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الُميداة والنَّعمِة الُمسداة والسِّراِج الُمنير سيِِّد الخمِؽ ُمعمِّـ البشريِّة محمٌد صمَّى اهلل  إلى الرَّحمةِ 

 عميو وسمَّـ .

يِِّة والكرامِة واإلباء.  إلى شيداء وأسرى الُحرَّ

 إلى مف كمَّمُو اهلل بالييبِة والوقار .... إلى مف أحمُؿ اسًمُو بُكؿِّ فخٍر والدي الغالي .

 النَّاِس بُصحبتي إلى مف أوصاني اهلل ببرِّىا والدتي الحبيبة . إلى أحؽِّ 

 إلى رفيؽ دربي إلى مف ساندني ودعمني وأحاطني بالحناِف والرِّعاية زوجي الغالي .

لى كؿِّ األىِؿ واألصدقاء  إلى أبنائي األعزَّاء ..... وا 

 عزَّ وجؿ أف يكوف خالصًا لوجيو إليكـ جميعًا ُأىدي ثمرة ىذا الُجيِد الُمتواضع الَّذي أسأُؿ اهلل

 الكريـ .
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 :وصحبو أجمعيف أمَّا بعد وعمى آلوالحمُد هلل عمى توفيقِو والصَّبلة والسَّبلـ عمى خيِر األناـِ محمٍد   

الستاذ الدكتور حسني  فبل يسعني إالَّ أف أردَّ الفضؿ إلى أىمو فأتقدَّـ بعظيـ الشُّكر والعرفاف مف

الَّذي عكس طيب أصمو وكـر أخبلقو بكؿِّ معاني العمـ والُخمِؽ والذَّوِؽ الرَّفيع ، فأعطاني مف  عوض

فمنصائحِو السَّديدة الُمبدعة أكبر األثر في إتماـ ىذا ًا وقتو وشرفُت بالعمِؿ معو فكاف ناصحًا أمين

العمؿ داعيًة اهلل أف يجعَؿ مجيوده في خدمِة الباحثيف في ميزاف حسناتو ، فمؾ مني أستاذي الفاضؿ 

كبار .  تحية إجبلٍؿ وا 

 ................ كما أتقدـ بوافر التقدير واالحتراـ إلى األساتذة األفاضؿ في لجنة المناقشة: كؿ مف

ثرائيا بمبلحظاتيـ  .................و  عمى ما قدموه مف جيود طيبة في قراءة ىذه الرسالة، وا 

 القيمة، فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء. 
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 ممخص
ذوي ونروا نحو دمج مرشدي مدارس األاتجاىات معممي و إلى التعرؼ ىدفت الدراسة 

 بيفالفروؽ معرفة ، و ضافية في الصفوؼ العادية بعد تطبيؽ منحى التعميـ الجامعاالحتياجات اإل

 المؤىؿ، الخبرة سنوات، التخصص، العمؿ مكاف، الجنس) متغيراتلتبعًا اتجاىاتيـ متوسطات 

، ئيةعشواعينة عمى  الدراسة ياسطبؽ مقإذ  ،التحميميالوصفي استخدمت الدراسة المنيج و  (العممي

أظيرت النتائج و  .خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ االونروا مدارس ومرشدي معممي( مف 232ضمت )

ونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ اتجاىات معممي و مرشدي مدارس األأف 

ؿ كك لبلتجاىاتإذ بمغ المتوسط الحسابي ، ت ايجابيةكان العادية بعد تطبيؽ منحى التعميـ الجامع

بمتوسط حسابي بمغ  االجتماعي البعد( وجاءت أبعاد مقياس االتجاىات عمى التوالي: 3.75)

 االكاديمي البعد( واتجاه ايجابي، 3.70بمتوسط حسابي بمغ ) النفسي البعد( واتجاه ايجابي، 3.89)

 بيف اً إحصائي دالة فروؽ وجود عدـ إلى النتائج وأشارت( واتجاه ايجابي. 3.70بمتوسط حسابي بمغ )

 في االضافية االحتياجات ذوي دمج نحو ونروااأل مدارس ومرشدي معممي اتجاىات متوسطات

 التخصصو  العمؿ مكافو  الجنستبعًا لمتغيرات  الجامع التعميـ منحى تطبيؽ بعد العادية الصفوؼ

 اتتياجحاال ذوي تشجيعب الدراسة توصي النتائج، عمى وبناءً ، العممي المؤىؿ و الخبرة سنوات و

 .المدرسية جافالمّ  وفي المدرسية ذاعةاإل في ومشاركتيـ تعزيزييـ خبلؿ مف ضافيةاإل

 االحتياجات ذوي ،، الدمجونرواال  مدارس ومرشدي معممي، االتجاىات الكممات المفتاحية:

 .ضافيةاإل
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Abstract 

 

The study aimed to identify the trends of teachers and counselors UNRWA schools 

towards integrating people with additional needs in regular classrooms after an 

application-oriented inclusive education, And knowledge of the differences between the 

averages of their attitudes depending on the variables: gender, workplace, specialty, 

years of experience, scientific qualification. The study used the descriptive analytical 

approach, as applied scale study on a random sample included 232 teachers and 

counselors UNRWA schools. The results showed that the trends of teachers and 

counselors UNRWA schools towards integrating people with additional requirements in 

regular classes after an application-oriented inclusive education was positive, reaching 

the arithmetic mean of the trends as a whole (3.75) came the dimensions of scale trends 

respectively: the social dimension of an arithmetic mean was (3.89) and the direction 

positive, the psychological dimension of an arithmetic mean was (3.70) and the positive 

trend, the academic dimension of an arithmetic mean was (3.70) and the positive trend. 

The results indicated that there is no statistically significant differences between the 

mean trends of teachers and counselors UNRWA schools towards integrating people 

with additional needs in regular classrooms after an application-oriented inclusive 

education according to the variables of sex, workplace, specialty, years of experience, 

scientific qualification. Based on the results, the study recommends encouraging people 

with special Alajtaajat through reinforcement and their participation in school radio and 

in school committees.  

Key words: Trends, teachers and counselors UNRWA schools, integration, people 

with additional needs. 
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 الفصل الول

 خمفية الدراسة ومشكمتيا
 

 المقدمة  1.1

 األمـ، وتتقدـ الحضارات تزدىر خبللو فمف الحياة، جوىر ىو التعميـ أف فيو شؾ ال مما

 ىذا، زماننا في الحاصؿ المعموماتي واإلنفجار التكنولوجي التقدـ مدى في التعميـ أىمية ونرى

 وضبط التعميـ إنجاح في أىمية مف لو لما التربوي باإلرشاد وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط التعميـفإّف وكذلؾ 

 .رهمسا

 المتعمميف مف نوعية تخريج ينبغي فإنو العصر، متطمبات تمبية مف فعبلً  التعميـ يتمكف ولكي

 وتوفير المناسب التعميمي المناخ بتوفير إال ذلؾ يتـ وال باستمرار، أنفسيـ تنمية عمى القادريف

 المينية التنمية وتعد المتقدمة، الدوؿ إليو تسعى ما وىذا داعميف، ومرشديف مؤىميف، معمميف

 التدريسي األداء تطوير في بالغة أىمية مف ليا لما وذلؾ التعميـ، تحسيف أساسيات مف لممعمـ

 الناقة،) ناجح مجتمع خمؽ إلى يؤدي مما ليـ البلزمة لمميارات طمبةال جميع تعمـ وتطوير لممعمـ،

2012.) 

 تمبية في كبيراً  مامااىت تولي أنيا يجد الحاضر الوقت في التعميمية السياسات في اظروالنّ 

 دوف وجود شروط مسبقة التعميمية العممية مف ميـ جزء ىـ ذيفالّ الطمبة  لجميع الفردية الفروؽ

 أو الجامع التعميـ نموذج و لذلؾ فإفّ  نفسو المجتمع في معاً  يتعمموا أف يمكنيـ بحيث ،ىـختيار إل

 ال وبالتالي التعميـ، نظاـ في دمجيـ يجب الذيف األطفاؿ الختيار مسبقة شروط توجد ال الدمج

 الفرص في والمساواة التعميـ، في حقيـ بةالطم جميع فيعطي الشأف، ىذا في تمييز أي يوجد
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 اإلنسانية الحقوؽ ميثاؽ في المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية أيضا أقرتو وىذا والمعاممة، والمشاركة،

 (.2008 واخروف، الصباح)( اإلعاقة لذوي

 ذوي الطمبة تعريؼ في محصوراً  مضى فيما كاف الذي الجامع، التعميـ مفيوـ ظيروبيذا 

 فرص عمى يحصموا أف ينبغي األطفاؿ جميع أف فكرة نحو اآلف تطور لكنو الخاصة، االحتياجات

 أو جتماعية،اإل أو الثقافية، خمفياتيـ عف النظر بغض العاـ، التعميـ مدارس في متكافئة تعميمية

 (.2004 أوبريتي،) والطاقات القدرات في اختبلفيـ

 عمى والممارسات المفيـو حيث مف الجامع بالتعميـ األخيرة السنوات في االىتماـ تزايد وقد

 والمتقدمة، النامية الدوؿ في التعميمية لمعممية اإلصبلح عمميات يمثؿ الجامع التعميـ أف اعتبار

 عممية الجامع والتعميـ االستبعاد،و  والتيميش اإلقصاء مصادر مع لمتعامؿ أساسية وكاستراتيجية

 تقدـ أماكف إلى التعمـ مراكز وسائر المدارس تحويؿ غايتيا المتعمميف، جميع بيف التنوع تدعـ

 وتوفير االجتماعية والعدالة المساواة تحقيؽ إلى الحثيث سعييا وكذلؾ كافة، األطفاؿ إلى خدماتيا

 وظروفيـ العقمية وقدراتيـ الثقافية خمفياتيـ فع النظر بغض األطفاؿ لجميع عالية جودة ذو تعميـ

 (.2013 وجمعة، مؤنس) يعيشونيا التي والنفسية والصحية واالجتماعية االقتصادية

التعميـ الجامع تغييرًا كبيرًا عمى مستوى السياسات والممارسات واألبنية  منحى ويتطمب

ت التي تمبي احتياجاتيـ، وىذا التغيير والموارد لمترحيب بفئات الطمبة جميعيـ، وتوفير كؿ المتطمبا

ألنو سينعكس عمى جميع مدخبلت العممية التعميمية وعناصرىا؛ البشرية والمادية ،ليس بالييف

والمعنوية، ويؤثر عمى عممياتيا وأنشطتيا لتحقيؽ االىداؼ والتوصؿ إلى النتاجات، كما أف تعقيد 

النظرية إلى التخطيط، ومشكمة التطبيؽ في مواجية األنظمة التعميمية يمثؿ تحديًا عند االنتقاؿ مف 

لذلؾ ال بد مف وجود إطار لفيـ تطبيؽ  (, 2014Loreman, Forlin & Sharmaي)الواقع االجتماع

 التعميـ الجامع.
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 وزارة) (1994) العاـ منذ الجامع التعميـ منحى الفمسطينية والتعميـ التربية وزارة تبنت لذلؾ

 والخطط البرامج كفاية عدـ مع الجامع التعميـ إلى الحاجة ونبعت ،(2015 ي،العال والتعميـ التربية

 التعديبلت مف العديد إجراء يستمـز مما العادييف الطمبة وتعميـ تربية في الموجودة واالستراتيجيات

. االحتياجات اإلضافية ذوي الطمبة لفئة المحددة األىداؼ إلى الوصوؿ في تساعد التي المناسبة

 التعميمية والوسائؿ المتبعة التدريس وطرائؽ الموجودة المناىج في تعديبلً  التعديبلت ىذه وتشمؿ

 الخاصة كاألجيزة اإلعاقة ذوي مف الفئات لبعض مخصصة أجيزة تقديـ إلى باإلضافة الموجودة

 كوافحة) وغيرىا السمع وضعاؼ لمصـ المخصصة السمعية واألدوات لممكفوفيف الخاصة بريؿ بمغة

 الطمبة، مف الفئة ىذه عزؿ عمى القائمة التربوية الممارسات مف عقود وبعد ،(2003 العزيز، وعبد

، بعد يوماً  يتزايد بشكؿ الدمج سياسة مع تتعامؿ العالـ دوؿ أصبحت  مبادئ مع تنسجـ فيي يـو

 الدمج نحو والتوجو األفراد، بيف الفرص وتساوي لمجميع والتعميـ االجتماعية والعدالة اإلنساف حقوؽ

 عف النظر بغض الطمبة جميع احتياجات تمبية باستطاعتيا التي الفعالة المدرسة نحو توجو ىو

 (.2015 ،الحديدي و الخطيب) بينيـ الفردية الفروؽ

 وتطوره، الموضوع ىذا لبحث ودولياً  واقميمياً  محمياً  والندوات المؤتمرات مف العديد عقدت وقد

 في عقد الذي الدولي المؤتمر الجامع؛ التعميـ نحو االنطبلؽ ةنقط يعد والذي المؤتمرات ىذه أىـ

 بإطار المؤتمر وخرج دولية منظمة( 25)و دولة( 92) وحضره( 1994) اإلسبانيةعاـ سميمنكا مدينة

 والحاجة دقيقًا، وصفاً  الجامعة المدارس طبيعة وتصؼ الجامع، التعميـ منحى تتبني ووثيقة عمؿ

 أو العقمية أو الصحية ظروفيـ عف النظر بغض األطفاؿ، كؿ اتاحتياج مع لتكيفيا الماسة

 أف بضرورة األممية تاالقرار  وأوصت الظروؼ، مف غيرىا أو المغوية أو العاطفية أو االجتماعية

 ,UNESCO)إمكانياتيـ أقصى إلى يصموا" كي الفرصة األطفاؿ يمنح تعميماً  لرعاياىا الدوؿ توفر

2005.) 
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 محاور أربعة خبلؿ مف( 2010/2011) العاـ منذ التعميـ عممية بإصبلح( األونروا) قامت كما

 لتعميـوا المدارس وتمكيف تطويرالمعمميفو  الطمبة وتقييـ المنياج الجامع، التعميـ: وىي رئيسة

 الخطة في وتطويرىا السياسة ىذه تبني في األونروا اوستمرت( 2012 األونروا،) والتقني الميني

 لجميع وجامع عالية جودة ذي تعميـ خدمة تزويد إلى تيدؼ والتي( 2016/2021) اإلستراتيجية

 مدارسيا في الجامع التعميـ بتبني قامت ذلؾ ولتحقيؽ( أ2013 األونروا،) البلجئيف فمسطيف أطفاؿ

 (.ب 2013األونروا،( )م2013) العاـ في عمييا األونروا وافقت والتي استراتيجي، كمنحى

 إلى تحتاج الجامع التعميـ برامج فييا تنفذ التي المدارس أفّ  ماسبؽترى الباحثة مف خبلؿ و 

 تحقيقيا وأساليب األىداؼ ىذه معرفة خبلؿ مف أىدافيا، تحقيؽ عمى قادريف ومرشديف معمميف

 إلى يتوقؼ البرامج مف النوع ىذا نجاح ألف البرامج، ىذه تجاه المدرسة في العامميف ومسؤوليات

 دوراً  يمعب أف بوسعو المدرسي واالرشاد البرامج، فعالية ومدى المرشديف و المعمميف عمى كبير حد

 اتخذت وقد ضافيةاإل االحتياجات ذوي لفئات المقدمة الخدمات مف التحسيف في وميماً  أساسياً 

 الحاصؿ التغير عمى الدراسة ىذه ركزت لذلؾ ،ليا منحاً  الجامع التعميـ مف الدولية الغوث وكالة

 في العادية الصفوؼ في االضافية االحتياجات ذوي دمج نحو والمرشديف معمميفال نظر لوجيات

 .مدارسيا في الجامع التعميـ لبرنامج تطبيقيـ بعد الدولية الغوث وكالة مدارس
 

  مشكمة الدراسة وأسئمتيا 2.1

و مف واقع عممي كمعممة في مدارس وكالة الغوث الدولية ونتيجة لعممي تحت اطار المنحى 

مع في المدارس و نتيجة لمتعامؿ مع عدد مف الطمبة ذوي االحتياجات المختمفة وصعوبة الجا

التعامؿ مع الطمبة ذوي االحتياجات االضافية فقد نبعت الرغبة لدي لبياف أىمية ىذا البرنامج 

 تحقيؽ في ىاماً  دوراً  والمرشديف المعمميف اتجاىات تمعبحيث  واتجاىات المعمميف والمرشديف نحوه
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 أو النجاح ليذا الرئيسي العنصر ىو البشري العنصر يعتبر حيث واستمراره المنحى ىذا جاحن

 عممية في ودوره البرنامج ىذا نحو ايجابيةأو  سمبية امّ إ اتجاىات دائماً  ىناؾ كانت وقد الفشؿ،

 اً ميم أمراً  يعتبر الدراسة مجتمع والمرشديف المعمميف اتجاىات عمى التعرؼ فإف بالتالي و الدمج

 .تطويره و البرنامج إلنجاح

 فقد المطموب؛ المستوى دوف زالت ال أنيا الفمسطينية الوطنية التعميـ نتاجات مؤشرات تبيف

 االمية نسبة بمغت حيث ،اماً (15) سف فوؽ ىـ لمف( 2018) العاـ في( %2.8) األمية معدؿ بمغ

 جياز( )26000) حوالي اي  االناث بيف( %4.3( )الؼ 20.2) حوالي يأ (%1.3) الذكور لدى

 (.2019 الفمسطيني، المركزي اإلحصاء

           حوالي (2017/2018) الدراسي العاـ في األساسي التعميـ مرحمة في التسرب نسبة وبمغت

 األساسي التعميـ مرحمة في الرسوب ومعدالت االناث بيف( %0.6) مقابؿ الذكور بيف( 1.0%) 

( 2017 العالي، والتعميـ التربية وازرة( )2015/2016) الدراسي العاـ في واإلناث لمذكور( 1.25%)

-6) بيف ما األعمار في تعميـ أي يتمقوا لـ اإلعاقة ذوي األشخاص مف( %27.4) أف كما

 االحتياجات ذوي الطمبة نسبة أف كما .(2018 الفمسطيني، لبلحصاء المركزي الجياز()17

( %23.8) ىي( 2017/2018) الدارسي العاـ في الغربية ضفةال إقميـ نروااأل مدارس في ضافيةاإل

 الطمبة فئات جميع الستقباؿ مييئة غير المدرسية المباني مف العديد أف كما ،(2018 االنروا،)

 الحاالت مختمؼ مع لمتعامؿ مؤىميف غير أنفسيـ يعتبروف المعمميف مف والعديد المختمفة، بحاالتيـ

 لذلؾ الطمبة، جميع يناسب بشكؿ عدّ تُ  لـ المناىج أف خصائييفاأل بعض يرى كذلؾ الطمبة، مف

 دفع في قدماً  المضي إلى بحاجة زالت ال مدارسنا وأفّ  التعميمي، الواقع صعوبة المؤشرات ىذه تبيف

 االحتياجات ذوي فييـ بمف الطمبة جميع تستقبؿ جامعة مدارس جعميا بغية الجيود مف المزيد

 .ضافيةاإل
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 مدارس ومرشدي معممي اتجاىات ما: اآلتي الرئيس السؤاؿ عف لئلجابةة جاءت ىذه الدراس

 التعميم منحى تطبيق بعد العادية الصفوف في ضافيةاإل االحتياجات ذوي دمج نحو نرواال 

 الجامع؟

 :الفرعية اآلتيةاألسئمة انبثقت و 

ضافية جات اإلونروا نحودمج ذوي االحتيااتجاىات معممي ومرشدي مدارس األ ما: السؤال الول

 ؟ في الصفوؼ العادية بعد تطبيؽ منحى التعميـ الجامع

مرشدي اتجاىات معممي و ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات السؤال الثاني: 

ضافية في الصفوؼ العادية بعد تطبيؽ منحى ونروا نحو دمج ذوي االحتياجات اإلمدارس األ

 العممي؟ المؤىؿ و الخبرة سنوات و التخصصو  العمؿ مكافو  جنسالتبعًا لمتغيرات :  التعميـ الجامع
 

 فرضيات الدراسة 3.1
 :فقد صيغت الفرضيات اآلتية أسئمة الدراسة  لئلجابة عف

بيف متوسطات ( α>0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة ): الفرضية الولى

ضافية في الصفوؼ دمج ذوي االحتياجات اإلونروا نحو مرشدي مدارس األاتجاىات معممي و 

 .الجنستعزى لمتغير  العادية بعد تطبيؽ منحى التعميـ الجامع

 بيف متوسطات( α>0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة ): الفرضية الثانية

لصفوؼ ضافية في اونروا نحو دمج ذوي االحتياجات اإلمرشدي مدارس األاتجاىات معممي و 

 .العمؿ مكافتعزى لمتغير  العادية بعد تطبيؽ منحى التعميـ الجامع

 بيف متوسطات( α>0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة ): الفرضية الثالثة

ضافية في الصفوؼ ونروا نحو دمج ذوي االحتياجات اإلمرشدي مدارس األاتجاىات معممي و 

 .التخصصتعزى لمتغير  ى التعميـ الجامعالعادية بعد تطبيؽ منح
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بيف ( α>0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة ): الفرضية الرابعة 

ضافية في ونروا نحو دمج ذوي االحتياجات اإلمرشدي مدارس األاتجاىات معممي و  متوسطات

 .الخبرة نواتستعزى لمتغير  الصفوؼ العادية بعد تطبيؽ منحى التعميـ الجامع

بيف ( α>0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائّية عند مستوى الّداللة ) :الخامسةالفرضية 

ضافية في ونروا نحو دمج ذوي االحتياجات اإلمرشدي مدارس األاىات معممي و اتج متوسطات

 .العممي المؤىؿتعزى لمتغير  الصفوؼ العادية بعد تطبيؽ منحى التعميـ الجامع
 

 الدراسةأىداف  4.1

 :لمتعرؼ الى الدراسةىذه سعت 

 في األنوروا مدارس في ضافيةاإل االحتياجات ذوي دمج نحووالمرشديف  المعمميفاتجاىات  -

 . الجامع التعميـ برنامج تطبيؽ بعد العادية الصفوؼ

 بعد االضافية االحتياجات ذوي دمج نحو والمرشديف المعمميف اتجاىات في فروؽال تحديد -

 سنوات ،التخصص ،العمؿ مكاف ،جنسلمتغيرات )ال  تعزى الجامع التعميـ نامجبر  تطبيؽ

 .(المؤىؿ العممي ، الخبرة

 

 أىمية الدراسة 5.1

 في والمرشديف المعمميف لدى الحاصؿ التغير عف البحث خبلؿ مف الدراسة ىذه أىمية تأتي

 وما العادية الصفوؼ في الطمبة لدى المختمفة االضافية االحتياجات ذوي دمج نحو نظرىـ وجيات

 .الطمبة لدى النفسية والصحة التعميمية العممية تطور مدى عمى آثار مف لو
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 :اآلتي وحسب تطبيقي، والثاني نظري األوؿ جزأيف، في الدراسة أىمية توضيح ويمكف

 النظرية الىمية 1.5.1

 تتمثؿ األىمية النظرية فيما يمي:    

 وىو التربوية، السياسات رسـ في ميماً  محوراً  يشكؿ أساسي بمجاؿ الدراسة ىذه تتعمؽ 

 أي برمجة في أساسياً  بعداً  االتجاىات ىذه وتمثؿ. السياسات تنفيذ عمى القائميف اتجاىات

 أف كما مر،األ ىذا تجاىؿ عمى يترتب أف يمكف الذي الفاقد تجنب وبالتالي مشروع

غفاليا التربوية، ةبالمسؤولي مرتبط و بو يقوموف ما نحو األفراد إتجاىات  سمبياً  جانباً  يمثؿ وا 

 .فييا ستمراريةواإل تقبميا عمى وثريُ 

  ُإطار في مناسب برنامج أي بناء أولويات مف بالتنفيذ القائميف إتجاىات دراسة عدت 

 عمى والتعرؼ المادي الواقع مف الفائدة مستوى رفع في اإلنساني الواقع مف اإلستفادة

 البرامج، ىذه طرح في ميماً  جانباً  يمثؿ اإلدماج برامج نحو يفوالمرشد المعمميف إتجاىات

 .والتدريبي التمييدي ييفالمستو  عمى التنفيذية اإلجراءات مسار وتحديد

 لتزاـواإل التربوية الممارسات في بالتجديد تتعمؽ موضوعات تجاه التربوي الحس استثارة 

 .والتنفيذ لتخطيطا وعمميتي التقويـ عممية توأمة خبلؿ مف باستمراريتيا

 التطبيقية الىمية 2.5.1

 التعميـ منحى تطبيؽ بواقع الفمسطيني التربوي الحقؿالعامميف في  الدراسة تفيد أف يؤمؿ

 دورىـ وفيـ اإلضافية، واحتياجاتيـ الفمسطينييف الطمبة لمتطمبات االستجابة أجؿ مف الجامع؛

 لمنحى تطبيقيـ واقع عمى التعرؼ في وااألونر  في المعمميف تفيد،كما يؤمؿ  السياؽ ذلؾ في

 .عييا لمتغمب المقترحة والحموؿ تطبيقو، في تواجييـ التي والتحديات الجامع، التعميـ
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 النمو برامج إعداد عند تطبيقو آلية لتحسيف مقترحاتسيـ الدراسة في تقديـ مف المتوقع أف تُ و  

 التطوير وحدة وخاصة حدات،الو  كمنسقي اإلدارييف يخص وىذا المنياج، وتطوير الميني

 لمطمبة والتقييـ التشخيص واقع حوؿ راجعة تغذيةب تزويد الجيات المختصةو  ،والمنياج الميني

 .التقييـ وحدة يخص وىذا الطمبة، جميع لتناسب التقييـ وأدوات أساليب تطوير عمى والعمؿ

 

 التعريفات اإلجرائية لممصطمحات 6.1

 :المصطمحات ىذه تعريؼ يمي وفيما الرئيسة، المصطمحات فم عدداً  الدراسة متغيرات تضمنت

 أو القبوؿ) السالبة أو الموجبة لبلستجابة متعمـ عصبي عقمي تييؤ أو نفسي استعداد االتجاه:

 ىذه تستثير التي البيئة في جدلية مواقؼ أو موضوعات أو أشياء أو أشخاص نحو( الرفض

 .(2003 ،)زىراف االستجابة

حو دمج ذوي االحتياجات االضافية إجرائيًا بالدرجة التي يحصؿ عمييا ويقاس االتجاه ن

 .االتجاه نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية لفقرات مقياس ـخبلؿ استجابتيالمعمموف والمرشدوف 

 واضحاً  انحرافا تعتبر حاالت فييـ تتوافر الذيف األطفاؿ جميع ىـ :االضافية اإلحتياجات ذو

 أو االنفعالية أو العممية أو العقمية واإلمكانيات رةالقد في المجتمع دهيحد الذي المتوسط عف

 مف خاص نوع اإلنحراؼ ىذا عمى يترتب بحيث الصحية أو الجسمية أو الحسية أو االجتماعية

 عندىـ ما أقصى واظيار تحقيؽ مف األفراد ىؤالء يتمكف حتى،  الخدمات مف خاص وطابع التربية

 قسميف، إلى االضافية االحتياجات ذوي األطفاؿ نقسـ فأ يمكف التحديد، ذلؾ ضوء عمى قدارة مف

 االتجاه عف منحرفيف أطفاؿ: والثاني ،(كالمعاقيف) سمبياً  العاـ االتجاه عف منحرفيف أطفاؿ: األوؿ

 (.2001 عيد،) الثاني دوف األوؿ القسـ عمى الدراسة تركز وسوؼ ،(كالموىوبيف)إيجابياً  العاـ
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 تتمؽ لـ اف, النفسي أو الجسمي االضطراب أو االفتقار أو النقص حاالت ىي :فيةاإلضا الحاجات

 الحاجة قضيت متى يزوؿ أف لبث ال الضيؽ و التوتر مف نوعاً  الشخص لدى أثارت اشباعاً 

 (.2012، جودة)

 العامػة بالمػدارس العػادي الطفػؿ مػع المعػاؽ الطفػؿ إلحػاؽ خبللػو مػف يػتـ تربػوي أسػموب ىو: الدمج

 (.2003 االشقر،) واإلجتماعية التعميمية فييا بما التربوية األنشطة مختمؼ خبلليا مف يمارس التي

 عف النظر بغض لمجميع التعميـ حؽ عمى يؤكد اإلنساف، حقوؽ عمى قائـ منحى :الجامع المنحى

 يةالتعميم الطمبة احتياجات تحديد عمى يقـو الذي أو المختمفة، القدرات أو الجنس، أو اإلعاقة،

 (.أ 2013 األونروا،) الكامنة ذاتو الطفؿ ليحقؽ تمبيتيا أجؿ مف والمكثفة؛ واإلضافية

 و بنموىـ المتعمقة الطمبة احتياجات جميع يمبي الذي التعميـ بأنو الجامع المنحى الباحثة وتعرف

 .وتعميمية وصحية واجتماعية نفسية احتياجات ىي و التعميـ و التعمـ بعممية المرتبطة

 وىي الفمسطينييف، البلجئيف وتشغيؿ إلغاثة المتحدة األمـ وكالة (:الونروا) الدولية الغوث ةوكال

 في المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية عف الصادر( 302)القرار بموجب تأسيسيا تـ دولية مؤسسة

 تعميـال عمى خدماتيا وتشمؿ الفمسطينييف، البلجئيف والتشغيؿ المباشرة اإلغاثة لتقديـ 8/12/1948

 (.2014األونروا،) المجتمعي والدعـ المخيمات وتحسيف التحتية، والبنية واإلغاثة والصحة،

 

 حدود الدراسة ومحدداتيا 7.1

 :اآلتية الحدود ضمف وتعميماتيا الدراسة نتائج تتحدد

 .أريحا/القدس منطقة في الدولية الغوث وكالة مدارس :المكانية الحدود

(  2020/2021 )الدراسي عاـالفصؿ الدراسي األوؿ لم خبلؿ الدراسة ذهى ُطبقت :الزمانية الحدود

 .الفمسطينية والتعميـ التربية لوزارة التعميمي التقويـ حسب
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 .الدراسة في الواردة والمصطمحات المفاىيـ عمى إقتصرت :المفاىيمية الحدود

 الغوث وكالة مدارس في العامميف والمرشدات والمرشديف والمعممات المعمموف: البشرية الحدود

 .ـ 2020/2021 الدراسي العاـ خبلؿ الدولية

 مقياس الدراسةعمىفقرات حصؿ عمييا  تتتحدد بالدرجة التي : الدراسة بأدوات الخاصة المحددات

 .العادية المدارس في االضافية االحتياجات ذوي دمج نحو المعمميف اتجاىات
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 الفصل الثاني

 لسابقةاإلطار النظري والدراسات ا

 

 اإلطار النظري 1.2

 الدراسات السابقة ذات الصمة 2.2
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 تمييد

لئلطار النظري والدراسات السابقة، ففي الجزء األوؿ منو مفصبًل ىذا الفصؿ عرضًا  يتضمف

ف ىذا الفصؿ فيتمثؿ في الدراسات ، أما الجزء الثاني مالتعميـ الجامع يكوف العرض عف متغيرس

  السابقة التي ليا صمة بالبحث الحالي، وتضمنت دراسات عربية وأخرى أجنبية.

 النظري اإلطار  1.2

 حياتو بيف الوثيقة الصمة تمثؿ وىي بو خاصة اتجاىات الحياة ىذه في إنساف كؿ يمتمؾ

 كالقضايا المختمفة القضايا ونح موقفو تحدد االتجاىات وىذه وسموكو وثقافتو وقيمو وأفكاره

 مروره خبلؿ مف اإلنساف لدى االتجاىات ىذه وتتبمور والسموكية، والنفسية واالجتماعية االقتصادية

 الكثير وىناؾ, بيا يمر التي الحياتية والتجارب بو الخاصة االجتماعية لمتنشئة المتتالية بالمراحؿ

 حياة في ميماً  دوراً  االتجاىات ىذه تؤديحيث  االتجاىات ىذه تكويف في تسيـ التي العوامؿ مف

 اإلنساني السموؾ وضوابط وموجيات محددات مف الشخصية مكونات مف لكونيا وذلؾ الناس؛

 .(2003زىراف)

 :االتجاه المحور الول :  1.1.2

 المرجعي االطار إلختبلؼ يعود وذلؾ، االتجاىات موضوع تناولت التي التعاريؼ تعددت 

 .النفس عمماء مف شديد بإىتماـ الموضوع ىذا يحظى أف غريباً  وليس ،التعريؼ لصاحب
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 متعمـ عصبي عقمي تييؤ أو نفسي استعداد": بأنو االتجاه( 47: 2003) زىراف فعّرؼ

 مواقؼ أو موضوعات أو أشياء أو أشخاص نحو( الرفض أو القبوؿ) السالبة أو الموجبة لبلستجابة

 ."االستجابة ىذه تستثير التي البيئة في جدلية

 مستمدة نسبية ثابتة عقمية، حالة أو نفسي استعداد" بأنو اإلتجاه فعّرؼ( 69: 2001) وحيد أّما

 ."معيف لموقؼ رفضاً  أو قبوالً  الفرد استجابة مف عمييا يستدؿ البيئة مف

 الشعور بأنو" والتربية الحديث النفس عمـ مصطمحات عمـ قاموس في االتجاه عرؼ وقد

 بالخبرة ويتكوف قضية أو فمسفة أو فكرة أو معينة كجماعة معيف موضوع إزاء المعارضة أو بالتأييد

 (.1997عيسوي،)" تعديمو ويمكف االكتساب أو

 شخص أو موضوع نحو سمبي أو إيجابي شعور" االتجاه Nitko, 2001:450)) كوتني وُيعرؼ

 ".معيف فكر أو وضع أو

 :اإلتجاه مكونات 1.1.1.2

 الظروؼ خبلؿ مف يتشكؿ وىو ثقافي، اجتماعي خميط االتجاه أف( 1983) نشواتي ورد في

 : ثبلثة اإلتجاه ومكونات مجتمعو، طبيعة إلى إضافة حياتو فترة طيمة الشخص بيا يمر التي

 والمعارؼ والمعتقدات واألحكاـ والخبرات والحقائؽ المعمومات مجموعة وىو المعرفي المكوف: أوالً 

 لمموضوع الشخص معرفة بزيادة وضوحاً  اإلتجاه فيزداد االتجاه، ضوعبمو  ترتبط التي واآلراء

دراكو  .لو وا 

 قيمة أو بقضية تحيط التي العواطؼ و المشاعر مجموعة وىو( اإلنفعالي) العاطفي المكوف: ثانياً 

 الموضوع نحو ايجابية أو سمبية استجابة الفرد لدى تكوف قد أو النفور، أو بالقبوؿ إما وذلؾ معينة،
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 مسوغ دوف الرفض أو القبوؿ يكوف قد األحياف بعض وفي الفرد، لدى العاطفي لمجانب يعود ىذاو 

 .(2003)زىراف،منطقي

 أو سمبية إما بطريقة معيف موضوع تجاه الفرد استجابة في يتمثؿ وىو السموكي المكوف: ثالثاً 

 لمقياـ استعداده أي حياتو يمةط الفرد بيا مر التي اإلجتماعية التنشئة عوامؿ إلى يعود وىذا ايجابية،

 معينة مواقؼ خبلؿ مف قياسو يمكف و اتجاىو اثبات يتطمب ما موقؼ في وجد ما اذا معيف بسموؾ

 حيث مف الثبلث المكونات وتتبايف (،2001)وحيد،االسئمة بعض خبلؿ مف فييا الفرد اشراؾ يتـ

 ما مسألة عف كاممة وحقائؽ تمعموما الفرد لدى يكوف فقد واستقبلليتيا، وشيوعيا قوتيا درجة

 تؤدي( االنفعالي المكوف) تجاىيا عاطفي ميؿ أو رغبة أو شعور لديو ليس لكنو( المعرفي المكوف)

 أو رغبات الفرد لدى يكوف فقد ذلؾ مف العكس أو( السموكي المكوف) حياليا عمؿ أي اتخاذ إلى بو

 .الموضوع عف الكافية المعمومات لديو ليس ولكف ما موضوع نحو ميوؿ

 :االتجاه خصائص 2.1.1.2

 المادية البيئة مع لتفاعمو ونتيجة مختمفة مؤثرات مف الفرد عمى يقع لما نتيجة االتجاهيتغير    

 وراثية وليست مكتسبة أنيا: الخصائص ىذه أبرز مف ولعؿ فييا، يعيش التي والثقافية واالجتماعية

 التي المتغيرات حيث مف تختمؼ وىي جتماعية،اال المواقؼ في المختمفة بالمتغيرات ترتبط وأنيا

 .(2010 الصمادي،)  انفعالية خصائص ذات وأنيا بيا ترتبط

 : يمي فيما االتجاه خصائص( 103 :2010 المميجي،) ويمّخص

 السمبي أو اإليجابي التقييـ مف نوع عمى يشتمؿ وليذا معتقد، أو قيمة عف محدد تعبير االتجاه

 تجاهو يرى اف لبل ،موضوعو نحو معينة بطريقة لبلستجابة عقمي وتييؤ نفسي استعدادوىو 
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 المعرفي المكوف ويمثؿ سموكي مكوف وجداني، مكوف معرفي، مكوف: ىي مكونات ثبلث

 .اآلراء مف لكثير وفقا االتجاه تكويف في األوؿ األساس

 :ىما(2002كما يرى االنصاري) بطريقتيف االتجاه عف التعبير ويتـ

 :نوعاف وىو المفظي باالتجاه االتجاه ىذا ويعرؼ :لفظية طريقةأواًل: 

 جمسة في أو حديثة في ضمناً  أو بصراحة اتجاىو عف الفرد يعبر حينما :التمقائي المفظي االتجاه

 .الجمسات مف

 . إليو موجو السؤاؿ نتيجة موضوع إزاء اتجاه عف الفرد يعبر حينما :المستشار المفظي االتجاه

 .ىذا سموكو في عممي بشكؿ اتجاه عف الفرد يعبر حينما وذلؾ :يةعمم طريقةثانيًا: 

 نوعية االتجاىات ولكف كثيرة، جوانب في الشخصية ومقاييس االتجاىات مقاييس وتتشابو

 ومف. الشخصية مقياس بناء مف أسيؿ االتجاىات مقياس بناء أف نجد ولذلؾ عامة، ىي مما أكثر

 طريقة - بوجاريوس طريقة - الزوجية المقارنة: يمي ام االتجاىات لقياس المتبعة الطرؽ بعض

 عمماء يعطييا التي األىمية عمى القياس لطرائؽ الكبير التنوع ويدؿ. ليكرت طريقة - ثرسنتوف

 .(2002)األنصاري،األفراد يظيرىا التي لبلتجاىات اآلخروف والعمماء النفس

 :االتجاه عناصر 3.1.1.2

 والمجتمع االجتماعية التنشئة بيف ما يحدث الذي التفاعؿ ؿخبل مف الفرد لدى االتجاه ينشأ

 الطفولة منذ الشخص بيا يمر التي والمواقؼ الخبرات نتيجة يتكوف وىو الشخص إليو ينتمي الذي

 مف مدة بعد االتجاىات تنشأ بؿ معيف موضوع نحو اتجاىاتو ومعو فرد أي يولد ال وبذلؾ

 اإلجتماعية الظروؼ واقع مف تنبع اإلتجاىات أف يرى فإنو( 2003) زىراف وحسب،الحياة
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فيرى ( 1988) عمر أّما, اإلجتماعي التفاعؿ عممية خبلؿ مفو  واألديولوجية والسياسية واإلقتصادية

