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Abstract: 

The study aimed to reveal the reality of integrating people with special needs in regular schools 

from the point of view of primary education teachers, as well as identifying the differences in 

the reality of integrating people with special needs in regular schools from the point of view of 

primary education teachers according to the gender variable. The study sample consisted of 

73 professors, a measure of attitudes towards inclusion was applied to them, and the data 

was statistically processed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program, 

and the results revealed that the reality of integrating people with special needs in regular 

schools from the point of view of primary education teachers is positive. It also found that 

there are differences in the reality of integrating people with special needs in regular schools 

from the point of view of primary education teachers, according to the gender variable and in 

favor of females. 
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ي المدارس العادية واقع دمج ذوي االحتياجات 
 
 الخاصة ف

 

     لعجيالت يوسف

 اسطنبولي معسكر  ، د 
 الجزائر  ، جامعة مصطفى

 بشير بسكالل محمد األمير  

 الجزائر  ، محمد بن أحمد  2جامعة وهران الباحث، 

   

 

 

 : الملخص

ي المدارس العادية من وجهة نظر  إل    هدفت الدراسة
التعليم    أساتذة الكشف عن واقع دمج ذوي االحتياجات الخاصة فى

،وكذا ي
العادية من   عىل التعرف االبتدائ  المدارس  ي 

الخاصة فى ي واقع دمج ذوي االحتياجات 
  أساتذة وجهة نظر  الفروق فى

ي تبعا لمتغير الجنس،تكونت عينة الدراسة من  
مقياس االتجاهات نحو طبق عليهم   أستاذا وأستاذة،   73التعليم االبتدائ 

نامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  وتمت المعا الدمج، للبيانات بير أن   إل ، وكشفت النتائجSPSSلجة اإلحصائية 

ي المدارس العادية من وجهة نظر  
ي  أساتذة واقع دمج ذوي االحتياجات الخاصة فى

، التعليم االبتدائ  ي إل    كما توصلت  ايجائر

ي 
ي واقع دمج ذوي االحتياجات الخاصة فى

ي تبعا لمتغير    أساتذةوجهة نظر   المدارس العادية من  وجود فروق فى
التعليم االبتدائ 

 .الجنس ولصالح االناث 

ي  المدارس العادية،  االتجاهات، ذوي االحتياجات الخاصة، :  الكلمات المفتاحية
 . التعليم االبتدائ 
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 :المقدمة

ي الكثير من الدول المتقدمة  يعتير االهتمام بذوي االحتياجات  
بوية العالمية والحديثة فى ى السياسات الير الخاصة من بير

ينص عىل توفير    1975عام    142-94إذ بالواليات المتحدة األمريكية صدر قانون تحت رقم   بوضع ترسانة قانونية قوية،

أقرانهم   مع  عقليا  ى  للمتخلفير والمهنية  بوية 
الير الرعاية  أساليب  ، أفضل  ى أخذت العاديير بفرنسا  بية  وزارة  بينما  ى  الير  بعير

ى  باألطفال  خاصة فصول بفتح وبدأت   الصم  أطفال وضعية االعتبار ي  سمعيا المعاقير
 قانون  صدور بعد  العادية  المدارس فى

ى  لألطفال  المدرسي  اإلدماج  نظام  أوجب  الذي 1975 وط فيهم تتوفر الذين المعاقير ، الشر ي   ،(64:2003)إبراهيمي
فى أما 

سنة   تقرير  نشر  تم  االحتياجات   1978بريطانيا  ذوي  باألطفال  الخاصة  يعات  التشر يتضمن  الذي  بوارنوك  عرف  تقرير 

وتصنيف أبعاد  وشمل  بية فئات الخاصة  والتعليم والمدارس  األكاديمي   الدمج ومفهوم الخاصة، الير المستمر  الخاصة 

ى  والقياس والتشخيص وتدريب ، المعلمير ي
ي مؤت (،82:2007)القحطائى

  1990مر اليونسكو سنة  وجاءت الدعوة رصيحة فى

ورة   رصى  إعىل 
 
جنبا ى  المعاقير الطالب  تعليم  فرص  المدارس  إل    تاحة  ي 

فى ى  المعاقير غير  زمالئهم  مع  جنب 

ي ميثاق حقوق االنسان لذوي االعاقات  1981وأقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة  (،17:2007العامة)سيسالم،
فى

ي المعاملة ومنها إدماج هذه الفئة من التالميذ داخل الفصول العادية مع  والذي يك
ي المشاركة والمساواة فى

