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 Abstract : 

The current study aimed to know the reasons for the parents' 

reluctance to enroll their integrated son with special needs in the 
regular class to the special class in the regular school. The 

researcher used the descriptive analytical approach, where the 

researcher developed a questionnaire and distributed it to a sample 

of (384) of the educational staff and parents who have Students 
with learning difficulties. It has been statistically analyzed, and the 

results have revealed that the most important factors that lead to 

the parents' reluctance to enroll their integrated son with special 
needs in the regular class to the special class in the regular school 

are factors related to the parents themselves, followed by factors 

from the special class, followed by factors related to the behavior of 
Students, and in the penultimate rank are factors related to the 

professional and personal competencies of the teacher. In the last 

place, administrative factors. The results also showed that there 
were no differences in the reasons for the parents’ reluctance to 

enroll their integrated son with special needs in the regular class to 

the special class in the regular school due to the study variables 

(gender, scientific qualification, respondent type). A set of research 
recommendations, which include educating parents about the 

importance of special classes. And its role in providing students 

with different skills. 
Key words: Parents' Reluctance, Special Grade, Integration, 

Normal Grade. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.19.31 

1  Dr, Rimar Academy, Palestinian, naailahaddad@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3092-1914 

Research Article                  September 2022              Volume: 4              Issue: 5 

Istanbul / Türkiye 
p. 527-549 

Received: 26/07/2022 
Accepted: 10/08/2022 
Published: 01/09/2022 

This article has been 
scanned by iThenticat  No 
plagiarism detected 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 ISSN: 2717- 8293 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

528 

أسباب عزوف الوالدين عن التحاق ابنهم املدمج من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف العادي إىل الصف اخلاص يف  
 املدرسة العادية 

 
 2  انئلة جريس حداد

 
 :امللخص

ذوي  من  املدمج  ابنهم  التحاق  عن  الوالدين  عزوف  أسباب  على  التعرف  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت 
االحتياجات اخلاصة يف الصف العادي إىل الصف اخلاص يف املدرسة العادية، استخدمت الباحثة املنهج  

( من الطاقم التعليمي  384تطوير استبانة وتوزيعها على عينة من )الوصفي التحليلي، حيث قامت الباحثة ب
واألهايل الذين لديهن طلبة ذوي صعوابت تعلم. وقد مت حتليلها احصائيًا، وقد أسفرت النتائج إىل أن أهم  
العوامل اليت تؤدي إىل عزوف الوالدين عن التحاق ابنهم املدمج من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف  

إىل الصف اخلاص يف املدرسة العادية هي عوامل تتعلق ابلوالدين أنفسهم، يليه عوامل من الصف  العادي  
اخلاص، يليه عوامل تتعلق بسلوك الطلبة، ويف املرتبة قبل االخرية عوامل ختص الكفاايت املهنية والشخصية  

ق ألسباب عزوف الوالدين عن  للمعلم. ويف املرتبة االخرية عوامل ادارية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فرو 
التحاق ابنهم املدمج من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف العادي إىل الصف اخلاص يف املدرسة العادية 
تعزى إىل متغريات الدراسة )النوع االجتماعي، املؤهل العلمي، نوع املستجيب( وقد قامت الباحثة بوضع  

عية اآلابء أبمهية الصفوف اخلاصة. ودورها يف اكساب الطلبة  جمموعة من التوصيات البحثية، واليت تتضمن تو 
 .املهارات املختلفة 

 .عزوف الوالدين، الصف اخلاص، الدمج، الصف العادي الكلمات املفتاحية: 
 

  : املقدمة

أولئك الذين حيرمون هذه الفئة من   يف نفس من ينكراإلعاقة ليست إعاقة جسدية ملن يعانون منها، ولكنها إعاقة وعقبة  
خلاصة ال  الناس من إمكانية إعادة التكيف وإعادة االندماج يف اجملتمع. لذلك فإن طبيعة التعامل مع األطفال ذوي االحتياجات ا

جيب أن تتوافق مع مفهوم العالج، بل حتتاج فقط ملواجهة سبب اإلعاقة، بداًل من ذلك، من الضروري تلبية االحتياجات الرتبوية 
والتعليمية هلذه اجملموعة من الناس. إذن ما حيتاجه الطفل من ذوي االحتياجات اخلاصة، سواء كان بصراًي أو مسعيًا أو حركيًا، ليس  

ته يف التغلب على الصعوابت يف حياته، ونوفر له الطعام والشراب ومكاًًن للنوم، بل حيتاج املساعد على إطالق كل فقط مساعد
كفاءاته وتطوير هذه الكفاءات واملهارات يف االجتاه الذي يناسبهم. هناك العديد من األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة الذين  

 (. 2018ق ذلك بسبب وضعهم يف مراكز خاصة وعزله عن اجملتمع )الرفاعي، يتفوقون يف جماالت عملهم، ولكن ال يتحق
إن ما حيتاجه الطفل من ذوي االحتياجات اخلاصة هو الدمج يف اجملتمع احمللي، يف املدرسة العادية، مع الطالب العادي،  

 التطور واملنافسة. حيث جيعله يشعر أبمهيته وانه ال يقل عن الطفل العادي، وهذا يوفر له الفرصة لإلبداع و 
( وكسائر مجيع أنواع التعليم األخرى، فإن التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة له مشاكله اليت 2008وكما ذكر اخلطيب ) 

يتقامسها مع اآلخرين ابإلضافة إىل مشاكله اليت ينفرد هبا، واليت أتيت يف مقدمة ما يتميز به من خصوصية: عدم مرونة التعليم العادي،  
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فاية الدعم اإلداري، وتدين اخلدمات املساندة للرتبية اخلاصة، واالهتمام ابلكم على حساب اجلودة، وضعف العالقة بني وعدم ك
املمارسات الرتبوية ونتائج البحث العلمي، ابإلضافة إىل غياب العمل اجلماعي، والنقص الكبري يف الكوادر الفنية املدربة وأدوات  

 .(Haddad, 2021:57هتمام العلمي ) التنظيم واملناهج ومصادر اال
ويف السعي لتحقيق الدمج الشامل، تواجه البلدان مشكلة تتمثل يف أن صانعي القرار يف الدمج جيب أن يكون لديهم املعرفة  

يف  املدرسية، ومجيع العناصر األخرى املهمة لدخوهلم بنجاح    واخلربة حول احتياجات الطالب املختلفة، وطرق التدريس، واملناهج
يف حتسني التعلم ومشاركة مجيع الطلبة والعاملني ضمن املدرسة الداجمة، كما أن عليها التأكيد على العناصر    الوظائف اليت تساهم

األساسية للدمج الناجح واليت تتمثل يف الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة انفسهم، اآلابء واألمهات ومقدمي الرعاية املنزلية، مدراء  
لمون العاملون مع الطلبة، واحلاجة إىل تطوير املعرفة واملهارات ملواجهة حتدايت اجملتمع والبيئة املدرسية بشكل أفضل  املع  املدارس،

.(ALquraini & Gut ,2012) 
بتطبيق وتنفيذ عملية دمج الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف   قامت  والتعليم داخل اخلط األخضر  ففي وزارة الرتبية 

(، حيث أصدرت القانون األول بكل ما خيص الطالب مع االحتياجات اخلاصة. وقد 1988التابعة هلا منذ عام )  املدارس العادية 
(، والذي يلزم املدارس بعملية  2018، وذلك من خالل إصدار القانون اخلاص لعام )1988قامت احلكومة إبصدار إصالح قانون  

إلرشادية املناسبة واخلطط العالجية اليت تساعدهم على التكيف والتعلم يف  دمج الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة وتقدمي الربامج ا
خاص املدارس العادية، وذلك استجابة للتطورات العصرية يف جمال الرتبية اخلاصة وتنفيًذا لالتفاقيات واملواثيق الدولية ذات العالقة ابألش

 الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف تقرير مصري أبنائهم يف  ذوي االحتياجات اخلاصة. كما منح القانون كامل الصالحية ألهايل
اهلدف األعلى اليت تسعى له وزارة الرتبية والتعليم إىل حتقيق التميز   (. كذلك،2018حتديد اإلطار املناسب هلم )وزارة الرتبية والتعليم،  

جتماعية ودمج التالميذ ودفعهم قدما ضمن التعليم ودفعه، وحتسني التحصيالت التعليمية واجلودة الرتبوية، مع تقليص الفجوات اال
العادي، من خالل توسيع قدرة االحتواء واالستجابة الحتياجاهتم املتنوعة وتوسيع وتعميق برامج الدمج واالحتواء، حبيث يستطيع  

وطرائق متنوعة تليب احتياجات    التالميذ أن يواصلوا تعليمهم ويتقدمون يف حتصيالهتم، ضمن األطر التعليمية العادية، وتوفري برامج
ويرتتب على ذلك، توفري أطر التعليم اخلاص للتالميذ  .دمج التالميذ يف التعليم العادي، هبدف احلد من توجيههم إىل التعليم اخلاص

حيتاجون هلا، فقط بعد أن يتبني أن أطر االستجابة املهنية الحتياجاهتم يف التعليم العادي تلزمهم بتلقي التعليم ضمن هذه  الذين  
للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة وذوي احملدودايت املختلفة  األطر اخلاصة. وبعد موافقة األهل فقط، ويف حال اختار األهل 

