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ملخﺺ
ه دفت ه ذه الدراس ة ال ى التع رف عل ى مس توى اولي اء اﻻم ور ع ن دم ج اﻻطف ال ذوي الص عوبات
. ومدى تباين هذا المستوى في ضوء متغير الجنس والمؤهل العلمي،التعليمية في المدارس العادية
 وﻷغ راض ه ذه الدراس ى ق ام الباح ث،( ول ي ام ر طال ب وطالب ة٣٠١) تكون ت عين ة الدراس ة م ن
بتطوير )استبانة( لقياس رضا اولياء اﻻمور عن دمج اطالهم ذوي الصعوبات التعليمية ف ي الم دارس
. وتم التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة،العادية
وجاء رضا اولي اء اﻻم ور ع ن دم ج اطف الهم ذوي الص عوبات التعليمي ة ف ي الم دارس العادي ة حس ب
 حي ث، المجال اﻻك اديمي والبيئ ة التعليمي ة، كفاية المعلم:مجاﻻت الدراسة تنازليا ً على الترتيب التالي
.عبر اولياء اﻻمور عن رضاهم بعملية الدمج
ً
=@ ( عل ى المج ال.05) وأشارت النتائج الى وجود فروق ذات دﻻلة احص ائيا عن د مس توى الدﻻل ة
.اﻻكاديمي تعزى الى متغير الجنس ولصالح اﻻمهات
=@ ( عل ى جمي ع.05) وأشارت النتائج ال ى وج ود ف روق ذات دﻻل ة احص ائيا ً عن د مس توى الدﻻل ة
.مجاﻻت الدراسة واﻷداة الكلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
وأوص ت الدراس ة بإش راك أولي اء ام ور الطلب ة ذوي ص عوبات ال تعلم ف ي التخط يط للب رامج المقدم ة
 كم ا أوص ت الدراس ة ب إجراء.ﻷبنائهم؛ وذلك ﻷنهم يعتبرون عنص را ً هام ا ً ف ي إنج اخ عملي ة دمجه م
دراسات تقيس مدى رضا الطلبة ذوي صعوبات التعليمية ع ن دمجه م ف ي الم دارس العادي ة وعﻼقت ه
.ببعض المتغيرات مثل استراتيجيات التدريس والمنهاج
Abstract
This study aims to determine the level of parent satisfaction in regard to
mainstreaming their special needs children n in regular school according to
the variable of gender, number of family, and the economic level.
The sample of this study consisted of (301 ) parents. For the purpose of this
study, the researcher developed a questionnaire to measure the level of
parent satisfaction. The reliability and stability of the questionnaire was
verified.
Parent satisfaction was measured according to the study five domains;
teacher competence, academic field, educational environment.
The results of the study indicated the following :
 There is statistically significant variance at α = 0.05 in the academic
field due to gender in favor of female student .
 There is no statistically significant variance at α = 0.05 in all domains
due to educational level.
The study recommends involving parents in planning the programs that are
designed for their special needs children, because they are considered a
very important element in the success of the mainstreaming process. The
study also recommends that future studies should focus on measuring the
level of parent satisfaction about the mainstreaming process according to
the other variables such as teaching strategies and curriculum.
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مدى رضا أولياء اﻷمور ﻋن دمج اطفالهم ذوي
الصعوبات التعليمية في المدارس العادية
مقدمة
عرف كيرك وجالوفر ) (Krik & Gallagher , 1989الدمج على أنه :تقديم خدمات خاصة
لﻸطفال ذوي اﻻحتياجات الخاصة في أقل البيئات تقييداً ،وهذا يعني بأن الطفل يجب أن:
 (١يوضع مع أقرانه العاديين
 (٢يتلقى خدمات خاصى في فصول عادية.
 (٣يتفاعل بشكل متواصل مع أقرانه العاديين في البيئات اﻻقل تقييداً.
كما عرفه الموسى ) (١٩٩٩على أنه :دمج اﻷطفال غير العاديين المؤهلين مع أقرانهم دمجا ً زمانيا ً
وتعليميا ً واجتماعيا ً حسب خطة وبرنامج وطريقة تعليمية مستمرة حسب حاجة كل طفل على حدة.
وأخيرا ً فقد عرفه النصراوي ) (١٩٩٢على انه :تمكين فئات من المعوقين من متابعة تعليمهم في
الفصول العادية ،وما يترتب على ذلك من إعداد التلميذ المعوق والظروف التعليمية والمعلمين
القائمين على تعليمه.
ومن خﻼل التعريفات السابقة يتضح لنا أن الدمج يشير إلى مجموعة من اﻹجراءات التي تزيد من
فرص الفرد ذي اﻻحتياجات الخاصة للمشاركة الكاملة في الحياة ،وضمان هذه الفرص لجميع
اﻷطفال حتى يتعلموا ويستمتعوا بطفولتهم ضمن إيقاع الحياة العادية دون تميز.
وبعد توضيح معنى الدمج ،وبعد ما شهده الدمج من اهتمام من قبل العاملين في مجال التربية
الخاصة ،ومن قبل أهالي اﻷطفال المعوقين ظهرت العديد من المفاهيم واﻻفتراضات المتضاربة
حول تحديد المكان المﻼئم للطﻼب المعوقين في برامج الدمج.
وقد وضعت وارنك )  (Warnock, 1978ثﻼثة أشكال أساسية للدمج:
 -١الدمج المكاني:
يتم فيه تعليم اﻷطفال المعاقين ضمن صفوف خاصة ،بحيث تشترك المدرسة الخاصة مع المدرسة
العادية في البناء المدرسي.
 -٢الدمج اﻻجتماﻋي:
يقصد به تقليص المسافة اﻻجتماعية بين اﻷطفال المعوقين الملتحقين بالصفوف الخاصة مع اﻷطفال
اﻵخرين وتشجيع التفاعل التلقائي بينهم من خﻼل اﻷنشطة اﻻجتماعية المختلفة كاللعب والرحﻼت
وحصص الفن.
 -٣الدمج الوظيفي:
ويقصد به دمج ذوي اﻻحتياجات الخاصة في المدارس العادية ،وتقليل الفروق الوظيفية بينهم وبين
أقرانهم ويتم تعليمهم باستخدام نفس البرامج التعليمية كل الوقت أو بعضه ،أي انه يتم تحقيق هذا
النوع من الدمج من خﻼل الجمع بين كل من الدمج المكاني والدمج اﻻجتماعي.
وهكذا نﻼحظ أن الدمج الحقيقي ليس مجرد وضع الطفل المعوق في المدارس العادية وإجراء بعض
التعديﻼت الشكلية فحسب بل هو تعبير حقيقي عن اﻻستعداد التام لتوفير فرص المشاركة المثمرة
لهذا الطفل في مختلف النشاطات الصفية والﻼصفية وعن اﻻستعداد ﻹجراء التعديﻼت الﻼزمة )
القريوتي.( ١٩٩٣ ،
أهمية البحث:
سيحاول البحث دراسة وإلقاء الضوء على مدى رضا أولياء اﻷمور عن دمج أطفالهم ذوي
صعوبات التعلم في المدارس العادية.
ومن خﻼل نتائج هذا قد يتمكن المسؤولين عن عملية دمج اﻷطفال ذوي صعوبات التعلم وأصحاب
القرار من تحسين خدمات الدمج المقدمة لهم ،ومن تطوير أهدافه وآليات تنفيذه ،وتفعيل دور أولياء
اﻻمور بشكل أفضل.
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مﺸكلة البحث وأسئلته:
على الرغم من أن المراجع العلمية تتبنى سياسة الدمج باعتبارها أفضل السياسات في تقديم