فل لهم الحق فى

، ى ي الدول العربية أقرانهم من التالميذ العاديير
ى بداية من الثمانينات إتم    أما فى يعات تخص المعاقير ى وتشر صدار عدة قوانير

ي األردن صدر
ى  رعاية بقانون وعرف 1993 سنة 12 تحت رقم قانون ففى الثالثة منه إذ المعوقير المادة  عىل حق  نص 

عىل ى  ي  االندماج  المعاقير
ي  والحق  ،للمجتمع العامة  الحياة فى

بية  فى  قدراته حسب كل العالي  والتعليم  الير

، ي
ى  العربية أن جاء ميالد تأسيس المنظمةإل    (94:2007)القحطائى ي  للمعوقير

 المؤتمر  أعمال اختتام عقب  1998نوفمير  فى

ى  جمعيات لتجمع التأسيسي  ي  عقد شعار نحو تحت  العرب المعاقير ى والذي امتد من   عرئر والذي   2012إل   2003للمعاقير

 
 
ي تونس سنة  أطلق رسميا
  2004فى

 
ورة طلب متضمنا ى  األشخاص اندماج  تعزيز األعضاء الدول من رصى ي  المعوقير

 التعليم فى

ي 
ي سياستها لحماية ذوي االحتياجات الخاصة  أما ا ،تأهيلهم عير  العمل سوق وفى

لجزائر أقرت عدة اصالحات وانتهجت فى

ي أكتوبر أ كما   من خالل المصادقة عىل بعض المواثيق الدولية،
نشئت عدة هيئات وطنية للسهر عىل مرافقة هذه الفئة ففى

تحت    1992 تنفيذي  مرسوم  للإالمتضمن    318-92رقم  صدر  االستشاري  ي 
الوطنى المجلس  االجتماعية نشاء  حماية 

ى وإدماجهم،  المعوقير ي  خاصة باألطفال  قسامأ وبعدها تجسدت فكرة فتح لألشخاص 
 السمع الحواس وفاقدي ضعيفى

ى  ي  والمكفوفير
بية لقطاع التابعة التعليمية المؤسسات  فى ي  جاء   ما وهو الوطنية، الير

ك الوزاري القرار فى ي  المؤرخ  المشير
 فى

ومن هنا فإن نجاح الدمج المدرسي لذوي االحتياجات الخاصة مرهون بتكاثف الجهود كل  (،174:2014)عيسات،1998

بوي، ي القطاع الير
ى فى ي االتجاهات نحو الدمج من قبل األ  الفاعلير

ي الواقع نرى تباين فى
ون طرف    ساتذةولكن فى الذين يعتير

ي تجسيده عىل أرض الواقع،
ي  ومن هذا المنطلق   فعال فى

جاءت الحاجة لمعرفة مستوى دمج ذوي االحتياجات الخاصة فى

 :وعليه يحاول الباحثان اإلجابة عىل التساؤالت التالية المدارس العادية،

ي المدارس العادية من وجهة نظر  -
؟ أساتذةما واقع دمج ذوي االحتياجات الخاصة فى ي

 التعليم االبتدائ 

ي دمج ذوي    -
ي المدارس العادية هل توجد فروق فى

   أساتذة من وجهة نظر    االحتياجات الخاصة فى
 
ي تبعا

لمتغير    التعليم االبتدائ 

 الجنس؟ 
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 فروض الدراسة: 

ي المدارس العادية -
ي  أساتذةمن وجهة نظر  واقع دمج ذوي االحتياجات الخاصة فى ي سلنر

 . التعليم االبتدائ 

ي   -
ي دمج ذوي االحتياجات الخاصة فى

   أساتذة من وجهة نظر    المدارس العادية توجد فروق فى
 
ي تبعا

لمتغير    التعليم االبتدائ 

 الجنس. 

 

 أهمية البحث: 

ي الواقع.  ساتذة تحديد اتجاهات األ  -
ي تساعد عىل تطبيقها فى

 نحو الدمج المدرسي للوقوف عىل أهم القرارات النر

  ساتذة إبراز وتحديد متطلبات األ  -
ا
 . من خالل التكوين ضمن المناهج الجديدة ومحاولة تدركها مستقبل

احات لتخطي بعض النقائص الخاصة بالدمج المدرسي لدى ذوي االحتياجات الخاصة.  -  تقديم بعض االقير

ي إثراء الحلول العملية.  -
 محاولة الخروج بنتائج علمية من خالل الدراسة التطبيقية وطرح توصيات كمساهمة فى

ي نشر ثقافة الدمج لدى األ  -
ي عملية تعليم هذه الفئة الخاصة.  ساتذة المساعدة فى

 للتخفيف من عبء االرسة فى

 

