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  الشهيد الرمز ياسر عرفات رحمه اهللا،إلى روح القائد 
  ، رحمه اهللا، روح والديىال

   حفظها اهللا،... زهرة قلبي والدتي الحنونإلى
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  عصام، هدى، ندى، ندوة، حسام، حفظهم اهللا،: خوتي وأخواتي أحبائي إإلى

 من يمد يد العون إلى كل...وأهدي جهدي هذا إلى كل من يجعل باكيا يضحك
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  :إقرار

  
بحـاثي الخاصـة   أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أ      

باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أية جزء منها لم يقدم لنيل أيـة درجـة           
  .عليا ألي جامعة أو أي معهد
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  شكر وتقدير

	َ�� َ�َ�ِ�"  قال تعالى�ُ صدق اهللا العظيم     " �ُ������ِز ���

أتوجه إلى اهللا العلي القدير، بالشكر الجزيل على توفيقه لـي، فالحمـد والـشكر هللا رب العـالمين              
  .والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصالة والتسليم

دكتورة سهير الصباح على كل ما قدمته لي مـن نـصح            أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى ال      
  .وإرشاد واهتمام، إلتمام هذه الرسالة
 األستاذ الدكتور أحمد فهيم جبر، والدكتور زيـاد         لجنة المناقشة،  كما أتوجه بالشكر الجزيل لعضوي    

  . لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، فلهم مني كل مودة واحترامبركات
جزيل إلى الدكتور عفيف زيدان والدكتور محسن عدس والدكتور حسني عوض       كما أتوجه بالشكر ال   

كما أتوجـه بخـالص الـشكر        .على تعاونهم ومساعدتهم في إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود         
  . يسية واإلدارية في جامعة القدسوالتقدير إلى أعضاء الهيئة التدر

 منطقـة طـولكرم     -القدس المفتوحـة  وأتوجه بشكر خاص إلى الدكتور فيصل عمر مدير جامعة          
  .التعليمية

وأتوجه أيضا بالشكر الجزيل إلى وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزيرة ومدير عام االرشاد والتربية 
، والى مـديري ومـديرات ومعلمـي        شفاء شيخة .  األخت أ   التربية الخاصة  دائرةالخاصة، ومدير   

ر فيها غرف مصادر في جميع مديريات التربيـة         ومعلمات ومرشدي ومرشدات المدارس التي يتوف     
  . والتعليم في فلسطين

وأخيرا أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساندني ووقف لجانبي وقدم لي المساعدة في إنجاز هـذه                 
  .الرسالة

واهللا أسأل أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به اإلنسانية، انه نعم المـولى ونعـم                 
  .النصير

  
  
  
  هشام شناعة

  ".6"القرآن الكريم، سورة إبراهيم، اآلية* 
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  :ملخص الدراسة
 فـي    الخاصة بالطلبـة ذوي االحتياجـات الخاصـة        غرف المصادر  الدراسة إلى تقييم      هذه هدفت

 شـدين  ومعلمي غـرف المـصادر والمر      يرين في فلسطين من وجهة نظر المد      الحكوميةالمدارس  
 المركز  ،أثر كل من متغيرات الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي        ى تحديد   ، إضافة إل  نالتربويي

 الذي تكون مـن   مجتمع الدراسة   على درجة التقييم، وقد طبق الباحث الدراسة على كامل          الوظيفي  
المدارس التي تتضمن في أقسامها  ومعلمي غرف المصادر والمرشدين التربويين في المديرينجميع 

عدد فقراتها  قيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانه خاصة بلغ ، ومن أجل تحغرفة المصادر
بعـد الوسـائل     غرف المصادر،    بعد تجهيز : فقرة وزعت على خمسة مجاالت رئيسة وهي      ) 75(

، وبعد التحقق من صـدق      بعد السلوكي ، ال ة التربوية مليبعد سير الع  ،  بعد المادة التعليمية  ،  واألساليب
  .ام الباحث بتطبيقها على كامل مجتمع الدراسةوثبات أداة الدراسة ق

  
  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 يرين في فلسطين من وجهة نظر المد      الحكوميةغرف المصادر في المدارس     لتقييم  الدرجة الكلية   إن  
ة  كانت بدرجة كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية الكلي        ن التربويي شدينومعلمي غرف المصادر والمر   

درجـة   وكانـت ، %)78.02(لمتوسط استجابات المفحوصين على جميع الفقرات لجميع المجاالت    
أعلى من اإلنـاث علـى األبعـاد         في فلسطين    الحكومية المصادر في المدارس     تقييم الذكور لغرف  

بالنسبة أما   ) الدرجة الكلية  ،بعد السلوكي ، ال ة التربوية مليسير الع ،  المادة التعليمية ،  التوفر والتجهيز (
 فـي   الحكوميـة غرف المصادر في المدارس     ل تقييم اإلناث  لبعد الوسائل واألساليب فقد كانت درجة     

�ف           درجة تقيـيم الـذكور، وكانـت       على هذا البعد أعلى من    فلسطين  � ������ �ا��ر�� ا����

     ������ ��سنوات قـد بلغـت     ) 5( لمن لديهم خبرة أقل من       ا�$'&در �� ا�$�ارس ا�"�! �� 
، %)78.34( سـنوات    )10-5(تقييم من لديهم خبرة من      النسبة المئوية ل  بينما بلغت    %) 77.78(

، %)77.98( سنوات لغرف المـصادر      )10(تقييم من لديهم خبرة أكثر من       النسبة المئوية ل  وبلغت  
الدرجة الكلية لتقييم غرف المصادر في المدارس الحكومية في أما فيما يتعلق بالمؤهل العلمي فكانت 

النسبة المئوية بينما بلغت  %) 79.29( لمن كان مؤهلهم العلمي من مستوى دبلوم قد بلغت       سطينفل
من تقييم النسبة المئوية ل، وبلغت %)78.02(من كان مؤهلهم العلمي من مستوى بكالوريوس     تقييم  ل

 وأخيـرا كانـت    ،%)76.45( فأعلى لغرف المصادر     ن مؤهلهم العلمي من مستوى دبلوم عالٍ      كا
 المدارس قد بلغـت      لمديري رجة الكلية لتقييم غرف المصادر في المدارس الحكومية في فلسطين         الد
النـسبة  ، وبلغت   %)77.8(تقييم معلمي غرف المصادر     النسبة المئوية ل  بينما بلغت    %) 78.57(

  .%)77.68(تقييم المرشدين التربويين  لغرف المصادر المئوية ل



 ث 

 نتائج توجه الباحث بعدد من التوصيات في ما يأتي          وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من      
  :أهمها

 أن تقوم الوزارة بزيادة عدد غرف المصادر في محافظات فلسطين الشمالية والجنوبية، وأن تقـوم               
الجامعات الفلسطينية بطرح تخصص التربية الخاصة بأقسامها المختلفة، لقلة المتخصصين في تقديم            

بين مشروع  ) عبر ثقافية (اصة، والعمل على إجراء دراسات مقارنة       الخدمات لذوي االحتياجات الخ   
غرف المصادر الفلسطينية ومشاريع هذه الغرف في الدول العربية المجاورة، من أجل اغناء المكتبة     

إجراء دراسات أخرى    الفلسطينية باألدب التربوي المتعلق بهذه الشريحة الهامة في المجتمع، وكذلك         
  .قييم غرف المصادر من وجهة نظر الطلبة وأولياء أمورهمت: على سبيل المثال
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Abstract 

  
  

Evaluating Resources Rooms in Government Schools from Headmasters 

and Teachers of Resources Rooms and Educational Counselors 

Perspective  
   

This study aimed to evaluate the resources rooms in government schools from the 

headmasters, teachers of the resources rooms and educational counselors views of the 

sources rooms. assessing of the variables of sex, experience, qualifications and the position 

at the time of evaluation. The researcher conducted this study on all those who are listed 

above in Palestine. 

 

The researcher has designed a questionnaire of (75) items divided into five main cores: 

Sources rooms preparation, Teaching aids and methods dimension, Learning material, 

Educational process, and Behavioral dimension. 

 

The study has reached the following results: 

 

The total degree in the evaluation of sources rooms in government schools in Palestine, 

according to the population of the study was very good and the percentage was (78.02%) in 

all areas of the sources rooms, The rate of the evaluation from the perspective of males was 

higher than that of the females point of perspective in some areas like availability and 

equipment, learning materials, teaching course is going on.  But for aids and Methods the 

rate of the evaluation females, was higher than the males, The total rate in the evaluation of 

the sources rooms for those who have less than five years experience reached (77.78%) 

while for those who have between (5 -10) years experience reached (78.34%) and for those 

who have more than (10) years experience reached (77.98%), and all the same time those 

who have a diploma qualification reached (79.29%) and for those who have bachelor 

reached (78.02%), and the rate of headmasters reached (78.57%) while for teachers 

reached (77.8%) and for educational counselors reached (77.63%). 

 

In light of the results of study, the researcher recommends the following: 

The ministry of Education should increase the number of sources rooms in south 

and north districts in Palestine, universities have to offer Special Education specialization 

to teach those who are in need of it, that public organization should have bigger role in 

dealing with those who need special care. The institutions of the local societies should take 

in their program's a bigger role in enlightening the families of those who need special care, 

and Conducting an evaluative study of the sources rooms from the students and their 

parents point of perspective.   
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  ولالفصل األ

  
  خلفية الدراسة وأهميتها

  
  :  مقدمة1.1

  

، ت كبيرة وخاصة على صعيد المـدارس      شهدت مختلف ميادين التربية الخاصة تطورات، وإنجازا      
وتجـدر   لذوي االحتياجـات الخاصـة،  سواء من حيث المناهج واألساليب أو آليات تقديم الخدمات     

حرية "في   )نظرية التعليم (ية اإلنسانية   صاحب النظر   )Rogers( اإلشارة إلى ما قاله كارل روجرز       
أي االنطالق من موقع الطالب ولـيس مـن موقـع           " قبول الطالب كما هو   " حيث يدعو إلى  " التعليم

قبول الطالـب  "المعلم، ويعتبر هذا توجها انقالبيا يلون العملية التربوية بألوان حياتية مبدعة حيث أن    
ية لقبول الطفل المعاق جسديا وعقليا، وقبول الطفـل         يحمل في طياته جوانب غاية في األهم      "كما هو 

 العـائلي والمدرسـي     األولوياتبطيء التعلم، واالعتراف بحاجات الطفل ووضعها في مقدمة سلم          
  ).CARE ، 2000مركز الدراسات التربوية (واالجتماعي 

  
فيهـا محـاوالت    ث حدثت    حي  بالطلبة والمدارس،   الواليات المتحدة األمريكية    إلى اهتمام  وباإلشارة

هم للمطالبة بوضع قوانين تكفل حقهم فـي         وذوو  االحتياجات الخاصة  ذوو ص األشخا عديدة قام بها  
الحصول على مطالبهم ضمن ما يعرف بتكافؤ الفرص وحقوق اإلنسان، وقد ظهر أول قانون بهـذا       

ن هـذا   ، وعرف باسم قانون التربية لكل األطفال المعاقين وقد تضم         )1975(الخصوص فيها عام    
القانون الحقوق التربوية والمدنية لألشخاص المعوقين، وحقهم في إعداد الخطة التربوية والتعليمية،            
وحقهم في الحصول على خدمات المواصالت والخدمات الترفيهية والعالجية واإلرشادية وحقهم في            

، 1994 ()%12(العمل، ولقد قدر عدد األطفال الذين يعانون من مشكالت تربوية في أمريكـا ب             
Wileklinski. (  

  
 لدراسة أوضـاع    )1974( بالمعاقين حيث شكلت لجنة عام        اهتمام واضح   هناك وفي بريطانيا كان  

 تضمن تصنيف فئات التربية الخاصة      األطفال المعاقين وتحديد احتياجاتهم المختلفة، وأعدت تقريراَ      
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تدريب المعلمين وأشـار التقريـر   ومفهوم التعليم المدرسي والدمج األكاديمي والقياس والتشخيص و 
أيضا إلى أن سدس أطفال بريطانيا يعانون من مشكالت تربوية وألسباب مختلفة تستدعي تقديم نوع             

  ) .Wileklinski، 1994(من خدمات التربية الخاصة 
  
 العام الدولي لذوي االحتياجات الخاصة في الدول العربية، حيث كانـت            هو) 1981(العام  يعتبر  و

دول لالهتمام بهذه الفئـة   وتوصيات المؤتمرات في ذلك العام بمثابة دق الناقوس الذي نبه ال         الندوات
، وشكلت دافعا قويا لآلباء واألمهات واألشخاص المعاقين أنفـسهم إليجـاد التـشريعات              وقضاياها

لـك  والقوانين التي تكفل حقوقهم وتنظم حياتهم وتحقق مكتسباتهم، فقامت معظم الدول العربية في ت             
الفترة الزمنية بإصدار القوانين والتشريعات التي دعمت ورعت وأهتمت بذوي االحتياجات الخاصة، 

 أول قـانون تـضمن    )1950(، حيث صدر في عام      األمروكانت مصر من الدول السباقة في ذلك        
الذي دعا إلى ضـرورة  ) 39( صدر قانون رقم )1975(بعضا من حقوق المعاقين وكذلك في عام  

المملكـة العربيـة    : لمعاقين ودمجهم في المجتمع، ثم لحقت بها معظم الدول العربية منهـا           تأهيل ا 
) 2000حافظ، (السعودية، والعراق، وتونس، وليبيا، وسوريا، واألمارات العربية المتحدة، واألردن 

  ). 2001الروسان وملكاوي، (
   

اصة وغرف مـصادر فـي       فتح صفوف خ   عشرينوقد شهد العالم في النصف األخير من القرن ال        
 من وقتهم الدراسي فيهـا      االمدارس العادية حيث يقضي الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة جزء         

معظم وقتهم والحساب، ويقضي هؤالء الطلبة لتنمية قدراتهم في المهارات األساسية بالقراءة والكتابة 
وبدأ استخدام غرف المصادر    .  داخل الصف العادي مع زمالئهم من الطلبة العاديين         الباقي الدراسي

  Hammel & Brown, 1983(ات من القرن العشرين مع فئة اإلعاقة البصرية يتاريخيا منذ الثالثين
ات مـن   يواتسع استخدامها حتى أصبحت مألوفة في منتصف الستين        ) 2006المذكور في صادق،    

االضطراب االنفعالي، وصعوبات و ، اإلعاقة العقلية البسيطة:التعليم العالجي لحاالتنفس القرن في 
  ).2006  في صادق، المذكورFriend & Mc Nutt، 1984(التعلم، والمشكالت السلوكية البسيطة 

  
وعلى أية حال فان برنامج غرف المصادر أصبح أكثر البدائل شيوعا في التربية الخاصة منذ أوائل                

 المصادر يطلق عليها اصطالحا     رف الفئات التي ترعاها غ     حيث إن   من القرن العشرين   اتيالثمانين
 قدرتهم على   هم يواجهون صعوبات تؤثر سلبيا في     والمقصود من ذلك أن   )  االحتياجات الخاصة  ذوي(

اإلعاقة العقلية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقـة البـصرية،        : يسية التالية التعلم، فهي تتضمن الفئات الرئ    
ات الـسلوك، واضـطرابات التواصـل،       اضـطراب صعوبات التعلم، اإلعاقات الصحية والجسمية،      

  ).1995الصمادي، و والقريوتي السرطاوي(رات والمواهب المتميزة باإلضافة إلى الطلبة ذوي القد
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 وهو  )1939(وفي فلسطين فان العمل مع المعاقين بدأ ومن خالل مؤسسات خاصة وذلك منذ عام               

، حيث كانت فلسطين    )1988ون،  الصمادي وآخر (تاريخ إنشاء، أول مدرسة للمكفوفين في القدس        
  .تحت االنتداب البريطاني

  
وتشير التقديرات أن الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة في فلسطين ال تغطي أكثـر مـن                

، بل تكاد خدمات المعاقين أن تكون معدومـة فـي القـرى              من هذه الفئة في المجتمع     )6-10%(
فترة االحتالل اإلسرائيلي لمناطق الضفة   (وطنية الفلسطينية   الفلسطينية في فترة ما قبل قيام السلطة ال       

ن وجدت على بعض المشاريع، أهمها       وا حيث كانت تقتصر خدمات المعاقين    ) الغربية وقطاع غزة  
هو مشروع الوصول إلى القرى وتقديم الخدمات للمعاقين في مجتمعهم المحلـي باالعتمـاد علـى                

 لتـشغيل الالجئـين      الدولية كانت تشرف عليها وكالة الغوث    الموارد المحلية، وكذلك الخدمات التي      
(UNRWA)         سوى فئة قليلـة مـن       ي لتأهيل المعاقين في المخيمات الفلسطينية، حيث كانت ال تغط 

المعاقين، وكان يغلب على هذه الخدمات المقدمة الطابع اإلرشادي التحويلي، مما يـدلل علـى أن                
هيلية سواء اجتماعية أو طبية أو تعليمية، مما يعني حرمانهم           أي خدمات تأ   نالمعاقين كانوا ال يتلقو   

  ).1999جودة، (وتكريس عزلهم في المجتمع الذي يعيشون فيه 
  

 بالمعاقين، ودمج ذوي االحتياجـات   م بدأ االهتما  )1994(ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام       
من قبل المجلـس التـشريعي      ) 4(قمالخاصة في المجتمع، حيث تم إقرار قانون حقوق المعوقين ر         

وتحـت  ) 10(رقم   ، حيث يشير في المادة       25/5/1999الفلسطيني وبالقراءة الثالثة وذلك بتاريخ      
  :مجال التعليم إلى

ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئـة لاللتحـاق بـالمرافق التربويـة                .1
 .ذه المرافقوالتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في ه

 .توفير التشخيص التربوي الالزم لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها .2

 .توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية المناسبة .3

 .توفير التعليم بأنواعه للمعوقين بحسب قدراتهم .4

المجلـس التـشريعي    (إعداد المعلمين المؤهلين تربويا لتعليم المعوقين كل حسب إعاقتـه            .5
 ) .1999، سطينيالفل

  
جت هذه الفكرة مع بداية عام  ونض)2003(ع غرف المصادر في نهاية عام بدأ التفكير بمشرو

) سوار(الفردية   وتم التخطيط للمشروع بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة السويدية لإلغاثة           )2004( 
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بية والتعليم العالي    تم توقيع أول مذكرة استشارة وتعاون ما بين وزارة التر          )4/5/2004(وبتاريخ  
  . الفردية في مقرها في السويد لإلغاثةالفلسطينية والمؤسسة السويدية 

  
 كما  )رام اهللا، الخليل  ( واحد في غزة واثنين في الضفة      ، مراكز مصادر  ةويحتوي المشروع على ثالث   

ـ                 ات أنه يحتوي أيضا على غرف مصادر ملحقة بالمدارس الحكومية منتشرة فـي جميـع محافظ
  .نفلسطي

  
كثمرة التفاقية التعاون والـشراكة بـين       و اإلطاريأتي مشروع غرف المصادر الفلسطيني في هذا        و

ـ  .)2005(وزارة التربية والتعليم العالي والمؤسسة السويدية في العـام           د ورد فـي االتفاقيـة      وق
 الفرديـة المؤسسة الـسويدية لإلغاثـة      وزارة التربية والتعليم العالي و     (ان الطرف يرغب “:المذكورة

 بمدارس وزارة التربيـة والتعلـيم       ذهنية إعاقةالذين لديهم   بالتعاون بمشروع دمج األطفال     ) "سوار"
  “.العالي

 لـن   س ضروريا لغرض الوضع، فأن الطلبة     والن تشخيص اإلعاقة لي    ،والن التشخيص غير ممكن   
  . بأي شكل من األشكال كمعاقين وصمواي
  

  في جميع المواد،   التحصيل في   ضعف الشديد العانون من    غرف المصادر ي   ن طلبة ابصورة عامة ف  
  الفرديـة،  لإلغاثـة المؤسسة الـسويدية     ( من مشاكل االتصال والتكيف    ينإضافة إلى معاناة الكثير   

2008(.   
  

  :والفئة المستهدفة من المشروع هي
  

  .الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة .1
 .أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة .2

 ).ومختصين ، ومرشدي تعليم جامع،معلمين( ذوي االحتياجات الخاصةمعالعاملون  .3

وزارة التربيـة والتعلـيم     (خرى العاملة في مجال ذوي االحتياجات الخاصة        المؤسسات األ  .4
 ).2005العالي الفلسطينية، 

  
 

  
 



 5

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها  2.1

  

عن طرق ووسائل واستراتيجيات    ع تزايد االهتمام باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والبحث         م
تم اعتماد برنامج لتوفير  ،ستقالليتهم واعتمادهم على ذواتهمللعمل على تنمية قدراتهم ورفع مستوى ا

غرف المصادر وتجهيزها في المدارس العادية حيث يقوم منهج العمل في هذه الغرف على المنهج               
البرنـامج   التشخيص الفارق، التقييم، التعرف المبدئي،(العلمي وضمن مجموعة من الخطوات أهمها     

وكون الباحث يعمل مرشدا تربويا في مـدارس        ). المتابعة المستمرة و ة العالجية تنفيذ الخط  الفردي،
وزارة التربية والتعليم، ويتطلع للبحث عن اقتراحات و توصيات للجهات المختصة لتطوير برنامج             

رف المصادر المقدمة في المدارس مـن        خدمات غ  تقييمخالل ما مدى     مشروع غرف المصادر من   
  .اجل تطويرها وتقييمها ايجابيا لتكون مؤشرا مهما لمستوى الخدمة

  
  :في ضوء ذلك يمكن إيجاز مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤالت آالتية

  
 الفلسطينية من وجهة نظر المـديرين       الحكومية ما درجة تقييم غرف المصادر في المدارس       .1

  رشدين التربويين؟والمعلمين والم
 هل يختلف تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين لغرف المصادر فـي المـدارس       .2

  الفلسطينية باختالف جنسهم ؟الحكومية 

 هل يختلف تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين لغرف المصادر فـي المـدارس       .3
  الفلسطينية باختالف خبرتهم؟الحكومية 

 تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين لغرف المصادر فـي المـدارس    هل يختلف    .4
  الفلسطينية باختالف المؤهل العلمي؟  الحكومية

 هل يختلف تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين لغرف المصادر فـي المـدارس       .5
 ).ويمعلم،مدير،مرشد ترب( الفلسطينية باختالف المركز الوظيفي ؟ الحكومية

  :أهمية الدراسة 3.1
 

تقييم برنامج مشروع     والتي تستهدف درجة   - في حدود علم الباحث    -إن الدراسة الحالية هي األولى    
غرف المصادر في المدارس الحكومية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية والذي تـم إنـشاؤه               

دس ووزارة التربية والتعليم العالي ومقرها الق) سوار(بالتعاون بين مؤسسة اإلغاثة الفردية السويدية     
  .)2004(الفلسطينية عام 
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  :وتأتي أهمية هذه الدراسة فيما يلي
  

 الدراسة حسب علم الباحث األولى التي تبحث تقييم غرف المصادر في المدارس             هذهتعتبر   -1
 .الفلسطينية من وجهة نظر المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين

لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة في      مات الالزمة للجهات المختصة   توفر البيانات والمعلو   -2
 .   في فلسطينغرف المصادر في المدارس الحكومية

 .يتوقع من خالل النتائج التعرف إلى دور متغيرات الدراسة في تقييم غرف المصادر -3

 

الفئات لدى  دة منها   وكما تكمن أهمية الدراسة هذه باإلضافة لما سبق ذكره إلى توقع أنه قد يتم اإلفا              
  -:التالية

  . غرف المصادرمعلمي .1
 .ن في جميع المدارسالتربويين المرشدي .2

 .نالمعلمين العاديي .3

 .ن إعداد المناهج والكتب المدرسية عالمسئولين .4

 عن البرمجة التربوية وعن تطوير البرنامج التربوي المقـدم لـذوي الحاجـات          المسئولين .5
 ).راكز المصادرم(الخاصة الملتحقين بغرفة المصادر

 .تربوية عن تجهيز غرف المصادر والمواد الالمسئولين .6

 .أولياء أمور الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في غرف المصادر .7

إن تحقيق التوقعات السابقة تعكس إفادة كبيرة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة والملتحقين             .8
 .بغرف المصادر

  
  :أهداف الدراسة 4.1

  

  : ى تحقيق األهداف التالية  تسعى الدراسة إل
  

التعرف إلى درجة تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين في مـستوى الخـدمات              .1
  .المقدمة في غرف المصادر

 االختالف في درجة تقييم غرف المصادر في المدارس الحكومية في فلسطين            التعرف على  .2
العاملين في المدارس التي تـضم      من وجهة نظر المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين        
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المركز الجنس و الخبرة والمؤهل العلمي و(في أقسامها غرفة المصادر وذلك تبعا لمتغيرات 
 ).الوظيفي

 

  :محددات الدراسة 5.1

  
 المدارس ومعلمي غرف المصادر     أجريت هذه الدراسة على جميع مديري     : العامل البشري  �

رس الحكومية في فلسطين والتي تضم في أقسامها        والمرشدين التربويين والعاملين في المدا    
  .غرفة المصادر

 التي تضم غرفـة     ة في المدارس الحكومية في فلسطين     أجريت هذه الدراس  : العامل المكاني  �
  .المصادر

أجريت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثـاني مـن العـام الدراسـي              : المحدد الزماني  �
   .)م2007/2008(

 

  
  :نظريا وإجرائيا تعريف المصطلحات 6.1

  
   Resource Room :غرفة المصادر*
  

ولكنها تعدل بصورة تتناسب مع أداء عدة وظائف تخدم بهـا كأحـد          ،غرفة صف بالمدرسة العادية   
وتستطيع الغرفة بقليل من تكامل المجهودات أن ترقى         البدائل التربوية الخاصة في المدرسة العادية،     

وربما المدارس المجاورة في نفـس       لصالح المدرسة،  خاصة،إلى درجة مركز للخدمات التربوية ال     
بأنها غرفة تجهز بالمواد التعليميـة       )2006المذكور في صادق،    good، 1955(وعرفها   .المنطقة

  .واألجهزة والوسائل ومعلم تم تدريبه جيدا ليشبع احتياجات تالميذه 
  

 تستخدم فيهـا   بالمبنى المدرسية عن غرفة ملحق   ةوعرف الباحث إجرائيا غرفة المصادر أنها عبار      
أعدت خصيصا لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة، مزودة بكافة ما يلـزمهم            ،أساليب التربية الخاصة  

من أثاث، ووسائل تعليمية، يشرف عليها معلم قد أعد إعدادا مهنيا ليقوم بإمداد هـذه الفئـة بكافـة                 
تماعي مع أقرانهم في المجتمـع المدرسـي،       المهارات التي يحتاجونها، لتساعدهم على التفاعل االج      

  .وغيره من المجتمعات 
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  :معلم غرفة المصادر*
  

ويتمتع بقـدرات عاليـة      معلم مختص يحمل درجة علمية في التربية الخاصة أو صعوبات التعلم،          
ومهارات تمكنه من التعامل والتواصل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم ومعالجـة نقـاط الـضعف         

وقد تترافـق    والتي تظهر في حياة الفرد،     )الخ...حساب كتابة، قراءة،( هؤالء الطلبة  الموجودة لدى 
  ).2006 ناصر،(بإعاقة حسية أو عقلية أو انفعالية أو اجتماعية وال تعتبر هذه اإلعاقات سببا لها

  
 يحمل درجة علمية في تخصصات التربية االبتدائية أو علم الـنفس  ويعرفه الباحث إجرائيا أنه معلم      

 يتولى اإلدارة واإلشراف على غرفة المصادر،       وغيرها،.. الخدمة االجتماعية أو التربية الخاصة     وأ
وهو شخص متخصص في تربية الفئات الخاصة وتعليمهم، تلقى تدريبا شامال على استخدام طـرق          

 المدرس العادي، ولديه القـدرة علـى اسـتخدام أدوات           أساليب تربوية خاصة يستخدمها   وبرامج و 
  .ائل معينة ال تتوافر في الصف العاديووس

  
  :المرشد التربوي والنفسي*
  

 متخصص في تقديم المساعدة النفسية والتربوية في مجال اإلرشاد  ،شخص مهني يحمل درجة علمية    
 ويعتبر اإلرشاد النفسي والتربوي الجانب اإلجرائي العملي المتخصص في مجال التوجيـه             ،النفسي

 واآلخر هـو    ، متخصص هو المرشد   اهمقة فردين أحد  علية تنشأ عن عال    وهي عملية تفا   ،واإلرشاد
 يقوم المرشد من خالل هذه العالقة بمساعدة المسترشد على مواجهة مـشكلة تغييـر أو                ،المسترشد

 وأساليبه في التعامل مع الظروف التي يواجهها واألسلوب المستخدم في اإلرشاد هو             ،تطوير سلوكه 
 من الثقة والشعور بالتقبل المتبادل واالطمئنان والتسامح بحيث يـتمكن           المقابلة وجها لوجه في جو    

  ).2003يحيى، (المسترشد من التعبير عن كافة المشاعر بحرية وبدون خوف أو عتاب
  

 ويعمل فـي    ،اإلرشاد يحمل درجة علمية في مجال       ،ويعرفه الباحث إجرائيا انه شخص متخصص     
، مؤهال لدراسة مشكالت الطلبة التربوية      ا غرفة مصادر   التي تتضمن في أقسامه     الحكومية المدارس

كانت أ سواء   ،والصحية واالجتماعية والسلوكية، من خالل جمع المعلومات التي تتصل بهذه المشكلة          
المعلومات متصلة بالطالب نفسه أم بالبيئة المحيطة به لغرض تبصيره بمشكلته ومساعدته على أن              

  . يفكر في الحلول المناسبة لها
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  : مدير المدرسة*

  

إحدى يحمل درجة علمية تم تعيينه من قبل وزارة التربية والتعليم العالي ليقوم بإدارة شخص 
   .ي تتضمن في أقسامها غرفة المصادر التالمدارس األساسية

  
   Evaluation :التقييم*

برامج الفعالـة    في أي برنامج تربوي جيد والتقييم ضروري لتطوير ال         اً أساسي اًيعتبر التقييم عنصر  
ويشكل قاعـدة   ، ويجب أن يكون التقييم مستمراً       لةاجعة ويعمل بمثابة أداة للمساء    ويوفر التغذية الر  

ومن أهم وظائفه ، واألهداف الطويلة المدى والقصيرة المدى والخدمات المساندة      أساسية لتحديد المدة  
   )1998 ،لخطيبا()ابعة التقدم متو لوضع التعليمي، تحديد االكشف، التشخيص، التخطيط للبرامج( 
  

 جمع المعلومات التربوية عن غـرف المـصادر مـن حيـث         هويعرف الباحث التقييم إجرائيا بأن    
تجهيزها والوسائل واألساليب والمادة التعليمية المستخدمة فيها بقصد اتخـاذ القـرارات المالئمـة              

    .هذه الدراسة، وذلك من خالل االستبانة المعدة للتحسين وتطوير هذه الخدمات
  
   Special Needs: التربية الخاصة*
  
هي كل البرامج التربوية المتخصصة التي تتناسب مع ذوي االحتياجات الخاصة بحيـث يمكـن                

تقديم هذه البرامج التربوية إلى فئات األفراد غير العاديين وذلك من أجل مساعدتهم علـى تحقيـق                 
( ومساعدتهم على التكيف في المجتمع الذي ينتمون إليه ذواتهم وتنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن 

  ).2003كوافحة وعبد العزيز، 
  

أنها عبارة عن نظام الخدمات التي تقدم برامجها لألطفال الذين يعانون من            ) 1992(ويعرفها الزيود 
إعاقة تقلل أو تؤثر في قدرتهم على التعلم في جو تعليمي عادي، ويشمل ذلك المعاقين مـن كافـة                   

  . ويشمل أيضا الموهوبين .......)بصرية، سمعية، عقلية، حركية( لفئاتا
أنها مهنة تستخدم مجموعة من األساليب التربوية الفردية المخططة والمنظمـة           ب  فيعرفها الباحثأما  

والمقدمة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، من خالل أدواتها وأساليبها بهـدف تحـسين العمليـة               
  .ية لهذه الفئةالتعلمية التعليم
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  Mainstreaming: الدمج •

  

هو أحد االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة والتي تقوم على أساس وضع فئـة مـن األطفـال                   
المعاقين ذوي اإلعاقات البسيطة في بعض الصفوف المدرسية األساسية وفي بعض المواد التعليمية             

  ).1984، مسعود(بشرط أن يستفيد الطفل من البرامج المعدة له
  
 مع أقرانهم   عاديةالدراسة  ال صفوف تدريس األطفال المعاقين في      ويعرفه الباحث إجرائيا على أنه       

 العادية بتوجيه وتعديل الطرق التعليمية      صفوفتزويدهم بتعليم خاص حيث يقوم مدرسو ال      و العاديين
وية تعليمية عادية بما    مام في برامج ترب   ضالمحتوى العلمي المنهجي ليمكن جميع األطفال من االن       و

  .طفل يتناسب و قدرات كل 
   
  :  االحتياجات الخاصةذوو*
  

هم األفراد الذين يختلفون عن عامة أفراد المجتمع، والسبب في ذلك وجود احتياجات خاصة لهؤالء               
األفراد يتفردون بها دون سواهم، وتتمثل تلك االحتياجات في برامج أو خدمات أو طرائق وأساليب               

س أو أجهزة أو أدوات أو تعديالت تستوجبها كلها أو بعضها ظروفهم الحياتية، وتحدد طبيعتها التدري
  .)2006 ناصر،(وحجمها ومدتها الخصائص التي يتصف بها كل فرد منهم

  
ن بغرفة المصادر   راد الملتحقو ويعرف الباحث إجرائيا مصطلح ذوي االحتياجات الخاصة، أنهم األف        

عانون من إعاقة بسيطة أو متوسطة سواء كانت إعاقة سمعية أو بصرية أو             في المدارس العادية، وي   
جسمية أو عقلية أو سلوكية أو لغوية أو تعليمية مما يستدعي تزويدهم بخدمات خاصة تختلف عمـا           
يقدم ألقرانهم العاديين من أجل مساعدتهم على تحقيق أقصى ما يمكنهم الوصول إليـه مـن نمـو                  

  . وتوافق
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  فصل الثانيال

  

  الخلفية النظرية والدراسات السابقة 2.

