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ذوي صعوبات الّتعلم عن مستوى الخدمات الرتبوية األطفال  أولياء أمور مدى رضا
  غرف املصادر ضمن برنامج الدمج في األردن  ألبنائهم فياملقدمة 

  والعوامل املؤثرة في مدى الرضا
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تعــرف مــدى رضــا أوليــاء أمــور األطفــال ذوي    إلــى ةهــذه الدراســ هــدفت :ملخــص
صعوبات الّتعلم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم في غرف المصادر في المدارس 

ولـي أمـر،   ) 153(تكونت عينة الدراسة مـن  . في األردنالعادية ضمن برامج الدمج 
 أنأظهـرت النتـائج   . فقـرة موزعـة علـى سـتة مجـاالت      43وتكونت أداة الدراسة مـن  

. على الدرجـة الكليـة، وعلـى بـاقي المجـاالت      مدى رضا أولياء األمور كان متوسطًا
أكثــر الخــدمات التــي نالــت رضــا أوليــاء األمــور تتمثــل فــي     أنوقــد أظهــرت النتــائج  

الســلوكية، فــي حــين كانــت أقــل الخــدمات نــيًال لرضــا أوليــاء     االجتماعيــةالخــدمات 
ــدمج    ذلك، أظهــرت نتــائج تحليــل االنحــدار   وكــ. األمــور تتمثــل فــي كفايــات فريــق ال

لألسـرة،   االقتصـادي جنس ولـي األمـر، ومسـتواه الّتعليمـي، والمسـتوى       أنالمتعدد 
وعـدد أفــراد األســرة، ونــوع المدرســة اعتبـرت متنبئــات دالــة إحصــائيا فــي مســتوى     

وعــدد  ،ومســتوى الصــف ،الرضــا لــدى أوليــاء األمــور، فــي حــين أن جــنس الطالــب   
لــم تكــن متنبئــات دالــة  ) برنــامج الــدمج(طفــل فــي غرفــة المصــادر  ســنوات التحــاق ال

وبناء على هذه النتائج تم التوصـل إلـى مجموعـة مـن التوصـيات النظريـة       . إحصائيا
   .والعملية

صعوبات الّتعلم، رضا أوليـاء األمـور، الخـدمات     واألطفال ذو: الكلمات المفتاحية(
  ).التربوية، غرف المصادر، الدمج

  
تطـــوير عمليــة الـــّتعلم   درك األردن أهميــة تيجـــة إلن :لمقدمــة ا
وتحسين النواحي االجتماعية لـدى األطفـال ذوي صـعوبات    ، والّتعليم

الــّتعلم، فقــد شــهد األردن فــي العقــود الماضــية تطــورًا ملحوظــًا علــى  
ــال    ــة لهــؤالء األطف ــه    ،مســتوى تقــديم الخــدمات النوعي فــي ضــوء تبني

ــدمج عقــب مــؤتمر التطــوير الت    ــذي كــان  )1987(ربــوي فلســفة ال ، ال
فقــد اهتمــت . بمثابــة مراجعــة شــاملة للعمليــة التربويــة بأبعادهــا كافــة  

وزارة التربيــة والّتعلــيم بتطبيــق بــرامج الــدمج مــن خــالل نشــر غــرف    
المصادر لصعوبات الّتعلم في مدارس الّتعليم العام ليبلغ عددها قرابة 

وزارة (لّتعلـيم  غرفة، موزعـة علـى مختلـف مـديريات التربيـة وا     ) 826(
إضافة إلـى تـوفير الكـوادر المؤهلـة للعمـل      ). 2015التربية والّتعليم، 

كمــا حرصــت الــوزارة علــى تطــوير  . مــع الطلبــة ذوي صــعوبات الــّتعلم
غـرف المصــادر مـن حيــث نوعيـة الخــدمات الّتعليميـة والعالجيــة، بمــا      

ــتالءم و وزارة التربيـــة  (التقـــدم المعرفـــي والتكنولـــوجي فـــي األردن     يـ
ولم تغفل هذه النقلة في سياسـات وفلسـفة تربيـة    ). 2015الّتعليم، و

ــّتعلم وتعلــيم ذوي صــعوبات  ــه األ ال ــة  الــدور الــذي تلعب ســرة فــي تنمي
ّكدت على العمل المشترك بين المدرسة واألسـرة  أ، بل ابنائهأقدرات 

  .)2007 العتيبي،(
_________________________  
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Satisfaction 
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Abstract: This study aimed to examine parent satisfaction about the 
effectiveness of educational services in the resource room provided to 
students with learning disabilities (LD) at primary stage in Jordan. 
The sample consisted of (153) parents of students with LD attending 
the resource rooms. The questionnaire consisted of (43) items divided 
into six domains. Moreover, interviews with 15 parents were 
conducted. The results indicated that parents expressed moderate 
satisfaction with the educational services on the overall questionnaire 
and on all domains. The results also revealed that the most of services 
have parents satisfaction represented in social and behavior services, 
while the least services parents satisficed represented in inclusion 
team. Moreover, the results of multiple regression analysis indicated 
that the gender of parents, educational level, economic level of the 
family, the number of family members, and school type considered 
statistically significant predictor of the level of parents satisfaction. In 
the light of the results, the researcher addressed some 
recommendations.  
(Keywords: Children with learning disabilities, Parents' satisfaction, 
Educational services, Resource rooms, Mainstreaming). 

  
  

قرار التوسع في إأن تم س بها منذ أومع مرور حقبة زمنية ال ب
تنفذ التي لعديد من ممارسات الدمج ا تفقد ظهربرامج الدمج، 

غرف فر امن خالل تو ،لألطفال ذوي صعوبات الّتعلم ردنفعليا في األ
دلة علمية كافية أالمصادر في مدارس الّتعليم العام، ولكن ال تتوافر 

مثل هذه البرامج، خاصة من وجهة نظر متلقي  حول مدى فعالية
 ُتعد وهم أولياء أمور هؤالء األطفال، فمثل هذه الدراسات ،الخدمة
بما أن و). 2012؛ بعيرات وزريقات، 2012 الخصاونة،(قليلة 

شركاء  ويعدون ،طفالهمأفي حياة  حرجًا ًاأولياء األمور يلعبون دور
نه من الضروري دراسة وتقييم في إعداد وتنفيذ البرامج التربوية، فإ

مدى  إلى، والتعرف همفعالية برامج الدمج هذه من وجهة نظر
 ؛مقدمة ألبنائهم ضمن برامج الدمجرضاهم عن مستوى الخدمات ال

وذلك بهدف سد الثغرة بين النواحي النظرية في الدمج والممارسات 
أولياء  وبالتالي، فإن قياس رضا. الفعلية المطبقة في مدارس الدمج

ثر كبير في التوجهات الّتعليمية المستقبلية أاألمور قد يكون له 
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 لألطفال ذوي صعوبات الّتعلم، وفهم مزايا وعوائق الدمج
(Garrick-Duhaney  & Salend, 2000) .  

حساس والرغبة في دراسة مستوى الخدمات وقد برز اإل
ة المصادر التربوية التي تقدم للطلبة ذوي صعوبات الّتعلم في غرف

من وجهة نظر أولياء أمورهم،  ،في المدارس، ضمن برنامج الدمج
بين أولياء األمور ومعّلمي  العالقةومن خالل مالحظة الباحثة أيضا 

ومعّلمي الصف العادي، ونتيجة لتزايد ظاهرة  ،غرفة المصادر
بغية  ؛صبحت مشكلة ملحة تحتاج للدراسةأصعوبات الّتعلم التي 

). 2013 الخصاونة،(لعملية الّتعليمية لهؤالء الطلبة ضمان نجاح ا
هذه الدراسة مكملة للدراسات السابقة في رفد تت أومن هنا فقد 

وتعميق دراسة فعالية الخدمات التربوية المقدمة لألطفال ذوي 
صعوبات الّتعلم ضمن برامج الدمج، األمر الذي يدعم الدراسة 

  . من الدراسات في المستقبل رضية خصبة لغيرهاأويجعلها  ،الحالية

عن برامج تدافع التشريعات والقوانين والدراسات دأبت  وقد
 ّكدت العديد منأالدمج باعتبارها أفضل الممارسات، حيث 

الدراسات أن برامج الدمج تقدم العديد من الفوائد لألطفال ذوي 
 ,Stahmer) الّتعليم لجميع الطلبة في الصفإتاحة و ،الّتعلم صعوبات

.Carter, Baker, & Miwa, 2003)   خرى أدراسات أظهرت وقد
داء مدرسيًا متفوقًا في أطلبة ذوي صعوبات الّتعلم يحققون أن ال

 ,Cara, 2014; Gasteiger-Klicpera, Klicpera) نظم الدمج
Gebhardt, & Schwab, 2012) ،االجتماعية المهارات ويطورون، 

، والنمو اللغوي والمعرفي ذاتوتقدير ال ،والتفاعل االجتماعي
 & Cara, 2014; Graham et al., 2014; Grove)والحركي

Fisher, 1999) . مج تسهم في تكيف األطفال ذوي فبيئةالد
 ،صعوبات الّتعلم، وفي زيادة التقبل االجتماعي، وتكوين الصداقات

أكثر قدرة على الّتعلم  وجعهلمن مفهوم الذات وتقدير الذات، يوتحس
  ). Gasteiger- Klicpera et al., 2012(تفاعل وال

جميع الطلبة ذوي صعوبات الّتعلم من برامج  ال يستفيدولكن 
الدمج، فبعض الدراسات التي تناولت موضوع النمو االجتماعي 
واألكاديمي لدى هؤالء الطلبة ضمن برامج الدمج أظهرت نتائج 

دت أن هناك ّكأو .)Gasteiger-Klicpera et al., 2012(مختلطة 
يجابية ثار اإلنجاح الدمج وتحقيقه لآلمجموعة من العوامل تؤثر في 

العديد من  تأشار ،فعلى سبيل المثال. المرجوة على الطفل وأسرته
يجابية نحو هات أولياء األمور والمعّلمين اإلالدراسات إلى أن اتجا

 ,.Gasteiger-Klicpera et al, 2012; Graham et alالدمج 
يمان بحقوق األطفال ذوي صعوبات الّتعلم في الّتعليم واإل ،)(2014

في المدرسة العادية، إضافة إلى الرضا عن ممارسات الدمج بين 
 عدتالجهات المشاركة في تعليم الطالب ذي صعوبات الّتعلم، 

 ,Dimitrios)القاعدة األساسية المؤثرة في نجاح عملية الدمج 
Georgia, Eleni, & Asterios, 2008) . مجويعتمد نجاح الد

واالهتمام بتنمية البعد االجتماعي أيضا على مهارات العاملين، 
مثل االهتمام بتحسين التحصيل المدرسي،  ،والشخصي للطفل

 & Johnsen) كفريق، واشتراك األهلالعمل التعاوني  إضافة إلى

Bele, 2012) .فوف، وتوافر المعداتالخدمات ، ووكذلك حجم الص
تكييف الالزم على جراء الإ، و)Dimitrios et al., 2008(لداعمة ا

البرامج التربوية والبيئة الصفية ليتالءم مع قدرات مختلف الطلبة، كل 
 ,Johnsen & Bele) ذلك يعد عوامل مؤثرة في فعالية الدمج

2012).   

