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  ال�وضةدمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مة ن�� 

  

  

  ردی�ة خ�� ال��اونة

  

  

  ال�ل�� 

ه�ف� ه�ه ال�راسة إلى ال�عّ�ف على ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال في م�حلة ق�ل ال��مة ن�� دمج األ�فال ذو�   

وأخ��ًا، ه�ف� إلى . �قات دمج ه�الء األ�فال م� وجهة ن�� ال�عل�اتاإلعاقة في ال�وضة، ��ا ه�ف� أ��ًا إلى مع�فة مع

وم� أجل ت�ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة، ت� . على ه�ه االت�اهات) الع��، ال��ة ال�راس�ة، ال�ع�ل ال��اك�ي(مع�فة أث� م�غّ��ات 

اح�ة، و��� على ع��ة م� جامعة ل��اس االت�اهات ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة م� ق�ل ال� اس��انةإع�اد 

وأشارت ن�ائج ه�ه ال�راسة إلى أن االت�اهات �ان� م�ای�ة، وأن أه� . �فال ق�ل ال��مةمعل�ة ر�اض أ) 76(تة م�ّ�نة م� م� 

مع�قات ال�مج هي حاجة األ�فال ذو� اإلعاقة إلى وسائل خاصة وخ�مات م�ان�ة غ�� م�ج�دة في ال�وضة، وأنه� ��اجة 

ك�ا أشارت ن�ائج ه�ه ال�راسة إلى ع�م وج�د ف�وق دالة إح�ائ�ًا في االت�اهات تع�� . ا�عة م� ق�ل ال�عل�اتلل��م����ة 

  ). الع��، ال��ة ال�راس�ة، ال�ع�ل ال��اك�ي(ل��غّ��ات 

     . اإلعاقة، ال�وضة، ال�مج ال�امل ة، األ�فال ذوواالت�اهات، معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��م: ال�ل�ات ال�الة

Attitudes of Pre- service Kindergartens female teachers towards Inclusion of Children with 
Disabilities in the Kindergarten  

Rodaina Khader AlTarawneh 

Abstract 

 This study aimed to identify the attitudes of pre- service kindergartens female teachers 
towards inclusion of children with disabilities in the kindergarten. In order to achieve the aims of 
this study, a questionnaire of the attitudes towards inclusion of children with disabilities in the 
kindergarten was used to collect data from (76) pre- service female teachers from Mu’tah 
University. The results indicated that the attitudes were neutral. And the most important 
problems inclusion of children with disabilities from viewpoint of teachers was: the children 
with disabilities need special aids and support services not found in kindergarten. Also, they need 
continuous follow- up by the teachers. And there are no statistically significant differences 
between the female teachers in the attitudes due (Age, Year of Study, and GPA).        

Key words: Attitudes, Pre- Service Kindergartens Female Teachers, Children with Disabilities, 
Kindergarten, Inclusion.      
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  مق�مة 

األش�اص ذو� اإلعاقة، تفا��ة ال�ول�ة ل�ق�ق على اال) 2008(ل��ادقة عام وا) 2007(�ع� ت���ع األردن عام   

قان�ن حق�ق األش�اص ال�ع�ق��  ص�ارو� ،)2007(اص ذو� اإلعاقة عام ن�اء ال��ل� األعلى ل�ق�ق األش�و��ل� �ع� إ

أص�ح ل�امًا على وزارة " قان�ن حق�ق األش�اص ذو� اإلعاقة" س�هل���ح ا) 2017(ل ه�ا القان�ن عام ، وتع�ی)2007(عام 

ف�� ال��اب�� الالزمة ل��ه�ل � وت ال����ة وال�عل�� األردن�ة ق��ل دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال��س�ات ال�عل���ة ال���لفة،

) 24(ك�ا ورد في ال�ادة . أ� ت�خ�� أل� م�س�ة تعل���ة خاصة مال� ت��اف� إم�ان�ة ال�ص�ل إل�هاوع�م م�ح . ال�ص�ل إل�ها

م� قان�ن حق�ق األش�اص ذو� ) 18، 17(، وال��اد )2007ال��ل� األعلى ل�ق�ق األش�اص ذو� اإلعاقة، (م� االتفا��ة 

أو األ�فال وفي ذل� تأك�� على ع�م اس��عاد األش�اص . )2018، ال��ل� األعلى ل�ق�ق األش�اص ذو� اإلعاقة( اإلعاقة

ال�ی� ال ت�ج� ل�یه�  ،ذو� اإلعاقة م� ال��ام ال�عل��ي العام على أساس اإلعاقة، ف�عل�� األش�اص ذو� اإلعاقة مع أق�انه�

ت��� ال�ول ال�ي قام� �ال����ع وال��ادقة على ه�ه االتفا��ة ال��اب�� �ا ال��، وض�انًا له. إعاقة في ال��ارس العاد�ة ح� له�

، األكاد���ة، الالزمة ل����� م�رس�� م�ّر��� على ����ة ال�عامل مع األش�اص ذو� اإلعاقة، وعلى تق�ل االخ�الفات ال����ة

ال��اصل مع األش�اص ذو� اإلعاقة، واس���ام ال��اد  واالنفعال�ة ب�� ال�ل�ة، و��ل� ال��ر�� على ����ة ،اللغ��ة ،ال�ع���ة

ن�اح ف��ة ال�مج ال�امل، بل ی��ل� ت���� ال��رس�� ال��ّر��� إلوال ��في .  -ما أم�� ذل� –ته�ال�عل���ة وال�ق��ة ل��اع�

  . ون�� دم�ه� وم� ث� ت���فه� في ه�ا ال��ال ،ذل� تع�یل ات�اهاته� ن�� األ�فال واألش�اص ذو� اإلعاقة

ق�ل ال��مة وأث�اء ال��مة، �ال���ة لل��ر�� ق�ل ال��مة، ���ه�  :�أخ� ش�ل�� ه�ا وال�عل�ات إن ت�ر�� ال�عل���  

فإن ال���ة ال�����ة ت�ه�  ،ال��ر�� أث�اء ال��مةش�اص ذو� اإلعاقة وحق�قه�، أما ���ل أساسي في تع�یل االت�اهات ن�� األ

" �ع��ان وح�� ال�ق��� ال�ادر ع� ال��ن��� وال�� ه� . اإلعاقة ��ا س��د الحقاً  في تع�یل االت�اهات ن�� األش�اص ذو� 

ه�اك نق�ًا على م���� العال� في ع�د ال�عل��� ال�ی� تلق�ا ت�ر��ًا �ا��ًا وت���عًا على تق�ل ف��ة دمج  فإن" ال�عل��ن لل���ع

ون��ًا ل��ن ال�مج م� . )World of Inclusion, 2014( األ�فال أو األش�اص ذو� اإلعاقة ال�ه���� في ال��ارس العاد�ة

ن��ه م� ق�ل ال�عل���، ون��ًا أله��ة ال��ر�� في  إ��ابّ�ةو� اإلعاقة، وأنه ی��ل� ات�اهات ال�ق�ق األساس�ة لألش�اص ذ

                            . �اص ذو� اإلعاقة و�ال�الي تق�ل ف��ة دم�ه� جاءت ه�ه ال�راسةت���� االت�اهات ن�� األش

  م��لة ال�راسة 

وم� ال�ق�ق ال�ي أك�ت عل�ها االتفا��ة ال�ول�ة ل�ق�ق  ،م� ال��جهات ال��ی�ة في ال����ة ال�اصة ال�امل ال�مج  

ول�� ال�مج ال ی��ح مال� ی��ّ� ال�عل��ن وال�عل�ات ات�اهات . ةاألش�اص ذو� اإلعاقة، و��ل� ال����عات األردن�ة ال���لف

وس��� في ه�ه ال�راسة مع�فة ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مة ن�� . ��ه ون�� األش�اص ذو� اإلعاقةن إ��ابّ�ة

ا ، ألنه� مق�مات ال��مات األساس�ة في صف�ف ال�مج، وات�اهاته� مه�ة وحاس�ة إذفي ال�وضة دمج األ�فال ذو� اإلعاقة

ل ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال في م�حلة ق�ل ال��مة ن�� دمج ح� وف�ة ال�عل�مات  ون��ًا لع�م. أر�� لل�مج أن ی��ح

، ون��ًا أله��ة ال��ر�� ق�ل ال��مة في تع�یل وت���� ات�اهات ال�عل��� وال�عل�ات ن�� دمج ذو� اإلعاقة في األردناأل�فال 

  : ةاأل�فال أو األش�اص ذو� اإلعاقة، جاءت ه�ه ال�راسة وال�ي ت�اغ م��ل�ها �األس�لة ال�ال�
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  ؟ في ال�وضةما ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال في م�حلة ق�ل ال��مة ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة : ال��ال األول

  ال�وضة م� وجهة ن�� معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مة؟ دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ما هي مع�قات : ال��ال ال�اني

في ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال في ) α ≥ 0.05(�ائ�ة ع�� م���� داللة هل ت�ج� ف�وق ذات داللة إح: ال��ال ال�ال�

