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Abstract: 

The study aimed to measure the attitudes of public school principals 

towards integrating students with motor disabilities in Nablus 

governorate and to measure the differences in the attitudes of 

government school principals towards integrating students with 

mobility disabilities in Nablus Governorate according to the different 

variables (gender, educational level, experience), and the descriptive 

survey method was used, and it was The study population consisted of 

all school principals in Nablus governorate, totaling (267) principals. 

The questionnaire was randomly distributed to a sample of (167) 

principals in Nablus governorate, which was statistically analyzed. The 

study showed the presence of high positive attitudes among public 

school principals towards integrating students with motor disabilities in 

Nablus governorate, and the presence of apparent differences in the 

attitudes of government school principals towards integrating students 

with motor disabilities in Nablus governorate due to gender in favor of 

females, and the absence of differences due to educational level and 

experience Based on the results of the study, it recommends preparing 

schools in a way that contributes to educating all workers to better 

accept the idea of inclusion in order to be successful in an optimal 

manner, and the need to issue legislation by the competent authorities, 

which guarantees the principle of equal opportunities for the disabled to 

obtain education, and the necessity of holding courses And workshops 

for managers in the field of inclusion of the disabled and special 

methods of dealing with them. 
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الحركية في محافظة  اعاةةاتجاهات مديري المدارس الحكومية نحو دمج الطلبة ذوي اإل
 نابلس
 

 3روال اعبد الرحمن محمد سعيد الخراز 
 4مجدي حمد توفيق العطاري

 
 الملخص

 اعاةةهدفت الدراسة لقياس اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإل

الحركية في محافظة نابلس وةياس الفروق في اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج 

الحركية في محافظة نابلس باختالف المتغيرات )الجنس، المستوى  اعاةةالطالب ذوي اإل

التعليمي، الخبرة(، وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع 

( مدير ومديرة، تم 267مديري المدارس الحكومية في محافظة نابلس والبالغ اعددهم )

وتم استخدام استبانه كأداة  ،ر ومديرة( مدي167اختيار منهم اعينه اعشوائية ةوامها )

للدراسة، وبعد جمعها وتحليلها خرجت الدراسة بجملة من النتائج كان أهمها وجود اتجاهات 

الحركية في  اعاةةايجابية مرتفعة لدى مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإل

دارس الحكومية نحو محافظة نابلس، وتبين ووجود فروق ظاهرية في اتجاهات مدراء الم

، واعدم نا الحركية في محافظة نابلس تعزى للجنس لصالح اإل اعاةةدمج الطالب ذوي اإل

بناء اعلى النتائج التي تم التوصل اليها  وجود فروق تعزى للمستوى التعليمي، والخبرة،

خرجت الدراسة بمجمواعه من التوصيات كان أهمها تهيئة المدارس بما يسهم في العمل 

اعية جميع العاملين لقبول فكرة االدماج بصورة افضل ليتم نجاحها بالشكل األمثل، اعلى تو

وضرورة إصدار التشريعات من ةبل الجهات المختصة، التي تضمن للمعاةين مبدأ تكافؤ 

الفرص أمام المعاةين للحصول اعلى التعليم، وضرورة اعقد الدورات وورشات العمل 

 .ساليب الخاصة في التعامل معهمللمديرين في مجال دمج المعاةين واأل

 .الحركية اعاةةاتجاهات، مديري المدارس الحكومية، دمج الطلبة اإل: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة:

وةد استخدم البعض مصطلح التكامل  اعاةةيعتبر مفهوم دمج الطلبة ذوي اإل ً  (Integration)الحركية مفهوماً حديثا

ضرورة تعليم الطلبة المعاةين حركياً وتدريبهم وراعايتهم مع أةرانهم العاديين، مع  إلىللتعبير اعن اعملية الدمج، وهو يشير 

الحركية مع أةرانهم العاديين من  اعاةةوةد أصبحت اعملية دمج الطلبة ذوي اإل ،واختيار ما يناسبهم ،مرااعاة كل منهم

تقديم الخدمات  إلىير في جميع دول العالم، حي  أن غالبية الدول تميل تدريجياً الموضواعات التي تستحوذ اعلى اهتمام كب

 (.2000للطلبة المعاةين حركياً دون فصلهم في مجتمعات خاصة بهم )الخطيب، 

 الخدمة ةبل والتأهيل المهنية الكفايات بتوفير دمجتنظيم اعملية ال في همواشراك المعلمينتأهيل  فإن الدمج، جاهزية ولتحقيق

 ( وفي2010الصمادي، (العادية  المدرسة داخل االستفادة من المعاةين وتمكينهم الطلبة احتياجات تلبي ،وخاللها وأثناءها

 لتدريس جيد بشكل مستعدين غير أنهم يشعرون التخرج، حديثي العام التعلم معظم معلمي أن التربوي األدب يتناول ذلك

 ؛ (Futernick, 2007)فعال بشكل المدمجين المعاةين الطلبة سلوكيات بإدارة ال يقومون حي  المعاةين، الطلبة

(Sims, 2015) العناصر من الخاصة التربية معلمي أدوار إن بل العاديين، المعلمين أدوار اعلى وال تقف الجاهزية 

أن هناك ثالثة اتجاهات رئيسية نحو سياسة الدمج يمكن  إلى( 2005وتشير )يحيى،  (.2017 حمدي،(للدمج  المحققة

 إليها اعلى النحو التالي: شارةاإل

يجب أن يكون في مدارس خاصة  اعاةةيعتبرون أن تعليم األطفال ذوي اإل :يعارض بشدة فكرة الدمج االتجاه األول: .1

 البرامج التدريبية.بهم، ألنها أكثر فااعلية، وأمناً، وراحة لهم، ويحقق أكبر فائدة فيما يتعلق ب
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أثر في تعديل اتجاهات المجتمع والتخلص من اعزل يعتبرون أن الدمج له  :يؤيد بشدة فكرة الدمج االتجاه الثاني: .2

من الصفات السلبية التي ةد يكون أثر اعلى الطفل ذاته، و ،األطفال الذين برأيهم يسببون اعادة وصمة اعجز وةصور

 المدرسة أو المجتمع بشكل اعام. وطموحه، ودافعيته، أو اعلى األسرة أو

ضرورة اعدم تفضيل برنامج اعلى آخر، بل يرون أن هناك فئات يعتبرون أنه بال :المحايدة واالاعتدال االتجاه الثالث:  .3

 .ليس من السهل دمجها بل يفضل تقديم الخدمات الخاصة بها، من خالل مؤسسات خاصة

الشعور بالذنب واالحباط، ويسااعد في بتخليص من الويمكن تلخيص ايجابيات الدمج بأنه يسااعد أسر األفراد ذوي اإلاعاةة 

التقليل من التكلفة االةتصادية التي تنفق اعلى الفرد المعاق، ويساهم  إلىالتقليل من المشاكل النفسية واالجتمااعية، ويؤدي 

هم للعمل والتعامل مع اآلخرين في البيئة األةرب للمجتمع الكبير واألكثر تمثيالً له، في ااعداد الطالب ذوي اإلاعاةة ويؤهل

 (.2002وااعطاء فرصة للطفل المعاق ضمن البيئة التعليمية واالنفعالية )الخشرمي، 

فشل برامج الدمج مهما  إلىأما سلبيات الدمج فهي اعدم توفر معلمين مؤهلين ومدربين جيداً في المدارس العادية ةد يؤدي 

زيادة الهوة بين الطلبة المعاةين وطالب المدرسة بشكل خاص في التحصيل  إلىمما يؤدي تحققت له من امكانيات، 

األكاديمي والتأثيرات النفسية اعلى الطلبة المعاةين وغير المعاةين، ودمج األطفال المعاةين في المدارس العادية ةد يحرمهم 

لذي كان متوافراً في مراكز التربية الخاصة، كما يعمل الدمج اعلى زيادة الفجوة بين األطفال المعاةين من تفريد التعليم ا

 وطالب المدرسة خصوصاً إذا ااعتبر التحصيل التعليمي األكاديمي معياراً للنجاح.