مما سبق نجد أّنه لضمان نجاح برامج الدمج وتحقيقها 
جراء تكييفات على نطاق واسع إهناك حاجة إلى  هداف المرجوة،األ

 & Johnsen)ومكثف في المدارس يتطلب تعاون أولياء األمور
Bele, 2012)جراء تقييم مستمر لواقع هذه البرامج، والتعرف إ، و

فالتقييم من أكثر مجاالت التربية الخاصة أهميّة . العوامل المؤثرة إلى
(Isakssson, Lindqvist, & Bergstrom, 2010) التي تحدث من ،
وتظهر األبحاث . خالل الخبرة المعايشة، ضمن السياق المستهدف

لّتعليم العام جهزت لبيئة الدمج، فإن اأّنه بالرغم من أن مدارس 
الممارسات تشير إلى مجموعة من الصعوبات التي تواجه عملية 

تحتاج و، )Bourke & Mentis, 2011( الدمج في المدارس
فإن هناك حاجة  ،ومن هنا. إليهاإلى تحديدها والتعرف المدارس 

وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تطوير ضمن  ،لتقييم برامج الدمج
هذه البرامج، وذلك لفائدة جميع الطلبة، ومن ضمنهم ذوو صعوبات 
الّتعلم، من وجهة نظر األفراد متلقي الخدمات، وهم أولياء أمور 

ر جوهري في التحرك نحو الدمج، م دوهؤالء الطلبة الذين كان له
 ,.Graham et al)عمة للدمجاصدار التشريعات والقوانين الدإو

 وتلعب دورًا ،المؤسسات تأثيرا في الفرد فاألسرة من أكثر. (2014
ومنهم ذوو صعوبات الّتعلم،  ،في بناء قدرات األطفال عموما ساسيًاأ

). 2012خصاونة، (م وزيادة دافعيتهم للتعل ،وتدعم ثقتهم بأنفسهم
األسرة، دورها الهام في إعداد  لمشاركةويؤكد إقرار القوانين 

 ,.Graham et al)وتقييم برامج الدمج لألطفال ذوي الصعوبات 
مدى رضا أولياء األمور عن  إلىوبالتالي فإن التعرف . (2014

علم باعتبارهم مستوى الخدمات المقدمة ألطفالهم ذوي صعوبات الّت
في تقديم الخدمات، يسهم بدرجة كبيرة في تقديم  ينساسيأ شركاء

 الخصاونة،(خدمات ذات نوعية عالية لهؤالء األطفال وأسرهم 
2012 .(  

مدى رضا أولياء األمور عن ويبدو مهمًا اآلن أن نتساءل عن 
مستوى خدمات الدمج ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم في مدارس 

جابة عن هذا د من الدراسات اإلوقد حاولت العدي .الّتعليم العام
التساؤل من خالل محاولة تحليل خبرات أولياء األمور ورضاهم عن 

وقد كانت نتائج هذه الدراسات  ).ElZein, 2009(خبرات الدمج 
 ،مختلطة، فعلى سبيل المثال، أظهر آباء األطفال ذوي اإلعاقات

 صعوبات الّتعلم رضا عن برامج الدمج والخدمات وومنهم ذو
طفالهم جراء أألطفال، والفوائد التي تعود على المقدمة لهؤالء ا

 & ,Bartlett & Dean, 1998; Bennett, DeLuca)عملية الدمج 
Bruns 1997; Leyser & Kirk, 2007; Parsons, Lewis, 
Davison, Ellins & Robertson, 2009; Seery, Davis, & 

Johnson, 2000)(مأ ،لبسيطة، سواء من ذوي الصعوبات ا 
 ;Bennett, et al., 1997; Leyser & Kirk, 2007)المتوسطة
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Seery et al., 2000)، من ذوي الصعوبات الشديدة مأ 
(Gasteiger-Klicpera et al., 2012) وفي مختلف المراحل ،

 & ,Gallagher, Floyd, Stafford., Taber, Brozovicالدراسية 
.Alberto, 2000; Hanline & Halvorsen, 1989)   

وقد أظهرت الدراسات أيضا أن أولياء أمور األطفال ذوي 
 يجابيةإصعوبات الّتعلم ينظرون لخبراتهم بالدمج بأنها 

(Gasteiger-Klicpera et al., 2012; Leyser & Kirk, 2007; 
O’Connor, McConker & Hartop, 2005)،  ظهار إإضافة إلى
دمة ألبنائهم ذوي مدى رضا عال عن مستوى الخدمات المق

 ,Shuwa, Fitzgerald) صعوبات الّتعلم وعن مخرجات الّتعليم
Clement, & Grant, 2006; Siebes, Wijnros, Ketelaar, Van 

Schie, Gorter, & Varmeer, 2006;،  ،بعيرات والزريقات
 ;Gallagher et al., 2000) ، وخاصة في المجال االجتماعي)2012

Hanline & Halvorsen, 1989)ي في القراءة ، والمجال األكاديم
دراك الذاتي والوعي حول المهن والفرص والحساب، وتطوير اإل

إضافة إلى أن بعض الدراسات . (Cara, 2013)التربوية المتاحة 
أظهرت أن مدى رضا أولياء األمور جيد فيما يتعلق بفعالية المعّلم، 

وتلبية حاجاتها  ،سروتوفير الدعم لأل ،وموقع المدرسة والمواصالت
وأشارت دراسة جونسون وبيلي ). 2012بعيرات وزريقات، (
)Johnsen & Bele, 2012 ( أولياء األمور أظهروا رضا إلى أن

واشتراكهم في تقديم الخدمات  ،عاليًا عن العالقة مع المعّلمين
  .ألطفالهم ذوي الصعوبات

ال وبشكل عام، يالحظ وجود مستوى من الرضا يتراوح بين ع
ومتوسط عن مستوى الخدمات المقدمة لألطفال ذوي صعوبات 

؛ 2013 د،ي؛ العا2008الغرايبة، (الّتعلم ضمن نظام الدمج 
(Lange & Lehr, 2000 . ومن أكثر الخدمات التي نالت رضا

أولياء األمور هي الخدمات المقدمة من قبل معّلم غرفة المصادر، 
، وكذلك )2013 د،يالعا(مصادر ليها خدمات البيئة الصفية لغرفة الت

لما له من  ،أظهر أولياء األمور رضا عن الّتعليم الجماعي والتعاوني
بنائهم ذوي الصعوبات، وعن أثر في تطوير مهارات االتصال لدى أ

الجانب الّتعليمي الذي ظهر على شكل جودة الّتدريس والمناهج 
 ,Lange & Lehr)دارة المدرسية، وعن الخدمات المساندة واإل

أن أولياء  إلى )2012(وأشارت دراسة بعيرات وزريقات  .(2000
أمور الطلبة ذوي صعوبات الّتعلم أبدوا رضا عن الخدمات المقدمة 
: ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم في المجاالت التالية وبشكل تنازلي

والبيئة الّتعليمية  ،المجال االجتماعي واألكاديميوكفاية المعّلم، 
في حين كانت أقل الخدمات نيًال لرضا أولياء . النفسي والمجال

، واألنشطة المنهجية )2013 د،يالعا(األمور الخدمات الالمنهجية 
ّكد عدد من أالمقابل، وفي . (Lange & Lehr, 2000)اإلضافية 

أولياء األمور الحاجة إلى التركيز أكثر ضمن برامج الدمج على 
ذوي صعوبات الّتعلم، وعلى تطوير تقدير الذات لدى األطفال 

 ،والمهارات االجتماعية ،كساب هؤالء األطفال مهارات االتصالإ
  . (Parsons et al., 2009)ومهارات كيفية قضاء أوقات الفراغ 

لسياسات  اوتأييده ،ولكن بالرغم من دعم األسر عموما
على أهميّة الدمج في مجال التطور  اوبرامج الدمج، وتأكيده

ذوي صعوبات الّتعلم، ونظرتهم  واالجتماعي لألطفال األكاديمي
بعض أسر  فإن،  (Graham et al., 2014)يجابية نحو الدمجاإل

الطلبة ذوي صعوبات الّتعلم واإلعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة 
 احول تقدم طفله اعن قلقه تأعربقد الملتحقين في برامج الدمج، 

(Fox & Ysseldyke, 1997) من ناحية التوافق االجتماعي ، سواء
 ,Bennett et al., 1997; Fox & Ysseldykeالتقدم األكاديمي  مأ

1997; Grove & Fisher, 1999; Leyser & Kirk, 2007; 
Seery et al., 2000) .سبان وكولر وسنجسن  وكذلك أشار

(Spann, Kohler, & Soenksen, 2003)  إلى انخفاض رضا بعض
ستوى البرامج والخدمات المقدمة ألطفالهم ذوي أولياء األمور عن م

صعوبات الّتعلم ضمن نظام الدمج، واعتبارها غير فاعلة وغير 
   .بنائهمأمرتبطة باحتياجات 

 & Hanline)وقد أظهرت دراسة هنالين وهالفورسن 
Halvorsen, 1989) من ستة مصادر قلق ذكرها اآل باء ال بد

م في نظام ذوي صعوبات الّتعللحاق األطفال إاالهتمام بها قبل 
من والسالمة، واتجاهات الطلبة االخرين، األ: الدمج، وتتمثل في

وتأهيل الكادر، وتكييف البرنامج المدرسي، والمواصالت، وااللتزام 
  .بتقديم كافة التسهيالت المادية والّتعليمية

بدى أولياء األمور قلقهم أيضا من أن شدة الصعوبة أوقد 
االستفادة من الدمج، إضافة إلى دى طفلهم قد تمنعه من واإلعاقة ل

وكذلك أبدوا قلقهم من أن الطفل  .هل معّلمي الّتعليم العاماثقال كإ
لديه أيضا مشكالت سلوكية مختلفة تحتاج إلى معالجة  ،الصعوبة اذ

 ;Jenkinson, 1998) ،متخصصة قد ال تتوافر في برامج الدمج
Palmar et al., 2001) .عدم رضا حول  تأظهرعض األسر أيضا فب

 Duhaney)خبرة ومستوى الرعاية التي يوفرها فريق دعم الدمج 
& Salend, 2000) . من عدم كفاية  قلقا مبدى بعضهأوقد

التدريب الذي يتلقاه معّلم الصف العادي لتكييف المنهاج والبيئة 
جاهات من اتا تخوف وابدأ، وكذلك Graham et al., 2014)(الصفية 

 Bennett et)هؤالء المعّلمين نحو دمج األطفال ذوي الصعوبات 
al., 1997; Fox & Ysseldyke, 1997; Grove & Fisher, 

مستوى من  وابدأضافة إلى أن بعض أولياء األمور إ. (1999
حباط وعدم الرضا عن الخدمات المقدمة ألطفالهم ذوي صعوبات اإل

ونقص بعض المواد الّتعليمية الّتعلم نتيجة طول مدة التدريب، 
وتأخر  ،(Seery et al., 2000)طفالهم أالمتخصصة التي يحتاجها 

جراءات التشخيص، وعدم تلبية حاجات األسر، خاصة فيما يتعلق إ
جراء العناية بطفل من األسر بالضغوط النفسية التي تتعرض لها 

بعض  بينتوقد . (Shuwa et al., 2006)ذوي صعوبات الّتعلم 
يضا أن بعض أسباب انخفاض مستوى الرضا لدى أولياء أدراسات ال

نقص واألمور تعود إلى تحديات تتعلق بعدم فهم النظام المدرسي، 
 Shuwa et)المعلومات حول طبيعة الصعوبة التي يعاني منها طفلهم 

al., 2006) .  
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 شباع حاجات األسر وتوفير الخدمات مؤشر لتحقيق إومع أن
ور، إّال أن هناك مجموعة من العوامل والمتغيرات رضا أولياء األم

االخرى ذات التأثير المباشر في مدى رضا أولياء األمور، عن 
ي المدارس ضمن الخدمات المقدمة ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم ف

شير العديد من الدراسات إلى أهميّة وتأثير ما تنظام الدمج، حيث 
ومدى مراعاتها لخصائص  ،تقدمه المدرسة من مناهج تعليمية

 ,Hamre-Nietupski)وقدرات األطفال تنعكس على مستوى الرضا 
Nietupski, & Strathe, 1992) .  