  ؟            )الع��، ال��ة ال�راس�ة، وال�ع�ل ال��اك�ي(تع�� ل��غّ��ات  ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة، م�حلة ق�ل ال��مة

  أه�اف ال�راسة 

  : ته�ف ه�ه ال�راسة إلى ما یلي  

 . ت معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مة في األردن ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضةال�ع�ف على ات�اها - 1

 . ق�ل ال��مة معل�ات ر�اض األ�فالم� وجهة ن��  ال�وضةمع�فة مع�قات دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في  - 2

ذو� اإلعاقة في  ن�� دمج األ�فال ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مةفي  مع�فة إذا �ان ه�اك ف�وق  - 3

 ؟ )الع��، ال��ة ال�راس�ة، ال�ع�ل ال��اك�ي( تع�� ل��غّ��ات  ،ال�وضة

  أه��ة ال�راسة

م� ال�اح�ة ال����ة، ت��ز أه��ة ه�ه ال�راسة ��ّ�نها إضافة ن���ة ���� ع�م ت�اف� ال�راسات ال�ي أج��� ح�ل   

قلة ���� و��ل� . و� اإلعاقة في م�حلة ال�وضة في األردنات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مة ن�� دمج األ�فال ذ

ال�راسات ال�ي أج��� في األردن ح�ل ات�اهات ال�عل�ات ق�ل ال��مة ���ل عام ن�� دمج األش�اص ذو� اإلعاقة مع أق�انه� 

تأك��ها على أه��ة ت�ر�� وم� ال�اح�ة الع�ل�ة، ت��ز أه��ة ه�ه ال�راسة في . ال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة في ال��ارس العاد�ة

س�اء ق�ل ال��مة أو أث�اء ال��مة على ����ة تق�ل االخ�الف ب�� ال�ل�ة وال�عامل مع ال�ل�ة ذو� اإلعاقة  وال�عل�ات ال�عل���

��ا�ًا على االت�اهات لل�عل��� وال�عل�ات ن�� �ی� ال ت�ج� إعاقة، وال�� ی�ع�� إفي ر�اض األ�فال ع�� دم�ه� مع أق�انه� ال

  . دمج األ�فال ذو� اإلعاقة، م�ا ��ه� في ن�اح ال�مج ال�امل

  م��دات ال�راسة وح�ودها 

وأج��� ه�ه . اق���ت ه�ه ال�راسة على ع��ة م� �ال�ات ت��� ر�اض األ�فال في جامعة م�تة في األردن  

  . ع��ة، و�م�ان�ة تع��� ال��ائجوت���د ن�ائج ه�ه ال�راسة ����قة اخ��ار ال). 2018 -2017(ال�راسة خالل العام ال�راسي 

  م��ل�ات ال�راسة 

ن�� م�ض�ع ما  إ��ابّ�ةأو سل��ة  ����قة س��ا�ة�ل م�ض�ع ما، و��ل� م�ل الف�د لالوجهة ن�� الف�د ح: االت�اه -

��ا�ًا على م��اس أنه إجا�ة ال�عل�ة سل�ًا أو إو�ع�ف االت�اه في ه�ه ال�راسة إج�ائ�ًا، �). 2009ال�وسان، (

 . ال�وضة �اهات ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة فياالت

 . �ال�ات ت��� ر�اض األ�فال في �ل�ة العل�م ال�����ة في جامعة م�تة: معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مة -
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ن م� ق�ل جهة �ع��ف بها ال��ل� األعلى ل�ق�ق األش�اص ذو� ه� األ�فال ال��ّ��� : األ�فال ذوو اإلعاقة -

 . إعاقة عقل�ة أو ح��ة أو ج���ة، أو اض��اب ��� ال��ح�اإلعاقة �أن ل�یه� 

ت����ًا سل��ًا ل�خ�ل ال��حلة س��ات تأ��ًال ) 6-3(هي م�س�ات ت����ة تق�م ب�أه�ل األ�فال ب�� : ر�اض األ�فال -

 ). 2014ال��اعي، (ب��ائ�ة اال

عل�ها ال�عل�ة �ع� اس��اب�ها على  ال�رجة ال�ل�ة ال�ي ت��ل: االت�اه ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة -

 .�حلة ال�وضةاالت�اهات ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في م اس��انة

وضع ج��ع ال�ل�ة �غ� ال��� ع� أ� إعاقة أو ت���ات ق� ت��ن ل�یه� في ال�ف�ف العاد�ة : ال�مج ال�امل -

وت�خالت وم�ان�ات ، تعل�� عالي ال��دة ال��اس�ة لع��ه� في ال��ارس ال��ل�ة ال��ج�دة في م�ا�قه�، لل���ل على

 ).McManis, 2017(ت���ه� م� ت�ق�� ال��اح في ال��اهج ال��رس�ة        

       اإل�ار ال���� 

وضع ج��ع ال�ل�ة �غ� ال���  على أنهال�� ه� م� ال��جهات ال��ی�ة في ال����ة ال�اصة، ف ال�مج ال�امل �ع�ّ   

 ،ه�ال��ج�دة في م�ا�قال��ل�ة یه� في ال�ف�ف العاد�ة ال��اس�ة لع��ه� في ال��ارس ع� أ� إعاقة أو ت���ات ق� ت��ن ل�

ووفقًا ل���أ ال�مج . لل���ل على تعل�� عالي ال��دة وت�خالت وم�ان�ات ت���ه� م� ت�ق�� ال��اح في ال��اهج ال��رس�ة

ة ذو� اإلعاقة ی���ع�ن �ال�فاءة األساس�ة م�ل فإن ال��رسة وال�ف�ف ال�راس�ة العاد�ة �ع�الن على أساس أن ال�ل� ،ال�امل

�ارس ال ت�ج� ل�یه� إعاقة، ل�ل� فإنه ���� ل���ع ال�ل�ة ال��ار�ة ال�املة في ال�ف�ف ال�راس�ة العاد�ة وفي ال� ال�ل�ة ال�ی�

ق�اء �ع� ال�ق� خارج وال �ع�ي ال�مج ال�امل أن ال�ل�ة ذو� اإلعاقة ال ���اج�ن أب�ًا إلى . ه�قال��ج�دة في م�ا� العاد�ة

وه�ا ه�  .�العالج ال��قي والعالج ال���في ال�ف�ف العاد�ة، ألنه� ���اج�ن في �ع� األح�ان إلى خ�مات م�ان�ة،

  ).McManis, 2017(ب��ه� و��� ال�ی� الت�ج� ل�یه� إعاقة  االخ�الف

  : م�ها �ة واالج��ا��ةاألكاد�� م� الف�ائ� ال����له� فال أو ال�ل�ة ذو� اإلعاقة و��ق� دمج األ�  

ل�یه� إعاقة، ��اع�ه� على ت�ق�� ال��اف� ال���ي  إن دمج األ�فال ذو� اإلعاقة مع أق�انه� ال�ی� ال ت�ج� -

؛ 2008أب� العال، (واالج��اعي م� ناح�ة، وس�غ�� م� ناح�ة أخ�� ن��ة األ�فال ال�ی� الت�ج� ل�یه� إعاقة ن��ه� 

 ). 2008ال����، 

 ;Gu, 2009(       ن أداء األ�فال األكاد��ي في ب��ات ال�مج أف�ل م� ال���ات ال�ع�ولة ه�اك إشارة إلى أ -

Waldron & Mcleskey, 1998 .(  

م� خالل  ،���� لأل�فال ذو� اإلعاقة في صف�ف ال�مج اك��اب مهارات ال��اصل وت���� ال�هارات ال����ة ل�یه� -

 ). Hunt, Staub, Alwell & Goets, 1994(ال�فاعل مع أق�انه� ال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة

 Sharpe(لل�ل�ة ال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة إلى أن ال�مج ال ی�ث� سل�ًا على األداء األكاد��ي  أشارت ه�اك دراسة -

York & Knight, 1994 .( 
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لأل�فال ذو�  ات ال�����ةإن ال�مج في م�حلة ر�اض األ�فال ش�ل م� أش�ال خ�مات ال��خل ال���� وت��ی�ًا ال��م -

  . )UNESCO, 2009( اإلعاقة

 . �����ع األ�فال ذو� اإلعاقة ال�فاعل مع غ��ه� م� األ�فال ال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة -

 & Fryxell(�����ع األ�فال أو ال�ل�ة ذو� اإلعاقة ت���� ص�اقات أك�� مع أق�انه� ال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة  -

Kennedy, 1995 .( 

 ). Garfinkle & Schwartz, 2002(ل ذو� اإلعاقة سل�ك أق�انه� اإل��ابي ق� �قل� األ�فا -

الُ�ل��ة  ع�فة االج��ا��ة، وت���� ال��اد�، وال�ل�یه� ��اع� ال�مج األ�فال ذو� اإلعاقة على ت���� مفه�م ال�ات -

   ).  Staub & Peck, 1995(واألخال��ة 

نه ق� ی��� ع� ال�مج ل�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة، وذل� ألمع أق�انه� اوه�اك مع�قات ت��ل دون دمج األ�فال ذو� اإلعاقة 

