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 املهخص
التربية الخاصة نحو دمج الطمبة الصم والمعاقين  ناتجاىات معمميالتعرف عمى ىدف البحث إلى 

طبيعة كشف و ، لدييم توافق المينيالالكشف عن مستوى ، كما ىدف إلى عقميًا في المدارس العادية
أيضًا الكشف عن مدى الدمج وتوافقيم الميني، و  العالقة بين اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو

متوسطات درجات و بين متوسطات درجات معممي المعاقين عقميًا  وجود فروق ذات داللة إحصائية
 .ومقياس التوافق الميني معممي المعاقين سمعيًا في مقياس االتجاىات نحو الدمج

 الفكرية واألمل لمصم بمحافظة دمياط.( معممًا ومعممة بمدارس التربية 44وتم إجراء البحث عمى ) 
دمج )إعداد الباحثة( الوتكونت أدوات البحث من مقياس اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو 

 ومقياس التوافق الميني )إعداد الباحثة(.
 وتوصل البحث إلى ما يمي:

في مدارس  وجود اتجاه إيجابي لدى أفراد عينة البحث نحو دمج الطمبة الصم والمعاقين عقمياً  -1
 التعميم العام.

 مستوى التوافق الميني لدى أفراد العينة فوق المتوسط. -2
ال يوجد عالقة ارتباطية دالة بين اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو الدمج وتوافقيم  -3

 الميني.
بين متوسطات درجات معممي المعاقين عقميًا ومتوسطات إحصائية ال توجد فروق ذات داللة  -4

المعاقين سمعيًا في مقياس االتجاىات نحو الدمج وكذلك مقياس التوافق درجات معممي 
 الميني.

 انكهًاث املفخاحيت:
 التوافق الميني. –المعاقين عقميًا  –الصم  –دمج  –اتجاىات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (بالتوافق المهني لديهم اً في المدارس العادية وعالقتها والمعاقين عقلي اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو دمج الطلبة الصم)
 (د. هبة محمد إبراهيم سعد)                                         

 جايؼت بىرسؼيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         333                   (                    2020– نايري) –  (33) انؼذد

The aim of the research is to identify the attitudes of special education 

teachers towards integrating deaf and mentally handicapped students in 

regular schools, as well as reveals the level of their professional 

compatibility, as well as reveal nature of the relationship between the 

attitudes toward integration and professional compatibility, and also to 

reveal the differences between the mean scores of mentally handicapped 

teachers and hearing impaired teachers in the attitudes towards integrating 

scale and professional compatibility scale  .  
The research sample consisted of (44) male and female teachers in 

schools of intellectual education and hope for the deaf in Damietta 

Governorate. 
 The research tools consisted of the scale of attitudes of special education 

teachers towards integrating (researcher preparation) and the professional 

compatibility scale (researcher preparation). 
The research found the following: 
1- There is a positive attitude for special education teachers towards 

integrating students with hearing impairment and mentally 

handicapped in regular schools. 
2- The level of professional compatibility of special education teachers 

above average. 
3- There is no statistically significant correlation between the attitudes of 

special education teachers towards integrating and their professional 

compatibility. 
4- There are no statistically significant differences between the mean 

scores for mentally handicapped teachers and the mean scores for the 

teachers of hearing impairment in scale of attitudes toward 

integrating as well as scale of professional compatibility. 

Attitudes – integrating – hearing impairment – mentally handicapped – 

professional compatibility 
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 :يقذيت
قد بدأ االىتمام بالتربية الخاصة لممعاقين وذوي االحتياجات الخاصة مع بدايات القرن الماضي ل

كل حسب إعاقتو، في  وكان التوجو قائمًا عمى عزل ىؤالء األفراد عن المجتمع بعد تقسيميم إلى فئات
 (.821، ص1999مدارس ومعاىد خاصة مع تقديم برامج تأىيمية خاصة بيم )إيمان كاشف، 

ثم تغيرت ىذه النظرة تغيرًا كبيرًا في السنوات األخيرة حيث تم سن القوانين التي تحفظ ليم الحصول 
ضافة إلى تطوير عمى حقوقيم، وتطوير أساليب التدريس التي تتناسب مع حاجاتيم الخاصة، باإل

التكنولوجيا والخدمات المساندة. وأيضًا ظير نظام الدمج كأحد التغيرات الميمة في مجال االىتمام بذوي 
 (.  98، ص2115الحاجات الخاصة لكي يتم مساواتيم مع رفاقيم األسوياء )نجالء الحبشي، 

امة والالزمة لتنفيذه، ومن بنجاح يجب توفير العديد من المقومات الع ىذا النظامولكي يتم تطبيق 
أىم ىذه المقومات إعداد معممي التربية الخاصة الذي يجب تأىمييم التأىيل الصحيح والمناسب لكي 

في طرق التدريس لمواجية الحاجات الخاصة لممعوقين في الفصل الالزمة تعديالت يستطيعوا إجراء ال
رشاد التالميذ  العاديين بما يساعدىم عمى تقبل أقرانيم ذوي العادي، إلى جانب معرفة أساليب توجيو وا 

الفئات الخاصة. باإلضافة إلى ضرورة إعداد معممين متخصصين في العمل مع المعاقين في المدارس 
العادية من خالل غرف المصادر والفصل العادي، باإلضافة لذلك فإن األمر يتطمب إعداد برامج تدريبية 

ليًا لالستعانة بيم في مساعدة المعممين في المدارس العادية لمعممي التربية الخاصة الموجودين حا
 (.  97-96، ص ص2116عمى إدماجيم )سيير شاش، 

 ةالخاص التربيةعوامل عدة تؤثر عميو: منيا اتجاه معممي  فيناكيتم الدمج بشكل فعال  وأيضًا لكي
. النظامالمنبئات بنجاح  الدمج، وذلك ألن فيم معتقدات المعممين عن الدمج يعد من أقوى نظامحيال 

حيث تعتمد ممارسات الدمج الفعالة بدرجة كبيرة عمى آراء المعممين حول طبيعة اإلعاقة والدور 
وجود من خالل الدراسات السابقة لقد اتضح و المطموب منيم لدعم الطالب ذوي الحاجات الخاصة، 

اصة باالتجاىات اإليجابية لممعممين ارتباط مباشر بين الخبرات السابقة والمعرفة عن ذوي الحاجات الخ
 .  (Forlin, Earle, Loreman & Sharma, 2011, P.51) نحو الدمج

التربية الخاصة شرطًا أساسيًا في مينة التعميم، فإذا افتقدناه  لمعمميكذلك يعتبر التوافق الميني 
، ألن فاقد الشئ ال يعطيو في المعممين فإننا ال ننتظر منيم إرساء دعائم التوافق النفسي في التالميذ

وىذا اليصدق عمى المعممين فحسب بل ينطبق عمى جميع العاممين بالمدرسة الذين يجب أن يكونوا 
جميعًا ممن يحبون األطفال ويميمون إلى العمل معيم، ويقدرون حاجاتيم ومطالب نموىم. فمو نظرنا 

ي في المدرسة، فمو كان ميتز الشخصية، إلى مدير المدرسة باعتباره المسئول األول عن النشاط التربو 
ال يمكن أن نتصور ما يمكن أن و وسمطويًا سئ الظن بالتالميذ والمعممين بحيث ال يجيد التعامل معيم، 
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تؤدي إليو تصرفاتو من تعويق لألىداف التربوية المرتبطة بنمو األطفال ونشاطيم في المدرسة وتعقيد 
 (.3-2، ص ص2111اإلجراءات اإلدارية )سامي فحجان، 

وبالتالي يتضح مما سبق األثار اإليجابية التي تترتب عمى االتجاه اإليجابي لمعممي التربية 
الخاصة نحو الدمج كذلك توافقيم الميني عمى معاممتيم لمتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، وعمى 

عالقة بين اتجاىات الرغم من ذلك وفي حدود عمم الباحثة اتضح ليا ندرة الدراسات التي تناولت ال
 معممي التربية الخاصة نحو الدمج وتوافقيم الميني مما جعميا تقوم بإجراء ىذا البحث.

 يشكهت انبحذ: 
يوفر الدمج لذوي االحتياجات الخاصة الشعور باالندماج الكمي مع المجتمع الطبيعي، واكتساب 

العادية، وقدراتيم عمى التجاوب القدرات األكاديمية في استكمال دراستيم الجامعية في الجامعات 
االنفعالي مع اآلخرين بالقدر الذي يمتمكو بقية المجتمع، وال يشعرون باالنفصال واالنعزال عن المجتمع 

 الذي ينتمون إليو.
إال أن الدمج يتطمب اكتساب المشرفين والمعممين واإلداريين العاممين في مدارس التربية الخاصة 

 طالبيم عمى تحقيق درجات عالية من االندماج مع المجتمع.التجاىات إيجابية تساعد 
كما يجب أن يتسم المعمم بالتوافق الميني حتى يستطيع القيام بميام عممو عمى أكمل وجو وحسب 
ما ىو مطموب منو، ويتم تحقيق ىذا التوافق من خالل حصول الشخص عمى عمل يناسب قدراتو 

بالنجاح والتفوق، ويدرك من خاللو القبول والتقدير، ورضا  وامكاناتو، ويرضي ميولو وطموحو، ويشعره
 رؤسائو وزمالئو.

كما أن مع اطالع الباحثة لمدراسات السابقة اتضح ليا ندرة الدراسات التي درست طبيعة العالقة 
 بين اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو الدمج وتوافقيم الميني.

عرف عمى اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو الدمج، متإجراء البحث الحالي للذا يتضح أىمية 
 كذلك الكشف عن مستوى التوافق الميني لدييم.

وفي ضوء ىذا الطرح لمشكمة البحث ومبرراتيا العممية والمنطقية يمكن صياغتيا في التساؤالت 
 التالية:
 رس العادية؟ما اتجاىات المعممين نحو دمج الطمبة الصم والطمبة المعاقين عقميًا في المدا -1
 ما مستوى التوافق الميني لدى معممي التربية الخاصة؟ -2
 ما نوع العالقة بين اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو الدمج وتوافقيم الميني؟ -3
ىل يختمف متوسطات درجات معممي المعاقين عقميًا عن متوسطات درجات معممي المعاقين  -4

 سمعيًا في مقياس االتجاىات نحو الدمج؟
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تمف متوسطات درجات معممي المعاقين عقميًا عن متوسطات درجات معممي المعاقين ىل يخ -5
 سمعيًا في مقياس التوافق الميني؟

 أهذاف انبحذ:
 ييدف ىذا البحث إلى:

 التعرف عمى اتجاىات مدرسي ذوي اإلعاقة نحو دمج طالبيم في مدارس التعميم العام. -1
 ير العاديين.غ معمميالتعرف عمى مستوى التوافق الميني لدى  -2
 الميني. والتوافقتجاىات نحو الدمج ال الكشف عن العالقة بين ا -3
الكشف عن الفروق بين متوسطات درجات معممي المعاقين عقميًا عن متوسطات درجات  -4

 معممي المعاقين سمعيًا في مقياس االتجاىات نحو الدمج.
توسطات درجات الكشف عن الفروق بين متوسطات درجات معممي المعاقين عقميًا عن م -5

 معممي المعاقين سمعيًا في مقياس التوافق الميني.
 أهًيت انبحذ:

 يستمد ىذا البحث أىميتو من:
االىتمام العالمي والمحمي بقضايا المعاقين وخاصة قضية الدمج تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة  -1

 االجتماعية.
ديم أفضل الخدمات التي يحتاج اعتبار الدمج إحدى الطرق الرئيسية التي يتم من خالليا تق -2

 إلييا المعاقين وذلك لتحقيق النمو بأقصى ما تسمح بو طاقاتيم.
طبيعة فئة معممي التربية الخاصة داخل المجتمع فيذه الفئة تعتبر طاقة بشرية ىامة ومؤثرة  -3

في كيان مجتمع ىؤالء األطفال الخاصة وتحتاج لمعناية والمحافظة عمييا لتأمين مستقبميا 
 تقبل المجتمع.ومس

إفادة الجيات المشرفة عمى مؤسسات التربية الخاصة عامة في تقديم برامج عن كيفية تحقيق  -4
 التوافق مع متطمبات المينة مع المعاقين.

عرض طبيعة العالقة واالرتباط بين اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو الدمج وتوافقيم  -5
 الميني.

 صة بمقياس لمكشف عن اتجاىات المعممين نحو الدمج.إمداد الميتمين بمجال التربية الخا -6
إمداد الميتمين بمجال التربية الخاصة بمقياس لمكشف عن التوافق الميني لدى معممي غير  -7

 العاديين.
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 املصطهحاث اإلجرائيت:
 تتمثل مصطمحات ومفاىيم البحث اإلجرائية فيما يمي:

 تجاىات:ال ا -1
يا مجموعة استجابات القبول أو الرفض تجاه ( بأن457، ص2117ُتعرفيا بسينة أبو عيش )

موضوع معين، وبالتالي فإنو يعبر عن التنظيمات السموكية، التي تعبر بدورىا عن عالقة اإلنسان 
 ببيئتو الخارجية، وما يحيط بو من ظروف ومتغيرات.

التدريس ُتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو المفيوم الذي يعبر عن محصمة استجابات القائمين بوعميو 
 لغير العاديين من حيث الموافقة أو الرفض نحو موضوع يكون محوره األشخاص المعاقين.