 : أهداف الدراسة

ي نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة.  أساتذةالتعرف عىل مستوى اتجاهات  -
 التعليم اإلبتدائ 

ي نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة.  أساتذةالتعرف عىل أثر متغير الجنس عىل درجة اتجاهات  -
 التعليم االبتدائ 

 

 تحديد مصطلحات الدراسة: 

ي الصفوف   إلحاق :الدمج
 ذوي االحتياجات الخاصة فى

 
. إل  المدرسية جنبا ى  جنب مع التالميذ العاديير

ي يحصل عليها االستاذ نتيجة تقديره التجاهه من خالل المقياس  هي   مستوى االتجاهات: 
لقياس  المخصص  الدرجة النر

 درجة.  22درجة وأدنها  110االتجاه نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة عىل أن تكون أعىل درجة يحصل عليها االستاذ 

 

 الدراسات السابقة: 

ذوي االحتياجات الخاصة    والمتعلقة بدمج الحالية، الدراسة بموضوع الصلة ذات والدراسات البحوث انرصد الباحث

ي األقسام العادية من وجهة نظر  
ي   أساتذةفى

 ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية، وفيما من نتائجها لالستفادة ،التعليم االبتدائ 

 الدراسات:  عرض لهذه يىلي 

 Bender (1995 :) دراسة بندر -

للتعرف ى  اتجاهات  عىل هدفت  ي  الخاصة  االحتياجات ذوي الطلبة دمج تزايد  نحو المعلمير
العادية، فى  المدارس 

  127تكونت العينة من 
 
ي  108معلمي  من معلما

ي  صف ابتدائ 
 13% إن النتائج أظهرت األمريكية، جورجيا والية مدارس فى

ى  من ى  ثلث  كشف كما الدمج، مفهوم  يدعموا لم المعلمير ي  المشكالت  وجود  إمكانية عن للفحص خضعوا الذين المعلمير
 فى

ي  الدمج إجراء تنفيذ
 .( 150:2015،والرويىلي  )بطاينة العادية المدارس فى
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 (: 1996) دراسة عبد الجبار -

ى  من كل اتجاهات عىل للتعرف هدفت ى واإلداريير ي  المعلمير
 الشامل)الدمج التعلم  نحو الرياض منطقة مدارس فى

   221من   مكونة عينة عىل الدراسة أجريت  العام(،
 
ى  فردا ى  بير ى  ومعلمات معلمير ي  وإداريات  وإداريير

 وما الرياض منطقة    فى

  هناك أنه النتائج أظهرت حولها،
 
ي  دالة  فروقا

ى  المديرين اتجاهات فى  الجنس، لمتغير  ترجع  الشامل التعلم نحو والمعلمير

أكي   المديرات  اتجاهات كانت  حيث ،  المديرين اتجاهات من إيجابية والمعلمات  ى ي  دالة  وكذا وجود فروق والمعلمير
 فى

ى  المديرين اتجاهات ، األشخاص  مع القرابة الصداقة متغير إل    ترجع  والمعلمير ى أبدى المعوقير  العينة أفراد معظم  كما 

 خصوص العام  الدمج نحو إيجابية اتجاهات
 
ى  ا   للمعاقير

 
ى  دمج  نحو سلبية نظرتهم  كانت  بينما ،جسميا   المتخلفير

 
ي  عقليا
 فى

، )بطاينة التعلم من النوع هذا  .( 151:2015والرويىلي

 (: 1999) دراسة عبد الغفور  -

ي التعليم العام،  إداري المرحلة االبتدائية حول إو  معرفة اراء واتجاهات مدرسي إل  هدفت
دماج الطفل غير العادي فى

   447العينة من  تكونت  
 
 إو   مدرسا

 
النتائج  داريا الكويت، توصلت  ي 

التعليمية فى عدم قبول  إل    شملت جميع المحافظات 

 الدمج بشكل عام من قبل أفراد العينة وأن ذوي االعاقة الحركية والبرصية أكي  قبول من ذوي االعاقة السمعية والعقلية،

 ن فئة الذكور أ كما توصلت إل 
ا
ى الذين سبق لهم التعامل مع المعاق أكي  قبول ى الذين  للدمج من اإل   واإلداريير ناث المدرسير

ي،  (. 196:2008لم يسبق لهم التعامل مع المعاق)المهير

 ( 2000) وصادق صادق دراسة -

ى  الوالدين اتجاهات عىل  هدفت للتعرف ى  والمعلمير ي   الدمج تجاه والطلبة واإلداريير
 خمس  من  العينة مرص، تكونت فى

