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 المستخلص

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 
في المدراس الحكومية من وجهة نظر معلميهم، حيث تكونت عينة الدراسة من 

( معلمة تم اختيارها بطريقة العينة 25( معلماً و)84)( معلماً ومعلمة، منهم 011)
الطبقية العشوائية، حيث اشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الصعوبات التي 
تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلميهم وعلى جميع فقرات 
المقياس كان بدرجة عالية، واشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلميهم في 
لى وجود  تعزى لمتغير الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة في التعليم. وا 
فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 

لة لح معلمي المرحمن وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير المرحلة الدراسية، لصا
األساسية الدنيا، واوصت الدراسة بضرورة تزويد المدارس العادية بغرف مصادر 

 عادية. ال يستطيعون تعلمه في الغرف ال ما اإلعاقة بحيث يتعلمون فيها بذوي خاصة
.الصعوبات، دمج ذوي اإلعاقة، المدارس الحكوميةالكلمات المفتاحية: 

                                                                 
  Masrii@hebron.eduيميل:، اإلإبراهيم سليمان مصريلمرسل:  المؤلف1 
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Abstract 

The current study is an attempt to identify the difficulties facing the 
integration of disabled students in the public schools from their 

teachers' viewpoints. The study sample consisted of (100) male and 
female teachers, of which (48) male teachers and (52) female teachers 

were selected using Stratified Random Sampling. 
 
The study showed that the level of difficulties pertaining to the 

integration of students with disabilities from their teachers' viewpoint 
and through the scale items was very high, noting that there are no 

statistically significant differences in the difficulties of integrating 
students with disabilities from the point of view of their teachers , which 
can be attributed to  gender , academic qualifications and 

years of teaching experience; also, the study showed statistical 
significant differences in the difficulties relating to the disabled 

students' integration from the viewpoint of their teachers that can be 
attributed to the school stage variable, for the basic school teachers. The 
study recommended providing special resource rooms in the schools for 

students with disabilities, so that they learn what they can't learn in the 
ordinary rooms.  

Keywords: Difficulties - Integration of People with Disabilities - Public 
School 
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  مقدمة:
تُعتبر قضية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية من أهم القضايا 
المعاصرة في مجال التربية الخاصة، وخاصة في ضوء نتائج العديد من الدراسات 
التي أشارت إلى أن تعليم المعوقين ضمن برامج التعليم العادي، وهو ما ُيعرف 

ث ل العلمي للمعوقين، ومن حيبالدمج، يؤدي إلى نتائج افضل من حيث التحصي
النمو والتكيف االجتماعي واالنفعالي والشخصي، كما أن الدمج من حيث التكلفة 
المادية اقل من تكلفة مدارس التربية الخاصة. وتعتبر اإلعاقة هاجسًا مالزمًا 

 تمعاتالمج منذ أقدم العصور حتى االن، وقد تباينت تلك اإلنسانيةللمجتمعات 

واألفكار الدينية  واألعراف القيم حسب معاملتهم وفي عاقينللم نظرتها في
( وأصبح يعلم الجميع بأن 5102واالجتماعية السائدة في كل منها.) العدرة، 

للمعاقين الحق الكامل في التعليم والمشاركة الفاعلة بالحياة، بغض النظر عن 
 جهم فياعمارهم وقدراتهم، ولمساعدتهم على تحقيق هذا الهدف ال بد من دم

المدارس مع األفراد العاديين، ألن ذلك يعمل على تنمية مداركهم، وعلى توفير 
 (. 5102 بيئة تربوية أقرب ما تكون غلى البيئة الطبيعية.)العطار،

( أن دمج ذوي االحتياجات الخاصة في برامج 5100ويرى الروسان وآخرون )
مثاًل عاقة ومدى صعوبتها، فالتعليم العادي له أنماطًا مختلفة باختالف حاالت اإل

الحاالت الخفيفة يمكن دمجها في المدارس العامة، ويتم االكتفاء بتعليم وتدريب 
 الحاالت الشديدة في مراكز خاصة.

 هيواج وأنه خاصة حقيقية، مشكلة اإلعاقة تواجه ذوي دمج بأن (5102حسنين) وترى
 دمج عند لذلك واالقتصادية، والثقافية البيئية بالمعيقات يتعلق ما منها كثيرة معيقات

 الدمج.  عند ةالالزم والتسهيالت الحلول ايجاد كيفية االعتبار بعين األخذ نم بد ال هؤالء
الدمج فإن الدمج لن يكتب له النجاح إال اذا توافرت له عناصر  يكن من أمر ومهما
بل ومن أهمها، توفر معلم للتربية الخاصة، وتق الدمج عملية إنجاح في تساهم رئيسية

اإلدارة المدرسية والهيئة التدريسية والطلبة في المدرسة لبرنامج، وجود إعداد مسبق 
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ة بالمواد مزود خاصة غرفة الدمج مثل إنشاء متطلبات لبرنامج الدمج من حيث توفير
 (5114)الدبابنة والحسن،  الخاصة بالمعاقين. والوسائل التعليمية

أما من حيث إيجابيات وسلبيات عملية دمج المعاقين في مدارس التعليم العام، 
فكما أن للدمج إيجابيات عديدة إال أن له أيضاً سلبيات عديدة أهمها، يؤدي الدمج 
إلى زيادة الهوة بين الطلبة المعاقين وأقرانهم غير المعاقين، فبداًل من تقليص هذه 

وقد يساهم برنامج الدمج في زيادة عزلة المعوق عن  الهوة، قد تزداد اتساعًا،
المجتمع المدرسي خاصة في حاالت فتح صفوف خاصة أو وحدات صفية خاصة 

 ( 5105لم ُتراعى فيها احتياجات المعاقين. )بعيرات والزريقات، 
 لنفسيا التكيف على زيادة قدرة المعاق أهمها عملية الدمج فإن حيث إيجابيات من أما

( Heward,2006هيورد ) ويرى (.5112 )عواده، أقرانه. مع والمدرسي اعيواالجتم
 الخاصة، أو ذوي ذوي االحتياجات لتراعي المدارس تصميم اعادة الضروري من أنه

 المعلمين لتالئم قدراتهم مع تدريب على والعمل الصعوبات واإلعاقة بأشكالها،
 طلبة.السليمة لل الرعاية عملية على السر وتدريب الخاصة، االحتياجات ذوي الطلبة

إن المفهوم الشامل لعملية الدمج هو أن يشتمل تلقي الطالب تعليمه من فصل 
دراسي خاص بينما يشارك في بعض األنشطة الالصفية مع طالب الفصل 
الدراسي العادي، ويكون معلم التربية الخاصة الذي يحمل شهادة تخصصه في 

 (5112ول عن الطالب. )بن حمد، صعوبات التعلم مثاًل المسؤول األ
نستطيع القول بأن الدمج هو إجراء تربوي متطور لألطفال ذوي الحاجات الخاصة 
إذا ما أخذ بعين االعتبار كل العوامل والعناصر الهامة لنجاح تطبيقه. كما أنه 
من المهم أيضًا دراسة كل االحتماالت السلبية التي قد تبرز قبل بداية تطبيقه 

 (2-2: 5112قدر المستطاع إن أمكن. )إسماعيل، لتجنبها 
تحقيق تحصيل أكاديمي أكبر لألطفال  في يساعد الدمج ( بأن5100ويرى دويكات)

الدمج اتجاهات العاملين مع األطفال ذوي الحاجات  ذوي الحاجات الخاصة، ويغير
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 في البسيطة الحاجات ذوي األطفال ألولئك خاصة العاديين واألقران الخاصة

 العادية.  الصفوف
 ما أقرب حياة يعيش أن على المعاق تساعد أن الدمج يمكن عملية بأن يتضح هكذا
  .المجتمع يف التكيف على المعاق قدرات من تزيد كما ،والطبيعية االعتيادية الحياة إلى تكون

( والتي هدفت التعرف إلى اتجاهات المعلمين نخو 5104وفي دراسة عبد الفتاح)
ذوي اقرانهم مع اقرانهم في مدارس محافظة سلفيت في ضوء متغيرات  دمج الطلبة

رة(، معاق في األس طفل ووجود الخبرة، سنوات العلمي، المؤهل )الجنس، وهي الدراسة
( معلم ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أنه ال 511وتكونت عينة الدراسة من )

دمج ذو االعاقة مع  توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات المعلمين نحو
أقرانهم تعزى للمؤهل العلمي وسنوات الخبرة ووجود طفل معاق في األسرة، في 

 حين توجد فروق ذات داللة احصائية في متغير الجنس ولصالح اإلناث.
( والتي هدفت إلى معرفة واقع الخدمات التربوية المقدمة 5102دراسة )غانم،

