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Abstract 

This study aimed to identify the role of school principals in facing the difficulties of integrating 

students with special needs into regular classes, according to the new integration law 

(implementation of the 2018 integration law) from the point of view of teachers in the light of 

some variables (gender, academic qualification, years of experience, educational stage). In 

order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was built by the two researchers, 

and stability was measured as a first step by passing the questionnaire on a survey sample 

consisting of (30) teachers (and according to the analysis, the value of the stability coefficient 

was 0.875 (= α0.875). After that, the questionnaire was distributed computerized to (203) 

teachers, where the sample was chosen randomly in order to measure the attitudes of teachers 

towards the role of the principal. school, educational aspect. After collecting the 

questionnaires, the data were analyzed and processed statistically. The results of the research 

indicated that there were no statistically significant differences from the teachers’ point of 

view due to the variable of gender, educational qualification and years of experience, and there 

were statistically significant differences from the teachers’ point of view due to the variable of 

the educational stage. The importance of the manager's role for the success of the merger.             

Key words: Principals of Schools, The Merger Law 2018, Facing Difficulties İn Applying The 

New Merger Law, The Role Of The Principal. 
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ي الصفوف  
 
ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف

 
ي مواجهة التحديات ف

 
دور مديري المدارس ف

 المعلمي   العادية من وجهة نظر 

 

ا 
ّ
ان حن       مادونا جبر

 فلسطي    ، الجامعة االمريكية ، ةالباحث

 

 

 

 : الملخص

ي  
ي مواجهة الصعوبات دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل دور مديري المدارس ف 

مج  
ّ
الد الجديد )تطبيق قانون  مج 

ّ
الد العادية، بحسب قانون  ي ضوء بعض  2018الصفوف 

المعلمي   ف  ( من وجهة نظر 

ات  ة، المرحلة التعليمّية(. من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة  المتغي ّ ، سنوات الخير )الجنس، المؤهل العلمي

( معلًما )ووفق  30وتم قياس الثبات كخطوة أوىل بتمرير االستبانة عىل عينة استطالعية مكونة من )من ِقبل الباحثان،  

( 203(.  وبعد ذلك تم توزي    ع االستبانة بشكل محوسب ل )α0.875=)  0.875  معامل ثباتالتحليل فقد بلغت قيمة  

ي من أجل قياس اتجاهات المعلمي   نحو دور المدير، احتوت االستبانة عىل  معلًما، حيث تم اختيار العّينة  
بشكل عشوائ 

أربعة  23) عىل  موزعة  فقرة  اإلداري(  المجال  الدمج،  قانون  تطبيق  مجال   : وهي الجانب  اتجاهات   ، المدرسي المناخ   ،

تم   االستبانات  عملية جمع  بعد   . ومعالجتها التعليمي المعطيات   إحصائي  تحليل 
ً
إىل عدم وجود  ا البحث  نتائج  أشارت   .

ة، وكانت  فروقات ذات داللة إحصائية من وجهة نظر المعلمي     الخير عزى لمتغي  الجنس والمؤهل التعليمي وسنوات 
ُ
ت

ي اللة إحصائية من وجهة نظر  هناك وجود فروقات ذات د 
عزى لمتغي  المرحلة التعليمّية، ومن أهم النتائج الت 

ُ
  المعلمي   ت

 . دور المدير إلنجاح عملّية الدمجيجابية من قبل المعلمي   ألهمية إتوصلت إليها الدراسة مواقف 

المفتاحية الدمج  :  الكلمات  قانون  المدارس،  ي  2018مديرو 
ف  الصعوبات  مواجهة  دور  ،  الجديد،  الدمج  قانون  تطبيق 

 . المدير 
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 : المقدمة

ي  
ف  أقرانهم  مع  دمجهم  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  رص لألشخاص 

ُ
الف إلتاحة  واسًعا  اهتماًما  اليوم  العالم  يشهد 

ي العديد من  
الدول بأن لهم الحق  المجتمع وتوفي  الوسائل المالئمة والالزمة لهم، حيث يعود هذا االهتمام إىل االقتناع ف 

 ، ي المدارس )الرفاعي
ي الحياة مدموجي   مع كافة المجتمع ابتداًء من تواجدهم ف 

 (. 2018ف 

بوي داخل المدارس، والغرض منها هو  عد جزًءا ال يتجّزأ من النظام الي 
ُ
ي ت بية والتعليم العرئر

ي جهاز الي 
اإلصالحات ف 

ات عىل كل من له عالقة بالجهاز:  تغيي  الهياكل المدرسية بهدف رفع جودة التعليم.  ي جهاز التعليم تأثي 
قد يكون للتغيي  ف 

، أصحاب الوظائف، الطالب، أهاىلي الطالب، والمجتمع بأرسه   ، المديرين، المعلمي    (. 2019)אגף פסיכולוגיה,  المفتشي  

ي باستمرار ويحاول تحسي   جودة المدارس، ومن أحدث هذه اإلصال  ي  نظام التعليم العرئر
ّ
حات هو إعادة تشكيل يتغ

بية الخاصة )قانون رقم   ، وبدأت 2018قانون االحتواء واالندماج. حيث تم إعادة تشكيل هذا القانون سنة  /    (11قانون الي 

بية الخاصة،  2020المدارس العربية بتطبيقه بشكل فعىلي سنة   (. 2018)قانون الي 

ال القانون عىل دمج جميع الطالب داخل الصف غي   ص هذا 
ُ
متجانس )متباين(، فهو يهدف إىل توسيع قدرة  ين

ولهذا    . ي
مهت  بشكل  احتياجاتهم  تلبية  من خالل  أدائهم  وتطوير  المتجانس  غي   الصف  ي 

ف  المستصعبي    الطالب  احتواء 

اف بالفروق الفردية لدى الطالب، و  منظومة تعليمية داعمة تراعي الفروقات داخل   إدارةيتوجب عىل طاقم المعلمي   االعي 

ي الصف
 عىل  التعلم  منظومة  تكون  أن  المهم   من  الصدد   هذا  . وف 

ً
ات، وحت  تنجز المدارس أهدافها   مع  التكيف  قادرة التغيي 

ي بفعالية ووضع  
الُمخططة لتطبيق قانون الدمج الجديد فإن مديري المدارس مطالبون باالطالع عىل دورهم اإلداري والفت 

طط عمل مناسبة. 
ُ
 سياسات وخ

عتير وظيفة  
ُ
المسؤول عن جميع ت مدرسته  ي 

ف  األول  القائد  فهو  بوي،  الي  النظام  ي 
ف  األساسية  الركائز  من  المدير 

ات واإلصالحات، لهذا فإن ي ضوء التغيي 
د واجباته ومسؤولياته ف 

ّ
  هذه  من  الهدف  المعلمي   وجميع الطالب، ولذلك تتعد

ي فحص مواقف
ي دمج طالب ذوي  المعلمي   العرب حول دور مديري المدا  الدراسة يكُمن ف 

ي مواجهة التحديات ف 
رس ف 

تب عىل ذلك من احتياجات وتطلعات مستقبلية  ، وما يي  ي الصفوف العادية من وجهة نظر المعلمي  
احتياجات خاصة ف 

ي عملية دمج واحتواء طالب ذوي االحتياجات الخاصة  
ي تركي   الضوء عىل دور المدير ف 

تضمن تحقيق نسبة نجاح عالية ف 

 اخل الصفوف العادية. مع أقرانهم د

 

 مشكلة الدراسة 

ي  
 عىل مستوى العالم، والت 

ً
 واسعا

ً
ي شهدت جدال

ُيعد دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة من األمور المهمة الت 

 لكل انسان بعض  
ً
ي جميع المجتمعات حقا

، حيث أصبح التعليم ف 
ً
ي البالد أيضا

بية التعليم ف  ي وزارة الي 
 ف 
ً
 واسعا

ً
نالت اهتماما

ي المدرسة داخل الصفوف  ال
ي المجتمع العام يبدأ من خالل دمجه ف 

 أن دمج الطالب ف 
ً
نظر عن قدراته ومواهبه، ايمانا

ي التعليم العادي، وذلك بموجب إعادة  
هم ف 

ّ
االعتيادية، لهذا فأن الطالب ذوي االحتياجات الخاصة يجب أن يمارسوا حق

بية الخاصة، وب  هذا يتوجب عىل ال ي مناهجها وسياستها فيما يتناسب  تشكيل قانون الي 
مدارس إدخال التعديالت الالزمة ف 

 مع حاجات هذه الفئة من الطالب. 
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بوية أمام مديري المدارس، فلم يُعد دور المدير ُمقترص فقط   ي ضوء هذا اإلصالح تتعاظم التحديات اإلدارية والي 
ف 

ة عىل  عىل تيسي  شؤون لمدرسة، بل عليه مواكبة التطورات بما يتالءم م  مسؤولية كبي 
لق 
ُ
ع الُمستجدات، وبالتاىلي قد ت

و  اتجاهات  عتير 
ُ
ت لذلك  الدمج،  إنجاح هذا  ي 

ف  المدارس  العوامل    آراءعاتق مديري  المدارس  مديري  دور  المعلمي   حول 

ي 
ي هذه الدراسة ف 

دت الرغبة ف 
ّ
 معرفة  األساسية إلنجاح دمج هذه الفئة من الطالب وبالتاىلي تطبيق القانون. ومن هنا تول

ي الصفوف    آراءمواقف و 
ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف 

ي مواجهة التحديات ف 
المعلمي   تجاه دور مديري المدارس ف 

 .  العادية من وجهة نظر المعلمي  

 

 أهمية الدراسة

يمكن  ال  حيث   ، المدرسي المجتمع  فئات  من  وقائمة  مهمة  فئة  عىل  الضوء  بإلقائها  الدراسة  هذه  أهمية  تكمن 

 مع  
ً
ي هذا المجال وتماشيا

تجاهلهم أو تهميشهم فهم جزٌء ال يتجزأ من أّي مجتمع، وذلك بناء عىل نتائج دراسات عديدة ف 

بية الخاصة عام  ي كونها تسىع إىل معرفة  2018إعادة تشكيل قانون الي 
. ومن هنا تنبثق األهمية التطبيقية لهذه الدراسة ف 

ي الصفوف  اتجاهات المعلمي   نحو دور مديري الم 
ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف 

ي مواجهة التحديات ف 
دارس ف 

ي مواجهة التحديات المتعلقة بتطبيق قانون الدمج الجديد  
سلط الضوء عىل دور مديري المدارس ف 