  : سل��ة م�ل آثارًا أكاد���ة واج��ا��ة

تل��ة االح��اجات ال�اصة �ال�الب ذو� اإلعاقة في ال�ف�ف العاد�ة، ح�� �ف�ق� ال�عل��ن إلى  ال��اوف م� ع�م  -

ذو�  ال�عامل مع األ�فال أو ال�ل�ة  �ل�ة، أو غ�� م�ر��� علىم� ال اً ����  اً نه� ی�رس�ن ع�دأال�سائل ال��اس�ة، أو 

 . اإلعاقة

 ). Gu, 2009(إن دمج األ�فال أو ال�ل�ة ذو� اإلعاقة ال �ع�ي �ال��ورة تق��� ال�عل�� ال��اس� له�  -

ع�لة تامة  ق� ال ی�فاعل �ع� ف�ات ال����ة ال�اصة مع أق�انه� ال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة، األم� ال�� ��عله� في -

     ).  Shanker, 1995(في صف�ف ال�مج 

، وه�الء األ�فال اإلعاقة مع�ول�� اج��ا��ًا على ال�غ� م� ت�اج�ه� ج���ًا في ال�ف�ف العاد�ة ذووق� ���ن ال�ل�ة  -

 ه�،ه� األقل شع��ة ب�� أق�انه�، واألك�� رف�ًا في صف�فه�، و����ل رف�ه� على أن ال�عل��� ی���ون على ت���ل

  . وال ی�اع�ن ن��ه� االج��اعي

 ).  Gu, 2009(م��الت في ال�هارات االج��ا��ة  إن �ع� األش�اص ذو� اإلعاقة ل�یه� -

وم� . دمج األ�فال أو ال�ل�ة ذو� اإلعاقةن�اح وم� ال��اس�، اإلشارة إلى أن ه�اك الع�ی� م� الع�امل ال�ي ت�اع� على 

  أه�ها ات�اهات ال�عل��� ن�� ال�مج

(Leatherman & Niemeyer, 2005; Gu,2009; Nois, Chong, Moore, Tany & Patricia, 2016; 

Sukbunpant, Arthur- Kelly & Dempsey, 2012). 

م�له ن�عة الف�د أو وتعّ�ف االت�اهات على أنها . ال���ث وال�راسات وق� القى ه�ا ال��ض�ع رواجًا ����ًا في م�ال   

ت�أث� االت�اهات ن�� ال�مج ���ل عام ت�ت�� أو و  .)2009ال�وسان، (ن�� م�ض�ع ما  إ��ابّ�ة لالس��ا�ة ����قة سل��ة أو

  : �ع�د م� ال��غ��ات م�ها
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؛ ج��ل، 2014الها��، (ن�ع اإلعاقة، ح�� ی�ق�ل �ع� ال�عل��� دمج ف�ات مع��ة م� ذو� اإلعاقة دون غ��ها  -

 ودراسات �ل م� ) 2013

 )Stoiber, Gettinger & Goets, 1998 ؛Razail, Toran, Kamaral Zaman, Salleh & Yasin, 2013 .(  

  . ) 2014؛ الها��، Gu, 2009(  الع�� -

 ,Stoiber؛ Gu, 2009؛ Leatherman & Niemeyer, 2005؛ 2014؛ الها��، 2013ج��ل، (خ��ة ال�عل�  -

et al., 1998   .( 

 ).  Stoiber, et al., 1998؛ 1996؛ الفای�، 2013ج��ل، ( ال��هل وال����� ال�عل��ي -

 ). 2013ج��ل، (ل�عل� ال�الة االج��ا��ة ل -

 ). Gu, 2009(ع�د ال�ل�ة في ال�ف  -

لل�عل��� ل��ر�� اأن ح�� إن ه�اك الع�ی� م� ال�راسات ال�ي أشارت إلى : أو ال�عل�ة ال��ر�� ال�� خ�ع له ال�عل� -

ث� ع األ�فال وال�ل�ة ذو� اإلعاقة ی� ����ة ال�عامل م ق�ل ال��مة أو أث�اء ال��مة علىذل� س�اء �ان  وال�عل�ات،

 : ودراسات �ل م�)  1996الفای�،(اإلعاقة  و��ت�� �االت�اهات ن�� دمج األش�اص ذو� 

( Gu, 2009; Nois, et al., 2016 ؛Stoiber, et al., 1998 ؛ Gemmell- Grosby & Hanzlik, 1994  ؛

Razail, et al., 2013 ؛Appl & Spenciner, 2008 ؛Rieser, 2013). 

الب� أن ت��ن ق�  ،ال�امل وح�ى ی���ى ل�عل�ة ر�اض األ�فال ال�عامل مع األ�فال ذو� اإلعاقة ع�� ت���� ال�مج

له�الء ذو� اإلعاقة، وت�ض�ح مفه�م وأه��ة ال�مج ألش�اص خ�ع� لل��ر�� ال�� ��� تع��فها �ال��ائ� العامة ل

، تق�ل ال�امل ی��ل� ن�اح ال�مجح�� ). Razail, et al., 2013; Appl & Spenciner, 2008( األش�اص

وه�ه االخ�الفات ق� ت��ن ج���ة، مع���ة، أكاد���ة، اج��ا��ة وانفعال�ة . ال�عل��� الخ�الفات وت��ع ال�ل�ة ذو� اإلعاقة

)McManis, 2017( . و����ة ال�عامل معه� في  ال�عل� ��اجة إلى ت���فه �أه��ة ال�مج لأل�فال ذو� اإلعاقة،و��ل� فإن

ال�ال� أو  ال�عل� أخ� و����� ال��ر�� ق�ل ال��مة. أث�اء ال��مةأو ال�ف�ف العاد�ة، م� خالل ال��ر�� ق�ل ال��مة 

في ت��� ر�اض  ج�ار�ةوفي جامعة م�تة، ت��ح مادتان ����ل�ات إ .ال�ال�ة م�اد ذات عالقة �ال����ة ال�اصة

جامعة (ال��خل إلى ال����ة ال�اصة، وال��خل ال����: ه�ا ال�اصة واألش�اص ذو� اإلعاقة ذات عالقة �ال����ة األ�فال

وم� ب��ها  ،وال ش� أن ال��اد ال����ة ت�اه� في تع�یل االت�اهات ن�� األش�اص ذو� اإلعاقة وحق�قه�. )2017م�تة، 

  :ودراسات) 1990(ال���  :وه�ا ما أشارت إل�ه دراسات .ال�مج

(AlTintas & Sengul, 2014; AlZyoudi, AlSartawi & Dodin, 2011; Hu, Wu, Su & Roberts, 2017) 

و��� أن ال �ق��� ال��ر�� على ال�ورات وورش الع�ل وال��اد ال�����ة، بل ���� ذل� إلى ال��ر�� الفعلي   

 World(ع�لي ق�ل ال��مة وأث�ائها ت�ر�� ال�ل�ة ذو� اإلعاقة، وذل� م� أجل ال��ازنة ب�� ال�ان� ال���� والعلى وال���قي 
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of Inclusion, 2014 . ( غفال ال�ور ال�� تل��ه ال���ة في ت���� االت�اهات ن�� األش�اص ذو� اإلعاقة وال ���� إ

  : ودراسات �ل م�) 2014؛ الها��، 2013ج��ل، ( :ودم�ه� ��ا أشارت إلى ذل� دراسات

(Gu, 2009  ؛Leatherman & Niemeyer, 2005; Stoiber, et al., 1998).  

على  ، ه�اك نق�"لل���ع ال�عل��ن ”ف��� ال�ق��� ال�ادر ع� ال��ن��� وال�� ه� �ع��ان ؛ ل�� ال�ضع م���

وت���عًا على تق�ل ف��ة دمج األش�اص ذو� اإلعاقة ال�ه����  ،ال�ی� تلق�ا ت�ر��ًا �ا��اً  ،م���� العال� في ع�د ال�عل���

و�ع� ت�ر�� ال�عل��� ع���ًا حاس�ًا في دمج األ�فال ). World of Inclusion, 2014(في ال��ارس العاد�ة 

وق� أك�ت ال��ن��� في . وال ی�� ال����� عل�ه العاد�ة، ول�� ه�ا الع��� مه�ل، واألش�اص ذو� اإلعاقة في ال��ارس

ذو� اإلعاقة، وت��ق� �فاءة  على أه��ة �فاءة ال�عل��� في ت�ق�� ون�اح ال�مج ال�امل لأل�فال وال�ل�ة) 2009(عام 

ال�عل��� ب��ف�� ال��ر�� ال��اس� له�، وال�� ی���� ت�و��ه� �ال�ع�فة وال�هارات وال���ات ال�ي ت���ه� م� تعل�� ج��ع 

وتع� ات�اهات ال�عل��� . ل�ق�ل ال���ع واالخ�الف في ال��ارس العاد�ة��ل� إع�اده�  .� م�فاوتة وم���عةال�ل�ة ال�ی� ق�راته

، ��ع� ف�ها �ل �فل �����ه وأنه إ��ابّ�ة��ًا أساس�ًا ل�ل� ب��ة تعل���ة ع�به� � األش�اص ذو� اإلعاقة ومع�ف�ه� ن�

ن ال�ی� خ�ع�ا لل��ر�� على ����ة ال�عامل مع األش�اص ذو� �����ع ال�عل�� و ). Rieser, 2013(قادر على ال�عل� 

( ال�فا�ة االج��ا��ة وال�هارات االج��ا��ة لأل�فال ذو� اإلعاقة س�اء ق�ل ال��مة أو أث�اء ال��مة ت����  ،اإلعاقة

Appl & Spenciner, 2008   .(     

، وعلى ال�امل في ال�مج اً أساس� اً ال�� �ع� ج�ء ،أه��ة ت�ر�� ال�عل� ت علىق� أك�ت الع�ی� م� ال�راسات وال��ت��ال

�ف �ال�ي قام� بها ال��ن ،ا أك�ت عل�ه سل�لة م� ال�راساتوه�ا م. هون�اح هعاتقه �قع الق�� األك�� م� م��ول�ة ت�ف��

مع األ�فال ذو� اإلعاقة ال��م��� في ال��ارس ���ل عام ال�عل� ون�اح . في دراس�ها) 2014(وال�ي ل���ها ال��اعي

اإلعاقة م� ن�� األ�فال ذو�  ات�اهاتهعلى  ت�ر��هأو  تأه�له وق�ل ع�ل�ة ،و���ل ���� ،العاد�ة ی��قف �ال�رجة األولى

على ض�ورة دراسة ات�اهات وه�اك دراسة أك�ت ). 2014ال��اعي، ( جهة، وات�اهاته ن�� دم�ه� م� جهة أخ�� 

 ق�ل ال��ر�� ��ابّ�ةاإل أ� االت�اهات ،في ال��ر�� ل�اقه�ث� إ ق�ل ال��مة ن�� دمج ال�ل�ة ذو� اإلعاقة، وم� ال�عل���

)Lambe & Bones, 2006.(  وال�أه�ل  اإلع�اد�یل ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال م� خالل و���� ت���� وتع

إن إع�اد وت�ر�� معل�ة ر�اض األ�فال . س�اء �ان ذل� ق�ل ال��مة أو أث�اء ال��مة ،ال�� ت��ع له ال�عل�ة ،وال��ر��

�ل واالت�اهات ل�یها، مع وت���ة ال�� ،ال ی��ل� إع�ادًا عل��ًا وأكاد���ًا ف���، و�ن�ا ���� إلى اإلع�اد ال�ه�ي وال�ف�ي

و�ال�الي الع�ل مع األ�فال . ال�� ��فل سالمة ت���� ال�ان� ال���� على أرض ال�اقع ،ال����� على ال�ان� الع�لي

وال ��� أن ی��قف إع�اد معل�ة ال�وضة على اإلع�اد ال�امعي ف���، بل �����  .وم�اع�ته� على ال��� وال��ّ�ر

ال��مة، م� أجل ال�ق�ف على �ل ما ه� ج�ی�، وت�ادل ال���ات مع ن���اتها م� معل�ات  ت�ر��ها ��لة م�ة وج�دها في

��� ال�����  ،وح�ى ی���ى ل�عل�ة ر�اض األ�فال ت�ر�� األ�فال ذو� اإلعاقة). 2008أب� العال، ( ر�اض األ�فال

�فال ذو� اإلعاقة، وه�ال� إشارة إلى على ذل� م� خالل ت�ر��ها ق�ل ال��مة أو أث�اء ال��مة على ����ة ال�عامل مع األ

س�اء ق�ل ال��مة أو أث�اء ال��مة في ت���� وتع��� االت�اهات ن�� دمج األ�فال  ،أه��ة ت�ر�� معل�ات ر�اض األ�فال

  :  وال�راسات األج���ة ال�ال�ة) 2012؛ م���ر وع�اد، 1996الفای�، (ال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة  ،ذو� اإلعاقة مع أق�انه�
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(Nois, et al., 2016; Stoiber, et al., 1998; Gemmell- Grosby & Hanzlik, 1994; Appl & 

Spenciner, 2008; Gu, 2009; Rieser, 2013; Leatherman & Niemeyer, 2005; Lee, Yeung, 

Tracey & Barker, 2015).   

ال�مج لأل�فال ذو�  ال�ي ��ققها ،مع�ف�ه� �الف�ائ�إن تأی�� معل�ات ر�اض األ�فال ل�مج األ�فال ذو� اإلعاقة �ع�د إلى   

ج�الها ��ا إ، وال�ي ���� ال��اوف وال�ع�قات لف��ة ال�مجع�د م�  إلى ن معارض�ه� لل�مج ت����، و�)1996الفای�، (اإلعاقة 

  : على ال��� ال�الي) 2002(وردت ع� إب�ا��� 

، إ��ابّ�ةعاقة إلى ن�ائج سل��ة أك�� م�ها ل�ی� ال ت�ج� ل�یه� إ ا ال�فاعل ب�� األ�فال ذو� اإلعاقة مع األ�فالق� ی�د�  -

 . اإلعاقة ة ال�ي ق� �عاني م�ها األ�فال ذووس��ها ال���الت ال�ل���

وج�د أب�ائه� مع األ�فال ال�ی� ت�ج� ل�یه� إعاقة ألنه� م�  رف� �ع� آ�اء األ�فال ال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة -

 . وجهة ن��ه� ع�وان��ن 

 . إع�اد ال��اهج ال�ي تل�ي حاجات األ�فال ذو� اإلعاقة صع��ة -

 . صع��ة ال��اصل مع األ�فال ذو� اإلعاقة وخ��صًا ال�� م�ه� -

 . م�ان�ات ال����ة وال�اد�ة الالزمة ل��ق�� ال�مجصع��ة ت�ف�� اإل -

ال����� الف�وق الف�د�ة ب��  االه��ام ��� ال����ل ع�� ال�ل�ة وع�م ال����� على ن���ة ال�عل��، وق� ال ی�اعي ال��ام -

 . األ�فال

ال��هل�� وال��ر��� على أداء ال��مة ال�����ة وال�ف��ة وال��ج�ه�ة لأل�فال ذو� لة أع�اد ال������� م� ال�عل��� ق -

 . اإلعاقة

 . صع��ة ال�ع�ف على األ�فال ذو� اإلعاقة وت����ه� -

           . ال���لفة صع��ة ال�عامل مع األ�فال ذو� اإلعاقة ���� اح��اجاته� -

 ال�راسات ال�ا�قة 

مع�فة  :���ة األم����ة، �ان أه� أه�افهادراسة في ال�ال�ات ال�) Stoiber et al., 1998(ه أج�� س������ وزمالؤ   

ر وم� أجل ت�ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة، ت� اخ��ا. ات�اهات ال����� في م�حلة ال�ف�لة ال����ة ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة

سة إلى أن ات�اهات ال����� �ان� أشارت ن�ائج ه�ه ال�را. م� ال����� في م�حلة ال�ف�لة ال����ة) 128(ع��ة م�ّ�نة م� 

خ��ته� ال����� ال�ی� ات�اهات رت�ا��ة ب�� ال����� ال�عل��ي لل����� وات�اهاته� ن�� ال�مج، وأن ه�اك عالقة ا ، وأنّ إ��ابّ�ة

       . س��ات) 4- 1(ت��اوح ب�� ال�ی� خ��ته�  ال�����م�  ابّ�ةإ��س�ة �ان� أك�� )  15 ≤(

دراسة في ال�ع�د�ة به�ف ال�عّ�ف على ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال ن�� دمج ع�ل �) 1996(قام� الفای�   

) 706(وم� أجل ت�ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة، ت� اخ��ار ع��ة م�ّ�نة م� . األ�فال ذو� اإلعاقة في ال��س�ات العاد�ة

مع وأشارت ن�ائج ه�ه ال�راسة إلى أن ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة �ان� م�ای�ة . معل�ات

ك�ا أشارت ن�ائج ه�ه ال�راسة إلى وج�د ف�وق في االت�اهات تع�� ل��غّ�� ال���� ل�الح . ��ابّ�ةم�ل ���� ن�� اإل
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وأن ال�عل�ات الل�اتي . ل أو ت���ة خاصة مقارنة �ال�عل�ات م� ت���ات أخ�� ال�عل�ات الل�اتي ت���ه� ر�اض أ�فا

و��ل� . ن�� ال�مج مقارنة �الل�اتي شار�� في دورة واح�ة إ��ابّ�ةم� ال�ورات �ان� ات�اهاته� أك�� شار�� في ع�د ���� 

     . ل�الح ال�عل�ات الل�اتي س�� وأن ��ق� ف��ة ال�مج إ��ابّ�ةكان� االت�اهات 

ال�ي أج��� في األردن واإلمارات ) AlGhazo, Dodeen & AlQaryouti, 2003(ه�ف� دراسة الغ�و وزمالؤه  

ف على ات�اهات ال�عل�ات ق�ل ال��مة في �ل�ات العل�م ال�����ة ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة، الع���ة ال����ة إلى ال�ع�ّ 

وأشارت ن�ائج ه�ه ال�راسة إلى أن . �ال� و�ال�ة) 517(ة م�ّ�نة م� خ��ار ع��اوم� أجل ت�ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة، ت� 