ارس الحكومية األساسية في مدينة جنين للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المد
( طالب من ذوي االحتياجات 21من وجهة نظرهم، تكونت عينة الدراسة من )

النتائج أهمها، وجود معلمي متخصصين  من مجموعة إلى الدراسة وخلص الخاصة،
لطلبة ذوي الحاجات الخاصة، تهيئة الغرف الصفية لتالئم طلبة ذوي االحتياجات 

ستراتيجيات وطرق منظمة لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة، الخاصة، وجود ا
 وتأهيل المعلمين في كيفية رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

(: هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى رضا 5105) في دراسة بعيرات والزريقات
أولياء األمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعلمية في المدارس العادية في 

ن األولى، وعالقته بمتغير جنس اآلباء واألمهات والمؤهل العلمي محافظة عما
( من أولياء أمور الطلبة، 210وعدد أفراد األسرة. وتكونت عينة الدراسة من )

وبعد تحليل البيانات أشارت النتائج إلى أن رضا أولياء األمور عن دمج أطفالهم 
نازليًا الدراسة الخمسة ت ذوي الصعوبات التعلمية في المدارس العادية وفق مجاالت
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على الترتيب التالي: كفاية المعلم والمجال االجتماعي واألكاديمي والبيئة التعليمية 
عن رضاهم لعملية الدمج. وكما أظهرت  والمجال النفسي، حيث عبر أولياء األمور

النتائج فروقاً دالة إحصائياً في المجال األكاديمي تعزى إلى متغير الجنس ولصالح 
النتائج فروقًا دالة إحصائياً في جميع مجاالت الدراسة واألداة  األمهات، ولم تظهر

الكلية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي. وأظهرت النتائج فروقًا دالة إحصائياً بين 
( أفراد من جهة ومتوسط تقديرات 2-0متوسط تقديرات ذوي األسر المكونة من )

اد من جهة ثانية وذلك لصالح ذوي األسر ( أفر 01ذوي األسر التي تزيد على )
 ( أفراد.2-0المكونة من )

المشكالت التي تواجه الطلبة  الدراسة هذه تناولت (5101وآخرون) العايد دراسة فيو 
ذوى االحتياجات الخاصة في جامعة الطائف، وتمثل مجتمع الدراسة بالطلبة من 

( طالبًا 02الدراسة ) ذوى االحتياجات الخاصة في جامعة الطائف، وبلغت عينة
( يعانون من إعاقة حركية، 2من جامعة الطائف منهم ) ذكور( 4 إناث، 9وطالبة )

( يعانون من إعاقة بصرية، موزعين على ثالثة 9( يعانون من إعاقة سمعية، )2)
 كليات هي التربية واآلداب والعلوم اإلدارية، وتم التوصل إلى النتائج التالية:

لتي تمثل مشكلة لدى المعوقين هي المشكالت االقتصادية، من أكثر األبعاد ا
ويليه البعد الثاني وهو المشكالت اإلدارية ثم البعد السادس وهو النقل والمواصالت 
ومن أقل األبعاد التي تمثل مشكلة لدى المعوقين هو البعد الخامس والذي يتمثل 

 في المشكالت النفسية. 
الطلبة ذوى االحتياجات الخاصة باختالف ال تختلف المشكالت التي يواجهها 

المستوى التعليمي والتخصص وشدة اإلعاقة ونوع اإلعاقة، في حين ظهرت فروق 
 تبعًا لمتغير الجنس ولصالح الذكور.

(هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الدمج 5101وفي دراسة األسمري وآخرون)
 لدمج،ل والمعلمين في مدارس اعلى السلبيات التي تواجه األطفا والتعرف وأنواعه

ع م الخاصة االحتياجات ذوي األطفال دمج عن الناتجة اإليجابيات على والتعرف
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األطفال العاديين، والتعرف على الفروق بين اتجاهات المعلمين في مدارس التربية 
معلماً ومعلمة، ومن  (20) على عينة من الخاصة ومدارس الدمج، وطبقت الدراسة

 المهارات يحسن ال الدمج أن يرون المعلمين إليها، توصلت التي النتائج أهم

االجتماعية وأن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ال يشاركون بفاعلية في النشاط 
المدرسي. أوضحت الدراسة أن األطفال الذين يدرسون في مدارس التربية الخاصة 

رس يدرسون في مدا األطفال الذين من أكثر التربوية احتياجاتهم على يحصلون
 سلوكياً  ينمتكيف المعاقين األطفال أن تؤيد ال التعليم العام. تبين أن آراء المعلمين

 يف فروق وجود عدم الدمج، مدارس الموجودين في مع األطفال العاديين وأكاديمياً 
 (. التدريس في والخبرة العلمي، المؤهل ،الجنس) لمتغيرات تعزى المعلمين نظر وجهات

( هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات Hadjikakou, et,al)  2008وفي دراسة 
 ومدارس العادية المدارس في والطلبة أمورهم وأولياء اإلعاقة ذوي الطلبة معلمي

عينة  على الدراسة وطبقت العادي، التعليم مدارس في الطلبة دمج نحو الخاصة التربية
( ولي أمر 20سمعية في المرحلة الثانوية، و)( طالباً من ذوي اإلعاقة ال29من )
( مدير مدرسة وقد أظهرت نتائج الدراسة: 28( معلماً ومعلمة إضافة إلى )222و)

 لمرحلةا العادي في التعليم مدارس وجود اتجاهات متوسطة مؤيدة لدمج المعاقين في

واصل التالمقاطعات البريطانية كما أظهرت الدراسة أن مهارات  احدى في الثانوية
الشفوي السمعي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ترتبط بشكل إيجابي مع وجهات 

 الدمج نجاح وأن واالجتماعي، االكاديمي الدمج نحو اإليجابية المعلمين نظر

 مين أثناءالمعل االكاديمي يرتبط بمدى توافر عدداً من العناصر من أبرزها: تدريب

 طلبةال لتدريب األقران تعليم أسلوب استخدام ،المعاقين مع التعامل على الخدمة

المعاقين على المهارات األكاديمية واالجتماعية الالزمة للتكيف في الصف العادي 
العاديين. كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق في وجهات نظر عينة  األقران ومع

 مدرسة(. لالدراسة تبعاً لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، صفة المبحوث، ونوع ا
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( هدفت الدراسة إلى التعرف على وجهات 5114وفي دراسة الدبابنة والحسن)
السمعية نحو عملية تعليم هؤالء الطلبة في المدارس  اإلعاقة ذوي الطلبة معلمي نظر

 إلى تحديد الفروق في وجهات األردن، إضافة في مساق الدمج الشامل ضمن العادية
)نوع المدرسة، الصف، مكان التدريس، المؤهل  نظر المعلمين تبعًا لمتغيرات

دراكات المعلم للنجاح في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية(، وطبقت  العلمي، وا 
ساسي األ الثاني الصف من السمعية اإلعاقة ذوي الطلبة معلمي من عينة على الدراسة

( 012) ةوحتى المرحلة الثانوية في مدارس الصم في األردن، وبلغت عينة الدراس
معلماً ومعلمة، وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة 
ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية كانت بدرجة متوسطة. كما ظهرت 
فروق تبعاً لمتغير المؤهل العلمي ولصالح المعلمين الحاصلين على مؤهل دراسات 

 ير الجنس وسنوات الخبرة في التدريس. عليا. كما لم تظهر فروق تبعًا لمتغ
( هدفت الدراسة إلى التعرف على األساليب المناسبة 5112) وفي دراسة عواده

التي تسهل انخراط المعاقين في حياة المجتمع العامة، وطبقت الدراسة على عينة 
( من مسؤولي 54( طالبًا وطالبة، إضافة إلى )042من الطلبة المعاقين بلغت )

ن الطلبة لكٍل مالمؤسسات المتعلقة بالمعاقين، واستخدمت الدراسة استمارة مقابلة 
والمسؤولين، وخلصت الدراسة إلى نتائج عديدة، من اهمها األساليب التي تسهل 
انخراط المعاق في حياة المجتمع هي أسباب اجتماعية تتلخص بإخراج المعاق 
من عزلته عن طريق مجموعة من األنشطة والفعاليات التي تتيح له مساحة اكبر 

وا المتخصصين في التربية الخاصة ليتمكنمن المشاركة، وتحت إشراف فريق من 
من تأهيل المعاق وتسهيل دمجه بالمجتمع من حوله، كما تتطلب عملية الدمج 
وجود استعداد نفسي وبدني لدى المعاق لعملية الدمج، وتأهيل المجتمع للقبول 

 بالمعاق كفرٍد من أفراده له خصوصية معينة. 
تي هدفت إلى التعرف على وجهات وال (Angelides & Aravi) 2007وفي دراسة 

نظر المعلمين في مدارس التعليم العادي في احدى المقاطعات الكندية نحو دمج 
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ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم العام، وعالقة ذلك بمتغيرات الجنس، المؤهل 
ة في التدريس، والمرحلة الدراسية، وطبقت الدراس الخبرة العلمي، التخصص العلمي،

ومعلمة من عدة مدارس في المقاطعة، أظهرت الدراسة  معلماً  (581) من ةعين على
ما الدمج و  العادية نحو وجود مستوى من القلق وعدم التأييد لدى معلمي المدارس

في  اديةالع المدارس قلقهم حول تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في يثير
الت المعاق والعادي مما يثير مشكوالنفسية واالنفعالية بين  ظل الفروق الجسمية

مع أقرانهم العاديين. أظهرت الدراسة عدم وجود فروق  تفاعلهم أثناء عديدة للمعاقين
 لعلمي،الجنس، المؤهل ا عملية الدمج تبعاً لمتغيرات نحو المعلمين في وجهات نظر

الخبرة في التدريس، في حين ظهرت فروق تبعاً لمتغير المرحلة  العلمي، التخصص
 الدراسية ولصالح مدارس المرحلة الثانوية. 