 الدمج: -2
ىو وضع الطالب أصحاب الحاالت الخاصة ( بأنو 3141، ص2115) ياسر القصاصُيعرفو 

بالمدارس العادية مع الطالب العاديين داخل الفصل العادي أو في فصول خاصة ممحقة لبعض الوقت 
طول الوقت حسب ما تستند عميو حاجة الطمبة، مع تقديم الخدمات المساندة من خالل فريق متعدد أو 

جراء التعديالت الضرورية المادية والبشرية لتسييل فرص نجاحيم وتقدميم  .التخصصات وا 
 ُتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو وضع المعاقين في المدارس العادية مع الطالب العاديينوبناًء عميو 

داخل الفصل العادي أو في فصول خاصة ممحقة لبعض الوقت أو طول الوقت، كإجراء لمتأكيد عمى 
مبدأ تكافؤ الفرص في التعميم األكاديمي لمواجية الحاجات التربوية الخاصة لألطفال ذوي الحاجات 
ى الخاصة ضمن إطار المدرسة العامة ووفقًا ألساليب ومناىج ووسائل تعميمية خاصة ويشرف عم

 تقديميا جياز تعميمي متخصص إضافة إلى كادر التعميم في المدرسة العامة.
 التوافق الميني: -3

بأنو حالة من التواؤم واالنسجام بين العامل وبيئتو المينية، ( 9، ص2114ظالل حميوي )ُيعرفو 
رضاء اآلخرين فيو، وحبو لو، واستعداده لمنمو الميني،  وتحسين تجعمو راضيًا عن أدائو الميني، وا 

 أدائو باستمرار.
ُتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو حالة من التواؤم واالنسجام بين معمم التربية الخاصة وبناًء عميو 

وجوانب بيئتو المينية، بالقدر الذي يجعمو قادرًا عمى أدائو أداء مرضيًا وبالقدر الذي يجعمو متقباًل لو 
 سعيدًا في أدائو. من جميع جوانبو ونواحيو بحيث يكون راضيًا عنو
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 اإلطار اننظري وانذراساث انسابقت:
 أوالً: انذيج:

مع تزايد االىتمام بتطوير التربية الخاصة وخدماتيا المختمفة في شكل منظومي ومفاىيمي يتفق 
مع التقدم العممي واإلنساني في كافة الميادين العممية التي تيتم باإلنسان والتنمية والمجتمع وتختص 

مع ذوي االحتياجات الخاصة، ظير العديد من المفاىيم المتعمقة بذوي االحتياجات الخاصة بالتعامل 
استجابة الحتياجاتيم التربوية والتعميمية، ويعد الدمج من أىم ىذه المفاىيم، وىو ما سيتضح من خالل 

 اإلطار النظري التالي: 
 يفهىو انذيج:

 تعددت تعريفات الدمج ومن أىميا ما يمي:
( الدمج بأنو عممية تيدف إلى وضع الطمبة ذوي االحتياجات 6، ص2118حمد الحبيب )ُيعرف أ

الخاصة مع الطمبة العاديين في صفوف معدة، وضمن برامج تربوية خاصة وذلك لتحقيق مزيد من 
 التكيف واالنسجام ليذه الفئة من الطمبة.

رادة لالنخراط في نظام التعميم ( بأنو إتاحة الفرص لذوي اإل 21، ص2118وُيعرفو الشفيع إبراىيم )
الرسمي، كإجراء لمتأكيد عمى مبدأ تكافؤ الفرص في التعميم األكاديمي لمواجية الحاجات التربوية 
الخاصة ليم ضمن إطار المدرسة العامة ووفقًا ألساليب ومناىج ووسائل تعميمية خاصة ويشرف عمى 

 في المدرسة العامة.تقديميا جياز تعميمي متخصص إضافة إلى كادر التعميم 
( ُتعرفو بأنو كافة الخدمات التعميمية واالجتماعية والنفسية 35، ص2117أما أحالم عبد المنعم )

 التي تقدم لمتالميذ المدمجين بمدارس التعميم االبتدائي. 
( بأنو حركة تربوية اجتماعية اقتصادية إنسانية منطمقة 7، ص2117بينما ُتعرفو نعمات محمد )

ان بحق كل طفل في التعميم العام ضمن أقرانو مع مراعاة تقديم الخدمة التعميمية لكل طفل من اإليم
 حسب حاجاتو التربوية بصورة جيدة.

عمى أن الدمج ىو وضع الطالب أصحاب الحاالت الخاصة مجموعة من الباحثين  في حين أن اتفق
فصول خاصة ممحقة لبعض الوقت  بالمدارس العادية مع الطالب العاديين داخل الفصل العادي أو في

أو طول الوقت حسب ما تستند عميو حاجة الطمبة، مع تقديم الخدمات المساندة من خالل فريق متعدد 
جراء التعديالت الضرورية المادية والبشرية لتسييل فرص نجاحيم وتقدميم  مواىب )التخصصات وا 

؛ ومحمد 94، ص2111 ،؛ أحمد الشوربجي448، ص2116،عياد، نيفين حافظ، وىدى خميل
 .(623، ص1999، ؛ وعبد العزيز الجبار9، ص2117، ؛ رنا عواده11، ص2117، الجيني
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( بأنو دمج المعاقين 85، ص2119(؛ وفوزية الجمالي )86، ص2115كما ُيعرفو محمد العطار )
درجة مع الطالب العاديين في المدارس العادية وفصول التعميم العام دمجًا شاماًل بغض النظر عن 
 إعاقتيم بحيث يتم تزويدىم ببيئة طبيعية مع تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة.

 أنىاع انذيج مبذارس انخؼهيى انؼاو:
 عديدة منيا: أنواعيتخذ الدمج لذوي االحتياجات الخاصة ضمن المدارس العادية 

ن يتمقى معمم الفصل الدمج الكمي: ويعني وضعيم في فصول العاديين طوال الوقت عمى أ -1
العادي المساعدة األكاديمية الالزمة من المعممين واألخصائيين لتمبية االحتياجات الخاصة 

 لمتالميذ.
الدمج الجزئي: وفيو يتم وضعيم مع العاديين لفترة من الوقت يوميًا، بحيث ينفصمون بعد ىذه  -2

 داخل المدرسة ذاتيا. الفترة عنيم في فصل مستقل لتمقي مساعدات تعميمية متخصصة وذلك
الدمج االجتماعي: حيث يتم تجميع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة المتماثمة من حيث نوع  -3

اإلعاقة في فصول دراسية خاصة داخل نطاق المدارس العادية، بحيث يدرسون وفقا لبرامج 
ن عمى دراسية خاصة تناسب احتياجاتيم طوال الوقت وتقتصر مشاركتيم مع أقرانيم العاديي

 االحتكاك والتفاعل خالل أوقات الراحة.
دمج بعض الوقت: حيث يتمقى المعاق تعميمو لبعض الوقت عمى مدار ساعات أو عدة أيام  -4

متصمة في مدارس خاصة بيم، ويسمح ليم بقضاء بعض الوقت بمدارس عادية في نطاق 
، 2117عواده، ؛ رنا 149، ص2115البيئة المحمية )أسامة البطاينة ومداهلل الرويمي، 

؛ سيير أبو العال، 313-312، ص ص 2112؛ سمية منصور ورجاء عواد، 37ص
؛ مواىب عياد، نيفين حافظ، 261-261، ص ص2118؛ سيد إبراىيم، 225، ص2116

 (.  112، ص2115؛ نجالء الحبشي، 419-448، ص ص2116وىدى خميل، 
 يخطهباث ديج روي االحخياجاث اخلاصت مبذارس انخؼهيى انؼاو:

ولكي يتحقق اليدف من الدمج بمدارس التعميم العام البد من توافر عدد من المتطمبات المتمثمة 
 في:

جراء الفحوص المناسبة. -1  متطمبات شخصية وعالجية مثل: الكشف المبكر عن اإلعاقة وا 
: إعداد المعممين المؤىمين وتوضيح أىداف الدمج والخطة التربوية مثل متطمبات تربوية -2

 ناىج.وتكييف الم
تنسيق الجيود الرسمية في جميع القطاعات الحكومية وتكوين تتمثل في متطمبات اجتماعية:  -3

 اتجاىات إيجابية لدى المجتمع والمعممين واآلباء.
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تحديد المبادئ واألىداف واإلجراءات التي يقوم عمييا الدمج والتعريف بما يحتاجو ىؤالء األفراد  -4
، 2115؛ نجالء الحبشي، 317-316ص ، ص 2112)سمية منصور ورجاء عواد، 

 (.113ص
 وين انذراساث سابقت انخي حناونج االجتاهاث حنى انذيج انذراساث انخانيت:

التي ىدفت  (Dupoux, Wolman & Estrada, 2005)دراسة دوبوكس وولمان وايستراد 
اليات المتحدة إلى معرفة اتجاىات المعممين نحو دمج المعاقين في المدارس العادية في ىابيتي والو 

( مدرسًا من الواليات المتحدة. 216( مدرسًا من ىابيتي و)152وكانت دراسة مقارنة، طبقت عمى )
وتكونت أدوات الدراسة من استبانة لقياس اتجاىات المعممين نحو الدمج في المدارس العادية. واشارت 

متحدة، كما أظيرت أن عامل الخبرة النتائج إلى تشابو االتجاىات بين المعممين من ىابيتي والواليات ال
 كان مؤثرًا إيجابيًا في اتجاه المعممين.

ىدفت إلى التعرف عمى وجيات نظر   (Cheuk & Hatch, 2007)أما دراسة شيوك وىاتش
ثمانية معممين نحو دمج األطفال ذوي الصعوبات ومنيم األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في مرحمة 

أن وجيات نظر المعممين ركزت عمى فائدة الدمج في تطوير دراسة بانتيت الرياض األطفال، وقد 
النواحي االجتماعية لألطفال ذوي الصعوبات. كما أكدت عمى ضرورة تييئة المعممين الستقبال ىؤالء 
الطمبة في صفوفيم العادية من خالل توفير تدريب منظم ليم يسيم في تكوين وجيات نظر إيجابية 

 ال ذوي الصعوبات في صفوفيم العادية.لدييم نحو تعميم األطف
 ,Hadjikakou, Petridou & Stylianou)كذلك قام ىادجيكاكو وبيترايدو وستاياللنو 

بإجراء دراسة ىدفت إلى تعرف وجيات نظر معممي ذوي اإلعاقة السمعية وأولياء أمورىم  (2008
عمم ىؤالء الطمبة في المدارس والطمبة أنفسيم في المدارس العادية ومدارس التربية الخاصة، نحو ت

العادية وكذلك توجييم نحو استخدام التواصل الشفوي السمعي، ووجيات نظرىم نحو الدمج األكاديمي 
( 61( طالبًا ذوي إعاقة سمعية في المرحمة الثانوية، وبمغ عدد أسرىم )69واالجتماعي، وبمغت العينة )
النتائج أن ميارات التواصل  بينتمدير مدرسة. وقد ( 34( معممًا و)367أسرة، كما بمغ عدد معممييم )

ترتبط بشكل إيجابي مع وجيات نظر المعممين اإليجابية نحو  المعاقين سمعياً الشفوي السمعي لدى 
الدمج األكاديمي واالجتماعي، وأن نجاح الدمج األكاديمي يرتبط بمدى توافر عدد من المصادر من 

اء الدراسة واستخدام فنية تعميم األقران لتدريب ىؤالء الطمبة عمى أبرزىا تمرين الطالب الجامعيين أثن
 الميارات األكاديمية واالجتماعية الالزمة، وتكييف الصف العادي.

الي الوقوف عمى اتجاىات الوالدين نحو الدمج في  (Elzein, 2009)وىدفت دراسة الزين 
 15صيدا المبنانية عمى مجموعة مكونة من  تطبيق الدراسة الميدانية بمدينة حيث تمالمدارس العادية، 
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من األطفال الذين لدييم إعاقات، وأظيرت الدراسة وجود اتجاىات  35ولي أمر وأجريت مقابالت مع 
 إيجابية لدى عينة الدراسة تجاه مختمف أنواع ومستويات الدمج بالمدارس العادية. 

ممية تعمم ىؤالء الطمبة في ولمتعرف عمى وجيات نظر معممي ذوي اإلعاقة السمعية نحو ع
( 2119المدارس العادية ضمن مسار الدمج الشامل في األردن قامت خمود الدبابنة وسيى الحسن )

وفي النياية اكتشفت الدراسة نحو الدمج.  يماستبانة لقياس اتجاىات بتطبيق ( معمم115بدراسة عمى )
ى سبع وثالثين وسمبية عمى ثالث أن وجيات النظر كانت إيجابية عمى ثماني فقرات ومحايدة عم

 فقرات. 
 (Al Zyoudi, Al Sartwai & Dodin, 2011)أما دراسة الزيودي، السارتوي، ودودوين 

بجامعة اإلمارات وجامعة  ( طالب جامعي311) ىدفت إلى بحث تأثير الجنس والجنسية عمى اتجاىات
وجود اتجاه إيجابي نحو الدمج بلدراسة ا وانتيت. اتمؤتة باألردن، وتم استخدام مقياس لقياس االتجاى

التعميمي لدى الطالب األردنيين مقارنة بالطالب اإلماراتيين. كما بينت عدم اختالف اتجاىات الذكور 
 واإلناث، ولكن توجد فروق ترجع إلى إعداد المعمم ومصادر الدعم المتاحة.  

التحقق من لى إ (Suk Hwang & Evans, 2011)دراسة ساك ىوانج وايفان  واتجيت
اتجاىات معممي التعميم العام في كوريا بشأن مشاركتيم في برامج تشمل الدمج في مؤسسات التعميم 

مدرسًا يعممون في ثالثة مدارس  33العام. ولمتحقق من ذلك تم تطبيق استبانات ومقابالت شممت 
% 41.37النتائج أن  توأسفر . الدمجابتدائية في سيول بيدف التعرف عمى مواقفيم واتجاىاتيم نحو 

% كانوا غير 55.16من مدرسي التعميم العام أظيروا اتجاىات إيجابية نحو برامج الدمج، في حين أن 
 راغبين في المشاركة فعميًا. 

