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 ممخص البحث:
عمى اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم  ىدف البحث الحالي إلى التعرف

األطفال ذوي اإلعاقة في الروضة الدامجة، وكذلك الكشف عن فعالية برنامج لتدريبين عمى 
تصميم وانتاج الوسائل التعميمية لألطفال ذوي اإلعاقات المختمفة في تحسين اتجاىاتين نحو 

( معممة من معممات الروضة ٘ٛتعميم ىوالء األطفال المدمجين. تكونت عينة الدراسة من )
( ٕ٘وقد تم تطبيق البرنامج التدريبي عمى ) في الروضات الدامجة في محافظة سوىاج

معممة(؛ حيث تم  ٕ٘معممة منين كمجموعة تجريبية ولم يطبق عمى المجموعة الضابطة )
( دقيقة عمى تصميم ٜٓ( جمسة، كل جمسة )ٕٓ( أسابيع بعدد )٘تدريب المعممات خالل )

تاج الوسائل التعميمية لتعميم فئات مختمفة من األطفال ذوي اإلعاقة من خالل برنامج وان
تدريبي تابع لمنظمة اليونيسيف. ولموقوف عمى نتائج البحث؛ قام الباحثان بإعداد مجموعة 
من االختبارات ومقياس التجاىات معممات الروضة نحو تعميم ذوي اإلعاقة المدمجين، وقد 

خصائص السيكومترية لممقياس؛ وتم تطبيقو عمى المجموعتين التجريبية تم التحقق من ال
والضابطة قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي. وقد تم استخدام العديد من األساليب 

-Tاإلحصائية مثل المتوسطات واالنحرافات المعيارية، ومعامل ألفا كرونباخ، واختبار ت 
test.ومربع ايتا لحجم التأثير ، 

وصمت نتائج البحث إلى أن اتجاه معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي وقد ت
(، كما ٙٚ.ٕاإلعاقة جاء بدرجة متوسطة؛ حيث بمغت درجة الموافقة الكمية عمى المقياس )

أشارت النتائج إلى وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات معممات الروضة في 
نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في  المجموعة التجريبية عمى مقياس االتجاه

القياسين القبمي والبعدي في اتجاه القياس البعدي، ووجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي 
درجات معممات الروضة في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس االتجاه نحو 

تجاه المجموعة التجريبية؛ مما تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في القياس البعدي في ا
يشير إلى فعالية البرنامج التدريبي في تحسين اتجاىاتين نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة 
المدمجين. ولم يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات معممات الروضة في 

برنامج( المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي )بعد شير من انتياء تطبيق ال
عمى مقياس اتجاه معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين؛ مما يشبر 
إلى استمرارية فعالية البرنامج التدريبي في تحسين اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم 

 األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين.
 الكممات المفتاحية
تعميم األطفال ذوي  -االتجاه  –لتعميمية الوسائل ا –معممات الروضة  –برنامج تدريبي 
 اإلعاقة المدمجين
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The Effectiveness of a Training Program for 
kindergarten Teachers on Designing Teaching 

Aids in Improving Their Attitudes Towards 
Learning Iintegrated Disabled Children 

 

Abstract 

The present study aimed to identify the attititudes of the 

kindergarten teachers towards learning the integrated children with 

disabilities and investigating the effectiveness of a training program to 

train the kindergarten teachers on designing educational aids for 

children with disabilities in improving their attitudes towards leaning 

integrated children with disablilties. The study sample consisted of (85) 

kindergarten teachers from Sohag governorate, (25) of them have been 

selected to apply the training program as an experimental group. They 

were trained for (5) weeks with (20) sessions, each session consisted of 

(90) minutes on designing educational aids for different sets of children 

with disabilities through a UNICEF program. In order to identify their 

attitudes towards learning integrated children with disablities, the 

researchers prepared some tests and a questionnaire of the attitudes of 

the kindergarten teachers toward learning integrated children with 

disabilities. The psychometric properties of the scale were verified. The 

researchers used some statistical methods such as the mean, standard 

deviation, Eta Square for identifying effect size, and T-test.  

The results showed that the attitudes of the kindergarten 

teachers towards learning integrated children with disabilities was 
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moderate, such as the the average answers in the total questionnaire 

was (2.76). The results indicate that, there was statistically significant 

differences between the mean scores of the kindergarten teachers in 

the experimental group on the questionnaire of the attitudes towards 

learning integrated children with disablities in post-test and pre-test in 

direction of the pre-test, and there were statistically significant 

differences between the mean scores of the kindergarten teachers in 

the experimental group and control group on the questionnaire of the 

attitudes towards learning integrated children with disablities in 

direction of the experimental group, which indicates the effectiveness 

of the training program in improving their attitudes toward learning 

the integrated children with disabilities. There were no statistically 

significant differences between the mean scores of the pre-test and 

follow up-test (one month after the end of the program 

implementation) of the experimental group on the questionnaire of the 

attitudes towards learning children with disabilities. Which indicating 

the continued effectiveness of the training program in improving 

kindergarten teacher attitudes towards learning integrated children 

with disabilities. 

Key Words 

Training program – Female Kindergarten teachers - Educational aids - 

Attitudes towards teaching – integrated Children with disabilities 
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 مقدمة البحث:
رسالة سامية وميمة يعد االىتمام باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتعميميم 

وتييئتيم لمواجية تحديات الحياة المقبمة،  لمحضارة اإلنسانية رسالة تستيدف تربيتيم
وتحويميم من فئات ميمشة إلى فئات منتجة تساىم في دفع عجمة التقدم والتتمية، والنيوض 

 بالمجتمع واإلسيام في تطويره.
شيدت العقود الماضية تطورات متالحقة في تعميم األطفال ذوي اإلعاقة، وقد 

لمجتمع نحوىم، واالنتقال في أسموب التعميم من تطورات تعكس تطورات أخرى في اتجاىات ا
المؤسسات الخاصة، إلى المناداة واالعتراف بحقيم في التعميم بالمدارس العامة، ورفع شعار 
)المدرسة لمجميع(. كما اتجيت كثير من الدول المتقدمة إلى إصدار تشريعات وقوانين 

لتعميم العام، في حين اتجيت لتدعيم دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس ا
نحو استصدار القرارات الوزارية لتدعيم تطبيق  -ومن بينيا مصر  -بعض الدول النامية 

 الدمج في المدارس أكثر من اعتمادىا عمى التشريعات الممزمة.
واستنادًا إلى فمسفة الجمعية الوطنية لتربية األطفال الصغار في الواليات المتحدة 

الدمج التربوي في الطفولة المبكرة يمثل القيم والسياسات والممارسات التي األمريكية، فإن 
الطفل وأسرتو بغض النظر عن قدراتو في تمقي المساعدة بمختمف األنشطة، ومن  تدعم حق

المسمم بو أن التعميم ىو حق من حقوق اإلنسان الذي وفرتو جميع الدول في العالم بغض 
ىذا المنطمق فإن األطفال ذوي اإلعاقة يجب أن تكون ليم النظر عن قدراتو ومواىبو، ومن 

أماكن لمتعميم في المدارس العادية؛ وذلك لما ليذا األسموب من فوائد عمى المجتمع من 
 & Klibthong, Fridani, Ikegami)جية، وعمى األطفال من جية أخرى 

Agbenyega, 2014). 
األطفال ذوي االحتياجات وفي جميورية مصر العربية كان ومازال يتم تعميم 

الخاصة في مدارس التربية الخاصة، إال أنو في العقدين األخيرين بدأ دمجيم في الروضات 
التابعة لمدارس التعميم العام خاصة األطفال ذوي اإلعاقات البسيطة والمتوسطة منيم. وعمى 

يعتمدون عمى سحب  الرغم من االتجاه نحو الدمج إال أنو من الناحية العممية مازال المعممون
 Individualizedالطفل لبعض الوقت من حجرة الدراسة حتى يتمقى تعميمًا فرديًا 

Education  من خالل معمم تربية خاصة، أو معمم الصف؛ حتى يعوض الفجوة الموجودة
بينو وبين أقرانو. وعمى الرغم من أن ىذه الممارسات ال ترقى إلى الدمج الشامل أو التعميم 

 (. ٕٗٔٓفإنيا خطوة ميمة عمى الطريق )الخولي، الدامج 
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مع صدور وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال في جميورية مصر العربية في و 
بدأ التركيز عمى التأسيس إلطار الدمج الشامل الذي يتم خاللو تعميم جميع  -( ٕٛٓٓعام )

ة ونوع اإلعاقة. وفي ىذا األطفال جنبًا إلى جنب مع أقرانيم العاديين بغض النظر عن درج
السياق بدأ التركيز عمى استيفاء متطمبات الدمج األربعة التي تتحدد في: منيج يتسم 
بالمرونة وسيولة التناول، وبيئة مدرسية تستوفي سمات البيئة الدامجة، والتطويع اإللزامي 

 ,Symeonidou, Phtiaka)لطرائق التدريس، ومعممين مدربين عمى ممارسات الدمج 
2009) . 

وفي الواقع فإن المنيج الجديد لرياض األطفال "حقي ألعب وأتعمم وابتكر" أتاح 
أن  االعترافالفرصة إلعطاء دفعة قوية لمدمج في مرحمة الطفولة المبكرة. إال أنو يجب 

جميورية مصر العربية ما زالت في مرحمة االنتقال من الدمج الجزئي إلى الدمج الكمي الذي 
األطفال، وأن ىذه المرحمة قد تستغرق فترة ليست بالقصيرة )الخولي،  يستوعب جميع

ٕٓٔٗ.) 
وتعد الروضة البيئة االجتماعية الثانية األكثر أىمية في حياة الطفل بعد األسرة، 
كما تعتبر معممة الروضة أقرب األشخاص لمطفل بعد الوالدين واألخوة، ونظرًا لمدور 

حياة الطفل، فميس من المبالغة االعتقاد بأن اتجاه الجوىري لمعممة رياض األطفال في 
 Bishop)معممة الروضة يمكن أن يؤثر بطريقة إيجابية أو سمبية عمى سموك الطفل وعممو 

& Selvin, 2004). 
و يعد المعمم مربى األجيال حاماًل لمواء العمم وميندسا بشريًا يحتذي بو جراء ما 

معارف عممية وتربوية، وتؤدي اتجاىات معممات  يقوم بو تجاه طالبو وما يقدمو ليم من
الروضة نحو األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين دورًا أساسيًا في نجاح أو فشل برامج الدمج؛ 
وذلك ألن معممات الروضة الالتي يؤمنَّ بتدني قدرات وميارات األطفال ذوي اإلعاقة تكون 

 (.ٜٕٓٓسمبية )حكيم،  -بشكل عام  -اتجاىاتين نحو المعاق 
كما إن نجاح معممات الروضة في قيامين بميامين التربوية والتعميمية مع ذوي 
اإلعاقة قد يتعمق بمدى امتالكين الكفايات التعميمية وممارستيا بفاعمية مع فئات ذوي 
اإلعاقة، وقد تختمف ىذه الممارسة بين المعممات باختالف صفاتين الشخصية كالمؤىالت 

قدمية في الممارسة التعميمية؛ إلى جانب نوعية التدريب الذي تتمقاه العممية، وكذا سنوات األ
المعممة قبل وأثناء الخدمة فيما بعد في شكل دورات تدريبية تنظم أثناء العطل المدرسية )أبو 

 (.ٕ٘ٔٓمولود، 
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وتعد معممة الروضة مربية معدة إعدادًا أكاديميًا في مجال تربية طفل ما قبل 
تعمل عمى حماية األطفال وتربيتيم ورعايتيم الرعاية الصحية السميمة،  - المدرسة االبتدائية

وتسيم بقدر كبير في تنمية شخصية الطفل تنمية شاممة جسميَا، وعقميًا، وانفعاليًا، 
واجتماعيًا، ولغويًا، وسموكيًا، ودينيًا. وتوفير البيئة المناسبة واإلرشاد المناسب لمنمو السميم؛ 

ف قدرات الطفل ومواىبو والسماح ليذه القدرات والمواىب بالنمو فتعمل عمى استكشا
والظيور، ثم تزويده بميارات معينة منبثقة عن حاجاتو في جو طميق يخمو من الكبت 
 واإلرىاق، حتى يظير الطفل عمى حقيقتو، ويعطى صورة صحيحة عن نفسو تسمح بمعرفتو.

من الشعور باألمن  لذا كان الواجب األول لمعممة الروضة ىو إشاعة جو
واالطمئنان في نفس الطفل ليشعر بحريتو وقدرتو عمى العمل، والتعبير عن نفسو دون 
خوف، ويكون دور المعممة في ىذا كمو ىو دور المالحظ والموجو بطريقة غير مباشرة. 
ولمعممة الروضة تأثير بالغ في شخصية الطفل قد يكون أكبر من تأثير المقربين لمطفل، 

يو، فاألطفال يتأثرون كثيرًا وىم في مثل ىذه السن بمظيرىا، وشكميا، وحركتيا، حتى أبو 
يماءاتيا، وألفاظيا التي تصدر عنيا، وسموكياتيا وأخالقياتيا التي تبدو  شاراتيا، وا  ومكانتيا، وا 
منيا، والطفل أسرع في التقاط كل ىذا والتأثر بو، ورغم اختالطو بأقرانو من األطفال وأىمو 

ثير المعممة يبقى أعمق وأشد من تأثير اآلخرين؛ فيي التي تطبعيم عمى عاداتيا فإن تأ
وتبث فييم آداب السموك، مما يترتب عميو نشوء األطفال وىم يحممون في أنفسيم ما ُطِبعوا 

 عميو من آراء في طفولتيم مما يصعب التحول عنو فيما بعد.
أىمية إعداد معممي إلى  (Hendricks, 2011)وقد أشارت دراسة ىندريكس 

التربية بما يتوافق مع طبيعة اإلعاقة التي يدرسون ليا، ويجب أن يمتمكوا المعمومات 
والمعارف والميارات المطموبة، ويجب تدريبيم عمى األساليب الحديثة والتكنولوجيا الحديثة 

 تحسين عممية التعميم. فيلما ليا من دور كبير 
عمى أىمية التعرف عمى االحتياجات التدريبية  الباحثين أكد العديد من ذلك وعمى

لمعممات الروضة؛ وضرورة إعداد برامج تدريبية لين، لتحسين اتجاىاتين نحو دمج األطفال 
التعرف عمى اتجاىات  محاولة الحالية إلى ذوي اإلعاقة في الروضة. لذلك سعت الدراسة

ي الروضة، وتصميم برنامج معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين ف
نتاج وتصميم الوسائل التعميمية لألطفال ذوي اإلعاقات  تدريبي لتدريبين عمى تصميم وا 
المختمفة، مما يساعد عمى تحسين اتجاىاتين نحو تعميم ىؤالء األطفال في الروضات 

 الدامجة.
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 البحث وأسئمتو: مشكمة
عدم قدرة المؤسسات في ظل حاجات الطمبة ذوي اإلعاقة لمخدمات الخاصة و 

الحكومية والخاصة عمى استيعاب األطفال ذوي اإلعاقة؛ برزت فكرة الدمج التي لم تكن في 
يوم من األيام إال نتيجة لتغير اتجاىات المجتمع نحو ذوي اإلعاقة، لما يعود بو الدمج من 

جتماعية فوائد عمى األطفال ذوي اإلعاقة من فوائد جمة تربوية كانت، أو اقتصادية، أو ا
 (.ٕٔٔٓ)الحديدي والخطيب، 

اتجاىًا تربويا ممحًا. وقد اتجيت معظم الدول  اإلعاقةفقد أصبح دمج األطفال ذوي 
التي تتبني الدمج كسياسة تعميمية إلى دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بداية من 

في جميورية مصر  مرحمة الطفولة المبكرة. وقد تبنت وثيقة المعايير القومية لرياض األطفال
حساس ضعيف بالكفاءة الذاتية في التعامل مع  العربية اليدف ذاتو في ظل اتجاىات سمبية وا 
ىذه الفئة من األطفال من جانب معممات رياض األطفال؛ لذا أصبح من الضروري االىتمام 
ك بتدريب المعممات عمى مفاىيم واستراتيجيات دمج األطفال ذوي اإلعاقة في الروضة، وكذل

عداد  تنمية مياراتين في التعامل مع ىؤالء األطفال واستخدام إستراتيجيات تعميمية مناسبة، وا 
الوسائل التعميمية التي تخدم األىداف التعميمية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة )الخولي، 

ٕٓٔٗ.) 
ُتَعّد االتجاىات )سمبية كانت أم إيجابية( من العوامل اليامة والتي تؤثر عمى و 

مفيوم ذات المعوق، حيث إن ما يترتب عمى االتجاىات اإليجابية ىو الدعم والتكيف 
األمثل، والخروج بمفيوم ذي إيجابية لممعوق. في حين أن االتجاىات السمبية التي من 

وصم الفرد بصفة معينة، والتي قد تعمل عمى إعاقة الفرد،  -بطبيعة الحال  -نتائجيا 
ور مشكالت مرتبطة بصورة الفرد عن ذاتو كظيور مشكالت وبالتالي، فقد تؤدي إلى ظي

غير تكيفية ضمن المحيط والبيئة االجتماعية التي يعيش فييا الفرد كاالنسحاب، والخجل، 
 (.ٜٜٛٔوالقمق، والخوف، ومشاعر اإلحباط )الروسان، 

وقد أكدت العديد من الدراسات عمى أىمية إجراء دراسات لتحسين البرامج المختمفة 
فراد ذوي اإلعاقة، وكذلك عمى أىمية البرامج التدريبية لمعممي ومعممات التربية الخاصة لأل

لتدريبيم عمى التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة وتعميميم، وعمى ضرورة أن تمتمك 
 ;Johnson & Dixon, 2006)المعممة المعمومات والمعارف الالزمة لرفع مستوى تعميميم 

Hendricks, 2011; Brady, 2013; Lee, Sandbank & Zimerman, 2014) ،
(. كما ٕ٘ٔٓ؛ عبد العالي، ٕٗٔٓ؛ الخولي، ٖٕٔٓ؛ عبد اهلل والدرديري، ٕٔٔٓالطعمة 

حميدة والبسطامي وحميدي ) ( إلى إعادة النظر في عممية ٕٙٔٓأشارت دراسة القريوتي وا 
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ة من أجل مساعدتين عمى تأىيل وتدريب المعممات وتكثيف الدورات التدريبية أثناء الخدم
 تعديل اتجاىاتين نحو دمج األطفال ذوي اإلعاقة.