ُ
العادية حيث أنها ت

ي ت
ي القاء نظرة شمولية حول الموضوع وبالتاىلي تزويدهم بطرق عمل تساهم ف 

حسي   جودة الدمج  وبالتاىلي ستساعدهم ف 

ي المدارس. 
 ف 

 

 أهداف الدراسة 

ي دمج طالب ذوي    آراءتهدف الدراسة إىل التعرف عىل  
ي مواجهة التحديات ف 

المعلمي   تجاه دور مديري المدارس ف 

ي تؤثر  
 التعرف عىل واقع تطبيق قانون الدمج الجديد، وإىل فهم العوامل الت 

ً
ي الصفوف العادية وأيضا

احتياجات خاصة ف 

ي الصفوف العادية. عىل د
ي مواجهة تحديات دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف 

 ور مديري المدارس ف 

 

 أسئلة الدراسة

؟  .1 ي تطبيق قانون الدمج الجديد من وجهة نظر المعلمي  
 ما هو دور مديري المدارس ف 

ي دمج طالب ذوي   .2
ي مواجهة التحديات ف 

ي  هل تختلف اتجاهات المعلمي   دور مديري المدارس ف 
احتياجات خاصة ف 

(؟  ة، التأهيل األكاديمي ات الديموغرافية للدراسة )النوع االجتماعي )الجنس(، سنوات الخير  الصفوف العادية نسبة لمتغي 

ي الصفوف العادية؟  .3
ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف 

ي تواجه المديرين ف 
 ما هي الصعوبات الت 

 

 فرضيات الدراسة 

ي اتجاهات المعلمي   نحو دور مديري المدارس  (  α ≤ 0.05)ئية عند مستوى الداللة  ال توجد فروقات ذات داللة إحصا •
ف 

ّ الجنس.  عزى لمتغي 
ُ
ي الصفوف العادية ت

ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف 
ي مواجهة التحديات ف 

 ف 
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ي اتجاهات المعلمي   نحو دور مدي(  α ≤ 0.05)ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   •
ري المدارس  ف 

 . ّ المؤهل العلمي عزى لمتغي 
ُ
ي الصفوف العادية ت

ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف 
ي مواجهة التحديات ف 

 ف 

ي اتجاهات المعلمي   نحو دور مديري المدارس  (  α ≤ 0.05)ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   •
ف 

ي دمج طالب ذوي احتياجات خ
ي مواجهة التحديات ف 

ة. ف   سنوات الخير
ّ
عزى لمتغي 

ُ
ي الصفوف العادية ت

 اصة ف 

ي اتجاهات المعلمي   نحو دور مديري المدارس  (  α ≤ 0.05)ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   •
ف 

ّ المرحلة  عزى لمتغي 
ُ
ي الصفوف العادية ت

ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف 
ي مواجهة التحديات ف 

 التعليمية. ف 

 

 التعريفات االجرائية 

ي التعليم: 
 
تعّرف الدراسة هذا المصطلح اجرائًيا بأنه عبارة عن تطبيق وتنفيذ اإلصالحات بحسب المطلوب من    اإلصالح ف

بية والتعلم قد توثر سلًبا أو ايجاًبا عىل  التعليم قبل المدارس والهدف هو تحسي   وتطوير ي جهاز الي 
العام، إن اإلصالحات ف 

ي المدارس 
ورة المعلمي   ف   (. 2003 גרינברג ושורק,)سي 

هو قدرة المعلم عىل دمج وإعطاء بيئة داعمة، أي  المقصود بهذا المصطلح بحسب الدراسة    احتواء واندماج الطالب: 

ي ذلك طالب ذوي  إعطاء استجابة مالئمة )استعمال أ 
ساليب تدريس متنوعة( لجميع طالب الصف غي  المتجانس، بما ف 

ي يستخدمها المعلم من أجل دمج ناجع  
احتياجات خاصة ورؤيتهم كجزء ال يتجزأ من الصف. أي األدوات واآلليات الت 

ي الصف المتمايز. 
 لطالب ذوي احتياجات خاصة ف 

ي المدرسة، مدير المدرسة:  
بوية، وهو المسؤول عن    هو المسؤول األول ف  ف عىل تيسي  األعمال اإلدارية والي  الذي ُيشر

ي عن  
ي يضطلع من خاللها بدوره اإلداري والفت 

عرف الدراسة المدير إجرائًيا بأنه الوظيفة الت 
ُ
تنظيم جهود العاملي   فيها. وت

 شؤون المدرسة. 

ي   المعلمي   اتجاه دور المدير:  آراء
تعرفه الدراسة اجرائًيا بأنه وجهة نظر المعلمي   بالسلب أو اإليجاب حول دور المدير ف 

ي الصف غي  المتجانس )سيتم قياس  
المعلمي   من خالل تمرير استمارة    آراءعملية دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف 

ي دمج  محوسبة، وأيضا ستمرر مقابلة نصف مبنية للحصول عىل معلومات اضافية حول التحد
ي تواجه المدير ف 

يات الت 

 طالب ذوي احتياجات خاصة(. 

هم الطالب الذين تم تشخيصهم وفق معايي  متفق علبها بأنهم يعانون من صعوبات    طالب ذوي احتياجات خاصة: 

مؤقت أو  دائم  بشكل  ي 
جزئ  أو  قصور كىلي  الصعوبات  تتمثل  ذوي  .  معينة.  الطالب  يعّرف  الخاصة  بية  الي  قانون  وفق 

، تقّيد مستوى أدائه بداء من مستوى   21-3اجات الخاصة أنه شخص من سن  االحتي سنة لديه محدودية واحدة أو أكير

 أداء عاٍل حت  مستوى أداء منخفض. 
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 الخلفّية النظرية 

بية الخاصة عام   2018إعادة تشكيل قانون البر

بية والتعليم بالعديد من اإلصالحات عىل مّر السنوات،   ومن أحدث هذه اإلصالحات هو إعادة تشكيل مّر جهاز الي 

بية الخاصة )قانون رقم  بية والتعليم، /  (11قانون الي   (. 2018قانون االحتواء واالندماج )وزارة الي 

ي منشور العام للدولة  
ي صيف  (  2018חוזר מנכ"ל, )  2018كما ورد ف 

صادقت الكنيست عىل التعديل    2018" ف 

الخاصة،   11رقم   بية  الي  ذوي    لقانون  الطالب  ذلك  ي 
ف  بما  المتنوعة،  االحتياجات  ذوي  الطالب  تعزيز دمج  ينص عىل 

ي نظام التعليم. تهدف هذه الخطوة إىل توفي   
ا ف  ً ي المؤسسات التعليمية العادية، وهي خطوة تمثل تحدًيا كبي 

اإلعاقة، ف 

ا الحتياجاته الفريدة، وخصائص أدائه، والدعم ال 
ً
ي  استجابة مخصصة لكل طالب وفق

مطلوب له لتمكينه من المشاركة ف 

ي المجاالت األكاديمية واالجتماعية والعاطفية". 
 عملية التعلم وتعظيم القدرات والتقدم ف 

ي 
بوية  المؤسسة  عىل  يتوّجب  الجديد  القانون   هذا  ضوء   وف  بوية  سياستها  تغيي    الي  التجديدات   مواكبة   أجل   من   الي 

ي منشور المدير  
ي النهج الذي يؤمن باالختالفات الموجودة بي    والعمل وفق ما جاء ف 

ي قبول وتبت 
العام المشار إليه، مما يعت 

التباين حيث  من  فقط  وليس  الطالب  حياة  جوانب  جميع  ويتناول  امها،  واحي  الدراسي   الطالب  التحصيل  ي 
)אגף    ف 

החינוך,  משרד  ات  (2019  פסיכולוגיה,  تغيي  عىل  ي 
مبت  شامل  نهج  إنشاء  ينطوي  قد  وب  هذا  العمليات  .  ي 

ف  عميقة 

ا  
ً
ّور لممارسات االندماج واالحتواء مكان

ً
ط
ُ
عزز االحتواء وت

ُ
ي المدرسة، كما ويجب وضع سياسة ت

ي تحدث ف 
والنشاطات الت 

بويي   )
(، وبالتاىلي بناء مجتمع واسع وقائم عىل قيمة المساواة وحق  2009  ,דורנרداعًما ومحفًزا للطالب والموظفي   الي 

بية الخاصة، االختالف والتعاون   (. 2018مع مجموعة متنوعة من العوامل لتعزيز وتحسي   الفرص التعليمية )قانون الي 

ي السنة الدراسية 
كي   عىل الفرد،    2013-2012ف 

( الي  ي ي إرسائيل )يشمل التعليم العرئر
بية والتعليم ف  اختار جهاز الي 

كي   عىل هذا الهدف تم إعادة تشكيل قانون  
بية الخاصة سنة  كخطوة للي  ، حيث يهدف إىل توسيع قدرة االحتواء  2018الي 

ي الصف غي  المتجانس، وتطوير أدائهم من  
. من أجل احتواء الطالب المستصعبي   ف  كي   عىل أسس التعليم التفاضىلي

ي الي 
ف 

ي )
ي إرسائيل  2013,  שפיראخالل تلبية احتياجاتهم بشكل مهت 

نفذ اليوم جميع المدارس العربية ف 
ُ
القانون الجديد )قانون  ( ت

لدى الطالب و 11 الفردية  بالفروق  اف  المعلمي   االعي  يتوجب عىل طاقم  وب  هذا  راعي    إدارة(، 
ُ
ت داعمة  تعليمية  منظومة 

ة االحتواء،   (. 2018التجانس واالختالف داخل الصف )نشر

 

مج الجديد )اإلصالح( 
ّ
ي إنجاح قانون الد

 
 دور المدير ف

إنسان،  لكل  أساسي  فيهم  التعلم حق  بمن  األطفال  لجميع  عنه  التنازل  باإلمكان  يعد  االحتياجات    ولم  ذوي  من 

وقد   )أالخاصة،  المتعاقبة  ولية 
َّ
الد المؤتمرات  أهميته  عن  ت  وعير الحضارية  اإلنسانية  المواثيق  بهذا كلُّ  , שפיראقّرت 

ا منتًجا   (. المدير الداعم هو الذي يوفر فرص متساوية وغنية للتعلم واالزدهار، ويتيح2012
ً
لكل طالب أن يرى نفسه فرد

ي تلقائًيا للكثي  من الطالب )
ي المجتمع، لكّن هذا االمر ال يأئ 

ا ف  ومن بي   الفئات األكير عرضة   (.2018חוזר מנכ"ל, وممي  ً

ي تشكل نسبة ملحوظة من الطالب بحسب االحصائيات 
لهذه الصعوبات هي فئة طالب ذوي االحتياجات الخاصة والت 