  

  : الخلفية النظرية1.2

  

  : المقدمة1.1.2 

  

 تطورا واسعا في تجربة دمـج الطلبـة ذوي االحتياجـات    عشرين من القرن التاي الثمانين شهد عقد 
ـ ، ممن يعانون من مشكالت تعليمية وسلوكية دمجا شامال في بيئة التربية العاديـة       ؛الخاصة شير  وي

 تشتمل على خدمات تربويـة مناسـبة وعلـى          ،الدمج إلى مشاركة الجميع ضمن بيئة تربوية عامة       
 ويقلل دمج ذوي االحتياجات الخاصة من اآلثار السلبية لنظـام          ،أشكال مختلفة من الدعم االجتماعي    

 حيث يعجز المعاق عن اكتساب المهارات االجتماعيـة الالزمـة           ،عزل المعاقين في مراكز خاصة    
عـن   ، وتقل فرصته كثيرا في التعلم     ، وينخفض مستوى دافعيته وتقديره لذاته     ،للتفاعل مع اآلخرين  

 فـي   ، عن أن دمج ذوي االحتياجات الخاصة      ،كشفت نتائج بعض الدراسات   ، كما   طريق المالحظة 
 لـه   ، كأساليب التعليم الفردي في غرفة المصادر      ؛الصفوف العادية مع امداداهم بالخدمات الخاصة     

 وإكـسابهم أنماطـا     ، ومفهومهم عن ذواتهم   ،اره االيجابية في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي      آث
  .)2004محمد، (  والتفاعل االجتماعي، واالنتباه، والتزام الهدوء، كالضبط الذاتي،سلوكية ايجابية

  
 في الحصول على تربية ال فرق في ذلـك بـين سـوي              احق طفل   ومن المسلمات التربوية أن لكل    

 رغـم أن    ، كما أن أغراض التربية وأهدافها متماثلة في جوهرها بالنسبة لجميع األطفـال            ،اقومع
 ومقدارا حسب نوعية الطفل ودرجة       قد تختلف قوة   ه،التقنيات الالزمة لمساعدة تقدم الطفل على حد      

   .)2001عبيد،  ( إعاقته
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 على ضرورة توفير ظروف      تؤكد ،فاالتجاهات الحديثة في تربية وتدريب ذوي االحتياجات الخاصة       
 وإتاحة الفـرص    ،حياتية اقرب ما تكون من الظروف الحياتية المتوفرة للناس العاديين في المجتمع           

 كبقيـة النـاس دون      ، من خالل إدماجهم في العيش في مجتمعاتهم       ،لهم للتفاعل مع أقرانهم العاديين    
 فـي تعلـيم ذوي االحتياجـات         والبد من التدخل المبكر    ، ودون تحيز ضدهم بسبب إعاقتهم     ،تمييز

 وذلك من خـالل توظيـف       ، وللحد من تفاقم اإلعاقة لديهم     ، لتطوير قابليتهم بشكل أفضل    ،الخاصة
 واسـتخدام   ، وصياغة واضحة لألهـداف    ،أساليب تعديل السلوك بما تشمله من قياس متكرر لألداء        

 كمـا وتجـب   ،وما إلى ذلـك   ، والتقرير ،تحليل المهارات  ، مثل التشكيل  ؛ألساليب التدريب المباشر  
 والمشاركة الفعالة في وضع     ،مشاركة األسرة في رسم مستقبل طفلها من ذوي االحتياجات الخاصة         

   . )2000 عبيد، ( البرنامج التربوي الفردي له
  

 ينبغي أن يشكل جزءا     ، دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في إطار التعليم العام العادي          وعملية
 بل انه حتى في الحاالت االستثنائية التي يلتحق فيها ،خطط لبلوغ هدف التعليم للجميعال يتجزأ من ال 

 اليونـسكو، ( علـى حـدة       ما يدعو إلى أن يكون تعليمهم كل        ليس هناك  ،األطفال بمدارس خاصة  
1994.(  

  
في المدارس العادية يكون لـه      أن وجود الطفل ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديين          كما  

 وذلك من خالل ما تؤديه طبيعة       ،كبر على النمو األكاديمي واالنفعالي واالجتماعي للطفل نفسه       ثر أ ا
المتطلبات الدراسية االجتماعية التي في حال نجاح الطفل ذي االحتياجات الخاصة فـي مواجهتهـا              

ـ    ، وبالتالي تعمل على تنمية دافعيته     ، وثقة اآلخرين به   ،تزيد من ثقته بنفسه     ،ن نفـسه   وتوقعاتـه ع
ويسهم وجود الطفل ذي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية في رفـع            وتوقعات اآلخرين عنه،    
  ).1984 ،مسعود(  وبالتالي يزيد من توقعاتهم االيجابية نحو أطفالهم ،معنويات أولياء األمور

  
 بـشان   )2005(والمذكور في بـدري   ) 2000( الذي أقيم في أسبانيا عام       "سالمنكا"لقد أكد بيان    و

 وإطار العمـل فـي مجـال تعلـيم ذوي           ،المبادئ والسياسات في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة      
 إلى أهمية إعداد جميع المعلمين على نحو يجعلهم عامال رئيسيا من اجل فلسفة    ،االحتياجات الخاصة 

  : واقتراح البيان اآلتي ،التربية للجميع والمدارس والجامعة
  

ن األطفـال   داد المعلمين قبل الخدمة على تطوير المواقف االيجابية م        التركيز في برامج إع    )1
  .ذوي االحتياجات الخاصة
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التأكيد على أن المهارات والمعارف الالزمة لتعليم هؤالء األطفال هـي ذاتهـا المهـارات                )2
 .والمعارف المطلوبة للتعليم الجيد

حتياجات الخاصة عند مـنح     االهتمام بمستوى كفاية المعلم في التعامل مع األطفال ذوي اال          )3
 .شهادات مزاولة مهنة التعليم 

 ، وتوفير المواد المكتوبة للمديرين والمعلمين ذوي الخبرة الواسعة        ،تنظيم الحلقات الدراسية   )4
 . دعم وتدريب المعلمين األقل خبرةليقوموا بدورهم في

تدريبية التـي تعـزز     قيام الجامعات ومعاهد التعليم العالي بإجراء البحوث وتنفيذ البرامج ال          )5
 .دور معلمي ذوي االحتياجات الخاصة

 .تعليمية ليكونوا نموذجا يحتذى بهاشتراك األشخاص المعاقين المؤهلين في النظم ال )6

 

 إعطاء األطفال المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة حقهم فـي          الضروري وخالصة القول أنه من   
لعادية مع أقرانهم، لما له من آثار ايجابية تعود على          التعليم، من خالل دمجهم في البيئات التعليمية ا       

 مساقات فـي     طرح  المعلمين جميعهم من خالل    وضرورة تدريب الطفل ذاته، وعلى أولياء األمور،      
 بـه عنـد     من األخذ  للقيام بهذه المهمة، وهذا ال بد        ادراساتهم األكاديمية، ودورات تدريبية، ليتأهلو    

  . التطويريةخططوضع استراتيجيات التعليم في ال
  
  Mainstreaming: الدمج 2.1.2

  
جاء هذا المفهوم كرد فعل مضاد للممارسة التي سادت العالم قديما ولفترات طويلة والتي تمثلت في                

، حيث انبثق توجه فلسفي     )Institutionalization(عزل المعاقين في مؤسسات داخلية في أماكن نائية         
 وكان هدفـه تزويـد      )Normalization ( بتطبيع حياة المعوقين   إنساني في الدول االسكندنافية عرف    

ذوي االحتياجات الخاصة بالظروف والفرص والبرامج التي تشبه إلى أكبر حد ممكن تلك المتوفرة              
    ).1997، الحديدي والخطيب(للجميع في المجتمع والتوقف عن معاملتهم بطرق مختلفة 

  

تعليم المعوقين في المدارس العادية مع أقرانهم العاديين         إلى )mainstreaming(مفهوم الدمج   ويشير  
  .وإعدادهم للعمل في المجتمع مع العاديين

ظهر والكثير من المهتمين والمتخصصين في تربية وتأهيل المعاقين في أمريكا           هذا المفهوم   شغل  و
 فضلأ الذي نص على ضرورة توفير )م1975(لسنة ) 142  ـ94(بظهور القانون األمريكي رقم 

  .أساليب الرعاية التربوية والمهنية للمعوقين مع أقرانهم العاديين 
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وهو يتـضمن    ,جاهات الحديثة في التربية الخاصة    إن الدمج أحد االت    ) Kauffman(كوفمان   ويرى
 التي اإلجراءاتوضع األطفال المعوقين عقليا بدرجة بسيطة في المدارس االبتدائية العادية مع اتخاذ 

 نوسـالن ) (Madden مادنويرى   .ية المقدمة في هذه المدارس    تهم من البرامج التربو   تضمن استفاد 
)Slanin(                إن الدمج يعني ضرورة أن يقضي المعوقون أطول وقت ممكن في الفصول العادية مـع

   .)2003كوافحة وعبد العزيز، ( إمدادهم بالخدمات الخاصة إذا لزم األمر
  
  

  :باختالف مستوى اإلعاقة وهي كاآلتيللدمج أنواع وأشكال مختلفة تختلف 

  

 مدرسة تربية خاصة مع مدرسة عادية بالبناء        وويقصد به اشتراك مؤسسة أ    : الدمج المكاني  .1
المدرسي فقط، بينما تكون للمؤسسة أو مدرسة التربية الخاصة خططها الدراسية الخاصـة،      

ويجوز أن تكون    ،، تختلف عن المدرسة العادية    وأساليب تدريب، وهيئة تدريس خاصة بها     
 .اإلدارة لكليهما واحدة

ويقصد به اشتراك الطلبة المعاقين مـع       : mainstreaming: األكاديمي والدمج التربوي أ   .2
الطلبة العاديين في مدرسة واحدة تشرف عليها نفس الهيئة التعليمية وضمن نفس برنـامج              

ة، واألسـاليب   الدراسة، وقد تقتضي الحالة وجود اختالف في منـاهج الدراسـة المعتمـد            
 :مستخدمة، ويتضمن األشكال اآلتيةوالوسائل ال

داخـل   يتم فيها إلحاق الطفل بصف خاص بذوي االحتياجات الخاصة،        : الصفوف الخاصة   . أ
المدرسة العادية في بادئ األمر، مع إتاحة الفرصة أمامه للتعامل مع أقرانه العـاديين فـي                

  ).2006ى، يحي(المدرسة أطول فترة ممكنة من اليوم الدراسي
يتم تحويل الطفل إليها وهي غرفة صف بالمدرسة العادية، ولكنها عـدلت             :غرف المصادر  . ب

بصورة تتناسب مع أداء عدة وظائف تخدم بها كأحد البدائل التربوية الخاصة في المدرسـة           
العادية، يقضي الطفل جزء من اليوم الدراسي فيها، وبقية اليوم يكون مع أقرانه العاديين في    

 ).2006صادق ،(ف العادي الص

 من وقـت    -حيث يلحق الطفل بالصف العادي مع تلقيه مساعدة خاصة        : الخدمات الخاصة  . ت
وغالبا ) القراءة، أو الكتابة، أو الحساب    ( في مجاالت معينة مثل    -آلخر بصورة غير منتظمة   

ث يزور المدرسة مرتين أو ثال    ) متجول(يقدم هذه المساعدة للطفل معلم تربية خاصة متنقل       
 .مرات أسبوعيا
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حيث يلحق الطفل بالصف الدراسي العادي، مع تقـديم الخـدمات           : المساعدة داخل الصف   . ث
الالزمة له داخل الصف حتى يمكن للطفل أن ينجح في هذا الموقف، وقـد تتـضمن هـذه                  

  .الخدمات استخدام الوسائل التعليمية أو األجهزة التعويضية، أو الدروس الخصوصية
 

لباحث على األدب التربوي وجد أن هناك ثالثة اتجاهات رئيسية نحـو سياسـة        ومن خالل إطالع ا   
 :الدمج وهي

يعارض أصحاب هذا االتجاه بشده فكرة الدمج ويعتبرون تعليم األطفال           : االتجــــاه األول    .1
 وراحة لهم وهو يحقـق أكبـر        االحتياجات الخاصة في مدارس خاصة بهم أكثر فعالية وأمنا         ذوي
  .فائدة
يؤيـد أصحاب هذا االتجاه فكرة الدمج لما لذلك من أثر فـي تعـديل               :االتجــاه الثانــي    .2

اتجاهات المجتمع والتخلص من عزل األطفال والذي يسبب بالتالي إلحاق وصمة العجز والقـصور              
على الطفل ذاته وطموحه ودافعيتـه أو        يكون لها أثر     واإلعاقة وغيرها من الصفات السلبية التي قد      

  . أو المدرسة أو المجتمع بشكل عام األسرةعلى
يرى أصحاب هذا االتجاه بأنه مـن المناسـب المحايـدة واالعتـدال              : االتجاه الثالــــث    .3

وبضرورة عدم تفضيل برنامج على آخر بل يرون أن هناك فئات ليس من السهل دمجها بل يفضل                 
جـاه يؤيـد دمـج األطفـال ذوي         تقديم الخدمات الخاصة بهم من خالل مؤسسات خاصة وهذا االت         

اإلعاقات البسيطة أو المتوسطة في المدارس العادية ويعارض فكرة دمج األطفال ذوي اإلعاقـات              
  .ومتعددي اإلعاقات) االعتمادية ( الشديدة جدا 

 

  :وهكذا يرى الباحث أن فوائد الدمج تتلخص في
طلبة في المدرسة وال تعديل اتجاهات الناس بشكل عام واتجاهات األسرة والمعلمين .1

 .و األطفال المعوقينالعادية بشكل خاص وتوقعاتهم نح

 في المدارس   ينر ذوي االحتياجات الخاصة والمعلم     فئات األطفال غي    على تعرفال  .2
األمر الذي يؤدي إلى تقدير أفضل وأكثر , واالحتكاك المباشر بهم, قرب العادية عن
واحتياجـاتهم الخاصـة وكيفيـة       مشكالتهم ومواجهتها    لطبيعة وواقعيةموضوعية  

 .تلبيتها

 . في المؤسساتة الخاصالتربيةالكلفة االقتصادية المترتبة على خدمات ض تخفي .3

توسيع قاعدة الخدمات التربوية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، األمـر الـذي             .4
يترتب عليه التوسع في قاعدة قبول الطلبة خصوصا الذين تتاح لهم فرص االلتحاق             

بعد المراكز عن مناطقهم الـسكنية،      (راكز المتخصصة ألسباب مختلفة منها      في الم 
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عدم توفر وسائل النقل، واالتجاهات التي تلعب دورا بارزا في إحجام أسـر ذوي              
 ).االحتياجات الخاصة عن تسجيل أطفالهم في مراكز التربية الخاصة

  
لباحث أن الدمج مفهوم آخذ بالتطور      بعد استعراض مفهوم الدمج وأنواعه وأشكاله وإيجابياته، يرى ا        

بدأ بالدمج المكاني، من خالل اشتراك مؤسسة أو مدرسة تربية خاصة مع مدرسة عاديـة بالبنـاء                 
المدرسي فقط ولكل منها برامجها، ثم انتقل إلى الدمج التربوي واألكاديمي، من خالل إلحاق الطفل               

 الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في في صفوف خاصة ثم تطور إلى التعليم الجامع الذي يجمع
 له داخل الصف العـادي،      مالصف العادي مع أقرانه العاديين، مع خدمات خاصة، أو مساعدات تقد          

وكان آخر تطور للدمج وتقديم الخدمات التربوية لذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية هو              
  .غرفة المصادر

  
   غرفة المصادر 3.1.2

   :طورالنشأة والت 

  

ن العديد من العلماء يعزون شـهرة غرفـة          فعلى الرغم من أ    ،مفهوم غرفة المصادر ليس جديدا    إن  
 حيث يشير المؤيدون األوائل لغرفة المـصادر  ،ن بدايتها تبدو أقوى  إال أ  ، الدمج فلسفةالمصادر إلى   

  .)1998 مكنمارا،(لم المتخلفين عقليا القابلين للتعإلى ازدياد عدم االرتياح للصفوف الخاصة للطلبة 
  

أن مصطلح غرف المصادر استخدم تاريخيا منذ بداية  ) Hummel & Brown( وذكر هامل وبراون
واتسع استخدامها حتى أصـبحت مألوفـة        ات من القرن العشرين مع فئة اإلعاقة البصرية،       يالثالثين
لمصادر تقدم خدماتها أخذت غرفة اوالستينيات وأوائل السبعينيات من القرن نفسه منتصف في وذلك 

للطلبة ذوي اإلعاقات البسيطة مثل القابلين للتعلم من المتخلفين عقليا، والمضطربين انفعاليا بدرجة             
ات من القرن العشرين، ظهرت نماذج لمراكـز        يوفي أوائل الستين  .  وذوي صعوبات التعلم   ،بسيطة

قسام المناهج والطرق فـي كليـات    لتخدم أ)Education Instructional Centers(المصادر التعليمية 
التربية وخاصة في خدمة طلبة التدريب الميداني الذين كانوا في أشد الحاجة إلى التعرف واستعارة               

" خمـسة " ظهرت   )1965(، وحتى عام    دامها في مرحلة التدريب الميداني    المصادر التعليمية الستخ  
 وكان لهذه المراكز    )Wisconsin(سكنسن  مراكز في الواليات المتحدة األمريكية أهمها في جامعة وي        

دور بارز في تحديث عمليات التدريس وخدمة األجيال الصاعدة من طلبة وطالبات كلية التربية في               
  ).2006 صادق،(الواليات المتحدة األمريكية 
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 الطريقة  ، فان برنامج غرفة المصادر قد غير بشكل كبير         من القرن العشرين،   وفي أوائل الثمانينيات  
لتي تقدم بها خدمات تربوية للطلبة ذوي اإلعاقات البسيطة فقد سمح للطلبة المعاقين إن يندمجوا مع              ا

 كما أمد كثيرا من معلمي الصف العادي بالطرق والمواد لتمكينهم من تعليم الطلبة      ،زمالئهم العاديين 
  .ذوي االحتياجات الخاصة في صفوفهم 

ن تطبق وتطـور    ذ تحتاج البرامج إلى أ    ، إ تطور حرجة ن غرفة المصادر في نقطة      وهذا يدل على أ   
طريقة تنسجم مع تفاؤل المناصرين األوائل والمواكبين لتطور نموذج غرفة المصادر حتى تـستمر              

  .)1998مكمنارا، ( النظرة إليها كبديل حيوي للدمج
  

  وعلى نطاق واسع منـذ ذلـك  )Resource Rooms ( ميالد غرف المصادريرى الباحث أنوهكذا 
  .  أخذ بالظهورالوقت في المدارس العادية

  
  ):Resource Room ( غرفة المصادرمفهوم 

  

ى مراكز التربية الخاصة    ظهرت هذه الصفوف في المدارس العادية نتيجة االنتقادات التي وجهت إل          
ونتيجة تغير النظرة السلبية إلى االيجابية نحو المعوقين، وهي صفوف ملحقة بالمـدارس              ،النهارية

لعادية، ومتخصصة بالطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة، يقضي هؤالء الطلبة جزءا من يـومهم              ا
الدراسي داخل هذه الغرفة، ويتلقون برامج تعليمية مشتركة في الصفوف العادية وفي نفس المدرسة              

 يساعد على زيادة فرص التفاعل االجتماعي والتربوي بـين          ثمع زمالئهم من الطلبة العاديين حي     
  ). 2003 كوافحة وعبد العزيز،(ألطفال العاديين والطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة ا
  

غرفة المصادر على أنها مكان معين يتم إعـداده وتجهيـزه           ) 1992(وعرف الشخص والدماطي    
بمواد وأجهزة خاصة ويعمل به معلم أو أكثر ممن أعدوا إعدادا خاصا لالضطالع بمهمـة تعلـيم                 

 الذين يذهبون إليه للحصول على مساعدة في جوانب معينة أو الذين يحتاجون إلى              األطفال المعوقين 
ساليب الحديثة التي شاع اسـتخدامها      األإرشاد للتغلب على صعوبة ما، وتعد غرفة المصادر إحدى          

  . في التربية الخاصة بهدف تقديم الخدمات للمعوقين مع وجودهم في المدارس العادية
  

أنها غرفة خدمات خاصة تخصص في المدرسة لتقديم خدمات تربوية           ) 2002(وعرفتها باكرمان   
خاصة لذوي االحتياجات الخاصة تمنحهم فرص تعليميـة متكافئـة دون التعـرض لالحباطـات               

  . والديهموالمحاوالت غير الناجحة التي تجعلهم أقل قبوال لدى مدرسيهم وأقرانهم وربما 
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 أنها غرفة يتم تقديم الخدمات التعليمية الداعمة وفقا         غرفة المصادر على  ) 1998(وعرف الخطيب   
لجدول زمني منظم، ويعمل فيها معلم تربية خاصة لديه خبرة كافية بالعمل مـع ذوي االحتياجـات        

  .الخاصة
  

 غرفـة صـفية     الغرفة المصادر أنه  ) 2005(أما تعريف وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية        
تكون مجهزة بما يلزم من وسائل وألعاب تربوية وأثاث مناسب، يعمل فيها            ملحقة بالمدرسة العادية    

معلم تربية خاصة مدربا تدريبا خاصا للعمل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، يقضي هـؤالء               
أما باقي المقررات فتكون    ) مادتي اللغة العربية والرياضيات   ( من يومهم الدراسي فيها      االطلبة جزء 

  .مع زمالئهم العاديينفي الصف العادي 
  
 إن غرفة المصادر هي غرفة      هو من كل هذه التعريفات إلى تعريف يجمعها جميعا           الباحث خلصوي

ملحقة بالمبنى المدرسي أعدت خصيصا لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة، مزودة بكافة ما يلـزمهم              
 بإمداد هـذه الفئـة بكافـة      من أثاث، ووسائل تعليمية، يشرف عليها معلم قد أعد إعدادا مهنيا ليقوم           

المهارات التي يحتاجونها، لتساعدهم على التفاعل االجتماعي مع أقرانهم في المجتمـع المدرسـي،             
  .وغيره من المجتمعات 

  
   :أنواع غرف المصادر 4.1.2

  

  : هناك ثالثة أنواع لبرامج غرفة المصادر تستخدم في التربية الخاصة 
  ):  Categorical(  ةتصنيفيغرفة مصادر _ 1

 االحتياجات الخاصـة    هي تلك التي يوضع فيها ذوو     و وهو النوع السائد في كثير من الدول      
االضطراب االنفعالي، قد   و الخاص فمثال فئات صعوبات التعلم، التخلف العقلي،         بناءا على تصنيفهم  

  .يكون لها غرفة واحدة، أو عدة غرف لكل فئة معينة دون أي تداخل بينها
  ) :ة تصنيفيعبر أو(  )  Cross Categorical( متعدد التصنيفات  فة مصادررغ_ 2

 نوقد ال يكو  . م الخاصة بدال من تصنيفهم المعين      احتياجاته حسب يتم إحالل الطالب     هافيو
خارجا عن المعتاد في هذا النوع من الترتيب إن يوضع الطالب المصنفون كذوي صعوبات الـتعلم   

يجب اخذ المتغيـرات األخـرى      و. واحدةليا في غرفة مصادر     ومتخلفين عقليا أو مضطربين انفعا    
ومن الممكن تعدد  ،األكاديمية واالجتماعية والبدنية والسلوكية من اجل فاعلية البرمجة بعين االعتبار

  .غرف المصادر في المدرسة
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   ):Non-Categorical( ة  تصنيفيغرفة مصادر غير_ 3
مدربين على مستوى عال ألن نسبة كبيرة من الطلبة         هذا النوع من غرف المصادر يحتاج معلمين        

ليسوا مؤهلين لخدمات التربية الخاصة ولكنهم في خطر ويتم تقديم هذه الخدمات لهم علـى سـبيل                 
  ).2006 صادق،(التجربة للنظر في مدى حاجتهم لهذه الخدمات أو غيرها من الخدمات 

  
 أنها يمكن تصنيفها من نـوع غرفـة         من خالل زيارة الباحث لمجموعة من غرف المصادر، تبين        

  .الدقيقةث ينقصها آليات التشخيص الواضحة المصادر غير التصنيفية، حي
  

  : وهماللتعليم في غرف المصادرن هناك طريقتيويمكن القول أن 
تستخدم مع الطلبة الذين يواجهون صعوبات تحتاج إلى تركيز شديد من قبـل             : الطريقة الفردية _ 1

ل استخدام هذه الطريقة بشكل      وحتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة يفض       ،رمعلم غرفة المصاد  
  .يومي

وفيها يقسم الطلبة إلى مجموعات متجانسة من حيـث القـدرات ومـستوى             : الطريقة الجماعية _ 2
 بحيث يكون تشابه    ، طالب على أقصى حد    )4(الصعوبة التي تعاني منها وتتكون كل مجموعة من         

ن األساس هو تـشابه      وليس بالضرورة وجود تشابه في العمر وال الصف ال         ،في الصعوبات بينهم  
  ).2006، ناصر( الحاجات 

  
ت البرنـامج التربـوي   اغرفة المصادر الملحقة بالمدرسة تقع ضمن خيـار   وتجدر اإلشارة إلى أن     

 ،وية للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وتكون هذه الغرفة مجهزة بوسائل تعليمية وألعاب ترب            الموجه
 بشكل فـردي أو بـشكل مجموعـات         ما إ ،وفريق عمل متخصص يقدم الخدمة المناسبة لكل طالب       

 وتعـد صـعوبات الـتعلم مـن     ، وتقدم الخدمة حسب شدة الصعوبة   ،صغيرة متجانسة قدر االمكان   
المشكالت التي تؤثر في مجاالت الحياة المختلفة وتبقى دائمة مع الفرد مدى حياته وذلك حسب شدة                

 فالصعوبة التي تتضارب مع القراءة والكتابة والحساب سوف تتضارب مـع األنـشطة              ،ةالصعوب
 وبالتـالي   ،الرياضية والحياة العائلية وكذلك مع القدرة على تكوين صداقات وحياة اجتماعية ناجحة           

يجب أن يتعرف الوالدان والمعلمون والمرشد التربوي وجميع من يتعامل مع الطفل على نقاط القوة               
  ).1988 ،زيدانوسرطاوي ال( عف لدى الطفل والض

  
يمكن استخدام برنامج غرفة المصادر مع جميع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مـع تفـاوت               و

الفترات الزمنية التي يمضيها األطفال بهذه الغرفة تبعا الختالف أشـكال انحـرافهم ومـدى هـذه                 
ضمن مجموعات صغيرة داخـل غرفـة        وما يترتب على ذلك من معالجات فردية أو          ،االنحرافات
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ذوي ج لألطفال المتفوقين والموهوبين من فئة        علما أن هذا البرنامج يعد من انسب البرام        ،المصادر
االحتياجات الخاصة ممن يفضل وضعهم داخل الصفوف العادية مع انتقالهم لغرفة المصادر لبعض             

  .سلوكية واالنفعالية البسيطة  والمشكالت ال، وبطء التعلم،الوقت كالتخلف العقلي البسيط
  

ويتميز برنامج غرفة المصادر عن البرامج والنظم التقليدية األخرى كالمؤسسات والمدارس الخاصة        
النهارية والداخلية بأنه يتيح لذوي االحتياجات الخاصة الدراسة مع أقـرانهم العـاديين بالمـدارس               

 وفي الوقت ذاته يوفر لهم فرصـة تلقـي   ،م ومن ثم االحتكاك بهم والتفاعل معه     ،والصفوف العادية 
 ومن السلبيات لهذا البرنامج صعوبة تـوفير غـرف          ،التعليم المتخصص المالئم لنوعيات انحرافهم    

مصادر بجميع المدارس العادية مما قد يضطر الطفل ذو االحتياجات الخاصة من االنتقال للوصول              
  ).1996 ،القريطي( المصادرإلى مدرسة يتوفر بها برنامج غرفة 

  
 التدريس في غرفة المصادر يقوم على افتراض أساسي وهـو أن األطفـال ذوي االحتياجـات                 نإ

الخاصة يمكنهم أن يستفيدوا من مناهج الصفوف العادية ولكن مع بعض المساعدة ومع تقديم بعض               
الء  إهمال جوانب القوة أو الموهبـة لهـؤ  ، ولهذا فال يجب بأي حال من األحوال       ،الخدمات الخاصة 

 وذلك بسبب قصور لديهم في ،هم من فرصة تعلم مناهج الصفوف األساسية فيجب أال نحرم،األطفال
فوضعهم في مركز خاص بعيد     .  وغيرها ،بعض المهارات األساسية مثل القراءة والكتابة والحساب      

لمناهج ن يستفيدوا من ا ولهذا فان هناك فرصة كبيرة لهم أل،عن الصف العادي لن يخدم الكثير منهم 
كما أن وضـع الطفـل ذو       . مساعدة المالئمة من غرفة المصادر    العادية إذا قدمت لهم ولمدرسيهم ال     

وف يساعده على التفاعـل مـع   االحتياجات الخاصة لجزء من اليوم الدراسي في غرفة المصادر س    
مـن   العاديين ومن خالل التنقل بين الصفوف العادية وغرفة المصادر فان الطفـل يـتمكن                أقرانه

  .)2000 عبيد،( اكتساب الكثير من المهارات الالزمة للتفاعل االجتماعي 
  
 أو الجانـب    ، الدافع وراء التحاق الطلبة بغرفة المصادر هو تشخيص عجز المجال األكـاديمي            نإ

 وبما أن هذا العجز ليس بالشديد الذي يتطلب وضعهم          ،السلوكي يؤدي إلى الفشل في الصف العادي      
لمعيقـات أمـام النجـاح فـي     لهذا يجب تطوير برنامج غرفة المصادر لتقليل ا        ،في مراكز خاصة  

  .)2006المذكور في ناصر،  Anderson,1986( المدراس 
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  :درجة انتشار اإلعاقة 5.1.2

  

 ونسب دقيقة انه ليس من السهل الوصول إلى أرقامف ،لتحديد نسبة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
 ؛ وتشير تقريرات وكاالت األمـم المتحـدة المختـصة   ،ريحة في المدارس ن مدى انتشار هذه الش    ع

 من أبناء المجتمع عادة يعانون من       )%15( ومنظمة الصحة العالمية إلى أن ما نسبته         ،كاليونيسيف
 أن هناك تقديرات في بعض المجتمعات الغربيـة         Johnson)(  وذكر جونسون  ،درجة ما من اإلعاقة   

 ، من طلبة المدارس يعانون من شكل ما من أشكال الـصعوبة           )%25_20(تشير إلى أن ما نسبته      
 عـن ذوي    )(Warnockتقرير وارنوك ويشير  .  وهم ذوو حاجة تعليمية خاصة     ،وبدرجاتها المختلفة 

 أطفال يحتـاج إلـى      )6و أ 5( أشار إلى أن واحدا من كل        الذي،  االحتياجات الخاصة في بريطانيا   
  .)2004 الوقفي،( مراحل دراسته  من، في فترة ما،خدمات تربوية خاصة

  
مـن  %) 12 -10(وحسب إحصاءات المنظمات الدولية؛ كاليونيسيف، واليونسكو، التي تعين بـين         

 في الدول النامية بـشكل      )%15(سكان أي دولة من ذوي االحتياجات الخاصة، وترتفع النسبة إلى           
  ).2003 كوافحة وعبد العزيز،(عام
  

 وعـام   1980(ى أن أعداد المعوقين في العالم ازدادت بين عـام           وقد أشارت منظمة اليونسكو، إل    
  ).2005يوسف، ( معاق ) مليون600( معاق إلى ) مليون400(من ) 2000

  
 بحسب تقديرات منظمة ،أما في الوطن العربي فتزداد حدة مشكلة ذوي االحتياجات الخاصة وضوحا

 ، من ذوي االحتياجـات الخاصـة      ،لب حيث يمكن القول بوجود ثمانية ماليين طا       ،الصحة العالمية 
 ، تساعد على تلبية حاجـاتهم     ، واستراتيجيات عملية  ،ينتظر القسم األكبر منهم سياسة تربوية قومية      

 في المجهود الـوطني الرامـي إلـى         ،إعدادهم للحياة كقوة عاملة قادرة على االعتماد على الذات        و
ه ميثاق العمـل االجتمـاعي العربـي         الذي نص علي   ،تحسين مستوى الحياة لمختلف فئات المجتمع     

لعمـل   ا إسـتراتيجية وأكدتـه   ،  )1971(الصادر عن األمانة العامة لجامعة الدول العربيـة عـام           
  ).2005يوسف،  ()1980(االجتماعي العربي عام 

  
 حيث بلغت صعوبات التعلم في الواليات       ، بعض نسب ذوي االحتياجات الخاصة     وتجدر اإلشارة إلى  

 من مجموع طلبـة     )%4( حوالي   )1984(ءات مكتب التربية األمريكي عام      المتحدة حسب إحصا  
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 وهي  ، الذين تلقوا خدمات التربية الخاصة      مجموع  من )%40( وتمثل هذه النسبة حوالي      ،المدارس
  .ث لإلنا)%27( و، للذكور)%78(بنسبة 

  
االنتباه والفهم   بالنسبة لصعوبات    )%22.7(فقد بلغت النسبة    ،  )1989( وفي عام    ،أما في السعودية  