كما الحظ الباحثان أثناء عمميما وأثناء إشرافيما عمى طالبات التربية العممية 
بالروضات المختمفة وجود اتجاه غير إيجابي لدى الكثير من معممات الروضة نحو دمج 

، ولدى الكثير منين قصورًا في التعامل مع األطفال ذوي اإلعاقة في الروضات المختمفة
ىؤالء األطفال؛ وقد يرجع ذلك إلى عدم معرفتين باستخدام طرق واستراتيجيات تعميمية 
مناسبة لتمك الفئة من األطفال ذوي اإلعاقة، وكيفية إعداد الوسائل التعميمية المناسبة ليم 

ة، والميارات الرياضية، والميارات والتي تنمي الميارات الحسية الحركية، والميارات المغوي
االجتماعية لدى ىؤالء األطفال، والتي تعد ميارات أساسية يجب إكسابيا لمطفل المعاق في 

 ىذه السن، إلى جانب بعض المفاىيم الالزم إكسابيا لمطفل المعاق في تمك المرحمة.
ات وفي ضوء ما سبق قام الباحثان بدراسة استطالعية عمى مجموعة من المعمم

( معممة لمعرفة اتجاىاتين نحو تعميم األطفال ذوي ٓٓ٘بالروضات المدمجة قواميا )
 اإلعاقة وقد شمل االستطالع األسئمة التالية:

 مامدى رغبتك في التعامل مع األطفال ذوي االعاقة؟ .0
 ىل تم تأىيمك بالمعمومات الالزمة عن األطفال ذوي اإلعاقة؟ .8
 ال ذوى اإلعاقة.ىل لديك خمفية عن طرق تعميم األطف .3
 ىل تستطيعين صنع وسائل تعميمية لألطفال ذوي اإلعاقة؟ .4

 وجاءت النتائج كالتالى:
% لم يتم تأىيميم ٓٓٔ% يرغبن في التعامل مع األطفال ذوى اإلعاقة، ٕ.ٜٚنسبة 

% ليس لدييم خمفية معموماتية عن طرق ٛ.ٛٚبالمعمومات الالزمة عن ىؤالء األطفال، 
% ليس لدييم أى خمفية عن صنع الوسائل التعميمية لتمك ٓٓٔاإلعاقة وتعميم األطفال ذوى 

وقد أعرب الجميع عن احتياجو لبرامج تدريبية تساعد عمى الوصول بيم إلى فيم  ٓالفئة
احتياجات األطفال ذوى األعاقة وتعميمين الطرق المناسبة لتعميميم وكذلك صناعة الوسائل 

 المناسبة ليم.
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الي لمتعرف عمى اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم لذلك جاء البحث الح
األطفال ذوي اإلعاقة في الروضة الدامجة، ومن ثم إعداد برنامج لتدريبين عمى تصميم 
نتاج الوسائل التعميمية لفئات مختمفة من األطفال ذوي اإلعاقة بتمك الروضات بيدف  وا 

 بحث الحالي في اإلجابة عنتحسين اتجاىاتين نحو تعميم تمك الفئة. وتتمثل مشكمة ال
ما فعالية برنامج تدريبي لمعممات الروضة عمى تصميم الوسائل  السؤال الرئيس التالي:

ويتفرع من ىذا  ؟التعميمية في تحسين اتجاىاتين نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين
 السؤال مجموعة من األسئمة الفرعية:

األطفال ذوي اإلعاقة في الروضة ما اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم  -0
 الدامجة؟

ما مكونات برنامج تدريبي مقترح لتدريب معممات الروضة عمى انتاج وتصميم  -8
 الوسائل التعميمية لفئات مختمفة من األطفال ذوي اإلعاقة.

ما فعالية برنامج لتدريب معممات الروضة عمى تصميم الوسائل التعميمية في  -3
 األطفال ذوي اإلعاقة في الروضة الدامجة؟ تحسين اتجاىاتين نحو تعميم

تستمر فعالية البرنامج التدريبي لمعممات الروضة عمى تصميم الوسائل  ىل -4
التعميمية في تحسين اتجاىاتين نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة في الروضة 

 الدامجة؟
 البحث: أىداف

 :التالية الرئيسة األىداف تحقيق سعى البحث الحالي إلى   
ير برنامج تدريبي لمعممات الروضة عمى تصميم الوسائل التعميمية لألطفال ذوي توف -0

اإلعاقة المدمجين في الروضة الدامجة يستيدف تحسين اتجاىاتين نحو تعميم ىؤالء 
 األطفال.

تحسين اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في  -8
 ب والبعيد بعد تطبيق البرنامج.الروضات الدامجة عمى المدى القري

تصميم برنامج تدريبي لمعممات الروضة عمى تصميم الوسائل التعميمية لألطفال ذوي  -3
اإلعاقة المدمجين في الروضة الدامجة يستيدف تحسين اتجاىاتين نحو تعميم ىؤالء 

 األطفال.
في  قياس فعالية برنامج تدريبي لمعممات الروضة عمى تصميم الوسائل التعميمية -4

 تحسين اتجاىاتين نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في الروضة الدامجة.
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التعرف عمى استمرارية فعالية برنامج تدريبي لمعممات الروضة عمى تصميم  -5
الوسائل التعميمية في تحسين اتجاىاتين نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة في 

 الروضة الدامجة.
 :البحث أىمية

 :اآلتي الحالي في البحث يةأىم تتمثل   
 األىمية النظرية: –أ 

ما ستضيفو الدراسة الحالية لممعرفة في مجال تعميم األطفال ذوي اإلعاقة؛ حيث  -0
سيتم عرض إطارًا نظريًا مؤصاًل لمفيوم االتجاىات وكذلك تعميم األطفال ذوي 

 اإلعاقة.
امج تدريبي عمى تعد ىذه الدراسة من الدراسات القميمة التي تحاول تصميم برن -8

نتاج الوسائل التعميمية لتحسين اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم  تصميم وا 
األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين والتي أثارت اىتمام الباحثين والميتمين في مجال 

 التربية الخاصة عمى مستوى العالم.
 األىمية التطبيقية: –ب 

تساعد في تحسين االتجاه من خالل  الوصول من خالل النتائج إلى تطبيقات فعمية -0
 برامج ما بعد التخرج.

تعديل المفاىيم واالتجاىات عن بعض أنواع اإلعاقة وما يرتبط بيا من مفاىيم  -8
 خطأ.

تقديم الدعم المعموماتي لمعممات الروضة حول مفيوم ذوي االحتياجات الخاصة  -3
المختمفة، وكيفية وفئات ذوي اإلعاقة وخصائصيم وكيفية تقديم الخدمات التربوية 

تصميم الوسائل التعميمية ليم مما يقمل من األعباء المينية والضغوط عمى معممات 
 الروضة في الروضات الدامجة.

القائمين عمى تعميم ودمج األطفال ذوي اإلعاقة في وزارة التربية والتعميم  البحث يفيد -4
ي العناية بيذه لمعرفة اتجاىات معممات الروضة نحو تعميميم؛ مما قد يساىم ف

الفئة، وتصميم البرامج التدريبية لممعممات من أجل االرتقاء بتعميم األطفال ذوي 
 اإلعاقة المدمجين. 

يؤمل من ىذا البحث أن يدفع بالعاممين في ميدان التربية الخاصة إلى تطوير  -5
ي، البرامج المختمفة لتنمية االتجاىات اإليجابية نحو األفراد ذوي اإلعاقة؛ وبالتال

 تحسين نوعية الخدمات التربوية واالجتماعية المقدمة ليم.
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فتح آفاق جديدة أمام الباحثين ألجراء مزيد من األبحاث والبرامج األخرى لتقميل  -6
الفجوة بين األفراد العاديين واألفراد ذوي االحتياجات الخاصة والتي ىم في أمس 

 الحاجة إلييا.
 حدود البحث:

ت ىذه الدراسة عمى إعداد برنامج تدريبي لمعممات الحدود الموضوعية: اقتصر  .0
نتاج الوسائل التعميمية باستخدام إستراتيجيات وأساليب  الروضة عمى تصميم وا 
تدريبية متعددة مثل المناقشات الجماعية، لعب األدوار، البيان العممي، التعمم 

في التعاوني لتحسين اتجاىاتين نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين 
 الروضة.

الفصل الدراسي األول من العام األكاديمي  في الدراسة ىذه إجراء الزمنية: تم الحدود .8
 .ٕٚٔٓ، في الفترة الزمنية من شير سبتمبر إلى شير ديسمبر ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓ

معممات الروضة في الروضات الدامجة  عمى الدراسة ىذه البشرية: اقتصرت الحدود .3
وىاج إدارة المراغة التعميمية من خالل برنامج لألطفال ذوي اإلعاقة بمحافظة س

 تدريبي تابع لمنظمة اليونيسيف.
المكانية: تمت ىذه الدراسة بكمية التربية بمحافظة سوىاج بجميورية مصر  الحدود .4

 العربية في تدريب تابع لمنظمة اليونيسيف.
 :البحث مصطمحات

 : Effectivenessفعالية  - 0
ىي مدى قوة نشاط يحقق غرضو المقصود أو  ي:التعريف النظري أو االصطالح

 (.ٕٚٓٓوظيفتو وتحقيق النتيجة اإليجابية المطموبة في ضوء معايير محددة )سميمان، 
ىي قدرة البرنامج التدريبي لمعممات الروضة في إنتاج وتصميم  التعريف اإلجرائي:

نحو تعميم األطفال ذوي الوسائل التعميمية عمى إحداث تأثيرًا إيجابيًا في تحسين اتجاىاتين 
 اإلعاقة المدمجين في الروضة الدامجة.

  البرنامج التدريبي: - 8
( عمى أنو مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي تتضمن ٕ٘ٓٓعرفو زىران )

خدمة مخططة تيدف إلى تقديم المساعدة المتكاممة لمفرد حتى يستطيع حل المشكالت التي 
 يا.يقابميا في حياتو أو التوافق مع
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ويعرف إجرائيًا في الدراسة الحالية: بأنو مجموعة من الخطوات والميارات المخططة 
والمنظمة في ضوء أسس عممية وتربوية لتدريب معممات الروضة عمى تصميم الوسائل 
التعميمية لذوي االحتياجات الخاصة لتحسين اتجاىاتين نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة 

 دامجة.المدمجين في الروضة ال
 معممات الروضة: - 3

معممة الروضة ىي شخصية تربوية تم اختيارىا بعناية بالغة من خالل توافر 
مجموعة من المعايير والسمات والخصائص الجسمية والعقمية واالجتماعية واألخالقية 

معية واالنفعالية المناسبة لمينة تربية الطفل، وىي معدة إعدادًا وتدريبًا تكامميًا في كميات جا
لتتولى مسئوليات العمل التربوي في مؤسسات تربية طفل ما قبل المدرسة )عبد الرؤوف، 

ٕٓٓٛ.) 
معممات الروضة ىن المسئوالت عن تعميم األطفال في سن التعريف اإلجرائي: 

( سنوات، وتنشئتيم واألخذ بيدىم نحو التكيف والنمو المتكامل بما تزودىم بو من ٙ–ٗ)
وبما يتناسب وخصائصيم المختمفة في ىذه المرحمة العمرية، وىي  الخبرات والميارات

شخصية تم إعدادىا مينيًا وأكاديميًا لتعميم أطفال الروضة، ومفترض أن تقوم بتعميم تمك الفئة 
 في قاعات مييئة ومناسبة لعممية الدمج.

 نوتكو  الشخص خبرة خالل من تنظم والنفسي، العصبي التأىب من حالة االتجاه: - 4
 تثير التي والمواقف الموضوعات لجميع الفرد استجابة عمى دينامي أو تأثير توجييي ذات
االستجابة )حناوى،  ىذه تستثير التي والمواقف الموضوعات لجميع عند الفرد االستجابة ىذه

ٕٓٓ٘.) 
التعبير  التي يمكنىو عبارة عن درجات القبول والرفض االتجاه  :التعريف اإلجرائي

ئيًا أو لفظيًا، وىو عبارة عن مجموعة من المعتقدات والتصورات التي تحمميا عنيا أدا
معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في الروضة، ويعبر عنو 
بالدرجة التي تحصل عمييا معممة الروضة عمى مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو 

 الروضة والمستخدم في الدراسة الحالية.تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في 
كل من يعانون من عاىات طويمة األجل بدنية أو عقمية أو األطفال ذوي اإلعاقة:  – 5

ذىنية أو حسية، قد تمنعيم لدى التعامل مع مختمف الحواجز من المشاركة بصورة كاممة 
 (.ٕٛٓٓوفعالة في المجتمع عمى قدم المساواة مع اآلخرين )األمم المتحدة، 

يعرف الباحثان ذوي اإلعاقة بأنيم مجموعة من األطفال في التعريف اإلجرائي: 
مرحمة الروضة لدييم إعاقات مختمفة مثل: اإلعاقة الفكرية، واإلعاقة السمعية، واإلعاقة 
  .البصرية، وصعوبات التعمم، وتكون لدييم درجات خفيفة من اإلعاقة والمدمجين في الروضة
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موب تربوي يتم من خاللو إلحاق الطفل المعاق مع الطفل العادي ىو أسالدمج:  - 6
بالمدارس العامة التي يمارس من خالليا مختمف األنشطة التربوية بما فييا التعميمية 

 (.ٖٕٓٓواالجتماعية )األشقر، 
تعميم األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية والبصرية التعريف االجرائي: الدمج ىو 

 مم من ذوي اإلعاقة الخفيفة بالروضات الدامجة مع أقرانيم العاديين.والسمعية وصعوبات التع
 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 أواًل: اإلطار النظري:
 االتجاىات : - 0
 مفيوم االتجاه: -أ 

 " كذا، جية كذا نقول النحو، الجيةب: العر  لسان في ورد لغة: مفيوم االتجاه
 (.ٜٓٚٔأبن منظور، ت" )توجي أي اتجاىاً  إليك واتجيت

 التصورات بتعدد متعددة تعريفات لالتجاه النفسي: األدب في االتجاهمفيوم 
 ت:التعريفا ىذه من تفسيره حاولت التي النظرية

عبارة عن مجموعة من استجابات الفرد االستداللية التي تشكل منظومة  -
داخمية لديو توضح مدى قبولو أو رفضو لموضوع ذي صبغة انفعالية 

 (. ٕٕٓٓماعية )كامل، اجت
أنو نزعات تؤىل الفرد لالستجابة إلى أنماط سموكية محددة، نحو أشخاص أو  -

 (.ٖٕٓٓأفكار أو حوادث أو أوضاع أو أشياء معينة )نشواني، 
ىو نزعة الفرد أو ميمو لالستجابة بطريقة سمبية أو إيجابية أو محايدة نحو  -

و رد أو استجابتو التي يبدييا موضوع ما. أو ىو الموقف الذي يتباه الفرد، أ
إزاء شيء ما، أو قضية معينة إما بالقبول أو الرفض، نتيجة مروره بخيرة 

 (.ٕٛٓٓمعينة )القمش والسعايدة، 
 أنو عمى لالتجاه نظرت بعضيا بأن الباحثان يرى السابقة التعريفات وباستعراض

 الفرد يتبناىا التي والرفض بولالق أو والكراىية، بالحب تتحدد نزعة أو ميممالستجابة بطريقة
 مركب مفيوم االتجاه بأن أكد اآلخر المختمفة، وبعضيا أو الموضوعات األشخاص تجاه

 ة.الوجدانية، والمعرفية، والمياري الحالة يتضمن
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 :االتجاىات مكونات -ب 
 االتجاه مفيوم مركب يتكون من عدة جوانب ىي:

 الفرد لدى المتوفرة الموضوعية لحقائقوا المعمومات : ويتكون منالمعرفي المكون -
 ,Laura & Dolores)االتجاه، ومعتقدات الفرد نحو ىذا الموضوع  موضوع عن

2006) . 
 نحو الفرد يوجييا التي والكراىية الحب مشاعر إلى : وىو يشيرالعاطفى المكون -

 ما فيندفع موضوعاً  الفرد يحب فقد الوجداني، بتكوينو ويرتبط االتجاه، موضوع
منو )مرعى  فينفر آخر موضوعاً  يكره وقد إيجابي، نحو عمى لو ويستجيب حوه،ن

 .(ٜٗٛٔوبمقيس، 
 نحو العممية االستجابة في لالتجاه السموكي المكون : يتضحالسموكي المكون -

 لمعمل تدفعو فيي اإلنسان لسموك كموجيات تعمل فاالتجاىات ما، بطريقة االتجاه
 لمعمل تدفعو أو االتجاه موضوع نحو سمبية اتاتجاى يمتمك عندما نحو سمبي عمى
االتجاه )المعايطة،  موضوع نحو إيجابية اتجاىات يمتمك إيجابي عندما نحو عمى

ٕٓٔٓ.) 
 االتجاىات: وظائف -ج 

بحيث  واالجتماعي، الشخصي المستوى عمى الوظائف من عدداً  االتجاىات تؤدي
ىذه  وأىم وفعال، مثمر نحو عمى المختمفة الحياتية األوضاع معالجة من الفرد تمكن

 (:ٖٕٓٓإلييا )نشواتى،  أشار كما الوظائف
ة، معين أىداف إنجاز عمى الفرد مساعدة إلى الوظيفة ىذه تشير :ةمنفعي وظيفة -

 مشابية اتجاىات يشكل ألنو معيا، يعيش التي الجماعة مع التكيف من تمكنو
 مع التكيف عمى ساعدهي الذي واألمر بيئتو، في اليامين التجاىات األشخاص

 لمعايير تقبمو تبين اتجاىات بإظيار وذلك فييا، والنجاح الحياتية المختمفة األوضاع
 .ليا ووالئو الجماعة

 من فئات إلى يتبناىا التي لالتجاىات طبقاً  الفرد يستجيب ة:واقتصادي تنظيمية وظيفة -
 بعض باستخدام وذلك األوضاع، أو األشياء أو الحوادث أو األفكار أو األشخاص

 إلى المجوء ضرورة دون الفئات، ىذه حيال سموكو تحدد التي المنظمة القواعد البسيطة
 من تمكنو التي السموكية المبادئ أو بالموضوعات الخاصة المعمومات معرفة جميع

 في ضياعو دون وتحول ومتسق، ثابت نحو عمى المتباينة البيئية االستجابة لممثيرات
 .لجزئيةا متاىات الخبرات
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 :االتجاىات تكوين في المؤثرة العوامل -د 
تخضع االتجاىات سواء كانت متعممة أم مكتسبة في تعمميا واكتسابيا لقوانين التعمم 
مثميا مثل أنماط السموك األخرى بشكل عام؛ وىناك عوامل أساسية تؤثر في اكتساب 

 وتكوين االتجاىات تتمثل في:
وىي تضم القيم والعادات واالتجاىات واألفكار في المجتمع:  الثقافة العامة السائدة -( 0)