وقرار جلنة االستحقاق   قانون التعليم اخلاص   صف الداعم( يف مدرسة للتعليم العادي، مبوجبيتعلمون يف صف للتعليم اخلاص )ال
يف هذا اإلطار، يتعلم الطفل ذو  .حيث يكون الصف "مغلق" للتعليم اخلاص داخل مدرسة عادية  .جلنة االستئناف والتشخيص أو

الصف اخلاص، حب الوقت( يف  معظم  )أو  الوقت  اخلاصة طوال  من  االحتياجات  العاديني  األطفال  من  ميّكن وجوده ابلقرب  يث 
يف هذه األطر ميكن أن يتم الدمج اجلزئي لطفل ًنجح نسبيًا يف موضوع معني يف الصف العادي. ويف    .االندماج االجتماعي معهم

 .حال جناح التجربة، فمن املمكن زايدة ساعات الدمج تدرجييًا حىت االندماج الكامل يف الصف العادي
للطالب مع االحتياجات اخلاصة واالستحقاق خلدمات   االستحقاق والتشخيصجلنة    يه للصف اخلاص يتم بواسطةالتوج

التعليم اخلاصة، وحجم سلة اخلدمات اليت سُتقدم له حبسب مستوى أدائه، عندها يستطيع األهل اختيار نوع اإلطار الذي سيتعلم  
يف مؤسسة تربوية عادية تُعطى فيه خدمات تعليم خاصة أو مؤسسة للرتبية   فيه ابنهم/ابنتهم: صف يف مؤسسة تربوية عادية، صف

يوًما من اتريخ استالم قرار اللجنة )أُطر دمج أطفال   21تقدمي التحفظ خالل    االستحقاق والتشخيص  اخلاصة ميكن على قرار جلنة
ه االندما 2021،  ذوي احتياجات خاصة يف جيل املدرسة ج يف الفعاليات التعليمية واالجتماعية على  (. حيث يكون املبدأ املوجِّّ

الطالب   أداء هؤالء  الفجوات يف مستوى  تقليص  أو مجاعية على حد سواء، من خالل  فردية  بصورة  العمرية،  الشرحية  مستوى 
  . اجاهتم اخلاصةومستوى حتصيلهم التعليمي ابملقارنة مع أبناء سّنهم الذين يتعلمون يف الشرحية العمرية نفسها، ومن خالل تلبية احتي
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ومن مميزات صف التعليم اخلاص مدجمة يف غالبية مدارس التعليم العادي يف البالد، وذلك كجزء من التزام جهاز التعليم خبلق شراكات 
يف تعليمية واجتماعية. هذه الشراكات تتيح دمج الطالب الذين يتعلمون يف أطر التعليم اخلاص املستقلة يف األطر التعليمية العادية و 

ويتعلمون حسب مناهج التعليم العادية للشرحية العمرية املوازية، مع إجراء مالئمات وتعديالت ومن خالل تعليم مواضيع   .اجملتمع
ابإلضافة إىل انه يكون كجزء عضوي من املدرسة، إذ يشارك   .من جماالت اإلعداد للحياة، حسب مميزات األداء لدى الطالب

يت تقام ضمن الشرحية العمرية وضمن اإلطار كله؛ والطاقم التعليمي والعالجي يف صف التعليم اخلاص طالبه يف مجيع الفعاليات ال
قانون    مبوجب  ويتم بناء برًنمج شخصي حيث يوَضع لكل طالب(.  2000)السرطاوي،    هو جزء من طاقم املعلمني يف املدرسة 

العام ن ح،    التعليم اخلاص املدير  يركز هذا ا1998منشور  سبل حتقيقها. ، حبيث  وعلى  للطالب  أهداف خاصة  لربًنمج على 
البيئة   يف  الطالب  أداء  لضمان  املطلوبة  واملالئمات  املساعَدات  تفصيليًا جلميع  أيضا شرًحا  الربًنمج  يشمل  ذلك،  إىل  وابإلضافة 

اء الطاقم يف الصف، مبن فيهم  يف حني تتوىل مربية الصف إعداد الربًنمج الشخصي، ابلتعاون مع مجيع أعض .التعليمية واالجتماعية 
وتبًعا لذلك يتم دمج طالب صف التعليم اخلاص،    .عاملو الرتبية من املهن الطبية العاملني يف الصف، الطالب )قدر اإلمكان( ووالداه

عن  من خالل إجراء املالئمات الالزمة، يف صفوف التعليم العادي، كجزء من برًنمج شخصي، حبيث ال يزيد عدد ساعات الدمج 
ثُلث ساعات التعليم اإلمجالية يف الصف )وزارة الرتبية والتعليم بوابة األهايل ألوالد ذوي احتياجات خاصة: صف للتعليم اخلاص يف 

حامسة  ال سيما مواقف املعلمني واملديرين وأولياء األمور جتاه األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة    (.2022مدرسة للتعليم العادي،  
لنجاح أو فشل هذه العملية. عالوة على ذلك، بغض النظر عن كيفية إعداد املعلم أو املدير أو األهل وتزويدهم ابألساليب والوسائل  
التعليمية والتكنولوجية احلديثة، ال ميكن أن ينجح يف تنفيذ مهامه املتعلقة ابلدمج ما مل تتم دراسة هذه املواقف واالجتاهات، اليت 

كل من املعلمني، واملديرين وأولياء األمور، ويعملوا على تدعيمها وتعزيزها إذا كانت اجيابية والقيام بتعديلها ومراجعة هذه   حيملها
( أن العالقة بني املدرسة واألسرة واجملتمع العريب ضعيفة جًدا، حيث تتسم  2019وقد بني أبو جامع ) .االجتاهات إذا كانت سلبية 

من جهة أولياء األمــــور حنو املدرسة، حيث ُيالحظ أن غالبية أولياء األمــــور ال يكلفون أنفسهم عناء زايرة املدرسة،  العالقة ابلالمباالة  
وال يهتمون مبا حيدث فيها، مما يؤدي إىل تبادل التهم من الطرف لآلخر ابملسؤولية عن عدم قيام املدرسة ابلدور املأمول منها،  

للوم على املعلمني؛ لعدم القيام بواجبهم التعليمي بشكل سليم، واملعلمني يلقون اللوم على األهايل بعدم األهايل من طرفهم يلقون ا
 (.  105:  2021تعاوهنم مع املدرسة مما يؤدي إىل فشل أبنائهم )حداد، 

اجلوة، قد   ليص هذه إىل زايدة الفجوة بني الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة وأقراهنم العادين، فبدال من تق وقد يؤدي الدمج
اجملتمع املدرسي خاصة يف حاالت    تزداد اتساًعا، وقد يساهم برًنمج الدمج يف زايدة عزلة الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة عن

(. ومن 2012مل تُراع فيها احتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة )بعريات والزريقات،   فتح صفوف خاصة أو وحدات صفية خاصة
أيضا )  السلبيات  من  وأكد كل  العاديني كالتنمر،  املدرسة  طالب  من  هبا  مرغوب  غري  سلوكيات   & Raskauskasظهور 

Modell, 2011 ،أن ضحااي التنمر املدرسي أكثر انتشارًا بني طالب الرتبية اخلاصة، وخاصة الطالب ذوي اإلعاقات املتوسطة )
لك بسبب خصائصهم اجلسمية والنفسية واالجتماعية مثل: البدانة،  حيث إن هؤالء الطالب أكثر عرضة لسلوك التنمر من أقراهنم وذ

واإلعاقة اجلسمية الظاهرة وتشتت االنتباه، واخنفاض تقدير الذات ورفض األقران هلم، وتدين التحصيل جتعلهم أكثر احتمالية للتعرض  
 للتنمر من قبل الطلبة اآلخرين. 

سة التعاون بني أسر الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة واملدرسة، ومن جهة اخرى، فإن جناح سياسة الدمج يكمن يف سيا
اخلاصة،   االحتياجات  الدمج ألطفاهلم ذوي  سياسة  لتسهيل  اخلاصة؛  االحتياجات  الطالب ذوي  أسر  الطريق ملشاركة  يفتح  مما 

برامج إرشادية مكثفة، لتعزيز    ورعايته من خالل عقد لقاءات تنظم فيها  وتثقيفهم، وإرشادهم، وتوجيههم إىل أفضل الطرق لرتبيته،
أبنائهم، وتوعيتهم أبساليب معاملة الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ورعايتهم يف املنزل من جهة،   مهاراهتم، وإدراك خصائص

  وكذلك مساعدة األسر عل تقبل طفلهم ذوي االحتياجات اخلاصة، ألن تقبل الطفل ذي االحتياجات اخلاصة إلعاقته يعد انعكاًسا 
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إضافة إىل ذلك ان دور األسرة يف تربية وتعليم األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة تؤكد     .( 2009قبل اجملتمع له )اجلمال،  لت
النظرية الرتبوية احلديثة أن األسرة تلعب دورًا هاًما وابرزًا يف عالج ودعم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة. وتثبت األحباث أن  

:  2007إىل أسرهتم انتماء فعليًا حيققون جناًحا أكرب يف التغلب على صعوابت التعلم )كوافحة ويوسف،  األطفال الذين ينتمون  
(. ولكي تتكيف هذه األسرة مع واقع إجناب طفل من ذوي االحتياجات اخلاصة، فهي حباجة إىل الدعم واملساعدة والتوجيه،  145