  .صعوبات التعلم والقراءة والكتابة بالنسبة ل)%20.6(والذاكرة 
  

 فـي إحـدى     )%13.7( فقد وصلت النسبة إلى      )1991( وفي عام    ،وفي اإلمارات العربية المتحدة   
  . إناث) %11.8( ذكور و) %15.14(الدراسات على المرحلة االبتدائية منها 

  
 وذلك في دراسة    ، في الكتابة  )%28.4( و ، في القراءة  )%26( تراوحت النسب ما بين      ،وفي مصر 

 في الكتابة في دراسة أخرى أجريت       )%18.8( في القراءة و     )%16.5 ( و ،)1988(أجريت عام   
  ) .2000حافظ (  )1993(عام 

  
ب س وح،ن أعداد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس وزارة التربية والتعليم فا،وفي األردن

طالبا وطالبة مـوزعين    ) 2145(   قد بلغ  )95/1996(عام الذي اجري في العام الدراسي       المسح ال 
(  النطـق واللغـة       لدماغي، واضـطرابات   ا  والشلل ، والحركية ، والبصرية ،على اإلعاقة السمعية  

  ) .1998 ،الروسان
يم العالي  وفي فلسطين، فان أعداد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس وزارة التربية والتعل            

طالبا وطالبة منهم ما يقارب      )5400( ما يقارب    ت اإلدارة العامة للتخطيط قد بلغ     وحسب إحصائيا 
طالب وطالبة في المرحلة األساسية، حيث تتوزع هذه اإلعداد إلـى اإلعاقـة الـسمعية               ) 1500(
ـ   فـي  ، واالضطرابات )1721(، واإلعاقة الحركية    )1231(، واإلعاقة البصرية    )1165( ق  النط
  ).2007، العاليوزارة التربية والتعليم ) (1721(
  

 تشكل هاجسا للقائمين    - مهما كان نوعها   -إن النسب التي قدمها الباحث ليبين انتشار ظاهرة اإلعاقة        
على تنمية وتطوير القوى البشرية إذ تبين أنه ال يسلم منها شعب دون غيره سواء أكان هذا الفـرد                   

 مما يستوجب وضع فلسفة تعليمية واضحة تأخذ بأيـدي          ،جتمع نام يعيش في مجتمع متقدم أو في م      
هذه الشريحة من خالل دمجهم وإكسابهم مهارات حياتية متنوعة تعينهم على تحقيق حياة معيـشية               

  .سعيدة
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  :تجربة األردن ومصر في مجال غرفة المصادر 6.1.2

  
غرف مصادر تابعـة لـوزارات       افتتاح   تبنت بعض الدول العربية المجاورة فلسفة الدمج من خالل        

إلى تجربة وزارة التربية والتعليم األردنية في مجال غـرف          يمكننا اإلشارة   و التربية والتعليم فيها،  
حيث أولت وزارة التربية والتعليم األردنيـة قـسم          ، والتي كانت على شكل تجارب ثالثة      المصادر

ذوي االحتياجـات   (الطلبـة غيـر العـاديين     ات االهتمام ب  ياإلرشاد التربوي فيها ومنذ بداية الثمانين     
  بإجراء مسح تربـوي )1982/1983(وقام حينها قسم اإلرشاد التربوي وتحديدا في عام   )الخاصة

وأشارت نتائج ذلـك     ،وزارة التربية والتعليم األردنية   للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في مدارس       
 :اإلعاقـات ( شـملت  مملكة األردنيـة  دارس ال حالة إعاقة موزعة على م     )1645(المسح إلى وجود  

وبـدأت التجربـة األولـى      ). والنطقيـة  والـسمعية،  والنفـسية،  والعقليـة،  والبصرية، الجسدية،
في مدرسة واحدة من مدارس ضواحي عمان للمرحلة االبتدائية حيث تم دمج            ) 1983/1984(عام
طالبا، وقـام حينهـا      )280(طالبا من الطلبة الصم في تلك المدرسة والتي بلغ عدد طالبها             )12(

وتم تنفيذ التجربة من خالل      ،ة الطلبة ألهداف تجربة الدمج هذه     المرشد التربوي في المدرسة بتوعي    
 ثم إلحاقهم في الصفوف العاديـة لـبعض الوقـت،          ،الطلبة المعاقين سمعيا في صف خاص     وضع  

  .)1998الروسان،  (وأخيرا تم دمجهم في الصف العادي طوال الوقت الدراسي
  

أما التجربة الثانية لوزارة التربية والتعليم األردنية فكانت أيضا في نفس العام الدراسـي للتجربـة                
تعاون  في مدرسة نائلة زوجة عثمان الثانية والتابعة لمنطقة عمان وكانت بال)1983/1984(السابقة

تراوح عـدد   حيث   ،على رفع المستوى التحصيلي للطلبة    حيث عملت    ،مع قسم اإلرشاد في الوزارة    
شعبة فـي تلـك      )26(طالبا في كل شعبة من مجموع        )15 -5(الطلبة الضعاف تحصيليا ما بين      

المدرسة وقد استمرت التجربة عشرين يوما استخدمت فيها أساليب التعليم الفردي وحصص التقوية             
   .)2006ناصر،  (والزيارات األسرية وأشارت النتائج إلى نجاح تلك التجربة

  
 والمتعلقة بفتح الصفوف الخاصـة  )1987( الثالثة لوزارة التربية والتعلية األردنية عام      ة التجرب أما

وذلـك  ) بطيئي التعلم،وذوي صعوبات التعلم     (في المدارس العادية للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة      
بالتعاون مع صندوق الملكة علياء للعمل االجتماعي التطوعي األردني حيث تـم تأهيـل معلمـي                

مات المرحلة األساسية الدنيا في مجال التربيـة الخاصـة فـي محـافظتي معـان والطفيلـة         ومعل
من معلمي ومعلمات المرحلـة      )307(دورة تدريبية شارك فيها    )12(حيث تم عقد     ،)1987(عام

المبادئ والمفاهيم األساسية (األساسية الدنيا في المحافظتين وتضمنت مواضيع الدورات األمور التالية
 وصعوبات الـتعلم،   والتفوق العقلي،  والجسمية، والبصرية، ،ة الخاصة، فئات اإلعاقة العقلية    بيللتر
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 الدورات كل من صندوق الملكة علياء       كوقد أشرف على تل   ) والوقاية من اإلعاقة   واإلعاقة السمعية، 
رت النتائج إلى وأشا ،لية التربية في الجامعة األردنية  بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم األردنية وك      

  .)2006ناصر،  (مالئمة الموضوعات المقدمة في الدورة للمتدربين وأهميتها وفائدتها
  

تم افتتاح أربعة صفوف خاصة اسـتفاد        )1991( وتحديدا عام  عشرينات من القرن ال   يوفي التسعين 
لغرف فـي   كما وأخذت هذه ا    ،وزارة التربية والتعليم األردنية   طالبا وطالبة في مدارس     ) 90(منها  

 الطلبـة وكان عـدد    ) 29( بلغ عددها    )1996(السنوات الالحقة بالتزايد بشكل مضطرد ففي عام        
  ).1998 الروسان،(طالبا وطالبة )539(المستفيدين حينها 

  
بلغ عدد غرف المصادر التابعة لوزارة التربيـة والتعلـيم           )2005 -2004(وفي العام الدراسي    

طالبـا   )8162(األنحاء المختلفة للمملكة حيث يستفيد منهـا        غرفة موزعة على     )456(األردنية  
  ).2004 مديرية التربية الخاصة األردنية،(وطالبة من ذوي االحتياجات الخاصة 

  
، حيـث   )2008 -2007(وفي آخر إحصائية لغرف المصادر في األردن كانت في العام الدراسي          

غرف مصادر صفية تتسع     )510( األردنية   بلغ عدد غرف المصادر التابعة لوزارة التربية والتعليم       
طالبا وطالبـة مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة     ) 10.200( وطالبة تقدم الخدمة ل   طالب) 20(ل
  ).2008، طراونةال(

  
مشروع غرفـة المـصادر التجريبيـة       (أما التجربة في جمهورية مصر العربية والتي كانت باسم          

نية لليونسكو بالقاهرة والجمعية المصرية لرعايـة       حيث تم توقيع المشروع بين اللجنة الوط       )بمصر
 )2003- 2001( وتم تنفيذ المشروع في الفتـرة بـين          )1992(ذوي االحتياجات الخاصة لعام     

لتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة من الصف األول األساسي وحتى الـصف             كان هدفها ا   والتي
 ، باإلضافة إلى بعض المشكالت النمائيـة      ، والحساب ، والكتابة ،الرابع األساسي في كل من القراءة     

  :وكانت أهم إجراءات المشروع كالتالي. والسلوكية األخرى
  
  .تجاورتينتنفيذ المشروع في مدرسة للبنين ومدرسة للبنات م*
  .تم تصميم وتنفيذ غرفة مصادر معدله تناسب المكان والموقع والسعة*
تب وغيرها مـن المـواد التعليميـة الخاصـة          تم مراجعة وتحليل محتوى المناهج الدراسية والك      *

  .بالصفوف المعنية
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 ، والكتابـة  ،تم إعداد تصور عام لسياق المهارات النمائية واألكاديمية فـي مجـاالت القـراءة             * 
 بطريقة تساعد في التعرف على مواطن القوة والضعف فيهـا وذلـك عبـر الـصفوف                ،والحساب

والمملكـة العربيـة     دولـة اإلمـارات العربيـة،      ر،تم دراسة التراث بمص    (اإلمكانالدراسية قدر   
  ).  وباالستعانة بالتقارير الفنية لمستشاري المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة،السعودية

 الدراسية المناسبة للصفوف المعنية     ةتم إعداد اختبارات شبه مقننه تصلح لقياس التحصيل في الماد         *
لية لبدايات الفصل الدراسي ونهايات الفصل الدراسي للصفوف األربعـة          توازي المستويات التحصي  

األولى المعنية بصعوبات التعلم الستخدامها كمقياس لمعايير مستوى التحصيل في هـذه الـصفوف              
  .على مدار السنة الدراسية

بناء تم إعداد نماذج للتعرف على الحاالت من غرف الدراسة العادية وتحويلها إلى غرفة المصادر      *
على إجراءات التقييم والتشخيص التي اعتمدها الفريق المشرف على المشروع من تقرير اليونسكو             

  .)م2003(لعام
 ،عالية وفقـا لـرأي إدارة المدرسـتين       من المعلمين والمعلمات من ذوي الكفاءة ال       )8(تم تدريب   *

وصعوبات التعلم   ،ن خدمات التربية الخاصة بشكل عام     وتضمن برنامج التدريب عدة موضوعات ع     
 ماهيتها وأسبابها   : والنمائية  التعليمية والسلوكية بوجه خاص وصعوبات التعلم األكاديمية       توالمشكال

والعوامل المؤثرة فيها واستراتيجيات التعامـل معهـا والفنيـات           ، وكيفية تشخيصها  ،وخصائصها
  .وتكنولوجيا التعليم في ذاك المجال

وبعض أولياء األمـور     ،وكذلك مجلس اآلباء   ،معلمات بالمدرستين  وال نتم عقد لقاءات مع المعلمي    *
عية وتـوفير الـدعم     من أجل التو   ، بالنسبة ألبنائهم والمدرسة    بالمشروع وأهدافه وأهميته   ملتعريفه

  .المعنوي الالزم
تم وضع خطة العمل بغرفة المصادر من حيث الترتيبات وجدول الحصص لكل مـن المعلمـين                *

  . خالل اليوم الدراسي على مدى أيام األسبوعوالطلبة في الغرفة
يتم تحويل الحاالت إلى غرفة المصادر بناء على فرز مبدئي ويقوم معلم غرفة المصادر باستيفاء               *

 بالبيانات والنماذج   ةعملية التقييم والتشخيص لتحديد نوع الصعوبة التي يعاني مها الطالب باالستعان          
ومن ثم عرض النتائج علـى       األخصائي النفسي واالجتماعي،  واالختبارات الخاصة وبالرجوع إلى     

  .هيئة اإلشراف على المشروع
  

 وأن يشمل   اإلعداديةومن أهم توصيات المشروع أن يمتد رأسيا وأفقيا من الروضة وحتى المرحلة             
عدد أكبر مـن المعلمـين   ، والنمائية وفي مواد دراسية معينة، كما يتم تدريب       األكاديميةالصعوبات  

 مكتبة تخصصية للمشروع تشمل الكتب والمراجـع        إنشاءمعلمات بشكل مكثف وموسع، وكذلك      وال
  ).2006 صادق،( والبرامج للخبراء والعاملين في المشروعواألدلةوالدوريات 
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  :في فلسطينمشروع غرف المصادر  7.1.2

  
 للتعليم للجميـع،    يجيةإستراتتبنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إطارا عاما لخطة وطنية           

سنة بمن فـيهم     )15-6(وجاء الهدف األول لتوفير فرص االلتحاق بالتعليم لجميع األطفال في سن            
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ليجسد اهتمام الوزارة بذوي االحتياجات الخاصة، وتوفير الكتب            

رف مصادر ملحقة بالمـدارس   ، وبناء غ   بمن فيهم ذوي االحتياجات الخاصة     المدرسية لجميع الطلبة  
  .العادية لإلعاقات العقلية

  
 وتم توقيـع    )2004( ونضجت الفكرة مع بداية عام       )2003(بدأ التفكير بالمشروع في نهاية عام       

أول مذكرة استشارة وتعاون ما بين وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية والمؤسسة الـسويدية              
   :)4/5/2004(ا في السويد وذلك بتاريخ في مقره) سوار( الفردية لإلغاثة

  
  .مركز المصادر الفلسطيني لذوي االحتياجات الخاصة: اسم المشروع
  .جميع أنحاء فلسطين: منطقة الخدمات

) 35(معلما للتربية الخاصة للعمل في     )35(توظف وزارة التربية والتعليم      : المشروع  تنفيذ مراحل
وتلتـزم    الفردية، لإلغاثةتجهيزها من المؤسسة السويدية     غرفة مصادر التي سيتم تمويل إعدادها و      

 واثنين آخرين في )قطاع غزة(المؤسسة بتأسيس ثالثة مراكز مصادر واحدا في المحافظات الجنوبية   
كما وتلتزم المؤسسة بتغطية كافة المصاريف بما فيها رواتب          ،)الضفة الغربية (المحافظات الشمالية 

ر الدعم المادي والخبرة الفنية ويتم نقل المسؤولية كاملة إلى وزارة           الموظفين في هذه الغرف وتوفي    
  :المشروع وفق المراحل الثالثة آالتية، ويسير تنفيذ )2009(التربية والتعليم العالي بحلول عام 

  
غرف مصادر تابعة لمدارس مديرية التربية والتعليم في رام اهللا           )3(يتم فيها فتح     :المرحلة األولى 

  .)2004/2005(عام وذلك في 
ستة غرف في المحافظات الشمالية وأربعة في       (غرف مصادر    )10(يتم فيها فتح     :المرحلة الثانية 

  .)2005/2006(وذلك في عام ) المحافظات الجنوبية
اإلدارة (غرفة مصادر موزعة على جميع محافظات فلـسطين          )23(يتم فيها فتح     :المرحلة الثالثة 

  ).2003 الخاصة، العامة لإلرشاد والتربية
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  :وأهداف المشروع هي 
 

  .المبكر عن ذوي االحتياجات الخاصةتقديم خدمات الرعاية الصحية والكشف  .1
تقديم خدمات التشخيص المناسبة وإعداد المقاييس واالختبارات التي من شأنها تحديد طبيعة             .2

 .االحتياجات التربوية وشدة اإلعاقة و

ة والتأهيلية المناسبة من مرحلة ما قبل المدرسـة وحتـى           تأمين الخدمات والبرامج التربوي    .3
 ).نطق ، وظيفي،عالج طبيعي(لكامل للدمج المدرسي اإلعداد ا

عقد الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة للمعلمين وللعاملين في مجال ذوي االحتياجات  .4
 .الخاصة

 .إعداد دليل المنهاج التربوي لذوي االحتياجات الخاصة .5

 . االحتياجات الخاصة باألدوات واألجهزة الالزمة تزويد ذوي .6

فتح غرف مصادر أو صفوف خاصة في المدارس الحكومية لدعم الطلبة ذوي االحتياجات              .7
 .الخاصة أكاديميا وتجهيزها

وتوفير المعلومات حول ذوي االحتياجـات الخاصـة والـدمج           ،أعداد الدراسات والبحوث   .8
ال التعليم والتأهيل لألشـخاص ذوي االحتياجـات        وجمع الخبرة والمعرفة والكفاءة في مج     

 . الخاصة

 .تقديم الدعم التوعوي للمعلمين والطلبة وأولياء األمور والمؤسسات .9

توفير مكتبة متخصصة في كل مركز مصادر يحتوي على كتب ودراسات فـي مجـال                .10
 .ةذوي االحتياجات الخاص

    .توفير مكتبة ألعاب تربوية .11

يجـابي نحـو ذوي االحتياجـات الخاصـة         رة والمجتمع على تبني توجه ا     مساعدة األس  .12
 .وأسرهم

  :ومبررات هذا المشروع كانت
 

  . توفر مثل هذه البرامج في فلسطينعدم �
األجهـزة   الـصحي،  التثقيفـي،  ،لقائمة سواء على المستوى الوقائي    قصور في الخدمات ا    �

 .الخ....الدراسات واألبحاث، المعلومات، التعليمية،

 .ور في خدمات التشخيص والتقييم لهذه الفئةقص �

 .قلة الكوادر المؤهلة والمدربة للعمل في مجال التربية الخاصة �
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عدم االستفادة المناسبة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة أثناء دمجهم الكامل فـي صـفوف           �
 .مدارس التربية والتعليم

لـدعم   )أو غرف مصادر ،صفوف خاصة(عدم وجود نموذج آخر في التربية والتعليم مثل    �
 .الطلبة من فئة ذوي االحتياجات الخاصة

  
 

 :آلية تحويل الطلبة إلى غرفة المصادر

 

  : على ما يلية من ذوي االحتياجات الخاصة بناءيتم تحويل الطلب
  

  :والمشكلة من )لجنة الدعم والتحويل(ة الصف اسم الطالب إلى اللجنة المختصة/يرفع معلم*
  
  . للجنةة/رئيسا ،ة  المدرسة/مدير .1
حيث يتم تحويل الحاالت إلى غرفة المصادر بناء على فرز مبـدئي             : ة/ ة التربوي /المرشد .2

ويقوم معلم غرفة المصادر باستيفاء عمليـة        بالرجوع إلى األخصائي النفسي واالجتماعي،    
التقييم والتشخيص لتحديد نوع الصعوبة التي يعاني منها الطالـب باالسـتعانة بالبيانـات              

 .النماذج واالختبارات الخاصة ومن ثم عرض النتائج على هيئة اإلشراف على المشروعو

  .ة/ة المحول/ة الصف العادي للطالب/معلم .3
 .ة غرفة المصادر/معلم .4

 

 .دراسة وضع الطالب من قبل اللجنة المذكورة*

ة /معلمغة العربية من قبل     لتطبيق االختبارات التشخيصية التربوية في مادتي الرياضيات وال       *
  .غرفة المصادر

يه ة إلى غرفة المصادر بعد موافقة جميع أعضاء اللجنة في اجتماع يتم ف            /يتم تحويل الطالب  *
  .ة/كتابة تقرير مفصل عن الطالب

 إلى غرفة المصادر وأخذ    ها/ وإجراء تحويله  ته/استدعاء ولي األمر وإطالعه على وضع ابنه      *
  .موافقته الخطية على هذا التحويل

  .ة /داد الخطة التربوية الفردية بناء على احتياجات الطالبيتم إع*
  .التربوية الفردية والتوقيع عليهاة على الخطة /مشاركة وإطالع ولي أمر الطالب* 
واضحة أو لديهم تقـارير تـشير   ال يتم تحويل طلبة الصف األول األساسي إال بوجود إعاقة  *

  )2007 ية،وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطين(لذلك
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 التي  ، ولإلرشاد النفسي والتربوي دور بارز في هذا المجال لتكريس النظريات والمبادئ اإلرشادية           
 ليـصبحوا   ، أطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتساعدهم على التكيف مع البيئة المحيطة بهم           تخص

رعايـة ذوي   جـال    ويمكن صياغة األهداف التالية فـي م       ،على قدم المساواة مع األطفال اآلخرين     
  :االحتياجات الخاصة

  
مساعدة األفراد والجماعات على تحديد مـشاكلهم وحلهـا أو علـى األقـل        :  الهدف العالجي  .1

التخفيف من حدتها، وتهيئة المؤسسات من خالل توفير الفرص التعليمية والبـرامج التأهيليـة              
 الخطة العالجيـة لهـم       يناسب ا ومواهبهم بم  ملمساعدتهم على االستفادة من قدراتهم وإمكانياته     

 . نوات االتصال والتواصل مع بيئتهموفتح ق

هو البحث عن الطاقات القصوى عند األفراد والجماعات والمجتمعات بهدف          : الهدف اإلنمائي  .2
االستفادة من قدرات ذوي االحتياجات الخاصة وتوظيفهـا      :تنشيط هذه الطاقات وتعزيزها مثال    

 .عليم والعمل لهمر فرص التفي مكانها المناسب وتوفي

تحديد المكان الذي قد ينجم عنه خلل في التوازن بـين األفـراد والجماعـات               : الهدف الوقائي  .3
 مثل الكشف المبكـر فـي       ، محاولة منع حصول هذا الخلل في التوازن       ،ومحيطهم االجتماعي 

 .  لتدخل المبكر معهمحاالت ذوي االحتياجات الخاصة وا

والتربوي من خالل التعرف على الوضع الصحي للطفـل ذوي          ويأتي دور المرشد النفسي           
ها، كما ويتعرف   ار وآث ، وعوارضها ، واألسباب التي أدت إلى هذه الحالة      ،االحتياجات الخاصة 

على بعض إمكانيات التأهيل لديه وقدرته على الدمج في المدرسة العادية بالتعاون مـع اإلدارة            
يحيـى،  (مصادر ومعلم الصف العـادي واألهـل        المدرسية والطبيب المختص ومعلم غرفة ال     

2003 .(  
  

  :أقسام غرفة المصادر هي

 .قسم لتنمية مهارات القراءة .1

 .قسم لتنمية مهارات الكتابة .2

 .قسم لتنمية المهارات الخاصة بتعلم الرياضيات .3

 .قسم للتعليم المنفرد .4
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  :أثاث غرفة المصادر

  
 .طالب )4-3(طاولة كبيرة في كل قسم تتسع من .1

 .واجز متحركة تحجز كل قسم في الغرفة عن اآلخرح .2

 .خزائن لكل قسم لحفظ الوسائل التعليمية الخاصة به .3

 .خزينة إلى جانب مدخل غرفة المصادر لحفظ ملفات الطالب .4

 .مقاعد منفردة للتعليم الفردي .5

 ).2007  الفردية،لإلغاثةالمؤسسة السويدية (مكتبة شاملة  .6

والذي يوضح نموذجا لتنظيم غرفة ) 98(فحةص) 1( رقمملحقكما هو موجود في 
  .المصادر

 

  : في غرفة المصادر) الدعم والتحويل( دور ومهام لجنة العمل

  
  :تتكون هذه اللجنة من 

  .ة المدرسة/مدير*
  .ة غرفة المصادر/معلم*
  .ة/ة التربوي/المرشد*
  .ة الصف العادي/معلم*
  

  :ويتمثل دور هذه اللجنة بشكل عام باألمور اآلتية
  
االجتماعية، الصحية،  (ة المحول إلى غرفة المصادر من جميع النواحي       /دراسة وضع الطالب  *

  ).األكاديمية، واالقتصادية
  .كتابة تقرير مفصل عن الطالب وتحصيله وأسباب التحويل*
  .توقيع كل عضو من أعضاء اللجنة على التقرير*
  . المدرسةإدارةحفظ التقرير في ملف الطالب لدى *
  ).2007 اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة،(تطور وضع الطالب متابعة *
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  :ذوي االحتياجات الخاصةل قديم خدمات في تاإلرشاددور  8.1.2

  
 النفسي منذ البداية، على تركيزه في عالج الحاالت التي تعاني من االضطرابات             اإلرشاديدل تاريخ   

 يتجه حاليا اتجاها وقائيا، فتشير األدبيات إلى أن هـدف     النفسي اإلرشادالنفسية، والسلوكية، كما أن     
وجماعته من مسح لألبحاث والكتابات المتعلقة بهذا       )  Aker (آكر   السالمة، أو الصحة، كما استنتج    

، وهو الوصول بالفرد إلى أقصى أداء في الوظـائف اإلنـسانية، التـي              )1987(الموضوع، عام   
نه ما يزال هناك قصور كبير نسبيا في ميـدان إرشـاد ذوي          تتضمن الجسم والعقل والروح، علما أ     

االحتياجات الخاصة، ويرجع السبب في ذلك، إلى عدم فهم المرشدين لمشكالت وحاجـات األفـراد      
ذوي االحتياجات الخاصة، باإلضافة إلى النقص في اإلعداد المهني والتدريبي لديهم، للتعامل مـع              

  ).2007العزة، ( ل معهم ذوي االحتياجات الخاصة، وصعوبة العم
  
 في أن لكل منهما جانبه المعرفي النظـري       ، والمهني ،اإلرشاد النفسي يشترك مع التوجيه التربوي     و
 إال أن -ف هذا الفهم لتحقيق الفرد لذاته الذي يوظ - وجانبه العلمي - الذي يتعلق بفهم الشخصية -

 ، بصورة اكبر بالخـصائص الشخـصية       يتعلق ، النفسي اإلرشادالفهم الذي يتحقق في سياق عملية       
 كما أن الجانب العلمي يهتم بالتعامـل        ، أكثر من الميول والقدرات واالستعدادات     ،والجوانب النفسية 

 بالتوافق النفـسي ككـل      ، بتركيزه على الجوانب الخاصة    ، وتنمية الشخصية  ،مع المشكالت النفسية  
 والحقيقة أن لإلعاقـة أبعـادا نفـسية    ، فقط ال الجوانب الخاصة بالتوافق المهني والدراسي   ،متكامل

. صـة  ذوي االحتياجـات الخا ، النفسية على األفرادات تشكل نوعا إضافيا من الضغوط  ،واجتماعية
 هو الوصول باإلنسان إلى أفضل مستوى       ، النفسي اإلرشادونظرا إلى أن الهدف النهائي من عملية        

أن  فهـذا يعنـي      ،لذاتل وأفضل تحقيق    ،ية أي أفضل مستوى من الصحة النفس      ،من التوافق النفسي  
تاحـة  الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، يستفيدون من الخدمات والتسهيالت والفرص اإلرشادية الم          

ؤدي إلى زيادة فهم أنفسهم، وقدراتهم، ورسم خطط مستقبلهم، وفي          في المدرسة، أو المجتمع الذي ي     
   . )2005يوسف، (اتخاذ قرارات خاصة بحياتهم العادية 

  
ويهدف اإلرشاد إلى إتاحة فرص التعبير عن النفس، والتنفيس والتفريغ، وتحقيق اإلشباع الـذاتي،              
ومن هنا يجب التأكيد على أن األفراد ذوي االحتياجات الخاصة، يحتاجون إلـى بـرامج دراسـية                 

ـ                ى وإرشادية خاصة، تختلف عن البرامج التي تقدم للطلبة العاديين، وذلك بهـدف مـساعدتهم عل
  ).2003أبو عيطة، ( استغالل قدراتهم وتنميتها 
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 فعلينـا أن نـتفهم      ،ألعداد الهائلة من ذوي االحتياجات الخاصـة      حتى نتمكن من مساعدة فاعلة ل     و
 فقد تكون صعوباتهم    ، عن التزمت واالنفعال   ا بعيد ، وموضوعي ،مشاكلهم وقضاياهم بشكل منصف   

 وقـد يكـون بـسبب    ،بسبب تدني القدرات العقلية وليس ،بسبب مشاكل عندهم في السمع أو الرؤيا 
 كما ويمكن أن    ، وفرط الحركة  ، وتشتت االنتباه  ، مثل عدم التركيز   ،صعوبات من إضطرابات أخرى   

 أو اجتماعية نظـرا     ، أو من أخرى عاطفية    ،يعاني بعضهم أيضا من صعوبات بسبب مشاكل عائلية       
 والـصعوبات  ،كل التي يعاني منها الطفـل  فتحديد المشا،لما يتعرض له في حياته من فشل وإحباط      

جعا، البد من تـشخيص سـليم وصـحيح         نا فلكي يكون الدواء     ، غاية األهمية  فيالتي تواجهه أمر    
  .)1998 ،عدس(
  

 أن التشخيص في حالة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة تحتاج إلى اهتمام ،ومما تجدر اإلشارة إليه
 وان سلوكه يختلف    ،ولم يصل بعد إلى تمام نضج الشخصية       ، وذلك الن الطفل ال يزال ينمو      ،خاص

  .عن سلوك الكبار
  

وان عملية القياس والتشخيص بشكل عام، تشكل الركن األساسي في عمل المعلم، واألسـاس فـي                
عمل معلم غرفة المصادر بشكل خاص، فعملية التشخيص لقـدرات األطفـال ذوي االحتياجـات               

 خدمات متعددة لهؤالء األطفال؛ منها خدمات تربوية، ونفـسيه،          الخاصة، هي الخطوة األولى لتقديم    
أبو (وال تعرف إمكانياته ؟   واجتماعية، وتأهيلية، فكيف إذا يمكن تقديم خدمة لطفل ال تعرف قدراته            

  ). 2002سالمة، مغلي و
  

 مـا،  إن عملية التشخيص تحدد فئة الطفل، وخاصة اإلعاقة العقلية، كما تحدد قدراته العقلية إلى حد              
مما يترتب عليه إعداد الخطط المناسبة لقدراته وإمكانياته، ويعتبر المرشد النفسي والتربـوي هـو               

، على أن يكون قـد      )االختبارات النفسية (الشخص المعني، والمؤهل لعملية التشخيص السيكومتري       
  :ة النفسي المؤهل بالكفايات اآلتيخضع الطفل للفحص الطبي، كما ويجب أن يتمتع المرشد

  
 .في االختبارات وطبيعتها وتطبيقهااإلعداد النظري .1

 . المناسب على استخدام االختباراتالتدريب العملي.2

 .قدرة على العمل ضمن فريق التشخيصال.3

 .لى تكوين عالقات طيبة مع اآلخرينالقدرة ع.4

 .فسير نتائج االختباراتالقدرة على ت.5

 .ات الخاصةن الخاصة بذوي االحتياجمعرفة التشريعات والقواني.6
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 .معرفة أساليب التدريس.7

القدرة على تفسير السلوك الصادر عن الطفل، وهل هذا السلوك بـسبب نـاتج عـن اإلعاقـة، أو                 .8
 لظروف طارئة ؟ 

 _:إتقان المرشد التربوي لمهارات التشخيص الثالثة وهي .9

 

بيعة حالة  وهي اإلجراءات المستخدمة من قبل المرشد إلصدار الحكم على ط         : أنشطة التشخيص . أ
 . الطفل

وهي اإلجراءات المناسبة، والالزمة للوصـول إلـى تقيـيم الحالـة، وجمـع              : أنشطة التقييم . ب
لتي يعدها، المالحظة،   ساللم التقدير ا   لذلك أدوات منها دراسة الحالة،       المعلومات، ويستخدم المرشد  

 .ها وغيرة كطريقة بريل أو لغة اإلشارة ويشمل االحتياجات الخاص. المقابلة

 على إجراءات التشخيص، وتقييم الحالة التي  ة بناء وهي تلك اإلجراءات المقترح   : أنشطة العالج . ت
 ).2006النمر، ( تحدد طبيعة وحجم الخدمات الالزمة للحالة 

 

 ، وألسرهم ،وان من أهم األهداف التي يحققها االرشاد النفسي والتربوي لذوي االحتياجات الخاصة           
  _:تي يمكن أن نلخصها باال

 .وألسرهم ، واالنفعالي لهم،توفير الدعم االجتماعي.1

 .امج التدريبية الفردية والجماعيةتعليم وتثقيف الفرد وأسرته من خالل البر.2

 . ومساعدتهم على التكيف االجتماعي،مساعدتهم في عالج المشاكل السلوكية واالنفعالية.3

مهاراتهم الحياتية التي تـساعدهم علـى    وتطوير ،المساهمة في تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن      .4
 . إلى أقصى درجة يستطيعونها،االستقالل

 مثل قانون رعاية    ، الخاصة وأسرهم باالمتيازات والتشريعات الممنوحة لهم      توعية ذوي االحتياجات  .5
 .1993سنة ) 12(  رقم ،المعاقين األردني

 .راد هذه الفئاتصحية التي تخدم أفتعريفهم بالمؤسسات التربوية واالجتماعية ال.6

 لتـوفير االسـتقالل     ، وأماكن التدريب المناسـبة لهـم      ،تعريفهم بالمهن المتوفرة في البيئة المحلية     .7
 .االقتصادي لذوي الحاجات الخاصة ما أمكن ذلك

 . في تحقيق فهم أفضل لمشكالتهم ،مساعدة أفراد األسرة والمحيطين بذوي االحتياجات الخاصة.8

متواجد في المدرسة التي تضم بين طالبها طلبة مـن ذوي االحتياجـات         فان على المرشد ال    ه،وعلي
 فباإلضافة للدراسة األكاديمية الجامعية يجب أن يحـصل    ،الخاصة أن يتمتع بقدرات ومعرفة واسعة     

  وعليه أن يتدرب على إرشاد     ،على تدريب ومعرفة في الجوانب الطبية والنفسية لإلعاقات المختلفة        
  ).2003 ،يحيى( المعاقين 
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 ذوي االحتياجـات الخاصـة     تعتبر الحاجة إلى االرشاد من الحاجات األساسية لإلفـراد           ،ولما تقدم 