ولي
َّ
تي   توجه كلَّ طاقاتها لرفع   (U.S. Department of Education, 2018)ة  الد ي السنتي   األخي 

وفقا لهذا فإن الوزارة ف 
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ي بدورها تؤثر إيجاًبا عىل المدارس من خالل إيجاد ركائز مساعدة  
مستوى الطالب، وتزويد المعلمي   بالتقنية الرفيعة والت 

بية الخاصة،  ي المدرسة )قسم الي 
 . (2019ف 

الدمج   من  الغاية  لتحقيق  واألنجح  األكير  الفرصة  هت   
ُ
ت األساسية  والقدرات  واالستعدادات  اإلمكانيات  توافر  إن 

ي تنفيذ المهام  2017)حمدي،  
(، لذلك ُيعتير مدير المدرسة هو الُعمدة واألساس، حيث يقوم مديرو المدارس بدور فاعل ف 

الُمخط بوية  الي  لتحقيق األهداف  ُعبيدة،  المطلوبة  )أبو  الجودة والفعالية  بمثابة  2011طة بمستوى مقبول من  (، فهم 

فون مقيمون يتابعون تنفيذ المعلمي   لمهامهم الوظيفية واإلدارية، كما ويسعون عىل تنظيم جهودهم وتنسيقها لضمان   ُمشر

 (. 2009فعالية العمل اإلداري )عطيوي، 

ة االحتواء، يشغل مديرو المدارس بموجب إصالح الدمج الجديد   ا إلنجاح تطبيق قانون الدمج الجديد )نشر دوًرا هامًّ

إنجاح دمج طالب ذوي  2015 المطلوبة من أجل  الموارد  طط عمل وتنسيق 
ُ
لبناء خ ا  ا إضافيًّ

ً
ُجهد يتطلب منهم  (، مما 

 ، ي ي الصفوف العادية )العتيتر
ي تحقيق أهدافها 2015احتياجات خاصة ف 

بوية ف  الُمخططة بما   (. وحت  تنجح المؤسسة الي 

المدرسة، ك ي 
النظام اإلداري ف  المدارس مطالبون بضبط  الدمج، فإن مديرو  ي ذلك تطبيق قانون 

الُمتاحة    إدارة ف  الموارد 

)الجغيمان،   الُمستقبل  لخلق  2018وتشخيص احتياجات  المعلمي    لفهم احتياجات  التدريسي  الطاقم  بي    (، االنخراط 

هم عىل ي أدائهم ألدوارهم التعليمية )  عالقات تعاونية بينهم وتحفي  
ّ  ف  ية  Lynn, 2015)التمي  ، توفي  الموارد المادية والبشر

عيق أمور المدرسة عن تحقيق أهدافها )
ُ
ي قد ت

(.  لهذا، إن ضبط النظام  Loraine, 2016الالزمة للتغلب عىل المعوقات الت 

توفي  مناخ تع ي 
ات تساعد ف  للتغي  المدير والتكّيف   ;Ojukwu, 2017)ليمي آمن للطالب الُمدمجي   )اإلداري من ِقبل 

Ndungu, Allan & Emily, 2015. 

 

ي المدرسة آراء 
 
 المعلمي   حول دور المدير ف

خذ  ما  وغالًبا(  Priestly, 2011)  المعلمي     حقائق  من  حقيقة  اإلصالحات   إدخال  أصبح
ًّ
ت
ُ
 إىل   أعىل  من  القرارات  ت

اكهم  دون   األسفل   هذه  لتطبيق  والتقّيد   استعداد  حت    أو   وجاهزية  سلوك   أنماط    لديهم  أن   هو  التوقع  ويكون .  بذلك  إرسر

ي (.  2011Fullan ,)  الخطوة
صل  سياق  وف 

ّ
قرارات (  Day & Smethem, 2009)  الباحثون  يضيف  مت اتخاذ  أثناء  أنه 

ُيطلب  ي إصالحات 
وتبت  ي   المستمر  التنوع  مع  أنفسهم   تكييف  المعلمي     من  جديدة 

  وزيادة  المعرفة  لتطوير   المجتمع،   ف 

  أجل  من  والتعليم  الرفاهية  عن   مسؤولون  أنهم   عىل   إليهم  ُينظر  المستقبلية، حيث  أدوارهم  فهم   مع  المعرفة   إىل  الوصول 

 . وإنجازاتهم الطالب تقدم 

المعلمي   بغض النطر لنوعهم االجتماعي حول المدير دوًرا حاسًما، فهي تؤثر عىل توقعاتهم، فكلما كانت    آراءتودي  

بويةآراء ورة الي  ي السي 
عد  2018الجبوري،  )  هم إيجابية كان لذلك أثر كبي  عىل أداهم العمىلي ف 

ُ
(، فإن شخصية المدير ت

، لهذا فإن وجود   ،    آراءمدير مدرسة متعاون قد تؤثر عىل  مدرسية متمثلة ب  إدارة قدوة للمعلمي   ي
(، 2010المعلمي   )مومت 

اآل آثار  تنعكس  دمج    راء وقد  أي سياسة  نجاح  أن  إىل  بوضوح  وتشي   بوية 
الي  العملية  ا عىل 

ً
أيض ي  إيجائر بشكل  اإليجابية 

 (. 2020وتنفيذها يعتمد إىل حد كبي  عىل مواقف الطاقم التدريسي )المالحيم، 
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 : دراسات سابقة

ي 
)  ف  ي 

وداع  سينول  الباحثان  بها  قام  اإل Senol & Dagi, 2017دراسة  دور  عن  الكشف  إىل  هدفت  ي 
الت    دارة( 

  أن المعلمي   بمختلف مجاالت التخصص 
ّ
، تبي  ي تحسي   جودة التعليم وإصالحه من وجهة نظر المعلمي  

المدرسية ف 

ورة توفي  إرشاد وتوجيه من قبل  ة أظهروا الحاجة إىل ض  المديرين من أجل مالءمة طرق التدريس وتحسي    وسنوات الخير

 جودة التعليم داخل الصفوف. 

ي سياق ُمتصل هدفت دراسة الرفاعي )
ي دمج طالب Rifai, 2018وف 

ي تواجه المدارس ف 
( إىل تحديد المعوقات الت 

  وجود معيقات كبي  
ّ
، تبي  ي الصفوف العادية من وجهة نظر المعلمي  

ة تتعلق بالمناهج ذوي احتياجات خاصة مع أقرانهم ف 

ي توفرها  
.  إدارةوخطط العمل المدرسية وتقنيات التعليم الت   المدرسة للمعلمي  

ي تطبيق اإلصالحات المتعلقة بالدمج من وجهة نظر معلميها، 2015هدفت دراسة ونيس )
( إىل فحص دور المدير ف 

اإل  واجبات  أن  الدراسة  نتائج  المدرسي    دارة فتوصلت  العمل  تنظيم  الُركن  المدرسية  هو  المدرسة  مدير  وإن  وتقويمه، 

األساسي الذي يقوم عليه كيان المدرسة، فبالتاىلي أوصت الدراسة لتوصيات عدة ومن أهمها هو دور المدير بتوفي  تأهيل  

ي للمعلمي   إلنجاح الدمج، إيجاد عالقات تعاونية بي   الطاقم التدريسي وبناء خطط عمل واضحة وتطبيقية. 
ي كاف   تدريتر

ي توفي  ُمتطلبات البيئة التدريسية من   2018)الدماك )وأجرى  
دراسة هدفت للتعّرف عىل دور مديري المدارس ف 

ة. توصلت الدراسة إىل أن دور مديري المدارس   ي ضوء ُمتغي  الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخير
وجهة نظر المعلمي   ف 

 
ُ
. جاء بدرجة مرتفعة، وإىل عدم وجود فروق ذات دالالت معنوية ت ة والُمؤهل التعليمي عزى لُمتغي  الجنس وسنوات الخير

 . ات الالزمة للمعلمي    فأوصت الدراسة إىل أهمية توفي  المتطلبات والتجهي  

العفانة السياق أجرت  ي هذا 
الُمحفزة من  2018)  وف  المدرسية  البيئة  ي تحقيق 

المدير ف  للتعرف إىل دور  ( دراسة 

اتهم، وأظهرت نتائج الدراسة إىل دور   ي جميع المراحب التعليمية وبرصف النظر عن سنوات خير
وجهة نظر المعلمي   ف 

ي اتخاذ القرارات وزيادة وعيهم بمتطلبات المدرسة. 
اك المعلمي   ف  ي إرسر

 المدير ف 

ي ال
( للتعرف عىل دور مديري المدارس بكل ما يتعلق Badarneh, 2017سياق ذاته هدفت دراسة البدارنة )وف 

ي مدارس عربية داخل الخط  
بدمج طالب ذوي احتياجات خاصة وتحقيق أهداف األنشطة االستشارية المتعلقة بالدمج ف 

، وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود   فروقات ذات داللة معنوية وجهة نظر عينة األخرص  من وجهة نظر الطاقم التدريسي

ي تأهيل وتدريب الطاقم التدريسي من أجل إنجاح عملية الدمج وتوفي   
البحث، وأوصت الدراسة إىل أهمية دور المدير ف 

 مناخ تعليمي آمن للطالب. 

بية والتعليم عام  بية 2021تشي  معطيات مركز األبحاث والمعلومات لوزارة الي  الخاصة العرب   أن عدد طالب الي 

ي إرسائيل،  10طالًبا، فهم يشكلون نسبة    51235
بية الخاصة العرب    5.3% من نسبة طالب العرب ف  % من فئة طالب الي 

 
ً
أيضا الجدير بالذكر  ي األطر االعتيادية )صف غي  متجانس(، ومن 

النسبة ارتفعت بنسبة    مدمجي   ف  ي 1.7أن هذه 
ف   %

، أي بعد إعادة تشك تي   بية الخاصة )السنتي   األخي   . (2021מרכז המחקר והמידע, يل قانون الي 

ي هذا السياق هدفت دراسة )
( إىل التعرف عىل اتجاهات معلمي المدارس لعملية Hadjikalou, et, al, 2008وف 

  الدمج ولدور المدير إلنجاح عملية الدمج، حيث أشارت الدراسة إىل اتجاهات عالية التجاهات المعلمي   نحو عملية الدمج
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ي المرحة  
ي المرحلة االبتدائية واتجاهات منخفضة التجاهات المعلمي   ف 

ونحو دور المدير إلنجاح عملية الدمج للمعلمي   ف 

 الثانوية. 