 فاآلابء جزء ال يتجزأ من برًنمج العالج النفسي. 
رفضهم للدمج، ففي حني أن بعض   ورات أولياء األمور حول دمج أبنائهم يف املدارس العادية تلعب دورًا يف قبوهلم أوتصإن  

األسر   فإن  إضافية،  وموارد  مع خدمات  اخلاصة،  االحتياجات  من ذوي  تعليمي ألبنائهم  العادية كخيار  املدرسة  يفضلون  اآلابء 
إىل املدارس اخلاصة. وتتبىن هذه األسر ذلك الرأي ألهنا تريد احلفاظ على خدمات الدعم   األخرى لديها مثل هذه الرغبة يف إرساهلم 

أبناءهم يف املدارس العادية هي صعوبة العثور على املدارس   املقدمة ألبنائها، فأحد التحدايت األساسية اليت يعاين منها األهل يف دمج
لسد هذه الفجوة    النظم التعليمية والسياسات توفري املعلمني املدربني الكفء  أطفاهلم، ومن هنا وجب على  والعاملني الكفء يف تعليم

   (Elkins, Kraayenoord & Jobling, 2003). وتشجيع األهل على الثقة ابملدرسة والعاملني هبا
السنوات األخرية، تعزز احلاجة    األبعاد العاطفّية واملعرفّية، مثل التغرّيات الثقافّية والتكنولوجّية اليت حدثت يففإن العالقة بني   

واألسرة، ويف الدور الذي تؤديه كل منهما يف عملية تطور الطفل. ويف   إىل إعادة النظر من جديد يف العالقات املتبادلة بني املدرسة 
عرتف هبا على نطاق واسع على أهنا بعًدا هاًما من التعليم، فإن جمموعة متنوعة من احلواجز تعيق إمكانية حني أن مشاركة الوالدين م

الوالدين وفرص   بصورة فعالة على الرغم من تعميق تشريعات التعليم اخلاص يف الدول املتقدمة، وحقوق  التعاون وحتقيق تلك املشاركة 
قضااي االستبعاد املمارسة على األهل ال تزال مستمرة سواء كان   السنني املاضية، إال أناملسامهة يف عمليات صنع القرار على مدى 

مقصود، إحدى املعيقات األخرى أن موارد اآلابء تنحصر يف كوهنا مادية بسيطة أو أهنا تنحصر يف الوعي   بشكل عرضي أو بشكل
السلبية حول الدمج بشكل عام والنظر يف إجياد سياسات   أو وجهات نظر تتعلق ابلرتبية اخلاصة، إن النظر بكل توقعات األسرة

 (.  ,2014Cobb)بد منه كمطالب جيب حتقيقها لألهل ومساعدهتم هبا ال  تضمن حل تلك املعضالت أمر
ويف غضون ذلك، وبعد إمداد الطالب املدجمني من ذوي االحتياجات اخلاصة بكل اخلدمات النوعية والشخصية والتعليم 

جتماعي يف الصف العادي، وقُرر أن هذه اخلدمات مل حترز جناًحا ملحوظًا بعد تقييم الصعوابت اليت يواجهوهنا وبذل األكادميي واال
وقُّدم كل أشكال الدعم املُمكنة له من قبل املختصني؛ جتنبًا   اجلهود ملساعدته يف التغلب عليها والطالب ما يزال يف الصف العادي

ومن   اخلاص.  الصف  إىل  ذوي  لتحويله  الطالب  دمج  أجل  من  املالئم  الرتبوي  البديل  االختيار  ويكون  ابلقرار  األهل  اعالم  مثَّ 
االحتياجات اخلاصة وحالته تتطلب صًفا خاًصا؛ وحينها يتم رفض األهل ألن يلتحق ابنهم ابلصف التعليم اخلاص حيث منح القانون 

 تقرير مصري أبنائهم يف حتديد اإلطار املناسب هلم.  كامل الصالحية ألهايل الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة يف
ومن خالل خربيت كمعلمة ومربية ومرشدة للمعلمني يف املدارس العادية واملدارس اخلاصة، وما لدي من اطالع على الوضع 

د كبرية على الطالب، األكادميي واالجتماعي للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ودجمهم يف املدارس ابإلطار املناسب وما له من فوائ
إاّل أن هناك ما زال رفض من قبل األهل لاللتحاق ابنهم بصف الرتبية اخلاصة يف املدرسة العادية وإبقائه مدمج يف الصف العادي 
رغم توجيه اللجان املختصة بذلك وبعد أن حصل على كل اإلمكانيات االكادميية وبذل اجلهود ملساعدته يف التغلب عليها وازايد 

جوة التعليمية داخل الصف العادي. وعليه وملواجهة هذه املعضالت فإن مشكلة الدراسة تكمن يف التعرف على أسباب عزوف الف
الوالدين عن التحاق ابنهم املدمج من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف العادي إىل الصف اخلاص يف املدرسة العادية. بناًء على  

 رح األسئلة التالية:  ما تقدم من مشكلة الدراسة ميكن ط
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ما هي أسباب عزوف الوالدين عن التحاق ابنهم املدمج من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف العادي إىل الصف اخلاص   .1
 ؟من وجهة نظر الطاقم التعليمي واألهليف املدرسة العادية داخل اخلط األخضر 

أفراد عينة الدراسة عن  α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2 ( يف متوسط استجاابت 
أسباب عزوف الوالدين عن التحاق ابنهم املدمج من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف العادي إىل الصف اخلاص يف 

يمي واألهل يعزى ألثر متغريات )النوع االجتماعي، املؤهل املدرسة العادية داخل اخلط األخضر من وجهة نظر الطاقم التعل
 العلمي، نوع املستجيب(؟ 

 
 تسهم هذه الدراسة ابملساعدة يف حتقيق األهداف التالية:  أهداف الدراسة: 

التعرف على ما هي أسباب عزوف الوالدين عن التحاق ابنهم املدمج من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف العادي إىل  .1
 الصف اخلاص يف املدرسة العادية داخل اخلط األخضر من وجهة نظر الطاقم التعليمي واألهل؟

ابنهم املد .2 التحاق  الوالدين عن  الفروق اإلحصائية يف أسباب عزوف  مج من ذوي االحتياجات اخلاصة يف  الكشف عن 
الصف العادي إىل الصف اخلاص يف املدرسة العادية داخل اخلط األخضر من وجهة نظر الطاقم التعليمي واألهل يعزى ألثر 

 متغريات )النوع االجتماعي، املؤهل العلمي، نوع املستجيب(؟ 
 

أما األمهية العلمية من املؤمل أن    ري واملفاهيم الواردة يف الدراسة.تكمن أمهية الدراسة النظرية يف إثراء االدب النظأمهية الدراسة:  
التحاق الطالب يف اإلطار  النظر يف  القرار فرصة إلعادة  النتائج والتوصيات ابلفائدة جملتمع الدراسة، وقد تعطي ألصحاب  تعود 

ال اللجنة املختصة واالخذ بعني االعتبار ألصحاب  له، والذي امجعت عليه  للعزوف  املناسب  قرار يف الدولة األسباب اليت أدت 
 وتسليط الضوء عليها إذ كانت إجيابية أو سلبية لتعود ابلفائدة على الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة. 

 
 مصطلحات الدراسة:  

هلم عن تقدمي ُُمْتلف أنواع اخلدمات والرعاية لذوي االحتياجات اخلاصة، يف بيئة األشخاص العاديني، أي عدم عز  : الدمج
 (. 2005 بو عجرم،) أقراهنم العاديني

: وهي صفوف صممتها وزارة الرتبية والتعليم، تليب حاجات الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة، واليت يتم فيها الصف اخلاص
 (. 2007تزويد املوارد املادية والبشرية هلذه الفئة )كوافحة، 

ألنظمة والتشريعات والقوانني اليت قامت وزارة املعارف اإلسرائيلية بوضعها : وهو القانون اخلاص املتعلق ابقانون الرتبية اخلاصة
 (. 2018من اجل دمج الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية )منشورات الكنيست،  

ئص  أولئك األطفال الذين ينحرفون عن املستوى العادي أو املتوسط يف خاصية ما من اخلصا  ذوي االحتياجات اخلاصة: 
إىل الدرجة اليت حتتم احتياجات إىل خدمات خاصة، ختتلف عما تقدم إىل أقراهنم العاديني، وذلك ملساعدهتم على حتقيق أقصى ما 

 (.  2005: 25ميكن بلوغه من النمو والتوافق )القرطيب، 
 
 



 Naaila Jeries HADDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
533 

 .من الطاقم التعليمي واألهايلاحلدود البشرية: اقتصرت على عينة حدود الدراسة: 
 الفصل الثالث.  2022- 2021: مت تطبيق الدراسة احلالية يف العام األكادميي نيةاحلدود الزم

 مت تطبيق الدراسة يف املدارس احلكومية داخل اخلط األخضر.  احلدود املكانية: 
 

 األدب النظري: 
الحتياجات يتطلب مبدأ تكافؤ الفرص أن تكون الفرص التعليمية للجميع متناسبة مع قدراهتم، وأصبحت قضية تعليم ذوي ا

اخلاصة من أهم القضااي املطروحة يف جمال التعليم على الصعيدين احمللي والعاملي. ويؤكد التعليم اخلاص على ضرورة الرتكيز على ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وتكييف مناهجهم وطرق تدريسهم مع احتياجاهتم، ودجمهم مع ذويهم من الطالب العاديني يف الصف العادي، 

دريب مكثف والدعم العلمي لكل من معلم الرتبية اخلاصة واملعلم العادي، مبا يف ذلك مساعدهتم على تنفيذ اسرتاتيجيات  مع توفري ت
 (. 2015تعليمية للطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة )حممود، 

أبن األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة حيتاجون إىل نوع متخصص من التعليم ليحل    (Lovell, 2006)ويرى لوفيل  
 .حمل التعليم العادي، كلًيا أو جزئيًا، وأن عدم قدرهتم على التعلم قد يكون بسبب النظام التعليمي وليس لقدرات الفرد 

الدمج الشامل لكي يتلقوا خدمات الرتبية اخلاصة    وترى الباحثة أن ما مييز الرتبية اخلاصة اهتمامها ابلفروق الفردية، وحيق هلم
 واخلدمات املساندة هلا. 

