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 معوقات دمج الطالبات ذوات اإلعاقة

 بية اخلاصة يف مدارس التعليم العام من وجهة نظر معلمات الرت

 بندر بن عبدالعزيز احلصان

 :خلص امل

ذوال  الطالبرال هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف  عخلرا املعاترال الرا هااررم برفا     ر         
اإلعاتة  ن ورهة نظف  عخلمال الرتبية اخلاصة يف ضرا   رتاتال صصر  املعخلمرالن وسرناال  ر         

ؤية  عخلمال الرتبيرة اخلاصرة املقرتيبخلية ملاارهرة     املعخلمالن وناع بفنا   الد  ن والتعف  كذلك عخلا ر
ألهردا  هرذه    اعنصرف   75سرتبيان يترتمع عخلرا ة ةرة ءررزا  رمبيقرة   مراع        إهذه املعاتال. مت بنا  

 ابفنام ر  19الدراسة. اشتمخلت عينة الدراسة عخلا مجيع  دارس الد   يف حمافظة اجملمعة والبرال  عرد ها   
 عخلمة هفبية  اصة. مت هطبيق عد   ن التحخلي ل اإلحصامبية  52اع لد   الطالبال ذوال اإلعاتة   م

الا هاصخلت إىل: ورا   عاتال هاارم بفا       الطالبال ذوال اإلعاتة  رن ورهرة نظرف  عخلمرال     
لخلمعاترال الرا هااررم   ر  الطالبرال ذوال       االرتبية اخلاصةن وعدم ورا  ففوق ذال  اللة إحصامبيًّ

التصصر ن وسرناال اخلر  ن ونراع ال نرا  ن ومت وضرع  يرتحرال ملاارهرة          ملرتاتال  ااإلعاتة وفي 
 عاتال بفا   الرد   لخلطالبرال ذوال اإلعاترة اشرتمخلت عخلرا  يرتحرال  اصرة بالبيسرة املدرسريةن          

 واإل ار  املدرسيةن وإعدا  املعخلمال واملناه  الدراسيةن والطالبال وءوليا  األ ار واجملتمع.

  عخلمال الرتبية اخلاصةود  ن الطالبال ذوال اإلعاتةن الن :  عاتالكخلمال  فتاحية
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Inclusion Obstacles for Disabled Female Students Public Schools from 
Special Education Teachers' Perspectives 

Bander Abd-ul Aziz Alhossan 
 

Abstract: 
The current study attempted to determine inclusion obstacles for female students 

with disability from the perspectives of special education teachers with respect to a number 
of variables: teachers' specialism, years of experience, and type of inclusion. The objective 
was to determine the vision of special education teachers to address inclusion obstacles. To 
determine these objectives, a survey was done including three main stages consisting of 75 
items. The sample included all 19 inclusion schools at Majmaah region with a total of 52 
female special education teachers. Different statistical analysis was conducted to indicate 
different obstacles that face inclusion programs for female students with disability, no 
significant differences for the inclusion obstacles based on teachers' specialism, years of 
experience, and type of inclusion, and all special education teachers' suggestions for future 
solutions to inclusion obstacles were discussed. 

Key words: obstacles, inclusion, female students with disability, female special education 
teachers  

 

 املقدمة:

عت  تضية     األففا  ذوي االحتيارال اخلاصة  ن اليضايا الرا شراخلت برا     ُه
كثت  ن الباحثني واملصتصني يف ما  الرتبيرة اخلاصرة بترعع عرامن وبراحثي هفبيرة ذوي       
اإلعاتررة بتررعع  ررابن بقرربم االهتمررام املتزايررد يف القررناال األ ررت   يرراق ذوي  

لتعخليم  ع ءتفانهم العا يني كحق  ن احلياق الا نصت االحتيارال اخلاصة يف الد   وا
عخليها االهفاتيال واملعاهدال الدوليرة بترعع عرامن واألنظمرة والتترفيعال يف املمخلعرة       
العفبية القعا ية بتعع  ابن حيث يتت الدليع التنظيمي لخلرتبية اخلاصة بأهمية "إعدا  