والتقاليد الغالبة في المجتمع في مرحمة ما من مراحل تطوره؛ األمر الذي يوضح 
تشابو االتجاىات بين أبناء الثقافة الواحدة، والذي يقدم ما يعرف بأبعاد الشخصية 

ىات السائدة في مجتمعاتيم. القومية؛ إذ يكتسب األفراد معظم اتجاىاتيم من االتجا
 حيث تتأثر اتجاىات معممات الروضة نحو ذوي اإلعاقة باتجاىات المجتمع

 .(ٕٗٓٓ)الجندي، 
 غير عممية الواقع في ىي الفرد اتجاىات عمى األسرة تأثير عممية إن: ةاألسر  -( 8)

 االتجاىات من العديد الطفل يتعمم االجتماعية؛ حيث التنشئة عممية عن منفصمة
 (.ٜٜٛٔ)رضوان، والديو  المشابية التجاىات

ن، المتعممي لدى االتجاىات وتكوين تطوير في ىاماً  دوراً  المدرسة : تؤديةالمدرس -( 3)
 الجديدة اآلفاق أن فيو شك ال ومما والمعممين، األقران مع تفاعميم خالل من وذلك

 المدرسة فترات في األقران ويعتبر جديدة، مصادر من جديدة معمومات توفر لمطفل
 التي األخرى االجتماعية العناصر إلى باإلضافة ىذا لمطفل، مرجعية أىم مجموعة

 (.ٜٗٛٔة )مرعي وبمقيس، مختمف بصورة معيا والتواصل بيا الفرد باالتصال يبدأ
 (:0998االتجاىات )حوطر،  أنواع -ىـ 

 التصنيف؛ يتم أساسيا عمى التي المعايير بتعدد وتصنيفيا االتجاىات أنواع تعددت
 :عمى النحو التالي االتجاىات تصنيف ومن ثم يمكن

 بأسره، المجتمع تيم عامة موضوعات عمى تركز عامة اتجاىاتة: العمومي حيث من -
فئة  تخص ومحددة مخصصة طبيعة ذات موضوعات عمى تركز نوعية واتجاىات

 .الناس من معينة
 تحصل شخصي أو بيئي عموضو  حول تنشأ إيجابية اتجاىاتة: اإليجابي حيث من -

حول  تنشأ التي االتجاىات تمك وىي سمبية واتجاىات وموافقتو، الفرد تأييد عمى
 .عمييا يوافق وال الفرد يؤيدىا وال معين موضوع

 ويصعب معتنقييا لدى ثابتة تظل اتجاىات وىي جامدة اتجاىاتة: المرون حيث من -
 قابمة مرنة واتجاىات الدينية، المعتقدات حول تنشأ التي االتجاىات تغييرىا، مثل
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 قيم من جزءاً  تعد وال سطحية، ىامشية موضوعات حول تكون ما وغالباً  لمتغيير بسيولة
 .لمفرد الخبراتي أو المعرفي النمو تأثير تحت تتغير أن الفرد، ويمكن

 :االتجاىات تعديل طرق -و 
ا لخصي يرىاتغي أو االتجاىات تعديل عممية في استخداميا يمكن طرق ىناك    

 :التالية ( في الطرقٜٗٛٔوبمقيس،  مرعي)
 الفرد اتجاىات تحديد في أثراً  لمجماعة الفرد: إن إلييا ينتمي التي الجماعة تغيير -

 .أخرى إلى جماعة من انتمائو اتجاىاتو بتغير تتغير أن الطبيعي ومن وتكوينيا،
 تتعدل ما وكثيراً  تمفة،مخ متعددة بأوضاع حياتو خالل الفرد د: يمرالفر  أوضاع تغيير -

 األوضاع مع واتساقاً  تالؤماً  أكثر يصبح بحيث أوضاعو، اتجاىاتو نتيجة تتغير أو
 .الجديدة

 لتغير نتيجة اتجاىاتو تغيير إلى أحياناً  الفرد يضطر قدك: السمو  في القسري التغيير -
 وأ المينة أو الوظيفة كظروف عميو تطرأ التي الشروط الحياتية أو الظروف بعض
 .السكن

 معايير تتغير فعندما االتجاىات، لتغيير الطرق أقوى وىية: الجماع قرار طريقة -
 .لمتغيير مقاومتيم وتقل أيضاً  تتغير األفراد معايير لمفرد، فإن المرجعية الجماعة

 نظرة المجتمعات إلى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة: -ز 
مفة إلى األطفال ذوي اإلعاقة، ىناك تفاوت واختالف في نظرة المجتمعات المخت

والتي تختمف من االتجاىات السمبية إلى االتجاىات اإليجابية، وكذلك تختمف ما بين الرفض 
 والعزل إلى القبول والدمج. 

 -إن غياب التفسير العممي وتأثير الجيل عمى المجتمعات في الماضي أثر 
دىم إلى تبني التفسيرات الخرافية عمى طريقة تفسيرىم لإلعاقة؛ حيث قا -وبشكل كبير جدًا 

لإلعاقات الجسمية والعقمية والسمعية والبصرية، وىذه التفسيرات كانت مصدر التيديد 
الحقيقي لألفراد المعوقين في المجتمعات القديمة؛ مما قادىم لالعتقاد بأن أثار اإلعاقة سوف 

جعميم يرفضون األفراد ذوي تنتقل لألفراد العاديين وبالتالي ينعكس عمى المجتمع كمو، مما 
 (.ٜٜٚٔاإلعاقة بسبب اإلعاقة بحد ذاتيا )الحديدي ومسعود، 

ولكن مع تطور العمم وتقدمو تم إبطال بعض التفسيرات الخرافية التي ليس ليا 
أساس من الصحة، وأصبح االىتمام بيذه الفئة يأخذ أوجًيا متعددة سواء أكان ىذا االىتمام 

معاىد المخصصة لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة أم في رياض في المدارس المراكز وال
األطفال والمدارس العادية التي يمكن لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة االستفادة منيا. 
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وىناك عوامل تؤثر عمى نظرة واتجاىات األفراد العاديين نحو األطفال ذوي االحتياجات 
 الخاصة تعود لطبيعة اإلعاقة منيا:

فنوع اإلعاقة لو دور في قبول أو عدم قبول الطفل المعوق. وبوجو عام  اقة:نوع اإلع -
إن األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية أقل قبواًل من ذوي اإلعاقات السمعية، أو البصرية، أو 

 الحركية، أو صعوبات التعمم.
وجد أيضا أنو يزداد رفض األفراد العاديين لألطفال ذوي  درجة اإلعاقة وشدتيا: -

ياجات الخاصة بزيادة درجة وشدة اإلعاقة؛ حيث إنو كمما كانت إعاقة الطفل االحت
 شديدة كان إمكان رفضو من قبل األفراد العاديين أكثر.

حيث إن الطفل المعوق  الخصائص الجسمية والنفسية واالجتماعية لمطفل المعوق: -
يان أكثر؛ كمما كان مختمفا عن الطفل العادي، فإن خصائص اإلعاقة تكون واضحة لمع

 وبالتالي تزداد درجة رفض األفراد العاديين لو.
وجد أيضا أن عمر الطفل يؤثر في قبولو  عمر الطفل ذي االحتياجات الخاصة: -

ورفضو من قبل األفراد العاديين، فكمما كان الطفل المعوق صغيرا زاد قبولو من قبل 
األفراد العاديين؛ ألن اآلخرين، وكمما تقدم بو العمر تزداد احتمالية رفضو من قبل 

الفوارق بين األفراد العاديين واألفراد المعوقين تكون أوضح )الحديدي ومسعود، 
ٜٜٔٚ.) 

العوامل التي أدت إلى ظيور االتجاىات اإليجابية نحو األطفال ذوي االحتياجات  -ح 
  الخاصة:

وي ىناك العديد من العوامل التي ساىمت في االتجاه اإليجابي نحو األطفال ذ
االحتياجات الخاصة منيا: ارتفاع المستوى التعميمي، وزيادة المعرفة بواقع اإلعاقة 
واالحتياجات الخاصة، من حيث: أسبابيا العممية الحقيقية، وأساليب الوقاية منيا، واالبتعاد 
عن الرجوع لمخرافة واألكاذيب في تبرير وجود ىؤالء من ذوي االحتياجات الخاصة، وزيادة 

تمع باإلعاقة واالحتياجات الخاصة من خالل اإلعالم وغيره، وما يمكن أن ُيسيم وعي المج
مكانية  بو ذوو االحتياجات الخاصة في الخدمة العامة. وزيادة وعي المجتمع بكيفية وا 
االستفادة من ذوي االحتياجات الخاصة في القيام بالعديد من األعمال اليامة في المجتمع، 

لتفاعل مع ذوي االحتياجات الخاصة، والوقوف عمى حقيقة مفادىا وزيادة فرص االحتكاك وا
 (.ٕٓٔٓأن لذي االحتياجات الخاصة فرصة في المساىمة في بناء المجتمع )المعايطة، 
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العوامل التي أدت إلى ظيور االتجاىات السمبية نحو األطفال ذوي االحتياجات  -ط 
 الخاصة: 

ساىمت في وجود االتجاىات السمبية لدى كما أن ىناك العديد من العوامل التي 
بعض األفراد نحو األطفال ذوي االحتياجات الخاصة منيا: بالنسبة لممعممين زيادة سنوات 
الخبرة تؤثر سمبيًا عمى اتجاىات المعممين نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة، عدم توافر 

مدارس العادية، المعممات المتخصصات ونقص الخبرة والمعرفة لدى المعممات في ال
األعباء التدريسية والمشكالت التي قد تواجييم عند التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة 

 (. ٕٗٔٓ)اليابط، 
أيضًا ما يصنعو المجتمع نفسو من قوالب نفسية وأنماط سموكية سمبية نحو األطفال 

االبتعاد عنيا، ذوي االحتياجات الخاصة باعتبارىم فئة خطرة يجب االحتراس منيا وتجنبيا و 
وما يحممو أفراد المجتمع من ميول واتجاىات مسبقة رافضو لتمك الفئة، وما توصم بو فئة 
ذوي االحتياجات الخاصة، بأنيا فئة مختمفة وناقصة، وتصنيف أفرادىا بأنيم فئة غير 
عادية أو غير مكتممة؛ مما يجعل سموك أفراد ىذا المجتمع مشبعا بتمك السمات 

تعامميم مع أفراد ىذه الفئة، والجيل بالحقائق، وعدم توافر المعمومات  والخصائص عند
العممية الصحيحة عن تمك الفئة، وطبيعة إعاقتيم الحقيقية، واالعتماد عمى الخرافات في 
تفسير أسباب ىذه الحاالت، واالبتعاد عن العمم والدين واألسباب الحقيقية لمفيوم اإلعاقة 

برات المؤلمة التي قد يمر بيا شخص معين مع شخص من واالحتياجات الخاصة، والخ
ذوي االحتياجات الخاصة، أو مع نوع معين من أنواع اإلعاقة، تترك لديو انطباعا من 
الصعب تغييره، والذي بدوره قد ينقميا لغيره من أفراد ىذا المجتمع، مما يؤدي لزيادة دائرة 

ال ليذه الخبرة ذات األثر السمبي، وناقال ىذه االتجاىات السمبية، حيث يكون ىذا الفرد حام
 (.ٕٓٔٓ المعايطة،ليا )

 دمج األطفال ذوي اإلعاقة - 8
لم يعد ينظر إلى التربية الخاصة بوصفيا مينة تقتصر عمى تقديم الخدمات 

المساندة لألفراد الذين يعانون من إعاقة ما فحسب، بل ظير مفيوم ذوي  والبرامج
ل األفراد المعوقين واألفراد الموىوبين، وىنالك العديد من االحتياجات الخاصة الذي شم

األخصائيين في يومنا الحاضر يتبنون مفيوم األفراد ذوي التحديات الخاصة. وقد تم تحديد 
 مبادئ التربية الخاصة وىي:

ضرورة دمج األفراد ذوي االحتياجات الخاصة في الحياة العامة وفي جميع المناحي  -
 في المجاالت األكاديمية أم االجتماعية. المختمفة سواء أكان
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ضرورة أن ينظر لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة بأنيم فئة غير متجانسة، وأن  -
مكانياتيم، وأن البرامج المخصصة ليم يجب تقديميا  ىناك تفاوتًا كبيرًا في قدراتيم وا 

 بشكل فردي.
ذوي االحتياجات الخاصة  ضرورة تقديم الخدمات التربوية الشاممة والمتكاممة لألفراد -

تتضمن: التعميم الخاص، الخدمات الصحية العامة، العالج الطبيعي، الخدمات 
 النفسية، الخدمات األسرية، الخدمات االجتماعية.

ضرورة التعاون بين األسرة من جية والمدرسة من جية أخرى من أجل تقديم كل ما  -
قدراتو، ويساعده في حل يناسب الطفل ذي االحتياجات الخاصة بشكل يتوافق و 
؛ الخطيب والحديدي، ٜٜٚٔمشكالتو التي تواجيو في حياتو )الحديدي ومسعود، 

ٜٜٔٗ) 
وترتبط االختالفات الموجودة في الفرص التعميمية والتربوية المتاحة لألطفال ليس 
 فقط بالظروف الفردية الثقافية واالقتصادية والصحية أو تمك المرتبطة باإلعاقات الموجودة
لدييم، بل أيضا بالبيئة التي يعيشون فييا، وبأنظمة التعميم التي يتمقون من خالليا تعميميم 
بدًءا من مرحمة رياض األطفال وحتى نياية التعميم األساسي اإللزامي. وبغض النظر عن 
ىذه االختالفات فيناك إجماع عام عمى الدور األساسي الذي يؤديو المعممون في تقديم 

ة تتسم بالجودة. وتزداد أىمية ىذا الدور في ظل تطبيق االتجاىات والممارسات خدمة تعميمي
 Inclusiveأو ما يعرف بالتعميم الدامج  Inclusionالتربوية الحديثة وعمى رأسيا الدمج 

Education   لألطفال ذوي اإلعاقاتChildren with Disabilities  أو االحتياجات
الذي أصبح سياسة تربوية  Special Educational Needs (SEN)التربوية  الخاصة 

أساسية في دول العالم المتقدم والنامي عمى السواء عمى الرغم من اختالف الكيفية التي 
 Black-Hawkins, Florianُيطبق بيا من دولة إلى أخرى ومن نظام تعميمي إلى آخر )

& Rouse, 2007 .) 
الحديثة في الدول المتقدمة بكيفية  ففي الوقت الذي تيتم فيو األنظمة التعميمية

بين األطفال ذوي اإلعاقات واألطفال  Achievement Gapتقميص فجوة التحصيل 
العاديين ما زالت مثيالتيا في الدول النامية تحاول تدعيم مشاركة التالميذ ذوي اإلعاقات في 

 & Florianيم )األنشطة المنيجية وغير المنيجية من أجل تحسين النواتج االجتماعية لدي
Rouse, 2009 ولذلك يشيد كال النمطين محاوالت لإلصالح والتحسين لممارسات .)

الدمج التربوية من خالل مبادرات متعددة األىداف والغايات، ولعل من أىم ىذه المبادرات 
والتي بدأت جميورية  Standards-based Reformتمك المبنية عمى بناء معايير قومية 

ألخذ بيا بدءًا من الطفولة المبكرة مع صدور المعايير القومية لرياض مصر العربية ا
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( ٕٛٓٓفي عام ) The National Standards for Early Childhoodاألطفال 
 (. ٕٗٔٓ)الخولي، 

 Educationalففي السنوات القميمة الماضية تصدرت قضية الدمج التربوي 
Inclusion  عمى اعتبار أنيا أداة من أدوات تحقيق العدل أجندة دول العالم والييئات الدولية
؛ ومن ثم بدأ تناول الممارسات التربوية الدامجة في المؤتمر Social Justiceاالجتماعي 

. وفي ىذا اإلطار ٕٛٓٓالثامن واألربعين عن التعميم والذي نظمتو منظمة اليونسكو في عام 
حدي األكبر لمدمج التربوي يتمثل في مدى أكدت الوكالة األوروبية لتطور التربية الخاصة إن الت

جاىزية المعممين في المراحل التعميمية المختمفة لمتعامل مع االختالفات والتنوع الموجودين لدى 
المتعممين داخل بيئات الدمج المدرسية، باإلضافة إلى التعامل مع المشكالت السموكية 

يزيد من ىذا التحدي االتجاىات السمبية واالنفعالية المرتبطة باألطفال ذوي اإلعاقات. ومما 
لممعممين نحو قضية الدمج التربوي من زاوية الممارسات التربوية المرتبطة بيا والتي تضع عبئًا 
عمى المعممين، األمر الذي يؤدي بدوره إلى ضعف إدراكيم لكفاءتيم الذاتية في القدرة عمى 

 .(Blanton & Pugach, 2007)اإليفاء بمتطمبات الدمج
ويقصد بالدمج محاولة جعل األطفال ذوي اإلعاقات أقرب إلى زمالئيم األسوياء، 
أو إلحاقيم بأحد الفصول العادية مع تزويدىم بالخدمات الخاصة إذا لزم األمر، كما يعني 
ضرورة تعديل البرامج الدراسية العادية بقدر اإلمكان بحيث تمبي حاجات ىؤالء األطفال 

(Bender, Vail & Scott, 1995). 
وىناك أنواع متعددة من الدمج منيا الدمج الكمي حيث يمتحق الطفل المعاق 
بالفصل العادي طوال الوقت مع تقديم الخدمات الالزمة لو داخل الفصل، والدمج الجزئي 
حيث يمتحق الطفل المعاق بفصل خاص بالمعاقين بعض الوقت وفي الفصل العادي بعض 

المصادر حيث يمحق الطفل المعاق بالصف العادي ويتمقى الوقت، والدمج من خالل غرفة 
مساعدة خاصة بصورة فردية في حجرة خاصة ممحقة بالمدرسة حسب جدول زمني ثابت 

 (.ٖٕٔٓويعمل بيا معمم تربية خاصة مدرب ليذا العمل )شقير، 
وكان من نتائج ذلك التركيز عمى قضية إعداد المعممين لمممارسات التربوية 

خالل مسارين: االىتمام بتدريب المعممين الموجودين في الخدمة، واالىتمام  الدامجة من
بإعادة النظر في برامج إعداد المعممين في معاىد التعميم العالي. ويتمثل االىتمام بالمسار 
الثاني في القضاء عمى الفصل في برامج إعداد المعمم بين التخصصات المختمفة )رياض 

انوي، التربية الخاصة( من خالل االىتمام بتقديم مقررات مشتركة األطفال، االبتدائي، الث
تؤكد عمى إعداد الجميع لبيئات التعميم الدامج. أما فيما يخص المسار األول فيركز عمى 
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تقديم معرفة عامة عن األىداف االجتماعية واالنفعالية والتربوية واالقتصادية باإلضافة 
مج والتعامل مع المشكالت السموكية واالنفعالية لممعرفة الخاصة عن استراتيجيات الد

 ,Symeonidou & Phtiaka)المتصمة بدمج األطفال ذوي اإلعاقات في التعميم العام
2009). 