مفهوم الدمج: يعرف الدمج املتكامل على أنه: تعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة داخل صفوف التعليم العام، مع  
يتم تع للعادية. حيث  أقرب  تعليمية  بيئات  أو يف  تقريبًا  العمرية  الفئة  ديل املناهج واألنشطة حبيث تسمح ذوي  أقراهنم من نفس 

 االحتياجات اخلاصة ابملشاركة بشكل مستقل. 
إىل جانب مصطلح هو الذي يشري إىل ممارسة التسجيل وتقدمي اخلدمات الرتبوية لألطفال ذوي  غالبًا ما يستخدم مصطلح

 (.   222-221: 2012رع، االحتياجات اخلاصة يف صفوف التعليم العام إىل جانب الطلبة العاديني )الزا
إىل بيئات  هنالك فرق بني الدمج والدمج املتكامل، يركز الدمج على مدى مالئمة التالميذ الذين سبق عزهلم إلرجاعهم  

الرتبية العادية، وهذا خيتلف عن دمج التالميذ دجمًا شاماًل أو متكاماًل، والذي يركز على تطوير جمتمعات مدرسية تعد طبيعية وداعمة  
    .(2000جلميع التالميذ بغض النظر عن نوع وشدة إعاقتهم من البداية )السرطاوي، والشخص، والعبد اجلبار، 

 هو الذي يشارك:  الدمج الكلي، واليت تتضمن  إىل عدة أنواع من برامج الدمج  ,Guralnick): 2001(يشري جورالنك  
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل كامل يف بيئـة الربًنمـج الرتبـوي العـام، ويكـون معلمو الصفوف العامـة مسؤولني عـن مجيـع 

االستشـارات وال يكـون    اصة. كمـا يقـوم معلـم الرتبيـة اخلاصـة بتقدمياألطفـال يف الصـف، مبـا فيهـا األطفال ذوي االحتياجات اخل
الربًنمـج الرتبـوي العـام، وضمن    اإلعاقات يف  يتـم دمـج جمموعـة صغيـرة مـن االطفـال ذوي:  النموذج العنقوديو   .هنـاك صفـوف خاصـة 

يكـون يف  :  الدمج العكسو   موقعهم يف غرفـة الصـف.  برًنجمهـم الرتبـوي اخلـاص، يكـون هلـم معلمـون خاصـون يقدمون هلـم التعليـم يف
( مـن % 40-25الصـف مـا بـني )  ويضـاف إليهـم يف  يف صـف خـاص،  ذوي اإلعاقات  هـذا النـوع مـن الدمـج عـدد مـن األطفال

ابإلضافة إىل الفصـول العاديــة    اإلعاقات هـذا النـوع مـن الدمـج فصـول خاصـة لـذوي االجتماعي: يكـون يف ولدمج .الطلبـة العاديـن
بتعليمهم. ويتـم التخطيـط لعمـل التواصـل بـني اجملموعتني بشـكل    ضمـن مبنـى مدرسـي واحـد، ويكـون لـكل منهـم معلمون متخصصون

 . األكادميية كحصص الرتبيـة الفنيـة والرتبية الرايضيـة  بعـض احلصص اجتماعيـة أو يف وري ضمـن لقـاءاتد
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العادي:   الفردية الصف  التعليمية  االحتياجات  العادي  الصف  معلم  اخلاص، حيدد  التعليم  األدىن من خدمات  احلد  يف 
وات الالزمة وتعديل طرق التدريس املستخدمة. إذا كان معلم الصف  للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ويلبوهنا من خالل توفري األد

الصف   معلم  دعم  املوقف  غالبًا  يتطلب  ولكن  مطلواًب.  تدخل األخصائيني  يكون  فقد ال  الالزمة،  واملهارات  اخلربة  لديه  العادي 
م أدبيات التعليم اخلاص مصطلح فريق  العادي، الذي يفتقر إىل املهارات الالزمة لتعليم الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة. تستخد

مساندة الدمج، وهم عبارة عن جمموعة من املتخصصني مت تشكيلها على مستوى املدرسة العامة ملساعدة املعلم العادي يف إجياد 
يق ذلك، احللول املناسبة للمشاكل اليت يواجهها الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ومنع حتويلهم إىل خدمات التعليم اخلاص. لتحق

يعد التدخل قبل اإلحالة هو البديل األكثر قبواًل لتعليم الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة البسيطة حول حقوق اإلنسان ومبادئ  
 (. Alber, 2000تكافؤ الفرص التعليمية )

املزيد من ومع ذلك، قد يكون من الصعب على معلمي الصف العادي تلبية االحتياجات اخلاصة للطالب إذا مل يقدموا له 
 الدعم، وعندئذ ميكن االستعانة مبعلم الرتبية اخلاصة. 

إذا مل يكن هذا كافيًا، فقد يُطلب من معلم الرتبية اخلاصة املتنقل بدعم الطالب ويقوم بزايرات دورية هلؤالء الطلبة يف صفوفهم  
 (. (Heward, 2002تقنيات خاصة لتدريبهم فرداًي أو ضمن جمموعات صغرية وكذلك دعم معلمي الصف العاديني أبدوات و 

اخلاصة على يد معلم الرتبية اخلاصة،  هو صف يف مدرسة عادية حيث يتم تعليم الطالب ذوي االحتياجات  :  الصف اخلاص
من اليوم الدراسي إذا كانت حاجاهتم اخلاصة بسيطة، ويعرف هذا الصف يف هذه  50وغالبًا ما يلتحق الطلبة هبذا الصف ملدة %

صف احلالة ابلصف اخلاص بدوام جزئي، أما إذا كانت حاجاهتم شديدة فهم يتلقون كل تعليمهم فيه ويعرف هذا الصف عندئذ ابل
التدريس الفعال يف الرتبية اخلاصة، شأنه شأن التدريس الفعال عمًوما،     (. (Gargiulo, 2002اخلاص بدوام کامل ويشمل 

على: التخطيط للتدريس، إدارة التدريس وتنظيمه وتنفيذ التدريس وتقييم فاعلية التدريس. مع مراعاة العوامل: العمر الزمين للطالب، 
ة وشدة الصعوابت واإلمكاًنت املتوفرة للربجمة الرتبوية والكفاايت املهنية للمعلمني والتعليمات واألنظمة  احلاجات التعليمية اخلاص

(. وانطالقًا للتوجه وتعميم مدير عام وزارة الرتبية حيث  27:  2009سارية املفعول يف اجملتمع الرتبوي احمللي )اخلطيب واحلديدي،  
رقم   التعديل  التنفيذ  حّيز  إىل  الدراسية    11دخل  السنة  من  ذوي    2021-2020للقانون،  األطفال  "استحقاق  ينص:  والذي 

قانون التعليم اخلاص وهي   االحتياجات اخلاصة للخدمات الرتبوية اخلاصة يتم حتديده من قبل جلنة االستحقاق والتشخيص مبقتضى
األهلية والتشخيص للخدمات التعليمية اخلاصة،  وأيًضا حجم سلة اخلدمات اليت تقدم حبسب مستوى أدائه" )جلنة    حتدد االستحقاق

2022). 
 

