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 إقرار السالمة اللغوية 
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 اإلهداء

 

 إلى سكان قلبي...

رجل الكفاح، إلى من أفنى زهرة شبابه في تربية أبنائه، إلى من كحل عيني بالعزَّة ... إليك 

 والدي الحبيب.

.... إليك أمّي واتها الصادقة ِسرَّ نجاحيعمنبع الحب والحنان والتضحية، إلى من كانت د

 الغالية.

 رمز الوفاء، إلى شمعة حياتي، إلى رفيق عمري ..... زوجي الغالي

 أبنائي فلذات كبدي، ماسة وتميم.

 أهدي إليهم هذا الجهد المتواضع، سائلة هللا العلي القدير أن ينفع به األمَّة، إنه سميع مجيب
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 رالشكر والتقدي

 الذي وفقني وأعانني على انجاز هذا العمل... تعالى الشكر أواًل هلل

وكل الشكر والعرفان وعظيم االمتنان لألستاذة الدكتورة زهرية عبدالحق التي أحاطتني برعايتها 

ولطفها، وأعطتني الكثير من وقتها، فنصحتني وأرشدتني ووجهتني إلخراج هذه الرسالة بهذا 

 الحترام والتقدير.الشكل، فلها مني كل ا

لهم عناء مناقشة هذه الرسالة وتحمّ  همألعضاء لجنة المناقشة على قبول شكربالقدم تأو 

بداء مالحظاتهم التي   في إثراء هذا العمل. ستسهممراجعتها، وا 

 ..وختاما الشكر موصول لكل من وقف لجانبي.
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 دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاص

 ة مع أطفال ما قبل المدرسة من وجهة نظر المعلمات والمديرات

 إعداد

 ريبو مصيفأ اعتيق ابتسام

 إشراف

 د. زهرية إبراهيم عبدالحقأ.

 الملخص

 

دم  األطفاذ ذوا المديرات والمعلمات نحو تصورات إلى هدفت الدراسة التعرف 

( مديرة 126االحتياجات الخاصة مع أطفاذ ما قبة المدرسة، وتكونت عينة الدراسة من )

( معلمة موزعات على رياض األطفاذ في مديريات التربية 63( مديرة و)63ومعلمة، منهن )

 والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية.

الدراسة فقد قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة )االستبانة( والمكونة من ولتحقيق أهداف 

تصورات  درجة  أن هرت نتائ  الدراسة أالمديرات والمعلمات. وقد تصورات  لقياس( فقرة 45)

 جاء متوسطًا.مديرات ومعلمات رياض األطفاذ نحو دم  األطفاذ ذوا االحتياجات الخاصة 

المعلمات ومتوسطات  تصورات بين متوسطات درجات إحصائيةفروق ذات داللة عدم وجود و 

مديرات رياض األطفاذ نحو دم  األطفاذ ذوا االحتياجات الخاصة مع أطفاذ  تصورات درجات

بين متوسطات  فروق ذات داللة إحصائيةعدم وجود . وأ هرت النتائ  أيضا ما قبة المدرسة

طفاذ ذوا االحتياجات الخاصة مع المعلمات رياض األطفاذ نحو دم  األ تصورات درجات



 ط
 

بين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية و  لمؤهة العلمي.لمتلير اأطفاذ ما قبة المدرسة تعزى 

معلمات رياض األطفاذ نحو دم  األطفاذ ذوا االحتياجات  تصورات متوسطات درجات

فروق ذات داللة د عدم وجو . كما أ هرت لخبرةلمتلير االخاصة مع أطفاذ ما قبة المدرسة تبعا 

المديرات رياض األطفاذ نحو دم  األطفاذ ذوا  تصورات بين متوسطات درجات إحصائية

عدم وجود فروق و  لمؤهة العلمي.لمتلير ا االحتياجات الخاصة مع أطفاذ ما قبة المدرسة تعزى 

مديرات رياض األطفاذ نحو دم  األطفاذ  تصورات بين متوسطات درجاتذات داللة إحصائية 

 .لخبرةلمتلير اوا االحتياجات الخاصة مع أطفاذ ما قبة المدرسة تبعا ذ

 