 وأسرته قد يتعرضون فـي مراحـل        ذوي االحتياجات الخاصة  وأسرهم، وذلك بسبب أن الفرد من       
حياتهم المختلفة إلى مشكالت وضغوط نفسية تفرض عليهم طلب المساعدة من مهنيين متخصصين             

  .يمكنهم تقديم المساعدة في حل المشكالت التي تعترضهم) رشدين النفسيينالم( 
  

العـزة،   (ي الواردة ف  ذوي االحتياجات الخاصة  ومن أهم المشكالت واالحتياجات اإلرشادية لإلفراد       
  : اآلتيهي) 2007
 .ضعف الدافعية للدراسة .1

 .التردد وعدم المشاركة في اإلجراءات والبرامج العالجية والتأهيلية .2

 .االكتئاب .3

 .تصور جسمي مشوه  .4

 .مفهوم ذات سلبي  .5

 .فقدان الضبط الذاتي  .6

 .الصعوبة في تقبل اإلعاقة والتكيف معها  .7

 .االضطراب في األدوار االجتماعية والمهنية  .8

 .الرفض والعزلة االجتماعية  .9

  .فقدان أو نقص في المهارات االجتماعية المناسبة.10
  
بوي يقوم خالل دوامه في المدارس، التي يعمل فيها بتنفيذ مثـل             على أن المرشد التر    يجب التأكيد و

مجهم هذه األنشطة والفعاليات ويولي فئة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة أهمية كبرى من أجل د
  .في البيئة المدرسية العادية

  
  :دور العاملين في غرفة المصادر 9.1.2

  : تتضمن غرفة مصادر يمدير المدرسة الت

  
ى عاتق مدير المدرسة مسؤولية خاصة لتشجيع المواقف االيجابية في المجتمـع المدرسـي              يقع عل 

وضمان التعاون الفعال بين المعلمين والمتخصصين اآلخرين الذين يقدمون أشكاال مختلفة من الدعم، 
 وينبغي البت في الترتيبات المناسبة للدعم وفي الدور المحدد الذي يؤديه مختلف الشركاء من خالل              

وبوسع مدير المدرسة أن يلعب دورا رئيسيا في جعل المدرسة أكثر اسـتجابة             . التشاور والتفاوض 



 35

للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، حيث يعمل على تطوير إجراءات إدارية أكثر مرونـة ،وإعـادة               
امة توزيع الموارد التعليمية، وتنويع خيارات التعلم، ومساندة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصـة،وإق           

  ).1994 اليونسكو،(وتوثيق العالقات مع اآلباء وأعضاء المجتمع المحلي
  

  :معلم غرفة المصادر

  

هناك اتفاق عام في األدب التربوي فيما يتعلق بدور معلم غرفـة المـصادر، ويقـسم كـل مـن                    
ــدرهولت  ــل  )Wiederhalt( واي ــراون  )Hammill( ، وهام ــي  ) Brown( ، وب ــوارد ف  ال

  : مهام العمل إلى ثالثتسؤوليام) 1998(مكنمارا
عادة ما يكون معلم غرفة المصادر مسؤوال عن تقـويم المهـارات األكاديميـة              : التقييم التربوي *
، ويجب أن يكون التقويم ذا عالقة بنواحي المنهاج حيث يتم           سلوكية للطلبة داخل غرفة المصادر    وال

  . تخطيط برامج تربويةاإلحالل وتمكينهم منالتصنيف،  :التقويم ألغراض ثالثة هي
حيث ان معظم وقت معلم غرفة المصادر يقضيه في التدريس المباشـر            ): خطة التدخل ( التدريس*

للطلبة، وعليه أن يبقى ملما بالطرق والمواد الجديدة في تعليمهم، ويجب أيضا أن تكـون أهـداف                 
  .التعليم في غرفة المصادر مطابقة ألهداف التعليم الطلبة في الصف العادي

ومن مسؤوليات معلم غرفة المصادر التشاور مع  ):التواصل مع معلمي الصف العادي    (االستشارة  *
مـدير المدرسـة،     : في فريق متعدد التخصـصات     زمالءه اآلخرين في المدرسة، حيث انه عضو      

  .والمرشد التربوي، والمعلمين في كافة التخصصات
  

  :ر المرشد التربوي في المدرسة التي تتضمن غرفة مصاد

  

يستطيع المرشد التربوي لعب دور بالغ األهمية في العمل الفريقي داخل غرفة المصادر على ضوء               
خبراته ومؤهالته العلمية وتدريبه المهني، حيث يمتلك المعرفة الضرورية ذات الـصلة بالعالقـات     

ية، فالمرشـد   والكفايات اإلرشاد  اإلنسانية، وديناميات الجماعة، والمهارات الشخصية واالجتماعية،     
يقدم خدمات مهمة من شأنها تيسير التواصل والتعاون ما بين الطلبة، والمعلمين، والمديرين، وأولياء 

  .األمور، ومؤسسات المجتمع المحلي
  

 أن من أهم األشياء التـي       )2003( الوارد في الخطيب    )Snyder&Offner( وذكر سنيدر و أوفنر     
لقضايا المتعلقة بإحساس الطالب بالكفاءة وبمفهومه عن ذاته        يتعامل معها المرشدون التربويون هي ا     
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وبتطوره المهني، وكذلك لعب دور على صعيد توعية الطلبة ومـساعدتهم علـى إدراك الفـروق                
  .الفردية وتفهمها

  
 أيـضا أن المرشـد يلعـب دورا فـي تقـديم             )2003( الوارد في الخطيب   )Roash(وذكر روش   

خالل توفير المعلومات عن الحاجـات والخـصائص التربويـة،          االستشارات للكادر المدرسي من     
خاصة، كما يعمـل علـى   واالجتماعية، واالنفعالية، والمهنية، والتطورية للطلبة ذوي االحتياجات ال 

 والمعلمين على إعادة التفكير بمعتقداتهم وتحيزاتهم وتقديم الدعم للمعلمـين فيمـا             تشجيع المديرين 
ات الخاصة، من خالل مساعدتهم على تطوير مهارات التقييم وتعـديل           يتصل بالطلبة ذوي االحتياج   

كما أن للمرشد معرفة كافية عن أسرة الطفل        . المناهج المدرسية بما يتالءم والخصائص الفردية لهم      
  . مجتمع من جهة أخرىوعن حاجاته وهو حلقة وصل بين األسرة من جهة والمدرسة ومؤسسات ال

  
  :رسة التي تتضمن غرفة مصادرمعلم الصف العادي في المد

  
  بـالغ األهميـة،    ا لمعلم الصف العادي في المدرسة التي تتضمن غرفة مصادر في أقسامها دور            إن

 حيث يجب أن يكون لديه اتجاهات ايجابية ورغبة في العمل مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصـة،               
: ت هؤالء الطلبة، ومن أهم مسؤولياته      الالزمة لتلبية احتياجا   لمهنيةويتطلب هذا أن يمتلك الكفايات ا     

معرفة الطلبة وإعاقاتهم، تعديل المناهج وطلب مساعدة معلم غرفة المـصادر، وعـي التغيـرات               
االجتماع والسلوكية والتعليمية لهؤالء الطلبة، االحتفاظ بسجالت حول برنامج الطالب ومدى تقدمه،            

  ).1998الخطيب، (اقشة األهداف التعليمية للطلبة بأولياء األمور لمن
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  الدراسات السابقة  2.2

  
يتضمن هذا القسم استعراضا للعديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضـوع              

 ولنـدرة   ، المستفيدين منها  ،التطوير والتقييم لغرف المصادر وأثرها على ذوي االحتياجات الخاصة        
 الدراسة الحالية هي األولى لمشروع حديث، كانت نواة ميالده          الدراسات وشحها في فلسطين، وكون    

 وقد اعتمد الباحـث عنـد       ،، فقد استخدم الباحث دراسات ذات عالقة بدراسته الحالية        )2004(عام
 ألنها الركائز التـي اعتمـد       ،مراجعة الدراسات السابقة على المجاالت التي استهدفها في االستبانة        

 ، والوسائل واألساليب  ، والمادة التعليمية  مثلت في تجهيز غرف المصادر،    يم وت عليها في عملية التقي   
، وتم تصنيف البحوث والدراسات حسب ترتيبها زمنيا من          والمجال السلوكي  ،وسير العملية التربوية  

  .  إلى األحدثاألقدم
  
  :الدراسات العربية 1.2.2 

  

م غرفـة المـصادر كنمـوذج       هدفت إلى تقدي  ) 1987(  دراسة عام   الحمدان والسرطاوي  أجرى  
مقترح يتوقع أن يساعد في توسيع وتطوير الخدمات التربوية للفئات الخاصة من الناحيـة الكميـة                

 حيث يعتقد أن أهم األسباب المؤدية إلى تدني مستوى الخدمات التربوية الخاصة يعود إلى               ،والكيفية
  .لمدارس الخاصةمؤسسات الداخلية واتقديمها من خالل نماذج تقليدية قديمة كال

  
 وتقـديم الخـدمات     ،تخفيض الكلفة االقتصادية  : م غرف المصادر ب   وقد بررت الدراسة استخدا     

 ،التربوية والتعليمية لبعض الفئات الخاصة داخل المدارس العادية يسهم في تحسين أدائهم األكاديمي            
يـل مـن فـرص      تقل وكـذلك ال   ،وزيادة قدرتهم على التكيف االجتماعي وتعزيز مفهومهم لذواتهم       

  .التشخيص للفئات الخاصة
  

تهيئة العاملين في المدرسة    :  لتطبيق نموذج غرفة المصادر منها     وقد توصلت الدراسة إلى مقترحات    
من إداريين ومدرسين وزيادة وعيهم بغرفة المصادر عن طريق ندوة يعدها وينفذها احد المختصين              

 الهدف من تطبيق هذا النموذج ألسـر التالميـذ           وقيام المدرسة بتوضيح   ،في ميدان التربية الخاصة   
 للتأكد مـن نجـاح غرفـة    ،لضمان تقبلهم للفكرة واإلفادة من الخدمات التي تقدمها غرف المصادر  

 ، وتقبل اسر التالميذ المستفيدين    ،نهامأداء التالميذ المستفيدين    : ها من حيث  المصادر التي يلزم تقييم   
  .وتقبل األسرة المدرسية وتفاعلها
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 التعرف على اتجاهات معلمـي مؤسـسات        إلىوالتي هدفت   ) 1987(وفي دراسة أجراها السرابي   

، اإلعاقةالمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، ونوع      : التربية الخاصة، وكذلك التعرف على أثر كل من       
على اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو ذوي االحتياجات الخاصة في فلسطين، وتكون مجتمـع              

) 87(من جميع معلمي مؤسسات التربية الخاصة في فلسطين، وشـملت عينـة الدراسـة               الدراسة  
  .أخصائيا وأخصائية، وطبق عليهم مقياسا لالتجاهات

  
، حيث كانت اتجاهات معلمي التربية الخاصة فـي فلـسطين   وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج 

المؤهل العلمي، وسـنوات    :  لمتغيري ايجابية، ولم تجد الدراسة فروقا في اتجاهات المعلمين تعزى        
   .الخبرة

    
الختبار فاعلية البرنامج التربوي الفردي فـي تـدريس         ) 1988(وهدفت دراسة أجرتها الخشرمي     

طالبـا وطالبـة مـن      ) 16(المهارات اللغوية للطلبة المعوقين عقليا، وذلك على عينة تكونت من           
ن فئات اإلعاقة العقلية اإلعاقة العقلية البسيطة       المعوقين عقليا تم اختيارهم بطريقة عشوائية من ضم       

طالب، في حين كانت عينة األطفال      ) 7(والمتوسطة، وبلغ عدد عينة المعوقين عقليا بدرجة بسيطة         
طالب، واستخدمت الباحثة مقياس المهارات اللغوية للمعـوقين  ) 9(المعوقين إعاقة بدرجة متوسطة     

 أجل الحصول على مستوى األداء الحالي للطلبة فـي عينـة            طور في البيئة األردنية من    معقليا وال 
الدراسة والتي على أساسها تم إعداد الخطط التربوية الفردية لكل طالب، وقد أظهرت نتائج الدراسة               

  .أن الخطة التربوية الفردية تساهم في زيادة تحصيل الطلبة المعوقين عقليا بدرجة متوسطة
  

 فاعليـة   ه لتحديد العناصر التي يمكن اعتمادها لبناء أداة لتقييم        في دراست ) 1989( وأشار القصير     
 التهيئة المباشر وغير المباشـرة      ، التخطيط الدراسي  ،التخطيط الفصلي أو السنوي   : المعلم تمثلت ب  

 تقبـل  ، المرونة والتكيـف ، التعليمات والواجبات الدراسية،وزيادة الدافعية للموقف التعليمي الصفي   
 ، تنظيم وتطوير التـدريس    ، تنفيذ الدرس  ، اإلدارة الصفية  ، تطوير مشاركة الطلبة   ،يز التعز ،التالميذ

 الكفـاءة   ، السمات الشخـصية   ، االتصال اللفظي وغير اللفظي    ، التقييم ،التفاعل مع المجتمع المحلي   
  . المهنيماألكاديمية والعلمية وااللتزا

ميزة لفاعلية المعلم بشكل عام موزعة       الدراسة على مجموعة كبيرة من الفقرات الم        نتائج كما أكدت 
  : كما يلي،في األعداد الستة األولى

 تحديد أهداف شاملة    ،وتشمل وضع خطة سنوية أو فصلية للمنهاج      : التخطيط السنوي أو الفصلي   _ 
  .لنظروواضحة واالهتمام بتباين وجهات ا
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 محتوى دراسـي    ويشمل وضع خطة دراسية لتحقيق أهداف محددة من خالل        : التخطيط الدراسي _ 
 مراعاة شمولية الخطة من حيث األهداف واألساليب واألنشطة والوسائل وأساليب           ،للحصة الواحدة 

  .) حركيةمعرفية، حسية،( التقييم و تنويع أهداف الخطة 
 ويشمل جعل غرفة ،التهيئة المباشرة وغير المباشرة وإثارة دافعية الطلبة للموقف التعليمي الصفي_ 

 اسـتخدام  ، تشويق التالميـذ ،ستخدام الوسائل السمعية والبصرية التي تدعم الموقف       ا ،الصف جذابة 
  . مالئمة لتحقيق األهداف والتعزيزأساليب

 توضيح التعليمات ، التشويق،ويشمل أساليب تنويع أساليب الشرح: التعليمات والواجبات المدرسية_ 
  .ومراعاة الحالة النفسية للطلبة 

 تنويع األساليب التعليمية حسب اهتمامات وقدرات ،شمل ضبط النظام الصفيوي: المرونة والتكيف_ 
  .لبة والتعامل بتلقائية مع الطلبةالط
  .الحاجات والقدرات والميول للطلبةويشمل مراعاة : تقبل التالميذ_ 
  

 لتقييم اتجاهات مديري ومعلمي المرحلة االبتدائية نحو دمج) 1989( وفي دراسة قامت بها الهنيني  
 كانت عينة الدراسـة  ،الطلبة المعاقين حركيا في المدارس العادية في مديرية تربية محافظة الزرقاء     

وأشارت النتائج لوجود فروق ذات داللة لمعامل       . مديرا ومديرة ) 66( معلما ومعلمة و   ) 234( من
دمـج  الجنس بين اتجاهات الذكور واتجاهات اإلناث لصالح الذكور حيث كانت اتجاهـاتهم نحـو               

وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة لمعامل         . ين حركيا أكثر ايجابية من اإلناث     المعاق
  .المؤهل التعليمي ولعامل سنوات الخبرة في تكوين االتجاهات نحو دمج المعاقين حركيا 

  
التي هدفت إلى التعرف على األسباب النفسية والـسمات الشخـصية           ) 1993(أما دراسة حسين      
قين عنـد المجتمعـين     االجتماعية التي تدعوا المعلمين إلى اختيار مهنة تدريس األطفـال المعـو           و

ني، وماهية الصفات الشخصية التي تدعوا المعلم إلى اإلحساس بأنها متوفرة فيـه             المصري والبحرا 
قـة  معلم ومعلمة تم اختيارهم بالطري    ) 100(حيث شملت العينة    . وتؤهله للتعامل مع هؤالء األطفال    

العشوائية من مؤسسات التربية الخاصة في كل من مصر والبحرين، حيث طور الباحـث اسـتبانة                
وقـد  .فقرة لقياس األسباب النفسية واالجتماعية والمهنية الختيار مهنة التـدريس         ) 39(مكونة من   

ينيـة  أظهرت النتائج أن المعلمين أقبل على تدريس األطفال المعوقين ألسباب اجتماعية وإنسانية ود            
  .في المقام األول، وكان للسمات الشخصية عندهم دور ضعيف في إقبالهم على هذه المهنة

  
والتي هدفت إلى التعرف إلى مستوى فاعليـة مراكـز التربيـة            ) 1994 (نوفي دراسة دردريا    

مركزا من مراكز التربية الخاصة ضمت    )13(الخاصة في األردن، حيث تكونت عينة الدراسة من         
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 )92(معلما، وقامت الباحثة بتطبيق دراستها بعد أن طورت مقياسا تألف من            ) 136(ا و مدير) 13(
اإلدارة، ومشاركة األهالي، والمعلمون، وما يدور في غرفـة الـصف،    : فقرة مثلت سبعة أبعاد هي    

والمنهاج، وخصائص المركز، والجو التربوي، ومن ثم استخرجت الباحثة الصدق والثبات للمقياس            
  .ة مقبولةوكان بدرج

  
وأظهرت النتائج أن جميع مراكز التربية الخاصة فعالة ولكن مستوى الفاعلية اختلف من مركـز                 

 آلخر، وأوصت الباحثة بإجراء دراسات مشابهة في هذا المجال، وكذلك عقد دورات مكثفة لمديري             
  .ستهم لعملهم الخاصة لتدريبهم وبالتالي تحسين درجة ممارومعلمي وأسر األطفال ذوي االحتياجات

      
التي هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمـي المـدارس األساسـية      ) 1998(وفي دراسة عبد اهللا   

ومديريها نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية في محافظة نابلس في فلـسطين،       
، والوظيفة والتعرف على أثر كل من الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، والتخصص العلمي

نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المـدارس        لى اتجاهات مديري ومعلمي المدارس      الحالية، ع 
  .العادية

   
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومعلمي المدارس األساسية في محافظة نابلس في فلسطين،              

قصودة، طبق الباحث أداة    معلما ومعلمة، بطريقة العينة الم     )248( مديرا ومديرة، و  ) 92(تم اختيار 
  .فقرة) 35(الدراسة عليهم وهي استبانة مكونة من 

  
مديري ومعلمي المدارس األساسية في محافظة نابلس اتجاهات          أن لدى  أظهرت نتائج الدراسة  حيث  

نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية، كما أظهرت النتائج عدم وجـود               ايجابية  
يرات الجنس، وسنوات الخبرة، والتخصص العلمـي، والمؤهـل العلمـي، فـي             فروق في أثر متغ   

  .اتجاهاتهم نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية
  

إلى التعرف على أهمية غرف المصادر كبديل للتربية لذوي         ) 1999( كما هدفت دراسة المعايطة     
طالبا وطالبة ممن لديهم صعوبات تعلم في ) 420(  وتكونت عينة الدراسة من ،االحتياجات الخاصة

  .الصفين الثاني والثالث األساسيينالقراءة والكتابة والحساب من 
  

أظهرت النتائج أن غرفة المصادر من أبرز البدائل التربوية التي يتم من خاللها تقـديم الخـدمات                 
دراسة إلى فاعلية التدريب  أشارت نتائج الالتعليمية والتربوية للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، حيث
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 ، والقراءة التمييزيـة ،الفردي الذي تلقاه الطلبة ذوو الصعوبات التعليمية في جوانب القراءة الجهرية     
،  ومهارات الكتابة والحـساب    ،والتذكر ،التمييز ، والمقاطع ، والتركيب للحروف  ،والتحليل, والكالم

فـي  ) المجموعة التجريبية (لتدريب الفردي فأظهرت وجود فروق دالة لصالح المجموعة التي تلقت ا        
اكتساب المهارات األساسية الواردة في منهاج القراءة للصف الثالث األساسي من جهة، وكذلك فـي     
التحليل والتركيب للحروف والمقاطع والكلمات والتمييز والتذكر ومهارات الكتابة من جهة ثانيـة،             

يبية في مهارات الحساب والمتمثل بمفهوم العـد،        كما أن هناك فروقا أيضا لصالح المجموعة التجر       
  .والعمليات الحسابية، والتصنيف حسب العالقات من جهة ثالثة

  
هدفت إلى تقييم فاعلية مراكز التربية الخاصة، حيث اشـتملت          دراسة  ) 2000(وأجرت المعمري   

عنـد إجـراء    الدراسة على جميع مراكز ومدارس التربية الخاصة في سلطنة عمان والبالغ عددها             
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، قامت الباحثة بتطوير أداة لجمـع المعلومـات            . الدراسة أربعة مراكز  

المنهج، واإلدارة، والبيئة التربوية، وخصائص المركز      : فقرات تغطي ستة أبعاد   ) 106(تكونت من   
  . أو المدرسة

  
فاعلية عموما باستثناء بعد الكوادر      فيها شروط ال   روأظهرت النتائج أن مراكز التربية الخاصة تتوف      

الفنية العاملة، وأشارت النتائج أيضا إلى أهم المشكالت والتحديات التي تواجهها مراكز ومـدارس              
عدم تفهـم   : التربية الخاصة من وجهة نظر المعلمين، حيث أشار المعلمين إلى مشكالت مهمة منها            

المادية والتعليمية، وعدم تعاون أولياء األمور مـع        اإلدارة لطبيعة العمل ومتطلباته وقلة اإلمكانيات       
  . المراكز والمدارس، وعدم تفهم المجتمع لطبيعة اإلعاقة ولحاجات ذوي االحتياجات الخاصة

   
 فقد قام بدراسة الهدف منها معرفة مدى إتقان معلمي غـرف المـصادر             ) 2001(  ياعأما الخز 

وارتكزت الدراسة علـى  .  معلما ومعلمة)50(اسة  حيث شملت عينة الدر ،للمهارات التدريس الفعا  
  .لتدريس واإلدارة الصفية والتقييمثالثة أبعاد هي التخطيط وا

 ، وجود داللة إحصائية بـين متوسـط التـدريس واإلدارة الـصفية           تدل على  نتائج الدراسة    وكانت
ر لمهـارات  باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى إتقان معلمي غرف المصاد         

وجود  في حين بينت الدراسة عدم       ،التدريس تعزى لمتغير التخصص لصالح معلمي التربية الخاصة       
  .فروق تعزى للخبرة التدريسية

  
 فاعلية برنامج سـلوكي لمعالجـة   تقييموكان  الهدف منها ) 2001(  الزغلوانوفي دراسة أجراها   

 والمكونة  الدراسةوقد تم اختيار عينة  . علم الطلبة ذوي صعوبات الت     مجموعة من   لدى ضعف االنتباه 
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من خالل تطبيق أداة ضعف االنتباه التي صـممت           من غرف المصادر،   طالبا وطالبة  ) 60(  من
  . لهالهذه الغاية بعد استخراج معامالت الصدق والثبات الالزمة

  
طالبا وطالبـة   ) 30( مجموعة تجريبية عددها     ،حيث تم توزيع أفراد العينة عشوائيا إلى مجموعتين       

أفراد امج السلوكي الذي تم تطبيقه على        البرن اشتملو. طالبا وطالبة ) 30(عددها   ضابطة   ومجموعة
 هما تكلفـة االسـتجابة      ،المجموعة التجريبية استخدام استراتيجيتين من استراتيجيات تعديل السلوك       
 ،ل على ضعف االنتبـاه    والتي تمثلت في خصم المعلم نقاطا محددة من الطالب لدى قيامه بسلوك يد            
 في نهاية كـل فتـرة       بوالتعزير التفاضلي للسلوك النقيض والذي بموجبه قام المعلم بتعزير الطال         

 .ظهاره سلوكا نقيضا لضعف االنتبـاه     زمنية جزئية محددة خالل الجلسة التدريبية بنقاط إضافية إل        
وتم االستمرار  . مة توضح كل معزز   قاط بناء على قات   وفي نهاية الجلسة كان المعلم يقوم باستبدال الن       
 من توقف تنفيـذ      ثم أجريت المتابعة بعد أسبوعين     ،في تطبيق البرنامج السلوكي مدة شهر ونصف      

 (ANCOVAوالختبار فرضيات الدراسة تم استخدام تحليل التباين المصاحب         . البرنامج السلوكي 
 هناك فرقا ذا داللة بـين المجموعـة         وقد أظهرت النتائج بعد المعالجة وأثناء فترة المتابعة بان        . )

  .ضابطة ولصالح المجموعة التجريبيةالتجريبية التي تعرضت للبرنامج السلوكي والمجموعة ال
  

كما أظهرت نتائج تحليل التغاير إلى انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في االنتباه يعزى لمتغير 
ي كان له تأثير على أفراد المجموعة التجريبية        وهذا يدل على أن البرنامج السلوك     . لمستوى الصفي ا

  .ستوى الصفي اثر ذو داللة إحصائيةدون أن يكون لمتغيرات الجنس أو الم
  

والتي هدفت إلى تقييم البرامج التربوية الفرديـة لمراكـز          ) 2001(وفي دراسة أجرتها الخشرمي     
ين عقليا والتوحد واإلعاقات المتعددة، التربية الخاصة األهلية والجمعيات الخيرية المهتمة بفئة المعوق

أخصائية يعملن في مدارس التربية الخاصـة طبـق علـيهن اسـتبانة             ) 81(وشملت عينة الدراسة  
إلجراءات البرنامج التربوي الفردي وأخرى لمضامين البرامج التربوية الفرديـة وفقـا للمعـايير              

برنامجـا تربويـا    ) 23(لدراسة تحليل   والمواصفات العالمية، وتم تحليل استجاباتهن،  كما شملت ا        
  .فرديا

 من المشكالت المتعلقة بالبرنامج التربوي الفردي، تتمثل في عـدم           اوقد أظهرت نتائج الدراسة عدد    
وجود فريق عمل متعدد التخصصات، وعدم توظيف نتائج التشخيص في إعداد البرامج الفردية، كما 

 فهي غير مالئمة، وكذلك كشفت الدراسة عـن         أن معظم األهداف قصيرة المدى مفقودة إن وجدت       
وحـاجتهن إلـى دورات      عدم رضى المعلمات عن خبراتهن في إعداد البرامج التربوية الفرديـة،          



 43

تدريبية وبرامج تدريب على استخدام الحاسوب لتذليل الصعوبات التي تواجه تلك األخصائيات فـي        
  .البرامج الفردية

  
رف على مستوى التفـاعالت     والتي هدفت إلى التع    ) 2002( جي   قام بها البستن    التي دراسةال أماو

االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم مع الطلبة العاديين في المدارس العادية فـي عمـان تبعـا             
وطبيعة المدرسة من حيث االختالط والمستوى الصفي ونوع صعوبة التعلم التـي     متغيرات الجنس   ل

ـ     يواجهها الطالب ذو صعوبات التعلم     ب ذي صـعوبة الـتعلم بغرفـة         وعدد سنوات التحاق الطال
 بة مـن الطلبـة العـاديين والطلبـة ذوي         طالبا وطال ) 284(وتكونت عينة الدراسة من   . المصادر

وأشارت النتائج إلى وجود تفاعالت بين الطلبة العاديين        . علم الملتحقين بغرف المصادر   صعوبات الت 
النتائج إلى أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم من المستوى          كما أشارت    ،والطلبة ذوي صعوبات التعلم   

ايجابية مـن المـستوى الـصفي    الصفي الخامس لديهم تفاعالت اجتماعية مع الطلبة العاديين أكثر          
كما أشارت النتائج إلى أن الطلبة ذوي صعوبات القراءة لديهم تفاعالت اجتماعية مع الطلبة              . الثاني

أكثر ايجابية من تلك الموجودة لدى الطلبة ذوي الصعوبات التعليميـة           العاديين في المدارس العادية     
ولم تظهر النتائج فروقا ذات داللة إحصائية في التفـاعالت االجتماعيـة للطلبـة ذوي               . المختلطة

الصعوبات التعليمية مع الطلبة العاديين في المدارس العادية تبعا لمتغيرات الجنس وطبيعة المدرسة             
  . ذي صعوبات التعلم بغرفة المصادر وسنوات التحاق الطالبمن حيث االختالط

  
هدفت هذه الدراسـة إلـى استقـصاء آراء          حيث) 2002(وفي دراسة قام بها عبد الجبار ومسعود      

 الخاصـة والمعلمين العاديين ومعلمي التربية الخاصة نحو دمج التالميذ ذوي االحتياجات           يرين  لمدا
اإلعاقـة ونـوع    ، وفئةثر متغيرات الوظيفة، والدرجة العلميةوالتعرف على أ المدارس العادية في
ومعلما ممن يعملون في  امدير) 447(وبلغت عينة الدراسة.  والمعلمينيريننامج على آراء المدالبر

يرون وقـد أجـاب المـد     . التعليميـة  الرياضالمدارس العادية الملحق بها برامج للدمج في منطقة         
 يرينء المـد أثر الـدمج علـى آرا  : أبعاد هي ة المتكون من أربعة الدراسةانوالمعلمون على استب

 المعلمـين  ، تعديل السلوك الـسلبي، واسـتعداد      الخاصة تاالحتياجاوالمعلمين، تقبل التالميذ ذوي     
 الخاصة ومعلمي المدارس    التربية يومعلم يرينق كل من المد   ا اتف  أشارت النتائج إلى   وقد. هموتعاون

 إلى أن هناك فروقـا دالـة         أيضا وتوصلت الدراسة .  إيجابي لبرامج الدمج    وجود تأثير  العادية على 
متغيـر الوظيفـة ، والدرجـة    في المدارس العادية ترجـع ل  إحصائيا في اآلراء حول برامج الدمج

  .، لصالح غرفة المصادربرنامج الدمج ، ونوعفئة اإلعاقة، والعلمية
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ية التدريس باسـتخدام البرنـامج التربـوي        إلى التحقق من فاعل   ) 2002(فري  عجالوهدفت دراسة   
الفردي في إكساب المفاهيم العلمية للطلبة ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في مدينة مكة المكرمة، وقد               

طالـب  ) 24(استخدمت الباحثة االختبار التحصيلي للمفاهيم العلمية، وتكونت عينة الدراسـة مـن           
 اطالب) 12(م إلى مجموعتين تمثل المجموعة األولى       وتم تقسيمه  وطالبة من الصف األول األساسي،    

وطالبة ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة في جمعية األطفال المعوقين بمكة المكرمة، وتمثل المجموعـة           
 وطالبة من ذوي اإلعاقة العقلية البسيطة بمعهد التربية الفكرية بمكة المكرمـة،             اطالب) 12(الثانية  

 المجموعتين المفاهيم العلمية المتضمنة في الوحدة األولى والثانية من          وقامت الباحثة بتدريس هاتين   
كتاب العلوم في الصف األول األساسي بنين وبنات وذلك باستخدام البرنامج التربوي الفردي، وتـم              

وقد أظهرت النتائج إتقـان أفـراد       . عمل اختبار قبلي وبعدي للمجموعتين وتم تحليل نتائج الدراسة        
  .  الذكور في ذلكت اإلناث علىمفاهيم العلمية، كما تفوقالمجموعتين لل

  
فقد أجرت دراسة الهدف منها تحديد المشكالت التي تواجه معلمي ومعلمات           ) 2003(أما الحديدي   

. المدارس الخاصة في األردن   ومية و غرف المصادر عند تطبيق البرامج التربوية في المدارس الحك        
 أداة قامت الباحثة بتطـوير   و .لمي ومعلمات غرف المصادر   من مع ) 209( شارك في الدراسة  وقد  

  :لألبعاد اآلتيةتم تحديد المشكالت  حيثلجمع المعلومات 
المشكالت المتعلقة باإلحالة والتقييم، والمشكالت المتعلقة بأدوار المعلمين، والمـشكالت المتعلقـة             

در والمواد التعليمية، والمشكالت    بالبرامج التربوية في غرفة المصادر، والمشكالت المتعلقة بالمصا       
   .المتعلقة بأولياء األمور، وأخيرا المشكالت المتعلقة والمرتبطة بمجتمع المدرسة

  
وأشارت النتائج إلى أن ابرز المشكالت التي تواجه معلمي ومعلمات غرف المصادر تتعلق بأولياء              

ت المشكالت تتعلق بالمـصادر      في حين كان   ،أمور الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة والتعامل معهم      
  .والمواد التعليمية المرتبطة بالبرامج التربوية هي األقل شيوعا 

      
فقد أجرى دراسة هدفت إلى معرفة المشكالت التي تواجه المعلمين في المدارس            ) 2003(د   العاي أما

يمكن التنبؤ غير متوقعة ال  نظرا لما يواجهه العاملون من مستجدات ،التي يتوفر فيها غرف مصادر  
 وتضمنت عينة   ،في اتجاهاتهم  ، وكذلك رأي أولياء األمور ووجهة نظرهم حول غرف المصادر         بها

، حيث استخدم الباحـث فـي دراسـته المـنهج           معلما من معلمي غرف المصادر    ) 150(الدراسة  
  :الوصفي المسحي في ثمانية أبعاد كانت نتائجها



 45

ت نتائج الدراسة أن المشكلة هي في عدم وجود آلية           والتشخيص، حيث أظهر   اإلحالة: األولالبعد  -
 المصادر، وعدم توفر االختبارات المناسـبة  فالخاصة لغر الطلبة ذوي االحتياجات إلحالةواضحة  