 نظر وجهات على التعرف إلى هدفت والتي (Cheuk & Hatch)  2007 دراسة وفي

ألطفال ا رياض مرحلة في واإلعاقة التعلم صعوبات المعلمين نحو دمج األطفال ذوي
معلمًا ( 41وطبقت الدراسة على عينة من ) األمريكية، كولورادو والية مدن احدى في

طفال دمج المعاقين في رياض األ نحو اتجاهاتهم لقياس استبانة عليهم وزعت ومعلمة
أقرانهم العاديين، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات عالية لدى المعلمين  مع

نحو عملية الدمج، وأن وجهات نظر المعلمين ركزت على فائدة الدمج في تطوير 
واالنفعالية لألطفال المعاقين، كما أكدت الدراسة على ضرورة النواحي االجتماعية 

ي صفوفهم ف المعاقين الطلبة الستقبال األطفال رياض ومعلمات معلمي وتدريب تهيئة
العادية من خالل توفير تدريب منظم لهم يسهم في تكوين وجهات نظر إيجابية 

روق في ولم تظهر فلديهم نحو تعليم األطفال ذوي اإلعاقة في الصفوف العادية، 
 نظر المعلمين تبعاً لمتغيرات الجنس والدرجة العلمية، والخبرة في التدريس.  وجهات

إلى تقييم اتجاهات معلمي  الدراسة هدفت (:Fisher & Thousand) 2003 دراسة وفي
المدارس العادية الثانوية في مدارس والية تكساس نحو دمج المعاقين في التعليم 
العادي في ضوء متغيرات الجنس، الدرجة العلمية، التخصص العلمي، الخبرة في 



  

 محمد عبد الفتاح عجوة -إبراهيم سليمان مصري

  56 
 

( مدارس 01( معلمًا ومعلمة من )44التدريس، وطبقت الدراسة على عينة من )
قد أظهرت نتائج الدراسة أن معلمي المدارس العادية الثانوية الوالية، و  في ثانوية

مدربون بشكٍل محدد على مواضيع أكاديمية متخصصة، األمر الذي قد يؤثر في 
مراعاة الطلبة ذوي اإلعاقة، وتكييف المحتوى التدريسي ليتالءم  على قدرتهم

ياجات ي االحتهؤالء الطلبة، وبالتالي فإن اتجاهات المعلمين نحو دمج ذو  وحاجات
الخاصة في مدارس التعليم الثانوي في الوالية كانت اتجاهات ضعيفة، ولم تظهر 
فروق دالة إحصائيًا في وجهات نظر المعلمين عينة الدراسة نحو عملية الدمج 

 الجنس، الدرجة العلمية، التخصص العلمي، الخبرة في التدريس.  متغيرات ضوء في
والتي هدفت إلى تحديد أهم صعوبات ( Mcleskey & Waldron, 2002)دراسة 

الدمج االكاديمي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام في 
والية أريزونا، وذلك من وجهة نظر عينة من معلمي المدارس العامة ومدارس 

( معلمًا ومعلمة من المدارس العادية، 051التربية الخاصة في الوالية بلغت )
مًا ومعلمة من المدارس الخاصة، وأظهرت الدراسة أن اتجاهات ( معل21و)

المعلمين من المدارس العادية نحو دمج المعاقين كانت بدرجة متوسطة، في حين 
أن اتجاهات المعلمين من المدارس الخاصة نحو دمج المعاقين في التعليم العام 

ي و االجتماعكانت بدرجة ضعيفة، كما أشارت إلى أن الدمج يساعدهم على النم
واالكاديمي، وأظهرت الدراسة عدم وجود فروق في وجهات نظر المعلمين تبعًا 
لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة في التدريس، في حين ظهرت فروق 

 تعزى لمتغير نوع المدرسة ولصالح معلمي المدارس العادية.
 مشكلة الدراسة:

عن  الناتجة اإليجابية االتجاهات األخيرة بفعل السنوات في الدمج فكرة ظهرت
 ية الدمج تقومفعمل الدراسية، الصفوف في العاديين الطلبة مع المعاقين الطلبة مشاركة

 اسية،الدر  الصفوف في العاديين الطلبة مع العادي غير التلميذ وضع أساس على

الطلبة  عم العادي الصف التلميذ غير العادي في وضع أساس على تقوم الدمج فعملية
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وفي بعض المواد شريطة أن يستفيد المعاق من ذلك الدمج،  الوقت، لبعض العاديين
وبحيث يتم تهيئة الظروف المناسبة إلنجاح عملية الدمج، وتبدو مبررات هذا 
االتجاه في توفير الفرص التربوية واالجتماعية المناسبة للمعاق من خالل التركيز 

مع كل االنتقادات الموجهة لعملية الدمج، إال على التجانس بين المعاق العادي و 
ة. الخاص أن الدمج يبقى بمثابة مرحلة مهمة من مراحل تطوير برامج التربية
م إدراك المه وهناك الكثير من المشكالت التي غالباً ما تصاحب عملية الدمج. من

هذه المشكالت، وتفهم األسباب التي تقف من ورائها، وذلك للعمل على تجاوز 
ل مشكلة، وحلها بالطريقة التي تناسبها وبما يتماشى مع مصالح الطفل. وفي ك

خضم اختالف وجهات النظر حول عملية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في 
برامج التعليم العادي، تولدت الرغبة لدى الباحثان للتعرف على اهم صعوبات 

ظر معلميهم دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية من وجهة ن
 وعليه فإن المشكلة البحثية لهذه الدراسة تتحدد بالسؤال اآلتي: 

ما الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية من 
 وجهة نظر معلميهم؟  

 أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة في االعتبارات اآلتية: 

تكمن أهمية الدراسة من أهمية عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس 
الحكومية بناًء على نتائج دراسات عديدة في هذا المجال، وانسجامًا مع مبادئ 

 التربية الخاصة الحديثة. 
 لهم يوفر العام التعليم في دمجهم أن باعتبار الخاصة االحتياجات ذوي أهمية من

 االكاديمي. و  االجتماعي النمو على ويساعدهم العاديين، أقرانهم مع متساوية تعلم فرص
من أهمية تحديد صعوبات دمج المعاقين في مدارس التعليم العام وخاصة من 
وجهة نظر المعلمين نحو عملية الدمج ومعيقاتها باعتباره أمرًا مهماً ألن للمعلمين 

 دورًا حاسمًا في نجاح عملية الدمج. 
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 أهداف الدراسة: 
 تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:

التعرف على أهم الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 
 في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلميهم. 

الفروق واالختالفات في وجهات نظر معلمي المدارس الحكومية نحو  على التعرف
طلبة ذوي اإلعاقة في المدارس تبعاً لمتغيرات )الجنس، المؤهل صعوبات دمج ال

 العلمي، المرحلة الدراسية، سنوات الخبرة في التدريس(. 
 أسئلة الدراسة:

 تحاول الدراسة الحالية اإلجابة على التساؤالت اآلتية: 
السؤال الرئيس األول: ما مستوى الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في 

 المدارس الحكومية من وجهة نظر معلميهم؟ 
 ويندرج عن السؤال الرئيس األول األسئلة الفرعية اآلتية: 

الصعوبات  في (α≤0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل
هة من وج الحكوميةالمدارس  في الخاصة االحتياجات ذوي الطلبة دمج تواجه التي
 (.الخبرة تسنوا ،الدراسية المرحلة العلمي، المؤهل ،الجنس) تعزى لمتغير معلميهم نظر

 فرضيات الدراسة:
( في الصعوبات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال 

في المدارس الحكومية من وجهة نظر  التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة
 معلميهم تعزى لمتغير الجنس.

