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Abstract 

 

The efforts made in the State of Qatar in the field of education have paid attention to students with 

learning difficulties by integrating these students in schools with ordinary students; to treat them 

to develop self-confidence and a sense of stability and security. Necessary care and services for 

students with learning difficulties were provided in a regular classroom environment in the 

traditional school. This approach has been adopted to deal with students with learning difficulties 

in all its schools; To be a radical solution to the various problems faced by these students. Indeed, 

this new procedure requires continuous evaluation and taking the opinions of those involved in the 

educational process to determine the pros and cons of this procedure. 

Therefore, the main objective of this research is to examine teachers’ opinions and attitudes 

towards integrating these students into Qatari schools, to explore the integration impact from the 

point of view of the most important official in the educational process, namely the teacher, who is 

considered a significant and influential factor in the success of this integration. The researchers 

collected these opinions, analyzed them, and evaluated them in the light of teachers' attitudes. This 

study reports a meta-analysis of teachers’ opinions toward the integration policy through its 

theoretical framework.  

Keywords: Meta-analysis study؛ attitude؛ inclusion؛ special needs. 

 

 امللخص 
دفعت اجلهود ا املبذولة يف دولة قطر يف جمال التعليم إىل االهتمام ابلطلبة ذوي صعوابت التعلم، من خالل دمج هؤالء الطلبة  
الرعاية   بتقد مي  الدولة  الثقة أبنفسهم والشعور ابالستقرار واألمان. وقد قامت  لتنمية  العاديني؛ هبدف عالجهم  الطلبة                                                                                                                     يف املدارس مع 

وهي بيئة الفصل الدراسي العادي يف املدرسة العادية؛ وقد   العزل، لذوي صعوابت التعلم من الطلبة يف بيئة بعيدة عن    واخلدمات الالزمة
                                                  من أجل أن يكون حال  جذراي للمشكالت املختلفة اليت يعاين    مدارسها؛تبنت دولة قطر هذا التعامل مع طلبة صعوابت التعلم يف كافة  

د أن هذا اإلجراء اجلديد، حيتاج إىل تقييم مستمر وأخذ آراء املنخرطني يف العملية التعليمية للوقوف على  منها هؤالء الطلبة. ومن املؤك
 سلبيات وإجيابيات هذا اإلجراء. 
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وهلذا صار اهلدف الرئيسي هلذا البحث هو: حتليل آراء املعلمني واجتاهاهتم حنو دمج هؤالء الطلبة يف املدراس القطرية، من أجل معرفة  
                                                                                                                      يات وإجيابيات هذا الدمج من وجهة نظر أهم مسؤول يف العملية التعليمية، أال وهو املعلم، والذي يعد عامال  مؤثرا  ورئيسا  يف جناح  سلب

عدة دراسات خمتلفة وحتليلها وتقييمها يف ضوء اجتاهات املعلمني.  وقد اقتضت    اآلراء من هذا الدمج. وقد قام الباحثون جبمع هذه  
                                                                                                     حث أن ي عاجل ابملنهج الوصفي من خالل إطاره النظري؛ لعرض الدراسات واألدبيات املتعلقة به، مث حتليل آراء املعلمني  طبيعة هذا الب

 عينة الدراسة والتعليق عليها. 
   التعلم. االجتاه؛ الدمج؛ صعوابت؛ البعديالتحليل  الكلمات املفتاحية:

 

 

 .املقدمة 1
                                                  واجتماعية، ونظرا  لزايدة أعداد الطلبة الذين يعانون تعد صعوابت التعلم من املشكالت الرتبوية ذات أبعاد نفسية وتربوية     

من صعوابت التعلم نتيجة عدم قدرهتم على التحصيل الدراسي مما جعلهم ال يندجمون مع الفصول الدراسية العادية واملناهج 
تعلم النطق والكالم. وعلى الدراسية؛ فالبعض منهم يواجه صعوبة يف استخدام اللغة، أو القيام ابلعمليات احلسابية أو التأخر يف  

الرغم من ذلك أن الطلبة الذين يعانون من صعوابت التعلم ال يصنفون ضمن فئات الطلبة املعاقني، ولكنهم حيتاجون إىل فصول 
 خاصة من أجل إكساهبم املهارات الدراسية.

                                                                                                                   وانطالقا  من مبدأ تكافؤ الفرص ، أصبح ضروراي  على  املدارس تنمية املهارات اللغوية جلميع الطلبة لفهم حمتوايت املواد الدراسية   
منائية   تعلم  من صعوابت  يعاىن  التعلم  ذو صعوابت  .والطالب  التعلم  ذوى صعوابت  من   ،  Developmental األخرى 

learning disability  وتشمل  قدرات العقلية والعمليات املسؤولة عن توافقه الدراسي و الشخصي واالجتماعي ،تتعلق بنمو ال
 Academic                                                                                            صعوابت :االنتباه، واإلدراك ، والتفكري، وحل املشكالت، كما يعاىن هذا التلميذ أيضا  من صعوابت أكادميية  

learning disability: تعلم  صعوابت  وتشمل  القراءة  ( القراءة ،  واخلط ( ،والكتابةDyslexia)عسر  الكتابة  عسر 
Dysgraphia  (   صعوابت احلساب( واحلساب،Dyscalculia  وصعوابت اهلجاء ، )Dysorthographly    وأتخر قرائي،

 .  Retardation primary readingأوىل  
(Havez, 2000)( sayed, 2000)-(Al )   (Martin & Others, 2001).   النظرايت املفسرة ملفهوم ولقد تعددت 

صعوابت التعلم ، فلقد مت تناول املفهوم من عدة زوااي حبسب ما تتبناه كل فئة من العلماء واملفسرين ؛ فليس هناك اتفاق حول 
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ويعتقد آخرون أن السبب  ، "لصعوابت التعلم ؛ فالبعض أرجعها إىل عوامل فسيولوجية " خلل أو إصابة املخ األسباب الفعلية
 احلركي، أما الفئة الثالثة من العلماء واملفسرين فريجعون السبب إىل  -اإلدراكي  يعود إىل اضطراابت نريولوجية املنشأ يف اجملال

تنظيم املعلومات وكيفية معاجلتها ؛ حيث يعتربون الواجبات واملهام التعليمية املقدمة املالئمة يف    االسرتاتيجيات املستخدمة غري 
 هلؤالء الطلبة  تفوق مستوايت نضجهم وقدراهتم العقلية وال تتفق مع أسلوهبم يف التعلم . 