 

ي مواجهة التحديات
 
ي الصفوف العادية  دور المدير ف

 
ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف

 
 ف

 : دراسات سابقة

بوي إىل أن دمج  ي الصفوف غي  المتجانسة يعود عليهم تشي  نتائج األدب الي 
الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ف 

)النجار   وعادلة  حياة كريمة  للطالب  الدمج  يوفر  لذلك  والنفسية،  االجتماعية  التعليمية،  الناحية  من  سواًء  بالفائدة 

التحديات  2014والجندي،   من  بالكثي   ا 
ً
محفوف زال  ما  الدمج  أن  إىل  ا 

ً
أيض الدراسات  وتشي   مديري  (.  تواجه  قد  ي 

الت 

 المدارس، منها: 

ي وكريتياوان وموايادي )
من خالل فحصها  Hastuti, Krustuawan & Mulyadi, 2020)أشارت دراسة هاساتوئ 

ي تحسي   جودة التعليم أن المدير هو المسؤول األول عن تحسي   جودة التعليم، فهو الجهة الرئيسية الفاعلة 
لدور المدير ف 

ي ونظرة المدير واسعة األفق عبارة من جهة عن وعلية واجبات كبي  
اف الروتيت  ة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تنفيذ األرسر

اتيجيات لتحسي   جودة التعليم وتصحيح واجبات ووظائف كل  
تحدي أمام المدير، ومن جهة أخرى ُيعتير أفضل االسي 

ي المدرسة. 
 معلم ف 

ي    uyar, 2021(Khalil alhusani & Dكما وبحثت دراسة الخليل )
ي تعزيز جودة التعليم ف 

دور مديري المدارس ف 

المديرين   وعي  وقلة  الموارد  نقص  ي 
ف  تكمن  المديرين  تواجه  ي 

الت  التحديات  أن  الدراسة  نتائج  أشارت  حيث  المدارس، 

، بهدف تعزيز ورفع الوعي لدي المدير  ي
ين بكل ما  لالحتياجات المطلوبة، كما وأوصت الدراسة بتوفي  منهج للتطوير المهت 

 يتعلق بالتعليم الشامل. 

ي السياق ذاته أجرى نادلسون وآخرون )
ي التعليم Nadelson et al, 2020وف 

( حول تصورات المديرين للمساواة ف 

ي تحقيق تعليم عادل لجميع  
ي يبذلها ويكثفها مديري المدارس ف 

لجميع الطالب. أشارت نتائج هذه الدراسة إىل الجهود الت 

كت هذه الدراسة أسئلة وتوجيهات ُمتعددة متعلقة بسمات المدير اإليجابية لمواجهة استكشاف عقلية الطالب، كما وتر 

ي التعليم. 
 اإلنصاف ف 

( ُمتصل هدفت دراسة ليثوود  ي سياق 
ي قد تساعد Leithwood, 2021وف 

الت  القيادية  الممارسات  ( إىل تحديد 

ي مدارسهم. فقد أ
ي توفي  مناخ تعليمي عادل ف 

شارت نتائج الدراسة أن المدير هو المسؤول عن توفي  ظروف  المديرين ف 

ي أمور عديدة تتطلب جهود مضاعفة كتحفي   المعلمي   بتنوي    ع أساليب  
لق  المسؤولية عليه ف 

ُ
ت ُمنصفة للطالب، حيث 

اكات ُمثمرة مع أولياء األمور، تنفيذ السياسات واإلجراء ي بينهم، بناء رسر
ها  التدريس مع مراعاة التنوع الثقاف  ات المطلوبة وغي 

 العديد. 
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 : منهجية الدراسة

،  البحث  استخدام  تم  فرضياتها،  وفحص  الدراسة  هذه  أهداف  تحقيق  أجل  من  تطبيق   خالل  من  وذلك   الكمي

ات  عالقة  ولفحص  النتائج  لفحص  مالئمة  وأدوات  مقياس   مديري  المعلمي   نحو دور  اتجاهات  لفحص  ببعضها؛  المتغي 

ي  المدارس
ي  التحديات مواجهة ف 

ي  خاصة احتياجات ذوي  طالب دمج ف 
 .العادية الصفوف ف 

 

 : عينة البحث

ي صفوف  
مون ف 

ّ
مال يعل

ّ
ي مدارس عرب الداخل من لواء حيفا والش

اشتملت عّينة البحث عىل معلمات ومعلمي   ف 

،    غي  متجانسة الصف األول وحت  الصف ي عشر
ا(  203) الثائ 

ً
اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة،  تم  .  معلًما ذكورا واناث

نامج  حيث تم التوجه لهم من خالل إرسال االستبانة عير   .(WhatsApp)" واتس اب"مجموعات المعلمي   بير

ات عينة الدراسة(: 1) الجدول  األعداد والنسب المئوية لمتغب 

 النسبة المئوية العدد  الفئة  المتغب  

النوع  

االجتماعي 

 )الجنس(

 42.4 86 ذكر 

 57.6 117 أنتر 

المؤهل  

 العلمي 

 23.6 48 لقب أول 

 76.4 155 فأعىل  لقب ثاٍن 

المرحلة  

 التعليمية 

ي 
 41.9 85 ابتدائ 

 36.4 74 اعدادي

 21.7 44 ثانوي 

سنوات  

ة   الخير

 3.0 6 سنوات  5أقل من 

 15.3 31 سنوات   5-10

 81.8 166 سنوات  10أكير من 

 

، )203النسب المئوية لعّينة الدراسة، حيث تكّونت عّينة الدراسة من )(  1ُيظهر الجدول ) %( معلمات    42( معلمي  

، حيث بلغت نسبة الحاصلي   عىل لقب أول ) 57.6و) %(، أما 76.4%( والحاصلي   عىل لقب ثاٍن فأعىل )23%( معلمي  

%(  44%( بالمرحلة اإلعدادية و )74تدائية، )%( من عّينة الدراسة يعلمون بالمرحلة االب85بالنسبة للمرحلة التعليمية )

ة ) تهم أقل من ثالث سنوات، )3بالمرحلة الثانوية، أما بالنسبة لسنوات الخير %( لديهم  15.3%( من عّينة الدراسة خير

ة ما بي    ة.  10%( لديهم أكير من 81.8سنوات و ) 10-5سنوات خير  سنوات خير
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 : أداة الدراسة

قبل   من  استبانة  بناء  مواجهة   الباحثةتم  ي 
ف  المدارس  مديري  دور  حول  المعلومات  لجمع  استخدامها  بغرض 

. اشتملت االستبانة عىل  ي الصفوف العادية من وجهة نظر المعلمي  
ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف 

التحديات ف 

حول ديموغرافية(  ات  )متغي  عامة  ومعلومات  مقدمة  األول  القسم   : ي    قسمي  
ف  ات  دخلت كمتغي  ي 

والت  المفحوصي   

ي عملية الدمج. 
ي يشمل تدرج المعلمي   حول عبارات تتعلق باتجاهاتهم نحو دور المدير ف 

 الدراسة، والقسم الثائ 

 

 : ثبات األداة

استطالعي عىل   اختبار  اجراء  تم  استخدمت    30لقد  الدراسة،  أداة  ثبات  معامل  استخراج  بغرض  وذلك  معلًما، 

 (. α0.875=) 0.875وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكىلي  (Cronbach Alpha)نباخ ألفا" معادلة "كرو  

 : ثبات أداة الدراسة

(  Cronbach's Alphaتم احتساب معامل الثبات "كرو نباخ ألفا" ) فقد  الدراسة  أداة  ثبات  من  التحقق  أجل  من

ي الجدول  الدراسة لعبارات
: وكانت قيم معامل الثبات كما ف   التاىلي

 احتساب معامل الثبات "كرونباخ ألفا" (: 2) الجدول

معامل الثبات  المحور

 كرونباخ ألفا

عدد 

 الفقرات 

حجم 

 العينة

 203 4 895. الدمج تطبيق بقانون  المتعلقة األمور 

 203 4 927. للمدير   اإلداري بالجانب  المتعلقة األمور 

ي  بالجانب  المتعلقة األمور 
 203 5 769. الدراسي  المناخ 

 203 3 806. للطالب  التعليمي  بالجانب  المتعلقة األمور 

 203 5 664. االجتماعي  بالجانب  المتعلقة األمور 

 203 21 950. الكلية  الدرجة

 

  لمحور(  %92.7)  الدمج،  تطبيق  قانون   لمحور(  %89.5 (هي   الدراسة   نتائج  ثبات  نسبة  أن   عىل   القيم  هذه  وتدل

ي   الجانب  لمحور(  %76.9)  للمدير،  اإلداري  الجانب
،  المناخ  عليمي   للجانب(  %80.6)  الدراسي

ّ
( %66.4)  للطالب،  الت

، الجانب لمحور  .كبي   بشكل الدراسة نتائج  ثبات عىل وتدل جيدة  النسب وهذه الكلية، للدرجة( %95) االجتماعي
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ات الدراسة  : متغب 

ات المستقلة:   المتغي 

.  -)الجنس(: ذكر النوع االجتماعي  .1  أنتر

: لقب اول  .2  لقب ثاٍن فأعىل.  – المؤهل التعليمي

ي  .3
 ثانوي.   –اعدادي  –المرحلة التعليمية: ابتدائ 

ة: أقل من  .4 .  10 –سنوات  10-5 – سنوات  5سنوات الخير  سنوات فأكير

ات التابعة:   المتغي 

ي   المدارس   مديري   المعلمي   نحو دور  اتجاهات
ي   التحديات   مواجهة  ف 

ي   خاصة  احتياجات  ذوي   طالب   دمج  ف 
  الصفوف   ف 

 . العادية

 

 : المعالجة اإلحصائية 

 
ً
معّينه، أي بتحويل    بعد جمع البيانات قام الباحثان بفحص النتائج تمهيدًيا إلدخالها إىل الحاسوب بإعطائها أرقاما

ت فرضياتها باستخدام ا ي جميع أسئلة الدراسة واختير
ألساليب اإلحصائية  اإلجابات اللفظية إىل إجابات رقمية، وذلك ف 

 االتية: 

اعتمد  وقد  الكلية،  وللدرجة  فقرة  لكل  المئوية  والنسب  الحسابية  المتوسطات  خدمت 
ُ
است السؤال  لإلجابة عن 

" )موافق بشدة=   ، غي   2، غي  موافق=  3=  ، محايد4، موافق=  5البحث عىل التدري    ج حسب مقياس "ليكرت الخماسي

 . (1موافق بشدة= 

 النتائج اعتمدت مفاتيح المتوسطات التالية: من أجل تفسي  

 موافق 4.20 – 3.41      محايد 3.40-2.61 معارض 2.60-1.81بشدة    معارض 1-1.80)