أن مدى رضا أولياء األمور  إلى بعض الدراسات توقد أشار
عن مستوى خدمات الدمج المقدمة ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم 

الطفل، وبمكان لخاصة بأيضا، يرتبط بمجموعة من العوامل ا
ففيما  .(Gasteiger-Klicpera et al., 2012) لحاق، وباألسرةاإل

يتعلق بالعوامل المرتبطة بالطفل، فقد أظهر أولياء أمور األطفال 
واإلعاقات الحسية  ،مثل صعوبات الّتعلم ،ذوي الصعوبات البسيطة

أو الجسدية رضا أكبر عن الدمج مقارنة بأولياء أمور األطفال ذوي 
 Gasteiger-Klicpera et al., 2012; Leyser) لصعوبات الشديدةا

& Kirk, 2007) .ور ولم توجد فروق في مدى رضا أولياء األم
أشارت  ،المقابلفي و. )2013د، يالعا(تبعا لمتغيرات صف الطفل 

صغر أن أسر األطفال ذوي الصعوبات األإلى خرى أنتائج دراسات 
عن الخدمات المقدمة مقارنة رضا أكبر  أظهرتسنا المدموجين 

 ,Freeman, Alkin, & Kasari) بأولياء أمور األطفال األكبر سنا
1999).  

إلى وجود ارتباط بين مكان  كذلك أشارت دراسات أخرى
 ورضا أولياء األمور عن خدمات الدمج ،إلحاق الطفل الحالي
(Jenkinson, 1998)، أسر األطفال الملتحقين ضمن  تحيث أظهر

لدمج رضا أكبر مقارنة بأسر األطفال الملحقين ضمن مراكز نظام ا
 ،(Cara, 2013; Leyser & Kirk, 2007)ومدارس التربية الخاصة 

فضل من أوأن المدارس الخاصة تتوافر فيها الخدمات بشكل 
  ). 2013 ؛ الخصاونة،2013د، يالعا(المدارس الحكومية 

لتي ترتبط ومن العوامل المؤثرة في رضا أولياء األمور ا
باألسرة، المستوى الّتعليمي، والحالة الزواجية، وعدد األطفال، حيث 

ثنين رضا أكبر عن خدمات االاألسر ذات الطفل الواحد أو  تأظهر
وأظهرت طفال، أربعة أالدمج مقارنة باألسر التي لديها أكثر من 

 األسر التي يرتبط فيها الوالدان رضا أكبر مقارنة باألسر التي انفصال
وفيما يتعلق . (Stoiber, Gettinger, & Goetz, 1998)فيها 

 ،بالمستوى الّتعليمي لولي األمر فقد كانت نتائج الدراسات مختلطة
فبعضها لم يجد فرقًا في مدى رضا أولياء األمور تبعا للمستوى 

، في حين أظهرت دراسات )2013د، يالعا(الّتعليمي لولي األمر 
الذين يقل تعليمهم عن البكالوريوس أكثر مور األخرى أن أولياء أ

رضا عن الخدمات المقدمة ألطفالهم، مقارنة بمن يحملون شهادات 
 وهذه النتيجة تختلف عما توصلت .)Freeman et al., 1999( عليا

 Stoiber, Gettinger, and)دراسة ستويبر وجاتنجر وجويتز  ليهإ

Goetz, 1998)المستوى  ذاتإذ وجدت رضا أكبر لدى األسر  ؛
  .الجامعي مقارنة بالّتعليم الثانويالتعليمي 

 ،الدراسات السابقةوبالتوافق مع يمكن التأكيد  ،مما سبق
أهميّة دور األسرة في نجاح عملية دمج األطفال ذوي صعوبات 

وقد أشار  .(Garrick-Duhaney & Salend, 2000)الّتعلم 
باء في راك اآلأن اشت إلى (Siebes et al., 2006)سيبس وآخرون 

يسهم في تحسين نوعية هذه تقديم وتقييم الخدمات ألبنائهم 
مدى رضا أولياء األمور أمرًا مهمًا في قياس  يعدوبالتالي  ،الخدمات

نوعية البرامج والخدمات المقدمة لألطفال ذوي صعوبات الّتعلم، 
حيث يمكن استخدام مثل هذه البيانات في تطوير الخدمات المقدمة 

في مدارس الّتعليم العام بطريقة  المطبقن نظام الدمج لهم ضم
تت أومن هنا . تسهم في تدعيم نمو األطفال ذوي صعوبات الّتعلم

هذه الدراسة لدراسة مدى رضا أولياء األمور عن مستوى 
 .ح أبرز التحديات المرتبطة بطبيعة هذه الخدماتيوتوض ،الخدمات

  وسؤاالهامشكلة الدراسة 
آثار الّتعليم بشكل أكثر شمولية إدراك يمكنهم اآلباء بما أن 

ذا أهميّة بالغة لتقييم مدى  يعدمن المعّلمين، فإن تقييم الوالدين 
كفاية الخدمات المقدمة لألطفال ذوي صعوبات الّتعلم في مدارس 

فإن تقييم البرامج  ،بالتاليو. الّتعليم العام ضمن نظام الدمج
عوبات الّتعلم في المدارس والخدمات المقدمة لألطفال ذوي ص

مدى رضا أولياء  إلىمن خالل التعرف  ،العادية ضمن نظام الدمج
األمور عن واقع هذه الخدمات، يسهم في االطالع على واقع هذه 

 .والعمل على تطويرها وتحسينها ،البرامج والخدمات

 ،2007قرار قانون تعليم ذوي اإلعاقات لعام إعلى الرغم من و
وو صعوبات الّتعلم في المدارس العادية ضمن نظام ومن ضمنهم ذ

في تقديم برامج الدمج، وما  الدمج، واهتمام أصحاب القرار بالتوسع
عداد األطفال ذوي صعوبات الّتعلم أترتب على ذلك من تزايد 

قرار إإضافة إلى . الملتحقين بالمدارس العادية ضمن هذه البرامج
باء في عملية الّتعلم ولية اآلالقوانين والتشريعات لدور ومسؤ

ساسيا في القرارات أوالّتعليم المقدمة ألطفالهم، ومنحهم دورا 
، إّال أن هناك على الرغم من ذلك كله التربوية الخاصة بأطفالهم

تطرح حول مدى رضا أولياء األمور عن  التي العديد من التساؤالت
 ،بات الّتعلمالخدمات التي تقدمها غرف المصادر ألبنائهم ذوي صعو

العتيبي، (الباحثة  اطالعلم تتطرق لها الدراسات السابقة في حدود 
، وهذا ما )2012؛ الخصاونة، 2012؛ بعيرات وزريقات، 2007

  .حاولت الدراسة الحالية تحقيقه

فمع أن رضا أولياء األمور عن الخدمات المقدمة لألطفال ذوي 
التي تنعكس مج الدمج دارس العادية ضمن براصعوبات الّتعلم في الم

من العناصر المهمة في نجاح  يعد ،على عملية التفاعل مع المدرسة
برامج الدمج، إّال أنه لم يتم التطرق له من قبل الباحثين، ولم تظهر 

ا إذا م -عد مرور ما يقارب العقد من الزمنب -دراسات تستكشف
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وي يجابا أو سلبا على األطفال ذإكانت برامج الدمج انعكست 
  ).2012 الخصاونة،(صعوبات الّتعلم من وجهة نظر أولياء أمورهم 

مدى رضا أولياء  إلىالتعرف وبالتالي هدفت الدراسة الحالية 
أمور األطفال ذوي صعوبات الّتعلم عن مستوى الخدمات التربوية 
المقدمة ألطفالهم في مدارس الّتعليم العام، ضمن نظام الدمج في 

تحديد هدفت الدراسة الحالية اإلجابة عن على وجه الواألردن، 
  :السؤالين اآلتيين

ما مدى رضا أولياء أمور األطفال ذوي صعوبات الّتعلم عن  -1
مستوى الخدمات التربوية المقدمة ألبنائهم في مدارس الدمج 

 في األردن؟
جنس الطالب، (تتعلق بالطالب  ما مدى مساهمة متغيرات -2

، )تحاق بغرفة المصادرعدد سنوات االلوالمستوى الصفي، و
المستوى الّتعليمي للوالدين، (ومتغيرات تتعلق بولي األمر 

، )مستوى الدخلوجنس ولي األمر، وعدد أفراد األسرة، و
في تفسير تباين ) نوع المدرسة(ومتغيرات تتعلق بالمدرسة 

رضا أولياء األمور عن مستوى خدمات المقدمة لألطفال ذوي 
  صعوبات الّتعلم؟ 

  الدراسةأهميّة 
ي كون نتائجها قد تساعد تكمن أهمية هذه الدراسة ف

 وإداراتالمهتمين بهذه الفئة من مختصين وباحثين وأصحاب قرار 
على مختلف مستوياتها، في الوقوف على واقع خدمات  تربوية

عمق لمدى رضا أولياء األمور عن هذه الخدمات، أالدمج، وفهم 
فضل أي تطوير استراتيجية مما يسهم في توفير معلومات تساعد ف

تضمن توفير خدمات تربوية مناسبة لهؤالء األطفال، وبالتالي 
. الحصول على المزيد من الدعم والتأييد لهذه البرامج والخدمات

إضافة إلى توفير معلومات لواضعي الخطط واالستراتيجيات الّتعليمية 
ة لذوي صعوبات الّتعلم تساعدهم في وضع تلك الخطط المستقبلي

  .لبرامج الدمج

الدمج من  تغلب الدراسات تناولأن إومن الجدير بالذكر 
األحداث التي تحدث داخل بيئة  تناولتالناحية المفاهيمية، ولم 

تعد هذه و). Bennett, DeLuca, & Bruns, 1997(الدمج 
إلقاء الضوء  حاولتردن التي دراسة من الدراسات القليلة في األال

اء األمور عن مستوى الخدمات المقدمة التي على مدى رضا أولي
تقدمها غرفة المصادر ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم، ضمن نظام 

 ؛ خصاونة،2012بعيرات والزريقات، (الدمج في المدارس العادية 
وتنبع أهميّة بيانات رضا أولياء األمور عن الخدمات ). 2013

امج الدمج أيضا، المقدمة ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم ضمن بر
في دورها الفريد كطريقة للتقييم الذاتي للرعاية التي ال يمكن 

و مالحظة الخدمات أدارية، صول عليها من مالحظة البيانات اإلالح
فقياس مدى رضا الوالدين عن الخدمات المقدمة . المقدمة مباشرة

لطفلهم ذي صعوبات الّتعلم يسهم في توفير بيانات موثوقة حول 
مما يسهم في تعديل وتطوير هذه الخدمات في  ؛الخدمات مستوى

قد تسهم نتائج  خيرًاأو. هاات من واقع متلقيضوء بيانات ومعلوم

هذه الدراسة في التوصل لتوصيات مفيدة إلجراء مقارنة بين نتائجها 
  . خرى ذات عالقةأونتائج دراسات 

  التعريف بالمصطلحات

لذي يحققه أولياء األمور هو مستوى الرضا ا: موراأل ءرضا أوليا
  .على أداة الدراسة

الطلبة الذين تم تشخيصهم على  مه: الطلبة ذوو صعوبات التعلم
لتعلم في غرف المصادر، بناء على نهم يعانون من صعوبات اأ
  . سس التصنيف المتبعة فيهاأ

  جراءاتالطريقة واإل

) المسحي( تبنت هذه الدراسة المنهج الوصفي: منهجية البحث
اسة مدى رضا أولياء األمور عن الخدمات المقدمة للطلبة لدر

ذوي صعوبات الّتعلم في غرف المصادر، ضمن نظام الدمج 
المطبق في المدارس العادية في البيئة األردنية، وفيما يلي 
وصف ألبرز عناصر الطريقة واإلجراءات التي تم توظيفها في 

  .الدراسة سؤاليإطار هذه الدراسة لإلجابة عن 

تكون مجتمع الدراسة من جميع أولياء  :مجتمع الدراسة وعينتها
أمور الطلبة ذوي صعوبات الّتعلم المخدومين في غرف مصادر 
الّتعلم التابعة لمدارس وزارة التربية والّتعليم العام والبالغ 

غرفة، تخدم الطلبة ذوي صعوبات الّتعلم من  780عددها 
إحصائية وزارة التربية الصف الرابع للسابع االساسي، وفق 

في المملكة األردنية  2014/2015والّتعليم للعام الدراسي 
طالب وطالبة، ) 7000(الهاشمية، والبالغ عددهم حوالي 