نما فراغ مف ينشأ ال االتجاه أفّ   مف المكتسبة السابقة الخبرات نتيجة اإلنساف عند يتكوف وا 

 بيا يمر التي المختمفة المواقؼ في البيئة عناصر مع االجتماعية والعبلقات الشخصية التفاعبلت

 :اآلتية بالمراحؿ يمر فإنو:(1988( وعمر)2003فقد اتفؽ زىراف) فرد أي عند االتجاه يتكوف ولكي

 البيئة بعناصرًا مباشر  اتصاالً  الفرد اتصاؿ بضرورة المرحمة ىذه ترتبط :اإلدراكية المرحمة-1

 والعممي االقتصادي والمستوى وجامعتو ومدرستو كمنزلو جتماعية؛اال والبيئة والطبيعة بو المحيطة

 عناصره وادراؾ وتفيمو الواقع أرض عمى وتطبيقو المطبؽ بالمنحى المرشد أو المعمـ اتصاؿ وكذلؾ

 .وتفصيبلتو

 التقييـ مرحمة تسمى وىي بالنمو االتجاه فييا يبدأ التي المرحمة وىي :ةالتقيمي   المرحمة-2

 شعور تكويف لمشخص يمكف حيث بموضوعنا يختص وبما اإلتجاه الموضوع مثمةالم لمعناصر

 .دراستنا موضوع ىو و الموضوع عف ايجابي وأ سمبي

 محؿ لمموضوع القبوؿ أو الرضا مدى تحدد لبلتجاه الثابتة المرحمة وىي :الحكم إصدار مرحمة-3

 حوؿ والمعارؼ لممعمومات ادراكو خبلؿ مف ىنا الحكـ الفرد ويصدر. منو النفور أو النقاش

 .السابقتيف المرحمتيف اكتماؿ عمى المرحمة ىذه نجاح ويعتمد الموضوع،

 : االتجاىات أنواع 4.1.1.2

 : وىي لبلتجاىات أنواع خمسة( 2013) الزعبي في أورد      

 اسالنّ  مف كبير بعدد تتعمؽ التي وىي الجماعية: الفردية واالتجاىات الجماعية االتجاىات -1

 .معيف موضوع نحو غيره دوف الفرد بذات تتعمؽ فيي الفردية أما معيف، موضوع نحو
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 يجد ال التي االتجاىات ىي العمنية تجاىاتاإل :ةالسري   واالتجاىات العمنية االتجاىات -2

 اإلتجاىات أما مقبولة، تكوف ما عادة وىي الناس أماـ عمناً  عنيا الحديث مف اً حرج الفرد

 بيا ويحتفظ اعبلنيا مف والخوؼ بالضيؽ صاحبيا يشعر التي اإلتجاىات فيي ةالسريّ 

 .التاس عف مخفية فيبقييا مرفوضة ولكونيا لنفسو

 الظاىرة تتناوؿ والتي العامة االتجاىات (:النوعية) الخاصة واالتجاىات العامة اإلتجاىات -3

 نوعيةال اإلتجاىات أما التفصيبلت، أو لمجزئيات التعرض دوف متكامؿ بشكؿ الموضوع أو

 وحدىا عمييا التركيز يكوف حيث الموضوع مف فقط واحدة جزئية تتناوؿ فيي( الخاصة)

 .بأكمميا الظاىرة دوف

 معيف موضوع نحو قوية تجاىاتاإل ىذه تكوف :الضعيفة واالتجاىات القوية اإلتجاىات -4

 وتكوف المطموبة، التغيرات أحداث عمى بقدرتو يتجمى الذي سموكو عمى ينعكس عندما

 . المرجوة أو المطموبة التغيرات احداث مف يتمكف ال حينما يفةضع

 بتأييد تحاط حينما موجبة االتجاىات تكوف: السالبة واالتجاىات الموجبة اإلتجاىات -5

 بتأييد تحضى ال عندما سمبية وتكوف جوانبيا، كؿ مف بيا يتعمؽ ما كؿ وتأييد الجماعة

 وىذا بو، يتعمؽ ما وكؿ الموضوع يرفض يجعمو مما الموضوع عف الفرد وتبعد الجماعة

 .دراستنا موضوع ىو الجانب

 : االتجاه وظائف 5.1.1.2

 : وىي تجاىاتلئل وظائؼ عدة(2008و شفيؽ) (2000) زىرافاورد 

 لعادات الفرد امتثاؿ عف وتعبر واألشخاص، والموضوعات األشياء نحو الفرد استجابة تحدد: أوالً 

 .وثقافتو وقيمو مجتمعو



 

21 

 مف بصورة الفرد وتزود إلييا، ينتمي التي الجماعات ومع مجتمعو، مع الفرد تفاعؿ إلى تؤدي: ثانياً 

 .بو المحيط بالعالـ عبلقتو

 .تردد دوف ثابتة بطريقة يواجييا بعض حوؿ الفرد دوافع تنظيـ إلى تؤدي: ثالثاً 

 النواحي بعض حوؿ عرفية،والم واإلدراكية، والدافعية، االنفعالية، العمميات تنظـ عمىتعمؿ : رابعاً 

 .الفرد فيو يعيش الذي المجتمع في الموجودة

 التعددية، النفسية المواقؼ في القرارات واتخاذ السموؾ، عمى القدرة لو وتيسر لمفرد، تسيؿ: خامساً 

 .مستقبلً  تفكيراً  مرة كؿ وفي موقؼ، كؿ في تفكير أو تردد دوف والتوحد، االتساؽ ثبات في

 .االجتماعي وعالمو الفرد بيف العبلقة صورة موروتب توضح: سادساً 

 الدمج:  الثاني المحور 6.1.1.2

 مر عمى أساسية كتغيرات مراحؿ عدة في خدمات مف صاحبيا وما المعاقيف تجاه النظرة مرت

 أمؿ ال فرد أو السجف مكانيا شريرة روحا يحمؿ أو القتؿ يستحؽ شيطاف أنو عمى المعاؽ العصور

 (.2005 سامي،) القديمة القروف في ذلؾو  وراءه مف يرجي

 الكثير في الصحيح وضعيا تأخذ بدأت الفئة ىذه أف اإلنساني الفكر تقدـ ومع اليـو نجد

 االحتياجات ذوي)/الموىوب  بالمعاؽ العناية نحو االتجاه بدأ الماضي القرف فمنذ، المجتمعات مف

 فييا بما الغربية المجتمعات أغمب في وذلؾ خاصة تعميمة بمؤسسات وضعو خبلؿ مف( اإلضافية

ف األمريكية، المتحدة الواليات  في عشر الثامف القرف في بريطانيا في ىي الفعمية البداية كانت وا 

 في خطوة كانت السمبيات مف الكثير أف ورغـ. لمصـ مدرسة أوؿ تأسست حيث التسعينيات، عقد
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 واألساسية البسيطة حقوقيا ىضمت طالما التي الفئة بتمؾ االىتماـ تظير الصحيح االتجاه

(Pritchard, 1963.) 

 والنفسية، التربوية والدراسات األبحاث تطور ومع القرف ىذا مف الثاني النصؼ بداية وفي

 أبرزىا مف والتي التربوية الحقوؽ ذلؾ في بما اإلنسانية المكاسب مف المزيد تحقؽ الفئة ىذه بدأت

 نفسية حواجز وجود عمييا يترتب ما غالباً  والتي الخاصة دارسالم في المتمثمة التربوية العزلة فؾ

 وخاصة البعض لبعضيما الطرفيف كبل تقبؿ صعوبة إلى يؤدي مما العادييف وأقرانيـ المعاقيف بيف

 (.2000)ابو مصطفى،المجتمع ودخوليـ المدرسة مف تخرجيـ بعد

 ليـ وتييئ الظاىرة ىذه مف تحد أخرى تربوية أساليب عف البحث في الجاد التفكير بدأ ولقد

 مف تقربيـ أف شأنيا مف والتي العادييف أقرانيـ بيا يتمتع التي لمفرص ومتساوية شبيية فرصاً 

 قوى الى المعطمة البشرية الطاقة ىذه تحويؿ يمكف وبذلؾ جوانبيا، جميع في العامة الحياة أسموب

 المصطمح( Mainstreaming) اإلدماج فكرة فكانت البناء عممية في فعالةً ًً  مساىمة تساىـ منتجة

 تربوية - وفمسفة جديد اتجاه وىو البريطاني المصطمح( Integration) التكامؿ أو األمريكي

 فّ أو  التبلميذ كؿ لتعمـ مكاف ىي العامة المدرسة أف مفادىا الخاصة التربوية الحاجات ذوي لؤلطفاؿ

 تحمؿ لؤلقمية اً خاص اً وتعميم التبلميذ مف غالبيةلم اً عادي تعميماً  يخصص الذي التربوي النظاـ ثنائية

 الدراسية المقاعد عمى العادييف رانيـأق مثؿ ينتظموا فأ في التبلميذ مف فئة لحؽ إغفاالً  طياتيا في

 (.Seruggest, 1996) خاصة مراكز في عنيـ بمعزؿ ال منازليـ مف القريبة المدارس في

 القانوف صدر فقد الدوؿ، مف عدد في لممعاؽ لحؽا ذلؾ تكفؿ بقوانيف االتجاه ىذا دعـ وقد

 الحؽ لو المعاؽ أف عمى ليؤكدـ( 1975) عاـ في" المعاقيف األطفاؿ الجميع التربية" األمريكي العاـ

 تربوية بيئة في لو يقدـ فردي تربوي برنامج خبلؿ مف المجاني المناسب العاـ التعميـ يتمقى أف في
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 المكتب أصدر بريطانيا وفي. الخاصة المؤسسات في المتوفرة ةوالعزل القيد عف أمكف ما بعيدة

 مف التعميمة المناطؽ يدعو المعاقيف عف فصبلً  تضمف تربويًا، قانوناً  الممكي لمديواف االجتماعي

 في المتوفرة والعزلة القيد عف أمكف ما بعيدة تربوية بيئة في لو يقدـ فردي تربوي برنامج خبلؿ

 تضمف تربويا، قانونا الممكي لمديواف االجتماعي المكتب أصدر ريطانياب وفي الخاصة المؤسسات

 إلى بحاجة ىو مف كؿ أف إلى وويمز إنجمترا في التعميمية المناطؽ يدعو المعاقيف عف فصبل

 لجاف تقرره الذي المناسب المكاف في يتمقوىا أف المعاقيف فييـ بمف خاصة تربوية خدمات

 (.2003 عميرة،) معاؽال الطفؿ أمر ولي تضـ متخصصة

 والواليات األوروبية الدوؿ مثؿ المتقدمة المجتمعات مف الكثير في االتجاه ىذا انتشر وقد

 فيو تتزايد الذي الوقت وفي،واليند ماليزيا مثؿ الثالث العالـ دوؿ بعض في وكذلؾ وكندا المتحدة

 العالمية الصحة منظمة راتتقدي تشير حيث التربية، مف النوع ىذا إلى بحاجة ىـ مف أعداد كذلؾ

(WHO )أو عجز مف يعانوف العالـ سكاف تعداد مف( %10) ىناؾ كافـ( 1975) عاـ في ونّ أ الى 

 النسبة ىذه وأف تقصر، أو تطوؿ قد الزمف مف لفترة خاصة تربوية خدمات إلى بحاجة فيـ أعاقة

 (.Nobel, 1991) ( 2010) عاـ في( %15) لتصؿ سترتفع

 كاتجاه اإلدماج فكرة تدعـ مختمفة نتائج أظيرت التجريبية الدراسات مف العديد وىناؾ

 األكاديمي المجاؿ في المعوقيف الطمبة أداء مبلحظة خبلؿ مف وذلؾ ناجحة تربوية وفمسفة

 الخاصة الفصوؿ داخؿ ليا أدائيـ مع ذلؾ ومقارنة العامة الفصوؿ داخؿ واالجتماعي والسموكي

(Budoff, 1999.) 

 ومتعددة متفاوتة العادييف غير األطفاؿ مجموع بيف ما وتنوعيا اإلعاقة ةدرج أف وحيث

 لتمؾ العامة الخبلصة أف إال السابقة الدراسات نتائج في التفصيؿ مف شيء ذلؾ عف ينتج مما

 العادية الفصوؿ في وجودىـ مف أكبر استفادة يستفيدوف خفيفة بدرجات المعاقيف أف ىي الدراسات
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 يعاني مف مع مقارنة واالجتماعي الشخصي والتوافؽ الدراسي التحصيؿ مجاؿ في نجاحاً  ويحققوف

 األخرى لئلعاقات األفضؿ ىو التاـ العزؿ أف يعني ال ذلؾ أف إال وعميقة متوسطة إعاقات مف

 أنشطة في الفريقيف اللتقاء فرصة تييئ وطرؽ أساليب إيجاد مف البد بؿ والعميقة المتوسطة

 .(1987 ،العزيز عبد الشخص،) أكاديمية رغي أنشطة ولتكف مختمفة

 التي الدراسات مف العديد لمباحثة توفر فقد بالموضوع المتعمقة األدبيات مسح خبلؿ ومف

 يشير مما سمبية أو إيجابية مناسبة، غير أو مناسبة أنيا حيث مف كفكرة اإلدماج موضوع تناقش

 اإلدماج أصبح أخرى مرحمة الى المرحمة ىذه تخطوا قد الخاصة التربية مجاؿ في الباحثيف أف الى

 .نفسو يفرض واقعاً  فييا

 لكؿ اإلدماج مف نسبة أكبر تحقيؽ يمكف كيؼ ىو المجاؿ ىذا في اليوـ يناقش ما وأف

 العالمي لممؤتمر المقدمة ورقتو في( 1988) ميتمر بيتر أكده ما وىو المعاقيف األطفاؿ مف طفؿ

 االلتزاـ عمى متزايدة أدلة ىناؾ أف في -السنة تمؾ في كيفب في المنعقد الخاصة لمتربية األوؿ

 المسوحات خبلؿ، مف النتيجة ىذه إلى وصؿ وقد. عامة مدارس في المعوقيف األطفاؿ بتعميـ

 عمى مقصورة ليس اإلدماج أف كذلؾ أظيرت والتي والنامية المتقدمة البمداف مف عدد في الميدانية

 مف يعانوف الذيف ىؤالء مع ناجحة تجارب ىناؾ كذلؾ بؿ سبفح الخفيفة اإلعاقات ذوي األطفاؿ

 (. 2004 ولي،) شديدة إعاقات

 ومجاالت صور عدة يشمؿ بؿ واحدة، بصورة ينحصر وال العزؿ، عف البديؿ ىو واإلدماج

( Hegarty, et, al., 1985) ورفاقو یىيجارت لخص وقد .المختمفة التربوية الخدمات خبلليا مف تقدـ

 مدرسة في عادي بفصؿ يبدأ نحو عمى العادي غير لمطفؿ تقدـ التي التربوية دماتالخ مجاالت

 العادي المعاؽ مع لمتعامؿ أخرى صورة ست وبينيما كامؿ بدواـ خاصة بمدرسة وينتيي عامة

 (.2003 المطر،) تربيتو مسؤولية يتولى الفصؿ معمـ لكف المتخصصيف، قبؿ مف مساعدة بدوف
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 بعض ومازالت سائدا كاف والذي العزؿ نظاـ أف أعبله اإلدماج مجاالت وتوضح

 التي المتعددة الصور مف صورة اليوـ أصبح وحيد، شبو أو وحيد كنظاـ بو تتمسؾ المجتمعات

 استجابة اإلدماج لتطبيؽ المجتمعات یوتسع لممعاقيف التربوية الخدمات خبلليا مف تقدـ أف يمكف

 ميزانية عمى العبء يخفؼ أف يمكف اإلدماج فأ حيث المالية، الضغوط مثؿ متعددة لضغوط

 استجابة أو العامة بالمدارس تكمفتو تفوؽ الخاصة المدارس في الطالب تكمفة أف باعتبار التربية

 ,Larrivee) اإلدماج سياسة فشؿ إلى يؤدي قد مما واالجتماعية القانونية الضغوط مف لغيرىا

1989.) 

 الييا االشاره يمكف الدمج فمسفة نحو رئيسية اتاتجاى ثبلث ىناؾ اف( 2005) يحيى يرى 

 :يمي كما

 ذوي الطمبة تعميـ ويعتبروف،الدمج فكرة بشده االتجاه ىذا أصحاب يعارض:  الول االتجاه

 .أكبر بشكؿ فائدة يحقؽ و وراحة أمناً  أكثر بيـ خاصة مدارس في االضافية االحتياجات

 مف والتخمص المجتمع اتجاىات لتعديؿ لذلؾ و الدمج ةلفكر  الشديدوف المؤيدوف ىـ :الثاني االتجاه

 التي السمبية الصفات مف وغيرىا عاقةواإل والقصور والعجز العار لوصمة تجنباً  وذلؾ العزؿ فكرة

 أو األسرة أوعمى ودافعيتو وطموحو ذاتو عمى ضافياإل االحتياج ذي الطالب عمى أثر ليا يكوف قد

 .عاـ بشكؿ المجتمع المدرسة

 بضرورة وينادي ،والمحايدة االعتداؿ المناسب مف أنو االتجاه ىذا أصحاب يرى :الثالث جاهاالت

 تقديـ يفضؿ بؿ دمجيا السيؿ مف ليس فئات ىناؾ أف يروف بؿ ،آخر عمى برنامج تفضيؿ عدـ

 ضافيةاإل االحتياجات الطمبة دمج يؤيد االتجاه وىذا ،خاصة مؤسسات مف ،بيا الخاصة الخدمات

 عمى التعرؼ يعد ذلؾ خبلؿ ومف العادييف الطمبة مع العادية المدارس في المتوسطة أو ةأوالبسيط
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 العامة المدارس في العادييف الطمبة مع اإلعاقة، ذوي الطمبة دمج فمسفة نحو المعمميف اتجاىات

 المعمميف توقعات عمى تؤثر فيي حاسمة، دورة االتجاىات ىذه تؤدي حيث الزاوية، حجر

 كبير أثر لذلؾ كاف إيجابية، المعمميف اتجاىات كانت فكمما اإلعاقة، ذوي الطمبة حون وتوجياتيـ

 (.2011 عمر،) دمجيـ عممية نجاح في

 مبررات الدمج 7.1.1.2 

 :يأتي فيما االضافية اإلحتياجات لذوي  الدمج مبررات تتمثل 

 اإلحتياجات ذوي الطمبة وحقوؽ بالعدالة تختص اعتبارات وىي: الخالقية المبررات: أوالً 

 في اندماجيـ عممية يسيؿ حتى ليـ، واألخبلقي المعنوي الدعـ عمى الحصوؿ في اإلضافية،

  (.2006 الجبار، وعبد والشخص السرطاوي) المجتمع

 في اإلعاقة ذوي األشخاص بدمج خاصة اعتبارات وىي :والتربوية االجتماعية المبررات: ثانياً 

 ذوي الطمبة بقاء أف الدراسات مف العديد أكدت حيث العادييف، بلبلمط المقدمة التعميمية العممية

 .الدراسي الجانب في وتقدميـ تحصيميـ زيادة إلى يؤدي العادية، المدارس في اإلعاقة

 مع العادية المدارس في اإلضافية اإلحتياجات ذوي الطمبة دمج يعمؿ :االقتصادية المبررات: ثالثاً 

 :يأتي ما تحقيؽ عمى ديةاالقتصا الناحية مف أقرانيـ

 ينفؽ ما توفير والمختمفة بفئاتيـ االضافية االحتياجات ذوي لطمبة تقاـ التي المباني توفير .1

 عمى المدارس ىذه في المعمميف ىيؿوكذلؾ تأمدرسة بكؿ والعامميف اإلدارييف رواتب مف

 .الخاصة ساـواألق اإلدارات توفيرو  اإلضافية االحتياجات ذوي الطمبة مع التعامؿ كيفية
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 الخاصة، القانونية المواد بعض وجود ضرورة إلى تشير حيث ىامة وىي :قانونية مبررات: ربعاً 

 ىناؾ يكوف بحيث عزليـ، وعدـ وتعميميـ االضافية اإلحتياجات ذوي الطمبة دمج عممية تسيؿ التي

 مع التعميـ في اإلضافية اإلحتياجات ذوي لمطمبة الفرصة يعطي الدولة قانوف في خاصة مواد

 (.2011 الغزالي،) العامة المدارس في العادييف الطمبة

 :اإلعاقة ذوي لمطمبة الدمج أنماط

 ىناؾ إف(2010( و الزارع )2015و الحديدي ) ( Guralnick, 2001) جوارلنؾكؿ مف  أورد

 :الطفؿ تبلئـ التي الدمج برامج مف أنواع عدة

 كما العاـ، التربوي البرنامج بيئة في بالكامؿ مشاركيف اإلعاقة ذوي مف الطمبة ويكوف :الكمي الدمج

 اإلعاقة، ذوي مف الطمبة فييـ بما الصؼ في الطمبة جميع عف مسؤوليف الصفوؼ معممو يكوف

 .خاصة تربية صفوؼ ىناؾ يكوف وال االستشارات، بتقديـ الخاصة التربية معمـ يقوـ كما

 باإلضافة اإلعاقة لذوي خاصة الصفوؼ في الدمج مف النوع ىذا يكوف حيث: االجتماعي الدمج

 بيف التواصؿ لعمؿ التخطيط ويتـ تعميميـ، في متخصصيف معمميف ضمف العادية، الصفوؼ إلى

 التربية كحصص األكاديمية الحصص بعض أو جماعية لقاءات ضمف دوري بشكؿ المجموعتيف

 .الفنية التربية وحصص الرياضية

 في اإلعاقات ذوي الطمبة مف صغيرة مجموعة بدمج نوعال ىذا يقـو حيث :العنقودي الدمج

 يقدموف مختصصوف معمموف ليـ ويكوف الخاص، التربوي برنامجيـ وضمف العاـ التربوي البرنامج

 مف بدالً  معينة صفوؼ اختيار النوع ىذا في يتـ حيث الصؼ، غرفة في مواقعيـ في التعميـ ليـ

 .العشوائي تشكيميـ
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 اإلعاقة ذوي الطمبة وضع مجرد ليس الحقيقي الدمج أف حظةمبل يمكف ذلؾ خبلؿ ومف

جراء العادية المدرسة في نما فحسب، الشكمية التعديبلت وا   االستعداد عند حقيقي تغيير إجراء وا 

 عف والبلصفية الصفية النشاطات مختمؼ في الطفؿ ليذا المستمرة المشاركة فرص لتوفير التاـ

 (.2003 جعفر،) زمةالبل التعديبلت إلجراء االستعداد

 الدمج عممية إلتمام عمييا االعتماد يتم التي سسال 9.1.1.2

 ذوي الطمبة دمج عممية إلنجاح مراعاتيا يجب التي األسس( 2007) مبارؾ أوضح

 : اإلعاقة

مكاناتو أبعاده، لجميع الدقيؽ التخطيط مستوى عمى عمؿ أي نجاح يعتمد  عمى لمتغمب وا 

 نأخذ أف بد ال الدمج، نجاح نضمف ولكي التطبيؽ، أثناء تحدث أف يمكف التي المعوقات مجمؿ

 .الدمج عممية إلنجاح مراعاتيا الواجب األسس تطبيؽ بالحسباف

 وتييئة واألىداؼ، األسس ووضع لمدمج، المسبؽ التخطيط أوال يتـ حيث :لمدمج التخطيط: أوالً 

عداد المالية، والميزانية المكاف،  الدراسات وعمؿ مؤسساتو، بجميع المجتمع وتييئة لو، الكوادر وا 

 .العالـ في الحديثة التطورات ومواكبة والرقابية، والتقييمية، االستشارية، والمجاف ومراكزىا، والبحوث

 اإلعاقة نوع إلى بالنظر وذلؾ العادييف مدارس في اإلعاقة ذوي الطمبة دمج يتـ :اإلعاقة نوع: ثانياً 

 .والمتوسطة البسيطة عكس عمى الدمج، معيا بيصع الشديدة فاإلعاقة وشدتيا،

 لمطفؿ األولي تعميميا في األسرة عمى ىاألول الدرجة في المبكرة التربية تعتمد: المبكرة التربية: ثالثاً 

 ورياض األسرة، طبيب مع وكذلؾ معيـ، والتنقؿ األشياء، ومسميات والكبلـ، النطؽ، حيث مف

 .األطفاؿ لعب ألماكف طحابوواص الطفؿ، لطبيعة المبلئمة األطفاؿ
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 العمؿ ىليتسن التربوي؛ النظاـ في انيفوالقو  والتشريعات، القوانيف، تفعيؿ أي :التعميم إلزامية: رابعاً 

 .األخرى الحياتية والمؤسسات والجامعات المدارس جميع في تطبيقيا مف واإلفادة بيا،

 تقبمو عمى الدمج لعممية المعمـ نجاح يتوقؼ :العادية لممدارس وأعدادىم المعممين تقبل: خامساً 

 في والمدموج الدمج طبيعة مع ليتوافؽ يؤىمو تدريباً  تدريبو وعمى دمجيـ، ولفكرة اإلعاقة، لذوي

 .األساسية الركائز مف تعد وىي العادية، المدارس

 أف يجب الذي لمعدد دقيؽ تحديد يوجد ال :العادي ص فال في اإلعاقة ذوي الطمبة عدد: سادساً 

نما العادييف، مع العادي ؼالصّ  في كوفي  عاـ بوجو اإلعاقة ذوي الطمبة عدد يكوف أال يقترح وا 

 أربعة، أو ثبلثة، مف أكثر يكوف وال ونبذىـ، عزليـ اآلخريف لمطمبة يتسفَ  ال حتى اثنيف؛ أو واحدًا،

 .العادي ؼالصّ  داخؿ التعميمية العممية سير تأخير إلى ذلؾ يؤدي ال حتى

 تحقيؽ لصعوبة وذلؾ كبيرة، ؼالصّ  في الطبلب عدد يكوف أال ينبغي :فالص   طمبة جمح: سابعاً 

 ؼالصّ  مساحة حيث مف وكذلؾ الجودة، حيث مف المطموب بالمستوى التربوية المعمـ ميمة

 .راسيالدّ  ومستواه

 زالتركي نريد مف يكوف أف بمكاف األىمية مف إف: فالص   في اإلعاقة ذوي الطمبة أماكن: ثامناً 

 ليـ يقدـ أف المعمـ يستطيع ىحت األوؿ، ؼالصّ  وسط في أماكنيـ تكوف أف أي الصدارة، في عميو

 .ليـ العناية تقديـ وسيولة استيعابيـ، فرص زيادة حيث مف الخدمات

 ذوي مف الطالب يستطيع لكي :العادي فالص   خارج الحصص بعض في الدعم توفر: تاسعاً 

 بعض في لدعمو جدوؿ وضع يتـ العممي، التحصيؿ مستوى في العادييف أقرانو مسايرة اإلعاقة

 .العادي ؼالصّ  خارج وذلؾ الحصص،
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 اإلعاقة ذوي لطمبة الدمج عممية لنجاح ةسي  ساال الشروط 10.1.1.2

 (2006) یوعيس خميفة يوضح

 .واإلدارة والمعمـ، المبنى، الصحيح شكؿالب المدرسة اختيار: أوالً 

 .حتياجات اإلضافيةاإل ذوي الطمبة أمور أولياء مع تعامؿلمتوفير فريؽ مؤىؿ : ثانياً 

 .وطبيعتيايذه اإلحتياجات ل المناسب والقياس التشخيص: ثالثاً 

 واالندماج التعميـ في ذي االحتياج االضافي الفرد حؽ عف المجاؿ ىذا في نتحدث ونحف

 في الطالب اندماج وتسييؿ تييئة عممية في التربوي المرشد دور يأتي ىنا مف المدارس، في

 أقرانو مع ؼوالصّ  المدرسة في الطالب إدماج عممية إلنجاح خطة بناء خبلؿ مف وذلؾ المدرسة

ذي االحتياج  الطفؿ تييئة ىي لذلؾ البلزمة الخطوات أبرز ولعؿ المعاقيف، غير الطمبة مف

 الطبلب وتييئة بنفسو، ثقتو مف ويزيد التقبؿ عمى ليساعده وذلؾ الدمج، لعممية اً نفسي االضافي

 مف والتخفيؼ معيـ، والتفاىـ لمتفاعؿ البلزمة بالميارات وتزويدىـ الطالب ستقباؿإل والمدرسيف

 الكافية واإلمكانات القدرات توضيح خبلؿ مف وذلؾ ،ذوي االحتياجات االضافية تجاه السمبية النظرة

 المرشد وعمى والتطوير، دمجال عمميات إلنجاح وتطويرىا استثمارىا عمى والعمؿ األفراد، ليؤالء

 المرافؽ كاستخداـ مف ىذه الفئة الطفؿ حتياجاتإل المبلئمة التسييبلت إيجاد عمى يعمؿ أف كذلؾ

 والتواصؿ التعميـ، عممية في مساعدة وسائؿ مف يحتاجو ما تأميف عمى والعمؿ المدرسة في العامة

 عمى وتحفيزىـ أسرتو مع والتواصؿ المدرسية األنشطة في الطفؿ بإشراؾ والمدرسة، المرشد بيف

 . وتنميتو دوره وتعزيز طفميـ متابعة
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 والتفاعؿ التقبؿ ميارات إلكسابو اً نفسي اً إعداد الطفؿ بإعداد التربوي المرشد ويقوـ

 جديدة اجتماعية بيئة مع والتكيؼ التوافؽ عمى ذلؾ ليساعده شخصيتو، مع يتبلءـ بما االجتماعي

 واالندماج والرضا باالستقرار تتسـ نموذجية حياتية تجربة نيليب اً ايجابي ذلؾ وينعكس

 .(2010عمر،)

 واجتماعية ذاتية شخصية ميارات ىذا الطفؿ إكساب في االندماج يساعد ما أىـ ولعؿ

حساسو بنفسو ثقتو وتعزيز قدراتو تنمية خبلؿ مف يأتي سواء، حد عمى وأكاديمية  جماعة بتكويف وا 

 ومواىب وقدرات ميوؿ مف لديو ما وكشؼ إظيار في والمساىمة و،مجتمع إلى نتماءواإل رفاؽ

 وتعمـ المسؤولية وتحمؿ نضباطواإل لتزاـاإل قواعد وتعميمو لديو، العجز تعويض عمى تساعده

 .(2001)سميماف،اجتماعية أدوار ولعب أنشطة

 :الجامع التعميم الثالث المحور 2.2

 :تمييد

 المجتمعات ارتقاء في تقدمو الذي الكبير لمدور عميميةالت باألنظمة والمجتمعات الدوؿ تيتـ

 وفقاً  وذلؾ الفرص تكافؤ مبدأ مفتعميـ و محو األمية ال مف أفرادىا تمكيف في الدوؿ وتجتيد

 دوف الطمبة دمج  مصطمح مف الجامع التعميـ مفيـو تطور قد و المتاحة والقدرات لئلمكانات

 وصوالً  وأقرانيـ، االضافية االحتياجات ذوي بيف لمفصؿ المدرسة مفيوـ إلى متطورة جديدة أساليب

 لتمبية المحيطة البيئة تطوير و جميعاً  الطمبة حاجات بفيـ عنييُ  الذي التعميـ في الشموؿ إلى

 العالمي اإلعبلف منذ الجامع والتعميـ الخاص والتعميـ الدمج مفيـو عمى العمؿ بدأ وقد احتياجاتيـ

 ظير حيث ىذا، يومنا حتى الجامع التعميـ مفيوـ تطوير عمى العمؿ (،1948)سنة االنساف لحقوؽ

 قرارا والتعميـ التربية وزارة اتخذت فقد فمسطيف، في تربوي كمصطمح حديثاً  الجامع التعميـ مفيوـ
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 مرزوؽ، أبو) اليونسكو منظمة مع والمساىمة باالتفاؽ( 20/2/1997) في الجامع التعميـ بتبني

أقرت  والتي ،التعميـ إصبلح مبادرة (ـ2013) سنة( األونروا) الدولية الغوث لةوكا تبنت وقد ،(2007

 مياديف في المدارس كافة في طبلبيا لخدمة وميـ جديد كمنحي الجامع التعميـ سياسة ضمنيا مف

 .(2012)االنروا ،  الخمسة عمميا

 :الجامع التعميم تعريف 1.2.2

 أساليب تطوير دوف المدارس في الطمبة دمج مصطمح مف الجامع التعميـ مفيوـ تطور

 ذوي والطمبة العادييف الطمبة بيف لمفصؿ العامة والمدرسة الخاصة المدرسة مفيوـ إلى ليـ، تعميمية

 الطمبة حاجات بفيـ يعني الذي الجامع أو الشامؿ التعميـ إلى الوصوؿ ثـ ،ضافيةاإل االحتياجات

 التعميـ تعريؼ المحور ىذا في وتتناوؿ الباحثة ،تياجاتيـاح لتمبية التعميمية األنظمة وتطوير جميعاً 

 الباحثة ستتطرؽ كما الجامع، التعميـ وأىداؼ تطبيقو، ومبررات المفاىيمية المقارنات وأىـ الجامع

 أدوات ورزمة األونروا، مدارس ولدى الفمسطينية والتعميـ التربية وزارة لدى الجامع التعميـ سياسة إلى

 االحتياجات لمطمبة، الفردية االحتياجات عف بالتحدث يختتـ ثـ ،(األدوات حقيبة) الجامع التعميـ

 .االعاقة ذوي الطمبة ودعـ الصحية، االحتياجات التعميمية، االحتياجات واالجتماعية، النفسية

. التربوي األدب في الحديثة المفاىيـ مف أنو حيث الجامع التعميـ لمفيوـ التعريفات تعددت

 .وغيرىا والدمج الخاصة التربية مثؿ خرىأُ  بمصطمحات وثيقاً  ارتباطاً  ارتبط وقد

 العيش ةأحقيّ  عمى يعتمد الذي التعميـ( "1994:11) لمتربية المتحدة األمـ منظمة عرفتو فقد

 لجميع التعميـ وتوفير نفسيا، البيئية الظروؼ في متشابية طبيعية بيئة في الطمبة لجميع الطبيعي

 ".متشابية مدرسية ومناىج واحدة نظامية مدرسية بيئة في وامكانياتيـ تيـقدرا حسب الطمبة
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2016 العطؿ) وعرؼ  ىـ كما الطمبة جميع يقبؿ الذي التعميـ" بأنو الجامع التعميـ (11:

 مف الطمبة لجميع متكافئة فرص لتوفير ويسعى لقدرات، نتيجة تنشأ التي الفروؽ عف النظر بغض

 ". الجودة اليع تعميـ عمى حصوليـ خبلؿ

 احتياجات في التنوع تمبي عممية" ىو الجامع التعميـ أف إلى اليونسكو منظمة أشارت وقد

 مف اإلقصاء مف والحد والمجتمعات، والثقافات التعمـ في المشاركة زيادة خبلؿ مف الطمبة جميع

 ياكؿوالي العمؿ وأساليب المحتوى في وتعديبلت تغييرات يتطمب وىو. داخمو أو التعميـ

 اليونسكو، تقرير" ) األطفاؿ جميع يعمـ أف العاـ النظاـ مسؤولية بأف واالقتناع واالستراتيجيات،

2009: 8.) 

 تطوير كيفية حوؿ يدور الجامع التعميـ أف الجامع لمتعميـ الكندية( إيؾ) جمعية وترى

 والمشاركة لمتعمـ الطمبة لجميع المناسبة واألنشطة والبرامج الدراسية والفصوؿ المدارس وتصميـ

 المحتاجة أو العادية، سواء العمرية، الفئات لجميع مدارسيـ في بيـ مرحب الطمبة فجميع سوية،

 الكندية، إيؾ جمعية. )المدرسة حياة جوانب جميع في والمشاركة المساىمة حؽ وليـ دعـ، إلى

2017.) 

2007 مرزوؽ، أبو) أما  يستثني ال الذي لتعميـا"  بأنو الجامع التعميـ عرفت فقد ،(681:

 ويمبي تواجييـ، التي واإلعاقات والصعوبات الفردية الفروؽ عف النظر بغض الطمبة مف أحداً 

 تعميمي منحى بأنو الجامع التعميـ األونروا منظمة اعتبرت حيف في". منيـ لكؿ الفردية االحتياجات

 خاص وبشكؿ احتياجاتيـ، تمبيةل ويسعى الطمبة، جميع لدى التنوع يقدر االنساف، حقوؽ عمى يقوـ

 (. 2013:2 األونروا، منشورات) والتيميش لئلقصاء العرضة األطفاؿ احتياجات
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 مف والتي التعميـ إصبلح مبادرة( 2013) سنة( األونروا) الدولية الغوث وكالة تبنت وقد

 مياديف في المدارس كافة في طبلبيا لخدمة وميـ جديد كمنحي الجامع التعميـ سياسة أقرت ضمنيا

 .الخمسة عمميا

 الوصوؿ إمكانية مع والفعالة الكاممة المشاركة لضماف عالمي؛ تصميـ الجامع التعميـو 

 المتنوعة االحتياجات يمبي الذي التعميمي النظاـ وتوفير الفردي الدعـ وتقديـ اإلقامة، ومعقولية

 (.Jokinen, 2018) تمييزي غير تعمـ بيئة ويخمؽ لمطمبة

 باالختبلؼ ترحب مدرسية ثقافة أنو عمى الجامع التعميـ( Corbett, 2001) تكورب وتعرؼ

 عف النظر بغض الطمبة مف أحدة يستثني ال الذي التعميـ أنو كما الفردية، االحتياجات وتراعي

 التربية وزارة) احتياجاتيـ ويمبي الطمبة بيف الفردية الفروؽ ويراعي الموف، أو اإلعاقة، أو الجنس،

 (.2015 ـ،والتعمي

 عمى الجامع التعميـ ويقـو لمطفؿ، الصديقة والبيئة الطفؿ حوؿ الجامع التعميـ ويتمحور

 بو، خاصة مختمفة واحتياجات قوة نقاط ولديو المتعمميف مف غيره عف يختمؼ متعمـ كؿ أف حقيقة

 طفؿ يحتاج ولربما آخر، مبحث في متميزة ويكوف ما مبحث في خاصة مساعدة طفؿ يحتاج فمربما

 المغة دراسة في تفوقا يظير ولكنو الفصؿ دخوؿ مف ليتمكف مساعدة بدنية إعاقة مف يعاني

 ولكنيـ مرتفعة درجات عمى الحصوؿ مف األطفاؿ بعض يتمكف ال أف المحتمؿ ومف العربية،

 لرفعة بفعالية يساىموا أف أو محترفيف رياضة العبي أو مميزيف فنانيف يصبحوا أف يستطيعوف

 .(ـ2013 النرويجي، المجمس. )ومجتمعيـ مدرستيـ
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 :أف في اشتركت السابقة التعريفات أف الباحثة وترى

 الجميع بحؽ ويعترؼ التعمـ، في الطمبة لجميع الحؽ يعطي الذي التعميـ ىو الجامع التعميـ .1

 .التعميـ في

 . المتعمميف الطمبة بيف الفردية الفروقات الجامع التعميـ يراعي .2

 الصحية، االجتماعية، الفردية، سواء الطمبة حاجات بجميع االىتماـ جامعال التعميـ يولي .3

 . التعميمية

 . وتطمعاتيـ رغباتيـ تمبية عمى والعمؿ التعميمية، العممية في ىـ كما الطمبة جميع قبوؿ .4

 .التعميمية العممية في الطمبة جميع ومشاركة التعمـ، معوقات بإزالة االىتماـ .5

 استجابات مع لمتكيؼ الطرؽ أفضؿ عف لمبحث مستمرة عممية الجامع المنحى اعتبار .6

 .الطمبة

 ال البعض أف إال التربوي االدب في التعميـ في الجامع المنحى مفيوـ تداوؿ مف وبالرغـ

 ىذا أف إال. فقط االعاقات ذوي مف الخاصة االحتياجات ذوي الطمبة بتعميـ يتعمؽ انو يعتقد زاؿ

 عممية يتضمف فيو ذلؾ مف وأعـ أشمؿ مفيوـ الجامع التعميـ مفيـو ألف فقط جزئياً  صحيح الكبلـ

 لبلحتياجات تمبيتيا في أفضؿ لتصبح المدرسية الصفية والممارسات التعميمي النظاـ تحويؿ

 (.2012 االنروا، منشورات) الطمبة جميع لدى المختمفة

 التعميم الجامع والنظريات المختمفة 2.2.2

تباط التعميـ الجامع بالنظرية اإلنسانية، والفروؽ الفردية تناوؿ البحث الحديث عف ار 

والذكاءات المتعددة؛ فالنظرية اإلنسانية تيدؼ إلى جعؿ التعمـ أكثر أنسنة واحتراما إلمكانيات 

المتعمـ، وتفترض ىذه النظرية أف عمى المعمـ أف يكشؼ اتجاىات الطمبة وقيميـ ويراعي 
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التي يتعمموف بيا. وعميو تييئة أجواء صفية تسودىا اإليجابية، مشاعرىـ، ألنيا تؤثر عمى الطريقة 

لذلؾ عمى المعمـ أف يكوف إنسانية في تعاممو مع الطمبة، فكؿ شخص فريد في خصائصو، وكؿ 

 إنساف لديو القدرة عمى اإلبداع.