ي مدارس التعليم العام، يؤسس لمرحلة جديدة في نظام تقديم الخدمات التربوية الخاصة ف اعاةةإن التوجه نحو دمج ذوي اإل

د من األاعباء الوظيفية لمدراء هذه يزمما يإحدا  تغيرات في أنظمة المدارس العادية  إلىاألمر الذي أدى وسيؤدي 

ً من التحدي للعديد من  المدارس سواء من الجانب االداري أو من الجانب التربوي والتعليمي، األمر الذي خلق نواعا

ويرى العديد من  ،م التعليم العام اعلى مستوى المعلمين والمشرفين التربويين والمدراءاالختصاصات العاملة في نظا

  (Hipp and Huffiman, 2000)الباحثين بأن المدير هو العنصر األساس ومفتاح النجاح لعملية الدمج 

ً في التأثير اعلى آراء واتجاهات المعلمين، بل وجد أن اتجاهات  وتلعب آراء واتجاهات مديري المدارس دوراً حاسما

 (Irvine et al.,2010)المديرين االيجابية هي العامل األساسي في نجاح وتطبيق سياسة الدمج لكافة الفئات الخاصة 

أن كالً من خبرات المعلمين، والتطور المهني لديهم،  إلىأشارت النتائج  (Walker,2012)وفي دراسة ةام بها ووكر 

ً في التأثير ايجابياً اعلى اتجاهاتهم، إال أنه مازالت هناك حاجة  وداعم المديرين لهم يلعب دوراً  المزيد من الفهم  إلىمهما

المعمق لكيفية تأثر العوامل اعليهم، ووجدت الدراسة أن داعم المديرين للمعلمين بجميع أشكاله )المعلوماتي، والعاطفي(، 

كان له دور مهماً في التأثير بشكل ايجابي اعلى اتجاهات ومن خالل التزويد باألدوات والوسائل الالزمة، والتطور المهني 

 المعلمين.

ودرجتها في رغبة المعلمين في اعمل التكيفات الالزمة، وثقتهم بأنفسهم من حي  ةدرتهم اعلى إدارة  اعاةةوتؤثر طبيعة اإل

ات الخاصة في الصفوف الصف بفااعلية، والعديد من المعلمين يرون بأنهم غير ةادرين اعلى تدريس الطلبة ذوي االحتياج

، وحول تأثير (Rayan,2009)والمدارس العادية، في الوةت الذي يقومون فيه بتعليم أاعداد كبيرة من الطلبة العاديين 

بدراسة بعنوان اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة ذوي اضطراب  (Cassady,2011)ةامت كاسدي  اعاةةطبيعة اإل

التوحد واالضطرابات السلوكية واالنفعالية، وبينت النتائج أن خصائص األطفال في هاتين الفئتين تؤثر في رغبة المعلمين 

ي صفوفهم من دمج في دمجهم في غرفة الصف، وأن المشاركين كانواً أكثر ةبوالً لدمج الطلبة ذوي اضطراب التوحد ف

 الطلبة ذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية.

وةد تترتب اعليه مشكالت متنواعة، فالمعلمون  ،ودمج األطفال المعاةين في المدارس العادية ينطوي اعلى تحديات اعديدة

س األطفال الذين ليس لهم خبرة مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ةد يترددون في المشاركة في الدمج، وةد يح

ً بالتوتر، وتتفاةم هذه المشكالت اعندما يتم تخفيض الموارد  العاديون وذووا االحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم أيضا

المالية والبشرية، إذ ةد تقل المسااعدة المقدمة لمعلمي األطفال المدمجين وتنخفض المسااعدة الخاصة المتوافرة لألطفال 

هذه التحديات والمشكالت يمكن التصدي لها والتغلب اعليها إذا أصبح معلم الصف العادي ذوي االحتياجات الخاصة، ولكن 

 (.146 :2018ماهراً وةادراً اعلى التعامل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة )الخطيب، الحديدي، 

ي الضفة الغربية ف (%48)من مجمل السكان موزاعون بنسبة  (%2.1)في فلسطين ما نسبته  اعاةةويشكل األفراد ذوي اإل

الحركة  إاعاةةوشكلت  ،2017اعام في ةطاع غزة استنادا لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  (%52)و

الحركة واستخدام  إاعاةةحي  بلغ اعدد األفراد ذوي  اعاةةمن اإلاعاةات بين األفراد ذوي اإل اعلىواستخدام األيدي النسبة األ

)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  اعاةةمن االفراد ذوي اإل (%51)ويشكلون ما نسبته  (47,109)األيدي 
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الحركية  اعاةةلذا جاءت الدراسة الحالية لتبح  في اتجاهات مديري المدارس الحكومية نحو دمج الطلبة ذوي اإل (،2019

 في محافظة نابلس. 

 

 مشكلة الدراسة: 

يلعب المديرون دوراً ةيادياً ودااعماً ال غنى اعنه إلنجاح برامج الدمج الشامل، من خالل تذليل العقبات التي ةد تحول دون 

حدو  التغيير المطلوب، اعن طريق ااعادة تنظيم اليوم الدراسي اعلى نحو يسمح بتوفير الوةت الكافي للتخطيط والتعاون 

أن اتجاهات المديرين سلبية بالمجمل أو غير  إلىوتشير اعدة دراسات  (Ross-Hill,2009)بين أاعضاء الكوادر العاملة 

محددة االتجاه، وأن اعوامل التدريب والخبرة السابقة في مجال التربية الخاصة من أهم العوامل التي ترتبط باتجاهات 

ن يزيد من احتمالية تعاون ، والداعم الكافي المقدم من المديري(Cindy,2003,Irvin et al.,2010)إيجابية نحو الدمج 

المعلمين العاديين مع معلمي التربية الخاصة لحل المشكالت في الصفوف الدامجة، لذا فإن مشكلة الدراسة تتمثل بأنه ال 

توجد دراسات سابقة ومعرفة واضحة بوجهات نظر المديرين العاملين نحو الدمج، بالرغم من التوجه العالمي والسعي 

 لتعليم لتطبيق سياسة التعليم الدامج.المتواصل إلدارات ا

الفكرية في مدارسهم هو أحد  اعاةةوأن اتجاهات مدراء المدارس العامة وتقبلهم لفكرة الدمج ولوجود تالميذ من ذوي اإل

( اعلى أن 2004أهم المعايير الالزمة لنجاح البرنامج وتعميمه اعلى مدارس أخرى. كما أكدت نتائج دراسة الخشرمي )

أن االتجاهات السلبية نحو األطفال ذوي  إلىوالمدراء هم أكثر المساهمين في داعم برامج الدمج، كما أشارت المعلمين 

االحتياجات الخاصة تشكل النسبة األكبر بين معوةات نجاح الدمج، واعلية تتحدد مشكلة الدراسة الدراسة في بيان اتجاهات 

 ركياً في المدارس العادية.مديري المدارس في محافظة نابلس حول دمج المعاةين ح

 

 أسئلة الدراسة: 

 اعن التساؤالت التالية:  جابةاإل إلىتسعى الدراسة 

 الحركية في محافظة نابلس؟ اعاةةاتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإل ما  -

الحركية في محافظة نابلس  اعاةةهل توجد فروق في اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإل -

 باختالف المتغيرات )الجنس، المستوى التعليمي، الخبرة(؟

 

 أهمية الدراسة:

تأتي أهمية الدراسة من أهمية فهم وجهات نظر المديرين في المدارس العادية الذين سيشرفون ويعلمون الطلبة ذوي 

االحتياجات الخاصة، وفهم العوامل والمتغيرات التي ترتبط وتؤثر في وجهات نظرهم سلباً أو ايجاباً، وتزويد القائمين اعلى 

عة حول هذا األمر فعدم تقدير وجهات النظر هذه أو فهمها بالشكل المالئم العملية التربوية وصناع القرار بتغذية راج

والصحيح ربما يؤثر سلباً اعلى نجاح اعملية الدمج برمتها أو فشلها، إذ أن وجهات نظر المديرين واتجاهاتهم السلبية أو 

ية، وأداء المؤسسات التربوية ونجاحها االيجابية من العوامل األساسية التي تؤثر بطريقة مباشرة اعلى نواعية العملية التعليم

في التعامل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، وتفيد نتائج البح  كالً من مديري المدارس والمعلمين وأولياء األمور في 

 وجهات نظرهم في ةضية الدمج وتفعيل تجربة الدمج مدينة نابلس، ويمكن تلخيصها بالنقاط اآلتية: إلىالتعرف 

نتائج البح  في تواعية مديري المدارس والمعلمين وأولياء األمور بأهمية دمج ذوي الحاجات الخاصة بمدارس تسهم  -

 التعليم األساسي العادية.