مل على إجياد احللول املبكرة إن زايدة أعداد الطلبة الذين يعانون من صعوابت التعلم دفع الكثري من االهتمام بتلك املشكلة والع
لتلك احلاالت ؛ هبدف عالجهم لتنمية الثقة بنفسهم والشعور ابالستقرار واألمان, وكان دمج الطلبة  الذين يعانون من صعوابت 

لتعلم التعلم يف املدارس أحد اخلطوات اليت أخذهتا دولة قطر يف اآلونة األخرية، وأصبح هناك تغيري يف النظرة إىل ذوي صعوابت ا
                                                                                                        على املستوى الشعيب من جهة ،  وعلى مستوى صناع القرار من جهة أخرى ،  حيث بدأت الدولة تقد  م الرعاية واخلدمات 

ومن هنا  الالزمة لذوي صعوابت التعلم من الطلبة يف بيئة بعيدة عن العزل وهى بيئة الفصل الدراسي العادي يف املدرسة العادية.
، راء واجتاهات املعلمني حنو سياسة دمج ذوي صعوابت التعلم يف املدارس القطريةآ  لكشف عنجاء اهتمام هذا البحث يف ا

حيث يكشف هذا البحث عن االستفادة من هذا الدمج يف عالج مشكالت هؤالء الطلبة األكادميية اليت يعانون منها، ولعل 
 يف مهارات األداء اللغوي. أبرز هذه املشكالت األكادميية هي ضعفهم الواضح  

ت التعلم يف املدارس القطرية الباحثني أن تطبيق نظام دمج الطلبة من ذوي صعواب   هو إحساسأسباب اختيار املوضوع  
حيث الحظ   عمل الباحثني يف املؤسسات التعليمية القطرية                                                       حيتاج إىل تقييم وإعادة نظر، وقد تبني هذا واقعيا  من خالل  

الباحثون أن بعد تطبيق نظام دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعلم يف املدراس القطرية لتعليم، آن األوان لتقييم هذا الدمج 
على حل مشكالت هؤالء الطلبة، وخباصة من وجهة نظر املعلمني، أصحاب القدر األكرب من جناح هذا الدمج من وأثره  

 عدمه. 

هذا   االستطالعية: الدراسة   خالل  من  تبني  وقد  قطر،  بدولة  املدارس  بعض  يف  الدمج  هذا  بتقصي  الباحثون  قام 
ثري من املتعاملني مع هذا الدمج موافقون على تطبيقه، ولكن االستطالع أن هذا الدمج مازال حيتاج إىل بعض التعديالت، وك

هناك آراء أخرى أشارت إىل بعض التوجيهات اليت تؤكد على جناح هذا الدمج بصورة أفضل، وبطريقة تضمن تكافؤ الفرص 
                                        يف خمرجات التعل م يف ضوء تطبيق هذا الدمج. 
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 مشكلة البحث:  .2   
م واخلاص بتشكيل جلنة عليا لإلشراف على مشروع الدمج االكادميي 2004( بدولة قطر عام  6بعد إصدار القرار وزاري رقم ) 

لصعوابت التعلم ، وقد مت توفري الربامج واخلدمات التعليمية للطلبة من ذوي صعوابت التعلم من خالل برامج خاصة أطلق عليها 
                                                                                     بدوره يقوم بتهيئة البيئة احملفزة تربواي  وأتهيليا  من أجل دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعلم برامج الدمج الرتبوي الشامل الذي  

، ونشر الوعى اجملتمعي أبمهية هذا الدمج األكادميي للطلبة من ذوي صعوابت التعلم ،  وآاثره اإلجيابية املختلفة، إىل جانب إجياد 
املتضمنة يف عملية الدمج ، مما اختذ الربانمج شكل دمج الطلبة من ذوي نظام موضوعي من أجل تقييم ومتابعة كل العناصر  

تقييم   التعلم يف الفصول املدرسية العادية مع توفري اإلجراءات واخلدمات الالزمة، كما ورد يف تقرير دولة قطر حول  صعوابت 
ها عاتق تنفيذ برانمج الدمج الرتبوي الشامل يف أن املعلمني ميثلون حجر الزاوية اليت يقع عليومبا منتصف العقد للتعليم للجميع.  

الفصول الدراسية بدولة قطر، وكذلك يقومون بتقدمي كافة اإلجراءات واملمارسات الالزمة من إجناح هذا الربانمج وحتقيق أهدافه، 
لوجدانية والسلوكية، وهي هلذا صار من الضروري رصد آرائهم واجتاهاهتم حنو هذا الربانمج وعلى كافة األبعاد سواء املعرفية وا

                                                                                                        اجلوانب اليت أقرهتا األدبيات الرتبوية يف جمال الدمج وا طلق عليها اسم " مكوانت االجتاه" حنو الدمج، وهذا ما سوف يكشف 
 عنه هذا البحث. 

 هدف البحث:   . 3      
لم يف املدارس القطرية، والتعرف رصد آراء املعلمني واجتاهاهتم حنو سياسة دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعيهدف البحث اىل  

على أهداف التحليل البعدي وكيفية االستفادة منه يف تقييم برانمج الدمج، الوقوف على إجيابيات وسلبيات هذا الدمج، وحماولة 
 عالج جوانب الضعف فيه.

 امام األهداف املرجوة طرحنا تساؤالت جهرية لإلجابة عليها أسئلة البحث:  
 ما آراء املعلمني حنو سياسة دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعلم داخل املدارس؟  .1
 ما اجتاهات املعلمني حنو سياسة دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعلم داخل املدارس؟  .2
 قها على الدمج يف املدارس القطرية؟ما نتيجة التحليل البعدي هلذه اآلراء السابقة وتطبي .3
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                        يفيد هذا البحث كال  من: أمهية البحث:  .4
 وسيلة انجعة للتعامل مع نظام الدمج بصورة علمية.حيث يقدم    القائمني على برامج الدمج الرتبوي يف دولة قطر:-
 التعامل مع الطلبة من ذوي صعوابت التعلم.  : حيث يسهم يف الرقى مبستوى مهاراتلطالبا-
 حيث يساعد املعلم علي وضع خطة يف التعامل مع الطلبة من ذوي صعوابت التعلم.املعلم:  -

احمللية؛    فقدالباحثني:  -   الدراسات  املوجودة يف  الفجوة  البحث  هذا  البعدي يف سياسات يسد  التحليل  إعداد  يف 
 وجماالت أخرى خمتلفة. 

  البحث:منهج  .  5
: وذلك يف إطاره النظري؛ الوصفيعاجل ابملنهج     ُ  طبيعة هذا البحث وحتقيق األغراض املستهدف منه أن ياقتضت  

التحليل البعدي آلراء املعلمني واجتاهاهتم حنو سياسات لعرض ومناقشة الدراسات واألدبيات املتعلقة به، واشتقاق  
                                             تفسري النتائج، وأخريا  وضع التوصيات واملقرتحات. مث حتليل و  برانمج الدمج داخل املدارس العادية،

 حمددات البحث: . 6   
 احلدود البشرية: معلمو املدارس. •
 احلدود املكانية: دراسات وحبوث يف البالد العربية حول آراء املعلمني حنو سياسة الدمج.  •
من خالل حتليل نتائج الدراسات   الدمج احلدود املوضوعية: التحليل البعدي آلراء املعلمني واجتاهاهتم حنو سياسة   •

 . السابقة واليت أشارت آلراء املعلمني واجتاهاهتم حنو سياسة دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعلم يف املدارس
 م. 2020م، حىت  2010احلدود الزمانية: قواعد البياانت لألحباث اليت مت نشرها من سنة   •

 اخلطوات التالية: هذا البحث وفق  سار   إجراءات البحث: 
النظري:  - السابقة، واألإعداد اإلطار  البحوث والدراسات  النظري يدباالطالع على  املرتبطة ابإلطار  ات 

 التحليل البعدي(   –سياسة الدمج  –آراء املعلمني واجتاهاهتمللبحث، وذات الصلة ابلعناصر اآلتية :)
 مصطلحات البحث: .  6

أبهنا: " أتخر أو تعطل واضطراب النمو يف واحدة أو أكثر من عمليات التحدث "  Kirk"  عرفهاالتعلم:  صعوابت  .  1.6
والتخاطب أو اللغة أو القراءة أو احلساب أو مادة دراسية، ينتج عن إعاقة نفسية تنشأ عن واحد على األقل من هذين 
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التعلم يف الواقع عن   العاملني ومها اختالل األداء الوظيفي للمخ، واالضطراابت السلوكية أو االنفعالية وال  تنتج صعوابت 
 (Ismail, 2017) التخلف العقلي، أو اإلعاقة احلسية، أو العوامل التعليمية، أو الثقافية، أو التدريسية".