( في الصعوبات α≤0.05) الداللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد ال 
التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية من وجهة نظر 

 معلميهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 
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( في الصعوبات α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة  ال
التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية من وجهة نظر 

 معلميهم تعزى لمتغير المرحلة الدراسية. 
( في الصعوبات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال

التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس الحكومية من وجهة نظر 
 معلميهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة. 

 حدود الدراسة:
 تتحدد الدراسة الحالية بالمحددات اآلتية: 

 المحدد المكاني: تقتصر هذه الدراسة على المدارس الحكومية في مدينة الخليل 
 على معلمي المدارس الحكومية في مدينة الخليل  الدراسة هذه تطبق البشري: المحدد

  5104/5109المحدد الزماني: العام 
 مصطلحات الدراسة:

المفهوم الشامل لعملية الدمج هو أن يشتمل تلقي الطالب تعليمه من  إن الدمج:
فصل دراسي خاص بينما يشارك في بعض األنشطة الالصفية مع طالب الفصل 
الدراسي العادي، ويكون معلم التربية الخاصة الذي يحمل شهادة تخصصه في 

 (22: 5100 صعوبات التعلم مثالً المسؤول األول عن الطالب.)الروسان وآخرون،
( أن عملية الدمج هو أن تشتمل فصول 2: 5105ويرى )بعيرات والزريقات، 

ومدارس التعليم العام على جميع الطالب بغض النظر عن الذكاء أو الموهبة أو 
 اإلعاقة أو المستوى االجتماعي واالقتصادي أو الخلفية الثقافية للطالب. 

 : منهج الدراسة
الوصفي التحليلي لمناسبته لمشكلة الدراسة وأهدافها، استخدم الباحثان المنهج 

حيث يقوم الباحثان بوصف الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في 
 التعليم العام من وجهة نظر معلميهم.
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 مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في مدينة الخليل 

 م. 5109ي خالل العام الدراس
 عينة الدراسة: 

 ( خصائص العينة الديمغرافية.1جدول )
 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير الرقم

 / %84 84 ذكر  الجنس 0
 %25 25 أنثى   

5 
 

المؤهل 
 العلمي 

  %05 05 دبلوم 
 %42 42 بكالوريوس  /

 %2 2 ماجستير فأعلى 
المرحلة  2

 الدراسية  
 / %81 81 األساسية الدنيا
 %22 22 األساسية العليا 
 %52 52 المرحلة الثانوية 

سنوات  8
الخبرة 
في 

 التعليم 

 / %02 02 سنوات فأقل  2
 %21 21 سنوات  2-01
 %25 25 سنة  02-00من 

 %52 52 سنة  02أكثر من 
 أداة الدراسة:

ألولية ا البيانات على للحصتتتتتول المناستتتتتبة األداة لكونها االستتتتتتبانة الباحثان استتتتتخدم
 ةاستبانة خصيصًا ألغراض الدراس تطوير تم حيث الدراسة، أهداف لتحقيق الالزمة
ها علي اجروا الذين المختصتتتتتتين من عدد على عرضتتتتتتتت التربوي األدب على اعتماداً 

 هائي. اج أداة الدراسة بشكلها النبعض التعديالت وبعد أخذها باالعتبار تم استخر 
 صدق أداة الدراسة:

قام الباحثان بالتحقق من صتتتتتتتتتتتتتتتتدق أداة الدراستتتتتتتتتتتتتتتتة بعرضتتتتتتتتتتتتتتتتها على مجموعة من 
 راستةأداة الد صتدق من التحقق وتم حولها، المالحظات بعض ابدوا الذين المختصتين
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 عاملم باستتتتتتتتخدام لألداة الكلية الدرجة مع الفقرات ارتباط مصتتتتتتفوفة بحستتتتتتاب ايضتتتتتتا

 (.  5)رقم  جدول في موضح هو كما وذلك (Pearson Correlation) بيرسون االرتباط
( لمصوووفوفة Pearson Correlation( نتائج اختبار معامل االرتباط بيرسووون )2جدول )

 ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة. 
 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة )ر( الفقرات
0 1.21 1.111 50 1.29 1.111 
5 1.21 1.111 55 1.81 1.111 
2 1.22 1.111 52 1.28 1.111 
8 1.21 1.111 58 1.85 1.111 
2 1.25 1.111 52 1.22 1.111 
2 1.20 1.111 52 1.89 1.111 
2 1.28 1.111 52 1.81 1.111 
4 1.24 1.111 54 1.82 1.111 
9 1.82 1.111 59 1.21 1.111 
01 1.22 1.111 21 1.25 1.111 
00 1.80 1.111 20 1.88 1.111 
05 1.84 1.111 25 1.82 1.111 
02 1.21 1.111 22 1.84 1.111 
08 1.29 1.111 28 1.22 1.111 
02 1.82 1.111 22 1.21 1.111 
02 1.24 1.111 22 1.82 1.111 
02 1.22 1.111 22 1.25 1.111 
04 1.21 1.111    
09 1.22 1.111    
51 1.25 1.111    

تشتتتتتتتتتتتير المعطيات الواردة في الجدول الستتتتتتتتتتتابق أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع 
الدرجة الكلية لألداة كانت دالة إحصائيًا، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات 
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األداة وأنها تشتتتتتتتتتتتترك معًا في التعرف على الصتتتتتتتتتتتتعوبات التي تواجه دمج الطلبة 
 ذوي اإلعاقة. 

 ثبات أداة الدراسة:
بحساب األداة، و  لفقرات الداخلي االتساقتم التحقق من ثبات أداة الدراسة بفحص 

الكلية، حيث  الدراستتتتتتتتة عينة على (Cronbach Alpha) معامل الثبات كرونباخ الفا
 ( وبذلك تتمتع األداة بدرجة عالية جدًا من الثبات. 68.0قيمة الثبات )بلغت 

 متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستتتتتقلة: الجنس، المؤهل العلمي، المرحلة الدراستتتتية، ستتتتنوات الخبرة 

 في التعليم. 
 المتغير التابع: الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة.

 : المعالجة اإلحصائية
تمت المعالجة اإلحصتتتتائية الالزمة للبيانات باستتتتتتخراج األعداد والنستتتتتب المئوية 
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واستخدام معامل االرتباط بيرسون 

(Pearson Correlation( واختبتتتتار معتتتتامتتتتتل الثبتتتتتات كرونبتتتتاخ الفتتتتا )Cronbach 
Alpha)( واختبتار ،T-testواختبتار تحليتل التبت ،)( اين األحتاديANOVA وذلتتك )

( وتم اختبار SPSSباستتتتتتتتتتتتتتتتتتخدام برنامج الرزم اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتائية للعلوم االجتماعية )
   (.1.12الفرضيات عند مستوى الداللة )

 مقياس الدراسة:
استتتتخدم الباحثان مقياستتتتًا ثالثيًا لقياس الصتتتتعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي 

وجهة نظر معلميهم، حيث تم اعتماد االحتياجات الخاصتتتتة في التعليم العام من 
 المقياس التالي:  

التدرجتة عالية: إذا كانت قيمة المتوستتتتتتتتتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتابي للدرجة الكلية تتراوح بين 
(2.21-2.11 .) 
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الدرجة متوستتتتتتتطة: إذا كانت قيمة المتوستتتتتتتط الحستتتتتتتابي للدرجة الكلية تتراوح بين 
(5.21-2.89 .) 

 ( فأقل.5.89الحسابي للدرجة الكلية )الدرجة منخفضة: إذا كانت قيمة المتوسط 
 السؤال األول.  

ما مسووووووووتوى الصووووووووعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس 
 الحكومية من وجهة نظر معلميهم؟ 

لإلجابة على الستتتتتتتتتتتتتتتؤال األول استتتتتتتتتتتتتتتتخرجت األعداد والمتوستتتتتتتتتتتتتتتطات الحستتتتتتتتتتتتتتتابية 
ذوي  تواجه دمج الطلبة واالنحرافات المعيارية والدرجة لمستتتوى الصتتتعوبات التي

اإلعتاقتتة في التعليم العتتام من وجهتتة نظر معلميهم وعلى جميع فقرات المقيتتاس، 
 (.2وذلك كما هو موضح في الجدول رقم )

لمستوى ( األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة 3جدول رقم )
 نظر معلميهم. الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة

واجه ت مستوى الصعوبات التيتشير المعطيات الواردة في الجدول أعاله إلى أن 
 دمج الطلبتتة ذوي اإلعتتاقتتة من وجهتتة نظر معلميهم وعلى جميع فقرات المقيتتاس

( على 2.22كان بدرجة عالية، حيث بلغ المتوستتتتتتتتتتتتتتتط الحستتتتتتتتتتتتتتتابي لهذه الدرجة )
 الدرجة الكلية لمقياس الدراسة.

الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة وللتعرف على أهم 
ازليًا حسب األهمية، تم استخراج األعداد والمتوسطات مرتبة تننظر معلميهم، 

ي للصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذو الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة 
 (.8وذلك كما هو موضح في جدول رقم )اإلعاقة، 

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة 

مستتتتتتتتتتتتتتوى الصتتتتتتتتتتتتتعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي 
اإلعتتتتاقتتتتتة في التعليم العتتتتام من وجهتتتتة نظر معلمي 

 مدارس الظاهرية

 عالية  0..1 3.33 111
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( المتوسووطات الحسووابية واالنحرافات المعيارية والدرجة للصووعوبات التي تواجه 4جدول رقم )
 دمج الطلبة ذوي اإلعاقة مرتبة حسب األهمية. 

رقم 
  ةالفقر 

المتوسط  الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

القدرة على  خشتتتتتتتتتتتتتتية بعض المدارس العادية من عدم 2
 التعامل مع المعاقين واحتياجاتهم.

 عالية 0.32 4.42

عتدم جتتاهزيتة نظتتام التعليم العتتادي الستتتتتتتتتتتتتتتتقبتال ذوي  2
 االحتياجات الخاصة.

 عالية 0.33 4.36

عدم توافر التصتتتتتتتميم والتخطيط واألدوات والوستتتتتتتتائل  2
 الضرورية للمعاقين في المدرسة.

 عالية 0.37 4.32

البنيويتة الالزمة لذوي االحتياجات قلتة التستتتتتتتتتتتتتتتهيالت  4
 الخاصة في المدرسة.

 عالية 0.35 4.30

إستتتتتتتتتتتتتتتتتاءة بعض التالميتتتذ العتتتاديين الستتتتتتتتتتتتتتتلوك نحو  01
 المعاقين )مثل الضرب، االستهزاء،... الخ(.

 عالية 0.41 4.30

عتتتتتتدم توافر متطلبتتتتتتات التتتتتتتدمج المكتتتتتتتاني )وحتتتتتتتدات  00
 وصفوف خاصة(.

 عالية 0.40 4.26

متطلبتتتتتات وشتتتتتتتتتتتتتتتروط التتتتتتدمج الوظيفي عتتتتتدم توافر  05
 )األكاديمي( في المدرسة العادية.

 عالية 0.45 4.22

فقتتتتتتدان المعتتتتتتتاق االهتمتتتتتتتام الفردي التتتتتتتذي يمكن أن  02
 يحصل عليه في المدارس الخاصة.

 عالية 0.40 4.15

 عالية 0.48 4.15 .مجالد عملية لنجاح الهامة والعناصتر العوامل توافر عدم 02
معلمين متخصتتصتتين في التربية الخاصتتة عدم وجود  02

 في المدارس العادية.
 عالية 0.52 4.10

نقص غرف المصتتتتتتتتتتتتتتتادر والختدمتات المستتتتتتتتتتتتتتتاندة في  51
 المدارس العادية.

 عالية 0.50 4.05

نقص الخبرة لتتتتتدى المعتتتتتتاق للتفتتتتتتاعتتتتتل والتكيف مع  50
 األقران العاديين.

 عالية 0.55 4.00

 عالية 0.57 4.00 واإلدارة المدرسية.قلة التعاون بين أسرة المعاق  52
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قصتتتتتور األستتتتتترة عن متابعة ابنها المعاق باستتتتتتتمرار  52
 وبانتظام.

 عالية 0.59 3.90

 عالية 0.62 3.84 لعاديينا وأقرانه المعاق بين وحركية جستمية فوراق وجود 22
عدم توافر مرافق صتتتتتتتتحية خاصتتتتتتتتتة ومناستتتتتتتتتبة لذوي  54

 االحتياجات الخاصة.
 عالية 0.60 3.70

الشتتتتعور باإلحباط خاصتتتتة إذا كان تحصتتتتيل المعاق  08
 أقل من أقرانه العاديين.

 عالية 0.65 3.66

شتتتتتتتتتتتتتتتعور المعتاق باليأس والقصتتتتتتتتتتتتتتتور نتيجة الفوارق  04
 الفردية مع األقران العاديين.

 عالية 0.66 3.62

عدم قدرة ذوي االحتياجات الخاصتتتتتة على الوصتتتتتتول  0
 إلى المدرسة بأنفسهم.

 عالية 0.69 3.60

شتتتتتتتتتتتتتتتعور المعتتتاق بتتتالعزلتتتتة نتيجتتتة عتتتدم التكيف مع  02
 األقران العاديين.

 عالية 0.67 3.55

التتتذبتتتذب في تعتتامتتتل المعلمين والطلبتتة العتتتاديين مع  52
 ذوي االحتياجات الخاصة.

 متوسطة  0.72 3.48

وجود اتجتتتتاهتتتات ستتتتتتتتتتتتتتتلبيتتتة نحو ذوي االحتيتتتتاجتتتتات  25
 الخاصة في البيئة المدرسية العادية.

 متوسطة 0.75 3.45

 متوسطة 0.71 3.40 التدمج إلى نقص دافعيتة التعلم لدى المعاق. يؤدي قتد 22
عتدم وجود معلم استتتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتتاري متخصتتتتتتتتتتتتتتتص بذوي  55

 االحتياجات الخاصة في المدرسة.
 متوسطة 0.77 3.40

المعاملة غير المرضتتتتتية لذوي االحتياجات الخاصتتتتتتة  2
 وتجاهلهم.  في المدرسة العادية كإهمالهم 

 متوسطة 0.76 3.32

 متوسطة 0.80 3.25 قلة وعي األهل فيما يتعلق بالدمج وما يرتبط به. 8
رفتتض بتتتعتتتض التتتمتتتتتتتتدارس التتتعتتتتتتتتاديتتتتتتتتة قتتتبتتتول ذوي  5

 االحتياجات الخاصة أو بعضهم.
 متوسطة 0.82 3.20

نقص المعرفتتة لتتدى المعلمين للتعتتامتتل مع هتتذه الفئتتة  9
 والتكيف معها.

 متوسطة 0.86 3.20

 متوسطة 0.85 3.16 .يةالعاد المدارس في ابنها دمج في المعاق أسرة رغبة عدم 09
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 متوسطة 0.94 3.10 شعور المعاق بنقص الذات أمام أقرانه العاديين. 22
 متوسطة 0.98 3.08 قد يؤثر الدمج سلبًا على الصحة النفسية للمعاق. 28
 صتتتتعوبة الدمج والوصتتتتول للمدرستتتتة العادية للمقيمين 22

 في مناطق نائية.
 متوسطة 0.92 3.08

صتتتتتتتتتتتتتتتعوبتتتتة تقبتتتتتل الطلبتتتتة العتتتتاديين للمعتتتتتاق داختتتتتل  58
 الصفوف الدراسية.

 متوسطة 0.99 3.02

صتتعوبة مشتتاركة المعاق في األنشتتطة المدرستتتية مع  59
 أقرانه العاديين.

 متوسطة 1.04 2.88

 متوسطة 1.08 2.70 عدم وجود مرشد اجتماعي في المدرسة. 52
 متوسطة 1.10 2.60 .معاقينال ومشكالت الحتياجات العاديين التالميذ تفهم قلة 21
 متوسطة 1.14 2.42 .اقينالمعالعاديين لمساعدة  التالميذلدى  الرغبة نقص 20

 عالية  1.24 2.22 الدرجة الكلية 
تشتتتتتتير البيانات الواردة في الجدول أعاله أن أهم خمستتتتتتة صتتتتتتتعوبات تواجه دمج 

 الطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلميهم هي: 
  خشتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتة بعض المتدارس العتتاديتة من عتتدم القتدرة على التعتتامتل مع المعتتاقين

 واحتياجاتهم، وبدرجة عالية.
  الخاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتة، عتدم جاهزية نظام التعليم العادي الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتقبال ذوي االحتياجات

 وبدرجة عالية.
  عدم توافر التصتتتتتتتميم والتخطيط واألدوات والوستتتتتتتائل الضتتتتتتترورية للمعاقين في

 المدرسة، وبدرجة عالية.
  ،قلة التستتتتتتتتهيالت البنيوية الالزمة لذوي االحتياجات الخاصتتتتتتتتتة في المدرستتتتتتتتتة

 وبدرجة عالية.
  ،إستتتتتتتتتتتتتتتتاءة بعض التالميذ العاديين الستتتتتتتتتتتتتتتتلوك نحو المعاقين )مثل الضتتتتتتتتتتتتتتتتترب

 االستهزاء،... الخ( ، وبدرجة عالية.
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دمج الطلبة ذوي اإلعاقة هي صعوبات يرى الباحثان أن الصعوبات التي تواجه 
كبيرة خاصة الشعور بعدم قدرة المدارس العادية على التعامل مع المعاقين 
واحتياجاتهم، إضافة إلى قلة وعي األهل فيما يتعلق بالدمج ومتطلباته وما يرتبط 

زامات وواجبات، كما أن معلمي مدارس الظاهرية في شتى المراحل به من الت
الدراسية يشعرون بعدم جاهزية نظام التعليم العادي الستقبال ذوي اإلعاقة في 
ظل عدم توافر التصميم والتخطيط واألدوات والوسائل الضرورية للمعاقين في 

مما جعل  ة للمعلمين،المدرسة، وأن قلة التسهيالت البنيوية الالزمة للمعاقين ظاهر 
 تقديراتهم لمستوى الصعوبات التي تواجه عملية الدمج تقديرات عالية. 