دالة إح�ائ�ًا في االت�اهات  وأنه ال ت�ج� ف�وق . ة �ان� سل��ةات�اهات ال�عل��� ق�ل ال��مة ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاق

  .       تع�� ل��غّ�� ال���

معل�ات ر�اض  ع� مع�قات ال�مج ال�ي ت�اجه ل��ففي ال�ع�د�ة به�ف ا�إج�اء دراسة ) 2008(قام� أب� العال 

العقل�ة ال����ة مع أق�انه� ال�ی� الت�ج� ل�یه� إعاقة م� وجهة ن�� ال���فات األ�فال ذو� اإلعاقة  األ�فال ع�� ت�ر��

) 6(��فات وم�ه� ثالث م ،س��ة) 26(وم� أجل ت�ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة، ت� اخ��ار ع��ة م�ّ�نة م� . وال��ی�ات وال�عل�ات

ووفقًا ل��ائج ه�ه ال�راسة �ان� أه� مع�قات ال�مج هي ����ة ال�عامل مع ال�ل�ة ذو� اإلعاقة، . معل�ة) 17(م�ی�ات و 

 .  االم�ان�ات ال�اد�ة وال����ة ال��احة لل�مج، مع�قات ال��ر�� لل�ل�ة ذو� اإلعاقة

ن��  أث�اء ال��مة األ�فالر�اض  معل�ات في ال��� به�ف مع�فة ات�اهات�ع�ل دراسة ) Gu, 2009(قام غ� 

. معل�ة) 240(وم� أجل ت�ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة، ت� اخ��ار ع��ة ق�امها . فال ذو� اإلعاقة والع�امل ال��ت��ة بهادمج األ�

وأن أك�� ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة،  إ��ابّ�ةوأشارت ن�ائج ه�ه ال�راسة إلى أن ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال �ان� 

ع�� ال�عل�ة، خ��ة ال�عل�ة، م���ع األ�فال في ال�ف، وال��ر�� أث�اء ال��مة ع� ���� : ارت�ا�ًا �االت�اهات هيالع�امل 

      .   ورشات الع�ل

دراسة في األردن واإلمارات الع���ة ال����ة به�ف ال�ع�ف ) AlZyoudi, et al., 2011(ه ؤ أج�� ال���د� وزمال

وم� أجل . �ي ق�ل ال��مة م� ت���ات م��لفة م� �ل�ات العل�م ال�����ة ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقةعلى ات�اهات معل

�ل��ي العل�م ال�����ة في جامع�ي اإلمارات �ال� و�ال�ة م� ) 300(ت�ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة، ت� اخ��ار ع��ة م�ّ�نة م� 

ات�اهات ال�عل��� وال�عل�ات األردن��� ن�� دمج  ج ه�ه ال�راسة، إلى أنّ وأشارت ن�ائ. وجامعة م�تة في األردن ،الع���ة ال����ة

ك�ا أشارت ن�ائج ه�ه ال�راسة إلى ع�م وج�د ف�وق . مارات���إ��ابّ�ة مقارنة �اإلاألش�اص واأل�فال ذو� اإلعاقة �ان� أك�� 

تع�� ل��غّ�� ال��ر�� ق�ل ال��مة وال�� ش�ل �ًا ن ه�اك ف�وقًا دالة إح�ائاالت�اهات تع�� ل��غّ�� ال���، وأدالة إح�ائ�ًا في 

     . م�اد ذات عالقة �ال����ة ال�اصة

ف على أه��ة إلى ال�ع�ّ  ، ال�ي أج��� في تایل��)Sukbunpant, et al., 2012(ه ه�ف� دراسة س������ وزمالؤ 

. �عل��� في ت���� ه�ه االت�اهاتات�اهات معل�ي ر�اض األ�فال ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة، و��ل� أه��ة ت�ر�� ال

أك�ت ن�ائج ه�ه . ومعل�ة ل��حلة ر�اض األ�فال اً معل�) 20(وم� أجل ت�ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة، ت� إج�اء مقا�الت مع 
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إن�اح ال�مج في  ،ت�ر�� ال�عل��� على ����ة ال�عامل مع األ�فال ذو� اإلعاقة وخ��ته�و  ،أه��ة االت�اهات ال�راسة على

        .ال�امل

إلى ال�ع�ف على ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال ن�� ع�ل�ة دمج األ�فال ذو�  )2013( ه�ف� دراسة ج��ل

معل�ة ) 60(وم� أجل ت�ق�� اه�اف ه�ه ال�راسة، ت� اخ��ار ع��ة م�ّ�نة م� . ال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة ،اإلعاقة مع األ�فال

وأشارت ن�ائج ه�ه ال�راسة إلى وج�د ف�وق دالة إح�ائ�ًا في . ي األس���ر�ةال�ي ت��� ال�مج ف ،م� معل�ات ر�اض األ�فال

تع�� ل��غّ�� ن�ع اإلعاقة، وم�غّ�� ال���ة ل�الح ال�عل�ات األك�� خ��ة، و��ل� ال��هل ل�الح ال�عل�ات ذوات  ،االت�اهات

   .   ال��هل ال�����، وأخ��ًا ال�الة االج��ا��ة ل�الح ال�عل�ات ال���وجات

�ع�ل دراسة في س�ر�ا به�ف ال�عّ�ف على ات�اهات أول�اء أم�ر ومعل�ات ر�اض األ�فال ) 2014(ام� ال��اعي ق

م� أول�اء أم�ر األ�فال ذو� ) 30(معل�ة ر�اض أ�فال، ) 60(وت�ّ�ن� ع��ة ال�راسة م� . ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة

أشارت ن�ائج ه�ه ال�راسة إلى وج�د ف�وق دالة إح�ائ�ًا في . �یه� إعاقةم� أول�اء أم�ر األ�فال ال�ی� الت�ج� ل) 30(اإلعاقة و

وال ت�ج� ف�وق في ات�اهات . االت�اهات ن�� ال�مج ب�� ال�عل�ات وأول�اء أم�ر األ�فال ذو� اإلعاقة، ل�الح أول�اء األم�ر

   .   ال�عل�ات وأول�اء أم�ر األ�فال ال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة

ال�ي أج��� في ال�ع�د�ة إلى ال�عّ�ف على ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال ن�� ) 2014(ها�� ه�ف� دراسة ال  

معل�ة ) 37(وم� أجل ت�ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة، ت� اخ��ار ع��ة م�ّ�نة م� . دمج األ�فال ذو� اإلعاقة مع أق�انه� العادی��

�ات ذو� ه ال�راسة إلى أن ال�عل�ات ی�ق�ل� دمج �ع� فوأشارت ن�ائج ه�. في ال��مة م� معل�ات ال�وضة في م��قة الق���

دالة إح�ائ�ًا في االت�اهات ن�� ال�مج تع�� ل��غّ�� الع��، ل�الح الل�اتي ت��اوح أع�اره� ب��  اإلعاقة، وأنه ت�ج� ف�وق 

  . ت أك�� ت��ًال لل�مجدالة إح�ائ�ًا تع�� ل��غّ�� ال���ة ح�� إن األقل خ��ة م� ال�عل�ا س�ة، و��ل� ه�ال� ف�وق ) 20-30(

ر�اض  اتات�اهات معل�ف على به�ف ال�ع�ّ  ،دراسة في ه�نغ ��نغ Lee, et al., 2015)(ه أج�� لي وزمالؤ 

األ�فال ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في م�حلة ال�وضة، وم� أجل ت�ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة، ت� اخ��ار ع��ة م�ّ�نة م� 

ن ال�عل�ات أن ات�اهات ال�عل�ات ن�� ال�مج �ان� سل��ة، و ن�ائج ه�ه ال�راسة إلى أأشارت . لمعل�ة ر�اض أ�فا) 410(

 .   مقارنة �غ��ه� إ��ابّ�ةالل�اتي تلق�� ت�ر��ًا في ال����ة ال�اصة أك�� 

ف على ت��رات معل�ي ر�اض �ع�ل دراسة في س��غاف�رة به�ف ال�ع�ّ ) Nois, et al., 2016(قام ن�ا�� وأخ�ون 

وم� أجل ت�ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة، ت� اخ��ار ع��ة . األ�فال ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقات ال��ائ�ة وصع��ات ال�عل�

ن�� دمج األ�فال ذو�  إ��ابّ�ةاالت�اهات �ان� ال�راسة إلى أن  وأشارت ن�ائج ه�ه. معل�ة ر�اض أ�فال) 50(م��نة م� 

وأك�ت ه�ه . دار��� في ال��رسةم� ق�ل ال�عل��� واإل إ��ابّ�ةن ال�مج ال�امل ی��ل� ات�اهات وأ. ال�وضةلة اإلعاقة في م�ح

  .    و� اإلعاقة في م�حلة ال�وضةن�� دمج األ�فال ذ ��ابّ�ةال�راسة على أن ت�ر�� ال�عل��� �ع�ز االت�اهات اإل

في ال��� ل�ع�فة ت��رات معل�ي ال�ف�لة ال����ة ق�ل  ال�ي أج���) Hu, et al., 2017(ه ه�ف� دراسة ه� وزمالؤ 