ل وظيفي " أبهنا " اضطراب انتج عن أسباب فسيولوجية وظيفية عن اإلنسان، وقد تكون انجتة عن خلLearnerوعرفها"  
يف الدماغ واألعصاب، ويؤثر االضطراب على قدرات اإلنسان العقلية، حبيث تؤثر على حتصيله الدراسي يف جمال مهارات 

 .(Bin Abdulla, 2001) القراءة والكتابة والتهجئة واملهارات العددية" 
جمموعة متعددة من االضطراابت اليت تظهر يف صورة صعوابت هي:  يف هذا البحث  لصعبات التعلم  تعرف إجرائي  اما ال

واضحة يف اكتساب واستخدام السماع، والكالم، القراءة، الكتابة، التفكري، احلساب، واملهارات االجتماعية، وتنشأ تلك 
 االضطراابت لدى الفرد، وترجع إىل االختالف الوظيفي للجهاز العصيب. 

رف أبنه: مشاركة اجلميع ضمن بيئة تربوية داعمة تشتمل على خدمات تربوية مناسبة، وعلى أشكال خمتلفة    ع    الدمج:.2.6
من الدعم االجتماعي، ونالحظ يف هذا التعريف أنه مت الرتكيز على ضرورة توفري بيئة داعمة من اجل حتقيق الدمج الكامل 

    (Mansour & Awad, 2012)ببعديه االجتماعي والرتبوي.  
األطفال العاديني وذوي االحتياجات اخلاصة يف بيئة صفية داعمة واحدة وتلبية احتياجات اجلميع   وعرف أبنه: عملية مشاركة 

 Suleiman, 2017)-(Al.االجتماعية والرتبوية مبا يتالءم مع إمكاانهتم وقدراهتم.  

                                           اإلعاقات جنبا  إىل جنب مع أقراهنم غري املعاقني يف هو تعليم الطلبة من ذوي                                    ويعرف إجرائيا  يف هذا البحث أبنه: 
املدارس القطرية اليت كانوا سيلتحقون هبا لوال إعاقتهم، على أن يبقوا فيها طوال العام الدراسي، ويتوىل اإلشراف عليهم معلم  

اجاهتم الفردية، ومبعىن آخر يعين ابملدرسة يوفر هلم بيئة تعليمية مناسبة يف الصفوف الدراسية، واتباع طرق التدريس املالئمة حل
إاتحة الفرصة للطلبة من ذوي اإلعاقات االخنراط يف التعليم العام القطري كإجراء يؤكد مبدأ تكافؤ الفرص يف التعليم، ويهدف 

 إىل تلبية وإشباع حاجاهتم الرتبوية اخلاصة يف إطار املدرسة العادية. 
م"، أبنه   تطبيق إلجراءات إحصائية من أجل جتميع النتائج اإلمربيقية 2000عرفه" السيد عبد الدامي   التحليل البعدي:.3.6

من البحوث الفردية، لتكامل تلك النتائج وتوليفها، كما ميكن تطبيق ذلك يف العديد من اجملاالت كالعلوم الطبية، والسلوكية، 
 واالجتماعية. 
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                                              حكما  على دراسة ما بناء على نوعيتها فحسب، بل  م"، أبنه: أسلوب إحصائي ال تصدر  2004كما عرفه " كمال زيتون 
يكون هناك تقدير كمي لنتائج كل دراسة على حدة مع تصنيف اخلصائص لكل دراسة للوصول إىل نتائج عامة من خالل 

 (Abdula Rahman, 2019)جتميع تلك التقديرات الكمية.  
تطبيق إلجراءات إحصائية من أجل جتميع النتائج اإلمربيقية   : هويف هذا البحث  للتحليل البعدي    جرائياإل  نا فيعر ت  أما

التعلم يف  املعلمني واجتاهاهتم حنو سياسة دمج ذوي صعوابت  البحث واخلاصة آبراء  تبناها هذا  اليت  الفردية  البحوث  من 
 املدارس العادية.

ري إىل وضع رؤية فكرية شاملة للمتغري املستقل والتابع ملوضوع البحث،  يهدف هذا اإلطار النظ  اإلطار النظري للبحث:-
 وهلذا، فقد تضمن هذا اإلطار ما يلي: 

 
 

 املبحث األول: االجتاه مكوانته وأنواعه العوامل املؤثرة فيه. - 
 مكوانت االجتاه: يتكون االجتاه من املكوانت اآلتية:   -أ

 املتمثل يف احلقائق واملعلومات املوضوعية، واملتوفرة لدى الفرد عن موضوع االجتاه.   املكون املعريف:-
: املتمثل يف مشاعر الكراهية واحلب اليت يوجهها الفرد حنو موضوع االجتاه، ويتعلق بتكوينه العاطفي، وقد حيب املكون العاطفي-

والعكس صحيح إذا كان ال حيب موضوع ما ينفر منه، كما الشخص موضوع ما فيتجه حنوه، ويستجيب له على النحو اإلجيايب،  
 ميكن التعرف على شدة تلك املشاعر من خالل حتديد موقع الفرد بني طريف االجتاه املتطرفني.

: املتمثل يف االستجابة العملية حنو االجتاه بطريقة ما، فاالجتاهات تعمل كموجهات لسلوك الفرد، حبيث تدفعه املكون السلوكي-
العمل على حنو سليب حينما ميتلك الفرد اجتاهات سلبية حنو موضوع االجتاه، وللعمل على حنو إجيايب حينما ميتلك اجتاهات إىل  

 (Al-Qhtani, 2018)إجيابية حنو موضوع االجتاه.  
 : تتعدد أنواع االجتاهات إىل العناصر التالية:أنواع االجتاهات   -ب
: وهي االجتاهات العامة اليت تركز على موضوعات عامة هتم اجملتمع أبسره، واجتاهات نوعية تركز على موضوعات العمومية-

 ذات طبيعة حمددة وختص فئة معينة من األفراد.
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اجتاهاته : وهي تتمثل يف االجتاهات اإلجيابية اليت تنشأ حول موضوع بيئي، وحتصل على أتييد الشخص وموافقته و اإلجيابية-
 السلبية، وهي اليت تنشأ حول موضوع معني وال يؤيدها الشخص ويرفضها. 

وهي متثل االجتاهات اليت تظل اثبتة لدى معتنقيها ويصعب تغيريها، كاالجتاهات اليت تنشأ حول املعتقدات الدينية،    املرونة: -
                                         تكون جزءا  من قيم الفرد، كما ميكن أن تتغري                                                                    وهي اجتاهات من السهل تغيريها، وغالبا  ما تكون حول موضوعات سطحية وال

 Qhtani, 2018)-(Alحتت أتثري النمو اخلربايت أو املعريف للفرد.  

