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  ملخص
إحدى بدائل الدمج من وجھة ھدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مدى فاعلية غرف المصادر ك

مديراً ومديرة في ) ١٥(نظر مديري المدارس في مدينة معان، حيث تكونت عينة الدراسة من 
حيث قام  .المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم منطقة معان والمتوافر فيھا غرف مصادر

ائل الدمج، تكونت بصورتھا الباحث بتطوير أداة، لقياس فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بد
وقد عولجت بياناتھا بإيجاد المتوسطات . فقرة، وقد تم التحقق من صدقھا وثباتھا) ٢٥(النھائية من 

اختبار كروسكال (الحسابية واالنحرافات المعيارية، إضافة إلى استخدام االختبارات الالمعلمية 
وأشارت النتائج ). Mann-Whitney Testواختبار مان وتني   Kruskal-Wallis Testوالس  

كما أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة . إلى فاعلية غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج
في مدى فاعلية غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من وجھة نظر مديري ) ٠٫٠٥= α(إحصائية 

النتائج وجود فروق المدارس في مدينة معان تعزى لمؤھل مديري المدارس العلمي، بينما لم تظھر 
في مدى فاعلية غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من وجھة ) ٠٫٠٥= α(ذات داللة إحصائية 

نظر مديري المدارس في مدينة معان، تعزى لمتغيرات تخصص مديري المدارس في مرحلة 
 .البكالوريوس، وخبرتھم، ومستوى المدرسة

 
Abstract 

This study aims at exploring the effectiveness of recourse room 
services as an inclusion option as perceived by schools principals in 
Ma`an city. To achieve study objectives, a sample consists of 15 public 
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school principals was selected. An instrument consisted of (25) items was 
developed to measure the effectiveness of recourse room services as an 
inclusion option; the instrument indicated a proper validity and reliability 
property. Means and standard deviations were calculated and data was 
analyzed utilizing non-parametric statistics (Kruskal-Wallis Test and 
Mann-Whitney Test). The results reveal high level of effectiveness of 
recourse centers services as an inclusion option; there were statistical 
differences in the effectiveness of recourse centers services as an 
inclusion option as perceived by school principals due to principals' 
educational level. Whereas, results indicated that there were no statistical 
differences in the effectiveness of recourse centers services as an 
inclusion option as perceived by school principals in respect to principals' 
majors, principals working experiences, and school types. 

  
  مقدمة

شھدت التربية الخاصة كميدان عمل تربوي تطوراً ھائالً وكبيراً خاصة في العقدين الماضيين، 
حيث بدا ذلك في التوسع الكمي في أعداد مراكز التربية الخاصة، والمدارس، والصفوف التي تتبع 

الحكومية واألھلية والتطوعية، فضالً عن التحول النوعي للخدمات المقدمة، وتطورھا  القطاعات
من اإلطار التقليدي المتمثل في تقديم الخدمات في أكثر البيئات تقييداً، كمراكز اإلقامة الكاملة، 

خاصة ومراكز التربية الخاصة النھارية، إلى تقديم الخدمات التربوية والتعليمية لذوي الحاجات ال
  .في أقل البيئات تقييداً 

مخرجات  إلىوتسعى برامج التربية الخاصة إلى تقديم برامج ذات نوعية، تؤدي في النھاية 
تربوية فاعلة، تساعد األفراد ذوي اإلعاقة في التقدم، واالرتقاء، والنماء في الجوانب المعرفية، 

المعلم، والمنھاج، واألدوار، (التربوية واالجتماعية واالنفعالية، فضالً عن تقويم مدخالت العملية 
، التي تعتبر إحدى )وخصائص الطلبة، والبناء المدرسي، واألدوات والتجھيزات، وأساليب التدريس

الفريحات، (المحكات التي من خاللھا يمكن الحكم على مدى فاعلية العملية التعليمية بكاملھا 
٢٠٠٧ .(  

يثة، برامج دمج ذوي اإلعاقة في المدارس العادية، ولعل من أھم برامج التربية الخاصة الحد
حيث أشارت الدراسات إلى أن تعليم ذوي اإلعاقة ضمن البرامج الدراسية العادية، يؤدي إلى إنتاج 
أفضل، من حيث التحصيل العلمي، والنمو االجتماعي، واالنفعالي، والتكيف الشخصي لذوي 

دة جداً، فقد فضلت العديد من الدراسات بقاءھم في أما ذوو اإلعاقات الشديدة، والشدي. اإلعاقة
لذا تتعدد أشكال وأساليب . مدارس خاصة بھم، وذلك بحسب نوع إعاقتھم وتأثيرھا على الفرد المعاق

رعاية ذوي اإلعاقة، وفقاً لنوعية الفلسفات والسياسات التي توجه ھذه الرعاية، ومن بين األساليب 
ثير من دول العالم أسلوب الدمج، والذي يقصد به تقديم مختلف التي حظيت بانتشار واسع في الك
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الخدمات لذوي الحاجات الخاصة في الظروف البيئية العادية التي يحصل فيھا أقرانھم العاديون على 
الخدمات نفسھا، والعمل بقدر اإلمكان على عدم عزلھم في أماكن منفصلة أو عن المجتمع المحيط 

  ).٢٠٠٨الغرايبة، (بھم 

تزايد االھتمام بدمج الطلبة ذوي اإلعاقة في صفوف المدارس العادية، وتنامت صيحات  
فما زال  –مع ذلك  –المنادين به خالل العقد األخير من القرن العشرين، والعقد األول من ھذا القرن 

موضوع الدمج من الموضوعات التي ما زالت مثاراً للجدل، والنقاش فيما يتعلق بإيجابياته 
ياته، إال أن إيجابياته متعددة، ويصعب حصرھا، حيث تسعى اإلدارات التعليمية، والمؤسسات وسلب

ھذا النظام في جميع المدارس التابعة لھا ومع األفراد  التي ترعى ھذه الفئات حثيثاً كي يتم تطبيق
يسھم فيه دمج العاديين في كل البرامج المجتمعية المقدمة لكل الفئات، دون تفرقة أو عزلة، وذلك لما 

األطفال ذوي اإلعاقة مع األطفال العاديين في المدارس العادية في التقليل من حدة اآلثار السلبية 
المترتبة على عملية التصنيف التي ينتج عنھا تحويل ھؤالء األطفال إلى المدارس الخاصة مما يزيد 

التجاھات السلبية التي تلحق في عزلتھم عن المجتمع، لذا يسھم الدمج في التخفيف من المشاعر وا
  ).٢٠٠٩الزيات، (بالطفل في حال وجوده في مدارس خاصة بذوي اإلعاقة 

إن وجود الطفل ذي اإلعاقة مع األطفال العاديين في المدارس العادية، له أثر كبير على النمو 
اح في األكاديمي، واالنفعالي، واالجتماعي، للطفل ذي اإلعاقة، وذلك من خالل ما يؤديه النج

. المتطلبات الدراسية االجتماعية من زيادة ثقة ذوي اإلعاقة بأنفسھم، وثقتھم باآلخرين من حولھم
األمر الذي ينمي دافعية الطلبة وتوقعاتھم عن أنفسھم وتوقعات اآلخرين من حولھم، فضالً على أن 

زيد من اتجاھاتھما معنويات والديه، ويوجود الطفل ذي اإلعاقة في المدرسة العادية يسھم في رفع 
م الدعوات التي تنادي ومن ھذا المنطلق فال غرابة أن تزداد حج. وتوقعاتھما اإليجابية نحوه

بضرورة دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس العادية، األمر الذي جعل عملية الدمج إحدى 
في . استمراريتھاالعمليات الملحة التي يفترض دراستھا من أجل ضمان نجاح العملية التعليمية و