وعمى المعمـ أف يييء مواقؼ ونشاطات تساعد المتعمـ عمى استثمار قدراتو، وبالتالي 

أف ىذه االفتراضات تتفؽ  ةالباحث تعتقد(، لذلؾ 2014ة تحقيؽ الذات واالستقبللية )داود، يصؿ لدرج

مع منحى التعميـ الجامع الذي يتيح الفرصة لمجميع لمتعمـ، وبالتالي يقوـ المعمـ باكتشاؼ قدراتيـ 

وسائؿ وحاجاتيـ الفريدة ويعمؿ عمى تييئة األجواء، وتوفير المستمزمات المادية واألساليب وال

 لتمبيتيا؛ لموصوؿ إلى تعمـ نوعي ذي جودة عالية.

وما يتعمؽ بالفروؽ الفردية والتي تعني الخصائص التي يتميز بيا كؿ فرد عف اآلخر، 

(، والتي ترتبط بمبادئ التعميـ الجامع التي تقـو 2006وتتنوع مف جسمية وعقمية وسموكية )بركات، 

 ستجابة وتسعى الستثمار قدرات الطمبة وطاقاتيـ المتنوعة.عمى تحديد احتياجات الطمبة الفريدة واال

كما أنو يوجد تكامؿ بيف نظرية الذكاءات المتعددة، والتعميـ الجامع، والطبيعة اإلنسانية 

(. فالتعميـ الجامع يثمف قدرات الطمبة الفردية وذكاء اتيـ المتمايزة 2014التي ذكرت سابقًا )حسيف،

نما إلى تنمية الطمبة مف ويستثمرىا، فيو ال ينظر إ لى تنمية الطمبة وتطورىـ أكاديمية فحسب، وا 

النواحي االجتماعية والنفسية والصحية لموصوؿ إلى رفاىيـ، بذلؾ تدعـ نظرية الذكاءات المتعددة 

ىذا التوجو، وتنظر لمفرد ككؿ متكامؿ، فكما يوجد لمفرد جوانب ضعؼ، يوجد لو جوانب قوة يمكف 

(. وأف مف يفقد القدرة عمى أداء معيف يكوف 2009في عممية التعمـ )العنيزات، أف توظؼ بفاعمية 

 (.2010قادرة عمى أداء قدرات أخرى )غباري وأبو شعيرة، 

( سبع ذکاءات مختمفة، يمكف أف يمتمؾ الفرد واحدة منيا أو Gardner, 2013حدد جاردنر )

جسمي، والذكاء الرياضي، والذكاء بعضيا، وىذه الذكاءات ىي: الذكاء الموسيقي، والذكاء ال
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المغوي، والذكاء المكاني، والذكاء االجتماعي، والذكاء الشخصي، ويوجد بعض التطبيقات العممية 

لنظرية الذكاءات المتعددة التي يمكف استخداميا في الصؼ الجامع لتحقيؽ التعمـ لدى كؿ األفرد، 

( مثؿ: الذكاء 2005( عف أحمد )2011ـ )كؿ حسب قدرتو. ومف ىذه التطبيقات ما وثؽ بو إبراىي

الموسيقي؛ تأليؼ األناشيد حوؿ موضوع الدرس وغناؤىا، والذكاء الجسمي؛ ولعب األدوار 

المسرحية، كما أف نظرية الذكاءات المتعددة ال ترتبط تحديدا بالحواس فمف الممكف أف تكوف أعمى 

 (.2014ولديؾ ذكاء مكاني، أو أصـ ولديؾ ذكاء موسيقي )حسيف، 

لذلؾ التعميـ الجامع لو إيجابيات كثيرة، فيو يقمؿ مف الفروؽ االجتماعية والنفسية بيف 

في المدارس العادية  اإلضافية مختمؼ الطمبة، كما أف إلحاؽ الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة

يعطييـ الفرص عمى التطور األكاديمي واالجتماعي واالنفعالي والسموكي، ويمكنيـ مف تحقيؽ 

اتيـ، ويساعد أيضًا عمى تعديؿ اتجاىات المجتمع وأولياء األمور والمعمميف والطمبة نحو الطمبة ذو 

 ، (، وكذلؾ يوفر التعميـ الجامع التكاليؼ االقتصادية 2005ذوي االحتياجات الخاصة )بوعجـر

ف قبوؿ المدارس العادية لجميع الطمب ة في والمالية مقارنة بالمدارس الخاصة ليؤالء الطمبة، وا 

كماؿ  مدارسيـ بغض النظر عف ظروفيـ يمكف الناس، ويسيؿ عمييـ إلحاؽ أبنائيـ في المدارس وا 

 (.2002تعميميـ )نصر اهلل، 

وأما سمبيات التعميـ الجامع، فمف الممكف أف يؤدي إلى رفض الطمبة العادييف وأولياء 

صة يؤثروف عمى أبنائيـ أمورىـ لمتعميـ الجامع، العتقادىـ أف الطمبة ذوي االحتياجات الخا

ونفسياتيـ ومستوى تحصيميـ، وأيضأ مف المحتمؿ أف يأتي الرفض مف المعمميف كوف ىؤالء الطمبة 

(. والصعوبة في 2007يؤثروف عمى تحصيؿ الطمبة ومستوى المدرسة بشكؿ عاـ )سويداف والجزار، 

لحاقيـ بالمدارس العادية توفير الخدمات البلزمة واألخصائييف ليذه الفئات ينتج عنو تخوؼ مف إ

 (. 2014يمكف أف يحرميـ مف تمبية احتياجاتيـ الفردية بشكؿ صحيح )القمش والسعايدة، 
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 :الجامع التعميم تطبيق مبررات 3.2.2

 عدة ظيرت الطمبة، لجميع المختمفة التربوية االحتياجات يمبي الذي الجامع التعميـ ألىمية نظراً 

 الجامع التعميـ مبررات أف( 8: 2016 اليونيسيؼ،) أوضحت فقد ،الجامع التعميـ لتطبيؽ مبررات

: ومنيا ثابتة، قوية دعائـ عمى المجتمع اإلسبلـ أقاـ حيث اإلسبلمي الديف يقره :ديني مبرر :ىي

 الناس بيف التعميمية الفرص وتكافؤ والمساواة وطبقاتيـ، أجناسيـ اختبلؼ عمى الناس بيف العدؿ

َها يَا: }تعالى قاؿ بالتقوى إال بينيـ فضؿ ال شط،الم كأسناف سواسية فيـ يُّ
َ
مْ  إِىَّا انلَّاس   أ  نِوْ  َخلَْقيَاك 

نَْث  ذََكر  
 
مْ  َوأ ع وبًا وََجَعلَْياك  مْ  إِنَّ  ِِلََعاَرف وا َوَقتَانَِل  ش  ْكَرَنل 

َ
ِ  ِعيْدَ  أ مْ  اّللَّ تَْقاك 

َ
َ  إِنَّ  أ { َختِي   َعلِيم   اّللَّ

 كؿ الناس بيف بالتفاوت يقر ذلؾ ومع الشرع، حكـ أماـ بالتساوي يقر فاإلسبلـ[. 13: الحجرت]

 التعميمية العممية في باالعتبار أخذىا يجب التي الخاصة قدراتو فرد فمكؿ وقدراتو، طاقاتو بحسب

 (.8: 2013 وجمعة، مؤنس. )التعممية

 عمييا يتعيف أنو يعني األطفاؿ جميع باستيعاب المدارس مطالبة إف (:تربوي) تعميمي مبرر

 وتستجيب والتعمـ، لمتعميـ حافزة تعميمية واستراتيجيات تدريس وطرؽ أساليب وتطوير استحداث

 .وامكانياتيـ قدراتيـ اختبلؼ عمى الطبلب جميع منيا ويستفيد األفراد بيف الفردية الفوارؽ لجميع

 التنوع نحو السمبية واالتجاىات المواقؼ تغيير عمى قادرة الجامعة المدارس إف :اجتماعي مبرر

 شرائح يستوعب عادؿ مجتمع لبناء األسس وضع ثـ ومف ،معاً  األطفاؿ جميع تعميـ طريؽ عف

 . المجتمع لفئات والتيميش التمييز عمى قائـ غير كافة المجتمع

 إقامة مف تكمفة أقؿ يعتبر األطفاؿ لجميع التعميـ تقدـ مدارس وصيانة إنشاء إفّ  :اقتصادي مبرر

 .األطفاؿ مف مختمفة بمجموعات تختص التي المدارس مف دةمعق شبكة
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 (:66ص ،2005 الظاىر،: )أوردىا التي المبررات عديد وىناك

 قد الذي المجتمع في الطفؿ بوضع يتعمؽ فيما بالضعؼ الشعور يمغي الجامع التعميـ أف 

 تعمؿ رومةمح أقمية ليسوا وأنيـ ،والدافع الثقة ونقص والمعرفي، العاطفي نموه عمى يؤثر

 .سيء بشكؿ

 األطفاؿ جميع إحضار بغية حيث أىمية، األكثر ىي المساواة قيمة الديمقراطي البمد في 

 .التمييز لتجنب ومنصفة وأخبلقية عادلة تدابير اتخاذ ينبغي التعميـ في

 ضافّيةاإل االحتياجات ذوي نحو اآلخريف األشخاص واتجاىات نظرة تعديؿ في ليسيـ. 

 ذوي حوؿ تكوينيا إلى الخاصة التربية تسعى التي الشمولية النظرة جامعال التعميـ يحقؽ 

 الضعؼ جوانب مف بدالً  القوة، جوانب عمى التركيز حيث مف الخاصة االحتياجات

 .بالرضا الشعور وتنمية ومجتمعو، نفسو إلى الفرد نظرة تتغير حتى والقصور،

 لمجميع التعميـ" حؽ ومنيا اإلنسانية الحقوؽ وحماية بتعزيز االلتزاـ." 

 الخاصة التعميمية االحتياجات ذوي مف لمطمبة التعميـ عمى الحصوؿ فرص تحسيف. 

 تشكؿ والتي والحماية، اإلعاقة الشباب، كالجنس، المشتركة القضايا الجامع التعميـ يدعـ 

 .الجامع التعميـ مف يتجزأ ال جزءا

 : الجامع لمتعميم مبررات

 و ىي: مبررات لمتعميـ الجامع عدة وجود عمى أ(2013)االنروا ،األنروا  تؤكد

 والتنمية اإلغاثة خدمات بتقديـ ثاقيايم مف ينبثؽ الجامع بالتعميـ الدولية الغوث وكالة التزاـ إف: أوالً 

 بتعزيز تمتـز الدولية الغوث وكالة فإف ذلؾ ضوء وفي الفمسطينييف، لبلجئيف الحماية وتقديـ البشرية

 ".لمجميع التعميـ" في الحؽ ذلؾ في بما الفمسطينييف، لبلجئيف انيةاإلنس الحقوؽ وحماية
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 ورد وقد الدولية، الغوث لوكالة الشاممة الرؤيا تحقيؽ في أساساً  يعد لمتعميـ الجامع المنحى إف: ثانياً 

 فمسطيني الجئ كؿ يتمتع أف ىو الدولية الغوث وكالة رؤية: "أف األجؿ المتوسطة االستراتيجية في

مكانياتو طاقاتو، كامؿ تحقيؽ خصوصا البشرية التنمية معايير بأفضؿ  األسرة في كعضو الفردية وا 

 والشعور والثقافية، واالقتصادية االجتماعية، الحياة في ومنتجا نشطة مشاركة يكوف أف والمجتمع،

ف عمييا المحافظة و حمايتيا و حقوقيا أو حقوقو عف الدفاع يتـ أنو باالطمئناف  تعميـال سياسة وا 

 لموكالة العريضة االستراتيجية األىداؼ ىذه تحقيؽ في وتسيـ االحتياجات، بيذه  تعنى الجامع

 وفقاً  والنتاجات التعميـ نوعية وتعزيز األساسي، التعميـ عمى والحصوؿ التعميـ إتاحة وضماف

 يميةالتعم االحتياجات ذوي مف لمطمبة التعميـ عمى الحصوؿ فرص وتحسيف المحددة، لممعايير

 .الخاصة

-2011) الدولية الغوث وكالة في التعميـ إصبلح مجاالت مف مجاال الجامع التعميـ يعد: ثالثاً 

 تطوير عمى قادر عالية، جودة وذي وكفؤ، فعاؿ تربوي برنامج تطوير أجؿ مف وذلؾ( ـ2015

 ويةمتسا فرص عمى األطفاؿ جميع حصوؿ وأف كما الفمسطينييف، لبلجئيف الكاممة اإلمكانات

 .التعميـ إصبلح استراتيجية أىداؼ مف ىدؼ ىو العالية الجودة ذي لمتعميـ

 تنسجـ وىي الدولية، الغوث لوكالة األخرى السياسات دعـ إلى الجامع التعميـ سياسة تيدؼرابعًا: 

 التعميـ سياسة وتتناوؿ كما الجامع، التعميـ نحو المضيفة الحكومات جيود مع ذاتو الوقت في

 ال جزءاً  تشكؿ والتي والحماية، اإلعاقة الشباب، كالجنس، لؤلونروا المشتركة القضايا ضاً أي الجامع

 (.1:2 ،2013 األونروا، منشورات) الجامع التعميـ مف يتجزأ

 :الجامع التعميم أىداف 4.2.2

  التربية وزارة: مف كؿ اتفؽ عمييا أىداؼ عدة المدارس في الجامع التعميـ تطبيؽإّف ل
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 : أىميا ومف( 2015 )ليونسكووا (2016 )األونرواو  (2015الفمسطينية ) ـوالتعمي

 وتغيير التمييز، وعدـ التعميـ، في والتنوع لمطفؿ، الصديؽ الجامع التعميـ بأىمية الوعي رفع .1

 . بذلؾ الخاصة االتجاىات

 يف العقبات إلزالة النظاـ في تاتغير  إحداث طريؽ عف لمجميع التعميـ إلى الوصوؿ زيادة .2

 في االنتظاـ مف الطمبة بعض تمنع التي والموارد والممارسات والسياسات واالتجاىات البيئة

 . أقرانيـ مع المحمية المدرسة

 الميارات أفراده يمتمؾ المدرسية واإلدارة المساندة والطواقـ المعمميف مف کادر تطوير .3

 نظاـ ضمف لمطفؿ والصديؽ يالنوع الجامع التعميـ لتنفيذ البلزمة النظرية والمعرفة العممية

 .الجامع والتعميـ اإلدماج عمى قائـ موقؼ تبني عمى وتشجيعيـ العاـ، التعميـ

 الفعالة المشاركة ضماف خبلؿ مف عاـ بشكؿ المجتمع في والمساواة االستدامة تعزيز .4

 الجامع التعميـ بيئات تطوير في واألطفاؿ األمور، وأولياء واألىؿ، المحمية، لممجتمعات

 .لمطفؿ لصديقةا

 الفمسطيني التعميـ نظاـ مكونات في التعميـ جودة عمى عامة تحسينات إدخاؿ في المساىمة .5

 تبني وتعزيز الجامع، والتعميـ النوعي التعميـ بيف المتأصمة الروابط إبراز طريؽ عف كافة

 .التعميـ نظاـ عمى إجراؤىا يتـ التي التغييرات جميع في العاـ التصميـ نيج

 التعميمية اإلضافية االحتياجات ذوي لمطمبة المدرسة في المقدـ والدعـ المساندة تعزيز .6

 .والنفسية والصحية

 .لمجميع حؽ باعتباره التعميـ سياسة تغيير نحو االتجاىات تعديؿ .7

 متعدد نيج ويشمؿ بأكممو، كشخص الطفؿ مع يشارؾ السميـ الشامؿ التعميمي التخطيط إف .8

 .وتطمعاتو الطفؿ احتياجات التحديد التخصصات
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 :خاصة أىدافاً  الجامع لمتعميـ أف( 2007) مرزوؽ أبو وأشارت

 .الدراسة قاعة في العادييف غير الطمبة مع لمتعامؿ المعمميف قدرات طويرت -

 وممبياً  الطمبة بيف الفردية الفروؽ مع ليتناسب ياجالمن تطويع عمى المعمميف قدارت تطوير -

 . بيـ الخاصة لبلحتياجات

 لمطمبة الخاصة الحتياجاتا وتمبي تناسب تعميمية وأساليب طرؽ تطوير -

 .الطمبة بيف الفردية الفروؽ تراعي تعميمية وسائؿ تطوير -

 .لمجميع حؽ التعميـ سياسة نحو االتجاىات تعديؿ عمى العمؿ -

  .اضافية خاصة بو خاصة تربوية احتياجات لديو شخص كؿ أف مبدأ ضمف العمؿ -

 :التعميمي النظام في جامعال التعميم برنامج 5.2.2

 فقد العاـ التربوي النظاـ خبلؿ مف لمجميع التربية نحو العالمية اتيالتوج مع انسجاماً 

 وكاف تنفذىا، التي التطويرية البرامج ضمف الجامع التعميـ بتبني قراراً  والتعميـ التربية وزارة اتخذت

 النرويجية السويدية المؤسسة مع االتفاقية عمى: التوقيع اليونسكو منظمة مع الوزارة اتصاالت نتيجة

 الدولي والدعـ والفنيف الخبراء بتوفير اليونسكو وساىمت ،(20/2/1997) بتاريخ( ناد -دياكونيا)

 االحتياجات ذوي يواجييا التي الصعوبات طبيعة عف النظر بغض التعميـ حؽ لمجميعشعار  لتطبيؽ

 (.2007:321 مرزوؽ، أبو) التعمـ عمى قدرتيا مف تحد أو الخاصة،

 تطبيؽ تـ حيث غزة، ومحافظات الغربية الضفة محافظات في الشامؿ الدمج تطبيؽ وبدأ

 عنواف تحت والتعميـ التربية لوزارة تابعة حكومية مدرسة عشرة خمسة في الشامؿ الدمج نظاـ

( 2001/2002) العاـ مطمع في غزة محافظات في والتعميـ التربية وزارة وأصدرت ،"الجامع التعميـ"
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 التعميـ ببرنامج العاممة المدارس في الخاصة االحتياجات ذوي مف الطمبة قبوؿ " عمى تنص نشرة

 (245 :2005 وسمماف، حشيش أبو" )الجامع

 :والتعميم التربية وزارة في البرنامج بيا مر   التي المراحل 1.5.2.2

 برنامج تطبيؽ أجؿ مف ألمدا طويمة خطة بوضع فمسطيف في والتعميـ التربية وزارة شرعت

 : (2015)وزارة التربية و التعميـ،كالتالي إيجازىا يمكف مراحؿ عدة خبلؿ مف الجامع التعميـ

 بالتربية خاص قسـ واستحداث التخطيط مرحمة وىي (:م1999-1997) الولى المرحمة .1

 لممشروع األولى الخطوط وضع تـ حيث أعضاء،( 7) مف مكوف فريؽ وتشكيؿ الخاصة،

 الفترة نياية في المشاركة المدارس وصمت حتى أساسية، مدرسة( 30) باختيار التجريبي

 .مدرسة( 90) التجريبية

 الخاصة التربية دائرة داخؿ وضمو لممشروع الوزارة تبني (:م2001-2000) الثانية المرحمة .2

 إلى لمتوصؿ امع؛الج التعميـ البرنامج معموماتي نظاـ ببناء البدء وتـ. العاـ التعميـ إدارة في

 عمؿ ورشات عقد تـ كذلؾ والتمويؿ، والتنفيذ التخطيط في والمساىمة التقدـ مؤشرات

 .الجديدة المشاركة المدارس ومعممات لمعممي

 الجديدة المدارس مف عددا ليشمؿ بالبرنامج التوسع تـ (:م2003-2002) الثالثة المرحمة .3

 دورات في ومعممة معمـ( 1100) يبتدر  وتـ مدرسة،( 175) المدارس عدد أصبح وبيذا

 نياية وفي ومعممة، معمـ( 3000) حوالي اإلجمالي العدد ليصبح الجامع التعميـ حوؿ

 .مدرسة (295) الموائمة لممدارس االجمالي العدد أصبح المرحمة

 االحتياجات ذوي لمطمبة الكمي العدد بمغ العاـ ىذا في (:2005-2004) الرابعة المرحمة .4

 الكثير تغير عمى يدؿ وىذا ،(1015) الجامع التعميـ مرشدي إحصائيات حسب الخاصة
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 وطالبة طالبة( 150) تدريب وتـ والتعميـ التربية ووزارة األمور وأولياء المعمميف أفكار مف

 الفريؽ أعضاء قبؿ مف الفمسطينية الجامعات في التربية كميات في رابعةال السنة طمبة مف

 .الجامع ميـالتع برنامج فكرة نشر بيدؼ

 التعميـ مجاؿ بتوسيع الخاصة التربية دائرة قامت: الخطة في والخيرة الخامسة المرحمة .5

 بتدريب المديريات في الجامع التعميـ فريؽ وقاـ الدراسية، المراحؿ جميع ليغطي الجامع

 ثـ ومف ،/ةمدرب/معممة  معممة( 219) عددىـ وكاف المعمميف مف مختارة مجموعة

 بحوالي وتقدر المدرسة نفس في زمبلئيـ مف كبير عدد لتدريب المجموعة ىذه انطمقت

 (.329-324ص :2007 مرزوؽ، أبو) مدرسة( 209) في معممة( 4527)

 مبادئ وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين لممنحى الجامع لمتعميم والتعمم:  6.2.2

 مفيوميا لمتعميـ الجامع: تعزز المبادئ التالية سياسة وكالة الغوث الدولية و 

يؤمف التعميـ الجامع بقدرة كؿ طفؿ عمى التعمـ، مثمنا جميع األطفاؿ وطرؽ التعميـ  .1

المختمفة: إذا ال يستطيع كؿ الطمبة التعمـ بالطريقة نفسيا، وال يستطيع كؿ الطمبة 

ية التحصيؿ بنفس الطريقة، ولكف جميع الطمبة يحتاجوف إلى الدعـ لبموغ قدراتو بالحما

 أثناء التعمـ.

التعميـ الجامع منحى قائـ عمى حقوؽ اإلنساف: يركز عمى حؽ جميع الطمبة في الحصوؿ  .2

 عمى تعميـ مجاني بجودة عالية، وعمى حقو بالتمتع والحماية أثناء التعميـ.

يـ الجامع ىو عممية مستمرة لتحسيف النظاـ التعميمي: وذلؾ مف خبلؿ تغيير مالتع .3

تمكيف المدارس والمعمميف؛ ليصبحوا أكثر استجابة ومرونة في تمبية الممارسات الصفية و 

 احتياجات جميع األطفاؿ.
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التعميـ الجامع يتمركز حوؿ تمبية احتياجات جميع األطفاؿ مع التركيز بشكؿ خاص عمى  .4

األطفاؿ العرضة إللقصاء والتيميش: يتطمب التعميـ الجامع تحديد ومعالجة االتجاىات 

 ئمة عمى التمييز، والعمؿ عمى إزالة معوقات التعميـ المشتركة.والممارسات القا

يمثؿ التعميـ الجامع النموذج االجتماعي لئلعاقة: يرى النموذج االجتماعي أف الناس قد  .5

المجتمع ىو الذي يحوؿ ىذا  فيواجيوف أنواعًا مختمفة مف الضعؼ، أو العجز، ولك

 والمعوقات البيئية.الضعؼ إلى إعاقة مف خبلؿ  االتجاىات السمبية 

يعنى التعميـ الجامع بتحديد االحتياجات الفردية، وبتقديـ المساندة البلزمة مف الضروري  .6

الكشؼ المبكر عف االحتياجات التعميمية وتقديـ المساندة المناسبة، وخاصة في السنوات 

 األولى مف التعميـ المدرسي بداًل مف عادة الضعؼ. 

طوير مجتمعات قائمة عمى المنحى الجامع إف التحاؽ تساىـ المدارس الجامعة في ت .7

األطفاؿ بالمدارس، نفسيًا سيعزز الدمج االجتماعي وقبوؿ التنوع )منشورات األونروا، 

2013 :3.) 

 منحى التعميم الجامع في وكالة الغوث الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين:  7.2.2

في سياستيا عمى تقديـ المساندة لمطمبة  تتبع وكالة الغوث الدولية المنحى الجامع لمتعميـ

 وفؽ ثبلثة مستويات: 

تيدؼ وكالة الغوث الدولية إلى ضماف تقديـ تعميـ ذو جودة عالية، متمركز حوؿ الطفؿ في : أوالً 

 بيئة آمنة ومحفزة في جميع مدارسيا مما سيفيد جميع األطفاؿ. 

ت تعميمية، ونفسية اجتماعية، وصحية حيث إف بعض األطفاؿ في الصفوؼ العادية احتياجا: ثانياً 

إضافية، فإف وكالة الغوث الدولية تسعى إلى تعزيز المساندة القائمة عمى المدرسة؛ التمبية ىذه 
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االحتياجات، إف الفريؽ المدرسي لمساندة الطمبة المكوف مف بعض العامميف في كؿ مدرسة سيعمؿ 

والنفسية االجتماعية والتعميمية لمطمبة عمى  عمى تقديـ خطط المساندة لتمبية االحتياجات الصحية

المستوى المدرسي، وسيقوـ بتقديـ اإلرشادات لممعمميف حوؿ أفضؿ طرؽ تقديـ الدعـ لؤلطفاؿ ذوي 

االحتياجات التعميمية اإلضافية أو المكثفة، واالحتياجات النفسية االجتماعية والصحية، ويمكف 

يـ، أو مف خبلؿ اتخاذ تدابير إضافية متفؽ عمييا المعمميف مف تقديـ المساندة كجزء مف حصص

مع الفريؽ المدرسي لمساندة الطمبة أو العامميف اآلخريف، وحيثما دعت الحاجة فإف الفريؽ المدرسي 

 لمساندة الطمبة يمكنو القياـ بتطوير خطط تعميمية فردية لمطمبة.

بالتالي فإنيـ يحتاجوف إلى مساندة إف لعدد محدود مف األطفاؿ احتياجات تعميمية مكثفة، و : ثالثاً 

مكثفة طويمة األمد، ويمكف تقديـ ىذه المساندة التربوية الخاصة، إما في مدارس وكالة الغوث 

ما مف خبلؿ الخدمات المتوفرة كتمؾ التي يقدميا  الدولية وبالتعاوف مع برامجيا األخرى والشركاء، وا 

                        ؽ ما تقتضي مصمحة الطفؿالقطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، وذلؾ وف

 (.4 :2013)منشورات األونروا، 

 عمى: ( EBSEN.2004) 2004وينص قانون )إبسن( لعام 

أف تعميـ األطفاؿ ذوي االحتياجات التعميمية يجب أف يحدث في بيئة شاممة مع أولئؾ  .1

 الذيف ليس لدييـ مثؿ ىذه االحتياجات. 

ذوي االحتياجات التعميمية ليـ نفس الحؽ واالستفادة مف التعميـ  ضماف أف يكوف األطفاؿ .2

 المناسب، كما يفعؿ أقرانيـ الذيف ليس لدييـ ىذه االحتياجات. 

مساعدة األطفاؿ ذوي االحتياجات التعميمية عمى ترؾ المدرسة بالميارات البلزمة لممشاركة  .3

 تقمة. المجتمعية، واألنشطة االقتصادية لممجتمع والعيش حياة مس
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توفير مشاركة أكبر لوالدي األطفاؿ ذوي التعميـ الخاص في تعميـ أطفاليـ وييتـ التعميـ  .4

الجامع بتقديـ الدعـ البلـز لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ الذيف يعانوف مف تدني في 

التحصيؿ الدراسي بسبب عوامؿ أسرية أو خارجية، وتسعي مؤسسة األونروا لتقديـ 

مبة مف خبلؿ تبنييا لسياسة التعميـ الجامع، وذلؾ مف خبلؿ حقيبة المساعدة ليؤالء الط

 .األدوات الخاصة بالتعميـ الجامع

فئات اعتمدت األونروا منحى خاص بيا لمتعميـ الجامع، يتعامؿ مع الطمبة ويصنفيـ إلى 

 الدعـ والرعاية وفؽ الحاجة التي تمزميـ، حيث تـ تصنيفيـ وفؽ اآلتي: بحسب

 متمركز حوؿ الطفؿ ذو جودة عالية  تعميـأواًل: 

 مساندة إضافية قائمة عمى المدرسة ثانيًا: 

 مساندة مكثفةثالثًا: 

 

 

 
 (15: ب2013( منحى الونروا لمتعميم الجامع )الونروا، 1الشكل )

 
تشمؿ ىذه الفئة الغالبية العظمى مف األطفاؿ،  تعميم متمركز حول الطفل ذو جودة عالية:: أوالً 

 التعامؿ معيـ عمى النحو اآلتي: يتـو 

 عالية متمركز حوؿ الطفؿ في بيئةتعميـ جامع ذي جودة  يحتاج جميع طمبة المدارس إلى 

 مدرسية وصفية صديقة لمطفؿ.

 والعامميف ذوي العبلقة مسؤولياتيا تجاه التعميـ الجامع.المعمميف  تتحمؿ اإلدارة التربوية وجميع
 

 

عدد 

 محدود

بعض 

 األطفال

جميع 

 األطفال
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: تشمؿ ىذه الفئة بعض األطفاؿ، ويتـ التعامؿ معيـ بل فريق المساندةالدعم اإلضافي من قثانيًا:

 :عمى النحو اآلتي

 معممييـ.  يحتاج بعض الطمبة إلى دعـ إضافي مف 

 مف المدير والمعمميف والمرشديف في  والمكونة تقـو المدارس بتشكيؿ فرؽ مساندة الطمبة

 .لمطمبة ذوي االحتياجات اإلضافيةسبؿ الدعـ  المدرسة لتتولى التخطيط لكيفية تقديـ أفضؿ

 

 خطة تربوية فردية لمطفؿ. يقـو فريؽ مساندة الطمبة عند الضرورة بتطوير 

تشمؿ ىذه الفئة عدد محدودة مف الطمبة، ويتـ التعامؿ معيـ عمى النحو  الدعم المكثف:ثالثًا: 

 اآلتي:

 مدارس األونروا أو  داخؿ قد يتـ تقديـ الدعـ المكثؼ .مكثفة لعدد محدود مف الطمبة احتياجات

 مصمحة الطفؿ.  خارجيا مف خبلؿ خدمات التربية الخاصة البديمة وذلؾ وفؽ ما تقتضيو

 لتطوير مبادرات التربية الخاصة الحالية لتمبية احتياجات الطمبة تشجيع مياديف عمؿ األونروا. 

ىـ   -جامعحسب تصنيؼ األنروا لمتعميـ ال-االضافيةاالحتياجات  فاألفراد ذوو لذلؾ 

واالنفعالية عف المعدؿ العاـ  الجسمية والعقميةواضح في مستوياتيـ  األفراد الذيف لدييـ انحراؼ

خاص مف قبؿ المربيف في التعميـ يناسب الى رعاية واىتماـ  لؤلفراد العادييف؛ لذلؾ ىـ بحاجة

ياجات الخاصة بما التعميـ الجامع الذي يشمؿ األطفاؿ ذوي االحت حيث وصمنا اليوـ الىقدراتيـ 

الشوارع، واألطفاؿ العامميف، واألطفاؿ مف األماكف المعزولة، واألطفاؿ الرحؿ،  فييـ أطفاؿ

واألطفاؿ مف األقميات المغوية أو العرقية أو الثقافية، واألطفاؿ مف المناطؽ الميمشة الذيف تتحدد 

ولمتعرؼ عمى فئات ذوي ( UNESCO, 2005نتيجة لصعوبات التعمـ ) احتياجاتيـ نتيجة اإلعاقة أو

 تشمؿ: فيي االضافية االحتياجات
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وىـ الفئة الذيف يواجيوف عائقًا يحرميـ مف القياـ بوظائفيـ بشكؿ  اإلعاقة الجسمية والصحية:

اعتيادي، سواء أكانت إعاقة بسيطة أو شديدة تصيب الجياز العصبي المركزي كالشمؿ الدماغي، 

 (. 2010أو اإلصابات الصحية كالربو )السرطاوي والصمادي، أو الييكؿ العظمي كبتر األطراؼ، 

أما اإلعاقة السمعية: فيي انحراؼ في السمع يحد مف القدرة عمى التواصؿ السمعي المفظي، فذوو 

(، فضعاؼ 2008يصنفوف إلى صمـ كمي، أو جزئي )ضعؼ السمع( )مجيد،  :اإلعاقة السمعية

(. أما ذوو الفقداف 2003ديسبؿ( )الكوافحة،  90-25)السمع ىـ الذيف يفقدوف مف سمعيـ ما بيف 

ديسبؿ( وال يمكنيـ االستفادة مف  90السمعي التاـ الصمـ؛ فيفقدوف مف سمعيـ ما يزيد عمى )

 (. 2013المعينات السمعية )مصطفى والشربيني، 

بشكؿ : فيي فقداف في حدة اإلبصار، والعيف غير قادرة عمى رؤية األشياء أما اإلعاقة البصرية

واضح، وتنقسـ إلى ضعؼ البصر، والكؼ البصري وىـ األفراد الذيف ال يوجد لدييـ استعماؿ 

 (.2006وظيفي لئلبصار )الزريقات، 

األنماط السموكية الثابتة والمتكررة وغير المناسبة  ": وىيأما االضطرابات السموكية واالنفعالية

(. وىناؾ معايير 97: 2014)بطرس، "العدوانية  لممرحمة العمرية التي يمر بيا الفرد، ومف أنماطيا

 (. 2007لمحكـ عمى سموؾ الفرد، وىي تكرار السموؾ وشدتو، ومدة حدوثو )القمش والمعايطة، 

: الذيف يكوف لدييـ مستوى األداء الوظيفي العقمي يقؿ بانحرافيف معيارييف عف اإلعاقة العقمية

 (. 2004مستوى الذكاء )الوقفي، 

: ويصفيـ تعريؼ مكتب التربية األمريكي باألداء المتميز والمرتفع في الجوانب بونوكذلك الموىو 

(. والطفؿ الموىوب ىو 2015العقمية والقيادية واألكاديمية والفنية واإلبداعية )الزغموؿ والصمادي، 

يؿ الفرد الذي يثبت بشكؿ قاطع وجود قدرات مرتفعة في التفكير العميؽ والتميز في األداء، والتحص

 (. 2009األكاديمي، في مجاؿ أو أكثر مف المجاالت اإلبداعية )سعادة، 
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الذيف لدييـ إعاقة نمائية معقدة تستمر طواؿ العمر، وتؤثر عمى تواصؿ الفرد  وفئة أطفال التوحد:

مع الناس، ولدييـ إعاقات في التفاعؿ االجتماعي، والتواصؿ االجتماعي باإلضافة إلى الحركات 

( الطبعة الخامسة DSM(. ويعرؼ اضطراب التوحد في )2010االماـ والجوالدة، )تينية النمطية الرو 

جديد موحد ىو اضطراب طيؼ التوحد، حيث يتضمف "اضطراب التوحد،  ی( بمسم2013)

ومتبلزمة اسبرجر، واالضطرابات النمائية الشاممة غير المحددة، واضطراب التفكؾ" )الجابري، 

2014.) 

: وىي عبارة عف عجز الفرد أف يجعؿ كبلمو مفيومة لآلخريف، أو عجزه تواصلاضطرابات ال وأيضا

عف التعبير عف أفكاره بكممات مناسبة، وعجزه عف فيـ الكممات التي يسمعيا مف األخريف بصورة 

 و(. وىو االضطراب الذي يعيؽ فيـ المستمع لمرسالة الموجية إلي2015منطوقة أو مكتوبة )سالـ، 

(. 2012مـ مف التعبير عف مشاعره أو نقؿ أفكاره بشكؿ طبيعي )الناطور وعمايرة، و/أو يحـر المتك

 (.2011وتصنؼ إلى اضرابات النطؽ، واضطرابات الصوت واضطرابات المغة )الوقفي،

: وىو الطفؿ الذي يوجد تبايف بيف قدراتو وتحصيمة الفعمي في المواد صعوبات التعمم وأخيراً 

( أنيا اضطراب في واحدة أو IDEAتعرؼ صعوبات التعمـ حسب )(. و 2009المختمفة )السيد، 

أكثر مف العمميات النفسية األساسية المتضمنة في فيـ واستخداـ المغة المحكية أو المكتوبة، 

في ضعؼ القدرة عمى االستماع أو الكبلـ أو التفكير أو القراءة أو الكتابة أو التيجئة  ذلؾويظير 

( ومف الصعوبات التي تواجو طمبة صعوبات التعمـ: صعوبات 2015أو الحساب )جوزؼ وماري، 

دراكية وسموكية )الوقفي،   (.2011أكاديمية وا 

العديد مف البدائؿ التربوية في التعامؿ مع ىذه الفئات مف الطمبة ذوي االحتياجات  وىناؾ

ثؿ النظاـ ، والتي سيتـ توضيحيا مف خبلؿ ىذه النماذج والرسومات، حيث أف الشكؿ يماالضافية 
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التعميمي واألعمدة تمثؿ الحاالت المختمفة مف الطمبة، وقد تسمسمت ىذه البدائؿ منذ القدـ عمى 

 اآلتي: نحوال

 نظام اإلقصاء:  -أ

 
 

 

 

 (13 :2014( نظام اإلقصاء )اليونسكو، 2الشكل رقم )
، وال مف نظاـ التعميـ ألنيـ غير مناسبيفاالضافية وفيو يتـ استبعاد ذوي االحتياجات 

يتأقمموف مع البيئة المادية والسموكية ومناىج التعميـ، وبالتالي ال يذىب ىؤالء الطمبة إلى المدارس 

إطبلقًا. ويمجأ األىؿ لمراكز اإلقامة الكاممة التي تعزؿ الفرد عف المجتمع، وتقدـ لو خدمات إيوائية 

 (.2015وصحية واجتماعية وتربوية )العزة، 

 نظام الفصل: -ب
 

 

 

 

 

 

 (13: 2014( نظام الفصل )اليونسكو، 3الشكل رقم )
وىو نظاـ خاص لؤلطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة، ونظاـ آخر منفصؿ تماما يخص 

(. وبالتالي يذىب األطفاؿ ذوو االحتياجات الخاصة إلى 2014األطفاؿ العادييف )اليونسكو، 

قضوف باقي الوقت في منازليـ )يحيى، المراكز النيارية والخاصة لتمقي الخدمات في المركز بينما ي

2011.) 