 العوامل املؤثرة يف تكوين االجتاهات: تتمثل تلك العوامل يف: -ج
الواقع عملية غري منفصلة عن عملية التنشئة     االجتماعية، تعد عملية أتثري األسرة على اجتاهات الشخص يف  األسرة:    -      

                                                                                                     نظرا  ألن الطفل يتعلم جمموعة من االجتاهات املشاهبة الجتاهات األم واألب، وابألخص االجتاهات السياسية، لذلك تعد عملية 
 طفل. التنشئة االجتماعية اليت يتعرض هلا األطفال داخل أسرته مؤثرة إىل حد كبري يف اجتاهات ال

                                                                                        تؤدي املدرسة دورا  كبريا  يف تكوين االجتاهات لدى املتعلمني، وذلك من خالل تفاعلهم مع املعلمني، كما   املدرسة: -
يعترب األقران يف املدرسة من أهم جمموعة مرجعية لألطفال، عالوة على أهنم العناصر االجتماعية اليت يبدأ الطفل االتصال 

 هبا والتفاعل معها بصور خمتلفة. 
                                                                                               لكل جمتمع ثقافته اخلاصة اليت تكون عاداته وتقاليده، واليت من شأهنا تكو  ن اجتاهات أفراده، وذلك من خالل   اجملتمع: -

 مؤسساته املتنوعة والوسائل: كالنادي، واملدرسة واجلمعيات األهلية، وغريها من املؤسسات اليت يكتسب 
                                                                                                      من خالهلا األفراد اجتاهاهتم املتنوعة عرب عملية التنشئة االجتماعية، ابإلضافة إىل وسائل األعالم اليت تلعب دورا  مهما  
يف تكوين االجتاهات من خالل ما تبثه من حقائق ومعلومات يف موضوعات حياتية متنوعة. واجلدير ابلذكر هنا أن 

 (Ismail, 2017)ن التدرجيي لالجتاهات لدى الطفل.  الفئات الثالثة جمتمعة متفاعلة يف التكوي
يقدم هذا البحث آراء املعلمني واجتاهاهتم حنو تطبيق سياسة دمج ذوي صعوابت التعلم يف املدارس،                   واستنادا  ملا سبق  

والعوامل املؤثرة فيه إىل اكتشاف اجتاه هؤالء وسعى الباحثون من خالل العرض السابق عن االجتاه ومكوانته وأنواعه  
 املعلمني حول تلك السياسة والعوامل اليت تقف وراء تلك اآلراء سواء ابلرفض أو اإلجياب حنو تطبيق تلك السياسة. 
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 املبحث الثاين: الدراسات السابقة اليت تبناها البحث.  -                                         
 ل من: اتفقت دراسة ك -
 (Alghazo E. , 2000)و ، (Leyser & Tappendorf, 2001)  ، و(Beyer, 2002) ،(Alghazo 

& Gaad, 2004)و ، (Abdela Hamid, 2009)  و(Ghafoor , 2016) ،(Awad A. , 2002)  على
 أن اجتاهات املعلمني كانت سلبية حنو دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعلم يف الصفوف العادية. 

 (Koay & Others, 2006) ، (Khalidi, 2003 ) و  (Awad A. , 2002): دراسةبينما جاءت كل من  

 ,Qubbss) و(Al-Suwaiti, 2010.)،  (Abdela Hamid, 2009)و (Cheuk & Hatch, 2007) و 

وقد اتفقت مجيعها على أن اجتاهات معلمي الرتبية ،  (Amira, 2017)و  (Al-Riba'a, , 2017) ، و(2011
اخلاصة جاءت إجيابية حنو دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعلم يف الصفوف العادية ، حيث أسفرت نتائجها أن 

معلمي الرتبية اخلاصة كانوا أكثر موافقة من معلمي الفصول العادية حنو تطبيق سياسة دمج الطلبة من ذوي صعوابت 
الفصول العادية ، مما يدل على االجتاه اإلجيايب من معلمي الرتبية اخلاصة حنو سياسة دمج ذوي صعوابت   التعلم يف 

بتطبيق مقياس الجتاهات املعلمني حنو   (Abdela Hamid, 2009)التعلم يف الفصول العادية. وقد قامت دراسة  
 لصفوف العادية، وقد جاءت النتائج على النحو التايل: سياسة الدمج لذوي صعوابت التعلم يف ا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات معلمي املدارس االبتدائية اليت تطبق عملية الدمج حنو -
 برانمج الدمج، ومعلمي املدارس االبتدائية اليت ال تطبق عملية الدمج. 

وسطي درجات معلمي املدارس االبتدائية اليت مل تنفذ عملية الدمج، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مت-
 ومعلمي املدارس املتوسطة اليت مل تنفذ عملية الدمج. 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات معلمي املدارس املتوسطة اليت تنفذ عملية الدمج، -
 . ومعلمي املدارس املتوسطة اليت ال تطبق عملية الدمج

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات معلمني املدارس االبتدائية اليت تطبق عملية الدمج ومعلمي -
 املدارس املتوسطة اليت هبا دمج لصاحل معلمني املدارس االبتدائية.

من: دراسات كل   & Alghazo)  ،  (Khalidi, 2003 )و    (Leyser & Tappendorf, 2001)  و أما 

Gaad, 2004)    ،و ، (Koay & Others, 2006)    و(Cheuk & Hatch, 2007)    و ،(Ghafoor , 
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وقد توصلت هذه الدراسات مجيعها إىل أن ذوي   (Amira, 2017)،   (Al-Riba'a, , 2017)و " و "   (2016
 بينما جاءت دراسة كل من:   ة األقل.لدمج من ذوي سنوات اخلرب                                          اخلربة يف التدريس كانوا أكثر تقبال  لسياسة ا

(.Al-Suwaiti, 2010) ، و (Eshkenani, 2011) و ، (Woodcock, 2013) فقد توصلت إىل عدم وجود
 فروق تعزى إىل سنوات خربة املعلمني يف التدريس. 

تفاوت اجتاهات املعلمني حنو سياسة دمج ذوي صعوابت التعلم يف الصفوف العادية، بني اجتاه سليب   يتضح مما سبق-
حنو الدمج، وبني اجتاه إجيايب، ومبا أن املعلم هو عصب العملية التعليمة، لذا رأى الباحثون أن حتليل اجتاهات معلمي 

حىت يستطيع القائمون على برامج الدمج الرتبوي يف دولة قطر معرفة   املدارس حنو سياسة الدمج أمر يف غاية األمهية؛
األسباب احلقيقية وراء االجتاه السليب للمعلمني حنو سياسة الدمج ؛ من أجل صياغة برامج التدخل الالزمة لزايدة إجيابية 

العادية ؛ هبدف هتيئة   اجتاهات املعلمني أو تعديلها حول عملية دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعلم  يف الصفوف
                                                                                                  البيئة احملفزة تربواي  للدمج املؤثر والفع ال ، و إلجراء تعديالت من شأهنا تطور من سياسة الدمج يف املستقبل. 