ذوي اإلعاتة يف األنترطة الط بيرة   وهنفيذ ال ا   واألنتطة الط بية والعمع عخلا     
 ع ه  يذ التعخليم العرام تردر اإل عران"ن "وإىل هعخلريم الطر   ذوي اإلعاترة يف  ردارس        

(. 98؛7ن ب: 2016التعخليم العام  ع هزويدهم خبد ال الرتبية اخلاصة" )وزار  التعخليمن 
الرد  ن سرعا    فمع هذا االهتمام املتزايد حنا املمارسرال والتطبييرال املدرسرية لعمخليرة    

سررتاهي يال  تعرد   لضرمان حصرا  األفرفا  ذوي اإلعاترة عخلرا        إاملعخلمان إىل وضع 
 ( Rossetti, 2012احتيارهم  ن الدعم األكا ميي واالرتماعي يف فصا  الد   )

فاهلد   ن الد   التعخليمري هرا هزويرد مجيرع الطر   ذوي اإلعاترة براخل ال        
ممرن   احلق يف هعخلم املنه  التعخليمي لألفرفا  العرا يني   كذلكواجملتمعية والتعار باالنتما  إليمن 
(. فالد   التعخليمري  Ainscow, Booth, & Dyson, 2006هم يف املفحخلة العمفية ذاهها )

ها هدريس األفرفا  ذوي اإلعاترة يف صرفا  الدراسرة العا يرة  رع ءترفانهم العرا ينين         
بتاريرم وهعرديع الطرفق     وهزويدهم بتعخليم  ابن حيث ييام  درسا الصفا  العا ية

التعخليميةن واحملتاى العخلمي املنه ي ليمعن مجيع الط    رن االلتحراق بر ا   هفبايرة     
(ن فالرد   التعخليمري عبرار     2006هعخليمية عا ية  ا يتناسم وتدرال كع طالم )حييان 

عن حماولة هعخليم األففا  ذوي اإلعاتة  رن  ر    مهرم وهضرمينهم برأك  تردر ممعرن        
ولذلك فإن التضرمني والرد   يف البيسرة املدرسرية      ؛س العا ي يف املدارس العا يةلخلتدري

العا ية ميعن الط    رن املتراركة العا خلرة النترطة والفعالرة ليعانراا ءعضرا  فراعخلني         
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(. وهلرذا برم ءن هتضرمن عمخليرة الرد        Farrell, 2000و نتمني لخلم تمرع املدرسري )  
( إىل ضرفور   Mitchell, 2008فتترت  يتتريع )  العديد  ن التقهي ل لضمان جناحهران  

إرفا  وإحداث هايتال هيعخلية لن اح عمخلية الد  ن  ثرع: هعييرا املنراه  الدراسريةن     
وطفق التدريسن وهينيرال التييريمن والتيقرت املرا ي لخلاصرا  الترا عن وإهاحرة  عرم         

    املعخلمني.
اإلعاتةن ءصرب  ييراس   ويف ظع احلفكة املتقارعة واملتطار  يف هعخليم وهأهيع ذوي 

هيدم اجملتمعال والدو   ا هيد ة لخلمعاتني  ن  د ال  قاند  وبفا   هعخليميرة يف ءترع   
ترد  و(ن 2016؛ يف سبيع حتييرق  بردء املقراوا  وهعرافف الفرفب )عففرةن       االبيسال هيييد 

اكتقم  فهام الد   ءهمية كبت  يف القناال األ ت  عخلرا الصرعيد الردولي واحملخلري؛     
اعد هذا املصطخل  بتعع  تزايد عخلا إص ح التعخليمن ويدعم التناع ويفحم بم حيث يق

بني مجيع الط  ن ويهد  إىل حتايع املدارس إىل  فاكز لتخلبية وحتييق احتيارال اجلميعن 
 ,UNESCOواليضا  عخلا االستبعا  الرذي هرا نتي رة املااترا واالتاهرال القرخلبية )      