 بشدة(  موافق 5 – 4.21
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 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور تطبيق قانون الدمج: 3) جدول

 اإلجابة الرقم
الوسط  

ي   الحسابر

االنحراف  

 المعياري
 الدرجة 

 ذوي  طالب   دمج   المدرسة  مدير  يشّجع 1

ي  خاصة احتياجات
 العادية  الصفوف ف 

 موافق 83157. 4.2463

 بشدة

  باتخاذ   التدريسي   الطاقم  المدير   يشارك 2

 خاصة  احتياجات  ذوي  طالب  بدمج   متعلقة  قرارات

ي 
 العادية  الصفوف ف 

 موافق 91477. 4.0690

  الالزمة   اإلمكانيات  المدرسة  مدير  يوفر 3

ي   خاصة  احتياجات  ذوي  طالب  دمج   لتسهيل
 ف 

 العادية  الصفوف

 موافق 89204. 4.0788

  لدى   الوعي   رفع   عىل  المدير  يعمل 4

 الجديد   الدمج   بقانون  يتعلق ما  بكل  المعلمي   

 موافق 97228. 3.9852

 موافق 78818. 4.0948 الدرجة الكلية  

 

ي   الواردة  البيانات  من
  بدرجة  كان(  تطبيق قانون الدمج)  األول  المحور  عبارات  جميع  تقيم  أن  نالحظ  ،(3)  الجدول  ف 

  طالب   دمج  المدرسة  مدير  يشّجع:  العبارة  هي   التقييم  حيث  من  العبارات  هذه  اعىل  وأن   موافق،  بدرجة   أو   بشدة  موافق

ي   خاصة   احتياجات  ذوي
ي   بمتوسط  العادية،  الصفوف   ف    هي   التقييم  حيث  من  العبارات  هذه  أدئ    وأن  ،(4.24)  حسائر

ي )  الدمج   بقانون   يتعلق  ما  بكل   المعلمي     لدى   الوعي   رفع   عىل  المدير  يعمل   :العبارة   (، والدرجة 3.98الجديد، بمتوسط حسائر

 .موافق وتقييمها( 0.79) المعياري وانحرافها ،(4.09) الكلية
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 الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور الجانب اإلداري للمدير: (: المتوسطات 4جدول )

 اإلجابة الرقم
الوسط  

ي   الحسابر

االنحراف  

 المعياري
 الدرجة 

م 1
ّ
  بطالب   متعلقة   معلومات   المدير   يقد

 خاصة  احتياجات ذوي
 موافق 93296. 3.9704

  المتعلقة   اإلشكاليات  بحل   المدير   يساهم 2

 خاصة احتياجات ذوي طالب   بدمج 
 موافق 87790. 4.0394

 تتالءم  عمل  خطط  بتطوير   المدير  يساعد 3

 الفردية  الطالب  احتياجات مع
 موافق 93338. 3.9901

 تعليمية  ووسائل   عمل  أدوات   المدير   يزّود 4

  الطالب   مع  التعامل  أجل  من  للمعلي     كافية

ي  المدمجي   
 العادي   الصف ف 

 موافق 99012. 3.9015

 موافق 84615. 3.9754 الدرجة الكلية  

 

ي   الواردة   البيانات  من
  كان (  الجانب اإلداري للمدير )  األول  المحور  عبارات  جميع  تقيم   أن   نالحظ  ،(4)  الجدول   ف 

  طالب   بدمج  المتعلقة   اإلشكاليات  بحل  المدير   يساهم:  العبارة  هي   التقييم  حيث   من  العبارات  هذه   أعىل  وأن   موافق،  بدرجة

ي   بمتوسط  خاصة،  احتياجات  ذوي   أدوات  المدير   يزّود   : العبارة  هي   التقييم  حيث   من  العبارات  هذه  أدئ    وأن  ،(4.04)  حسائر

ي   المدمجي     الطالب  مع  التعامل  أجل   من   للمعلي     كافية  تعليمية  ووسائل  عمل
ي )  الصف   ف  (،  3.90العادي، بمتوسط حسائر

 .موافق وتقييمها( 0.85) المعياري وانحرافها ،(3.97) الكلية والدرجة
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: 5جدول )  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور المناخ المدرسي

 اإلجابة الرقم
الوسط  

ي   الحسابر

االنحراف  

 المعياري
 الدرجة 

د 1
ّ
  للطاقم   مدرسية  استكماالت المدير  ُيجن

ي   المعلمي     لتدريب 
  ذوي   طالب  مع  التعامل  ف 

 خاصة  احتياجات

 موافق 1.01935 3.7882

  وأنشطة   برامج   بتجنيد  المدير  يساهم 2

 خاصة احتياجات ذوي طالب  تالئم 
 موافق 98909. 3.8227

 نمو  أجل  من  عمل  ورشات  المدير  يعقد 3

ي  المعلمي   
اتيجيات  وتزويدهم المهت   مالئمة  باسي 

 موافق 97528. 3.8621

  صفية   بيئة   توفي    عىل   المدير  يحرص   ال 4

ي 
 احتياجات  ذوي  طالب  احتياجات  مع  تتماسر

ي  خاصة
 العادية   الصفوف ف 

 محايد 1.04129 2.6355

 مناسبة  عالجية  برامج  بإعداد  المدير  يلزم 5

 للطالب 
3.9064 .88223  

 موافق 70878. 3.6030 الدرجة الكلية  

 

ي   الواردة   البيانات  من
  كان (  الجانب اإلداري للمدير )  األول  المحور  عبارات  جميع  تقيم   أن   نالحظ  ،(5)  الجدول   ف 

 مناسبة   عالجية  برامج  بإعداد  المدير  يلزم:  العبارة  هي   التقييم  حيث  من  العبارات  هذه  اعىل  وأن  محايد،  أو  موافق  بدرجة

ي  بمتوسط ،للطالب  بيئة  توفي   عىل المدير يحرص  ال العبارة هي  التقييم حيث من العبارات هذه أدئ   وأن ،(3.90) حسائر

ي   صفية
ي   خاصة  احتياجات  ذوي  طالب  احتياجات  مع  تتماسر

ي )العادية  الصفوف  ف    الكلية   والدرجة(،  2.63، بمتوسط حسائر

 . موافق وتقييمها( 0.71) المعياري وانحرافها ،(3.60)
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 للطالب: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور الجانب التعليمي  (: 6جدول )

 اإلجابة الرقم
الوسط  

ي   الحسابر

االنحراف  

 المعياري
 الدرجة 

 احتياجات   ذوي  تقدم  المدير  يشجع 1

ي  خاصة
 العادية   الصفوف ف 

 موافق 89763. 3.9655

  احتياجات  ذوي  طالب   بلقاء  المدير  يهتم  2

 احتياجاتهم  وفهم  معهم للتحدث خاصة
 موافق 87390. 3.8473

  الفردية   بالفروقات  المدرسة  مدير  يؤمن 3

 الطالب  لدى
 موافق 63279. 4.1872

 موافق 68778. 4.0000 الدرجة الكلية  

 

ي   الواردة  البيانات  من
  كانت (  الجانب التعليمي للطالب)  األول  المحور  عبارات  جميع  تقيم   أن  نالحظ  ،(6)  الجدول  ف 

  ، الطالب  لدى  الفردية  بالفروقات  المدرسة  مدير  يؤمن:  العبارة  هي   التقييم  حيث   من  العبارات  هذه  عىلأ  وأن  موافق،  بدرجة

ي   بمتوسط  احتياجات   ذوي  طالب  بلقاء  المدير  يهتم  العبارة  هي   التقييم  حيث  من  العبارات  هذه  أدئ    وأن  ،(4.18)  حسائر

ي )احتياجاتهم وفهم معهم للتحدث خاصة (  0.69) المعياري وانحرافها ،(4.00) الكلية والدرجة(، 3.85، بمتوسط حسائر

 .موافق وتقييمها
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:  (: 7جدول )  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحور الجانب االجتماعي

 اإلجابة الرقم
الوسط  

ي   الحسابر

االنحراف  

 المعياري
 الدرجة 

  المدرسي   المجتمع  بتوعية  المدير  يهتم 1

  ذوي   طالب  دمج   بأهمية(  األهل  يشمل)

ي   أقرانهم  مع  خاصة  احتياجات
 العادية  الصفوف ف 

 موافق 89264. 3.8424

  عمل   خطط  بتطوير   المدير  يساعد  ال 2

 االجتماعية   الطالب احتياجات مع تتالءم
 محايد 1.09948 2.6798

ي   تساهم  أنشطة  المدير   يزود 3
  دمج  تعزيز   ف 

ي   اقرانهم   مع  اجتماعًيا  الطالب 
 والمدرسة   الصف   ف 

 موافق 87093. 3.9064

  حول   الخاطئة   المفاهيم  المدير  يصحح 4

 خاصة احتياجات ذوي طالب
 موافق 83558. 3.9310

اكات  بناء  عىل  المدير   يحرص 5   تعاونية   رسر

 األمور  أولياء مع
 موافق 76669. 4.0788

 موافق 58800. 3.6877 الدرجة الكلية  

 

ي   الواردة  البيانات  من
  كانت (  الجانب التعليمي للطالب)  األول  المحور  عبارات  جميع  تقيم   أن  نالحظ  ،(7)  الجدول  ف 

اكات  بناء   عىل  المدير  يحرص:  العبارة  هي   التقييم  حيث  من  العبارات  هذه  أعىل  وأن  محايد،  أو  موافق  بدرجة   مع   تعاونية  رسر

ي   بمتوسط  ،األمور   أولياء   بتطوير  المدير  يساعد  ال  العبارة  هي   التقييم  حيث  من  العبارات  هذه  أدئ    وأن  ،(4.08)  حسائر

)االجتماعية  الطالب  احتياجات  مع   تتالءم  عمل  خطط ي  حسائر بمتوسط   وانحرافها   ،(3.69)  الكلية  والدرجة(،  2.68، 

 . موافق وتقييمها( 0.59) المعياري

 

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: 

ة  اختبار : األوىل الفرضية
ّ
 الجنس متغب    عل   المبنّية الفروق معنوي

ي  α ≤ 0.05 الداللة مستوى  عند إحصائية داللة  ذات  فروق توجد ال
ي  المدارس مديري دور ف 