حين أن ترك ھذه المشكلة دون مواجھة واعية، يؤدي إلى إعاقة عملية التعلم، وتوليد ضغوط نفسية، 
  ). ٢٠٠٤ الخطيب،(وتربوية، ومادية، واجتماعية لتشمل الفرد واألسرة والمدرسة والمجتمع 

إذ تحظى باھتمام  إن قضية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس العادية قضية بالغة األھمية،
الباحثين والدارسين في ميدان التربية الخاصة، حيث يجب أن يشترك كل من له عالقة في تصميم 

وھنا يلعب مديرو المدارس دوراً مھماً في العملية . برامج الدمج وتنفيذھا وتقييمھا لمحاولة إنجاحھا
ي المدارس لفكرة الدمج عامالً ھاماً التعليمية، وتقييم الخدمات المقدمة للطلبة، حيث يُعد قبول مدير

عباس ( في نجاح الجھود المبذولة لتفعيل عملية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية
  ). ٢٠٠٢والعليان، 

وألن لإلدارات المدرسية دوراً رئيساً وداعماً ال غنى عنه إلنجاح برامج الدمج من خالل تذليل 
حول دون حدوث التغيير المنشود، فال بد من االھتمام بضرورة العقبات والصعوبات التي قد ت

  .  معرفة فاعلية الخدمات المقدمة في غرف المصادر من وجھة نظر مديري المدارس
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  مشكلة الدراسة وأھميتھا 
جاء اإلحساس بالرغبة في دراسة فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من 

مدينة معان من خالل مالحظة الباحث، وعمله في الميدان كمدرس وجھة نظر مديري المدارس في 
لمادة التدريب الميداني في التربية الخاصة في جامعة الحسين بن طالل الواقعة في محافظة معان، 
حيث لمس الباحث ومن خالل زياراته اإلشرافية الدورية لمدارس مدينة معان عدم قناعة بعض 

بمستوى خدمات غرف المصادر، التي قد توصلھم في كثير من مديري المدارس في مدينة معان 
ومن ھذا المنطلق قام . الحاالت إلى عدم القناعة بأھمية وجود غرف المصادر في المحيط المدرسي

الباحث بالدراسة الحالية للوقوف على فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من وجھة 
يھا غرف مصادر في مدينة معان، لتكتسب ھذه الدراسة أھميتھا نظر مديري المدارس التي يتوافر ف

  :بذلك من خالل

خصوصية استھدافھا غرف المصادر في مدارس مديرية تربية وتعليم منطقة معان، لتمثل  −
الدراسة الحالية الدراسة األولى التي تلقي الضوء على فاعلية خدمات غرف المصادر 

ي المدارس المتوافر فيھا غرف مصادر في مجتمع كإحدى بدائل الدمج من وجھة نظر مدير
  .مدينة معان

إتاحتھا الفرصة لمديري المدارس المتوافر فيھا غرف مصادر، لتقييم فاعلية خدمات غرف  −
  .المصادر في تحقيق الدمج المنشود

في إجراء ھذه الدراسة واستخالص نتائجھا ضمان لتقويم األداء، أو تعزيزه لنجاح العملية  −
ة واستمراريتھا، في حين أن ترك ھذه المشكلة دون مواجھة واعية، يؤدي إلى إعاقة التعليمي

  .التعلم وتوليد ضغوط نفسية وتربوية، ومادية، واجتماعية، لتشمل الفرد، واألسرة، والمجتمع

  :وبالتحديد حاولت ھذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ا غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من وجھة ما مدى فاعلية الخدمات التربوية التي تقدمھ .١
  نظر مديري المدارس في مدينة معان؟

ھل تختلف فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج باختالف خبرة مديري  .٢
  المدارس من وجھة نظر مديري المدارس في مدينة معان؟

رجة العلمية ھل تختلف فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج باختالف الد .٣
  لمديري المدارس من وجھة نظر مديري المدارس في مدينة معان؟

ھل تختلف فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج باختالف تخصص مديري  .٤
  المدارس في مستوى البكالوريوس من وجھة نظر مديري المدارس في مدينة معان؟

مستوى المدرسة من  لدمج باختالفھل تختلف فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل ا .٥
  وجھة نظر مديري المدارس في مدينة معان؟ 



 ١٦٨٣ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ھشام المكانين

 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

  مصطلحات الدراسة
القدرة على التوظيف الماھر للكفاءة، لتحقيق األھداف المنشودة التي وجدت من  :الفاعلية

أجله الذي ال يتم إال بامتالك الفرد لجميع المعارف، واالتجاھات، والمھارات الالزمة لألداء 
ً في ھذه الدراسة بالدرجة الكلية ). ٢٠٠٨لغرايبة، ا( على أداة  لألداءوتعرف الفاعلية إجرائيا

  .الدراسة

ما يتم تقديمه للطلبة في غرف المصادر من برامج تربوية، وتعليمية، وتدريبية،  :الخدمات
، الفريحات(لمعالجة الصعوبات والمشكالت التي تواجھھم في النواحي التربوية والسلوكية 

وتعرف الخدمات في ھذه الدراسة إجرائياً بمجموع اإلجراءات التي يقوم بھا معلم غرفة ). ٢٠٠٧
المصادر والمتمثلة بالبرامج بتقديم البرامج التربوية، والتعليمية، والسلوكية المقدمة للطلبة الذين 

غلب على يعانون صعوبات في التعلم، وذلك بھدف تنمية قدراتھم، ورفع مستوى أدائھم، والت
  .   مشكالتھم التربوية، والسلوكية المختلفة

غرف صفية في المحيط المدرسي مجھزة بالمواد واألدوات التي من شأنھا  :غرف المصادر
أن تسھم في معالجة جوانب القصور األكاديمي لدى الطلبة من خالل البرامج التربوية المقدمة 

بين الطلبة، وبشكل يحقق أھداف العملية بأساليب، وطرائق معدلة، تراعي الفروق الفردية 
التعليمية، حيث يعمل فيھا معلم مختص في التربية الخاصة بشكل عام، أو صعوبات التعلم على 
وجه الخصوص، ويتلقى الطلبة الملتحقون بھذه الغرف حصصاً معينة في الجوانب التي يظھرون 

ف العادي، لتشكل بذلك ھذه فيھا مشكالت، وفق جدول محدد ومنسق بالتعاون مع معلم الص
وتعرف غرف ). Lerner, 2000(الغرف إحدى البدائل التربوية المتوافرة في المدرسة العادية 

ً بأنھا إحدى غرف المدرسة العادية المجھزة بالوسائل والمواد  المصادر في ھذه الدراسة إجرائيا
ت التعلم، لتقديم الخدمات الخاصة، يعمل فيھا معلم متخصص في مجال التربية الخاصة أو صعوبا

التربوية، والتعليمية، والسلوكية الالزمة للطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم والذين تم 
تحويلھم إلى غرفة المصادر، بغية معالجة ضعفھم األكاديمي المحدد، وفق برنامج يومي يُحدد 

  .  الحصص المراد التحاق الطلبة خاللھا بغرفة المصادر

أحد برامج التربية الخاصة التي تعمل على وضع الطفل غير العادي في الصف  :الدمج
العادي مع الطلبة العاديين لبعض الوقت، وفي بعض المواد شريطة استفادة الطفل غير العادي من 

الخطيب، (ذلك، وبحيث تھيئ الظروف المناسبة إلنجاح فكرة الدمج لألطفال المعاقين مع العاديين 
ً بأنه ذلك األسلوب الذي يضمن تقديم برامج  ويعرف). ٢٠٠٤ الدمج في ھذه الدراسة إجرائيا

على اختالف خصائصھم، وبما يلبي ) العاديين وغير العاديين(تربوية مناسبة لكل الطلبة 
احتياجاتھم، ويراعي قدراتھم إلى أقصى حد ممكن في األوضاع التعليمية، واالجتماعية الطبيعية، 

