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 معرفة مستوى رضا أولياء األمور عن دمج أطفـاهلم ذوي الـصعوبات             ة إىل دف هذه الدراس  

 دالتعلمية يف املدارس العادية وعالقته مبتغري جنس اآلباء واألمهات واملؤهل العلمـي وعـدد أفـرا               
طلبة، ولتحقيق هدف   الثالمثئة وواحد من أولياء أمور      ) ٣٠١(وتكونت عينة الدراسة من     . األسرة

استبانه لقياس مستوى رضا أولياء األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الـصعوبات            الدراسة فقد طورت    
 .التعلمية يف املدارس العادية، ومت التحقق من صدق أداة الدراسة وثباا

إىل أن رضا أولياء األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الـصعوبات التعلميـة يف               وقد أشارت النتائج  
كفايـة املعلـم واـال      : ة تنازلياً على الترتيب التايل    سماملدارس العادية وفق جماالت الدراسة اخل     

االجتماعي واألكادميي والبيئة التعليمية واال النفسي، حيث عرب أولياء األمور عن رضاهم لعملية             
يف اـال  (α ≥.05) وكما أظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً عنـد مـستوى الدالـة    . الدمج

جلنس ولصاحل األمهات، ومل تظهر النتائج فروقاً دالـة إحـصائياً عنـد             األكادميي تعزى إىل متغري ا    
.  يف مجيع جماالت الدراسة واألداة الكلية تعزى إىل متغري املؤهل العلمـي            (α≥.05)مستوى الدالة   

أفـراد  ) ٥-١(وأظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً بني متوسط تقديرات ذوي األسر املكونة من             
أفراد من جهة ثانية وذلـك لـصاحل        ) ١٠(يرات ذوي األسر اليت تزيد على       من جهة ومتوسط تقد   

واقترحت الدراسة إشراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات        . أفراد) ٥-١(ذوي األسر املكونة من     
  . التعلم يف التخطيط للربامج املقدمة ألبنائهم

  
  
  .كلية العلوم التربوية، اجلامعة األردنية، األردن* 
  .العلوم التربوية، اجلامعة األردنية، األردنكلية * *
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א −١ :אא
 بوصفها منهجية عمل وجـزءاً مـن احلركـة    )Special Education(لقد برزت التربية اخلاصة 

التربوية السائدة يف اتمع واملوجهة إىل األطفال ذوي احلاجات اخلاصة، حيث حيتاج  هؤالء األطفـال                
ة خاصة متكنهم من حتقيق منوهم، وتأكيد ذام، وتـؤدي يف النهايـة إىل دجمهـم                إىل خدمات تعليمي  

بالعاديني يف اتمع لكي حتقق هلم أكرب قدر ممكن من استثمار إمكانام املعرفية واالجتماعية واالنفعالية               
  ).١٩٨٧الشخص،(واملهنية 

م ذوي احلاجـات اخلاصـة    يف بريطانيا أن تعليWarnock (1978)وقد أكد تقرير جلنة وارنوك 
يتطلب توفري وسائل خاصة متكن الطفل من االستفادة القصوى من املنهج سواء أكان بتعديل املنـهج                
القائم أم بتطوير مناهج خاصة، كما أوضح إىل أن التربية اخلاصة متثل اجلمع بني املنـهج والتـدريس                  

  .ةخلاصوالظروف التعليمية الضرورية لتلبية حاجات الفرد التربوية ا
وتتنوع األماكن اليت يتم فيها تقدمي اخلدمات التربوية أو التعليمية وأفضل هذه األماكن هي البيئات               

 أشار ايليـوت    األقل تقييداً، وهناك طرائق كثرية لوصف األوضاع التعليمية والبيئات األقل تقييدا وقد           
ألوضاع املناسبة لألطفـال  إىل أن أفضل طريقة ملعرفة ا) Elliott & Mckenney, 1989(ماكيين و

ذوي احلاجات اخلاصة تتمثل يف اتباع تسلسل للخدمات ابتداء من التعليم اخلاص يف مراكـز اإلقامـة                 
  .الكاملة إىل االلتحاق الكامل بالصف العادي

أن هؤالء  ، ومها   ويعد مفهوم الدمج يف التعليم العام من املفهومات احلديثة حيث يستند على أساسني            
ما بلغت درجة إعاقتهم ومهما تعددت فئام فإن لديهم القابلية والدافعية للنمو والـتعلم              األشخاص مه 

لعمـل علـى    لوالعمل واملشاركة يف احلياة العادية للمجتمع فيجب معرفة قدرام وإمكانيام املتبقية            
فراد اآلخـرين يف    إن هؤالء األشخاص هلم احلق يف الرعاية والتعليم والتأهيل والعمل كبقية األ           ، و تنميتها

 من املوارد البشرية ألي دولة، لذلك جيب النظر إليهم بعني االعتبـار عنـد               أاتمع وهم جزء ال يتجز    
   .)١٩٩٨، الصريري( التخطيط ووضع السياسات ذات الصلة باجلانب اإلنساين

ها وتنـوع   وقد حظيت صعوبات التعلم باهتماٍم كبري يف األدب نظراً لتباين مظاهرها ونسبة انتشار            
أن احلكومة الفدرالية األمريكيـة   ىلإ Smith  (2004)الربامج التعليمة اهلادفة لعالجها، وتشري مسيث 

)The American Federal Government ( قدمت تعريفاً لصعوبات التعلم وهو ١٩٩٩يف سنة 
ستخدمة يف الفهـم    وتعين اضطراب يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية امل         " صعوبة التعلم اخلاصة    "

أو استعمال اللغة، املنطوقة أو املكتوبة اليت تظهر حبد ذاا يف قدرة غري كاملـة لإلصـغاء أو الـتفكري                    
والكالم والقراءة والكتابة والتهجئة، أو إجراء العمليات احلسابية، ومتضمنة يف حاالت أو ظروف مثل              

ظيفي الدماغي البسيط والدسيلكـسيا واحلبـسة        واإلصابة الدماغية واالختالل الو    ةاإلعاقات اإلدراكي 
والتعريف ال يشتمل على مشكالت التعلم الناجتة عن اإلعاقات البصرية أو احلركية أو             . الكالمية النمائية 

  ).  (P.110السمعية أو العقلية أو االضطرابات االنفعالية أو احلرمان البيئي واالقتصادي والثقايف
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صعوبات التعلم النمائية وهي الصعوبات الـيت تتعلـق         :  مها وعتنيوتصنف صعوبات التعلم إىل جمم    
التـذكر  وباضطراب أو خلل يف العمليات النفسية األساسية الالزمة للتعلم األكادميي مثـل االنتبـاه               

صعوبات التعلم األكادمييـة وهـي الـيت        و. احلركية ةدراكيالعمليات اإل و، واللغة، واإلدراك والتفكري 
 املستويات الصفية املختلفة و اليت ترتبط يف تعلم القـراءة و احلـساب  والكتابـة             يواجهها األطفال يف  

   .)١٩٩٧، حلديدي وااخلطيب(والتهجئة 
ون مشكالت يف   ـم يعان ـوبات التعل ـال ذوي صع  ـع األطف ـومن املهم اإلشارة هنا إىل أن مجي      

ـ  الت أكادميية لديهم  ـون مشك ـذين يعان ـع ال ـيس مجي ـن ل ـالتعلم، ولك   ات الـتعلم  ـ صعوب
.(Kirk, Gallagher, and Anastasiow, 2003)      

صعوبات ويعترب الدمج من البدائل التربوية اليت ميكن من خالهلا حتقيق احلاجات اخلاصة للطلبة ذوي               
  الطلبة جزءاً من وقتهم علـى األقـل يف مـدارس التربيـة العامـة               التعلم، حيث يقضي معظم هؤالء    

.(Heward, 2003)صعوبات الـتعلم إىل وضـعهم وتعلـيمهم يف    ري مفهوم دمج الطلبة ذوي ويش 
صفوف التربية العامة، وبسبب احلاجات اخلاصة هلذه الفئة من الطلبة فان دجمهم يتطلب ختطيطاً دقيقـاً                