  العامة  المدارس من األمور أولياء من 100معلم ومعلمة و  100العقىلي و بالتخلف خاصة  مدارس وخمس عامة  مدارس

ى  من 40و والخاصة ى  الطلبة من  100و  والخاصة العامة المدارس من اإلداريير النتائج   وأشارت العامة، المدارس من العاديير

ى  لدى  الدمج نحو إيجابية اتجاهاتإل    عام بشكل ى  المعلمير   لدى قليلة كانت  ولكنها والوالدين واإلداريير

 .(71:2014الطلبة)الزارع، 

 Obeng  (2007 :) دراسة أوبنج -

ي غانا، تكونت  إل    هدفت
ي صفوف المدرسة فى

ى حول تعليم ذوي االحتياجات الخاصة فى معرفة وجهات نظر المعلمير

   400العينة من  
 
ي فصولهم، أظهرت النتائج عدم سعاد ومعلمة،   معلما

ى لوجود أطفال يعانون من النشاط الزائد فى  ة المعلمير

ي فصولهم 80كما عير 
ى فى ي تدريس االطفال المعاقير

ى عىل عدم رغبتهم فى ي وعباس، %من المعلمير
 (. 29:2009)القريوئر

ي وعباس -
 (: 24:2009) دراسة القريوئر

بوي لذوي  إل    هدفت ى نحو الدمج الير ي مدارس التعليم العام  اتجاهات المديرين والمعلمير
االحتياجات الخاصة فى

   47معلما ومنهم    183تكونت العينة   بسلطنة عمان،
 
توصلت النتائج لعدم   فقرة،  37استخدم استبيان مكون من   ،مديرا

، ى ى اتجاهات المديرين والمعلمير   وجود فروق بير
 
ي االتجاهات تبعا

ة المعلم،   وكذا عدم وجود فروق فى كما توصلت   لمتغير خير

بوي مقارنة  إل    لنتائجا ى الذين يعملون مع ذوي االحتياجات الخاصة كانت اتجاهاتهم أفضل نحو الدمج الير أن المعلمير

ى الذين ال يعملون مع ذوي المع  االحتياجات الخاصة.  لمير
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 (: 2009) دراسة حكيم -

ى االبتدائية والمتوسطة بمكة  إل    هدفت المكرمة التعليم نحو سياسة الدمج  التعرف عن اتجاهات معلمي المرحلتير

أسفرت   معلم من المرحلة المتوسطة،  200و معلم من المرحلة االبتدائية،  200تكونت العينة من   بالمدارس الحكومية،

ى نحو عملية الدمج، ى المرحلتير ى إل    كما توصلت النتائج عن وجود اتجاهات سلبية لدى المعلمير عدم وجود فروق بير

،معلمي المدارس االب ي
ي ال تطبق عملية الدمج)الحبسر

ى عملية الدمج والنر ي تطبق بير
 (. 108:2015تدائية النر

 (: 785:2010) دراسة الصمادي  -

ى   الطلبة دمج نحو األول الثالثة الصفوف معلمي  اتجاهات عىل  للتعرف هدفت ى  الطلبة مع المعاقير ي  العاديير
 فى

ي  األول  الثالثة الصفوف 
ى  اتجاهات يقيس  معلما طبق عليهم استبيان  142العينة من  عرعر، تكونت   مدينة  فى  المعلمير

ى  الطلبة دمج نحو ، وتوصلت الطلبة مع  المعاقير ى ى  لدى إيجابية اتجاهات وجود إل    النتائج  العاديير  الدمج، نحو المعلمير

ي  فروقا هناك وأن
ي  األبعاد عىل االتجاهات فى

  دالة  تكن لم الفروق هذه  أن إال االستبيان يحتوي  ها النر
 
 . إحصائيا

 ( 2013) دراسة جمعيان والشهري -

ى االبتدائية نحو سياسة دمج األطفال ذوي االحتياجات التعليمية إل    هدفت ى المرحلتير التعرف عن اتجاهات المعلمير

والجنس، الجنسية  ات  المتغير ببعض  وعالقة  الحكومية  المدارس  ي 
فى والتخصص، الخاصة   ، العلمي ة   والمؤهل  والخير

معلم ومعلمة بمديرية بيشة السعودية،   150و معلم ومعلمة بمديرية الزرقاء األردنية، 150سية، تكونت العينة من التدري

ى نحو هؤالء األطفال كانت بشكل عام محايد،إل    توصلت النتائج ي  إل    كما توصلت  أن اتجاهات المعلمير
وجود فروق فى