 الدراسات السابقة: 
إىل الكشف عن اجتاهات املعلمني حنو دمج الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف    (Fawzia,  2019)هدفت دراسة  

غلبية املعلمني يؤكدون أن  ( معلًما ومعلمة. أظهرت نتائج الدراسة أن أ101أقسام التعليم العادية يف مصر. وتكونت العينة من )
تدريس الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة ال يكون مثل الطلبة العاديني، ويؤيدون أن يدرس ذوي االحتياجات اخلاصة يف صفوف 
خاصة هبم ويشرف عليهم معلمون متخصصني يف جمال الرتبية اخلاصة، كما وأظهرت النتائج أن اجتاهات املعلمني حنو دمج الطلبة  

 االحتياجات اخلاصة يف أقسام التعليم العادي كانت منخفضة.من ذوي 
إىل التعرف على الصعوابت اإلدارية، والفنية اليت تواجه تطبيق برامج دمج ذوي اإلعاقة  ( 2018هدفت دراسة القحطاين )

الدمج، وسبل عالجها، وكذلك التعرف  العقلية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة ومشرفيها ومديري مدارس 
إىل االختالف يف وجهات نظر معلمي الرتبية اخلاصة ومشرفيها، ومديري مدارس الدمج جتاه الصعوابت اإلدارية والفنية اليت تواجه  
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ج الوصفي املسحي، تطبيق برامج دمج ذوي اإلعاقة العقلية يف املرحلة االبتدائية مبدارس التعليم العام يف السعودية، واستخدم املنه
مشرفًا ومعلًما للرتبية اخلاصة، إضافة إىل مديري املدارس اليت حتتوي على برامج لدمج ذوي اإلعاقة   161  حيث بلغ جمتمع الدراسة 

 وتوصلت الدراسة إىل أن هناك صعوابت إدارية تواجه مشريف الرتبية اخلاصة ومعلميها ومديري مدارس .  العقلية يف املرحلة االبتدائية
 .الدمج

(، هدفت إىل حتديد معوقات دمج التالميذ ذوي اإلعاقة يف املدارس الداجمة يف مدينة دمشق من 2018يف دراسة الرفاعي )
( معلًما ومعلمة، أظهرت النتائج وجود معوقات بدرجة كبرية لعملية الدمج تتعلق 80وجهة نظر معلميهم، اشتملت العينة على ) 

، كذلك وجود معوقات تتعلق ابلطلبة، ومعوقات تتعلق بطرق التدريس وتقنيات التعليم، ومعوقات تتعلق  ابملناهج واملقررات الدراسية 
مبعلم الصف يف املدارس الداجمة، ومعوقات تتعلق ابجملتمع، ومعوقات تتعلق ابملدارس الداجمة، ومعوقات تتعلق بويل األمر، ومعوقات 

 تتعلق بغرف املصادر يف املدارس الداجمة.  
دراسة هدفت إىل التعرف على التباين بني مدراء ومعلمي برامج الرتبية اخلاصة حول   (Lynn, 2015أجرت لني )  كما

ة،  مفهوم القيادة الفاعلة، يف سبيل الوصول إىل وصف لطبيعة املمارسات القيادية الفعالة يف جمال القيادة املدرسية لربامج الرتبية اخلاص 
د مت مراجعة اإلطار النظري واستخدام منهج البحث النوعي، والنظرية املتجذرة، وبينت النتائج وبناء على طبية أسئلة البحث فق

وجود أربع حمتوايت أساسية متثل اخنراط املديرين يف برامج الرتبية اخلاصة وهي )الدعم ابلغرف الصفية، واالخنراط امللحوظ، وعالقات 
ال أن هناك حمتوى واحد إضايف برز لدى عينة املعلمني وهي )العالقة مع الوالدين(، إىل  العاملني التعاونية، والتطوير املهين احلايل(، إ

 جانب هناك حمتوى إضايف آخر ظهر لدى املديرين وهو )هدف جناح الطلبة(.  
املسحي االرتباطي، حيث يتم الوصفي   املنهج استخدام مت أسئلتها عن واإلجابة  الدراسة  أهداف لتحقيق  :الدراسة منهج
 املناسبة.  ابألساليب إحصائيًا وحتليلها ومجعها االستباًنت توزيع خالل من البياًنت عن طريق مجع
الدراسة جمتمع من    :وعينة  الدراسة  جمتمع  مفردة،  7000)تكون  الدراسية خ(  للسنة  الثالث  الدراسي  الفصل  الل 

(  2022-2021)  خالل العام الدراسيجمتمع الدراسة  العشوائية البسيطة من  الدراسة ابلطريقة  عينة  ومت اختيار    .2021/2022
( توزيع عينة الدراسة حسب 1( مفردة، ويبني اجلدول )384، حيث اشتملت العينة على )من جمتمع الدراسة %(  6)  مبا نسبته

 املتغريات املستقلة. 
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 متغرياهتا  تمستوي  حسب الدراسة عينة أفراد توزيع(1) اجلدول 

 العدد  الفئة /املستوى املتغري 
 النسبة

 %املئوية

النوع 
 االجتماعي 

 

 %20.8 80 ذكر
 %79.2 304 أنثى

 100% 384 اجملموع 

 املؤهل
 العلمي 

 %20.6 79 دون  فما بكالوريوس
 %79.4 305 عليا دراسات

 100% 384 اجملموع 

نوع 
 املستجيب 

 %38.0 146 خاصة  تربية  معلم
 %11.2 43 معاجل

 %12.0 46 أمر  ويل

 %26.6 102 عادية  تربية  معلم

 %7.8 30 تربوي مستشار
 %4.4 17 مدير

 100% 384 اجملموع 

 
  مبفاهيم الدمج، واملشكالت املتعلقة هبا، تطبيق أداة مت الرجوع إىل األدب الرتبوي والدراسات السابقة املتعلقة  لغاايت  أداة الدراسة:  

إذ يضع املستجيب ،  (Fawzia,   2019)األداة على املقاييس املستخدمة يف الدراسات السابقة ودراسة  واستندت الباحثة يف إعداد  
 وذلك على َسّلم من مخس درجات كما مت التحقق من دالالت الصدق والثبات لألداة. إشارة أمام كل فقرة من فقرات اجملاالت 

( مفردة من جمتمع الدراسة، ومت استبعادهم من عينة 30مت تطبيق االستبانة على عينة استطالعية قوامها ):  صدق أداة الدراسة
لمجال الذي تنتمي له الفقرة. ومت حساب معامالت الدراسة. ومت حساب معامالت ارتباط بني درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية ل

(: معامالت ارتباط بريسون بني جماالت 2اجلدول )الدرجة الكلية لالستبانة.  و االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت االستبانة  
 األداة واألداة ككل 
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 عرض النتائج
 " على:  نص  الذي  األول  السؤال  ذوي نتائج  من  املدمج  ابنهم  التحاق  عن  الوالدين  عزوف  أسباب  هي  ما 

االحتياجات اخلاصة يف الصف العادي إىل الصف اخلاص يف املدرسة العادية داخل اخلط األخضر من وجهة نظر الطاقم  
 التعليمي واألهل؟

فقرات    لإلجابة عن هذا السؤال؛ مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 
 ( ذلك. 6وكل جمال من جماالهتا، ويبني جدول )أسباب عزوف الوالدين 

( ف6جدول  على  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  أسباب عزوف  قرات  (: 
 وكل جمال من جماالهتا مرتبة تنازلًيا وفق املتوسطات احلسابية  الوالدين

 رقم

 اجملال
 اجملال

 املتوسط 
 احلسايب* 

 االحنراف
 املعياري 

 الدرجة الرتبة

 كبرية  1 76. 3.68 ابلوالدين  تتعلق رابًعا: معوقات 4

 كبرية  2 79. 3.45 اخلاص ابلصف تتعلق خامسا: معوقات 5

 متوسطة  3 81. 3.37 اخلاصة  االحتياجات ذوي الطلبة  بسلوك  تتعلق معوقات: ثـانِـّيًـا 2
 متوسطة  4 96. 2.99 اخلاص الصف معلم بكفاايت تتعلق معوقات ثـالِـّثًـا: 3

 متوسطة  5 99. 2.98 املدرسية  اإلدارية  أواًل: املعوقات 1
 متوسطة   73. 3.30 الكلية  األداة  

جاءت بدرجة )متوسطة إىل كبرية( مبتوسط  أسباب عزوف الوالدين عن التحاق ابنهم املدمج  ( أن  6يالحظ من جدول )
(، كما مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات  3.30حسايب )

 وفيما يلي عرض لذلك:ن التحاق ابنهم املدمج من ذوي االحتياجات اخلاصة أسباب عزوف الوالدين عكل جمال من جماالت 
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 املعوقات(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات  7اجلدول )أواًل:  
 وفق املتوسطات احلسابية امرتبة تنازليً  املدرسية اإلدارية

 رقم
 الفقرة

 الفقرة
 املتوسط 
 احلسايب* 

 االحنراف
 املعياري 

 الدرجة الرتبة

4 
 معلم وهو واحد معلم قِّـبَـل من يتم اخلاص الصف يف التعليم األغلب على 

 .اخلاصة الرتبية
3.61 1.20 1 

 متوسطة 

8 
 داخل املواد ذات يتعلمون  اخلاصة االحتياجات ذوي من الطالب مجيع 

 .اخلاص الصف
3.34 1.21 2 

 متوسطة 

 متوسطة  3 1.39 3.07 .اخلاص الصف يف املادية واملوارد اخلدمات توفري عدم  7

6 
 الصف يف اخلاصة  االحتياجات ذوي من  الطالب لتقييم  رقابة تواجد عدم 

 .اخلاص
3.03 1.41 4 

 متوسطة 

3 
 يف اخلاصة االحتياجات ذوي من للطالب الفردية اخلطط تطبيق يف ضعف 

 5 1.36 2.91 .اخلاص الصف
 متوسطة 

1 
 ذوي من الطالب حيتاجها اليت الكافية العالجات  على  احلصول يتم  ال 

 .اخلاص الصف  يف اخلاصة االحتياجات
 متوسطة  6 1.30 2.88

9 
 ابحلصة الوقت من حقه  أيخذ ال  اخلاصة االحتياجات ذوي من الطالب 

 .اخلاص الصف داخل
2.84 1.41 7 

 متوسطة 

5 
 اخلاصة االحتياجات ذوي من  الطلبة  حاجات  لتلبية كايف  وقت يوجد ال 

 .اخلاص الصف يف
2.82 1.28 8 

 متوسطة 

2 
 يف اخلاصة االحتياجات  ذوي من ابلطلبة  اخلاصة  ابمللفات االحتفاظ يتم ال 

 .اخلاص الصف
2.34 1.19 9 

 متوسطة 

 متوسطة   99. 2.98 املدرسية  اإلدارية  املعوقات أواًل: 