مل مع األطفال المدمجين بوصفھم أطفاالً لديھم مشكالت، تحّد من قدرتھم وذلك من خالل التعا
  .على التعلم ال بوصفھم يمثلون مشكالت قائمة للمدرسة العادية
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  الدراسات السابقة 
حظيت غرف المصادر في العقود الماضية باھتمام واضح وعناية بالغة، إذ أصبح االھتمام بھا 

حيث أجريت عدة أبحاث  ديثة في ميدان التربية الخاصة،مظھراً من مظاھر التوجھات الح
ودراسات، إللقاء الضوء على خدمات غرف المصادر وبرامجھا، وفيما يلي بعض الدراسات 
العربية، واألجنبية المختلفة التي ألقت الضوء على القضايا المرتبطة بفاعلية غرف المصادر في 

  . ن مرتبة حسب التسلسل الزمنيدمج الطلبة ذوي الحاجات مع أقرانھم العاديي

التعرف على آراء المعلمين والمديرين "دراسة بعنوان ) ١٩٨٨(أجرى السرطاوي وزمالؤه 
في مدينة الرياض حول أنماط الخدمة التربوية المناسبة للمعوقين، ودمجھم وعالقة ذلك بمتغيرات 

سنوات الخبرة، وطبيعة العمل، الدراسة المتمثلة في فئة اإلعاقة، والجنس، والمستوى التعليمي، و
من %) ٣٥(معلماً ومديراً ممثلين بذلك ما نسبته ) ٢٥٨٢(واشتملت الدراسة على عينة بلغت 

) ٠٫٠٥(أظھرت نتائج الدراسة أن ھناك أثراً ذا داللة إحصائية في مستوى يقل عن . مجتمع الدراسة
ى تقبل دمج األطفال المعوقين في متغيرات الجنس، والمستوى التعليمي، وسنوات الخبرة على مد

في المدارس العادية، بينما لم تظھر نتائج الدراسة أثراً لمتغيري طبيعة العمل، ومكان العمل على 
  .الدمج

بدراسة ھدفت التعرف على فاعلية الخدمات التربوية  ) ١٩٩٢Reynolds(وقام رينولدز 
الت األكاديمية، والسلوكية، والصحية، المقدمة في المدارس الشاملة، وأثر ھذه الخدمات على المجا

طالباً ممن يعانون ) ١٨٣(ومستوى التقبل لدى أولياء أمور الطلبة، حيث اشتملت عينة الدراسة على 
من صعوبات التعلم، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن أولياء األمور أظھروا مستوى مرتفعاً من 

  .بغرف المصادر الرضا عن الخدمات المقدمة ألبنائھم الملتحقين

فقد قام بدراسة، ھدفت إلى البحث في فاعلية غرف المصادر كإحدى ) ١٩٩٩(أما المعايطة 
البدائل التربوية لمعالجة الصعوبات التعلمية، تضمنت عينة الدراسة مجموعتين تجريبية وضابطة، 

ءة، والكتابة، طالباً مّمن يعانون من صعوبات التعلم في القرا) ٢٤٠(بلغ عدد أفراد كل مجموعة 
والحساب من طلبة الصفين الثاني والثالث األساسيين في مديريات التربية والتعليم في شمال األردن 
ووسطه وجنوبه، وقد أشارت النتائج إلى فاعلية التدريب الفردي الذي تلقاه الطلبة ذوو صعوبات 

. كر، مھارة الكتابة والحسابالتعلم في جوانب القراءة الجھرية، القراءة التميزية، التحليل، التذ
ويرجع الباحث ذلك إلى امتالك معلمي ومعلمات غرف المصادر لمھارات التدريس الفردي، 
ووضع الخطط التربوية الفردية، والتعليمية الفردية المالئمة، وتجزئة األھداف التعليمية، واستخدام 

  .االستراتيجيات التدريسية المناسبة

دراسة ھدفت التعرف على اتجاھات مديري المدارس  Inzano )١٩٩٩(وأجرى انزانو 
وقد سعت ھذه الدارسة لبحث ما إذا . العامة االبتدائية نحو الدمج واالستراتيجيات التربوية لتطبيقه

كانت ھناك فروق دالة في االتجاه نحو الدمج بين مجموعات مديري المدارس الممثلة في العينة 
إلى الخبرة، أو االستراتيجيات التربوية المتعلقة بآليات تطبيق مديراً ترجع ) ١٦٧(البالغ عددھا 
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حيث توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة، تعزى إلى أي من متغيرات الدراسة . الدمج
  .السابقة، كما كانت اتجاھات أفراد العينة نحو الدمج وآلياته إيجابية

بدراسة ھدفت ) ٢٠٠٨(في الغرايبة المشار إليه  ) ٢٠٠١Alderman(كما قام ألدرمان 
تعرف تصورات مديري التربية الخاصة فيما يتعلق بتوفير خدمات التربية الخاصة والخدمات 

حيث تم إجراء بحث وصفي من خالل مسح لجمع البيانات من مديري التربية . المساندة وتقديمھا
أظھرت النتائج أن . وتقديمھاالخاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات المساندة في التربية الخاصة 

المشاركين كانت لديھم تصورات سلبية تتعلق بالكوادر، ومدى توافر الخدمات المساندة في التربية 
من مديري التربية الخاصة أن أغلبية %) ٥٠(كما أشار أكثر من . الخاصة وطريقة تقديمھا

  .الخدمات المساندة كانت متوافرة في مؤسساتھم

استھدفت آراء المديرين والمعلمين في ) ٢٠٠٢(عبد الجبار ومسعود  وفي دراسة قام بھا
المدارس العادية نحو برنامج الدمج، وذلك من خالل التعرف على آراء المديرين والمعلمين العاديين 

في المدارس العادية، والتعرف على أثر متغيرات اإلعاقة ذوي  طلبةومعلمي التربية الخاصة نحو ال
مديراً ) ٤٤٧(حيث بلغت عينة الدراسة . العلمية، وفئة اإلعاقة، ونوع البرنامج الوظيفة والدرجة

وقد . ومعلماً ممن يعملون في المدارس العادية الملحق بھا برامج للدمج في منطقة الرياض التعليمية
توصلت الدراسة إلى اتفاق كل من المديرين، ومعلمي التربية الخاصة، ومعلمي المدارس العادية 

  .وجود تأثير إيجابي لبرامج الدمج على آرائھمعلى 

بدراسة ھدفت التعرف على مدى فاعلية فصول ) ٢٠٠٤(وقام القريوتي والغزو والحميدي 
واشتملت عينة الدراسة على . التربية الخاصة في دولة اإلمارات المتحدة من وجھة نظر المعلمين

ً ومعلمه منھم ) ١٣٢( وقد تم استخدام مقياس أعد من . اإلناثمن ) ١٠٧(من الذكور و) ٢٥(معلما
البيئة : مثلث خمسة أبعاد وھي. الباحثين، للتعرف على مدى فاعلية فصول التربية الخاصة
وقد أظھرت نتائج الدراسة أن . التعليمية، والتشخيص، والھيئة التدريسية، والتعاون، والبرامج

وذلك حسب %) ٦٦(إلماراتية بلغت فاعلية فصول التربية الخاصة بمدارس التربية والتعليم ا
استجابة أفراد عينة الدراسة، كما أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود اختالف في وجھات نظر 

 .المعلمين في مدى فاعلية فصول التربية الخاصة، يعزى إلى اختالف الجنس وسنوات الخبرة 

ت التربوية التي دراسة ھدفت إلى التعرف على واقع الخدما) ٢٠٠٧( واإلماموأجرى عواد 
تقدم في غرف المصادر للطلبة ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة األساسية في األردن من وجھة نظر 

) حكومي، وخاص، ووكالة الغوث(المعلمين، ومدى توافر تلك الخدمات باختالف نوع التعليم 
خبرة وجنس والموقع الجغرافي للمدرسة والحكم على درجة توافر الخدمات التربوية باختالف ال