ىدفت إلى اختبار العالقة بين وعي معممي مرحمة  (Glanz, 2012)أما دراسة جالنز وجيفيري 
اتية في الفصول الدراسية وكيف تؤثر عمى اتجاىات المعممين ما قبل المدرسة باإلعاقة والكفاءة الذ

نحو الدمج، واكتشفت ظيور ارتباط إيجابي بين التعرض لإلعاقة واتجاىات المعممين نحو الدمج حيث 
أن المعممين الذين شعروا أنيم أكثر كفاءة بالذات لتعميم غير العاديين كانت اتجاىاتيم إيجابية نحو 

 .تعمييم
مية ( طالب بك342)أجريت عمى  (Boyle & Costello, 2013)ة بويل وكوستيمو بينما دراس

 ، لذلكالتربية لبحث اتجاىيم نحو الدمج التعميمي في ضوء بعض المتغيرات ولقياس االتجاه نحو الدمج
ية تم استخدام مقياس االتجاه نحو الدمج، وقاما بإجراء مقارنة بين الطالب الذين تمقوا تدريبًا عمى الترب

أوضحت النتائج أن التدريب عمى وحدة الدمج التعميمي ذات و الخاصة بالطالب الذين لم يتمقوا تدريب. 
تأثير إيجابي عمى اتجاىات المعممين قبل الخدمة. كما أوضحت دور مؤسسات التدريب في تطوير 

 اتجاىات مالئمة نحو الدمج التعميمي.
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لممرحمة اإلبتدائية نحو دمج الطمبة المعوقين ولمتعرف عمى اتجاىات مدرسي التربية البدنية 
( 192( دراسة عمى )2114حركيًا في حصة التربية البدنية مع الطمبة العاديين اجرى عمي الصمادي )
نحو دمج الطمبة المعوقين يم معممًا ومعممة بالمرحمة األساسية ووزع عمييم استبانة لقياس اتجاىات

سمبية نحو دمج الطمبة المعوقين حركيًا في كانت اىات المعممين حركيًا. وتوصمت الدراسة إلى أن اتج
حصة التربية الرياضية مع الطمبة العاديين، وأن ىناك عدم تشابو في االتجاىات بين المعممين 

 لصالح المعممات.ذلك والمعممات نحو دمج الطمبة المعوقين حركيًا في حصة التربية الرياضية و 
التعرف عمى اتجاىات  تيدف إلى( دراسة 2115 الرويمي )أسامة بطاينة ومد اهلل واجرى

المعممين نحو دمج األطفال المعاقين حركيًا في المدارس الحكومية في شمال دولة السعودية. وقد بمغ 
( معممًا ومعممة بالمرحمة االبتدائية بمنطقة القريات وتبوك وعرعر، وتم تطبيق 786مجتمع الدراسة )

ت المعممين والمعممات نحو دمج األطفال ذوي اإلعاقة الحركية في المدارس استبانة لقياس اتجاىا
اتجاىات عينة الدراسة نحو  ومن خالل تطبيق األساليب اإلحصائية تم التأكد من إيجابيةالحكومية، 

 الدمج في المدارس الحكومية.
لعام نحو ( إلى التعرف عمى اتجاىات معممات التعميم ا2115وىدفت دراسة نجالء الحبشي )

الدمج بالمدارس العادية مع إلقاء الضوء عمى عوامل كالتخصص، وعدد سنوات الخبرة، والمؤىل 
( معممة وتم تطبيق استبانة االتجاىات نحو 59الجامعي، والمجال التدريسي. وكانت العينة تتكون من )

البية أبعاد االتجاه نحو الدمج بالمدارس العادية عميين. وأشارت النتائج إلى وجود اتجاه محايد عمى غ
الدمج عدا الدمج االجتماعي، وأشارت أيضًا إلى عدم تأثر األبعاد الفرعية لالتجاه بغالبية المتغيرات، 

 عدا بعد قدرة المعممة لدى معممات التعميم الثانوي والمعممات الحاصالت عمى بكالوريوس.
اإلداريين المعممين نحو دمج ( بدراسة لمتعرف عمى اتجاىات 2118كذلك قام أحمد الحبيب )

. إداريًا ومعمماً ( 129الطمبة الصم في المدارس العادية في دولة الكويت وتكونت عينة الدراسة من )
وتم تطبيق استبانة لقياس االتجاىات نحو الدمح. وأظيرت النتائج وجود اتجاه إيجابي نحو الدمج، 

، وتماثل بين عينتي البنين والبنات والعينة ووجود قناعة أكبر لدى اإلناث في أىمية عممية الدمج
الدرجة األكاديمية عدا فرق لدى اإلناث لصالح الحاصالت عمى دراسات عميا في المجال  في بعدالكمية 

 األكاديمي. وعدم وجود فروق بين عينتي الذكور واإلناث تعزى لسنوات الخبرة. 
عمى اتجاىات معممي التعميم األساسي  ( إلى التعرف2118وأيضًا ىدفت دراسة الشفيع إبراىيم )

بوحدة بحري نحو دمج التالميذ المعاقين بصريًا في مدارس المرحمة وكذلك معرفة آثار ىذا الدمج عمى 
التالميذ المعاقين بصريًا من النواحي النفسية واألكاديمية واالجتماعية وأيضًا معرفة أىم العوامل التي 

تبع الباحث المنيج الوصفي مستخدمًا استبانة تم تطبيقيا عمى مائة تؤدي إلى إنجاح الدمج بفعالية وا
معممًا بمرحمة األساس بوحدة بحري. ومن ثم توصل إلى نتائج أىميا أن اتجاىات معممي مرحمة التعميم 
األساسي بوحدة بحري نحو فكرة دمج التالميذ المعاقين بصريًا تتسم باإليجابية. ظيور تباين بين 
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ت أفراد عينة البحث حول اتجاىات معممي مرحمة التعميم األساسي تعزى لمجنس، وقد متوسطات إجابا
كانت ىذه الفروق لصالح اإلناث. كما تبين عدم تطابق متوسطات حمول أفراد العينة حول اتجاىات 
معممي مرحمة التعميم األساسي تعزى لكون المعمم مدربًا في مجال اإلعاقة البصرية أم غير مدرب، وقد 

 انت ىذه الفروق لصالح المدربين.ك
 من خالل نتائج الدراسات السابقة توصمت الباحثة إلى ما يمي:

تناقض نتائج األبحاث والرسائل التي تناولت اتجاىات المعممين نحو دمج غير العاديين في  -1
 المدارس العادية.

التجاه نحو تناقض نتائج الدراسات السابقة بخصوص الفروق بين المعممين والمعممات في ا -2
 الدمج.

 رانيًا: انخىافق املهني:
ضروريًا لنجاح الفرد في عممو وقدرتو عمـى التكيف مع ظروف العمل  اً أصبح التوافق الميني أمر 

ومتطمباتو، حيث إنو ال ينفصل عن الرضا عن العمل والرضا عن الحياة، لذا فإن النجاح في مينة 
قامة عالقات أكثر توافقًا مما يشعره يتطمب قدرة الفرد عمى التكيف مع بيئة العم ل المادية واالجتماعية وا 

بأىميـة ذاتو والسعي إلى تطويرىا ضمن إمكانياتو وقدراتو المتاحـة، وبـذل أقصـى جيوده لمنجاح 
باستمرار، غير أنو من النادر أن يستطيع الفرد تحقيـق أىدافـو وطموحاتو دون صعوبات أو إحباطات 

ـرد ال يمكـن أن يكون في معزل عن المواقف المستجدة في ظروف العمل أو عن أو صراعات؛ ألن الف
البيئـة التـي يعيش فييا وربما يكون عرضة إلى االختالفات والتناقضات مع اآلخرين ممـا يؤثر عمى 

 تكيفو مع بيئة العمل اإلنسانية والمادية.
 يفهىو انخىافق املهني:

 ىميا ما يمي:تعددت تعريفات التوافق الميني ومن أ
( التوافق الميني بأنو حالة متغيرة من االتساق أو 161، ص2119ُتعرف سعاد الزىراني )

التطابق بين قدرات الفرد وحاجاتو من جية، والمتطمبات العقمية واالجتماعية لبيئة العمل المادية 
 واالجتماعية.

مى أن التوافق ( اتفقا ع9، ص2117(؛ وبوعطيط سفيان )9، ص2118أما يحيى النجار )
الميني ىو العممية المستمرة التي يقوم بيا العامل من أجل تحقيق التكيف والشعور بالرضا واالنسجام 

 مع البيئة االجتماعية والمينية.
( بأنو حالة دينامية من االتساق أو التطابق بين 19، ص2118بينما ُتعرفو درداء يوسف )

 ت العقمية واالجتماعية من جية أخرى.قدرات الفرد وحاجاتو من جية أو المطموبا
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( بأنو محصمة عناصر العمل مثل األجر، محتوى 478، ص2117وُيعرفو محمد عوض اهلل )
العمل، فرص الترقية، اإلشراف، جماعة العمل، ساعات العمل، ظروف العمل التي يتصور أن يحصل 

 عمييا في صورة أكثر تحديدًا.
( بأنو قدرة الفرد عمى التوافق مع مينتو وزمالئو 7، ص2116بينما ًتعرفو بدرية الرواحية )

ورؤسائو والمشرف عميو، ومع خصائصو الذاتية وميولو، ومع مطالب العمل وظروفو المتغيرة، وتوافقو 
مع دخمو وشعوره باألمن واالستقرار في العمل، والقدرة عمى التقدم، وتحسين مياراتو، والقدرة عمى 

 ًا.إنجاز العمل إنجازًا مرضي
( ُتعرفو بأنو ما يقوم بو المعمم من جيد مستمر في 74، ص2114في حين أن سيام عميوة )

تحقيق مستوى من التعايش مع ظروف ومتطمبات العمل الذي يقوم بو واالستمتاع بعالقات اجتماعية 
 حميمة والمشاركة في األنشطة االجتماعية. 

حالة عقمية تتضمن كل المشاعر التي  ( بأنو478، ص2114في حين آخر ُتعرفو إيمان عبيد )
تعبر عن المدى الذي يمكن أن يصل إليو األفراد في إدراك وفيم الحاجات المتعمقة بوظائفيم والتي 

 يسابقون ليا في الحياة مستقباًل.
(  بأنو حالة من التواؤم واالنسجام بين العامل 692، ص2119وُيعرفو صالح الدين عطا اهلل )

رضاء اآلخرين فيو، وحبو لو، واستعداده لمنمو وبيئتو المينية،  تجعمو راضيًا عن أدائو الميني، وا 
 الميني، وتحسين أدائو باستمرار.

( بأنو مجموع العمميات النفسية 362، ص2114فؤاد صبية، ريم كحيمة، وعبير ناصر ) ووُيعرف
 لضغوط المتعددة.واالجتماعية واألكاديمية التي تساعد الفرد عمى التغمب عمى المتطمبات وا

( بأنو حالة من الرضا يشعر بيا الفرد عن عممو 88، ص2112وأيضًا ًيعرفو وصل اهلل السواط )
 الذي يقوم بو نتيجة لقيامو بكل ما يطمب منو في مجال تخصصو بكفاءة واقتدار.

يمان حسن ) ( بأنو عممية ديناميكية مستمرة في 357، ص2119بينما يعرفو عماد المرشدي وا 
ل الشخص مع اآلخرين حيث يتضمن الفيم الكمي لمذات والنضج الميني بما يؤدي إلى االنسجام تفاع

 مع الرؤساء، الزمالء وظروف العمل لتحقيق الرضا والكفاية والنجاح.
 أهًيت انخىافق املهني:

 :تتمثل أىمية التوافق الميني في جانبين أساسـيين ىما
توافق الميني، وذلـك مـا يبعثـو التوافق في نفس الفرد العامل: يشكل العامل أىمية كبيرة في ال -1

 من الروح المعنوية العالية ومـا يحققـو مـن إشباعات مما يدفعو إلى المبادرة واالبتكار
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اإلنتاج: يشكل اإلنتاج أىمية كبيرة في التوافق الميني، فكمما زاد التوافـق لممينة كمما أدى ذلك  -2
ًا وكيفًا فضاًل عن التوفير في الجيد والمال والوقت )سيام لمزيد من الكفاية اإلنتاجية كم

 (. 84، ص2114عميوة، 
 شروط حتقق انخىافق املهني:

التوافق الميني لو شروط عديدة لكي يصل إلييا الفرد وتحقق لو التوافق الميني ومن ىذه 
 الشـروط ما يمي:

 .شعور العامل بالرضا عن مستواه االقتصادي -1
و المسئول عنو يقدره وييتم بو ال من حيث ىو منـتج، بل من حيث ىو شعوره بأن رئيسو أ -2

 .إنسان لو مكانتو الذاتية
إدراكو بأن المشرفين عميو ال يتصيدون أخطاءه بقدر مـا ىـم مـوجيين يحرصون عمى مصالحو  -3

 .قدر حرصيم عمى مصالح العمل
 .حبو لنوع العمل الذي يؤديو -4
 .توفر فرص الترقي في العمل -5
 .ص التدريبتوفر فر  -6
؛ وصل اهلل السواط 85، ص2114شعوره باألمن واالستقرار النفسي في العمل )سيام عميوة،  -7

 (.32-31، ص ص2117؛ يوسف الرجيبي ومحمد حمود، 92، ص2112
 :انؼىايم املؤررة يف انخىافق املهني

 التوافق الميني لممعممين وىي: ىناك مجموعة من العوامل المؤثرة في
 ة وتكنولوجية.عوامل حضاري -1
 عوامل داخل العمل. -2
 عوامل خارج العمل. -3
عوامل خصائص الشخصية، وعندما تتنافر خصائص الشخصية، ومتطمبات المينة فإن ذلك يؤدي  -4

إلى تعطيل العمل، وعدم النجاح بل إن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بعدم السعادة، وضعف مستوى 
ولعل من أىم عوامل خصائص الشخصية التي تؤثر في ىذه  اإلنتاجية، واالضطرار إلى ترك العمل.