مديرية للتربية والّتعليم في محافظات ) 31(موزعين على 
  .األردن

أما عينة الدراسة فقد اختيرت من مديريات التربية والّتعليم 
وقد تم اختيار هاتين المحافظتين . ربدإزرقاء وال تيفي محافظ

أكبر عدد من غرف  ولتوافرلتمثيلهما منطقة الوسط والشمال، 
حيث بلغت عينة الدراسة  ،فيهما مصادر الطلبة ذوي صعوبات الّتعلم

طفالهم في غرف المصادر في المدارس أولي أمر، يلتحق ) 153(
ة، موزعين على مختلف المستويات الصفية التي تخدم في العادي

مدرسة يتوافر فيها غرفة ) 30( علىغرف المصادر، يتوزعون 
، تم اختيارهم )من مجتمع الدراسة% 6تعادل ما نسبته (مصادر 

من المدارس عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة، وبالتالي تم 
طالب عشوائيا من كل غرفة مصادر في عينة الدراسة،  5اختيار 

وقد طلب من كل طفل . بائهمآستبانة أداة الدراسة إلى ليرسلوا اال
مه، دون أن يحدد أبوه أو أأن يرسل استبانة واحدة ليجيب عنها 
ولي أمر  15فة إلى أن إضا. الباحث جنس المستجيب أبا كان أم أمًا

جابوا على االستبانة تم اختيارهم بشكل عشوائي، بغض أمن الذين 
جل الحصول أء مقابالت معهم من جراالنظر عن جنسهم، وذلك إل

على فهم أكثر عمقا حول مدى رضاهم عن مستوى الخدمات 
يبين توزيع ) 1(والجدول . المقدمة ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم

  . أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة
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  وزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسةت :)1(جدول 

 المئويةالنسبة   التكرار المستويات المتغير

  عدد أفراد األسرة
 %41.1 63  أفراد 1-5
 %46.4 71  أفراد 10 -6

  %12.5  19  أفراد 10أكثر من 

 مستوى الدخل الشهري

  %28.1  43  دينار 300أقل من 
  %34  52  دينار 301-500
  %26.15  40  دينار 501-1000

  %11.8  18  دينار1000أكثر من 

  المستوى الّتعليمي

  %12.4  19  ويةأقل من مرحلة ثان
  %13.1  20  شهادة الثانوية
  %19  29  دبلوم متوسط
  %21.6  33  بكالوريوس
  %19  29  دبلوم عال
  %10.5  16  ماجستير
  %4.6  7  دكتوراه

  طبيعة العالقة بالطفل
 %42.5 65 أب
 %57.5 88 أم

 جنس الطفل
 %46.4  71  ذكر

 %53.6  82  نثىأ

  مستوى الصف

 %7.9  12  الصف األول
 21.6  33  الصف الثاني
 %29.4  45  الصف الثالث
 %15.7  24  الصف الرابع

 %13.1  20  الصف الخامس
 %7.2  11  الصف السادس
 %5.2  8  الصف السابع

  المصادر سنوات االلتحاق بغرفة
 %35.3  54  أقل من سنة

  %38.6  59  سنة 1-2
  %26.1  33  أكثر من سنتين

  نوع المدرسة
  %24.2  37  خاصة
  %75.8  116  حكومية

  

  أداة الدراسة

تم إعداد أداة لتقدير مدى رضا أولياء أمور  :االستبانة
األطفال ذوي صعوبات الّتعلم عن مستوى الخدمات التربوية المقدمة 

دب مصادر ضمن نظام الدمج في ضوء األألطفالهم في غرف ال
ومراجعة التربوي المتعلق بهذا المجال، وفي مجال قياس الرضا 

؛ 2012؛ العايد، 2012الزريقات، و بعيرات(المقاييس ذات العالقة 
. )Parsons et al., 2009; Hilbert, 2014؛ 2012 الخصاونة،

ة من الرضا عن الخدمات ومن ثم تم تحديد المجاالت الرئيس
التربوية التي تقدم في غرف المصادر للطلبة ذوي صعوبات الّتعلم، 

سئلة ُقدمت إلى معّلمي أ استبانةخالل وحددت فقرات كل مجال 
  .وأولياء األمور والمتخصصين في هذا الميدان ،غرف المصادر

رة موزعة على فق) 43(وبعد مناقشة هذه الخصائص حددت 
خدمات البيئة و، )فقرات 3(حالة والتشخيص اإل: ستة مجاالت، هي

 7(الخطة التربوية الفردية وتكييف المنهاج و، )فقرات 7( الصفية
 8(مشاركة األسرة و، )فقرات 8(كفاية فريق الدمج و، )فقرات
وتضمنت كل . )فقرات 10(المجال االجتماعي السلوكي و، )فقرات

فقرة في األداة اختبار درجة رضا أولياء األمور عن الخدمات 
المقدمة ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم ضمن غرف المصادر في 
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ة ضمن نظام الدمج، وذلك وفقا ألبعاد مقياس المدرسة العادي
، أوافق )درجات 5( أوافق بشدة: خماسي لألداء على النحو التالي

، ال أوافق )درجتان( ال أوافق، )درجات 3(، محايد )درجات 4(
قامت  تصحيح أداة الدراسة اتوإلجراء .)درجة واحدة(بشدة 

الباحثة بتقسيم درجة الرضا إلى ثالثة مستويات وفقا لطبيعة 
 3.67من (درجة رضا عالية : هدافها على النحو التاليأوسة الدرا
رضا درجة ، و)3.67إلى  2.34من (، درجة رضا متوسطة )فأكثر

، حيث تم حساب هذه المستويات من خالل )2.33أقل من (متدن 
ثم  ،استخراج مدى كل فقرة، وذلك بطرح أدنى قيمة من أعلى قيمة

حيث ، )1.33=3÷4، 4=1-5(القسمة على ثالثة مستويات 
وقد اتبع هذا المعيار بعد . إلى أدنى درجة) 1.33(تضاف القيمة 

تحكيمه وإقراره من أعضاء هيئة الّتدريس المختصين في التربية 
  . الخاصة والقياس والتقويم

اعتمدت الباحثة المقابلة شبة المقننة،  :المقابلة شبة المقننة
ر مع المشاركين في وذلك بجمع المعلومات من خالل التفاعل المباش

الدراسة، حيث تسمح هذه المقابلة بجمع وجهات نظر معلومات 
المقننة أنها تساعد في  هفمن ميزات المقابلة شب. كثر عمقاأوسع وأ

جمع معلومات بعمق أكبر مقارنة مع غيرها من أساليب جمع البينات 
)Cohen, Manion, & Morrison, 2000 .( والغرض من المقابلة

سة الحالية هو توضيح القضايا والمسائل المحددة في في الدرا
رضا أولياء األمور عن  إلىاستبانة الدراسة، إضافة إلى التعرف 

مستوى الخدمات المقدمة ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم في غرف 
   .المصادر في المدارس العادية ضمن نظام الدمج بمزيد من العمق

  صدق األداة

قامت الباحثة بحساب صدق المحتوى،  للتأكد من صدق األداة
األولية، على ستة محكمين من  اصورتهباألداة  تحيث عرض

ربعة من األساتذة أ: تخصصات مختلفة في الجامعات االردنية
من المختصين في القياس  واثنانالمختصين في التربية الخاصة، 

وذلك للحكم على مدى مالءمة الفقرات وسالمة الصياغة  ؛والتقويم
وقامت الباحثة بحذف . لغوية، ومدى انتماء الفقرات لألداة ككلال

 ةبعض الفقرات وتعديلها وفقا آلراء المحكمين، حيث اعتبرت الباحث
أو  ،أو حذفها ،من المحكمين كافيا لتغيير الفقرة%) 80(جماع إ

وعليه فقد تكونت األداة بصورتها النهائية من . إضافة فقرات جديدة
 . فقرة) 43(

  األداةثبات 

استخدمت الباحثة طريقة ثبات االتساق الداخلي باستخدام 
طريقة كرونباخ ألفا، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين فقرات 

من مختلف المجاالت، ومعامالت  لألداةاألداة والعالمة الكلية 
حيث تبين أن  ،االرتباط لفقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة

) 0.93(و ،للمجاالت) 0.85-0.57(ت بين معامالت الثبات تراوح
  .وهي معامالت ثبات مقبولة ألغراض هذا البحث ،لألداة الكلية

  الدراسةجراءات تطبيق إ

بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها تم الحصول على 
بغية  ؛إذن من وزارة التربية والّتعليم في المملكة االردنية الهاشمية

قامت الباحثة بزيارة فهذه الدراسة، السماح للباحثة بإجراء 
المدارس التي يوجد فيها غرف المصادر عينة الدراسة، وتم شرح 

وتم اختيار األطفال ذوي . هدف الدراسة لمديري هذه المدارس
صعوبات الّتعلم الذين يخدمون في غرف المصادر، الذين سيرسلون 

غرفة آلبائهم االستبانات بطريقة عشوائية بسيطة من سجالت كل 
وكتاب  ،وُأرسل مع كل طفل مغلف احتوى استبانة الدراسة. مصادر
جابة عن ه لآلباء هدف الدراسة، وكيفية اإلوضحت الباحثة في ،تغطية

لهم سرية المعلومات التي سيتم الحصول عليها  ةفقراتها مؤكد
رسل مغلف أكما  .منهم، ووزعت االستبانة أوال على عينة الدراسة

 ؛ليهإتبانة إلى المدرسة عند االنتهاء من االستجابة فارغ إلعادة االس
وتم االتفاق مع مديري المدارس . وذلك لضمان سرية المعلومات

على متابعة جمع المغلفات من األطفال واالتصال باآلباء الذين 
رسال المغلفات في موعدها لتذكيرهم بإعادتها إلى إتخلفوا عن 

لم  منهم ات باستثناء عشرةباء االستباناآل عاد جميعأو. المدرسة
بلغت الباحثة مديرات المدارس اللواتي لم يحصلن على أيعيدوها، و

خرين بالطريقة آطفال أإلى  هارسالإاالستبانات المطلوبة بإعادة 
  .العشوائية البسيطة نفسها

جراء المقابالت مع عدد من أولياء األمور بعد تحليل إوتم 
ن من المستجيبين لتسجيل وحصلت الباحثة على إذ. االستبانات

 15المقابالت على شريط، وتم نسخها على ورق، واستغرقت 
  . دقيقة

  التحليل اإلحصائي

تم استخراج التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 
، وتم استخدام تحليل للدراسة ولاألسؤال الالمعيارية لإلجابة عن 

 .للدراسة سؤال الثانيالاالنحدار المتعدد لإلجابة على 

  نتائج الدراسة 

  السؤال األول بالنتائج المتعلقة 

لإلجابة على السؤال األول المتعلق بمدى رضا أولياء أمور 
الطلبة ذوي صعوبات الّتعلم عن مستوى الخدمات المقدمة 
ألطفالهم، ضمن برامج الدمج في المدارس العادية، تم استخراج 

ارية والرتب على المجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي
ج ئوتشير نتا. مجتمعة، وعلى كل مجال من مجاالت الدراسة الستة

  ).2(كما في الجدول رقم 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة رضا أولياء أمور ذوي صعوبات الّتعلم عن مستوى الخدمات المقدمة ): 2(جدول 
  .جاالت األداة واألداة ككلألبنائهم على كل مجال من م

  الرتبة  ع  م  المجاالت
  1 47977. 3.52  االجتماعي السلوكي

  2 83013. 3.065  البيئة الّتعليمية
  3  0.95  2.78  حالة والتشخيصاإل

  4 65400. 2.758  الخطة التربوية الفردية
  5 75663. 2.686  مشاركة األهل

  6 72695. 2.471  كفاية فريق الدمج
    0.5887  2.879  ليةالدرجة الك

  االنحراف المعياري: المتوسط الحسابي ع: م                                             

المتوسط الحسابي لدرجة  إلى أن) 2(تشير نتائج الجدول 
رضا أولياء األمور عن مستوى الخدمات المقدمة ألطفالهم ذوي 