ً ومعلمة لغرف المصادر، تم اختيارھم عشوائياً ) ١٥٠(المعلم، وقد تكونت عينة الدراسة من  معلما
وقد أظھرت نتائج الدراسة  من المدارس الحكومية، والخاصة، والمدارس التابعة لوكالة الغوث،

داللة توافر الخدمات التربوية في غرف المصادر بدرجة متوسطة، وتبين وجود فروق ذات 
إحصائية في درجة توافر الخدمات التربوية في غرف المصادر بين المدارس الحكومية والخاصة 

ً في درجة توافر . ومدارس وكالة الغوث لصالح المدارس الخاصة وأظھرت النتائج كذلك فروقا
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الخدمات التربوية في غرف المصادر تعزى إلى الموقع الجغرافي للمدرسة وذلك لصالح إقليم 
سط، ووجدت كذلك فروق في الحكم على درجة توافر خدمات التشخيص، والعالج لصالح الو

وفي خدمات الوسائط والتنظيم واإلدارة ظھرت الفروق . المعلمين األقل خبرة ولصالح اإلناث منھم
  . بينما لم تُظھر نتائج الدراسة فروقاً في بقية الخدمات تعزى لخبرة المعلم. لصالح الذكور

فقد أجرى دراسة للتعرف على خدمات غرف المصادر من وجھة نظر ) ٢٠٠٧(حات أما الفري
معلمي الصفوف العادية، وأولياء أمور الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في محافظة جرش، حيث 

من اإلناث، ومن ) ٦٢(من الذكور و) ٥٨(معلماً ومعلمة منھم ) ١٢٠(تألفت عينة الدراسة من 
من اإلناث تم اختيارھم عشوائياً من ) ٥٨( من الذكور و) ٤٢(ر منھم ولي أم) ١٠٠(أولياء األمور 
حيث أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية  .مجتمع الدراسة

لكل من المجاالت الكلية على مستوى خدمات غرف المصادر من وجھة نظر معلمي الصفوف 
بتأثير متغير الجنس للمعلمين على مجاالت الدراسة إلى عدم وجود العادية، وأشارت النتائج المتعلقة 

فروق ذات داللة إحصائية، تعزى لمتغير جنس المفحوصين، أما النتائج المتعلقة بتأثير متغير 
المؤھل العلمي، فقد أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح مؤھل الدبلوم المتوسط 

ر سنوات الخبرة على مجاالت الدراسة لم يظھر فروقاً ذات داللة إحصائية فما دون، في حين أن تأثي
    .على جميع المجاالت من وجھة نظر المعلمين

ھدفت إلى معرفة مدى فاعلية الخدمات التربوية التي ) ٢٠٠٨(ة بوفي دراسة أجراھا الغراي
حيث تكونت عينة . لونيقدمھا معلم غرفة المصادر للطلبة ذوي الصعوبات التعلمية في محافظة عج

الدراسة من جميع معلمي غرف المصادر في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية عجلون 
ً ومعلمة وجميع معلمي اللغة العربية الذين يدرسون الطالب من الصف ) ٢٣(والبالغ عددھم  معلما

ة عجلون والبالغ عددھم الثاني وحتى السادس األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربي
معلما ومعلمة وعدد من أولياء أمور الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية الملتحقين في غرف ) ٨٠(

ولي أمر، أظھرت النتائج فاعلية الخدمات التربوية التي يقدمھا معلم ) ٩٠(المصادر بلغ قوامھم 
روق ذات داللة إحصائية في غرفة المصادر للطلبة ذوي الصعوبات التعلمية، كما تبين عدم وجود ف

مدى فاعلية الخدمات التربوية التي يقدمھا معلم غرفة المصادر للطلبة ذوي الصعوبات التعلمية 
، في حين لم تظھر )معلم غرفة المصادر، وأولياء األمور، ومعلم اللغة العربية(باختالف المقيم 

تي يقدمھا معلم غرفة المصادر للطلبة فروق ذات داللة إحصائية في مدى فاعلية الخدمات التربوية ال
  .ذوي الصعوبات التعلمية، تعزى إلى متغيري الجنس، والتخصص لمعلم غرفة المصادر

  
  تعقيب على الدراسات السابقة

ً للمتغيرات المتباينة فيھا، ومن  لقد أشارت الدراسات السابقة المختلفة إلى نتائج مختلفة، وفقا
التي أظھرت نتائجھا أن ھناك أثراً ذا داللة ) ١٩٨٨(زمالئه تلك الدراسات دراسة السرطاوي و

إحصائية في متغيرات الجنس، والمستوى التعليمي، وسنوات الخبرة على مدى تقبل دمج األطفال 
ذي اإلعاقة في المدارس العادية، بينما لم تظھر نتائج الدراسة أثراً لمتغيري طبيعة العمل، ومكان 

  .العمل على الدمج
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، ودراسة انزانو )١٩٩٩(، ودراسة المعايطة ) ١٩٩٢Reynolds(سة رينولدز أما درا
)١٩٩٩(Inzano  ودراسة عبد الجبار ومسعود ،)ودراسة القريوتي والغزو والحميدي )٢٠٠٢ ،
فقد توصلت نتائج كل منھا إلى فاعلية غرف المصادر كإحدى ) ٢٠٠٨(، ودراسة الغرابية )٢٠٠٤(

لصعوبات التعلمية، وامتالك أفراد عينات الدراسة اتجاھات إيجابية نحو البدائل التربوية لمعالجة ا
ً لمتغيرات تلك . الدمج وآلياته فضالً إلى عدم وجود فروق في فاعلية خدمات غرف المصادر تبعا
 .الدراسات

أن لدى المشاركين تصورات  ) ٢٠٠١Alderman(في حين أظھرت نتائج دراسة ألدرمان 
وأظھرت . ومدى توافر الخدمات المساندة في التربية الخاصة وطريقة تقديمھا سلبية تتعلق بالكوادر،

وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة توافر الخدمات ) ٢٠٠٧( واإلمامنتائج دراسة عواد 
التربوية في غرف المصادر بين المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث، ووجود 

ت التربوية في غرف المصادر تعزى إلى الموقع الجغرافي للمدرسة، فروق في درجة توافر الخدما
أما تأثير سنوات الخبرة على مجاالت الدراسة فلم يظھر فروقاً ذات داللة إحصائية على جميع 

  .  المجاالت من وجھة نظر المعلمين

مدى  ونظراً الختالف نتائج الدراسات السابقة، فقد اھتمت الدراسة الحالية في التعرف على
فاعلية غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من وجھة نظر مديري المدارس في مدينة معان وذلك 
لخصوصية مدينة معان، وابتعادھا عن مركز تقديم الخدمات، واستحداث تجارب دمج ذوي اإلعاقة 

مديري مدارس مدينة معان حول دمج األطفال ذوي اإلعاقة مع  اتجاھاتفي مدارسھا، وتباين 
  .نھم العاديينأقرا

  
  محددات الدراسة

  :تحددت الدارسة بالمحددات التالية

اقتصارھا على مديري المدارس التابعة لمديرية تربية وتعليم معان المتوافر فيھا غرف  -
  .للمصادر

 .مدى صدق األدوات التي تم استخدامھا وثباتھا ومدى مناسبتھا لعينة الدراسة -

مديرية تربية وتعليم معان التي استھدفتھم مدى صدق وموضوعية مديري المدارس في  -
  .الدراسة

  
 الطريقة واإلجراءات

  مجتمع الدراسة

المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم مدينة مديري يتكون مجتمع الدراسة من جميع 
  .م٢٠١٠/٢٠١١للعام الدراسي ) ١٧(معان والمتوافر فيھا غرف مصادر للتعلم والبالغ عددھم 
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  عينة الدراسة
المدارس الحكومية التابعة لمديرية تربية وتعليم مدينة مديري تتكون عينة الدراسة من جميع 