ت الجنس    زىعاالتجاهات  لمتغير  تغزى  االتجاهات  ي 
فى فروق  وكذا وجود   ، ى االردنيير ى  المعلمير ولصالح  الجنسية  لمتغير 

الدراسة خلصت  وكذلك  المعلمات،  ،  إل    ولصالح  العلمي المؤهل  ات  لمتغير تغزى  االتجاهات  ي 
فى فروق  وجود  عدم 

 ، ي
ة التدريسية)الحبسر  (. 109:2015والتخصص، والخير

ي  -
 ( 97:2015) دراسة الحبسر

ي  إل    هدفت
الكشف عن اتجاهات معلمات التعليم العام نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس العادية فى

، تكونت العينة من   ، والمجال التدريسي ة، والمؤهل العلمي ات كالتخصص وسنوات الخير معلمة من   59ضوء بعض المتغير

وجود اتجاه محايد نحو دمج ذوي االحتياجات إل    ت النتائجالمراحل التعليمية الثالثة ببعض مدارس محافظة الباحة، أشار 

ي نحو دمج ذوي   ي والمتوسط بينما معلمات التعليم الثانوي كان لديهن اتجاه ايجائر
الخاصة لدى معلمات التعليم االبتدائ 

ة، والتخإل  االحتياجات الخاصة، كما توصلت   صص. عدم وجود فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي وسنوات الخير

 ( 262:2015دراسة العمري وعويس ) -

ي مدارس محافظة عجلون نحو دمج  إل    هدفت
المدارس الحكومية األساسية فى اتجاهات معلمي ومديري  معرفة 

ي المدارس العادية ومدى تقبلهم لعملية الدمج، تكونت العينة من 
ى فى   117المعاقير

 
  معلما

 
ى  ومعلمة ومديرا   ومديرة مقسمير

  43إل 
 
  معلما

 
ي اتجاهات معلمي ومديري   74و ومديرا

معلمة ومديرة، أظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية فى

ي االتجاهات تعزى  
المدارس العادية الحكومية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، ووجود فروق ذات داللة إحصائية فى

ي االتجاهات تعزى  لمتغير الوظيفة لصالح مديري المدارس، كما أظهرت النتائج عد
م وجود فروق ذات داللة إحصائية فى

ة والمؤهل العلمي والتخصص ات سنوات الخير  .لكل من متغير
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 ( 114:2016دراسة السويطي ) -

المدارس  إل    هدفت ي 
ى فى العاديير المرحلة االبتدائية حول دمج األطفال غير  اتجاهات وأراء مدرسي وإداري  معرفة 

ي  
   110مديرية تربية جنوب الخليل، تكونت العينة من  االبتدائية العامة فى

 
 إو   معلما

 
ي  ،داريا

 استخدمت اداة االستبانة والنر

 كي  اإل أ ن  أإل    بعاد، توصلت الدراسةأ( فقرة موزعة عىل ثالثة  26شملت)
ا
ي المدارس العامة هي اإل   عاقات قبول
عاقات فى

والبسيطة، المعأو  الخفيفة  اتجاهات  بشكلن  االدماج  نحو  ى  و إعام كانت    لمير فر أيجابية،  ال توجد  ى  نه  المعلمير ى  بير وق 

ى نحو  واإل  ، كذلك  دماج المإداريير ى ى مع الطلبة العاديير داري إل أو ا  عدم وجود فروق تعزى لجنس المعلمإل    شارتأعوقير

ى عدم وجود فر  وإل  فيما يتعلق باالدماج، ة حيث تبير ة زادت عملية  أوق تعزى لسنوات الخير نه كلما ازدادت سنوات الخير

 التقبل. 

 ( 165:2018دراسة إسماعيل ) -

ي المدارس  آمعرفة اتجاهات و إل    هدفت
راء معلمي المرحلة االبتدائية حول دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة فى

ي بغداد، تكونت العينة من
أن  إل    فقرة، وتوصلت الدراسة  30علمة، استخدم استبيان مكون من  معلما وم  100االبتدائية فى

خلصت  الخاصة، كما  االحتياجات  ذوي  األطفال  دمج  نحو  ايجابية  اتجاهات  لديهم  ى كان  ي  إل    المعلمير
فى فروق  وجود 

 
 
  اتجاهات الدمج وفقا

 
ي اتجاهات الدمج وفقا

ة  لمتغير س لمتغير الجنس ولصالح المعلمات، وكذا وجود فروق فى نوات الخير

ة زادت عملية التقبل.   إذ كلما زادت سنوات الخير

 (: 1:2020دراسة مرصالي وداودي ) -

ى  اتجاهات معرفةإل    الدراسة هذه هدفت ي  الخاصة االحتياجات  ذوي األطفال دمج نحو المعلمير
 المدارس فى