 تسااعد متخذي القرار التربوي بشأن دمج ذوي الحاجات الخاصة بالمدارس العادية. -

صة في مدارس أبنائهم العاديين كما تفيد أولياء أمور تفيد نتائج الدراسة أولياء األمور في تقبل دمج ذوي الحاجات الخا -

 ذوي الحاجات الخاصة في تقبل دمج أبنائهم في المدارس العادية.

 توفير بيانات اعن نتائج تجربة دمج ذوي الحاجات الخاصة لمخططي المناهج الدراسية والمسؤولين اعن إدارة التعليم. -

 

 

 



ATTITUDES OF GOVERNMENT SCHOOL PRINCIPALS TOWARDS INTEGRATING 

STUDENTS WITH PHYSICAL DISABILITIES IN NABLUS  GOVERNORATE 
  

 

 212   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

 أهداف الدراسة:

 التالية:  األهدافتحقيق  إلىتسعى الدراسة 

 .الحركية في محافظة نابلس اعاةةاتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإلةياس  -

الحركية في محافظة نابلس  اعاةةفروق في اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإلةياس ال -

 .باختالف المتغيرات )الجنس، المستوى التعليمي، الخبرة(

 

 مصطلحات الدراسة:

هو احدا  نوع من التفااعل بين األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديين الدمج التعليمي أو التربوي: 

ً موحداً يهدف   إلىتحديداً في المدرسة النظامية، حي  يتلقى األطفال ذوو االحتياجات الخاصة واألطفال العاديون منهاجا

تعليم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة الجزء األكبر من برامجهم األكاديمية واالجتمااعية في الفصول العادية )العزيز، 

2005.)  

 التعريف االجرائي:

بأنهم أولئك الذين يعانون من إاعاةات جسدية أو حسية أو مشاكل صحية تتعارض مع دوام التعليم،  المعاةين حركياً:

 (2000خدمات تربوية وطبية ونفسية وتدريب وتجهيزات خاصة )اعبيد،  إلىكانوا لحاجة ولدرجة أنه ربما 

 التعريف االجرائي

حالة من نقص الكفاءة أو انخفاض مستوى الوظائف الحركية لألطراف أو العظام أو العضالت أو النظام  اإلاعاةة الحركية:

 (.2000أحد أاعضائه )الروسان, فقد القدرة اعلى تحريك الجسم أو إلىالعصبي للجسم مما يؤدي 

 التعريف االجرائي

هي تقييمات أو مشااعر وجدانية أو استعدادات نفسية أو أفكار معرفية متعلمة يحملها الفرد وتتجسد اعلى شكل االتجاهات: 

وتعرف إجرائياً بأنها:  (Sze,2006:54)استجابات سالبة أو موجبة نحو موضوع معين، أو شخص ما، أو رموز معينة 

االستجابات التي يعبر اعنها مدراء المدارس العادية حسب المقياس المستخدم في هذه الدراسة والتي تعبر اعن انطبااعاتهم 

  الفكرية في المدارس العامة. اعاةةوأفكارهم حول دمج ذوي اإل

 التعريف االجرائي

ً لسياسات مرسومة، ومشفواعة باللوائح مدراء المدارس: يعرف المدير بأنه الجهة المخولة  بتنفيذ الخطط والبرامج، وفقا

والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم اعبر إدارة التعليم بما يتمشى مع التوجيهات العامة للدول )اللخاوي، 

 اء الدراسة.(، وتعرف إجرائياً بأنهم هم األشخاص المعينين بوظيفة إدارة المدرسة خالل فترة اجر2008:11

 

 الدراسات السابقة:

  :من أهم الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية ما يلي

 ( دراسة هدفت 2019أجرى ةطناني )الكشف اعن اتجاهات مديري ومعلمي مدارس وكالة الغو  نحو دمج الطلبة  إلى

ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية، واعالةته ببعض المتغيرات وهي: طبيعة العمل، ومتغير التخصص، 

لخاصة من العاملين في ( مديراً ومعلماً اعادياً ومعلماً للتربية ا102وطبيعة المدرسة، ومتغير الخبرة وبلغت اعينة الدراسة )

المدارس لتحقيق أهداف الدراسة، تم تطوير مقياس لتقدير االتجاهات والتحقق من صدةه وثباته، ومن ثم تطبيقه اعلى جميع 

أن اتجاهات المديرين والمعلمين كانت متوسطة بغض النظر اعن المتغيرات المختلفة  إلىأفراد العينة، وأشارت النتائج 

متغير وجود أو اعدم وجود مركز مساندة التعليم في المدرسة  إلىاسة وهي: طبيعة العمل، باإلضافة التي بحثت فيها الدر

التي يعمل بها المعلم أو المدير، وكذلك تأثير متغير اعدد سنوات الخبرة للمعلمين والمديرين اعلى اتجاهاتهم نحو الدمج مع 

مي التربية الخاصة، إذ كانت اتجاهاتهم مرتفعة في حين كان وجود فروق ذي داللة في االتجاهات بين المعلمين لصالح معل

 اتجاهات المعلمين العاديين متوسطة.
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 ( دراسة هدفت للتعرف 2018وأجرى الحبيب )اتجاهات اإلداريين والمعلمين نحو دمج الطلبة الصم في المدارس  إلى

( من اإلداريين والمعلمين تمثل مجتمع الدراسة كامالً، وتم 129العادية في دولة الكويت وتكونت اعينة الدراسة من )

فعالي، والبيئة ( فقرة موزاعة اعلى أربعة مجاالت: )االجتمااعي، واألكاديمي، واالن38تطبيق االستبانة المكونة من )

األكاديمية(، واستخدم المنهج الوصفي المسحي، وأظهرت النتائج وجود اتجاه إيجابي نحو الدمج، ووجود ةنااعة أكبر لدى 

والعينة الكلية تعزى الختالف الدرجة األكاديمية  نا في أهمية الدمج، واعدم وجود فروق بين اعينتي الذكور واإل نا اإل

الحاصالت اعلى دراسات اعليا في المجال األكاديمي، واعدم وجود فروق بين اعينيتي الذكور  لصالح نا اعدا فرق لدى اإل

تعزى لسنوات الخبرة، وبإجراء تحليل التباين األحادي لم تجد فروةا دالة بينهم في اتجاههم نحو أهمية الدمج،  نا واإل

 وتوصي الدراسة بالسعي نحو دمج الطلبة الصم في مدارس التعليم العام.

 اتجاهات وآراء المدرسين واإلداريين في التعليم العام نحو دمج  إلى( دراسة هدفت للتعرف 2016جرى السويطي )أ

( معلماً وإدارياً، واستخدمت الدراسة استبانة 110األطفال غير العاديين في المدارس االبتدائية تكونت اعينة الدراسة من )

أن أكثر اإلاعاةات ةبوالً في المدارس العامة هي  إلىتوصلت الدراسة  ( فقرة موزاعة اعلى ثالثة أبعاد، وةد26اشتملت )

اإلاعاةات الخفيفة والبسيطة، وأن اتجاهات المعلمين نحو الدمج بشكل اعام كانت ايجابية وأنه ال توجد فروق تعزى للنوع 

تعزى لسنوات الخبرة حي   اعدم وجود فروق إلىاالجتمااعي المعلم أو االداري فيما يتعلق بالدمج، كذلك أشارت النتائج 

 تبين أنه كلما ازدادت سنوات الخبرة زادت اعملية التقبل.