 

 



 

51 

 نظام الوحدات الصغيرة:  -ج
 
 
 
 

 
 

 (14: 2014( نظام الوحدات الصغيرة )اليونسكو، 4الشكل رقم )
وىي وحدات موجودة داخؿ المدارس العادية أو بالقرب منيا، وتقوـ عمى مبدأ التعميـ 

نشطة مشتركة الطمبة اآلخريف مثؿ: المنفصؿ لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة، ولكف ىناؾ أ

المعب والرياضة، وسميت أيضأ بالصفوؼ الخاصة الممحقة بالمدارس العادية، حيث تكوف صفوؼ 

(. 2017( طالبة )اليونسكو، 14خاصة بيذه الفئات في المدارس العادية، وال يتجاوز عدد الطمبة )

ساند، وىي غرفة خاصة في المدرسة ويشبو ىذا النظاـ إلى حد ما غرفة المصادر أو التعميـ الم

العادية، معدة ومجيزة باألجيزة والوسائؿ التعميمية والبرامج التربوية غير المتيسرة في الصؼ 

 (.2015العادي )عامر، 

 التعميم الدامج -د

 
 

 
 

 

 (14: 2014)اليونسكو، ( نظام التعميم الدامج 5الشكل رقم )
ة التربوية العامة، وأف جميع الطمبة مرحب بيـ يشير ىذا النظاـ إلى االشتراؾ في البيئ

لمتعمـ في صفوؼ التعميـ العاـ، بحيث يشمؿ ذوي اإلعاقة مع أقرانيـ العادييف، ولكف النظاـ 
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ال سوؼ يفشؿ ويتسرب مف  التعميمي ال يتغير، وىذا يتطمب مف الطفؿ التكيؼ مع النظاـ وا 

 (.2015المدرسة، ألف النظاـ غير مرف )جوزؼ وماري، 

 التعميم الجامع: -ىـ

 

 

 

 (15: 2014( نظام التعميم الجامع )اليونسكو، 6الشكل رقم )

عالميًا يعود ىذا النظاـ إلى كوف الممارسات المدرسية صديقة لجميع الطمبة بغض النظر 

عف اختبلفاتيـ، وىو النظاـ األحدث واألقرب إلى االتفاقيات الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف، كما 

بأف جميع األطفاؿ قادروف عمى التعمـ،  يركز عمى الفروؽ الفردية بيف الطمبة، ويعترؼأنو 

(. حيث ينادي ىذا النظاـ بتعميـ 2014ويتصؼ بالمرونة االستيعاب جميع الطمبة )اليونسكو،

 ,Alur & Timmonsالطمبة ذوي الحاجات الخاصة في الصؼ العادي مع تقديـ المساعدة ليـ )

2012.) 

 في تحقيق التعميم الجامع:  و المرشد ر المعممدو  8.2.2

يجمع معظـ الميتميف في المجاؿ التربوي عمى أف المعمـ ىو الذي يحدث التغيرات 

/ المرشد في سموؾ الطمبة، ومف ثـ ال تحدد كفاءة المعمـ  -في إطار العممية التربوية -المطموبة 

عمـ/ المرشد يأتي إال مف خبلؿ تمتع الم إال بقدر ما يحدث مف تغيرات في سموؾ طمبتو، وىذا ال

بالعديد مف الميارات واألداءات التدريسية الجيدة التي تساعده عمى القياـ بدوره الميني )النجار 

 (.2008والسميري، 
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يترتب عمى تطبيؽ التعميـ الجامع تغيرات كبيرة في أدوار ومسئوليات معممي وبذلؾ 

كييؼ البيئة الصفية وتعديميا، وذلؾ ال يعني اختصار الصفوؼ العادية فيو مف ناحية يتضمف ت

المنياج أو تخفيؼ سرعتو لمطفؿ فذلؾ تبسيط لؤلمور، وممارسة غير فاعمة، حيث إف الصعوبات 

التعميمية لدى كثير مف الفئات ال تتصؿ بسرعة تقديـ الميمات التعميمية ليـ فحسب؛ ولكف ىذه 

وأنماط التعميـ، والدافعية وغير ذلؾ )ببلند فورد الصعوبات ترتبط أيضا بالقدرات المغوية، 

 (.2009وجيبسوف، 

وعميو ليس مقبواًل أف يستمر المعمـ باستخداـ أسموب معيف في التدريس، دوف أف يكمؼ 

مناسبتو لمطالب الذي يدرسو، فاألصؿ أف يتـ تكييؼ  ینفسو عناء التساؤؿ عف فاعميتو ومد

طالب، وكؿ طالب لو خصائصو الفريدة، أما االعتقاد بأف األساليب وتعديميا؛ لتصبح مبلئمة لم

 الخطيبالطمبة جميعا يجب أف يستجيبوا، ويتعمموا باستخداـ أسموب محدد فيو اعتقاد غير بناء )

   ( .2003 الحديدي،و 

لو استطاع المعمموف تييئة بيئة تعميمية مناسبة ونماذج جيدة لمتفاعؿ اإلنساني بحيث  حتى

سموكيات مرغوبة لدى معظـ الطمبة، فإف األمر ال يسمـ مف وجود بعض الطمبة تؤدي إلى تنمية 

الذيف يحتاجوف إلى إجراء مزيد مف التعديبلت اإلضافية عمى مستوى غرفة الدراسة، كي يمكنيـ 

استفادة أفضؿ مف عممية التعمـ، لذلؾ نجد أف المعمميف الذيف يحققوف التعميـ الجامع بنجاح،  ؽتحقي

عادة رسمو في منيجيـ، يتخذوف باس تمرار قرارات حوؿ ما يجب تعديمو ومواءمتو، وتوضيحو، وا 

 ـوطرؽ تدريسيـ، وىنا يتحمؿ المعمـ مسؤولية تييئة بيئة معممة يستطيع فييا كؿ األطفاؿ التعم

 (2008)برادلي وآخروف، 
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 سيصؼ الدراالدراسات إلى أف إتباع المعمـ ألسموب تعميمي موحد عمى مستوى ال وتشير

التي  صفوؼككؿ مع عدـ تنويع المياـ المدرسية، أو طريقة أدائيا ال يعد مناسبة لمتطبيؽ في ال

تضـ مجموعة مف الطمبة ذوي المستويات المختمفة مف الذكاء، والتحصيؿ، والميوؿ، واالىتمامات 

 (. 2009 جيبسوف،)ببلند فورد و 

باحتياجاتيـ الفردية وقدراتيـ، إذا  فإف االختبلفات القائمة بيف الطمبة فيما يتعمؽ وعميو،

بممارسات تقميدية وجامدة تمنع المعمميف مف اكتشاؼ وتطبيؽ البدائؿ و المرشدوف قابميا المعمموف 

التعميمية، أو طرؽ التدريس، فإف ىذا يقمؿ مف فرص نجاح الطمبة، وبالمقابؿ فإف استخداـ عدد مف 

والطمبة بالخيارات التي تعزز التعمـ، وتزيد مف التدريس والخطط الفردية؛ تزود المعمميف  ؽطر 

و كذلؾ فاف الطرائؽ التي يقدميا التعميـ الجامع تتيح الفرصة لممرشديف باتباع طرائؽ  فرص النجاح

مبسطة و غير تقميدية تزيد مف نجاح المرشديف في تعديؿ سموؾ الطمبة،ومساعدة المعمميف في 

( وال يقتصر 2015الفروقات المختمفة بيف الطمبة)عامر، تييئة البيئة الصفية المناسبة الستيعاب

دور المرشد فقط في مساعدة المعمميف بؿ ايضًا في تييئة أولياء األمورو المحيطيف بذوي 

االحتياجات االضافية في تقبؿ ىؤالء االفراد، بؿ ومساعدتيـ عمى تقبؿ انفسيـ و اظيار المواىب 

 (. 2016الكامنو لدييـ )العطؿ،

 زمة أدوات التعميم الجامع )حقيبة الدوات(:ر  1.2.2

عممت األونروا عمى تجييز أدلة متنوعة وضعت تحت مسمى "حقيبة األدوات"،  وتحتوي 

و ىي تساعد المعمميف و الحقيبة عمى دليؿ معمـ سيؿ القراءة وتسعة عشر أداة تتسـ بالعممية 

ليا سواء كانت تمؾ االحتياجات ترتبط المتنوعة واالستجابة  تحديد احتياجات الطمبةالمرشديف في 

يا أنّ أىمية ىذه الحقيبة  تكمفبرفاه الطمبة التعميمي والصحي والنفسي االجتماعي أو باإلعاقة، و 
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تستخدـ كدليؿ عممي ومصدر لممعمومات لمزيد مف الفيـ والمساندة الحتياجات الطمبة المتنوعة 

 واإلعاقات التي قد توجد بيف طمبة األونروا.

ر الباحثة ىنا إلى أف حقيبة األدوات ممكف أف يستخدميا جميع المعمميف والمربيف وتشي

ومرشدي المدارس والمختصيف التربوييف وكذلؾ مديري المدارس، حيث إف حقيبة األدوات سيمة 

 االستخداـ لدى الجميع.

 رزمة أدوات التعميم الجامع( :3:2جدول رقم )
 موضوع االداة اسـ االداة االداة

 المنحى الجامع ممارسات الصفية والمدرسية الجامعةال  .1
 االحتياجات االضافية  .2
 االحتياجات الفردية االحتياجات االضافية ذوي الطمبة حوؿ المعمـ سجبلت  .3
 الخطة التربوية الفردية  .4
 االحتياجات النفسية االحتياجات النفسية/ االجتماعية  .5
 دارة السموؾإ  .6
 واألزمات والطوارئ زاعاتبالنالطمبة المتأثروف   .7
 االحتياجات التعميمية ميارات ما قبؿ التعمـ  .8
 صعوبات القراءة  .9

 صعوبات الكتابة  .11
 صعوبات الرياضيات  .11
 الطمبة الموىوبوف والمتميزوف  .12
 اإلحتياجات الصحية األمراض الشائعة والمعدية  .13
 األمراض المزمنة  .14
 الضعؼ البصري  .15
 الضعؼ السمعي  .16
 ضعؼ الجسديال  .17
 الصعوبات الذىنية  .18
 صعوبات التواصؿ والنطؽ والمغة  .19

 (8 :2013المصدر: )دليؿ المعمـ لتحديد االحتياجات، األونروا، 
 

 ومف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف أىـ المجاالت التي يتناوليا التعميـ الجامع ىي: 
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 االحتياجات الفردية لمطمبة: 

 ت الفردية يجدر اإلشارة إلى مفيـو االحتياجات )الحاجة(: وقبؿ التطرؽ إلى االحتياجا

 الحاجة(:)االحتياجات 

( ىي كممة تعني اصطبلح " شعور المرء بأنو ينقصو شيء، أو يمزمو Needالحاجة )

شيء، أي أنيا حالة داخؿ الفرد، وبعض األمثمة لذلؾ حاجة الطعاـ والشراب والمسكف والمعب 

االحتياجات تقسـ إلى احتياجات أولية " كحاجة الطعاـ والشراب والتعميـ والمحبة، كما أف 

  (.2008:112 و"احتياجات ثانوية" كحاجة الحب )األشوؿ،

االضطراب الجسمي، أو  وتعرؼ الحاجة أيضا بأنيا "حالة مف النقص واالفتقار، أو

يزوؿ متى قضت  النفسي، إف لـ تمؽ إشباعة أثارت لدى الفرد نوعا مف التوتر، والضيؽ ال لبث أف

 (. 2012:94الحاجة، والدافع نشأ نتيجة لوجود حاجة ومعانة لدى الكائف الحي." )جودة، 

أنو يتوجب عمى المعمـ حتى يحقؽ أىداؼ التعمـ، ويحصؿ عمى رضا الطمبة ترى الباحثة و 

ة ويضمف مشاركتيـ األكاديمية الفاعمة أف يربط ممارساتو الصفية بتمبية االحتياجات األساسي

لمطمبة، ألف ذلؾ يساعده عمى تطوير الدروس واستراتيجيات التخطيط والوصوؿ إلى النجاح 

 المطموب.

أما االحتياجات الفردية فمف الطبيعي أف الطمبة لدييـ احتياجات فردية خاصة بيـ، 

وتختمؼ تمؾ االحتياجات مف طالب إلى آخر، ومف الميـ االىتماـ بتمؾ االحتياجات الفردية، فيناؾ 

طمبة بحاجة إلى اىتماـ فردي، والنظر إلى احتياجاتيـ عف قرب، ويتـ تقديـ وتنويع الدعـ المقدـ 

 ليـ حسب طبيعة النقص الموجود عند الطالب أو الدعـ المحتاج إليو.
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وتبنت وزارة التربية والتعميـ في فمسطيف " خطة التعميـ الفردية " ضمف سياسة التعميـ 

ممة لطالب أو طالبة معينة، حيث تتضمف أىداؼ الطالب التعميمية الجامع لدييا، وىي خطة مص

ونقاط قوتو واحتياجاتو، كما أنو مف األفضؿ أف يتـ إعداد ىذه الخطة مف خبلؿ مشاركة الطفؿ 

واألىؿ والمعمميف والطاقـ المساند، فيي تمكف المعمـ والطاقـ المساند مف متابعة التقدـ الذي يحرزه 

جراء المواءمات البلزمة عمى المنياج وأساليب التعميـ والتعمـ والبيئة، إلخ... الطفؿ في التعمـ وا  

 (.2015:66)وزارة التربية والتعميـ في فمسطيف، 

واعتمدت األونروا الخطة التربوية الفردية لمساندة الطمبة الذيف يحتاجوف إلى مساندة إضافية 

( 3اإلضافية لذوي اإلعاقة في األداة رقـ )تعميمية وصحية ونفسية/ اجتماعية ولتقديـ المساندة 

 ( لبلحتياجات الفردية في رزمة األدوات والتي مف بنودىا:4و)

 مساعدة المعمـ في تحديد ومتابعة الطمبة الذيف يحتاجوف إلى مساندة إضافية في صفو. -

 تسييؿ الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة باحتياجات الطمبة.  -

  العمؿ كفريؽ مساندة الطمبة. -

 خيارات اإلحالة والدعـ.  -

حصر الطمبة الذيف بحاجة إلى دعـ إضافي أو لدييـ إعاقة. )دليؿ المعمـ لتحديد  -

 (. 15 :2013االحتياجات، األونروا، 

 االحتياجات النفسية واالجتماعية لمطمبة:

العوامؿ التي تساعد الشخص عمى التكيؼ  أىـ االحتياجات النفسية واالجتماعية مفتعدّ 

عي، ال سيما أف الكثير مف خصائص الشخصية تتوقؼ عمى مدى إشباع االحتياجات المجتم
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النفسية واالجتماعية التي تحقؽ لمفرد التوافؽ النفسي والتوافؽ مع اآلخريف، وتحقيؽ التوازف 

 واالستقرار النفسي واالجتماعي.

واالجتماعية موضوع االحتياجات النفسية واالجتماعية يظؿ ركيزة البحوث النفسية  ودراسة

ألنو يعد بمثابة الطاقة المحركة لمختمؼ دوافع السموؾ اإلنساني، فكثير مف عمماء النفس والتربية 

أولوا اىتماما كبيرة باالحتياجات النفسية واالجتماعية لما ليا مف دور أساسي في تفسير السموؾ، 

بيا شخصية الفرد تأثرة بالغا فإشباع تمؾ االحتياجات تعد مطمبة نمائية )نفسية واجتماعية( تتأثر 

 (.2013 بمقدار إشباعيا في مراحؿ نموىا المختمفة )األسطؿ،

شباعيا مف الجوانب الميمة في الشخصية، إذ يبذؿ  وتعد عممية تمبية االحتياجات النفسية وا 

مع لتأميف حاجاتو الجسمية واالجتماعية والنفسية، وىو بذلؾ يسعى إلى التوافؽ  اً جيود اً الفرد يومي

بالنسبة لممعايير االجتماعية، ولكنو عمى  الحياة، وقد ال يكوف التوافؽ الذي يسعى الفرد إليو حسناً 

 (.2010الرغـ مف ذلؾ توافؽ ييدؼ إلي تأميف حاجة عضوية أو نفسية )الكنج، 

وتعرؼ االحتياجات النفسية واالجتماعية بأنيا: " افتقاد الفرد لشيء نفسي اجتماعي كحاجة 

مف، الحب، االنتماء، تقدير الذات، اإلنجاز، االستقبلؿ، وحب االستطبلع، يؤدي بو لمشعور إلى األ

بالتوتر مما يدفعو لمقياـ بسموؾ معيف إلشباع حاجتو وخفض التوتر وتحقيؽ االستقرار والتوازف 

2015النفسي. )كبلب،  بأنيا: مطالب نفسية فطرية  (Deci & Ryan, 2001, 118)(. وعرفيا 15:

اسية لموصوؿ إلى السعادة والتكامؿ والنمو النفسي وىي تتمثؿ في الحاجة إلى االستقبلؿ وأس

 .والحاجة إلى الكفاءة والحاجة إلى االنتماء 

أف االحتياجػػات النفسػػية واالجتماعيػػة مػػف الركػػائز الميمػػة التػػي تحػػدد سػػموؾ  وتػػرى الباحثػػة  

حكـ فػػي سػػموؾ الفػػرد وتطػػويره، وليػػذا يركػػز الفػػرد داخػػؿ المجتمػػع، فعنػػد إشػػباع ىػػذه الحاجػػات يػػتـ الػػت
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التعمػػيـ الجػػامع فػػي محػػاوره عمػػى إشػػباع االحتياجػػات النفسػػية واالجتماعيػػة لمطالػػب داخػػؿ المػػدارس 

نجاح التعميـ.  لموصوؿ إلى السموؾ السوي المقبوؿ وا 

ية التي وُيشار ىنا إلى نظرية ابراىاـ ماسمو أو نظرية )الحاجة(، التي تركزت حوؿ الحاجات اإلنسان

تحرؾ السموؾ اإلنساني، إذ أشار في ىذه النظرية إلى انتظاـ تمؾ االحتياجات وترتيبيا وفؽ ىـر 

 متدرج صاعد حسب األىمية وقوة التأثير.

 
 : ىرم ماسمو في تدرج الحاجات النفسية(7)شكل 

 (.166 :2010المصدر: )المياحي، 
عية ال تقتصر فقط عمى ما ورد في عمى أف االحتياجات النفسية واالجتما وتأكد الباحثة

فاالحتياجات النفسية واالجتماعية تختمؼ مف فرد آلخر ومف مجتمع المجتمع آخر، كما  ىـر ماسمو

قد تختمؼ في حياة الفرد نفسو مف مراحؿ حياتو، كذلؾ يوجد احتياجات أخرى نفسية واجتماعية 

 كاإلنجاز واالستقبلؿ والنجاح واالبداع.

 وتمخص(، 7( و)6( و)5الحتياجات النفسية واالجتماعية الداة رقم )وخصصت الونروا ل

 ( 23-2013:17دليؿ المعمـ لتحديد االحتياجات، )األونروا، فائدة ىذه الدوات في التالي:  ةالباحث
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تساعد المعمـ  و تستخدـ لتحديد الطمبة الذيف قد يحتاجوف إلى دعـ نفسي اجتماعي إضافي -

تعمؿ عمى إشعار و  تشجع وتعزز السموؾ الجيد و الصؼعمى المحافظة عمى ضبط 

توفر األماف والحماية  و كذلؾ األزمةالطفؿ بانتظاـ الحياة ورويتنيا اليومي بعد مرور 

 تركز عمى المعب والترفيو والنشاطات اإلبداعية والدعـ العاطفي لؤلطفاؿ مف قبؿ معممييـ

تدخبلت متخصصة  عافي واالنتعاشالبدء بتطبيؽ ممارسات صفية تساعد الطبلب عمى الت

 .مف قبؿ المرشد النفسي واالجتماعي

 االحتياجات التعميمية لمطمبة:

كثير مف طمبة المدارس يعانوف مف صعوبات في التعمـ والتي قد تكوف مرتبطة بمعيقات 

فعالة أو أف المنياج مثقؿ وال يدعـ تطوير ميارات  ستيداخؿ المدارس إلتباعيا لطرائؽ تعميـ ل

لتعمـ، أو صعوبات مرتبطة بمعيقات خارجية اجتماعية وبيئية مثؿ عدـ الحصوؿ عمى فرصة ا

ما قبؿ المدرسة، أو الوضع األسري الذي يؤثر سمبا عمى تحقيؽ التعمـ، وقد  اتالكتساب ميار 

تكوف صعوبات التعمـ في الميارات األساسية مثؿ القراءة والكتابة والحساب، وىناؾ صعوبات تعمـ 

بلقة بقدرات الطفؿ وسماتو ولعوامؿ عصبية ووراثية وغيرىا، ومف الناحية األخرى ىناؾ ليا ع

مكانات استثنائية ولكنيـ ال يحظوف بالتقدير والدعـ. فأطفاؿ يتمتعو   بمواىب وا 

المتأخر دراسيًا ىو طفؿ يتمتع بمستوى ذكاء عادي عمى األقؿ، وقد تكوف لديو  والطفؿ

تؤىمو لمتميز في مجاؿ معيف مف مجاالت الحياة، ورغـ ذلؾ فقد بعض المواىب والقدرات التي 

يخفؽ في الوصوؿ إلى مستوى تحصيؿ دراسي يتناسب مع قدراتو أو قدرات أقرانو، وقد يرسب عامًا 

مادة دراسية أو أكثر، ومف ثـ يحتاج إلى مساعدات أو برامج تربوية عبلجية خاصة  يأو أكثر ف

 (.2001 )سميماف،
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أوؿ مف أشار الموضوع صعوبات التعمـ في مؤتمر جامعة إلينوي في أبريؿ كيرؾ  ويعتبر

. واعتبرىا: "اضطراب في واحدة أو أكثر مف العمميات األساسية المرتبطة بالتحدث، أو م1963

المغة، أو القراءة، أو الكتابة، أو الحساب، أو التيجي نتيجة اضطرابات وظيفية في المخ، أو 

1998نفعالية" )الزيات، أو ا سموكية،اضطرابات  (. وتتجمى صعوبات التعمـ في الصعوبات 105:

 التي تظير في جانب أو أكثر مف الجوانب التالية:

  .القدرة عمى استخداـ المغة وفيميا 

  .القدرة عمى اإلصغاء 

  .القدرة عمى التفكير 

  .القدرة عمى الكبلـ 

  .القدرة عمى القراءة 

  .القدرة عمى الكتابة 

 ى إجراء العمميات الحسابية.القدرة عم 

أسباب عدة لصعوبات التعمـ ينبغي البحث عنيا وتشخيصيا بدقة، ومف ضمف ىذه  وىناؾ

دراؾ الشكؿ  األسباب يمكف اإلشارة إلى قصور العمميات النفسية كاإلدراؾ واالنتباه والتذكر وا 

الدة. )أبو رزؽ، محمد، والخمفية أو القصور الوظيفي الدماغي الناجـ عف نقص األكسجيف أثناء الو 

2011:35 .) 

( لبلحتياجات 12( و)11( و)10( و)9( و)8وخصص دليؿ المعمـ الخاص باالحتياجات األداة رقـ )

 (29-2013:25التعميمية والتي تراعي: )دليؿ المعمـ لتحديد االحتياجات، األونروا، 

 التجاوب مع اآلخريف.االتصاؿ: يكتسب مف خبللو الطفؿ الثقة وحرية التعبير عف النفس و  -

 الذاكرة: قوة الذاكرة يؤدي إلى تعميـ فعاؿ ونشط.  -



 

62 

 الحركي: التآزر بيف اليد والعينيف كتقطيع األشياء واستخداـ القمـ -التناسؽ البصري -

 اإلدراؾ الصوتي: تمييز الحروؼ واأللفاظ.  -

 التفكير: إجراء المقارنات والتعميؿ وحؿ المسائؿ.  -

 البصري والمكاني. ميارات الخط والتمييز  -

 التمييز السمعي.  -

 الذاكرة وميارات معالجة المعمومات.  -

 فيـ البنية المغوية.  -

 ميارات التعبير واالستيعاب.  -

 ميارة تحتاج إلى تدريب وممارسة يومية.  -

 التركيز عمى الخط اليدوي مع القراءة.  -

 الجمع والطرح.  -مفيـو العدد.  -اليندسة والقياس.  -

 . الضرب والقسمة -

 المسائؿ الرياضية. -

 المواىب األكاديمية.  -

 المواىب اإلبداعية والفنية والعممية.  -

 ميارات التفكير الناقد والتفكير الخبلؽ.  -

 الدافعية والميارات الدراسية.  -

 االحتياجات االجتماعية والعاطفية. -
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 االحتياجات الصحية لمطمبة:

غمب حياتو في توفير المأكؿ والممبس ييتـ اإلنساف منذ األزؿ بحاجاتو الصحية، ويعيش أ

 ضماف حياة صحية جيدة، ويركز عمى الوقاية مف األمراض والعدوى.ل

وا وقد أوصي ديننا الحنيؼ بصحة الفرد والجماعة حيث قاؿ اهلل تعالى: } ذ  يَا ةَِِن آََدَم خ 

ب وا َوََل ت ْْسِف وا إِىَّ  ِ َمْسِجد  َوُك  وا َواْْشَ
ل ْم ِعيَْد ك  ْْسِفِيَ زِينَتَل  ِبُّ الْه  [ وقاؿ نبينا 31{ ]األعراؼ: ً  ََل ُي 

محمد صمى اهلل عميو وسمـ: "نعتماف مغبوف فييما كثير مف الناس: الصحة والفراغ "، وقاؿ صمى 

: 1، ج2003...." ]مسمـ، المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيفاهلل عميو وسمـ: "

13311.] 

حالة البقاء سميمًا آمنًا صحيحأ معافًا " ، ويعني اً ( قديمHealth) وقد نشأ مصطمح صحة

 (.2006:32)أبو زايده، "تمامًا 

والصحة ىي حالة السبلمة والكفاية في جميع النواحي الجسدية والروحية والعقمية 

واالجتماعية والنفسية، وليست مجرد الخمو مف األمراض أو العجز، حيث ىذا الجانب مف أىـ 

اإلنساف جميعيا وفي جميع مراحؿ حياتو الدنيوية واألخروية ويمبي حاجاتو الروحية  حاجات

والجسدية والنفسية واالجتماعية والعقمية، وبصورة متزنة ال يطغى فييا جانب عمى آخر )العويطي 

2011: 55.) 

ا وتعتبر الخدمات الصحية إحدى االىتمامات التي تمنحيا الكثير مف الدوؿ لسكانيا لما لي

عظيـ األثر في االىتماـ بصحة المجتمع، وتعتبر الخدمات الصحية مف الحقوؽ األساسية لكؿ فرد 

مف أفراد المجتمع، وليذا ينبغي ضماف أف يحصؿ كؿ فرد في المجتمع عمى حد أدنى مف ىذه 

الخدمات، وترتبط البرامج الصحية في الدوؿ النامية بصفة خاصة ببرامج اجتماعية واقتصادية، 

مر الذي يحتـ ضرورة التنسيؽ والتكامؿ بيف عامة ىذه البرامج، ومف األفضؿ أف تقـو الدولة األ
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بيذا العمؿ، ويعكس توزيع الخدمات الصحية بيف األفراد درجة العدالة االجتماعية السائدة في كؿ 

:2013 مجتمع، وليذا تيتـ الدولة بتوفير الخدمات لضماف توزيعيا بيف كؿ أفراد المجتمع. )عكيمة،

46.) 

وقد زاد االىتماـ بالموضوع الصحي واالحتياجات الصحية بشكؿ كبير في السنوات القميمة 

 (2009:11)البكري، الماضية، وذلؾ لؤلسباب التالية: 

 أف الصحة الجيدة تمثؿ الظرؼ المثالي لتمتع الناس بحياتيـ. .1

  أف موضوع الصحة يعتبر الموضوع الوحيد الذي ييتـ بو كؿ الناس. .2

  المستفيديف منيا.كثرة المحتاجيف لمخدمات الصحية، وكثرة  .3

 موضوع الصحة يستيمؾ نسبة كبيرة مف الموارد والطاقات المتوفرة لدى الدولة.  .4

 ارتباط االحتياجات الصحية ببعض أنواع التكنولوجيا.  .5

وأما عمى مستوى الوطف، فقد عقدت وزارة الصحة الفمسطينية بالتعاوف مع التعاونية 

، م1999اليطالية المؤتمر الفمسطيني األوؿ تحت شعار "نحو صحة مدرسية شاممة" في غزة عاـ ا

حيث تـ في المؤتمر عرض تجارب الصحة المدرسية لوزارة الصحة الفمسطينية، وتجارب 

المؤسسات األىمية والمشاريع المتعمقة بتطوير إدارة خدمات الصحة المدرسية، وقد أوصى المؤتمر 

مؿ عمى تطوير إدارة خدمات الصحة المدرسية عمى مستوى فمسطيف )إسماعيؿ، بضرورة الع

2013) 

ويعتبر برنامج الصحة المدرسية مف برامج الصحة العامة المتخصصة الذي يوجو اىتمامو 

لؤلطفاؿ في السف المدرسي، وىو اآلف مف البرامج األساسية لمرعاية الصحية األولية، ويعتبر 

عبلجي، ويمتد ليشمؿ جميع النواحي الحياتية لمطالب جسمية، نفسية،  برنامج وقائي أكثر مف

 (.Dilley, 2009: 24اجتماعية، تثقيفية، وبيئية )
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وتيدؼ الخدمات الصحية المدرسية إلى تمييد السبيؿ أماـ الطالب حتى ينمو نموًا طبيعيًا 

سائؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ متكامبًل، سواء كاف النمو جسمية أو عقمية أو اجتماعية أو عاطفية، وو 

 (Minto, 2011: 38) تكمف فيما يمي: 

الرعاية الطبية، ويكوف ذلؾ بإجراء الفحوص الشاممة لمتأكد مف خمو الطالب مف األمراض،  -

 وعبلجيا إف وجدت. 

 الوقاية مف األخطار الصحية، ومكافحة األمراض المعدية والحوادث.  -

 نشر الوعي الصحي بيف الطمبة.  -

 يئة الصحية المدرسية. توفير الب -

 االىتماـ بتغذية الطمبة.  -

 الحرص عمى قياـ تعاوف وثيؽ بيف األىؿ والمدرسة )الجياز الطبي(. -

وترى األونروا أف جميع الطمبة بحاجة إلى بيئة تعميمية صحية، وجميعيـ يحتاجوف إلى 

في ذلؾ النظافة  تزويدىـ بالمعرفة والميارات واالتجاىات التي تحافظ عمى نظاـ حياة صحي بما

الشخصية والتغذية السميمة وتجنب المخاطر الصحية مثؿ التدخيف وتعاطي المواد المخدرة، 

( لبلحتياجات الصحية وتتعمؽ 14( و)13وخصص دليؿ المعمـ الخاص باالحتياجات األداة رقـ )

-2013:36، )دليؿ المعمـ لتحديد االحتياجات، األونرواببعض األمراض الشائعة لدى الطمبة وىي: 

38.) 

 األنفمونزا/ التيابات القصبة اليوائية العميا.  -

 التياب األذف.  -التياب العيف/ الممتحمة.  -

 الحصبة األلمانية الجدري.  -

 التياب السحايا.  -
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 الجرب. -

 الطفيميات المعوية.  -

 التقمؿ.  -

 التياب الكبد.  -

 تسوس األسناف. -

حة الطالب لفترة طويمة باألمراض وتسمى األمراض واألحواؿ الصحية التي تؤثر عمى ص

المزمنة، وفي معظـ األحياف مف الممكف السيطرة عمييا مف خبلؿ المعالجات واألدوية وتغيير 

النظاـ الغذائي وأسموب الحياة، كما ويمكف الشفاء مف األمراض المستعصية مف خبلؿ العبلج 

تباع حمية غذائية وتغيير نمط الحياة، وم ف بيف األمراض والحاالت المزمنة ما واألدوية المناسبة وا 

، سوء التغذية وفقر الدـ، السمنة وزيادة الوزف، أمراض القمب، الصرع، السكري، الربو يمي:

ومف مسؤولية المعمـ أف يعمؿ عمى أال يتعرض ىؤالء الطمبة إلى التنمر والتمييز في  التبلسيميا.

 (.38-2013:36، المدرسة. )دليؿ المعمـ لتحديد االحتياجات، األونروا

 دعم الطمبة ذوي اإلعاقة: 10.2.2

بعض الطمبة في مدارسنا ومجتمعاتنا لدييـ ضعؼ أو إعاقات جسدية أو ذىنية أو بصرية 

أو سمعية أو صعوبات في المغة والنطؽ، وقد تكوف بعض ىذه األسباب وراثية، لذا فإف زواج 

ة عف مضاعفات أثناء الحمؿ والوالدة، أو األقارب مثبًل يزيد مف احتماؿ وقوعيا، وقد تكوف ناتج

ناتجة عف المرض مثؿ التياب السحايا أو عف التعرض لحادث، وفي كثير مف األحياف تكوف 

األسباب غير معروفة مثؿ التوحد، ومف المتعارؼ عميو تسمية ىؤالء األشخاص ذوي االحتياجات 

ـ باإلضافة إلى العراقيؿ البيئية الخاصة أو ذوي اإلعاقة ألف ىذه الصعوبات والضعؼ الذي لديي

 ومواقؼ المجتمع، تعيؽ مشاركتيـ في المجتمع والمساواة مع اآلخريف.
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وتشكؿ رعاية ذوي اإلعاقة إحدى أولويات الدوؿ والمنظمات المعاصرة، والتي تنبثؽ مف 

مشروعية حؽ ذوي اإلعاقة في فرص متكافئة مع غيرىـ في كافة مجاالت الحياة، وفي العيش 

امة وحرية، ولقد أبدى المجتمع الدولي عناية خاصة بذوي اإلعاقة، مف خبلؿ اإلعبلف العالمي بكر 

ـ، 1975ـ والذي أعطى بعدة عالمية لرعاية ذوي اإلعاقة، وفي عاـ 1948لحقوؽ اإلنساف عاـ 

ـ 1979أقرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اإلعبلف الخاص بحقوؽ ذوي اإلعاقة، وفي العاـ 

بلف حقوؽ األشخاص ذوي االعاقة عقمية، إضافة إلى قرار المجمس االقتصادي صدر إع

 (.24 :2014واالجتماعي الخاص بالوقاية مف اإلعاقة.)أبو جري، 

اإلعاقة بأنيا حالة تكد مف قدرة الفرد عمى القياـ بوظيفة واحدة أو أكثر مف "وتعرؼ 

ناية بالذات، أو ممارسة العبلقة االجتماعية، الوظائؼ، والتي تعتبر أساسية في الحياة اليومية، كالع

والنشاطات االقتصادية، وذلؾ ضمف الحدود التي تعتبر طبيعية، أو ىي عدـ تمكف المرء مف 

لى تربية خاصة  الحصوؿ عمى االكتفاء الذاتي، وجعمو في حاجة مستمرة إلى معونة اآلخريف، وا 

 (.2000:21. )أبو مصطفي، "تساعده عمى التغمب عمى إعاقتو

، فيعتبر المعاؽ بأنو الشخص (م1999)أما القانوف الفمسطيني لحقوؽ المعاقيف لعاـ 

المصاب بعجز كمي، أو جزئي خمقي، وبشكؿ مستقر في أي مف حواسو أو قدراتو الجسدية، أو 

النفسية، أو العقمية إلى المدى الذي يحد مف إمكانية تمبية متطمبات حياتو العادية في ظروؼ أمثالو 

 (.2004:23ف غير المعاقيف. )العكة، م

مميوف شخص في العالـ ( 500)وينص برنامج العمؿ العالمي عمى أف ىناؾ أكثر مف 

يعانوف مف إعاقة بسبب العاىات الذىنية أو الجسدية أو الحسية، ويحؽ ليؤالء األشخاص التمتع 

كوف حياتيـ صعبة مف النواحي بنفس الحقوؽ التي يتمتع بيا جميع البشر اآلخريف، ألنو غالبًا ما ت

المادية واالجتماعية في المجتمع، والتي تعرقؿ مشاركتيـ الكاممة، وليذا فإف مبلييف األطفاؿ 
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والكبار في جميع أنحاء العالـ يواجيوف في كثير مف األحياف حياة منفصمة ومجزأة )الرابطة 

 (.2017:1العالمية لمطب النفسي، 

 (2014:26في النقاط اآلتية: )أبو جري، اب اإلعاقة ويمكف تمخيص أسب

 ة لمجموعة مف العوامؿ الوراثية. قد تكوف أسباب اإلعاقة نتيج -

صابات الطوارئ، أو حوادث منزلية يصاب بيا  - اإلعاقة الناتجة عف األعماؿ الحربية وا 

الفرد فتحدث عنده رضة دماغية تسبب إعاقة خاصة تابعة لممنطقة الدماغية، كأف يصاب 

 أو الشمؿ أو يفقد جزءا مف جسمو.  بالعمى

 اإلعاقة الناتجة عف إىماؿ أو تقصير وجيؿ مف الوالديف.  -

اإلعاقة الناتجة عف مرض يصيب الفرد ويصعب شفاؤه فتزداد المشكمة سوءا كمما طاؿ  -

 الزمف.

اإلعاقة الناتجة عف أمراض الحمؿ كاإلصابة بفقداف الدـ أو داء السكري أو الحصبة أو  -

 و لئلرىاؽ، أو تناوليا لؤلدوية. شعة وسوء التغذية أتعرضيا لؤل

 اإلىماؿ الطبي في فترة الحمؿ أو الحمؿ المتأخر.  -

 النفعالية التي يتعرض ليا الشخص.اإلعاقة الناتجة عف الصدمات ا -

اإلعاقة الناتجة عف سوء التغذية تحصؿ ىذه اإلعاقة نتيجة اإلصابة الطفؿ بمرض قاتؿ،  -

 ة بالتخمؼ أو العجز وأحيانًا إلى اإلعاقة الدائمة. مما يؤدي إلى اإلصاب

 اإلعاقة الناتجة عف تموث البيئة وخاصة المتعمقة باإلشعاعات النووية.  -

 زواج األقارب. -

إىماؿ تمقيح األطفاؿ وتحصينيـ ضد العديد مف اإلصابات في األوقات الممتدة، أو سوء  -

 التعامؿ مع اإلرشادات الطبية في حينيا.
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ى التعميـ الجامع في األونروا عمى االىتماـ بالطمبة ذوي اإلعاقة، ومف خبلؿ ويقوـ منح

ضمف مجاؿ عممو فإف األونروا تعمؿ عمى توفير وتقديـ الدعـ الكافي ليؤالء الطمبة،  ةاطبلع الباحث

ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تقديـ وسائؿ المساعدة واألدوات البلزمة واالستعانة بالمختصيف الصحييف 

 مساعدة سواء لبلحتياجات السمعية أو البصرية أو الجسدية أو العصبية والذىنية.لتقديـ ال

لدعم ( 19( و)18( و)17( و)16( و)15وقد خصص دليل المعمم الخاص باالحتياجات الداة رقم )

 (.46-2013:39)دليؿ المعمـ لتحديد االحتياجات، األونروا، الطمبة ذوي االعاقة والتي تؤكد عمى: 

( تستخدـ إذا كاف أحد طمبة الصؼ يعاني مف ضعؼ أو إعاقة بصرية، 15رقـ )األداة  -

وليس جميع الطمبة ذوي الضعؼ البصري أو اإلعاقة يعانوف مف ذات الصعوبات وتمزميـ 

 ذات االحتياجات.