الخدمات التربوية والتعليمية لذوي اﻻحتياجات الخاصة بما تسمح به قدراتهم وامكاناتهم اﻻ أن تنفيذ
هذه السياسات بنجاح قد يواجه صعوبات.
ويعتبر أولياء اﻷمور واﻷسرة أحد اﻻطراف المهمين في عملية دمج ذوي اﻻحتياجات الخاصة،
ويعتبر دورهم وآرائهم ذو أهمية في تنفيذ عملية الدمج بنجاح ،وله أثر كبير على نوعية الدمج
المقدم لﻸطفال ذوي اﻻحتياجات الخاصة.
أسئلة البحث
حاول البحث اﻹجابة عن اﻷسئلة التالية:
 -١ما مدى رضا أولياء اﻷمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعليمة في المدارس
العادية؟
 -٢هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) ( @=.05في مستوى رضا
أولياء اﻷمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعليمة في المدارس العادية تعزى إلى
متغير الجنس؟
 -٣هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) ( @=.05في مستوى رضا
أولياء اﻷمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعليمة في المدارس العادية تعزى إلى
متغير المؤهل العلمي؟
حدود البحث
الحدود المكانية :يقتصر نتائج هذا البحث عل بعض أولياء اﻻمور الذين لديم أطفال من ذوي
صعوبات التعلم ومدموجين في المدارس العادية في مدينة عمان.
الحدود الزمانية :تقتصر نتائج هذا البحث على عام ٢٠١٦
تحديد المصطلحات
الدمج:
تعليم اﻷطفال ذوي صعوبات التعلم في المدارس العادية مع أقرانهم من اﻷطفال العاديين في بيئة
تعلم طبيعية
الطلبة ذوو صعوبات التعلم:
هم الطلبة الذين تم تشخيصهم بأنهم ذوي صعوبات تعلم ،وبحاجة ماسة الى البرامج التربوية
الخاصة ،وأساليب وطرق تدريس خاصة.
رضا اولياء اﻻمور :
هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خﻼل اجابته على المقياس المعد في البحث
الحالي
الدراسات السابقة
في دراسة قام بها ريد وبوتون )  Reid & Button (٢٠٠٧حول تجارب معلمين ومعلمات الطلبة
ذوي اﻹعاقة العقلية في المدارس العادية الذين يتلقون الخدمات في الصفوف الخاصة .هدفت إلى
معرفة اهم الصعوبات ا التي المعلمين والمعلمات في المدارس العادية وقد قام الباحثان بمقابلة
١٦معلم ومعلمة لذوي اﻹعاقة العقلية تتراوح أعمارهم بين) (١٨-١٠سنة .وتوصلت النتائج الى ان
هناك افكارا ً عديدة بما فيها مشاعر الغضب واﻻحباط ،كما كان هناك شهور باﻻضطهاد لذوي
اﻹعاقة العقلية نتيجة كونهم مستهدفين بالسخرية من قبل الزمﻼء في الصف والمدرسين العاديين
وشعورهم بأنهم غير مقدرين وغير مفهومين .وبعد مضي عام على التحاق الطلبة بالصفوف
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الخاصة أظهر المعلمين والمعلمات مستويات عالية من اﻹحباط وعدم الرضا بدمج اﻷطفال
والتحاقهم بالصفوف الخاصة او بالخدمات المقدمة فيها.
وفي دراسة قام بها روز وفلورين وﻻني ) Rouse, M. Florian & Lani (٢٠٠٧هدفت إلى
معرفة مدى رضا اولياء اﻷمور عن دمج أطفالهم في الدارس العادية ومدى انعكاسه على القرارات
التربوية ،وقد تكونت عينة الدراسة من  ٢١٧فردا ً وقد كانت نسبة اولياء امور الطلبة الذين يعانون
من اضطرابات سلوكية  .%٣٤و اولياء أمور الطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم فنسبتهم
 %٢٤وأما اولياء أمور الطلبة العاديين فنسبتهم  ،%٣٨حيث تم اختيارهم بشكل عشوائي من
مناطق مختلفة من الناحية اﻻقتصادية واﻻجتماعية والثقافية ،وقد أظهرت النتائج بأن اولياء اﻷمور
أبدوا قناعة تامة ومستوى مرتفعا ً من الرضا عن الخدمات التربوية المقدمة ﻷطفالهم في المدارس
العادية.
وفي دراسة قام بها هانسون )  Hanson (٢٠٠٨حول الدمج في مرحلة المدرسة وهدفت الدراسة
الى معرفة اهم الصعوبات التي معلمين ومعلمات ذوي اﻹعاقة العقلية في مرحلة المدرسة وطبقت
هذه الدراسة على ) (٣٥معلم ومعلمة لذوي اﻹعاقة العقلية واستخدمت المقابﻼت كأداة للدراسة.
ورغم تقدير غالبية المعلمين والمعلمات للدمج اﻻ انهم عبروا عن مخاوفهم بشأن الصعوبات
المرتبطة بحجم الصف ومدى توفر الخدمات العﻼجية ومدى تقبل اﻻطفال اﻻخرين ﻻبنائهم.
كما قام كل من هيمنغسون وبورل ) Hemmingson & Borell (٢٠٠٨بدراسة احتياجات التأقلم
وبيئة الطﻼب المﻼئمة في المدارس المتوسطة للطﻼب ذوي اﻹعاقة العقلية .وهدفت الدراسة الى
تحديد المعيقات عمل معلمين ذوي اﻹعاقة العقلية في المدارس العادية كما بحثت الدراسة ايضا
العﻼقة بين الدمج ومتغيرات الجنس والتشخيص ومستوى القدرة على التنقل وعدد السنوات
الدراسية وبيئة الطالب.
وأظهرت الدراسة التي قام بها ايلوت وميكيني )  Elliott & Mckenney (٢٠٠٩بهدف التعرف
على أراء معلمين اﻹعاقة العقلية حول خدمات التربية الخاصة المقدمة لﻸطفال ذوي اﻹعاقة
العقلية ،وقد تم توزيع استبيان لعدد من المعلمين عن طريق البريد والتي كانت أسئلته تتعلق كيف
يعلموا طﻼبهم ذوي اﻹعاقة العقلية ومستوى الرضا عما تعلموه هؤﻻء الطﻼب في المدارس ،وقد
استجاب لهذا اﻻستبيان  ٨٠من المعلمين وقد أشارت النتائج إلى أن الغالبية العظمى من المعلمين
على قناعة تامة في تعليم الطﻼب المعاقين عقليا في مدارس العادية ،وكانت اﻷولوية لدى طﻼبهم
في التعلم هي اكتساب مهارات اﻻتصال والمهارات اﻻجتماعية ومهارات كيفية قضاء أوقات
الفراغ.
وأشارت دراسة قام بها كاتريت و ورد ) Cartwright & Word (٢٠٠٩والتي هدفت إلى
معرفة مدى فاعلية التعلم الجماعي ) مجموعات متعاونة( من وجهة نظر المعلمين والطلبة العاديين
والطلبة ذوي اﻹعاقة العقلية الذين تم دمجهم بتلك المجموعات ،وقد أظهرت النتائج أن الطلية
العاديين وذوي اﻹعاقة العقلية والمعلمين جميعهم اظهروا مستويات مرتفعة من القناعة والرضا عن
هذا النموذج كما عبر المعلمين عن أملهم باستمرار هذا النموذج وتعميمه على المستويات الصفية
المختلفة لما له من فائدة في مهارات اﻻتصال والتواصل.
وفي دراسة قام بها مانلي و وايﻼند ) Manley& wayland (٢٠١٠لمعرفة آراء اولياء اﻷمور
واتجاهاتهم حول المدارس الخاصة التي يلتحق بها الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية ،تم دراسة
اتجاهات عدة عن اولياء أمور الطلبة الملتحقين بهذه المدارس ،وقد أظهرت النتائج إن هناك
تأثيرات اجتماعية وثقافية على اتجاهات اولياء اﻷمور نحو صعوبات التعلم ومدى رضاهم عن تلك
المدارس.
وأجرى موراي وسيغرت ) Murray, Seegert (٢٠١٠دراسة بهدف معرفة رضا المعلمين
والمعلمات لدمج الطلب ذوي اﻹعاقة العقلية في الدارس العادية ،وقد أظهرت هذه الدراسة أن
معلمين ذوي اﻹعاقة العقلية اظهروا مستوى متوسط من الرضا ،وكان لهم مﻼحظات حول اﻷنظمة