 :العممية عاممين ىامين ىما
أ. الحالة الجسمية: التي ترجع أساسًا إلى عامل فسيولوجي حيث إن أي خمل في التكوينات 

استجابتو  الجسمية يؤدي إلى إخالل في وظائفيا، وىذا الخمل يؤثر في سموك الفرد وفي
ذ  .ا كان الخمل كبيرًا كان تأثيره كبيرًا، ويمتد إلى الوظائف النفسية المختمفةلممواقف المختمفة، وا 
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الصحة   ب. االضطرابات االنفعالية، والنفسية، والصراع، والقمق، واإلحباط: ىي عوامل مؤثرة في
النفسية بالنسبة لمفرد، كل ىذا يؤثر عمى توافق الفرد الميني ويؤثر فيو )وصل اهلل السواط 

، ص 2114؛ سيام عميوة، 481-478، ص ص 2114؛ إيمان عبيد، 91، ص2112
، ص 2114؛ ظالل حميوي، 17-14، ص ص2116؛ بدرية الرواحية، 91-85ص
 (. 113-111ص

 وين انذراساث انسابقت انخي حناونج انخىافق املهني نذي يؼهًي انرتبيت اخلاصت يا يهي:
عمى العالقة بين قيم العمل والتوافق ( التي ىدفت إلى التعرف 2112دراسة وصل اهلل السواط )

 وبمغ عدد .الميني لدى مدرسي ومدرسات غير العاديين في المرحمة االبتدائية، بمحافظة الطائف
مقياس قيم  عمييم( معممًا ومعممة، طبق 923)في ىذه الدراسة إلى مدرسي ومدرسات غير العاديين 

ظيور ارتباط موجب دال بين درجات قيم العمل العمل ومقياس التوافق الميني. وانتيت الدراسة إلى 
ودرجات التوافق الميني لدى عينة البحث، كما أظيرت وجود تباين في ترتيب قيم العمل لدى عينة 

معممات(، ولم يتبين تأثير دال لمنوع والتخصص والتفاعل بينيما عمى  -الدراسة باختالف النوع )معممين
لعمل. في حين اوضحت تأثير دال لمنوع، والتخصص عمى عدم اختالف درجات عينة الدراسة في قيم ا

بكشف تفاعل دال بين النوع والتخصص  انتيتالتوافق الميني، كما  تماثل درجات عينة الدراسة في
 . عمى عدم تقارب درجات عينة الدراسة في التوافق الميني

النسبية لمجاالت  ( إلى التعرف عمى األىمية2111وىدفت دراسة محمد الحمو وسامي فحجان )
( قائم 41لدى )مقياس التوافق الميني، والتواصل مع التعرف عمى التوافق الميني وعالقتو بالتواصل 

فئات غير العاديين بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة. واستخدم مقياس التوافق الميني، بالتدريس ل
ين التوافق الميني والتواصل يساوي والتواصل، وقد أظيرت نتائج الدراسة أن معامل ارتباط بيرسون ب

، مع تقارب األداء في كل من مقياس التوافق الميني وفي مقياس التواصل تعزى لمتغيرات 1.784
 )الجنس، الحالة االجتماعية، وسنوات الخدمة(.

( ىدفت إلى التعرف عمى التوافق الميني والمسئولية االجتماعية 2111دراسة سامي فحجان )
نة األنا لدى متخصصي ذوي اإلعاقة بمؤسسات التربية الخاصة بمحافظات غزة. وعالقتيما بمرو 

ولمتحقق من ىذه األىداف تم تطبيق مقياس التوافق الميني، مقياس المسئولية االجتماعية، ومقياس 
أن مستوى التوافق الميني فوق المتوسط، وأن ىناك ارتباط إيجابي بين الدراسة  وتبينتمرونة األنا، 

األنا والتوافق الميني، كما توصمت إلى عدم اختالف في مستوى التوافق الميني تعزى لمتغير مرونة 
 –نوع اإلعاقة التي يعمل معيا  –سنوات العمل  –المؤىل الجامعي  –الحالة االجتماعية  –)الجنس 

 الدخل الشيري(. –فئة المعمم 
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المينية وآثارىا السمبية  ىدفت إلى التعرف عمى الضغوط (Lazuras, 2006)دراسة الزورس 
عمى الصحة البدنية عمى كل من معممي التربية الخاصة والمعممين العاديين في اليونان. وتكونت عينة 

الدراسة عمى أن معممي  تقد أسفر و ( معممًا طبق عمييم مقياس الضغوط المينية. 71الدراسة من )
العاديين، وأن تمك الضغوط تؤثر سمبًا عمى  التربية الخاصة أكثر تعرضًا لمضغوط المينية من المعممين

 صحة المعممين.
ومن خالل العرض السابق لمدراسات السابقة التي تناولت التوافق الميني لدى معممي التربية 

 الخاصة اتضح لمباحثة ما يمي:
 مستوى التوافق الميني لدى القائمين بالتدريس لذوي اإلرادة فوق المتوسط. -1
اسات السابقة بخصوص الفروق بين المعممين والمعممات في مستوى تناقض بين نتائج الدر  -2

 التوافق الميني.
 فروض انبحذ:  

 من خالل عرض الدراسات السابقة يمكن صياغة فروض البحث التالية:
 يوجد اتجاه إيجابي لدى معممي التربية الخاصة نحو الدمج في مدارس التعميم العام. -1
 التربية الخاصة فوق المتوسط.مستوى التوافق الميني لدى معممي  -2
 ال يوجد عالقة ارتباطية دالة بين اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو الدمج وتوافقيم الميني. -3
ال يوجد اختالف بين متوسطات درجات معممي المعاقين عقميًا ومتوسطات درجات معممي  -4

 المعاقين سمعيًا في مقياس االتجاىات نحو الدمج.
اللة إحصائية بين متوسطات درجات معممي المعاقين عقميًا ومتوسطات ال يوجد فروق ذات د -5

 درجات معممي المعاقين سمعيًا في مقياس التوافق الميني.
 املنهج وانطريقت واإلجراءاث:

 ينهج انبحذ: -3
لمكشف عن اعتمدت الباحثة في البحث الحالي عمى المنيج الوصفي، لكونو المنيج المناسب 

حو الدمج، كذلك مستوى التوافق الميني، وأيضًا لمتعرف عمى العالقة بين اتجاىات المعممين ن
 .االتجاىات نحو الدمج والتوافق الميني

 ػينت انبحذ: -3
 ( معممًا ومعممة بمدارس التربية القكرية واألمل لمصم بمحافظة دمياط. 44تكونت من )

 أدواث انبحذ: -3
 البحث، تم استخدام األدوات التالية: لجمع المعمومات والبيانات الالزمة الختبار فروض

 ( مقياس اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو الدمج )إعداد: الباحثة(:1)
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 ( وصف المقياس:1
 –موافق  –( مفردة أمام كاًل منيا خمس بدائل ىم )موافق بشدة 41يتكون المقياس من )

ى أربع أبعاد  كما ىو مبين غير موافق بشدة(، وىذه المفردات موزعة عم –غير موافق  –محايد 
 (:1بجدول )

 ( يبين توزيع مفردات مقياس االتجاىات نحو الدمج عمى أبعاده1جدول )
 أرقام المفردات البعد م
 37-34-29-25-21-17-13-9-5-1 االجتماعي 1
 38-34-31-26-22-18-14-11-6-2 األكاديمي 2
 39-35-31-27-23-19-15-11-7-3 االنفعالي 3
 41-36-32-28-24-21-16-12-8-4 األكاديميةالبيئة  4

 ( الخصائص السيكومترية لممقياس:2
 . االتساق الداخمي:1

تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس، 
ي وذلك لمعرفة مدى ارتباط البعد بالدرجة الكمية لممقياس، وذلك لمتحقق من االتساق الداخم

 ( قيم معامالت االرتباط:2لممقياس، ويتضح بجدول )
 ( معامالت االرتباط بين األبعاد األربعة لمقياس االتجاىات والدرجة الكمية لممقياس2جدول )

 معامل االرتباط األبعاد
 **1.913 االجتماعي
 **1.873 األكاديمي
 **1.892 االنفعالي

 **1.834 البيئة األكاديمية
( أن األبعاد األربعة تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيًا حيث تراوحت 2ول )تبين من جد 

(، وىذا يدل عمى أن أبعاد مقياس اتجاىات معممي التربية 1.913 – 1.834معامالت االرتباط بين )
 الخاصة نحو الدمج يتمتع بمعامل اتساق داخمي عال مما يعني صالحية استخدامو في البحث الحالي.

 . صدق المقياس2
الصدق الظاىري: تم عرض المقياس عمى بعض األساتذة المتخصصين في العموم التربوية والنفسية  -أ

وعددىم عشرة خبراء، وبعد أخذ بعض المالحظات والتوجييات من األساتذة المحكمين استخرجت النسبة 
دة عمى نسبة %( وحصمت أعمى مفر 91المئوية لكل مفردة إذ حصمت أقل مفردة عمى نسبة )

 ( مفردة. 41%( وبذلك يكون المقياس مكونًا من )111)
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 صدق المقارنة الطرفية: -ب
قامت الباحثة بحساب صدق المقياس من خالل استخدام صدق المقارنة الطرفية الذي يقوم عمى 
حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة عمى المقياس ومتوسطات 

 ( دالالت ىذه الفروق:3جات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة عمى نفس المقياس، ويبين جدول )در 
 ( داللة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات عمى مقياس االتجاىات3جدول )

 قيمة "ت" الجذر التربيعي لمتباين المتوسط المجموعات األبعاد
 االجتماعي

 
 **11.29 3.24 31.17 منخفضي الدرجات
 2.66 44.83 مرتفعي الدرجات

 **9.13 2.18 31.83 منخفضي الدرجات األكاديمي
 3.25 41.11 مرتفعي الدرجات

 **11.39 2.28 27.51 منخفضي الدرجات االنفعالي
 3.49 41.11 مرتفعي الدرجات

البيئة 
 األكاديمية

 **8.17 4.48 33.18 منخفضي الدرجات
 1.98 44.51 مرتفعي الدرجات

 **8.57 12.15 125.92 منخفضي الدرجات المقياس ككل
 11.47 167.18 مرتفعي الدرجات

( وجود فروق جوىرية دالة بين الدرجات العميا والدرجات الدنيا في األبعاد 3تبين من جدول )ي
أن  لصالح الدرجات العميا، وىذا يدل عمىاتجاىات معممي التربية الخاصة نحو الدمج األربعة لمقياس 

المقياس يميز بين األفراد ذوي الدرجات العميا واألفراد ذوي الدرجات الدنيا في األبعاد األربعة لمقياس 
، مما يعني أن المقياس بمفرداتو يتمتع بمعامل صدق عال. وىذا يشير إلى نحو الدمج االتجاىات

 صالحية المقياس لمتمييز بين الدرجات العميا والدرجات المنخفضة.
 المقياس: . ثبات3

 (4تم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام طريقة ألف كرونباخ، وكانت كما يبينيا جدول )
 ( قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ4جدول )

 قيمة ألف كرونباخ األبعاد
 1.813 االجتماعي
 1.551 األكاديمي
 1.663 االنفعالي

 1.634 البيئة األكاديمية
 1.892 المقياس ككل

مكانية استخدامو بالبحث الحالي.  وىذا يعني ثبات المقياس وا 
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 ( مقياس التوافق الميني )إعداد: الباحثة(:2)
 ( وصف المقياس:1

نادرًا  –أحيانًا  –غالبًا  –( مفردة أمام كاًل منيا خمس بدائل ىم )دائمًا 51يتكون المقياس من )
 (:5د  كما ىو مبين بجدول )ال يحدث(، وىذه المفردات موزعة عمى خمسة أبعا –

 ( يبين توزيع مفردات المقياس عمى أبعاده5جدول )
 أرقام المفردات البعد م
 12-1 األداء التوافقي 1
 24-13 طبيعة العمل 2
 37-25 الذاتي 3
 44-38 االجتماعي 4
 51-45 االقتصادي 5

 ( الخصائص السيكومترية لممقياس:2
 . االتساق الداخمي:1

عامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس والدرجة الكمية لممقياس، وذلك تم حساب م
لمعرفة مدى ارتباط البعد بالدرجة الكمية لممقياس، وذلك لمتحقق من االتساق الداخمي لممقياس، 

 ( قيم معامالت االرتباط:6ويتضح بجدول )
 التوافق الميني والدرجة الكمية لممقياس( معامالت االرتباط بين األبعاد الخمسة لمقياس 6جدول )

 معامل االرتباط األبعاد
 **1.687 األداء التوافقي
 **1.638 طبيعة العمل

 **1.692 الذاتي
 **1.533 االجتماعي
 **1.658 االقتصادي

( أن األبعاد الخمسة تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيًا حيث تراوحت 6تبين من جدول ) 
(، وىذا يدل عمى أن أبعاد مقياس التوافق الميني تتمتع 1.692 –1.533ت االرتباط بين )معامال

 بمعامل اتساق داخمي عال مما يعني صالحية استخدامو في البحث الحالي.
 . صدق المقياس2
 الصدق الظاىري:  -أ

عشرة تم عرض المقياس عمى بعض الخبراء المتخصصين في العموم التربوية والنفسية وعددىم 
%( عمى مدى مناسبة مفردات المقياس لميدف الذي تقيسو وألبعاده 91خبراء، وابدوا اتفاقيم بنسبة )

 ولمعينة ولممرحمة العمرية والبيئة التي سيتم التطبيق فييا. 
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 صدق المقارنة الطرفية: -ب
عمى الذي يقوم قامت الباحثة بحساب صدق المقياس من خالل استخدام صدق المقارنة الطرفية 

حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات المرتفعة عمى المقياس ومتوسطات 
 ( دالالت ىذه الفروق:7درجات األفراد ذوي الدرجات المنخفضة عمى نفس المقياس، ويبين جدول )

 ( داللة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الدرجات عمى مقياس التوافق الميني7جدول )
 قيمة "ت" االنحراف المحاسبي الوسط المجموعات األبعاد