( تستخدـ إذا كاف أحد طمبة الصؼ يعاني مف ضعؼ أو إعاقة سمعية، 16األداة رقـ ) -

ضعؼ السمعي أو اإلعاقة يعانوف مف ذات الصعوبات وتمزميـ وليس جميع الطمبة ذوي ال

 ذات االحتياجات. 

عاقات عصبية.  -  إعاقات عظمية وا 

يعاني ذوو اإلعاقات الجسدية مف صعوبات في الحركة والتوازف والتحكـ باألعضاء، ومف  -

 صعوبات في النطؽ والميارات الحركية. 

 ؾ البصري والمكاني. وىناؾ إعاقات عصبية قد تسبب صعوبات في اإلدرا -

( تستخدـ إذا كاف أحد طمبة الصؼ يعاني مف ضعؼ أو إعاقة جسدية، 17األداة رقـ ) -

 ليس جميع الطمبة ذوي اإلعاقة يعانوف مف ذات الصعوبات وتمزميـ ذات االحتياجات. 

 تؤثر اإلعاقات الذىنية عمى كافة نواحي النمو ابتداء مف الوالدة وحتى سف البموغ.  -

 ي التركيز والذاكرة وميارات التفكير والمحاكمات المنطقية. صعوبات ف -
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 تشخيصيا يحتاج إلى كشؼ طبي وتقييـ نفسي متخصص.  -

 مف اإلعاقات الذىنية الشائعة ما يعرؼ بمتبلزمة داوف.  -

( تستخدـ إذا كاف أحد طمبة الصؼ يعاني مف إعاقة، وليس جميع الطمبة 18األداة رقـ ) -

 ات الصعوبات وتمزميـ ذات االحتياجات. ذوي اإلعاقة يعانوف مف ذ

يعاني بعض األطفاؿ مف مشاكؿ في النطؽ والمغة تجعميـ غير قادريف عمى الكبلـ  -

 بطبلقة. 

 ت في االتصاؿ مثبل حاالت التوحد.ىناؾ طمبة يعانوف مف صعوبا -

( تستخدـ إذا كاف أحد الطمبة في الصؼ يعاني مف إعاقة، وليس جميع 19األداة رقـ ) -

ة ذوي اإلعاقة يعانوف مف ذات الصعوبات وتمزميـ ذات االحتياجات. ومف خبلؿ ما الطمب

أف التعميـ الجامع يراعي جميع الفئات العمرية بغض النظر عف  ةالباحث وترىسبؽ 

، ويقدـ  ًً مكاناتيـ، وأف التعميـ الجامع يمبي االحتياجات المختمفة لمطمبة جميعَا ظروفيـ وا 

ستراتيجياتو المختمفة الدعـ المناسب والبلـز لمطالب، ومف ىنا التعميـ الجامع مف خبلؿ ا

 تمكف أىمية تطبيؽ التعميـ الجامع في مدارسنا المختمفة.

لتقييـ الطمبة ضمف منحى التعميـ الجامع؛ تبنت وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية ودائرة 

رة بالتعميـ الجامع، ويدعـ المبادئ التي التعميـ في األونروا التقييـ النوعي الذي يرتبط ارتباطًا مباش

ينادي بيا مف مراعاة لمفروؽ الفردية، وتقييـ كؿ فرد وفؽ قدراتو ومراعاة حاجاتو. حيث يتيح التقييـ 

النوعي لممعمـ تقييـ الطمبة، بأساليب مختمفة، باالستناد إلى التقييـ محكي المرجع الذي يقيـ أداء 

(. 2010رف أداء الطالب بأقرانو )عمر، السبيعي، فخرو وتركي، الطالب وفؽ محكات معينة وال يقا

فالصفوؼ الجامعة تشتمؿ عمى فئات متنوعة مف الطمبة بقدراتيـ الفريدة المختمفة، لذلؾ أعتقد أف 
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ىذا يتطمب مف المعمـ تشخيص الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة باستخداـ أدوات عممية ومتنوعة 

 و االستعانة بأخصائييف لمقياـ بذلؾ.لتحديد احتياجاتيـ ودعميـ أ

فالتقويـ يكوف نوعية إذا قاـ الطمبة بأداء مياـ ذات معنى، وتكوف مماثمة ألنشطة التعمـ 

وتتطمب ميارات تفكير عميا، ومف أدوات التقييـ النوعي: الحقائب التقويمية، المقاببلت، المشاىدات 

(. فالحقائب التقويمية: ىي تجميع منظـ Save the children،2016الصفية، المعارض والتجارب )

األعماؿ الطالب عبر فترة زمنية محددة يتـ مراجعتيا وفؽ محكات معينة لمحكـ عمييا )حميد، 

(، ويشمؿ ىذا التجميع مشاركات الطالب، ومحكات الحكـ عمى جودة المحتوى، وأدلة تتعمؽ 2013

(. فيي أحد أىـ اشكاؿ التقويـ 2010ي، بتقييـ الذاتي لممحتويات )عمر، السبيعي، فخرو وترك

 Save theالنوعي في الصفوؼ غير المتجانسة، وتعبر عف جيد تشاركي بيف المعمـ والطالب )

children, 2016 ،2011(. فيي تصمـ وفؽ أىداؼ محددة )المياحي.) 

 تحديات تطبيق منحى التعميم الجامع 11.2.2

ىي: تحديات تتعمؽ بالمواقؼ صنفت اليونسكو التحديات ضمف خمسة مجاالت و 

كمعتقدات المعمميف وأولياء األمور والمجتمع المحمي وأصحاب القرار، وتحديات البيئة المحيطة 

والمرافؽ التعميمية، وأخرى تتعمؽ بالسياسات عمى الصعيديف الوطني والمدرسي، والتحديات المتعمقة 

(. 2014وجود معمميف مدربيف )اليونسكو،  وأخيرًا، المتعمقة بالموارد وعدـ بالممارسات التدريسية

والمواقؼ االجتماعية السمبية اتجاه الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة، والعوامؿ االقتصادية كالتكمفة 

المالية وما تمعبو الحواجز البيئية المادية والبنية التحتية التعميمية، وكذلؾ التغييرات التنظيمية 

( ونقص المينييف التربوييف Batu, 2000بنسبة الطمبة في الصؼ )والتعديبلت التعميمية المتعمقة 

(. وضعؼ التواصؿ Smith & Smith, 2012المتخصصيف في التربية الخاصة والتعميـ الجامع )

بيف المعمميف لتبادؿ الخبرات في تمبية احتياجات الطمبة، وكذلؾ مشكمة عدـ التواصؿ مع أولياء 
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(. وكذلؾ المشاكؿ السياسية، والثغرات في Ciyer, 2010أبنائيـ ) األمور لمتعاوف وتسييؿ العمؿ مع

 ,Abbas & Zafarتغيير السياسات الصديقة لمتعميـ الجامع، والقيادة المدرسية غير المناسبة )

2016.) 

 -( خبيرة تعمؿ في مؤسسة دولية في التعميـ في فمسطيف Tozzi, 2018وقد ذكرت توزي )

ينييف في تطبيؽ التعميـ الجامع، والتي تكمف في الخمط ما بيف الدمج التحديات التي تواجو الفمسط

والتعميـ الجامع حيث يفيـ التعميـ الجامع عمى أنو لؤلشخاص ذوي اإلعاقات فقط، إضافة إلى 

تحديات تنفيذ ممارسات التعميـ الجامع ضمف متطمبات المناىج، وعدـ وجود مساحة كافية لمطمبة 

فيز لممعمميف، وعدـ وجود مينييف متخصصيف، كؿ ذلؾ إلى جانب تقييـ في الصفوؼ، وال يوجد تح

األطفاؿ عمى أساس إنجازاتيـ األكاديمية، وكذلؾ نقص التنسيؽ بيف الشركاء العامميف في التعميـ 

 الجامع.
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 الدراسات السابقة 2.2

صؿ إلييا مف خبلؿ السابقة ذات العبلقة التي أمكف التو  لمدراسات عرضاً  يتناوؿ ىذا الجزء

وقد قسمت إلى دراسات مرتبطة وقد رتبت مف األحدث إلى األقدـ،  ،مراجعة األدب النظري

 باتجاىات المعمميف والمرشديف نحو الدمج، وأخرى مرتبطة بالمنحنى الجامع.

 الدراسات المتعمقة باتجاىات المعممين نحو الدمج 2.2.1

اىات اإلدارييف والمعمميف نحو دمج الطمبة لمتعرؼ إلى اتج (2018دراسة الحببب )ىدفت 

( مف اإلدارييف 129وتكونت عينة الدراسة مف ) ،الصـ في المدارس العادية في دولة الكويت

( فقرة موزعة عمى 38. وتـ تطبيؽ االستبانة المكونة مف )بلً والمعمميف تمثؿ مجتمع الدراسة كام

ي، والبيئة األكاديمية(، واستخدـ المنيج الوصفي أربعة مجاالت: )االجتماعي واألكاديمي، واالنفعال

لدى اإلناث في  المسحي، وأظيرت النتائج وجود اتجاه إيجابي نحو الدمج، ووجود قناعة أكبر

أىمية الدمج، وعدـ وجود فروؽ بيف عينتي الذكور واإلناث والعينة الكمية تعزي الختبلؼ الدرجة 

اصبلت عمى دراسات عميا في المجاؿ األكاديمي، وعدـ األكاديمية عدا فرؽ لدى اإلناث لصالح الح

 .وجود فروؽ بيف عينيي الذكور واإلناث تعزى لسنوات الخبرة

ج دميف نحو معممإلى الكشؼ عف اتجاىات ال (2018دراسة النواصرة ومنسي )ىدفت 

ة الطبلب ذوي اإلحتياجات الخاصة مع الطبلب العادييف في المرحمة األساسية في مدارس محافظ

الجنس، والمؤىؿ  متغيراتل اتجاىات المعمميف تبعاً  ؼاختبل ىالتعرؼ عمى مد. و األردف /عجموف

 ةولتحقيؽ أغراض الدراسة استخدـ الباحث استبان .ر والدورات التعميميةموسنوات الخبرة والع ميالعم

( مدرسة تـ 17ة مف )معممو  ( معمماً 141، وتكونت العينة مف )مجلقياس اتجاىات المعمميف نحو الد

وأظيرت نتائج الدراسة أف اتجاىات المعمميف نحو دمج  اختيارىـ بالطريقة العشوائية العنقودية،

الطبلب ذوي اإلحتياجات الخاصة مع الطبلب العادييف في المرحمة األساسية في مدارس محافظة 
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مميف نحو دمج األردف كانت سمبية، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات المع /عجموف

الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة مع الطبلب العادييف تبعا لتغير الجنس والمؤىؿ العممي، كما 

ذوي اإلحتياجات  دمج الطبلبتبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات المعمميف نحو 

الخبرة لصالح ( ومتغير 30-20ر لصالح )العمر مف ملمتغير الع الخاصة مع الطبلب العادييف تبعاً 

 .سنة( ومتغير الدورات التدريبية لصالح الذيف لـ يتمقوا أي تدريب 5-1)الخبرة سف 

إلى التعرؼ عمى اتجاىات مدراء المدارس العامة نحو  (2017الحروب ) دراسةىدفت 

عممية دمج الطمبة ذوي اإلعاقة في محافظة معاف، والتعرؼ إذا ما كاف المتغيرات الخبرة العممية: 

مف عشر سنوات، عشر سنوات فأكثر، الجنس: ذكور، إناث، مجاؿ التخصص: تخصصات  أقؿ

عمی اتجاىات مدراء المدارس  تربوية، تخصصات أخرى ومستوى المدرسة: أساسية، ثانوية تأثيراً 

العامة نحو عممية الدمج، ولمتحقؽ مف أغراض الدراسة تـ تصميـ استبانة تحققت فييا دالالت 

ياس تمؾ االتجاىات ومعرفة عبلقتيا بالمتغيرات السابقة، تكونت عينة الدراسة الصدؽ والثبات لق

أظيرت نتائج الدراسة  مدرسة مف جميع مناطؽ محافظة معاف. (73)مديرا ومديرة يمثموف ( 73)مف 

وجود اتجاىات إيجابية نحو عممية دمج الطمبة ذوي اإلعانة لدى مدراء المدارس العامة، وأظيرت 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات مدراء المدارس العامة نحو عممية دمج  النتائج عدـ

 .الطمبة ذوي اإلعاقة تعزي لكؿ مف متغيرات: الخبرة، الجنس، مجاؿ التخصص ومستوى المدرسة

عمى اتجاىات معممات األطفاؿ  لمتعرؼ (2017مان ومباركي )ثدراسة عواستقصت 

في رياض دييف الدمج التربوي لذوي اإلعاقة، مع األطفاؿ العاالممتحقيف بالروضة نحو  وأسرىـ

( مف األسر الذيف لدييـ أطفاؿ غير عادييف في الروضة، 63وتكونت عينة الدراسة مف ) األطفاؿ،

المعممات العامبلت مع األطفاؿ في الروضة، حيث تـ استخداـ أداة االستبانة لجمع  ( مف94و)

األطفاؿ وأسرىـ نحو الدمج التربوي لذوي اإلعاقة في رياض  لقياس اتجاىات معممات؛ البيانات
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توصمت النتائج إلى وجود اتجاه إيجابي نحو دمج الطفؿ غير العادي مع الطفؿ العادي و  .األطفاؿ

نظر المعممات،  لمدمج التربوي مف وجية مف وجية نظر عينتي الدراسة، وأف أكثر اإلعاقات قبوالً 

  .قمية البسيطة، واإلعاقة السمعيةاإلعاقة الع ىـ األطفاؿ ذوو

 لمتعرؼ عمى اتجاىات معممي التربية الرياضية ومعمماتيا (2016دراسة حسني )وسعت 

ة ذوي اإلعاقة في حصة التربية الرياضية مع الطمبة العاديف في المدارس الحكومية بنحو دمج الطم

الدراسة، وتـ توزيع  ىداؼيف، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي وذلؾ لمبلءمتو ألنج بمحافظة

اتجاىات المعمميف نحو دمج الطمبة مف ذوي اإلعاقة مع الطمبة العادييف، واشتممت  استبانة تقيس

 ( معمماً 20االستبانة عمى ثبلثة أبعاد: )نفسي، واجتماعي، وأكاديمي(، وتكونت عينة الدراسة مف )

ف، وأظيرت النتائج وجود اتجاىات ومعممة، مف الذيف يدرسوف التربية الرياضية في محافظة جني

 نحو دمج الطمبة ذوي اإلعاقة مع الطمبة العادييف. إيجابية لدى معممي التربية الرياضية ومعمماتيا

لمتعرؼ عمى اتجاىات المعمميف نحو دمج  (2015والرويمي ) ينةبطاوجاءت دراسة 

مكة العربية السعودية، وبياف في المدارس الحكومية في شماؿ المم اً األطفاؿ مف ذوي اإلعاقة حركي

عبلقة ىذه االتجاىات بكؿ مف الجنس، والمؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة. وقد تكوف مجتمع الدراسة 

مف جميع معممي المرحمة االبتدائية ومعمماتيا في شماؿ المممكة العربية السعودية، في حيف تكونت 

طريقة عشوائية عنقودية مف مجتمع الدراسة، وقد اختيروا ب ومعممة، ( معمماً 768عينة الدراسة مف )

وقاـ الباحثاف ببناء استبانة؛ لقياس اتجاىات المعمميف والمعممات نحو دمج األطفاؿ ذوي اإلعاقة 

الحركية في المدارس الحكومية في شماؿ المممكة العربية السعودية، وقد أظيرت النتائج أف 

لمتغير الجنس  ىذات دالة إحصائية تغز  فروقاً  اتجاىات عينة الدراسة كانت إيجابية، وأف ىناؾ

( سنوات، في حيف لـ تظير فروؽ 5-1لصالح الذكور، ولمتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة القصيرة )

 .العممي المؤىؿ لمتغير
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فسعت لمتعرؼ عمى اتجاىات مديري المدارس والمعمميف نحو  (2014دراسة البرغثي )أما 

 لبعض المتغيرات، كالنوع، طفاؿ العادييف، وتحديد داللة الفروؽ وفقاً ذوي اإلعاقة مع األ فمسفة دمج

 والمرحمة الدراسية، وعامؿ الخبرة، والوظيفة، وحددت إجراءات البحث ونتائجو عمى العينة المكونة

 وتـ استخداـ أداة االستبانة .( فردة مف مديريف المدارس العامة ومعممييا بمدينة بنغازي200مف )

نات؛ لقياس اتجاىات المديريف والمعمميف نحو دمج ذوي اإلعاقة بمدارس التعميـ العاـ، لجمع البيا

اإلعاقة مع األطفاؿ  أظيرت النتائج أف اتجاىات مديري المدارس والمعمميف نحو فمسفة دمج ذويو 

لمتغير  ىتغز  وال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية وايجابية العادييف في المدارس العامة، متوسطة

الخبرة، ولمتغير  )ذكر، وأنثى(، ولمتغير لمرحمة الدراسية )ابتدائي، ومتوسط(، ولمتغير الجنسا

اإلعاقة في مدارس  الطمبة ذوي الوظيفة )مدير، ومعمـ(، في اتجاىات المديريف والمعمميف نحو دمج

 عميـ العاـ مع األطفاؿ العادييف.الت

عمى اتجاىات  ىدفت لمتعرؼ موضوع الدمج، حيث (2010دراسة الصمادي )وتناولت 

الصفوؼ الثبلثة األولى نحو دمج الطمبة ذوي اإلعاقة مع الطمبة العادييف في الصفوؼ  معممي

ومف أجؿ ذلؾ تـ توزيع  .( معممة142الثبلثة األولى في مدينة عرعر، وتكوف مجتمع العينة مف )

لطمبة العادييف، وقد اشتممت تقيس اتجاىات المعمميف نحو دمج الطمبة ذوي اإلعاقة مع ا استبانة

فسي، واالجتماعي، واألكاديمي(، وتكوف مجتمع الدراسة مف نعمى ثبلثة أبعاد: )ال االستبانة

يدرسوف الصفوؼ الثبلثة األولى في مدينة عرعر، وتوصمت الدراسة إلى وجود  المعمميف الذيف

جاىات عمى األبعاد التي اتجاىات إيجابية لدى المعمميف نحو الدمج، وأف ىناؾ فروقة في االت

 .تحتوييا االستبانة، إال أف ىذه الفروؽ لـ تكف دالة إحصائية
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 نحو التعميم الجامع ومن ىذه الدراسات: و المرشدين اتجاىات المعممين تناولتالدراسات التي 

نموذج   الى كشؼ  (Ashari, Moh. Yahya 2020(ة أشاري و يحيى وقد ىدفت دراس

ية عمى ضوء التعميـ الجامع بالمدرسة االبتدائية "اإلسبلمية الوطنية" جومبانج، تعميـ المغة العرب

المغة العربية عمى ضوء التعميـ الجامع عمى طمبة مدرسة دار  كشؼ تطبيؽ نموذج تعميـ حيث

العموـ المتوسطة اإلسبلمية جومبانج، قياس فعالية استخداـ نموذج تعميـ المغة العربية عمى ضوء 

استخدـ البحث حيث  جامع عمى طمبة مدرسة دار العموـ المتوسطة اإلسبلمية جومبانجالتعميـ ال

أف  فكانت دراسةوأما نتائج ال ،المدخؿ الكيفي والمدخؿ الكمي ونوع البحث الوصفي والتجريبي

 ة.تطبيؽ نموذج التعميـ الجامع لو دور إيجابي لترقية كفاية الطمبة وتحصيؿ تعميـ ميارة القراء

عمى اتجاىات معممي الصفوؼ  لمتعرؼ (Dukmak, 2013دراسة داماك ) واستقصت

العادية، وقد تـ اختيار  دمج الطمبة ذوي اإلعاقة مع الطمبة العادييف في الصفوؼ العادية نحو

وسنوات الخبرة لممدرسيف، وفئة اإلعاقة؛ لمعرفة الفروؽ بيف االتجاىات وفؽ ىذه  متغير الجنس،

عاـ نحو الدمج كانت إيجابية، إال أنيا  االتجاىات بشكؿ لنتائج إلى أفالمتغيرات، وقد أشارت ا

وأقؿ إيجابية كمما زادت سنوات الخبرة، وأظيرت النتائج  كانت أكثر إيجابية لمذكور مف اإلناث،

حيث كانت أكثر إيجابية لفئة اإلعاقة البصرية مف فئة  أيضا أف لفئة اإلعاقة دورة في االتجاىات،

 واالنفعالية. مية، واالضطرابات السموكيةاإلعاقة العق

 Bekirogullari) , 2011)بيكوروجي و سويكورت  الدراسة التي أجراىاواستيدفت 

&Soykurt  Gulsenمعممي التعميـ االبتدائي نحو الدمج التعميمي لذوي  عمى اتجاه لمتعرؼ

بعاد األساسية وتمت دراسة عبلقة األ معمـ، (100اإلعاقة، واشتممت عينة الدراسة عمى )

والوعي( باالتجاه نحو الدمج التعميمي،  لمشخصية: )العصابية، واالنبساطية، واالنفتاح، التعاوف،
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أوضحت نتائج الدراسة ارتباطا النفتاح باالتجاه اإليجابي نحو الدمج التعميمي لذوي اإلعاقة، كما 

 ذوي اإلعاقة.التعميمي ل %( مف المعمميف نحو الدمج81) ىيوجد اتجاه إيجابي لد

لتعرؼ ا  Baloch Ghouri & Abrar, 2010)) دراسة أبرار وبالوش وغورياستقصت 

عمى اتجاىات مديري المدارس ومعممييا نحو الدمج في كار بيشي باكستاف، وتكونت عينة الدراسة 

( مدير أمة، ومعمميف عادييف، ومعممي تربية خاصة، مف أربع مدارس مختمفة، وأشارت 39مف )

االتجاىات  ئج أف الدمج في كار يشي، يواجو مشاكؿ في التمويؿ وفي تدريب الطاقـ، وأفالنتا

الحكومة  كانت مخيبة لآلماؿ، أما المعمموف فكانت اتجاىاتيـ إيجابية، وأشارت الدراسة أنو عمى

 دعـ المعمميف مف خبلؿ التدريب، وأف يأخذوا بآرائيـ وأفكارىـ في التخطيط.

االبتدائية في  عمى اتجاىات معممي المدارس متعرؼل (Deng, 2008دراسة دينج )وىدفت 

ة ثبلث ءوتمت مقارنة اتجاىات المعمميف في ضو  .الدمج التعميمي والحضر في الصيف نحو الريؼ

المعزوؿ(، وأوضحت النتائج  أبعاد: )التأثيرات السمبية، وااليجابية لمدمج، وفوائد التعميـ الخاص

ائية بيف توجيات معممي الريؼ والحضر نحو الدمج التعميمي، حيث فروؽ ذات داللة إحص وجود

معممي الحضر أكثر مف معممي الريؼ، كما وجد اتجاه إيجابي نحو التعميـ الخاص  اتجاىاتكانت 

 والتدريب عمى المعزوؿ، ولـ تتأثر اتجاىات المعمميف بعد سنوات الخبرة التدريسية والمصادر،

 .التربية الخاصة

عمى وجيات نظر  لمتعرؼ (Obeng, 2007دراسة أوبنج )ذاتو سعت  وفي السياؽ

( 400المدارس في غانا، وتكونت عينة الدراسة مف ) تعميـ ذوي اإلعاقة، في صفوؼ المعمميف حوؿ

 أظيرت نتائج الدراسة عدـ تقبؿ المعمميف لوجود أطفاؿ يعانوف مف النشاط الزائد في .ومعممة معمـ

( مف المعمميف عدـ رغبتيـ في تدريس األطفاؿ ذوي %80سبتو )فصوليـ، كما وأظيرت ما ن

 في فصوليـ.  اإلعاقة
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لمتعرؼ عمى اتجاىات المعمميف  (Dupoux et al, 2005)دراسة دوبكس وآخرونوسعت 

نحو دمج ذوي اإلعاقة في المدارس العادية في ىاييتي، والواليات المتحدة األمريكية، وكانت دراسة 

( معمما 125( معممة مف الواليات المتحدة األمريكية، و)216الدراسة عمى ) مقارنة، وشممت عينة

 ( مف عينة الدراسة كانت%80ىاييتي في المرحمة الثانوية، وأسفرت النتائج عمى أف أكثر مف ) مف

 اتجاىاتيـ سمبية نحو دمج ذوي االعاقة في المدارس العادية.

اىات معممي المرحمة االبتدائية نحو عمى اتج لمتعرؼ (Cindy,2003دراسة سندي )ىدفت 

( مف معممي المرحمة 422في المدارس العادية، وشممت عينة الدراسة عمى ) اً اإلعاقة عقميي ذو  دمج

عينة الدراسة، كانت اتجاىاتيـ إيجابية، كما  اتجاىاتاالبتدائية ومعمماتيا، وأظيرت النتائج أف 

إيجابية  أىـ العوامؿ التي أدت إلى تكويف اتجاىات أظيرت النتائج أف عاممي الخبرة، والتدريب، مف

 نحو دمج ذوي اإلعاقة في المدارس العادية.

 

 الدراسات المتعمقة بالمنحى الجامع 2.2.2
إلى دراسة تصورات ورؤى معممي المرحمة  (korkmaz, 2011) كوركماز دراسةىدفت 

االبتدائية، واشتممت عينة الدراسة عمى االبتدائية حوؿ تنفيذ التعميـ االبتدائي الجامع في المدارس 

( معممة مف معممي المدارس االبتدائية، كما طور الباحث استبانة مكونة مف ثمانية أسئمة 66)

مفتوحة وجيت لممعمميف الذيف يعمموف في المدارس االبتدائية مف المرحمة األولى إلى المرحمة 

وخمصت  .ميـ الجامع في المدارس االبتدائيةالخامسة أف يكتبوا آراءىـ وخبراتيـ حوؿ تنفيذ التع

أف معممي المدارس االبتدائية كاف لدييـ موقؼ ايجابي بخصوص التعميـ الجامع  نتائج الدراسة إلى

  .الفمسفي والنفسي وأساسو
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ىدفت عنو اليومية التعرؼ إلى وجيات نظر التربوييف  (Mdikana, 2007)ميدكان دراسة

ه دمج الطمبة ذوي اإلعاقات واالحتياجات الخاصة في فصوؿ الدراسة في مرحمة ما قبؿ الخدمة تجا

العادية، واستخدـ الباحثوف المنيج الوصفي في ىذه الدراسة، وقد تـ اختبار وجيات النظر في ىذه 

وطالبة في السنة األخيرة مف الدراسة،  ( طالباً 22الدراسة عمى عينة مف الطمبة الجامعييف عددىـ )

ف استبياف مصمـ لقياس استجابات أفراد العينة مكوف مف أربعة مجاالت، وتـ واستخدـ الباحثو 

وتوصمت الدراسة إلى أف مواقؼ المعمميف في مرحمة  .باستخداـ اإلحصاء الوصفي تحميؿ البيانات

 .( مف استجابات افراد عينة الدراسة%60قبؿ الخدمة نحو التعميـ الجامع إيجابية بنسبة )

فحص مواقؼ المعمميف واتجاىاتيـ نحو التعميـ ت لىدف (Manisah, 2006) مانيش دراسة

الجامع في ماليزيا، حيث إف السمة المميزة لمتعميـ الجامع ىي رضا المعمميف لقبوؿ الطمبة ذوي 

مف معممي التربية الخاصة في  اً ( معمم235وتكونت عينة الدراسة مف ) .االحتياجات الخاصة

العامة، واستخدـ الباحثوف أداة االستبانة لمتعرؼ عمى مواقؼ المعمميف المدارس االبتدائية والثانوية 

تجاه التعميـ الجامع، كما استخدـ الباحثوف المنيج الوصفي التحميمي، وقد توصمت الدراسة إلى 

 المعمموف لدييـ مواقؼ ايجابية نحو التعميـ الجامع، وذلؾ في جانب تعزيز التفاعؿإلى أف النتائج 

التعميـ الجامع يقمؿ مف الصورة النمطية السمبية تجاه الطمبة ذوي ,لتفاعؿ بيف الطمبة االجتماعي وا

 االحتياجات الخاصة. 

لمجموعة مف الباحثيف المحمييف والعرب  النفسيبلع الباحثة عمى اإلرث التربوي و بعد اطو 

تعميـ و المنحى الجامع في السات موضوع االتجاىات نحو الدمج و االجانب فقد تبيف مف دراو 

عبلقتيا بمتغيرات مختمفة بأف ىناؾ تنوع  و تبايف بالمجتمعات و الشرائح و العينات التي تناولتيا 

( و الحروب 2118( و نواصرة ومنسي )2118ىذه الدراسات حيث اتفقت كؿ مف دراسة الحبيب ) 

 , 2011)و (2114و البراغيثي )( 2116حسني ) (2117(و عثماف و المباركي )2117)
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(Bekirogullari Soykurt & Gulsen ( و سيندي 2111و دراسة ابرار و بالوش و غوري )

عمى اف االتجاىات ايجابية نحو الدمج و عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا تعزى الي مف (2113)

متغيرات الجنس, الخبرة ,التخصص, موقع العمؿ عمى ىذه االتجاىات و ىو ما اتفؽ مع دراستي 

( عمى وجود فروؽ 2113(و داماؾ )2115دراسة بطاينة و الرويني ) في حيف اظيرت كؿ مف

الذكور عمى االناث و كذلؾ لعامؿ الخبرة فكمما قؿ كانت االتجاىات ايجابية و ىو ما لصالح 

( فقد اظيرت فروقا ايجابية في االتجاىات نحو الدمج 2117اختمؼ مع دراستي اما دراسة اوبنج )

اختمؼ مع دراستي التي اظيرت عدـ وجود فروؽ , اما دراسة  لصالح معممي المدينة و ىو ما

( فقد اظيرت اتجاىات سمبية في االتجاىات نحو الدمج 2115( و دوبكس و اخروف )2117اوبنج)

 .و ىي تختمؼ مع ما جاء في دراستي

 ,Manisa)  و دراسة (korkmaz, 2011)و دراسة  (Mdikana, 2007)اما دراسة و 

 دراستي في تبني اتجاىات ايجابية نحو منحى التعميـ الجامع. فقد اتفقت مع (2006

قد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في صياغة مشكمة الدراسة و تحديدىا و و 

بناء االطار النظري و بياف أىمية الدراسة و مبررات إجرائيا و صياغة الفروض المبلئمة , فكانت 

في العديد مف الدراسات السابقة حيث ىدفت الى التعرؼ عمى  ىذه الدراسة تأكيد عمى ماجاء

اتجاىات المعمميف و المرشديف نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد 

 تطبيؽ المنحى الجامع.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

يتناوؿ ىذا الفصؿ الطرؽ واإلجراءات التي اتبعت، والتي تضمنت تحديد منيجية الدراسة 

ي بناء أدوات المتبعة، ومجتمع الدراسة والعينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العممية التي اتبعت ف

الدراسة وخصائصيا، ثـ شرح مخطط تصميـ الدراسة ومتغيراتيا، واإلشارة إلى أنواع االختبارات 

 اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ بيانات الدراسة. 

 الدراسة يةمنيج 1.3

المنيج  استخدمت الباحثة والمعمومات المراد الحصوؿ عمييا، دراسةمف طبيعة ال اً انطبلق

لمحصوؿ عمى المعمومات الخاصة بموضوع الدراسة، وذلؾ ألنو أكثر المناىج  ميميالتحالوصفي 

ىو األمثؿ لتحقيؽ أىداؼ ىذه  التحميميالمنيج الوصفي حيث أف  مبلئمة لطبيعة ىذه الدراسة؛

الدراسة، كونو المنيج الذي يقوـ بدراسة وفيـ ووصؼ الظاىرة وصفًا دقيقًا مف خبلؿ المعمومات 

ف ىذا المنيج ال يعتمد فقط عمى جمع المعمومات إنما يقوـ بالربط وتحميؿ واألدبيات الس تمؾ ابقة، وا 

، لموصوؿ إلى االستنتاجات المرجو الوصوؿ إلييا مف خبلؿ الدراسة )عوده وممكاوي المعمومات

1992). 

 مجتمع الدراسة وعينتيا 2.3

 مجتمع الدراسة: ( أ

( منيـ 584، والبالغ عددىـ )نرواو األ ومرشدي معمميمف جميع الدراسة تكوف مجتمع 

 الوسط منطقة مدارس في العاشر وحتى األوؿ الصفوؼوىـ مف معممي  ،ومعممة( معممًا 562)

( 15) القدس محافظة: كاآلتي موزعة مدرسة( 31) عددىاوالبالغ ( اهلل وراـ ،وأريحا ،القدس)
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 و مرشد( 22)الى ضافةمدارس، باإل( 4) أريحا ومحافظة مدرسة،( 12) اهلل راـ ومحافظة مدرسة،

 .(2019 األونروا،) (2019/2020) الدراسي العاـ إحصاءات حسب ، وذؾمرشدة

 عينة الدراسة:ب( 

 ذوي دمج نحو االنروا ومرشدي معمميمف  العشوائية البسيطةاختيرت عينة الدراسة بالطريقة 

وقد حدد حجـ العينة  ،الجامع التعميـ منحنى تطبيؽ بعد العادية الصفوؼ في االضافية االحتياجات

أنو يجب  (2014بشماني )( إذ يشير Richard Geiger equation) جيجر ريتشارد بناًء عمى معادلة

مف ( 232)تحديد حجـ العينة مف المجتمع عف طريؽ معادلة إحصائية. وقد بمغ حجـ العينة 

 تطبيؽ بعد يةالعاد الصفوؼ في االضافية االحتياجات ذوي دمج نحو نرواو األ مرشدي و معممي

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتيا1.3والجدوؿ ) .الجامع التعميـمنحنى 

 متغيراتيا حسبتوزيع مجتمع الدراسة  يوضح: (1.3)جدول 

 النسبة % العدد  الفئات   المتغير  
 34.5 80 ذكر الجنس

 65.5 152 أنثى

 100.0 232 المجموع 

 21.6 50 مدينة العمل مكان

 19.8 46 قرية

 58.6 136 مخيـ

 100.0 232 المجموع

 91.8 213 معمـ التخصص

 8.2 19 مرشد

 100.0 232 المجموع

 5.2 12 سنوات   6أقؿ مف  الخبرة سنوات

6-10 35 15.1 

 79.7 185 سنوات 10أكثر مف 

 100.0 232 المجموع

 84.1 195   بكالوريوس العممي المؤىل

 15.9 37 مىفأع ماجستير

 100.0 232 المجموع
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 أداة الدراسة 3.3

مقياس االتجاىات نحو قامت الباحثة بتطوير لتحقيؽ الغاية المرجوة مف الدراسة الحالية، 

دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية، استنادًا إلى دراسات كؿ مف : دراسة 

(.2010) الصماديدراسة و ( 2017) ومباركي عتماف ودراسة( 2014) البرغثي

االتجاىات نحـو دمـج ذوي االحتياجـات االضـافية فـي الخصائص السيكومترية لمقياس  1.3.3

 الصفوف العادية 

 صدق المقياس   ( أ

 استخدمت الباحثة نوعاف مف الصدؽ كما يمي:

 (Face validity)أواًل: الصدق الظاىري 

االتجاىات نحو دمج س لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري أو ما يعرؼ بصدؽ المحكميف لمقيا

، عرض المقياس بصورتو األولية عمى مجموعة ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية

و التربية مف المتخصصيف ممف يحمموف درجة الدكتوراه في اإلرشاد النفسي والتربوي، وعمـ النفس، 

اس في صورتو (، وقد تشكؿ المقيب، كما ىو موضح في ممحؽ )اً ( محكم12وقد بمغ عددىـ )

( كحد أدنى لقبوؿ الفقرة، وبناًء عمى %80( فقرة، إذ أعتمد معيار االتفاؽ )38األولية مف )

مبلحظات وآراء المحكميف أجريت التعديبلت المقترحة، فعدلت صياغة بعض الفقرات، وبقي عدد 

 ( .ت( فقرة، كما ىو مبيف في الممحؽ )38فقرات المقياس )

 Construct Validity) ثانيًا: صدق البناء )

مف أجؿ التحقؽ مف الصدؽ لممقياس استخدمت الباحثة أيضًا صدؽ البناء، عمى عينة 

نروا، ومف خارج عينة الدراسة المستيدفة، و ( مف معممي و مرشدي األ30استطبلعية مكونة مف )
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الفقرة الستخراج قيـ معامبلت ارتباط  (Pearson Correlation)واستّخدـ معامؿ ارتباط بيرسوف 

االتجاىات نحو بالمجاؿ الذي تنتمي إليو، وقيـ معامبلت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لمقياس)

(، كذلؾ قيـ معامبلت ارتباط كؿ مجاؿ مع دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية

 (:2.3الدرجة الكمية لممقياس، كما ىو مبيف في الجدوؿ )

االتجاىات نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في امالت ارتباط فقرات مقياس : يوضح قيم مع(2.3)جدول 
بالمجال الذي تنتمي إليو، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية لممقياس، وقيم  الصفوف العادية

 (:30)ن=معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكمية لممقياس 

قرة
الف

 

االرتباط مع 
 المجال

تباط مع االر 
قرة الدرجة الكمية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
قرة الدرجة الكمية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكمية

 البعد الكاديمي البعد النفسي البعد االجتماعي
1 .79** .70** 12 .79** .79** 26 .59** .54** 

2 .54** .48** 13 .76** .80** 27 .64** .54** 

3 .78** .76** 14 .59** .58** 28 .74** .67** 

4 .86** .77** 15 .77** .66** 29 .65** .74** 

5 .85** .78** 16 .78** .70** 30 .15 .04 

6 .72** .76** 17 .75** .73** 31 .73** .65** 

7 .63** .67** 18 .78** .77** 32 .79** .78** 

8 .79** .78** 19 .74** .67** 33.48** .38* 

9 .61** .56** 20 .77** .75** 34.86** .85** 

10 .82** .81** 21 .69** .67** 35.75** .77** 

11 .87** .85** 22 .72** .73** 36.75** .80** 

- --23.73** .70** 37.67** .68** 

- --24.77** .77** 38.73** .75** 

- --25.37* .33* ---

 **95.درجة كمية لمبعد  **96. لمبعد كمية درجة **96. لمبعد كمية ةدرج
 (≤0.01عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *       (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً          

 ةذات درج تكان(، 30( أف معامؿ ارتباط الفقرة )2.3يبلحظ مف البيانات الواردة في الجدوؿ )

-.33)بيف ما تراوحت ، وتحتاج إلى حذؼ، أما باقي الفقرات فقد حصائياً دالة إِ غير ولة و مقبغير 

(، كما أف جميع معامبلت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا؛ إذ ذكر جارسيا .87

Garcia, 2011))( تعتبر ضعيفة، والقيـ التي تقع .30أف قيمة معامؿ االرتباط التي تقؿ عف )
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( تعتبر قوية، .70( تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد عف ).70أقؿ أو يساوي  -.30المدى ) ضمف

( فقرة.37وأصبح عدد فقرات المقياس )(، 30الفقرة )لذلؾ حذفت 

 االتجاىات نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية  ثبات مقياس

االحتياجات االضافية في الصفوؼ  مقياس االتجاىات نحو دمج ذويلمتأكد مف ثبات 

عمى بيانات التطبيؽ األوؿ (Cronbach's Alpha)استخدمت معادلة "كرونباخ ألفا" ، وأبعادهالعادية 

لممقياس ( فقرة، وألغراض التحقؽ مف ثبات اإلعادة 37لمعينة االستطبلعية بعد قياس الصدؽ )

االستطبلعية بفاصؿ زمني قدره أسبوعاف بيف  ُأعيد تطبيقو عمى العينة فقد ،Test Retest))وأبعاده 

مرتي التطبيؽ، إذ أف الفاصؿ الزمني بيف التطبيقيف يجب أف ال يقؿ عف أسبوعيف، وىذا ما أكده 

بيف مرتي  (Pearson Correlation)(، ومف ثـ حسب معامؿ ارتباط بيرسوف 2006)أبو ىشاـ، 

اإلعادة لمقياس الداخمي، وثبات  االتساؽ( يوضح معامبلت ثبات 3.3والجدوؿ ) التطبيؽ،

 وأبعاده:االتجاىات نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية 

عادة االختبار3.3جدول )  (: يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقتي كرونباخ ألفا وا 

 ثبات اإلعادة  كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد
.1192.99 االجتماعي البعد

.1491.99 النفسي بعدال

.1289.97 الكاديمي البعد

 .99 .97 37 الدرجة الكمية

 

ألبعاد مقياس االتجاىات  "ألفا كرونباخ" ثبات( أف قيـ معامبلت ال3.3يتضح مف الجدوؿ )

(، كما يبلحظ .92-.89نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية تراوحت ما بيف )

(. كما تراوحت قيـ معامؿ االستقرار لثبات .97لمدرجة الكمية بمغ ) ألفا كرونباخ تأف معامؿ ثبا
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(. وتعد ىذه القيـ .99(، بينما بمغ معامؿ ثبات اإلعادة لمدرجة الكمية ).99-.97اإلعادة ما بيف )

 .وتجعؿ مف األداة قابمة لمتطبيؽ عمى العينة األصميةمرتفعة، 

:ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية االتجاىات نحو دمج تصحيح مقياس 

، في االتجاىات نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية مقياستكوف 

(، تمثؿ جميع الفقرات االتجاه ث(، فقرة كما ىو موضح في ممحؽ )37صورتو النيائية مف )

باستثناء الفقرات  فوؼ العاديةبلتجاىات نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصاإليجابي ل

 إذ عكست األوزاف عند تصحيحيا.  ،(8،9،14،19،25،26،32)

وأعطيت ( خماسي، Likertوطمب مف المستجيب تقدير إجاباتو عف طريؽ تدرج ليكرت )

 غير( درجات، 3) محايد( درجات، 4) أوافؽ( درجات، 5) ةبشدّ  وافؽأ :األوزاف لمفقرات كما يمي

 (، درجة.1) بشّدة موافؽ غير (،2) موافؽ

 عممية نحو التربوييف المرشديف اتجاىاتولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد 

لدى عينة الدراسة ُصنؼ المستوى إلى اتجاىيف : اتجاه ايجابي واتجاه سمبي، وقد   الميني رشاداإل

( ىي %60النسبة المئوية ) ( عمى اعتبار أف3تمت مقارنة متوسط العينة مع المتوسط الفرضي )

 النقطة الفاصمة لمحكـ بيف االتجاىات اإليجابية والسمبية  .