وقد دعم ىذا االتجاه بقوانين تكفل ذلك الحق لممعاق في عدد من الدول، فقد صدر 
معاقين" ليؤكد عمى أن المعاق "التربية لجميع األطفال ال ٜ٘ٚٔالقانون العام األمريكي عام 

لو الحق في أن يتمقى التعميم العام المناسب المجاني من خالل برنامج تربوي فردي يقدم لو 
في بيئة تربوية بعيدة ما أمكن عن القيد والعزلة المتوفرة في المؤسسات الخاصة. وفي 

فصال عن المعاقين  بريطانيا أصدر المكتب االجتماعي لمديوان الممكي قانونا تربويا، تضمن
يدعو المناطق التعميمة في إنجمتار وويمز إلى أن كل من ىو بحاجة إلى خدمات تربوية 
خاصة بمن فييم المعاقين ان يتمقوىا في المكان المناسب الذي تقرره لجان متخصصة تضم 

 (.ٕٕٓٓولى أمر الطفل المعاق )عميرة، 
ة من أبرز المعيقات إن االتجاىات السمبية نحو ذوي االحتياجات الخاص

االجتماعية والنفسية في التربية الخاصة. ولعل االىتمام المتزايد الذي يحظى بو األفراد غير 
العاديين عمى اختالف فئاتيم في جميع مجتمعات عالمنا المعاصر لدليل عمى الوعي الذي 

ر أسباب أصبح في حالة تزايد مستمر. إذ أصبح االىتمام بيذه الفئة االجتماعية، وتوفي
الرعاية وكل ما تحتاج إليو من خدمات وفرص عمل مناسبة مطمبًا أساسيًا من متطمبات 
المجتمعات الراقية، فذوو االحتياجات الخاصة كباقي أفراد المجتمع ليم حقوق، وعمييم 

 واجبات تجاه مجتمعيم وبمدىم، فذوو اإلعاقات بحاجة لالندماج والتكيف مع المجتمع. 
 سات السابقةثانيًا : الدرا

أجريت العديد من الدراسات واألبحاث السابقة التي تناولت موضوع االتجاىات نحو 
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وقد أظيرت نتائج متباينة، وتأتي أىمية ىذه الدراسات 
من منطمق أىمية موضوع االتجاىات الذي يعكس سموك الفرد إيجابًا أو سمبًا نحو األطفال 

تياجات الخاصة، كما يعكس سموك المؤسسات الرسمية وغير الرسمية نحوىم ذوي االح
أيضًا؛ إذ يتأثر سموك الفرد أو الجماعة بموقفو أو اتجاىو نحو األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة، فكمما كان االتجاه إيجابًا أدى ذلك إلى تحسن في نوعية الخدمات التربوية ليم 

وفيما يمي  ات السمبية عمى  إلساءة إلييم بصورة مختمفة.والعكس صحيح؛ إذ تعمل االتجاى
 عرض لبعض الدراسات السابقة ذات االرتباط بموضوع الدراسة.
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( إلى التعرف عمى اتجاىات معممات رياض ٜٜٙٔحيث ىدفت دراسة الفايز )
األطفال نحو دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين في مؤسسات رياض 

قتيا بأدائين الوظيفي. وتوصمت الدراسة إلى أن اتجاىات المعممات نحو األطفال وعال
الدمج كانت تتميز بميل طفيف إلى اإليجابية، وأن المعممات الالتي شاركن في عدد أكبر 
من الدورات التدريبية لديين اتجاىات إيجابية نحو الدمج أكثر من نظيراتين الالتي شاركن 

 في دورة واحدة.
 ,Cook, Tankersley) م بيا كوك وتانكرسمي وكوك والندروموفي دراسة قا

Cook & Landrum, 2000)  إلى قياس اتجاىات المعممين نحو الطمبة ذويىدفت 
( معمًما من معممي ٓٚاالحتياجات الخاصة في المدارس العادية. تمثمت عينة الدراسة في )
ت النتائج أن اتجاىات الطمبة العاديين الذين يعممون الصفوف األساسية. وقد أظير 

المعممين نحو الطمبة ذوي اإلعاقة إيجابية وخصوًصا إذا كانت درجة اإلعاقة بسيطة، 
 وكذلك أظيرت النتائج أنو كمما زادت خبرة المعمم في التدريس كانت اتجاىاتو أكثر إيجابية.

 Stephens, Stephens) روث-ستيفنز وفون الزنيارو  زكما ىدفت دراسة ستيفن
& Von Elsenhhar-Roth, 2000)  إلى التعرف عمى اتجاىات المعممين في الدول

النامية نحو دمج المعاقين سمعيًا، وتوصمت الدراسة إلى أىمية اإلعداد المسبق لعممية 
 الدمج، وكانت اتجاىات المعممين سمبية نتيجة نقص المعمومات عن ذوي اإلعاقة السمعية.

الى التعرف عمى اتجاىات معممات  (Aldrich, 2002)وقد ىدفت دراسة ألدريش 
الروضة بوالية تكساس، وقد أظيرت النتائج أن اتجاىاتين كانت إيجابية نحو دمج األطفال 

 ذوي اإلعاقة.
( إلى تقييم اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية ٖٕٓٓكماىدفت دراسة القحطاني )

ئية بمدينة الرياض مع أقرانيم نحو دمج األفراد ذوي اإلعاقة البصرية في المرحمة االبتدا
( سنة. ٖٓ – ٕٓ( معمًما تتراوح أعمارىم بين )ٓٛٔالعاديين. شممت عينة الدراسة )

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعممين تعزى لمتغير المؤىل 
تعزى العممي، وكذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المعممين 

لمتغير الخبرة، وكذلك أكدت النتائج عمى أنو يمكن دمج األفراد المكفوفين ضمن المدارس 
العامة مع أقرانيم العاديين وذلك الن اتجاىات المعممين إيجابية نحو دمج األفراد 

 المكفوفين.
( فقد ىدفت إلى التعرف عمى اتجاىات المعممين نحو دمج ٕٗٓٓأما دراسة مرعي )

االحتياجات الخاصة في المدارس العادية في لواء حيفا، وعالقة تمك االتجاىات الطمبة ذوي 
( عبارة تقيس ٜٖبجنس المعمم وخبرتو ومؤىمو العممي. استخدم الباحث استبانة مكونة من )

ومعممة منيم  ( معمماً ٖٕٔاتجاىات المعممين نحو الدمج، وقد تمثمت عينة الدراسة في )
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يعممون بالمدارس العادية في لواء حيفا. تم حساب  ( معممةٖ٘ٔ( معممًا و)ٜٙ)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لمكشف عن اتجاىات المعممين، كما تم اجراء 
التحميل العاممي لمتحق من الفروق بين اتجاىات المعممين نحو دمج الطمبة ذوي 

و التعميمي. وكشفت نتائج االحتياجات الخاصة والتي تعزى لمتغيرات جنس المعمم، ومؤىم
الدراسة عن وجود اتجاه إيجابي لدى المعممين نحو دمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة 

 في المدارس العادية.
اتجاىات المعممين نحو  (Brandon & Neube, 2006)ودرس براندون ونوبي 

لنتائج أن ( معممًا، أظيرت ا٘ٗدمج ذوي االحتياجات الخاصة، تكونت عينة الدراسة من )
 اتجاىات المعممين نحو الدمج التربوي لمطمبة ذوي اإلعاقة كانت سمبية.

( إلى التعرف عمى اتجاىات المعممات في ٕٚٓٓوقد ىدفت دراسة المييري )
المدارس العادية نحو دمج المعاقين سمعيًا في المدارس العادية بإمارة أبو ظبي. تكونت 

ة الزىرات االبتدائية بمنطقة العين التعميمية، وتم ( معممة من مدرسٕٔعينة الدراسة من )
تطبيق مقياس االتجاه نحو المعاقين في المدارس العادية، وقد أشارت النتائج إلى عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية قبل تطبيق 

 س االتجاه.البرنامج وبين متوسط درجاتيم بعد تطبيق البرنامج عمى مقيا
اتجاىات معممي مرحمة رياض األطفال نحو الدمج  (Cecer, 2010)ودرس سيكر 

( معممًا؛ حيث قام باخضاع مجموعة المعممين ٙٙالتربوي عمى عينة تركية مكونة من )
لورشة تدريبية، وقام بقياس اتجاىاتيم قبل وبعد الورشة، أظيرت النتائج أن اتجاىات 

 بية نحو دمج األطفال ذوي اإلعاقة في مرحمة الروضة.المعممين أصبحت أكثر إيجا
 ولمتعرف عمى الحاجات التدريبية لمعممي التربية الخاصة أجرى ىندريكس

(Hendricks, 2011) يدرسون الذين التدريبية لممعممين الحاجات تقييم إلى دراسة ىدفت 
 دام االستطالعباستخ فرجينيا والية في سةاالدر  وأجريت التوحد، الطمبة ذوي اضطراب

 التربية معممي من ( معممًا ومعممةٜٛٗ(تمثمت عينة الدراسة في   االنترنت، عمى المبني
 يتناسب بما التربية الخاصة معممي إلعداد الممحة الضرورة إلى سةاالدر  وتوصمت الخاصة،

المعارف  المعممون ىؤالء يمتمك أن يجب ُيدرسون ليا، كما التي اإلعاقة طبيعة مع
 أجل من مضامين تحوي التي األساسية البيانات وتقديم التغيير، لتعزيز المطموبة تاار والمي

 الحديثة التكنولوجيا بأساليب واالستعانة التدريب، تاومبادر  الشخصية تطوير المتطمبات
 .التعميم نوعية تحسين عمى ينعكس كبير دور من ليا الفاعمة لما تيجياتاواالستر 
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 الحاجات ( إلى التعرف عمىٖٕٔٓىدفت دراسة الطعمة )وفي ىذا االتجاه فقد 
المركز،  طبيعة تالمتغير  تبعاً  دمشق ذوي اإلعاقة السمعية في لمعممي الالزمة التدريبية
 ( معمماً ٓٛمن ) سةاالدر  عينة والجنس. تكونت العممي، والمؤىل العمر، الخبرة، وسنوات

 األساسية العينة دمشق، وبمغت حافظةم في الخاصة التربية كزامر  في يعممون ومعممة ممن
لمعممي  التدريبية االحتياجات من قائمة الباحث بتصميم وقام ومعممة، معمماً  (٘٘سة )المدر 

 المعرفة، مجال التدريس، مجال :شممت مجاالت عدة من تكونت ذوي اإلعاقة السمعية،
 النتائج ءتاألمور، وجا وأولياء األىل مع التعامل مجال الشخصية، الخصائص مجال

 ذات فروق وجود ذوي اإلعاقة السمعية كانت مرتفعة، معممي لدى الكفايات كالتالي: توافر
 داللة ذات فروق األىمية، ووجود كزاالمر  لصالح المركز طبيعة لمتغير تبعاً  إحصائية داللة

 تبعاً  إحصائياً  دالة فروق توجد بينما ال اإلناث، لصالح الجنس لمتغير تبعاً  إحصائية
 .والعمر الخبرة، وسنوات العممي، المؤىل تالمتغير 

 التدريبية االحتياجات تحديد دراسة استيدفت (Brady, 2013)أجرى بريدى كما 
 صعوبات معممي من ( معممًا ومعممةٓ٘ٔ (سةاالدر  عينة وبمغت التعمم، صعوبات لمعممي
 خالل ومن ات التعممصعوب لمعممي التدريبية االحتياجات لرصد قائمة الباحث أعد التعمم،
 الء المعممين،ؤ لي المقدمة التدريبية مجاالبر  مستوى تدني بين عالقة وجود تبين سةاالدر  نتائج
سة االدر  أوصت وقد صعوبتيم، مع يتماشى بمستوى طالبيم مع التعامل عمى مقدرتيم وبين
 حمقة للتشكي األسرة مع االتصال لميارة المعمم امتالك ضرورة عمى التأكيدي: يم بما

 والميارات المعارف امتالكو أىمية عمى أكدت الطالب. كما مساعدة من أجل متكاممة
 من المختمفة التعميمية األساليب استخدام وضرورة الطمبة، التعمم لدى مستوى لرفع الالزمة
 التكنولوجيا وسائل استخدام بضرورة الدراسة راجعة. وقد أوصت تغذية عمى الحصول أجل

 .أفضل بشكل توصيل المعرفة عمى كبير فضل من ليا لما الحديثة
 ,Lee, sandbank & zymrman) وزيمرمان وساندبانك بينما ىدفت دراسة لي

 حيث ،"كونغ ىونغ في الخاصة التربية لمعممات التدريبية االحتياجات إلى تحديد ،(2014
 من معممة( ٕ٘ٚدراسة )ال عينة وشممت االستطالع، منيجية سة باستخداماالدر  أجريت
 االحتياجات األول العامل عاممين: بخصوص االستطالع وكان الخاصة، التربية معممي
 مجاالبر  فاعمية مدى الثاني والعامل أثناء الخدمة، الخاصة التربية لمعممات التدريبية
 ءابآر  األخذ ضرورة إلى سةانتائج الدر  أشارت وقد التدريب، كزامر  تقدميا التي التدريبية
 جيداً  إعداداً  إعداد المعممين عمى سةاالدر  ركزت كما ليم، المقدمة مجاالبر  في المعممات

 وتقديم الدعم المصادر، من بالمزيد وتزويدىم التدريب خالل من وذلك الخدمة أثناء
 .العمل مواقع في المعممين فعالية بناء في كبير أثر من لو لما الحكومي
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بار فاعمية برنامج تدريبي لمعممات إلى اخت( ٕٗٔٓبينما ىدفت دراسة الخولي )
رياض األطفال قائم عمى استراتيجيات الدمج في تحسين ميارات الكفاءة الذاتية واالتجاىات 
نحو دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في الروضة الدامجة. وقد اشتممت أدوات 

نامج التدريبي القائم الدراسة عمى مقياس الكفاءة الذاتية ومقياس االتجاىات نحو الدمج والبر 
عمى استراتيجيات الدمج. وقد تم تطبيق مقياسي الكفاءة الذاتية واالتجاه نحو الدمج عمى 

( ٓٛٔ( معممة، واشتممت العينة األساسية عمى )ٚٗالعينة االستطالعية والتي بمغ عددىا )
دريبي معممة رياض أطفال بإحدى المدن الكبرى بصعيد مصر. وقد تم تطبيق البرنامج الت

عمى المجموعة التجريبية التي أظيرت انخفاضًا عمى مقياسي الكفاءة الذاتية واالتجاه نحو 
الدمج. وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الكفاءة الذاتية 
واالتجاىات نحو دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، كما أظيرت الدراسة وجود فرق 

اللة إحصائية بين درجات األفراد عمى مقياسي االتجاىات نحو الدمج والكفاء الذاتية ذات د
في التعامل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي، 
وبينت نتائج الدراسة احتفاظ أفراد العينة بمكتسبات البرنامج التدريبي بعد القياس التتبعي 

 قاييس الدراسة المستخدمة بعد مرور شيرين من تطبيق البرنامج التدريبي. لدرجاتيم عمى م
( ىدفت إلى التعرف عمى اتجاىات ٕٗٔٓوفي دراسة لمقريوتي وأحميدة والمواتي )

معممات الروضة نحو الدمج التربوي لألطفال ذوي اإلعاقة في محافظة مسقط بسمطنة 
لروضة كانت بشكل عام إيجابية بدرجة عمان، وقد أظيرت النتائج أن اتجاىات معممات ا

متوسطة، كما أظيرت النتئج أيضًا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 
 الخبرة والمؤىل الدراسي لممعممة.

