية الجزئية الثالثة15الملحق رقم )

ANOVA à 1 facteur 

Total 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 103,501 3 34,500 ,385 ,764 

Intra-groupes 5012,149 56 89,503   

Total 5115,650 59    

 

 ( يمتل نتائج الفرضية الجزئية الرابعة 16الملحق رقم )     

 

ANOVA à 1 facteur 

Total 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 757,062 4 189,266 2,388 ,062 

Intra-groupes 4358,588 55 79,247   

Total 5115,650 59    

 

 

 
 

 