 تصميم الدراسة ومتغيراتيا  4.3

 اشتممت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة والتابعة اآلتية:      

 المستقمة:المتغيرات  - أ

 أنثى(. -2،   ذكر-1: ولو مستوياف ىي: )الجنس .1
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 (.مخيـ -3، قرية -2، مدينة -1) :ىي ثة مستوياتثبلولو :  العمؿ مكاف .2

 مرشد(. -2،  معمـ -1ولو مستوياف ىي: ) : التخصص .3

 (.سنوات 10أكثر مف  -3، سنوات 10-6مف  -2، سنوات 6أقؿ مف  -1):  الخبرة سنوات .4

 (.فأعمى ماجستير -2، بكالوريوس -1) :ولو مستوياف ىي:  العممي المؤىؿ .5

 المتغير التابع:-ب

االتجاىات نحو دمج ذوي االحتياجات  تقيس التي الفرعية لمجاالتالكمية وا الدرجة ( أ

 .الدراسة عينة لدى االضافية في الصفوؼ العادية

 إجراءات تنفيذ الدراسة   5.3

 أتبعت الباحثة في تنفيذ الدراسة عددًا مف الخطوات عمى النحو اآلتي : 

نوية كالكتب، المقاالت، التقارير، البيانات الثانوية مف العديد مف المصادر الثا جمع -

الرسائؿ الجامعية، وغيرىا، وذلؾ مف أجؿ وضع اإلطار النظري لمدراسة، واالستعانة بيا 

 وتوظيفيا في الوصوؿ إلى نتائج الدراسة الحقًا. واتيافي بناء أد

 تحديد عينة الدراسة.، ثـ تحديد مجتمع الدراسة -

 الجيات الرسمية .الحصوؿ عمى موافقة  -

 ير أداة  الدراسة مف خبلؿ مراجعة األدب التربوي المنشور في ىذا المجاؿ.تطو  -

تحكػػيـ المقػػػاييس المػػػراد تطبيقيػػا فػػػي الدراسػػػة، بعػػػد تطويرىػػا مػػػف األدب النظػػػري والدراسػػػات  -

 السابقة.
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تطبيؽ أداة  الدراسة عمى عينة استطبلعية ومف خارج عينة الدراسة األساسية، إذ شممت  -

، وذلؾ بيدؼ التأكد مف دالالت صدؽ وثبات األونروامدارس دي ( مف معممي و مرش30)

 أداة  الدراسة .

بكؿ األداة تطبيؽ أداة  الدراسة عمى العينة األصمية، والطمب منيـ اإلجابة عمى فقرات  -

صدؽ وموضوعية، وذلؾ بعد إعبلميـ بأف إجابتيـ لف تستخدـ إال ألغراض البحث 

 العممي.

( SPSSالحاسوب، حيث استخدـ برامج الرزمة اإلحصائي )إدخاؿ البيانات إلى ذاكرة  -

جراء التحميؿ اإلحصائي المناسب .  لتحميؿ البيانات، وا 

، مناقشػػػة النتػػػائج التػػػي أسػػػفر عنيػػػا التحميػػػؿ  فػػػي ضػػػوء األدب النظػػػري والدراسػػػات السػػػابقة -

 الخروج بنتائج الدراسة وكتابة مجموعة التوصيات والمقترحات البحثية. و 

 

 اإلحصائية جات المعال 36.

برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـو وبعد جمعيا قامت الباحثة باستخداـ مف أجؿ معالجة البيانات 

 اآلتية: ( وذلؾ باستخداـ المعالجات اإلحصائية SPSSاالجتماعية )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.  .1

 لفحص الثبات .(Cronbach's Alpha)معامؿ كرونباخ ألفا  .2

لمعرفة العبلقات بيف الفقرات والمجاؿ الذي تنتمي (Pearson Correlationاختبار بيرسوف ) .3

إليو وكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممقياس، وكذلؾ لممقارنة بيف مرتي التطبيؽ في ثبات 

  اإلعادة.
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مي و اتجاىات معم ( وذلؾ لمحكـ عمىOne-Sample Testاختبار )ت( لعينة واحدة ) .4

مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد 

 .تطبيؽ منحى التعميـ الجامع

 لفحص الفرضيات (،Independent Samples t-test)مستقمتيف)ت( لمجموعتيف  اختبار .5

 .العممي المؤىؿو  التخصصالمتعمقة بالجنس و 

 مكافالمتعمقة ب الفرضياتلفحص  ،(One-Way ANOVAالتبايف األحادي ) تحميؿ اختبار .6

 .الخبرة سنوات،  و العمؿ
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 الفصل الرابع 

  عرض نتائج الدراسة

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة في ضوء أسئمتيا وفرضياتيا 

 ا يمي: التي طرحت، وقد نظمت وفقًا لمنيجية محددة في العرض، وىي كم

 

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة -1.4

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج  ماالنتائج المتعمقة بالسؤال الول:  1.1.4

  ؟ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد تطبيق منحى التعميم الجامع

واالنحرافات المعيارية واستخدـ لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ ُحسبت المتوسطات الحسابية، 

اتجاىات معممي و مرشدي  ( وذلؾ لمحكـ عمىOne-Sample Testاختبار )ت( لعينة واحدة )

بعد تطبيؽ منحنى التعميـ  مدارس االنروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية

االتجاىات اإليجابية بيف  ىي النقطة الفاصمة (%60)، وقد تـ اعتبار النسبة المئوية الجامع

، (3)نظرًا لكوف األداة تتبع تدريجًا خماسيًا والقيمة التي تفصؿ بيف االتجاىات ىي والسمبية 

، لمفقرات االيجابية (3)كمتوسط فرضي لمحكـ، بحيث إذا زادت نسبة المتوسط الحسابي عف قيمة 

ذا بي،ايجا الدمجكاف اتجاه الفقرة ايجابي مما يعني أف االتجاه نحو   الحسابي المتوسط نسبة قمت وا 

سمبي، أما  الدمج نحو االتجاه أف يعني مما سمبي الفقرة اتجاه كاف االيجابية لمفقرات(، 3) قيمة عف

، لمفقرات السمبية (3)فإنو إذا زادت نسبة المتوسط الحسابي عف قيمة  السمبيةفي ما يتعمؽ بالفقرات 

ذا تجاه نحو الدمج ايجابي،كاف اتجاه الفقرة سمبي مما يعني أف اال  الحسابي المتوسط نسبة قمت وا 

سمبي.  الدمج نحو االتجاه أف يعني مما ايجابي الفقرة اتجاه كاف السمبية لمفقرات(، 3) قيمة عف
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وذلؾ بسبب صياغة بعض فقرات األداة بطريقة ايجابية والبعض األخر بطريقة سمبية والجدوؿ 

 ( يوضح ذلؾ:1.4)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( لعينة واحدة الستجابات  ( يوضح1.4جدول )
مرشدي مدارس االنروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في اتجاىات معممي و عينة الدراسة عمى مقياس 

 الصفوف العادية

المتوسط  المتغير
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجات 
 الحرية

توى مس قيمة )ت(
 الداللة

 تجاهاال 

 إيجابي 000.* 25.213 231 0.536 3.89 البعد االجتماعي
 إيجابي 000.* 21.959 231 0.482 3.70 البعد النفسي
 إيجابي 000.* 19.977 231 0.535 3.70 البعد االكاديمي

 إيجابي 000.* 24.503 231 0.469 3.75 الدرجة الكمية لالتجاىات
 (≤0.05ى الداللة )عند مستو  *دال إحصائياً 

عمى الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية لمقياس  ( وجود اتجاه ايجابي1.4يتضح مف الجدوؿ )

نروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ و اتجاىات معممي و مرشدي مدارس األ

( 24.503ة )، إذ بمغت قيمة )ت( المحسوبة لمدجة الكميبعد تطبيؽ منحنى التعميـ الجامع العادية

وىي قيمة مرتفعة وذات داللة إحصائيًا، وقد بمغ المتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة عف 

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في  مقياس

( 3ة المحكية )( وىذه القيمة أكبر مف القيم3.75)الصفوؼ العادية بعد تطبيؽ منحى التعميـ الجامع

 .ايجابي تجاهمما يشير إلى أف اال

مرشدي مدارس اتجاىات معممي و ولتحديد ترتيب تقديرات أفراد العينة عمى مجاالت مقياس 

بعد تطبيؽ منحنى التعميـ  االنروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية

اىات معممي و اتجيارية لمجاالت مقياس ، ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعالجامع

بعد تطبيؽ  نروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العاديةو مرشدي مدارس األ
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، ومف ثـ رتبت تنازليًا وفقًا لممتوسطات الحسابية، بدًأ مف أعمى متوسط منحنى التعميـ الجامع

 ذلؾ : ( يوضح 2.4حسابي وختامًا بأقؿ متوسط حسابي، والجدوؿ )

اتجاىات (: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت مقياس 2.4جدول )
معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد تطبيق منحى 

 وعمى المقياس ككل مرتبة تنازليًا   التعميم الجامع

المتوسط  لمجالا الرقم  الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

 ايجابي 0.536 3.89 البعد االجتماعي1 1
النفسي البعد2 2  ايجابي 0.482 3.70 
الكاديمي البعد3 3  ايجابي 0.535 3.70 

 ايجابي 0.469 3.75 تجاىاتالدرجة الكمية لمقياس اال 


إلجابات أفراد عينة الدراسة عف  ( أف المتوسطات الحسابية2.4يتضح مف الجدوؿ )

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية مجاالت مقياس 

 البعد (، وجاء "3.70-3.89تراوحت ما بيف ) في الصفوؼ العادية بعد تطبيؽ منحى التعميـ الجامع

" في  األكاديمي البعد ينما جاء "(، ب3.89" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره ) االجتماعي

اتجاىات معممي و ( أف 2.4(، ويبلحظ مف الجدوؿ )3.70المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بمغ )

مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد تطبيؽ 

 كانت ايجابية. منحى التعميـ الجامع

بية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى وقد ُحسبت المتوسطات الحسا

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي مف أبعاد مقياس  ُبعدفقرات كؿ 

كؿ ُبعد عمى حدة،  االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد تطبيؽ منحى التعميـ الجامع

 كما في اآلتي: 
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 االجتماعيالبعد  (1
مرتبة تنازليًا حسب  االجتماعي(: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد 3.4ل )جدو

 المتوسطات الحسابية
رقم  الرتبة

 الفقرة
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

أرى أف تطبيؽ برنامج الّتعميـ الجامع أدى إلى إكتساب الّطمبة ذوي  103
 حتياجات اإلضافية ميارات اجتماعية جديدةاال

 ايجابي 0.756 4.01

 بالفروؽ االحساس مف التقميؿ في الجامع التعميـ برنامج يساىـ 202
 الطمبة بيف االجتماعية الفردية

 ايجابي 0.770 4.00

 التفاعؿ فرص مف زاد قد الجامع التعميـ برنامج أفّ  أعتقد 301
 .وأقرانيـ  اإلضافية حتياجاتاال ذوي الطمبة بيف االجتماعي

 ايجابي 0.885 3.98

 ايجابية اتجاىات تطوير إلى أدى الجامع التعميـ برنامج أفّ  أعتقد 404
 . اإلضافية االحتياجات ذوي نحو والمرشديف المعمميف لدى

 ايجابي 0.696 3.97

 األونروا مدارس صفوؼ في الجامع التعميـ برنامج تطبيؽ الى أميؿ 511
 .بينيـ فيما االختبلفات تقبؿ عمى الطمبة يحفز النو

 ايجابي 0.773 3.94

 صداقة عبلقات بناء إلى أدى الجامع الّتعميـ برنامج تطبيؽ أفّ  أرى 607
 وأقرانيـ اإلضافية االحتياجات ذوي الّطمبة بيف   حميمية

 ايجابي 0.816 3.93

 الفاعمية زيادة إلى أدى الجامع التعميـ برنامج تطبيؽ أفّ  أعتقد 705
 الحياة في اإلضافية االحتياجات ذوي الطمبة لدى االجتماعية

 .اليومية

 ايجابي 0.749 3.92

 اجتماعّية فوائد لو سيكوف الجامع التعميـ برنامج تطبيؽ أفّ  أعتقد 806
 .المجتمع عمى مستقبمية

 ايجابي 0.817 3.91

 لمتوافؽ فرصاً  ييئي ألنو الجامع التعميـ برنامج تطبيؽ إلى أدعو 910
 .اإلضافية االحتياجات ذوي الطمبة عند االجتماعي

 ايجابي 0.762 3.87

أدى إلى شعور الطمبة ألنو تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع  أستاء مف 09 10
ذوي االحتياجات اإلضافية بالخجؿ الشديد مف إعاقتيـ داخؿ 

 .الصّؼ العادي

 سمبي 1.126 3.65

لة العز يزيد مف  ألنورنامج الّتعميـ الجامع تطبيؽ ب أقؼ ضد 08 11
 .الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية االجتماعية لدى 

 سمبي 1.152 3.58

 ايجابي 0.536 3.89 االجتماعيدرجة البعد 
 

 البعد( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف 3.4يتضح مف الجدوؿ )

 أدى الجامع الّتعميـ برنامج تطبيؽ أف أرى (، وجاءت فقرة "4.01-3.58تراوحت ما بيف ) االجتماعي
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" في المرتبة األولى  جديدة اجتماعية ميارات اإلضافية االحتياجات ذوي الّطمبة إكتساب إلى

 يزيد ألنو الجامع الّتعميـ برنامج تطبيؽ ضد أقؼ (، بينما جاءت فقرة "4.01بمتوسط حسابي قدره )

" في المرتبة األخيرة، بمتوسط  اإلضافية االحتياجات ذوي الطمبة لدى االجتماعية العزلة مف

 ( .3.89) االجتماعي(، وقد بمغ المتوسط الحسابي لمبعد 3.58حسابي بمغ )

 
 النفسي البعد (2

 
مرتبة تنازليًا حسب  النفسي البعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  يوضح(: 4.4جدول )

 حسابيةالمتوسطات ال
رقم  الرتبة

 الفقرة
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

 بأنيـ اإلضافية االحتياجات ذوي الطمبة شعور مف البرنامج ىذا زاد 116
 العطاء عمى قادروف

 ايجابي 0.766 3.92

 مف زاد قد الصفوؼ داخؿ الجامع التعميـ برنامج تطبيؽ أفّ  أرى 212
 اإلضافية االحتياجات ذوي الطمبة لدى النفسي باألمف الشعور

 ايجابي 0.773 3.88

 الطمبة دمج لتقّبؿ نفسي استعداد عمى الجامع التعميـ برنامج جعمني 323
 اإلضافية االحتياجات ذوي

 ايجابي 0.802 3.88

 ذوي لمطمبة كافة النفسية العوامؿ يراعي البرنامج ىذا أفّ  أرى 417
 تطبيقو قبؿ ميممة كانت التي اإلضافية االحتياجات

 ايجابي 0.731 3.87

 في اإلضافية االحتياجات ذوي مف الطمبة البرنامج ىذا يساعد 524
 أنفسيـ عف رضاىـ مستوى تحسيف

 ايجابي 0.775 3.87

 مف لمطمبة بالنفس الثقة تعزيز في الجامع التعميـ برنامج يساىـ 618
 اإلضافية االحتياجات ذوي

 يجابيا 0.877 3.86

 ذوي أقرانيـ مع بإنسانية يتعامموف العادييف الطمبة أصبح 722
 البرنامج تطبيؽ بعد اإلضافية االحتياجات

 ايجابي 0.749 3.86

 ذوي مف أقرانيـ وجود نفسياً  يتقبموف العادييف الطمبة أصبح 821
 الصؼ داخؿ معيـ اإلضافية االحتياجات

 ايجابي 0.778 3.84

 ذوي الطمبة قدرات يعززّ  الجامع التعميـ مجبرنا أف أؤمف 920
 إحباطاتيـ مواجية في اإلضافية االحتياجات

 ايجابي 0.786 3.79

 لدمج العادييف الطمبة أىالي إقناع في الجامع التعميـ برنامج أسيـ 13 10
 أقرانيـ مع اإلضافية االحتياجات ذوي الطمبة

 ايجابي 0.831 3.75
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 النفسي اإلستقرار زيادة في السيامو لبرنامجا ىذا تطبيؽ إلى أدعو 15 11
 بأنفسيـ اإلضافية االحتياجات ذوي الطمبة لدى

 ايجابي 0.815 3.75

أعتقد أّف برنامج التعميـ الجامع أدى إلى زيادة الشعور بالنقص  19 12
 .لدى الطمبة  ذوي االحتياجات اإلضافية

 سمبي 1.131 3.25

ًا عمى النمو يعميـ الجامع أّثر سمبأعتقد أّف تطبيؽ برنامج الت 14 13
 العاطفي لمطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية

 سمبي 1.119 3.19

ض مستوى التكّيؼ النفسي عند أشعر أّف ىذا البرنامج قد خفّ  25 14
 .الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية

 سمبي 1.149 3.03

 ايجابي 0.482 3.70 درجة البعد النفسي
 

( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف البعد 4.4يتضح مف الجدوؿ )

 ذوي الطمبة شعور مف البرنامج ىذا زاد (، وجاءت فقرة "3.92-3.03تراوحت ما بيف ) النفسي

(، 3.92" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره ) العطاء عمى قادروف بأنيـ اإلضافية االحتياجات

 ذوي الطمبة عند النفسي التكّيؼ مستوى خّفض قد البرنامج ىذا أفّ  أشعر بينما جاءت فقرة "

(، وقد بمغ المتوسط الحسابي 3.03" في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بمغ )اإلضافية االحتياجات

 (.3.70) النفسيلمبعد 
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 الكاديميالبعد  (3

مرتبة تنازليًا حسب  الكاديميفقرات البعد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل يوضح(: 5.4جدول )
 المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االتجاه

 ممارسة يعدّ  الجامع التعميـ برنامج أف أعتقد عاـ، بشكؿٍ  134
 .سميمةً  تربوية

 ايجابي 0.715 4.02

 و التوعية تقديـ عمى ادراً ق الجامع التعميـ برنامج جعمني 237
 ألقرانيـ اإلضافية االحتياجات ذوي الطمبة بحقوؽ التثقيؼ

   تقبميـ ليتـ الصؼّ  في

 ايجابي 0.776 4.00

 و التوعية تقديـ عمى قادراً  الجامع التعميـ برنامج جعمني 335
 .اإلضافية االحتياجات ذوي الطمبة أُلسر اإلرشاد

 ايجابي 0.815 3.90

 و التوعية تقديـ عمى قادراً  الجامع التعميـ برنامج يجعمن 436
 .اإلضافية االحتياجات ذوي لمطمبة اإلرشاد

 ايجابي 0.756 3.87

 بالتعميـ الخاص اإلحتياج ذا الطفؿ بحؽّ  إيماناً  أكثر أصبحت 533
 .العادية الّصفوؼ في

 ايجابي 0.960 3.83

 مناسب تعميمي جو تييئة في الجامع التعميـ برنامج يساعد 628
 .الفئات لجميع

 ايجابي 0.867 3.78

 اإلضافية االحتياجات ذوي الطمبة جعؿ البرنامج ىذا أفّ  أرى 731
 تطبيؽ بعد أفضؿ بصورة األكاديمية مياراتيـ يطوروف
 .البرنامج

 ايجابي 0.836 3.77

 السيولة مف أصبح أّنو أرى الّشخصية، تجربتي خبلؿ مف 829
 في أقرانيـ مع اإلضافية حتياجاتاال ذوي الطمبة دمج

 .البرنامج تطبيؽ بعد المدرسة

 ايجابي 0.944 3.69

 الصفية األنشطة تنفيذ في الجامع التعميـ برنامج يساىـ 927
 .كافة المواد مف المحدد الوقت في المطموبة

 ايجابي 0.976 3.59

 ويلذ التربوية المشكبلت لمواجية الحموؿ أفضؿ البرنامج قّدـ 30 10
 .اإلضافية االحتياجات

 ايجابي 0.919 3.57

لـ يقدـ لي ىذا البرنامج أّي طرؽ مبتكرة لمتعامؿ مع ىذه  32 11
 .الفئة

 سمبي 1.242 3.34

أرى أّف وجود الطالب مف ذوي االحتياجات اإلضافية في  26 12
 .الصؼ العادي يؤدي إلى تأخره الدراسي

 سلبي 1.227 3.07

 ايجابي 0.535 3.70 الكاديميدرجة البعد 
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( أف المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عف البعد 5.4يتضح مف الجدوؿ )

 الجامع التعميـ برنامج أف أعتقد عاـ، بشكؿٍ  (، وجاءت فقرة "3.07-4.02تراوحت ما بيف ) األكاديمي

 أرى (، بينما جاءت فقرة "4.02" بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره ) سميمةً  تربوية ممارسة يعدّ 

" في الدراسي تأخره إلى يؤدي العادي الصؼ في اإلضافية االحتياجات ذوي مف الطالب وجود أفّ 

 (.3.70) األكاديمي(، وقد بمغ المتوسط الحسابي لمبعد 3.07المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بمغ )

 المتعمقة بفرضيات الدراسة النتائج 2.4
 الولى:متعمقة بالفرضية النتائج ال 1.2.4

اتجاىات بين متوسطات ( α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) 

معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد 

 .الجنستعزى لمتغير  تطبيق منحى التعميم الجامع

)ت(  استخدـ اختبػار ،الجنس لمتغير تحديد الفروؽ تبعاً و  ولىاأل الفرضية فحص ومف أجؿ

 ( تبيف ذلؾ: 6.4ونتائج الجدوؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيفلمجموعتيف 

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يوضح  :(6.4)الجدول 
 لمتغير تعزى ات االضافية في الصفوف العادية بعد تطبيق منحى التعميم الجامعاالونروا نحو دمج ذوي االحتياج

 .الجنس
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد الجنس المجاالت

 االجتماعي البعد
 418. 0.812- 0.603 3.85 80 ذكر

   0.498 3.91 152 أنثى

 253. 1.145- 0.558 3.65 80 ذكر النفسي البعد

   0.437 3.72 152 أنثى

 159. 1.411- 0.591 3.63 80 ذكر الكاديمي البعد

   0.501 3.74 152 أنثى

 الدرجة الكمية
 215. 1.244- 0.548 3.70 80 ذكر

   0.421 3.78 152 أنثى
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 واالبعاد الكمية الدرجةأف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (6.4)يتبيف مف الجدوؿ 

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االنروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في اس لمقي الفرعية

مف قيمة مستوى الداللة المحدد  كبرأكانت ، بعد تطبيؽ منحنى التعميـ الجامع الصفوؼ العادية

اتجاىات  لمقياس الفرعية واالبعاد الكمية الدرجةفي وجود فروؽ عدـ  (، وبالتالي≥0.05لمدراسة )

و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد معممي 

  .الجنس لمتغير تعزى تطبيؽ منحى التعميـ الجامع

 الثانية:النتائج المتعمقة بالفرضية  2.2.4

اتجاىات  بين متوسطات( α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) 

دي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد معممي و مرش

 .العمل مكانتعزى لمتغير تطبيق منحى التعميم الجامع 

ومف أجػؿ فحػص الفرضػية الثانيػة، اسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة 

لمتعػرؼ (One-Way ANOVA)حػادي ، ومػف ثػـ اسػتخدـ تحميػؿ التبػايف األالعمؿ مكافتبعًا لمتغير 

 يبيناف ذلؾ: (8.4)و (7.4). والجدوالف العمؿ مكاف عمى داللة الفروؽ تبعًا لمتغير
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اتجاىات معممي و مرشدي مدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (7.4)جدول 
 لمتغير تعزى ية بعد تطبيق منحى التعميم الجامعاالونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العاد

 .العمل مكان
المتوسط  العدد  المستوى  المتغيرات

 الحسابي 
 االنحراف المعياري

 االجتماعي البعد
 0.553 3.97 50 مدينة

 0.560 3.87 46 قرية

 0.522 3.86 136 مخيـ

 النفسي البعد
 0.479 3.74 50 مدينة

 0.483 3.68 46 قرية

 0.486 3.68 136 خيـم

 الكاديمي البعد
 0.543 3.77 50 مدينة

 0.435 3.62 46 قرية

 0.561 3.71 136 مخيـ

 الدرجة الكمية 
 0.481 3.82 50 مدينة

 0.420 3.72 46 قرية

 0.481 3.74 136 مخيـ



وجػود فػروؽ بػيف المتوسػطات الحسػابية، ومػف أجػؿ معرفػة  (7.4)يتضح مػف خػبلؿ الجػدوؿ 

كانت ىذه الفروؽ قد وصمت لمستوى الداللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحػادي  إف

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلؾ: (8.4)والجدوؿ 
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اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو  مقياس عمى الحادي التباين تحميل نتائج يوضح :(8.4)جدول 
 .العمل مكان لمتغير تعزى الصفوف العادية بعد تطبيق منحى التعميم الجامع دمج ذوي االحتياجات االضافية في

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 االجتماعي البعد
 474. 0.748 0.215 2 0.431 بيف المجموعات

   0.288 229 65.920 داخؿ المجموعات

    231 66.351 المجموع

 النفسي البعد
 750. 0.288 0.067 2 0.135 بيف المجموعات

   0.234 229 53.625 داخؿ المجموعات

    231 53.760 المجموع

 الكاديمي البعد
 376. 0.983 0.281 2 0.563 بيف المجموعات

   0.286 229 65.524 داخؿ المجموعات

    231 66.086 المجموع

 لدرجة الكمية ا
 528. 0.641 0.141 2 0.283 بيف المجموعات

   0.221 229 50.521 داخؿ المجموعات

    231 50.804 المجموع

 

 واالبعاد الكمية الدرجةأف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (8.4)يتبيف مف الجدوؿ 

االحتياجات االضافية في  اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االنروا نحو دمج ذويلمقياس  الفرعية

مف قيمة مستوى الداللة المحدد  كبرأكانت ، بعد تطبيؽ منحنى التعميـ الجامع الصفوؼ العادية

اتجاىات  لمقياس الفرعية واالبعاد الكمية الدرجةفي وجود فروؽ عدـ  (، وبالتالي≥0.05لمدراسة )

افية في الصفوؼ العادية بعد معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االض

 .العمؿ مكاف لمتغير تعزى تطبيؽ منحى التعميـ الجامع
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 الثالثة: النتائج المتعمقة بالفرضية  3.2.4

اتجاىات  بين متوسطات( α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

ضافية في الصفوف العادية بعد معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات اال

 .التخصصتعزى لمتغير  تطبيق منحى التعميم الجامع

 اسػتخدـ اختبػار ،التخصػص لمتغيػر تحديػد الفػروؽ تبعػاً و  الثالثػة الفرضػية فحػص ومف أجػؿ

 ( تبيف ذلؾ: 9.4ونتائج الجدوؿ )(، Independent Samples t-test) مستقمتيف)ت( لمجموعتيف 

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يوضح  :(9.4)الجدول 
 لمتغير تعزى االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد تطبيق منحى التعميم الجامع

 .التخصص
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد التخصص المجاالت

 502. 0.673- 0.518 3.88 213 معمم عياالجتما البعد

   0.720 3.97 19 مرشد

 778. 0.283- 0.475 3.69 213 معمم النفسي البعد

   0.576 3.73 19 مرشد

 الكاديمي البعد
 233. 1.197- 0.528 3.69 213 معمم

   0.607 3.84 19 مرشد

 436. 0.781- 0.459 3.75 213 معمم الدرجة الكمية

   0.577 3.83 19 مرشد

 

 واالبعاد الكمية الدرجةأف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (9.4)يتبيف مف الجدوؿ 

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االنروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في لمقياس  الفرعية

لة المحدد مف قيمة مستوى الدال كبرأكانت ، بعد تطبيؽ منحنى التعميـ الجامع الصفوؼ العادية

اتجاىات  لمقياس الفرعية واالبعاد الكمية الدرجةفي وجود فروؽ عدـ  (، وبالتالي≥0.05لمدراسة )

معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد 

 .التخصص لمتغير تعزى تطبيؽ منحى التعميـ الجامع
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 الرابعة:رضية النتائج المتعمقة بالف 4.2.4

اتجاىات  بين متوسطات( α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) 

معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد 

 .الخبرة سنواتتعزى لمتغير  تطبيق منحى التعميم الجامع

، اسػتخرجت المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة ةالرابعػومف أجؿ فحػص الفرضػية 

لمتعػرؼ (One-Way ANOVA)، ومف ثـ استخدـ تحميؿ التبايف األحادي الخبرة سنواتتبعًا لمتغير 

 يبيناف ذلؾ: (11.4)و (10.4). والجدوالف الخبرة سنوات عمى داللة الفروؽ تبعًا لمتغير

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس واالنحرافات المعيارية لمقياس المتوسطات الحسابية  يوضح: (10.4)جدول 
 لمتغير تعزى االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد تطبيق منحى التعميم الجامع

 .الخبرة سنوات
المتوسط  العدد  المستوى  المتغيرات

 الحسابي 
 االنحراف المعياري

 االجتماعي البعد
 0.306 3.77 12 سنوات   6 أقؿ مف

 0.627 3.76 35 10-6 مف

 0.527 3.92 185 سنوات 10أكثر مف 

 النفسي البعد
 0.366 3.68 12 سنوات   6أقؿ مف 

 0.518 3.60 35 10-6 مف

 0.482 3.72 185 سنوات 10أكثر مف 

 الكاديمي البعد
 0.260 3.71 12 سنوات   6أقؿ مف 

 0.526 3.63 35 10-6 مف

 0.550 3.71 185 سنوات 10أكثر مف 

 الدرجة الكمية 
 0.239 3.72 12 سنوات   6أقؿ مف 

 0.513 3.66 35 10-6مف 

 0.471 3.78 185 سنوات 10أكثر مف 
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وجود فروؽ بيف المتوسطات الحسػابية، ومػف أجػؿ معرفػة  (10.4)يتضح مف خبلؿ الجدوؿ 

اللة اإلحصائية استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحػادي إف كانت ىذه الفروؽ قد وصمت لمستوى الد

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلؾ: (11.4)والجدوؿ 

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االونروا  مقياس عمى الحادي التباين تحميل نتائج يوضح :(11.4)جدول 
 سنوات لمتغير تعزى ميم الجامعنحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد تطبيق منحى التع

 .الخبرة

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 االجتماعي البعد
 222. 1.515 0.433 2 0.866 بيف المجموعات

   0.286 229 65.485 داخؿ المجموعات

    231 66.351 المجموع

 لنفسيا البعد
 404. 0.910 0.212 2 0.424 بيف المجموعات

   0.233 229 53.336 داخؿ المجموعات

    231 53.760 المجموع

 الكاديمي البعد
 717. 0.334 0.096 2 0.192 بيف المجموعات

   0.288 229 65.894 داخؿ المجموعات

    231 66.086 المجموع

 الدرجة الكمية 
 384. 0.962 0.212 2 0.423 بيف المجموعات

   0.220 229 50.381 داخؿ المجموعات

    231 50.804 المجموع

 

 واالبعاد الكمية الدرجةأف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (11.4)يتبيف مف الجدوؿ 

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االنروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في لمقياس  الفرعية

مف قيمة مستوى الداللة المحدد  كبرأكانت ، بعد تطبيؽ منحنى التعميـ الجامع لعاديةالصفوؼ ا

اتجاىات  لمقياس الفرعية واالبعاد الكمية الدرجةفي وجود فروؽ عدـ  (، وبالتالي≥0.05لمدراسة )

معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد 

 .الخبرة سنوات لمتغير تعزى منحى التعميـ الجامع تطبيؽ
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 الخامسة:النتائج المتعمقة بالفرضية  5.2.4

اتجاىات  بين متوسطات( α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة ) 

معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد 

 .العممي المؤىلتعزى لمتغير  ق منحى التعميم الجامعتطبي

اسػػتخدـ  ،العممػػي المؤىػػؿ لمتغيػػر تحديػػد الفػػروؽ تبعػػاً و  الخامسػػة الفرضػػية فحػػص ومػػف أجػػؿ

( تبػيف 12.4ونتػائج الجػدوؿ )(، Independent Samples t-test) مسػتقمتيف)ت( لمجمػوعتيف  اختبػار

 ذلؾ: 

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس متوسطات  بينلداللة الفروق نتائج اختبار )ت( يوضح  :(12.4)الجدول 
 لمتغير تعزى االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد تطبيق منحى التعميم الجامع

 .العممي المؤىل
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد العممي المؤىل المجاالت

 673. 0.423- 0.543 3.88 195   بكالوريوس االجتماعي البعد

   0.505 3.92 37 فأعمى ماجستير

 555. 0.590 0.481 3.70 195   بكالوريوس النفسي البعد

   0.493 3.65 37 فأعمى ماجستير

 الكاديمي البعد
 396. 0.851 0.522 3.71 195 بكالوريوس  

   0.600 3.63 37 ماجستير فأعمى

 689. 0.400 0.466 3.76 195 بكالوريوس   الدرجة الكمية

   0.488 3.73 37 ماجستير فأعمى

 

 واالبعاد الكمية الدرجةأف قيمة مستوى الداللة المحسوب عمى  (12.4)يتبيف مف الجدوؿ 

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االنروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في لمقياس  الفرعية

مف قيمة مستوى الداللة المحدد  كبرأكانت ، د تطبيؽ منحنى التعميـ الجامعبع الصفوؼ العادية

اتجاىات  لمقياس الفرعية واالبعاد الكمية الدرجةفي وجود فروؽ عدـ  (، وبالتالي≥0.05لمدراسة )

معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد 

 .العممي المؤىؿ لمتغير تعزى عميـ الجامعتطبيؽ منحى الت
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتيا

 

 تفسير نتائج أسئمة الدراسة ومناقشتيا 1.5

 ومناقشتيانتائج السؤال الول  تفسير1.1.5 

 ومناقشتيا تفسير نتائج فرضيات الدراسة2.5 

 ومناقشتيانتائج الفرضية الولى  تفسير1.2.5 

 ومناقشتياائج الفرضية الثانية نت تفسير2.2.5 

 الفرضية الثالثة ومناقشتيا نتائج تفسير 3.2.5

 ومناقشتيانتائج الفرضية الرابعة  تفسير4.2.5 

 ومناقشتيا الخامسةنتائج الفرضية  تفسير 5.2.5

 

 التوصيات والمقترحات 3.5
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتيا

 
نتػائج التػي توصػمت إلييػا الدراسػة، مػف خػبلؿ أسػئمتيا ومػا انبثػؽ تضمف ىػذا الفصػؿ مناقشػة ال

عنيػػا مػػف فرضػػيات، وذلػػؾ بمقارنتيػػا بالنتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا الدراسػػات السػػابقة الػػواردة فػػي ىػػذه 

الدراسػػػة، إضػػػافة إلػػػى تفسػػػير النتػػػائج، وصػػػواًل إلػػػى التوصػػػيات التػػػي يمكػػػف طرحيػػػا فػػػي ضػػػوء ىػػػذه 

 النتائج.