مقياس االتجاهات نحو الدمج،   ومعلمة طبق عليهممعلم  39الجلفة، تكونت العينة من  بوالية ميدانية دراسة االبتدائية

ي  المنهج وتم استخدام
ي تحليل النتائج، والنر

ي فى
  ذوي  دمج نحو االبتدائية المدارس معلمي  ان اتجاهاتإل  خلصت الوصفى

  دالة فروق وجودإل  الخاصة سلبية، كما توصلت االحتياجات
 
ي  إحصائيا
 دمج نحو االبتدائية المدارس  معلمي  اتجاهات فى

  الخاصة االحتياجات  ذوي
 
  دالة  فروق الجنس، وكذا توجد  لمتغير  وفقا

 
ي  إحصائيا
 االبتدائية المدارس معلمي  اتجاهات فى

  الخاصة ذوي االحتياجات دمج نحو
 
ة وسنوات لمتغير  وفقا  .الخير

 (: 07:2021دراسة عبد الرحيم ) -

ي  الخاصة  االحتياجات ذوي األطفال  دمج إمكانية مدى  عىل  التعرف إل    هدفت
ى  التعليمية الصفوف  فى ي  للعاديير

 فى

،  نظر وجهة  الجزائر من ى ي  الصعوبات أهم وكذا  المعلمير
وع تواجه النر   المرحلة معلمي  مدركات وفق الفئة هذه  دمج مشر

ي  المنهج اعتماد تم  ،االبتدائية
، كما الوصفى   تصميمها تم  استمارة استخدام تم التحليىلي

 
 الغرض، تكونت عينة لهذا  خصيصا

النتائج   من مجموعةإل    الدراسة  بلعباس، خلصت  سيدي  بوالية  االبتدائية المدارس  بعض من ومعلمة معلم   94الدراسة  

ي  الخاصة االحتياجات ذوي االطفال دمج نحو االبتدائية المرحلة معلمي  آراء جاءت :أهمها
ى  التعليمية الصفوف  فى  للعاديير

ي 
ي  الخاصة الفئات دمج عملية تعيق  مستويات عدة عىل الصعوبات من العديد  توجد حيث سلبية، الجزائر فى

 الصفوف فى

ى  التعليمية ي  للعاديير
 الجزائر.  فى
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 إجراءات الدراسة: 

الدراسة:   االحتياجات   أساتذة اتجاهات    معرفةإل    تهدف  الحالية  الدراسةإن  منهج  ذوي  دمج  نحو  ي 
االبتدائ  التعليم 

ي هو المنهج المالئم المنهج ، فإنالخاصة
 لطبيعة هذه الدراسة.  الوصفى

 عينة الدراسة: 

تم اختيارهم   2120/2022شملت الدراسة الحالية بعض المدارس بوالية معسكر بالغرب الجزائري للموسم الدراسي  

 والجدول التالي يوضح توزي    ع أفراد العينة:  73الدراسة عىل عينة قوامها بطريقة عشوائية، وتم تطبيق أداة 

ات الديمغرافية 01الجدول رقم )  ( يوضح توزي    ع العينة حسب المتغير

 النسبة المئوية التكرار  الخاصية المتغير 

 الجنس 
 38,35 28 إناث 

 61,65 45 ذكور

 

 وصف أدوات الدراسة: 

ي الدراسات السابقة،أهم   بعد مراجعة
استخدام مقياس إسماعيل  األنسب أنه منرأى الباحثان    المقاييس المطبقة فى

ى لما 2018) ى نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع الطلبة العاديير ي دراسته التجاهات المعلمير
يتمتع به من خصائص    ( فى

ية عالية، يتكون من ثالثون ) )أوافق بشدة، أوافق   عىل سلم خماسي الخيارات  وتكون درجات اإلجابة،  ( فقرة30سيكومير

أوافق، أرفض بشدة(  أوافق، ال  التالي )وتكون األ  نوعا ما،  النحو  ي تدل عىل عدم  5،4،3،2،1وزان عىل 
النر الفقرات  أما   )

 .  الموافقة تأخذ االتجاه العكسي

 

ية للمقياس:   الخصائص السيكومير

عينة   الدراسة عىل  أداة  تطبيق  من  تم  متكونة     30استطالعية 
 
وتم    أستاذا  ، ي

االبتدائ  التعليم  مرحلة  من  وأستاذة 

 حساب الصدق عن طريق االتساق الداخىلي والثبات بطريقة التجزئة النصفية. 