( التي أشارت إلى 5101اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العايد وآخرون )
مشكالت عديدة تواجه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في جامعة الطائف، كما 

( التي أظهرت أن آراء المعلمين 5101ون )اتفقت مع نتائج دراسة االسمري وآخر 
في مدارس التربية الخاصة في محافظة نابلس ال تؤيد عملية الدمج بسبب وجود 

( 5112مشاكل عديدة تواجه عملية الدمج. كما اتفقت مع نتائج دراسة عوادي )
التي أظهرت وجود مشكالت عديدة تواجه دمج المعاقين حركيًا في المجتمع 

فظة نابلس. اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة بعيرات وازريقات المحلي في محا
( التي أشارت إلى صعوبات تعليمية وبنيوية في المدارس العادية تواجه 5105)

( التي أشارت 5101دمج المعاقين، كما اتفقت مع نتائج دراسة العايد وآخرون )
 جامعة الطائفإلى مشكالت عديدة تواجه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في 

وخاصة المشكالت اإلدارية والنقل والمواصالت، إضافة إلى مشكالت نفسية، كما 
( التي أظهرت افتقار مدارس 5101اتفقت مع نتائج دراسة االسمري وآخرون )

التعليم العادي لمتطلبات الدمج وخاصة في ظل عدم توفر معلمين متخصصين 
( 5112ت مع نتائج دراسة عوادي )يمكنهم التعامل مع ذوي اإلعاقة، كما اتفق

التي أشارت إلى صعوبات عديدة تواجه عملية الدمج منها ما هو ذاتي وشخصي 
مرتبط بالمعاق، ومنها ما هو عام ومتعلق بتأهيل المعلمين، كما اتفقت مع نتائج 



  

 محمد عبد الفتاح عجوة -إبراهيم سليمان مصري

  68 
 

التي أظهرت أن نجاح عملية الدمج يرتبط بمدى  Hadjikou.et.al (866.)دراسة 
يدة أهمها تدريب المعلمين ووجود التسهيالت المدرسية. ولم توافر عناصر عد

 تختلف هذه النتيجة مع نتائج أي من الدراسات السابقة. 
( التي أظهرت 5114اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الدبابنة والحسن )  

أن اتجاهات المعلمين في المدارس العادية األردنية نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 
( التي 0994بدرجة متوسطة، كما اختلفت مع نتائج دراسة عبد اهلل ) كانت

أظهرت وجود اتجاهات ايجابية لدى معلمي المدارس األساسية في محافظة نابلس 
نحو دمج المعاقين في التعليم العام كانت ايجابية، كما اختلفت مع نتائج دراسة 

Hadjikou (866.) دة لدمج المعاقين التي أظهرت وجود اتجاهات متوسطة مؤي
   في التعليم العادي في المرحلة الثانوية في إحدى المقاطعات البريطانية.

 السؤال الثاني
( في الصعوبات α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغيرات )الجنس، 
 المؤهل العلمي، المرحلة الدراسية، سنوات الخبرة في التعليم(  

 يندرج عن السؤال الثاني الفرضيات الصفرية اآلتية:
 تحليل فرضيات الدراسة 

 الفرضية األولى 
( في الصوووعوبات α≤0.05لة إحصووائية عند مسوووتوى الداللة )ال توجد فروق ذات دال 

 التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير الجنس.
في ( للفروق T-Testتحقق من صتتحة الفرضتتتية األولى استتتتخدم اختبار )ت( )لل

الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم العام من وجهة نظر 
 (.2وذلك كما هو موضح في الجدول رقم )معلميهم تعزى لمتغير الجنس، 
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الصعوبات التي تواجه دمج في  للفروق( T-Test( نتائج اختبار )ت( )3جدول رقم )
 لمتغير الجنس. الطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلميهم تعزى

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.112 12..1 80 1..1 2..3 40 ذكر
 1..1 3.40 32 أنثى

تشتتتتتتتير المعطيات في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتتتائية 
دمج الطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلميهم الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتعوبتات التي تواجته في 

تعزى لمتغير الجنس، فقتتتتد كتتتتانتتتت وجهتتتتات نظر المعلمين والمعلمتتتات متقتتتتاربتتتتة 
( وهي أكبر 1.005وحيث أن الداللة اإلحصائية ) بصترف النظر عن جنستهم،

 ( فانه يتم قبول الفرضية الصفرية األولى.1.12من مستوى الداللة )
وجهات نظر معلمي المدارس نحو الصعوبات التي تواجه يرى الباحثان أن توافق 
 سبعدم جاهزية المدار  شعورهم من نابعة العادي التعليم مدارس دمج ذوي اإلعاقة في

وقلة وجود متخصصين في تعليم ذوي اإلعاقة، إضافة إلى وجود  جهة، من
 نصعوبات متعلقة بالمواصالت والتسهيالت المدرسية الالزمة لذوي اإلعاقة. وأ

ناثًا يشعرون بعدم جاهزية مدارس التعليم العادي لعملية الدمج.   المعلمين ذكورًا وا 
( التي أظهرت 5101اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة االسمري وآخرون )

تقارب وجهات نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصة في محافظة نابلس نحو 
راسة غير الجنس، كما اتفقت مع نتائج ددمج المعاقين في التعليم العادي تبعًا لمت

( التي أظهرت عدم وجود فروق في وجهات نظر 5114الدببانة والحسن )
المعلمين في المدارس العادية األردنية نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير 

( التي أظهرت عدم وجود 0994الجنس، كما اتفقت مع نتائج دراسة عبد اهلل )
ت المعلمين في المدارس األساسية في محافظة نابلس نحو دمج فروق في اتجاها

المعاقين في التعليم العام تعزى لمتغير الجنس، كما اتفقت مع نتائج دراسة 
Hadjikou.et.al (866. التي أظهرت عدم وجود فروق في وجهات نظر )
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المعلمين في المدارس العادية نحو دمج المعاقين تبعاً لمتغير الجنس، كما اتفقت 
التي أظهرت عدم وجود فروق في  Angelides & Aravi (8662)مع نتائج دراسة 

وجهات نظر المعلمين في مدارس التعليم العادي في إحدى المقاطعات الكندية 
ائج ير الجنس، كما اتفقت مع نتنحو دمج المعاقين في التعليم العام تبعًا لمتغ

( التي أظهرت عدم وجود فروق في وجهات 8662) Cheuk & Hatchدراسة 
نظر المعلمين نحو دمج األطفال المعاقين تبعًا لمتغير الجنس، كما اتفقت مع 

( التي أشارت إلى عدم وجود فروق 8662) Fisher & Thousandنتائج دراسة 
مدارس العادية الثانوية في مدارس والية في وجهات نظر اتجاهات معلمي ال

تكساس نحو دمج المعاقين في التعليم العادي تبعًا لمتغير الجنس، وأخيراً اتفقت 
التي أظهرت عدم وجود فروق Mcleskey & Walderon (8668 )مع نتائج دراسة 

في وجهات نظر معلمي المدارس الخاصة في والية أريزونا نحو صعوبات دمج 
 عاقين في مدارس التعليم العام تبعًا لمتغير الجنس. الطلبة الم

( التي أظهرت 5101اختلفتت هتذه النتيجتة مع نتتائج دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتة العتايتد وآخرون )
وجود فروق في الصتتتتتتتتتتتعوبات والمشتتتتتتتتتتتتكالت التي تواجه الطلبة ذوي االحتياجات 

 الخاصة تبعًا لمتغير الجنس ولصالح الذكور.
 الفرضية الثانية 

 التي الصووعوبات في (α≤0.05) الداللة مسووتوى عند إحصووائية داللة ذات فروق توجد ال

 مي. العل المؤهل الطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير دمج تواجه
 One)للتحقتق من صحتة الفرضيتة الثانية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي 