 ( دراسة هدفت 2015كما أجرى بطاينة والرويلي )التعرف اعلى اتجاهات المعلمين نحو دمج األطفال المعاةين  إلى

اسة من جميع معلمي ومعلمات حركيا في المدارس الحكومية في شمال المملكة العربية السعودية، حي  تكون مجتمع الدر

( معلما 7721( معلما ومعلمة منهم )14531المرحلة االبتدائية في شمال المملكة العربية السعودية والبالغ اعددهم )

( معلما ومعلمة، 768( معلمة، حسب إحصاءات وزارة التربية السعودية، في حين تكونت اعينة الدراسة من )6810و)

راسة، وأظهرت النتائج أن اتجاهات المعلمين نحو دمج األطفال المعاةين حركيا في %( من مجتمع الد5.3بنسبة )

 المدرسة العادية كانت إيجابية.

 ( دراسة للتعرف اعلى اتجاهات مديري ومعلمي المدارس نحو الدمج التربوي لذوي 2009أجرى القريوتي ومحمود )

( معلماً حي  أظهرت 183( مديراً و)47( مستجيباً )230ة )االحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم العام، تكونت العين

النتائج اعدم وجود فروق ذات داللة إحصائياً بين اتجاهات المدراء والمعلمين اعلى جميع محاور األداة واعدم وجود فروق 

جاهات المعلمين ذات داللة احصائياً في االتجاهات بين المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير سنوات الخبرة، في حين كانت ات

 الذين يعملون مع ذوي االحتياجات الخاصة أفضل من المعلمين الذين ال يعملون مع ذوي االحتياجات الخاصة.

 ( بدراسة هدفت 2005وةام أبو اسحاق )التعرف اعلى اتجاهات معلمي المدارس االبتدائية نحو دمج المعاةين حركياً  إلى

معرفة أثر كل  إلىلعملية الدمج، وةد تضمنت الدراسة تساؤالت وفروضاً تهدف في المدارس العادية، ومعرفة مدى تقبلهم 

من المستوى التعليمي والتخصص والحالة االجتمااعية والجنس والعمر لدى معلمي المدارس االبتدائية اعلى اعملية الدمج، 

( معلم 100يلي لعينة اعددها )ومدى مالءمة المنهاج لألطفال المعاةين حركياً، حي  تم استخدام المنهج الوصفي التحل

( معلمة من معلمي المدارس االبتدائية في محافظة خان يونس مع االستعانة 50( معلماً و)50) إلىومعلمة مقسمين 

وجود فروق ذات داللة  إلى( فقرة تشمل جميع ما تهدف إليه الدراسة. وةد توصلت الدراسة 23باستبانة مكونة من )

ً في المدارس العادية، يعزى احصائية التجاهات معلمي ال متغير السن  إلىمدارس االبتدائية نحو دمج المعاةين حركيا

متغير الجنس،  إلىلصالح كبار السن، ولم توجد فروق ذات داللة احصائية التجاهات معلمي المدارس االبتدائية تعزى 

متغير الحالة االجتمااعية لصالح  ىإلووجدت فروق ذات داللة احصائية التجاهات معلمي المدارس االبتدائية تعزى 

 المتزوجين.

 ( دراسة هدفت للتعرف 2005وأجرى حبايب، واعبد هللا )اتجاهات مديري المدارس والمعلمين نحو دمج الطلبة  إلى

ً للتعليم العام، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المدارس  ً في المدارس العادية ضمنا المعاةين حركياً، وسمعياً، وبصريا

( مدارس، تدرس المرحلة األساسية فقط، وبلغ اعدد المعلمين فيها 106اسية في محافظة نابلس، والبالغ اعددها )األس

ً ومعلمة، و)1251) %( من مجتمع الدراسة، حي  اشتملت 20( مدير ومديرة. أما اعينة الدراسة فشملت )106( معلما

ً ومعلمة و)248اعلى ) ( استبانة، واستخدم 227الستبانة استرجع الباح  )( مديراً ومديرة، وبعد تطبيق ا22( معلما

الباح  في جمع البيانات استبانة مكونة من ثالثة أبعاد )النفسي، واالجتمااعي، واألكاديمي( وأظهرت النتائج وجود 

الحركية في المرتبة  اعاةةاتجاهات ايجابية نواعاً ما نحو دمج المعاةين حركياً، وسمعياً وبصرياً في التعليم العام، وجاءت اإل
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األولى من حي  أولوية الدمج، ثم السمعية، ثم البصرية، كما أظهرت اعدم وجود فروق في االتجاهات تعزى لمتغير 

 الجنس، والوظيفة والخبرة والتخصص واالةامة والمؤهل العلمي.

 ( دراسة هدفت للتعرف اعلى اتجاهات معلمي الصفوف الثالثة األولى2010وأجرى الصمادي )  نحو دمج الطلبة

المعاةين مع الطلبة العاديين في مدينة اعراعر, ومن أجل ذلك تم توزيع استبيان يقيس اتجاهات المعلمين نحو دمج الطلبة 

المعاةين مع الطلبة العاديين، وةد اشتمل االستبيان اعلى ثالثة أبعاد )النفسي واالجتمااعي واألكاديمي( وتكون مجتمع 

وجود اتجاهات  إلىين يدرسون الصفوف الثالثة األولى في مدينة اعراعر، وتوصلت الدراسة الدراسة من المعلمين الذ

إيجابية لدى المعلمين نحو الدمج، وأوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات للتعرف اعلى اتجاهات الدمج تشمل القطاع 

 اإلداري والمعلمين كل حسب تخصصه.

 

 جنبية الدراسات األ

 دراسة بريزنر (Praisner, 2003)  ركزت اعلى اتجاهات مدراء المدارس االبتدائية نحو الدمج التربوي واعالةتها

ببعض المتغيرات كالتدريب والخبرة وتحديد المكان التربوي المالئم، وأظهرت النتائج أن واحداً من بين كل خمس مدراء 

تجاهاتها، كما أظهرت الدراسة أن الخبرات االيجابية %( أظهروا اتجاهات ايجابية بينما الغالبية لم تكن متأكدة من ا20)

في التعامل مع التالميذ المعوةين واالطالع اعلى مفاهيم وتطبيقات التربية الخاصة كان لها أثر واضح في تكوين االتجاهات 

ً لفئات  ، وخلصت اعاةةاإلااليجابية نحو الدمج، أما االختالف بين اتجاهات المدراء كان حول تحديد المكان التربوي وفقا

ضرورة العمل اعلى تزويد المدراء بالخبرات والمواةف االيجابية لدمج الفئات المختلفة من المعوةين  إلىالدراسة 

 وتزويدهم بالتدريب الالزم.