  التحديات مواجهة ف 

ي 
ي  خاصة احتياجات ذوي طالب دمج ف 

، نظر وجهة  من العادية الصفوف  ف  عزى المعلمي  
ُ
 . الجنس لمتغي ّ   ت

لقياس    " ي
"ئ  اختبار  الفرضية نستخدم  من صحة هذه  لمحاور للتحقق  الحسابية  المتوسطات  ي 

ف  الفروق  داللة 

ي الجدول )
 (: 8الدراسة بناًء عىل إجابات المبحوثي   لكل فقرة من فقرات المحور، كما ف 
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ي مستوى كل من محاور الدراسة و 8الجدول )
 
" لقياس داللة الفروق ف ي

درجتها الكلية، من وجهة   المعلمات(: نتائج اختبار"بر

عزى لمتغب  الجنس. 
ُ
 نظر المبحوثي   ت

 

ي الجدول رقم )تشي  نتائج تحليل 
( α ≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( 8البيانات الواردة ف 

ي 
ي   المدارس   مديري   دور  ف 

ي   التحديات   مواجهة  ف 
ي   خاصة   احتياجات  ذوي  طالب  دمج ف 

  نظر  وجهة   من  العادية   الصفوف   ف 

، عزى المعلمي  
ُ
 .الجنس لمتغي    ت

ي   الجنسي     كال  بي     فروق  وجود  وعدم
  للذكور (  الدمج  قانون  تطبيق)  متوسط  كان  حيث  للطالب،  التعليمي   الجانب  ف 

( 4.21)  هو  للذكور(  للمدير  اإلداري  الجانب)  متوسط  وكان(.  0.000)   االحتمالية  والقيمة  ،(3.92)   هو  ولإلناث(  4.32)  هو

 هو   ولإلناث (  3.81)  هو  للذكور(  المدرسي   المناخ )  متوسط   وكان(.  0.001)  االحتمالية  والقيمة  ،(3.80)  هو  ولإلناث

 والقيمة   ،(3.93)   هو  ولإلناث(  4.09)  هو  للذكور(  التعليمي   الجانب)  متوسط  وكان(.  0.000)  االحتمالية  والقيمة  ،(3.44)

 االحتمالية   والقيمة  ،(3.59)  هو  ولإلناث  ،(3.81)  هو  للذكور(  االجتماعي   الجانب)  متوسط  وكان(.  0.112)  االحتمالية

 (. 0.00) االحتمالية والقيمة( 3.74) ولإلناث( 4.05) للذكور الكلية الدرجة وكانت(. 0.004)

ي   إحصائية  داللة  ذات   فروق   وجود   عىل  إىل   االحتمالية  القيم   وكذلك   للمتوسطات  القيم   هذه   وتدل 
  تلك   ف 

ي  واإلناث الذكور بي    فروق وجود  عدم باستثناء المتوسطات،
 .للطالب التعليمي  الجانب  ف 

 

 

 

 العدد  الجنس  المحور
المتوسط  

ي   الحسابر

االنحراف  

 المعياري
 درجات الحرية  قيمة ت 

القيمة  

 االحتمالية

الداللة  

 االحتمالية

 48518. 4.3256 86 ذكر    الدمج قانون تطبيق
 دال 000. 184.639 4.019

 91695. 3.9252 117 أنتر 

 50223. 4.2122 86 ذكر  للمدير  اإلداري  الجانب
 دال 001. 201 3.514

 99489. 3.8013 117 أنتر 

 44010. 3.8140 86 ذكر  المدرسي   المناخ
 دال 000. 185.600 4.086

 82196. 3.4479 117 أنتر 

 الججججتججججعججججلججججيججججمي   الججججججججججججانجججججججب

 للطالب

 54876. 4.0853 86 ذكر 
 غي  دال 112. 200.825 1.598

 77054. 3.9373 117 أنتر 

 38415. 3.8140 86 ذكر  االجتماعي   الجانب
 دال 004. 188.887 2.886

 68806. 3.5949 117 أنتر 

 42178. 4.0502 86 ذكر  الكلية  الدرجة
 دال 000. 189.015 3.710

 75420. 3.7413 117 أنثى 
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 التعليمي  المؤهل متغب    عل  المبنية الفروق  معنوية اختبار : الثانية الفرضية

ي (  α ≤ 0.05)  الداللة  مستوى  عند   إحصائية  داللة   ذات  فروق  توجد  ال
ي   المدارس  مديري  دور  ف 

  التحديات  مواجهة  ف 

ي 
ي  خاصة احتياجات ذوي طالب دمج ف 

، نظر وجهة  من العادية الصفوف  ف   . التعليمي  المؤهل لمتغي    تعزى المعلمي  

اختبار نستخدم  الفرضية  هذه  من صحة  ي "للتحقق 
لمحاور   "ئ  الحسابية  المتوسطات  ي 

ف  الفروق  داللة  لقياس 

ي الجدول 
 (: 9) الدراسة بناًء عىل إجابات المبحوثي   لكل فقرة من فقرات المحور، كما ف 

ي مستوى كل من محاور الدراسة و "(: نتائج اختبار9الجدول )
 
" لقياس داللة الفروق ف ي

درجتها الكلية، من وجهة   المعلماتبر

. تعز  ي   نظر المبحوث   ى لمتغب  المؤهل التعليمي

 

ي الجدول رقم )تشي  نتائج تحليل البيانات 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    عدم (9الواردة ف 

(α ≤ 0.05  ) ي
ي   المدارس  مديري  دور  ف 

ي   التحديات  مواجهة  ف 
ي   خاصة  احتياجات  ذوي  طالب  دمج  ف 

  من  العادية  الصفوف  ف 

، نظر وجهة  .العلمي  المؤهل لمتغي   تعزى المعلمي  

  والقيمة  ،(4.09)  هو  ولإلناث(  4.12)  هو  األول   اللقب   عىل  للحاصلي   (  الدمج  قانون   تطبيق )  متوسط  كان   حيث

 عىل   وللحاصلي   (  4.01)  هو  األول  اللقب  عىل  للحاصلي   (  للمدير  اإلداري  الجانب )  متوسط  وكان(.  0.802)  االحتمالية

قب
ّ
ي   الل

 واللقب (  3.65)  هو  األول   للقب(  المدرسي   المناخ )  متوسط  وكان(.  0.743)  االحتمالية  والقيمة  ،(3.96)  هو  الثائ 

ي 
قب(  4.06)  هو  األول  للقب(  التعليمي   الجانب )  متوسط   وكان(.  0.568)  االحتمالية  والقيمة  ،(3.58)  هو  الثائ 

ّ
ي   ولل

  الثائ 

قب(  االجتماعي   الجانب )  متوسط  وكان(.  0.523)  االحتمالية  والقيمة  ،(3.98)  هو
ّ
ي   وللقب  ،(3.69)  هو  األول  لل

 هو   الثائ 

 المحور
  المؤهل 

 التعليمي 
 العدد 

المتوسط  

ي   الحسابر

االنحراف  

 المعياري
 قيمة ت 

درجات 

 الحرية 

القيمة  

 االحتمالية

الداللة  

 االحتمالية

 قانون تطبيق

 الدمج

 دال 802. 201 251. 70520. 4.1198 48 أول  لقب

ي  لقب
 81414. 4.0871 155 ثائ 

  االداري  الججججججججججججججانجججججججب

 للمدير

 دال 743. 201 328. 78882. 4.0104 48 أول  لقب

ي  لقب
 86529. 3.9645 155 ثائ 

 568. 201 572. 69127. 3.6542 48 أول  لقب المدرسي   المناخ
 دال

ي  لقب
 71557. 3.5871 155 ثائ 

  التعليمي   الجججججججانججججججب

 للطالب

 523. 201 640. 60468. 4.0556 48 أول  لقب
 غي  دال

ي  لقب
 71249. 3.9828 155 ثائ 

 957. 201 054. 53786. 3.6917 48 أول  لقب االجتماعي   الجانب
 دال

ي  لقب
 60432. 3.6865 155 ثائ 

 الكلية   الدرجة
 679. 201 415. 58254. 3.9063 48 أول لقب

 دال
ي  لقب

 67328. 3.8616 155 ثاب 
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ي   وللقب(  3.91)  األول  للقب  الكلية  الدرجة  وكانت(.  0.957)  االحتمالية  والقيمة  ،(3.68)
 االحتمالية   والقيمة(  3.86) الثائ 

(0.679 .) 

 .المتوسطات   تلك  بي     إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   عىل  عدم   إىل  االحتمالية  القيم  وكذلك  للمتوسطات  القيم   هذه   وتدل

 . التعليمية المرحلة متغب    عل   المبنية الفروق معنوية  اختبار : األوىل الفرضية

ي (  α ≤ 0.05)  الداللة  مستوى  عند   إحصائية  داللة   ذات  فروق  توجد  ال
ي   المدارس  مديري  دور  ف 

  التحديات  مواجهة  ف 

ي 
ي  خاصة احتياجات ذوي طالب دمج ف 

، نظر وجهة  من العادية الصفوف  ف   التعليمية  المرحلة لمتغي    تعزى المعلمي  

لقياس داللة الفروق   One way Anovaللتحقق من صحة هذه الفرضية نستخدم اختبار تحليل التباين األحادي  

ي متوسطات الدراسة، تعزى لمتغي  
ي الجدول )المؤهل العلمي ف 

 (. 10، كما ف 

  (ANOVA) األحادي التباين  اختبار  نتائج(: 10) رقم جدول
 
 (: التعليمية المرحلة) لمتغب   تبعا

 المحور
المرحلة  

 التعليمية 
 العدد 

  المتوسط

ي   الحسابر

  االنحراف 

 المعياري

 قيمة 

 ف

  القيمة

 االحتمالية

  الداللة

 االحصائية

 قانون تطبيق

 الدمج

ي 
 70522. 4.2294 85 ابتدائ 

6.187 

 

.002 

 
 92779. 3.8446 74 إعدادي دال

 56158. 4.2557 44 ثانوي 

  اإلداري الجانب

 للمدير

ي 
 77382. 4.0676 85 ابتدائ 

5.376 

 

.005 

 
 97778. 3.7331 74 إعدادي دال

 63170. 4.2045 44 ثانوي 

ي  المدرسي  المناخ
 69816. 3.6400 85 ابتدائ 

4.600 

 

.011 

 
 74074. 3.4297 74 إعدادي دال

 61032. 3.8227 44 ثانوي 

  التعليمي  الجانب

 للطالب

ي 
 67748. 4.0627 85 ابتدائ 

6.444 

 

.002 

 
 74984. 3.7928 74 إعدادي دال

 48637. 4.2273 44 ثانوي 

  الجانب

 االجتماعي 

ي 
 57524. 3.6871 85 ابتدائ 

7.126 

 