 **7.31 6.96 38.667 منخفضي الدرجات األداء التوافقي
 1.98 53.92 مرتفعي الدرجات

 **13.49 2.71 22.33 منخفضي الدرجات طبيعة العمل
 3.95 41.11 مرتفعي الدرجات

 **12.66 4.39 41.17 منخفضي الدرجات الذاتي
 2.19 59.18 ي الدرجاتمرتفع

 **11.11 2.34 18.75 منخفضي الدرجات االجتماعي
 2.72 31.17 مرتفعي الدرجات

 **9.95 5.27 8.11 منخفضي الدرجات االقتصادي
 2.55 24.83 مرتفعي الدرجات

 **11.62 12.87 142.75 منخفضي الدرجات الدرجة الكمية
 9.33 196.18 مرتفعي الدرجات

( وجود اختالفات جوىرية دالة إحصائيًا بين الدرجات العميا والدرجات الدنيا 7من جدول )تبين ي
في األبعاد الخمسة لمقياس التوافق الميني لصالح الدرجات العميا، وىذا يدل عمى أن المقياس يميز 

التوافق الميني،  بين األفراد ذوي الدرجات العميا واألفراد ذوي الدرجات الدنيا في األبعاد الخمسة لمقياس
مما يعني أن المقياس بمفرداتو يتمتع بمعامل صدق عال. وىذا يشير إلى صالحية المقياس لمتمييز 

 بين الدرجات العميا والدرجات المنخفضة.
 . ثبات المقياس:3

 (8تم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام طريقة ألف كرونباخ، وكانت كما يبينيا جدول )
 امالت الثبات بطريقة ألف كرونباخ( قيم مع8جدول )

 قيمة ألف كرونباخ أبعاد المقياس
 1.721 األداء التوافقي
 1.716 طبيعة العمل

 1.821 الذاتي
 1.676 االجتماعي
 1.861 االقتصادي
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 قيمة ألف كرونباخ أبعاد المقياس
 1.854 المقياس ككل

مكانية استخدامو بالبحث الحالي.  وىذا يعني ثبات المقياس وا 
 إجراءاث انبحذ: -4

 لباحثة اإلجراءات التالية:اتبعت ا
( االطالع عمى األدبيات المرتبطة بموضوع البحث من إطار نظري ودراسات سابقة ومعالجتيا بما 1)

 يتناسب مع أىداف البحث.
 ( إعداد أدوات البحث والتحقق من خصائصيا السيكومترية.2)
 ( تحديد مجتمع البحث وىم معممي التربية الخاصة بمحافظة دمياط.3)
( معممًا ومعممة بمدارس التربية الفكرية واألمل لمصم 44اختيار عينة البحث وبمغ عددىم ) (4)

 بمحافظة دمياط.
 ( تطبيق مقياس اتجاىات معمم التربية الخاصة نحو الدمج عمى عينة البحث.5)
 ( تطبيق مقياس التوافق الميني عمى عينة البحث. 6)
االنحرافات المعيارية  –بيانات البحث ومعالجتيا إحصائيًا باستخدام )المتوسطات  ( جمع وتبويب7)

 اختبار "ت" لعينتين مستقمتين( الختبار فروض البحث. –معامل ارتباط بيرسون  -
 ( تفسير ومناقشة نتائج البحث.8)

 نخائج انبحذ:
 نخائج انفرض األول وحفسريها ويناقشخها: 

د اتجاه إيجابي لدى معممي التربية الخاصة نحو الدمج في مدارس ينص الفرض األول عمى "يوج
تجاىات نحو ال التعميم العام" ولمتحقق من صدق الفرض تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية ل

 ( يبين ذلك:9عمى كل بعد من أبعاد المقياس وعمى المقياس ككل، وجدول ) الدمج
 عمى كل بعد  تجاىات نحو الدمجال القياسية ل( القيم الوسطية واالنحرافات 9جدول )

 من أبعاد المقياس وعمى المقياس ككل مرتبة تنازليًا حسب القيمة الوسطية
 االنحراف القياسي القيم الوسطية الرتبة البعد رقم البعد

 5.11 39.32 1 البيئة األكاديمية 4
 5.68 38.27 2 االجتماعي 1
 4.41 35.61 3 األكاديمي 2
 5.25 33.71 4 فعالياالن 3
مقياس االتجاىات  

 نحو الدمج ككل
 146.91 17.91 
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( بانحرافات معيارية بين 39.32-33.71( أن القيم الوسطية تراوحت بين )9يبين جدول )
(. حيث جاء البعد الرابع )بعد البيئة األكاديمية( في الرتبة األولى بحساب متوسط 5.11-5.25)

(. ثم تاله البعد االجتماعي ثم تاله البعد األكاديمي. أما 5.11اسي )( وبانحراف قي39.32حسابي )
( وبانحراف 33.71البعد الثالث وىو البعد االنفعالي فقد جاء في الرتبة الرابعة واألخيرة بقيمة وسطية )

(. أما القيمة الوسطية التجاىات معممي التربية الخاصة نحو دمج ذوي االحتياجات 5.25قياسي )
 (.17.91( بانحراف قياسي)146.91ي مدارس التعميم العام عمى المقياس ككل )الخاصة ف

كما تم حساب قيمة المتوسط  واالنحرافات المعيارية التجاىات معممي التربية الخاصة عمى مفردات 
 كل بعد من أبعاد المقياس، وفيما يمي عرض لذلك:

 البعد األول: البعد االجتماعي: -أ 
 نحو الدمج لالتجاىاتواالنحرافات المعيارية  ( المتوسطات11جدول )

 عمى مفردات البعد االجتماعي 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الرتبة المفردة رقم المفردة

 1.85 4.26 1 يقمل الدمج من إحساس غير العاديين باالغتراب 1
يييئ الدمج فرصًا لمتفاعل االجتماعي بين الطمبة  33

 طمبة العاديينغير العاديين وال
2 4.18 1.69 

 1.81 4.14 3 يساعد الدمج عمى تكوين صداقات بينيم 21
 1.76 4.12 4 يساعد الدمج عمى تطوير طرق تواصل جيدة بينيم 5
 1.93 4.12 5 يدعم الدمج القيم االجتماعية لمعدالة والمساواة 9
ينمي الدمج التوافق االجتماعي عند الطمبة غير  29

 العاديين
6 3.93 1.86 

ُيقدم الدمج نموذجًا مصغرًا عن المجتمع  13
 الديموقراطي

7 3.82 1.81 

 1.95 3.81 8 يساعد الدمج عمى زيادة التقبل لمتنوع بينيم 17
يزيد الدمج من الفجوة االجتماعية بين الطمبة غير  25

 العاديين والطمبة العاديين
9 3.39 1.15 

اجتماعيًا من قبل  يعزل الدمج الطمبة غير العاديين 37
 العاديين داخل المدرسة العامة

11 3.27 1.97 

 5.68 38.27  البعد ككل 
( بانحرافات معيارية تتراوح 4.26-3.27( ان المتوسطات الحسابية تراوحت بين )11يبين جدول ) 

( والتي تنص عمى "يقمل الدمج من إحساس غير 1(. حيث جاءت المفردة رقم )1.15-1.69بين )
(، ثم تالىا 1.85( وبانحراف معياري )4.26ديين باالغتراب" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )العا

( والتي كانت تنص عمى " يييئ الدمج فرصًا لمتفاعل االجتماعي بين الطمبة غير 33المفردة رقم )
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ت المفردة (، بينما احتم1.69( وبانحراف معياري )4.18العاديين والطمبة العاديين" بمتوسط حسابي )
( والتي تنص عمى " يعزل الدمج الطمبة غير العاديين اجتماعيًا من قبل العاديين داخل المدرسة 37)

(، أما المتوسط الحسابي 1.97( وبانحراف معياري )3.27العامة" المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )
 (. 5.68) ( بانحراف معياري38.27التجاىات أفراد العينة عمى ىذا البعد ككل فكان )

 البعد الثاني: البعد األكاديمي: -ب
 تجاىات نحو الدمجال ( المتوسطات والجذور التربيعية لمتباين ل11جدول )

 عمى مفردات البعد األكاديمي
 الجذر التربيعي لمتباين المتوسط الرتبة المفردة رقم المفردة

يفرض الدمج عمى المعممين معرفة كاممة بأىداف  14
مية التي تم إعدادىا لمطمبة غير البرامج التعمي

 العاديين

1 4.11 1.92 

يؤدي الدمج إلى تنمية قدرات وميارات الطمبة  22
 غير العاديين

2 3.93 1.81 

الكثير من الطمبة غير العاديين المدمجين يتعمم  34
 التالميذ العاديين

3 3.89 1.87 

يساعد الدمج المعمم عمى إدراك مواطن القوة  4
 الطمبة ذوي القدرات المتباينة  والضعف لدى

4 3.82 1.91 

ُيعد الدمج من أفضل الحمول لمواجية المشكالت  2
 األكاديمية لدى الطمبة غير العاديين

5 3.81 1.11 

يشجع الدمج الطمبة غير العاديين عمى التعميم  31
 واكتساب الخبرات

6 3.79 1.86 

يعيق الدمج المعمم من التنويع في استخدام  11
 الستراتيجيات وطرق التدريسا

7 3.44 1.11 

يجعل الدمج الحياة المدرسية معقدة بالنسبة  18
 لمطمبة غير العاديين

8 3.21 1.97 

يمحق الدمج أضرار أكاديمية وتربوية عديدة  38
 لمطالب العاديين 

9 3.18 1.99 

يؤدي الدمج إلى صعوبات كبيرة في تنظيم اليوم  26
 الدراسي

11 2.93 1.11 

 4.41 35.61  البعد ككل 
( بانحرافات معيارية تتراوح بين 4.11-2.93( أن المتوسطات بمغت ما بين )11يبين جدول )

( والتي تنص عمى " يفرض الدمج عمى المعممين 14(. حيث جاءت المفردة رقم )1.81-1.11)
ن " في المستوى األول معرفة كاممة بأىداف البرامج التعميمية التي تم إعدادىا لمطمبة غير العاديي
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( والتي كانت تنص عمى " 22(، ثم تالىا المفردة رقم )1.92( وبجذر تربيعي لمتباين )4.11بمتوسط )
( وبجذر تربيعي لمتباين 3.93يؤدي الدمج إلى تنمية قدرات وميارات الطمبة غير العاديين " بمتوسط )

الدمج إلى صعوبات كبيرة في تنظيم اليوم ( والتي تنص عمى "يؤدي 26(، بينما احتمت المفردة )1.81)
(، أما المتوسط التجاىات 1.11( وبجذر تربيعي لمتباين )2.93المستوى األخير بمتوسط ) الدراسي"

 (. 4.41( بجذر تربيعي لمتباين )35.61أفراد العينة عمى ىذا البعد ككل فكان )
 البعد الثالث: البعد االنفعالي: -ج

 تجاىات نحو الدمجال ة واالنحرافات المحاسبية ل( القيمة الوسطي12جدول )
 عمى مفردات البعد االنفعالي

 االنحراف المحاسبي القيمة الوسطية الرتبة المفردة رقم المفردة
يؤدي الدمج إلى نمو الثقة بالنفس لدى الطمبة  23

 غير العاديين
1 3.95 1.82 

يؤدي الدمج إلى شعور الطمبة غير العاديين  27
 آلخرين لقدراتيمباحترام ا

2 3.84 1.18 

يشبع الدمج حاجات االنتماء لدى الطمبة غير  31
 العاديين

3 3.81 1.15 

يخفف الدمج من التذمر والشكوى لدى الطمبة  3
 غير العاديين والحديث عن مشكالتيم اليومية

4 3.73 1.12 

 1.92 3.71 5 يساعد الدمج عمى زيادة رضاىم عن أنفسيم 15
مج االطمئنان واالستقرار النفسي لدى يبعث الد 35

 الطمبة غير العاديين
6 3.61 1.87 

يعمق الدمج من شعور الطمبة غير العاديين  19
 بالدونية

7 3.32 1.12 

يزيد الدمج من نقد الطمبة العاديين ليم ويشعرىم  39
 بالضعف النفسي

8 2.95 1.89 

يشعر الدمج الطمبة غير العاديين باإلحباط لعدم  11
 قدرتيم عمى مجاراة زمالئيم العاديين أكاديمياً 

9 2.63 1.21 

يزيد الدمج من شعور غير العاديين بالحساسية  7
 الزائدة نحو نقد الطمبة العاديين لدييم

11 2.53 1.15 

 5.25 33.71  البعد ككل 
بين  ( بانحرافات محاسبية تتراوح3.95إلى2.53( أن القيم الوسطية كانت من )12يبين جدول )

( والتي تنص عمى " يؤدي الدمج إلى نمو الثقة 23(. حيث جاءت المفردة رقم )1.82-1.21)
( وبانحراف محاسبي 3.95بالنفس لدى الطمبة غير العاديين" في الرتبة األولى بقيمة وسطية )
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( والتي كانت تنص عمى "يؤدي الدمج إلى شعور الطمبة غير 27(، ثم تالىا المفردة رقم )1.82)
(، بينما احتمت 1.18( وبانحراف محاسبي )3.84عاديين باحترام اآلخرين لقدراتيم" بقيمة وسطية )ال

( والتي تنص عمى "يزيد الدمج من شعور غير العاديين بالحساسية الزائدة نحو نقد الطمبة 7المفردة )
ا القيمة الوسطية (، أم1.15( وبانحراف محاسبي )2.53العاديين لدييم" الرتبة األخيرة بقيمة وسطية )

 (. 5.25( بانحراف محاسبي )33.71التجاىات أفراد العينة عمى ىذا البعد ككل فكان )
 البعد الرابع: بعد البيئة األكاديمية: -د

 تجاىات نحو الدمجال ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية ل13جدول )
 عمى مفردات بعد البيئة األكاديمية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الرتبة المفردة رقم المفردة
يحتاج الدمج إلى توعية أقران غير العاديين من  4

 األسوياء بضرورة تقبميم لحالتيم
1 4.45 1.66 

يحتاج الدمج الستخدام استراتيجيات وطرائق  12
 ووسائل خاصة لتعميم غير العاديين

2 4.36 1.87 

مع  يحتاج الدمج إلى تييئة بيئة مناسبة تتناسب 41
 طبيعة الطمبة غير العاديين

3 4.31 1.95 

يحتاج الدمج إلى توفير وسائل مساعدة تساعد  36
 غير العاديين عمى التحرك بسيولة

4 4.27 1.85 

يحتاج الدمج إلى تعديل في المناىج الدراسية بما  16
 يتناسب مع احتياجات غير العاديين.