 ومن املفهومات احلديثة يف تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة هو (Lerner, 2003).وإعداداً مسبقاً 
 والذي يعين وضع مجيع الطلبة ذوي احلاجـات اخلاصـة يف   Full Inclusionج الشامل مفهوم الدم

 األوليـة يف    ة املـسؤولي  التربية العامة املدارس العامة ااورة الماكن سكنهم أو إقامتهم، ويتحمل معلم          
   (Hallahan and Kauffman, 2006).تعليم هذه الفئة من الطالب 

لصعوبات التعلمية يف الصف    ثراً يف تشجيع حماوالت دمج الطلبة ذوي ا       ويؤدي أولياء األمور دوراً مؤ    
وحيتاج أولياء األمور هؤالء إىل أن تتاح هلم الفرص الكافية للمـشاركة يف فعاليـات بـرامج                 ، العادي
وأما أولياء األمور الذين يرتابون من فاعلية تعليم أبنائهم ذوي احلاجات اخلاصة يف الـصفوف               . الدمج

فهم حباجة إىل التزويد باملعلومات وبرامج تدريب أولياء األمور وإرشادهم مما يعـود علـيهم               العادية،  
بفائدة كبرية لذلك فهم حباجة إىل أن يشعروا باالطمئنان إزاء التقدم الذي سيحرزه أطفاهلم يف الـصف      

لنمـو الشخـصي واالجتمـاعي      ومثل هذا التقدم أكثر ما يكون وضوحاً علـى صـعيد ا           . العادي
  ).٢٠٠٤،خلطيبا(

واملشاركة يف فهم   ، لذلك من املهم جداً أن تقوم أسرة الطفل الذي يعاين صعوبات تعلمية باملساعدة            
وجيب إبالغ األهل باستمرار بضرورة مشاركتهم يف مجيـع القـرارات           . إجراءات الدمج فهماً كامالً   

فريـق املتعـدد التخصـصات،      الطفل، واملشاركة يف اجتماعات ال    إىل  املتعلقة بطفلهم بدءاً بالتعرف     
والتخطيط التربوي الفردي واختاذ القرارات املتعلقة بالوضع التربوي للطفل، وجيب أن يـتم إعالمهـم               
مبدى حتسن طفلهم خالل السنة الدراسية مجيعها، كما يعاين العديد من أسر الطلبة ذوي الـصعوبات                

عدم تقدمه يف املدرسة ومشكالته االجتماعيـة       التعليمية قلقاً فيما يتعلق حبالة الطفل، ومدى تقدمه أو          
وميكـن  . االنفعالية، وحيتاج األهل إىل إعطائهم الفرصة لتوجيه األسئلة وإبالغهم مبدى حتسن طفلـهم            

الوصول إىل ذلك من خالل عقد االجتماعات الدورية مع األهل، ويف حـاالت تعـذر الوصـول إىل                  
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وميكن تنظيم لقاء يضم أهـايل   . لبدء االتصال اإلجيايب معهمهل، فإنه ميكن القيام بالزيارات املرتليةاأل
ذوي صعوبات التعلم حبيث جتتمع اجتماعات دورية لكي تتبىن برامج التوعية والتثقيف الـيت تتبعهـا                

  ).١٩٨٨السرطاوي والسرطاوي، (املناقشات اجلماعية 
وهي تتعلق باخلدمات   كما أن هناك حاجات أخرى ترتبط بأسر األطفال ذوي الصعوبات التعلمية            

الالزمة أو األهداف املتوقع حتقيقها، ومن أمهها احلاجة إىل تقدمي املعلومات، حيث يشكل احلصول على               
املعلومات حاجة ملحة لدى الوالدين وغالباً ما حيتاج الوالدان إىل فهم حالة الطفل بـصورة أعمـق،                 

علومات اليت تتعلق حباجات الطفل وكيفيـة       لطفل، ومعرفة امل  ة ما جيب توقعه يف املستقبل لدى ا       ومعرف
مساعدته على تلبيتها، ومعرفة املعلومات اليت تتعلق مبراحل منو األطفال، ومعلومات تتعلق باملـساعدات   
واخلدمات اليت يوفرها اتمع احمللي، ومعلومات تتعلق بتعليم الطفل وإكـسابه املهـارات األكادمييـة               

  .)Eheart, Ciccone, 1982(األساسية 
א−٢ :א

أصبحت هذه املشكلة مـن     ، نتيجة لتزايد حجم ظاهرة صعوبات التعلم مقارنة باإلعاقات األخرى        
أهم املشكالت امللحة اليت من املفروض دراستها من أجل ضمان جناح العملية التعليمية واسـتمراريتها،               

ة التعلم وتوليد ضغوط نفسية وتربويـة       وإن ترك هذه املشكلة دون مواجهة واعية يؤدي إىل إعاقة عملي          
ومادية واجتماعية لتشمل الفرد واألسرة واتمع، وتعد هذه الدراسة من الدراسات القليلـة يف األردن               
اليت حتاول إلقاء الضوء على مستوى رضا أولياء األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعلميـة يف                 

  .املدارس العادية
 دوراً هاماً يف العملية التعليمية وتقييم اخلدمات املقدمة ألطفاهلم حيث يعتـرب             ويؤدي أولياء األمور  

قبول أولياء األمور لفكرة الدمج أو رفضهم هلا عامالً هاماً يف جناح اجلهود املبذولة لتفعيل عملية دمـج                  
، ية والتعليم األطفال ذوي الصعوبات التعلمية يف املدارس العادية، وذلك ضمن استراتيجيات وزارة الترب           

ومت ابتعاث عدد من املعلمـني      ،  من املدارس األساسية   ٪٣٠حيث قامت بفتح غرف مصادر التعلم يف        
واملعلمات سنوياً إىل كلية األمرية ثروت للحصول على مؤهل دبلوم عـاٍل متخـصص يف تـدريس                 

  ).  ٢٠٠٢اخلطيب، ( صعوبات التعلم 
ة على اختالف مستوياا من االستفادة من نتائجها        كما أن هذه الدراسة قد متكن اإلدارات التربوي       

وذلك من خالل توعية املسؤولني والقائمني على العملية التعليمية بضرورة احترام وجهات نظر أوليـاء               
األمور ومشاركتهم يف تعليم أطفاهلم ذوي الصعوبات التعلمية، فضالً عن تفعيل الربامج التثقيفية اليت قد               

  .ولياء األمور يف تعليم أطفاهلم ذوي الصعوبات التعلمية وتدريبهمتسهم يف تفعيل دور أ
א−٣ :א
  البحوث العلمية املنشورة اليت تناولت موضوع الدمج فإن الدراسات  من الدراسات و لى الرغم ـع
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وافر ترغم  اليت نشرت يف موضوع دمج الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية يف املدارس العادية كانت قليلة               
حبوث ودراسات اختصت بدراسة اجتاهات املعلمني واإلداريني حنو عملية الدمج، لذا جـاءت هـذه               
الدراسة إللقاء الضوء على موضوع هام ومكمل ألطراف عملية الدمج وهو رضا أولياء األمـور عـن                 

لدراسـة  وعلى وجه التحديد حاولت هذه ا     . دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعلمية يف املدارس العادية       
  : اإلجابة عن األسئلة التالية

   عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعليمية يف املدارس العادية؟رما مدى رضا أولياء األمو -١-٣
يف مستوى رضـا أوليـاء      ) α≤0,05( دالة إحصائياً عند مستوى الدالة       هل هناك فروق   -٢-٣

  س العادية تعزى إىل متغري اجلنس؟ األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعليمية يف املدار
يف مستوى رضـا أوليـاء      ) α≤0,05( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة     هل هناك فروق   -٣-٣

  ؟ ى إىل متغري املؤهل العلميزاألمور عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعليمية يف املدارس العادية تع
يف مستوى رضـا أوليـاء      ) α≤0,05( دالة إحصائياً عند مستوى الداللة     هل هناك فروق   -٤-٣

  األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعليمية يف املدارس العادية تعزى إىل متغري عدد أفراد األسرة؟
  :وتنبثق من هذه األسئلة الفرضيات اآلتية

يف مستوى رضا أولياء األمور عن      ) α≤0,05( ليس هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدالة          -
  فاهلم ذوي الصعوبات التعليمية يف املدارس العادية تعزى إىل متغري اجلنس؟ دمج أط