  .لتشخيصهم
وضوح دور المعلم وطبيعته فالمشكلة هي أن المعلم يبذل جهدا كبيرا ويلقى تقـديرا              : البعد الثاني -

الكـافي  وافز تمنح لمعلمي غرف المصادر، وكذلك عدم وجود التأهيـل           قليال، وكذلك عدم وجود ح    
للمعلمين للتعامل مع الفئات المستهدفة في غرفة المصادر، وعدم وجود معلمـين غيـر مـؤهلين                

  .لتدريس الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
مشكلة تكمن  تنظيم البرامج والتخطيط في غرفة المصادر حيث أظهرت النتائج أن ال          : البعد الثالث -

في تحويل عدد كبير من الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة يشكل ضغطا على التنظيم داخل غرفـة                
  .المصادر، وقلة الدورات الخاصة بهم، وكذلك الحاجة إلى وجود معلمين مساعدين فيها

معي أولياء أمور الطلبة والمجتمع الخارجي حيث كانت المشكلة في عدم الوعي المجت           : البعد الرابع -
ألهمية فئة ذوي االحتياجات الخاصة، وتوقع أولياء أمور الطلبة في إحراز نتائج سريعة ألطفـالهم               

  .في غرفة المصادر
مجتمع المدرسة حيث أظهرت النتائج أن المشكلة في وجود عدد كبير من الطلبـة              : البعد الخامس -

م من المدرسة لبرامج الطلبة     ذوي االحتياجات الخاصة في غرفة الصف العادي، وقلة التمويل والدع         
  .ذوي االحتياجات الخاصة

المصادر والوسائل والمواد التعليمية حيث أظهرت النتائج عـدم تـوفر المنـاهج             : البعد السادس -
  .المناسبة، وعدم توفر الوسائل واألجهزة الضرورية وتدني حداثتها إن وجدت

لنتائج أن المشكلة تكمـن فـي الغيـاب         الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وأظهرت ا     : البعد السابع -
المتكرر، وعجز االنتباه للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، وعدم قدرتهم على التوفيق بين المنـاهج              

  .العادية والمناهج المطروحة في غرفة المصادر
فلسفة التربية والتعليم اتجاه غرفة المصادر حيث أظهرت النتائج أن المشكلة تكمـن             : البعد الثامن -

في نقص برامج التقنية الحديثة للمجتمع حول هذه الفئة، وقلة المخصصات المادية لغرفة المصادر،              
 المعلمـين   إعـداد  لتوعية المجتمع في هذا المجـال، ونقـص بـرامج            إعالميةوعدم تبني سياسة    

  .المتخصصين في التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة قبل الخدمة
  

ت تتعلق بأولياء أمور الطلبة والمجتمع الخارجي والتي تتجلى في          وقد أظهرت النتائج وجود مشكال    
 كذلك إنكار   ، وعدم تعاونهم مع المدرسة    ،توقع أولياء أمور الطلبة نتائج سريعة من غرف المصادر        

 تلتها المشكالت التي تتعلق بفلسفة التربية والتعلـيم وعـدم           ،أولياء األمور المستمر لمشكلة أطفالهم    
  . ذوي االحتياجات الخاصة مناسب للطلبة المنهاج التوفر
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وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة تعزى للجنس، أو المؤهل العلمي، أو عدد سنوات الخبـرة،                
  .في تلك المشكالت

  
تقييم اتجاهات معلمي المرحلة  االبتدائية نحو دمـج         ) 2003(وفي دراسة أخرى حاول القحطاني      
وتكونت عينـة   .  العاديين مهبتدائية بمدينة الرياض مع اقران    ة اال األفراد المعاقين بصريا في المرحل    

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين المعلمـين            . معلما) 180(الدراسة من   
 كذلك لم تظهـر     ،سنة) 30 _ 20(تعزى لمتغير العمر لصالح األعمار األصغر والتي تترواح بين          

 وكذلك أكدت النتـائج     ،إحصائية بين المعلمين تعزى لمتغير الخبرة     النتائج وجود فروق ذات داللة      
على انه يمكن دمج األفراد المكفوفين ضمن المدارس العامة مع أقرانهم العاديين وذلك الن اتجاهات          

  .المعلمين ايجابية نحو دمج األفراد المكفوفين 
  

 تدريبي في تنمية دافعية     جناموالتي هدفت إلى اختبار أثر بر     ) 2004(ن  وع وآخري وفي دراسة الرف  
اإلنجاز والتحصيل الدراسي لدى الطلبة بطيئي التعلم، ومعرفة مدى اختالف هذا األثـر بـاختالف               

حيث تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع        ) الثاني والثالث األساسيين  (جنس الطالب وصفه الدراسي     
ية في جنوب األردن وعـددهم      الطلبة بطيئي التعلم الملتحقين بغرف المصادر في المدارس الحكوم        

 مـن مجمـوع     )%13(طالبا وطالبة أي بنسبة     ) 68(طالبا وطالبة، وبلغت عينة الدراسة       )521(
مجتمع الدراسة، واستخدم المنهج التجريبي من خالل تطبيق برنامج لتنمية دافعية اإلنجاز والتحصيل 

  . البرنامج الدراسي على مجموعة تجريبية مقابل مجموعة ضابطة لم يطبق عليها
  
وأشارت نتائج الدراسة أن هناك فروقا دالة ألثر البرنامج المطبق لصالح المجموعة التجريبيـة،                

كما أشارت أيضا أن هناك فروقا دالة في درجات تحصيل الطلبة وفي معدل المواد الدراسية لصالح                
  .المجموعة التجريبية

  
ج تدريبي لتغيير اتجاهات األطفال العاديين      والتي هدفت لتطوير برنام   ) 2004(وفي دراسة الجندي    

عن وزيادة المستوى المعرفي لديهم     ،  نحو أقرانهم من ذوي االحتياجات الخاصة في غرف المصادر        
 حيث تكونت عينة الدراسة من      ،وزيادة تقبلهم لهم وتفاعلهم معهم    ،  األفراد ذوي االحتياجات الخاصة   

موزعين على مدرستين للذكور ومدرستين     ،  ساسيطالبا وطالبة من طلبة الصف السادس األ      ) 60(
  .ثانية التي يوجد فيها غرفة مصادرلإلناث من مدارس مديرية عمان ال
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 أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية والـضابطة              
كما أشارت النتائج أيضا إلـى       لصالح المجموعة التجريبية على االختبار البعدي واختبار االحتفاظ،       

وجود فروق دالة إحصائيا بين مستوى معرفة طلبة المجموعـة التجريبيـة والـضابطة باإلعاقـة                
واألفراد المعاقين لصالح المجموعة التجريبية على االختبار البعدي واختبار االحتفـاظ وأظهـرت             

 المجموعة التجريبية والـضابطة     النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين التفاعالت االجتماعية لطلبة        
وتدل النتائج التـي أظهرتهـا       ،لصالح المجموعة التجريبية على االختبار البعدي واختبار االحتفاظ       

الدراسة على نجاح البرنامج في إحداث التغيير المطلوب لدى الطلبة العاديين نحو أقرانهم من ذوي               
  .االحتياجات الخاصة الملتحقين بغرفة المصادر

  
 محافظة طولكرم   معلمي ومديري  التعرف على اتجاهات     إلىالتي هدفت   ) 2005(األشقردراسة  أما  

في فلسطين نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعليم العام، والتعرف على أثر كل من الجنس،       
  .والوظيفة الحالية في اتجاهاتهم والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة،

  
) 85(مـديرا ومـديرة،     ) 65(مديرا ومديرة ومعلما ومعلمة، منهم    ) 150(تكونت عينة الدراسة من   
هناك اتجاهات  بطريقة العينة المقصودة، حيث أظهرت نتائج الدراسة، أن ممعلما ومعلمة تم اختياره 

 والمعلمين نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية، ولم تظهر   ايجابية لدى المديرين  
  . يرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والوظيفة الحاليةالدراسة فروقا في متغ

  
 التربية الخاصة    هدفت إلى معرفة مدى تحقيق معلمي ومعلمات       والتيالقريوتي  وفي دراسة الغزو و   

معلما ومعلمة  ) 120(وقد بلغ عدد أفراد الدراسة      . يير العالمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة للمعا    
مدى تحقيق معلمي ومعلمات التربية :  حيث أجابت الدراسة عن،ي المدارس والمراكزممن يعملون ف

الخاصة العاملين بالمدارس والمراكز باإلمارات العربية المتحدة لمعايير جمعية التربيـة الخاصـة             
)CEC(،وعامل الجنس باإلضافة إلى عامل مكان العمل في ذلك،ة واثر عامل الخبر .   

 وبين العاملين فـي المـدارس       ،ظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث       وقد أ 
 سنوات لديهم القدرة على     )10( كما أظهرت الدراسة أن األفراد الذين تزيد خبراتهم عن           ،والمراكز

  .)2006ناصر،  ( سنوات)10(تحقيق المعايير العالمية أكثر من الذين تقل خبرتهم عن 
  

دراسة هدفت إلى تقيـيم غـرف       ) 2006(أجرى ناصر يثة في هذا المجال فقد      ومن الدراسات الحد  
، لـذوي االحتياجـات     ح برنامج تربوي لها وقياس فاعليتـه      االمصادر في المدارس األردنية واقتر    

وتكونت عينتـه مـن     _ دراسة مسحية ودراسة تجريبية     _  حيث تضمنت دراسته منهجين      الخاصة
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ومعلمـة  معلمـا   ) 40(مدرسة اشتملت ) 40(ية حيث تكونت من   نة الدراسة المسح   األول عي  ،قسمين
 ،مديرا ومديرة من المدارس التي تحتـوي غـرف مـصادر     ) 40( يعملون في غرف المصادر، و    

ينة الدراسة   والثاني حيث اشتملت ع    ،من أولياء أمور الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة      ) 40(وكذلك  
 تـم اختيـارهم بالطريقـة    ،مدرسـة ) 40(  على طالبا وطالبة موزعين  )120(شبه التجريبية على  

  .وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح البرنامج التربوي .العشوائية
      

التي هدفت إلى التعرف على اتجاهات معلمـي ومعلمـات المرحلـة            ) 2006(وفي دراسة عوض  
حتياجات الخاصة في المـدارس     نحو دمج ذوي اال   األساسية الدنيا في محافظة قلقيلية في فلسطين،        

، والتعرف على أثر كل من الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، والتخصص العلمي،             العادية
  .نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العاديةفي اتجاهاتهم، 

  
 غلية والبال تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا في محافظة قلقي            

معلمة، ) 59(معلما، و) 41(عينة عشوائية طبقية تكونت منمعلما ومعلمة، تم اختيار ) 350(عددهم
حيث أظهرت نتائج الدراسة، أن اتجاهات معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا فـي محافظـة               

 أن الدرجة الكلية     كانت ايجابية حيث   نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية        قلقيلية
، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في متغيرات الجنس، وسنوات %)68.2(التجاهاتهم قد بلغت 

نحو دمج ذوي االحتياجات    الخبرة، والمؤهل العلمي، والتخصص العلمي، قد أثرت في اتجاهاتهم ،           
  .الخاصة في المدارس العادية
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   :الدراسات األجنبية  2.2.2  

  

 والتـي هـدفت   )Ingharam & Blackhurst، 1975(انجهارم وبالكهرست  دراسة أجراها جاء في
 ةلتحديد الكفايات التدريسية واإلرشادية لمعلمي التربية الخاصة قام الباحثان باستخدام أساليب تقييمي           

 ،اشرة للمدرسينمتنوعة لتحديد الكفايات التدريسية ذات العالقة بالتدريس الفعال مثل المالحظات المب 
 االستعانة بمحكمين إذ تم تقسيم الكفايات بصورتها النهائية إلـى           ، المقابالت الشخصية  ،تاالستبيانا

  :مثلت الكفايات التدريسية بما يلي وت،كفايات تدريسية وأخرى إرشادية
  .د قرارات المحتوى المالئم للطلبةتحديد المهارات من خالل تحدي_ 
اعل المتبادل بـين المعلـم      وظيفية وأهمها تنظيم المعلومات وتوصيلها والتف     المعرفة بالمهارات ال  _ 

  .والطلبة
  .تقييم الطلبة وتقييم المحتوى_ 
  .ثلت باالتصال والتفاعل مع الطلبةأما الكفايات اإلرشادية فتم_

  :  التاليةت الدراسة على أهمية تعامل المعلمين مع المتغيرا نتائجوقد أكدت
  .المالئمةاختيار األدوات _ 
  .التخطيط_ 
  . مالئمة لتقديم المعلومات للطلبةتطوير إجراءات_  
  .تطوير معايير تقييمية_ 
  .رات والمعارف المراد تقييمهاالمها_ 
  

هدفت إلى زيادة فهم وقبول الطلبة العـاديين        ) Bookbinder, 1978(وفي دراسة قام بها بوكبايندر      
ق منـاهج تتطـرق لإلعاقـات        عن طري  ،حتياجات الخاصة في المدارس االبتدائية لألفراد ذوي اال     

 ، صفوف من مدرسة واحدة في الواليـات المتحـدة األمريكيـة           )8(وطبقت الدراسة في    . المختلفة
(  وكل قسم زود بمناهج متخصصة عن فئة من فئات اإلعاقة            ، أقسام )4(قسمت بشكل عشوائي إلى     

واسـتغرق تطبيـق   . ) وصـعوبات الـتعلم   ،حركيةالصرية، واإلعاقة العقلية، واإلعاقة     اإلعاقة الب 
 شهور وتم تطبيق مقياس االتجاهات من اجل التعرف على اتجاهـات الطلبـة نحـو                )4(البرنامج  

أظهرت النتائج أن أفراد الدراسة     . ض لهذه المناهج   الخاصة قبل وبعد التعر    اد ذوي االحتياجات  األفر
هج وتمكنوا من تكوين صداقات مع األفـراد ذوي  أصبحوا أكثر ايجابية بعد التعرض لمثل هذه المنا      

  .االحتياجات الخاصة 
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 حول موضوع أداء معلمي التربيـة الخاصـة فـي           )Tymitz،  1981(تايمتز  وفي دراسة أجراها    
البرامج التربية الفردية على عدد من معلمي غرف المصادر بهدف تقييم أفضل ما يمكن من خبرات    

وية الفردية أشارت نتائج الدراسة إلى أن معلمي غـرف المـصادر            المعلمين في إعداد الخطة الترب    
ن علـى   لمعلم والطالب وان المعلمـين قـادرو      أشاروا بان الخطة التربوية الفردية مضيعة لوقت ا       

  . استخدام الخطة التربوية الفرديةالتدريس دون
  
تربية الخاصـة إلـى   في دراستهما لتحديد فاعلية معلم ال)  Westling & et al،1981(أكد وستلنج و

 اسـتخدام   ، القدرة على تطوير المنهاج ومواد تعليمه الخاصـة        ،اإلعداد المهني : الخصائص التالية   
 ، استخدام أسـاليب التعزيـز المالئمـة       ،األسلوب الفردي والمجموعات الصغيرة في التعليم اليومي      

التقييم المناسب كمـا أكـدت      استخدام أساليب تعليم مختلفة والتقويم من خالل االختبارات واستخدام          
  :خاصة في والية فلوريدا األمريكيةالدراسة على األبعاد الرئيسية لقياس فاعلية معلم التربية ال

  .ربوية والبرامج والخطط التعليميةالتخطيط ويتضمن األهداف الت_ 
مراجعة وتسجيل و  عناصر القياس وأساليب استخدامها      ،التقييم ويتضمن أساليب القياس المستخدمة    _

  .األهداف وتعديلها
  .المنهاج_ 
ادارة وضبط السلوك ويتضمن مهارات المعلم في ادارة وضبط السلوك وكيفية تعامله مع الطالب              _ 

  .ات المختلفةوتسجيل السلوكي
  .ي تبين مستوى أداء وكفاءة الطلبةالتعليم ويتضمن الخطة الدراسية والمعلومات  الت_ 
  .العناية الطبيةالتربية الطبية والجسدية و_ 
  .لتعامل مع اآلباء وأولياء األمورا_ 
  

 الخاصة دراسة قامت بهـا      ذوي االحتياجات ومن الدراسات التي بحثت في االتجاهات نحو األفراد         
معلمـي الطلبـة   حيث تم تقييم اتجاهات معلمي الطلبة العـاديين و ) Schmelkin, 1982(شملكين 

 وجامعة  ،معلما من خريجي جامعة نيويورك    ) 222(سة من تكون مجتمع الدرا  . المعوقين نحو الدمج  
وقد أشارت النتائج إلى أن اتجاهات معلمي الطلبة المعوقين أكثر ايجابية مـن اتجاهـات               . فورهام

  .ديين وذلك لعامل التجربة والخبرةمعلمي الطلبة العا
  

طفـال عـاديين   تحديد أثر تدريس أ  )Odem  et al.,1984(وفي دراسة حاول فيها أودم وآخرون 
وقد أشارت النتائج إلى أن أداء األطفال العاديين الذين كـانوا           . جنبا إلى جنب مع األطفال المعوقين     
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يدرسون في صفوف الدمج لمدة عام دراسي كامل لم يختلف عن أداء األطفال العاديين الذين درسوا                
  . في صفوف لم يكن فيها أطفال معوقون

  
ربيـة  في دراستهما حول فاعلية معلم الت) ,Manderell & Shank 1987(كما أشار ماندريل وشانك 

 فرعية ألغـراض عمليـة      فقرة) 25( إبعاد رئيسية اشتملت على      )5(الخاصة في والية النيوي إلى    
  :التقييم وهي

  .لمعلملالخصائص الشخصية _ 
أسـلوب   ، توضيح أهداف الحصة   ،الممارسات التنظيمية وتشتمل على قدرة المعلم على االتصال       _ 

  .لتعليم وتجزئة العملية التعليمية الوضوح والتركيز في عملية ا،تقديم المعلومات
 تحقيـق مـشاركة    ،ألساليب مواد تعليمية مختلفـة    استخدام المعلم   :  مارسات التعليمية وتشمل  الم_ 

  . وتوفير تدريبات ونشاطات تعزيزية استغالل الوقت التعلمي،ايجابية للتالميذ في عملية التعليم
 التركيز علـى    ، التغذية الراجعة الفورية   ،مراقبة درجة تقدم الطلبة   :  وتشمل ةاإلجراءات التقويمي _ 

  .م وتقييم أداء كل منهم بدقة وعدل توزيع الطلبة في مجموعات حسب قدراته،التعليم الفردي
زيز  الطلبة وتع  ت مراقبة سلوكيا  ،الممارسة السلوكية وتشمل وضع خطة سلوكية واضحة ومحددة       _ 

  . المرغوبةتالسلوكيا
  

في مراجعته ألبحاث التدريس الفعال للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة     ) ,Benner 1987(أشار بينر   
  :ى الحاجة على التركيز على ما يليإلى أن الدراسات أشارت إل

  .التخطيط_ 
  .التوقعات الحالية ألداء الطلبة_ 
  .عةلطلبة والتزويد بالتغذية الراجتسجيل تقدم ا_ 
  . صفيتأسيس روتين_ 
  .التعليمي ألقصى درجة من الفعاليةاستغالل الوقت _ 
  .استخدام التعزيز والمكافآت_ 
  

 ،ك ادارة الـسلو ،أبعاد اإلدارة الصفية)  ,Ridley & Buchelr  1992(كلردت ريدلي وبويكما اعتم
ية معلـم التربيـة     م فاعل  التحضير للحصة من األبعاد المهمة والضرورية لتقيي       ،المهارات التعليمية 

  .الخاصة
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غرف المـصادر فـي      هدفت إلى معرفة رأي معلمي       التي) Maylor, 1993( دراسة مايلور    وفي
 وما يواجههم من مشكالت في التعامـل مـع          ، للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة    مالخدمات التي تقد  

 األمر ، الفئة من الطلبةنقص المناهج المخصصة لمثل هذه:  ومن بين هذه المشكالت،هؤالء الطالب
 وقلـة   ، وقلة التمويل والدعم المالي المخصص لهذه الفئة من الطلبة         ،الذي يقلل من فاعلية الخدمات    

المساندة التي يتلقاها المعلم من أصحاب القرار مما يعرض معلمي الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة              
أمـور الطـالب ذوي االحتياجـات        إضافة إلى أهمية التواصل مع أولياء        ،لكثير من الضغوطات  

  . معلم من معلمي غرف المصادر)100(  وشملت عينة الدراسة ،الخاصة
  

 وتوصلت الدراسة إلى بعض العوامل التي تسهم في تحسين تعليم طلبة ذوي االحتياجات الخاصـة              
 وتحـسين  ،ضرورة تقليل حجم طلبة الصف في غرف المـصادر        : والخدمات التي تقدم إليها ومنها    

 وزيادة الوقت المخصص لتعاون معلم الطلبة       ،ف العمل وتطوير أساليب واستراتيجيات التعليم     ظرو
  . العاديينن المعلميهذوي االحتياجات الخاصة مع زمالئ

  
في جامعة والية أنديانا حول فاعلية برامج )  Wileklinski,1994(كلنسكي وفي دراسة أجراها ولي

ة الطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعليم فقد أشار إلى           التربية الخاصة على التحصيل في قراء     
 ،طبيعـة الـصعوبة التعليميـة    : بتحصيل الطلبة فـي مهـارات القـراءة       العوامل التالية وعالقتها    

  . قضيها الطالب في غرفة المصادر والمدة الزمنية التي ي،واالستراتيجيات التعليمية العالجية
  

 ) 410( ريق اختبار تقدم الطلبة في تحصيل القـراءة وعـددهم           وقد تم إنجاز هذه األهداف عن ط      
 سنوات وأشارت التحليالت اإلحصائية     )3(طالب من الصفوف اإلعدادية خالل فاصل زمني مدته         

  .راءة لم تتحسن خالل السنوات الثالثإلى أن درجات تحصيل الطلبة في الق
  

س صفهم بمقدار انحراف    طلبة الذين في نف   كما وان درجاتهم بقيت اقل بشكل ذو داللة مقارنة مع ال          
  .معياري واحد

النتائج الرئيسية لهذه الدراسة هي أن التربية الخاصة الشخـصية الحاليـة و الممارسـات               وكانت  
التعليمية ليست فعالة في تطوير مهارات القراءة لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم               

النتائج إلى ضرورة تحقق النظام المدرسي من خدمات التربية         وأشارت هذه   كما   .سنوات) 3(خالل  
التحـصيل  ائل عالجية تعليمية لتحقيق أهداف تطوير       وسب و تالخاصة الحالية وتطوير اإلستراتيجيا   

  .لذين يعانون من صعوبات في التعلمفي القراءة لدى الطلبة ا
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هات السائدة لـدى المـديرين      فقد أجرى دراسة في المكسيك حول االتجا      ) Todd ,1995(أما تود    
والمعلمين وأولياء األمور وعامة الناس في المكسيك عن دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في          

) 250(مـن    العينة    حيث تكونت  ، جديد لتقديم الخدمات لهذه الفئة     جالصفوف العادية ومناقشة نموذ   
 النتائج إلـى    ة وقد أشارت  مدير مدرس ) 150( ،معلما في غرف المصادر   ) 150(ولي أمر طالب    

.  على نطاق أوسع وفي أماكن مناسبة تقديم التعليم للطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلمأهمية
ـ          أيضا كما أشارت النتائج   ـ    ة إلى إمكانية تعديل المناهج التعليمية والمهـام التعليمي  ة وتـوفير غرف

ياجات الخاصة وتدريب معلمي الصفوف     المصادر، ومعلمين مختصين للتعامل مع الطلبة ذوي االحت       
    .للتعامل مع فئات التربية الخاصةالعادية والمختصين اآلخرين 

  
نيات فـي   دراسة حول التعليم في المدرسة العادية في التـسعي        ) Galis , 1995(وقد أجرت جاليس    

الستراتيجيات  األولى تتعلق با   ،واهتمت هذه الدراسة بثالث نواح أساسية     . والية جورجيا في أمريكيا   
 والثانيـة تتعلـق     ،الفاعلة التي يستخدمها المعلمون لتربية حاجات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة         

 كتطوير الكوادر وعمليات    ،بالتطورات التربوية التي استحدثت لتعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة        
  . التعليم في المدرسة العاديةجيات والناحية الثالثة تتعلق بأبعاد تطبيق استراتي،التعاون والتواصل

  
 مديرا ممن يتعاملون مع ذوي االحتياجات الخاصة في مراكز          )20( معلما و    )20(وتضمنت العينة   

  . مديرا في المدارس العادية)20( معلما و )20(التربية الخاصة كذلك 
  

 ذوي االحتياجـات  وقد أشارت النتائج أن المعلمين األكثر خبرة في التعليم ينظرون إلى تعليم الطلبة    
 وان من لديهم خبرة أكثر يحصلون ،الخاصة مع الطلبة العاديين بايجابية أكثر من ذوي الخبرة األقل  

  .تربية الخاصة والمعلمين العاديينعلى دعم اكبر لتنفيذ التغيير مقارنة بمعلمي ال
حتياجات الخاصـة فـي      العاديين هي الفئة األقل قبوال لتعليم الطلبة ذوي اال         نكما كانت فئة المعلمي   

ما كان مديرو التربية الخاصة األكثر قبوال لتعلـيم ذوي           بين ،المدرسة يليهم مديرو المدارس العادية    
  .ياجات الخاصة في المدارس العاديةاالحت

  
وهي بعنوان من الذي يدرس الطلبة المعوقين؟ والتي ) Cook & Boo,1995(وفي دراسة كوك وبو

المقارنة بين معلمي طلبة ذوي االحتياجات الخاصة ومعلمـي الطلبـة           أجريت في أمريكا وتناولت     
العاديين من حيث بعض الخصائص الشخصية، وأظهرت الدراسة أن معلمي طلبة ذوي االحتياجات             

 منهم من اإلناث، وهم أقل خبرة من معلمـي     )%90(الخاصة هم أصغر سنا بشكل عام، كذلك فان         
كمـا   .ت علمية كاملة بالمقارنة مع معلمي الطلبـة العـاديين         الطلبة العاديين، وليست لديهم مؤهال    
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 من معلمي طلبة ذوي االحتياجات الخاصة، أجابوا بـأن لـديهم           )%37( أيضا أن    جوأظهرت النتائ 
لبقية عدم وجود نفس     ألطفال معوقين، بينما أظهر ا     همالميل والرغبة مرة أخرى بأن يصبحوا معلمي      

  .  الرغبة لديهم
  

التي هدفت إلى وصف اإلجـراءات التربويـة        ) Gillen،  1997(ائج دراسة جايلن    كما وأشارت نت  
أن اإلجـراءات   ) 1997-1959(المقدمة للطلبة بطيئي التعلم للمدة الزمنية الواقعة بين األعـوام           

لمساعدة هذه الفئة قليلة وأن هؤالء الطلبة يعانون من صعوبات نفسية وتعليمية واجتماعية، لذلك فهم 
إلى مزيد من االهتمام والرعاية خاصة في الجانب التحصيلي في المدرسة، حيث يتـأثر              يحتاجون  

التحصيل بما لدى أفراد هذه الفئة من مشكالت نفسية، وأن التطبيق العملي لتأهيل هؤالء الطلبة هو                
  .فعيتهم للتحصيل واإلنجاز المدرسيأفضل السبل لمواجهة حاجاتهم خاصة ما يتصل بدا

  
 الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة     ينغز التي هدفت إلى التعرف على وجهة نظر معلمي        نأما دراسة ج  

 وكـذلك دور الرواتـب      ، ونوعية المؤهل العلمـي    ،في الدورات التدريبية الدورية المخصصة لهم     
 حيث شـملت الدراسـة      ،والحوافز في تحسين آلية الخدمات ونوعيتها المقدمة في غرف المصادر         

إلى وجود تأثير للمشكالت المالية كالرواتب والحـوافز        قد توصلت الدراسة     معلم ومعلمة و   )120(
 تعـود إلـى المـؤهالت       ، باإلضافة إلى وجود مشكالت يعاني منها المعلمـون        ،في أداء المعلمين  

 واختيار المـؤهالت    ، وأشارت النتائج إلى ضرورة عمل الدورات التدريبية المتخصصة        ،والتدريب
دة الرواتب والحوافز للمعلمين لما لها من دور في رفـع مـستوى عمـل                والعمل على زيا   ،العملية
  .) 2006ناصر،  ( ذوي االحتياجات الخاصةات المصادر وعلى الطلبةوخدم

  
 مات المتـوفرة لألطفـال ذوي االحتياجـات       حول وضع الخد  ) UNICEF( دراسة اليونيسيف    يفو

ـ           الحاجـات   يدمات المتنوعـة لـذو    الخاصة في األردن قيمت المراكز والمؤسسات التي تقدم الخ
  . الحصول على التغذية الراجعة من األسر حول الخدمات المقدمة لهمكالخاصة، وكذل

  
  :من خالل االستبانة، وقد تضمنت االستبانة خمسة أبعاد هي

من حيث طبيعة الخدمات المقدمة، والفئة المستهدفة مـن الخدمـة، الرسـوم، الـدعم       : المؤسسة_ 
  .والتمويل

  .نوع المعلومات التي يتم تداولها بين المؤسسات: لوماتالمع_ 
  .الخ...........العدد، والمؤهل، والدورات، والرواتب: الكادر_ 
  .المعلومات المتعلقة باإلعاقة والتي تحتاجها األسرة: التوعية األسرية_ 
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من  ) 25( ز و مراك ) 10(  وشملت العينة    ، األجهزة ،التسهيالت الممنوحة لألفراد  : التسهيالت  _ 
  .وي االحتياجات الخاصةمن الكوادر العاملة مع ذ ) 50(  و،أولياء األمور

 ، والعـالج المنطقـي    ،وقد أظهرت النتائج عدم رضى األسر عن الجانب المتعلق بالعالج الوظيفي          
ركز أثرا  أما فيما يتعلق بالناحية التعليمية والمالية والعاطفية فقد بينت النتائج أن للم           . وتعديل السلوك 

  .)2006ناصر،  ( كبيرا عليهم
  
  

  : على الدراسات السابقةتعقيب  3.2.2

  

من خالل استعراض الدراسات السابقة المختلفة، يالحظ الباحث أنها ركزت على ضرورة تطـوير              
وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية، جنبا إلى جنب مع              

ديين، وذلك من خالل إنشاء غرف مصادر يقضي الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة جزء    أقرانهم العا 
من وقتهم الدراسي اليومي فيها، بينما يقضي هؤالء الطلبة باقي اليوم الدراسي في غرفـة الـصف          

  .العادي مع باقي زمالئهم
  

) 2001عـي، الخزا(و) 2000المعمري،  ( أهمها وتضمنت الدراسات السابقة تقييما لغرف المصادر     
اليونيـسيف الـواردة فـي ناصـر،        ( و) 1981تايمتز،(و) 1993مايلور،  (و) 2006ناصر،  (و

كما أنها اعتبرت غرفة المصادر من أبرز البدائل التربوية لتقديم الخدمة لذوي االحتياجات  ،)2006
ر، الغزو والقريوتي في ناص(و) 1999المعايطة، (و) 1987الحمدان والسرطاوي،  ( أهمهاالخاصة
انجهـارم  (و) 1994دردريـان،   ( أهمهـا   وأهميتها كبديل لمراكـز التربيـة الخاصـة        ،)2006

، والخدمات التي تقـدمها هـذه       )1995جاليس،  (و) 1994وليكلنسكي،  (و) 1975وبالكهرست،  
) 2001الزغلـوان،   (و) 1988الخـشرمي،   ( أهمهـا  فاعلية برامج التربية الخاصة   : الغرف، منها 

، وتقييم البرامج التربوية واألساليب والوسائل المقدمة في        )1995 بو،   كوك(و) 1981وستلنج،  (و
الرفوع وآخـرون،   ( و )2002الجعفري،  (و )2001الخشرمي،  ( أهمها غرف المصادر، وجاهزيتها  

ـ   )1997جايلن،  (و) 1978بوكبايندر،  (و) 2004الجندي،  (و) 2004 صعوبات ، والمشكالت وال
، )1987ماندريك وشانك،   (و) 2003العايد،  (و) 2003يدي،  الحد( أهمها التي تواجه العاملين فيها   

 تضمنت الدراسات السابقة االتجاهات نحو فلسفة دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس             وكذلك
عبد الجبار ومـسعود،    (و) 1998عبد اهللا،   (و) 1989الهنيني،  (و) 1987السرابي،  ( أهمها العادية
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تود، (و) 1982شملكين،  (و) 2006عوض،  (و) 2004،  األشقر(و) 2003القحطاني،  (و) 2002
1995(.  

على أهمية فئة ذوي االحتياجات الخاصة،      أجمعت   الدراسات السابقة أن    على بشكل عام وهذا يدلل و  
وضرورة تبني برامج تسهم في دمج هذه الفئة في المجتمع، وزيادة عدد غرف المـصادر، ورفـع                 

  .يهامستوى جاهزيتها وكذلك الخدمات المتوفرة ف
  

ومن هنا فالدراسة الحالية التي هدفت إلى تقييم غرف المصادر في المدارس الحكومية في فلسطين،               
 ومعلمي غـرف    قت أداة الدراسة على جميع المديرين     تميزت في دراستها المجتمع كامال، حيث طب      

  .  مصادرالمصادر والمرشدين التربويين في المدارس التي تتضمن في أقسامها غرفة 
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  لفصل الثالثا

______________________________________________________  

  

  :الطريقة واإلجراءات  3.