 صدق المقياس:  -أ

 إحصائي المقياس صدق تم حساب
 
 تم  ثم  أدئى إل    أعىل من  الدرجات ترتيب خالل من الطرفية المقارنة طريق  عن ا

تيب  هذا  من أخذ   " اختبار استخدم  ذلك  العليا، وبعد  الدرجات من  27% نسبة وكذا الدنيا من الدرجات  27% نسبة الير

ية عالية. 0,05وهي دالة عند  14,571لداللة الفروق إذ بلغت قيمته  " ت ى  ، وبالتالي المقياس يتسم بقدرة تميير

 ثبات المقياس:  -ب

مقياس اتجاهات نحو دمج ذوي االحتياجات  ومما سبق يتضح أن    0,893  كرونباخ إذ بلغتم االعتماد عىل طريقة ألفا  

ية الخاصة یتسم ي الدراسة الحالية.  صدق من عالية بخصائص سيكومير
ر من استعماله فى  وثبات وهذا ما يير
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 األساليب االحصائية المستخدمة: 

ي الدراسة تم االعتماد عىل  
(، SPSS20برنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية )لمعالجة البيانات المتحصل عليها فى

إختبار "ت"   سون،  بير ارتباط  معامل  ألفا كرونباخ  معامل  المئوية،  النسبة  التالية:  اإلحصائية  األساليب  استخدمت  وقد 

 لداللة الفروق. 

 عرض وتحليل النتائج: 

 الفرضية األوىل: 

ي 
ي   أساتذة المدارس العاديية من وجهة نظر  واقع دمج ذوي االحتياجات الخاصة فى ي سلنر

، وللتحقق التعليم االبتدائ 

 من صحتها تم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة والجدول يوضح ذلك: 

ي  أساتذةواقع الصحة المدرسية من وجهة نظر  يوضح (03) رقم جدول
 التعليم االبتدائ 

أفراد  عدد 

 العينة

المتوسط  

ي   الحسائ 

االنحراف  

 المعياري
ي 
 درجة الحرية قيمة "ت" المتوسط الفرض 

مستوى 

 الداللة 

 دالة  72 4,155 90 16,422 97,99 73

 

ي بلغت03يتضح من خالل الجدول رقم )   أما قيمة االنحراف المعياري بلغت  97,99  ( أن قيمة المتوسط الحسائر

ي بالمتوسط  16,422 ي للمقياس البالغ  ، وعند مقارنة المتوسط الحسائر
ي أكير من  90الفرضى ، نرى أن المتوسط الحسائر

 
 
ى أنها دالة إحصائيا ي للمقياس، وبتطبيق اختبار "ت" لعينة واحدة تبير

  أساتذة وهذا يدل عىل أن اتجاهات    المتوسط الفرضى

ي المدارس العادية إيجابية
ي نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة فى

 .التعليم االبتدائ 

ي المدارس  رضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ومنه فإن  ومنه نرفض الف
واقع دمج ذوي االحتياجات الخاصة فى

ي  أساتذة العادية من وجهة نظر  ي إيجائر
 . التعليم االبتدائ 

ي    أساتذة ليه  إه النتيجة بدرجة الوعي الذي وصل  ويمكن تفسير هذ
ي ضل كثافة الدراسات النر

التعليم االبتداعي فى

ي بطرق ومناه
مدى أهمية    ساتذةج تعليم ذوي االحتياجات الخاصة وتوفر االدوات الالزمة لذلك، وكذلك إلدراك األ تعتنى

ى ودمجهم ضمن  العناية بهاذه الفئة الخاصة بمع هذا الدمج من فائدة  قرانهم وما يمكن أن يعود به  أية رفقائهم العاديير

بوية واالجتماعية. سواء وكذلك تحقيق األصة عىل حد الطفال العادين وذوي االحتياجات الخاعظيمة عىل األ   هداف الير

ي   إل وتتفق هذه النتائج مع أغلب الدراسات 
ى فى أظهرت إمكانية دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديير

ي وعباس 2018( ودراسة إسماعيل )2000صفوف موحدة عىل غرار دراسة صادق وصادق )
القريوئر (، ودراسة دراسة 

ال2009) أن  مقارنة  (  بوي  الير الدمج  نحو  أفضل  اتجاهاتهم  الخاصة كانت  االحتياجات  ذوي  مع  يعملون  الذين  ى  معلمير