 ،ًاككل كان متوسط صعوبات الّتعلم ضمن نظام الدمج على المجاالت
، حيث تراوحت )0.59(بانحراف معياري مقداره ) 2.9(إذ بلغ 

وبانحراف ) 23.5لى إ 2.47من (المتوسطات الحسابية للرضا 
، مما يعني أنها كانت )0.95إلى  0.48من (معياري يتراوح 

أن أكثر الخدمات التي نالت  إلى تشير نتائج الجدول ذاتهو. متوسطة
ور هي الخدمات االجتماعية السلوكية، حيث بلغ رضا أولياء األم

ليها ت، )0.48(بانحراف معياري ) 3.52(الحسابي  امتوسطه
الخدمات البيئة الصفية الّتعليمية، في حين كانت أقل الخدمات نيًال 

 اهلرضا أولياء األمور المتعلقة بكفايات فريق الدمج حيث بلغ متوسط
  ). 0.73(بانحراف معياري ) 2.47(الحسابي 

حيث طلب  ،فقرات المجاالت الستة) 3(ويتضح من الجدول 
من أولياء األمور تقدير درجة رضاهم عن الخدمات المقدمة 
ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم في مدارس الدمج المدرجة ضمن 

ويتضح من . بنود وفقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة
رتبط يت رضا الوالدين الجدول ذاته أن أكثر الخدمات التي نال

 بمجال الخدمات االجتماعية السلوكية، حيث يرى أولياء األمور أن
الدمج يسهم في جعل الطلبة ذوي صعوبات الّتعلم يشعرون بشكل 

 ،)4.7( الفقرةبلغ المتوسط الحسابي لهذه و. تجاه أنفسهمفضل أ
  . مما يشير إلى درجة رضا مرتفعة

تبطة بمجال خدمات البيئة وفيما يتعلق بدرجة الرضا المر
الّتعليمية، أظهرت النتائج أن أكثر الخدمات التي نالت رضا أولياء 

 ، تتمثل في رضا)3.47(األمور ضمن هذا المجال بمتوسط حسابي 
. أولياء األمور عن سعة الغرفة ومالءمتها للطلبة المستفيدين منها

أكثر  أن إلى حالة والتشخيص تشير البياناتوبالنسبة لمجال اإل
الخدمات التي نالت رضا أولياء األمور ضمن هذا المجال هي اهتمام 
المدرسة في تقييم تقدم الطالب ذي صعوبات الّتعلم، بمتوسط 

  ). 2.87(حسابي مقداره 

عالوة على ذلك، فإن أكثر الخدمات التي نالت رضا أولياء 
ة التربوية أمور الطلبة ذوي صعوبات الّتعلم ضمن مجال الخط

الحالي  األداءلمام ومعرفة ولي األمر بمستوى رتبط في اإليلفردية، ا
وأكثر ). 3.46(لطفله ذي صعوبة الّتعلم، بمتوسط حسابي مقداره 

الخدمات التي نالت رضا أولياء األمور ضمن مجال مشاركة األسر 
تتمثل في تعامل معّلم غرفة المصادر بلباقة واحترام مع األسر، إذ 

وفيما يتعلق ببعد ). 3.49(سابي لهذه الفقرة بلغ المتوسط الح
كفاية فريق الدمج فإن أكثر الخدمات التي نالت رضا أولياء األمور 
هي الخدمات المرتبطة بأن تعليم األطفال ذوي صعوبات الّتعلم من 

زيد من دافعية هؤالء األطفال، إذ بلغ يقبل معّلم غرفة المصادر 
  ).2.87(المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمدى رضا أولياء أمور األطفال ذوي صعوبات الّتعلم عن مستوى خدمات ): 3(جدول 
  الدمج المقدمة ألبنائهم ضمن فقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة

  ع  م  الرتبة  الفقرة/المجالالرقم 
  حالة والتشخيصاإل. 1البعد 

 1.324 2.87  1  .ابنتي/ تقييم تقدم ابنيبتم المدرسة ته  1
 1.261 2.78  2  .ابنتي وتقييم حاجاته/ دوات واختبارات مالئمة لكشف حالة ابنيأتم استخدام   2
 1.173 2.69  3  .إن تنوع االختبارات أعطى صورة حقيقية لحالة طفلي  3

  البيئة الّتعليمية. 2البعد 
 1.266 2.95  4  .ابنتي من الّتعلم/في غرفة المصادر بشكل يمكن ابنيتتنوع الوسائل الّتعليمة   4
 1.160 2.85  7  . يستخدم معّلم غرفة المصادر الحاسوب في الّتعليم  5
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  ع  م  الرتبة  الفقرة/المجالالرقم 
 1.359 3.03  3  .نارة الغرفة مالئمةإ  6
 1.199 3.47  1  .سعة الغرفة مالئمة للطلبة المستفيدين منها  7
 1.274 3.27  2  .ة المصادرتتوفر شروط األمن والسالمة في غرف  8
 1.208 2.97  4  .ابنتي/أثاث غرفة المصادر مناسب لتعليم ابني  9

 1.275 2.92  6  غرفة المصادر ذات تهوية جيدة  10
 الخطة التربوية الفردية. 3البعد 
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 1.208 2.67  3  . ابنتي/ّتدريس والّتعليم الفردي البنيلتفريد ال ايوفر معّلم غرفة المصادر فرص  15
 1.129 2.52  6  .ابنتي وحاجاته/ يجد معّلم صعوبات الّتعلم صعوبة في تصميم مهمات وأنشطة تعليمية تراعي قدرات ابني  16
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 1.037 2.23  7  . ابنتي/يعمل معّلم الصف العادي على تكييف البرامج المقدمة في الصف لتالئم قدرات ابني  22
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 8(حوالي نصف المشاركين  إلى أنوأشارت نتائج المقابالت 
وقد أوضح هذا األمر  ،الخدماتمستوى راضون عن ) 15من أصل 

تقدم مدرسة ابني الخدمات التي يحتاجها من : "أحد أولياء األمور
وكذلك أشار أكثر ". جهاحيث تقييم قدراته وتوفير البرامج التي يحتا

من نصف المشاركين بالمقابالت إلى رضاه عن الخدمات االجتماعية 
والسلوكية المقدمة ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم من حيث االهتمام 

. خرينحّثه على االختالط مع األطفال اآلو ،بدعم ثقة الطفل بنفسه
من بعض  موقلقه مأبدى بعض أولياء األمور تحّفظه ،المقابلفي 

خرين للطالب ذي صعوبات بنظرة الطلبة اآل الجوانب المرتبطة
 :حدى المشاركاتإقالت و. الطالبهذا الّتعلم، ومفهوم الذات عند 

نظرة الطلبة في الصف للطالب الذي يعاني من صعوبات الّتعلم "
إضافة إلى السلبية في نظرة الطفل لنفسه من حيث شعوره .....سلبية

هاتين بيجب على المدرسة االهتمام ....صعوبات الّتعلميعاني من  إنه
إلى انخفاض مدى رضا بعض أولياء  إضافة ".القضيتين بشكل أكبر

إذ  ؛األمور المشاركين في المقابالت عن شمولية البرامج والخدمات
أنها مقصرة في توفير برامج تساعد في تطوير المهارات  ونير

   .لماللغوية لألطفال ذوي صعوبات الّتع

في المقابالت  من ناحية أخرى أشار حوالي نصف المشاركين
عظم البيئة الّتعليمية المادية المتاحة في أن مإلى ) 15من أصل (

غرف الصادر جذابة وغنية بالمواد الّتعليمية، ونظيفة ومريحة، 
عم الّنفسيإضافة إلى اهتمام معّلم غرفة المصادر بتقديم الد، 

طفال ذوي صعوبات الّتعلم اجتماعيا وتسهيل عملية دمج األ
قرانهم العاديين في المدرسة، وهذا يؤكد النتائج التي أوتفاعلهم مع 

فعليا ": حد المشاركينأوقد أوضح . استبانة الدراسة إليهاأشارت 
غرفة المصادر مليئة بالمحفزات، وجذابة، ودافئة في الشتاء، وغرفة 

لى العمل المصادر مرتبة بطريقة تحفز األطفال ع
عتقد أن هذه األمور مهمة جدًا لتعلم األطفال ذوي وأ........الجماعي

   ".صعوبات الّتعلم

رضا عن البرامج ) 15من أصل (أولياء أمور  8وكذلك أظهر 
التربوية المقدمة ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم من قبل معّلم غرفة 

 :ر بقولهاهذا األمولية أمر أحد األطفال وقد أوضحت . المصادر
إضافة إلى .....أنا راضية عن حسن الخدمات المقدمة لطفلي"

في  ".التشجيع الذي يحظى به من معّلميه وتحفيزه على الّتعلم
ربعٌة من أولياء األمور إلى وجود تحديات ترتبط أأشار  ،المقابل

حيث يتم  ،بالبرامج التربوية الفردية ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم
المنهاج المدرسي العادي بدرجة كبيرة دون إجراء  االعتماد على

حيث أوضح . نتائج االستبانة إليهالتكيفات المناسبة، وهذا ما أشارت 
أنه ال يوجد كتب يستعان بها في تدريس : " حد أولياء األمورأ

لمنهاج المطبق إذ يتم االعتماد على ا.....األطفال ذوي صعوبات الّتعلم
في . "جراء أي نوع من التعديالتإ نه بدونقراأ بالصف العادي مع

اركين عدم رضاهم عن أسلوب تدريس ّكد ثالثٌة من المشأالمقابل، 
والكتابة والحساب، كما أوضح  طفالهم ذوي صعوبات الّتعلم القراءةأ

  : عدد من المشاركين

يجهل بعض المعّلمين األساليب الخاصة التي تستخدم مع "
فعلى سبيل المثال .....في الّتدريس األطفال ذوي صعوبات الّتعلم

وبة في تعليم طفلتي مادة اللغة تواجه المعّلمة الكثير من الصع
  ".اإلنجليزية

سهل، والّتعليم بأسلوب أ أسلوب الّتعليم يجب أن يكون"
  ."نشطة المقدمة للطفلألافة إلى التنويع في اإض.....التحفيز

الصعوبات التي  ال يتم مراعاة الّتدريس الفردي للّتغلب على"
  ."يعاني منها طفلي

  :خرآضاف أو

... بجديةاأل للحروفأنا غير راض عن طريقة تدريس ابني "
لم تعد تحفظ للطفل كما  الحروف نإ....ابني يجد صعوبة في فهمها

يجد الطفل  وهنا ،في السابق بالترتيب، إنما تعطى بشكل عشوائي
  ."هاصعوبة في حفظ

دوات الّتعليمية األكثر فاعلية ادر األال تتوافر في غرفة المص"
التي تساعد في تسهيل عملية .... والمالئمة لقدرات هؤالء األطفال

  ."تعليمهم

مدى رضا  ممما سبق نجد أن بعض أولياء األمور لديه
وافتقارها إلى التنوع، إضافة  ،منخفض عن أساليب الّتدريس المتبعة

حاجات هؤالء األطفال إلى استخدام أساليب تقليدية ال تراعي 
  .الفردية، وكذلك افتقار بعض البرامج لألدوات الّتعليمية المناسبة

على  وابالرغم من أن معظم المشاركين في المقابالت اتفقو
ن أولياء م اأهميّة التشخيص في المراحل المبكرة، إّال أن عدد

عن عملية الكشف  مإلى عدم رضاه واأشار) 15من  4(األمور 
شخيص من حيث التأخر في اكتشاف الطفل ذي صعوبات والّت

وقد يعد هذا أحد . ومرور أكثر من صف دون مساعدته ،الّتعلم
أسباب عدم إحراز الطفل للتقدم المأمول، إذ أوضح عدد من أولياء 

عن التقدم الذي يحرزه ابنهم في  معدم رضاه) 15من  5(األمور 
  .مجال القراءة والكتابة