( إلى التعرف عمى اتجاىات معممات رياض ٕٗٔٓوقد ىدفت دراسة اليابط )
عاديين بمرحمة الروضة، تكونت األطفال نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفال ال

( معممة من الروضات الحكومية والخاصة بمنطقة القصيم بالمممكة ٖٚعينة الدراسة من )
( روضة وقد تم تطبيق مقياس االتجاىات نحو دمج ذوي ٘ٔالعربية السعودية وعددىم )

وقام بترجمتو لمعربية  (Berryman, 1988)االحتياجات الخاصة الذي أعده بيريمان 
(. أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ٜٜ٘ٔيدان السرطاوي وآخرون )ز 

في اتجاىات معممات رياض األطفال نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين 
بمرحمة رياض األطفال تعزى لمتغير فئة اإلعاقة، وكانت أكثر الفئات التي تقبمتيا المعممات 

عاف السمع، والمعاقون جسميًا. أما الفئات المرفوضة فكانت لمدمج ىي مرضى السكر، وض
 ذوي اإلعاقة البصرية، والمعاقون فكريًا والصم والمكفوفون.
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 التربوية الحاجات عمى التعرف ىدفت ( دراسةٕ٘ٔٓ) العالي عبد كما أجرى
 من مكون لجمع البيانات، استبيان اعداد وتم عقمّيًا، المعاقين األطفال لمعممي الالزمة

التربية  كزامر  جميع من ومعممة معمماً  (٘ٔٔسة من )االدر  عينة تكونت فقرة، (ٜٕ)
 عدم إلى سةاالدر  نتائج الميبية، أشارت الجميورية في وبنغازي والمرج البيضاء في الخاصة
 والمؤىل الجنس :تالممتغير  تُعزى سةاالدر  عينة داأفر  بين إحصائية داللة فروق ذات وجود
 مجال في وخاصة الفئة ىذه معممي تدريب أىمية إلى وأشارت الخبرة، توسنوا العممي
 م.والتقوي والتشخيص القياس

( ىدفت إلى التعرف عمى العالقة االرتباطية ٕ٘ٔٓوفي دراسة أجراىا يوسف )
بين أنماط السيادة النصفية لممخ لدى معممات الروضة واالتجاه نحو األطفال المعرضين 

ديين، إضافة إلى التعرف عمى القيمة التنبؤية ألنماط السيادة لخطر صعوبات التعمم ل
النصفية لممخ في االتجاه نحو األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم لديين. وتكونت 

( معممة من معممات رياض األطفال ببعض محافظات ٕٓٛعينة الدراسة األساسية من )
ورسعيد، الشرقية، الدقيمية، الغربية، جميورية مصر العربية وىي محافظات: اإلسماعيمية، ب

( معممة من كل محافظة، وقد بمغ متوسط أعمارىن ٖ٘اإلسكندرية، المنيا، وأسيوط، بواقع )
( سنة. وبتطبيق مقياس تورانس ٖٔ.٘( سنة وانحراف معياري قدره )ٗٙ.ٕٛالزمنية )

س ومكارثي وسميث ألنماط السيادة النصفية لممخ "الصورة ج لمشباب والكبار" إعداد: توران
(Torrance, Mccarthy & Smith, 1977)  وتعريب: سميمان، ومقياس االتجاىات

النفسية لمعممات رياض األطفال نحو األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم: )إعداد: 
الباحث(، توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: يسيطر النمط األيسر من أنماط السيادة 

دى معممات رياض األطفال. توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين أنماط النصفية لممخ ل
السيادة النصفية لممخ الثالثة )أيمن/ أيسر/متكامل( واالتجاه نحو األطفال المعرضين لخطر 

 صعوبات التعمم لدى معممات رياض األطفال.
داريي المرحٕٙٔٓىدفت دراسة السويطي ) مة ( معرفة اتجاىات وآراء مدرسي وا 

االبتدائية حول دمج األطفال غير العاديين في المدارس االبتدائية في مديرية تربية جنوب 
داريًا ، واستخدم الباحث استبانة مكونة ٓٔٔالخميل. تكونت عينة الدراسة من ) ( معممًا وا 

( فقرة موزعة عمى ثالثة أبعاد، وقد توصمت الدارسة إلى أن أكثر اإلعاقات قبواًل ٕٙمن )
مدارس العامة ىي اإلعاقات الخفيفة والبسيطة، وأن اتجاىات المعممين نحو الدمج في ال

بشكل عام كانت إيجابية، وأنو ال توجد فروق بين اتجاه المعممين واإلداريين نحو دمج ذوي 
اإلعاقة مع الطمبة العاديين، كذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق تعزى لجنس المعمم 

تعمق بالدمج، كذلك أشارت النتائج إلى وجود فروق تعزى لسنوات الخبرة إو اإلداري فيما ي
 حيث تبين أنو كمما أزدادت سنوات الخبرة زادت عممية التقبل.
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( اتجاىات معممات رياض األطفال نحو الدمج الشامل ٕٙٔٓوقد درست الفوزان )
الروضة،  ألطفال متالزمة داون داخل محافظة األحساء، وعالقة ذلك بمتغيرات: نوع

وسنوات الخبرة، والمؤىل التعميمي، ولتحقيق ذلك طورت الباحثة استبانة لقياس اتجاىات 
المعممات رياض األطفال بعد أن تحققت من مؤشراتيا السيكومترية، وتوصمت الدراسة إلى 
العديد من النتائج أىميا أن اتجاىات معممات رياض األطفال نحو الدمج الشامل لألطفال 

زمة داون مرتفعة بالمجمل، كما أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في ذوي متال
درجات الوسط الحسابي لفقرات االستبانة استنادا إلى متغير نوع الروضة وذلك لصالح 
الروضات الخاصة، وأشارت كذلك إلى أنو ال توجد فر وق ذات داللة إحصائية استنادا إلى 

 خبرة.متغيري المؤىل التعميمي، وسنوات ال
حميدة والبسطامي وحميدي ) ( إلى التعرف ٕٙٔٓوقد ىدفت دراسة القريوتي وا 

عمى اتجاىات معممات رياض األطفال في دول مجمس التعاون الخميجي نحو الدمج 
( معممة رياض ٚٗٚالتربوي لألطفال ذوي اإلعاقة. أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )

مان، دولة قطر، اإلمارات العربية المتحدة، أطفال، من أربع دول خميجية ىي: سمطنة عُ 
المممكة العربية السعودية. ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحثون استبانة خاصة لقياس 
اتجاىات معممات رياض األطفال نحو دمج األطفال ذوي اإلعاقة في الصفوف العادية، 

أبعاد ىي: البعد المعرفي، والبعد ( فقرة موزعة عمى ثالثة ٖٗتكونت االستبانة من )
السموكي، والبعد االنفعالي. وأظيرت النتائج أن اتجاىات المعممات نحو الدمج التربوي 
جاءت متوسطة عمى جميع أبعاد االستبانة وعمى الدرجة الكمية، وقد أظيرت الدراسة وجود 

حين لم تظير فروق دالة إحصائيًا عمى متغيرات العمر والمؤىل العممي والتخصص، في 
 النتائج أية فروق إحصائية تعزي لمتغير الخبرة التعميمية لممعممات.

( إلى التعرف عمى طبيعة اتجاىات ٕٚٔٓكما ىدفت دراسة غراب وغادري )
ذوي االحتياجات الخاصة مع زمالئيم العاديين كذلك  معممي المدارس العادية نحو دمج 

بية أو سمبية، والتعرف عمى بعض المتغيرات التعرف عمى طبيعة ىده االتجاىات أما إيجا
التي تؤثر في اتجاىاتيم مثل: الجنس، والمؤىل العممي والتخصص الدراسي والخبرة، وقد 
استخدم الباحثان مقياس إتجاىات المعممين نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في 

ستخدام المنيج معممة( با ٔٔٔمعممًا،  ٕٔ( معمم )ٕٖٔالمدارس العادية بعينة قواميا )
الوصفي وتوصل الدراسة إلى وجود اتجاىات إيجابية )موافق( لدى المعممين نحو الدمج، 
ووجود فروق في ىده االتجاىات عمى األبعاد لممقياس النفسي واألكاديمي واالجتماعي كما 
دلت نتائج عدم تأثر اتجاىات المعممين بمتغيرات الجنس والتخصص الدراسي والمؤىل 

ال بمتغير سنوات الخبرة والذي كان داال احصائيا لصالح خبرة ست سنوات او العممي إ
 اكثر.
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 تعميق عام عمى الدراسات السابقة:
 :اآلتي يالحظ السابقة ساتاالدر  إلى وبالنظر
ىدفت بعض الدراسات إلى التعرف عمى اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو دمج  -

 ,.Cook et al)دية كدراسة كوك وآخرين ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العا
2000; Stephens et al., 2000; Brandon & Neube, 2006; Cecer, 

(، ودراسة السويطي ٕٗٓٓ(، ودراسة مرعي )ٖٕٓٓالقحطاني ) ، ودراسة(2010
  (.ٕٚٔٓ(، ودراسة غراب وغادري )ٕٙٔٓ)
مج ذوي ىدفت دراسات أخرى إلى التعرف عمى اتجاىات معممات الروضة نحو د -

المييري ، ودرسة (Aldrich, 2002)( ودراسة ٜٜٙٔاإلعاقة مثل: دراسة الفايز )
(، ودراسة ٕٗٔٓ(، ودراسة القريوتي وأخرين )ٕٗٔٓ(، ودراسة الخوالي )ٕٚٓٓ)

وىي (. ٕٙٔٓ(، ودراسة القريوتي وآخرين )ٕٙٔٓ(، ودراسة الفوزان )ٕ٘ٔٓيوسف )
ت عمى معممات الروضة في السعودية تختمف عن الدراسة الحالية حيث أنيا أجري

واإلمارات وسمطنة عمان ودراستين اجريتا بمصر وتناولتا عالقة اتجاىات معممات 
  .الروضة بمتغيرات مختمفة

( إلى ٕٗٔٓوىي دراسة الخولي ) –في حدود عمم الباحثين  –ىدفت دراسة واحدة  -
طفال قائم عمى إستراتيجيات الدمج اختبار فاعمية برنامج تدريبي لمعممات رياض األ

في تحسين ميارات الكفاءة الذاتية واالتجاىات نحو دمج األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة في الروضة الدامجة، بينما ىدفت الدراسة الحالية إلى اختبار فعالية برنامج 

روضة تدريبي في إعداد الوسائل التعميمية لذوي اإلعاقة في تحسين اتجاىات معممي ال
 نحو تعميم ذوي اإلعاقة المدمجين.

 لممعممين الخاصة التربية لمعممي كما ىدفت دراسات أخرى إلى تقييم الحاجات التدريبية -
( Hendricks, 2011) ىندريكس كدراسة التوحد، من يعانون الذين الطمبة يدرسون الذين

 كدراسة  ،"كونغ ىونغ في الخاصة التربية معممات عند وأيضًا تحديد االحتياجات التدريبية
(Lee, sandbank & zymrman, 2014)   والتعرف عمى الحاجات التدريبية لمعممي

ودراسة عبد العالي  (Brady, 2013)( ودراسة ٖٕٔٓالتربية الخاصة كدراسة الطعمة )
(ٕٓٔ٘). 
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بينما ىدفت بعض الدراسات إلى تصميم برنامج تدريبي لتحسين االتجاىات نحو ذوي   -
، (Johnson & Dixon, 2004)جات الخاصة كدراسة جونسون وديكسون االحتيا

 (.ٕ٘ٔٓ(، ودراسة عبد العالي )ٕٗٔٓودراسة الخولي )
أشارت معظم الدراسات إلى أن االتجاىات نحو األفراد ذوي االحتياجات الخاصة إيجابية  -

(، ودراسة Cook et al., 2000(، ودراسة كوك وآخرين )ٜٜٙٔكدراسة الفايز )
(، ودراسة غراب ٕٙٔٓ(، ودراسة السويطي )ٕٗٓٓ(، ودراسة مرعي )ٖٕٓٓلقحطاني )ا

(، والبعض األخر وجد أنيا سمبية وتحتاج لتغيير كدراسة براندون ونوبي ٕٚٔٓوغادري )
(Brandon & Neube, 2006)( والتي أشارت إلى أن ٕٗٔٓ، ودراسة الخولي )

 كانت منخفضة وتحتاج إلى تغيير.اتجاىات معممات الروضة نحو دمج ذوي اإلعاقة 
بينت معظم الدراسات أنو كمما زادت المعرفة باإلعاقة وبخصائص األفراد المعوقين  –

أنعكس ذلك إيجابيا عمى اتجاىات األفراد العاديين نحو ذوي االحتياجات الخاصة، وعمى 
 قبوليم ليم.

ريبية لمعممي ومعممات ذوي أكدت العديد من الدراسات السابقة عمى أىمية إعداد برامج تد -
(، ودراسة الطعمة Hendricks, 2011االحتبياجات الخاصة مثل دراسة ىندريكس )

(، ٖٕٔٓ(، ودراسة عبد اهلل والدرديري )Brady, 2013(، ودراسة بريدي )ٖٕٔٓ)
 .  (Lee, sandbank & zymrman, 2014) ودراسة 

تيدف إلى إعداد برنامج  –باحثين في حدود عمم ال –تعد الدراسة الحالية أول دراسة  -
نتاج الوسائل التعميمية لتحسين  تدريبي مقترح لتدريب معممات الروضة عمى تصميم وا 

 اتجاىاتين نحو األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين.
 فروض الدراسة:

في ضوء مشكمة الدراسة وأىدافيا وأىميتيا، ومن خالل العرض السابق لمدراسات 
 لروض التالي:السابقة يمكن صياغة ا

يجابي من اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي  .0 يوجد مستوى مرتفع وا 
 اإلعاقة المدمجين.

( بين متوسطي درجات القياسين ٔٓ.ٓيوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .8
القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو 

 ل ذوي اإلعاقة المدمجين في اتجاه القياس البعدي.تعميم األطفا
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( بين متوسطي درجات ٔٓ.ٓيوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .3
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس اتجاىات معممات 
 الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في اتجاه المجموعة التجريبية.

( بين متوسطي درجات ٘ٓ.ٓال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة ) .4
القياسين البعدي والتتبعي )بعد شير من انتياء تطبيق البرنامج التدريبي( عمى 

 مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين.
جراءاتو:  منيج البحث وا 

 مى منيجين ىما:يقوم البحث ع منيج البحث: – 0
المنيج الوصفي لمعرفة اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي  األول: -

اإلعاقة المدمجين بناء عمى تطبيق المقياس المستخدم في الدراسة الحالية، 
اْسُتْخِدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية في عممية 

 التحميل اإلحصائي.
المنيج شبو التجريبي والذي ىدف إلى التعرف عمى فعالية برنامج تجريبي  لثاني:ا -

)تدريبي(، حيث تم تطبيق المقياس عمى معممات الروضة في المجموعتين 
التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج التدريبي عمى المجموعة التجريبية، ثم تم 

( دقيقة لمجمسة الواحدة، بمعدل ٜٓ( جمسة بواقع )ٕٓتطبيق البرنامج التدريبي )
( جمسات أسبوعية عمى معممات الروضة في المجموعة التجريبية، ثم تم ٗ)

تطبيق المقياس مرة أخرى بعد انتياء تطبيق البرنامج عمى المجموعتين التجريبية 
والضابطة، ثم تم تطبيق المقياس مرة ثالثة بعد شير من انتياء تطبيق البرنامج 

 لتجريبية.عمى المجموعة ا
 سة:امجتمع وعينة الدر  - 8

جميع معممات الروضة في المدارس المدمج بيا أطفال  من البحث تكون مجتمع
( ٘ٛمن ذوي اإلعاقة في محافظة سوىاج. أما عينة البحث األساسية فقد تكونت من )

معممة من معممات الروضة المدمج بيا أطفال ذوي احتياجات خاصة بمحافظة سوىاج، وقد 
( معممة منين الذين تم ترشيحين لبرنامج تدريبي تابع ٕ٘تطبيق البرنامج التدريبي عمى )تم 

( ٕ٘لمنظمة اليونيسيف وىن يمثمن المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة عددىن )
 معممة لم يخضعن لمبرنامج التدريبي. وقد تم التصميم التجريبي وفقًا لمجدول التالي:
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 (0جدول )
 م التجريبي المستخدم في الدراسة الحاليةوصف التصمي

 المجموعة القياس القبمي البرنامج التدريبي القياس البعدي القياس التتبعي

    
 المجموعة التجريبية

× 
 

× 
 

 المجموعة الضابطة

وقد قام الباحثان بعمل تكافؤ وتجانس بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  
قق من تجانس وتكافؤ المجموعتين، وذلك باستخدام اختبار "ت" لمعينات القياس القبمي؛ لمتح

المستقمة، والجدول التالي يبين قيمة )ت( لداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
في القياس القبمي عمى مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة 

 المدمجين.
 (8جدول رقم )

لة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس دال 
 اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في القياس القبمي

 العدد المتغير
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتوسط  الداللة قيمة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري

اتجاىات معممات الروضة 
نحو تعميم األطفال ذوي 

 اإلعاقة المدمجين
85 68.58 08.96 69.14 00.17 1.05 1.88 

( السابق وجود فرق غير دال إحصائيًا بين متوسطي درجات ٕيتضح من جدول )
اه نحو تعميم معممات الروضة في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس االتج

األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في القياس القبمي مما يشير إلى تجانس وتكافؤ المجموعتين 
 قبل تطبيق البرنامج التدريبي عمى المجموعة التجريبية.
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 أدوات الدراسة: - 3
 مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين –أ 

بناء عمى طبيعة البيانات المراد جمعيا تمثمت أداة الدراسة : وصف المقياس - (ٔ)
الميدانية في أداة رئيسية وىي مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال 
ذوي اإلعاقة المدمجين، وقد تم بناء المقياس بناء عمى األطر النظرية المتعمقة 

السابقة العربية واألجنبية باالتجاه نحو ذوي االحتياجات الخاصة، وكذلك الدراسات 
( ٕ٘المتصمة بالدراسة الحالية، وبناء عمى خبرة الباحثين. وقد تكونت االداه من )

عبارة تقيس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم ذوي اإلعاقة المدمجين. يطبق 
المقياس بصورة فردي وجماعية، وال يوجد زمن محدد لإلجابة عمى عبارات 

 ابة عنو في جمسة واحدة.المقياس. ويمكن اإلج
يمكن اإلجابة عن كل عبارة عمى مقياس متدرج من خمسة  مفتاح تصحيح المقياس: –( 8)

ليكرت الخماسي وىي: موافقة بشدة، موافقة، غير متأكدة،  حسب مقياسمستويات 
، ٖ، ٗ، ٘غير موافقة، غير موافقة بشدة، وقد أعطيت الفقرات الموجبة الدرجات )

، ٖ، ٕ، ٔالي لتدريج اإلجابة، وعكست الدرجات بحيث أصبحت )( عمى التو ٔ، ٕ
، ٙٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٜ، ٛ، ٙ، ٗ، ٖ( عمى الفقرات السمبية وىي: ٘، ٗ

. وبناًء عميو، فإن أعمى درجة يمكن أن تحصل عمييا المعممة ٕٗ، ٕٕ، ٕٔ، ٕٓ
 (.ٕ٘(، وأدنى درجة ىي )ٕ٘ٔعمى المقياس )

 صدق المقياس:  -( 3)
 التحقق من صدق المقياس من خالل:تم    
 صدق المحكمين:  -)أ( 

( محكمين من أساتذة عمم ٓٔحيث قد تم عرض المقياس قبل التطبيق عمى )
النفس واإلرشاد النفسي لمطفل والتربية الخاصة في بعض الجامعات المصرية والعربية، 

ودقتيا، ومدى وتم االستفادة من مقترحاتيم وآرائيم في تحديد مدى وضوح العبارات 
ضافة أو تعديل بعض العبارات ومناسبتيا ألىداف  االرتباط الذي تنتمي إليو، وا 

 %( لإلبقاء عمى العبارة.ٓٛالدراسة، وتم أخذ محك نسبة االتفاق )
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 الصدق البنائي )صدق التكوين الفرضي(: -)ب( 
قام حيث ؛ Test Homogeneityوذلك من خالل إيجاد تجانس المقياس    

حثان بحساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس بالدرجة البا
( معممة من معممات الروضة من ٖ٘الكمية لممقياس عمى عينة استطالعية مكونو من )

مجتمع الدراسة ومن خارج عينة الدراسة األساسية، وقد تراوحت معامالت االرتباط بين 
صائيًا؛ مما يشير إلى قوة وتماسك المقياس (، وىي معامالت دالة إحٚٛ.ٓ – ٘ٙ.ٓ)

 (.ٕٛٓٓالداخمي )خطاب، 
 ثبات المقياس: -( 4)

تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقة معامل ألفا لكرونباخ وقد كان 
 (.ٔٓ.ٓ( وىو دال إحصائيًا عند مستوى )ٗٛ.ٓمعامل ثبات ألفا لكرونباخ )

الروضة نحو تعميم األطفال ذوي  مما سبق يتضح تمتع مقياس اتجاىات معممات
 اإلعاقة المدمجين بمعامالت صدق وثبات مناسبين مما يسمح باستخدامو مع عينة البحث.