 

 ئمة الدراسة ومناقشتياسأنتائج تفسير  1.5

 تفسير نتائج السؤال الول ومناقشتيا 1.1.5

 الصفوف في االضافية االحتياجات ذوي دمج نحو االنروا ومرشدي معممي اتجاىات ما

 الصفوف؟ في الجامع التعميم برنامج تطبيق بعد العادية

 االضافية تاالحتياجا ذوي دمج نحو نرواو األ ومرشدي معممي اتجاىاتأظيرت النتائج أف 

، كانت ايجابية،عمى الدرجة الصفوؼ في الجامع التعميـ برنامج تطبيؽ بعد العادية الصفوؼ في

الكمية لمقياس االتجاىات ومجاالتو حيث بمغ المتوسط الحسابي لدرجة الكمية لمقياس االتجاىات  

 أف االتجاه ايجابي.  يشير، وىي قيمة أكبرمف القيمة المحكية مما (3.75)

شفت نتائج السؤاؿ إلى أف إجابات أفراد العينة بعد تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع جاءت كو   

 ، ومف ثـ البعد النفسي(3.89)في المرتبة األولى لصالح البعد االجتماعي بمتوسط حسابي بمغ 

 . (3.70)وأخيرًا البعد االكاديمي بمتوسط حسابي  بمغ  (3.70)بمتوسط حسابي بمغ 
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ذه النتيجة إلى أف تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع ودمج ذوي االحتياجات مف الممكف عزو ى

االضافية ىو نيج  يسعى الجميع لتطبيقو في كافة المدراس كًؿ حسب موقعو، حيث  أنو يسيـ في 

ـز لمواصمة ذلؾ يسيـ في حصوليـ عمى الدعـ البلحصوؿ جميع الطمبة عمى فرص متكافئة ك

عف النوع االجتماعي والقدرات واإلعاقة والحالة الصحية  العممية التعميمة، بغض النظر

واالجتماعية، فضبًل عف أنو يحقؽ العدالة االجتماعية لفئة ذوي االحتياجات االضافية، مما يساعد 

 عمى تكيؼ ايجابي ليذا الفئة في المجتمع، لذا جاءت النتيجة ايجابية عمى الدرجة الكمية لممقياس. 

كاف ىناؾ اختبلؼ في المتوسطات الحسابية بيف المجاالت حيث جاء  وتجدر اإلشارة إلى أنو

البعد االجتماعي في المقاـ األوؿ ويمكف تفسير ىذه النتيجة إلى أف العامؿ األوؿ واالساسي 

لتحقيؽ الدمج ىو تحقيؽ التفاعؿ االجتماعي لؤلفراد ذوي االحتياجات االضافية مع أقرانيـ وبيئاتيـ 

المشكبلت لدييـ ال تتوقؼ عمى اإلصابة أو األعاقة فقط، بؿ ربما تعود االجتماعية، حيث أف 

باألساس إلى الطريقة التي ينظر بيا المجتمع إلييـ، فالبيئة ىي المحفز األساسي لتوفير مسار 

حياة طبيعي ليؤالء األفراد وبذلؾ جاءت قيمة المتوسط الحسابي عالية مما حقؽ االيجابية في البعد 

 االجتماعي.

ما البعد النفسي حقؽ نتائج ايجابية ويعود السبب في ذلؾ إلى أف تطبيؽ برنامج التعميـ أ 

الجامع ودمج ذوي االعاقة ساىـ إلى حد ما في زيادة شعورىـ بالثقة بالنفس والعطاء وقؿ لدييـ 

احساسيـ بالنقص والعجز وعدـ الرضى، فالطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة لو نفس الحاجات 

تي يمتمكو الطفؿ العادي؛ فيو بحاجة إلى أف يكوف مرغوب ومحبوب ويحتاج إلى النفسية ال

لى التعزيز االيجابي في كافة االوقات.  االحساس باألماف وا 

أما بالنسبة لمبعد األكاديمي فقد جاء االتجاه ايجابي ويمكف عزو تمؾ النتيجة إلى أف عممية  

المؤسسات التعميمة والتربوية والتي مف خبلليا الدمج لذوي االحتياجات االضافية التي تنتيجيا 
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تسمح باالستمرار في التعميـ  لكافة األفراد عمى اختبلؼ قدراتيـ، وتساىـ مف رفع كفاءة الطالب 

مف جية والمعمـ مف جية أخرى، حيث أف الطالب يرتفع مستوى أدائو لمميارات والقدرات الكتابية 

ي التعميـ دوف الشعور في أي عائؽ أو صعوبة  أكاديمية، والحسابية والقدارت المختمفة ويستمر ف

أما المعمـ فترتفع كفاءه وخبرتو مف خبلؿ تعاممو مع كافة الفئات واستخداـ أساليب وطرؽ عممية  

 وعممية  متقدمة ومتطورة .

التي أشارت إلى وجود اتجاه إيجابي نحو  (2018)الحبيب  واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة

التي أظيرت نتائجيا وجود اتجاىات  (2017)ذلؾ األمر اتفقت مع دارسة الحروب ، وكالدمج

مع دارسة  إيجابية نحو عممية دمج الطمبة ذوي اإلعاقة لدى مدراء المدارس العامة، واتفقت أيضاً 

التي توصمت نتائجيا إلى وجود اتجاه إيجابي نحو دمج الطفؿ غير  (2017)عثماف ومباركي 

التي أظيرت  (2016)طفؿ العادي، وكذلؾ األمر اتفقت النتيجة مع دارسة حسني العادي مع ال

وجود اتجاىات إيجابية لدى معممي التربية الرياضية ومعمماتيا نحو دمج الطمبة ذوي اإلعاقة مع 

التي أظيرت نتائجيا أف اتجاىات  (2015)الطمبة العادييف، واتفقت أيضًا مع دراسة بطانية والرويمي

إذ بينت النتائج أف اتجاىات  (2014)البرغثي  دراسةلدراسة كانت إيجابية، كما اتفقت مع عينة ا

مديري المدارس والمعمميف نحو فمسفة دمج ذوي اإلعاقة مع األطفاؿ العادييف في المدارس العامة 

التي توصمت إلى وجود  (2010)جاءت متوسطة وايجابية،  كما واتفقت أيضًا مع دراسة الصمادي 

 (Dukmak,2013)جاىات إيجابية لدى المعمميف نحو الدمج، كذلؾ األمر اتفقت مع دراسة داماؾ ات

التي أشارت إلى أف االتجاىات بشكؿ عاـ نحو الدمج كانت إيجابية، كما واتفقت مع دراسة التي 

( مف %80) ىتجاه إيجابي لدالا أف ذ اشارتإ (Bekirogullari Soykurt & Gulsen, 2011)أجراىا

أجراىا أبرار وبالوش كما واتفقت مع الدراسة التي  ،التعميمي لذوي اإلعاقة المعمميف نحو الدمج

التي كانت نتائجيا أف المعمموف كانت اتجاىاتيـ  ، (Baloch Ghouri & Abrar, 2010)وغوري
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عينة الدراسة،  اتجاىاتأف  التي أظيرت (Cindy,2003) إيجابية، واتفقت أيضًا مع دراسة سندي

أف معممي  إلىالتي خمصت نتائجيا  (korkmaz, 2011)، كما وأيضًا اتفقت مع دراسة إيجابية كانت

، الفمسفي والنفسي المدارس االبتدائية كاف لدييـ موقؼ ايجابي بخصوص التعميـ الجامع وأساسو

يف في أف مواقؼ المعممفقد اتفقت أيضًا في النتائج التي أشارت إلى  (Mdikana, 2007)دراسة أما

مف استجابات افراد عينة  %(60)إيجابية بنسبة كانت مرحمة قبؿ الخدمة نحو التعميـ الجامع 

المعمموف لدييـ التي توصمت إلى أف  (Manisah, 2006) دراسة، كما اتفقت أيضًا مع  الدراسة

 مواقؼ ايجابية نحو التعميـ الجامع.

أظيرت نتائجيا أف اتجاىات المعمميف  التي (2018)بينما اختمفت مع دارسة النواصرة ومنسي 

نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع الطبلب العادييف في المرحمة األساسية في مدارس محافظة 

عدـ التي أشارت إلى  (,Obeng 2007أوبنج )عجموف كانت سمبية، كما اختمفت أيضًا مع دارسة 

( مف %80فصوليـ، وأظيرت ما نسبتو ) تقبؿ المعمميف لوجود أطفاؿ يعانوف مف النشاط الزائد في

دوبكس ، واختمفت أيضًا مع دراسة عدـ رغبتيـ في تدريس األطفاؿ ذوي اإلعاقةأبدو المعمميف 

( مف عينة الدراسة %80عمى أف أكثر مف )التي أسفرت نتائجيا  (,2005Dupoux et alوآخروف )

 ادية.اتجاىاتيـ سمبية نحو دمج ذوي االعاقة في المدارس الع كانت
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 الدراسة ومناقشتيا فرضياتنتائج تفسير  2.5

 ومناقشتيا ىالول الفرضيةتفسير نتائج  1.2.5

 اتجاىاتبين متوسطات ( α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

 تطبيق بعد العادية الصفوف في االضافية االحتياجات ذوي دمج نحو االنروا ومرشدي معممي

 .الجنستعزى لمتغير  الصفوف في عمالجا التعميم برنامج

عدـ وجود فروؽ في الدرجة الكمية واالبعاد الفرعية لمقياس  الفرضيةىذه  أظيرت نتائج

اتجاىات معممي ومرشدي االنروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد 

 لمتغير الجنس.تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع في الصفوؼ تعزى 

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف النوع االجتماعي في المجتمع الفمسطيني، سواًء الذكور أو 

اإلناث عمى حد سواء يؤمنوف بحؽ التعميـ، لكافة األفراد دوف النظر والتميز بيف فرد وآخر عمى 

اًء أكانت في مدارس اختبلؼ قدراتيـ، فالتعميـ حؽ مكفوؿ لمجميع، كما أف البيئة المدرسية سو 

الذكور أـ اإلناث ساىمت في رفع كفاءة واتجاىات المعمميف نحو دمج الطمبة ذوي االحتياجات 

االضافية مف خبلؿ دمجيـ في المراحؿ التعميمة والمساوة بينيـ مع جميع الطبلب، وذلؾ مف خبلؿ 

ميع المعمميف والمعممات زيادة الوعي االجتماعي نحو الدمج وتحسيف التنشئة المدرسية ليـ، حيث ج

يروف أف ذوي االحتياجات االضافية أفراد ليـ الحؽ الكامؿ في التعميـ عمى اختبلؼ قدراتيـ 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات اتجاىات  أنووصعوباتيـ، ولذلؾ جاءت النتيجة 

لعادية بعد تطبيؽ معممي ومرشدي االنروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ ا

 برنامج التعميـ الجامع في الصفوؼ تعزى لمتغير الجنس.
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2018)واتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة النواصرة ومنسي  ال أنو  نتائجياالتي أظيرت (

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات المعمميف نحو دمج الطبلب ذوي االحتياجات 

بينت  ذإ (2017)، واتفقت أيضًا مع دارسة الحروب لتغير الجنس عاً الخاصة مع الطبلب العادييف تب

 عممية نحومدراء المدارس العامة فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات النتائج إلى عدـ وجود 

التي  (2014)لؾ األمر اتفقت مع دراسة البرغثي ذ، وكغير الجنسمتل تبعاً اإلعاقة ذوي مبة دمج الط

في حيف اختمفت مع دارسة  ات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس،ذفروؽ أشارت إلى عدـ وجود 

، كما لدى اإلناث في أىمية الدمج وجود قناعة أكبرالتي أشارت نتائجيا إلى  (2018)الحببب 

ذات دالة  أف ىناؾ فروقاً التي أظيرت نتائجيا  (2015)واختمفت مع دراسة بطانية والرويمي 

( ,2013Dukmakدراسة داماؾ )، وأيضًا اختمفت مع س لصالح الذكورلمتغير الجن ىإحصائية تغز 

 كور مقارنة باإلناث.ذالتي كانت نتائجيا أكثر إيجابية لم

 ومناقشتيا الثانية الفرضيةتفسير نتائج  2.2.5

اتجاىات بين متوسطات ( α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد  معممي و مرشدي مدارس

 .العمل مكانتعزى لمتغير  تطبيق منحى التعميم الجامع

أظيرت النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية عدـ وجود فروؽ في الدرجة الكمية واالبعاد الفرعية 

اجات االضافية في الصفوؼ لمقياس اتجاىات معممي ومرشدي االنروا نحو دمج ذوي االحتي

 العادية بعد تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع في الصفوؼ تعزى لمتغير مكاف العمؿ .

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف نسيج المجتمع الفمسطيني متشابو مف حيث األفكار 

نشئة والمعتقدات والتصورات، فاألسرة الفمسطينية عمى اختبلؼ مكاف إقامتيا تستخدـ أنماط ت

مستقى مف ثقافة المجتمع السائدة، والتي ىي عبارة عف مجموعة مف القيـ والعادات والتقاليد التي 
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غالبًا تكوف مستمدة مف البيئة المحيطة، فبل تختمؼ األفكار في دمج ذوى االحتياجات االضافية  

الجميع  بيف مدني و الجئ وفبلح فالجميع مؤمف في حقوؽ ىذه الشريحة مف المجتمع، كما أف

يسعوف إلى توفير االمكانيات المناسبة لذوي االحتياجات االضافية وخاصة داخؿ البيئة المدرسية، 

وبالتالي فإف مكاف المدرسة ليس عائؽ لتطبيؽ عممية التعميـ الجامع ودمج الطمبة ذوي االحتياجات 

ناسبة التي مف شأنيا االضافية، ولكف كاف العائؽ قديمًا يتمثؿ في توفير صفوؼ ومقاعد ومرفقات م

لذوي  مرفقاتتخصيص  أصبحأف تسيؿ عمى ىذه الفئة توفير متطمباتيا االساسية، أما اآلف فقد 

في وزارة التربية  تعميمياالحتياجات االضافية أمر البد منو لترخيص والموافقة عمى أي مكاف 

بيف متوسطات اتجاىات  والتعميـ، وبالتالي جاءت النتيجة أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

معممي ومرشدي االنروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد تطبيؽ 

 برنامج التعميـ الجامع في الصفوؼ تعزى لمتغير لمكاف العمؿ .

لؾ إلى أف الدراسات ذه النتيجة مع أي دراسة مف الدراسات السابقة، وقد يعود ذولـ تتفؽ ى

 ناوؿ المقارنة في اتجاىات المعمميف والمرشديف تبعًا لمتغير مكاف العمؿ باستثناء دراسةالسابقة لـ تت

فروؽ ذات  أوضحت النتائج وجود ذالتي اختمفت نتائجيا مع الدراسة الحالية إ(,Deng 2008دينج )

 اتجاىاتداللة إحصائية بيف توجيات معممي الريؼ والحضر نحو الدمج التعميمي، حيث كانت 

 . ي الحضر أكثر مف معممي الريؼمعمم
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 ومناقشتياالثالثة الفرضية تفسير نتائج  3.2.5

اتجاىات بين متوسطات ( α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد 

 .التخصصتعزى لمتغير  عميم الجامعتطبيق منحى الت

الفرضية عدـ وجود فروؽ في الدرجة الكمية واالبعاد الفرعية لمقياس ىذه أظيرت نتائج 

اتجاىات معممي ومرشدي االنروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد 

 تطبيؽ  برنامج التعميـ الجامع في الصفوؼ تعزى لمغير التخصص .

ه النتيجة مف خبلؿ أف دور المرشد في المدرسة ىو مكمؿ لدور المعمـ ذف النظر إلى ىيمك

فالتوجيو واإلرشاد عممية متكاممة، ونظرة المرشد والمعمـ ليذه الفئة ىي ذاتيا فالجميع يسعى بشكؿ 

 أو بآخر إلى دمج تمؾ الفئة وتوفير التعميـ المناسب ليـ كًؿ منيـ حسب التخصص، فالدور النفسي

واالجتماعي الذي يقدمو المرشد لئلفراد ذوى االحتياجات االضافية ال يقؿ أىمية عف الدور 

األكاديمي الذي يسعى المعمـ لتوفيره، فالمرشد والمعمـ عمى حد سواء ىدفيـ النيائي تحسيف االداء 

 طبيعة عمميـ تختمؼ في الشكؿ حسب دور كؿ منيـ إال أفأف  ذاالكاديمي والنفسي لمطمبة، إ

المضموف متشابو وىو تنمية القدرات والميارات االزمة التي تساعد الفرد عمى التعمـ في بيئة 

مدرسية مناسبة متوفر فييا جميع الحاجات النفسية واالجتماعية والتربوية واألكاديمية  لتحقيؽ 

فروؽ تعزى  لمتغير التخصص بيف المرشديف  ا لـ تكف ىناؾذعممية الدمج بشكؿ ناجح، ل

كًؿ منيـ حسب طبيعة عممو لموصوؿ إلى الشموؿ ه النتيجة تؤكد تكامؿ األدوار ذعمميف، وىوالم

 والتكامؿ في عممية الدمج .

 (2017)ولدى مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات تبيف بأنيا أتفقت مع دراسة الحروب 

المدراس العامة نحو  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات مدراء نتائجياالتي أظيرت 
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عممية دمج الطمبة ذوي اإلعاقة تعزى لمتغير مجاؿ التخصص،  وكذلؾ األمر اتفقت مع دراسة 

التي أشارت النتائج  أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الوظيفة  (2014)البرغثي 

. 

 ومناقشتياالرابعة  الفرضيةتفسير نتائج  4.2.5

اتجاىات بين متوسطات ( α>0.05اللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )ال توجد فروق ذات د

معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد 

 .الخبرة سنواتتعزى لمتغير  تطبيق منحى التعميم الجامع

بعاد الفرعية لمقياس الفرضية عدـ وجود فروؽ في الدرجة الكمية واالىذه  أظيرت نتائج

ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد اتجاىات معممي ومرشدي االنروا نحو دمج 

 تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع في الصفوؼ تعزى لمتغير سنوات الخبرة .

ة وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المسؤولية التي يمتمكيا المعمـ سواًء كاف لديو خبرة  طويم

أـ ال، ال تختمؼ بيف معمـ وآخر في االتجاىات نحو عممية الدمج، فالمعمـ في بداية حياتو المينية 

تكوف لديو الرغبة والدافعية والمبادرة، ويسعى إلى اثبات جدارتو واثبات نفسو، مف خبلؿ ما يمتمكو 

رة الذيف ىـ ذوي الخبرة القصيمف معمومات جديدة ويرغب في تطبيقيا في مجاؿ عممو، كما أف 

( يشكموف نسبة قميمة مف أفراد العينة مقارنة مع اصحاب الخبرة 10-6 مفسنوات( و ) 6)أقؿ مف 

خبرات سابقة متراكمة في العمؿ والتعامؿ ودمج ذوي  يمتمكوفيف ذال (سنوات 10 مف أكثر)الطويمة

تعممية تعادليا في  االحتياجات االضافية، فالخبرة والكفاة المينية متطمب أساسي لنجاح أي عممية

نفس القدر االبتكار والدافعية التي يمتمكيا المعمميف الجدد، مما يؤكد عمى عدـ وجود فروؽ بيف 

 المتوسطات اتجاىات العينة تعزى لمتغير الخبرة .
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 (2017)ولدى مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات تبيف بأنيا اتفقت مع دراسة الحروب 

فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات مدراء المدارس العامة نحو عممية التي أظيرت عدـ وجود 

التي أظيرت نتائجيا (2014)دمج ذوي اإلعاقة تعزى لمتغير الخبرة، وكما اتفقت مع دراسة البرغثي 

دينج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة، واتفقت أيضًا مع دارسة 

(2008 Deng,)  بينما  ،لـ تتأثر اتجاىات المعمميف بعد سنوات الخبرة التدريسيةأشارت إلى أنو التي

التي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في  (2018)اختمفت مع دارسة النواصرة ومنسي 

اتجاىات المعمميف نحو دمج الطبلب ذوي اإلحتياجات الخاصة مع الطبلب العادييف تبعًا لمتغير 

التي أشارت  (2015)سنوات(، وأيضًا اختمفت مع دراسة بطانية والرويمي  5-1خبرة الخبرة لصالح )ال

( 5-1إلى أف ىناؾ فروقًا ذات دالة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة لصالح ذوي الخبرة القصيرة )

التي أظيرت نتائجيا إلى أنو كمما زادت  ( ,2013Dukmak)سنوات، كما اختمفت مع دراسة داماؾ 

 رة كانت االتجاىات ايجابية.سنوات الخب

 ومناقشتياالخامسة الفرضية تفسير نتائج  5.2.5

اتجاىات بين متوسطات ( α>0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى الد اللة )

معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد 

 .العممي المؤىلتعزى لمتغير  امعتطبيق منحى التعميم الج

الفرضية عدـ وجود فروؽ في الدرجة الكمية واالبعاد الفرعية لمقياس ىذه أظيرت نتائج 

ذوي االحتياجات االضافية في الصفوؼ العادية بعد اتجاىات معممي ومرشدي االنروا نحو دمج 

 .تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع في الصفوؼ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أف المعمميف بغض النظر عف ما يحمموه مف مؤىبلت عممية 

فيـ في نياية المطاؼ يعمموىـ تحت أطار مؤسسة تربية واحدة، سياستيا ورؤيتيا وىدفيا واحد ىو 
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 عمى ه السياسيةذيمتـز جميع المعمميف في تطبيؽ ى ذتحسيف العممية التعميمية لجميع الطمبة، إ

ذاتيا، فأنماط التفكير السائدة بيف المعمميف تتوحد في اختبلؼ مؤىبلتيـ العممية لتحقيؽ النتيجة 

طرؽ دمج تمؾ الفئة فالجميع يتشارؾ في نفس األىداؼ والتطمعات لموصوؿ بتمؾ الفئة إلى اليدؼ 

ورغبتو  المرجو تحقيقو، كما يمكف ألي معمـ اكتساب خبرات وميارات ومعمومات مف خبلؿ فاعميتو

في تطوير ذاتو وادائو الميني، فيشترؾ في الندوات والدروات التعميمية سواًء التي تقـو وزارة التربية 

والتعميـ بتوفيرىا لممعمميف، أو مف خبلؿ اشتراؾ المعمـ بشكؿ منفرد قي الدورات الخاصة عمى 

 ذالمؤىبلت العممية العالية، إ االنترنت فالمعرفة والمعمومات التربوية لـ تعد حكرًا عمى مف يمتمكوف 

ا ما أكدتو ذيمكف ألي معمـ تطوير خبرتو وقدارتو واكتساب معمومات وميارات  في أي وقت، وى

 .اشارت إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ذنتيجة الدراسة الحالية إ

اتفقت مع دراسة النواصرة ومنسي  ولدى مقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات تبيف بأنيا

التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات المعمميف نحو دمج  (2018)

الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة مع الطبلب العادييف تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي، واتفقت أيضًا 

روؽ ذات داللة إحصائية تعزى التي أشارت إلى عدـ وجود ف  (2015)مع دارسة بطانية والرويمي 

 لمتغير المؤىؿ العممي .
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 التوصيات والمقترحات 3.5

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة، فإف الباحثة توصي بما يمي:

 كما  أعداد وتأىيؿ المعمميف مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ لمتعامؿ مع تمؾ الفئات بشكؿ خاص

 .وليةفي وكالة الغوث الد

   توفير االحتياجات األساسية وتوفير البيئة الفيزيقية المناسبة داخؿ المدارس لتسيؿ عممية التعمـ

 . لذوي االجتياجات االضافية

  رشاد لتعرؼ المجتمع بذوي االحتياجات االضافية وتقبميـ األىداؼ القياـ بحمبلت توعية وا 

 الفئة في المدارس.االيجابية المترتبة عمى ايجابية عممية الدمج  لتمؾ 

 تضـ معممي ووكالة الغوث  ة مف قبؿ وزراة التربية والتعميـأعداد ورش عمؿ ومحاضرات مشترك

غرؼ المصادر المرشديف التربويوف ومعممي الصفوؼ لوضع إلية عمؿ مشتركة تمتـز بيا 

 .استنادا الى منحى التعميـ الجامعالمدرسة لعممية دمج ذوي االحتياجات األضافية 

 ولياء أمور برامج إرشادية في كؿ مدرسة مف قبؿ المرشد التربوي ومعمـ غرؼ المصادر أل عمؿ

لتحقيؽ نجاح عممية  ؿاالضافية لتدريبيـ عمى التعامؿ االيجابي والفعاطمبة ذوي االحتياجات 

 الدمج.

  دمج الطمبة العاديف والطمبة مف ذوي االحتياجات الخاصة في نشاطات مشتركة في المسابقات

 مدرسية التي تناسب قدراتيـ لزيادة التفاعؿ االجتماعي بينيـ .ال

  إجراء العديد مف البحوث التجريبية والدراسات التربوية عف دمج ذوي االحتياجات االضافية

 وتعمييا عمى المدراس والمراكز الخاصة بتمؾ الفئة .
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 والمراجع العربية والجنبية: المصادر

 القرآف الكريـ.

 المراجع بالمغة العربية:  -أوالً 

التدخالت النفسية المستخدمة من قبل المرشدين مع حاالت العنف (. 2113األسطؿ، ياسر.)

)رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسبلمية، المبني عمى النوع االجتماعي

 غزة.

: المركز الثقافي االجتماعي ج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمعدم(. 2113األشقر، مريـ.)

 بالجمعية القطرية لتأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة، الدوحة.

 )د.ط(، اليمف، جامعة صنعاء. ،الكفايات المينية لممعمم(. 2118األشوؿ، عبد الرزاؽ. )

 : القاىرة. ،دار الكتاب الحديث مقاييس الشخصية(. 2112األنصاري ،بدر محمد.)

 .عماف، األردف: دار صفاء ،(1)ط.،الذكاء المتعدد(. 2111براىيـ، نبيؿ. )إ

الخصائص السيكومترية لدوات القياس في البحوث النفسية (. 2006أبو ىشاـ، السيد محمد.)

 الرياض: كمية التربية، جامعة الممؾ سعود. ،SPSSوالتربوية باستخدام 

)رسالة المؤثرة في تطوير إدارة الخدمات الصحية المدرسية العوامل(. 2113إسماعيؿ، عبير.)

 ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

نموذج تعميم المغة العربية عمى ضوء التعميم الجامع بالمدارس  .(2020محمد يحيى.) اشاري ،

لمتوسطة ارينج وتطبيقو عمى طمبة مدرسة دار العموم اي"االسالمية الوطنية" االبتدائية

جامعة موالنا  اطروحة دكتوراه(،) يةاإلسالمية الزائدة فتيرونجان جومبانج جاوا الشرق

 مالؾ ابراىيـ الدولة االسبلمية.
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عماف، األردف:  ،(1)ط.  ،االعاقات الجسمية والصحية(. 2111الجوالده، فؤاد. )و  ماـ، محمداإل

 الثقافة. دار

 ة في تمثيل ذوي االعاقة في الوظائف الحكوميةالعوامل المؤثر (. 2114) .أبو جري، عرفات

دراسة حالة عمى وزارة االقتصاد ، اإلدارية من وجية نظر اإلدارة العمي والوسطى

 رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسبلمية، غزة.) الوطني

التربية  وزارةتقويـ فعالية برنامج التعميـ الجامع التابع ل.(2115سمماف، محمد. )و  ش، بساـيأبو حش 

 .292-241(، 16، )مجمة عالم التربية مصر ،والتعميـ العالي بمحافظات غزة

 السمات الشخصية المميزة لذوي صعوبات التعمم وعالقتيا باالنتباه(. 2111أبو رزؽ، محمد.)

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة االسبلمية، غزة.  وبعض المتغيرات،

 فعالية برنامج الوسائط المتعددة لتنمية المفاىيم والوعي الصحي(. 2116).أبو زايدة، حاتـ 

رسالة ماجستير غير منشورة(، )، نفسي العموم لدى طمبة الصف السالم الساسي

 اإلسبلمية، غزة.  الجامعة

ورقة عممية  قطاع غزة. برنامج التعميـ الجامع بيف الفكرة والتطبيؽ في(. 2117).أبو مرزوؽ، سمر

 16-15 ،المؤتمر العممي الول التربية الخاصة بين الواقع و المأمول مقدمة إلى

 مصر: جامعة بنيا. ،2117 يوليو

، الخاصةية بفي التر  قدمة، مسيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة(. 2111. )يأبو مصطفی، نظم

 ف(..غزة: )د (.1)ط. 

 ، عماف، األردف. لتقدمتقرير سنوي عن مستجدات ا -استراتيجية اإلصالح (. 2112) األونروا.

 .عماف، األردف ،استراتيجية التعميم الجامع، التعميم الجامعب(. 2113األونروا. )

 . عماف، األردف. سياسة التعميم الجامع، التعميم الجامع(. أ2113األونروا. )
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. عماف، دليل المعمم لتحديد احتياجات الطمبة المتنوعة واالستجابة لو(. ج2113األونروا، )

 ردف.األ

 عماف، األردف. .(EMISدارة معمومات التعميم )إنظام (.  2118األونروا. )

 عماف، األردف. .(EMISدارة معمومات التعميم )إنظام (.  2119األونروا. )

   عماف، األردف.،وكالة الغوث الدولية(. 2114األونروا. )

االربعون لمتعميم التعميم الجامع ورقة مقدمة لممؤتمر الدولي الثامن و  .(2014 .)برتي، ريناتويأو 

.ـ2012تشريف ثاني،28-25،دبيطريق المستقبل، 

 الدمج الشامل لذوي االحتياجات(. 2118اف. )يسوتمؾ، د و رز، مارغيفيس و افيبرادلي، د

 .اإلمارات العربية المتحدة: دار الكتاب ،) ترجمة عبد العزيز الشخص( اصة،خال

و دمج ذوي االحتياجات الخاصة بمدارس حجاىات المعمميف نات(. 2014.)مريـ سعد  ،البرغثي

 16-1(:1)33، مجمة العموم والدراسات اإلنسانيةالتعميـ العاـ بمدينة بنغازي, 

(. دراسة تحميمية مقارنة لمصيغ المستخدمة في حساب حجـ العينة 2014).بشماني، شكيب 

 .100-85(:5)36 ،مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية ،العشوائية

 دور المعمم في مراعاة الفروق الفردية لدى طميتو في ضوء بعض(. 2116اد.)يبرکات، ز 

، فمسطيف: جامعة القدس المفتوحة1)ط. المتغيرات.    .(. طولكـر

(، اتجاىات المعمميف نحو دمج ذوي اإلعاقة الحركية في 2015اهلل. )مديمي، و بطانية، أسامة والر 

المجمة الردنية في العموم  –في شماؿ المممكة العربية السعودية  المدارس الحكومية

 . 1(، العدد 11مجمد ) التربوية

 (. عماف،2)ط. ،طرق تدريس الطمبة المضطربين سموكية وانفعالية(. 2114بطرس، بطرس. )

 األردف: دار المسيرة. 
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(، عماف: 5)ط.  ،لعامةالصحة والسالمة ا(. 2119بدراف.)، حمادنة، وزيف  ،البكري، أمؿ وريتا

 دار النشرلمنشر والتوزيع.

، رانا.  بيروت، (.1)ط.  ،دمج ذوي الحاجات الخاصة وفئة الصعوبات التعميمية(. 2115) بوعجـر

 لبناف: شركة المطبوعات.

 الصعوبات المرتبطة بدمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس(. 2113غادة. ) ،جعفر

)رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة األردنية المعممين العادية من وجية نظر

 عماف.

 .http://irclusiveeducation  جمعية )ايؾ( الكندية لمتعميـ الجامع. الرابط:

لمساكن النتائج الولية لمتعداد العام لمسكان وا(.  2118الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني. )

 .راـ اهلل، فمسطيف .والمنشآت

 .، غزة: جامعة األقصى(3. ط) ،الصحة النفسية(. 2112).ودة، آماؿ عبد القادرج

. استراتيجيات تدريس الطمبة ذوي االعاقات في صفوف الدمج(. 2115جوزؼ، ب، ماري، ب. )

ألصمي عماد عمي، ومراد البستنجي، مترجماف(. عماف، األردف: دار الفكر، )العمؿ ا)

 .2012) نشر سنة

اتجاىات االدارين و المعممين نحو دمج الطمبة الصم في (.2118احمد عبد العزيز.) الحبيب،

اؿ البيت، جامعة  (اطروحة دكتوراه غير منشورة)  المدارس العادية في دولة الكويت

 ف.، االردالمفرؽ

ياضية نحو دمج الطمبة (. اتجاىات معممي ومعممات التربية الر 2016حسني، األطرش محمود. )

ذوي اإلعاقة في حصة التربية الرياضية مع الطمبة العادييف في المدارس الحكومية في 

http://irclusiveeducation/
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(: 1) 36، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العاليمحافظة جنيف، 

168- 173 . 

الطمبة ذوي اتجاىات مدراء المدارس العامة نحو عممية دمج (. 2017الحروب، رفيدا أحمد. )

)رسالة ماجستير غير منشورة(،  اإلعاقة في محافظة معان في ضوء بعض المتغيرات

 جامعة األزىر. 

المشكبلت التي يواجييا معممو و معممات غرؼ المصادر في االردف.  (.2113الحديدي ، منى.)

 مجمة أكاديمية التربية الخاصة

 .تعميم الطمبة ذوي الحاجات الخاصة استراتيجيات(. 2115، الخطيب، جماؿ. )ىالحديدي، من

 (, عماف، األردف: دار الفكر. 1)ط. 

(. القاىرة، مصر: 1. )ط. الذكاءات المتعددة ونموذج تنمية الموىبة(. 2114حسيف، محمد. )

 األفؽ. دار

 ،(2ط) ،مناىج واساليب التدريس في التربية الخاصة(. 2113الخطيب، جماؿ، الحديدي، منی. )

 الفبلح لمنشر والتوزيع. روت: مكتبةيب

 االتجاىات الحديثة في مجال التربية(. 2116مراد. ) يسی، عميحمد وعأخميفة، وليد السيد 

 (، اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.1.ط) الخاصة )التخمف العقمي(،

 عماف، األردف: دار يافا. ،أصول التدريس النظري والعممي(. 2114داود، أحمد. )

 لعالمية لمطب النفسيا

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstruct

ures/201   9/9/2121اخذت مف االنترنت بتاريخ 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/201الرابطة
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/201الرابطة
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ى اضطراب التوحد: المفاىيم الساسية وطرق المدخل إل .(2010الزارع، نايؼ بف عابد. )

 .دار الفكر :األردف،التدخل

 عماف، األردف: دار المسيرة.  ،(1)ط. ،اإلعاقة البصرية(. 2116الزريقات، ابراىيـ. )

  عماف، االردف:دار زىراف.، أسس عمم النفس االجتماعي .(2013. )، احمد محمدالزغبي

 ، القاىرة عالـ الكتب. م النفس االجتماعيعم .(1984زىراف، حامد عبد السبلـ. )

 (، القاىرة: عالـ الكتاب.6.ط)، عمم النفس االجتماعي(. 2111زىراف، حامد عبد السبلـ. )

 ، القاىرة عالـ الكتب.عمم النفس االجتماعي .(2003زىراف، حامد عبد السبلـ. )

(عماف، 1.)طالخاصة الموىوبون ذوواالحتياجات(.2015والصمادي,عبد اهلل.)الزغموؿ،عماد 

  األردف: دار الشروؽ.

 ،صعوبات التعمم السس النظرية، التشخيصمية العالجية(. 1998الزيات، فتحي مصطفی. )

 ، مصر: دار النشر لمجامعات.(1.ط)

(، عماف، األردف: دار 2)ط. ،اضطرابات التواصل بين النظرية والتطبيق(. 2115سالـ، أسامة. )

  .المسيرة

في  اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية نحو دمج الطفال غير العاديين(. 2115سامي، عوض، )

 ، جامعة القدس المفتوحة، غزة.(رسالة ماجستير غير منشورة) المدارس العادية،

الدمج الشامل  .(2006السرطاوي، زيداف والشحض، عبد العزيز و عبد الجبار، عبد العزيز. )

 كتاب الجامعي. ، العيف: دار اللذوي االحتياجات

 ،(1)ط.  ،اإلعاقات الجسمية والصحية(. 2111الصمادي، جميؿ. ) و السرطاوي، عبد العزيز

 عماف، األردف: دار الفكر.
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عماف، األردف: دار ،(1)ط.  ،المنيج المدرسي لمموىوبين والمتميزين(. 2119سعادة، جودت. )

 الشروؽ.

 .کبلب القاىرة: مكتبة ،حاجات الخاصيةوي الذکولرجية ليس(. 2111). سميماف، عبد الرحمف

 إدارة العممية التعميمية لذوي االحتياجات الخاصة(.2009.)ببلندفورد  وسونيا ، جيبسوف ني،اسو 

 )تػاريخ النشػر االصػمي دبػي : مؤسسػة محمػد بػف راشػداؿ مكتػوـ .خالػد العػامري( ترجمػة)

1970.) 

 ،(1)ط.  ،ميم لذوي الحاجات الخاصةتكنولوجيا التع(. 2117) .الجزار، منی و سويداف، أمؿ

 األردف: دار الفكر.  عماف،

عماف، األردف: دار ،(1)ط.  ،صعوبات التعمم وكيفية التعامل معيا(. 2119السيد، ماجدة. )

 .صفاء

 (. دراسة لمتطمبات إدماج المعوقيف في التعميـ والمجتمع العربي. 1987ض، عبد العزيز. )خالش

 . 219 -198، 21، يمجمة رسالة الخميج العرب

:دار فكر و دراسات متطورة في عمم النفس االعالمي:سيكولوجيا االعالم(. 2008شفيؽ،حسنيف.)

 فف.

نظر  الصعوبات التي تواجو دمج الطمبة المعاقين من وجية(. 2118وآخروف.) ،الصباح، سيير

ـ، راـ وزارة التربية والتعمي ،العاممين في المدارس الحكومية الساسية في فمسطين

 اهلل، فمسطيف.
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اتجاىات المعمميف حوؿ دمج الطمبة المعاقيف في الصفوؼ الثبلثة (. 2111الصمادي، عمي. )

: 2(18) ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،األولى مع الطمبة العادييف في محافظة عرعر

785-815. 

 األردف: دار وائؿ لمنشر. ،مدخل الى التربية الخاصة(. 2115) الظاىر، قحطاف.

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء التوجيات العالمية (. 2115عامر، طارؽ.)

 عماف، األردف: دار اليازوري العممية.،(2)ط. ،المعاصرة

 .دار المسيرة :األردف،عمم النفس االجتماعي .(2001عبد المطيؼ، وحيد. )

وأسر األطفاؿ اتجاىات معممات (. 2017عثماف، عمي عبد التواب ومباركي، صالحة عمريف. )

، المؤتمر الدولي االوؿ لكمية رياض األطفاؿ نحو الدمج التربوي في رياض األطفاؿ

-6، جامعة أسيوط، بناء طفل أفضل في ظالل متغيرات المعاصرةبعنواف: 

7/2/2018 . 

عماف، األردف: دار اليازوري  ،(3)ط.  ،المدخل إلى التربية الخاصة(. 2115العزة، سعيد. )

 العممية.

درجة ممارسة معممي وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة الممنحي (. 2116).عطؿ، مازف ال

الجامعة  ،)رسالة ماجستير غير منشورة( ،الجامع لمتعميم والتعمم وسبل تطويره

 ، عزة.اإلسبلمية

المعاقين الدنيا المرحمة الساسية  يذ(. صعوبات تعمم الرياضيات لدى تالم2114اؿ.)نالعكة، م

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسبلمية، غزة. بمركز النور  اً بصري

 ثر مستوى المعيشة عمى الخدمات الصحية والتعميمية فيأ(. 2113عكيمة، عز الديف. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسبلمية، غزة. محافظات غزة
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ي و الميني لممعاقين حركيًا في فمسطين تقويم التأىيل النفسي و االجتماع(.2111عمر،أشواؽ.)

رسالة  )من وجية نظر المعاقينو أولياء أمورىم و العاممين في المراكز التأىيمية

 ماجستير غير منشورة(جامعة القدس،فمسطيف.