يف مستوى رضا أولياء األمور عن      ) α≤0,05(ليس هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة        -
  ؟ ى إىل متغري املؤهل العلميزدمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعليمية يف املدارس العادية تع

يف مستوى رضا أولياء األمـور  ) α ≤0,05(ق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ليس هناك فرو-
  عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعليمية يف املدارس العادية تعزى إىل متغري عدد أفراد األسرة؟ 

א−٤ א :א
 وهـو   دف الدراسة احلاضرة إىل اإللقاء الضوء على موضوع هام ومكمل ألطراف عملية الدمج            

رضا أولياء األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعلّمية يف املدارس العادية، وهكذا فان الدراسـة                
احلالية توفر معلومات حقيقية عن مدى رضا أولياء األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعلّمية يف                

  . لطلبة ذوي صعوبات التعلماملدارس العادية، كما وتزود اجلهات املختصة ببيانات عن واقع دمج ا
א−٥ א :א
:א−١−٥

 تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم يف الصفوف العادية مع قيام معلمي التربية اخلاصـة العـاملني يف                
 الطالب ذوي صـعوبات     يتلقى: ويف هذه الدراسة  ). ٢٠٠٤يب،اخلط(غرف املصادر بتقدمي املساعدة     

  .خاصة يف غرفة املصادر داخل املدرسة العاديةالتعلم خدمات تربوية 
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 ٢٣٤

א−٢−٥ :א
هم أولئك الذين تظهر لديهم اضطرابات يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسـية الـيت                 
تتضمن فهم اللغة املكتوبة أو املنطوقة واستعماهلا، وتظهر يف اضطرابات الـسمع والـتفكري والكـالم                

ءة والتهجئة واحلساب وتعود إىل إصابة وظيفية بسيطة يف الدماغ، وليس هلا أي عالقة بأي إعاقة                والقرا
، اخلطيـب   ٢٠٠٢الروسـان، (من اإلعاقات، سواء أكانت عقلية أم مسعيـة أم بـصرية أم غريهـا               

 هم الطلبة الذين متت إحالتهم إىل غرفة املصادر من قبل مـريب           : ويف هذه الدراسة  ). ١٩٩٧واحلديدي،
الصف ومدير املدرسة واملرشد التربوي، والذين أكد معلم غرف املصادر بأم يعـانون اضـطراباً يف                

  .واحدة أو أكثر من العمليات النفسية ذات الصلة باللغة املكتوبة أو املنطوقة
:א−٣−٥

اصـة،  هي غرفة خدمات خاصة ختصص يف املدرسة لتقدمي اخلدمات التربوية لذوي احلاجـات اخل             
ويتلقى الطلبة ذوو احلاجات اخلاصة امللتحقني بغرف املصادر حصصاً معينة يف اجلوانب اليت يظهـرون               

. (Lerner,2000)مشكالت فيها وفق اجلدول حمدد، ويتلقون احلصص األخرى يف الصف العـادي             
حلاجـات  غرفة خدمات خاصة ختصص يف املدرسة لتقدمي اخلدمات التربوية لذوي ا          : ويف هذه الدراسة  

يتلقى الطلبة ذوو احلاجات اخلاصة امللتحقني بغرف املصادر حصصاً معينة يف اجلوانـب الـيت               . اخلاصة
  . تظهر مشكالت تتعلق م فيها وفق اجلدول حمدد، ويتلقون احلصص األخرى يف الصف العادي

:א−٤−٥
االرتياح لتحقيق رغبام وحاجام الشخـصية      هو احلالة النفسية لآلباء واملتصفة بالقناعة والشعور ب       

 أداة الكلية اليت حيصل عليها اآلبـاء علـى  هو الدرجة :  ويف هذه الدراسة.)Lerner,2000(والنفسية  
  .الدراسة
א−٦ א :א

تعترب هذه الدراسة من أوائل الدراسات العربية اليت تناولت موضوع رضا أولياء األمور عـن دمـج           
م ذوي الصعوبات التعلمية، ونقدم فيما يلي عرضاً للدراسات وفق الترتيب الزمين اليت تناولـت               أطفاهل

  . مدى رضا أولياء األمور عن دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم يف املدارس العادية
א−١−٦ א :א

دراسة ن سوى   بعد البحث املكثف عن دراسات عربية ذات صلة مبوضوع الدراسة فلم جيد  الباحثا             
 ودف إىل معرفة الصعوبات اليت تواجه دمج الطلبة املعوقني يف التعليم العام من )٢٠٠٣( قام احلناوي

ويل أمـر   ) ١٧٠(وجهة نظر أولياء أمورهم ومعلميهم وقد مت إجراء الدراسة على عينة مكونـة مـن                
وقد خلصت نتائج الدراسـة إىل  ، وقد مت مجع بيانات الدراسة عن طريق استبانه  ، معلماً ومعلمة ) ٥٧(و

  وبات عالية تواجه دمج الطلبة أصحاب اإلعاقات يف التعليم العام من وجهة نظر أولياء ـاك صعـأن هن
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 ٢٣٥

  .أمورهم ومعلميهم يف مجيع جماالت الدراسة
א−٢−٦ א :א

أوليـاء أمـور    واليت دف إىل معرفة مدى رضا Larter (1986) الرتريف الدراسة اليت قام هبا 
، واليت مت فيها مقابلـة      م التربية اخلاصة يف كلية تورنتو     الطلبة املعوقني عن اخلدمات املقدمة من قبل قس       

من أولياء أمور الطلبة الذين يعانون صعوبات تعلم وأولياء أمور الطلبة الذين لديهم مشكالت              ) ٢٠٨(
عرب أولياء األمـور مـن خـالل        . معيةسلوكية، والطلبة ذوي اإلعاقات اجلسدية وذوي اإلعاقات الس       

، كمـا   نـائهم اللقاءات اليت كانت تعقد معهم عن ارتياحهم ورضاهم عما يتم تقدميه من خدمات ألب             
  .عربوا عن بعض املشكالت مثل نقص بعض املواد وطول مدة العملية

مقابـل   دف مقارنة فعالية برامج الدمج       Sangster(1986)  ساجنستر ويف الدراسة اليت قام هبا    
) ١٧(مت وضع   حبيث  ،  لم من وجهة نظر اآلباء واملعلمني     الربامج الفردية لدى الطلبة ذوي صعوبات التع      

ىل أن غالبية أولياء     صفوف مفردة، وقد أشارت النتائج إ      طالباً يف ) ٤٥(طالباً يف صفوف مدجمة ووضع      
 مرتفعاً من الرضا عن برامج      أمور الطلبة كانوا على قناعة تامة بفكرة دمج الطفل، فقد أظهروا مستوى           

  .الدمج
 دف معرفة مدى رضا أولياء األمـور        Phillips(1990)  وأظهرت الدراسة اليت قام هبا فيلبس     

واملعلمني عن أحد الربامج املستخدمة مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم امللـتحقني يف غـرف املـصادر         
هم أشخاصاً متعلمني، وقد كانت اجتاهـات       والذي كان يهدف إىل تطوير اإلدراك الذايت للطلبة بوصف        

أولياء األمور تشري إىل أن الربنامج مؤثر يف إدراكام الذاتية كما يعمل على تطوير الوعي حول املهنـة                  
  .والفرص التربوية

بدراسة دف إىل معرفة مدى رضا أولياء األمـور عـن    Stephenson(1992(وقام ستيفسون   
 فقد قام الباحث مبقابلة أربع أمهات ألطفال يعانون صعوبات الـتعلم            دمج أطفاهلم يف غرف املصادر ،     

وبعد مضي عام على التحاق الطلبة      . سنة) ١٨ – ١٠(وملتحقني بغرف املصادر تتراوح أعمارهم بني       
يف غرف املصادر أظهرت األمهات مستويات عالية من اإلحباط وعدم الرضا والقناعة عن دمج األطفال               

 .صادر أو باخلدمات املقدمة فيهاوالتحاقهم بغرف امل
 دف معرفة مدى رضا أولياء أمور الطلبـة ذوي  Delaney (1993)  ديالينويف دراسة قام هبا