 
 

 املبحث الثالث: التحليل البعدي للدراسات السابقة.   - 
 : وهو                                                                                                   ذكران سابقا  يف املصطلحات اخلاصة هبذا البحث عدة تعريفات للتحليل البعدي، وانتهينا منها إىل تعريف إجرائي،  

تطبيق إلجراءات إحصائية من أجل جتميع النتائج اإلمربيقية من البحوث الفردية اليت تبناها هذا البحث واخلاصة آبراء املعلمني 
                                 صعوابت التعل م يف املدارس العادية. واجتاهاهتم حنو سياسة دمج ذوي  

 وللتحليل البعدي خصائص متعددة منها أنه: -
                                                                                         يلخ  ص نتائج العديد من الدراسات التجريبية، وابألخص املختلفة يف نتائجها فهو حتليل إحصائي كمي.   -      

 جييب عن السؤال البحثي بشكل واضح دون متييز أو حماابة. -
 لي الستخراج املعلومات من عدد كبري من البياانت.                              يستخدم طرقا  إحصائية بشكل عم -
 يعتمد على جودة الدراسات األولية اليت يتم توليفها وجتميعها. -
                                                                                                     يطب  ق على البحوث التجريبية فقط؛ لذلك ينبغي عدم اخللط بني البحوث النظرية والتجريبية يف حتليل بعدي واحد.  -
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ال الرتبوي، وبذلك بتحويل ملخصات البحوث إىل تطبيقات تربوية                                              يقد  م التحليل معلومات حقيقية لكل سؤال عن اجمل -
 موثوق هبا وذات مصداقية. 

                                                                                                           يعد مدخال  إحصائيا  يعتمد على حساب الدرجات املعيارية لقوة األثر أو درجة االرتباط بني املتغريات اليت ميكن أن تكون بني  -
 (Tuckman, 1994)الدراسات األولية.  

 أهداف التحليل البعدي: -
متمثلة   (Leandro, 2005)   (Borenstein & Others, 2011) & للتحليل البعدي أهداف ذكرها كل من  

 يف اآليت: 
وتلخيصها، الذي بدوره يساعد على االستفادة تقليل كمية البياانت اليت جتمع من خالل جتميعها من مصادر متنوعة   -

 من نتائج الدراسات والبحوث.
زايدة القوة اإلحصائية للمقارانت بني نتائج البحوث والدراسات املتنوعة، وذلك من خالل مراجعة النتائج بطريقة منهجية  -

 والتحقق منها. 
 إمكانية التنبؤ أبثر املعاجلة إذا استخدمت فيما بعد.  -
النتائج املتناقضة للدراسة املتنوعة واالستفادة من تلك النتائج بطريقة ذات معىن من خالل توليفها ومقارنتها وإصدار دمج   -

 حكم بشأهنا. 
 كشف العالقة بني املتغريات البحثية بطريقة دقيقة. -
 حتليل االجتاهات البحثية اليت تتبناها الدراسات األولية. -
                                                                              لصانعي القرارات التعليمية من خالل حجم األثر بدال  من االعتماد على الداللة اإلحصائية يساعد على تقدمي توصيات   -

 للدراسات الفردية. 
 اإلجابة عن كافة األسئلة البحثية بشكل أكثر دقة. -

استخدم الباحثون هذا املنهج البحثي يف التحليل البعدي ، من خالل حتديد جمال الرتكيز ومعايري                     وبناء  على ما سبق 
االختيار: وذلك من خالل حتديد موضوع الدراسة اليت تناولت آراء املعلمني واجتاهاهتم حنو سياسة دمج الطلبة من ذوي 
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                                                                                                      االحتياجات اخلاصة بصفة عامة ، وذوي صعوابت التعل م بصفة خاصة يف املدارس ، ويف كافة املراحل التعليمية ، يف ضوء  
مني واجتاهاهتم حنو سياسة دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعلم يف املدارس العادية اختيار الدراسات اليت تناولت آراء املعل 

،  وقد مت اختيار تلك الدراسات من مراجع متعددة ، منها : أحباث الدورايت وأحباث املؤمترات والرسائل العلمية والبحوث 
يف كل دراسة من الدراسات اليت مت جتميعا،   قام الباحثون بتحديد جمموعة من اخلطوات  د التجميعية. وقاملنشورة والكتب  

 - عدد أفراد العينة  - منهج الدراسة  -التعريفات اإلجرائية ملتغريات لدراسة   - اليت استخدمت  حيث يتم حتديد: القياسات 
ة النتائج اليت مت الوصول اليها، مث جدول -التحليالت اإلحصائية املستخدمة  - املكان الذي أجريت فيه الدراسة -أعمارهم 

                                                                                                          البياانت وتبويبها وفقا  للمتغريات، وأخريا  القيام حبساب متوسط حجم األثر عرب هذه الدراسات. وهذا وقد مت الرتكيز على 
املدارس من عام  التعلم يف  الطلبة من ذوي صعوابت  املعلمني واجتاهاهتم حنو سياسة دمج  تناولت آراء  اليت  الدراسات 

 م. 2020م حىت  2010
 
 

 جراءات البحث: املبحث الرابع: إ-
 حتديد موضوع البحث:  -1

متثلت هذه اخلطوة يف حتديد موضع هذا البحث، إال وهو " آراء املعلمني واجتاهاهتم حنو سياسة دمج ذوي صعوابت التعلم  
 يف املدارس العادية". 

يف وحدة جتميع البحوث والدراسات السابقة ذات عالقة ابملوضوع، وهي متثل عينة الدراسة وخصائصها املتمثلة   -2
 البحث:

                                                                                                         مت جتميع البحوث والدراسات السابقة اليت تناولت آراء املعلمني واجتاهاهتم حنو سياسة دمج ذوي صعوابت التعل م يف املدارس، 
وذلك يف ضوء معايري تضمني الدراسات، واليت استندت إليها عملية البحث، واالختيار من أجل حتقيق أكرب قدر يف البعد 

 ثلت تلك املعايري يف اختيار دراسات: عن التحيز، وقد مت
                                                                      تناولت اجتاهات معلمي الرتبية اخلاصة حنو دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعل م.  -
                                                                     تناولت تصورا  مقرتحا  لتطوير نظام دمج األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة.  -
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 . 2020-2010منشورة يف الفرتة الزمنية بني   -
 ومطبقة على عينات اجملتمع العريب. منشورة ابللغة العربية   -
دورايت  -  " متنوعة  وأجنبية  عربية  نشر  مصادر  املاجستري   - من  ورسائل  الرتبوية،  واجملالت  ابملؤمترات  منشورة  حبوث 

 والدكتوراه". 
  .                                                       تناولت كل أشكال تعلم الدمج للطلبة من ذوي صعوابت التعل م -

 بداية من رايض األطفال إىل مرحلة التعليم اجلامعي. طبقت موضوع البحث على عينات من املراحل التعليمية   -
متوسط درجات  -عدد أفراد العينة   - االحنراف املعياري   - حتتوي البياانت الالزمة حلساب حجم األثر: املتوسط احلسايب -

 دد. حتليل التباين املتع  -حتليل التباين األحادي  -متوسط درجات اجملموعة الضابطة  - Tاختبار   -اجملموعة التجريبية
عرب شبكة األنرتنت، وذلك من خالل هبذا البحث  وقد مت االعتماد يف عملية جتميع الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة  

 عدد من قواعد بياانت وحمركات البحث يف اجملال الرتبوي، منها:
 Zoteroمتصفح البحث العلمي   -
- ttp://scholar.google.comhGoogle scholar:  

 search.mandumah.comدار املنظومة:   -
- ERIC 

 جملة الريموك.  -
 - التعليم املمزوج   -سياسة الدمج   -                                                                          وقد مت استخدام بعض الكلمات االفتتاحية عند البحث، واملتمثلة يف " التعل م املدمج  -

املختلط املدمج  - التعليم  املمزوج  - التعليم  تلك   - املختلط         التعل م    -                التعل م  يوضح  التايل  واجلدول  التعلم".  صعوابت 
 .الدراسات

 
 
 
 

http://scholar.google.com/
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 ( قائمة الدراسات املختارة يف هذا البحث 1جدول )
 الكاتب 

 

 السنة

 

 المعلمون

 

 الدولة

 

 حجم  نوع اإلعاقة

 العينة

 (Rawashda, 

2010) 

 معلم  300 االحتياجات الخاصة ذوي  السعودية معلمي الصف  2010

 ومعلمة. 