5 4.23 1.86 

جابية بين يؤدي الدمج لتطوير عالقات إي 24
 المعممين العاديين ومعممي التربية الخاصة

6 4.21 1.95 

يحتاج الدمج إلى إجراء تعديالت عمى البناء  32
 المدرسي والممحقات

7 4.11 1.13 

يوفر الدمج بيئة تعميمية مثيرة لنمو وتعمم الطمبة  28
 غير العاديين

8 3.33 1.18 

في  يؤدي الدمج إلى صعوبة الحفاظ عمى النظام 21
 الصف

9 3.21 1.11 

 1.18 3.16 11 يؤثر الدمج سمبًا عمى البرنامج الدراسي ككل 8
 5.11 39.32  البعد ككل 

( بانحرافات معيارية تتراوح 3.16-4.45( أن المتوسطات الحسابية تراوحت بين )13يبين جدول )
ج إلى توعية أقران ( والتي تنص عمى "يحتاج الدم4(. حيث جاءت المفردة رقم )1.11-1.66بين )

( 4.45غير العاديين من األسوياء بضرورة تقبميم لحالتيم" في المستوى األول بمتوسط حسابي )
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( والتي كانت تنص عمى "يحتاج الدمج الستخدام 12(، ثم تالىا المفردة رقم )1.66وبانحراف معياري )
( وبانحراف معياري 4.36ابي )استراتيجيات وطرائق ووسائل خاصة لتعميم غير العاديين " بمتوسط حس

( والتي تنص عمى "يؤثر الدمج سمبًا عمى البرنامج الدراسي ككل" 8(، بينما احتمت المفردة )1.87)
(، أما المتوسط الحسابي 1.18( وبانحراف معياري )3.16المستوى األخير بمتوسط حسابي )

 (. 5.11معياري ) ( بانحراف39.32التجاىات أفراد العينة عمى ىذا البعد ككل فكان )
يتضح من الجداول السابقة أن اتجاىات معممي الصم والمعاقين عقميًا نحو دمج طالبيم في 
المدارس العادية كانت إيجابية عمى عمى جميع أبعاد المقياس وقد احتل بعد "البيئة األكاديمية" المرتبة 

تحتاج إلى إجراء تعديالت عمى مج الد معظم المعممين يرون أن عمميةاألولى، وتفسر الباحثة ذلك بأن 
 عمى ممارسةلصم والمعاقين عقميًا وتوفير وسائل مساعدة كي تساعد ا البيئة المدرسية والصفية،

 أن يؤدي إلى توعية أقرانيم من األسوياء بضرورة تقبميم العممية التعممية بسيولة، وىذا من شأنو
العممية ستؤدي إلى االستغناء عن إلحاق  ن ىذهلحاالتيم وتفيم إعاقتيم، كما يرى ىؤالء المعممون أ

ومؤسسات خاصة مكمفة ليؤالء  مدارس خاصة، األمر الذي ال يتطمب إنشاء مدارس ىؤالء المعاقين في
األنفاق من  اصطناعية لتفي بتمك االحتياجات ليؤالء الطمبة، فيتحول المعاقين، وأجدى من بناء بيئة

 استخدام وسائل النقل لمسافات طويمة لموصول إلى ثل)م ةمية غير المناسبياالستخدامات التعم
مثل توفير موارد ) التعميم في الفصل إلى دعم اإلجراءات التي تعود بالنفع عمى( المؤسسات الخاصة
 (.وتدريب المعممين وكوادر متخصصة

ج تنص عمى "يحتا( أن المفردة التي 13وبالنسبة لمفردات األداة كل عمى حدة يتضح من جدول )
الدمج إلى توعية أقران غير العاديين من األسوياء بضرورة تقبميم لحالتيم" في المستوى األول 

المفردة التي تنص عمى "يحتاج الدمج الستخدام استراتيجيات وطرائق  تمييا( 4.45بمتوسط حسابي )
يحتاج " تمييا المفردة التي تنص عمى (4.36ووسائل خاصة لتعميم غير العاديين" بمتوسط حسابي )

 (4.31" بمتوسط حسابي )الدمج إلى تييئة بيئة مناسبة تتناسب مع طبيعة الطمبة غير العاديين
ويتضح من المفردات السابقة تركز عمى ضرورة توعية العاديين بكيفية تقبل المعاقين كما أنيا تركز 

العاديين وغير  عمى استخدام استراتيجيات وطرق ووسائل خاصة في التعميم المدمج لكي يتم إفادة
 العاديين.

يؤدي الدمج إلى " أما المفردات التي حصمت عمى أدنى المتوسطات كانت المفردة التي تنص عمى
التي تنص عمى "يؤثر الدمج ( تمييا المفردة 3.21" بمتوسط )صعوبة الحفاظ عمى النظام في الصف

ير ذلك أنو يجب التنوع في ويمكن تفس (3.16سمبًا عمى البرنامج الدراسي ككل" بمتوسط حسابي )
ن لم يتم ىذا  االستراتيجيات والبرامج الدراسية لكي يتم تقميل الفجوة بين العاديين وغير العاديين وا 

 التنوع فسيكون ىناك فجوة بينيم.



 (بالتوافق المهني لديهم اً في المدارس العادية وعالقتها والمعاقين عقلي اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو دمج الطلبة الصم)
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أما البعد "االجتماعي" فقد احتل المرتبة الثانية، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن عممية الدمج تشعر 
عقميًا بالمساواة االجتماعية مع األسوياء، وتطور الميارات االجتماعية لدييم، وتنمي الصم والمعاقين 

لدييم طرق اتصال وتفاعل إيجابية مع آخرين، حيث تساعد في تكوين الصداقات بينيم وبين الطمبة 
مدرسية العاديين، والتي ال يتوفر ليا المناخ المماثل في المدارس الخاصة والمنعزلة كما أن األنشطة ال

سواء أكانت في غرفة الصف أم مرافق المدرسة تعمل عمى زيادة تقبل األطفال غير المعاقين ألقرانيم 
من المعاقين، وتمكن المعاقين من محاكاة وتقميد سموك األطفال العاديين فيزداد التواصل االجتماعي 

حصمت المفردة التي تنص بينيم. وفيما يخص البعد االجتماعي عمى مفردات األداة كل عمى حدة فقد 
المفردة التي تنص عمى تمييا ( 4.26"يقمل الدمج من إحساس غير العاديين باالغتراب" بمتوسط )عمى 

. (4.18"يييئ الدمج فرصًا لمتفاعل االجتماعي بين الطمبة غير العاديين والطمبة العاديين" بمتوسط )
االجتماعي وأىميتو في إزالة مشاعر فيتضح من خالل المفرات السابقة أنيا تتحدث عن الجانب 

 االغتراب لدى غير العاديين كما أنو يييئ فرص لمتفاعل االجتماعي بين العاديين وغير العاديين.
يزيد الدمج من الفجوة االجتماعية بين الطمبة ( أن الفقرة التي تنص عمى "11ويتضح من جدول )

تمييا المفردة  ( 3.39توسطات بمتوسط بمغ )" حصمت عمى أدنى المغير العاديين والطمبة العاديين
عمى "يعزل الدمج الطمبة غير العاديين اجتماعيًا من قبل العاديين داخل المدرسة العامة" التي تنص 
   ويتضح من ذلك أن عممية الدمج توفر فرصا لمتفاعل االجتماعي بينيم. (3.27بمتوسط )

ة، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن عممية الدمج تثري أما البعد "األكاديمي" فقد احتل المرتبة الثالث
العممية التعميمية لمصم والمعاقين عقميًا، وتسمح ليم باالستمرار في التعميم العام، كما تطور من 
مستوى أدائيم لمميارات الكتابية والحسابية وتنمي قدراتيم المختمفة، وتكسبيم أنماط التعمم المختمفة 

بة لمبعد األكاديمي الستجابات أفراد عينة البحث كل عمى حدة يتضح من جدول كالتعمم التعاوني. وبالنس
التي تنص عمى "يفرض الدمج عمى المعممين معرفة كاممة بأىداف البرامج التعميمية الفقرة أن ( 11)

تنص عمى "يؤدي الدمج تمييا المفردة التي ( 4.11التي تم إعدادىا لمطمبة غير العاديين" بمتوسط )
يتعمم  تمييا لمفردة التي تنص عمى " (3.93مية قدرات وميارات الطمبة غير العاديين" بمتوسط )إلى تن

( ويتضح من المفردات 3.89" بمتوسط )الكثير من التالميذ العاديينالطمبة غير العاديين المدمجين 
البرامج  السابقة أىمية تنمية قدرات الطمبة الصم والمعاقين عقميًا من خالل معمم مدرك ألىداف

 التعميمية المعدة ليم ومن خالل دمجيم مع التالميذ العاديين.
كما يتضح من الجدول أن المفردات التي حصمت عمى أدنى المتوسطات المفردة التي تنص عمى 

( يمييا المفردة التي 3.18" بمتوسط )يمحق الدمج أضرار أكاديمية وتربوية عديدة لمطالب العاديين"
وىذا يدل عمى ( 2.93بمتوسط ) مج إلى صعوبات كبيرة في تنظيم اليوم الدراسي"تنص عمى "يؤدي الد

أىمية مراعاة عدم إلحاق أي أضرار أكاديمية وتربوية بالتالميذ العاديين من خالل الدمج ومراعاة تنظيم 
 .اليوم الدراسي بما يحقق الفائدة لمتالميذ المدمجين والتالميذ العاديين



 (بالتوافق المهني لديهم اً في المدارس العادية وعالقتها والمعاقين عقلي اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو دمج الطلبة الصم)
 (د. هبة محمد إبراهيم سعد)                                         
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تبعث في نفوس  أن ىذه العمميةب فيمكن تفسير ذلك : فقد احتل المرتبة الرابعةأما البعد "االنفعالي
 النفسي مما يخفف من تذمرىم وشكواىم، كما تتيح ليم االطمئنان واالستقرار الصم والمعاقين عقمياً 

 العممية حاجاتيم المختمفة، كالتقبل لمتعبير عن أنفسيم أمام زمالئيم العاديين، فيشبعون بيذه فرصاً 
 الشعور بالذنب ال يقمون كفاءة عن غيرىم من الطمبة، وتخمص أسرىم من واالنتماء، ويشعرون أنيم

مكاناتيم. وبالنسبة  واإلحباط وتعديل اتجاىات أفراد المجتمع نحو لمبعد ىذه الفئة بعد اكتشاف قدراتيم وا 
( أن المفردة 12دول )عينة البحث عمى مفردات األداة كل عمى حدة يتضح من ج االنفعالي الستجابات

( 3.95تنص عمى "يؤدي الدمج إلى نمو الثقة بالنفس لدى الطمبة غير العاديين" بقيمة وسطية )التي 
المفردة التي تنص عمى "يؤدي الدمج إلى شعور الطمبة غير العاديين باحترام اآلخرين لقدراتيم"  تمييا

الثقة بالنفس لدى غير العاديين كما فيتضح من ذلك أن عممية الدمج تنمي ( 3.84بقيمة وسطية )
 أنيا تشعرىم باحترام اآلخرين لقدراتيم.

يشعر الدمج الطمبة غير العاديين باإلحباط لعدم قدرتيم في حين حصمت المفردة التي تنص عمى "
المفردة التي تنص ( تمييا 2.63" عمى أدنى القيم الوسطية بمغ )عمى مجاراة زمالئيم العاديين أكاديمياً 

ى "يزيد الدمج من شعور غير العاديين بالحساسية الزائدة نحو نقد الطمبة العاديين لدييم" بقيمة عم
ويمكن تفسير ذلك بأنو يجب مراعاة الفروق الفردية بين العاديين وغير العاديين حتى  (2.53وسطية )

 يين. ال يشعروا غير العاديين باإلحباط والفشل لعدم قدرتيم عمى مجاراة زمالئيم العاد
أسامة بطاينة ومد اهلل الرويمي وقد اتفقت نتائج ىذا البحث مع نتائج عدة دراسات منيا دراسة 

(. وقد أظيرت ىذه الدراسات اتجاىات 2118(؛ والشفيع إبراىيم )2118؛ أحمد الحبيب )(2115)
مج وعدم إيجابية نحو الدمج، وبالمقابل أظيرت نتائج دراسات أخرى اتجاىات سمبية نحو عممية الد

؛ وعمي الصمادي (Suk Hwang & Evans, 2011)ساك ىوانج وايفان تأييدىا ليا كدراسة 
(2114.) 

 نخائج انفرض انزاني وحفسريها ويناقشخها: 
ينص الفرض الثاني عمى أن: "مستوى  التوافق الميني لدى معممي التربية الخاصة فوق 

ت عبارات المقياس ككل ثم مقارنتيا بالقيمة المتوسط". ولمتحقق من صحة ىذا الفرض، تم جمع درجا
( مفردة، والقيمة المتوسطة لالستجابة عمى 51المتوسطة ليا، وحيث أن عدد مفردات ىذا المقياس )

( درجة، وتعبر عن 151( فتكون القيمة المتوسطة الستجابات المقياس ككل )3العبارة تساوي )
ذلك أيضًا عمى األبعاد الخمسة التي يتكون منيا المتوسط االفتراضي ليذا المقياس. كما تم حساب 

( داللة الفروق بين المتوسط التجريبي الستجابات معممي التربية 14المقياس، ويوضح جدول )
 الخاصة والمتوسط االفتراضي الستجاباتيم عمى مفردات المقياس ككل وعمى األبعاد الخمسة.