صعوبات التعلم عن مشاركة أبنائهم يف برنامج مينسوتا املفتوح وذلك عن طريق معرفة آراء األهـايل                
 ،ياع والتلفاز واملقابالت الفردية   عن طريق املذ  حول دمج أطفاهلم يف املدارس العادية، وقد مجعت اآلراء          

من أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم ، وقد أظهـرت النتـائج أن              ) ٨٢(وقد تكونت العينة من     
وغري ذلك وبشكل عام فقـد      . معظم اآلراء تركزت حول فعالية املعلم وموقع املدرسة ووسائط النقل         

  .فر اخلدمات التربوية اخلاصةابنائهم يف ظل توأظهروا مستوى جيداً من الرضا عن دمج أ
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 ٢٣٦

 واليت مت فيها تطبيق برنامج خدمات متكاملـة  Campbell (1995)  كامبيلويف دراسة قام هبا
، وقد مت توزيـع     الل الزيارات املرتلية األسبوعية   يقدم لألسر اليت لديها أطفال ذوو صعوبات تعلم من خ         

ملعرفة مدى فاعلية هذا الربنامج والذي يركز على حاجات األسـرة  " استبانة قناعة اآلباء "استبانة مسيت   
، وقد مت تطبيقه على     وة فيها دف تعزيز وحدة العائلة     وتوفري الدعم هلا وحتديد قدرات العائلة ونقاط الق       

عشر أسر لديها أطفال ذوو صعوبات تعلم ، وقد أظهرت النتائج أن الربنامج كان ناجحاً جداً وأبدى                 
  . ملثل هذه الربامجممنهم إعجام ودعمهالكثريون 

 دف التعرف إىل آراء أولياء األمـور حـول          Male(1996)  ميل وأظهرت الدراسة اليت قام هبا    
 ٨٠ الذين يعانون الصعوبات التعلمية واشتملت الدراسة علـى          لخدمات التربية اخلاصة املقدمة لألطفا    

تامة يف وضع طفلـهم     عظمى من أولياء األمور على قناعة       ويل أمر، وقد أشارت النتائج اىل أن الغالبية ال        
، وكانت األولوية لدى أطفاهلم يف التعلم هي اكتساب مهارات االتصال واملهـارات             يف مدارس خاصة  

  .االجتماعية ومهارات كيفية قضاء أوقات الفراغ
ول املـدارس    ملعرفة آراء أولياء األمور واجتاهام ح      Warner(1999)  وارنر ويف دراسة قام هبا   

ـ     ة اخلاصة اليت يلتحق ا الطلبة ذوو صعوبات التعلم، متت دراسة اجتاهات سبعة من أولياء أمـور الطلب
، وقد أظهرت النتائج أن هناك تأثريات اجتماعية وثقافية يف اجتاهـات أوليـاء              امللتحقني ذه املدارس  

  .األمور حنو صعوبات التعلم ومدى رضاهم عن تلك املدارس
  دراسة دف معرفة مدى رضا أولياء أمـور الطلبـة ذوي   Bulgren (2002) اجلرن بوأجرى

صعوبات التعلم على التحاق أبنائهم يف املدارس العليا، وقد أظهرت هذه الدراسة أن أولياء أمور الطلبة                
ذوي صعوبات التعلم أظهروا مستوى متوسطاً من الرضا ، وكان هلم مالحظات حول األنظمة املدرسية               

 أن اهتمام  أوليـاء      كما أشارت نتائج الدراسة إىل    . يت ال توفر حاجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم       ال
وقد أظهرت النتائج أن أوليـاء      .  على درجات عالية من تقدير الذات      األمور تركز على حصول أبنائهم    

ر الطلبة يف املنـاطق     أمور الطلبة يف املناطق احلضرية أظهروا مستوى مرتفعا من الرضا مقارنة بأولياء أمو            
  .الريفية

ومن خالل هذا االستعراض لألدب السابق من الدراسات العربية واألجنبية اليت حبثت يف موضـوع               
رضا أولياء األمور عن دمج الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية يف املدارس العادية فانه يالحظ مدى أمهيـة                

 وختتلـف هـذه     .طلبة ذوي الصعوبات التعلمية   معرفة مستويات رضا أولياء األمور حنو عملية دمج ال        
الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث اختالف عينة الدراسة وأداا اليت طورت لتتناسب مع واقـع                

. التربية اخلاصة يف األردن ومدى معرفة أولياء األمور بطبيعة خدمات التربية اخلاصة املقدمـة يف األردن               
لكشف وتسليط الضوء على رضا أولياء األمور عن دمج أطفـاهلم  ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة ل     

  .ذوي الصعوبات التعلمية يف املدارس العادية يف األردن
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 ٢٣٧

א−٧ א א :א
א−١−٧  :א

تكون جمتمع الدراسة من أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين يتلقون اخلدمات التربويـة               
 غرفة املصادر يف املدارس العادية يف منطقة عمان األوىل حيث بلغ عـدد أوليـاء األمـور                  اخلاصة يف 

مدرسة وبلغ عدد الطلبة الذين مت توزيع       ) ٢٤(، كما بلغ عدد املدارس اليت طبقت فيها الدراسة          )٣٦٢(
 يف املدارس   طالبا وطالبة يتلقون خدمات يف غرفة املصادر امللحقة       ) ٣٦٢(االستبانة على أولياء أمورهم     

  .العادية
وتكونت عينة الدراسة من مجيع أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين يتلقـون اخلـدمات              

 املدارس العادية يف منطقة عمان األوىل حيث بلغ عدد أولياء األمور            التربوية اخلاصة يف غرفة املصادر يف     
استبانة ألغراض الثبات   ) ٢٥(عد إخراج   إناثا وذلك ب  ) ١٥٧(ذكورا و   ) ١٤٤(ويل أمر منهم    ) ٣٠١(

) ٣٢(استبانات لعدم اكتمال اإلجابات عن بنودها، واملفقـود         ) ٤(من خارج عينة الدراسة وإسقاط      
  . استبانة
א−٢−٧ א :א

 إىل رضا أولياء األمور عن دمـج        فف هذه الدراسة فقد طورت استبانة خاصة للتعر       لتحقيق أهدا 
التعلمية يف املدارس العادية وذلك بعد االطالع على األدب التربوي الـسابق            أطفاهلم ذوي الصعوبات    

  : فقرة موزعة على ااالت اخلمسة التالية) ٣٨(وتكونت أداة الدراسة من . والدراسات السابقة
א−١−٢−٧ א ، א א א  :א
  .ديني سيزيد يف فرصته يف التفاعل االجتماعي ابنيت بالطلبة العا/أعتقد أن دمج ابين −
 . ابنيت بالطلبة العاديني سيطور مهارات اجتماعية جديدة لديه/أعتقد أن دمج ابين −
 . ابنيت يف غرفة املصادر ميثل ضرورة اجتماعية لديه/أعتقد أن دمج ابين −
 .الطلبة العاديني يزيد استقالليته ابنيت ب/أشعر أن دمج ابين −
 . ابنيت بالطلبة العاديني يؤدي إىل إقامة عالقات اجتماعية/ أرى أن دمج ابين ال−
 .له فرصاً  للتعبري عن نفسه أمام زمالئه العاديني ابنيت بالطلبة يتيح/ أشعر أن دمج ابين −
א−٢−٢−٧ א א א א :א
    . ابنيت يف التعليم العام /مبا يسمح بدمج ابين أرى أن يتم تعديل املنهاج التعليمي −

 . ابنيت بالطلبة العاديني يف التعليم العام من بداية املرحلة األساسية/من األفضل أن ينتظم ابين 
 . ابنيت بالطلبة العاديني يؤدي إىل إعطائه الفرصة نفسها املتاحة للطلبة العاديني/أرى أن  دمج ابين −
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 ٢٣٨