Way Analysis of Variance ) في الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة للفروق
 وذلك كماذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، 

 (.2هو موضح في الجدول رقم)
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 One Way Analysis of) ( نتوووائج اختبوووار تحليووول التبووواين األحوووادي.جووودول رقم )

Variance عاقة من وجهة نظر في الصوووووووعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإل( للفروق
 معلميهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 الداللة 
 اإلحصائية

 1.1.2 2.1.3 1.841 1.002 2 بين المجموعات
 1.433 .42.11 .8 داخل المجموعات

 - 43.080 88 المجموع
 في إحصتتتتتتتتتائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى أعاله الجدول في المعطيات تشتتتتتتتتير

 ظرن وجهة من العام التعليم في اإلعاقة ذوي الطلبة دمج تواجه التي الصتتتتتتتتتتتتتتعوبات

قاربة المعلمين مت كانت وجهات نظر حيث معلميهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي،
( 1.125)وحيث أن الداللة اإلحصتتتتتتتتتتتتائية عن مؤهالتهم العلمية.  النظر بصتتتتتتتتتتترف

 فانه يتم قبول الفرضية الصفرية الثانية.  (1.12)وهي أكبر من مستوى الداللة 
اربت مؤهالتهم العلمية تق اختالف وعلى يرى الباحثان أن معلمي المدارس الحكومية

 وجهات نظرهم نحو حجم ونوعية الصعوبات التي تواجه دمج ذوي اإلعاقة في

مالحظاتهم وقناعاتهم بعدم توافر متطلبات  من انطالقاً  وذلك العادي التعليم مدارس
مرافق المتعلقة بال ومستلزمات عملية الدمج في المدارس العادية سواٌء المتطلبات

 مع ة للتعاملالعادي المدارس في المدرسية، أو المتعلقة بتأهيل المعلمين والتسهيالت

 ومية.مدارس الحك في الحال واقع عن وتعبر منطقية النتيجة هذه لذلك اإلعاقة. ذوي
( التي أظهرت عدم 5105اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة بعيرات وازريقات )

وجود فروق في وجهات نظر أولياء األمور عن دمج أطفالهم ذوي اإلعاقة في 
يد االمدارس العادية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، كما اتفقت مع نتائج دراسة الع

( التي أظهرت عدم وجود فروق في الصعوبات والمشكالت التي 5101وآخرون )
تواجه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي  كما اتفقت 

( التي أظهرت تقارب وجهات نظر 5101مع نتائج دراسة االسمري وآخرون )
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ي نحو دمج المعاقين فالمعلمين في مدارس التربية الخاصة في محافظة نابلس 
التعليم العادي تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، كما اتفقت مع نتائج دراسة عبد اهلل 

( التي أظهرت عدم وجود فروق في اتجاهات المعلمين في المدارس 0994)
األساسية في محافظة نابلس نحو دمج المعاقين في التعليم العام تعزى لمتغير 

التي أظهرت  Hadjikou.et.al (866.)مع نتائج دراسة المؤهل العلمي، كما اتفقت 
عدم وجود فروق في وجهات نظر المعلمين في المدارس العادية نحو دمج 

 & Angelidesالمعاقين تبعًا لمتغير المؤهل العلمي كما اتفقت مع نتائج دراسة 

Aravi (8662)  التي أظهرت عدم وجود فروق في وجهات نظر المعلمين في
عليم العادي في إحدى المقاطعات الكندية نحو دمج المعاقين في التعليم مدارس الت

 Cheuk & Hatchالعام تبعًا لمتغير المؤهل العلمي، كما اتفقت مع نتائج دراسة 
( التي أظهرت عدم وجود فروق في وجهات نظر المعلمين نحو دمج 8662)

 Fisherة مع نتائج دراس األطفال المعاقين تبعًا لمتغير الدرجة العلمية، كما اتفقت

& Thousand (8662 ) التي أشارت إلى عدم وجود فروق في وجهات نظر
اتجاهات معلمي المدارس العادية الثانوية في مدارس والية تكساس نحو دمج 
المعاقين في التعليم العادي تبعًا لمتغير الدرجة العلمية، وأخيرًا اتفقت مع نتائج 

التي أظهرت عدم وجود فروق في Mcleskey & Walderon (8668 )دراسة 
وجهات نظر معلمي المدارس الخاصة في والية أريزونا نحو صعوبات دمج 

 الطلبة المعاقين في مدارس التعليم العام تبعًا لمتغير المؤهل العلمي.  
( التي أظهرت وجود 5114والحسن ) اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الدببانة

فروق في وجهات نظر المعلمين في المدارس العادية األردنية نحو دمج الطلبة 
ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي ولصالح المعلمين الحاصلين على مؤهل 

 دراسات عليا. 
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 الفرضية الثالثة
 التي الصوعوبات في (α≤0.05) الداللة مسوتوى عند إحصوائية داللة ال توجد فروق ذات

 .  المرحلة الدراسية لمتغير تعزى معلميهم نظر وجهة من اإلعاقة ذوي الطلبة دمج تواجه
للتحقتتتتتتتتتتتق من صحتتتتتتتتتتتة الفرضيتتتتتتتتتتتتة الثالثة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي 

(One Way Analysis of Variance)  في الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتعوبات التي تواجه دمج للفروق
الطلبتة ذوي اإلعتاقتة من وجهتة نظر معلميهم تعزى لمتغير المرحلة الدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتية، 

 (.2وذلك كما هو موضح في الجدول رقم )
 One Way Analysis of)( نتوووائج اختبوووار تحليووول التبووواين األحوووادي .دول رقم )

Variance)  إلعاقة من وجهة نظر في الصوووووووعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اللفروق
 .  معلميهم تعزى لمتغير المرحلة الدراسية

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 الداللة 
 اإلحصائية

 1.188 5.251 0.112 5.112 5 بين المجموعات
 1.825 80.492 92 داخل المجموعات

 - 82.494 99 المجموع
األساسية الدنيا نفس الشعور ونفس االتجاهات نحو صعوبات دمج ذوي اإلعاقة 

 في التعليم العادي خاصة في المرحلة األساسية. 
التي أظهرت عدم  Angelides & Aravi (8662)دراسة  نتائج مع النتيجة هذه اتفقت

وجود فروق في وجهات نظر المعلمين في مدارس التعليم العادي في إحدى 
المقاطعات الكندية نحو دمج المعاقين في التعليم العام تبعًا لمتغير المرحلة 

التي أظهرت Mcleskey & Walderon (8668 )الدراسية، واتفقت مع نتائج دراسة 
المدارس الخاصة في والية أريزونا نحو عدم وجود فروق في وجهات نظر معلمي 

 صعوبات دمج الطلبة المعاقين في مدارس التعليم العام تبعاً لمتغير نوع المدرسة.  
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( التي أظهرت عدم .866) Hadjikou.et.alاختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
وجود فروق في وجهات نظر المعلمين في المدارس العادية نحو دمج المعاقين 

 . ًا لمتغير نوع المدرسةتبع
 الفرضية الرابعة

في الصوووعوبات  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصوووائية عند مسوووتوى الداللة 
التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير سووووووووونوات 

 الخبرة في التعليم. 
للتحقتتتتتتتتتتق من صحتتتتتتتتتتتة الفرضيتتتتتتتتتتتة الرابعة استخدم اختبار تحليل التباين األحادي 

(One Way Analysis of Variance ) في الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتعوبات التي تواجه دمج للفروق
ضح في كما هو مو الطلبة ذوي اإلعاقة تعزى لمتغير سنوات الخبرة في التعليم، 

 (.9الجدول رقم )
 One Way Analysisالتبواين األحادي )( نتوائج اختبوار تحليول 8جودول رقم )

of Variance في الصوووووووعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة ( للفروق
 من وجهة نظر معلميهم تعزى لمتغير سنوات الخبرة في التعليم. 

تشتتتتتتتير المعطيات في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصتتتتتتتائية 
في الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتعوبتات التي تواجته دمج الطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلميهم 
تعزى لمتغير ستتتتتتتتتتتتتتتتتتنوات الخبرة في التعليم، حيتتث كتتانتتت وجهتتات نظر المعلمين 

وحيتث أن التداللتتة متقتاربتة بصتتتتتتتتتتتتتتتتتترف النظر عن ستتتتتتتتتتتتتتتتتتنوات خبرتهم في التعليم. 
ول فتانته يتم قب (1.12)وهي أكبر من مستتتتتتتتتتتتتتتتتتتوى التداللتة  (1.195)اإلحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتائيتة 

 الفرضية الصفرية الرابعة.  