مشاركين أظهروا  8لمقابالت أيضا إلى أن أشارت نتائج او
رضا عن كفاية فريق الدمج وخاصة معّلم غرفة المصادر، من حيث 

. الجهد الكبير الذي يبذله لمساعدة األطفال ذوي صعوبات الّتعلم
بجهود معّلمة : "حد المشاركين هذا األمر بقولهأوقد أوضح 

 ؛شاكر لها جهودها وأنا ،والحمد لله الحظت الفرق في ابني ،المصادر
المقابل، في ". ألنها ساعدت ابني كثيرا وهي معّلمة متعاونة جدا

، لطفلهمأشار سبعة مشاركين إلى عدم رضاهم عن متابعة المعّلم 
ف العاديإضافة إلى عدم تعاون معّلم . وخاصة متابعة معّلم الص

أكثر من نصف المشاركين كما أشار  الصف مع معّلم المصادر
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج ). 15من أصل  9(بالت بالمقا

  . االستبانة

ن حوالي نصف المشاركين بالمقابالت إومن الجدير بالذكر 
. في تقديم الخدمات ألطفالهم معدم مشاركته واّكدأ) 15من  7(
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كعدم  ،إلى عدة أسباب لعدم مشاركتهم ترتبط بالمدرسة واروقد أشا
وخوف المعّلم من اختالف أسلوب  ،لقناعة المعّلمين بقدرات األه

يواجه ": حد أولياء األمور لهذا األمر بقولهأحيث أشار . الّتدريس
بقدرتنا على العطاء  حيث ال يعترف واإلنكاراألهل باإلهمال 

إضافة إلى أسباب تتعلق  ".والمساعدة في تقديم الخدمات ألطفالهم
ا، أنا غير راض فعلي"  :حد المشاركينأبأولياء األمور، كما أشار 

هو يحتاج ف.... نا مقصر وال أشارك في تدريس طفليأعن نفسي ف

 ةأربععمل ولدي أستطيع توفيره؛ أنا أ ال...ينإلى جهد ووقت كبير
  ".خرين يحتاجون لمتابعةآل طفاأ

وعند سؤال أولياء األمور عن كيفية الّتغلب على الصعوبات 
طفالهم ذوي صعوبات والتحديات التي تواجه الخدمات المقدمة أل

. وبالّتالي زيادة مستوى الرضا عن هذه الخدمات ،الّتعلم وتحسينها
ذكروا عددًا من االقتراحات وقد تم تحديدها من خالل تحليل 

الحلول ) 4(يوضح الجدول و. محتوى استجابات المشاركين
  . المقترحة وفقا لتكراراتها كما ذكرت من قبل المشاركين

استجابات المشاركين بالمقابلة لتحديد حلول لتحسين الخدمات المقدمة لألطفال ذوي صعوبات الّتعلم وزيادة مدى رضا تحليل ): 4(جدول 
  أولياء األمور

  التكرار  الحلول
  10  البحث عن مواهب األطفال ذوي صعوبات الّتعلم ورعايتها/ المتابعة والمراجعة اليومية
  8  تعاون معّلم الصف مع معّلم غرفة المصادر /مشاركة األهل /الّتدريستنويع أساليب / تكييف المناهج المدرسة 
تدعيم ثقة األطفال  /ورش عمل ألولياء األمورعقد  /ثراء الصف بالوسائل الّتعليميةإ /مراعاة الّتدريس الفردي

  ذوي صعوبات الّتعلم بأنفسهم
7  

 ف العادي6  الكشف المبكر /ائز لحث الّتعليمويع الطفل واستخدام جتشج /نشطة الّتعليميةتنويع األ /تهيئة طلبة الص  
  5  نشطة الترفيهيةالتركيز على األ

  4  زيادة فترة التدريب ألكثر من حصة يوميا للمادة الواحدة
  3  تأليف كتب مدرسية خاصة باألطفال ذوي صعوبات الّتعلم

  

يتضح مما سبق أن أكثر الخدمات التي تحتاج إلى تحسين من 
مدى رضاهم عن الخدمات ت نظر أولياء األمور لزيادة وجها

رتبط بضرورة المتابعة يطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم، المقدمة أل
إضافة إلى . حتى يتقنها الطفلالدراسية والمراجعة اليومية للمواد 

 مواطن القوة والمواهب لدى هؤالء األطفال العلى أهميّة التركيز 
، وقد أوضح أحد أولياء األمور هذا بد من البحث عنها وتطويرها

هم ديو مهارات لأ يجب محاولة اكتشاف أي قدرات" :األمر بقوله
 ًاومحبب ًاحتى يكون هذا الشيء دافع )األطفال ذوي صعوبات الّتعلم(

  ....". .لديهم للّتغلب على هذه الصعوبات

عطوا أهميّة أويالحظ أيضا من الجدول أعاله أن أولياء األمور 
وتنويع استراتيجيات الّتدريس بشكل يراعي  ،لتكييف المناهج كبيرة

الفروق الفردية، إضافة إلى أهميّة التعاون بين القائمين على العملية 
كذلك على ) 15من  6(كما ركز نصف المشاركين تقريبا . الّتعليمية

وقد أوضح هذا األمر أحد . ضرورة عقد ورش ألولياء األمور
ح األساليب التي اج إلى ورش عمل لشرنحت: "المشاركين بقوله

بنائنا ذوي أبنائنا مما يسهل علينا تدريس أ تستخدم في تدريب
   .صعوبات الّتعلم، والتعاون بشكل أكبر مع المدرسة

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

جنس الطالب، (تتعلق بالطالب  ما مدى مساهمة متغيرات
، )بغرفة المصادر عدد سنوات االلتحاقوالمستوى الصفي، و

جنس والمستوى الّتعليمي للوالدين، (ومتغيرات تتعلق بولي األمر 
، ومتغيرات تتعلق )مستوى الدخلوولي األمر، وعدد أفراد األسرة، 

رضا أولياء األمور عن في تفسير تباين ) نوع المدرسة(بالمدرسة 
  مستوى خدمات المقدمة لألطفال ذوي صعوبات الّتعلم؟ 

هذا السؤال تم استخدام أنموذج االنحدار الخطي لإلجابة عن 
وذلك إليجاد العالقة بين رضا أولياء األمور عن واقع  ؛المتعدد

الخدامات المقدمة لألطفال ذوي صعوبات الّتعلم في المدارس 
وهي متغيرات  ،فيهالعادية ضمن نظام الدمج والعوامل المؤثرة 

ام طريقة االنحدار ، حيث تم استخدالمتنبئة الدراسة المستقلة
Enter في معادلة  المتنبئة وذلك بإدخال جميع المتغيرات المستقلة

  .نتائج هذا التحليل) 5(ويوضح الجدول . االنحدار الخطي المتعدد

  في مدى رضا أولياء األمور المتنبئةاثر المتغيرات  ):5(جدول 

معامل االرتباط المتعدد   نموذجلا
(R) 

معامل التباين 
)2(R 

  ل التباين المعدلمعام
)2(Adj R 

المعياري  أالخط

  التقديري
 675a .456 .416 .36622.  المتغيرات المستقلة
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ملخص نموذج االنحدار الخطي ) "5(يتضح من الجدول 
وهي معامل االرتباط  ،بأن قيم معامل االرتباط الثالثة" المتعدد
 R2بينما بلغ معامل التباين  ،)0.675(قد بلغ  (R) المتعدد

 ؛)0.416( -R2في حين كان معامل التباين المصحح ، )0.456(
المتغيرات المستقلة التفسيرية استطاعت تفسير  مما يعني أن

 ،المطلوبة) رضا أولياء األمور(من التغيرات الحاصلة في ) 0.416(
  .خرىأيعزى إلى عوامل ) 0.58(والباقي 

 القوة التفسيرية للنموذج ككل عن طريق إلىوللتعرف 
 ، تم حساب تحليل التباين، كما هو موضح في)ف(إحصائية 
) المتغيرات المستقلة(جميع المتنبئات  أنالذي يبين  )6(الجدول 

في ) α>0.05، 11.617= ف(ساهمت بقيم دالة إحصائيا 
تحليل مدى رضا أولياء األمور، مما يؤكد القوة التفسيرية الدالة 

  .دد من الناحية اإلحصائيةإحصائيا لنموذج االنحدار الخطي المتع

 ،عدد سنوات االلتحاق بغرفة المصادروالمستوى الصفي، وجنس الطالب، (االحادي لقدرة المتغيرات  نتائج تحليل التباين): 6(جدول 
مدى رضا ب مجتمعة على التنبؤ) نوع المدرسةومستوى الدخل، وجنس ولي األمر، وعدد أفراد األسرة، و، لولي األمرالمستوى الّتعليمي و

  .أولياء األمور

  مستوى الداللة  )ف(قيمة   متوسط التباين  االنحراف المعياري  مجموع التباين  النموذج 

 *000. 11.617 1.558 8 12.465  االنحدار

   134. 111 14.887  المتبقي
    119 27.352  المجموع

  )0.05(دال إحصائيا عند مستوى أقل من *          

لية للعالقة بين رضا أولياء األمور ولتوضيح القوة الك
لمعرفة  (Entry)، تم استخدام طريقة المتنبئة والمتغيرات المستقلة

في المتنبئة أثر العالقة المتفردة لكل متغير من المتغيرات المستقلة 

مدى رضا أولياء األمور، حيث لم تدرج المتغيرات التي لم يكن لها 
ويبين الجدول . النموذج بؤيةتنسهام ذو داللة إحصائية في زيادة إ
  . نتائج هذا التحليل) 7(

  ، ومستوى دالالتها في مدى رضا أولياء األمور"ت"قيم معامالت االنحدار وقيمة ): 7(جدول 

  المتغيرات المستقلة المتنبئة
قيمة معامالت 

 (B)بيتا االنحدار 
المعياري  أالخط

  لمعامل االنحدار
  داللةمستوى ال  )ت(قيمة 

 *000. 7.698 283. 2.176 حد الثابت غير المعياريقيمة ال
 *002. 3.115 066. 205. جنس ولي األمر 

 243. 1.173 068. 079. جنس الطالب
 173. 1.371- 026. 035.- المستوى الصفي

 *000. 6.177 021. 130.- المستوى الّتعليمي لولي األمر
 *007. 2.757- 053. 146.- عدد أفراد األسرة

 753. 315. 054. 017. سنوات االلتحاق بغرفة المصادرعدد 
 *004. 2.921- 042. 122.- دخل األسرة
 *014. 2.487 079. 197. نوع المدرسة

  ). 0.05(دال إحصائيا عند مستوى أقل من *      

دراسة لمدى رضا أولياء األمور تبعا لمتغيرات جابة لتقدير أفراد عينة النحرافات المعيارية بداللة سلم اإلالمتوسطات الحسابية واال): 8(جدول 
        الدراسة

 ع  م المستويات المتغير 

  عدد أفراد األسرة
 0.59 3.01  أفراد 1-5
 0.54 2.75  أفراد 10 -6

  0.55  2.77  أفراد 10أكثر من 

 مستوى الدخل الشهري

  0.57  3.4  دينار 300أقل من 
  0.53  2.75  دينار 301-500
  0.32  2.54  دينار 501-1000

  0.22  2.56  دينار1000أكثر من 
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 ع  م المستويات المتغير 

  المستوى الّتعليمي لولي األمر

  0.23  3.6  أقل من مرحلة ثانوية
  0.58  3.56  شهادة الثانوية
  0.62  2.88  دبلوم متوسط
  0.35  2.85  بكالوروس
  0.22  2.49  دبلوم عال
  0.13  2.51  ماجستير
  0.28  2.6  دكتوراه

  طبيعة العالقة بالطفل
 0.51 2.7 بأ

 0.61 2.97 أم

 جنس الطفل
 0.62  2.8  ذكر

 0.56  2.9  نثىأ

  مستوى الصف

 0.30  2.48  الصف األول
 0.70  3.27  الصف الثاني
 0.59  2.96  الصف الثالث
 0.38  2.74  الصف الرابع