  . ابنيت/ة عن أهداف الربامج التعلمية اليت مت إعدادها البين لدي معرفة كافي −
  .ابنيت  مع الطلبة العاديني يف مدرسة واحدة يثري العملية التعليمية/ أرى أن حضور ابين  −
  .ابنيت  يف الصفوف العادية يؤثر يف الربنامج الدراسي الكلي/أرى أن دمج ابين −
  . املدارس العادية ابنيت يف/جيب أن يتم تعليم ابين −
  .العادية يطور مهاراته األكادميية ابنيت يف املدرسة /أعتقد أن دمج ابين −
  .ابنيت بالطلبة العاديني من أفضل احللول ملواجهة مشكالته التربوية/ يعترب الدمج البين −
  . ابنيت والطلبة العاديني/أعتقد أن برنامج الدمج يزيد يف الفجوة بني ابين −
 ابنيت يف مستوى أدائه على املهارات الكتابية ومهـارات          /يزيد الربنامج التربوي الذي يقدم البين       −

 .القراءة واملهارات احلسابية
  .ارتفع مستوى توقعي عن طفلي عند دجمه بالطلبة العاديني−
א−٣−٢−٧ א א א א :א

  . ابنيت/غبات ابين أعتقد أن برنامج الدمج يشجع ر
 . ابنيت /يبعث برنامج الدمج على االطمئنان واالستقرار لدى ابين −
 . ابنيت  باحلساسية الزائدة حنو نقد الطلبة العاديني له/أشعر أن برنامج الدمج قد زاد من شعور ابين−
 . ابنيت بالنقص والضعف/أرى أن برنامج الدمج قد أشعر ابين −
 .ابنيت يشعر باإلحباط لعدم قدرته على جماراة زمالئه العاديني أكادميياً /أعتقد أن ابين −
 ابنيت حنو احلياة اليومية منذ دجمه مع الطلبة العاديني / ازدادت فاعلية ابين −
 لديه واحلـديث عـن      ابنيت مع الطلبة العاديني خيفف من التذمر والشكوى       / أشعر أن دمج ابين     −

  .مشكالته ومهومه
אא−٤−٢−٧ א:א א א :א
  . ابنيت يف التعليم العام ضمن الصفوف العادية يف جزء من اليوم الدراسي/ال بد أن يدمج ابين −
 . ابنيت  يف صف خاص يف املدرسة العادية/من األفضل أن يوضع ابين −
 .ة لتوافر غرف املصادر يف املدرسة العادية ابنيت يف املدارس اخلاص/أستغين عن إحلاق ابين −
 .ابنيت/يئة مناسبة تتناسب مع طبيعة ابينأرى أن برنامج الدمج  حباجة إىل يئة ب−
  .ابنيت حباجة الستخدام استراتيجيات وطرائق ووسائل خاصة لتعليمه/ن معلم ابينأرى أ−
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 ٢٣٩

א−٥−٢−٧ א:א א :א
  .ابنيت يف مدرسة عادية مع توافر معلم متخصص هو أفضل بديل تربوي له/أرى أن حضور ابين−
، االجتماعيـة ، ف األكادمييـة  امثل األهـد  ( ابنيت  ينوع باألهداف التعليمية    /أعتقد أن معلم ابين   −
 .مبا يتناسب مع حاجته) اخل....
 .ابنيت/هداف السنوية اخلاصة بابينمع األأرى أن ينظم املعلم احلصة الدراسية مبا يتناسب −
 . ابنيت/صرية املدى اخلاصة بابينأرى أن ينظم املعلم احلصة الدراسية مبا يتناسب مع األهداف ق−
 .ابنيت  يستخدم سجالت لرصد تقدمه يف املهارات الدراسية/ أعتقد أن معلم ابين−
 .ختلفةنشاطات تنمي  قدراته امل ابنيت  بواجبات و/يكلف معلم ابين−
 .ابنيت وتطورها/  رير منتظمة حول تقدم مهارات ابينتقا) املعلم(يقدم يل −
 . ابنيت األساليب املناسبة لتشجيعي على املشاركة يف العملية التربوية/يستخدم  معلم ابين−

ومت ).  مـنخفض جـداً    ،منخفض،  عاٍل،  عاٍل جداً (وقد اتبع يف تصحيح املقياس التدرج الرباعي        
 على املعيار اإلحصائي ذي التدريج املطلق، حيث قسم فيه الفارق على عدد فئات التـصنيف                االعتماد

 ميثل االنتظام يف االنتقال من فئة إىل أخرى، وذلك على النحو            ٠،٧٥، وبذلك أصبح الفارق     )٤ / ٣(
 )١،٧٥-١(،  مـنخفض ) ٢،٥٠ -٧٦،١(،  عاٍل) ٣،٢٦ -٢،٥١(،  عاٍل جداً ) ٤ - ٣،٢٧: (اآليت

  .داًمنخفض ج
  :صدق األداة -٦-٢-٧

عضو هيئة تـدريس    ) ١٥( بعرضها على    مت التحقق من صدق األداة من خالل صدق احملتوى وذلك         
  يف كلية العلوم التربوية من املختصني يف جمال التربية اخلاصة واإلرشاد وذلك للحكم على مدى مالءمة 

  .الفقرات ووضوحها ومدى انتمائها للمجال الذي هي فيه
  :ثبات األداة -٧-٢-٧

على عينـة  ، )Test- Retest(للتحقق من ثبات أداة الدراسة فقد استخدمت طريقة إعادة االختبار 
وقد مت  ، انوإعادة التطبيق بفارق زمين قدره أسبوع     ، ويل أمر طالب وطالبة   ) ٢٥(استطالعية مكونة من    

  .ح ذلكيوض) ١(واجلدول رقم ، حساب معامل ارتباط بريسون بني نتائج التطبيقني
   )١(اجلدول رقم 
  األداة الكليةاالت أداة الدراسة وقيم معامالت ارتباط بريسون لثبات جم

 الرقم اال عدد الفقرات قيمة معامل ارتباط بريسون
 ١ اال االجتماعي ٦ ٠,٨٨
 ٢ اال األكادميي ١٢ ٠,٧٩
 ٣ اال النفسي ٧ ٠,٨٧
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 ٢٤٠

 ٤ البيئة التعليمية ٥ ٠,٨٦
 ٥ اية املعلمكف ٨ ٠,٨٧
 األداة  الكلية ٣٨ ٠,٨٥

حساب معامل ارتباط بريسون بني نتائج التطبيقني، حيث تراوحت         ) ١(كما يوضح اجلدول رقم     
لألداة الكلية وهي معامالت ثبات مقبولة      ) ٠,٨٥(للمجاالت و ) ٠,٨٦ -٠,٧٩( تلك املعامالت بني    
  . ألغراض هذا البحث

א−٨ א :א
  :لدراسة املتغريات التاليةهذه اتضمنت 

  )ذكر، أنثى( وله فئتان :א−١−٨

א−٢−٨ ثانوية عامة فأقل، دبلوم متوسـط، بكـالوريوس،        (  وله أربعة مستويات   :א
  ).دراسات عليا

א−٣−٨  ١٠ أفراد، أكثر مـن      ١٠- ٦ أفراد، ٥-١من (وهلا ثالثة مستويات  :א
  ).أفراد
 عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعلميـة يف املـدارس           :א−٤−٨

  .العادية والذي يعرب عنه باملتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد العينة يف جماالت أداة الدراسة
א−٩ א :א
ور عن دمـج     اهتمت بالتعرف إىل مستوى رضا أولياء األم       رب هذه الدراسة مسحية وصفية وقد     تعت
  ، وقد استخدمت اإلحصاءات التالية يف حتليل  وبات التعلمية يف املدارس العاديةـم ذوي الصعـأطفاهل
  :ت اليت مت مجعهاالبيانا
  . املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية-١-٩
  . للعينات املستقلة) ت( اختبار-٢-٩
  .  حتليل التباين األحادي-٣-٩
  . كولز للمقارنات البعدية اختبار نيومان -٤-٩
 :א−١٠
א−١−١٠ א א :א
." ما مدى رضا أولياء األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعلمية يف املـدارس العاديـة؟         "−

ة يف  ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العين            
  ). ٢( اجلدول رقم على النحو الوارد يفكانت وقد جماالت الدراسة واألداة الكلية، 
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 ٢٤١

 )٢(اجلدول رقم 
  واألداة الكلية حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة يف جماالت الدراسة