م، ٢٠١٠/٢٠١١للعام الدراسي ) ١٥(معان والمتوافر فيھا غرف مصادر للتعلم والبالغ عددھم 
الدراسة يوضح عينة الدراسة حسب متغيرات ) ١(والجدول رقم . حيث تم اختيارھم بطريقة قصدية

خبرة مدير المدرسة، والدرجة العلمية لمدير المدرسة، وتخصص المدير في مرحلة البكالوريوس، (
  ).ومستوى المدرسة

  .توزع العينة حسب متغيرات الدراسة): ١(جدول 

 النسبة المئوية التكرار مستوى المتغير المتغير
 ٣٣٫٣ ٥ سنوات ٦أقل من  مدير المدرسة خبرة

 ٢٦٫٧ ٤ سنوات ٩ – ٦من 
 ٤٠٫٠ ٦ سنوات ٩أكثر من 
 ١٠٠٫٠ ١٥ المجموع

لمدير  الدرجة العلمية
 المدرسة

 ٢٦٫٧ ٤ بكالوريوس
 ٤٦٫٧ ٧ دبلوم عالي بعد البكالوريوس

 ٢٦٫٧ ٤ ماجستير
 ١٠٠٫٠ ١٥ المجموع

في  تخصص المدير
 مرحلة البكالوريوس

 ٤٦٫٧ ٧ تربوي
 ٥٣٫٣ ٨ غير تربوي
 ١٠٠٫٠ ١٥ المجموع

 ٣٣٫٣ ٥ أساسي مستوى المدرسة
 ٦٦٫٧ ١٠ ثانوي

 ١٠٠٫٠ ١٥ المجموع
  

  أداة الدراسة

قام الباحث بتطوير أداة لقياس فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من وجھة 
  :حيث تم اتّبع الباحث الخطوات التالية. المدارس في مدينة معانمديري نظر 

المقاييس السابقة، مثل المقياس الذي طوره الغرايبة اإلطالع على األدب التربوي، و −
  ).٢٠٠٧(والفريحات ) ٢٠٠٨(

المدارس في مديري إجراء دراسة استطالعية، تضمنت أسئلة مفتوحة موجھة إلى عدد من  −
  .مدينة معان تتعلق بخدمات غرف المصادر
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لغ عددھم استطالع آراء عدد من االختصاصين، والعاملين في مجاالت التربية الخاصة، ب −
  .، بھدف جمع البيانات حول خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج)١٢(

المدارس واالختصاصين العاملين في مديري تحليل نتائج الدراسات االستطالعية آلراء  −
  .  مجاالت التربية الخاصة

ن تم القيام بصياغة فقرات أداة الدراسة بعد تحليله لنتائج الدراسات االستطالعية، ليكو −
  .فقرة) ٢٥(الصورة األولية ألداة الدراسة التي تكونت من 

الخماسي لتمثل ) ليكرت(تم تحديد بدائل اإلجابة لألداء على أداة الدراسة وذلك وفق مقياس  −
  ).١(، والدرجة الدنيا )٥(بذلك الدرجة القصوى لألداء على أداة الدراسة بالرقم 

للتحقق من سالمة أداة الدراسة من الناحية تم عرض أداة الدراسة على عدد من المحكمين،  −
  .اللغوية، ومدى انتماء الفقرات لھدف الدراسة الرئيس

تم القيام بإجراء التعديالت الطفيفة التي أشار لھا المحكمون والتي تمثلت بإعادة النظر  −
  .بالصياغات اللغوية لبعض الفقرات

  . ينة الدراسة، وإيضاح الھدف منھاتم القيام بزيارات ميدانية لتوزيع أداة الدراسة على ع −

  .تم جمع أدوات الدراسة بعد إعطاء الوقت الكافي لإلجابة عليھا −

  .   تم معالجة البيانات المتحصلة من أدوات الدراسة إحصائيا وتحليل نتائجھا −
  

  صدق األداة
من األخصائيين ) ١٥(تم التأكد من صدق األداة بعرضھا على عدد من المحكمين بلغ عددھم 

أعضاء ھيئة التدريس في أقسام التربية الخاصة في الجامعة األردنية، وجامعة الحسين بن طالل، 
العاملين في ميدان التربية الخاصة، للتحقق من الصياغة اللغوية، ومدى االختصاصيين فضالً عن 

حذف سبع انسجامھا وھدف الدراسة، حيث تم بعد تحكيم أداة الدراسة المشار إليھا ومالءمة الفقرات 
الذي اتفق عليھا غالبية المحكمين بعدم مالءمتھا ألغراض الدراسة،  فقرات من أداة الدراسة

فقرة، لتصبح ) ٣٢(كانت األداة بصورتھا األولية مكونة من  وصعوبة القدرة على قياسھا، وقد
مقياس فقرة، ھذا ويمكن االستدالل على صدق ال) ٢٥(أداة الدراسة بصورتھا النھائية مكونة من 

 .أيضاً من طريقة بنائه
  

  ثبات األداة

) كرونباخ(الستخراج دالالت ثبات األداة، فقد تم حساب معامل الثبات عن طريق معادلة 
  .وھي قيمة مرتفعة ومقبولة ألغراض الدراسة) ٠٫٩٠(وقد بلغت قيمته 
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  إجراءات الدراسة
  :اتبع الباحث خالل تطبيق دراسته اإلجراءات التالية

  .طار النظري والدراسات السابقةإعداد اإل −

إعداد أداة الدراسة بعد الرجوع إلى األدب النظري، واالستئناس برأي أصحاب االختصاص،  −
  .وذوي العالقة

تطبيق الدراسة على العينة بعد أخذ الموافقة منھم، وذلك عن طريق زيارة المديرين في  −
  .ا والغاية منھامدارسھم، واإلشراف على تطبيق الدراسة بعد إيضاح أھميتھ

تم إدخال استجابات مديري المدارس على أداة الدراسة، وتحليل النتائج باستخدام البرنامج  −
 .والوصول إلى النتائج ومناقشتھا  SPSSاإلحصائي

  
  منھجية الدراسة والمعالجة اإلحصائية 

ر الدراسة الحالية ھي دراسة وصفية، ھدفت إلى التعرف على فاعلية خدمات غرف المصاد
المدارس في مدينة معان، ولإلجابة على أسئلة مديري كإحدى بدائل الدمج من وجھة نظر 

  :الدراسة، فقد استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية

استخدم الباحث لإلجابة عن السؤال األول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  .١
  .لألداء على فقرات أداة الدراسة

لمعرفة فاعلية خدمات ) كروسكال والس(احث لإلجابة عن السؤال الثاني اختبار استخدم الب .٢
  . غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج بحسب متغير خبرة مدير المدرسة

لمعرفة فاعلية خدمات ) كروسكال والس(استخدم الباحث لإلجابة عن السؤال الثالث اختبار  .٣
  .درجة العلمية لمدير المدرسةغرف المصادر كإحدى بدائل الدمج بحسب متغير ال

لمعرفة فاعلية خدمات غرف ) مان وتني(استخدم الباحث لإلجابة عن السؤال الرابع  اختبار  .٤
  .المصادر كإحدى بدائل الدمج بحسب متغير تخصص المدير في مرحلة البكالوريوس

ت غرف لمعرفة فاعلية خدما) مان وتني(استخدم الباحث لإلجابة عن السؤال الرابع اختبار  .٥
  .المصادر كإحدى بدائل الدمج بحسب متغير مستوى المدرسة

وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه االختبارات من االختبارات الالمعلمية التي يتم استخدامھا في 
  .حال صغر حجم العينة، للتحرر من االفتراضات الخاصة بتحليل التباين األحادي
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  نتائج الدراسة ومناقشتھا
ج التي أسفرت عنھا دراسة فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل للوقوف على النتائ
المدارس في مدينة معان، يمكن عرضھا على النحو التالي، وبما مديري الدمج من وجھة نظر 
  :يتوافق وأسئلة الدراسة

  متعلقة بالسؤال األولالنتائج ال: أوال

المدارس  مديريجھة نظر ما مدى فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من و
  في مدينة معان؟

لإلجابة على ھذا السؤال، فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
لمعرفة فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من وجھة نظر مديري المدارس في 

حرافات المعيارية لألداء على المتوسطات الحسابية، واالن) ٢(مدينة معان، ويوضح الجدول رقم 
  .فقرات األداة

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األداة): ٢(جدول 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحرافات 
 المعيارية

 ٠٫٩٠ ٤٫٣٣.للدرس ويعزز استجاباتھم طلبةيشوق معلم غرفة المصادر ال ١
ولياته مراعيا أخالقيات يلتزم معلم غرفة المصادر بمسؤ ٢

 .المھنة
٠٫٨٦ ٤٫٢٠ 

يوفر معلم غرفة المصادر بيئة تعليمية صفية مريحة ومناسبة  ٣
  .أثناء التدريس

١٫١٢ ٤٫١٣ 

يضبط معلم غرفة المصادر النظام الصفي ويحافظ عليه  ٤
 .بفاعلية

٠٫٨٣ ٤٫١٣ 

يوفر معلم غرفة المصادر المواد والوسائل التعليمية ويعمل  ٥
 .تطويرھا واستخدامھا بفاعلية على

١٫٠٣ ٤٫٠٧ 

يبدي معلم غرفة المصادر حماسا ورغبة أكيدة في التعامل   ٦
 .مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم ويعمل على تقبله

٠٫٨٤ ٤٫٠٠ 

يُعد معلم غرفة المصادر لكل طالب ملفاَ خاصاَ فيه يتضمن  ٧
 .انجازاته في غرفة المصادر

١٫٠٠ ٤٫٠٠ 

 ٠٫٩٢ ٤٫٠٠ م غرفة المصادر مستوى األداء الحالي للطلبةيراعي معل. ٨
يركز معلم غرفة المصادر على الجانبين العملي والتطبيقي . ٩

في عرض الموضوعات من  لموضوعات الدرس، فيتدرج
  .السھل إلى الصعب

٠٫٨٤ ٤٫٠٠ 
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحرافات 
 المعيارية

يقوم معلم غرفة المصادر في تقييم وتشخيص الطلبة ذوي  ١٠
   .ويحرص على مشاركة المعلم العادي التعليمية الصعوبات

٠٫٨٨ ٣٫٩٣ 

 ٠٫٨٨ ٣٫٩٣ يراعي معلم غرفة المصادر الفروق الفردية بين الطلبة. ١١
يستخدم معلم غرفة المصادر لغة سليمة ومناسبة لمستوى  . ١٢

  .امه مھارات االتصال غير اللفظيالطلبة فضال عن استخد
٠٫٨٨ ٣٫٩٣ 

يتخذ معلم غرفة المصادر القرار المناسب حول األمور  ١٣
 .    المتعلقة بالطلبة ذوي صعوبات التعلم

٠٫٨٦ ٣٫٨٠ 

يعمل معلم غرفة المصادر على صياغة األھداف التربوية  ١٤
على شكل أھداف سلوكية قابلة للقياس ويعمل على تنفيذھا 

 .مھاوتقيي

١٫٠١ ٣٫٨٠ 

ينمي معلم غرفة المصادر ويطور قدراته ومھاراته في ميدان  ١٥
بالمشاركة في الندوات، والبرامج التدريبية، وتبادل  تخصصه

 .الزيارات، واالطالع على كل ما ھو جديد

١٫٥٩ ٣٫٧٣ 

يعد معلم غرفة المصادر خطة سنوية وفصلية موضوعية  ١٦
مع الحاجات الفردية لكل طالب وواقعية قابلة للتنفيذ تتناسب 

 .في غرفة المصادر

١٫١٦ ٣٫٧٣ 

يلم معلم غرفة المصادر بالحاجات الجسدية والنفسية للطلبة  ١٧
 .ذوي الصعوبات التعليمية

٠٫٦١ ٣٫٦٧ 

يضع معلم غرفة المصادر برنامج تعديل سلوك لكل طالب  ١٨
 .في غرفة المصادر

١٫١٢ ٣٫٦٠ 

سجالً تراكمياً  للمالحظات  يستخدم معلم غرفة المصادر ١٩
 .اليومية عن أداء الطلبة

٠٫٩٩ ٣٫٥٣ 

يتابع معلم غرفة المصادر أداء الطلبة في صفوفھم العادية  ٢٠
 .ويدعم نشاطاتھم مع أقرانھم  ويشجعھم عليھا

١٫١٠ ٣٫٢٧ 

يتعاون معلم غرفة المصادر مع الزمالء واإلداريين  ٢١
ت فعالة معھم لمصلحة والتربويين واألخصائيين ويقيم عالقا

 .الطفل

٠٫٨٦ ٣٫٢٠ 

يحرص معلم غرفة المصادر على مشاركة معلمي الطفل  ٢٢
 .اآلخرين واألھل في وضع الخطة التربوية الفردية

٠٫٩٨ ٢٫٦٠ 

يحاول معلم غرفة المصادر تطوير عالقات مھنية جيدة مع  ٢٣
 .األسرة، و يتقبل المالحظات التي يبديھا أھل الطفل

١٫١٢ ٢٫٦٠ 
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحرافات 
 المعيارية

يقابل معلم غرفة المصادر أولياء األمور بشكل منتظم،  ٢٤
لتوجيھھم وإرشادھم، ويستخدم اللغة المناسبة في تفاعله مع 

 .األسرة

١٫١٨ ٢٫٥٣ 

ل، يطلع معلم غرفة المصادر األھل على خطة العمل مع الطف ٢٥
ويحرص على مشاركتھم في صياغتھا، وتنفيذھا، ويوضح 

 .لألھل التغيرات المختلفة التي حدثت للطفل

٠٫٩٩ ٢٫١٣ 

 ٠٫٧٣ ٣٫٧٩ المجموع

فاعلية خدمات غرف المصادر قد لأن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ) ٢(يبين الجدول رقم 
في غرف المصادر كإحدى بدائل وھذا يعني أن مستوى فاعلية الخدمات المقدمة ) ٣٫٧٩(بلغ 

وتتفق نتائج ھذه . الدمج مرتفعة من وجھة نظر مديري المدارس المتوافر التي استھدفتھم الدراسة
، حيث جاء مستوى فاعلية الخدمات التربوية التي تقدمھا )٢٠٠٨(الدراسة مع دراسة الغرايبة 

  .غرف المصادر ضمن مستوى مرتفع من الفاعلية

ھم خدمات غرف المصادر من وجھة نظر مديري المدارس حيث جاءت كما بين الجدول أ
" للدرس، ويعزز استجاباتھم طلبةيشّوق معلم غرفة المصادر ال"في المرتبة األولى الفقرة 

يلتزم معلم غرفة المصادر بمسؤولياته مراعيا "تليھا الفقرة ) ٤٫٣٣(بمتوسط حسابي بلغ 
يوفر معلم غرفة المصادر بيئة تعليمية "ثم فقرة ) ٤٫٢٠(بمتوسط حسابي بلغ " أخالقيات المھنة

يطلع "، في حين جاءت الفقرة )٤٫١٣(بمتوسط حسابي بلغ " صفية مريحة ومناسبة أثناء التدريس
معلم غرفة المصادر األھل على خطة العمل مع الطفل ويحرص على مشاركتھم في صياغتھا 