التعرف اعلى المناخ االداري  إلى Salisbury and McGregor( 2002وسعت دراسة سازبوري ومكروجر ) -

( مدارس، وأظهرت نتائجها أن 5ي تطبق الدمج الشامل في الواليات المتحدة األمريكية شملت )في المدارس االبتدائية الت

هناك أنماط إدارية ثابتة في مؤشرات المناخ االداري في المدارس المشمولة في الدراسة، وأن هناك مدى واسع من 

 الشاملة. االستراتيجيات االدارية التي يستخدمها المدراء في توسيع إطار اعملية الدمج

( مدارس ثانوية للتعرف 4( منها مدارس ابتدائية و)4دراسة تقييمية لثمانية مدارس ) (Idol,2000)وأجرت ايدول  -

اعلى مجاالت االتفاق ومجاالت االختالف في تطبيقات هذه المدارس للدمج الشامل، ومن بين األهداف التي سعت هذه 

تحقيقها التعرف اعلى طبيعة االتجاهات التي يحملها العاملون في هذه المدارس نحو بعضهم البعض ونحو  إلىالدراسة 

التعاون فيما بينهم ونحو التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ونحو اعملية الدمج، وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة المتعلقة 

ادوا بأنهم يؤيدون بشدة اعملية الدمج وأن اتجاهاتهم نحو التالميذ باتجاهات المدراء هي أن مدراء المدارس االبتدائية أف

 ذوي االحتياجات الخاصة كانت مشجعة ودااعمة وأيدوا داعمهم لعمليات التنسيق والتعاون مع المعلمين.

بينت انطبااعات مدراء المدارس  (Daane, Mary and Dine ,2000)وفي دراسة ةامت بها داني وماري وديان  -

االبتدائية والمعلمين حول الجهود التعاونية المبذولة في برامج الدمج والتي شملت مدراء المدارس ومعلمي التعليم العام 

ومعلمي التربية الخاصة العاملون في مدارس ابتدائية طبقت الدمج لمدة اعامين في ألباما بالواليات المتحدة األمريكية، وبلغ 

( مديراً وخلصت هذه الدراسة 15( معلم تربية خاصة و)42( معلم اعادي و)324اعدد المعلمين المشاركين في الدراسة )

 النتائج من أهمها أنه يعتبر المدراء والمعلمون بأن الدمج الشامل هو حق من حقوق التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة. إلى

 

 :التعقيب اعلى الدراسات السابقة

الكشف اعن اتجاهات  إلى( دراسة هدفت 2019تتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات كدراسة أجرى ةطناني )

مديري ومعلمي مدارس وكالة الغو  نحو دمج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية، واعالةته ببعض 

( التي 2018ومتغير الخبرة، ودراسة الحبيب ) المتغيرات وهي: طبيعة العمل، ومتغير التخصص، وطبيعة المدرسة،

( 2016اتجاهات اإلداريين والمعلمين نحو دمج الطلبة الصم في المدارس العادية ودراسة السويطي ) إلىهدفت للتعرف 

رس اتجاهات وآراء المدرسين واإلداريين في التعليم العام نحو دمج األطفال غير العاديين في المدا إلىالتي هدفت للتعرف 

( التي هدفت للتعرف اعلى اتجاهات مديري ومعلمي المدارس نحو الدمج 2009االبتدائية، ودراسة القريوتي ومحمود )

( التيهدفت 2005التربوي لذوي االحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم العام، وتتشابه مع دراسة حبايب، واعبد هللا )

و دمج الطلبة المعاةين حركياً، وسمعياً، وبصرياً في المدارس العادية، اتجاهات مديري المدارس والمعلمين نح إلىللتعرف 
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وتختلف اعن الدراسة الدراسات السابقة بكونها ركزت اعلى ةياساتجاهات مديري المدارس الحكومية نحو دمج الطلبة ذوي 

تركيزها  إلى، باإلضافة الحركية في محافظة نابلس، لذا فهي تختلف من حي  مكان اجراء الدراسة مدينة نابلس اعاةةاإل

 اعلى فئة المعاةين حركياً.

 

 الطريقة واإلجراءات

تقوم هذه الدراسة اعلى استخدام المنهج الوصفي المسحي، وةد استخدم هذا المنهج لمالئمته لموضوع  منهجية الدراسة:

 الحركية في محافظة نابلس.  اعاةةالدراسة المتعلق بقياس اتجاهات مديري المدارس الحكومية نحو دمج الطلبة ذوي اإل

 .( مدير ومديرة267والبالغ اعددهم )مديري المدارس في محافظة نابلس  تكون مجتمع الدراسة من جميع مجتمع الدراسة:

( مدير ومديرة في محافظة نابلس، 167توزيع االستبانة بطريقة اعشوائية اعلى اعينة مكونة من )تم  الدراسة: اعينة

 يع أفراد اعينة الدراسة حسب الخصائص العامةتوز والجدول التالي يبين

  (: توزيع أفراد اعينة الدراسة حسب الخصائص العامة1جدول رةم )

 النسبة المئوية % العدد فئات المتغير المتغير

 الجنس
 47.9 80 ذكر

 52.1 87 انثى

 المستوى التعليمي

 70.7 118 يكالوريوس

 23.4 39 ماجستير

 6.0 10 دكتوراة

 الخبرة

 12.6 21 سنوات 5من  أةل

 45.5 76 سنوات 5-10

 41.9 70 سنوات فاكثر 10

%( مقابل 52.1بنسبة تمثيل ) نا من افراد الدراسة من اإل اعلى( بأن النسبة النسبة األ1يتضح من بيانات الجدول رةم )

من حملة درجة البكالوريوس  اعلى%(، وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي نجد أن النسبة األ47.9بلغت ) نا نسبة تمثيل لإل

من  اعلىن النسبة األأ%(. ومن حي  الخبرة نجد 6.0نسبة لحملة درجة الدكتوراة والبالغة ) أدنى%( فيما كانت 70.7)

 %(.12.6سنوات البالغة ) 5من  أةلالخبرة  نسبة تمثيل لذوي أدنى%( و45.5سنوات والبالغة ) 10-5ذوي الخبرة 

 

 أداة الدراسة:

( الحبيب 2019األدب النظري والدراسات السابقة ةطناني ) إلىتم تطوير أداة )مقياس( التربية األخالةية بالرجوع 

( هذا وةد تكون مقياس 2005حبايب، واعبد هللا )( 2009ي ومحمود )( ودراسة القريوت2016( السويطي )2018)

 الدراسة من جزأين:

 التعليمي، الخبرة(. )الجنس، المستوىيتضمن المعلومات الديمغرافية، والمكونة من:  الجزء االول:

( فقرة، وجميعها يتعلق باتجاهات مديري المدارس 21والذي يتضمن أسئلة الدراسة والمكونة من ) الجزء الثاني:

في محافظة نابلس، وتم تصميم األداة اعلى غرار  في المدارس العادية الحركية اعاةةالحكومية نحو دمج الطلبة ذوي اإل

 مقياس ليكرت الخماسي. 
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( الخماسي وحددت بخمس إجابات حسبت أوزانها رةمياً Likertوةد صنفت إجابات فقرات االستبيان وفقا لمقياس ليكرت )

 اعلى النحو اآلتي:

 درجات 5 اوافق بشدة

 درجات 4 اوافق

 درجات 3 محايد

 درجة 2 ااعارض

 درجة 1 ااعارض بشدة

ولتفسير المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد اعينة الدراسة اعلى كل فقرة من فقرات المقياس؛ تم استخدام المعيار 

 اإلحصائي اآلتي:

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي

 منخفضة 2.33من  أةل – 1.00من 

 متوسطة 3.66من  أةل – 2.34من 

 مرتفعة  5.00 – 3.67من 

  

حي  تم حساب طول الفئة من خالل ةسمة 
أكبر ةيمة−أصغر ةيمة

اعدد الفئات
  =

1−5

3
=1.33 

 

 صدق أداة الدراسة:

أاعضاء الهيئة التدريسية، وذلك إلبداء آرائهم في صدق المضمون ومن اعدد من تم اعرض المقياس اعلى  صدق المحتوى:

%( لبيان صالحية الفقرة، وبناء اعلى آراء المحكمين تم تعديل 80تم ااعتماد معيار ) ثم تم اةتراح التعديالت المناسبة، وةد

بعض الفقرات من ناحية الصياغة لزيادة وضوحها، وااعتبر الباحثة آراء المحكمين وتعديالتهم داللة اعلى صدق محتوى 

 أداة الدراسة مما يشير للصدق الظاهري لألداة.