 0.31  2.57  الصف الخامس
 0.42  2.63  الصف السادس
 0.51  2.65  الصف السابع

  المصادر ت االلتحاق بغرفةسنوا
  0.67  3  أقل من سنة

  0.59  2.8  سنة) 1-2(
  0.28  2.64  سنتين أكثر من

  نوع المدرسة
  0.28  2.53  خاصة
  0.60  2.95  حكومية

  االنحراف المعياري: ع   المتوسط الحسابي : م                                   

ونوع  ،مرجنس ولي األ اتأن متغير) 7(يبين الجدول 
فراد االسرة أوعدد  ،مري األللمستوى التعليمي لووا ،المدرسة

عند ( )ت(إحصائيا حسب اختبار  ةدال اتومستوى الدخل متنبئ
لتباين رضا أولياء األمور عن الخدمات  )P≤0.05 مستوى داللة

كما أن . المقدمة ألطفالهم ذوي صعوبات التعلم ضمن برامج الدمج
ظهر أن مقدار التغير في هذه ت) بيتا(لمعياري قيمة معامل المتغير ا

-) (0.130-(، )0.197(، )0.205(المتغيرات يرافقه تغير بمقدار 
على التوالي،  ةرضا أولياء أمور مرتب درجة) 0.122-(، )0.146
سالبة تدل على تناسب عكسي بين ) بيتا(ن إشارة قيمة إحيث 

وسطات الحسابية وبالرجوع إلى جدول المت. المتغير ومدى الرضا
باء، وأن على من مدى رضا اآلأمهات رضا األ يتبين أن مدى) 8(

مدى رضا أولياء األمور عن خدمات الدمج في المدارس الحكومية 
على من مدى الرضا عن خدمات الدمج في المدارس الخاصة، وأنه أ

زاد مستوى و ،فراد االسرةأكلما زاد المستوى الّتعليمي وزاد عدد 
قل مدى رضا أولياء األمور عن مستوى الخدمات المقدمة  ،الدخل

   .ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم في غرفة المصادر
وعدد سنوات التحاق  ،ومستوى الصف ،إّال أن جنس الطالب

الطفل في غرفة المصادر لم تكن متنبئات دالة إحصائيا في نموذج 

التغيير في درجة ن مقدار إ، حيث tاالنحدار المتعدد وحسب اختبار 
، )035.-(، )0.079(رضا أولياء األمور يرافقه تغير بمقدار 

  .على التوالي) 0.017(

  مناقشة النتائج

مدى رضا أولياء األمور  إلىهدفت الدراسة الحالية التعرف 
عن مستوى الخدمات التي تقدم ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم في 

ارس العادية، إضافة إلى غرفة المصادر ضمن نظام الدمج في المد
  . ثر عدد من المتغيرات على مدى رضا أولياء األمورأ إلىالتعرف 

ما مدى رضا أولياء : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

أمور األطفال ذوي صعوبات الّتعلم عن مستوى الخدمات 

  التربوية المقدمة ألبنائهم في مدارس الدمج في األردن؟

أن درجة رضا أولياء  بهذا السؤالراسة المتعلقة دلت نتائج الد
األمور عن الخدمات كانت متوسطة على الدرجة الكلية، وعلى باقي 

رامج الدمج حديثة نوعا ما في وقد يعود ذلك إلى أن ب. المجاالت
ردن مقارنة بالدول المتقدمة، وبالتالي تحتاج هذه البرامج إلى األ

واقع هذه الخدمات وتقييمها،  مراجعة وتطوير بناء على دراسة
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لمام بدرجة عالية حول إإلى أن األسر قد ال يوجد لديها إضافة 
الخدمات التي توفر لألطفال ذوي صعوبات الّتعلم ضمن هذه 

ن مشاركة األسر محدودة نوعا ما ضمن هذه إحيث  ،البرامج
البرامج، وخاصة أن مجال الرضا عن المشاركة في الخدمات كان من 

كذلك أظهرت  .جاالت األقل رضا عنها ضمن الدراسة الحاليةالم
أن مشاركة ) 2012(وبعيرات وزريقات  ،)2012(دراسة خصاونة 

وأن مشاركة األسر  ،األسر في غرف المصادر كانت بدرجة متوسطة
   .في تقييم برامج الدمج محدودة نوعا ما

تتفق نتائج هذه الدراسة مع عدد من الدراسات  ،وعموما
 ;Leyser & Kirk, 2007؛ 2012؛ العايد، 2013خصاونة، (

Gerbar,1999 ( التي أشارت إلى توافر الخدمات التربوية في غرفة
أشار عدد من الدراسات  ،المقابلفي . المصادر بدرجة متوسطة

مدى رضا مرتفع ألولياء أمور األطفال ذوي صعوبات الّتعلم عن 
 ,Gasteiger-Klicpera)مجطفالهم أكاديميا ضمن خدمات الدأتقدم 

et al., 2012). ليها إالنتيجة مع النتائج التي توصلت  واختلفت هذه
حيث كان رضا  )(Stoiber et al., 1998 نيستويبر وآخر دراسة

هذه أولياء أمور األطفال ذوي صعوبات الّتعلم منخفضًا عن 
  . خدماتال

لياء أن أكثر الخدمات التي نالت رضا أوإلى وتشير النتائج 
األمور هي الخدمات االجتماعية السلوكية، وبمتوسط حسابي مقداره 

حيث اعتبر أولياء األمور أن الدمج يسهم بدرجة كبيرة في ). 3.52(
وتطوير  ،تطوير شعور األطفال ذوي صعوبات الّتعلم تجاه أنفسهم

على متوسط أمفهوم الذات لديهم، حيث حصلت هذه الفقرة على 
مما يدل على مدى رضا عال ) 4.07(إذ بلغ  ؛تحسابي على الفقرا

على قدرة الدمج على تطوير اتجاهات األطفال ذوي صعوبات الّتعلم 
ويدعم هذه النتائج عدد من الدراسات مثل دراسة . نحو أنفسهم

التي اعتبرت النتاجات  )Leyser & Kirk, 2007(ليزر وكيرك 
علم من أكثر الفوائد االجتماعية والسلوكية لألطفال ذوي صعوبات الّت
هذه النتيجة  وتعد. التي تعود على هؤالء األطفال جراء الدمج

مساقات  ونمعظم معّلمي غرفة المصادر يتلق نإحيث  ،منطقية
متخصصة في مجال كيفية تطوير النواحي االجتماعية واالنفعالية 

رشاد هؤالء إوفي كيفية تعديل السلوك و ،لألطفال ذوي اإلعاقات
ثار آإلى  تالعديد من الدراسات أشار ضف إلى ذلك أنأ. األطفال

ومفهوم الذات  ،يجابية على تطوير المهارات االجتماعيةالدمج اإل
  )2008دبابنة، (لدى األطفال ذوي اإلعاقات عموما 

وقد احتل مجال خدمات البيئة الصفية الّتعليمية لغرفة 
 حسابي مقدارهالمصادر المرتبة الثانية في مدى الرضا، بمتوسط 

) 2013(د يهذه النتيجة مشابهة لنتائج دراسة العا وتعد). 3.06(
نية من مدى رضا أولياء األمور، الذي احتل هذا المجال المرتبة الثا

ّكدت أن البيئة المادية تؤثر في نمو وتطور األطفال ذوي صعوبات أو
ر بين ويمكن تفسير ذلك بأن له عالقة بمقارنة أولياء األمو. الّتعلم

بيئة غرفة الصف العادية وغرفة المصادر من حيث نسبة الطلبة 
ومناسبة  ،وشروط السالمة ،نارتهاوسعة الغرفة وإ ،المخدومين

كما أن رغبة الطفل ذي صعوبات الّتعلم . ثاث والتهوية الجيدةاأل
وشعوره  ،بالتخلص من الجو الروتيني في غرفة الصف العادية

وتعليمه بشكل  ،ن قبل معّلم غرفة المصادرباالهتمام المضاعف م
يتالءم مع قدراته الفردية، مما جعل ذلك ينعكس على افكار أولياء 

ويمكن عزو هذه النتائج . األمور في االستجابة لفقرات هذا المجال
أيضا إلى أن وزارة التربية والّتعليم تبني غرف المصادر بناء على 

ونتائج هذه الدراسة يؤكده ). 2015 وزارة التربية والّتعليم،(معايير 
عتقد أ: " حد أولياء األمور المشاركين في المقابالت، بقولهأقول 

أن غرفة المصادر مريحة نوعا ما، فعلم غرفة المصادر يشجع ابني 
  ".قرانهأوبناء عالقات مع  اإلنجاز دائما على

حالة والتشخيص المرتبة الثالثة واحتل بعد خدمات اإل
يليه مجال إعداد الخطة التربوية  ،)2.78( بي مقدارهبمتوسط حسا

، ضمن درجة رضا أولياء األمور )2.76( يالفردية بمتوسط حساب
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن األفراد الذين يقدمون . متوسطة

الخدمات لألطفال ذوي صعوبات الّتعلم في غرفة المصادر هم من 
وكذلك خضعوا للتدريب للتعامل المعّلمين المؤهلين والمتخصصين، 

 ،دائهم الحاليأوتحديد مستوى  إليهم،مع هؤالء األطفال، والتعرف 
وتوظيف استراتيجيات  ،وكذلك إعداد الخطة التربوية الفردية لهم

هذا التفسير نتائج بعض  تّكدأوقد  .تدريس تتناسب مع قدراتهم
ية معّلم حيث احتلت الفقرات المرتبطة بأهل ،كفايات فريق الدمج

على المتوسطات ضمن ذلك المجال مقارنة أغرفة المصادر على 
بالفقرات المتعلقة بأهلية معّلم الصف العادي في التعامل مع هؤالء 

وتكييف المنهاج واالختبارات بما يتالءم مع قدرات هؤالء  ،األطفال
بالرغم من حصول هذا المجال على أقل مدى رضا من  -األطفال

المتوسط الحسابي لهذا المجال  بلغحيث  ،األمورقبل أولياء 
 يمما يدل على أن معّلم -ولكن ضمن درجة المتوسط ،)2.47(

غرفة المصادر يتلقون التدريب والتأهيل المناسب للتعامل مع 
وإعداد البرامج  ،وفي تقييم قدراتهم ،األطفال ذوي صعوبات الّتعلم

 ،)2013(د يسة العاّكدته دراأوهذا ما . التربوية الفردية لهم
أن معّلم غرفة المصادر  اأظهرت اللتان) 2012(وبعيرات والزريقات 

. طفال ذوي صعوبات الّتعلميتمتع بكفايات مناسبة للتعامل مع األ
: المشاركين في المقابالت أحد ّكد على هذه النتيجة قولأوكذلك 

صبحت تستطيع قراءة أرى أن ابنتي أ أنا سعيد جدا عندما"
ويعود الفضل بذلك للمدرسة والجهود التي تبذل في ... تابةوالك

  ". غرفة المصادر

بداء أولياء األمور إبعض الدراسات إلى  تلمقابل، أشارافي 
 من عدم كفاية التدريب الذي يتلقاه معّلم الصف العادي همقلق

 & Hanline)لتكييف المنهاج والبيئة الصفية وأساليب الّتدريس 
Halvorsen, 1989; Graham et al., 2014) .  وهذه النتائج

 .تنسجم مع نتائج الدراسة الحالية الخاصة ببعد كفاية فريق الدمج
عموما، تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج عدد من الدراسات التي و

أظهرت درجة الرضا متوسط عن واقع خدمات التشخيص وإعداد 
 ;Gerbar, 1999)؛ 2013الخصاونة، (الخطة التربوية الفردية 
Langer & Lehr, 2000   
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أولياء ويأتي مجال مشاركة األسر والعالقة بين فريق الدمج و
خيرة من حيث مستوى الرضا بمتوسط األمور في المرتبة قبل األ

مستوى الرضا عن مشاركة األسر  ويعد). 2.69(حسابي مقداره 
التي  (Spann et al., 2003) نيسبان وآخر مشابهًا لنتائج دراسة