لفقرات اجملال تراوحت بني )7يالحظ من جدول ) أن املتوسطات احلسابية  ( بدرجة )متوسطة إىل 3.61( و) 2.34( 
كبرية(. وميكن عزو هذه النتيجة إىل أن اإلدارة املدرسية تسعى بشكل كبري توظيف مجيع املرافق وخاصة الصفوف اخلاصة يف املدرسة  

صة. وكذلك الصف اخلاص حيتاج إىل معلم متمكن يف جمال اختصاصه وبناء على ذلك  لتلبية حاجات الطلبة ذوي االحتياجات اخلا
ذوي   من  الطلبة  مع  ابلتعامل  املام  عنده  اخلاصة  الرتبية  ومعلم  اخلاص؛  للصف  املتخصص  املعلم  بتخصيص  هتتم  اإلدارة  فإن 

اف واحملتوى وأنشطة وأساليب املتعلم والتعليم االحتجاجات اخلاصة واملاًما ابملنهاج اخلاص الذي حيتوي على اربعة عناصر: األهد
وأساليب التقومي وأدواته، كما أن نسبًة للمنهاج العادي الذي يكون متمرس به املعلم العادي الذي يقدم للمتعلم العادي مع إجراء 

مج يف الصف العادي، ومعلم التعديالت عليه اليت تفرضه طبيعة الفئة اليت ينتمي إليها املتعلم من ذوي االحتياجات اخلاصة املد
  الرتبية اخلاصة كونه تعلم ومارس ما تعلمه مع فئة ذوي االحتياجات اخلاصة يتعامل معهم ابعتبارهم افراًدا أواًل ولديهم إعاقة اثنيًا. 

نسخة من   وتعزو الباحثة نتيجة ال يتم االحتفاظ ابمللفات اخلاصة للطالب لعدم طلب األهل امللف وكذلك من املستوجب أن يكون
 األوراق حبوزة األهل.  
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) ثـانِـيًـا:  اجملال  8اجلدول  فقرات  على  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات   :)
 (، مرتبة تنازلًيا وفق املتوسطات احلسابية اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة بسلوك تتعلق معوقات)

 رقم
 الفقرة

 الفقرة
 املتوسط 
 احلسايب* 

 االحنراف
 املعياري 

 الدرجة الرتبة

3 
 عدم بسبب اإلحباط من  بنوع  اخلاصة االحتياجات ذوي من  الطالب يشعر 

 .العاديني الطلبة  جماراة  على القدرة 
 كبرية  1 1.03 3.90

 كبرية  2 94. 3.46 .الغضب نوابت اخلاصة االحتياجات ذوي من الطلبة بعض  ُيْظهِّر  6

4 
 داخل غريبة سلوك  أمناط اخلاصة  االحتياجات ذوي من  الطلبة بعض ُيْظهِّر 

 .اخلاص الصف
 كبرية  3 1.07 3.44

 كبرية  4 1.07 3.42 .لآلخرين  اإلزعاج اخلاصة االحتياجات ذوي من الطلبة بعض  ُيْظهِّر  5

2 
 غري اجتماعية مهارات  اخلاصة  االحتياجات ذوي من  الطلبة بعض يظهر 

 .اخلاص الصف يف مناسبة
 متوسطة  5 1.12 3.39

 متوسطة  6 1.03 3.03 .اآلخرين على جسدايً  اخلاصة االحتياجات ذوي من  الطلبة  بعض يعتدي  7

1 
 ذوي من الطالب سلوكيات  ضبط  على  اخلاصة  الرتبية  معلم  قدرة  عدم 

 .اخلاص الصف  يف اخلاصة االحتياجات
 متوسطة  7 1.26 2.95

 متوسطة  8 81. 3.37 اخلاصة  االحتياجات ذوي الطلبة بسلوك تتعلق ثـانِـّيًـا:  معوقات 

لفقرات اجملال تراوحت بني )8يالحظ من جدول ) أن املتوسطات احلسابية  ( بدرجة )متوسطة إىل 3.90( و) 2.95( 
كبرية(. وميكن عزو هذه النتيجة إىل أن وظيفة التعليم هي تعديل السلوك، وابلتايل فإن سلوك الطلبة ميكن تعديله يف ضوء اخلدمات  
املقدمة. وبذلك على مربية الصف يف الرتبية اخلاصة االهتمام بوضع اهداف خاصة للطالب كل على حدة وبشكل عام جلميع  

والعمل على ضبط السلوك غري املرغوب به، واشراك الطاقم الرتبوي واملستشار الرتبوي يف املساعدة على تذويت    طالب الصف
املهارات السلوكية وضبط النفس والتحكم ابلعادات غري املرغوب هبا، وأيضا مشاركة االهل ابلعمل سوية لضبط العملية السلوكية.  

ال جماراة  على  القدرة  عدم  الباحثة  القيم  وتعزو  وترسيخ  االخر  تقبل  وعدم  ابملدرسة  االجتماعية  الفعاليات  لضعف  العاديني  طلبة 
 االجتماعية عند الطلبة العادين وكذلك عدم اشراك الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة ودجمهم ابلصفوف األُم العادية، بل وعزهلم.  
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 معوقاتواالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة، فقرات اجملال )(: املتوسطات احلسابية 9اجلدول )ثـالِـثًـا: 
 (، مرتبة تنازلًيا وفق املتوسطات احلسابية اخلاص الصف معلم بكفايت تتعلق

 رقم
 الفقرة

 الفقرة
 املتوسط 
 احلسايب* 

 االحنراف
 املعياري 

 الدرجة الرتبة

2 
 العادي الصف يف اخلاصة  االحتياجات ذوي من  الطالب تعليم  الوالدين يعترب 

 .هلم وراحة وأمنا فعالية أكثر
 كبرية  1 1.13 3.48

8 
 التحق اليت اخلاصة االحتياجات ذوي من الطالب عند الفجوات سد عدم 

 .اخلاص للصف أساسها على
3.28 1.21 2 

 متوسطة 

4 
 والوسائل واألدوات وختطيط تصميم حيث من اخلاص الصف جاهزية عدم 

 3 1.38 3.19 .الضرورية
 متوسطة 

6 
 ليست اخلاصة االحتياجات ذوي من للطالب النشطة التعليمية البيئة دعم إن  

 .املطلوب ابملستوى
 متوسطة  4 1.15 3.19

5 
 ذوي من الطلبة ابحتياجات واملتعلق الرتبوية اخلدمة أثناء التدريب 

 .كايف غري اخلاصة االحتياجات
3.00 1.11 5 

 متوسطة 

1 
 الصف داخل اخلاصة  االحتياجات ذوي من الطالب احتياجات تلبية يتم  ال 

 .اخلاص
2.87 1.25 6 

 متوسطة 

10 
 يف اخلاصة االحتياجات ذوي من  الطالب  بني  الفردية  الفروق  مراعاة  عدم 

 .اخلاص الصف
2.84 1.34 7 

 متوسطة 

9 
 املستوى حسب  اخلاص الصف يف  التدريس  وطرق املهارات املعلم  يالئم  ال 

 .اخلاصة االحتياجات ذوي من للطالب التعليمي
2.83 1.38 8 

 متوسطة 

 متوسطة  9 1.21 2.64 .املدرسة فعاليات يف اخلاص الصف طالب مشاركة  عدم  7

 متوسطة  10 1.07 2.61 .والديه مع اخلاصة االحتياجات ذوي من  الطالب حالة مناقشة يتم ال  3
 متوسطة   96. 2.99 اخلاص الصف معلم بكفاايت تتعلق معوقات :ثـالِـّثًـا 

لفقرات اجملال تراوحت بني )9يالحظ من جدول ) أن املتوسطات احلسابية  إىل ( بدرجة )متوسطة  3.48( و)2.61( 
كبرية(. وتعزو الباحثة هذه النتيجة يف الصف العادي املعلمة ال تضع كل االهتمام للطالب املدمج حيث إنه يتعامل كسائر أبناء  
صفه من الناحية التعليمية اما يف الصف اخلاص فيتطلب من مربية الصف بناء خطة فردية للطالب وهذا يستنزف طاقات من األهل  

بية والطاقم املعاجل ويف حالة عدم التجاوب؛ املربية بشكل عام تتابع املسرية التعليمية والسلوكية واالجتماعية  لتحقيق األهداف مع املر 
 الطالب حالة  مناقشة  يتم ال( اليت نصت: "3مع األهل والطاقم املشارك، وهذا بشكل خاص متعب لألهل. يف حني جاءت الفقرة )

( بدرجة )متوسطة(.  1.07(، وابحنراف معياري )2.61املرتبة األخرية مبتوسط حسايب )" يف  والديه مع  اخلاصة  االحتياجات ذوي من
وميكن عزو هذه النتيجة إىل وجود كفاايت مهنية ومعرفية وشخصية لدى املعلمني حنو كيفية التعامل مع هذه الفئة، ألنه األهل ال  