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االالرقم
 ٠,٤٧ ٣,٢٢ ية املعلمجمال كفا ١
 ٠,٣٤ ٣,٠٣ اال االجتماعي ٢
 ٠,٣٥ ٣,٠١ اال األكادميي ٣
 ٠,٤٢ ٣,٠٠ جمال البيئة التعليمية ٤
 ٠,٣٣ ٢,٧٧ اال النفسي ٥

 ٠,٢٧ ٣,٠٢ األداة الكلية
قد احتل املرتبة األوىل مبتوسـط  حـسايب         " جمال كفاية املعلم  "أن    ) ٢(ويالحظ من اجلدول رقم     

، أما اـال    )٣,٠٣(يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب      "  اال االجتماعي "، وجاء اال الثاين     )٣,٢٢(
، وقد بلـغ املتوسـط      )٢,٧٧(فقد احتل املرتبة األخرية مبتوسط حسايب       " اال النفسي فكان  " الثالث

  .ر بدرجة عالية من الرضاوهو يقابل التقدي) ٣,٠٢(احلسايب لتقديرات أفراد العينة يف األداة الكلية 
א−٢−١٠ א א :א

ات التعلميـة    دالة إحصائياً ملدى رضا أولياء األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوب           هل هناك فروق  "
للمقارنة بني  )  ت(لإلجابة عن هذا السؤال أجري اختبار       . ؟"  تعزى إىل متغري اجلنس    يف املدارس العادية  

 احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة يف جماالت الدراسة واألداة الكلية وفـق              املتوسطات
  ).٣( يف اجلدول رقم على النحو الواردمتغري اجلنس 

  )٣(اجلدول رقم 
  اجلنسللفروقات بني متوسطات تقديرات أفراد العينة يف جماالت الدراسة واألداة الكلية وفق متغري ) ت(نتائج اختبار 

 اال اجلنس املتوسط احلسايب االحنراف املعياري درجات احلرية قيمة ت مستوى الدالة اإلحصائية
 ٢٩٩ ١,٣٦١ ٠,١٧٥ ذكر ٣,٠٠ ٠,٣٢
 أنثى ٣,٠٦ ٠,٣٧

 اال
 االجتماعي

 ذكر ٢,٩٧ ٠,٣١
٢٩٩ ٢,٠٠٠ *٠,٠٤٦ 

 أنثى ٣,٠٥ ٠,٣٧
 اال

 األكادميي
 ذكر ٢,٧٦ ٠,٣٢

٢٩٩ ٠,٦٥٠ ٠,٥١٦ 
 أنثى ٢,٧٩ ٠,٣٧

 اال
 النفسي

 ذكر ٢,٩٩ ٠,٣٦
٢٩٩ ٠,٤٣٨ ٠,٦٦١ 

 أنثى ٣,٠١ ٠,٤٦
جمال البيئة  

 التعليمية
 ذكر ٣,٢٣ ٠,٤٥

٢٩٩ ٠,٣٤٧ ٠,٧٢٩ 
 أنثى ٣,٢١ ٠,٤٨

 جمال كفاية
 املعلم

 ذكر ٢,٩٩ ٠,٢٤
٢٩٩ ١,١٨٤ ٠,٢٣٧ 

 أنثى ٣,٠٣ ٠,٢٩
األداة 
 الكلية
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 ٢٤٢

عنـد مجيـع    ) α≥0,05( فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللـة      ) ٣(ر يف اجلدول رقم     مل تظه 
تبني أن الفروق   ) ٢(جماالت الدراسة واألداة الكلية ما عدا اال األكادميي، وبالرجوع إىل اجلدول رقم             

  .كانت لصاحل اإلناث
א−٣−١٠ א א :א

ياً ملدى رضا أولياء األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعلميـة             دالة إحصائ  هل هناك فروق  "
  ؟" ية تعزى إىل متغري املؤهل العلمييف املدارس العاد

لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة             
  ).٤(ل العلمي كما يبني ذلك اجلدول رقم يف جماالت الدراسة واألداة الكلية وفق متغري املؤه

  )٤(اجلدول رقم 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة يف جماالت الدراسة واألداة الكلية وفق متغري املؤهل العلمي
 اال املؤهل العلمي العدد املتوسـط احلسايب االحنراف املعياري

  عامة فأقلثانوية ١٩٨ ٣,٦٦ ٠,٣٤
 دبلوم متوسط ٦٥ ٢,٩٨ ٠,٣٥
 بكالوريوس ٢٥ ٢,٩٤ ٠,٢٧
 دراسات عليا ١٣ ٢,٨٩ ٠,٢٦

 اال
 االجتماعي

 ثانوية عامة فأقل ١٩٨ ٣,٠٤ ٠,٣٦
 دبلوم متوسط ٦٥ ٢,٩٧ ٠,٣٣
 بكالوريوس ٢٥ ٢,٨٨ ٠,٢٤
 دراسات عليا ١٣ ٢,٩٨ ٠,٢٦

 اال
 األكادميي

  عامة فأقلثانوية ١٩٨ ٢,٧٩ ٠,٣٥
 دبلوم متوسط ٦٥ ٢,٧٨ ٠,٣٢
 بكالوريوس ٢٥ ٢,٦٠ ٠,٢٨
 دراسات عليا ١٣ ٢,٧١ ٠,٣٦

 اال
 النفسي

 ثانوية عامة فأقل ١٩٨ ٣,٠٣ ٠,٤٢
 دبلوم متوسط ٦٥ ٢,٩٢ ٠,٣٨
 بكالوريوس ٢٥ ٢,٩٣ ٠,٣٦
 دراسات عليا ١٣ ٣,٠٤ ٠,٥٥

 جمال البيئة
 التعليمية

 ية عامة فأقلثانو ١٩٨ ٣,٢٣ ٠,٤٩
 دبلوم متوسط ٦٥ ٣,١٥ ٠,٣٧
 بكالوريوس ٢٥ ٣,٢٤ ٠,٤٣
 دراسات عليا ١٣ ٣,٢٢ ٠,٥١

 جمال كفاية
 املعلم

 ثانوية عامة فأقل ١٩٨ ٣,٠٤ ٠,٢٨
 دبلوم متوسط ٦٥ ٢,٩٧ ٠,٢٥

 األداة الكلية
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 ٢٤٣

 بكالوريوس ٢٥ ٢,٩٢ ٠,١٨
 دراسات عليا ١٣ ٢,٩٧ ٠,٢٤

، وملعرفـة   )٣,٦٦  - ٢,٦٠( إىل أن املتوسطات تراوحت بني      ) ٤(دول رقم   تشري البيانات يف اجل   
فيما إذا كانت هذه الفروق ذات دالة إحصائية، مت استخدام حتليل التباين األحادي، كما هو موضح يف                 

  ). ٥(اجلدول رقم 
  )٥(اجلدول رقم 

نة يف جماالت الدراسة واألداة الكلية وفق نتائج حتليل التباين األحادي للفروقات بني متوسطات تقديرات أفراد العي
  متغري املؤهل العلمي

مستوى الدالة 
متوسط  قيمة ف اإلحصائية

 املربعات
درجات 
 اال مصدر التباين جمموع املربعات احلرية

 بني اموعات ٠,٨٤٤ ٣ ٠,٢٨١
 ٢,٤٠٩ ٠,٠٦٧ داخل اموعات ٣٤,٦٨٢ ٢٩٧ ٠,١١٧

 الكلي ٣٥,٥٢٦ ٣٠٠ 

 اال
 االجتماعي

 بني اموعات ٠,٦٨٩ ٣ ٠,٢٣٠
 ١,٩٤٩ ٠,١٢٢ داخل اموعات ٣٥,٠٠٨ ٢٩٧ ٠,١١٨

 الكلي ٣٥,٦٩٧ ٣٠٠ 

 اال
 األكادميي

 بني اموعات ٠,٨٥٩ ٣ ٠,٢٨٦
 ٢,٣٩١ ٠,٠٦٩ داخل اموعات ٣٥,٥٧٨ ٢٩٧ ٠,١٢٠

 الكلي ٣٦,٤٣٧ ٣٠٠ 

 اال
 النفسي

 بني اموعات ٠,٧٩١ ٣ ٠,٢٦٤
 ١,٥٣٣ ٠,٢٠٦ داخل اموعات ٥١,١٢٦ ٢٩٧ ٠,١٧٢

 الكلي ٥١,٩١٨ ٣٠٠ 

 جمال البيئة
 التعليمية

 بني اموعات ٠,٣١٤ ٣ ٠,١٠٥
 ٠,٤٧٦ ٠,٦٩٩ داخل اموعات ٦٥,٣٢٣ ٢٩٧ ٠,٢٢٠

 الكلي ٦٥,٦٣٧ ٣٠٠ 

 جمال كفاية
 املعلم

 موعاتبني ا ٠,٤٦٠ ٣ ٠,١٥٣
 ٢,٠٩٢ ٠,١٠١ داخل اموعات ٢١,٧٩١ ٢٩٧ ٠,٠٧

 الكلي ٢٢,٢٥١ ٣٠٠ 

األداة 
 الكلية

عند ) α≥0,05(فروقات دالة إحصائياً عند مستوى الدالة اإلحصائياً        ) ٥(مل تظهر يف اجلدول رقم      
  .مجيع جماالت الدراسة واألداة الكلية تعزى إىل متغري املؤهل العلمي 