م� أجل ت�ق�� أه�اف ه�ه ال�راسة، ت� اخ��ار ع��ة و . ال وخ�ائ�هم�ان�ة ال�مج الفعّ ل��مة وأث�اء ال��مة ح�ل أه��ة و�ا
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شارت ن�ائج ال�راسة، أ. ومعل�ة في م�حلة أث�اء ال��مة اً معل�) 307(ومعل�ة في م�حلة ق�ل ال��مة و اً معل�) 234(م�ّ�نة م� 

و�ان م� أه� الع�امل ال�ي . وال�عل�ات هي ت��رات وات�اهات ال�عل��� ،إلى أن م� أه� األم�ر ال�ي ت�اع� على ن�اح ال�مج

ت�ث� على ت��رات ال�عل��� وال�عل�ات وات�اهاته� ن�� ال�مج هي ع�د س��ات ال�راسة لل�عل�، وال��ض�عات ذات العالقة 

  .    ال�ي درسها�ال����ة ال�اصة 

  ال�عق�� على ال�راسات ال�ا�قة 

  : م� م��ل ما س�� م� م�اجعة ال�راسات ال�ا�قة، ���� ال��صل إلى ال�قا� ال�ال�ة  

 : ه�اك دراسات أشارت إلى أه��ة ات�اهات ال�عل��� وال�عل�ات في ن�اح ال�مج، م�ل دراسات -

(Leatherman & Niemeyer, 2005; Gu, 2009; Nois, et al., 2016; Sukbunpant, et al., 2012; 

Rieser, 2013).  

ه�اك دراسات أشارت إلى أه��ة ت�ر�� ال�عل��� وال�عل�ات س�اء ق�ل ال��مة أو أث�اء ال��مة في ت���� االت�اهات  -

 : ن�� دمج األش�اص واأل�فال ذو� اإلعاقة، وتق�ل ه�ه الف��ة م�ل دراسات

 :  وال�راسات األج���ة ال�ال�ة) 2012؛ م���ر وع�اد، 1996الفای�، (

(Nois, et al., 2016; Stoiber, et al., 1998; Gemmell- Grosby & Hanzlik, 1994; Appl & Spenciner, 

2008; Gu, 2009; Rieser, 2013; Leatherman & Niemeyer, 2005; Lee, et al., 2015).      

ات�اهات ال�عل��� أن ال�مج ال�امل لأل�فال ذو� اإلعاقة، و م� ف��ة  دراسات أشارت إلى أن ه�اك م�اوفه�اك  -

 ,.Razail, et al؛ 2010ب�ا���، إ، 2014؛ ال��اعي، 2014الها��، : (م�ل دراسات. وال�عل�ات سل��ة ن��ه

 ). AlGhazo, et al., 2003؛ Lee, et al., 2015؛ 2013

: ( فال واألش�اص ذو� اإلعاقة م�ل دراساتن�� دمج األ� إ��ابّ�ةه�اك دراسات أشارت إلى أن االت�اهات  -

Stoiber, et al., 1998; Nois, et al., 2016; Gu, 2009; AlZyoudi, et al., 2011 (  . 

م�ای�ة، وهي دراسة الفای� ذو� اإلعاقة في م�حلة ال�وضة  ن�� دمج األ�فالأشارت إلى أن االت�اهات  ك دراسةه�ا -

)1996 .( 

ت�ا� أو تأث� ات�اهات ال�عل��� وال�عل�ات ���ل عام ن�� دمج األ�فال أو األش�اص ر ه�اك دراسات أشارت إلى ا -

 ). Gu, 2009؛ 2014الها��، : (م�ل دراسات. ذو� اإلعاقة ���غّ�� الع��

ال�عل��� وال�عل�ات ���ل عام ن�� دمج األ�فال أو األش�اص ذو� رت�ا� أو تأث� ات�اهات ه�اك دراسات أشارت إلى ا -

 & Leatherman؛ Gu, 2009؛ 2014، الها��، 2013ج��ل، (  :م�ل دراسات. �غّ�� ع�د س��ات ال���ةاإلعاقة ��

Niemeyer, 2005 ؛Stoiber, et al., 1998   .(  

-    
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  ال���قة واإلج�اءات

  : م���ع ال�راسة وع���ها

خالل العام  ي جامعة م�تةت�ّ�ن م���ع ال�راسة م� ج��ع �ال�ات ت��� ر�اض األ�فال في �ل�ة العل�م ال�����ة ف  

وفقًا  ،ی�ضح تفاص�ل الع��ة) 1(وال��ول . �ال�ة) 76(م�ه� بلغ�  ع��ائ�ة وت� اخ��ار ع��ة. )2018/ 2017(ال�راسي 

  . ل��غّ��ات ال�راسة

  )76= ن( تفاص�ل الع��ة وفقًا ل��غ��ات ال�راسة: 1ال��ول 

  ال���ة ال����ة   الع�د   م����ات ال��غّ��   ال��غّ�� 

  % 61.8  47  21 – 19  الع�� 

≤ 22   29  38.2 %  

  % 100  76  ال����ع 

  % 52.6  40  ثان�ة  –أولى   ال��ة ال�راس�ة 

  % 47.4  36  را�عة  –ثال�ة 

  % 100  76  ال����ع 

  % 38.2  29   75 – 60  ال�ع�ل ال��اك�ي 

≤ 76   47  61.8 %  

  % 100  76  ال����ع 

   

  : �اهات ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضةاالت اس��انة: أداة ال�راسة

 اس��انة�ال�ج�ع إلى �ل ما ��� ع� م�ض�ع ال�مج ال�امل ���ل عام، وم� ث� قام� �إع�اد قام� ال�اح�ة   

فق�ة، ت��ن اإلجا�ة ) 34(وت�ّ�ن� أداة ال�راسة في ص�رتها األول�ة م� . االت�اهات ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة

عل�ها وفقًا ل���اس ل���ت ال��اسي، و�ع� ع�ضها على م���عة م� ال������ واألخ� �أرائه�، ت�ّ�ن� أداة ال�راسة في ص�رتها 

  . فق�ة) 33(ال�هائ�ة م� 

  دالالت ص�ق أداة ال�راسة

الخ��اص م����� م� أص�اب ا) 8(ت� ال��صل إلى دالالت ال��ق ال�اه�� ألداة ال�راسة، وذل� �ع� ع�ضها على     

في ال����ة ال�اصة، واللغة الع���ة، وال����ة، ور�اض األ�فال لل��� على م�� مالءمة ووض�ح الفق�ات م� ح�� ص�اغ�ها 

�قاء إل%)  87.5(����، ت� اع��اد ن��ة �آراء ال��و�ع� األخ� . اللغ��ة، وم�� م�اس�ة الفق�ات لع��ان ال�راسة وال���ة األردن�ة

  . فق�ة) 33(وت�ّ�ن� أداة ال�راسة في ص�رتها ال�هائ�ة م� . س��انةالفق�ة في اال
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  ث�ات أداة ال�راسة 

، وه�ه )0.820(لفا، و�ان ث�ات األداة وفقًا ل�ل� عادلة ��ون�اخ أت� ح�اب ال��ات ب�اللة األداء على الفق�ة ب�سا�ة م  

     .  ال���ة م�تفعة ومق��لة لغا�ات ه�ه ال�راسة

  �راسة تعل��ات ت���� أداة ال

ر�اض األ�فال في جامعة م�تة، و�ان ��ل� م�ها ��ا�ة ال�عل�مات ال����ة م� ت��� ل�ال�ة  س��انةع�ى االت  

وفقًا ل���اس  –ت�� ال��ر�ج ال��اس� ) ×(ب�ضع إشارة  س��انةعلى ج��ع فق�ات االاإلجا�ة  �ان ال����، وم� ث�في ال�

س�عامل ����ة تامة، وأنها لغا�ات ال���  س��انة�أن ال�عل�مات في اال ا��ان� �ل فق�ة، مع ال��ض�ح له -ل���ت ال��اسي

  . العل�ي فق�

  : س��انةح�اب ال�رجات على اال

  : على ه�ا ال��� س��انة� ح�اب ال�رجات على فق�ات االت  

). 24، 21، 18، 15، 12، 1: (، وهي الفق�ات��ابّ�ةفي ص�رته ال�هائ�ة م� ع�ٍد م� الفق�ات اإل س��انةت�ّ�ن اال -

درجات إذا �ان� اإلجا�ة عل�ها م�اف�، ) 4(درجات، و) 5(وتع�ى ه�ه الفق�ات إذا �ان� اإلجا�ة عل�ها م�اف� ���ة 

 . لغ�� م�اف� ���ة) 1(وال�رجة درجة لغ�� م�اف�، ) 2(درجات ل��ای�، و) 3(و

، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4 ،3، 2: (في ص�رته ال�هائ�ة م� ع�ٍد م� الفق�ات ال�ل��ة وهي س��انةت�ّ�ن اال -

وتع�ى ه�ه الفق�ات إذا ). 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 23، 22، 20، 19، 17، 16، 14

ل��ای�، ودرجة ) 3(إذا �ان� اإلجا�ة عل�ها م�اف�، ودرجة ) 2(، ودرجة )1(كان� اإلجا�ة عل�ها م�اف� ���ة درجة 

 . لغ�� م�اف� ���ة) 5(وأخ��ًا، درجة  لغ�� م�اف�،) 4(

، وأدنى )165(ه وت��ن أعلى درجة عل�. س��انةت��ع ال�رجات على ج��ع الفق�ات ل��اب ال�رجة ال�ل�ة على اال -

، س��انةم��و�ة ب��ر��ات اال س��انةع�د فق�ات اال(ال�رجة ال�ل�ة وفقًا ل�عادلة إح�ائ�ة ت���� وتف�� ). 33(درجة 

 : � على ال��� ال�الي�ّ على ذل�، فإن ال�رجة ال�ل�ة تفاًء ، و��)وذل� ل��اب م�� ال�رجات

  إ��ابّ�ةتع�ي أن االت�اهات ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة ) 165 -133(ال�رجة ال�ي ت��اوح ب�� 

 . ���ل ����

 تع�ي أن االت�اهات ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة ) 132 -100(ال�ي ت��اوح ب��  ال�رجة

 . ابّ�ةإ��

  ال�وضة م�ای�ة دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ن��  تع�ي أن االت�اهات )99 – 67(ال�رجة ال�ي ت��اوح ب�� . 