 تتجاوب مع املريب على حتقيق األهداف.  
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 معوقاتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة على فقرات اجملال )(: املت10اجلدول )رابًعا:  
 (، مرتبة تنازلًيا وفق املتوسطات احلسابية ابلوالدين تتعلق

 رقم
 الفقرة

 الفقرة
 املتوسط 
 احلسايب* 

 االحنراف
 املعياري 

 الدرجة الرتبة

1 
 اخلاصة االحتياجات ذوي من  ابنهم دمج عند االجتماعي  ابلرضا  األهل  يشعر 

 .اخلاص ابلصف مقارنة العادي الصف يف
 كبرية  1 1.22 3.89

2 
 من الطالب لدى واخلجل القلق  زايدة  إىل اخلاص ابلصف االلتحاق يؤدي 

 .اخلاصة االحتياجات ذوي
 كبرية  2 1.07 3.84

 كبرية  3 1.09 3.76 .املنزل يف اخلاصة االحتياجات ذوي من للطالب ُمتابعة يوجد ال  3
 كبرية  4 1.18 3.76 اخلاص الصف خبصائص األهل  معرفة  عدم  7

6 
 ذوي من الطلبة حنو السلبية والنظرة  الوصم من يزيد اخلاص الصف 

 .اخلاصة االحتياجات
 كبرية  5 1.20 3.73

4 
 على اخلاصة االحتياجات ذوي من ابنه حبالة  التنبؤ األمر ويل يستطيع ال  

 .البعيد املدى
 كبرية  6 1.02 3.69

5 
 حمدودايت مناقشة  يف  للمشاركة املدرسة  إىل  احلضور عن  األمر ويل  ميتنع 

 متوسطة  7 1.08 3.11 .اخلاصة االحتياجات ذوي من  الطالب

 كبرية   76. 3.68 ابلوالدين  تتعلق معوقات رابًعا: 

( بدرجة )كبرية(. حيث 3.89( و)3.11( أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال تراوحت بني ) 10يالحظ من جدول )
نتيجة وجود طفل لديهم من ذوي االحتياجات اخلاصة. كما  ميكن عزو هذه النتيجة إىل أن أولياء األمور يتعرضون لضغوط نفسية، 

ميكن عزو هذه النتيجة إىل شعور الوالدين ابلوصمة االجتماعية نتيجة لذلك. كذلك عدم وجود توجيهات وتعليمات من اإلدارة 
 مي والعاطفي. والطاقم التعليمي حول أمهية مشاركتهم املالءمة واملثلى للنهوض اببنهم يف املستوى الرتبوي والتعلي
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(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات اجملال  11اجلدول ) خامًسا: 
 (، مرتبة تنازلًيا وفق املتوسطات احلسابيةاخلاص ابلصف تتعلق معوقات)

 رقم
 الفقرة

 الفقرة
 املتوسط 
 احلسايب* 

 االحنراف
 املعياري 

 الدرجة الرتبة

16 
 يف تتعلم طالبة)أنثى( كانت إذا للمجتمع السلبية النظرة  من األهل ختوف 

 .اخلاص الصف
 كبرية جًدا  1 83. 4.35

17 
 يف يتعلم طالب )ذكر( كان  إذا للمجتمع السلبية النظرة  من  األهل ختوف 

 .اخلاص الصف
 كبرية  2 93. 4.09

13 
 تنمر اخلاص ابلصف امللتحق اخلاصة االحتياجات ذوي من  الطالب يواجه 

 كبرية  3 1.02 3.70 .العاديني الطالب من خفًيا

 كبرية  4 1.00 3.66 .اخلاص للصف املختصة واللجنة العادي املعلم بتوجيهات األهل قناعة عدم  15

 كبرية  5 1.12 3.55 .اخلاصة االحتياجات ذو الطالب وإمكاًنت قدرات  فهم يف ضعف ُهناك  1
 كبرية  6 96. 3.54 .اخلاص الصف يف اخلاصة االحتياجات ذوي من الطالب عند الدافعية تدين  2
 كبرية  7 1.08 3.49 .اخلاصة االحتياجات ذوي من  الطلبة  حنو  العزل من  اخلاص الصف يزيد   6

5 
 االحتياجات ذوي من  الطالب بني الزمين العمر  لفارق  سليب أتثري يوجد 

 .اخلاص الصف يف اخلاصة
3.39 1.14 8 

 متوسطة 

 متوسطة  9 1.20 3.38 .واالمنية النفسية الطلبة وحاجات املدرسة يف اخلاص الصف موقع يتالءم ال  14

3 
 االحتياجات ذوي من للطالب الشخصية  العالقات إبدارة  اهتمام يوجد ال   

 .العاديني زمالئه مع اخلاصة
3.36 1.12 10 

 متوسطة 

 متوسطة  11 1.12 3.35 .العادي الصف يف فعليا اخلاص الصف طالب يُدمج ال  12

7 
 من الطلبة حاجات اختالف مع اخلاص للصف اخلاصة  املناهج توفر عدم 

 .اخلاصة االحتياجات ذوي
3.31 1.23 12 

 متوسطة 

10 
 من ابإلهانة اخلاص الصف يف اخلاصة االحتياجات ذوي من الطالب يشعر 

 .واالجتماعية النفسية الناحيتني
3.31 1.29 13 

 متوسطة 

 متوسطة  14 1.24 3.24 .بنفسه  ثقته اخلاص الصف يف اخلاصة  االحتياجات ذوي من  الطالب يعزز  ال  9

 متوسطة  15 1.30 3.14 .العمرية  للفئة  اخلاص الصف يف واالجتماعية التعليمية  الوسائل  مالئمة  عدم  8

11 
 الطالب يواجهها اليت  للصعوابت اخلاص واملعلم اإلدارة  من احلل تقدمي  عدم 

 .اخلاص الصف  يف اخلاصة االحتياجات ذوي من
3.07 1.19 16 

 متوسطة 

4 
ــًدا كبري اخلاص الصف يف  الطلبة عدد أن    الطلبة مع التعامل  يُـَصعِّـّب وهذا جِّ

 .اخلاصة االحتياجات ذوي من
2.71 1.31 17 

 متوسطة 

 كبرية   79. 3.45 اخلاص ابلصف تتعلق معوقات خامًسا: 

)كبرية(. تعزو ( بدرجة  4.35( و)2.71( أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال تراوحت بني )11يالحظ من جدول )
الباحثة هذه النتيجة لتأثر األهل ابلوصمة االجتماعية والصبغة اجلاهلية واهتمامهم ابجلانب االجتماعي بداًل من االهتمام مبصلحة 
ابنتهم وتقدمها التعليمي واالجتماعي والنفسي وجماالت أخرى ممكن أن حتظى هبا ابلصف اخلاص فضاًل عن الصف العادي. يف  



 Naaila Jeries HADDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
543 

ال  ــًدا كبري اخلاص الصف يف  الطلبة  عدد أن"  :( اليت نصت4فقرة )حني جاءت   ذوي من الطلبة  مع التعامل  يُـَصعِّـّب وهذا جِّ
( بدرجة )متوسطة(. ميكن عزو هذه  1.31(، وابحنراف معياري )2.71" يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب ).اخلاصة االحتياجات

النتيجة إىل أن هنالك فهم مغلوط من قِّبل االهل لعدد الطالب، ألنه نسبة العدد هي النصف للصف العادي وأقل، حيث يتم 
تدريس الطالب بعض املهارات وحسب القدرات، بينما خيتلف املنهاج بني فرد واخر ومن فئة ألخرى. وحيتاج السرتاتيجيات وطرق  

قيق هذا اهلدف واليت بدوهنا يقف املعلم عاجزًا يف تعليم هذه الفئة. وميكن أيًضا عزو هذه النتيجة إىل عدم وجود وعي لدى  لتح
أولياء األمور ابخلدمات اليت ميكن أن يتم تقدميها للطلبة يف الصف اخلاص، وكذلك تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل عدم وجود ثقافة 

بة ذوي االحتياجات اخلاصة واحتياجاهتم. واالهتمام هبم وابلفروق الفردية وبناء خطة خاصة هبم لتساعدهم  جمتمعية كبرية حنو الطل
على سد الفجوة وكثافتها ونوعها وعمقها عند الطالب املدمج يف الصف العادي عند التحاقه ابلصف اخلاص. وكذلك املميزات اليت  

  حيصل عليها بشكل فردي وكمجموعة ابلصف اخلاص.
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( يف α=0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )" نتائج السؤال الثاين الذي نص على:  
متوسط استجاابت أفراد عينة الدراسة عن أسباب عزوف الوالدين عن التحاق ابنهم املدمج من ذوي االحتياجات اخلاصة  

ط األخضر من وجهة نظر الطاقم التعليمي واألهل يعزى  يف الصف العادي إىل الصف اخلاص يف املدرسة العادية داخل اخل
 ألثر متغريات )النوع االجتماعي، املؤهل العلمي، نوع املستجيب(؟ 

ذلك   يبني  السؤال  عينة  (  12)جدول  لإلجابة عن هذا  أفراد  لتقديرات  املعيارية  احلسابية واالحنرافات  املتوسطات 
سة عن أسباب عزوف الوالدين وفًقا ألثر متغريات )النوع االجتماعي، املؤهل متوسط استجاابت أفراد عينة الدراالدراسة على  