א−٤−١٠ אא א :א
  هل هناك فروق ذات دالة إحصائياً ملدى رضا أولياء األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات "
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 ٢٤٤

  ؟"تعزى إىل متغري عدد أفراد األسرةالتعلمية يف املدارس العادية 
 لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة            

  ).٦(يف جماالت الدراسة واألداة الكلية وفق متغري عدد أفراد األسرة كما يبني ذلك اجلدول رقم 
  )٦(اجلدول رقم 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة يف جماالت الدراسة واألداة الكلية وفق متغري عدد 
 أفراد األسرة

 اال عدد أفراد األسرة العدد حلسايباملتوسـط ا االحنراف املعياري
  أفراد٥-١من  ١٢٤ ٣,٠٧ ٠,٣٤
  أفراد١٠-٦من  ١٤٢ ٣,٠٢ ٠,٣٣
  أفراد١٠أكثر من  ٣٥ ٢,٩١ ٠,٣٧

 اال
 االجتماعي

  أفراد٥-١من  ١٢٤ ٢,٩٩ ٠,٣٣
  أفراد١٠-٦من  ١٤٢ ٣,٠٤ ٠,٣٤
  أفراد١٠أكثر من  ٣٥ ٢,٩٥ ٠,٣٦

 اال
 األكادميي

  أفراد٥-١من  ١٢٤ ٢,٧٣ ٠,٣٢
  أفراد١٠-٦من  ١٤٢ ٢,٨١ ٠,٣٤
  أفراد١٠أكثر من  ٣٥ ٢,٧٦ ٠,٤١

 اال
 النفسي

  أفراد٥-١من  ١٢٤ ٣,٠٤ ٠,٣٧
  أفراد١٠-٦من  ١٤٢ ٢,٩٦ ٠,٤٣
  أفراد١٠أكثر من  ٣٥ ٢,٩٩ ٠,٤٦

 جمال البيئة
 التعليمية

  أفراد٥-١من  ١٢٤ ٣,٢٢ ٠,٤٩
  أفراد١٠-٦من  ١٤٢ ٣,٢١ ٠,٤٣
  أفراد١٠أكثر من  ٣٥ ٣,١٨ ٠,٤٨

 جمال كفاية
 املعلم

  أفراد٥-١من  ١٢٤ ٣,٠١ ٠,٢٦
  أفراد١٠-٦من  ١٤٢ ٣,٠٢ ٠,٢٧
  أفراد١٠أكثر من  ٣٥ ٢,٩٦ ٠,٣١

 األداة الكلية

، وملعرفة فيما   )٣,٢٢ - ٢,٧٣( إىل أن املتوسطات تراوحت بني    ) ٦(جلدول رقم   تشري البيانات يف ا   
حادي، كما هو موضـح يف      لة إحصائية، مت استخدام حتليل التباين األ      الإذا كانت هذه الفروق ذات د     

  ). ٧(جلدول رقم ا
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 ٢٤٥

  )٧(اجلدول رقم 
نتائج حتليل التباين األحادي للفروقات بني متوسطات تقديرات أفراد العينة يف جماالت الدراسة واألداة الكلية وفق 

  متغري عدد أفراد األسرة
ستوى الدالة م

متوسط  قيمة ف اإلحصائية
 املربعات

درجات 
 اال مصدر التباين جمموع املربعات احلرية

 بني اموعات ٠,٧١٩ ٢ ٠,٣٦٠
 ٣,٠٧٨ ٠,٠٤٨ داخل اموعات ٣٤,٨٠٧ ٢٩٨ ٠,١١٧

 الكلي ٣٥,٥٢٦ ٣٠٠ 

 اال
 االجتماعي

 بني اموعات ٠,٣١٩ ٢ ٠,١٥٩
 ١,٣٤٣ ٠,٢٦٣ داخل اموعات ٣٥,٣٧٨ ٢٩٨ ٠,١١٩

 الكلي ٣٥,٦٩٧ ٣٠٠ 

 اال
 األكادميي

 بني اموعات ٠,٤٧٤ ٢ ٠,٢٣٧
 ١,٩٦٦ ٠,١٤٢ داخل اموعات ٣٥,٩٦٣ ٢٩٨ ٠,١٢١

 الكلي ٣٦,٤٣٧ ٣٠٠ 

 اال
 النفسي

 بني اموعات ٠,٤٦٥ ٢ ٠,٢٣٣
 ١,٣٤٨ ٠,٢٦١ داخل اموعات ٥١,٤٥٢ ٢٩٨ ٠,١٧٣

 الكلي ٥١,٩١٨ ٣٠٠ 

 جمال البيئة
 التعليمية

 بني اموعات ٠,٠٥ ٢ ٠,٠٢٥
 ٠,١١٨ ٠,٨٨٨ داخل اموعات ٦٥,٥٨٤ ٢٩٨ ٠,٢٢٠

 الكلي ٦٥,٦٣٧ ٣٠٠ 

 جمال كفاية
 املعلم

 بني اموعات ٠,١٠ ٢ ٠,٠٥
 ٠,٦٦٤ ٠,٥١٥ داخل اموعات ٢٢,١٥٣ ٢٩٨ ٠,٠٧

 الكلي  ٢٢,٢٥١ ٣٠٠ 

األداة 
 الكلية

عند ) α≥0,05(فروقات دالة إحصائياً عند مستوى الدالة اإلحصائياً        ) ٧( تظهر يف اجلدول رقم      مل
مجيع جماالت الدراسة واألداة الكلية ما عدا اال االجتماعي، ولتحديد مـصادر تلـك الفـروق مت                 

  ) .٨(دول رقم كما هو موضح يف اجل) Newman - Kuels( كولز –استخدام اختبار نيومان 
للفرو قات بني متوسطات تقديرات  ) Newman - Kuels( كولز -نتائج اختبار نيومان  )٨(اجلدول رقم 

 أفراد العينة يف اال االجتماعي وفق متغري عدد أفراد األسرة
 اال عدد أفراد األسرة  أفراد٥-١من  أفراد١٠-٦من  أفراد١٠أكثر من 

   حلسايباملتوسط ا ٣,٠٧ ٣,٠٢ ٢,٩١
  أفراد٥-١من  ٣,٠٧  ٠,٠٥ *٠,١٦
 أفراد١٠-٦من  ٣,٠٢   ٠,١١

 أفراد١٠أكثر من  ٢,٩١   
 اال االجتماعي
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 ٢٤٦

  )٠,٠٥ = ∝(ذات دالة إحصائياً عند مستوى الدالة * 
 دالة إحصائياً بني متوسط تقديرات ذوي األسر املكونة         أن هناك فروقات  ) ٨(دول رقم   يتبني من اجل  

  . أفراد فأكثر من جهة ثانية١٠أفراد من جهة ومتوسط تقديرات ذوي األسر املكونة من  ) ٥-١(من 
:א−١١

أشارت النتائج إىل مستوى عاٍل من الرضا لدى أولياء األمور يف جماالت الدراسة اخلمسة وهذا يعود                
ذوي صعوبات التعلم وما يقـدم مـن        اعتقاد أولياء األمور بأمهية املعلم يف عملية دمج الطلبة          رمبا إىل   