 

 ثبات أداة الدراسة:

( لالتساق الداخلي بصيغته النهائية الكلية، وبلغ Cronbach Alphaمعامل الثبات، طبقاً لكرونباخ ألفا ) جرى استخراج

( وهي نسبة ثبات اعالية ألغراض التحليل اإلحصائي والبح  0.958ةيمة معامل الثبات لكافة فقرات أداة الدراسة )الفا= 

 العلمي.

 

 متغيرات الدراسة: 

 د من المتغيرات:اشتملت الدراسة اعلى العدي

 . )الجنس، المستوى التعليمي، الخبرة( المتغيرات الشخصية والوظيفية لمديري المدارس أوالً: المتغيرات المستقلة وتشمل:

 .الحركية في محافظة نابلس  اعاةةثانياً: المتغير التابع: اتجاهات مديري المدارس الحكومية نحو دمج الطلبة ذوي اإل

 

 المستخدمة: المعالجات اإلحصائية

 SPSS Statistical) اعلى أسئلة الدراسة، واختبار صحة فرضياتها، تم استخدام الرزمة اإلحصائية جابةبغرض اإل 

Package For Social Sciences: في التحليل، من خالل استخدام األساليب اإلحصائية البسيطة باالاعتماد اعلى )

واالنحرافات المعيارية، والحتبار الفروق في االتجاهات تم استخدام  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

 اختبار )ت( للعينات المستقلة، وتحليل التباين االحادي. واستخدم معامل الفا كرونباخ الختبار ثبات اداة الدراسة.
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 النتائج:

 الحركية في محافظة نابلس؟ اعاةةاإل نتائج السؤال االول: ما اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي 2جدول رةم )

 الحركية في محافظة نابلس اعاةةاإل

 المصدر الرةم
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

 الرتبة
درجة 

 الموافقة

1 
إجراء  إلىالحركية في المدارس  اعاةةاإل يحتاج دمج ذوي

 تعديالت اعلى البناء المدرسي والملحقات.
3.63 1.31 17 

متوسط

 ة

2 
توفر  إلىالحركية في المدارس  اعاةةيحتاج دمج ذوي اإل

 وساائل مسااعدة تسااعدهم اعلى التحرك بسهولة.
 مرتفعة 11 1.30 3.68

3 
تواعية أةرانهم من  إلىالحركية  اعاةةيحتاج دمج ذوي اإل

 األسوياء بضرورة تقبلهم لحالتهم.
3.59 1.38 18 

متوسط

 ة

4 
تفهم ااعاةتهم من ةبل  إلىالحركية  اعاةةيحتاج دمج ذوي اإل

 أةرناهم األسوياء.
 مرتفعة 6 1.37 3.81

5 
تهيئة بيئة مناسبة تتناسب مع  إلىأرى أن اعملية الدمج بحاجة 

 الحركية اعاةةطبيعة الطلبة ذوي اإل
3.63 1.43 16 

متوسط

 ة

6 
 إلىأرى أن دمج المعاةين حركياً في المدارس العادية سيؤدي 

 زيادة ةدراتهم التحصيلية.
3.56 1.40 20 

متوسط

 ة

 مرتفعة 8 1.26 3.79 أاعارض بشدة دمج المعاةين حركياً في المدارس العادية. 7

8 
 العاديين.دمج المعاةين حركياً سيؤثر سلباً اعلى أداء المعلمين 

3.66 1.37 14 
متوسط

 ة

9 
المعاةين حركياً غير ةادرين اعلى التعلم لهذا ال أاعتقد أن 

 دمجهم في المدارس العادية سيكون ذا فائدة.
 مرتفعة 10 1.31 3.69

10 
 إلىارى أن دمج المعاةين حركياً في المدارس العادية سيؤدي 

 تحسين اتجاهات المعلمين والطلبة العاديين نحوهم.
 مرتفعة 12 1.28 3.68

11 
أرى أن دمج المعاةين حركياً في المدارس العادية سيؤثر سلباً 

 اعلى سلوك وأداء الطلبة العاديين.
3.55 1.38 21 

متوسط

 ة

12 

ً في المدارس العادية سيؤثر  أرى أن دمج المعاةين حركيا

بشكل ايجابي اعلى نمو ةدراتهم اللغوية وةدراتهم اعلى 

 اآلخرين.التواصل مع 

 مرتفعة 9 1.38 3.71

13 
ً في صفوف خاصة ضمن  أفضل دمج الطلبة المعاةين حركيا

 المدرسة العادية.
3.65 1.39 15 

متوسط

 ة

 مرتفعة 2 1.26 3.98 الحركية االلتحاق بالمدارس العادية. اعاةةمن حق الطلبة ذو اإل 14

15 
تكوين اعالةات  إلىان دمج الطلبة المعاةين حركيا سيؤدب 

 ايجابية بينهم وبين الطلبة العاديين.
 مرتفعة 4 1.28 3.88

16 
الحركية ببناء ملحق بالمدرسة  اعاةةأفضل ادماج الطلبة ذو اإل

 العادية.
 مرتفعة 1 1.25 4.01

17 
ان دمج الطلبة المعاةين حركياً في المدارس العادية سيزيد من 

 معلومات وخبرة المعلمين العاديين.
3.66 1.42 13 

متوسط

 ة
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18 
مشكالت سلوكية  إلىان دمج الطلبة المعاةين حركياً سيؤدي 

 بينهم وبين الطلبة العاديين.
 مرتفعة 5 1.39 3.88

19 
ً في المدارس  أرى أن الدافع نحو دمج الطلبة المعاةين حركيا

 العادية هو دافع انساني وليس تربوي.
 مرتفعة 7 1.37 3.81

20 
برامج الدمج جاء بفضل الحوافز المالية المقدمة إن زيادة 

 للمدراء وليس لقنااعتهم بجدواها.
 مرتفعة 3 1.25 3.93

21 
 إلىإن دمج الطلبة المعاةين حركياً في المدارس العادية بحاجة 

 ترتيبات وتجهيزات خاصة ةبل تعميمها اعلى جميع المدارس.
3.57 1.49 19 

متوسط

 ة

 مرتفعة --- 1.00 3.88 الدرجة الكلية

( وجود درجة مرتفعة من اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي 2يالحظ من بيانات الجدول رةم )

(، وتراوحت 1.00( بانحراف معياري )3.88الحركية في محافظة نابلس، حي  بلغ المتوسط الحسابي الكلي ) اعاةةاإل

( فقرة جاءت بدرجة 12(، واعلى مستوى فقرات مقياس االتجاهات نجد ان )4.01-3.55المتوسطات الحسابية بين )

 ى الفقرات:درجات الموافقة اعل أاعلى( فقرات جاءت بدرجة متوسطة، وجاءت 9مرتفعة و)

( التي تنص اعلى "أفضل ادماج الطلبة ذو اإلاعاةة الحركية ببناء ملحق 16في الترتيب االولى جاءت الفقرة رةم ) -

 (.1.26( وبانحراف معياري )3.98بالمدرسة العادية" بمتوسط حسابي )

كية االلتحاق بالمدارس ( التي تنص اعلى " من حق الطلبة ذو اإلاعاةة الحر14في الترتيب الثاني جاءت الفقرة رةم ) -

 (.1.25( وبانحراف معياري )4.01العادية" بمتوسط حسابي )

( التي تنص اعلى "إن زيادة برامج الدمج جاء بفضل الحوافز المالية المقدمة 20في الترتيب الثال  جاءت الفقرة رةم ) -

 (.1.25( وبانحراف معياري )3.93للمدراء وليس لقنااعتهم بجدواها" بمتوسط حسابي )

 درجات الموافقة فكانت اعلى الفقرات: أدنىأما  -

( التي تنص اعلى "أرى أن دمج المعاةين حركياً في المدارس العادية سيؤثر 11في الترتيب االخير جاءت الفقرة رةم ) -

 (.1.38( وبانحراف معياري )3.55سلباً اعلى سلوك وأداء الطلبة العاديين" بمتوسط حسابي )