2009.) 
عاتةن وألسربا  عديرد ن يفضرخلان انضرمام ءبنرامبهم      كما ءن ءسف األففا  ذوي اإل

وبناههم ذوي اإلعاتة يف  ردارس الرد  . فأحرد ءبرفز األسربا  لرذلك إهاحرة الففصرة         
 ,Kosterألبنامبهم ءو بناههم لخلتفاعع  ع ءتفانهم العا يني ممن هم يف  فحخلة النما ذاههرا ) 

Nakken, Pijl, & van Houten, 2009د   رن   ر  ءبنرامبهم    (ن كما يتاتع اآلبا  ءن اهل
وبناههم يف امليام األو  لتيديم  زيد  ن الففب لخلتفاعرع واالررفام  رع ءترفانهمن كمرا      

فها ن ءطفاهلم يف املدارسيعتيدون ءن الد   التا ع ها احلع األ ثع واألكثف     ة أل ا  
 ,Gasteiger-Klicpera, Klicpera) طاملا حيصرخلان عخلرا الردعم العرايف     اخليار املفضع لديهم

Gebhardt, & Schwab, 2013.) 

 مشكلة الدراسة

يف مرا  االهتمرام براألففا      او بعف  اكبت  اشهدل املمخلعة العفبية القعا ية انفتاح 
حيرث زا  االهتمرام    نيف إهاحة ففب هعخليمهم يف بفا   الد   اذوي اإلعاتةن و صاص 

عمخلية الد   التعخليمري لألفرفا     يف القناال األ ت  بدراسة اجلاانم الا هيا  إىل جناح
ذوي اإلعاتة يف حماولة لخلتاخلم عخلا  تع ل وعاامبق الد   التعخليمي )عخلي وعاشرارن  

(ن و تع ل هاافق األففا  ذوي اإلعاتة وهعيفهم  رع األفرفا    Sigstad, 2017؛ 2014
 ,Benowitzالذين يتفاعخلان  عهرم باسرتمفار يف املااترا واألوضراع البيسيرة املصتخلفرة )      

(. ونتي ة ملطالبال ءسف األففا  ذوي اإلعاتة واألففا  ذوي اإلعاتة ءنفقهم  قاوا  2010
 ,.Koster et alءسرا  برأتفانهم العرا يني )    اإهاحة الففب التعخليمية يف ءتع البيسال هيييد 

(ن وبالنتامب  واملصفرال التعخليمية اإلبابية لألففا  ذوي اإلعاتة يف  دارس الرد    2009
(Cross, Traub, Hutter-Pishgahi, & Shelton, 2004; Guralnick, 2001; Odom, 

Schwartz, & ECRII Investigators, 2002     ءصرب  هعخلريم األفرفا  ذوي اإلعاترة يف )
 دارس الد   وهقهيع العيبال  ن األ ار املهمة. إال ءن الد   التعخليمي وضم األففا  

ي إىل فتخلهم وانقحابهم  ن املدراس العا ية إذا ذوي اإلعاتة إىل املدارس العا ية تد يف 
مل هيرتن هذه العمخلية بتافف اجملاالل واملعطيال ال ز ةن والاتا  عخلا حتديد املترع ل  

 ,Moreno-Rodriguez, Lopez, Carniceroوالتحررديال الررا هعرراق  ررن جناحررم ) 

Garrote, & Sanchez, 2017 املترعخلة   (. لذلك را ل هذه الدراسة لخلاتا  عخلا هرذه
وذلك بتحديد  عاتال وحترديال   ر  الطالبرال ذوال اإلعاترةن والرا هترتمع عخلرا        

لعد   ن املرتاتال. ولخلبحرث عرن     اخمتخلا املتع ل التعخليميةن والبيسةن واإل اريةن وفي 
تف  حملاولة العتا عن  عاتال     الطالبال ذوال اإلعاتة يف  دارس التعخليم العامن 