.001 

 
 59321. 3.5351 74 إعدادي دال

 52183. 3.9455 44 ثانوي 

ي  الكلية   الدرجة
 61696. 3.9374 85 ابتدائ 

 71854. 3.6671 74 إعدادي دال 001. 6.958

 49615. 4.0911 44 ثانوي 

 

ي الجدول رقم )
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   ( إىل10تشي  نتائج تحليل البيانات الواردة ف 

(α ≤ 0.05  ) ي
ي   المدارس  مديري  دور  ف 

ي   التحديات  مواجهة  ف 
ي   خاصة  احتياجات  ذوي  طالب  دمج  ف 

  من  العادية  الصفوف  ف 
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، نظر وجهة   من أكير  االحتمالية القيم  وجميع متقاربة المتوسطات كانت حيث التعليمية، المرحلة  لمتغي    تعزى المعلمي  

ي  كما (LSD) اختبار نستخدم الفروق هذه واتجاهات مقادير ولتحديد(. 0.05) القيمة
 :التاىلي  الجدول  ف 

 

 

 : التعليمية للمرحلة المختلفة الفئات متوسطات بي     الفروق  اتجاهات  لتحديد  (LSD) اختبار(: 11) الجدول

التابع   المتغب    

  المرحلة

  التعليمية

(I) 

  المرحلة

  التعليمية

(J) 

ي   الفرق
 
  المتوسط  ف

ي   (I -J) الحسابر

  القيمة

 االحتماىلي 

الدمج قانون تطبيق ي  اعدادي 
 002. *38482.- ابتدائ 

 005. *41109. اعدادي ثانوي 

للمدير  اإلداري الجانب ي  اعدادي 
 012. *33454.- ابتدائ 

 003. *47144. اعدادي ثانوي 

المدرسي  المناخ  003. *39300. اعدادي ثانوي  

للطالب   التعليمي  الجانب ي  اعدادي 
 012. *26995.- ابتدائ 

 001. *43448.- ثانوي 

 001. *43448. اعدادي ثانوي 

االجتماعي  الجانب ي  ثانوي  
 016. *25840. ابتدائ 

 000. *41032. اعدادي

الكلية  الدرجة ي  اعدادي 
 008. *27030.- ابتدائ 

 001. *42406.- ثانوي 

 001. *42406. اعدادي ثانوي 

 

ي   فرق  هناك  أن(  11)  الجدول  يبي   
،  اإلعدادي  بي   (  0.38)  بمقدار(  الدمج  قانون  تطبيق)  ف  ي

  الحصول  واالبتدائ 

، ي
ي   ،(0.002)  االحتماىلي   والقيمة  االبتدائ 

 االحتمالية   والقيمة  الثانوي،  ولصالح(  0.41)  مقداره  واإلعدادي  الثانوي  بي     وف 

ي   وفرق(.   0.005)
ي   اإلعدادي  بي   (  للمدير  اإلداري  الجانب)  ف 

  والقيمة   اإلعدادي،  ولصالح(  0.33)  مقداره   واالبتدائ 

  ووجود(.  0.003)  االحتمالية  والقيمة   الثانوي،  لصالح(  0.47)  مقداره  واإلعدادي   الثانوي  بي     وفرق  ،(0.012)  االحتمالية

ي  فرق
ي  بي    المدرسي  المناخ ف 

 االحتمالية  والقيمة الثانوي ولصالح واإلعدادي، الثانوي بي   ( 0.39) مقداره واإلعدادي الثائ 

ي  فرق ووجود(. 0.003)
ي  اإلعدادي بي   (  للطالب التعليمي  الجانب) ف 

، ولصالح(  0.30) مقداره واالبتدائ  ي
 والقيمة  االبتدائ 

  فرق   ووجود (.  0.001)  االحتمالية  والقيمة   الثانوي،  ولصالح   ،(0.43)   مقداره   والثانوي  اإلعدادي   وبي     ،(0.012)  االحتمالية

ي 
ي   الثانوي  بي     االجتماعي   الجانب  ف 

  فرق  ووجود  ، (0.016)  االحتمالية  والقيمة  الثانوي  ولصالح(  0.26)  مقداره  واالبتدائ 

ي   فرق  ووجود(.  0.000)  االحتمالية  والقيمة  الثانوي  ولصالح  ،(0.41)  وقداره   واإلعدادي  الثانوي  بي   
  بي     الكلية  الدرجة  ف 

ي   اإلعدادي
ي   ولصالح(  0.27)  مقداره   واالبتدائ 

  والثانوي  اإلعدادي  بي     فرق   ووجود  ،(0.008)  االحتمالية  والقيمة  االبتدائ 
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  مقداره  واإلعدادي  الثانوي  بي     أخي    فرق  هناك  فيما  ،(0.001)  االحتمالية   والقيمة   الثانوي،  ولصالح  ،(0.42)  مقداره 

 (. 0.001) االحتماىلي  والقيمة الثانوي، ولصالح( 0.42)

ة  سنوات متغب   عل   المبنية الفروق معنوية اختبار : الرابعة الفرضية  الخبر

ي  α ≤ 0.05 الداللة مستوى  عند إحصائية داللة  ذات  فروق توجد ال
ي  المدارس مديري دور ف 

  التحديات مواجهة ف 

ي 
ي  خاصة احتياجات ذوي طالب دمج ف 

، نظر وجهة  من العادية الصفوف  ف  ة سنوات  لمتغي    تعزى المعلمي    الخير

لقياس داللة الفروق   One way Anovaللتحقق من صحة هذه الفرضية نستخدم اختبار تحليل التباين األحادي  

ي متوسطات الدراسة، تعزى لمتغي  
ةف  ي الجدول )سنوات الخير

 (. 12، كما ف 

  (ANOVA) األحادي التباين  اختبار  نتائج(: 12) رقم جدول
 
ة  سنوات) لمتغب   تبعا  (: الخبر

ة  المحور  العدد  سنوات الخبر
  المتوسط

ي   الحسابر

  االنحراف 

 المعياري

 قيمة 

 ف

  القيمة

 االحتمالية

  الداللة

 اإلحصائية

 قانون تطبيق

 الدمج

 43060. 4.4583 6 سنوات  5 من أقل

 64205. 4.0161 31 سنوات   10-5 دال غي   455. 791.

 82097. 4.0964 166 فأكير  سنوات  10 

  اإلداري الجانب

 للمدير

 68920. 4.2500 6 سنوات  5 من أقل

 60029. 3.9919 31 سنوات  10-5  دال غي   713. 339.

 89087. 3.9623 166 فأكير  سنوات  10 

 32863. 3.7000 6 سنوات  5 من أقل المدرسي  المناخ

 51781. 3.6710 31 سنوات   10-5 دال غي   786. 241.

 74935. 3.5867 166 فأكير  سنوات  10 

  التعليمي  الجانب

 للطالب 

 45542. 4.2222 6 سنوات  5 من أقل

 46733. 3.9892 31 سنوات  10-5  دال غي   726. 321.

 72889. 3.9940 166 فأكير  سنوات  10 

  الجانب

 االجتماعي 

 27325. 3.7333 6 سنوات  5 من أقل

 38644. 3.8000 31 سنوات  10-5  دال غي   496. 704.

 62521. 3.6651 166 فأكير  سنوات  10 

 33390. 4.0728 6 سنوات  5 من أقل الكلية   الدرجة

 45494. 3.8937 31 سنوات   10-5 دال  غب   724. 324.

 69102. 3.8609 166 فأكير  سنوات  10 

 

ي الجدول رقم )
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    عدم   ( إىل12تشي  نتائج تحليل البيانات الواردة ف 

ي   المدارس  مديري  دور(  α ≤ 0.05الداللة )
ي   التحديات  مواجهة  ف 

ي   خاصة   احتياجات  ذوي  طالب  دمج  ف 
  العادية  الصفوف  ف 
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،  نظر  وجهة  من ة،   سنوات  لمتغي    تعزى  المعلمي    من   أكير   االحتمالية  القيم  وجميع  متقاربة  المتوسطات  انتك  حيث  الخير

ي  مما الدراسة، محاور لجميع وذلك(. 0.05) القيمة
ة فروق وجود ينق    بينها فيما معتير

ً
ة سنوات لمتغي   استنادا  .الخير

 

 تحليل ومناقشة

ا،    آراءهدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل  
ً
ي الصفوف العادية وأيض

مج ف 
ّ
ي عملية الد

المعلمي   تجاه دور المدير ف 

ي عملية الدمج. 
ي تواجه المدير ف 

 إىل فهم التحديات الت 

 تحليل ومناقشة النتائج: 

 تحليل أبعاد االستبانة 

ي مواجهة التحديات لتطبيق قانون الدمج )جانب تطبيق قانون ال 3يالحظ من الجدول )
دمج( ( أن دور المدير ف 

 
ً
. يعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن مديري المدارس يعملون   من وجهة نظر المعلمي   كان عاليا ي كبي  )ذات متوسط حسائر

ي تطبيق هذا القانون، اتفقت مع هذه النتيجة  
ا عىل تطبيق قانون الدمج الجديد ويسعون إىل مواجهة التحديات ف 

ً
جاهد

عبيدة،   )أبو  إىل2011دراسة  أشارت  حيث  بوية  (  الي  األهداف  لتحقيق  المطلوبة  المهام  تنفيذ  ي 
ف  الفاعل  مديري  دور   

ي  ( ودراسة  2009الُمخططة بمستوى مقبول من الجودة والفعالية. كما واتفقت مع هذه النتيجة دراسة )عطيوي،  
هاساتوئ 

حيث أشارت هذه الدراسات أن المديرين يسعون    )Hastuti, Krustuawan & Mulyadi, 2020)وكريتياوان وموايادي  

ي مدارسهم. 
 عىل تنظيم جهودهم وتنسيقها لضمان فعالية العمل اإلداري بجودة عالية ف 

متوسطة    بدرجة  كان(  الجانب اإلداري للمدير)  األول  المحور  عبارات  جميع  تقيم  أن(  5يالحظ من الجدول رقم )

أن المديرين يقومون باالهتمام بالبيئة التدريسية من أجل تحسي   جودة العمل    إىل عالية. يرى الباحثان هذه النتيجة إىل

ي وتطوير مناخ المدرسة بشكل يتماسر مع االحتياجات اآلنية. اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  
كي   عىل الجانب البيت 

والي 

 أهمية توفي  مناخ تعليمي آمن للطالب،   حيث أشارت كال الدراستي   إىل  (Badarneh, 2017البدارنة )،  2018)الدماك )

ي  مناخ وتوفي  
 . المرجّوة األهداف لتحقيق لطالباتهم  استجابة يعطي   للمعلمي    بيت 

ي   العبارة   أن (  5)  رقم   الجدول   من  يالحظ
ي   متوسط   أعىل  عىل  حصلت  الت    خطط  بإعداد   المدير  دور   كانت   حسائر

ي  متطورة،  فردية عالجية خطط  إعداد  عىل يركزون  المديرين أن  إىل النتيجة هذه  عزو يمكن  مناسبة، عالجية
  مع   تتالءم الت 

 ( Leithwood, 2021ليثوود )ودراسة    (Rifai, 2018الرفاعي )  دراسة  النتيجة  هذه   مع   اتفقت   وقد  الطالب،  احتياجات

حيث أشارت هذا الدراسات إىل أهمية بناء خطط عمل واضحة وفردية من أجل تعليم عادل يراعي الفروقات الفردية لكل  

 طالب. 