أظهرت أن معظم أولياء األمور لديهم رضا بدرجة منخفضة عن 
العالقة مع المعّلمين وعن مستوى مشاركتهم في تقديم الخدمات 

أن وقد يعود ذلك إلى . التربوية ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم
العاملين في المدرسة يقدرون بدرجة غير كافية أهميّة مشاركة 

ها غير منتجة، مما قد ينعكس على دافعية وينظرون اليها بأن ،األسر
األسر، وبالتالي رضا هؤالء األسر عن العالقة نحو إشراك العاملين 

ّكد هذه النتيجة أحد أو. والمشاركة في تقديم الخدمات ألطفالهم
يطلب مني المعّلم دائما ": أولياء األمور المشاركين بالمقابالت، بقوله

.. .دمون أساليب تدريس معينةدرس ابني بحجة أنهم يستخأأن ال 
  ".يفهم على المعّلم دوال يع... خربش الطفلأني بطريقتي إو

ما مدى مساهمة : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

جنس الطالب، المستوى الصفي، ( متغيرات تتعلق بالطالب

ومتغيرات تتعلق بولي  ،)عدد سنوات االلتحاق بغرفة المصادرو

جنس ولي األمر، وعدد والّتعليمي للوالدين،  المستوى(األمر 

، ومتغيرات تتعلق بالمدرسة )مستوى الدخلوأفراد األسرة، 

في تفسير تباين رضا أولياء األمور عن مستوى ) المدرسة نوع(

  خدمات المقدمة لألطفال ذوي صعوبات الّتعلم؟

يتضح من نتائج تحليل االنحدار المتعدد أن معامالت االنحدار     
وعدد  ،والمستوى الّتعليمي لولي األمر ،جنس ولي األمر تغيراتلم

ونوع المدرسة كانت  ،والمستوى االقتصادي لألسرة ،أفراد األسرة
من تباين درجات ) 0.42(فسر ما مقداره تمتنبئًا داًال إحصائيا، و

رضا أولياء األمور، مما يسمح لها بدخول المعادالت االنحدارية 
نس ولي األمر فقد ففيما يتعلق بج. ياء األمورللتنبؤ بمدى رضا أول

وقد يعود ذلك . اءبرضا اآلمهات أكبر من متوسط كان مدى رضا األ
مهات على اطالع بشكل أكبر على واقع برامج طفلها ذي أن األ

وذلك بسبب  ؛بنائهن في المدرسةأومتابعة لتحصيل  ،ّتعلمصعوبات ال
ابعة تحصيل أطفالهن مهات في متالمتوقع من األ الدور النمطي

مقارنة باآلباء، وهذا يعطيهن فرصًا أكبر لالطالع على الطرق 
 ذوي صعوبات الّتعلم، نطفالهأتراتيجيات التي تستخدم مع واالس

وهذا  ،مهات في مستوى الرضالذلك تبرز األهميّة أكبر عند األ
مؤشر على مستوى الخدمات التي تقدم للطفل، وهذا ما أشارت له 

ودراسة  ،)2012(اسات ومنها دراسة بعيرات والزريقات بعض الدر
  ).2013(خصاونة 

كما تبين أن المستوى الّتعليمي لولي األمر متنبئ دال إحصائيا 
أن مقدار التغير في المستوى ) بيتا(قيمة تظهر أيضا، حيث 

درجة رضا ) 0.130-(الّتعليمي لولي األمر يرافقه تغير بمقدار 
عكسي، أي كلما زاد المستوى الّتعليمي قل أولياء أمور بتناسب 

مدى رضا أولياء األمور عن مستوى الخدمات المقدمة ألطفالهم 

وقد يعود ذلك إلى أن . ذوي صعوبات الّتعلم في غرفة المصادر
حملة الشهادات الجامعية غالبا ما يشاركون في اتخاذ القرارات 

وغالبا ما يبحثون  .(Westling, 1997)الّتعليمية المناسبة ألبنائهم 
بهدف زيادة وعيهم بحالة طفلهم، األمر الذي ينعكس على تقبلهم 

في حين ينحصر اهتمام األسر . ورضاهم عن تلك الخدمات المقدمة
ضافية في إذات المستوى الّتعليمي األقل في وجود خدمات 

ظر عن جودة المدارس تقدم ألبنائهم ذوي صعوبات الّتعلم بغض الن
، ودراسة )2007(تيبي دراسة الع هّكدتأوهذ ما  هذه الخدمات،
ولكن ال تتفق مع نتائج . (Freeman et al., 1999)ن يفريمان وآخر
تعزى لمستوى الوالدين  ًاالتي لم تظهر فروق) 2013(دراسة العايد 

 (Stoiber et al., 1998) نيتويبر وآخرس الّتعليمي، وكذلك دراسة
ستوى الّتعليمي للوالدين قل أنه كلما زاد الم إلى التي أشارت

   .مستوى الرضا

وكذلك أظهرت نتائج تحليل االنحدار المتعدد أن متغير عدد 
أن ) بيتا(قيمة تظهر رة متنبئ دال إحصائيا أيضا، حيث أفراد األس

درجة رضا ) 146.-(التغير في عدد أفراد األسرة يرافقه تغير مقداره 
زاد عدد أفراد األسرة قل أولياء األمور بتناسب عكسي، أي كلما 

وتتشابه هذه النتائج مع . مدى رضا أولياء األمور عن خدمات الدمج
ربما تعود هذه النتيجة و). 2012(نتائج دراسة بعيرات والزريقات 

إلى أّنه كلما كان عدد أفراد األسرة أقل يسمح هذا لألسرة المجال 
 10من أكثر من بشكل أكبر مقارنة باألسر المكونة  اطفالهألمتابعة 

  .وذلك لتعدد المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ؛أفراد

أما فيما يتعلق بمتغير المستوى االقتصادي المستقل فقد 
) بيتا(ن قيمة إ كان متنبئًا داًال إحصائيا لمستوى الرضا، حيث

مما يعنى أنه كلما زاد مستوى الدخل قل مستوى الرضا  ؛سالبة
مات المتوافرة في المدارس العادية لدى أولياء األمور عن الخد

وترى الباحثة أن هذه النتيجة . ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم
فالناحية االقتصادية عادة ما تنعكس على النواحي  ؛واقعية

مثال األسر التي يقل دخلها عن فاالجتماعية والّتعليمية والترفيهية، 
أن ما يقدم  عدوتدينار تالئم حاجاتهم وفقا لمستوى دخلها،  300

في ضافي يقدم لطفلهم، وإمن خدمات عبارة عن دعم  األطفاله
 ،كلما زاد مستوى الدخل زادت التوقعات من المدرسة فإنه المقابل

إضافة إلى ارتفاع المعايير التي يتم من  ،ونوعية الخدمات المقدمة
وتتفق  .اطفالهودة الخدمات التربوية المقدمة ألخاللها الحكم على ج

؛ 2012العايد، (ه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات هذ
Garrick-Duhaney & Salend, 2000; Shuwa et al., 2006).   

لم تظهر نتائج تحليل االنحدار أن متغير جنس  ،المقابلفي 
وعدد سنوات االلتحاق بغرف المصادر لم تكن  ،والصف ،الطالب

 تعدوهذه النتيجة . مورمتنبئًا داًال إحصائيا لمدى رضا أولياء األ
ن المشكالت التي تواجه هؤالء الطلبة متشابهة ألوذلك  ؛واقعية

بغض النظر عن جنس الطالب، وبالمثل المشكالت التي يواجهها 
 ،فجميعهم ضمن مرحلة الّتعليم األساسية ،هؤالء الطلبة متشابهة

وهذا مؤشر على أن الخدمات التي يتلقاها هؤالء الطلبة متشابهة، 
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أو عدد  ،دى إلى عدم وجود فروق بينهم تعود لصف الطفلأمما 
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج . سنوات التحاقه بغرفة المصادر

  ). 2012(دراسة العايد 

  والتوصيات تنتاجاتاالس

اختبرت الدراسة الحالية مدى رضا أولياء أمور األطفال ذوي 
ألطفالهم ذوي صعوبات الّتعلم عن مستوى الخدمات المقدمة 

حيث تم جمع البيانات من خالل صعوبات الّتعلم في غرف المصادر، 
تم تطبيقها على عينة من أولياء أمور األطفال ذوي صعوبات  ةأدا

وبناء على نتائج الدراسة الحالية تم التوصل لمجموعة من . الّتعلم
  .االستنتاجات والتوصيات، وعلى النحو اآلتي

خدمات ذات نوعية بهؤالء األطفال  التركيز أكثر على تزويد )1
عالية ضمن برامج الدمج، ويجب على األهل أن يتابعوا بشكل 

إضافة إلى . طفالهم ذوي صعوبات الّتعلم في المدارسأأكبر 
ر بشكل أكبر في العمل الحاجة إلى اهتمام معّلم غرفة المصاد

 ،والمرشد التربوي ،شراك معّلم الصف العاديإالفريقي، و
ثناء عملية أمكان، دارة المدرسة والطفل قدر اإلإو ،األمروولي 

 . ومتابعة تنفيذها ،التخطيط والبناء للخدمات التربوية الفردية

على الجهات المعنية والمشرفة على برامج الدمج في وزارة  )2
التربية والّتعليم التركيز على تجهيز غرفة المصادر بكادر 

الّتعلم يتكون من  متخصص في تعليم األطفال ذوي صعوبات
وتعليم  ،مشرف غرفة مصادر مختص في التربية الخاصة

األطفال ذوي صعوبات الّتعلم، ومعّلم مختص في القراءة 
 يعدوالكتابة والحساب، إضافة إلى معّلم الصف العادي الذي 

 . ساس في تعليم مثل هؤالء األطفالاأل

مل مع ولياء األمور تؤهلهم للتعاتوفير برامج تدريبية أل )3
 .طفالهم ذوي صعوبات الّتعلم في مختلف النواحي النمائيةأ

جراء مزيد من الدراسات في مجال تقييم خدمات إالحاجة إلى  )4
ومدى رضا أولياء  ،الدمج لألطفال ذوي صعوبات الّتعلم

ساسيين في أهذه الخدمات، باعتبارهم شركاء  أمورهم عن
رتبطة ببرامج فهناك العديد من المجاالت الم. هذه البرامج

حدى الخطوات المهمة التي وإن إ. الدمج تحتاج إلى دراسة
قد تسهم في تحقيق التقدم في مجال الدراسة الحالية، تتمثل 

أثر برامج الدمج  إلىفي إجراء دراسات مماثلة تهدف التعرف 
 .في نمو األطفال ذوي صعوبات الّتعلم

عوبات الحاجة إلى إجراء دراسات تتبعية لألطفال ذوي ص )5
ومدى رضا أولياء األمور عن الخدمات المقدمة لهؤالء  ،الّتعلم

مثل هذه الدراسات يمكن أن ف. األطفال في غرف المصادر
ستخدم لتحديد الخدمات الجيدة والخدمات التي تحتاج إلى ي

وبالتالي، يمكن للدراسات . تحسين ضمن برامج الدمج
ج ة ضمن برامالمستقبلية أن تتناول مجاالت أو خدمات محدد

إعداد وحالة والتشخيص، مثل اإل(الدمج بشكل أكثر عمقا 
معيقات مشاركة األسر وتمكينها، والبرنامج التربوي الفردي، 

وخطة  ،الخدمات االجتماعية والسلوكيةوفريق الدمج، و
كذلك ). دمات وتحسينهاتعديل السلوك بهدف تقييم هذه الخ

ناول متغيرات وعوامل مستقبلية تتجراء دراسات إمن المفيد 
 ،ثر في مدى رضا أولياء األمورأن يكون لها أخرى يمكن أ

ا، يمكن لنتائج خيرأو. عمر ولي األمرونوع اإلعاقة،  :مثل
خرى أبيانات دالة إلجراء دراسات  تقدمن أالدراسة الحالية 
  .في هذا المجال
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