  تع�ي أن االت�اهات ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة سل��ة) 66 - 34(ال�رجة ال�ي ت��اوح ب�� . 

  ال�وضة سل��ة ���ل �����فال ذو� اإلعاقة في ن�� دمج األ تع�ي أن االت�اهات) 34(ال�رجة ال�ي أقل م� . 
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  م�غّ��ات ال�راسة

ن ه�ا �غّ�� ال��ة ال�راس�ة، وله م����ا، م)22 ≥، 21-19(ن ه�ا م�غّ�� الع��، وله م����ا: ���قلة�ات الال��غ�ّ  -

 ). 76≥، 75- 60(ن ه�ا غّ�� ال�ع�ل ال��اك�ي، وله م����ام�). ال��ة األولى وال�ان�ة، ال��ة ال�ال�ة وال�ا�عة(

 . االت�اهات ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة اس��انةال�رجة ال�ل�ة على : ال��غّ�� ال�ا�ع -

  ال��ائج وال��اق�ة

" ؟مج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضةما ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال في م�حلة ق�ل ال��مة ن�� د" إجا�ة ال��ال األول

االت�اهات ن�� دمج  اس��انةال، ت� ح�اب ال���س� ال��ابي واالن��اف ال���ار� لل�رجات ال�ل�ة على لإلجا�ة ع� ه�ا ال�� 

  . ی�ضح ذل�) 2(وال��ول . األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة

ال���س� ال��ابي واالن��اف ال���ار� الت�اهات معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مة ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة : 2ج�ول

  )76= ن(في ال�وضة 

  االن��اف ال���ار�   ال���س� ال��ابي

85.22  13.139  

  

، وتع�ي ه�ه ال���ة وفقًا ل�ف��� )85.22(أن ���ة ال���س� ال��ابي لل�رجات ال�ل�ة ه� ) 2(ی��ح م� ج�ول   

ن ن�� دمج األ�فال ذو� ة في األردن ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال في م�حلة ق�ل ال��مأ، س��انةال�رجة ال�ل�ة على اال

معل�ات ر�اض م� وال�ي أج��� على ع��ة ) 1996(وت�ف� ه�ه ال����ة مع ن���ة دراسة الفای� . م�ای�ةاإلعاقة في ال�وضة 

 ,.Gu, 2009; Nois, et al., 2016; Stoiber, et al) : ك�ا ت��لف ه�ه ال����ة مع ن�ائج دراسات �ل م�. األ�فال

1998; AlZyoudi, et al., 2011)   ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة ���ل عام،  إ��ابّ�ةوال�ي أشارت إلى أن االت�اهات

 ,Gu, 2009; Nois, et al., 2016; Stoiber(  ال�ال�ة ور��ا �ع�د االخ�الف ب�� ن���ة ال�راسة ال�ال�ة وال�راسات ال�ا�قة

et al., 1998  (اخ�الف و��ل� ال����عات ال�ائ�ة في �ل دولة، وأ��ًا  إلى اخ�الف األماك� ال�ي أج��� ف�ها ال�راسات

مع أما �ال���ة الخ�الف ن���ة ال�راسة ال�ال�ة . م� م�ان إلى آخ�وم�� جاه��ة ر�اض األ�فال ل�مج أ�فال م� ذو� اإلعاقة 

�ل�ة ذ��رًا و�ناثًا لاعلى ع��ة م� ق� أج���  ،، فإن ه�ه ال�راسةAlZyoudi, et al., 2011)(خ�ون ن���ة دراسة ال���د� وآ

العل�م ال�����ة، ل�ع�فة ات�اهاته� ن�� دمج األش�اص ذو� اإلعاقة  اتفي �ل� واإلمارات الع���ة ال����ة م�تة �يم� جامع

أج��� وأ��ًا فإن ال�راسة ال�ال�ة، . ��ا في ال�راسة ال�ال�ة ،ت��ی�اً  ال�وضة ���ل عام ول�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في

في  ال�ال م� �ال�ات ت��� ر�اض األ�فال فق�، ول� ت���ل على ج��ع ت���ات �ل�ة العل�م ال�����ة ��ا ه� على ع��ة

�اإلضافة إلى أنه ل� ی�رس أث� م�غّ�� ال���� على االت�اهات في ). AlZyoudi, et al., 2011(خ�ون دراسة ال���د� وآ

على االت�اهات ن�� دمج األش�اص ذو�  � أن ���ن له أث�وال�� م� ال��� )AlZyoudi,et al., 2011(دراسة ال���د� 

الها��، : (أ��ًا اخ�لف� ن���ة ال�راسة ال�ال�ة مع ن�ائج دراسات. )1996(��ا أشارت إلى ذل� ن�ائج دراسة الفای� اإلعاقة
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شارت وال�ي أ) AlGhazo, et al., 2003؛ Lee, et al., 2015؛ Razail, et al., 2013، 2014، ال��اعي، 2014

وق� ���ن ال��� في اخ�الف ن���ة ال�راسة ال�ال�ة مع . إلى أن االت�اهات سل��ة ن�� دمج األ�فال واألش�اص ذو� اإلعاقة

ه� اخ�الف األماك� ال�ي أج��� ف�ها ) AlGhazo, et al., 2003(        خ�ون آالغ�و و  ع�ا دراسةن�ائج ال�راسات ال�ا�قة 

وال�ي ش�ل� ع��ة ) AlGhazo, et al., 2003( خ�ون وآ �راسة ال�ال�ة مع ن���ة دراسة الغ�وأما اخ�الف ن���ة ال. ال�راسات

، ف���ا �ع�د إلى أن ع��ة ال�راسة ال�ال�ة اق���ت على �ال�ات ت��� ر�اض م� �ل�ة �ل�ات العل�م ال�����ة في األردن

وال�ي ل� ��� ت��� ر�اض األ�فال  ،�ةج��ع ت���ات �ل�ة العل�م ال����  على ول� ت���لاأل�فال في جامعة م�تة 

ن ه�ه ال�راسة ال�ا�قة أج��� �اإلضافة إلى أ). AlGhazo, et al., 2003(م�ج�دًا ف�ها في تل� الف��ة ��ا في دراسة الغ�و 

  . أ� ق�ل ت���ع وم�ادقة األردن على االتفا��ة ال�ول�ة ل�ق�ق األش�اص ذو� اإلعاقة ،)2003(في العام 

ما هي مع�قات دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة م� وجهة ن�� معل�ات ر�اض األ�فال في " ال�اني إجا�ة ال��ال 

ق�ل ت�م�� الفق�ات ) م�اف� ���ةم�اف�، (ت� ح�اب ع�د ال�عل�ات وال��� ال����ة له� والل�اتي أج�� " م�حلة ق�ل ال��مة؟

ال ذو� اإلعاقة في ال�ع�قات وال��اوف م� دمج األ�ف) 3(��ول و��ضح ال). جاب�ه� على الفق�ات ��ا هي في أداة ال�راسةإ(

  . م�حلة ال�وضة م� وجهة ن�� معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مة في األردن م�ت�ة ح�� أه���ها

ال�وضة م� وجهة ن�� معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل  أل�فال ذو� اإلعاقة فيال�ع�قات وال��اوف م� دمج ا: 3ال��ول 

  )76= ن( م�ت�ة ح�� أه���هاردن في األ��مة ال

  ال���ة ال����ة  الع�د  ال��اوف وال�ع�قات م� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة  #

  % 89.5  68  .  اإلعاقة إلى وسائل خاصة به� غ�� م�ج�دة في ال�وضة فال ذووق� ���اج األ�  1

ت��ن م�ج�دة في ق� ال ) م�ان�ة(ق� ���اج األ�فال ذو� اإلعاقة إلى خ�مات أخ��   1

  .ال�وضة

68  89.5 %  

  %86.8  66  . حاجة ال�فل ذ� اإلعاقة إلى ال��ا�عة ال�����ة م� ق�ل معل�ة ال�وضة  2

  %85.5  65  . خاصةحاجة ال�فل ذ� اإلعاقة إلى أسال�� ت�ر�� إضا��ة   3

  % 81.6  62  . اقةال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إع ،اإلعاقة إلى م�اع�ة م����ة م� أق�انه ق� ���اج ال�فل ذو  4