٤٧٢

العدد السادس ﻋﺸر لسﻨة ٢٠١٥

مجلة البحث العلمى فى التربية

المدرسية التي ﻻ توفر احتياجات الطلبة ذوي اﻹعاقة العقلية .كما أشارت نتائج الدراسة أن المعلمين
في المناطق الحضرية اظهروا مستوى مرتفعا من الرضا مقارنة مع اولياء أمور الطلبة في
المناطق الريفية.
وفي دراسة قامت بها رامونه ) Ramona (٢٠٠١والتي هدفت إلى دمج اولياء أمور الطلبة الذين
يعانون من ضعف القراءة كمجموعة داعمة ،فقد تمت مقابلة اﻵباء الذين شاركوا في المجموعات
الداعمة ،وكانت النتائج تشير إلى أن اﻵباء اظهروا مستوى مرتفعا من الرضا عن دمج أبنائهم ،كما
أصبح اﻵباء يبحثون عن المصادر المختلفة لدعم خبرات المجموعة وتقديم الدعم العاطفي والتربوي
ﻷطفالهم.
وفي دراسة قام بها غرالينك )  Guralinick (٢٠٠٥والتي هدفت إلى فهم أولياء اﻷمور لضرورة
دمج أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة وطبقت الدراسة على ) (٢٤ولي أمر واستخدمت اﻻستبانة
كأداة للدراسة وكشفت نتائج الدراسة عن مدى رضا أولياء اﻷمور في دمج أطفالهم فيما يتعلق
بتوفير المساعدة المطلوبة ﻷبنائهم وتقبل المدرسين لهم وأصبح لدى أولياء اﻷمور آراء ايجابية تجاه
عملية الدمج وانه من أفضل البرامج المقدمة.اجراءات البحث
مجتمع البحث:
تكون مجتمع الدراسة من اولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين يتلقون الخدمات
التربوية الخاصة في غرفة المصادر في المدارس العادية في منطقة عمان حيث بلغ عدد اولياء
اﻷمور ) (٣٦٢وبلغ عدد المدارس التي طبقت فيها الدراسة ) (٢٤مدرسة وبلغ عدد الطلبة التي تم
توزيع اﻻستبانة على اولياء أمورهم ) (٣٦٢طالب وطالبة يتلقون خدمات في غرفة المصادر
الملحقة بالمدارس العادية.
ﻋيﻨة البحث
وتكونت عينة الدراسة من جميع اولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين يتلقون الخدمات
التربوية الخاصة في منطقة عمان حيث بلغ عدد اولياء اﻷمور ) (٣٠١ولي أمر ،منهم )(١٤٤
ذكورا و) (١٥٧إناثا وذلك بعد إخراج ) (٢٥استبانه ﻹغراض الثبات من خارج عينة الدراسة
وإسقاط ) (٤استبانات لعدم اكتمال اﻹجابات والفاقد ) (٣٢استبانه .وقد تم اخذ المؤهل العلمي ﻷفراد
العينة :وله أربعة مستويات ) ثانوية عامة فأقل ،دبلوم متوسط ،بكالوريوس ،دراسات عليا( وكذلك
الجنس )ذكر  ،انثى ( كمتغيرات في البحث الحالي
وقد توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها كما هو موضح بالجدول رقم ).(١
جدول رقم )(١
توزيع أفراد ﻋيﻨة الدراسة حسب متغيراتها
المتغير
الجنس
المؤهل العلمي