ي  6يالحظ من الجدول ) ا بمتوسط حسائر
ً
( حصلت علو درجة موافق جد ( أن جميع العبارات )الجانب التعليمي

، يعزي الباحثان هذا النتيجة إىل أن المديرين يهتم نهم يقومون بعملهم بجدّية من أجل  أمية و ون بقضايا الطالب التعليعاىلي

دراسة   النتيجة  هذه  مع  تتفق  الطالب.  بي    الموجود  لالختالف  ا 
ً
وفق التدريس  أساليب  وآخرون  مالءمة  نادلسون 

(Nadelson et al, 2020)    2021الخليل )ودراسة(Khalil alhusani & Duyar,   مية  حيث أشارت هذه الراسات إىل أه

ي تحقيق تعليم منصف وعادل بقدر المستطاع من ِقبل المعلمي   لجميع مستويات الطالب وأهمية التنوي    ع  
دور المدير ف 

 بطرق وأساليب التدريس. 
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ا لفرضيات الدراسة: 
 
 عرض النتائج وتحليلها وفق

ي اتجاهات المعلمي   نحو α ≤ 0.05الفرضية األوىل: ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 
( ف

عزى لمتغب ّ  
ُ
ي الصفوف العادية ت

 
ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف

 
ي مواجهة التحديات ف

 
دور مديري المدارس ف

 الجنس. 

عزى لمتغي  الجنس وبالتاىلي فقد تم قبول الفرضية األوىل 
ُ
ي اتجاهات المعلمي   ت

أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ف 

ي الدراسة الحالي
  فروق   توجد   ة، فقد كانت وجهات نظر المعلمات والمعلمي   متقاربة برصف النظر عن جنسهم، أي أنه ال ف 

ي عملية نحو  واإلناث الذكور بي   
ي مواجهة التحديات ف 

مج.  دور المدير ف 
ّ
 الد

ي اتجاهات المعلمي   والمعلمات بغض النظر عن جنس المعلم، حيث يرى الباحثان أن عملية الدمج  
  لها أهمية ف 

 
ّ
إن مج، فبالتاىلي 

ّ
الد النابعة من عملية  التحديات  بواجهة  المدير  بمفهوم دور  ي االهتمام 

الذكور واإلناث ف  ك  توافق    يشي 

وجهات نظر المعلمات والمعلمي   غي  نابعة من متغي  جنس المعلم، إنما من عوامل أخرى مثل شعورهم بعدم جاهزية  

الموارد  ة 
ّ
التدريسية، قل الهيئة  أو  ها. واتفقت مع دراسة  المديرين  )المالحيم،  2018الجبوري،  )  وغي  (.  2020( ودراسة 

ق بجنس المعلم  مهمة  المدير   أن اتجاهات المعلمي   نحو دورحيث أشارت هذه الدراسات  
ّ
ا غي  متعل

ً
فهي تؤثر عىل   ،جد

ي آراءتوقعاتهم، فكلما كانت 
بوية. هم إيجابية كان لذلك أثر كبي  عىل أداهم العمىلي ف  ورة الي   السي 

ي اتجاهات المعلمي   نحو  α ≤ 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  الفرضية الثانية: 
 
( ف

عزى لمتغب ّ  
ُ
ي الصفوف العادية ت

 
ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف

 
ي مواجهة التحديات ف

 
دور مديري المدارس ف

 .  المؤهل العلمي

الدراسة عدم   التعليمي أظهرت  ل 
ّ
المؤه لمتغي   عزى 

ُ
ت المعلمي    اتجاهات  ي 

تم قبول ،  وجود فروق ف  وبالتاىلي فقد 

، أي أنه   ي الدراسة الحالية، فقد كانت وجهات نظر المعلمي   متقاربة برصف النظر عن مؤهلهن التعليمي
الفرضية الثانية ف 

ي عمليةدور المدي نحو المعلمي   من حيث المرحلة التعليمية بي     فروق توجد ال
ي مواجهة التحديات ف 

مج.  ر ف 
ّ
 الد

ي 
ي اتجاهات المعلمي   نحو دور المدير مواجهة التحديات ف 

ٌ ف  بناًء عىل الفرضية الثانية ال يوجد للمؤهل العلمي تأثي 

ي الصفوف العادية، أي أن مستويات 
  ال   أنواعها  بمختلف  للمعلمي     العلمي   المؤهل   دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف 

ي  تؤثر
 دور المدير.   موضوع نحو اتجاهاتهم ف 

 ، ي مؤهلهم العلمي
مج ال يتعلق ف 

ّ
ي قضية الد

بناء عىل هذا يرى الباحثان أن السبب يعود إىل أن احتياجات المعلمي   ف 

 أهمية تطبيق قانون الدمج بجودة عالية، فبالتاىلي هذا ال يؤثر  
فهم يعملون ما بوسعهم من أجل احتواء الطالب مدركي  

، عىل وجهات  ي
ي )2010نظرهم لدور المدير من هذه الناحية. وقد اتفقت دراسة )مومت 

 ,Senol & Dagi(، سينول وداع 

2017( ونيس  المدير   نحو  المعلمي     اتجاهات  أن   الدراسات  هذه   نتائج  جمعت أ(،  2015(،    بمؤهلهم   متعلقة  غي    دور 

 .  العلمي
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ي اتجاهات المعلمي   نحو  α ≤ 0.05مستوى الداللة )الفرضية الثالثة: ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند  
 
( ف

عزى لمتغب ّ  
ُ
ي الصفوف العادية ت

 
ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف

 
ي مواجهة التحديات ف

 
دور مديري المدارس ف

 المرحلة التعليمية. 

ي   أشارت الدراسة الحالية إىل
ي مواجهة دور المدير    نحو  المعلمي     اتجاهات  وجود فروق ذات داللة إحصائية ف 

ف 

ي الدراسة الحالية وقبول الفرضية البديلة. 
 تحديات الدمج، وب  هذا تم رفض هذه الفرضية ف 

ّ المرحلة التعليمية، وهذا  ي اتجاهات المعلمي   نحو دور المدير تبًعا لمتغي 
يعزو الباحثان إىل أن وجود فروقات ف 

ي المرحلة االبتدائية يركزون ُجّل اهتمامهم عىل حيث أن    يدل عىل أن المرحلة التعليمية ذات قيمة مضافة،
المعلمي   ف 

ي   ر بشكل إيجائر
ّ
ي نسبة ألهمية هذا الجانب لهذه الفئة الُعمرية وبالتاىلي أث

احتياجات الطالب وخاصة عىل الصعيد العاطق 

ي المرحلة الثانو 
ي المراحل التعليمية المتقدمة وخاصة ف 

ّية فقد يركز المعلمون  عىل وجهة نظرهم اتجاه دور المدير، أما ف 

ي عىل وجهة نظرهم   عىل الجانب التعليمي أكير بسبب توجيه الطالب إلنهاء تعليميهم عىل أتم وجه وبالتاىلي أثر بشكل سلتر

( حيث أشارت الدراسة إىل اتجاهات Hadjikalou, et, al, 2008اتجاه دور المدير، واتفقت مع هذه النتيجة دراسة )

المعلمي    التجاهات  االبتدائية عالية  المرحلة  ي 
ف  للمعلمي    الدمج  عملية  إلنجاح  المدير  دور  ونحو  الدمج  عملية  نحو   

ي المرحة الثانوية. 
 واتجاهات منخفضة التجاهات المعلمي   ف 

ي اتجاهات المعلمي   نحو α ≤ 0.05الفرضية الرابعة: ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 
( ف

عزى لمتغب ّ  دور مديري المدا
ُ
ي الصفوف العادية ت

 
ي دمج طالب ذوي احتياجات خاصة ف

 
ي مواجهة التحديات ف

 
رس ف

ة.   سنوات الخبر

ي 
ة، فبهذا    سنوات لمتغي   عزى  اتجاهات  أشارت الدراسة الحالية إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف  الخير

ة المعلمي   أثرت بشكل   ي  بّينت الدراسة أن سنوات خير
مج فقد تم قبول الفرضية الرابعة ف 

ّ
ي عىل اتجاهاتهم نحو الد إيجائر

ة.   الدراسة الحالية، فقد كانت وجهات نظر المعلمي   متقاربة برصف النظر عن سنوات الخير

ة ليدهم،   يرى الباحثان أن دور المدير مهم بالنسبة للمعلمي   وهذا ال يوثر عىل اتجاهاتهم برصف النظر سنوات الخير

تو  الباحثان  وإن  النتيجة دراسة  إنما من عوامل أخرى، واتفقت مع هذه  المعلم،  ة  افق غي  نابعة من متغي  سنوات خير

ي )
شارت هذه الدراستان أن وجهات نظر المعلمي   اتجاه  أ(، حيث 2018(، العفانة )Senol & Dagi, 2017سينول وداع 

اك المعلمي   باتخا ،  دور المدير تتعلق بعوامل متعددة مثل ارسر ات الالزمة للمعلمي   ذ القرارات، توفي  المتطلبات والتجهي  

ة. إيجاد عالقات تعاونية بي   الطاقم التدريسي وبناء خطط عمل واضحة وتطبيقية وليس متعلق بمتغي  سنوات الخ  ير

 

 توصيات 

بهذا   إضافية  دراسات  إجراء  بأهمية  الباحثان  يوصي  الدراسة  إليها  توصلت  ي 
الت  النتائج  ي ضوء 

المجال كتوّسع  ف 

 وتكملة لهذه الدراسة. 
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(. مدى تمكي   مديري المدارس الثانوية ألداء مهامهم ودورهم ف 
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بوية  ي العلوم الي 
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