 وطرائق ووسائل خاصة لتعلم     تستراتيجيااخدمات تعلمية متخصصة يف غرف املصادر، وما يقدمه من          
ابنهم أيضا وتنويعه يف األهداف األكادميية واالجتماعية واألنشطة اليت تتناسب وقدرات ابنهم وتواصل             

  . جمال كفاية املعلم املرتبة األوىللحيت املعلم املستمر مع أولياء األمور مما ادى اىل أن
 ،Larter (1986)وقد اتفقت هذه النتيجة مع النتائج اليت توصلت إليها كل من دراسات الرتـر  

ودراسـة بـاجلرين   Delaney (1993 ( ودراسـة ديـالين  1986) Sangster (ودراسة ساجنستر 
)Bulgren (2002 احهم عن اخلدمات املقدمة للطلبـة  اليت أشارت إىل رضا لدى أولياء األمور وارتي

  .أثناء عملية الدمج
 خلصت إىل أن  واليت)٢٠٠٣( احلناوي واختلفت هذه النتيجة عن النتائج اليت توصلت إليها دراسة

 من وجهة نظر أولياء أمورهم      العامهناك صعوبات عالية تواجه دمج الطلبة أصحاب اإلعاقات يف التعليم           
 Stephenson(1992(  ستيفـسون   وكذلك اختلفت مع دراسة    .دراسة مجيع جماالت ال   يفومعلميهم  

 عام على التحاق الطلبة يف غرف املصادر أظهرت األمهات مـستويات            مضي بعداليت أشارت إىل أنه     
 الرضا والقناعة بدمج األطفال والتحاقهم بغرف املصادر أو باخلدمات املقدمـة  وعدمعالية من اإلحباط    

 .فيها
   جماالت أداة الدراسة، نة يفىل فروق دالة إحصائياً بني متوسطات تقديرات أفراد العينتائج إالر ومل تش

 اال األكادميي، وتعود هذه النتيجة إىل طبيعة التنشئة االجتماعية يف جمتمعنا، وأن فـرص الـتعلم                 عدا
 واألدوار يف   متاحة للجميع دون متييز وقد انعكس ذلك على احلياة األسرية بتقاسم األعمال والواجبات            

 باملساواة الكاملة، وعلى رأسها قضية دمـج األطفـال ذوي           تربية النشء مما ولد لدى اجلنسني شعوراً      
ال األكادميي فقد كانت الفروقات دالـة إحـصائيا         دى ا أما ل . الصعوبات التعلمية يف املدارس العادية    

تابعة لتحصيل أبنـائهن يف املدرسـة   أكثر مكن أن األمهات رمبا  وهذا يعود إىل وذلك لصاحل اإلناث،    
  صعوبات التعلم أم   اتأكن من ذو  وذلك بسبب توفر الوقت الكايف أمامهن ملتابعة دروس أبنائهن سواء           

كما أن األمهات يعطـني     ،  ، بينما يكون اآلباء عادة منهمكني يف أعماهلم ووظائفهم        اتالعاديكن من   
، لذلك تربز األمهية أكرب عند األمهات يف مـستوى          اءأكثر للتحصيل األكادميي ألبنائهن من اآلب      أمهية

 على املدارس   الرضا وهذا مؤشر على مستوى اخلدمات اليت تقدم للطفل، كما أن األمهات أكثر تردداً             
  .والسؤال عن مستوى التحصيل األكادميي ألبنائهن من اآلباء
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 ٢٤٧

لعلمي، وهذا رمبا يعود إىل تقارب      النتائج فروقاً دالة إحصائيا تعزى إىل متغري املؤهل ا        مل تظهر   كما  
فروقاً دالة إحصائياً تعزى إىل متغري عـدد         النتائج أيضا مل تظهر   و. املؤهالت العلمية ألفراد عينة الدراسة    

 بني تقديرات   تأفراد األسرة عند مجيع جماالت الدراسة، ما عدا اال االجتماعي، حيث كانت الفروقا            
 أفـراد  وذلـك      ١٠د وتقديرات ذوي األسر املكونة من أكثر من         أفرا) ٥-١(ذوي األسر املكونة من     

وهذا رمبا يعود إىل وجود عدد كبري من األفراد يف األسرة           . أفراد) ٥-١(لصاحل ذوي األسر املكونة من      
عدد أقل يسمح لألسرة اال ملتابعتهم      كان هناك    باملستوى املطلوب، بينما     ال يسمح هلا متابعتهم مجيعاً    

املشكالت ومتابعة  ) األكادميية واالجتماعية (عهم، وتدريبهم وتعليمهم على املهارات املختلفة       واجللوس م 
بـذل   أفراد  حيث يتطلب منـهم        ١٠ا أكثر من ذوي األسر املكونة من أكثر من          التعليمية اليت يعانو  

مـام والرعايـة    اجلهد األكرب واالنشغال عن أبنائهم مما حيول دون إعطائهم املستوى املطلوب من االهت            
  .وذلك لتعدد املسؤوليات امللقاة على عاتقهم

ضرورة األخذ بآراء  أولياء أمور الطلبة       تقترح هذه الدراسة    على ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها        و
 يف إجنـاح     هاماً ذوي صعوبات التعلم يف التخطيط للربامج املقدمة ألبنائهم وذلك ألم يعتربون عنصراً           

 أيضا إجراء دراسات تأخذ رضا الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية عن دجمهـم              كما تقترح  .عملية الدمج 
يف املدارس العادية، وإجراء مزيد من الدراسات يف جمتمع الدراسة تأخذ متغريات أخرى ميكن أن تكون                

  . ذات تأثري يف رضا أولياء األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعلمية يف املدارس العادية
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 ٢٤٨

א א
א א  :א

مدى رضا أولياء األمور عن دمج أطفاهلم ذوي الصعوبات التعلمية يف           ). ٢٠٠٥. (بعريات، حممد  -
  . رسالة ماجستري غري منشورة، األردن، اجلامعة األردنية.املدارس العادية

لميهم حنو الصعوبات اليت تواجه     اجتاهات أولياء أمور الطلبة املعوقني ومع     ). ٢٠٠٣ (.احلناوي، مجال 
 . رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية.دجمهم يف التعليم العام

مـدخل إىل   : تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة يف املدرسة العادية       ). ٢٠٠٤( .اخلطيب، مجال  -
 .دار وائل للطباعة والنشر: عمان. عمدرسة اجلمي

مكتبـة الفـالح    : عمان. املدخل إىل التربية اخلاصة   ). ١٩٩٧. (اخلطيب، مجال، احلديدي، مىن    -
  .للنشر والتوزيع

واقع خدمات مديرية التربية اخلاصة،وزارة التربية والتعليم يف االردن،         ). ٢٠٠٢. (اخلطيب، فريد  -
قـا  مؤمتر لعرض التجربة املؤسسة السويدية يف إقامة مشاريع للمعاقني عقليا يف اتمع، حتقي            ورقة عمل،   

  .، االردن فندق راديسون ساس، عمان.ملبدأ تكافؤ الفرص الذي تتبناه هيئة األمم املتحدة
 دار  :األردن، عمـان ، )٥ط( .سيكولوجية األطفال غري العـاديني    ). ٢٠٠٢(الروسان، فاروق،  -

 .الفكر للطباعة والنشر
. ادميية والنمائيـة  صعوبات التعلم األك  ). ١٩٨٨(. السرطاوي ، زيدان، السرطاوي، عبد العزيز      -
 .مكتبة الصحائف الذهبية: الرياض
دراسة ملتطلبات إدماج املعوقني يف التعليم واتمـع العـريب،           ).١٩٨٧. (الشخص، عبد العزيز   -

 .)٢١ (٧، رسالة اخلليج
عمان، ندوة جتارب   /ورقة عمل بعنوان وزارة الشؤون االجتماعية       . )١٩٩٨ (. الصريري، سالم  -

  .٣٣٣ جامعة البحرين، ص.ي احلاجات اخلاصة يف جملس التعاون اخلليجيدمج األشخاص ذو
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