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  اتجاھــات معلمــــي مرحلة األساس 
  نحــو دمــج ضعاف السمع 

  في المدارس العادیــة بمحلیة الخرطوم
  

   لنیل درجة دكتوراة التربیة في علم النفسبحث مقدم 
  

  محمد األمین مصطفى الخطیب :إشراف الدكتورطھ إبراھیم    مھا یوسف:  إعداد الطالبة
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 بحثملخص ال
  

نحو دمج التالميذ ضـعاف   اتجاهات معلمي مرحلة األساس بحثال اهذتناول ي
. في ضوء بعض المتغيـرات الديموغرافيـة  بمحلية الخرطوم السمع بالمدارس العادية 

معلمي ومعلمات في  بحثالمجتمع وتمثل  .االرتباطي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي
بلغ حجـم العينـة   ). ٢٠٠٧ -٢٠٠٦(ية الخرطوم للعام الدراسي بمحلمرحلة األساس 

في استمارة  بحثالتمثلت أدوات . القصديةمعلماً ومعلمة تم اختيارها بالطريقة ) ٢٠٦(
ضعاف  نحو دمج التالميذ ومقياس اتجاهات معلمي مرحلة األساسالمعلومات األساسية 

: األساليب اإلحصائية اآلتية ةالباحث تاستخدم. السمع بالمدارس العادية من إعداد الباحثة
اختبار مـان وتنـي   . اختبار اإلشارة. معامل االرتباط العزمي لبيرسون. ألفا كرونباخ

توصـل  . معامل ارتباط سبيرمان للرتب. لمعرفة الفروق في متوسط رتب المجموعتين
  : لآلتي بحثال
تتسم اتجاهات معلمي مرحلة األساس نحو دمج ضعاف السمع في المدارس العادية / ١

  . بمحلية الخرطوم بالسلبية بدرجة دالة إحصائياً
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي مرحلة األساس نحو دمـج  / ٢

  . ضعاف السمع في المدارس العادية بمحلية الخرطوم تعزى لمتغير النوع
توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي مرحلة األسـاس نحـو دمـج    / ٣

  .ضعاف السمع في المدارس العادية بمحلية الخرطوم لصالح المدربين
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات معلمي مرحلة األساس نحو دمـج  / ٤

  .ير الحالة االجتماعيةضعاف السمع في المدارس العادية بمحلية الخرطوم تعزى لمتغ
ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اتجاهات معلمي مرحلة األسـاس  / ٥

  . نحو دمج ضعاف السمع في المدارس العادية بمحلية الخرطوم والمؤهل العلمي للمعلم
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  ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اتجاهات معلمي مرحلة األساس / ٦
و دمج ضعاف السمع في المدارس العادية بمحلية الخرطوم ومتغير سنوات الخبـرة  نح

  . بالتدريس
ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اتجاهات معلمي مرحلة األسـاس  / ٧

  . نحو دمج ضعاف السمع في المدارس العادية بمحلية الخرطوم ومتغير الراتب الشهري
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