المستوى
أب
ام
ثانوية عامة فأقل
دبلوم متوسط
بكالوريوس
دراسات عليا

العدد
١٤٤
١٥٧
١٩٨
٦٥
٢٥
١٣

النسبة المئوية
%٤٧٫٨
%٥٢٫٢
%٥٦٫٨
%٢١٫٦
%٨٫٣
%٤٫٣

أداة البحث:
قام الباحث بتطوير استبانه خاصة للتعرف على رضا اولياء اﻷمور كأداة للتعرف على رضا اولياء
اﻷمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعليمية في المدارس العادية وذلك بعد اﻻطﻼع على
الدراسات السابقة ذات العﻼقة بموضوع الدراسة الحالية حيث تكونت أداة الدراسة من ) (٢٥فقرة
موزعة على ثﻼث مجاﻻت وهي:
المجال اﻷكاديمي ،مجال البيئة التعليمية ،مجال كفاية المعلم.
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وقد اتبع الباحث في تصحيح المقياس التدرج الرباعي ) عالية جداً ،عالية ،منخفضة ،منخفضة
جداً( .وقد تم اﻻعتماد على المعيار اﻹحصائي لتحديد مستوى رضا اولياء اﻷمور.
صدق اﻷداة:
تألفت أداة الدراسة في صورتها اﻷولية من ) (٣٣فقرة مزرعة على ثﻼث مجاﻻت ) :المجال
اﻷكاديمي ،ومجال البيئة التعليمية ،وكفاية المعلم( وقد تم عرض أداة الدراسة على ) (١٠أعضاء
في كلية العلوم التربوية من المتخصصين في التربية الخاصة وذلك للحكم على مدى مﻼئمة
ووضوح الفقرات ومدى انتمائها للمجال الذي توجد فيه.
وقام الباحث بإعداد اﻷداة ﻵراء المحكمين وعليه فقد تكونت اﻷداء بعد إجراء صدق المحتوى من
) (٢٥فقرة موزعة على الثﻼث مجاﻻت )المجال اﻷكاديمي ،ومجال البيئة التعليمية ،وكفاية المعلم.
ثبات اﻻداة:
قام الباحث بالتحقق من ثبات الدراسة وذلك باستخدام طريقة إعادة اﻻختبار ) ( Test- Retestعلى
عينة استطﻼعية مكونة من ) (٢٥ولي أمر طالب وطالبة وإعادة التطبيق بفارق زمني قدره
أسبوعين ،وقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين ،والجدول رقم ) (٢يوضح
جدول رقم )(٢
ذلك.
قيم معامﻼت ارتباط بيرسون لثبات مجاﻻت أداة الدراسة واﻷداة الكلية
قيمة معامل ارتباط
ﻋدد الفقرات
المجال
الرقم
بيرسون
٠٫٧٩
١٢
المجال اﻷكاديمي
١
٠٫٨٦
٥
البيئة التعليمية
٢
٠٫٨٧
٨
كفاية المعلم
٣
٠٫٨٥
٢٥
اﻷداة الكلية
كما يوضح الجدول رقم ) (٢فقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين نتائج التطبيقين حيث
تراوحت تلك المقابﻼت بين ) (٠٫٨٦-٠٫٧٩للمجاﻻت و) (٠٫٨٥لﻸداة الكلية.
تطبيق البحث:
بعد أن تم الوصول إلى الصورة النهائية ﻷداة الدراسة وبعد إجراءات الصدق والثبات لﻸداة
وطباعة اﻷداة قام الباحث بالحصول على أسماء المدارس التي توفرت بها غرف مصادر وعددها
) (٢٤مدرسة موزعة على مدارس عمان ،كما قام الباحث بلقاء مديري المدارس ومعلمي غرف
المصادر وتوضيح فكرة الدراسة وأهميتها في إثراء العملية التعليمية وطريقة تطبيقها ،وقام الباحث
بالطلب من المعلمين تكليف الطلبة أن يأخذوا استبانه وان يقوم بتعبئتها اولياء أمور الطلبة.
وقد تم جمعها بعد ) (٣أيام من تسليمها وذلك بزيارة تلك المدارس وجمعت اﻻستبيانات التي تم
توزيعها حيث وزع الباحث ) (٣٣٧استبانه تم استعادة ) (٣٠٥استبانه صالحة ومعبئة ﻹغراض
الدراسة.
المعالجة اﻹحصائية:
استخدم الباحث المعالجات التالية في تحليل البيانات التي تم جمعها:
 -١المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية.
 -٢اختبار )ت( للعينات المستقلة.
 -٣تحليل التباين اﻷحادي.
نتائج الدراسة
أوﻻ :النتائج المتعلقة بالسؤال اﻷول:
ما مدى رضا أولياء اﻷمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعليمة في المدارس العادية؟
ولﻺجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
العينة على مجاﻻت الدراسة واﻷداة الكلية ،حيث كانت كما هي موضحة في الجدول رقم ).(٣
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جدول رقم )(٣
حساب المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العيﻨة ﻋلى مجاﻻت الدراسة
واﻷداة الكلية
اﻻنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
المجال
الرقم
٠٫٤٧
٣٫٢٢
مجال كفاية المعلم
١
٠٫٣٥
٣٫٠١
المجال اﻷكاديمي
٢
٠٫٤٢
٣٫٠٠
مجال البيئة التعليمية
٣
٠٫٧٢
٣٫٠٢
اﻷداة الكلية
يﻼحظ من الجدول أن مجال كفاية المعلم قد احتل المرتبة اﻷولى بمتوسط حسابي ) ، (٣٫٢٢وجاء
المجال اﻷكاديمي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ) ، (٣٫٠١أما مجال البيئة التعليمية فقد احتل
المرتبة اﻷخيرة بمتوسط حسابي ) ، (٣٫٠٠وقد بلغ متوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على
اﻷداة الكلية ) (٣٫٠٢وهو يقابل التقدير بدرجة عالية من الرضا.
المجال اﻷكاديمي:
كانت المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا المجال
كما هي موضحة في الجدول رقم )(٤
جدول رقم )(٤
المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العيﻨة ﻋلى فقرات المجال اﻷكاديمي
المتوسط اﻻنحراف
الفقرة
رقم
الحسابي المعياري
الفقرة
٠٫٦٤
٣٫٣٩
من اﻷفضل أن ينتظم ابني/ابنتي في التعليم من بداية المرحلة اﻷساسية
٨
٠٫٦٥
يزيد البرنامج التربوي الذي يقدم ﻻبني /ﻻبنتي من مستوى أدائه على ٣٫٣٠
١٧
المهارات الكتابية ومهارات القراءة والمهارات الحسابية
٠٫٦٧
٣٫٢٥
أرى أن يتم تعديل المنهاج بما يسمح بدمج ابني /ابنتي في التعليم العام
٧
٠٫٦٣
أرى أن دمج ابني /ابنتي يؤدي إلى إعطائه الفرصة المتاحة للطلبة العاديين ٣٫١٨
٩
٠٫٦٨
٣٫١٥
ينبغي أن يتم تعليم ابني /ابنتي في المدارس العادية
١٣
٠٫٧٣
٣٫٠٨
اعتقد أن دمج ابني /ابنتي في المدارس العادية يطور مهاراته اﻷكاديمية
١٤
٠٫٧٦
٣٫٠٤
يعتبر الدمج ﻻبني /ﻻبنتي من أفضل الحلول لمواجهة مشكﻼته التربوية
١٥
٠٫٧٠
أرى أن وجود ابني /ابنتي مع الطلبة العاديين في مدرسة واحدة يثري ٣٫٠٣
١١
العملية التعليمية
٠٫٦٦
٢٫٩٧
ارتفاع مستوى توقعي عن ابني /ابنتي عند دمجه مع الطلبة العاديين
١٨
٠٫٨١
لدي معرفة كافية عن أهداف البرامج التعليمية التي تم إعدادها ﻻبني/ﻻبنتي ٢٫٨٨
١٠
٠٫٨٢
أرى أن دمج ابني/ابنتي في الصفوف العادي يؤثر على البرنامج الدراسي ٢٫٦٠
١٢
ككل
٠٫٨٤
٢٫٤٦
اعتقد أن برنامج الدمج يزيد من الفجوة بين ابني /ابنتي والطلبة العاديين
١٦
٠٫٣٥
٣٫٠١
اﻷداة الكلية