ً في المدارس العادية 6في الترتيب ةبل االخير جاءت الفقرة رةم ) - ( التي تنص اعلى " أرى أن دمج المعاةين حركيا

 (.1.40( وبانحراف معياري )3.56زيادة ةدراتهم التحصيلية" بمتوسط حسابي ) إلىسيؤدي 

ج الطالب ذوي اإلاعاةة الحركية في نتائج السؤال الثاني: هل توجد فروق في اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دم -

 محافظة نابلس باختالف المتغيرات )الجنس، المستوى التعليمي، الخبرة(؟

 

 . الفروق في االتجاهات تبعاً للجنس1

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي 3جدول رةم )

 الحركية في محافظة نابلس تبعاً للجنس اعاةةاإل

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ةيمة )ت( 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

الداللة 

 االحصائية

 1.06 3.67 80 ذكور

 0.93 3.78 87 إنا  0.473 165 0.719

 1.00 3.73 167 الكلي

وجود فروق ظاهرية في اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي  إلىتشير المتوسطات الحسابية 

( مقابل متوسط حسابي للذكور 3.78بمتوسط حسابي ) نا الحركية في محافظة نابلس تعزى للجنس لصالح اإل اعاةةاإل

وجود فروق جوهرية دالة (. والختبار داللة الفروق تم استخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة والتي تثبت اعدم 3.67)

 (.0.473( وبداللة احصائية )0.719( حي  بلغت ةيمة )ت( المحسوبة )0.05احصائيا اعند مستوى داللة )

 

 . الفروق في االتجاهات تبعاً لمستوى التحصيل التعليمي2
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نحو دمج الطالب ذوي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مدراء المدارس الحكومية 4جدول رةم )

 الحركية في محافظة نابلس تبعاً لمستوى التعليمي اعاةةاإل

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى التحصيل التعليمي

 1.04 3.65 118 بكالوريوس

 0.77 3.96 39 ماجستير

 1.23 3.73 10 دكتوراه

 1.00 3.73 167 الكلي

وجود فروق ظاهرية في اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي  إلىتشير المتوسطات الحسابية 

( ثم الدكتوراة 3.96الحركية في محافظة نابلس تعزى للمستوى التعليمي لصالح الماجستير بمتوسط حسابي ) اعاةةاإل

بمتوسط حسابي ( فيما جاء متوسط اتجاهات حملة درجة البكالوريوس في الدرجة االخيرة 3.73متوسط حسابي )

 (. والختبار داللة الفروق في االتجاهات بين المستويات التعليمية تم استخدام تحليل التباين االحادي:3.65)

 (: نتائج تحليل التباين االحادي االختبار داللة الفروق في االتجاهات بين المستويات التعليمية الثال 5جدول رةم )

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

ةيمة )ف( 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.243 1.429 1.409 2 2.817 بين المجمواعات

   0.986 164 161.728 داخل المجمواعات

    166 164.546 الكلي

 (.α≤0.05* الفروق ذات داللة إحصائية اعند مستوى ) 

( في اتجاهات α≤0.05ذات داللة إحصائية اعند مستوى ) يتضح من نتائج تحليل التباين االحادي اعدم وجود فروق 

الحركية في محافظة نابلس تعزى للمستوى التعليمي، إذ بلغت  اعاةةمدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإل

 (.0.243( والداللة االحصائية لها )1.429ةيمة )ف( المحسوبة )

 

 . الفروق في االتجاهات تبعاً للخبرة3

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي 6رةم )جدول 

 الحركية في محافظة نابلس تبعاً للخبرة اعاةةاإل

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة

 0.99 4.15 21 سنوات 5من  أةل

 1.01 3.67 76 سنوات 5-10

 0.97 3.68 70 فاكثر سنوات 10

 1.00 3.73 167 الكلي

وجود فروق ظاهرية في اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي  إلىتشير المتوسطات الحسابية 

( ثم فئة الخبرة 4.15سنوات بمتوسط حسابي ) 5من  أةلالحركية في محافظة نابلس تعزى للخبرة لصالح الفئة  اعاةةاإل

سنوات في الدرجة االخيرة  10-5( فيما جاء متوسط اتجاهات ذوي الخبرة 683سنوات فاكثر بمتوسط حسابي ). 10

 (. والختبار داللة الفروق في االتجاهات بين فئات الخبرة تم استخدام تحليل التباين االحادي:3.67بمتوسط حسابي )

 (: نتائج تحليل التباين االحادي االختبار داللة الفروق في االتجاهات بين فئات الخبرة الثال 7ةم )جدول ر

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

ةيمة )ف( 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.126 2.101 2.055 2 4.110 بين المجمواعات

   0.978 164 160.436 داخل المجمواعات

    166 164.546 الكلي
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 (.α≤0.05* الفروق ذات داللة إحصائية اعند مستوى ) 

( في اتجاهات مدراء α≤0.05يتضح من نتائج تحليل التباين االحادي اعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية اعند مستوى )

الحركية في محافظة نابلس تعزى للخبرة، إذ بلغت ةيمة )ف( المحسوبة  اعاةةالمدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإل

 (.0.126( والداللة االحصائية لها )1.422.101)

 

 مناةشة النتائج والتوصيات: 

الحركية في  اعاةةمناةشة النتائج المتعلقة بالسؤال االول: ما اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإل

 محافظة نابلس؟

الحركية في  اعاةةبينت الدراسة وجود اتجاهات ايجابية مرتفعة لدى مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإل

(، حي  4.01-3.55وتراوحت المتوسطات الحسابية بين ) (3.88محافظة نابلس، حي  بلغ المتوسط الحسابي الكلي )

 اعاةةالحركية ببناء ملحق بالمدرسة العادية ومن حق الطلبة ذو اإل اعاةةدماج الطلبة ذو اإليفضل معظم مدراء المدارس أ

الحركية االلتحاق بالمدارس العادية، وإن زيادة برامج الدمج جاء بفضل الحوافز المالية المقدمة للمدراء وليس لقنااعتهم 

ركياً في المدارس العادية سيؤثر سلباً اعلى سلوك وأداء درجات الموافقة فكانت اعلى أن دمج المعاةين ح أدنىبجدواها، أما 

ً في المدارس العادية سيؤدي  أن  إلىزيادة ةدراتهم التحصيلية، مما يشير  إلىالطلبة العاديين، وأن دمج المعاةين حركيا

ً كبيراً في مجال ت غيير وتعديل اتجاهات المدراء نحو الدمج هي اتجاهات إيجابية، وأن برامج الدمج ةد حققت نجاحا

اتجاهات المدراء نحو الطلبة ذو االاعاةات الحركية ونحو ادماجهم في المداس وأنهم ةادرون اعلى لعب دور مهم في نجاح 

بطاينة والرويلي ال ، وهذا يتفق مع نتائج دراسةهذه البرامج وتتفق هذه النتيجة مع الغالبية العظمى من الدراسات السابقة

 أن اتجاهات المعلمين نحو دمج األطفال المعاةين حركيا في المدرسة العادية كانت إيجابية أظهرت النتائجحي  ( 2015)

أن مدراء المدارس االبتدائية يؤيدون  إلىوالتي اشارت  (Idol,2000)ايدول ، (Praisner, 2003)دراسة بريزنر و

، وهذا يختلف مع نتائج دراسة مشجعةبشدة اعملية الدمج وأن اتجاهاتهم نحو التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة كانت 

 . كانت متوسطة نحو الدمج ( أن اتجاهات المديرين2019ةطناني )

مناةشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل توجد فروق في اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي 

 الحركية في محافظة نابلس باختالف المتغيرات )الجنس، المستوى التعليمي، الخبرة(؟ اعاةةاإل

وجود فروق ظاهرية في اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي  إلىتشير المتوسطات الحسابية 