نتاج الوسائل  -ب  االبرنامج التدريبي المقترح لتدريب معممات الروضة عمى تصميم وا 
  التعميمية لتحسين اتجاىاتين نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين:

  اليدف العام البرنامج: - 0
 معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذويىدف البرنامج إلى تحسين اتجاىات 

لتدريب معممات الروضة ولتحقيق ىدف البحث، فقد ُأِعّد برنامج تدريبي  اإلعاقة المدمجين،
عمى انتاج وتصميم الوسائل التعميمية لفئات مختمفة من األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

 ثل اإلعاقة الفكرية، واإلعاقة البصرية، واإلعاقة السمعية، وصعوبات التعمم لتحسينم
اتجاىاتين نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين. ولتصميم وبناء البرنامج فقد تم 
الرجوع إلى العديد من الدراسات السابقة التي اىتمت بأساليب تغيير اتجاىات المعممين نحو 

، (Johnson & Dixon, 2006)الخاصة كدراسة جونسون وديكسون  ذوي االحتياجات
(، ٕٗٔٓ(، ودراسة الخولي )ٖٕٔٓ(، ودراسة عبد اهلل والدرديري )ٖٕٔٓدراسة الطعمة )

 (.ٕ٘ٔٓودراسة عبد العالي )
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 األىداف الفرعية لمبرنامج: - 8
برنامج ينبثق من اليدف العام عدة أىداف فرعية إجرائية؛ حيث يتوقع بنياية ال

 التدريبي أن يكون معممات الروضة عضوات البرنامج التدريبي قادرات عمى:
 ذكر مفيوم األطفال ذوي اإلعاقة ونسبتيم في المجتمع. - (0)
مناقشة فئات األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين وتصنيفاتيم المختمفة حسب االشدة،  - (8)

 والفئة.
 عند األطفال. شرح أسباب اإلعاقات المختمفة الوراثية والبيئية - (3)
 تفسير خصائص األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين. - (4)
 ذكر حقوق األطفال ذوي اإلعاقة ودمجيم. - (5)
 توضيح أسس تصميم الوسائل التعميمية لألطفال ذوي اإلعاقة المدمجين. – (6)
 مناقشة دور الوسائل التعميمية في تعميم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. – (7)
 التعميمية التي يستخدميا األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.تحديد أنواع الوسائل  – (8)
 مناقشة خطوات تصميم وانتاج الوسائل التعميمية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة. – (9)
توضيح كيفية توظيف الخامات المختمفة في عمل وسيمة تعميمية لألطفال ذوي  – (01)

 االحتياجات الخاصة.
توى، وتبعًا لألسموب وطريقة العرض لألطفال تصنيف الوسائل التعميمية تبعا لممح – (00)

 ذوي االحتياجات الخاصة.
توضيح كيفية توظيف الخامات المختمفة في عمل وسيمة تعميمية لألطفال ذوي  – (08)

 االحتياجات الخاصة.
 التمييز بين األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية من حيث الشكل وأعراض اإلعاقة. - (03)
 ك البصري لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية.تصميم وسيمة مناسبة تنمى اإلدرا – (04)
 تصميم وسيمة مناسبة لتعميم الميارات الحياتية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية. – (05)
 تمييز األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من خالل خصائصو الظاىرية. - (06)
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م تصنيع وسائل تعميمية تستخدم في اكساب األطفال ذوي اإلعاقة السمعية المفاىي - (07)
 المغوية.

تصنيع وسائل تعميمية تستخدم في إكساب األطفال ذوي اإلعاقة السمعية المفاىيم  - (08)
 الرياضية.

تصنيع وسائل تعميمية تستخدم في إكساب األطفال ذوي اإلعاقة السمعية المفاىيم  - (09)
 االجتماعية.

 التمييز بين األطفال المكفوفين وفاقدي البصر وضعيفي البصر. – (81)
 مى ميارات الممس عند األطفال ضعيفي البصر.صنع وسيمة تن - (80)
 تصميم وسيمة تنمى الميارات الحسحركية عند األطفال ضعيفي البصر. - (88)
تصميم وسيمة تنمى مفاىيم الزمن ومعرفة الساعة لدى األطفال ذوي اإلعاقة  - (83)

 البصرية.
 تصميم وسيمة تنمى المفاىيم االجتماعية لدى األطفال ذوي اإلعاقة البصرية. - (84)
 التمييز بين صعوبات التعمم اإلنمائية واألكاديمية والعالقة بينيما. - (85)
 التعرف عمى األطفال ذوى صعوبات التعمم من خالل التشخيص الظاىري. - (86)
صنع وسيمة تعميمية من خالل التعرف عمى نقاط الضعف والقوة لألطفال ذوى صعوبات  - (87)

 التعمم.
 لألطفال ذوى صعوبات التعمم.صنع وسيمة تعميمية تنمى المفاىيم المغوية  - (88)
 صنع وسيمة تعميمية لتنمية المفاىيم الرياضية لألطفال ذوى صعوبات التعمم. - (89)
 تكوين اتجاه إيجابي نحو األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في الروضات الدامجة. – (31)
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 مكونات البرنامج:
 ، وأسبابالجانب المعرفي: ويشمل مفيوم األفراد ذوي اإلعاقة، ونسبتيم، وفئاتيم -0

اإلعاقات، وخصائصيم، وطرق دمج ذوي اإلعاقة في التعميم العام. كذلك معرفة 
 أسس وخطوات تصميم الوسائل التعميمية لذوي اإلعاقة المدمجين.

الجانب االنفعالي واألخالقي: ويتمثل بما تحممو المعممات من مشاعر وقيم ومبادئ  -8
حكم العناية بيم، والتعامل معيم عمى  أخالقية ودينية مبنية عمى التعاليم الدينية من

مستوى الدولة واألفراد، والوقاية من اإلعاقة، وحقوقيم في التشريعات والقوانين 
 الدولية المختمفة.

ميارات الجانب المياري والتطبيقي: وقد تضمن تدريب معممات الروضة عمى  -3
نتاج الوسائل التعميمية المناسبة لذوي اإلعاقة المدمجين والتي تنمي  تصميم وا 

المفاىيم المغوية، والميارات االجتماعية، والقدرات الحسيحركية، وتنمي الميارات 
 الرياضية والمغوية لدييم.

 وقد استخدم البرنامج أساليب التدريب اآلتية: -
أسموب تقديم المعمومات: كالمحاضرة، أو القصص، واستخدم أسموب العروض  -0

 .Power Pointالتقديمية 
اقشات الجماعية: من خالل طرح مواضيع لمنقاش وسماع رأي المعممات أسموب المن -8

 حوليا ومن ثم التعميق عمييا، واتباعيا بالحوار المفتوح.
أسموب لعب األدوار: حيث تقوم بعض المعممات بوضع افتراضي أو حقيقي أمام  -3

 الحضور كتغطية العيون لتقميد ذوي اإلعاقة البصرية.
ب من المعممات بعد انتياء كل جمسة اإلجابة عن التغذية الراجعة: حيث يطم -4

 اختبار قصير لتقييم الجمسة ولمتعرف عمى ما تحقق لدييم من أىداف.
 أسموب التعمم التعاوني والعصف الذىني والمجموعات المباشرة. -5
جراء تكميف -6  أسموب ورش العمل: حيث تم فييا عقد مناقشات في شكل مجموعات وا 

 موعات فرعية.اتبتقسيم المعممات إلى مج
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( محكمين من األساتذة المتخصصين في ُٓٔعِرض البرنامج عمى ) صدق البرنامج: -
التربية الخاصة، وكذلك في إعداد وتصميم الوسائل التعميمية، بيدف التحقق من مدى 
مالءمة الجمسات ألىداف البرنامج. وفي ضوء آراء السادة المحكمين، ُأْجِريت التعديالت 

يث األىداف وصياغتيا، ومالءمة األىداف والمحتوى واألساليب، ومدى الالزمة من ح
%( فأكثر من المحكمين ٓٛمالءمة الجمسات، وقد ُأِخَذت الجمسات التي وافق عمييا )

 العتمادىا في البرنامج.
 محتوى البرنامج والجمسات:

 (3جدول رقم )
عاقة التعميمية لذوي اإلمحتوى البرنامج التدريبي لمعممات الروضة عمى تصميم الوسائل 

 المدمجين

عنوان 
 ىدف التدريب التدريب

رقم 
 الجمسة

األىداف 
 اإلجرائية لمجمسة

أدوات 
 التدريب

االستراتيجية 
أو الطريقة 
المستخدمة 
 في التدريب

التقييم ونواتج التعمم 
 المتوقعة

مفاىيم 
عامة حول 
األطفال 
ذوي 
اإلعاقة 
والوسائل 
 التعميمية

اكساب  - 0
ة مفاىيم المعمم

حول األطفال ذوي 
 .اإلعاقة

إكساب  - 8
المعممة معمومات 

حول الوسائل 
 التعميمية.

- 

التقييم القبمي التجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي  - 0
 (0اإلعاقة المدمجين. مقياس )

التقييم القبمي لمعمومات المعممة حول األطفال ذوي اإلعاقة  - 8
 (8ليم. اختبار )والوسائل التعميمية 

 األولى

أن تذكر المعممة 
مفيوم ذوي 

اإلعاقة 
 .وتصنيفيم

شاشة 
 عرض،
أوراق 
 وأقالم،
جياز 
 عارض،
آلي  حاسب
 محمول

العرض 
 المباشر

استخدام طريقة 
العرض الفردي في 
شرح أحد تعريفات 
ذوي اإلعاقة 

 .وتصنيفيم

 الثانية
أن تذكر المعممة 
الفرق بين 

 .الوسيمة واألداة

التعمم 
 التعاوني

تصنع كل مجموعو 
جدول مقارنو بشكل 
ابتكاري تشرح فيو 
الفرق بين الوسيمة 
واألداة مقرونًا 

 .بنماذج

 الثالثة
أن تصنف 
المعممة الوسائل 

شاشة 
 عرض

استنفار 
المعمومات 

تصميم خريطة 
ذىنية توضح 
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عنوان 
 ىدف التدريب التدريب

رقم 
 الجمسة

األىداف 
 اإلجرائية لمجمسة

أدوات 
 التدريب

االستراتيجية 
أو الطريقة 
المستخدمة 
 في التدريب

التقييم ونواتج التعمم 
 المتوقعة

التعميمية تبعا 
لطبيعة وعدد 
المستفيدين وتبعا 

 .لممحتوى

أوراق 
 وأقالم
جياز 
 عارض

حاسب آلي 
 محمول
خامات 
متنوعة 
لصنع 

الوسائل 
 التعميمية

)العصف 
 الذىني(

تصنيف الوسائل 
 .التعميمية

 الرابعة

أن تذكر المعممة 
الخامات التي 
تستخدم في 
صناعة الوسائل 
وكيفية توظيفيا 

 .بشكل مناسب

التعمم 
 التعاوني

تصميم وسيمة 
تعميمية من خامات 

في  البيئة وتوظيفيا
 أحد مجاالت التعمم

 (8إعادة تطبيق االختبار ) -

مفاىيم 
حول 

اإلعاقة 
الفكرية 
والوسائل 
التعميمية 

المستخدمة 
في تعميم 

األطفال 
ذوي 

اإلعاقة 
 الفكرية

اكساب  - 0
المعممة مفاىيم 
حول األطفال ذوي 

 .اإلعاقة الفكرية
إكساب  - 8

المعممة معمومات 
حول الوسائل 

اسبة التعميمية المن
لألطفال ذوي 

 اإلعاقة الفكرية.

- 
التقييم القبمي لمعمومات المعممة حول األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية 

 (3والوسائل التعميمية المناسبة ليم. اختبار )

 الخامسة

أن ُتعرف المعممة 
مفيوم اإلعاقة 

الفكرية 
 .وأسبابيا

شاشة 
 عرض
ورق 

 الكانسون 
جياز 
 عارض

حاسب آلي 
 محمول 

سم الر 
 الكروكى
كرسم 
 تعميمي

رسم أشكال ورموز 
تعبر عن أسباب 
اإلعاقة لدى األطفال 
وتعميقيا في غرفة 

 .التدريب

 السادسة

أن تذكر المعممة 
درجات اإلعاقة 
الفكرية وكيف 
يمكن تشخيصيا 

 .ظاىريا

استخدام 
االشكال 
 البيانية

استخدام فكرة العداد 
الصيني في عمل 
رسم بياني تعميمي 

درجات يوضح 
اإلعاقة الفكرية لدى 

 .الطفل

 السابعة

أن تفرق المعممة 
بين نقاط القوة 
والضعف أثناء 
تعميم األطفال 

شاشة 
 عرض،
أوراق 
 وأقالم،

المجموعات 
 المتناظرة

عمل مدونو ورقية 
عمالقة توضح نقاط 

ة والضعف أثناء القو 
تعميم األطفال ذوي 
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عنوان 
 ىدف التدريب التدريب

رقم 
 الجمسة

األىداف 
 اإلجرائية لمجمسة

أدوات 
 التدريب

االستراتيجية 
أو الطريقة 
المستخدمة 
 في التدريب

التقييم ونواتج التعمم 
 المتوقعة

ذوي اإلعاقة 
 .الفكرية

جياز 
 عارض،

حاسب آلي 
 محمول،
خامات 
لصنع 
وسائل 
 تعميمية

 اإلعاقة الفكرية.

 الثامنة

أن تذكر المعممة 
افكار لوسائل 
تعميمية تنمى 
بعض المفاىيم 
والميارات لدى 
الطفل المعاق 

  فكريًا.

أسموب حل 
 المشكالت

تصميم وسيمة 
تعميمية من خامات 
البيئة وتوظيفيا في 
تدريب األطفال ذوي 
 اإلعاقة الفكرية عمى
أحد الميارات 

 .الحياتية
 (3إعادة تطبيق االختبار ) -  

مفاىيم 
حول 

اإلعاقة 
السمعية 
والوسائل 
التعميمية 

المستخدمة 
في تعميم 

األطفال 
ذوي 

اإلعاقة 
 السمعية

اكساب  - 0
المعممة مفاىيم 
حول األطفال ذوي 

 .اإلعاقة السمعية
إكساب  - 8

المعممة معمومات 
حول الوسائل 

مناسبة التعميمية ال
لألطفال ذوي 
 اإلعاقة السمعية.

- 
التقييم القبمي لمعمومات المعممة حول األطفال ذوي اإلعاقة السمعية 

 (4والوسائل التعميمية المناسبة ليم اختبار )

 التاسعة

أن ُتعرف المعممة 
مفيوم اإلعاقة 

السمعية 
والضعف السمعي 
وفقدان السمع 

 .وأسبابيم

شاشة 
 عرض،
جياز 
 عارض،
ب آلي حاس

 محمول،
أقالم 

 وأوراق 

العرض 
 المباشر

رسم أشكال ورموز 
تعبر عن أسباب 
اإلعاقة لدى األطفال 
ذوي اإلعاقة 
السمعية وتعميقيا 

 .في غرفة التدريب

 العاشرة

أن تميز المعممة 
بين األطفال ذوي 

اإلعاقات 
السمعية من 
خالل التشخيص 
الظاىري وكيفية 
 .اكتشاف اإلعاقة

 لعب األدوار

مشاركة المعممات 
في لعب أدوار كل 
من الطفل الفاقد 
لمسمع والضعيف 

  .السمع

الحادية 
 عشرة

أن تفرق المعممة 
بين نقاط القوة 
والضعف أثناء 
تعميم األطفال 

شاشة 
 عرض،
أوراق 
 وأقالم،

التدريب 
 المباشر

عمل مدونو ورقية 
عمالقة توضح نقاط 
القوة والضعف أثناء 
تعميم األطفال ذوي 
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عنوان 
 ىدف التدريب التدريب

رقم 
 الجمسة

األىداف 
 اإلجرائية لمجمسة

أدوات 
 التدريب

االستراتيجية 
أو الطريقة 
المستخدمة 
 في التدريب

التقييم ونواتج التعمم 
 المتوقعة

ذوي اإلعاقة 
 .السمعية

جياز 
 عارض

حاسب آلي 
 محمول،
خامات 
لصنع 
وسائل 
 تعميمية

 .اإلعاقة السمعية

الثانية 
 عشرة

أن تصنف 
المعممة الوسائل 

التعميمية 
الموجودة عمى 
شاشة العرض 
كل حسب 

االحتياجات 
التربوية لألطفال 
ذوي اإلعاقة 

 السمعية.

التعمم 
 باالكتشاف

تصميم وسيمة 
من خامات تعميمية 

البيئة وتوظيفيا في 
تقييم األطفال ذوي 

 .اإلعاقة السمعية

 (4إعادة تطبيق االختبار ) -

مفاىيم 
حول 

االعاقة 
البصرية 
والوسائل 
التعميمية 

المستخدمة 
في تعميم 

األطفال 
ذوي 

اإلعاقة 
 البصرية

اكساب  - 0
المعممة مفاىيم 
حول األطفال ذوي 

 .اإلعاقة البصرية
إكساب  - 8
لمعممة معمومات ا

حول الوسائل 
التعميمية المناسبة 
لألطفال ذوي 
 اإلعاقة البصرية.

التقييم القبمي لمعمومات المعممة حول االطفال ذوي االعاقة البصرية   -
 (5والوسائل التعميمية المناسبة. ليم اختبار )

الثالثة 
 عشرة

أن ُتعرف المعممة 
مفيوم االعاقة 

البصرية 
والضعف البصري 

دان البصر وفق
 .وأسبابيم

شاشة 
 عرض
جياز 
 عارض

حاسب آلي 
 محمول
 أقالم 
 أوراق

العرض 
 المباشر

رسم أشكال ورموز 
بصرية تعبر عن 
أسباب اإلعاقة لدى 
األطفال وتعميقيا في 

 غرفة التدريب.

الرابعة 
 عشرة

أن تميز المعممة 
بين األطفال ذوي 

اإلعاقات 
البصرية من 
خالل التشخيص 
ية الظاىري وكيف
 الكشف المبكر.

 لعب األدوار

مشاركة المعممات 
في لعب أدوار كل 
من األطفال فاقدي 
البصر وضعيفي 

 البصر.

ذكر أكبر عدد من طريقة تمرير شاشة أن تفرق المعممة الخامسة 
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عنوان 
 ىدف التدريب التدريب

رقم 
 الجمسة

األىداف 
 اإلجرائية لمجمسة

أدوات 
 التدريب

االستراتيجية 
أو الطريقة 
المستخدمة 
 في التدريب

التقييم ونواتج التعمم 
 المتوقعة

بين نقاط القوة  عشرة
والضعف أثناء 
تعميم األطفال 
ذوي اإلعاقة 
البصرية تبعا 

لمشكالت 
  .االبصار

 عرض
أوراق 
 وأقالم
جياز 
 عارض

 حاسب آلي
 محمول
خامات 
لصنع 
وسائل 
 تعميمية

 

الكرة بين 
 المعممات 

المشكالت ومعوقات 
عممية التعمم 
لألطفال ذوي اإلعاقة 
البصرية والوسيمة 
التعميمية المقترحة 

 لحميا.