 . دار المعرفة الجامعية: ، اإلسكندرية سيكولوجية العالقات االجتماعية(. 1988عمر، ماىر. )

القياس النفسي  (.2010).منوآوتركي،  و فخرو، حصو و ي، تركيالسبيع و عمر، محمود

عماف، األردف: دار المسيرة. ،والتربوي

 البتدائية نحو دمج أطفاؿا اتجاىات معممي المدارس(. 2111عمر، محمد كماؿ أبو الفتوح. )

 األوتيـز )األطفاؿ الذاتوييف( مع أقرانيـ العاديف في المدارس العامة دراسة سيكولوجية

، كمية المؤتمر العممي الثاني لقسم الصحة النفسية ،بعض المتغيرات في ضوء

  .2111 أيار 8-17جامعة بنيا، مصر  التربية

 ، الممتقى الثانيالدمج التربوي لممعاقين عقمية بين التأييد والمعارضة(. 2113) .عميرة، صبلح

 .عاقةلمجمعية الخميجية لئل

عماف، األردف: دار  ،لذكاءات المتعددة وصعوبات التعممنظرية ا(. 2119العنيزات، صباح. )

 الفكر.

 والعموم التربية في العممي البحث أساسيات .(1992. )حسف فتحي ،وممكاوي ، أحمدعوده

 .الكتابي مكتبة :ربد. إاإلحصائي والتحميل ومناىجو البحث عناصر:  اإلنسانية

في تعزيز العادات الصحية السميمة لدى دور معمم المرحمة الثانوية (. 2011العويطي، ماىر.)

الجامعة  (،رسالة ماجستير غير منشورة) الطمبة في ضوء المعايير اإلسالمية

 اإلسبلمية، غزة. 
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 :، ، بيروتقاموس مصطمحات عمم النفس الحديث والتربية(. 1987عيسوي، عبد الرحمف. )

 الدار الجامعية

 (، عماف: دار الصفاء5. ط)، ياجات الخاصةمناىج وتدريس ذوي االحت(. 2111عيد، ماجدة. )

 لمنشر والتوزيع.

دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ، االردف:تربية وتعميم المعوقين سمعيا(. 2111غزالي، سعيد. )ال

 .والطباعة

قضايا ومشکالت معاصرة في التربية  .(2114السعايدة، ناجي. ) و القمش، مصطفی

 لمسيرة.عماف، األردف: دار ا ،1ط. )،الخاصة

سيكولوجية الطفال ذوي االحتياجات (. 2007القمش، نوري ومعايطة، عبد الرحمف. )

 دار المسيرة: عماف. ،الخاصة

إشباع الحاجات النفسية وعالقتيا بقمق المستقبل لدى المراىقين (. 2015كبلب، نسريف. )

دراسة  ،اليتام المقيمين في المؤسسات اإليوائية وغير اإليوائية لمحافظات غزة

 غزة. ،)رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسبلمية  مقارنة

 الحاجات النفسية وعالقتيا بالتوافق الشخصي واالجتماعي والتحصيل(. 2111الكنج ، أحمد. )

)رسالة ماجستير غير "الدراسي "دراسة ميدانية عمى عينة من الطمبة جامعة دمشق

 منشورة( جامعة دمشؽ، سوريا.

المسيرة لمنشر  عماف، األردف: دار. (. مقدمة في التربية الخاصة2003عبد العزيز. ) كوافحة،

 والتوزيع.

دار :عماف، األردف  ،مقدمة في التربية الخاصة(. 2113عبد العزيز، عمر. )و  كوافحة، تيسير

 .المسيرة لمنشر والتوزيع
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ة الممحق بيا أطفال اتجاىات معممي المدارس االبتدائية العادي(. 2007مبارؾ، شوقي. )

 توحيديون نحو دمج الطالب التوحيديين بمدارس البنين بالمنطقة الشرقية بالسعودية

كمية الدراسات التربوية، جامعة عماف العربية  ،)رسالة ماجستير غير منشورة(

 لمدراسات، عماف. 

 

الرسوؿ  مبلمح التعميـ الجامع والصديؽ في وشخصيةـ(. 2113 )جمعة، أمجد. و مؤنس، خالد

عمم  ورقة عمل مقدمة لميوم الدراسي التأصيل اإلسالمي في .صمى اهلل عميو وسمـ

، فمسطيف: قسـ عمـ النفس بكمية التربية في الجامعة االسبلمية وقسـ عمـ النفس

 .2013تشريف أوؿ ن28-25جامعة األقصى النفس بكمية التربية في

https://www.unrwa.org/ar/tags  اخذت مف االنترنت بتاريخ  2114النرويجي   المجمس

7/8/2121. 

اتجاىات معاصرة في رعاية وتنمية ميارات الطفال ذوي االحتياجات (. 2118د، سوسف. )يمج

 .(. عماف، األردف: دار صفاء1)ط.  .الخاصة

تعميم المنياج التربوي :انماط (.1983ف،اسحؽ احمد.)مرعي ، توفيؽ و بمقيس ، احمد و فرحا

 االدرف:دار الفرقاف لمنشر و التوزيع.تعميمية معاصرة ، 

الرابط  1/3/2020، تاريخ االطبلع: نظرة عامة (.2017)تعداد .المركز اإلحصائي الفمسطيني

http://www.pcbs.gov.ps

 

دار الكتب  روت:ي، )د.ط(، بصحيح مسمم. (2113).مسمـ، الحجاج بف مسمـ القشيري النيسابوري 

 العممية.

https://www.unrwa.org/ar/tags%20%20المجلس
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عماف، األردف: دار  ،(1)ط.  ،اإلعاقة السمعية(. 2113الشربيني، السيد. ) و مصطفی، أسامة

 المسيرة.

ثر دمج مستخدمي الكراسي المتحركة في اتجاىات االطفاؿ أ(.  2113)  .المطر، عبد الحكيـ

 .، الكويتفولة العربيةمجمة الط، العاديف نحو التربية البدنية

، الرابط: 7/2020/ 2، تاريخ االطبلع: نظرة عامة(. 2013ممخص سياسة التعميـ الجامع. )

www.unrwa.org   

 ، بيروت: دار النيضة. عمم النفس االجتماعي(. 2001) .المميجي، حممي

والسياسات  ان سالمنكا بشأن المبادئيبـ(. 2118الثقافة. )منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ و 

 .سبانيا: وزارة التربية والعموـإ ،والممارسات في تعميم ذوي االحتياجات التربوية الخاصة

 

شركاء في دعم االحتياجات النفسية و  الحق في المعب(.2113المجمس النرويجي و األونروا.)
 يين.عمان: االردناالجتماعية الطفال الالجئين الفمسطين

مقدمة  ورقة ،التعميم الجامع طريق المستقبل(. 2118منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة. )

 إلى المؤتمر الدولي الثامف واألربعيف، جنيؼ.

دار  ، )د.ط(، عماف:Behavior Motivesدافع السموك (. 2111المياحي، جعفر عبد كاظـ. )

 لمنشر. الكنوز المعرفة العممية 

 عماف، األردف: دار كنوز ،(1)ط.  ،القياس النفسي والتقويم التربوي(. 2111المياحي، جعفر. )

 .المعرفة العممية

(. 2ط) مقدمة في إضرابات التواصل.(. 2015الناطور، ياسر سعيد وعمايرة، إسماعيؿ محمد. )

 .عماف: دار الفكر

http://www.unrwa.org/
http://www.unrwa.org/
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ودراسات  د المعمم، إطار فكري، مجمة بحوثجودة التعميم وجودة إعدا(. 2112الناقة، محمود. )

 .16-5(: 1)الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد، القاىرة، جودة التعميم، 

 االحتراؽ النفسي وعبلقتو باألداء التدريسي لدىـ(. 2118).النجار، محمد، السميري، نجاح 

عيف شمس، ع  ،بية مجمة كمية التر  .معممي مدارس التعميـ الجامع بمحافظات غزة

(31): 417-467. 

 .دار الفرقاف :،. اربد، األردفعمم النفس التربوي(. 1983عبد المجيد. )، نشواتي

 .الطفال ذوو االحتياجات الخاصة وتأثيرىم عمى السرة والمجتمع(. 2112نصر اهلل، عمر. )

 (، عماف، األردف: دار وائؿ. 1 .)ط

اتجاىات المعممين نحو دمج الطالب ذوي االحتياجات  .(2018النواصرة، فيصؿ. قيس، حسف. )

. الخاصة مع الطالب العاديين في المرحمة الساسية في مدارس محافظة عجمون

 جامعة عجموف الوطنية. األردف. )رسالة ماجستير غير منشورة( 

 15 ع:. تاريخ االطبلسياسة التعميم الجامع في فمسطين(. 2115وزارة التربية والتعميـ العالي. )

 .WWW.moehe.gov.ps ، الرابط:7/2121/

 الصعوبات التي تواجو دمج الطمبة المعاقين من وجية(. 2118وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية. )

 راـ اهلل، فمسطيف.  ،نظر العاممين في المدارس الحكومية الساسية في فمسطين

راـ اهلل، فمسطيف. ،م الجامع في فمسطينسياسة التعمي (.2015).وزارة التربية والتعميـ العالي 
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 أدوات الدراسة قبل التحكيم )أ(: ممحقال
 
 

 الفاضؿ الدكتور / ...............المحتـر 

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،،،

تقوـ الباحثة بدراسة الستكماؿ متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في اإلرشاد 
ممي ومرشدي مدارس األونروا نحو دمج ذوي االحتياجات النفسي والتربوي بعنواف" اتجاىات مع

اإلضافية في الصفوؼ العادّية بعد تطبيؽ منحنى التعميـ الجامع " ومف أجؿ ذلؾ تـ عمؿ أداة 
 لمدراسة، 

ولما كنتـ مف أىؿ العمـ والدراية بيذا الموضوع، فأنني أتوجو إليكـ بإبداء أرائكـ مف خبلؿ 
ذا قراءة كؿ فقرة مف فقرات األ داة المرفقة، وبياف ما إذا كانت الفقرة مناسبة أـ غير مناسبة لؤلداة، وا 

ف كانت سميمة لغويا  كانت مبلئمة أـ غير مبلئمة مف حيث انتمائيا لممجاؿ الذي وضعت فيو، وا 
بداء اقتراحاتكـ في ما إذا كانت الفقرة بحاجة إلى تعديؿ أـ ال، واف كاف ىناؾ  أـ غير سميمة، وا 

 ف إضافتيا.   فقرات يمك

 

 شاكرًا ومقدرًا لكـ حسف تعاونكـ،،،

 

 الباحثة / أماني فتحي                                               إشراؼ/أ.د حسني عوض

 بيانات املحكم 

 التخصص الرثبة الجامعة اسم املحكم
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 :
ً
 المعمومات الشخصية:أوال

 المكان المناسب لرأيك:( في  Xالقسم الول: يرجى وضع إشارة ) 
 ذكر )   (         انثى )   (. الجنس:

 مدينة )   (   قرية )   (   مخيـ )   (. مكان العمل:
 التخصص: معمـ )    (        مرشد )     (.

 سنوات فأكثر. 10)  ( سنوات  ) (  10-5سنوات  )  (  5-1سنوات الخبرة: )  ( 
 كالوريوس  )  ( ماجستير.المؤىؿ العممي : ) ( دبمـو   ) ( ب

 ثانيًا: فقرات الداة 
 في المكان المخصص الذي تراه مناسبًا:)×( يرجى اإلجابة عمى أسئمة ىذا القسم بوضع إشارة    

وقد استندت الباحثة في تطوير أداة الدراسة  إلى عدد مف المراجع والدراسات السابقة، ومنيا         
وقد شممت األداة في صورتيا  ، (2010( والصمادي )2017مباركي )ودراسة عتماف و  (2014البرغثي )
اتجاىات المعمميف والمرشديف نحو دمج ذوي االحتياجات اإلضافية في ( فقرة، ركزت عمى 38األولية )

، عممًا أّف اإلجابة عمى فقرات األداة ستكوف وفقًا الصفوؼ العادية بعد تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع
 لخماسي عمى النحو التالي: لتدرج ليكرت ا
 غير موافؽ بشدةً  غير موافؽ محايد أوافؽ أوافؽ بشدة

5 4 3 2 1 

 

 الفقرة الرقم
اتجاه 
 الفقرة 

 صياغة الفقرة  مالئمة الفقرة 
غير  مبلئمة التعديل املقترح

 مبلئمة
غير  مناسبة

 مناسبة
: البعد الاجتماعي 

ً
       أوال

1.  

يـ الجامع قد زاد مف فرص التفاعؿ أعتقد أّف برنامج التعم
اإلجتماعي بيف الطمبة ذوي اإلحتياجات اإلضافية 

 .والعادييف

   

   

2.  
عمؿ برنامج التعميـ الجامع عمى التقميؿ مف الفروؽ الفردية 

 .اإلجتماعية بيف الّطبلب
   

   

3.  
أرى أف تطبيؽ برنامج الّتعميـ الجامع أدى إلى إكساب 

 اإلضافية ميارات جديدة. الّطمبة ذوي اإلحتياجات
   

   

4.  

برنامج التعميـ الجامع أدى  إلى جعؿ اتجاىات اعتقد أّف 
 المعمميف والمرشديف نحو ذوي اإلحتياجات اإلضافية ايجابية

. 

   

   

      أعتقد أّف تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع أدى إلى زيادة فعالية   .5
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

 التعديل املقترح صياغة الفقرة  مالئمة الفقرة 

 . ةالطمبة ذوي اإلحتياجات اإلضافية في الحياة اليومي

6.  
سيكوف لو فوائد  برنامج التعميـ الجامعتطبيؽ أعتقد أّف 

 اجتماعّية مستقبمية عمى المجتمع.
   

   

7.  

أرى أّف تطبيؽ برنامج الّتعميـ الجامع أدى إلى بناء عبلقات 
ذوي اإلحتياجات اإلضافية  صداقة حميمية   بيف الّطمبة

 والعادييف.

   

   

8.  

عميـ الجامع سوؼ يزيد مف عزؿ أرى أّف تطبيؽ برنامج التّ 
الطمبة ذوي اإلحتياجات اإلضافية ويقمّؿ مف شعورىـ 

 .باألماف

   

   

9.  

تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع أدى إلى شعور أرى أّف 
الطمبة ذوي اإلحتياجات اإلضافية بالخجؿ الشديد مف 

 .إعاقتيـ داخؿ الصّؼ العادي

   

   

11.  
ع يييئ  فرصًا لمتوافؽ اعتقد أّف برنامج التعميـ الجام

 .االجتماعي عند الطمبة ذوي االحتياجات االضافية
   

   

11.  

أعتقد أّف تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع في صفوؼ 
مدارس االنروا أدى الى تقبؿ االختبلفات ما بيف 

 الطمبة.

   

   

12.  

أرى أّف تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع داخؿ الصفوؼ 
ية لمطمبة ذوي اإلحتياجات قد زاد مف العزلة االجتماع

 اإلضافية.

   

   

13.  

جعمني برنامج التعميـ الجامع قادرًا عمى تقديـ التوعية 
 و اإلرشاد  أُلسر الطمبة ذوي اإلحتياجات اإلضافية .

 

   

   

14.  

سيـ برنامج التعميـ الجامع في اقناع أىالي الطمبة أ
العادييف لدمج الطمبة ذوي اإلحتياجات اإلضافية مع 

 نيـ.أقرا

   

   

15.  

مف خبلؿ تجربتي الّشخصية أرى أّنو أصبح مف 
السيولة دمج الطمبة ذوي اإلحتياجات اإلضافية مع 

 أقرانيـ في المدرسة بعد تطبيؽ البرنامج.

   

   

       ثانيًا : البعد النفسي

16.  
أعتقد أّفّ تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع أّثر سمبًا عمى 

 إلحتياجات اإلضافية.النمو العاطفي لمطمبة ذوي ا
   

   

17.  
زاد ىذا البرنامج مف ثقة الطمبة ذوي اإلحتياجات 

 اإلضافية بأنفسيـ.
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

 التعديل املقترح صياغة الفقرة  مالئمة الفقرة 

18.  
زاد ىذا البرنامج شعور الطمبة ذوي االحتياجات 

 االضافية بأنيـ قادروف عمى العطاء.
   

   

19.  

أرى أّف ىذا البرنامج يراعي كافة العوامؿ النفسية 
االضافية التي كانت ميممة لمطمبة ذوي االحتياجات 

 قبؿ تطبيقو.

   

   

21.  
عمؿ برنامج التعميـ الجامع عمى تعزيز الثقة بالنفس  

 لمطمبة مف ذوي االحتياجات االضافية.
   

   

21.  
أعتقد أّف برنامج التعميـ الجامع أدى إلى زيادة الشعور 

 بالنقص لدى الطمبة  ذوي االحتياجات االضافية.
   

   

22.  
لتعميـ الجامع في تعزيز قدرات الطمبة  ساعد برنامج ا

 .في مواجية إحباطاتيـ ذوي اإلحتياجات اإلضافية
   

   

23.  
أصبح الطمبة العادييف يتقبموف نفسيًا وجود أقرانيـ مف 

 .معيـ داخؿ الصؼ. ذوي اإلحتياجات اإلضافية
   

   

24.  
اصبح الطمبة العادييف يتعامموف بإنسانية مع أقرانيـ 

 .اإلضافية بعد تطبيؽ البرنامجذوي اإلحتياجات 
   

   

25.  
جعمني برنامج التعميـ الجامع عمى استعداد نفسي لتقّبؿ 

 .دمج الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية
   

   

26.  
يساعد ىذا البرنامج الطمبة مف ذوي االحتياجات 

 اإلضافية مف زيادة رضاىـ عف أنفسيـ .
   

   

27.  
تكّيؼ النفسي عند أشعر أّف ىذا البرنامج قد قمّؿ مف ال
 .الطمبة ذوي اإلحتياجات  اإلضافية

   

   

       ثالثا: البعد ألاكاديمي.

28.  
أرى أّف وجود الطالب مف ذوي اإلحتياجات اإلضافية 

 .في الصؼ العادي يؤدي إلى تأخره الدراسي
   

   

29.  
ساىـ برنامج التعميـ الجامع في تنفيذ األنشطة الصفية 

 دد مف كافة المواد.المطموبة في الوقت المح
   

   

31.  
ساعد برنامج التعميـ الجامع في تييئة جو تعميمي 

 .لجميع الفئات مناسب
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اتجاه  الفقرة الرقم
 الفقرة 

 التعديل املقترح صياغة الفقرة  مالئمة الفقرة 

31.  
أعتقد أف األساليب التربوية التي تـّ تقديميا  في برنامج 

 .التعميـ الجامع غير مناسبة لشرح كافة المواد الّدراسّية
   

   

32.  
شكبلت التربوية قّدـ البرنامج أفضؿ الحموؿ لمواجية الم

 لذوي اإلحتياجات اإلضافية.
   

   

33.  

ى أّف ىذا البرنامج جعؿ الطمبة ذوي اإلحتياجات أر 
اإلضافية يطوروف مياراتيـ األكاديمية بصورة أفضؿ 

 بعد تطبيؽ البرنامج.

   

   

34.  
لـ يقدـ لي ىذا البرنامج أّي طرؽ مبتكرة لمتعامؿ مع 

 ىذه الفئة.
   

   

35.  
ًا بحّؽ الطفؿ ذا اإلحتياج الخاص أصبحت أكثر ايمان

 بالتعميـ في الّصفوؼ العادية.
   

   

36.  
بشكؿ عاـ أعتقد أف برنامج التعميـ الجامع يعّد ممارسة 

 تربوية سميمًة جدًا.
   

   

37.  
جعمني برنامج التعميـ الجامع قادرًا عمى تقديـ التوعية 

 و اإلرشاد لمطمبة ذوي اإلحتياجات اإلضافية .
   

   

38.  

ني برنامج التعميـ الجامع قادرًاعمى تقديـ التوعية و جعم
التثقيؼ بحقوؽ الطمبة ذوي اإلتياجات اإلضافية 

 ألقرانيـ في الصّؼ ليتـ تقبميـ  .
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 المحكمينقائمة (: بالممحق )
 

 الجامعة التخصص الرتبة االسم  الرقم
 جامعة القدس المفتوحة  ويإرشاد نفسي وترب أستاذ  أ.د. محمد أحمد شاىيف 1
  القدس جامعة عمـ نفس معرفي  استاذ مشارؾ  د. عمر الريماوي 2
 جامعة النجاح الوطنية  عمـ نفس اكمينيكي أستاذ مساعد  د. فاخر الخميمي 3
 الوطنية النجاح جامعة وتربوي نفسي إرشاد مشارؾ استاذ د. فايز محاميد 4
 المفتوحة القدس جامعة عمـ نفس تربوي  مساعد أستاذ د. منى بمبيسي 5
 المفتوحة القدس جامعة خدمة اجتماعية  مساعد أستاذ د. إياد أبو بكر6
 وزارة الداخية الفمسطينية  وتربوي نفسي إرشاد مساعد أستاذ د. عايد الحموز7
 (unrwaالكمية الجامعية) تربية مساعد أستاذ د. رائد شماسنة 8
 جامعة بيرزيت تربية  ضرمحا وحيد جبراف 9
 جامعة القدس المفتوحة  إرشاد نفسي وتربوي استاذ مشارؾ د. كماؿ سبلمة 10
 المفتوحة القدس جامعة ادارة تربوية  مساعد أستاذ د. حسيف حمايؿ 11
  unrwa تربية ماجستير نائب مدير سمماف حسيف 12
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 )الصدق الظاىري(  لتحكيمبعد ا أدوات الدراسة(: تالممحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة القدس المفتوحة         

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
 

 استبانة

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته ......و بعد

 المعلمين/المعلمات..... المحترمين/ات ... المرشدين/المرشدات......المحترمين/ات

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي بدراسة بعنوان" تقوم الباحثة 

نرجو أن تجيب عمى  "االحتياجات االضافية في الصفوف العادية بعد تطبيق منحى التعميم الجامع

جميع فقرات االستبانة بطريقة تعبر فييا عن حقيقة ىذه المشاعر و درجة موافقتك أو معارضتك لما ورد في تمك 

( داخل العمود المناسب الذي يتفق و دجرجة الموافقة أو المعارضة أمام كل  ت, و ذلك بوضع اشارة )الفقرا

مع التأكيد أن ىذه االجابات ستبقى سرية و لن  فقرة من فقرات االستبانة, و نأمل أن تجيب بكل حرية و دقة .

 و الدراسة .يطمع عمييا اي احد غير الباحثة كما انيا التستخدم اال لغراض البحث 

 شاكرين حسن تعاونكم

 الباحثة                                                                                                                 

 أماني فتحي سليمان

 المعمومات الشخصية: -أوالً 
 ( في المكان المناسب لرأيك:Xالقسم الول: يرجى وضع إشارة )

 )   ( نثىأذكر )   (          :نسالج
 مدينة )   (   قرية )   (   مخيـ )   ( :العملمكان 

 : معمـ )    (        مرشد )     (التخصص
 سنوات  10)  ( سنوات  ) ( أكثر مف  10-6سنوات  )  (  6: )  ( أقؿ مف سنوات الخبرة
 : )  ( بكالوريوس  )  ( ماجستير فأعؿالمؤىل العممي

 : فقرات االستبيانثانياً 
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 الفقرة الرقم
اوافق 
 بشدة

غير  محايد اوافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

: البعد الاجتماعي
ً
 أوال

39. 
أعتقد أّف برنامج التعميـ الجامع قد زاد مف فرص التفاعؿ االجتماعي بيف 

 .الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية  وأقرانيـ
    

 

40. 
الفروؽ الفردية ب االحساس تقميؿ مفيساىـ برنامج التعميـ الجامع في ال

 االجتماعية بيف الطمبة

    
 

41. 
ساب الّطمبة ذوي تأرى أف تطبيؽ برنامج الّتعميـ الجامع أدى إلى إك

 جديدة اجتماعية االحتياجات اإلضافية ميارات
    

 

42. 
ايجابية لدى برنامج التعميـ الجامع أدى إلى تطوير اتجاىات أعتقد أّف 

 .نحو ذوي االحتياجات اإلضافية  يفالمعمميف والمرشد

    
 

43. 
الفاعمية االجتماعية أعتقد أّف تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع أدى إلى زيادة 

 .الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية في الحياة اليومية لدى

    
 

44. 
برنامج التعميـ الجامع سيكوف لو فوائد اجتماعّية مستقبمية تطبيؽ أعتقد أّف 

 .عمى المجتمع

    
 

45. 
أرى أّف تطبيؽ برنامج الّتعميـ الجامع أدى إلى بناء عبلقات صداقة حميمية   

 وأقرانيـ.ذوي االحتياجات اإلضافية  بيف الّطمبة

    
 

46. 
االجتماعية لدى لة العز يزيد مف  ألنوتطبيؽ برنامج الّتعميـ الجامع  أقؼ ضد

 .الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية 

    
 

47. 
أدى إلى شعور الطمبة ذوي ألنو بيؽ برنامج التعميـ الجامع تط أستاء مف

 .االحتياجات اإلضافية بالخجؿ الشديد مف إعاقتيـ داخؿ الصّؼ العادي

    
 

48. 
يييئ فرصًا لمتوافؽ االجتماعي ألنو برنامج التعميـ الجامع  أدعو إلى تطبيؽ

 .عند الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية
    

 

49. 
النو رنامج التعميـ الجامع في صفوؼ مدارس األونروا تطبيؽ ب أميؿ الى

 فيما بينيـ.تقبؿ االختبلفات الطمبة عمى  يحفز

    
 

: البعد النفس ي
ً
 ثانيا

50. 
مف الشعور زاد أرى أّف تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع داخؿ الصفوؼ قد 

 .لطمبة ذوي االحتياجات اإلضافيةا باألمف النفسي لدى
    

 

51. 
التعميـ الجامع في إقناع أىالي الطمبة العادييف لدمج الطمبة سيـ برنامج أ

 .ذوي االحتياجات اإلضافية مع أقرانيـ
    

 

52. 
ًا عمى النمو العاطفي لمطمبة يأعتقد أّف تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع أّثر سمب

 .ذوي االحتياجات اإلضافية
    

 

     ستقرار النفسي لدى السيامو في زيادة اإلىذا البرنامج  أدعو إلى تطبيؽ .53
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 .الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية بأنفسيـ

54. 
شعور الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية بأنيـ قادروف  مفزاد ىذا البرنامج 

 .عمى العطاء
    

 

55. 
أرى أّف ىذا البرنامج يراعي العوامؿ النفسية كافة لمطمبة ذوي االحتياجات 

 .قواإلضافية التي كانت ميممة قبؿ تطبي
    

 

56. 
يساىـ برنامج التعميـ الجامع في تعزيز الثقة بالنفس لمطمبة مف ذوي 

 .االحتياجات اإلضافية
    

 

57. 
أعتقد أّف برنامج التعميـ الجامع أدى إلى زيادة الشعور بالنقص لدى الطمبة  

 .ذوي االحتياجات اإلضافية
    

 

58. 

ذوي االحتياجات قدرات الطمبة  زّ عز يبرنامج التعميـ الجامع  أؤمف أف
 .في مواجية إحباطاتيـ اإلضافية

    

 

59. 

أصبح الطمبة العادييف يتقبموف نفسيًا وجود أقرانيـ مف ذوي االحتياجات 
 .معيـ داخؿ الصؼ اإلضافية

    

 

60. 
أصبح الطمبة العادييف يتعامموف بإنسانية مع أقرانيـ ذوي االحتياجات 

 .اإلضافية بعد تطبيؽ البرنامج

    

 

61. 
ي برنامج التعميـ الجامع عمى استعداد نفسي لتقّبؿ دمج الطمبة ذوي جعمن

 .االحتياجات اإلضافية

    
 

62. 
يساعد ىذا البرنامج الطمبة مف ذوي االحتياجات اإلضافية في تحسيف 

 مستوى رضاىـ عف أنفسيـ.
    

 

63. 
ض مستوى التكّيؼ النفسي عند الطمبة ذوي أشعر أّف ىذا البرنامج قد خفّ 

 .جات اإلضافيةاالحتيا
    

 

: البعد ألاكاديمي
ً
 ثالثا

64. 
أرى أّف وجود الطالب مف ذوي االحتياجات اإلضافية في الصؼ العادي 

 .يؤدي إلى تأخره الدراسي
    

 

65. 
يساىـ برنامج التعميـ الجامع في تنفيذ األنشطة الصفية المطموبة في الوقت 

 .المحدد مف المواد كافة

    
 

      .لجميع الفئات ميـ الجامع في تييئة جو تعميمي مناسبيساعد برنامج التع .66

67. 
مف خبلؿ تجربتي الّشخصية، أرى أّنو أصبح مف السيولة دمج الطمبة ذوي 

 .االحتياجات اإلضافية مع أقرانيـ في المدرسة بعد تطبيؽ البرنامج

    
 

68. 
 أعتقد أف األساليب التربوية التي قدمت في برنامج التعميـ الجامع غير

 .مناسبة لشرح كافة المواد الّدراسّية
    حذفت

 

69. 
قّدـ البرنامج أفضؿ الحموؿ لمواجية المشكبلت التربوية لذوي االحتياجات 

 .اإلضافية
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70. 
ى أّف ىذا البرنامج جعؿ الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية يطوروف أر 

 .مياراتيـ األكاديمية بصورة أفضؿ بعد تطبيؽ البرنامج
    

 

      .يقدـ لي ىذا البرنامج أّي طرؽ مبتكرة لمتعامؿ مع ىذه الفئة لـ .71

72. 
أصبحت أكثر إيمانًا بحّؽ الطفؿ ذا اإلحتياج الخاص بالتعميـ في الّصفوؼ 

 .العادية
    

 

      .عاـ، أعتقد أف برنامج التعميـ الجامع يعّد ممارسة تربوية سميمةً  بشكؿٍ  .73

74. 
 الطمبة أُلسر اإلرشاد و التوعية تقديـ عمى دراً قا الجامع التعميـ برنامج جعمني
 .اإلضافية االحتياجات ذوي

    
 

75. 
جعمني برنامج التعميـ الجامع قادرًا عمى تقديـ التوعية و اإلرشاد لمطمبة ذوي 

 االحتياجات اإلضافية.
    

 

76. 
جعمني برنامج التعميـ الجامع قادرًا عمى تقديـ التوعية و التثقيؼ بحقوؽ 

 ذوي االحتياجات اإلضافية ألقرانيـ في الصّؼ ليتـ تقبميـ  الطمبة 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

151 

  إجراء فحص الخصائص السيكومتريةبعد  أدوات الدراسة(: ثالممحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة القدس المفتوحة         

 عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
 

 استبانة

و بركاته ......و بعدالسالم عليكم و رحمة هللا   

 المعلمين/المعلمات..... المحترمين/ات.. المرشدين/المرشدات......المحترمين/ات 

اتجاىات معممي و مرشدي مدارس االونروا نحو دمج ذوي االحتياجات تقوم الباحثة بدراسة بعنوان" 

مى جميع فقرات نرجو أن تجيب ع "االضافية في الصفوف العادية بعد تطبيق منحى التعميم الجامع

االستبانة بطريقة تعبر فييا عن حقيقة ىذه المشاعر و درجة موافقتك أو معارضتك لما ورد في تمك الفقرات, و 

( داخل العمود المناسب الذي يتفق و دجرجة الموافقة أو المعارضة أمام كل فقرة من فقرات  ذلك بوضع اشارة )

مع التأكيد أن ىذه االجابات ستبقى سرية و لن يطمع عمييا اي  االستبانة, و نأمل أن تجيب بكل حرية و دقة .

 احد غير الباحثة كما انيا التستخدم اال لغراض البحث و الدراسة .

 شاكرين حسن تعاونكم

 حثة البا                                                                                                                

 أماني فتحي سليمان

 المعمومات الشخصية: -أوالً 
 ( في المكان المناسب لرأيك:Xالقسم الول: يرجى وضع إشارة )

 )   ( نثىأذكر )   (          :الجنس
 مدينة )   (   قرية )   (   مخيـ )   ( :العملمكان 

 : معمـ )    (        مرشد )     (التخصص
 سنوات  10)  ( سنوات  ) ( أكثر مف  10-6سنوات  )  (  6ف : )  ( أقؿ مسنوات الخبرة
 : )  ( بكالوريوس  )  ( ماجستير فأعمىالمؤىل العممي
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 ثانيًا: فقرات االستبياف

اوافق  الفقرة الرقم
 بشدة

غير  محايد اوافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 أواًل: البعد االجتماعي

1. 
ف فرص التفاعؿ االجتماعي بيف أعتقد أّف برنامج التعميـ الجامع قد زاد م
 .الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية  وأقرانيـ

    
 

2. 
الفروؽ الفردية ب االحساس يساىـ برنامج التعميـ الجامع في التقميؿ مف

 االجتماعية بيف الطمبة
    

 

3. 
ساب الّطمبة ذوي تأرى أف تطبيؽ برنامج الّتعميـ الجامع أدى إلى إك

 جديدة اجتماعية ياراتاالحتياجات اإلضافية م

    
 

4. 
ايجابية لدى برنامج التعميـ الجامع أدى إلى تطوير اتجاىات أعتقد أّف 

 .نحو ذوي االحتياجات اإلضافية  المعمميف والمرشديف

    
 

5. 
الفاعمية االجتماعية أعتقد أّف تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع أدى إلى زيادة 

 .في الحياة اليومية الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية لدى
    

 

6. 
برنامج التعميـ الجامع سيكوف لو فوائد اجتماعّية مستقبمية تطبيؽ أعتقد أّف 

 .عمى المجتمع

    
 

7. 
أرى أّف تطبيؽ برنامج الّتعميـ الجامع أدى إلى بناء عبلقات صداقة حميمية   

 وأقرانيـ.ذوي االحتياجات اإلضافية  بيف الّطمبة

    
 

8. 
االجتماعية لدى لة العز يزيد مف  ألنوبرنامج الّتعميـ الجامع  تطبيؽ أقؼ ضد

 .الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية 

    
 

9. 
أدى إلى شعور الطمبة ذوي ألنو تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع  أستاء مف

 .االحتياجات اإلضافية بالخجؿ الشديد مف إعاقتيـ داخؿ الصّؼ العادي
    

 

10. 
يييئ فرصًا لمتوافؽ االجتماعي ألنو ج التعميـ الجامع برنام أدعو إلى تطبيؽ

 .عند الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية

    
 

11. 
النو تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع في صفوؼ مدارس األونروا  أميؿ الى

 فيما بينيـ.تقبؿ االختبلفات الطمبة عمى  يحفز

    
 

 ثانيًا: البعد النفسي

12. 
مف الشعور زاد عميـ الجامع داخؿ الصفوؼ قد أرى أّف تطبيؽ برنامج الت

 .لطمبة ذوي االحتياجات اإلضافيةا باألمف النفسي لدى
    

 

13. 
سيـ برنامج التعميـ الجامع في إقناع أىالي الطمبة العادييف لدمج الطمبة أ

 .ذوي االحتياجات اإلضافية مع أقرانيـ
    

 

14. 
ًا عمى النمو العاطفي لمطمبة يبأعتقد أّف تطبيؽ برنامج التعميـ الجامع أّثر سم

 .ذوي االحتياجات اإلضافية
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15. 
السيامو في زيادة اإلستقرار النفسي لدى ىذا البرنامج  أدعو إلى تطبيؽ

 .الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية بأنفسيـ
    

 

16. 
شعور الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية بأنيـ قادروف  مفزاد ىذا البرنامج 

 .عمى العطاء
    

 

17. 
أرى أّف ىذا البرنامج يراعي العوامؿ النفسية كافة لمطمبة ذوي االحتياجات 

 .اإلضافية التي كانت ميممة قبؿ تطبيقو
    

 

18. 
يساىـ برنامج التعميـ الجامع في تعزيز الثقة بالنفس لمطمبة مف ذوي 

 .االحتياجات اإلضافية
    

 

19. 
دة الشعور بالنقص لدى الطمبة  أعتقد أّف برنامج التعميـ الجامع أدى إلى زيا

 .ذوي االحتياجات اإلضافية
    

 

20. 

قدرات الطمبة ذوي االحتياجات  زّ عز يبرنامج التعميـ الجامع  أؤمف أف
 .في مواجية إحباطاتيـ اإلضافية

    

 

21. 

أصبح الطمبة العادييف يتقبموف نفسيًا وجود أقرانيـ مف ذوي االحتياجات 
 .معيـ داخؿ الصؼ اإلضافية

    

 

22. 
أصبح الطمبة العادييف يتعامموف بإنسانية مع أقرانيـ ذوي االحتياجات 

 .اإلضافية بعد تطبيؽ البرنامج

    

 

23. 
جعمني برنامج التعميـ الجامع عمى استعداد نفسي لتقّبؿ دمج الطمبة ذوي 

 .االحتياجات اإلضافية

    
 

24. 
تحسيف  يساعد ىذا البرنامج الطمبة مف ذوي االحتياجات اإلضافية في

 مستوى رضاىـ عف أنفسيـ.
    

 

25. 
ض مستوى التكّيؼ النفسي عند الطمبة ذوي أشعر أّف ىذا البرنامج قد خفّ 

 .االحتياجات اإلضافية
    

 

 ثالثًا: البعد الكاديمي

26. 
أرى أّف وجود الطالب مف ذوي االحتياجات اإلضافية في الصؼ العادي 

 .يؤدي إلى تأخره الدراسي

    
 

27. 
رنامج التعميـ الجامع في تنفيذ األنشطة الصفية المطموبة في الوقت يساىـ ب

 .المحدد مف المواد كافة

    
 

      .لجميع الفئات يساعد برنامج التعميـ الجامع في تييئة جو تعميمي مناسب .28

29. 
مف خبلؿ تجربتي الّشخصية، أرى أّنو أصبح مف السيولة دمج الطمبة ذوي 

 .قرانيـ في المدرسة بعد تطبيؽ البرنامجاالحتياجات اإلضافية مع أ

    
 

30. 
قّدـ البرنامج أفضؿ الحموؿ لمواجية المشكبلت التربوية لذوي االحتياجات 

 .اإلضافية
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31. 
ى أّف ىذا البرنامج جعؿ الطمبة ذوي االحتياجات اإلضافية يطوروف أر 

 .مياراتيـ األكاديمية بصورة أفضؿ بعد تطبيؽ البرنامج
    

 

      .دـ لي ىذا البرنامج أّي طرؽ مبتكرة لمتعامؿ مع ىذه الفئةلـ يق .32

33. 
أصبحت أكثر إيمانًا بحّؽ الطفؿ ذا اإلحتياج الخاص بالتعميـ في الّصفوؼ 

 .العادية
    

 

      .عاـ، أعتقد أف برنامج التعميـ الجامع يعّد ممارسة تربوية سميمةً  بشكؿٍ  .34

35. 
 الطمبة أُلسر اإلرشاد و التوعية تقديـ عمى قادراً  الجامع التعميـ برنامج جعمني
 .اإلضافية االحتياجات ذوي

    
 

36. 
جعمني برنامج التعميـ الجامع قادرًا عمى تقديـ التوعية و اإلرشاد لمطمبة ذوي 

 االحتياجات اإلضافية.
    

 

37. 
جعمني برنامج التعميـ الجامع قادرًا عمى تقديـ التوعية و التثقيؼ بحقوؽ 

   االحتياجات اإلضافية ألقرانيـ في الصّؼ ليتـ تقبميـ الطمبة ذوي
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