(.Al-Suwaiti, 

2010) 

 معلمي التعليم  2010

 العام 

 اإلعاقات البصرية  فلسطين 

 والحركية والسمعية

 والعقلية  

 من معلمي   110

 وإداري

 المرحلة االبتدائية

 

(Eshkenani, 2011) 2011  من معلمي ومديري  150 صعوبات التعلم  الكويت التعليم العام 

المدارس العام بالمراحل  

 المختلفة.

( Awad D. , 2011) 2011 من ذوي  مصر المدارس العادية 

 االحتياجات الخاصة 

 معلم ومعلمة  170

(Al-Ajami, 2012) 2012   مدارس التعليم العام

 وذوي  

 االحتياجات الخاصة 

 من  974 ذوي االحتياجات الخاصة  الكويت

 المديرين والمعلمين 

(Gomian & 

AlShari, 2013) 

 األردن و المدارس الحكومية 2013

 السعودية

 احتياجات من ذوي 

 تربوية الخاصة  

معلم ومعلمة من   150

المدارس السعودية، 

 معلم ومعلمة   150و

 من المدارس األردنية. 

(Abdullah, 2015) 2015 معلم ومعلمة  60                 المعاقين سمعيا   السودان مرحلة األساس 
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(Ghafoor , 2016) 2016  من ذوي  العراق المدارس األساسية 

 االحتياجات الخاصة 

 معلم ومعلمة   250

(Ismail, 2017) 2017  من ذوي اإلعاقات  مصر  التربية الخاصة 

 الحسية 

 معلم. 296

(Al-Riba'a, , 

2017) 

 من المعلمين   100 صعوبات تعلم  قطر  التربية الخاصة  2017

 والمعلمات في المدارس

 للمرحلة اإلعدادية

(Amira, 2017) 2017   من المدارس 

 المستقلة

 معلم ومعلمة.  300 ذوي صعوبات التعلم  قطر 

 

(Al-Qhtani, 2018) 

 

 

 

 

 من معلمي   145 ذوي اإلعاقات العقلية مصر التربية الخاصة  2018

 التربية الخاصة  

 

 مناقشة نتائج سؤال البحث: املتمثل يف: -3

 .                                                                                  ( آراء واجتاهات املعلمني واجتاهاهتم حنو سياسة دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعل م يف املدارس2جدول )
حجم  نوع اإلعاقة الدولة  المعلمون السنة  الكاتب 

 العينة

حجم 

 األثر

قياس 

 األثر

Al-Ajami, 

2012 

مدارس التعليم العام  2012

وذوي االحتياجات  

 الخاصة 

ذوي  الكويت 

االحتياجات  

 الخاصة 

 مرتفع  1.335 974

(Rawashda, 

2010) 

ذوي  من السعودية معلمي الصف 2010

االحتياجات  

 الخاصة 

 مرتفع  0.998 300

(Amira, 2017) 2017   المدارس من 

 المستقلة

ذوي  قطر

صعوبات  

 التعلم

 مرتفع  0.998 300
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(Ismail, 2017) 2017  ذوي  مصر التربية الخاصة من 

اإلعاقات 

 الحسية 

 مرتفع  0.970 296

(Ghafoor , 

2016) 

االحتياجات   السليمانية المدارس األساسية  2016

 الخاصة 

 مرتفع  0.937 250

( Awad D. , 

2011) 

ذوي  مصر المدارس العادية  2011 من 

االحتياجات  

 الخاصة 

 متوسط  0.794 170

(Eshkenani, 

2011) 

صعوبات   الكويت  التعليم العام 2011

 التعلم

 متوسط  0.780 150

(Gomian & 

Al-Shari, 2013 

األردن   المدارس الحكومية 2013

 والسعودية

ذوي  من 

احتياجات  

تربوية  

 الخاصة 

 متوسط  0.780 150

(Al-Qhtani, 

2018) 

ذوي  مصر التربية الخاصة  2018

اإلعاقات 

 العقلية

 متوسط  0.776 145

(.Al-Suwaiti, 

2010) 

 -فلسطين معلمي التعليم العام 2010

جنوب  

 الخليل 

اإلعاقات 

البصرية  

والحركية 

والسمعية 

 والعقلية

 متوسط  0.688 110

(Al-Riba'a, , 

2017) 

صعوبات   قطر التربية الخاصة  2017

 تعلم

 متوسط  0.685 100

(Abdullah, 

2015) 

المعاقون  السودان  مرحلة األساس 2015

 سمعيا 

 متوسط  0.487 60

                                                                                أن احلكم على قيمة حجم األثر، قد مت من خالل استخدام مؤشر "كوهن" حيث تكو ن قيمة متوسط   يظهر مما سبق 
 أو أقل   0.2وتصبح صغرية عند   0.5أو أكثر ومتوسطة عند   0.8حجم األثر كبرية عند 

( ، مما يدل على أن درجة 1.335من املديرين و املعلمني أعلى حجم أثر حيث بلغ )   984حققت العينة املكونة من  
                                                                                                       قياسه مرتفعة ، و مما يدل أيضا   على درجة اهتمام املعلمني حنو سياسة دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعلم يف املدارس 

 معلم و معلمة حيث حققتا حجم أثر بلغ   300  .و جاء يف املركز الثاين العينتني املكونتني من
                                                                                          (  ، و ذلك بدرجة قياس مرتفعة أيضا  ، مما يدل على ارتفاع درجة االهتمام بسياسة الدمج ، مث أييت يف 0.998)  

( بدرجة قياس مرتفعة ، مث يلي يف املركز 0.97معلم حيث جاء حبجم أثر قيمته )    296املركز الثالث العينة املكونة من  
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( و بدرجة قياس مرتفعة ، مث أتيت يف املركز   0.937معلم و معلمة حبجم أثر بلغ قيمته )    250ابع العينة املكونة من  الر 
( ، و تتميز بدرجة قياس متوسطة .مث 0.794معلم و معلمة ؛ بقيمة حجم أثر )    170اخلامس العينة املكونة من  

معلمي و مديري املدارس العام ابملراحل املختلفة ، و ذلك   من150جاء يف الرتتيب السادس العينتني املكونتني من  
من معلمي الرتبية    145( ، و بدرجة قياس متوسطة، مث يليه يف املركز السابع العينة املكونة من  0.780حبجم أثر )  

 110كونة من  مث جاء يف املركز الثامن العينة امل،    ( ، و بدرجة قياس متوسطة  0.776اخلاصة ، حبجم أثر بلغ قيمته )  
 من معلمي و إداري املرحلة االبتدائية ، حبجم أثر بلغ قيمته