وجود فروق ظاهرية  إلىة ، وتشير المتوسطات الحسابينا الحركية في محافظة نابلس تعزى للجنس لصالح اإل اعاةةاإل

الحركية في محافظة نابلس تعزى للمستوى  اعاةةفي اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإل

فيما جاء متوسط اتجاهات حملة درجة البكالوريوس في الدرجة االخيرة، ويتضح  الدكتوراهالتعليمي لصالح الماجستير ثم 

ادي اعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج من نتائج تحليل التباين االح

وجود فروق  إلىالحركية في محافظة نابلس تعزى للمستوى التعليمي، تشير المتوسطات الحسابية  اعاةةالطالب ذوي اإل

ة في محافظة نابلس تعزى للخبرة الحركي اعاةةظاهرية في اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإل

سنوات فاكثر، يتضح من نتائج تحليل التباين  10( ثم فئة الخبرة 4.15سنوات بمتوسط حسابي ) 5من  أةللصالح الفئة 

 اعاةةاالحادي اعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات مدراء المدارس الحكومية نحو دمج الطالب ذوي اإل

الدرجة التي تتمتع مدراء المدارس من سمات وكفاءات  إلىبلس تعزى للخبرة، ويعزى ذلك الحركية في محافظة نا

واهتمامات واستعدادات للعمل واتقان التفوق والترةي في مجاالت اعملهم وتحما مسؤوليتهم، حي  يؤكد اعلى جميع القيم 

اةين وخاصة إذا كان المعاةين يتمتعون بكامل والمعايير االجتمااعية والدينية في نابلس، اعلى التعامل الجيد مع هؤالء المع

القوى العقلية وةادرين اعلى التعلم واالنتاج حي  يدرك المدراء داخل المجتمع الفلسطيني أن من حق هؤالء المعاةين أن 

هم أن ينالوا الراعاية والتعليم كما يناله غيرهم من األسوياء اعلى أساس العدل والمساواة وتكافؤ الفرص مع اعلمهم وايمان

 ،اعاةةالمعاق ال يختلف اعن غيره من األسوياء في جميع النواحي بل يختلف اعنهم فقط من الناحية التي يقع فيها العجز واإل

اعدم وجود فروق  إلىوالتي اشارات ( 2005حبايب، واعبد هللا )ودراسة ( 2016السويطي ) وهذا يتفق مع نتائج دراسة

 والوظيفة والخبرة والتخصص واالةامة والمؤهل العلمي.في االتجاهات تعزى لمتغير الجنس، 
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 التوصيات:

 بناء اعلى نتائج الدراسة فإنها توصي بما يلي:

تهيئة المدارس بما يسهم في العمل اعلى تواعية جميع العاملين لقبول فكرة االدماج بصورة افضل ليتم نجاحها بالشكل  -

 األمثل.

 تكوين وبناء اتجاهاتهم تجاه الطفال غير العاديين.تهيئة األطفال العاديين ومسااعدتهم اعلى  -

 التدرج في تطبيق االندماج بصورة مبسطة، من مرحلة رياض األطفال وتنتقل بالتتابع. -

العمل اعلى توفير العوامل األخرى المرتبطة باالتجاهات االيجابية الالزمة للدمج الناجح، ومنها التأهيل ةبل الخدمة،  -

ااعية للطلبة ذوي االحتياجات لزيادة ةبولهم من المعلمين والطلبة العاديين، وزيادة خبرات وتحسين المهارات االجتم

 حركياً. المعاةينالمعلمين، وتكييف المناهج، والتطور المهني الفعال، وداعم المديرين لدمج 

ألطفال والكبار ضرورة إصدار التشريعات من ةبل الجهات المختصة، التي تضمن للمعاةين مبدأ تكافؤ الفرص أمام ا -

 المعاةين للحصول اعلى التعليم األساسي والثانوي والجامعي المقدم بقدر االمكان في اجواء متكاملة.

 ضرورة اعقد الدورات وورشات العمل للمديرين في مجال دمج المعاةين واألساليب الخاصة في التعامل معهم. -

 

 المراجع:

 المراجع العربية:

اتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية نحو دمج المعاق في المدارس العادية في محافظة  (.2005أبو اسحاق، سامي اعوض )

 خان يونس، مؤتمر كلية التربية، جامعة اليرموك، اربد، األردن.

الحركية في المدارس  اعاةة(. اتجاهات المعلمين نحو دمج األطفال ذوي اإل2015بطاينة، أسامة والرويلي، مدهللا )

 11المملكة العربية السعودية، المجلة األردنية في العلوم التربوية، الجامعة األردنية،  الحكومية في شمال

(2 ،)2015 ،145-168 . 

 03/12/2019 ،اعاةةاإل ذوي لألشخاص العالمي اليوم ( بمناسبة2019الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )

والمعلمين نحو دمج المعاةين في الصفوف العادية، أطفال (. اتجاهات المدراء 2005حبايب، اعلي، اعبد هللا، اعثمان )

 .15/5/2005-1الخليج ذوي االحتياجات الخاصة، مؤتمر التربية الخاصة، اعمان، الجامعة األردنية، 

(. اتجاهات اإلداريين والمعلمين نحو دمج الطلبة الصم في المدارس العادية في دولة 2018الحبيب، أحمد اعبد العزيز )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، المفرق، األردن. الكويت، 

(. مستوى فااعلية تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في المدارس العادية في مدينة تبوك من 2017حمدي، ابراهيم )

 وجهة نظر المعلمين. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحسين بن طالل، معان، االردن.

دراسة مسحية لبرامج الدمج في :( دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية2004)الخشرمي، سحر 

(، 163) 2المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم التربوية والدراسات االسالمية، 

793-842. 

 .26-12(، 32) 5(. من هم المعوةون؟، مجلة الطفولة. 2000الخطيب، جمال )

(، اعمان: دار الفكر ناشرون 7(. مناهج واساليب تدريس في التربية الخاصة. ط)2018الخطيب، جمال والحديدي، منى )

 وموزاعون. 

 (. سيكولوجية األطفال غير العاديين. اعمان: دار الفكر.2000الروسان، فاروق )

عليم العام نحو إدماج األطفال غير العاديين اتجاهات وآراء المدرسين واإلداريين في الت (.2016السويطي، اعبد الناصر )

في المدارس االبتدائية العادية في منطقة الخليل، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية، 

 132-114(، 25جامعة بابل، العدد )

الثة األولى مع الطلبة (. اتجاهات المعلمين حول دمج الطلبة المعاةين في الصفوف الث2010الصمادي، اعلي محمد )

 .804-785(، 2) 18العاديين في محافظة اعراعر. مجلة الجامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية، 

 (. تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، اعمان: دار الصفاء للنشر.2000اعبيد، ماجدة )

 دار الثقافة للنشر والتوزيع.( إرشاد ذوي الحاجات الخاصة، اعمان: 2005العزيز، سعيد اعبدالعزيز )
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( اتجاهات المديرين و المعلمين نحو الدمج التربوي لذوي االحتياجات الخاصة 2009القريوتي، إبراهيم، محمود، السيد )

 .46-24(، 1) 3في مدارس التعليم العام بسلطنة اعمان، مجلة الدراسات التربوية والنفسية، 

علمين والمديرين في مدارس وكالة الغو  نحو دمج الطلبة ذوي االحتياجات (. اتجاهات الم2019ةطناني، هيام جميل )

-47(، 5) 34الخاصة في المدارس العادية واعالةتها ببعض المتغيرات، مجلة مؤتة للبحو  والدراسات، 

80 . 

إلبداع (. دور مديري المدارس االاعدادية بوكالة الغو  الدولية بمحافظات غزة في تنمية ا2008اللخاوي، محمد )

 الجمااعي لدى معلميهم وسبل تطويره، رسالة ماجستير غير منشور، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين.

 ( البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات الخاصة، اعمان: دار المسيرة.2005يحيى، خولة أحمد )
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