 (بالتوافق المهني لديهم اً في المدارس العادية وعالقتها والمعاقين عقلي اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو دمج الطلبة الصم)
 (د. هبة محمد إبراهيم سعد)                                         
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ستجابات معممي التربية الخاصة والمتوسط ( داللة الفروق بين المتوسط التجريبي ال14جدول )
 االفتراضي الستجاباتيم عمى مفردات المقياس ككل وعمى األبعاد الخمسة

المتوسط  المجاالت
 االفتراضي

المتوسط 
 التجريبي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة )ت(

 **11.71 43 7.11 47.31 36 األداء التوافقي
 **4.31- 43 7.56 31.19 36 طبيعة العمل

 **11.76 43 7.47 51.11 39 الذاتي
 **4.85 43 4.73 24.45 21 االجتماعي
 2.46- 43 7.11 16.43 18 االقتصادي

 **6.15 43 21.99 171.39 151 المقياس ككل
( أن مستوى معممي التربية الخاصة في التوافق الميني وأبعاده الثالثة 14يتبين من جدول )

االجتماعي( فوق المتوسط؛ أما في بعد طبيعة العمل مستواىم أقل  -الذاتي  –وافقي التالية )األداء الت
 من المتوسط؛ بينما مستواىم في البعد االقتصادي متوسط. وبناًء عميو تم قبول الفرض الثاني.

أن مدرسي الحاالت الخاصة تكمن سعادتيم الحقيقية عند رؤية بالنتيجة وتفسر الباحثة ىذه 
مستوى التالميذ، والدليل عى ذلك افتخارىم باالنتماء لمعاممين في مجال التربية الخاصة مجيودىم عمى 

وشعورىم باكتساب خبرة قيمة في ىذا المجال كذلك اىتماميم بتعديل سموك األطفال ومراعاة الفروق 
مع  مالفردية بينيم واىتماميم بتحضير وتجييز الدروس، وىذا أثر بشكل إيجابي عمى تعميق عالقاتي

الزمالء بالمينة ومع إدارة المدرسة، وىذا يؤكد توافق معممي التربية الخاصة مع مينتيم عمى الرغم من 
رضاىم إلى حد ما عن المرتب وحوافز العمل التي يتقاضونيا وعدم رضاىم عن المناىج المقدمة 

 لمتالميذ واألثاث الموجود بالمدارس.
( التي 2111سابقة منيا دراسة سامي فحجان )وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج عدة دراسات 

توصمت إلى أن مستوى التوافق الميني فوق المتوسط لدى معممي ذوي اإلعاقة بمؤسسات التربية 
 الخاصة.

 نتائج الفرض الثالث وتفسيرىا ومناقشتيا:
ينص الفرض الثالث عمى أن "ال يوجد عالقة دالة بين اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو 

ج وتوافقيم الميني". ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون، وجدول الدم
 ( يوضح ذلك:15)

 
 
 



 (بالتوافق المهني لديهم اً في المدارس العادية وعالقتها والمعاقين عقلي اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو دمج الطلبة الصم)
 (د. هبة محمد إبراهيم سعد)                                         
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 ( معامالت االرتباط بين االتجاىات والتوافق الميني15جدول)
األداء  المتغيرات

 التوافقي
التوافق الميني  االقتصادي االجتماعي الذاتي طبيعة العمل

 ككل
 1.112 1.12- 1.19 1.14 1.24- 1.11 االجتماعي
 1.13 1.15 1.17 1.13 1.17- 1.13 األكاديمي
 1.16- 1.18- 1.11- 1.11 1.11- 1.17 االنفعالي

 1.15- 1.22- 1.24 1.13 *1.31 1.12 البيئة األكاديمية
مقياس االتجاىات نحو 

 الدمج ككل
1.1 -1.21 1.19 1.11 -1.11 -1.12 

 1.11** دالة عند       1.15*دالة عند                                           
( أنو ال توجد عالقة ارتباطية دالة بين اتجاىات معممي التربية الخاصة 15يتضح من جدول )

 نحو الدمج وتوافقيم الميني، وبناًء عميو تم قبول الفرض الثالث.
و الدمج يرغب في تحقيق مبدأ المعمم ذو االتجاه االيجابي نح أنبالباحثة ىذه النتيجة  وتفسر

المساواة بين العاديين وغير العاديين ويرغب في إزلة مشاعر االغتراب لدى غير العاديين الناتجة من 
نظام العزل كما يعمل عمى تكوين عالقات اجتماعية جيدة بين العاديين وذوي االحتياجات الخاصة 

ات الطالب. بينما المعمم المتوافق مينيًا يكون ويحاول تعديل البيئة المدرسية بما يتناسب مع احتياج
راض عن عممو ويكسب رضا تالميذه بغض النظر عن إذا كانوا مدمجين أو غير مدمجين أي غير 

 ميتم بفكرة الدمج. 
العوامل التي تؤثر عمى اتجاه معممي التربية الخاصة نحو كما يمكن تفسير ىذه النتيجة بأن 

 تؤدي إلى التوافق الميني. الدمج تختمف عن العوامل التي
من العوامل التي تؤثر عمى اتجاه معممي التربية الخاصة نحو الدمج إعداد المعممين ألن 

وتأىيميم وتدريبيم، خصائص التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة واحتياجاتيم، ثقافة ووعي المجتمع، 
يات المدارس ومدى قدرتيا عمى إدراك أسر العاديين وذوي االحتياجات الخاصة مفيوم الدمج، إمكان

 تطبيق نظام الدمج. 
أما المؤثرات في التوافق الميني لممعممين منيا الحالة الصحية ليم، والحالة النفسية أو 
المزاجية، واستعداداتيم لمعمل وميوليم ورغباتيم وطموحيم ومستوى اقتدارىم ومتاعبيم الشعورية 

قة ارتباطية دالة بين االتجاىات نحو الدمج والتوافق ، لما سبق اتضح عدم وجود عالوالالشعورية
 الميني.

 نخائج انفرض انرابغ وحفسريها ويناقشخها: 
ينص الفرض الرابع عمى أن "ال يوجد اختالف بين متوسطات درجات معممي المعاقين عقميًا 

صحة ىذا  ومتوسطات درجات معممي المعاقين سمعيًا في مقياس االتجاىات نحو الدمج". ولمتحقق من



 (بالتوافق المهني لديهم اً في المدارس العادية وعالقتها والمعاقين عقلي اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو دمج الطلبة الصم)
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الفرض تم حساب قيمة )ت( وداللتيا بين متوسطات درجات معممي المعاقين عقميًا ومتوسطات درجات 
( يوضح ىذه 16معممي المعاقين سمعيًا في مقياس االتجاىات نحو الدمج وأبعاده األربعة وجدول )

 الفروق وداللتيا.
قميًا ومتوسطات درجات معممي المعاقين ( الفروق بين متوسطات درجات معممي المعاقين ع16جدول )

 سمعيًا في مقياس االتجاىات نحو الدمج وأبعاده األربعة
 المجموعات
 المتغيرات

 األمل لمصم  (12التربية الفكرية )ن=
 (32)ن = 

 قيمة "ت"

 ع م ع م
 1.72- 6.17 39.16 3.23 35.92 االجتماعي
 1.72- 4.97 35.91 2.33 34.83 األكاديمي

 1.35- 6.12 33.88 1.42 33.25 عالياالنف
 1.41 5.48 39.13 3.66 39.83 البيئة األكاديمية

مقياس االتجاىات 
 نحو الدمج ككل

143.83 6.98 148.16 21.55 -1.69 

( أنو ال يوجد اختالف بين اتجاىات معممي المعاقين عقميًا واتجاىات 16يتضح من جدول )
 عادية، وبناًء عميو تم قبول الفرض الرابع. معممي الصم نحو الدمج في المدارس ال

في الخبرات التي اكتسبوىا في الحياة  واوتعزي الباحثة ىذه النتيجة إلى أن معممي الفئتين يتشابي
، ونتيجة لذلك المؤثرات البيئيةنفس الجامعية بسبب خضوعيم لنظام واحد في التعميم والتعرض إلى 

 –الجزئي  –بيق نظام الدمج بمختمف أنواعو )الكمي يرغبون في التخمص من نظام العزل وتط
في نظام التعميم الرسمي، كإجراء لمتأكيد االجتماعي( حتى يتم إتاحة الفرص لذوي االحتياجات الخاصة 

عمى مبدأ تكافؤ الفرص في التعميم األكاديمي لمواجية الحاجات التربوية الخاصة ليم ضمن إطار 
ومناىج ووسائل تعميمية خاصة ويشرف عمى تقديميا جياز تعميمي  المدرسة العامة ووفقًا ألساليب

 .متخصص إضافة إلى كادر التعميم في المدرسة العامة
 نخائج انفرض اخلايس وحفسريها ويناقشخها: 

ينص الفرض الخامس عمى أن"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معممي 
معممي المعاقين سمعيًا في مقياس التوافق الميني". ولمتحقق من المعاقين عقميًا ومتوسطات درجات 

صحة ىذا الفرض تم حساب قيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية بين متوسطات درجات معممي المعاقين 
عقميًا ومتوسطات درجات معممي المعاقين سمعيًا في مقياس التوافق الميني وأبعاده الخمسة وجدول 

 لتيا.( يوضح ىذه الفروق ودال 17)
 
 



 (بالتوافق المهني لديهم اً في المدارس العادية وعالقتها والمعاقين عقلي اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو دمج الطلبة الصم)
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( الفروق بين متوسطات درجات معممي معممي المعاقين عقميًا ومتوسطات درجات معممي 17جدول )
 المعاقين سمعيًا في مقياس التوافق الميني وأبعاده الخمسة

 المجموعات
 المتغيرات

 األمل لمصم  (12التربية الفكرية )ن=
 (32)ن = 

 قيمة "ت"

 ع م ع م
 1.19- 6.67 48.11 7.79 45.42 األداء التوافقي
 1.85- 8.11 31.69 6.21 29.51 طبيعة العمل

 1.15- 7.41 51.22 7.96 51.83 الذاتي
 1.13- 4.91 24.47 4.44 24.42 االجتماعي
 1.43- 6.71 16.72 8.37 15.67 االقتصادي

 1.84- 21.64 172.19 25.67 165.83 المقياس ككل
ت داللة إحصائية بين متوسطات درجات معممي ( أنو ال توجد فروق ذا17يتضح من جدول )

المعاقين عقميًا ومتوسطات درجات معممي المعاقين سمعيًا في مقياس التوافق الميني، وبناًء عميو تم 
 قبول الفرض الخامس. 

وتعزي الباحثة ىذه النتيجة إلى أن كال من معممي الفئتين يتشابو الخبرات التي اكتسبوىا في 
سبب خضوعيم لنظام واحد في التعميم والتعرض إلى المؤثرات البيئية نفسيا، كما أن الحياة الجامعية ب

في الكمية بالتخصص الدقيق باختيارىم ورغبتيم الشخصية دون الضغط  عمييم معممي الفئتين التحقوا 
ل وبالتالي عند عمميم بتمك المدارس يكونوا بكامل رغبتيم وتوافقيم الميني الذي يساعدىم في التعام

 مع ىؤالء المعاقين. 
( التي 2111وتختمف ىذه النتيجة التي تم التوصل إلييا مع نتيجة دراسة سامي فحجان )

توصمت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستزى التوافق الميني تعزى لمتغير نوع اإلعاقة التي 
 اإلعاقة العقمية.إعاقة سمعية( لصالح  –إعاقة عقمية  –يعمل معيا المعمم )إعاقة حركية 

 انخىصياث:
 :في ضوء أسئمة البحث ونتائجو اوصت الباحثة بما يمي

مراعاة وزارة التربية والتعميم لنتائج ىذه الدراسة عند التخطيط لتطوير دمج ذوي اإلعاقة السمعية   -1
 .واإلعاقة العقمية في المدارس العادية

ة واإلعاقة العقمية بيدف تحسين اتجاىاتيم تنظيم دورات تأىيل لمعممي الطمبة ذوي اإلعاقة السمعي -2
ووجيات نظرىم نحو الدمج وىذا ما أشارت إليو نتائج الدراسة، مما قد يؤثر إيجابًا عمى دافعيتيم 

تيم عمى تكييف المناىج وتبني استراتيجيات تعمم وتعميم تراعي التمقي التدريب المالئم لتطوير قدر 
 .الفروق الفردية لكل المتعممين
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التسييالت المادية المعنوية داخل نظام المدارس والغرف الصفية لتالئم حاجات الطمبة  توفير -3
وتطبيق بعض التجارب  .الفردية لضمان نجاح عممية الدمج ضمن المدارس الحكومية بشكل محدد

 .الناجحة في المدارس الخاصة في مجال دمج ذوي اإلعاقة السمعية واإلعاقة العقمية
لمتعامل مع  تييئتيمالتربية الخاصة تدريبات خاصة وأنشطة تيدف إلى معممي تضمين مناىج  -4

الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية واإلعاقة العقمية في غرفة الصف. إضافة إلى تحسين وجيات نظر 
 .واتجاىات المعممين نحو الدمج في المدارس العادية

الي مواد متخصصة تيدف إلى احتواء الخطط األكاديمية لتأىيل المعممين في مؤسسات التعميم الع -5
تأىيل المعممين وتطوير كفاياتيم لرعاية األطفال ذوي الحاجات الخاصة عمومًا ومنيم أصحاب 

 اإلعاقة السمعية واإلعاقة العقمية بشكل محدد في الصف العادي.
مراعاة الفروق الفردية عند تصميم المناىج والبرامج األكاديمية لمختمف المراحل التعميمية،  -6

ضمين دليل المعمم إرشادات لممعمم لكيفية تقديم وعرض المنياج لمطمبة ذوي اإلعاقة السمعية وت
واإلعاقة العقمية والتكييفات الالزم إجراءىا واألدوات والتسييالت الالزم إجراؤىا لتسييل عممية تعمم 

 وتعميم ىؤالء الطمبة في المدرسة وبالتالي زيادة تقبل المعممين ليم.
اإلعالم والتوعية بقضايا الدمج ومخاطبة األفكار واالتجاىات السمبية عن ذوي الحاجات تفعيل دور  -7

 الخاصة ودمجيم في المجتمع.
التأىيل المجتمعي ألسر ذوي الحاجات الخاصة لتقبل أبنائيم والثقة بقدراتيم عمى التعميم والنجاح  -8

 في الحياة.
ت، والحوافز، وأن تكون رواتب المعممين وخاصة االىتمام بالجانب االقتصادي مثل الرواتب، والترقيا -9

متخصص الفئات الخاصة في المديرية العامة لمتربية والتعميم بما يتناسب مع مؤىالتيم العممية 
 حتى يتم الرفع من مستوى التوافق الميني لدييم.