في أدنى الخدمات المقدمة في " ثت للطفلوتنفيذھا، ويوضح لألھل التغيرات المختلفة التي حد
، تليھا )٢٫١٣(غرف المصادر من وجھة نظر مديري المدارس حيث بلغ متوسطھا الحسابي 

يقابل معلم غرفة المصادر أولياء األمور بشكل منتظم، لتوجيھھم، وإرشادھم، ويستخدم "الفقرة 
يحاول معلم غرفة "، ثم الفقرة )٢٫٥٣(بمتوسط حسابي بلغ " اللغة المناسبة في تفاعله مع األسرة

" المصادر تطوير عالقات مھنية جيدة مع األسرة ويتقبل المالحظات التي يبديھا أھل الطفل
ويعزو الباحث ھذه النتيجة إلى أن تشويق معلم غرفة المصادر ). ٢٫٦٠(بمتوسط حسابي بلغ 

فضالً عن االلتزام للدرس وتعزيز استجاباتھم، ھي أساس عمل معلم غرف المصادر،  طلبةال
بأخالقيات المھنة كمعلم تربوي بالدرجة األولى ومعلم تربية خاصة على وجه الخصوص، والتي 
أھمھا توفير البيئة التعليمية الصفية المريحة والمناسبة أثناء التدريس، لذا فمن الطبيعي أن تأتي 

  .ھذه الخدمات في أولى خدمات غرف المصادر

صادر األھل على خطة العمل التي يجريھا مع الطفل وحرصه على معلم غرفة الم إطالعأما 
مشاركتھم في صياغة تلك الخطط، وتنفيذھا، وتوضيح التغيرات المختلفة التي حدثت للطفل 
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وإجراء المقابالت األسرية بشكل منتظم، وتطوير عالقات مھنية جيدة مع األسرة، فقد جاءت في 
مديري المدارس، ويعزو الباحث ھذه النتيجة إلى أدنى خدمات غرف المصادر من وجھة نظر 

ضعف العالقات المھنية التي تربط أولياء األمور باإلدارات المدرسية في أغلبھا، حيث تقتصر 
زيارات أولياء األمور إلى المدارس على الدعوات الموجه من قبل اإلدارات المدرسية في حال 

داخل المدرسة، ففي الغالب ال يتردد أولياء  حدوث نوع من المشاكل السلوكية من قِبل الطلبة
األمور على المدارس، وال يحرصون على متابعة أبنائھم على مقاعد الدراسة ومستوى تقدمھم 

  . خاصة في المناطق النائية

 ً   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

ديري ھل تختلف فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج باختالف خبرة م
  المدارس من وجھة نظر مديري المدارس في مدينة معان؟

 Kruskal-Wallis(ولإلجابة على ھذا السؤال، فقد تم استخدام اختبار كروسكال والس 
Test ( لمعرفة فاعلية غرف المصادر بحسب متغير الخبرة نظراً لصغر حجم العينة، فقد تم

ين األحادي كما في راضات الخاصة بتحليل التبااستخدام االختبارات الالمعلمية، للتحرر من االفت
  ). ٣( الجدول رقم

  .بحسب متغير الخبرة) كروسكال والس(اختبار ): ٣(جدول 

  متوسط العدد الخبرة
 الرتب للفئة

Chi-
Square 

درجة 
)df( الحرية

مستوى 
 الداللة

 ١٠٫٠٠ ٥ سنوات ٦أقل من 

 ٤٫٧٥ ٤ سنوات ٩ – ٦من  ٠٫٢٠٣ ٢ ٣٫١٨٧٥
 ٨٫٥٠ ٦ سنوات ٩ن أكثر م

  ١٥ المجموع

بين مستويات ) ٠٫٠٥= α(يبين الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بدائل الدمج من كإحدى الخبرة الثالث لمديري المدارس على فاعلية خدمات غرف المصادر 

بدائل كإحدى ر وجھة نظر مديري المدارس في مدينة معان، وھذا يعني أن خدمات غرف المصاد
ويعزو الباحث ھذه . الدمج ال تختلف باختالف مستويات الخبرة لمديري المدارس في مدينة معان

النتيجة إلى صغر حجم العينة، باإلضافة إلى أن السياسة التربوية المتبعة في غرف المصادر 
ف الخدمات واحدة وثابتة ومعلنة، من حيث المناھج واألساليب وطبيعة األنشطة، حيث ال تختل

أھمية  باختالف خبرة مديري المدارس، فخبرة مديري المدارس عامل ثانوي على الرغم مـن
الدور اإلداري والتربوي الذي يلعبه مديرو المدارس، وإذا كان ھناك تأثير محتمل في واقع 

 وتتفق.الخدمات يعزى لمتغير خبرة المديرين، فقد يحتاج إلى عينة كبيرة، لتوضح ذلك التأثير
، ودراسة القريوتي والغزو )٢٠٠١(نتائج ھذه الدراسة مع نتائج كل من دراستي الخزاعي 

  .التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة) ٢٠٠٤(والحميدي 
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثا

 الدرجة العلمية لمديريھل تختلف فاعلية غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج باختالف 
  المدارس في مدينة معان؟  مديريالمدارس من وجھة نظر 

ولمعرفة فاعلية غرف المصادر بحسب متغير الدرجة العلمية لمديري المدارس، فقد تم 
  ).٤(وذلك لصغر حجم العينة كما في الجدول رقم ) كروسكال والس(اختبار  استخدام

  .سب متغير الدرجة العلمية لمديري المدارسبح) كروسكال والس(اختبار ): ٤(جدول 

  متوسط  العدد الدرجة
 الرتب للفئة

Chi-
Square 

 درجة الحرية
 ) df ( 

مستوى 
 الداللة

 ٣٫٢٥ ٤ بكالوريوس

٠٫٠٤٠ ٢ ٦٫٤٥٤
دبلوم عالي بعد 
 ١٠٫٢٩ ٧ البكالوريوس

 ٨٫٧٥ ٤ ماجستير
  ١٥ المجموع

بين مستويات الدرجات ) ٠٫٠٥= α(داللة إحصائية  يبين الجدول السابق وجود فروق ذات
العلمية الثالث لمديري المدارس على فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من 
وجھة نظر مدراء المدارس في مدينة معان، بمعنى أن خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل 

ويعزو الباحث ھذه النتيجة إلى . ارسالدمج تختلف باختالف مستويات الدرجة العلمية لمديري المد
أن لمؤھل مديري المدارس ودرجاتھم العلمية دوراً في الحكم على فاعلية خدمات غرف 
المصادر، فمن يحمل درجة الماجستير أكثر قدرة من غيره على الحكم على فاعلية الخدمات 

واقع الخدمات على  واإلطالعالمقدمة في غرف المصادر بحكم التمرس العلمي األكاديمي، 
المناطة بغرف المصادر كإحدى بدائل الدمج، ال سيما ممن يحملون درجة الماجستير في أحد 
التخصصات التربوية، أو ممن يمتلكون خبرة عملية في ھذا الجانب، سواء بالممارسة العملية أو 

لى فاعلية بحال اإلشراف، في حين قد ال يمتلك من يحمل درجة البكالوريوس القدرة على الحكم ع
  .اإلطالعخدمات غرف المصادر وخاصة عندما ترافق عدم القدرة تلك قلة الخبرة أو 

 ً   النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا

ھل تختلف فاعلية غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج باختالف تخصص مديري المدارس في 
  ن؟ مرحلة البكالوريوس من وجھة نظر مديري المدارس في مدينة معا

ة  ي مرحل دارس ف ديري الم ر تخصص م رف المصادر بحسب متغي ة غ ة فاعلي ا لمعرف أم
ي  ان وتن ة )Mann-Whitney Test(البكالوريوس، فقد تم استخدام اختبار م ، لصغر حجم العين