يﻼحظ من خﻼل الجدول أن الفقرة رقم) (٨والتي نصت على " من اﻷفضل أن ينتظم ابني/ابنتي في
التعليم من بداية المرحلة اﻷساسية " قد احتلت المرتبة اﻷولى بمتوسط حسابي ) ،(٣٫٣٩وجاءت
الفقرة رقم ) (١٧والتي نصت على " يزيد البرنامج التربوي الذي يقدم ﻻبني /ﻻبنتي من مستوى
أدائه على المهارات الكتابية ومهارات القراءة والمهارات الحسابية" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي
) ،(٣٫٣٠بينما جاءت الفقرة رقم ) (١٦والتي نصت على" اعتقد أن برنامج الدمج يزيد من الفجوة
بين ابني /ابنتي والطلبة العاديين" المرتبة اﻷخيرة بمتوسط حسابي ) .(٢٫٤٦وبلغ متوسط
الحسابات لتقديرات أفراد العينة على هذا المجال ).(٣٫٠١
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مجال البيئة التعليمية
كانت المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا المجال
كما هي موضحة في الجدول رقم )(٥
جدول رقم )(٥
المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العيﻨة ﻋلى فقرات مجال البيئة
التعليمية
المتوسط اﻻنحراف
الفقرة
رقم
الحسابي المعياري
الفقرة
٠٫٦٦
أرى أن برنامج الدمج بحاجة إلى تهيئة بيئة مناسبة تتناسب مع طبيعة ٣٫٢٠
١٩
ابني/ابنتي
٠٫٧٩
أرى أن معلم ابني/ابنتي بحاجة إلى استخدام استراتيجيات وطرق ووسائل ٢٫٠٧
٢٢
خاصة
٠٫٦٥
ﻻ بد أن يدمج ابني/ابنتي في التعليم ضمن الصفوف العادية في جزء من ٢٫٩٦
٢٥
اليوم الدراسي
٠٫٦٧
استغني عن إلحاق ابني/ابنتي في المدارس الخاصة لتوفر غرف المصادر ٣٫١٥
٢٠
في المدرسة العادية
٠٫٨٤
٢٫٥٠
من اﻷفضل أن يوضع ابني/ابنتي في صف خاص في المدرسة العادية
٢٣
٠٫٣٣
٢٫٧٧
اﻷداة الكلية