قياس متوسطة0.688)   املكونة من  ،  (، وبدرجة  العينة  التاسع  املركز  املعلمني واملعلمات يف   100مث جاء يف  من 
تلت العينة املكونة من ( وبدرجة قياس متوسطة. واح0.685املدارس املستقلة للمرحلة اإلعدادية، حبجم أثر بلغ قيمته ) 

 ( وبدرجة قياس متوسطة.0.487معلم ومعلمة الرتتيب األخري حبجم أثر بلغ قيمته )  60
                                                                                                 ويتضح لنا من اجلدول السابق أن متوسط حجم األثر لكل عينة من العينات السابقة حقق قيما  متفاوتة يف درجة 

                                تيب حجم األثر وفقا  حلجم العينة.القياس، وذلك ما بني متوسطة ومرتفعة، والشكل التايل يوضح تر 
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 (يوضح خمرجات آراء املعلمني و اجتاهاهتم حنو سياسة دمج ذوي صعوابت التعلم يف املدارس 1شكل )
 

 
 

 ( توزيع حجم األثر على املخرجات 3جدول )

 البيان  م
عدد أحجام  

 األثر

متوسط 

حجم األثر 

 لكل مخرج

قيمة حجم 

األثر لكل 

 مخرج

1 
المعلمين كانت سلبية نحو دمج الطلبة ذوي  اتجاهات 

 صعوبات التعلم في الصفوف العادية
 مرتفعة  4.255 8

2 
                                                       أن هناك اتجاها  إيجابيا نحو فكرة الدمج من قبل المعلمين 

                                                       العاديين واتجاها  سلبيا  من قبل معلمين التربية الخاصة 
 مرتفعة  3.635 7

3 
اتجاهات  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

المديرون والمعلمون على كافة محاور مقياس االتجاهات  

 نحو الدمج التربوي لذوي االحتياجات الخاصة 

 مرتفعة  3.681 6

4 
عدم وجود فروق في اتجاهات المعلمين نحو الطلبة ذوي 

                                                    االحتياجات الخاصة وفقا  لمتغير الفئة العمرية للمعلم 
1 -   
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5 
أفراد عينة الدراسة لصعوبات وجود اختالفات في تقييم 

                                                          الدمج وفقا  لنمط الوظيفية بالنسبة للبيئة التعليمية وجاءت  

 لصالح معلمي الصفوف العادية. 

1 -   

6 
                                                     وجود فروق ذات داللة إحصائية على ب عد المعرفة والخبرة  

 سنة.  40-31السابقة لصالح الفئة من 
 مرتفعة  3.11 5

7 
المعلمين تعزى لصالح عدم وجود فروق في اتجاهات 

 الخبرة.
 مرتفعة  2.318 3

8 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين 

نحو طلبة ذوي االحتياجات الخاصة تعزى إلى متغير 

 المؤهل الدراسي للمعلم. 

 مرتفعة  1.943 2

9 
وجود اختالفات في تقييم أفراد عينة الدراسة لصعوبات 

 للنوع.الدمج وفقا 
3 2.175 

 

 مرتفعة 

  

10 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ادراك المعلمين 

 لسياسة الدمج وفكرته باختالف النوع 
 مرتفعة  3.570 6

11 

وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات معلمي المدارس 

                                                      االبتدائية نحو دمج المعاقين حركيا  في المدارس العادية  

السن وجاءت لصالح كبار السن، وتغير الحالة  تعزي لمتغير 

 االجتماعية جاءت لصالح المتزوجين.

1 -   

12 
أما متغير المؤهل األكاديمي جاءت لصالح الجامعيين، 

 ومتغير التخصص جاءت لصالح تخصص اللغة العربية.
1 -   

13 
المعلمون الذين اشتركوا في دورات تدريبية ترتبط بالتربية 

الخدمة اتجاهاتهم إيجابية أكثر من المعلمين الذين لم  أثناء 

 يشتركوا في مثل تلك الدورات.

 مرتفعة  2.101 2

14 

وجهات نظر المعلمين ركزت على النواحي االجتماعية 

كأبرز فائدة يمكن أن يستفيد منها هؤالء األطفال عند دمجهم  

في مرحلة رياض األطفال ؛ لذلك يجب تهيئة المعلمين 

الستقبال األطفال ذوي صعوبات التعلم في الصفوف العادية  

 من خالل توفير برامج للتدريب المنظم للمعلمين.

1 -   

15 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 

معلمي المدارس االبتدائية التي تطبق عملية الدمج ومعلمي  

االتجاهات  المدارس المتوسطة التي بها دمج على مقياس 

 نحو عملية الدمج لصالح معلمي المدارس االبتدائية.

1 -   
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16 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات كل من 

المعلمين وأولياء األمور نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة  

 في المدارس العادية. 

1 -   

17 
التعلم  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال صعوبات 

 في مدارس الدمج ومدارس العزل لصالح مدرسة الدمج. 
1 -   

   50 اإلجمالي

( توزعت على بعض املخرجات، ومن املالحظ أن املتغري 50من اجلدول السابق يتضح أن إمجايل عدد أحجام األثر )
الصفوف العادية( قد حقق )اجتاهات املعلمني كانت سلبية حنو دمج الطلبة من ذوي صعوابت التعلم يف   اخلاص ب

                                                  ( وهي قيمة مرتفعة وفقا  ملؤشر" كوهني". كما انل أيضا  4.255( حجم أثر، كما حقق متوسط حجم أثر )8عدد ) 
                                                                                             أن هناك اجتاها  إجيابيا حنو فكرة الدمج من قبل املعلمني العاديني واجتاها  سلبيا  من قبل معلمي الرتبية  املتغري اخلاص ب )

                                       ( ، و هي أيضا  قيمة مرتفعة مث أييت املتغري   3.635( كما حقق متوسط حجم أثر)7م أثر )  اخلاصة( عدد أحجا 
) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات املديرين واملعلمني على كافة حماور مقياس االجتاهات  اخلاص ب

( و هي  3.681توسط حجم أثر)( كما حقق م6حنو الدمج الرتبوي لذوي االحتياجات اخلاصة( عدد أحجام أثر )  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إدراك املعلمني قيمة مرتفعة ، و جاء يف املرتبة اليت تليها املتغري اخلاص ب ) 

( ، وهي قيمة   3.570( كما حقق متوسط حجم أثر)6عدد أحجام اثر )    لسياسة الدمج وفكرته ابختالف النوع( 
                                                                       وجود فروق ذات داللة إحصائية على ب عد املعرفة واخلربة السابقة لصاحل الفئة من اص ب )مرتفعة مث أييت املتغري اخل

( ، وهي قيمة مرتفعة مث يليها املتغري اخلاص 3.11( كما حقق متوسط حجم أثر)5أحجام أثر )  سنة( بعدد    40- 31
( اخلربة(ب  لصاحل  تعزى  املعلمني  اجتاهات  يف  فروق  وجود  أثر)    عدم  أحجام  حجم (  3عدد  متوسط  حقق  كما 
وجود اختالفات يف تقييم أفراد عينة الدراسة لصعوابت (، و هي قيمة مرتفعة مث يليها املتغري اخلاص ب )  2.318أثر)