فق عقد لقاءات تدريبية باستمرار لتنمية إمكانيات المعممين بالمدارس الخاصة لزيادة التوا -11
 الميني لدييم.

 انبحىد املقرتحت:
 في ضوء االطار النظري ونتائج البحث تقترح الباحثة ما يمي:

 دراسة مدى استعداد المدارس العادية الستقبال المعاقين سمعيًا وعقميًا في محافظة دمياط. -1
عمل بحث استطالعي لرأي الناس من مختمف األعمار إلمكانية تقبل األفراد المعاقين  -2

 تيم.ومساعد
 دراسة مدى نجاح إدخال البرامج والوسائل التكنولوجية التعميمية المتطورة في تعميم المعاقين. -3
 دراسة اتجاىات الوالدين نحو دمج أبنائيم في النظام التعميمي العام. -4
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 داسة اتجاىات المعاقين نحو دمجيم في النظام التعميمي العام. -5
 دمجيم مع أقرانيم األسوياء.دراسة اآلثار النفسية لدى المعاقين نتيجة  -6
 دراسة طرق تعديل اتجاىات الطمبة العاديين نحو المعاقين. -7
دراسة المعوقات التي تواجو الدمج من وجية نظر بعض فئات غير العاديين، كاإلعاقة  -8

 السمعية، واإلعاقة العقمية.
ت دراسة فاعمية برنامج إشادي نفسي لتنمية التوافق الميني لدى متخصص ذوي الحاال -9

 الخاصة.
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 املراجغ
برنامج مقترح لمممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لزيادة (. 2117أحالم فرج عميان عبد المنعم )

فعالية فريق العمل في دمج المعاقين بمدارس التعميم االبتدائي: دراسة مطبقة عمى مدارس الدمج 
، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة . رسالة ماجستيرالتابعة لميونيسيف بإدارة أسيوط التعميمية

 أسيوط.
اتجاىات اإلداريين والمعممين نحو دمج الطمبة الصم في المدارس (. 2118أحمد عبد العزيز الحبيب )

 . رسالة ماجستير، كمية العموم التربوية، جامعة آل البيت.العادية في دولة الكويت
لجماعي بنظامي الدمج والعزل عمى تنمية (. فاعمية المعب ا2111أحمد محمد عبد اهلل الشوربجي )

مجمة العموم البدنية التفاعالت االجتماعية والبدنية لدى أطفال متالزمة داون القابمين لمتعمم. 
 .121-89، 21، والرياضية جامعة المنوفية
(. اتجاىات المعممين نحو دمج األطفال ذوي اإلعاقة الحركية 2115أسامة بطاينة ومد اهلل الرويمي )

في المدارس الحومية في شمال المممكة العربية السعودية. المجمة األردنية في العموم التربوية، 
 .168-145(، ص ص 2) 11

اتجاىات معممي التعميم األساسي بوالية الخرطوم نحو دمج (. 2118الشفيع التجاني سميمان إبراىيم )
ماجستير، كمية التربية، جامعة . رسالة التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية: وحدة بحري نموذجاً 

 النيمين.
(. فعالية برنامجًا لألنشطة المدرسية في دمج األطفال المعاقين )عقميًا 1999إيمان فؤاد محمد كاشف )

: جودة لإلرشاد النفسي السادسالدولي بحث مقدم إلى المؤتمر سمعيًا( مع األطفال العاديين.  –
جامعة عين  ، مركز اإلرشاد النفسي، كمية التربية،ين، توجو قومي لمقرن الحادي والعشر الحياة
 .883-821نوفمبر، ص ص 12-11، شمس

مجمة البحث العممي في التربية، جامعة عين (. مقياس التوافق الميني. 2114إيمان محمود عبيد )
 .489-477(، 1)15، شمس

ذاتية المدركة لدى عينة التوافق الميني وعالقتو بالفاعمية ال(. 2116بدرية محمد يوسف الرواحية )
رسالة ماجستير، كمية  من الموظفين في المديرية العامة لمتربية والتعميم بمحافظة الداخمية.

 العموم واآلداب، جامعة نزوي.
(. اتجاىات المتقدمات نحو االختبارات المحوسبة التابعة 2117بسينة رشاد بن عمي أبو عيش )

-مجمة كمية التربيةقياس لالختبارات المحوسبة بالطائف.  لممركز الوطني لمقياس والتقويم بمركز
 .496-451(، 119)28 جامعة بنيا،
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طبيعة اإلشراف وعالقتيا بالتوافق الميني دراسة ميدانية بمركب ميتال (. 2117بوعطيط سفيان )
 قسنطينة.-رسالة ماجستير، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري عنابة.-ستيل

(. دمج الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية من 2119د الدبابنة وسيي الحسن )خمو 
 .14-1(، ص ص1)5، المجمة األردنية في العموم التربويةوجية نظر معممييم. 

 واقع البيئة المدرسية وعالقتيا بالتوافق الميني وبعض المتغيرات الديموغرافية.(. 2118درداء يوسف)
 ير، كمية العموم التربوية، جامعة الجزيرة.رسالة ماجست

دمج المعاقين حركيًا في المجتمع المحمي بيئيًا واجتماعيًا )دراسة (. 2117رنا محمد صبحي عواده )
رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية،  حالة في محافظة نابمس(.

 نابمس، فمسطين.
وافق الميني والمسئولية االجتماعية وعالقتيما بمرونة األنا لدى الت(. 2111سامي خميل فحجان )

 . رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.معممي التربية الخاصة
(. فاعمية الذات اإلرشادية وعالقتيا بالتوافق الميني لدى مرشدات 2119سعاد عبد اهلل مطر الزىراني )

 .192-153(، 28)8، مجمة التربية الخاصة والتأىيلة. المرحمة الثانوية بمدينة جد
(. المسئولية االجتماعية وعالقتيا بالتوافق الميني والرضا عن الحياة 2114سيام عبد الغفار عميوة )

، جامعة دمنيور-كمية التربية–مجمة الدراسات التربوية واإلنسانية لدى معممي التربية الخاصة. 
6(1 ،)67-144. 

(. تصور مقترح لتطوير نظام دمج األطفال ذوي االحتياجات 2112رجاء عواد )سمية منصور و 
مجمة الخاصة بمرحمة رياض األطفال في سورية في ضوء خبرة بعض الدول )دراسة مقارنة(. 

 .356-311(، 1)28، جامعة دمشق
ًا من فية (. دراسة تقويمية لتجربة دمج التالميذ المعوقين عقمي2116سيير عبد المطيف أبو العال )

جامعة  –مجمة كمية التربية القابمين لمتعمم مع العاديين في التعميم االبتدائي بمحافظة أسوان، 
 .254-213، ص ص21، أسوان

(. فعالية برنامج مقترح من منظور الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية 2118سيد سالمة إبراىيم )
مجمة كمية اآلداب المعوقين ذىنيًا بمدارس الدمج.  لتعديل اتجاىات التالميذ العاديين نحو أقرانيم

 .287-254، 25، بقنا
القاىرة: مكتبة زىراء  استراتيجيات دمج ذوي االحتياجات الخاصة.(. 2116سيير محمد سالمة شاش )

 الشرق.
مجمة جامعة (. مقياس التوافق الميني لمعممي التربية الخاصة. 2119صالح الدين فرح عطا اهلل )

 . 733-689، 3 عود،الممك س
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 (د. هبة محمد إبراهيم سعد)                                         
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دور المشكالت النفسية واالجتماعية في التوافق الميني دراسة ميدانية (. 2114ظالل محمود حميوي )
 رسالة دكتوراه، كمية االقتصاد، جامعة حمب.  في جامعة حمب.

(. دمج األطفال غير العاديين في المدارس االبتدائية األىمية 1999عبد العزيز محمد العبد الجبار )
-619،  15، حولية كمية التربية بجامعة قطربمدينة الرياض من وجية نظر مدراء المدارس. 

648. 
(. اتجاىات معممين التربية البدنية نحو دمج الطمبة المعاقين حركياً 2114عمي محمد عمي الصمادي )

 .98-75، 17، جامعة الجمفة-مجمة دراسات وأبحاثفي حصة التربية البدانية. 
يمان كاظم حسن )عماد حسين  (. التوافق الميني لدى موظفي كمية التربية 2119المرشدي وا 

 جامعة بابل، –مجمة كمية التربية األساسية لمعموم التربوية والنفسية األساسية في جامعة بابل. 
1(1 ،)353-367 . 

ميذ (. تقويم تجربة دمج ذوي الحاجات الخاصة مع التال2119فوزية بنت عبد الباقي الجمالي )
العاديين في التعميم األساسي من وجية نظر مديري المدارس والمعممين وأولياء أمور التالميذ 

 .125-78(، 2)7، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفسفي سمطنة عمان. 
ى (. الضغوط النفسية وعالقتيا بالتوافق الميني لد2114فؤاد صبيرة، ريم كحيمة، وعبير رفيق ناصر )

مجمة عينة من معممي ومعممات مرحمة التعميم األساسي في محافظة الالذقية دراسة ميدانية. 
 .372-359(، 4)36 جامعة تشرين والدراسات العممية، سمسمة اآلداب والعموم اإلنسانية،

أثر دمج الطالب المعاقين سمعيًا مع الطالب األسوياء عمى (. 2117محمد عمي الذبياني الجيني )
 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة النيمين. يم مع البيئة المدرسية.توافق

(. التوافق الميني لدى العاممين بالمؤسسات 2117محمد فتحي سيف الدين أحمد عوض اهلل )
، الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين –مجمة الخدمة االجتماعية اإلعالمية الحكومية. 

58(7 ،)471-492. 
(. دمج األطفال المعاقين في المممكة العربية السعودية في ضوء تجارب 2115ود العطار )محمد محم

 .118-81، 12، مجمة جامعة الباحة لمعموم اإلنسانيةبعض الدول األجنبية )تصور مقترح(، 
(. التوافق الميني وعالقتو بالتواصل لدى 2111محمد وفائي، عالوي الحمو، وسامي خميل فحجان )

بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الرابع:التواصل ربية الخاصة في المدارس الحكومية. معممي الت
كـمـيـــة الـتـربـيــة الجامعـة اإلسـالمية،  ،غزة ”.نحو مجتمع فمسطيني أفضل“والحـوار التربوي 

31-31/11. 
ج عمى (. تأثير عممية الدم2116مواىب إبراىيم عياد، نيفين مصطفى حافظ، وىدى محمد خميل )

مجمة اإلسكندرية الطفل المدمج من منظور أولياء األمور والمعممين والعوامل المرتبطة بو. 
 .459-445(، 4)61 لمعموم الزراعية،



 (بالتوافق المهني لديهم اً في المدارس العادية وعالقتها والمعاقين عقلي اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو دمج الطلبة الصم)
 (د. هبة محمد إبراهيم سعد)                                         
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(. اتجاه معممات التعميم العام نحو دمج ذوي الحاجات الخاصة 2115نجالء محمود محمد الحبشي )
-97، 13 عة الباحة لمعموم اإلنسانية،مجمة جامبالمدارس العادية في ضوء بعض المتغيرات. 

126. 
تقويم تجربة دمج األطفال ذوي اإلعاقة في مرحمة التعميم (. 2117نعمات عبد الكريم عمي محمد )

. رسالة دكتوراه، معيد بحوث األساسي بوالية الخرطوم: دراسة تقويمية عمى مدارس الدمج
 .جامعة أم درمان اإلسالمية -ودراسات العالم اإلسالمي
(. قيم العمل والتوافق الميني لدى معممي التربية الخاصة بمحافظة 2112وصل اهلل عبد اهلل السواط )

 .129-83، 2189 اآلداب والتربية، -مجمة جامعة الطائفالطائف. 
(. األدوار التخطيطية لممرشد الطالبي لمحد من معوقات دمج ذوي 2115ياسر عبد الفتاح القصاص )
بمدارس مدينة الرياض: دراسة ميدانية من وجية نظر المرشدين الطالبيين  االحتياجات الخاصة

مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية في مدارس الدمج التابعة لوزارة التعميم بمدينة الرياض. 
 .3181-13131(، 16)38 والعموم اإلنسانية،
دى معممي المدارس الخاصة (. الوعي الذاتي وعالقتو بالتوافق الميني ل2118يحيى محمود النجار )

 .32-1(، ص ص1)1، مجمة جامعة األقصى لمعموم التربوية والنفسيةبمحافظات قطاع غزة. 
(. الصالبة النفسية 2117يوسف بن سيف بن محمد الرجيبي ومحمد عبد الحميد الشيخ حمود )

ب الباطنة. وعالقتيا بالتوافق الميني لدى معممي مرحمة التعميم ما بعد األساس بمحافظة جنو 
 .52-25(، 3)3 مجمة التنمية البشرية والتعميم لألبحاث التخصصية،
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Education, 38( 4) , 129-143 . 
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