السادسة 
 عشرة

أن تصنع 
المعممة وسائل 
تعميمية توظف 
من خالليا 
حواس الطفل في 

عمى التعرف 
 .األشياء

التعمم 
 التعاوني

تصميم وسيمة 
تعميمية من خامات 
البيئة وتوظيفيا في 
إكساب األطفال ذوي 
اإلعاقة البصرية 
بعض الميارات 

 .والمفاىيم
 (5إعادة تطبيق االختبار ) -

مفاىيم 
حول ذوي 
صعوبات 
التعمم 

والوسائل 
التعميمية 

المستخدمة 
في تعميم 

األطفال 
ذوي 

صعوبات 
 عممالت

اكساب  - 0
المعممة مفاىيم 
حول األطفال ذوي 

 .صعوبات التعمم
إكساب  - 8

المعممة معمومات 
حول الوسائل 
التعميمية المناسبة 
لألطفال ذوي 

 صعوبات التعمم.

التقييم القبمي لمعمومات المعممة حول األطفال ذوي صعوبات التعمم  -
 (6والوسائل التعميمية المناسبة ليم. اختبار )

لسابعة ا
 عشرة

أن تصنف 
المعممة األطفال 
ذوي صعوبات 
التعمم تبعًا 

لمشكالتيم 
النمائية أو 

 األكاديمية.

شاشة 
 عرض،
جياز 
 عارض،

حاسب آلي 
 محمول،
أقالم 
 ممونة،
أوراق 

 الكانسون

العرض 
 المباشر

رسم أشكال ورموز 
تعبر عن أسباب 
صعوبات التعمم لدى 
األطفال وتعميقيا في 

 .غرفة التدريب

الثامنة 
 عشرة

أن تذكر المعممة 
طرق تشخيص 
صعوبات التعمم 
لدى األطفال 
والتعرف عمييا 

المناقشة 
 والحوار

حصر األدوار 
االيجابية لمعممة 
الروضة والتي يجب 
أن تقوم بيا تجاه 
األطفال ذوي 
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عنوان 
 ىدف التدريب التدريب

رقم 
 الجمسة

األىداف 
 اإلجرائية لمجمسة

أدوات 
 التدريب

االستراتيجية 
أو الطريقة 
المستخدمة 
 في التدريب

التقييم ونواتج التعمم 
 المتوقعة

من خالل 
التشخيص 
 الظاىري.

صعوبات التعمم عمى 
 .لوحة وتعميقيا

التاسعة 
 عشرة

المعممة أن تفرق 
بين نقاط القوة 
والضعف أثناء 
تعميم األطفال 
ذوي صعوبات 

  التعمم.

شاشة 
 عرض،
أوراق 
 وأقالم،
جياز 
 عارض،

حاسب آلي 
 محمول،
خامات 
لصنع 
وسائل 
 تعميمية

عرض 
األفالم 
 التعميمية

عمل مدونو ورقية 
عمالقة توضح نقاط 
القوة والضعف أثناء 
تعميم الطفل ذي 

 .صعوبات التعمم

 شرينالع

أن تصنع 
المعممة الوسائل 

التعميمية 
الموجودة عمى 
شاشة العرض 
كل حسب 

االحتياجات 
التربوية لألطفال 
ذوي صعوبات 

 التعمم.

التعمم 
 التعاوني

تصميم وسيمة 
تعميمية من خامات 
متنوعة وتوظيفيا 
في إكساب األطفال 
ذوي صعوبات التعمم 
بعض المفاىيم 

 .المغوية والرياضية

- 
 (6تطبيق االختبار ) إعادة

 (0إعادة تطبيق المقياس رقم )
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 :المستخدمة اإلحصائية األساليب

 :التالية اإلحصائية األساليب الباحثان باستخدام البحث قام أىداف لتحقيق     
بيرسون لمتحقق من االتساق الداخمي لممقياس المستخدم في  ارتباط معامل .0

 الدراسة.
 لمتحقق من ثبات المقياس. معامل ارتباط ألفا لكرونباخ .8
 .النسبية واألوزان التكرارات .3
 واالنحرافات المعيارية. الحسابية المتوسطات .4
 لممجموعات المرتيطة، ولممجموعات المستقمة. T-testت  اختبار .5
 مربع ايتا لحساب حجم التأثير. .6

 (.SPSSاإلحصائي ) البرنامج باستخدام اإلحصائية المعالجات تمت حيث
 ة:نتائج الدراس

 نتائج الفرض األول : - 0
يجابي من اتجاىات معممات نص الفرض األول عمى "  يوجد مستوى مرتفع وا 

الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين. ولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدم 
الباحثان المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس اتجاىات معممات 

 حو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين. الروضة ن
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس اتجاىات 
معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين حسب مجموعيا لمعينة المكونة 

اىات معممات ( معممة من معممات الروضة، وقد ترواح متوسط االستجابة التج٘ٛمن )
 – ٘ٓ.ٕالروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين عمى عبارات المقياس ما بين )

( أي بدرجة موافقة تراوحت ما بين منخفضة إلى عالية، وعمى المقياس ككل كانت ٘٘.ٖ
 (. والجدول التالي يوضح نتائج ىذا الفرض.ٙٚ.ٕ)
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 (4رقم ) جدول
لمقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم  المعيارية فاتواالنحرا الحسابية المتوسطات

 (85األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين )ن = 

الدرجة  عدد العبارات االتجاه
االنحراف  المتوسط الكمية

 المعياري
الوزن 
 النسبي

درجة 
 الموافق

اتجاىات معممات 
الروضة نحو تعميم 
 األطفال ذوي اإلعاقة

85 085 69 9.18 55% 8.76 

( السابق أن المتوسط الحسابي لدرجات المعممات عمى ٗيتضح من جدول رقم )
(، ٜٙمقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين كان )

(، ٙٚ.ٕ(، كما كانت درجة الموافقة الكمية عمى المقياس )ٛٓ.ٜبانحراف معياري قدره )
رجة موافقة متوسطة، وىي نتيجة إيجابية؛ وأن أن (، وىي دٕٚ.ٔوبانحراف معياري قدره )

%، ٘٘الوزن النسبي التجاه معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين بمغ 
وىذا يدلل عمى الوعي الجيد لدى معممات الروضة، واالىتمام الكبير بيذه الفئة من المجتمع 

اجات الخاصة؛ حيث برز ىذا االىتمام في والتفاعل الجيد بين ىؤالء المعممات وذوي االحتي
عدة جوانب إعالمية وقانونية وثقافية. ولكن يظل ىذا االتجاه منخفض مقارنة بالدراسات 
األخرى، وما ىو مأمول من ىؤالء المعممات بحكم أنين يتعاممن مع ىذه الفئة، ويقمن 

االتجاه يحتاج إلى  بتعميميم الميارات الحياتية، وبعض ميارات القراءة والكتابة، وىذا
عداد الوسائل التعميمية  تحسين، وخاصة فيما لوحظ من صعوبة لدى المعممات في تصميم وا 
ليؤالء األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين؛ مما يؤثر عمى اتجاىاتين نحو تعميم ىذه الفئة من 

 األطفال.
 نتائج الفرض الثاني:  - 8

( بين ٔٓ.ٓعند مستوى داللة )نص ىذا الفرض عمى " يوجد فرق دال إحصائيًا 
متوسطي درجات القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس اتجاىات معممات 
الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في اتجاه القياس البعدي". ولمتحقق من 

اللة الفروق لمعينات المرتبطة لحساب د T-testصحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار "ت 
بين متوسطي درجات معممات الروضة في المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي 

حيث تم عمى مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين؛ 
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وىي اعتدالية التوزيع، وعشوائية العينة، T-test التحقق من شروط استخدام اختبار "ت" 
 ( التالي يوضح نتائج ىذا الفرض.٘رقم ) وجدول

 (5جدول رقم )
داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي عمى 

 مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين

 العدد المتغير
 القياس البعدي القياس القبمي

المتوسط  الداللة قيمة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاىات معممات 
الروضة نحو تعميم 
األطفال ذوي اإلعاقة 

 المدمجين

85 69.14 00.17 99.8 01.99 - 01.55 1.10 

( بين ٔٓ.ٓيتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس اتجاىات معممات  متوسطي درجات

الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في اتجاه القياس البعدي. وبذلك تم 
التحقق من صحة الفرض الثاني. وبالنظر إلى متوسط درجات المجموعة التجريبية في 

( نجد أن نسبة التحسن تساوي ٕ.ٜٜعدي )(، والقياس البٗٓ.ٜٙالقياس القبمي )
% وىذا يدل عمى فعالية البرنامج التدريبي في تحسين ٜٖٔ(؛ أي أنيا ٗٓ.ٜٙ/ٕ.ٜٜ)

 اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين.
 نتائج الفرض الثالث: - 3

( بين ٔٓ.ٓ)يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة نص ىذا الفرض عمى أنو "
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس اتجاىات 
معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في اتجاه المجموعة التجريبية". 

لممجموعات المستقمة؛  T-testولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدم الباحثان اختبار "ت" 
م حساب داللة الفروق بين متوسطي درجات معممات الروضة في المجموعتين التجريبية حيث ت

والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي 
وىي اعتدالية  T-testاإلعاقة المدمجين حيث تم التحقق من شروط استخدام اختبار "ت"  

 ( التالي يوضح نتائج ىذا الفرض.ٙنة، وجدول رقم )التوزيع، وعشوائية العي
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 (6جدول رقم )

داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي 
 عمى مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين

 العدد المتغير
 يةالمجموعة التجريب المجموعة الضابطة

المتوسط  الداللة قيمة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاىات معممات 
الروضة نحو تعميم 
األطفال ذوي اإلعاقة 

 المدمجين

85 67.64 04.46 99.8 01.99 8.688 1.10 

( بين ٔٓ.ٓيتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس اتجاىات 
معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في اتجاه المجموعة التجريبية. 

 وبذلك تم التحقق من صحة الفرض الثالث.
م األثر، وذلك لمتعرف ولمتعرف عمى حجم فعالية البرنامج تم حساب مربع إيتا لحج

عمى حجم فعالية البرنامج التدريبي في تحسين اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال 
 ذوي اإلعاقة المدمجين باستخدام المعادلة التالية:

 ٕٛ.ٓمربع ايتا = مربع ت / )مربع ت + درجات الحرية( = 
 ,Kiess, 1989)ر عالي ( وىذا يدل عمى أن حجم تأثيٕٛ.ٓوكان حجم مربع أيتا ىو )

. ويتضح مما سبق أن حجم تأثير البرنامج التدريبي كان عاليًا في تحسين اتجاىات (448
 معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين.

 نتائج الفرض الرابع:
نص الفرض الرابع عمى أنو "ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

ي درجات القياسين البعدي والتتبعي )بعد شير من انتياء تطبيق ( بين متوسط٘ٓ.ٓ)
البرنامج التدريبي( عمى مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة 

لممجموعات  T-testولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار ت  .المدمجين
معممات الروضة في المجموعة المرتبطة لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات 
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التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي )بعد شير من انتياء تطبيق البرنامج التدريبي( عمى 
وجدول رقم مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين، 

 ( التالي يوضح نتائج ىذا السؤال.ٚ)
 (7جدول رقم )

ياسين البعدي والتتبعي )بعد شير من انتياء تطبيق البرنامج داللة الفرق بين الق
التدريبي( عمى مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة 

 المدمجين

 العدد المتغير
 القياس التتبعي القياس البعدي

المتوسط  الداللة قيمة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

اتجاىات معممات الروضة 
نحو تعميم األطفال ذوي 

 اإلعاقة المدمجين
85 99.8 01.99 99.36 01.05 - 1.83 1.88 

( ٘ٓ.ٓيتضح من الجدول السابق وجود فرق غير دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
امج بين متوسطي درجات القياسين البعدي والتتبعي )بعد شير من انتياء تطبيق البرن

التدريبي( عمى مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة 
نتاج الوسائل  المدمجين؛ مما يشير إلى استمرارية فعالية البرنامج التدريبي عمى تصميم وا 

 التعميمية في تحسين اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم ذوي االحتياجات الخاصة.
 مناقشة وتفسير النتائج:

أشارت النتائج إلى أن اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة 
جاءت إيجابية وبدرجة متوسطة؛ حيث كانت متوسط درجة الموافقة عمى عبارات المقياس 

(، ولكنيا تظل أقل مما ىو متوقع، وىذا ما أشارت إليو بعض الدراسات السابقة ٙٚ.ٕ)
ة الدمج بشرط إعدادىم وتقديم دورات لتأىيميم ليذه حيث ذكرت أن المعممات يقبمن فكر 

 الميمة. 
ويرى الباحثان أن العمل في مجال تعميم األطفال لذوي االحتياجات الخاصة بصفة 
عامة بغض النظر عن الفئة التي يتم تدريسيا، سواء أكانت من فئات ذوي اإلعاقة أم 

بواقعية أكثر، وعدم االتجاه نحو  العاديين، تكسب المعممة القدرة عمى الحكم عمى األمور
العاطفة أو الشفقة في إصدار األحكام التربوية، باعتبار أن مثل ىؤالء المعممات أصحاب 
الخبرة الطويمة في مجال التدريس قد مروا خالل سنوات عمميم بالكثير من المواقف التعميمية 
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ألطفال ذوي اإلعاقة التي صقمت خبرتين العممية، لذلك جاءات اتجاىاتين نحو تعميم ا
 إيجابية.

ومن المحتمل أن ىذه االتجاىات لدييم تعود إلى نظرتيم الواقعية إلى صعوبة 
التدريس ليذه الفئة بحكم خبرتيم الطويمة في مجال التدريس. كما أن معممة الروضة تتعامل 
ة، مع ىؤالء األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة في بداية تعميميم الميارات المعرفي

وبالتالي يقع عمى عاتقيا ميمة صعبة الكساب ىؤالء األطفال بعض المعارف والمعمومات، 
وتصميم الوسائل التعميمية ليم، باإلضافة إلى توقعات اآلباء من معممة الروضة والتي قد 
تكون في بعض األحيان غير واقعية، مما يضع الكثير من الضغوط عمى معممة الروضة؛ 

 ت متوسطة وليست عالية. لذا جاءت االتجاىا
وىناك العديد من العوامل التي أدت إلى ظيور االتجاىات اإليجابية لدى معممات 
الروضة نحو ذوي االحتياجات الخاصة قد تعود ىذه العوامل إلى: ارتفاع المستوى التعميمي، 

قية، وزيادة المعرفة بواقع اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، من حيث أسبابيا العممية الحقي
أساليب الوقاية منيا، واالبتعاد عن الرجوع لمخرافة واألكاذيب في تبرير وجود ىؤالء من ذوي 
االحتياجات الخاصة، وبالتالي التعرف الحقيقي والواعي لألنواع المختمفة من االحتياجات 
الخاصة، وذوي ىذه االحتياجات الخاصة. زيادة وعي المجتمع باإلعاقة واالحتياجات 

وما يمكن أن يساىم بو ذوي االحتياجات الخاصة في الخدمة العامة؛ زيادة وعي الخاصة، 
مكانية االستفادة من ذوي االحتياجات الخاصة في القيام بالعديد من  المجتمع بكيفية وا 

 .(www.gulfnet.ws)األعمال الميمة في المجتمع 
اسة كوك وآخرين (، ودر ٜٜٙٔوتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الفايز )

(Cook et al., 2000 ودراسة ألدريش ،)(Aldrich, 2002) ودراسة القحطاني ،
(، ودراسة غراب وغادري ٕٙٔٓ(، ودراسة السويطي )ٕٗٓٓ(، ودراسة مرعي )ٖٕٓٓ)
( والتي أشارت جميعيا إلى أن اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو دمج ذوي ٕٚٔٓ)

 العادية كانت إيجابية. االحتياجات الخاصة في المدارس 
 Stephens et)بينما تختمف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ستيفنز وآخرين 

al., 2000)  ودراسة براندون ونوبي(Brandon & Neube, 2006)  والتي أشارت
إلى أن اتجاىات المعممات نحو دمج ذوي اإلعاقة كانت سمبية نتيجة نقص نتائجيا 

( والتي أشارت ٕٗٔٓعاقة، ونقص الدورات التدريبية، ودراسة الخولي )المعمومات عن اإل
إلى أن اتجاىات معممات الروضة نحو دمج ذوي اإلعاقة كانت منخفضة وتحتاج إلى 
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( والتي أشارت إلى معارضة الغالبية العظمى من المعممات ٜٜٚٔتغيير، ودراسة الخطيب )
 فكرة الدمج.