مجموع  درجات الحرية مصدر التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

 الداللة 
 اإلحصائية

 1.182 .2.11 1.810 24..2 3 المجموعاتبين 
 1.428 41.1.4 .8 داخل المجموعات

 - 43.080 88 المجموع
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بات في الصعو توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
التي تواجه دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في التعليم العام من وجهة نظر معلميهم 

 تعزى لمتغير سنوات الخبرة في التعليم. 
التدريس  في خبرتهم سنوات اختالف وعلى الحكومية المدارس معلمي ان الباحثان يرى

تقاربت وجهات نظرهم نحو صعوبات عملية دمج المعاقين، وأنهم يشعرون بعدم 
قدرة المدارس العادية على التعامل مع المعاقين واحتياجاتهم، كما يالحظون عدم 
جاهزية مدارس التعليم العادي الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة لعدم توافر 

الضرورية للمعاقين في المدرسة، لذلك  والوسائلطيط واألدوات التصميم والتخ
  خبرتهم في التدريس. سنوات عن جاءت وجهات نظرهم متقاربة بصرف النظر

( التي أظهرت تقارب 5101النتيجة مع نتائج دراسة االسمري وآخرون ) هذه اتفقت
وجهات نظر المعلمين في مدارس التربية الخاصة في محافظة نابلس نحو دمج 
المعاقين في التعليم العادي تبعًا لمتغير سنوات الخبرة في التدريس، كما اتفقت 

( التي أظهرت وجود فروق في وجهات 5114مع نتائج دراسة الدببانة والحسن )
األردنية نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة تبعًا  اديةالع المدارس في المعلمين نظر

( 0994لمتغير سنوات الخبرة في التدريس، كما اتفقت مع نتائج دراسة عبد اهلل )
التي أظهرت عدم وجود فروق في اتجاهات المعلمين في المدارس األساسية في 

لتدريس، ا التعليم العام تعزى لمتغير الخبرة في في المعاقين دمج نحو محافظة نابلس
التي أظهرت عدم وجود  Angelides & Aravi (8662)كما اتفقت مع نتائج دراسة 

فروق في وجهات نظر المعلمين في مدارس التعليم العادي في إحدى المقاطعات 
الكندية نحو دمج المعاقين في التعليم العام تبعًا لمتغير الخبرة في التدريس، كما 

 فروق التي أظهرت عدم وجود Cheuk & Hatch (8662)اتفقت مع نتائج دراسة 

 دمج األطفال المعاقين تبعًا لمتغير الخبرة في نحو المعلمين نظر وجهات في

التي أشارت  Fisher & Thousand (8662)مع نتائج دراسة  اتفقت كما التدريس،
 إلى عدم وجود فروق في وجهات نظر اتجاهات معلمي المدارس العادية الثانوية
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 س والية تكساس نحو دمج المعاقين في التعليم العادي تبعاً لمتغير الخبرةفي مدار 

 التيMcleskey & Walderon (8668 )مع نتائج دراسة  اتفقت وأخيراً  التدريس، في

نا أريزو  والية في الخاصة المدارس معلمي نظر وجهات في فروق وجود عدم أظهرت
نوات عليم العام تبعًا لمتغير سنحو صعوبات دمج الطلبة المعاقين في مدارس الت

 الخبرة في التدريس. ولم تختلف هذه النتيجة مع نتائج أي من الدراسات السابقة.
 التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة باالتي: 
 على وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية توضيح سياساتها نحو عملية دمج

المعاقين في مدارس التعليم العادي، بحيث تعمل على توفير التسهيالت المادية 
والمعنوية داخل نظام المدارس والغرف الصفية لتالءم حاجات ذوي اإلعاقة، 

 ة. وضمان نجاح عملية الدمج ضمن المدارس الحكومي
 ضرورة االستفادة من العديد من التجارب الناجحة في المدارس الخاصة وفي

 مجتمعات أخرى في مجال دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في الصفوف العادية. 
 تضمين مناهج تخصصات التربية الخاصة تدريبات خاصة وأنشطة عملية

 . مدرسةتهدف إلى تأهيل المعلمين للتعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة داخل ال
 تضمين الخطط الدراسية لتأهيل المعلمين في الجامعات مواد متخصصة تهدف

 إلى تأهيل المعلمين وتطوير كفاياتهم لرعاية ذوي اإلعاقة في الصفوف العادية. 
 ضرورة تزويد المدارس العادية بغرف مصادر خاصة بذوي اإلعاقة بحيث

 ادية. يتعلمون فيها ما ال يستطيعون تعلمه في الغرف الع
 المصادر والمراجع العربية:

(.الفروق بين اتجاهات المعلمين في مدارس التربية الخاصة 5101األسمري، نداء، وآخرون) .0
 )مدارس الدمج( في محافظة نابلس، منشور على الموقع

http://news4arabic.blogspot.com 

(.الدمج إيجابياته وسلبياته وأهم الصعوبات التي تواجه، موقع أطفال 5112محمد)إسماعيل،  .5
  .www.gulfkids.comالخليج، 

http://news4arabic.blogspot.com/
http://www.gulfkids.com/
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(.مدى رضا أولياء األمور عن دمج أطفالهم ذوي 5105بعيرات، محمد، والزريقات، إبراهيم) .2
جلة مة وعالقته بجنسهم ومؤهلهم العلمي وعدد أفراد األسرة، الصعوبات التعليمية في المدارس العادي

 . 589-559(:2(، العدد )01، المجلد )اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
، المشكالت التي تواجه مديري المدارس نحو دمج المعاقين سمعيا  (. 5112بن حمد، إبراهيم) .8

 وزارة التربية والتعليم السعودية، الرياض، المملكة العربية السعودية. 
(. معوقات تحقيق أهداف دمج تالميذ العاقة الفكرية في المدرسة العادية من 5102حسنين، هالة) .2

 .29-0(:9( العدد )2المجلد ) . مجلة التربية الخاصة والتأهيل،وجهة نظر المعلمين
(. دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية 5114سهى)الدبابنة، خلود، والحسن،  .2

 .  08-0(:0(، عدد )2، مجلد )المجلة األردنية للعلوم التربويةمن وجهة نظر المعلمين، 
(.المسؤولية االجتماعية للجامعات الفلسطينية نحو دمج ذوي االحتياجات 5100دويكات، فخري) .2

 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.  ر،رسالة ماجستيالخاصة في المجتمع، 
، منشورات جامعة القدس 0، طرعاية ذوي الحاجات الخاصة(.5100الروسان، فاروق، وآخرون) .4

 المفتوحة، المكتبة الوطنية، عمان، األردن. 
(.المشكالت التي تواجه 5101العايد، واصف، عبد اهلل، جابر، عصفور، قيس، الثبيتي، عوض) .9

 (. 2العدد ) (،50، المجلد )مجلة أطفال الخليججات الخاصة في جامعة الطائف، الطلبة ذوي االحتيا
(. اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة مع اقرانهم في 5104عبد الفتاح، أريج) .01

 ، جامعة القدس المفتوحة. رام اهللرسالة ماجستير غير منشورةمدارس محافظة سلفيت الحكومية، 
(. اتجاهات معلمي المدارس األساسية ومديريها نحو دمج المعاقين في 0994عبد اهلل، عثمان) .00

اإلدارة التربوية، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، التعليم العام في محافظة نابلس، 
 نابلس، فلسطين.

األردنية، دراسة  (. التحديات التي تواجه الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة5102العدرة، إبراهيم) .05
 .5125-5102،:2(،ملحق82المجلد) دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية،ميدانية، 

(. دمج األطفال المعاقين في المملكة العربية السعودية في ضوء تجارب 5102العطار، محمد) .02
نسانيةبعض الدول األجنبية، تصور مقترح،   .004-40(:5، العدد )مجلة جامعة الباحة للعلوم اإل

(.دمج المعاقين حركيًا في المجتمع المحلي بيئيًا واجتماعيًا: دراسة حالة في 5112عواده، رنا) .08
، برنامج التخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستيرمحافظة نابلس، 

 نابلس، فلسطين. 
حتياجات الخاصة في (. واقع الخدمات التربوي المقدمة للطلبة من ذوي اال5112غانم، بتول) .02

المدراس الحكومية األساسية في مدينة جنين من وجهة نظر العاملين. مجلة جامعة ألقصى، 
 .599-522، المجلد التاسع عشر، العدد األول، سلسلة العلوم اإلنسانية
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، مركز الخليل للبحوث والدراسات، الصعوبات التي تواجه تطبيق الدمج(. 5119القرني، ناصر) .02
 العزيز آل سعود، الرياض.  جامعة عبد

الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة المعاقين من وجهة (. 5114وزارة التربية والتعليم العالي) .02
  رام اهلل، فلسطين. نظر العاملين في المدارس الحكومية األساسية في فلسطين،
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