يﻼحظ من الجدول رقم ) (٥أن الفقرة رقم ) (١٩والتي نصت على "أرى أن برنامج الدمج بحاجة
إلى تهيئة بيئة مناسبة تتناسب مع طبيعة ابني/ابنتي" قد احتلت المرتبة اﻷولى بمتوسط حسابي
) ،(٣٫٢٠وجاءت الفقرة والتي نصت على "استغني عن إلحاق ابني/ابنتي في المدارس الخاصة
لتوفر غرف المصادر في المدرسة العادية" قد احتلت المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )، (٣٫١٥
بينما احتلت الفقرة رقم ) (٢٢والتي نصت على "أرى أن معلم ابني/ابنتي بحاجة إلى استخدام
استراتيجيات وطرق ووسائل خاصة " بمتوسط حسابي ) .(٢٫٠٧وقد بلغ المتوسط الحسابي
لتقديرات أفراد العينة على هذا المجال ككل ).(٢٫٧٧
مجال كفاية المعلم:
كانت المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على فقرات هذا المجال
كما هي موضحة في الجدول رقم )(٦
جدول رقم )(٦
المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العيﻨة ﻋلى فقرات مجال كفاية المعلم
المتوسط اﻻنحراف
الفقرة
رقم
الحسابي المعياري
الفقرة
٠٫٦٩
أرى أن وجود ابني /ابنتي في مدرسة عادية مع توفر معلم متخصص هو ٣٫٤١
٦
أفضل بديل تربوي
٠٫٦٤
أرى أن ينظم المعلم الحصة الدراسية بما يتناسب مع اﻷهداف السنوية ٣٫٣٠
٤
الخاصة بابني /ابنتي
٠٫٧٠
٣٫٢٧
يكلف المعلم ابني/ابنتي بواجبات ونشاطات تنمي قدراته المختلفة
٣
٠٫٧٣
يستخدم معلم ابني/ابنتي اﻷساليب المناسبة لتشجيعي على المشاركة في ٣٫٢٥
٥
العملية التربوية
٠٫٧١
٣٫٢٤
اعتقد أن معلم ابني/ابنتي ينوع اﻷهداف التعليمية بما يتناسب مع حاجته
٢١
٠٫٨٠
٣٫١٧
يقدم المعلم لي تقارير منتظمة حول تقدم وتطور مهارات ابني/ابنتي
٢٤
٠٫٧٤
اعتقد أن معلم ابني/ابنتي يستخدم سجﻼت لرصد تقدمه في المهارات ٣٫١٥
١
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اﻷساسية
أرى أن ينظم المعلم الحصة الدراسية بما يتناسب مع اﻷهداف قصيرة ٢٫٩٦
المدى الخاصة بابني/ابنتي
٣٫٢٢
اﻷداة الكلية

٠٫٧٣
٠٫٤٧

يﻼحظ من الجدول رقم ) (٦ان الفقرة ) (٦والتي نصت على " أرى أن وجود ابني /ابنتي في
مدرسة عادية مع توفر معلم متخصص هو أفضل بديل تربوي" قد احتل المرتبة اﻷولى بمتوسط
حسابي ) ،(٣٫٤١وجاءت الفقرة رقم ) (٤والتي كانت نصها " أرى أن ينظم المعلم الحصة
الدراسية بما يتناسب مع اﻷهداف السنوية الخاصة بابني /ابنتي" بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي
) ،(٣٫٣٠بينما احتلت الفقرة رقم ) (٢والتي نصت على "أرى أن ينظم المعلم الحصة الدراسية بما
يتناسب مع اﻷهداف قصيرة المدى الخاصة بابني/ابنتي" في المرتبة اﻷخيرة بمتوسط حسابي
) ،(٢٫٩٦وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على هذا المجال ككل ).(٣٫٢٢
ثانياً :الﻨتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) ( @=.05في مستوى رضا أولياء
اﻷمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعليمة في المدارس العادية تعزى إلى متغير الجنس؟
لﻺجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
العينة على مجاﻻت الدراسة واﻷداة الكلية حسب متغير الجنس كما يبين الجدول رقم ).(٧
جدول رقم )(٧
المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العيﻨة ﻋلى مجاﻻت الدراسة واﻷداة
الكلية حسب متغير الجﻨس
الرقم المجال
١

المجال اﻷكاديمي

٢

مجال البيئة التعليمية

٣

مجال كفاية المعلم
اﻷداة الكلية

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى

١٤٤
١٥٧
١٤٤
١٥٧
١٤٤
١٥٧
١٤٤
١٥٧

٢٫٩٧
٣٫٠٥
٢٫٩٩
٣٫٠١
٣٫٢٣
٣٫٢١
٢٫٩٩
٣٫٠٣

اﻻنحراف
المعياري
٠٫٣١
٠٫٣٧
٠٫٣٦
٠٫٤٦
٠٫٤٥
٠٫٤٨
٠٫٢٤
٠٫٢٩

تشير البيانات في الجدول رقم ) (٧إلى أن المتوسطات تراوحت بين ) ،(٣٫٢٣-٢٫٧٦ولمعرفة فيما
إذا كانت هذه الفروق ذات دﻻلة إحصائية فقد أجرى الباحث اختبار )ت( كما هو موضح في الجدول
رقم ).(٨
جدول رقم )(٨
نتائج اختبار )ت( للفروقات بين متوسطات تقديرات أفراد العيﻨة ﻋلى مجاﻻت الدراسة واﻷداة
الكلية حسب متغير الجﻨس
المجال

الجنس

المجال
اﻷكاديمي

ذكر

المتوسط
الحسابي
٢٫٩٧

اﻻنحراف
المعياري
٠٫٣١

انثى

٣٫٠٥

٠٫٣٧

ذكر

٢٫٩٩

٠٫٣٦

انثى

٣٫٠١

٠٫٤٦

مجال البيئة
التعليمية

درجات
الحرية
٢٩٩
٢٩٩

قيمة
)ت(
٢٫٠٠٠
٠٫٤٣٨

مستوى الدﻻلة
اﻹحصائية
*٠٫٠٤٦
٠٫٦٦١
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ذكر

٣٫٢٣

٠٫٤٥

انثى

٣٫٢١

٠٫٤٨

ذكر
انثى

٢٫٩٩
٣٫٠٣

٠٫٢٤
٠٫٢٩

٢٩٩
٢٩٩

٠٫٣٤٧
١٫١٨٤

٠٫٧٢٩
٠٫٢٣٧

يﻼحظ من الجدول رقم ) (٨انه ﻻ يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة )∝
= ( ٠٫٠٥عند جميع مجاﻻت الدراسة واﻷداة الكلية ما عدا المجال اﻷكاديمي وبالرجوع للجدول رقم
) (٨تبين أن الفروق لصالح اﻹناث.
ثالثاً :الﻨتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية لمدى رضا أولياء اﻷمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات
التعليمة في المدارس العادية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي؟
لﻺجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
العينة على مجاﻻت الدراسة واﻷداة الكلية حسب متغير المؤهل العملي كما يبين الجدول رقم ).(٩
جدول رقم )(٩
المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العيﻨة ﻋلى مجاﻻت الدراسة واﻷداة
الكلية حسب متغير المؤهل العلمي
المجال
المجال اﻷكاديمي

مجال البيئة التعليمية

مجال كفاية المعلم

اﻷداة الكلية

المؤهل العلمي
ثانوية عامة فأقل
دبلوم متوسط
بكالوريوس
دراسات عليا
ثانوية عامة فأقل
دبلوم متوسط
بكالوريوس
دراسات عليا
ثانوية عامة فأقل
دبلوم متوسط
بكالوريوس
دراسات عليا
ثانوية عامة فأقل
دبلوم متوسط
بكالوريوس
دراسات عليا