  
يتناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات التي اتبعها الباحث في تحديد مجتمع الدراسة والعينة وشرح 

ثم شرح مخطط تصميم   الدراسة ووصفها،الخطوات واإلجراءات العملية التي اتبعها في بناء أداة
  .واإلشارة إلى أنواع االختبارات اإلحصائية التي استخدمت في الدراسة الدراسة ومتغيراتها،

  

  :مجتمع الدراسة وعينتها  1.3

  

 ومعلمي المديرين جميع الذي تكون منمجتمع الدراسة قام الباحث بتطبيق الدراسة على كامل 
مجتمع الدراسة، لتربويين في فلسطين وبذلك تكون العينة هي نفسها غرف المصادر والمرشدين ا

، كما يبلغ عدد مديرا ومديرة )35(غرف مصادر  في المدارس التي فيها ويبلغ عدد المديرين
 امرشد) 35(المرشدين التربويين فقد بلغ ، أما عدد  ومعلمة غرف مصادرامعلم) 35(مين المعل

 وهو نفس العام 2007/2008التربية والتعليم العالي لعام ومرشدة، وذلك حسب مصادر وزارة 
  : لمجتمع وعينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلةوفيما يلي وصف تفصيلي. طبقت فيه الدراسةالذي 
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 في المدارس التي بها غرف المصادر  والمرشدين والمديرينتوزيع عدد المعلمين )1.3(الجدول 

  بحسب المدن والمحافظات

  

  %النسبة المئوية   التكرار  المدينة

  8.6  9  رام اهللا

  11.4  12  الخليل

  2.9  3  قباطيه

  5.7  6  قلقيليه

  5.7  6  طولكرم

  5.7  6  سلفيت

  5.7  6  القدس

  2.9  3  أريحا

  5.7  6  بيت لحم

  5.7  6  نابلس

  5.7  6  جنين

  5.7  6  ضواحي القدس

  5.7  6  خان يونس

  5.7  6  غرب غزه

  5.7  6  رفح

  5.7  6  الوسطى

  5.7  6  شمال غزه
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الجنس، سنوات الخبرة،المؤهل العلمي، : توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيرات )2.3(الجدول 

  .والمركز الوظيفي

  

  %النسبة المئوية   التكرار  المستوى  المتغير

  ذكر
  

42    
40.0  

  الجنس

  أنثى
  

63    
60.0  

  سنوات) 5(أقل من 
  

40    
38.1  

  سنوات) 10 – 5(من
  

30    
28.6  

  
  سنوات الخبرة

  سنوات) 10(أكثر من
  

35    
33.3  

  دبلوم
  

16    
15.2  

  بكالوريوس
  

75    
71.4  

  
  المؤهل العلمي

  دبلوم عال فأعلى
  

14    
13.3  

  مدير مدرسة
  

35    
33.3  

  معلم غرفة مصادر
  

35    
33.3  

المركز 
  الوظيفي

  مرشد تربوي
  

35    
33.3  

    105  المجموع
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  100.0  

  
  :: الدراسة الدراسةداةداةأأ    33..22

  
دردريـان،  : ( منهـا واألدوات المستخدمة فيهـا    بعد إطالع الباحث على عدد من الدراسات السابقة       

 قام بتطوير استبانة خاصة من      )2006ناصر،  (و) 2003العايد،  (و) 2001الخزاعي،(و) 1994
ـ      الحكوميةغرف المصادر في المدارس     أجل التعرف إلى درجة تقييم       ر  في فلسطين من وجهة نظ

هائيـة  ،  وقد تكونت األداة في صورتها الن       ن التربويي شدين ومعلمي غرف المصادر والمر    يرينالمد
لية عن المفحوصين تمثلت في الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل         األول تضمن بيانات أو   : ينمن جزء 
ر في  غرف المصاد ، أما الجزء الثاني فقد تضمن الفقرات التي تقيس تقييم           ظيفيالمركز الو  ،العلمي

 شـدين  ومعلمي غـرف المـصادر والمر      يرين في فلسطين من وجهة نظر المد      الحكوميةالمدارس  
 وزعت على خمسة مجاالت رئيسة )6( ملحق رقم  فقرة) 75( حيث بلغ عدد هذه الفقرات         نالتربويي

  :على النحو اآلتي
 غرفة   احتواء  به درجة التوفر والتجهيز من حيث      د ويقص بعد تجهيز غرفة المصادر   : البعد األول -

ة وستائر للنوافذ، وعوازل للصوت باإلضافة      اإلنارة والتهوي المصادر على مكتبة شاملة، مع وجود       
مناسبة وكفاية حجم الغرفة ومساحتها، وكذلك توفر األلعاب التربوية والحواسـيب والنـشرات             إلى  

  .والدوريات المناسبة
يق ومراعاة واستخدام الوسائل التعليمية وآليات أي درجة تطب:  واألساليبلبعد الوسائ: البعد الثاني-

  .التحويل والتعرف على إمكانيات ذوي االحتياجات الخاصة، وكيفية تنظيمهم، وطرق التعامل معهم
أي درجة مالءمتها من خالل تـرابط الموضـوعات التعليميـة     : بعد المادة التعليمية  : البعد الثالث -

هم، وإكسابهم المهارات المختلفة، ومراعاة الفروق الفردية       وتنوعها، ومناسبتها للطلبة وطرق تفكير    
  .لديهم

أي درجة التطابق من خالل توفير معلم مساعد في الغرفة          : بعد سير العملية التربوية   : البعد الرابع -
 مـدير   وإطالعوعملية االنتقال بين الصف العادي وغرفة المصادر، والحفاظ على النظام، وتعاون            

  .عملية التربوية فيها ومشاركة أولياء األمور بالبرامج التربوية المقدمة فيهاالالمدرسة على سير 
أي درجة توفر معلومات وتقارير عن الطفـل ذوي االحتياجـات           : البعد السلوكي : البعد الخامس -

ة وتعزز االنتباه لدية، مع     الخاصة، وكذلك توفر خطط تدريبية تراعي الفروق الفردية والحالة النفسي         
  . بين المدرسة واألسرةاالتصال والتنسيقوجود 

  .يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية) 3.3(والجدول اآلتي رقم 
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  توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية )3.3(الجدول 

  
عدد   أرقام الفقرات  المحاور 

  الفقرات

 13  13-1   غرف المصادربعد تجهيز

 24  37-14  األساليببعد الوسائل و

 11  48-38  بعد المادة التعليمية

 11  59-49  بعد سير العلمية التربوية

  16  75-60  بعد السلوكيال
  75  المجموع 

  
ليكرت خماسي األبعاد وقـد بنيـت الفقـرات          مقياس    أساس  على االستبانةتم تصميم   كما  

  :أعطيت األوزان كما هو آتباالتجاه اإليجابي و
   درجات خمس:كبيرة جدا

  أربع درجات : كبيرة 
  ثالث درجات  : متوسطة
  ن درجتا: ضعيفة

  درجة واحدة : ضعيفة جدا
  375= 75× 5=وبذلك تكون أعلى درجة في المقياس 

  75= 75× 1= وتكون أقل درجة 
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  :ألداة الدراسةالخصائص السيكومترية 

      :صدق األداة

   
ـ  األداة بالصدق المنطقي وذلك بعـرض       استخدم الباحث صدق المحكمين أو ما يعرف       ) 17 (ى عل

 بهدف التأكد من مناسبة     )"4" ملحق رقم  مرفق قائمة بأسماء المحكمين   (من ذوى االختصاص   امحكم
 حيث وسالمة صياغة الفقرات وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه،       ، من أجله  تما أعد ل األداة

 العبارات، أما العبارات التي تم االتفـاق علـى          وإضافة بعض  تم االتفاق بين المحكمين على حذف     
، 12: المجـال األول  :( االستبانة للتحكيم فهي  ) 103(صفحة) 6 (حذفها والموجودة في ملحق رقم    

المنهاج (، وكذلك تم االتفاق على تعديل عنوان المجال الثالث من           )16،  15،  5،  3: (المجال الثاني 
) 7 (تي تم االتفاق على إضافتها فهي الموجودة في ملحق رقـم  ، أما العبارات ال   )إلى المادة التعليمية  

، المجال 3: ، المجال الثاني13: المجال األول: (االستبانة في صورتها النهائية وهي) 109 (صفحة
 وهو ما   )%85   (األداة وقد بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين على عبارات       ،  )16،  15: الخامس

     ).1998  وملكاوي،عودة(دق مقبول  بصعتتمتاألداة يشير إلى أن 
                                                                                                       

      :ثبات األداة

  :  ثبات األداة بعدة طرق على النحو التاليتم استخراج معامل

  حيث تم تطبيق أداة الدراسة علـى عينـة   :)Test- Retest Method ( طريقة إعادة االختبار:أوال 
، معلما من معلمي غرف المـصادر ) 20( مكونة من Pilot Study)) (استكشافية أولية(استطالعية 

يوماً بين التطبيقين، ثم تم احتساب معامل ارتباط سيبرمان بين درجات مرتـي             ) 14(وبفرق زمني 
  .لوثوق بهوهو معامل مرتفع ويمكن ا) 0.92(التطبيق، وقد بلغ

 وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتبـاط بـين            :)Consistency(ثبات التجانس الداخلي  :ثانيا
 كرونبـاخ  (معادلـة الباحـث    الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس اسـتخدم          

 كرونبـاخ  دلةحسب معايبين نتائج اختبار معامل الثبات ) 4.3(والجدول  ).Cronbach Alpha)(ألفا
  :  المختلفةمجاالت األداةألفا على 
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   الدراسة أداة على مجاالتاالتساق الداخليمعامل الثبات بطريقة يبين نتائج اختبار  )4.3(جدول ال

   

  قيمة معامل الثبات  المحور
  0.84  بعد التوفر والتجهيز

  0.92  بعد الوسائل واألساليب

  0.94  بعد المادة التعليمية

  0.73  ر العلمية التربويةبعد سي

  0.87  بعد السلوكيال

  0.95  درجة الثبات الكلية

  
) 0.94-0.73(  بـين  تالمختلفة تراوح جاالت األداة   الثبات لم درجة  أن   )4.3(يتضح من الجدول    

وهي بصورة عامة معـامالت مرتفعـة مناسـبة    ) 0.95(بينما بلغت قيمة معامل ألفا للثبات الكلي    
  .مكن الوثوق بهاألغراض الدراسة وي

  
حيث تم تقسيم فقرات المقياس إلـى قـسمين   ):Split-Half Method(طريقة التجزئة النصفية: لثاثا

واحتوى القـسم الثـاني     ....) 5،  3،  1(متساويين بحيث احتوى القسم األول على الفقرات الفردية       
ين الـدرجات الفرديـة     ثم تم استخراج معامل االرتباط ب     ...) 6،  4،  2(الفقرات الزوجية لالستبانة    

وهذا يعتبر معامل ثبات    ) 0.91(حيث بلغ معامل الثبات الكلي    )  2002ملحم،  (والدرجات الزوجية 
  . ألغراض الدراسة الحاليةا ومناسبامرتفع

  
   :الدراسةإجراءات   3.3

  

  :التالية الباحث باإلجراءات قام   وصدقهااألداةثبات بعد التأكد من 
  .نهائية  األداة بصورتها التأهيل -1
 .الدراسةعينة مجتمع وتحديد أفراد  -2

 كما هو  في الجامعة بعنوان تسهيل مهمة وعلم النفس التربيةةمن دائر قام الباحث بطلب كتاب  -3
 ).2ملحق رقم  (موضح في

بدخول المدارس التي تتضمن غرف المصادر  وزارة التربية والتعليم العالي موافقة الباحث أخذ -4
  ).4،3رقم ملحقي (كما هو موضح في
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من مدراء ومعلمي غرف المصادر عينة الدراسة مجتمع وتوزيع االستبانة على أفراد تم  -5
 في جداول وتوزيعها الموزعة،انات جمع االستبثم تم  ،والمرشدين التربويين في فلسطين

 .إحصائياخاصة من أجل معالجتها 

 

  ):معيار التقويم(نتائج التفسير طريقة   4.3

 الحسابية إلى نسب مئوية تفسر النتائج على هذا األساس تحويل المتوسطات) 5.3(جدول رقمال

   :تيوفق المعيار اآل

  

     درجة التقييم الوزن بالنسبة المئوية                         

  منخفضة جدا  %50أقل من 

  منخفضة  %59.9-50من

  متوسطة   %69.9-60من 

  كبيرة  79.9-% 70

  كبيرة جدا  فما فوق % 80

  

وقد استند الباحث في تفسيره لنتائج المقياس ألسلوب ليكرت الذي يحدد درجة المبحوث على 

المقياس في ضوء درجة موافقته أو عدم موافقته على بنود المقياس، وتتحدد درجة التقييم لغرف 

المصادر  بإعطاء أوزان مختلفة لالستجابة ، بحيث يستجيب المبحوث على ميزان  أو متصل رتبي 

   .تدرج يشتمل على خمس نقاطم
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  :الدراسةتصميم منهج و  5.3

  
لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة، وجمع المعلومات، مسحي  الالوصفيالمنهج  الباحث استخدم

تفسير النتائج، وشملت الدراسة المتغيرات و لإلجابة عن أسئلة الدراسةواستخدام التحليل اإلحصائي 
  :التالية

  
 :مستقلةالالمتغيرات   - أ

  .                                         أنثى-2ذكر  -1: وله مستويانالجنس-1
                              .أكثر من عشر سنوات _3)  10_5(من -2سنوات   )5(اقل من  -1:سنوات الخبرة-2
  . دبلوم عالي فأعلى-3  سبكالوريو -2دبلوم   -1:المؤهل العلمي -3
  .مرشد تربوي -3 معلم غرفة مصادر -2مدير   -1:الوظيفيالمركز -4
  
  : المتغير التابع-ب

 في فلسطين الحكوميةغرف المصادر في المدارس وتمثل في جميع الفقرات التي تقيس درجة تقييم 
  .ن التربوييشدينمن وجهة نظر المدراء ومعلمي غرف المصادر والمر

  
  :لدراسة اإلحصائية المستخدمة في االمعالجات   6.3

  

وذلك ) SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية      الباحث  من أجل معالجة البيانات استخدم      
  :التاليةالمعالجات اإلحصائية  باستخدام

  .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لإلجابة عن أسئلة الدراسة.1
  ).Cronbach's Alpha(معادلة كرونباخ الفا لقياس الثبات. 2
  . التمثيل البياني للمتغيرات المستقلة-3
   . لفحص ثبات االستبانة للعينة االستطالعية معامل ارتباط سيبرمان-4
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  الفصل الرابع

  

  :نتائج الدراسة  4.

  

 في فلـسطين مـن وجهـة نظـر          الحكوميةغرف المصادر في المدارس     هدفت الدراسة إلى تقييم     
ى تحديد أثر كل مـن متغيـرات      ، إضافة إل  ن التربويي شدينمر ومعلمي غرف المصادر وال    يرينالمد

، وبعـد عمليـة جمـع     المركز الوظيفي على درجة التقييم،الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي 
وفيما يلـي    )SPSS(البيانات عولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية        

  :لدراسةعرضا للنتائج التي توصلت إليها ا
  

  :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول: أوال 1.4

  

 ومعلمي يرين في فلسطين من وجهة نظر المدالحكوميةغرف المصادر في المدارس درجة تقييم ما 
  ؟ ن التربوييشدينغرف المصادر والمر

  
تقييم الالنسب المئوية ودرجة و الحسابية المتوسطات استخدمت السؤال هذا عن اإلجابة أجل من

يبين ترتيب المجاالت تبعا ) 6.4( الجدولا، بينمذلك بينت) 5.4 ,4.4 ,3.4 ,2.4 ,1.4(لوالجداو
  :التقييملدرجة 
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  : غرف المصادربعد تجهيز 1-
غرف المصادر في المدارس تقييم ودرجة  والنسب المئوية المتوسطات الحسابية )1.4(جدولال

  تبعان التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمريريند في فلسطين من وجهة نظر المالحكومية
  : غرف المصادر مرتبة تنازليا حسب درجة التقييمبعد تجهيزل
  

سل
الت

  سل

فـي   الرقم

  الستبانةا

  

النـــسبة   المتوسط   الفقرة

  المئوية 

درجة 

  التقييم 

 كبيرة جدا  84.19    4.21  .األثاث المتوفر فيها مناسب  8  1

 كبيرة جدا  83.62     4.18  .التهويةتتوافر اإلنارة و  6  2

الوسائل التعليمية واألجهزة صالحة   7  3

  .للتوظيف

 كبيرة جدا  83.43    4.17

غرفة المصادر قريبة من طلبة الصف   13  4

وليست بعيدة عن المبنى الذي يتواجد فيه 

  .الطلبة

 كبيرة جدا  82.48    4.12

 كبيرة جدا  81.14    4.06  .تتوافر فيها ستائر للنوافذ مناسبة  9  5

مناسبة عدد الطالب لمساحة الغرفة   12  6

  .وتجهيزاتها 

 كبيرة   75.62    3.78

تناسب البيئة الصفية كافة الفئات من   10  7

  .ذوي االحتياجات الخاصة

 كبيرة   74.86    3.74

 كبيرة   70.86    3.54  .تحتوي ألعابا تربوية وترفيهية مناسبة  2  8

ة لعرض المواد يتوافر مساحات كافي  5  9

  .والوسائل التعليمية 

 متوسطة  68.00    3.40

تتوافر حواسيب ووسائل تعليمية حديثة   3  10

تناسب كافة الفئات الملتحقة بغرف 

  .المصادر

 متوسطة  66.29    3.31

توفر النشرات والدوريات  المتعلقة بذوي   11  11

  .االحتياجات الخاصة 

 متوسطة  65.14    3.26

  منخفضة  53.90    2.69  .ى مكتبة شاملةتشتمل عل  1  12
 منخفضة  52.94    2.65  .تتوافر فيها عوازل للصوت  4  13

 كبيرة   72.50  3.62  الدرجة الكلية لبعد التوفر والتجهيز    

  درجة )65(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*
  

 في فلسطين   ميةالحكوغرف المصادر في المدارس     تقييم  أن درجة   ) 1.4(يتضح من خالل الجدول     
 غـرف   بعد تجهيـز  ل  تبعا ن التربويي شدين ومعلمي غرف المصادر والمر    يرينمن وجهة نظر المد   

، حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات      )13،9،  7،  6،  8(كانت كبيرة جدا على الفقرات      المصادر  
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، بينما )%81.14، %82.48، %83.43، %83.62، %84.19(المفحوصين على هذه الفقرات 
حيـث بلغـت     )2،  10،  12( كبيرة على الفقرات     تجهيزالبعد  لغرف المصادر   تقييم  درجة  نت  كا

بينما %)  70.86،  %74.86،  %75.62(النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات      
حيـث بلغـت    )11،  3،  5( على الفقرات   متوسطة   تجهيزالبعد  لغرف المصادر   تقييم  درجة  كانت  

وقـد  ،  %)65.14،  %66.29،  %68(الستجابات المفحوصين على هذه الفقـرات       النسبة المئوية   
حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين      )4،  1(منخفضة على الفقرات     درجة التقييم كانت  

فقد كانت   غرف المصادر    بعد تجهيز لأما الدرجة الكلية     ،%)52.94،  %53.9(على هذه الفقرات    
  %).72.5(لمئوية الكلية الستجابات المفحوصين على هذا البعد حيث بلغت النسبة اكبيرة 
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  :الوسائل واألساليببعد  2-
غرف المصادر في المدارس تقييم ودرجة  والنسب المئوية المتوسطات الحسابية )2.4(جدولال

  تبعان التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمريرين في فلسطين من وجهة نظر المدالحكومية
  الوسائل واألساليب مرتبة تنازليا حسب درجة التقييمبعد ل
  

سل
سل
الت

  

  الرقم في 
  االستبانة

  

ــسبة   المتوسط   الفقرة الن
  المئوية 

درجة 
  التقييم 

االحتفاظ بملفات لكل طالب من الطالب ذوي االحتياجات   24  1
  .الخاصة

 كبيرة جدا  93.90    4.69

عرف على إمكانيات ذوي االحتياجات  للتعامتجري تقييم   6  2
  .الخاصة

 كبيرة جدا  91.05    4.55

 كبيرة جدا  90.67    4.53  .تستخدم التعزيز خالل الحصة الصفية  15  3

 كبيرة جدا  90.29    4.51  .تنوع أساليب التدريس بما يتالءم وطبيعة الدرس والحاجة  14  4

حتياجات تستخدم أسلوب التعليم الفردي لتعليم ذوي اال  11  5
  .الخاصة

 كبيرة جدا  88.38    4.42

تنظيم الطالب في مجموعات صغيرة حسب المستوى أثناء   19  6
  .الحصة

 كبيرة جدا  88.00    4.40

 كبيرة جدا  87.62    4.38  .تضع أهدافا سلوكية قابلة للقياس  7  7

 كبيرة جدا  85.90    4.29  .تهيئة الطالب للحصة الستثارة دافعيته للتعلم  18  8

تأخذ بعين االعتبار الخلفيات الثقافية لذوي االحتياجات   13  9
  .الخاصة عند وضع الخطط

 كبيرة جدا  85.14    4.26

 كبيرة جدا  84.76    4.24  تساعد الطالب على اكتشاف أخطائه  20  10

وضع نظام صفي للطالب لتسهيل تعاملهم مع غرفة   17  11
  .المصادر

 كبيرة جدا  84.38    4.22

اعي التسهيالت والخدمات المقدمة لذوي االحتياجات تر  12  12
  .الخاصة

 كبيرة جدا  84.19    4.21

 كبيرة جدا  83.62    4.18  .تلتزم بآلية التحويل الرسمية لذوي االحتياجات الخاصة  5  13

 كبيرة جدا  82.10    4.10  .تراعي خصائص المتعلمين من ذوي االحتياجات الخاصة   3  14

 كبيرة جدا  81.52    4.08  .ب المسبق على الدرس قبل إعطائهتراعي التدري  16  15

 كبيرة جدا  80.38    4.03  .تهيئ فرصا مناسبة لزيادة فاعلية عملية التعلم  2  16

تستخدم وسائل تعليمية تناسب كافة فئات ذوي االحتياجات   1  17
  الخاصة 

 كبيرة جدا  80.38    4.02

ناسب قدرات الطالب تستخدم وسائل من البيئة المحلية ت  22  18
  .وادراكاتهم

 كبيرة جدا  80.19    4.01

تراعي القوانين والتشريعات الخاصة بذوي االحتياجات   4  19
  .الخاصة

 كبيرة  78.67    3.93

عمل اجتماعات ألولياء أمور الطالب ذوي االحتياجات   21  20
  .الخاصة

  كبيرة  77.14    3.86

 المحلي حول رعاية عقد دورات للعاملين،األسر،المجتمع  10  21
  .ذوي االحتياجات الخاصة

  متوسطة  69.33    3.47

القيام بزيارة مدارس تقدم خدمات لذوي االحتياجات   8  22
  .الخاصة

 متوسطة  68.57    3.43

عرض دراسات،كتيبات،نشرات،حول رعاية ذوي   9  23
  .االحتياجات الخاصة

 متوسطة  64.19    3.21

 متوسطة  60.38    3.02  .ليشارك الطالب بعمل الوسائ  23  24

   جداكبيرة  81.70  4.08  الدرجة الكلية لبعد الوسائل واألساليب    

  درجة )120(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*
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 في فلسطين   الحكوميةغرف المصادر في المدارس     تقييم  أن درجة   ) 2.4(يتضح من خالل الجدول     
الوسائل واألساليب بعد ل  تبعان التربوييشدينمر ومعلمي غرف المصادر واليرينمن وجهة نظر المد

، 3،  5،  12،  17،  20،  13،  18،  7،  19،  11،  14،  15، 24،6(كانت كبيرة جدا على الفقرات      
، حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات ما بـين             )22،  1،  2،  16
كبيـرة  الوسائل واألسـاليب    بعد  لدر  غرف المصا تقييم  درجة  كانت  ، بينما   )80.19% -93.9%(

حيث بلغـت النـسبة المئويـة السـتجابات المفحوصـين علـى هـذه                )21،  4( على الفقرات   
الوسائل واألسـاليب   بعد  لغرف المصادر   تقييم  درجة  كانت  بينما  %)  77.14،  %78.67(الفقرات

لمفحوصين علـى   حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات ا      )23،  9،  8،  10(متوسطة على الفقرات    
الوسـائل  بعـد   ل، أما الدرجة الكلية     %)60.38،  %64.19،  %68.57،  %69.33(هذه الفقرات   
فقد كانت كبيرة جدا حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات المفحوصين على هـذا              واألساليب  

  %).81.7(البعد 
  

  : المادة التعليميةبعد  3-
  

 الحكوميةغرف المصادر في المدارس تقييم ودرجة سب المئوية  والنالمتوسطات الحسابية )3.4(جدولال
المادة بعد ل  تبعان التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمريرينفي فلسطين من وجهة نظر المد

   مرتبة تنازليا حسب درجة التقييمالتعليمية

سل
سل
الت

  

  الرقم في 

  االستبانة

النــــسبة   المتوسط   الفقرة

  المئوية 

  درجة التقييم 

 كبيرة جدا  91.24    4.56  .يهتم بمهارات القراءة والكتابة والحساب   7  1

 كبيرة جدا  84.95    4.25  .يراعي الفروق الفردية عند الطلبة   10  2

 كبيرة جدا  83.81    4.19  .تناسب الطلبة حسب حاجاتهم وقدراتهم وميولهم   3  3

 كبيرة جدا  82.86    4.14  .يركز على مهارات الفهم   6  4

 كبيرة جدا  82.67    4.13  .تالئم اهتمام الطلبة وتفكيرهم   4  5

 كبيرة جدا  80.95    4.05  تحقق المادة التعليمية األهداف التي وضعت من أجلها  11  6

 كبيرة   78.10    3.90  .تباطا منظماترتبط موضوعات المادة التعليمية ببعضها ار  2  7

 كبيرة   77.90    3.89  .يركز على المهارات الصوتية   5  8

 كبيرة   77.52    3.88  .يحتوي على المهارات المتقدمة    8  9

 كبيرة   77.33    3.87  .يراعي التنويع في موضوعات المادة التعليمية   9  10

 كبيرة   76.56    3.83  .يوجد مادة تعليمية خاصة بكل فئة ويراعي احتياجاتها   1  11

 كبيرة جدا  81.26    4.06  الدرجة الكلية لبعد المادة التعليمية    
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  درجة )55(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*
 في فلسطين   الحكوميةغرف المصادر في المدارس     تقييم   أن درجة    )3.4(يتضح من خالل الجدول     

المادة التعليمية  بعـد  ل  تبعان التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمر يرينمن وجهة نظر المد   
، حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات      )11،  4،  6،  3،  10،  7(لفقرات  كانت كبيرة جدا على ا    

غـرف  تقيـيم   درجة  كانت  ، بينما   )%80.95 -%91.24(المفحوصين على هذه الفقرات ما بين       
حيث تراوحـت النـسبة      )1،  9،  8،  5،  2( كبيرة على الفقرات    الوسائل واألساليب   بعد  لالمصادر  

، أما الدرجة الكلية  %)76.56 -%78.1( الفقرات ما بين     ى هذه المئوية الستجابات المفحوصين عل   
فقد كانت كبيرة جدا حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات المفحوصين           المادة التعليمية   بعد  ل

  %).81.26(على هذا البعد 
  

  :سير العملية التربوية في غرفة المصادر  بعد  4-

 الحكوميـة غرف المصادر في المدارس     تقييم  ودرجة  ب المئوية    والنس المتوسطات الحسابية  )4.4(جدولال
سير العملية  بعد  ل  تبعا ن التربويي شدينفي فلسطين من وجهة نظر المدراء ومعلمي غرف المصادر والمر         

  التربوية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم
  

سل
سل
الت

  

  الرقم في 

  االستبانة

ــسبة   المتوسط   الفقرة الن

  المئوية 

  يم درجة التقي

 كبيرة جدا  91.24   4.56  .انتقال الطلبة بين غرفة المصادر والصف العادي ميسر وسهل  4  1

 كبيرة جدا  91.05   4.55  . تعاون مدير المدرسة مع المعنيين في تطبيق البرنامج  10  2

 ة جداكبير  90.10   4.50  .إطالع مدير المدرسة على البرامج التربوية المعمول بها في غرفة المصادر  11  3

 كبيرة جدا  88.76   4.44  .يلتحق الطلبة بغرفة المصادر من بداية العام الدراسي   3  4

 كبيرة جدا  87.81   4.39  .الحفاظ على النظام داخل غرفة المصادر  9  5

 كبيرة جدا  84.19   4.21  .تغيب الطلبة عن غرفة المصادر متابع بانتظام  5  6

 كبيرة   79.43   3.97  .رفة المصادرتعاون معلم الصف العادي مع معلم غ  6  7

 كبيرة   78.67   3.93  .توفر الزيارات اإلشرافية والتوجيهية من الوزارة إلى المدرسة   2  8

 كبيرة   71.62   3.58  .مراجعة البرنامج التربوي دوريا مع ولي أمر الطالب والطالب نفسه  7  9

ية والعالج الطبية والنفسية واإلرشاد(توافر الخدمات المساندة   8  10
  ).الطبيعي والوظيفي والنطق

 متوسطة   65.14   3.26

 منخفضة جدا   30.46  1.52  .يتواجد معلم مساعد في غرفة المصادر   1  11

    3.90  الدرجة الكلية لبعد سير العلمية التربوية    
78.04  

 كبيرة 

  درجة )55(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*
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 في فلسطين   الحكوميةغرف المصادر في المدارس     تقييم   أن درجة    )4.4(يتضح من خالل الجدول     

سـير العمليـة    بعـد   ل  تبعا ن التربويي شدين ومعلمي غرف المصادر والمر    يرينمن وجهة نظر المد   
، حيث تراوحت النسبة المئويـة      )5،  9،  3،  11،  10،  4(كانت كبيرة جدا على الفقرات        التربوية

تقييم درجة  كانت  ، بينما   )%84.19 -%91.24(رات ما بين    الستجابات المفحوصين على هذه الفق    
حيث بلغـت  النـسبة       )7،  2،  6(  كبيرة على الفقرات     سير العملية التربوية  بعد  لغرف المصادر   

 وكانـت   ،%)71.62،  %78.67،  %79.43(المئوية الستجابات المفحوصين على هذه الفقـرات        
حيث بلغت  النسبة     )8( متوسطة على الفقرة     ويةسير العملية الترب  بعد  لغرف المصادر   تقييم  درجة  

غـرف  تقيـيم   درجـة    كما كانت    ،%)65.14(فحوصين على هذه الفقرات     المئوية الستجابات الم  
النـسبة المئويـة     حيـث بلغـت      )1( منخفضة جدا على الفقرة      سير العملية التربوية  بعد  لالمصادر  

 سير العملية التربوية  بعد  للدرجة الكلية    أما ا  ،%)30.46(فحوصين على هذه الفقرات     الستجابات الم 
فقد كانت كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية الكليـة السـتجابات المفحوصـين علـى هـذا البعـد                   

)78.04.(%  
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  : البعد السلوكي   5-

  

غرف المـصادر فـي المـدارس     تقييم  ودرجة   والنسب المئوية    المتوسطات الحسابية  )5.4(جدولال
  تبعـا ن التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمريرين في فلسطين من وجهة نظر المد ةالحكومي

  التربوية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم للعملية للبعد السلوكي
  

سل
سل
الت

  

  الرقم في 

  ةاالستبان

النــــسبة   المتوسط   الفقرة

  المئوية 

  درجة التقييم 

 كبيرة جدا  85.52    4.28  . الطلبة المختلفةتراعي الفروق الفردية مع مراعاة مشكالت  3  1

 كبيرة جدا  84.57    4.24  .توفر خطة تدريبية فردية في ضوء جمع المعلومات الخاصة بالحالة  5  2

توفر معلومات عن حالة الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة إذا كان   1  3

  .يعاني من مشكالت سلوكية 

 كبيرة جدا  84.57    4.23

 كبيرة جدا  83.05    4.15  .ير عن مهارات الطفل في القراءة والكتابةتوفر تقر  4  4

 كبيرة جدا  82.29    4.11  .توفر فترات راحة بين مهام التدريب  14  5

 كبيرة جدا  82.10    4.10  .تراعي الحالة النفسية للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة  10  6

 كبيرة   79.81    3.99  .مادي والمعنويتعزيز الزيادة في مدة االنتباه بالتشجيع ال  12  7

 كبيرة   77.14    3.86  .تضع خططا عالجية في تعديل السلوك  6  8

 كبيرة   75.24    3.76  .االتصال مع األسرة لمتابعة طفلها من حيث التحصيل والسلوك   15  9

  كبيرة  74.86    3.74  تدرب الطفل على الحس بالتعليمات لنفسه أثناء أدائه العمل  11  10

 كبيرة   74.67    3.73  .تناسب الخطة معالجة مشكالت ضعف االنتباه واالندفاع  8  11

توفر للطفل التدريب على المبادرة الذاتية وذلك بإشراف الطفل في   13  12

  .تدريب نفسه وهذا يساعده على تخطي السلبية والقصور في التعلم

 كبيرة   73.90    3.69

 كبيرة   72.38    3.62  ).ماذا يجب علي أن أفعله( الذاتي توفر للطفل فنية االستفهام  9  13

تنسيق التعاون بين المعلمين واألهالي لمتابعة التي تواجه الطلبة   16  14

  .للتوصل ألسبابها وحلها 

 كبيرة   70.29    3.51

 متوسطة  69.33    3.47  .تزود الطفل ذوي االحتياجات الخاصة بطرق خاصة لحل المشكالت  7  15

وفر تقرير عن حالة الطفل العقلية بواسطة اختبارات الذكاء المقننة ت  2  16

  .على البيئة المحلية

 منخفضة  55.42    2.77

 كبيرة   76.57    3.83  الدرجة الكلية للبعد السلوكي    

  درجة )80(وللمجال )   *5(أقصى درجة للفقرة*
  

 في فلسطين   الحكوميةلمدارس  غرف المصادر في ا   تقييم  أن درجة   ) 5.4(يتضح من خالل الجدول     
كانـت   للبعد السلوكي   تبعا ن التربويي شدين ومعلمي غرف المصادر والمر    يرينمن وجهة نظر المد   