( ،  وهي قيمة مرتفعة. مث أييت يف   2.175( كما حقق متوسط حجم أثر)3عدد أحجام اثر )  الدمج وفقا للنوع(  
الذين اشرتكوا يف دورات تدريبية ترتبط ابلرتبية أثناء اخلدمة اجتاهاهتم إجيابية أكثر املعلمون  الرتتيب املتغري اخلاص ب )

(  2.101(، كما حقق متوسط حجم أثر)2بعدد أحجام أثر )  من املعلمني الذين مل يشرتكوا يف مثل تلك الدورات(
يف اجتاهات املعلمني حنو طلبة ذوي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ، وهي قيمة مرتفعة و يليها املتغري اخلاص ب) 

للمعلم(   الدراسي  املؤهل  متغري  إىل  تعزى  اخلاصة  )  االحتياجات  أثر  أحجام  حجم 2بعدد  متوسط  حقق  ( كما 
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، ( ، وهي قيمة مرتفعة مث بعد ذلك أتيت ابقي املتغريات يف الرتتيب األخري حيث نتج عنها حجم أثر واحد   1.943أثر)
حساب متوسط حجم أثر هلذه املتغريات. والشكل التايل يوضح ترتيب متوسطات أحجام لذلك مل يتم التمكن من  

 األثر لكل املخرجات. 

 ( يوضح ترتيب متوسطات أحجام األثر للمخرجات.2شكل )
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0 1 2 3 4 5

بات اتجاهات المعلمين كانت سلبية نحو دمج الطلبة ذوي صعو
التعلم في الصفوف العادية

أن هناك اتجاهاً إيجابيا نحو فكرة الدمج من قبل المعلمين 
العاديين واتجاهاً سلبياً من قبل معلمين التربية الخاصة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المديرون
…وي والمعلمون على كافة محاور مقياس االتجاهات نحو الدمج الترب

وعدم وجود فروق في اتجاهات المعلمين نحو الطلبة ذوي 
االحتياجات الخاصة وفقاً لمتغير الفئة العمرية للمعلم

وفقاً لنمط وجود اختالفات في تقييم أفراد عينة الدراسة لصعوبات الدمج
لصفوف العاديةالوظيفية بالنسبة للبيئة التعليمية وجاءت لصالح معلمي ا

ابقة وجود فروق ذات داللة إحصائية على بُعد المعرفة والخبرة الس
سنة40-31لصالح الفئة من 

عدم وجود فروق في اتجاهات المعلمين تعزى لصالح الخبرة

بة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المعلمين نحو طل
مذوي االحتياجات الخاصة تعزى إلى متغير المؤهل الدراسي للمعل

وفقا وجود اختالفات في تقييم أفراد عينة الدراسة لصعوبات الدمج
للنوع

لدمج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ادراك المعلمين لسياسة ا
وفكرته باختالف النوع

ية وجود فروق ذات داللة إحصائية التجاهات معلمين مدارس االبتدائ
…ر السن نحو دمج المعاقين حركياً في المدارس العادية تعزي لمتغي

ومتغير , أما متغير المؤهل االكاديمي جاءت لصالح الجامعيين
التخصص جاءت لصالح تخصص اللغة العربية

ربية أثناء وان المعلمون الذين اشتركوا في دورات تدريبية ترتبط بالت
…وا في الخدمة اتجاهاتهم إيجابية اكثر من المعلمين الذين لم يشترك

ائدة أن وجهات نظر المعلمين ركزت على النواحي االجتماعية كأبرز ف
…ض يمكن أن يستفيد منها هؤالء األطفال عند دمجهم في مرحلة ريا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات معلمين 
…المدارس االبتدائية التي تطبق عملية الدمج ومعلمين المدارس

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات كل من المعلمين 
يةوأولياء األمور نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العاد

م من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أطفال ذوي صعوبات التعل
مدارس الدمج ومدارس العزل لصالح مدرسة الدمج
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 املبحث اخلامس: نتائج البحث
الباحثون من خالل هذا البحث إىل نتيجة   وهي : حماولة إثراء حتليل النتائج ابالستدالل ملا جاء يف   رئيسة،توصل 

الدراسات السابقة اليت تثمن هذه النتيجة ، وحسب سياسة و اسرتاتيجية البحث املتبعة يعد هذا دليل على فعالية 
، ويتضح هذا من   املدارس العاديةسة دمج ذوي صعوابت التعلم يف  التحليل البعدي آلراء املعلمني واجتاهاهتم حنو سيا

 التفصيالت التالية : 
( ، مما يدل على أن 1.335من املديرين واملعلمني أعلى حجم أثر حيث بلغ )  984حتقيق العينة املكونة من   -

                      ن ذوي صعوابت التعل م يف                                                                            درجة قياسه مرتفعة ، ويدل أيضا  على اجتاه املعلمني اإلجيايب حنو سياسة دمج الطلبة م
 املدارس العادية.

                                                                                               متوسط حجم األثر لكل عينة من العينات السابقة حقق قيما  متفاوتة يف درجة القياس، وذلك ما بني املرتفعة  -
واملتوسطة، وهذا يدل على أن املعلمني ليسوا على درجة واحدة من االجتاه اإلجيايب حنو سياسة دمج ذوي صعوابت 

 لصفوف العادية.             التعل م يف ا
املتغري اخلاص ب50إمجايل عدد أحجام األثر ) - )اجتاهات  ( توزعت على بعض املخرجات، ومن املالحظ أن 

( حجم أثر 8                                                                                 املعلمني كانت سلبية حنو دمج الطلبة ذوي صعوابت التعل م يف الصفوف العادية( قد حقق عدد )
ملؤشر" كوهني"، وهذا يدل على رغبة املعلمني                            (، وهي قيمة مرتفعة وفقا  4.255كما حقق متوسط حجم أثر )

                                            يف دمج طلبة صعوابت التعل م يف املدراس العادية. 
 : يف ضوء نتائج الدراسات السابقة ميكن وضع عدة توصيات ومقرتحات متمثلة يف النقاط التالية

وامليزانية من أجل حتسني نظمها إعطاء وزارة الرتبية والتعليم القطرية أعلى درجة من األولوية من حيث السياسة   -
 التعليمية، حنو قبول كافة الطلبة بصرف النظر عن الفروق الفردية، وما يعانون منه من حتدايت وصعوابت. 

                                                                                               ضرورة عقد الدورات وورش العمل للمعلمني واملعلمات يف جمال دمج صعوابت التعل م واألساليب اخلاصة يف التعامل  -
 معهم. 

                                                                           الدراسات يف جمال صعوابت التعل م يف املدارس العادية، وتعميمها على مجيع مدارس دولة ضرورة إجراء البحوث و  -
 قطر.
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                                                                                              إجراء العديد من الدراسات حول اجتاهات طلبة صعوابت التعل م وأولياء أمورهم حنو سياسة الدمج يف املدارس    -
 العادية.

 :يقرتح البحث إجراء البحوث التالية

                                                               أولياء األمور حنو سياسة دمج ذوي صعوابت التعل م يف الصفوف العادية.التحليل البعدي آلراء   .1
                                                                     التحليل البعدي آلراء طلبة ذوي صعوابت التعل م حنو سياسة الدمج يف املدارس.  .2
                                                                                 التحليل البعدي آلراء اجملتمع املدين حنو سياسة دمج ذوي صعوابت التعل م يف املدارس القطرية. .3
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