المتوسط الحسابي
٣٫٠٤
٢٫٩٧
٢٫٨٨
٢٫٩٨
٣٫٠٣
٢٫٩٢
٢٫٩٣
٣٫٠٤
٣٫٢٣
٣٫١٥
٣٫٢٤
٣٫٢٢
٣٫٠٤
٢٫٩٧
٢٫٩٢
٢٫٩٧

العدد
١٩٨
٦٥
٢٥
١٣
١٩٨
٦٥
٢٥
١٣
١٩٨
٦٥
٢٥
١٣
١٩٨
٦٥
٢٥
١٣

اﻻنحراف المعياري
٠٫٣٦
٠٫٣٣
٠٫٢٤
٠٫٢٦
٠٫٤٢
٠٫٣٨
٠٫٣٦
٠٫٥٥
٠٫٤٩
٠٫٣٧
٠٫٤٣
٠٫٥١
٠٫٢٨
٠٫٢٥
٠٫١٨
٠٫٢٤

تشير البيانات في الجدول رقم ) (٩إلى أن المتوسطات تراوحت بين ) ،(٣٫٦٦-٢٫٦٠ولمعرفة فيما
إذا كانت الفروق ذات دﻻلة إحصائية تم استخدام تحليل التباين اﻷحادي كما هو موضح في الجدول
رقم ).(١٠
جدول رقم)(١٠
نتائج تحليل التباين اﻷحادي للفروقات بين متوسطات تقديرات أفراد العيﻨة ﻋلى مجاﻻت الدراسة
واﻷداة الكلية حسب متغير المؤهل العلمي
المجال

مصدر التباين

المجال
اﻷكاديمي

بين المجموعات
داخل المجموعات

مجموع
المربعات
٠٫٦٨٩
٣٥٫٠٠٨

درجات
الحرية
٣
٢٩٧

متوسط
المربعات
٠٫٢٣٠
٠٫١١٨

قيمة )ف( القيمة الفائية
الجدولية
١٫٩٤٩

٢٫٦٠٤
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الكلي
مجال البيئة بين المجموعات
التعليمية
داخل المجموعات
الكلي
مجال كفاية بين المجموعات
المعلم
داخل المجموعات
الكلي
اﻷداة الكلية بين المجموعات
داخل المجموعات
الكلي
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٣٥٫٦٩٧
٠٫٧٩١
٥١٫١٢٦
٥١٫٩١٨
٠٫٣١٤
٦٥٫٣٢٣
٦٥٫٦٣٧
٠٫٤٦٠
٢١٫٧٩١
٢٢٫٢٥١