، حيث تراوحت النـسبة المئويـة السـتجابات         )10،  14،  4،  1،  5،  3(كبيرة جدا على الفقرات     
غـرف  تقيـيم   درجـة   كانت  ، بينما   )%82.1 -%85.52(المفحوصين على هذه الفقرات ما بين       
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حيث تراوحت   )16،  9 ،13،  8،  11،  15،  6،  12(  كبيرة على الفقرات     للبعد السلوكي المصادر  
 وكانـت   ،%)70.29 -%79.81( الفقرات ما بين     النسبة المئوية الستجابات المفحوصين على هذه     

ـ       )7( متوسطة على الفقرة     للبعد السلوكي   المصادر غرفتقييم  درجة   ة حيث بلغت  النـسبة المئوي
للبعد غرف المصادر   تقييم  درجة   كما كانت    ،%)69.33(الستجابات المفحوصين على هذه الفقرات      

فحوصين علـى هـذه     النسبة المئوية الستجابات الم    حيث بلغت    )2( منخفضة على الفقرة     السلوكي
  فقد كانت كبيرة حيث بلغت النسبة المئويـة        للبعد السلوكي ، أما الدرجة الكلية     %)55.42(الفقرات  

  %).76.57(الكلية الستجابات المفحوصين على هذا البعد 
  

 في فلسطين مـن     الحكوميةغرف المصادر في المدارس     والدرجة الكلية لتقييم    ترتيب المجاالت    6-
  :التقييمدرجة  حسب ن التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمريرينوجهة نظر المد

  
غرف المصادر في المدارس تقييم درجة حسب والدرجة الكلية ترتيب المجاالت  )6.4(جدولال

  ن التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمريرين في فلسطين من وجهة نظر المدالحكومية
  

ــط   المجاالت  الترتيب المتوس

  الحسابي

النـــسبة 

  المئوية 

  درجة التقييم

 كبيرة جدا  81.70    4.08  بعد الوسائل واألساليب  1

 كبيرة جدا  81.26    4.06  بعد المادة التعليمية  2

 كبيرة   78.04    3.90  بعد سير العلمية التربوية  3

 كبيرة  76.57    3.83  بعد السلوكيال   4

 كبيرة  72.50    3.62  بعد التوفر والتجهيز  5

الدرجة الكلية لتقييم غرف المصادر   
  في المدارس الحكومية في فلسطين

 كبيرة  78.02    3.90

  
  
  :ما يأتي) 6.4(تضح من خالل الجدول ي
  
 في فلسطين من وجهـة نظـر        الحكوميةغرف المصادر في المدارس     لتقييم  الدرجة الكلية   إن   -1

 كانت بدرجة كبيرة حيـث بلغـت النـسبة       ن التربويي شدين ومعلمي غرف المصادر والمر    يرينالمد
  %).78.02(المئوية الكلية لمتوسط استجابات المفحوصين على جميع الفقرات لجميع المجاالت 
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 في فلسطين من    الحكوميةغرف المصادر في المدارس     لإن ترتيب المجاالت تبعا لدرجة التقييم        -2
  :جاء على النحو األتي ن التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمريرينوجهة نظر المد
  بعد الوسائل واألساليب: المرتبة األولى
   بعد المادة التعليمية:المرتبة الثانية

  ية التربويةمل بعد سير الع:لثةالمرتبة الثا
  بعد السلوكيال :المرتبة الرابعة
   بعد التوفر والتجهيز:المرتبة الخامسة

  
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : ثانيا  2.4

  

هل يختلف تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين لغرف المصادر في المدارس الحكومية        

  هم؟الفلسطينية باختالف جنس

  

النسب المئوية ودرجة و الحسابية المتوسطات استخدمت السؤال هذا عن اإلجابة أجل من     

   :ذلك بينت) 7.4(لالجدونتائج ولكل من الذكور واإلناث  التقييم
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غرف المصادر فـي المـدارس      تقييم  ودرجة   والنسب المئوية    المتوسطات الحسابية ) 7.4(الجدول  
  تبعـا ن التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمريرينن من وجهة نظر المد في فلسطي الحكومية

  :لمتغير الجنس
  

                    )63 =ن(أنثى    )42 =ن(ذكر  

  الجنس

  

  المجاالت 

  التقييم   %  المتوسط  التقييم   %  المتوسط

  كبيرة  70.67     3.53  كبيرة   75.24     3.76   بعد التوفر والتجهيز

كبيرة   82.05     4.10  كبيرة جدا  81.17     4.06  ائل واألساليب بعد الوس

  جدا

كبيرة   81.10     4.05  كبيرة جدا  81.52     4.08  بعد المادة التعليمية

  جدا 

ية ملبعد سير الع

  التربوية

 كبيرة   77.66     3.88  كبيرة   78.61     3.93

 ة كبير  76.11     3.81 كبيرة   77.26     3.86 بعد السلوكيال

الدرجة الكلية لتقييم 

غرف المصادر في 

المدارس الحكومية في 

  فلسطين

 كبيرة  77.50     3.88 كبيرة  78.76     3.93

  
غرف المصادر في المـدارس   لتقييم الذكوردرجة أن ) 7.4(يتضح من خالل نتائج الجدول    

 ين التربويين كانت   من وجهة نظر المديرين ومعلمي غرف المصادر والمرشد         في فلسطين  الحكومية
بعـد  ، ال سـير العلميـة التربويـة     ،  المادة التعليمية ،  التوفر والتجهيز (أعلى من اإلناث على األبعاد      

حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات الذكور على هـذه األبعـاد وعلـى             )  الدرجة الكلية  ،السلوكي
بينما بلغت %) 78.76، %77.26، %78.61، %81.52، %75.24(الدرجة الكلية على التوالي

، %77.66،  %81.1،  %70.67(النسبة المئوية الستجابات اإلناث على نفس األبعاد على التوالي        
غـرف  لاإلنـاث    تقييم ، أما بالنسبة لبعد الوسائل واألساليب فقد كانت درجة        %)77.5،  176.1%

ـ   على هذا البعد أعلى من الـذكور       في فلسطين    الحكوميةالمصادر في المدارس     ت النـسبة   ، إذ بلغ
بينما بلغت النسبة المئوية الستجابات الذكور علـى نفـس          %)  82.05(المئوية الستجابات اإلناث    

  .%)81.17(البعد 
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثا  3.4

  

هل يختلف تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين لغرف المصادر في المدارس الحكومية        

  باختالف سنوات الخبرة؟الفلسطينية 

  
التقييم النسب المئوية ودرجة و الحسابية المتوسطات استخدمت السؤال هذا عن اإلجابة أجل من     

  : ذلك بينت) 8.4(لونتائج الجدوتبعا لمتغير سنوات الخبرة 
غرف المصادر فـي المـدارس      تقييم  ودرجة   والنسب المئوية     المتوسطات الحسابية  )8.4(الجدول  
  تبعـا ن التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمريرين في فلسطين من وجهة نظر المد يةالحكوم

  :لمتغير سنوات الخبرة
  

   سنوات 5أقل من

  )40 =ن (

   سنوات10-5من

  )30 =ن(

  سنوات 10أكثر من 

  )35=ن(

              سنوات  الخبرة

  

  %  المتوسط  %  المتوسط  %  المتوسط  المجاالت 

  72.62  3.63  72.26  3.61  72.58  3.63   يزبعد التوفر والتجه

  82.55  4.13  82.17  4.11  80.60  4.03  بعد الوسائل واألساليب 

  79.38  3.97  82.55  4.13  81.95  4.10  بعد المادة التعليمية

  78.44  3.92  78.36  3.92  77.45  3.87  ة التربويةمليبعد سير الع

  77.00  3.85  76.38  3.82  76.34  3.82 بعد السلوكيال

الكلية لتقييم غرف  الدرجة

المصادر في المدارس 

  الحكومية في فلسطين

3.89  77.78 3.92  78.34 3.90  77.98 

  
�             أن  ) 8.4(يتضح من خالل نتائج الجـدول       ��ف ا�$'&در � ������ �ا��ر�� ا����

     ������ �� � %) 77.78( سنوات قد بلغـت  ) 5( لمن لديهم خبرة أقل من ا�$�ارس ا�"�! �
النـسبة  ، وبلغت   )%78.34( سنوات   )10-5(تقييم من لديهم خبرة من      النسبة المئوية ل   بلغت   بينما

  .%)77.98( سنوات لغرف المصادر )10(تقييم من لديهم خبرة أكثر من المئوية ل



 78

  
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا   4.4

رف المصادر في المدارس الحكومية هل يختلف تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين لغ       

  الفلسطينية باختالف المؤهل العلمي؟

النسب المئوية ودرجة و الحسابية المتوسطات استخدمت السؤال هذا عن اإلجابة أجل من     

   :ذلك بينت) 9.4(لالجدونتائج وتبعا لمتغير المؤهل العلمي  التقييم

غرف المصادر فـي المـدارس      تقييم  ودرجة  ة   والنسب المئوي   المتوسطات الحسابية  )9.4(الجدول  
  تبعـا ن التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمريرين في فلسطين من وجهة نظر المد الحكومية

  : لمتغير المؤهل العلمي
  

  دبلوم

  )16 =ن (

  بكالوريوس

  )75 =ن(

  دبلوم عالي فأعلى

  )14=ن(

                  

  المؤهل العلمي

  

  المجاالت 

  %  المتوسط  %  المتوسط  %  المتوسط

     3.43  72.64    3.63  75.29     3.76   بعد التوفر والتجهيز

68.57  
     4.03  81.77    4.09  82.29     4.11  بعد الوسائل واألساليب 

80.65  
     3.93  81.50     4.07  82.39     4.12  بعد المادة التعليمية

78.70  
     3.88  78.13  3.90  78.07     3.90  بعد سير العلمية التربوية

77.53  
     3.84  76.13    3.81  78.44     3.92 بعد السلوكيال

76.79  
الدرجة الكلية لتقييم غرف 

المصادر في المدارس 

  الحكومية في فلسطين

3.96     79.29 3.90     78.02 3.82     

76.45 

في المدارس الحكومية الدرجة الكلية لتقييم غرف المصادر أن ) 9.4(يتضح من خالل نتائج الجدول  
النـسبة  بينما بلغـت     %) 79.29( العلمي من مستوى دبلوم قد بلغت       لمن كان مؤهلهم   في فلسطين 

النسبة المئوية  ، وبلغت   )%78.02(تقييم لمن كان مؤهلهم العلمي من مستوى بكالوريوس         المئوية ل 
 ).%76.45 (عالي فأعلى لغرف المصادرن مؤهلهم العلمي من مستوى دبلوم تقييم لمن كال
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يالحظ الباحث من خالل النتائج السابقة أن درجة التقييم تنخفض مع ارتفاع المؤهل العلمي              
  .ن التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمريرينمدلل
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: خامسا    5:4
  

در في المدارس الحكومية هل يختلف تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين لغرف المصا       

  الفلسطينية باختالف المركز الوظيفي؟
  

النسب المئوية ودرجة و الحسابية المتوسطات استخدمت السؤال هذا عن اإلجابة أجل من     

  : ذلك بينت) 10.4(لتبعا لمتغير المركز الوظيفي  ونتائج الجدوالتقييم 

  
غرف المصادر في المـدارس     تقييم  ودرجة    والنسب المئوية   المتوسطات الحسابية  )10.4(الجدول  
  تبعـا ن التربوييشدين ومعلمي غرف المصادر والمريرين في فلسطين من وجهة نظر المد الحكومية

  لمتغير المركز الوظيفي  
  مدير مدرسة

  )35 =ن(

  معلم غرفة مصادر

  )35 =ن(

  مرشد تربوي

  )35=ن(

  المركز الوظيفي       

  

  %  المتوسط  %  طالمتوس  %  المتوسط  المجاالت 

  71.07  3.55  70.51  3.53  76.06  3.80   التوفر والتجهيز بعد

  81.37  4.07  81.81  4.09  81.94  4.10  الوسائل واألساليب  بعد

  81.46  4.07  83.06  4.15  79.20  3.96  بعد المادة التعليمية

  77.32  3.87  77.66  3.88  79.20  3.96  ة التربويةمليبعد سير الع

  77.26  3.86  76.00  3.80  76.43  3.82 بعد السلوكيال

الكلية لتقييم غرف  الدرجة

 المصادر في المدارس

  لحكومية في فلسطينا

3.93  78.57 3.89  77.80 3.88  77.68 

  
الدرجة الكلية لتقييم غـرف المـصادر فـي المـدارس     أن ) 10.4(يتضح من خالل نتائج الجدول      

تقييم معلمي النسبة المئوية لبينما بلغت   %) 78.57( لمدراء المدارس قد بلغت    الحكومية في فلسطين  
لغـرف المـصادر    تقييم المرشدين التربـويين     النسبة المئوية ل  ، وبلغت   %)77.8(غرف المصادر   

)77.68.(%  
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غرف المصادر في المـدارس  يالحظ الباحث من خالل النتائج السابقة أن أعلى درجة تقييم      
  .نمعلمون وأخيرا المرشدون التربويو كانت لمديري المدارس تالهم الالحكومية
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  الفصل الخامس

  

  : مناقشة النتائج5.  
  

فلسطين مـن   في   تقييم غرف المصادر في المدارس الحكومية        إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف      
لجنس،  ومعلمي غرف المصادر والمرشدين التربويين، وفي ضوء متغيرات، ا         وجهة نظر المديرين  

 ومعلم غرفة المصادر والمرشد     روجهة نظر المدي   من   مؤهل العلمي، والمركز الوظيفي   والخبرة، وال 
  .التربوي

  
مناقشة النتائج وفق نفس التسلسل والترتيب       بعرض طريقة تفسير، و    وفي هذا الفصل سيقوم الباحث    

 الباحث بعـدد مـن   الذي عرضت فيه النتائج في الفصل الرابع وفي نهاية هذا الفصل سوف يتوجه            
  . التوصيات والمقترحات التي انبثقت من نتائج الدراسة ومناقشتها

  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة : أوال   1.1.5
  

ما درجة تقييم غرف المصادر في المدارس الفلسطينية من وجهة نظـر المـديرين والمعلمـين                

  والمرشدين التربويين؟ 

  
ـ ها الباحث في تائج التي عرضتوصلت الن  ,2.4(اولجـد وال) 67، 73، 71، 70، 69(اتصفحال

كبيرة جـدا بمتوسـط   درجة تقييم بعد األساليب والوسائل  أن  على التوالي،)1.4 ,5.4 ,4.4 ,3.4
، وكانت درجة تقييم بعد المادة التعليمية أيـضا كبيـرة جـدا             %)81.70( ونسبة مئوية   ) 4.08(

 درجة تقييم بعد سير العملية التعليمية فقد كانـت          ا، أم %)81.26(ونسبة مئوية   ) 4.06( بمتوسط  
، وكذلك بالنسبة لدرجة تقييم البعد السلوكي       %)78.04(ونسبة مئوية   ) 3.9(بدرجة كبيرة بمتوسط    

، وكانت درجة تقييم بعـد  %)76.57( ونسبة مئوية) 3.83(فقد كانت أيضا كبيرة بمتوسط حسابي      
  .%)72.50(ونسبة مئوية ) 3.62( سط حسابي التوفر والتجهيز كذلك كبيرة بمتو

 ية في فلسطين من وجهة نظر المديرين     أما الدرجة الكلية لتقييم غرف المصادر في المدارس الحكوم        
ومعلمي غرف المصادر والمرشدين التربويين كانت كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لمتوسط             

  %).78.02( المجاالت استجابات المفحوصين على جميع الفقرات لجميع
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المعايطة، : (وقد اتفقت هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة التي عرضها الباحث نذكر منها             

عوض، (، و )2005األشقر،  (، و )2002عبد الجبار ومسعود،    (، و )2000المعمري،  (، و )1999
ن غرفة المصادر حيث اتفقت هذه الدراسات إ)2003 القحطاني،(، و )1994دردريان،  (و،  )2006

من أبرز وأفضل البدائل التربوية التي من خاللها يـتم تقـديم الخـدمات التعليميـة للطلبـة ذوي                   
  .، كما أن اتجاهات العاملين في مراكز التربية الخاصة كانت ايجابيةاالحتياجات الخاصة

الحمـدان والـسرطاوي،    (، و )1988الخـشرمي،   (وتعارضت هذه الدراسة مع كل مـن        
  ).1994وليكلنيسكي، (، و)1981تايمتز،(، و)1987

  
ويفسر الباحث هذه النتيجة المرتفعة لتقييم غرف المصادر في فلسطين إلى حداثة مشروع غـرف               

 إضافة إلى متابعة الجهة ، بهاتهااومديري وزارة التربية والتعليم التي تقومالمصادر والمتابعة الحثيثة    
السويدية لإلغاثة الفردية    فلسطين وهي المؤسسة     المتخصصة الممولة لمشروع غرف المصادر في     

تعتبر هذه المؤسسة متخصصة في مجال اإلثراء التربوي من خالل غرف المصادر،     ، حيث   )سوار(
وللمؤسسة تجارب في التمويل واإلشراف على مشاريع مشابهة في الشرق األوسط ومنهـا تجربـة         

صصة لجميع العاملين في غـرف المـصادر        األردن، كذلك تقوم الوزارة بعقد دورات تدريبية متخ       
إلكسابهم الخبرات والمهارات الالزمة إلدارة هذه الغرف وتوظيفها في العملية التربويـة بـصورة              

ة، كما يعزو الباحث هذه النتيجة إلى آلية اختيار المدرسة التي سيفتتح فيهـا غرفـة مـصادر                  فعال
حة لزائري المدرسة، وقريبة مـن الغـرف      أن تكون الغرفة في الدور األول، وتكون واض       : اوأهمه

يعزو ارتفاع الباحث      أن  إلى تجدر اإلشارة و . الصفية، وسهولة الوصول إليها، وفيها مرشد تربوي      
إلى المتابعة الجدية والحثيثة لغـرف      %) 81.70(درجة التقييم لبعد األساليب والوسائل حيث بلغت        

لتجربة في فلسطين من جهة، ومن جهة أخرى        المصادر من الجهات المختصة، وذلك بسبب حداثة ا       
أقل درجة   في فلسطين قليل نسبيا يسهل بدوره هذه المتابعة، أما           ةفان عدد غرف المصادر المنتشر    

 اإلمكانـات  ويعزوها الباحث إلى قلة      %)72.48( حيث بلغت النسبة    على بعد التجهيز    فكانت للتقييم
، ورغبة العاملين في تحسين تجهيـزات هـذه         ضلالمادية المتوفرة في تجهيز هذه الغرف بشكل أف       

  .الغرف
  
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني مناقشة : ثانيا   2.1.5
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هل يختلف تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين لغرف المصادر في المدارس الحكومية        

  الفلسطينية باختالف جنسهم؟

  
 المصادر فـي المـدارس   تقييم الذكور لغرفدرجة أن ) 76(صفحة   ) 7.4( أظهرت نتائج الجدول  

ة مليسير الع ،  المادة التعليمية ،  التوفر والتجهيز (أعلى من اإلناث على األبعاد       في فلسطين    الحكومية
حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات الذكور علـى هـذه          )  الدرجة الكلية  ،بعد السلوكي ، ال التربوية

، %77.26،  %78.61،  %81.52،  %75.24(لـى التـوالي   األبعاد وعلى الدرجـة الكليـة ع      
، %70.67(بينما بلغت النسبة المئوية الستجابات اإلناث على نفس األبعاد على التوالي          %) 78.76
 ، أما بالنسبة لبعد الوسائل واألساليب فقد كانت درجـة         %)77.5،  76.11،  77.66%،  81.1%

، إذ  على هذا البعد أعلى من الذكور     ي فلسطين    ف الحكوميةغرف المصادر في المدارس     ل تقييم اإلناث 
بينما بلغت النسبة المئوية الستجابات الـذكور      %)  82.05(بلغت النسبة المئوية الستجابات اإلناث      

   .%)81.17(على نفس البعد 
  

ناصـر،  ( ، و )1993حـسين،   (، و )1989الهنيني،  : (اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التالية     
  .ت نتائج الدراسات تشير إلى وجود فروق ولصالح الذكور، حيث كان)2006

  
الغـزو  (، و )2003األشـقر،   (، و )1998عبـد اهللا،    (، و )2003العايد،  : (وتعارضت مع كل من   
، حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود فروقا دالة )2006عوض، (، و)2006والقريوتي في ناصر، 

، حيث أشارت نتائجها لوجود فـروق       )2002الجعفري،  (تعزى للجنس، كما تعارضت مع دراسة       
  .لكن لصالح اإلناث

  
ومن المالحظ هنا وجود فروق بسيطة بين تقييم الذكور واإلناث لصالح الذكور حيث كان الفرق في                

عرضون لنفس النتيجة بسبب أن الذكور واإلناث يتهذه  يفسر الباحثو% ) 1.26(الدرجة الكلية هو 
ـ   لتي تعقدها الوزارة    التدريبات، والدورات المكثفة ا    ارات الالزمـة إلدارة  لتزويدهم بالخبرات والمه

  .غرف المصادر، ويعزو الباحث ذلك إلى ميل اإلناث إلى الرتابة أكثر من الذكور
  
  
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث مناقشة : ثالثا   3.1.5

  



 84

مصادر في المدارس الحكومية هل يختلف تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين لغرف ال       

  الفلسطينية باختالف سنوات الخبرة؟

  
� ا�$�ارس             أن  )  77 ( صفحة) 8.4(أظهرت نتائج الجدول    ��ف ا�$'&در � ������ �ا��ر�� ا����

     ������ �� �النسبة بينما بلغت  %) 77.78(سنوات قد بلغت) 5( لمن لديهم خبرة أقل من  ا�"�! �
تقييم مـن   النسبة المئوية ل  ، وبلغت   %)78.34(سنوات  ) 10-5(رة من   تقييم من لديهم خب   المئوية ل 

  .)%77.98( سنوات )10(لديهم خبرة أكثر من 
الغـزو والقريـوتي فـي      (، و )1995جاليس،  : (اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من      

  .حيث أن هناك فروقا تعزى لسنوات الخبرة لصالح ممن لديهم خبرة أكثر )2006ناصر، 
عبـد اهللا،   (، و )1989الهنيني،  ( ، و )1987السرابي،  : (ت مع كل من الدراسات    وتعارض

، حيث أظهرت نتائجها عدم     )2006 عوض،(، و )2005األشقر،  (، و )2003العايد،  (، و )1998
  .وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  
ع درجة التقييم لمن   باختالف سنوات الخبرة وارتفا   ويفسر الباحث هذه النتيجة باختالف درجة التقييم        

 سنوات بسبب أن هذه الفئة ما زالت في بدايـة حياتهـا المهنيـة               )10-5(لديهم سنوات خبرة من     
، من جهة أخرى يحتاج التعامل مع غرف المصادر وإدارتها إلى يتمتعون بالدافعية والحماس للعملو

، وهذا   االحتياجات الخاصة  لتعامل مع ذوي  خبرات في مجال تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية وا       
كما ويعزو  . المعلمين في الجامعات والمعاهد عدادإل الماضية    العشر  السنوات ما تم التركيز عليه في    

الباحث تعارض نتائج عدد من الدراسات التي تم ذكرها سابقا مع نتائج الدراسة الحالية تبعا لمتغير                
ث طبقت على   ي طبقت فيها هذه الدراسات، حي      اختالف مجتمع وعينة الدراسة الت     ىسنوات الخبرة إل  
  .، في حين طبق الباحث دراسته الحالية على كامل مجتمع الدراسةعينة من المجتمع

  
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع مناقشة : رابعا   4.1.5

 هل يختلف تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين لغرف المصادر في المدارس الحكومية       

  الفلسطينية باختالف المؤهل العلمي؟

  
الدرجة الكلية لتقييم غرف المصادر في المـدارس         أن)  78 (صفحة) 9.4(أظهرت نتائج الجدول    
بينما بلغـت   %) 79.29( العلمي من مستوى دبلوم قد بلغتن كان مؤهلهم لمالحكومية في فلسطين 

النـسبة  ، وبلغت   )%78.02(كالوريوس  من كان مؤهلهم العلمي من مستوى ب      لتقييم  النسبة المئوية   
  %).76.45(عالي فأعلى لغرف المصادر ن مؤهلهم العلمي من مستوى دبلوم من كاتقييم المئوية ل
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، حيث أشارت النتائج إلـى وجـود        )2002عبد الجبار ومسعود،    (اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة    
، كمـا   العلمـي تقـل درجـة التقيـيم       ، حيث كلما ارتفع المؤهل      فروق تبعا لمتغير المؤهل العلمي    

الهنينـي،  (، و )1987الـسرابي،   : (وتعارضت مع العديد من الدراسات تبعا لهذا المتغيـر منهـا          
، حيث  )2006عوض،  (، و )2005األشقر،  (، و )2003العايد،  (، و )1998عبد اهللا،   (، و )1989

  .أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق تبعا لنفس المتغير
  

 ؛ درجة التقييم مع ارتفاع مستوى المؤهـل العلمـي         ضيجة الدراسة الحالية بانخفا   نتويفسر الباحث   
بسبب أن ذوى المؤهالت العلمية العالية لديهم القدرات والخبرات التي تمكنهم مـن تقيـيم غـرف                 

ن مـن ذوي    العلمية المنخفضة، فـالمعلمو   المصادر بصورة أكثر دقة وشموليه من ذوي المؤهالت         
 وبالتالي لديهم   ، أقدر على تحديد احتياجات غرف المصادر من النواحي المختلفة         المؤهالت المرتفعة 

  . القدرة على تحديد نواحي القصور والنقص فيها
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس مناقشة : خامسا   5.1.5

  
كومية هل يختلف تقييم المديرين والمعلمين والمرشدين التربويين لغرف المصادر في المدارس الح       

 ؟)معلم،مدير،مرشد تربوي( الوظيفيزالمرك الفلسطينية باختالف

  
الدرجة الكلية لتقييم غرف المصادر في المـدارس        أن  ) 79(صفحة) 10.4(أظهرت نتائج الجدول    
تقييم معلمي النسبة المئوية لبينما بلغت ) %78.57( لمديرين المدارس قد بلغتالحكومية في فلسطين

 لغـرف المـصادر     تقييم المرشدين التربـويين   النسبة المئوية ل   وبلغت   ،%)77.8(غرف المصادر   
)77.68.(%  

الخزاعـي،  (، و )1995جـاليس،   : (اتفقت الدراسة الحالية مع عدد من الدراسـات منهـا         
، حيث هناك فروقا تبعا لمتغير المركز الوظيفي، حيـث          )2002عبد الجبار ومسعود،    (، و )2001

:  في التربية الخاصة، وتعارضت مع كل من نتائج الدراسـات  كانت الفروق تميل إلى المتخصصين    
 إلى، حيث أشارت نتائج هذه الدراسات )2006عوض، (، و )2004األشقر،  (، و )1998عبد اهللا،   (

  .عدم وجود فروق تبعا لنفس المتغير
 ألمـديرين   فروق في تقييم غرف المصادر من وجهة نظردفي الدراسة الحالية وجو يالحظ  
 ويفسر الباحث ذلـك     .المصادر والمرشدين التربويين تبعا لمتغير مركزهم الوظيفي      ومعلمي غرف   

هم لغرف المصادر األقل درجة قيـاس مـع المعلمـين           المرشدين التربويين الذين كان تقييم    في أن   
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 الـذين يتواجـدون فـي غرفـة         ، هم األكثر تفاعال مع ذوى االحتياجات الخاصة       والمديرين الذين 
 األكثر تحديدا في تقييم أثـر       ، وبالتالي فهم   معهم كذلك خارج عرف المصادر     نو ويتفاعل ،المصادر

 م في ذلك معلمو غرف المصادر المتخصـصون        ويليه  وسلوكهم تحصيل الطلبة غرف المصادر في    
يتعاملون مع ظاهر األمور ويقيمون النواحي المادية أكثر        ف في داخل غرف المصادر، أما المديرين     

لـى رفـع   في مجاالت التحصيل والسلوك، عدا عن أن المدير يميل غالبا إمن النواحي التخصصية  
  .هامستوى المدرسة التي يعمل في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
  :توصيات الدراسة   2.5
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  :في ضوء ما توصلت الدراسة من نتائج فان الباحث يوصي باآلتي

 

 :على صعيد وزارة التربية والتعليم العالي  ) أ

 

 .دة عدد غرف المصادر في محافظات فلسطين الشمالية والجنوبيةأن تقوم الوزارة بزيا .1

أن تعمل الوزارة على تأهيل األبنية المدرسية في جميع المدارس الحكومية لتلبية احتياجات              .2
 .مختلف اإلعاقات ومساعدتها على التكيف والحصول على فرص تعليم أفضل

ت تشخيص وتقيـيم فـي      أن تعمل على توفير مراكز تشخيص متخصصة وتزويدها بأدوا         .3
 .غرف المصادر في كل محافظة

أن تطلب الوزارة من وكالة الغوث وتشغيل الالجئين والتي تشرف على عدد من المدارس               .4
في التجمعات الفلسطينية خاصة المخيمات وكذلك المدارس الخاصة إنشاء غرف مـصادر            

 .في مدارسها

، مع التركيز علـى معلمـي       يلهاأن تدرب كادرا من المعلمين إلدارة غرف المصادر وتشغ         .5
 باللغة العربية، أو الرياضيات، مع تخصص فرعي        وا متخصصين غرف المصادر أن يكون   

 . تربية خاصة 

 

 :على صعيد الجامعات الفلسطينية ) ب

 

، لقلـة   تخصص التربيـة الخاصـة بأقـسامها المختلفـة        بطرح   الجامعات الفلسطينية    أن تقوم   . 1
  .وي االحتياجات الخاصةالمتخصصين في تقديم الخدمات لذ

 

أن تشتمل الجامعات على مختبرات لتدريب الطلبة المتخصصين في مجاالت ذوي االحتياجـات         . 2
  .الخاصة

 

 :على صعيد مؤسسات المجتمع المحلي ) ت

 

تثقيف شرائح  توعية أسر ذوي االحتياجات الخاصة، و     أن تأخذ في برامجها دورا أكبر في         .1
 .تقبل ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمعالمجتمع المحلي بإعادة النظر في 

مجتمع المحلي بأن ذوي االحتياجات الخاصة يـشكلون شـريحة          بإطالق حمالت التوعية لل    .2
مجتمعية كغيرها من شرائح المجتمع تستوجب التعامل معهم ببعد قيمي والمـساهمة فـي              

  . دمجهم في المجتمع
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 :على صعيد الباحثين ) ث

 

 بين مـشروع غـرف      )عبر ثقافية  (دراسة ودراسات مقارنة  إجراء دراسات مشابهه لهذه ال     .1
المصادر الفلسطينية ومشاريع هذه الغرف في الدول العربية والمجاورة، من أجـل اغنـاء              

 .المكتبة الفلسطينية باألدب التربوي المتعلق بهذه الشريحة الهامة في المجتمع

     در من وجهة نظر الطلبة وأولياء      تقييم غرف المصا   إجراء دراسات أخرى على سبيل المثال      .2    
  .أمورهم
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  .األردن
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فاعلية برنامج تدريبي مقترح في تغيير اتجاهات األطفال العاديين نحـو           ). 2004.(الجندي، خالد 
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  حفظه اهللا...............................................حضرة المحكم 

  

ية في فلسطين من وجهة     بدراسة تهدف إلى تقييم غرف المصادر في المدارس الحكوم         يقوم الباحث 
لك استكماال لمتطلبات الحـصول      ومعلمي غرف المصادر والمرشدين التربويين، وذ      نظر المديرين 

  .جامعة القدس/ النفسي والتربوياإلرشادعلى درجة الماجستير في 
  

ونظرا لما عهدناه فيكم من خبرة علمية وعملية، يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هذه االستبانة،               
  .  وإبداء الرأي في مجاالتها وفقراتها وإضافة وحذف ما ترونه مناسبا

  
  
  

  .سن تعاونكموشكرا لكم لح
  
  

  الباحث 
  هشام شناعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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 ،ن والمرشـدات  الزمالء المديرون والمـديرات والمعلمـون والمعلمـات والمرشـدو         

  :ن على غرفة المصادرالمشرفو

ارس الحكومية في فلسطين تقييم غرف المصادر في المد     "يقوم الباحث بإجراء دراسة حول            

ولتحقيـق أهـداف هـذه     " ومعلمي غرف المصادر والمرشدين التربويين    لمديرينمن وجهة نظر ا   
 مرجو مـن حـضرتك    لذا أ   استبانة لجمع البيانات الالزمة للدراسة،     مالدراسة يضع الباحث بين يديك    
 من فقراتها وفقـا لمـا        على كل واحدة   مواختيار مستوى استجابتك   التكرم باإلطالع على االستبانة،   

  .راجيا التكرم باإلجابة عن جميع الفقرات دون استثناء وبدقة ،مينسجم مع وجهة نظرك
 هي ألغراض البحث العلمي فقط واستكماال لمتطلبات الحصول على          ميديكأاالستبانة التي بين          

جامعة / تربوي  النفسي وال  اإلرشادقسم   – كلية التربية    –درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا       
  .القدس

  ...واقبلوا فائق االحترام

  :الباحث

  .هشام شناعة

  :المعلومات األولية: القسم األول

  -:في المربع الذي تنطبق عليه الحالة) ×(ضع إشارة **

 :الجنس . 1

   ذكر                     أنثى.  

 :سنوات الخبرة . 2

    �� 5(أ��(ات���             ��)5-10(ات���             أكثر من عشر سنوات.  

 :المؤهل العلمي . 3

  د���م                              ر��س�����                     فأعلىدبلوم عالي .  