ة إلى تحسن اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم كما أشارت نتائج الدراسة الحالي
األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين بعد تطبيق البرنامج التدريبي عميين، حيث أظيرت نتائج 

( بين متوسطي درجات القياسين ٔٓ.ٓوجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )الدراسة 
ممات الروضة نحو تعميم القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس اتجاىات مع

( بين ٔٓ.ٓاألطفال ذوي اإلعاقة المدمجين، ووجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس اتجاىات 

 %ٜٖٔمعممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين. وكانت نسبة التحسن 
وىذا يدل عمى فعالية البرنامج التدريبي في تحسين اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم 

 ذوي اإلعاقة المدمجين.
ويفسر الباحثان وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات المعممات في 
المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي في اتجاه القياس البعدي بأن البرنامج 

ريبي أتاح لين زيادة المعمومات والمعارف التي تمقتيا المعممات أثناء البرنامج التدريبي، التد
وانعكس ذلك إيجابيًا عمى سموكيم مع الطالب، وأصبح لديين وعي ومعرفة بخصائص 
األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين. كما أن ىناك تغييرات إيجابية في سموك واتجاىات 

قبواًل لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في الروضة  المعممات؛ حيث أصبحن أكثر
وتعميميم، وأصبحن أقل شكوى من الصعوبات التي تواجيين أثناء تعميم األطفال ذوي 

 اإلعاقة المدمجين. وأصبحن أكثر رضى عن تعميميم. 
كما يمكن تفسير ذلك بأن تطبيق البرنامج التدريبي لمعممات الروضة عمى تصميم 

نتاج الوسائل التعميمية لألطفال ذوي اإلعاقة المدمجين، وما تضمنو من تدريب المعممات  وا 
عمى كيفية انتاج وتصميم الوسائل التعميمية لمختمف اإلعاقات مثل اإلعاقة الفكرية، واإلعاقة 
البصرية، واإلعاقة السمعية، وصعوبات التعمم قد ساعد المعممات عمى كيفية التعامل مع 

فصل الدراسي. كما أن البرنامج تضمن العديد من المعمومات مختمف اإلعاقات في ال
والمفاىيم حول ذوي اإلعاقة وخصائصيم وكيفية التعامل معيم، وكذلك مبادئ وأسس 
التعامل معيم، والقوانين والتشريعات المختمفة التي تنادي بأىمية التعامل مع ىذه الفئات، 

نيا رسالة إنسانية قبل أن تكون وظيفة كل واألساس الديني في التعامل مع ذوي اإلعاقة، وأ
ذلك ساعد عمى تحسين اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم ذوي اإلعاقة المدمجين. مما 
انعكس إيجابيًا عمى رأييم بيؤالء األطفال، وأصبحن أكثر تفيمًا لمشكالتيم وأكثر قبواًل ليم، 

 وأصبحن ينظرن لمطفل المعوق نظرة إيجابية.
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ليب المستخدمة في البرنامج ركزت عمى المكونات األساسية لالتجاه كما أن األسا
وىي المكون االنفعالي والمكون المعرفي والمكون السموكي، وكذلك عمدت عمى إظيار القيم 
والتشريعات التي تنصف الفرد المعاق، وأىمية تكافؤ الفرص بين المعوقين واألفراد العاديين 

ألفراد المعوقين تجمعنا بيم قواسم مشتركة كثيرة، وأن في مختمف مجاالت الحياة، وأن ا
 الحاجة األىم عند الفرد المعوق أن يكون مقبوال في الوسط الذي يعيش بو.

ويمكن تفسير وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات معممات الروضة في 
موعة التجريبية المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي في اتجاه معممات المج

بأن ذلك االختالف يرجع إلى تأثير البرنامج التدريبي؛ حيث كانت المجموعتين متجانستين 
ومتكافئتين قبل تطبيق البرنامج التدريبي عمى المجموعة التجريبية، وبالتالي فإن الفروق التي 

دريب وجدت بين المجموعتين في القياس البعدي تعود إلى تأثير البرنامج التدريبي لت
المعممات عمى انتاج وتصميم الوسائل التعميمية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة والذي 
أدى إلى تحسين اتجاىاتيم نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين في الروضة. حيث 

إلى تحسن اتجاىات معممي مرحمة رياض األطفال نحو  (Cecer, 2010)أشار سيكر 
 تدريبية عمى كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.الدمج التربوي بعد ورشة 

(، والتي أشارت إلى أن ٜٜٙٔوتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة الفايز )
اتجاىات معممات رياض األطفال الالتي شاركن في عدد أكبر من الدورات التدريبية نحو 

شاركن في دورة تدريبية  دمج ذوي االحتياجات الخاصة كان أكثر إيجابية من نظيرتيم المتي
( والتي إلى تحسن اتجاىات معممات المدارس العادية نحو ٕٚٓٓواحدة، ودراسة المييري )

( والتي أشارت إلى فاعمية ٕٗٔٓدمج ذوي اإلعاقة بعد البرنامج التدريبي، ودراسة الخولي )
ة في تحسين برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجيات الدمج في تحسين ميارات الكفاءة الذاتي
 اتجاىات معممات الروضة نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في الروضة.

كذلك أشارت النتائج إلى استمرارية فعالية البرنامج التدريبي في تحسين اتجاىات 
معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين؛ حيث وجدت فروق دالة 

لمجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي إحصائيًا بين متوسطي درجات معممات ا
عمى مقياس اتجاىات معممات الروضة نحو تعميم األطفال ذوي اإلعاقة المدمجين. ويفسر 
الباحثان ذلك ببقاء أثر البرنامج التدريبي في القياس التتبعي )بعد شير من انتياء تطبيق 

روضة رغبة في تكوين عالقة مينية مع البرنامج التدريبي( أيًضا بأنو أصبح لدى معممات ال
األطفال ذوي اإلعاقة قائمة عمى التقبل غير المشروط، والود واالحترام، ومساعدة ىؤالء 
األطفال في تنمية الجوانب المعرفية المختمفة لدييم، وىذا يدل عمى نجاح البرنامج في بناء 
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لدى بعض المعممات عن  مثل ىذه العالقات، بعد أن صحح المعمومات الخاطئة التي كانت
 ذوي اإلعاقة.

كما أن اشتراك المعممات في ىذا البرنامج التدريبي الذي تم من خاللو التعرف 
عمى احتياجات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل معيم وتصميم الوسائل 

دريبات العممية، التعميمية لتعزيز تعميم ىؤالء األطفال، واحتواء البرنامج التدريبي عمى الت
والعروض المباشرة، كل ساعد ساعد المعممات عمى االحتفاظ بمكتسبات البرنامج التدريبي 

 في فترة المتابعة.
(، ودراسة لي وآخرين ٕٗٔٓوتتفق النتائج الحالية مع نتائج دراسة كل من الخولي )

(Lee et al., 2014) في تحسين  والتي أشارت إلى استمرار فعالية البرنامج التدريبي
االتجاىات نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعميم العام، واستمرارية احتفاظ أفراد 

 المجموعة التجريبية بمكتسبات البرنامج.
 :التوصيات

 :يمي بما الباحثان يوصي ىذا البحث توصل ليا التي النتائج عمى بناءاً 
في تنمية االتجاىات اإليجابية نحو  التأكيد عمى الدور الفعَّال لوسائل اإلعالم المختمفة -0

 .ذوي اإلعاقةاألطفال 
 الندوات أن تقوم وزارة التربية والتعميم من خالل إدارة رياض األطفال بعقد العديد من -8

تعميم  والمعممات نحو اتجاىات المعممين تحسين شانيا من التي العمل وورش
 اإلعاقة المدمجين في الروضات المختمفة. ذوي األشخاص

مين برامج إعداد معممات الروضة مزيد من المقررات في مجال التربية الخاصة، تض -3
 واإلعاقة، والدمج التربوي.

المعنية المتمثمة في وزارة  الجيات كافة قبل من وممنيجة عامة سياسة تفعيل ضرورة -4
 مخططة برامج التربية والتعميم ومديريات التربية والتعميم بالمحافظات في لتنفيذ

 .العادية المدارس في األطفال ذوي اإلعاقة لدمج ومدروسة
 لزيادة اإلعاقة بذوي خاصة متخصصة بدورات والمعممات المعممين إشراك عمى العمل -5

 تعميميم. نحو اتجاىاتيم اإليجابية
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األطفال  دمج عممية لتحسين العادية المدارس وزارة التربية والتعميم كافة تييئة ضرورة -6
 التحاقيم دون تحول أن من الممكن والتي الصعوبات كافة لوتذلي فييا ذوي اإلعاقة

 .فييا
ضرورة إقامة العديد من الورش التدريبية لتدريب معممي ومعممات ذوي اإلعاقة عمى  -7

نتاج وسائل تعميمية مناسبة ليم؛ مما ينعكس بصورة إيجابية عمى اتجاه  تصميم وا 
 ىؤالء المعممين نحو تعميم ذوي اإلعاقة.
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 راجعقائمة الم
 أواًل: المراجع العربية:

 القاىرة، دار المعارف، المجمد األول. لسان العرب.(. ٜٓٚٔأبن منظور) -

(. تقييم الكفايات التعميمية لدى معممي ذوي االحتياجات ٕ٘ٔٓأبو مولود، عبد الفتاح ) -
 –ٕٔٔ(. ٖ)ٔ الجزائر، –مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اتصد مرياح الخاصة، 

ٕٔ٘. 

الدوحة: المركز  دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع.(. ٖٕٓٓاألشقر، مريم ) -
 الثقافي االجتماعي بالجمعية القطرية لتاىيل ذوي االحتياجات الخاصة.

سويسرا: األمم  –. جنيف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(. ٕٚٓٓاألمم المتحدة ) -
 المتحدة.

فاعمية برنامج تدريبي في تغيير اتجاىات األطفال العاديين (. ٕٗٓٓالجندي، خالد محمد ) -
. أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة نحو ذوي الحاجات الخاصة في غرف المصادر

 عمان العربية لمدراسات العميا، األردن.

. مناىج وأساليب التدريس في التربية الخاصة(. ٕٔٔٓالحديدي، منى والخطيب، جمال ) -
 لفكر.. عمان: دارإط 

األردن:  –. عمان المعاق واألسرة والمجتمع(. ٜٜٚٔالحديدي، منى. مسعود، وائل ) -
 جامعة القدس المفتوحة.

اتجاىات المعممين والمعممات في مديرية تربية إربد نحو (. ٜٜٓٔحسين، محمد ) -
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردن.المعوقين حركياً 

 بمكة والمتوسطة االبتدائية المدارس معممي اتجاىات(. ٜٕٓٓ) لحميدا عبد حكيم، -
(. رسالة ماجستير غير مقارنة دراسة (الحكومية المدارس في الدمج نحو سياسة المكرمة
 .السعودية المممكة العربية القرى، أم جامعة منشورة،
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 في خداماتياواست االنترنت نحو األكاديميين المشرفين اتجاىات (.ٕ٘ٓٓحممي ) حناوي، -
 جامعة منشورة، غير ماجستير . رسالةفمسطين في المفتوحة القدس في جامعة التعميم
 .فمسطين الوطنية، النجاح

 جامعة طنطا. مصر. مطبعة العام. النفس عمم(. ٜٜٛٔعبد المنعم ) صالح حوطر، -

، ط عيةالقياس والتقويم في العموم النفسية والتربوية واالجتما(. ٕٛٓٓخطاب، عمي ماىر ) -
 . القاىرة: المكتبة األكاديمية.ٚ

(. دراسة استطالعية نحو دمج األطفال المعاقين في المدارس ٜٜٚٔالخطيب، جمال ) -
، مركز ٜٓٔ – ٜٛ، ٖ، العدد درىم وقايةالعادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 الشارقة. –التدخل المبكر لمخدمات اإلنسانية 

 شاد أسر األطفال ذوي الحاجات الخاصة: قراءات حديثة.إر (. ٕٕٓٓالخطيب، جمال ) -
 األردن: دار حنين لمنشر والتوزيع. –عمان 

. تعميم الطمبة ذوي الحاجات الخاصة في المدارس العادية(. ٕٕٔٓالخطيب، جمال ) -
 عمان: دار وائل لمنشر.

. اصةمناىج وأساليب التدريس في التربية الخ(. ٜٜٗٔالخطيب، جمال والحديدي، منى ) -
 األردن: الجامعة األردنية، عمان، األردن. –عمان 

األردن:  –. عمان المدخل إلى التربية الخاصة(. ٜٜٚٔالخطيب، جمال والحديدي، منى ) -
 مكتبة الفالح.

(. فاعمية برنامج تدريبى لمعممات رياض ٕٗٔٓالخولي، عبد اهلل محمد عبد الظاىر ) -
كفاءة الذاتية فى التعامل مع األطفال ذوي األطفال فى تحسين االتجاه نحو الدمج وال

جامعة أسيوط المؤتمر الدولى  -مجمة كمية التربية بالوادى الجديد االحتياجات الخاصة. 
جامعة  - ٕٗٔٓفبراير  ٛٔ-ٙٔ، فى الطفولة المبكرة )تحدى، أمال، وتوجيات مستقبمية(

 .ٜٕٕ - ٚٗٔ السمطان قابوس ، سمطنة عمان،العدد الثاني عشر، الجزء الثانى،

 مدارس الضفة في التربويين المرشدين تواجو التي المشكالت(. ٜٜٛٔرضوان، صافية ) -
 النجاح جامعة غير منشورة، ماجستير رسالة الوطنية. السمطة عيد في الحكومية الغربية
 نابمس. – الوطنية
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 . عمان: دار الفكر.قضايا ومشكالت في التربية الخاصة(. ٜٜٛٔالروسان، فاروق ) -

 القاىرة: عالم الكتب. التوجيو واإلرشاد النفسي.(. ٕ٘ٓٓزىران، حامد عبد السالم ) -

فعالية التدريب عمى العزو النسبي وما وراء الذاكرة، (. ٕٚٓٓسميمان، منتصر صالح ) -
وأثره في تحسين الدافعية األكاديمية والكفاءة الذاتية والفيم القرائي لدى التالميذ ذوي 

 لة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية, جامعة أسيوط: مصر.رساصعوبات التعمم. 

(. إتجاىات وآراء المدرسين واإلداريين في التعميم العام ٕٙٔٓالسويطي، عبد الناصر ) -
مجمة نحو إدماج األطفال غير العاديين في المدارس االبتدائية العادية في منطقة الخميل. 

 .ٕٖٔ-ٗٔٔ، ٕ٘ع  اإلنسانية،كمية التربية األساسية لمعموم التربوية و 

 . الرياض: دار الزىراء.الدمج الشامل(. ٖٕٔٓشقير، زينب ) -

 في سمعياً  المعاقين لمعممي الالزمة التدريبية الحاجات(. ٖٕٔٓ ( يحيى محمد الطعمة، -
 .سوريا ، دمشق ، منشورة رسالة ماجستير غير دمشق.

رة: مؤسسة طيبة لمطباعة القاى معممة رياض األطفال.(. ٕٛٓٓعبد الرؤوف، طارق ) -
 والنشر والتوزيع.

عقميّا.  المعاقين األطفال لمعممي الالزمة التربوية الحاجات(. ٕ٘ٔٓ ( محمد العالي، عبد -
 والتوزيع. العمم لمنشر دار ليبيا:

(. اتجاىات طمبة جامعة إربد األىمية نحو ٖٕٔٓعبد اهلل، أيمن يحيى والدرديري، فكري ) -
مجمة البمقاء ر برنامج تدريبي مبني عمى التربية اإلسالمية في تنميتيا. األفراد المعوقين وأث
 .ٙ٘ٔ – ٚٓٔ(، ٕ) ٙٔ لمبحوث والدراسات،

ورقة عمل مقدمة إلى (. الّدمج التربوي بين التأييد والمعارضة. ٕٕٓٓعميرة، صالح ) -
 . ٕٕٓٓفبراير  ٔٔ-ٜالشارقة،  الممتقي الثاني لمجمعية الخميجية لإلعاقة بالشارقة،

إتجاىات المعممين نحو دمج ذوي االحتياجات (. ٕٚٔٓغراب، تركية وغادري، صميحة ) -
 الخاصة في المداري العادية: دراسة ميدانية ببعض المدارس االبتدائية بمدينة الجمفة.
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة زيان عاشور 

 الجمفة. 
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دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين في  (.ٜٜٚٔ) الفايز، حصة -
 السعودية: مطابع الفرزدق التجارية. -. الرياض مؤسسات رياض األطفال

(. اتجاىات معممات رياض األطفال نحو الدمج الشامل ٕٙٔٓالفوزان، سارة خالد ) -
 ألطفال متالزمة

لمرحمة االبتدائية نحو دمج الطمبة اتجاىات معممي ا(. ٖٕٓٓالقحطاني، عبد اهلل حجاب ) -
رسالة ماجستير غير  المكفوفين في المرحمة االبتدائية بمدينة الرياض مع أقرانيم العاديين.

 منشورة، الجامعة األردنية.

حميدة، فتحي محمود، والبسطامي، غانم جاسر، وحميدي، مؤيد  - القريوتي، إبراىيم أمين وا 
رياض األطفال في دول مجمس التعاون الخميجي  (. اتجاىات معمماتٕٙٔٓعبد اليادي )

، جامعة البحرين، مجمة العموم التربوية والنفسيةنحو الدمج التربوي: درراسة عبر ثقافية. 
ٔٚ (ٗ ،)ٖٗٙ – ٗٓٚ. 

(. اتجاىات معممات ٕٗٔٓالقريوتي، يوسف وأحميدة، فتحي محمود والمواتي، رباب ) -
المؤتمر الدولي في في محافظة مسقط.  رياض األطفال نحو الدمج التربوي لألطفال

 فبراير، جامعة السمطان قابوس، مسقط. ٛٔ – ٙٔ الطفولة المبكرة،

 –. عمان قضايا وتوجيات حديثة في التربية(. ٕٛٓٓالقمش، ناجي والسعايدة،مصطفى ) -
 األرد: دار المسيرة. 

. القاىرة: قمبادئ عمم النفس بين النظرية والتطبي(. ٕٕٓٓكامل، عبد الوىاب محمد ) -
 مكتبة النيضة المصرية.

 دار :. عماناالجتماعي النفس عمم في الميسر(. ٜٗٛٔأحمد ) وبمقيس، توفيق مرعي، -
 .والتوزيع لمنشر الفرقان

اتجاىات المعممين نحو دمج الطمبة ذوي االحتياجات (. ٕٗٓٓمرعي، طمعت سعيد ) -
منشورة، قسم اإلرشاد وعمم رسالة ماجستير غير  الخاصة مع الطمبة العاديين في حيفا.

 النفس التربوي، كمية التربية، جامعة اليرموك.

 ، عمان: دار الفكر.ٖط  عمم النفس االجتماعي.(. ٕٓٔٓالمعايطة، خميل ) -
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 . اإلسكندرية: دار المعرفةلممعممين التربوي النفس عمم (.ٜٜٔٔمحمود ) منسي، -
 الجامعية.

ممات نحو دمج المعاقين سمعيًا في (. اتجاىات المعٕٚٓٓالمييري، عوشة أحمد ) -
 – ٖٙ(، ٖٕ) ٕ٘، مجمة كمية التربية، جامعة اإلمارات العربية المتحدةالمدارس العادية. 

ٙٚ. 

 األردن: دار الفرقان. –. إربد ٗ(. عمم النفس التربوي، طٖٕٓٓنشواتي، عبد الحميد ) -

حو دمج ذوي (. اتجاىات معممات رياض األطفال نٕٗٔٓاليابط، عبير فوزي يوسف ) -
جامعة  مجمة العموم التربوية،االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديين بمرحمة الروضة. 

 .ٙٙٛ – ٖٔٛ(، ٕ) ٚالقصيم، 

(. اتجاىات معممات رياض األطفال بجميورية مصر ٕ٘ٔٓيوسف، سميمان عبد الواحد ) -
النصفية لممخ.  العربية نحو األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعمم وعالقتيا بالسيادة
 – ٕٔٔ(، ٙ) ٕمجمة التربية الخاصة والتأىيل، مؤسسة التربية الخاصة والتأىيل، مصر، 

ٖٔٛ. 
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