٣٠٠
٣
٢٩٧
٣٠٠
٣
٢٩٧
٣٠٠
٣
٢٩٧
٣٠٠

٠٫٢٦٤
٠٫١٧٢

١٫٥٣٣

٢٫٦٠٤

٠٫١٠٥
٠٫٢٢٠

٠٫٤٧٦

٢٫٦٠٤

٠٫١٥٣
٠٫٠٧

٢٫٠٩٢

٢٫٦٠٤

يﻼحظ من الجدول رقم ) (١٠انه ﻻ يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة )∝
= (٠٫٠٥عند جميع مجاﻻت الدراسة واﻷداة الكلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
مﻨاقﺸة الﻨتائج
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال اﻷول:
ما مدى رضا أولياء اﻷمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعليمة في المدارس العادية؟
أشارت النتائج إلى وجود مستوى عال من الرضا لدى اولياء اﻷمور على مجاﻻت الدراسة ويعزو
الباحث هذا المستوى العالي من الرضا إلى اعتقاد اولياء اﻷمور بأهمية المعلم في عملية دمج الطلبة
ذوي صعوبات التعلم وما يقدم من خدمات تعليمية متخصصة في غرف المصادر وما يقدمه من
استراتيجيات وطرق ووسائل خاصة لتعلم لبنهم وتنويعه في اﻷهداف اﻷكاديمية واﻻجتماعية
واﻷنشطة التي تتناسب وقدرات ابنهم .وتواصل المعلم المستمر مع اولياء اﻷمور مما دعا مجال
كفاية المعلم أن يحتل المرتبة اﻷولى.
كما أن دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدارس العادية يتيح فرص التفاعل اﻻجتماعي
ويطور مهارات اجتماعية جديدة مما يجعلهم يشعرون باﻻستقﻼلية وإقامة العﻼقات والصداقات مع
اﻵخرين.
ويؤدي وجود طفل ذي صعوبات تعلم مع أقرانه العاديين في التحصيل اﻷكاديمي إلى زيادة مستوى
التنافس لديه ويولد دافعا له بمجاراة زمﻼئه ،فهو يتعلم العلوم نفسها التي يتعلمها العاديين ويشارك
في حل التدريبات واﻷسئلة المطلوبة من زمﻼئه لذلك يدفعه ذلك إلى بذل المزي من الجهد وتطوير
مهاراته اﻷكاديمية وحل المشكﻼت التربوية.
كما أن المدرسة العادية هي أفضل بيئة تعليمية يتلقى فيها الطال ذوي صعوبات التعلم خدماتهم
التعليمية فهي بيئة مناسبة مع طبيعة هؤﻻء الطلبة بحيث ﻻ تشعرهم بالفجوة بينهم وبين أقرانهم
العاديين.
أن دمج الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية في المدارس العادية مع تقديم الخدمات التعليمية لهم يخفف
من شعور اﻷهل بالضيق والضغط النفسي ويخفف أيضا من شعورهم بنقص ابنهم اﻷكاديمي مما
يؤدي إلى رفع مستوى توقعهم عن ابنهم ويبعث اﻻطمئنان واﻻستقرار لديهم.
واتفقت الدراسة مع دراسة روز وفلورين وﻻني ) Rouse, Martyn, Florian& Lani, 2007
( والتي أظهرت بان أولياء اﻷمور ابدوا قناعة تامة ومستوى مرتفع من الرضا عن الخدمات
التربوية المقدمة ﻷطفالهم في المدارس العادية ،ودراسة كاتريت وورد ) Cartwright, & Ward,
( ٢٠٠٩والتي أظهرت أن الطلبة العاديين وذوي صعوبات التعلم وأولياء اﻷمور جميعهم اظهروا
مستويات مرتفعة من القناعة والرضا عن التعلم اﻻجتماعي كما عبر أولياء اﻷمور عن أملهم
باستمرار هذا النموذج وتعميمه على المستويات الصفية المختلفة لما له من فائدة في تطوير مهارات
اﻻتصال والتواصل ،واتفقت الدراسة مع نتائج دراسة موراي وسيغرت ) Murray, Seegert,
 ( 2010التي بينت أن اهتمام أولياء اﻷمور تركز على حصول أبنائهم على درجات عالية من
تقدير الذات ،وقد أظهرت النتائج أن أولياء أمور الطلبة في المناطق الصحراوية اظهروا مستوى
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مرتفعا من الرضا مقارنة مع أولياء اﻷمور في المناطق الريفية .ودراسة رامونا ) Ramona,
 (2011والتي أشارت إلى أن اﻵباء لديهم مستوى عال من الرضا عن دمج أبنائهم ،كما أصبح
اﻵباء يبحثون عن المصادر المختلفة لدعم خبرات المجموعة وتقديم الدعم العاطفي والتربوي
ﻷطفالهم.
واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ايلوت وميكيني ) ( Elliott, & McKinney, 2009والتي
أشارت إلى أن الغالبية العظمى من أولياء اﻷمور على قناعة تامة في وضع طفلهم في مدرسة
خاصة وكانت اﻷولوية لدى أطفالهم في التعلم هي اكتساب مهارات اﻻتصال والمهارات اﻻجتماعية
ومهارات كيفية قضاء أوقات الفراغ .واختلفت أيضا مع دراسة ريد وبوتون ) Reid & Button,
 ( 2007والتي أشارت إلى ان هناك افكارا ً عديدة بما فيها مشاعر الغضب واﻻحباط والعزلة كما
كان هناك شهور باﻻضطهاد نتيجة كونهم مستهدفين بالسخرية من قبل الزمﻼء في الصف
والمدرسين العاديين وشعورهم بأنهم غير مقدرين وغير مفهومين .واختلفت ايضا ً مع دراسة
هيمنغسون وبورل )  ( Hemmingson, & Borell, 2008التي توصلت إلى أن ثلثي اولياء
امور طﻼب ذوي الصعوبات التعليمية عانوا من معيقات المشاركة في البيئة اﻻجتماعية وفي
النشاطات المدرسية ﻻبنائهم.
واختلفت ايضا ً مع دراسة هانسون )  Hanson (٢٠٠٨التي توصلت الى ان غالبية اولياء اﻻمور
عبروا عن مخاوفهم بشأن الصعوبات المرتبطة بحجم الصف ومدى توفر الخدمات العﻼجية ومدى
تقبل اﻻطفال اﻻخرين ﻻبنائهم.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) ( @=.05في مستوى رضا أولياء
اﻷمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعليمة في المدارس العادية تعزى إلى متغير الجنس؟
أشارت نتائج هذا السؤال إلى عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد
العينة على مجاﻻت أداة الدراسة عدا المجال اﻷكاديمي ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة
التنشئة اﻻجتماعية في المجتمع وان فرص التعلم المجانية متاحة للجميع دون تمييز وقد انعكس ذلك
على الحياة اﻷسرية بتقاسم اﻷعمال والواجبات واﻷدوار في تربية النشء مما انعكس على الجنسين
شعورا بالمساواة الكاملة وعلى رأسها قضية دمج اﻷطفال ذوي الصعوبات التعليمية في المدارس
العادية .أما بالنسبة للمجال اﻷكاديمي فقد كانت الفروقات دالة إحصائيا لصالح اﻹناث ويعزو
الباحث إلى أن اﻷمهات هن أكثر متابعة لتحصيل أبنائهن في المدرسة وذلك بسبب توفر الوقت
الكافي أمامهن لمتابعة دروسهن سواء ذوي صعوبات التعلم أو العاديين ينما يكونوا اﻵباء مشغولين
في أعمالهم كما أن اﻷمهات يعطين أهمية أكثر للتحصيل اﻷكاديمي ﻷبنائهن من اﻵباء ،لذلك تبرز
اكبر عند اﻷمهات في مستوى الرضا وهذا مؤشر على مستوى الخدمات التي تقدم للطفل ،كما أن
اﻷمهات أكثر ترددا على المدارس والسؤال عن مستوى التحصيل اﻷكاديمي ﻷبنائهن من اﻵباء.
ومن خﻼل المراجعة للدراسات السابقة التي تناولتها هذه الدراسة ،لم يجد الباحث دراسة تناولت
متغير ) الجنس(.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية عند مستوى الدﻻلة ) ( @=.05في مستوى رضا أولياء
اﻷمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعليمة في المدارس العادية تعزى إلى متغير المؤهل
العلمي؟
بينت نتائج هذا السؤال عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير المؤهل العلمي ويعزو الباحث
سبب ذلك إلى أن المؤهل العلمي لمعظم أولياء اﻷمور في عينة الدراسة انحصر في الثانوية العامة
والدبلوم المتوسط ،مما يعني تقارب المؤهﻼت العلمية ﻷفراد عينة الدراسة.
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ومن خﻼل المراجعة للدراسات السابقة التي تناولتها هذه الدراسة ،لم يجد الباحث دراسة تناولت
متغير ) المؤهل العلمي(
التوصيات:
على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث إلى :
 -١اﻷخذ بآراء أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم في التخطيط للبرامج المقدمة ﻷبنائهم
وذلك ﻷنهم يعتبرون عنصرا هاما في إنجاح عملية الدمج.
 -٢إجراء دراسات تأخذ رضا الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية عن دمجهم في المدارس
العادية ،وإجراء مزيد من الدراسات في مجتمع الدراسة تأخذ متغيرات أخرى يمكن أن
تكون ذات تأثير في رضا أولياء اﻷمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعليمية في
المدارس العادية.
 -٣ضرورة إجراء الدراسات واﻷبحاث التي تأخذ رضا الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية
أنفسهم عن الخدمات التربوية المقدمة لهم وعﻼقته ببعض المتغيرات مثل استراتيجيات
التدريس والمنهاج.
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