 العلمي، نوع املستجيب(

 اإلحصائي املتغريات

 أواًل:
 املعوقات
 اإلدارية
 املدرسية

معوقات  ثـانِـيًـا:  
 بسلوك تتعلق
 ذوي الطلبة

 االحتياجات
 اخلاصة

 معوقات ثـالِـثًـا:
 بكفايت تتعلق
 الصف معلم

 اخلاص

 رابًع:
 معوقات

 تتعلق
 ابلوالدين

 خامًسا
 معوقات

 ابلصف تتعلق
 اخلاص

 األداة
 الكلية

 النوع االجتماعي 

 ذكر
 3.39 3.51 3.70 3.17 3.40 3.15 املتوسط احلسايب
 671. 725. 649. 916. 754. 895. االحنراف املعياري

 انثى
 3.27 3.44 3.68 2.95 3.36 2.94 املتوسط احلسايب
 750. 811. 789. 970. 828. 1.008 االحنراف املعياري

 العلمي  املؤهل
 بكالوريوس

 3.22 3.39 3.53 2.93 3.39 2.85 املتوسط احلسايب دون  فما

 620. 624. 685. 879. 651. 977. االحنراف املعياري 
 3.32 3.47 3.72 3.01 3.36 3.02 املتوسط احلسايب عليا دراسات

 761. 832. 776. 983. 850. 990. االحنراف املعياري 
 املستجيب 

 تربية معلم
 خاصة

 3.22 3.42 3.75 2.88 3.28 2.76 املتوسط احلسايب

 744. 847. 740. 1.004 824. 1.042 االحنراف املعياري 
 3.34 3.53 3.83 2.98 3.45 2.89 املتوسط احلسايب معاجل

 664. 665. 429. 1.006 631. 1.065 االحنراف املعياري 

 3.24 3.25 3.33 2.99 3.24 3.42 املتوسط احلسايب أمر  ويل

 852. 823. 1.010 1.058 900. 956. االحنراف املعياري 
 تربية معلم
 عادية

 3.38 3.56 3.69 3.08 3.50 3.08 املتوسط احلسايب
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 696. 726. 735. 878. 857. 919. االحنراف املعياري 

 3.35 3.41 3.76 3.08 3.48 3.04 املتوسط احلسايب تربوي مستشار
 854. 956. 925. 953. 808. 766. االحنراف املعياري 

 3.39 3.48 3.55 3.34 3.34 3.25 املتوسط احلسايب مدير
 438. 558. 296. 607. 468. 665. االحنراف املعياري 

متوسط استجاابت ( وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  12ُيالحظ من جدول )
أفراد عينة الدراسة عن أسباب عزوف الوالدين عن التحاق ابنهم املدمج من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف العادي إىل الصف  

دية داخل اخلط األخضر من وجهة نظر الطاقم التعليمي واألهل وفًقا ألثر متغريات )النوع االجتماعي، املؤهل  اخلاص يف املدرسة العا
(  13اإلحصائية هلذه الفروق الظاهرية، مت تطبيق حتليل التباين الثالثي، ويبني جدول )ولتحديد الداللة    العلمي، نوع املستجيب(

 ذلك.
متوسط استجاابت أفراد  (: حتليل التباين الثالثي للمتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على  13جدول )

أسباب عزوف الوالدين عن التحاق ابنهم املدمج من ذوي االحتياجات اخلاصة وفًقا ألثر متغريات )النوع  عينة الدراسة عن  
 االجتماعي، املؤهل العلمي، نوع املستجيب(

 اجملاالت املتغري 
 جمموع

 املربعات
درجات 

 احلرية 
متوسط  
 قيمة ف  املربعات

الداللة 
 اإلحصائية

النوع 
 االجتماعي 

 351. 871. 794. 1 794. املدرسية  ارية اإلد املعوقات أواًل:
 ذوي الطلبة بسلوك تتعلق معوقات ثـانِـّيًـا:  

 اخلاصة  االحتياجات
.006 1 .006 .008 .927 

 468. 527. 488. 1 488. اخلاص  الصف معلم بكفاايت تتعلق  معوقات :ثـالِـّثًـا

 955. 003. 002. 1 002. ابلوالدين  تتعلق معوقات رابًعا:
 725. 124. 077. 1 077. اخلاص ابلصف تتعلق معوقات خامًسا:

 604. 270. 144. 1 144. الكلية  االداة 

 املؤهل العلمي 

 051. 3.823 3.487 1 3.487 املدرسية  اإلدارية  املعوقات أواًل:
 ذوي الطلبة بسلوك تتعلق معوقات ثـانِـّيًـا:  

 835. 044. 029. 1 029. اخلاصة  االحتياجات

 541. 375. 347. 1 347. اخلاص  الصف معلم بكفاايت تتعلق  معوقات :ثـالِـّثًـا
 836. 043. 023. 1 023. ابلوالدين  تتعلق معوقات رابًعا:

 809. 059. 037. 1 037. اخلاص ابلصف تتعلق معوقات خامًسا:
 472. 517. 277. 1 277. الكلية  االداة 

 نوع املستجيب 
 340. 1.137 1.037 5 5.184 املدرسية  اإلدارية  املعوقات أواًل:

 ذوي الطلبة بسلوك تتعلق معوقات ثـانِـّيًـا:  
 اخلاصة  االحتياجات

1.655 5 .331 .503 .774 
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 اجملاالت املتغري 
 جمموع

 املربعات
درجات 

 احلرية 
متوسط  
 املربعات

 قيمة ف 
الداللة 

 اإلحصائية

 981. 147. 136. 5 681. اخلاص  الصف معلم بكفاايت تتعلق  ثـالِـّثًـا: معوقات

 320. 1.177 637. 5 3.187 ابلوالدين  تتعلق معوقات رابًعا:
 466. 923. 575. 5 2.875 اخلاص ابلصف تتعلق خامًسا: معوقات

 856. 390. 209. 5 1.043 الكلية  االداة 

 اخلطأ

   912. 365 332.921 املدرسية  اإلدارية  أواًل: املعوقات
معوقات  ذوي الطلبة بسلوك تتعلق ثـانِـّيًـا:  

 اخلاصة  االحتياجات
240.023 365 .658   

   926. 365 337.888 اخلاص  الصف معلم بكفاايت تتعلق  ثـالِـّثًـا: معوقات

   542. 365 197.715 ابلوالدين  تتعلق رابًعا: معوقات

   623. 365 227.486 اخلاص ابلصف تتعلق خامًسا: معوقات
   535. 365 195.386 الكلية  األداة 

 اجملموع 

    384 3786.420 املدرسية  اإلدارية  أواًل: املعوقات
معوقات  ذوي الطلبة بسلوك تتعلق ثـانِـّيًـا:  

 اخلاصة  االحتياجات
4613.265 384    

    384 3791.140 اخلاص  الصف معلم بكفاايت تتعلق  ثـالِـّثًـا: معوقات
    384 5433.816 ابلوالدين  تتعلق رابًعا: معوقات

    384 4816.069 اخلاص ابلصف تتعلق خامًسا: معوقات
    384 4377.488 الكلية  االداة 

اجملموع  
 املصحح

    383 374.280 املدرسية  اإلدارية  أواًل: املعوقات
 ذوي الطلبة بسلوك تتعلق معوقات ثـانِـّيًـا:  

    383 252.755 اخلاصة  االحتياجات

    383 354.313 اخلاص  الصف معلم بكفاايت تتعلق ثـالِـّثًا: معوقات
    383 221.794 ابلوالدين  تتعلق رابًعا: معوقات

    383 241.287 اخلاص ابلصف تتعلق معوقات خامسا:
    383 206.818 الكلية  األداة 

 (  α  =0.05* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
متوسط  ( على α  =0.05( عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )13ُيالحظ من جدول )

استجاابت أفراد عينة الدراسة عن أسباب عزوف الوالدين عن التحاق ابنهم املدمج من ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصف العادي 
نظ وجهة  من  األخضر  اخلط  داخل  العادية  املدرسة  يف  اخلاص  الصف  )النوع إىل  متغريات  ألثر  وفًقا  واألهل  التعليمي  الطاقم  ر 

، وميكن عزو هذه النتيجة إىل عدم وجود تباين واختالف يف وجهات نظر أفراد عينة االجتماعي، املؤهل العلمي، نوع املستجيب(
 كبريًا.  واليت تشكل عائًقا   األسبابالدراسة حنو أسباب العزوف لدى أولياء األمور نتيجة اتفاقهم على هذه 
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 التوصيات: 
 يف ضوء نتائج الدراسة، فقد أوصت الباحثة مبا يلي:  

 إجراء دراسة تقييمية للمؤسسات التعليمية واملهنة ملتابعة تطبيقها ملتطلبات الدمج يف الصف اخلاص.   -

 اسرتاتيجيات علىتنظيم املزيد من الورشات التدريبية للمعلمني وأولياء االمور للتعامل مع الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة  -
، ومن ًنحية أخرى هتدف لتنمية اجتاهات إجيابية حنو الدمج يف الصف اخلاص ورفع من ًنحية للطلبة  السلوك وإدارة تعديل

 كفايتهم ابملشاركة االجتماعية. 

 توعية األهل على أمهية اختيار اإلطار املناسب البنهم وعدم االكرتاث ابلوصمات اليت تؤدي ابألخري إىل املضرة. -
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