 :المركز الوظيفي . 4

��در                     ���  ��ر�!� �" # $�%�           مرشد تربوي.   

  

  
 ����� ا��  :ا��

  :*!(�) '�&� ا��%�در:�ولا��!�ل ا
                                         در�� ا�+,&� وا�+!(�)
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� آ���ة   ا�/��ة  ا��-

  �1ا
�56/�   �56/�  4+,�23  آ���ة

  �1ا
1  �74�8 ��+94 :7; <�+=*.            
            .*B+,ي أ��5?� *�?,<� و*�&�(�� ��3��4  2
3      �CCCC�>1D �CCC���75* <E�CCCC3وو F�CCC3ا,D �&ا,CCC+*

  .F3 آ�&� ا�/�Jت ا��B+7�� �H?ف ا��%�در*��
          

            .*+,ا&� &�(� ;,ازل �7%,ت  4
���Dت آ�&��CCCCC5� �CCCCCض ا��CCCCC,اد      5CCCCC4 �&ا,CCCCC+>

  .وا�,E�3> ا�+����75 
          

            .*+,ا&� ا��Mرة وا�+(,<�  6
7   �B��CCCCCCCN ة(CCCCCCC)وا�� �CCCCCCC���75+ا� <E�CCCCCCC3,ا�

O�P,+7�.  
          

8  F3��4 �)�& �&,+ث ا���Rا�.            
9  ��3��4 S&�7,ا� �E�+3 �)�& �&ا,+*.            
*��FCC3 ا����CCJ ا�CC%/�� آ�&�CC ا�/�CCJت UCC4 ذوي    10

�N�Vت ا����Bا�.  
          

*CCC,&� ا��CCC=�ات وا�1CCCور<�ت  ا��+75�SCCC? �CCCوي   11
 �N�Vت ا����Bا�.  

          

ا����CCCCJ ا��CCCC�X�4 ��/%CCCC و�CCCC)��7� ��CCCC3��4ج    12
�J& <9ا�+���75 و�.  

          

���D ا�1CCCCC; ��CCCCC3��4  �CCCCC&�Hد ا�ZCCCCC2ب �    13CCCCC�
  .و*!(�)ا*(�

          

  
����  :ا�,E�3> وا�F���3 : ا��!�ل ا�

                                                                  در�� ا�+��2]
� آ���ة  ا�/��ة  ا��-

   �1ا
  �56/� �1ا  �56/�  4+,�23  آ���ة

�+1Vم وFCCC3��* �CCC���75* <E�CCC3 آ�&�CCCJ& �CCCت    1CCC*
Vت ا��CCCCC���+D]ذوي ا   �CCCCC�7�5ء ا��CCCCC�Rأ �CCCCCN�

  .ا�+����75

          

2     �CCC�7�; �CCC�7;�& دة�CCC>(� ��CCC3��4 �CCCN�& _CCC�)*
�  .ا�+75

          

3    F�CCCB? �CCCN�Vت ا��CCC��Bاد ذو ا��CCC&زع ا�,CC+>
�)�75* aE�%b.  

          

*�ا;�CCC ا��CCC,ا��U وا�+CCC=�<�5ت ا��CCCN�V ذوي     4
�N�Vت ا�����+D]ا.  

          

5       <CCbدا �CC���75+ا� �CC�7�5ا� �CC& 1انCCرك ا�,ا��=CC>
  .%O و�bر�eا�

          

*7+)م ?���f ا�+B,<> ا��S� ���3وي ا[D+����ت        6
�N�Vا�.  

  

          

7   ��CC��* <CC�5*م�CC;  ت ذوي�CC���94إ :CC7; ف�CC5+7� 
�N�Vت ا�����+D]ا.  

          
  

  .*�j أه1ا&� 73,آ�� -�?�7 �7���س  8
  

          

ا����CCCم ?)<�CCCرة 1CCC4ارس *�1CCCم �41CCCbت �SCCCوي       9
�N�Vت ا�����+D]ا.  

          

درا�3ت،آ+���ت،�CCC=�ات،D,ل ر;�<�CCC; �CCCض   10
�N�Vت ا�����+D]ذوي ا.  
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11    �CC7Bا��!+�� ا��،�CC3ا�،U�74�57� دورات <CC�;
�N�Vت ا�����+D]ل ر;�<� ذوي ا,D.  

          

� ذوي     12�CCC75+� دي�CCC/ا� ��CC75+7,ب ا�CCC31م أV+�CC*
�N�Vت ا�����+D]ا.  

          

�(�Zت وا�+Z>1CCCC5ت وا��41CCCCVت      13CCCC+ا� �CCCC;ا�*
  .Sوي ا[D+����ت ا��N�Vا����41 �

          

*U�CC5? SCCbl ا[;+��CCر ا��CC�/7Vت ا����&�SCC� �CCوي      14
m2V1 و�6 ا��; �N�Vت ا�����+D]ا.  

          

��U ا*!�ه�ت ا�B� U�74�5, ذوي         15B* :7; <�5*
�N�Vت ا�����+D]ا.  

          

ا����CCCCCCCم ?)<�CCCCCCCرات ZCCCCCCC27� �CCCCCCC��(�4ب ذوي       16
�N�Vت ا�����+D]ا.  

          

17   F���CCC3ع أ,CC�* �CCC5��nءم وZ+CCC> �CCC�? o>1رCCC+ا� 
���Bا�1رس وا�.  

          

�+1Vم ا�+Zb (>(5ل ا�B%� ا�%/��  18*.            
19  eE�2;7: ا�1رس -�> إ; [��            .ا�+1ر<F ا��
20            �C4 �)74�C5* <�)�C+� بZ27� �/N م�X� �6و

  .'�&� ا��%�در
          

21  �75+7� e+�5&رة دا��+3] �%B7� F��2ا� �J�)*.            
22  �*    F�CCD ة��HCCN ت�CC;,�!4 �CC& بZCC2ا� ��CCX

�%Bء ا���Rى أ,+�  .ا��
          

23  eE�2b7: اآ+=�ف أ; F��21ة ا�;��4.            
;�CCC> ا�+��;�CCCت �و���CCCء أCCC4,ر ا�ZCCC2ب ذوي   24

�N�Vت ا�����+D]ا.  
          

*�5> وU4 <E�3 ا����J ا��1C- FC3��* �C�7Bرات         25
�  .ا�Z2ب وادراآ�*(

          

  .ا�,E�3><=�رك ا�Z2ب ?�5>   26
  

          

ا[�CC/+Dظ ?��CC/7ت �UCC4 FCC��n <CC9 ا�ZCC2ب ذوي    27
�N�Vت ا�����+D]ا.  

          

  
  :ا���(�ج:  ا�����r!�لا�

��EZدر�� ا��                                             
�آ���ة   ا�/��ة  ا��-

  �1ا
�56/�   �56/�  4+,�23  آ���ة

  �1ا
1  ��+Dو<�ا;� ا �J& <9? ص�b 1 �4(�ج�,> �)*��.            
2      �C�X�4 �Cn��*ار �)j5�? 6,4,;�ت ا���(�ج m�*�*

.  
          

3   �� و-1را*(� و�4,�()*���D F�D ��72ا� F3��>.            
4   �� [ه+��م ا���72 و*/��9هEZ4.            
            .<�آ) ;7: ا��(�رات ا�%,*��   5
6   �            .<�آ) ;7: 4(�رات ا�/(
��ب <(+� ?�(�رات ا���اءة وا�9+�  7Bوا� �?.            
            .<B+,ي ;7: ا��(�رات ا��+��41    8
            .<�ا;� ا�+�,<� &� 6,4,;�ت ا���دة ا�+����75   9
            .<�ا;� ا�/�وق ا�/�د<� ;�1 ا���72   10
�F ا�/B* UCCC4 �CCJ��CCC] ا�ه1CCCاف     11CCCD �CCC�72ا� UCC9�>

  .ا��N�V ?9> و1Dة
          



 107

  

  : '�&� ا��%�در &�� ا�+�?,<��3��7�5 ا�: ا��ا?��!�لا�
                                                           در�� ا�+�2?]

�آ���ة   ا�/��ة  ا��-
  �1ا

�56/�   �56/�  4+,�23  آ���ة
  �1ا

4��;1 &� '�&� ا��%�در  1 �            .*,ا�754 1
*,&� ا�)<�Cرات ا�C8Mا&�� وا�+,��(�UC4 �C ا�C,زارة             2

  .��� إ�: ا��1ر�3، ا���2�� ا�+�75
          

<CCCB+7] ا��CCC&�H? �CCC�72 ا��CCC%�در UCCC4 ?1ا<�CCC ا��CCC5م      3
  .ا�1را�3 

          

ا�+��ل ا��C&�' U�C? �C�72 ا��C%�در وا�O%C ا��C5دي               4
�4�� و3(>.  

          

            .*F�H ا�U; ��72 '�&� ا��%�در �X+��? �?�+4م  5
6      �CCCC&�' �CCCC754 �CCCC4 دي�CCCC5ا� O%CCCCا� �CCCC754 ون�CCCC5*

  .ا��%�در
          

7  4�CCCا���� �CCC5�4ا�u �CCC4أ �CCCو� �CCC4 �CCC>ي دور,CCC?�+ا� 
e�/� F��2وا� F��2ا�.  

          

���1ة    8CCCCC�41ت ا��CCCCCVا&� ا�,CCCCC*)  ���CCCCC/وا�� �CCCCC��2ا�
  ).واMر�8د<� وا�Z5ج ا��5��2 وا�,�P/� وا��2]

          

            .ا�B/�ظ ;7: ا���Xم داb> '�&� ا��%�در  9
10         [CC��2* �CC& U�CC��5ا�� �CC4 �CC31<� ا��1رCC4 ون�CC5* 

u4ا�����.  
          

11  CCCCnإ �CCCC>,?�+ا� u4ا�CCCCا�� :CCCC7; �CCCC31<� ا��1رCCCC4 عZ
  .ا���5,ل ?(� &� '�&� ا��%�در

          

  
  .ا��15 ا��7,آ�  : ا���o4�V!�لا

�آ���ة   ا�/��ة  ا��-
  �1ا

�56/�   �56/�  4+,�23  آ���ة
  �1ا

*�CCCC4,754 �&,CCCCت ;�CCCC��D UCCCC ا�UCCCC4 FCCCC��2 ذوي    1
ا[D+����ت ا��CN�V إذا آ�Cن <Z9=C4 UC4 ���C5ت            

  .73,آ�� 

          

2  ,CC*      �2CC3ا,? �CC�7�5ا� <CC/2ا� �CC��D UCC; �CC>��* �&
��7Bا�� �J;7: ا��� ����آ�ء ا��Sرات ا���+bا.  

          

*�ا;�CCC ا�/�CCCوق ا�/�د<�CCC4 �CCC �4ا;�CCCة Z9=CCC4ت    3
�/7+Vا���72 ا��.  

          

** �&,CCC���CCC)4 UCCC; �CCC>رات ا��CCC& <CCC/2 ا���CCCاءة     4
  .وا�9+�?�

          

5      �CCC�� ء,CCC6 :CCC7; �CCC>د�& �CCC��>1ر* �CCC2b �&,CCC*
  .���B��? �N�Vا���4,75ت ا�

          

            .*���Z; �22b �j &� *15<> ا��7,ك  6
*CCC)ود ا�CCC/2> ذوي ا[�CCC���+Dت ا��CCC2? �CCCN�Vق      7

  .B� �N�b> ا��=Z9ت
          

8      x�CCCCC�+�]ا O5CCCCC6 تZ9=CCCCC4 �CCCCC!��5�� ��CCCCC3��4
  .وا[�1&�ع

          

�CC4ذا <!�CC��& <CC/27� �&,CC*)  FCC ا[CC3+/(�م ا�SCCا*�     9
e75&�7 أن أ;.(  

          

��� �UCCCCCC4 �CCCCCC�727 ذوي  *�ا;�CCCCCC ا  10CCCCCC/ا�� �CCCCCC��B�
�N�Vت ا�����+D]ا.  
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�e أ�C�Rء             11C/�� ت�C��75+��? oCB1رب ا�2/> ;7: ا�*
  أداeE ا��5>

          

*5)<) ا�)<�Cدة &1C4 �Cة ا[�+�C+��? x�C=!�� ا���Cدي               12
  .وا���5,ي

          

13              yCوذ� �C�*اSدرة ا��Cا��� :C7; F>1رC+27/> ا�� �&,*
 e�CC/� F>1رCC* �CC& <CC/2اف ا��CC8z? x1;��CC> اSCCوه 

�  .;�2V* :7 ا�����7 وا��%,ر &� ا�+75

          

14  F>4(�م ا�+1ر U�? �Dات را�+& �&,*.            
15         rCCC�D UCCC4 �CCC)7/n �CCC5?�+�� ة�CCC3ا� �CCC4 <%CCC+*

  .ا�+B%�> وا��7,ك 
          

16    �CC5?�+�� ���CCوا�ه U�CC�75ا�� U�CC? ون�CC5+ا� [��CC�*
 �)7D��3?(� و� <N,+7� ��72ا� eا�+� *,ا�.  

          

  
  

�&0/ ا�.�� وا����-� ��,&و*�� 1   
  
  

  ا�4&23
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

   ) 7( ملحق رقم 

  ملحق االستبانة في صورتها النهائية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 ،ن والمرشـدات  الزمالء المديرون والمـديرات والمعلمـون والمعلمـات والمرشـدو         

  : المصادرن على غرفةالمشرفو

ية في فلسطين تقييم غرف المصادر في المدارس الحكوم     "يقوم الباحث بإجراء دراسة حول            

ولتحقيـق أهـداف هـذه     " ومعلمي غرف المصادر والمرشدين التربويين    من وجهة نظر المديرين   
ـ    لذا أ   استبانة لجمع البيانات الالزمة للدراسة،     مالدراسة يضع الباحث بين يديك      مضرتكرجو مـن ح
اتها وفقـا لمـا      على كل واحدة من فقر     مواختيار مستوى استجابتك   التكرم باإلطالع على االستبانة،   

  .راجيا التكرم باإلجابة عن جميع الفقرات دون استثناء وبدقة ،ينسجم مع وجهة نظر
لى  هي ألغراض البحث العلمي فقط واستكماال لمتطلبات الحصول ع         ميديكأاالستبانة التي بين          

جامعة / تربوي   النفسي وال  اإلرشادقسم   – كلية التربية    –درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا       
  .القدس

  ...واقبلوا فائق االحترام

  :الباحث

  .هشام شناعة

  :المعلومات األولية: القسم األول

  -:في المربع الذي تنطبق عليه الحالة) ×(ضع إشارة **

 :الجنس . 5

   ذكر                     أنثى.  

 :سنوات الخبرة . 6

    �� 5(أ��(ات���             ��)5-10(ات���             أكثر من عشر سنوات.  

 :المؤهل العلمي . 7

  د���م                              ر��س�����                     فأعلىدبلوم عالي .  

 :المركز الوظيفي . 8

��در                     ���  ��ر�!� �" # $�%�           مرشد تربوي.   
 ����� ا��  :ا��
  :*!(�) '�&� ا��%�در:ا��!�ل ا�ول

  در�� ا�+,&� وا�+!(�)
�آ���ة   ا�/��ة  ا��-

  �1ا
  �56/� �1ا  �56/�  4+,�23  آ���ة
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1  �74�8 ��+94 :7; <�+=*.            
            .*B+,ي أ��5?� *�?,<� و*�&�(�� ��3��4  2
3  ,D �&ا,CCCC+*   �CCCC�>1D �CCCC���75* <E�CCCC3وو F�CCCC3ا

  .*��F3 آ�&� ا�/�Jت ا��B+7�� �H?ف ا��%�در
          

            .*+,ا&� &�(� ;,ازل �7%,ت  4
5        <E�C3,ت آ�&�� ��5ض ا��,اد وا��D��<+,ا&� 4

  .ا�+����75 
          

            .*+,ا&� ا��Mرة وا�+(,<�  6
7  O�P,+7� �B��N ا�+����75 وا��()ة <E�3,ا�.            
8  Rا�F3��4 �)�& �&,+ث ا���.            
9  ��3��4 S&�7,ا� �E�+3 �)�& �&ا,+*.            
*��FCC3 ا����CCJ ا�CC%/�� آ�&�CC ا�/�CCJت UCC4 ذوي       10

�N�Vت ا�����+D]ا.  
          

*CCC,&� ا��CCC=�ات وا�1CCCور<�ت  ا��+75�SCCC? �CCCوي      11
 �N�Vت ا�����+D]ا.  

          

12     �CCCCCC&�Hا� �D��CCCCCC�� بZCCCCCC21د ا�CCCCCC; ��CCCCCC3��4
  .و*!(�)ا*(� 

          

13           {�Cو�� O%C��7 ا�n U4 ��>�- ا��%�در �&�'
  .?1�5ة ;U ا����: ا�Sي <+,ا�e�& 1 ا���72

          

  
����  :ا�,E�3> وا�F���3 : ا��!�ل ا�

                                                                  در�� ا�+��2]
�  �56/� �1ا  �56/�  4+,�23  آ���ة  آ���ة �1ا  ا�/��ة  ا��-
�+1Vم وF3��* ����75* <E�3 آ�&� &�Jت ذوي         1*

  .ا[D+����ت ا��N�V أ��Rء ا���7�5 ا�+����75
          

2      �CCC�7�; �CCC�7;�& دة�CCC>(� ��CCC3��4 �CCCN�& _CCC�)*
�  .ا�+75

          

*�ا;aE�%CCCCCCCb �CCCCCCC ا��+UCCCCCCC4 U�CCCCCCC�75 ذوي    3
 �N�Vت ا�����+D]ا.  

          

*�ا;�CC ا��CC,ا��U وا�+CC=�<�5ت ا�SCC? �CCN�Vوي      4
  .�N�Vا[D+����ت ا�

          

*7+)م ?���f ا�+B,<> ا��S� ���3وي ا[�C���+Dت      5
�N�Vا�.  

          

6     ��C��* ي�C!* م�C;    ت ذوي�C���94إ :C7; ف�C5+7� 
�N�Vت ا�����+D]ا.  

          
  

  .*�j أه1ا&� 73,آ�� -�?�7 �7���س  7
  

          

ا����CCCم ?)<�CCCرة 1CCC4ارس *�1CCCم �41CCCbت �SCCCوي       8
�N�Vت ا�����+D]ا.  

          

آ+���ت،�CCC=�ات،D,ل ر;�<�CCC;  �CCCض درا�3ت،  9
�N�Vت ا�����+D]ذوي ا.  

          

10   �CCC7Bا��!+�� ا��،�CCC3ا�،U�74�57� 1 دوراتCCC�;
�N�Vت ا�����+D]ل ر;�<� ذوي ا,D.  

          

� ذوي   11�CCC75+� دي�CCC/ا� ��CCC75+7,ب ا�CCC31م أV+�CCC*
�N�Vت ا�����+D]ا.  

  

          

�(�Zت وا��41CCVت ا���SCC� �CC41وي      12CC+ا� �CC;ا�*
  .�N�Vا[D+����ت ا�

          

          *U�CC5? SCCbl ا[;+��CCر ا��CC�/7Vت ا����&�SCC� �CCوي       13
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m2V1 و�6 ا��; �N�Vت ا�����+D]ا.  
14    �CCC5��nءم وZ+CCC> �CCC�? o>1رCCC+ا� F���CCC3ع أ,CCC�*

���Bا�1رس وا�.  
          

�+1Vم ا�+Zb (>(5ل ا�B%� ا�%/��  15*.  
  

          

��] ;CCC7: ا�1CCCرس -�F   <CCC*�ا;�CCC ا�+1CCCر<   16CCCا�� 
eE�2;إ.  

  

          

17         �C4 �)74�C5* <�)�C+� بZC27� �/N م�X� �6و
  .'�&� ا��%�در

          

18  �75+7� e+�5&رة دا��+3] �%B7� F��2ا� �J�)*.            
19       F�CCD ة��HCCN ت�CC;,�!4 �CC& بZCC2ا� ��CCX�*

�%Bء ا���Rى أ,+�  .ا��
          

20  eE�2b7: اآ+=�ف أ; F��21 ا�;��*.  
  

          

وي ;�CCC> ا�+��;�CCCت �و���CCCء أCCC4,ر ا�ZCCC2ب ذ   21
�N�Vت ا�����+D]ا.  

          

22     FCCC3��* �CCC�7Bا�� �CCCJا��� UCCC4 <E�CCC31م وV+�CCC*
�  .-1رات ا�Z2ب وادراآ�*(

          

23  <E�3,ب ?�5> ا�Z2رك ا��=>.  
  

          

ا[�CC/+Dظ ?��CC/7ت �UCC4 FCC��n <CC9 ا�ZCC2ب ذوي    24
�N�Vت ا�����+D]ا.  

          

  
  :�دة ا�+����75ا��:  ا�����r!�لا�

                   ��EZدر�� ا��                          
�آ���ة   ا�/��ة  ا��-

  �1ا
�56/�   �56/�  4+,�23  آ���ة

  �1ا
1    �CCCC;و<�ا �CCCCJ& <CCCC9? �CCCCN�b �CCCC���75* دة�CCCC4 1CCCC�,>

 �)*����+Dا.  
          

2            �Cn��*ار �)jC5�? �C���75+دة ا��C6,4,;�ت ا�� m�*�*
 ��X�4.  

          

3  �� و-1را*(� و�4,�()*���D F�D ��72ا� F3��*.             
4   �� اه+��م ا���72 و*/��9هEZ*.            
            .<�آ) ;7: ا��(�رات ا�%,*��   5
6   �            .<�آ) ;7: 4(�رات ا�/(
��ب   7Bاءة وا�9+�?� وا���رات ا��)�? �+)>.            
            .<B+,ي ;7: ا��(�رات ا��+��41    8
            .<�ا;� ا�+�,<� &� 6,4,;�ت ا���دة ا�+����75   9
            .<�ا;� ا�/�وق ا�/�د<� ;�1 ا���72   10
11      UCC4 {5CC6و �CC+1اف ا�CCا�ه �CC���75+دة ا��CCا�� [CC�B*

  أ�7(�
          

  : &� '�&� ا��%�در� ا�+�?,<��3��7�5 ا�: ا��ا?��!�لا�
                                                           در�� ا�+�2?]

�آ���ة   ا�/��ة  ا��-
  �1ا

�56/�   �56/�  4�2+,3  آ���ة
  �1ا

4��;1 &� '�&� ا��%�در   1 �            .<+,ا�754 1
          *,&� ا�)<�Cرات ا�C8Mا&�� وا�+,��(�UC4 �C ا�C,زارة             2
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  .إ�: ا��1ر�3 
<CCCB+7] ا��CCC&�H? �CCC�72 ا��CCC%�در UCCC4 ?1ا<�CCC ا��CCC5م      3

  .ا�1را�3 
          

ا�+��ل ا��C&�' U�C? �C�72 ا��C%�در وا�O%C ا��C5دي               4
�4�� و3(>.  

          

            .*F�H ا�U; ��72 '�&� ا��%�در �X+��? �?�+4م  5
6      �CCCC&�' �CCCC754 �CCCC4 دي�CCCC5ا� O%CCCCا� �CCCC754 ون�CCCC5*

  .ا��%�در
          

7  4�CCCا���� �CCC5�4ا�u �CCC4أ �CCCو� �CCC4 �CCC>ي دور,CCC?�+ا� 
e�/� F��2وا� F��2ا�.  

          

���1ة    8CCCCC�41ت ا��CCCCCVا&� ا�,CCCCC*)  ���CCCCC/وا�� �CCCCC��2ا�
  ).]واMر�8د<� وا�Z5ج ا��5��2 وا�,�P/� وا��2

          

            .ا�B/�ظ ;7: ا���Xم داb> '�&� ا��%�در  9
10         [CC��2* �CC& U�CC��5ا�� �CC4 �CC31<� ا��1رCC4 ون�CC5* 

u4ا�����.  
          

11   �CCCC>,?�+ا� u4ا�CCCCا�� :CCCC7; �CCCC31<� ا��1رCCCC4 عZCCCCnإ
  .ا���5,ل ?(� &� '�&� ا��%�در

          

  
  .ا��15 ا��7,آ�  : ا���o4�V!�لا

�آ���ة   ا�/��ة  ا��-
  �1ا

�56/�   �56/�  ,4�23+  آ���ة
  �1ا

*�CCCCC4,754 �&,CCCCCت ;�CCCCC��D UCCCCC ا�UCCCCC4 FCCCCC��2 ذوي      1
ا[�CCC���+Dت ا��CCCN�V إذا آ�CCCن <Z9=CCC4 UCCC4 ���CCC5ت   

  .73,آ�� 

          

2   �2CCCC3ا,? �CCCC�7�5ا� <CCCC/2ا� �CCCC��D UCCCC; �CCCC>��* �&,CCCC*
��7Bا�� �J;7: ا��� ����آ�ء ا��Sرات ا���+bا.  

          

3             �C�72ت ا�Z9=C4 ة�C;�4ا �C4 �C>ا;� ا�/�وق ا�/�د�*
  .��V+7/�ا

          

            .*,&� *��<� ;U 4(�رات ا�2/> &� ا���اءة وا�9+�?�  4
*,&� �2b *1ر<��� &�د<� &� 6,ء ���C ا���C4,75ت            5

���B��? �N�Vا�.  
          

            .*���Z; �22b �j &� *15<> ا��7,ك  6
7          �CN�b ق�C2? �CN�Vت ا��C���+D]ود ا�2/> ذوي ا(*

  .�B> ا��=Z9ت
          

8   Vا� FCCC3��*   x�CCCC�+�]ا O5CCC6 تZ9=CCCC4 �CCC!��54 �CCCC2
  .وا[�1&�ع

          

�C4ذا <!�C��& </27� �&,*)      �C7; FC ا[C3+/(�م ا�SCا*�           9
e75&أن أ.(  

          

��� �UCC4 �CC�727 ذوي ا[�CC���+Dت   10CC/ا�� �CC��Bا� �CC;ا�*
�N�Vا�.  

          

�e أ�CC�Rء        11CC/�� ت�CC��75+��? oCCBا� :CC7; <CC/21رب ا�CC*
  أداeE ا��5>

          

 &1CCC4 �CCCة ا[�+�CCC+��? x�CCC=!�� ا���CCCدي *CCC>(5) ا�)<�CCCدة  12
  .وا���5,ي

          

13         yCCCوذ� �CC�*اSدرة ا��CCا��� :CC7; F>1رCC+ا� <CC/27� �&,CC*
            :C7; x1;��C> اSCوه e�C/� F>�8اف ا�2/> &� *1رz?

�  .*�2V ا�����7 وا��%,ر &� ا�+75

          

14  F>4(�م ا�+1ر U�? �Dات را�+& �&,*.            
15    �CCCC)7/n �CCCC5?�+�� ة�CCCC3ا� �CCCC4 ل�%CCCC*]ا rCCCC�D UCCCC4          
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  .ا�+B%�> وا��7,ك 
16            �C+ا� �C5?�+�� ���Cوا�ه U��75ا�� U�? ا�+�5ون [���*

 �)7D��3?(� و� <N,+7� ��72ا� eا�,*.  
          

  
  

�&0/ ا�.�� وا����-� ��,&و*�� 1   
  
  

  ا�4&23
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 في المـدارس التـي بهـا غـرف           عدد المعلمين والمرشدين والمديرين    توزيع 1.3
 .المصادر بحسب المدن والمحافظات

58 

الجنس،سنوات الخبرة، المؤهـل العلمـي،      : توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيرات     2.3
  .المركز الوظيفي

 

59 

  توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية 3.3
 

61 

 اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا علـى مجـاالت الدراسـة             يبين نتائج  4.3
 .وأقسامها المختلفة

63 

بعد تحويل المتوسطات الحسابية إلى نسب مئوية تفسر النتائج على هذا األسـاس           5.3
  .وفق المعيار

 

64 

غرف المصادر في المدارس    تقييم  ودرجة  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية      1.4
 ومعلمـي غـرف المـصادر       ة في فلسطين من وجهة نظر المـديرين       يالحكوم

 تبعا لبعد تجهيز غرف المصادر مرتبة تنازليا حسب درجة          والمرشدين التربويين 
  .التقييم

 

67  

غرف المصادر في المدارس    تقييم  ودرجة  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية      2.4
 غـرف المـصادر      ومعلمـي  ية في فلسطين من وجهة نظر المـديرين       الحكوم

 تبعا لبعد الوسائل واألساليب مرتبة تنازليا حـسب درجـة           والمرشدين التربويين 
 .التقييم

69  

غرف المصادر في المدارس    تقييم  ودرجة  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية      3.4
 ومعلمـي غـرف المـصادر       ية في فلسطين من وجهة نظر المـديرين       الحكوم

  .مرتبة تنازليا حسب درجة التقييمد المادة التعليمية ع تبعا لبوالمرشدين التربويين

  

  
 

70  
 

غرف المصادر في المدارس    تقييم  ودرجة  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية      4.4
 ومعلمـي غـرف المـصادر       ية في فلسطين من وجهة نظر المـديرين       الحكوم

 حسب درجـة     تبعا لبعد سير العملية التربوية مرتبة تنازليا       والمرشدين التربويين 
 .التقييم

71 
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غرف المصادر في المدارس    تقييم  ودرجة  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية      5.4
 ومعلمـي غـرف المـصادر       ية في فلسطين من وجهة نظر المـديرين       الحكوم

التربوية مرتبة تنازليا حـسب درجـة        تبعا للبعد السلوكي     والمرشدين التربويين 
 .التقييم

73 

تقييم غرف المصادر في المدارس     درجة  والدرجة الكلية حسب    ت  ترتيب المجاال  6.4
 ومعلمـي غـرف المـصادر       ية في فلسطين من وجهة نظر المـديرين       الحكوم

  .والمرشدين التربويين
 

74 

غرف المصادر في المدارس    تقييم  ودرجة  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية      7.4
مـي غـرف المـصادر      الحكومية في فلسطين من وجهة نظـر المـدراء ومعل         

 . تبعا لمتغير الجنسوالمرشدين التربويين

76 

غرف المصادر في المدارس    تقييم  ودرجة  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية      8.4
 ومعلمـي غـرف المـصادر       ية في فلسطين من وجهة نظر المـديرين       الحكوم

 . تبعا لمتغير سنوات الخبرةوالمرشدين التربويين

77  

غرف المصادر في المدارس    تقييم  ودرجة  حسابية والنسب المئوية    المتوسطات ال  9.4
الحكومية في فلسطين من وجهة نظـر المـدراء ومعلمـي غـرف المـصادر               

  . تبعا لمتغير المؤهل العلميوالمرشدين التربويين

78 

غرف المصادر في المدارس    تقييم  ودرجة  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية      10.4
 ومعلمـي غـرف المـصادر       ين من وجهة نظر المـديرين     مية في فلسط  الحكو

   . تبعا لمتغير المركز الوظيفيوالمرشدين التربويين

79 

  

  
  
  
  
  
  
  

[DZس ا���)&  
  
  

 رقم الصفحة عنوان الملحق  رقم الملحق
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  98  نموذجا لتنظيم غرفة المصادريوضح   1
2  
 

 جامعة القدس إلى  التربية فية دائرمنتسهيل مهمة موجه 
 التربية والتعليم العاليوزارة 

99 

3  
 

 100 توقيع وزيرة التربية والتعليم العالي على كتاب تسهيل المهمة

4  
 

تسهيل مهمة موجه من وزارة التربية والتعليم العالي إلى 
 مديريات التربية والتعليم في فلسطين

101 

5  
  
 

قائمة بأسماء أعضاء لجنة تحكيم االستبانة المستخدمة في 
 لحالية الدراسة ا

102 

6  
 

 103 استبانة للتحكيم

7  
 

 109 االستبانة في صورتها النهائية
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 7 تعريف المصطلحات   6:1

 الخلفية النظرية والدراسات السابقة: الفصل الثاني:  2

 11 المقدمة: الخلفية النظرية   1:1:2

 13 الدمج  2:1:2

 16 شأة والتطور الن-غرفة المصادر  3:1:2

 18 أنواع غرف المصادر  4:1:2

 21 درجة انتشار اإلعاقة  5:1:2

 23 تجربة األردن ومصر في مجال غرفة المصادر  6:1:2

 26 في فلسطينمشروع غرف المصادر   7:1:2

  31   في تعليم ذوي االحتياجات الخاصةاإلرشاددور   8:1:2

 34 دور العاملين في غرفة المصادر  9:1:2

 37 الدراسات السابقة  2:2

 37 الدراسات العربية   1:2:2

 49 الدراسات األجنبية   2:2:2

 55 تعقيب على الدراسات السابقة  3:2:2

 الطريقة واإلجراءات : الفصل الثالث:  3

 57  مجتمع الدراسة وعينتها  1:3

 60 أداة الدراسة  2:3

 63 إجراءات الدراسة   3:3

  64  فسير النتائج  طريقة ت4:3

 65 منهج وتصميم الدراسة  5:3



 118

 65 المعالجات اإلحصائية المستخدمة  6:3

 نتائج الدراسة: الفصل الرابع:  4

 66 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول: أوال   1:4

 75 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا   2:4

 77 ال الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤ: ثالثا   3:4

 78 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع : رابعا  4:4

 79 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: خامسا  5:4

 مناقشة النتائج و التوصيات: الفصل الخامس:  5

 81 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال  1:1:5

 83  الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال: ثانيا  2:1:5

 84 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثا  3:1:5

 84 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعا  4:1:5

 85 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: خامسا  5:1:5

 87 توصيات الدراسة  2:5

 المراجع العربية والمراجع األجنبية : قائمة المراجع

 89 المراجع العربية

 96 المراجع األجنبية

 98 المالحق 

 114 فهرس الجداول

 116 فهرس المالحق

 117 فهرس المحتويات

 