ى الذين ال يعملون مع ذوي االحتياجات الخاصة.   المعلمير

  ( اللذان توصال 1999( و عبد الغفور )1996بينما تختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من عبد الجبار )

خرى  أوصيات  البرصية، واتجاهات سلبية نحو خصأو    يجابية نحو بعض الخصوصيات كاإلعاقة الحركيةإ  اتجاهاتإل  

(و دراسة مرصالي  2007)  Obengالسمعية، كما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أوبنجأو    االعاقة الذهنية
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( )2020وداودي  الرحيم  عبد  دراسة  وكذلك  اظهرت2021(  ذوي    (   حيث   دمج  ي 
فى ى  المعلمير لدي  سلبية  اتجاهات 

ي صفوف المدرسية. 
ى فى  االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديير

 

 الفرضية الثانية: 

ي المدارس العادية من وجهة نظر  
ي دمج ذوي االحتياجات الخاصة فى

ي   أساتذة تنص عىل وجود فروق فى
التعليم االبتدائ 

، تبعا لمتغير الجنس ى ى مستقلتير : ، وللتحقق من صحتها تم حساب اختبار "ت" لعينتير  والنتائج يوضحها الجدول التالي

ي اتجاهات األ ( يوضح الفروق بير  الجنسير  04الجدول رقم )
 
 نحو الدمج ساتذةف

ات  المؤشر

ات   المتغير

 

 ن
المتوسط  

ي   الحسائ 

االنحراف  

 المعياري
 قيمة "ت"

درجة  

 الحرية 
 الداللة 

 12,464 105,61 28 إناث

 دالة 71 3,341

 16,912 93,24 45 ذكور 

 

  3,341قيمة "ت" المحسوبة بلغت  أن  يتضح من خالل الجدول
 
ي  0,05عند مستوى  وهي دالة إحصائيا

، مما يعنى

ي المدارس العادية من وجهة نظر أنه 
ي دمج ذوي االحتياجات الخاصة فى

  أساتذةوجود فروق فى
 
ي تبعا

لمتغير   التعليم االبتدائ 

ي للذكور.  الجنس ي لإلناث أكير من المتوسط الحسائر  ولصالح األستاذات لكون المتوسط الحسائر

ي دمج ذوي االحتياجات  
ي تنص عىل وجود فروق فى

النر للدراسة  الثانية  الفرضية  ونستنتج من خالل ذلك تحقق 

ي المدارس العادية من وجهة نظر 
  أساتذة الخاصة فى

 
ي تبعا

 لمتغير الجنس التعليم االبتدائ 

نثوي عىل التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة واستعدادهم لذلك  فسير هذه النتيجة بقدرة الجنس األ كن توي

 
 
ن به من عاطفة األ لم  نظرا ى  طفال ذوي االحتياجات الخاصةل الترصفات غير االعتيادية من األ مومة والقدرة عىل تحما يتمير

ي أظهرت1996) العبد الجبار وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة
 والمعلمات أكي   المديرات أن اتجاهات النتائج ( النر

، وكذلك دراسة جمعيان والشهري المديرين اتجاهات من إيجابية ى )2013) والمعلمير ي
( ودراسة 2015( ودراسة الحبسر

 (. 2018إسماعيل )

ة وهو ما يعطي أهمية بالغة1999) وتختلف مع نتائج دراسة عبد الغفور ط الخير ي  إل    ( عىل رسر
ى فى تكوين المدرسير

ي توصلت 2015مجال التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة، وتختلف كذلك مع نتائج دراسة العمري وعويس )
إل    ( النر

ى االناث والذكور. 114:2016اتجاهات ايجابية لصلح الذكور ودراسة السويطي )  ( حيث لم تظهر داللة للفروق بير
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احات:   االقير

ي ضوء ما أسفرت عنه 
: فى ح الباحث ما يىلي  الدراسة الحالية من نتائج يقير

ي مجال التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.  -
ى فى ورة االهتمام بتكوين المدرسير  رصى

ي الوسط المدرسي حول دمج   -
كاء  إذوي االحتياجات الخاصة ومن خالل  عقد ندوات وملتقيات علمية فى اك جميع الشر رسر

بية.  ي قطاع الير
ى فى  الفعلير

ورة - اتيجيات توعوية لألولياء  رصى حول كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة أثناء دمجهم مع    ساتذة واأل  اتباع اسير

 . ى  التالميذ العاديير

لأل  - تدريبية  دورات  واألطفال    ساتذة عقد  الخاصة  االحتياجات  ذوي  فئة  يخدم  بما  التعليمية  امج  الير تكيف  حول كيفية 

 . ى  العاديير
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