  ).٥(كما في الجدول رقم 



 "...... فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من"ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٩٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بحسب متغير تخصص مديري المدارس في مرحلة ) مان وتني(اختبار ): ٥(جدول 
  .البكالوريوس

  متوسط العدد التخصص
 الرتب للفئة

Mann-
Whitney  قيمةZ  مستوى

 الداللة
 ٧٫٧١ ٧ تربوي

 ٨٫٢٥ ٨ غير تربوي ٠٫٨١٧ ٠٫٢٣١- ٢٦٫٠٠٠
  ١٥ المجموع

بين مستويات ) ٠٫٠٥= α(يبين الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
در كإحدى بدائل الدمج من وجھة تخصص مديري المدارس على فاعلية خدمات غرف المصا

ويعزو الباحث ھذه النتيجة إلى صغر حجم العينة التي . نظر مديري المدارس في مدينة معان
استھدفتھا الدراسة فمن الممكن لو كانت العينة أكبر مما ھي عليه أن تظھر ھناك فروقات تعود 

تخصصاتھم، كما قد يكون  إليھا، فضالً عن طبيعة أفراد عينة الدراسة، وتمكنھم العلمي من
لتخصص المديرين في مرحلة الدبلوم بعد البكالوريوس أو تخصصھم في درجة الماجستير تأثير 

  .عكسي في الحكم على فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج
  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: خامساً 

ختالف مستوى المدرسة من وجھة ھل تختلف فاعلية غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج با
  نظر مديري المدارس في مدينة معان؟ 

مان (اختبار  ولمعرفة فاعلية غرف المصادر بحسب متغير مستوى المدرسة، فقد تم استخدام
  ).٦(أيضاً، لصغر حجم العينة كما في الجدول رقم ) وتني

  .بحسب متغير مستوى المدرسة) مان وتني(اختبار ): ٦(جدول رقم 

  متوسط العدد ى المدرسةمستو
 الرتب للفئة

Mann-
Whitney  قيمةZ  مستوى

 الداللة
 ٦٫٨٠ ٥ أساسي

 ٨٫٦٠ ١٠ ثانوي ٠٫٤٦٢ ٠٫٧٣٥- ١٩٫٠٠٠
  ١٥ المجموع

بين مستويي ) ٠٫٠٥= α(يبين الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
ل الدمج من وجھة نظر مديري المدارس المدرسة على فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائ

في مدينة معان، بمعنى آخر أن خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج متشابھة في المدارس 
ويعزو الباحث ھذه النتيجة إلى أن خدمات غرف المصادر ھي . الثانوية واألساسية في مدينة معان

واء أكانت أساسية أو ثانوية، فطبيعة خدمات محددة وثابتة ال تختلف باختالف مستوى المدرسة، س
عمل معلم غرف المصادر والخدمات التي يقدمھا محددة وفق السياسة التربوية العامة، والتي 



 ١٦٩٧ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ھشام المكانين

 ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

أساسھا تقديم الخدمات التربوية والعالجية للطلبة الملتحقين بغرف المصادر، الذين ھم في الغالب 
  .من ذوي الصعوبات التعلمية

  
  التوصيات

  :ئج التي توصلت إليھا الدراسة يوصي الباحث بما يليفي ضوء النتا
االسترشاد بنتائج البحث في بناء اتجاھات أكثر إيجابية نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في  −

 .إطار المدارس العادية
ضرورة عقد دورات تدريبية لمديري المدارس بھدف تمكينھم من المعرفة النظرية والمعرفة  −

 .المصادر العملية بواقع خدمات غرف
تمكين مديرو المدارس من المشاركة الدائمة ببرامج غرف المصادر كلما سنحت الفرصة  −

 .لذلك
تطوير أساليب اإلدارات المدرسية، لتمكين التقويم الواقعي لخدمات غرف المصادر المتوافرة  −

 .في مدارسھم
تربية والتعليم، التوسع في استحداث المزيد من غرف المصادر في المدارس التابعة لوزارة ال −

  .لتقديم الخدمات العالجية والتربوية للطلبة ذوي الحاجات الخاصة
تبادل الخبرات والتجارب بين المدارس المختلفة المتوافر فيھا غرف مصادر لخدمة الطلبة  −

  .ذي اإلعاقة
توسيع قاعدة اإلشراف التربوي على برامج التربية الخاصة في المدارس المتوافر فيھا  −

  . ادرغرف المص
إجراء دراسات بحثية أخرى لتقييم خدمات غرف المصادر في محافظات أخرى شھدت  −

  .تجارب حديثة لدمج الطلبة  ذي اإلعاقة  في المدارس النظامية
إجراء دراسات بحثية أخرى لتقييم خدمات غرف المصادر في ضوء متغيرات أخرى كنوع  −

العاديين أو أولياء أمور الطلبة اإلعاقة وشدتھا أو من منظور أطراف أخرى كالمعلمين 
  .المدموجين

  
  واألجنبية المراجع العربية

  .١ط .تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في المدرسة العادية  .)٢٠٠٤( .جمال ،الخطيب −
 .األردن .عمان .دار وائل للنشر

التعرف على " .)١٩٨٨( .جالل ،وجرار .عبد العزيز ،والسرطاوي .زيدان ،السرطاوي −
المعلمين والمديرين في مدينة الرياض حول أنماط الخدمة التربوية المناسبة للمعوقين  آراء

 .الرياض .جامعة الملك سعود .كلية التربية .مركز البحوث التربوية". ودمجھم



 "...... فاعلية خدمات غرف المصادر كإحدى بدائل الدمج من"ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٩٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٧( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

آراء المدراء والمعلمين في المدارس " .)٢٠٠٢( .وائل ،ومسعود .عبد العزيز ،العبدالجبار −
 .جامعة الملك سعود .كلية التربية .مركز البحوث التربوية". جالعادية حول برنامج الدم

 .الرياض
فاعلية الخدمات التربوية التي يقدمھا معلم غرفة المصادر " ).٢٠٠٨( .أيمن ،الغرايبة −

. رسالة ماجستير غير منشورة". للطلبة ذوي الصعوبات التعلمية في محافظة عجلون
 .األردن .جامعة عمان العربية

خدمات غرف المصادر من وجھة نظر معلمي الصفوف ). "٢٠٠٧( .صالح ،الفريحات −
رسالة ماجستير ". العادية وأولياء أمور الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في محافظة جرش

 . األردن. الجامعة األردنية. غير منشورة
فاعلية فصول التربية " .)٢٠٠٤( .مؤيد ،والحميدي .عماد ،والغزو .إبراھيم ،القريوتي −

مجلة العلوم  ."صة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من وجھة نظر المعلمينالخا
 .جامعة قطر). ٦( .التربوية

فاعلية غرف المصادر كإحدى البدائل التربوية للطلبة ذوي ). "١٩٩٩. (داوود ،المعايطة −
 .السودان. جامعة إفريقيا العالمية. رسالة دكتوراه غير منشورة". االحتياجات الخاصة

قياس مفھوم الدمج وأھميته من منظور ذوي " .)٢٠٠٢( .كفاية ،والعليان .طالب ،باسع −
دراسة ". أولياء أمور الطالب .فنيون .تربويون .قياديون: العالقة بالطالب المعاق

 .الكويت .المؤتمر األول إلدارة مدارس التربية .استطالعية
لتربوية في غرف المصادر للطلبة واقع الخدمات ا" .)٢٠٠٧( .محمد ،واإلمام .أحمد ،عواد −

المؤتمر السنوي الرابع عشر ". ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة األساسية في األردن
 .٢٠٠٧ديسمبر  ٩-٨ .مصر .لإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس

دار النشر   .الفلسفة والمنھج: دمج ذوي االحتياجات الخاصة .)٢٠٠٩( .فتحي ،الزيات −
 . مصر .القاھرة .للجامعات
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