ی��ل� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة ال��اصل ال����� وال��ا�عة ال�����ة مع   5

  . ذو�ه�

56  73.7 %  

  % 65.8  50  . م�هاج ال�وضة غ�� م�اس� ل���ع األ�فال ذو� اإلعاقة  6

  % 65.8  50  . اإلعاقة م� م��الت ص��ة ت��عه� م� االل��ام في ال�وضة ق� �عاني األ�فال ذوو  6

  %63.2  48   .ال���الت ال�ل���ة ع�� األ�فال ذو� اإلعاقة  7

  % 63.2  48  .ع�م جاه��ة الغ�ف ال���ة لل�وضة الس���ال األ�فال ذو� اإلعاقة  7

  % 55.3  42  . �ف�ض وج�د �فل ل��ه إعاقة في صف ال�وضة أ��اًء إضا��ة على ال�عل�  8

  % 55.3  42  .  وحاجات ال�فل ذ� اإلعاقة في ال�وضة ق� ال ت�فه� اإلدارة ال��رس�ة ق�رات  8

314



 م2020) 6(الد) 1(علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا العدد  جملة،  جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث

 

 
 

  % 43.4  33  . اإلعاقة في ال�وضة م� ق�ل أق�انه� ال�ی� الت�ج� ل�یه� إعاقة ق� ی�ف� األ�فال ذوو  9

  %42.1  32  . زعاجًا ل�عل�ة ال�وضةإاإلعاقة  ق� ���� ال�ال� ذو  10

ب�ج�د �فل ل��ه إعاقة في صف  ق� ی�أث� األ�فال ال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة سل�اً   11

  .ال�وضة

29  38.2%  

  %34.2  26  .  ق� ال ���ح ع�د األ�فال في صف ال�وضة �ق��ل �فل ل��ه إعاقة  12

  % 30.3  23  . ت��ع تعل��ات ال�وضة ق��ل األ�فال ذو� اإلعاقة ف�ها  13

  

���ا ی�عل� ��ع�قات  ).2008ب� العال، ؛ أ2002، ب�ا���إ(ات عام ت�ف� ن���ة ال�راسة ال�ال�ة مع ن�ائج دراس ���ل  

  : ال�مج، وت�ف� مع ال���� م� ال�راسات ال�ي ت��ث� ع� ال��اوف م� ال�مج، م�ل دراسات

)GU, 2009; Shanker, 1995 . ( و���ل عام، ال�مج ق��ة عال��ة وم� ال��جهات ال��ی�ة في ال����ة ال�اصة، ومع�قات

  .     � م� دول العال�واح�ة في الع�ی –إلى حٍ� ما  –ال�مج 

في ات�اهات معل�ات ر�اض )  α ≥ 0.05(هل ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة " إجا�ة ال��ال ال�ال� 

" ؟ )الع��، ال��ة ال�راس�ة، ال�ع�ل ال��اك�ي(تع�� ل��غّ��ات  ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة، األ�فال ق�ل ال��مة

 اس��انةس�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة لل�رجة ال�ل�ة ألداء معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مة على ت� ح�اب ال��� 

  .     ذل�) 4(و��ضح ال��ول . ح�� م�غّ��ات ال�راسة االت�اهات ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة

 اس��انةل�ة ل�عل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مة على ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة لل�رجات ال�: 4ج�ول 

  )76= ن (ح�� م�غّ��ات ال�راسة االت�اهات ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة 

  االن��اف ال���ار�   ال���س� ال��ابي  ن   م����ات ال��غّ��   ال��غّ�� 

  14.3  86.6  47  21 – 19  الع�� 

≤ 22  29  83  10.8   

  13.1  84.1  40  ثان�ة  –أولى   ال��ة ال�راس�ة 

  13.2  86.47  36  را�عة  –ثال�ة 

  16.4  86.5  29  75 – 60  ال�ع�ل ال��اك�ي

≤ 76    47  84.5  10.8  

  

ن�� دمج األ�فال ذو� اإلعاقة  ه�اك ف�وقًا �اه��ة في ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال أن) 4(ی���� م� ال��ول       

) 5(وال��ول  Way- ANOVA 3      �ه الف�وق دالة إح�ائ�ًا، أج�ت ال�اح�ة اخ��ارول�ع�فة إذا �ان� ه. في ال�وضة

  . ی�ضح ذل�
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ن�ائج اخ��ار ت�ل�ل ال��ای� ال�الثي ل�ع�فة الف�وق في ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مة ن�� دمج : 5ج�ول 

   )76= ن(األ�فال ذو� اإلعاقة في ال�وضة 

  م���� ال�اللة   ) ف(���ة   م��س� ال���عات   درجات ال���ة   ال��غّ�� 

  0.119  2.5  427.6  1  الع�� 

  0.338  0.929  159.8  1  ال��ة ال�راس�ة 

  0.442  0.599  102.9  1  ال�ع�ل ال��اك�ي 

   

في ات�اهات معل�ات ر�اض األ�فال ن�� دمج ذات داللة إح�ائ�ة  أنه ال ت�ج� ف�وق ) 5(م� ال��ول ی��ح   

و���ل عام ت��لف ه�ه ال����ة ). الع��، ال��ة ال�راس�ة، وال�ع�ل ال��اك�ي(تع�� ل��غّ��ات  ،قة في ال�وضةاأل�فال ذو� اإلعا

وت�ف� . ذات داللة إح�ائ�ة في االت�اهات تع�� ل��غّ�� الع�� وال�ي أشارت إلى وج�د ف�وق ) 2014(مع ن���ة دراسة الها�� 

 –إلى حٍ� ما  –مًا �ان� أع�ار أف�اد الع��ة في ال�راسة ال�ال�ة م�قار�ة وع�� ). Gu, 2009( ه�ه ال����ة مع ن���ة دراسة 

وال�ع�ل  ،أما �ال���ة ل��غّ��� ال��ة ال�راس�ة. والع��ة قل�لة، األم� ال�� ر��ا أد� إلى ع�م وج�د ف�وق تع�� ل��غّ�� الع��

  . - ةح�� معل�مات ال�اح� –ال��اك�ي، فه�ه هي ال��ة األولى ال�ي ت�� دراس�ها 

  

  ال��ص�ات وال�ق��حات 

ت���� ال�راسة ال�ال�ة ال��ی� ع� أه��ة ال��ر�� ل�عل�ات ر�اض األ�فال ق�ل ال��مة في ت���� االت�اهات ن��   

، وأشارت ن�ائج ه�ه ال�راسة إلى أن ال�امل ل��اح ال�مج اً سا�ق اً م��ل� ، وال�ي تع�ّ في ال�وضة اإلعاقةدمج األ�فال ذو� 

، األم� ال�� ی��ل� إعادة ال��� ���ا �ق�م ل�عل�ات ة في ال�وضة �ان� م�ای�ةدمج األ�فال ذو� اإلعاقاالت�اهات ن�� 

وم� م��ل ما س�� ت�صي ال�اح�ة ��ا . )ال��ر�� ق�ل ال��مة( معل�مات ومعارف خالل س��ات ال�راسةر�اض األ�فال م� 

  : یلي

����ة ال�عامل مع األش�اص ذو� اإلعاقة على م�اد ن���ة  أن ال �ق��� إع�اد ال�عل��� وال�عل�ات ق�ل ال��مة على - 1

 . فق�، بل ���� ه�ا ال��ر�� إلى ال��ارسة الفعل�ة وال�����ة وال��ر�� ال���قي في صف�ف ال�مج

ل�اقه� في مه�ة إدراسة ات�اهات ال�عل��� وال�عل�ات ق�ل ال��مة ن�� األش�اص ذو� اإلعاقة ودم�ه�، وم� ث�  - 2

 . ال�مج ال��ر�� في صف�ف

وم�  ال��مة دراسة أث� ال��غّ��ات ال����لة في ال�راسة ال�ال�ة على ع��ة أك�� م� معل�ات ر�اض األ�فال ق�ل - 3

 . ج��ع ال�امعات األردن�ة

إعادة ال��� في ب�امج ر�اض األ�فال في ال�امعات األردن�ة، ��ا ���� ت�و�� ال�ل�ة ف�ها ��عارف ت�عل� �ال����ة  - 4

 ، أه��ة ال��خل ال���� ���ا ی�عل� ب�ق��� ال��مات���ل خاص األش�اص ذو� اإلعاقةو  ال�اصة ���ل عام،

 .   ، أه��ة دمج األش�اص واأل�فال مع أق�انه� ال�ی� ال ت�ج� ل�یه� إعاقة في ال��ارس العاد�ةال�����ة

ر�اض األ�فال في إدراج مادة خاصة ب�مج األش�اص ذو� اإلعاقة في ال��ارس العاد�ة، ����ل� إج�ار� ل����  - 5

       . جامعة م�تة و���ة ال�امعات األردن�ة
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