 رن ورهرة نظرف     هة هذه املترع ل واملعاترال الرا هراارههن     ووضع  يرتحال ملاار
التقاؤالل  ن عخلمال الرتبية اخلاصة  حافظة اجملمعةن لذا هقعا هذه الدراسة لإلرابة ع

 التالية:
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(ن وبالنتامب  واملصفرال التعخليمية اإلبابية لألففا  ذوي اإلعاتة يف  دارس الرد    2009
(Cross, Traub, Hutter-Pishgahi, & Shelton, 2004; Guralnick, 2001; Odom, 

Schwartz, & ECRII Investigators, 2002     ءصرب  هعخلريم األفرفا  ذوي اإلعاترة يف )
 دارس الد   وهقهيع العيبال  ن األ ار املهمة. إال ءن الد   التعخليمي وضم األففا  

ي إىل فتخلهم وانقحابهم  ن املدراس العا ية إذا ذوي اإلعاتة إىل املدارس العا ية تد يف 
مل هيرتن هذه العمخلية بتافف اجملاالل واملعطيال ال ز ةن والاتا  عخلا حتديد املترع ل  

 ,Moreno-Rodriguez, Lopez, Carniceroوالتحررديال الررا هعرراق  ررن جناحررم ) 

Garrote, & Sanchez, 2017 املترعخلة   (. لذلك را ل هذه الدراسة لخلاتا  عخلا هرذه
وذلك بتحديد  عاتال وحترديال   ر  الطالبرال ذوال اإلعاترةن والرا هترتمع عخلرا        

لعد   ن املرتاتال. ولخلبحرث عرن     اخمتخلا املتع ل التعخليميةن والبيسةن واإل اريةن وفي 
تف  حملاولة العتا عن  عاتال     الطالبال ذوال اإلعاتة يف  دارس التعخليم العامن 

 رن ورهرة نظرف     هة هذه املترع ل واملعاترال الرا هراارههن     ووضع  يرتحال ملاار
التقاؤالل  ن عخلمال الرتبية اخلاصة  حافظة اجملمعةن لذا هقعا هذه الدراسة لإلرابة ع

 التالية:
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 ا املعاتال الا هاارم     الطالبال ذوال اإلعاتة  ن ورهة نظف  عخلمال الرتيبة   -1
 اخلاصة  دارس الد    حافظة اجملمعة؟

( يف املعاترال الرا   α=0.05عنرد  قرتاى )   اهع هناك ففوق ذال  اللة إحصرامبيًّ   -2
ملرتاتال صصر  املعخلمرالن وسرناال اخلر  ن ونراع        اهاارم بفا   الرد   وفي ر  

 ال نا  ؟
  ا الفؤية امليرتحة ملاارهة  عاتال بفا   الد    ن ورهة نظف املعخلمال؟  -3

 أهداف الدراسة
ييم املعاتال والتحديال الا هاارم   ر  الطالبرال   هدفت الدراسة احلالية إىل هي

ذوال اإلعاتة يف  دارس الد   الرتباين و ن ةم هيرديم التاصريال املناسربةن ووضرع     
 يرتحال ملاارهة هذه املتع ل واملعاتال الا هاارم     الطالبرال ذوال اإلعاترةن   

س التعخلريم العرامن   حلخلها وضمان جناح عمخلية الرد   لخلطالبرال ذوال اإلعاترة يف  ردار    
 وبتعع ءكثف  تة هدفت الدراسة احلالية إىل  ا يخلي:

 العتا عن ءهم املعاتال الا هاارم بفا       الطالبال ذوال اإلعاتة.  -1
العتررا عررن ءهررم املتررع ل التعخليميررةن والبيسررةن واإل اريررةن يف ضررا  عررد   ررن   -2

 املتاتال: التصص ن وسناال اخل  ن وناع ال نا  .
ق اا الفؤية واحلخلا  امليرتحة ملاارهرة املترع ل والتحرديال الرا هعر     التعف  عخل  -3

 عمخلية الد   الرتباي لخلطالبال ذوال اإلعاتة.

 أهمية الدراسة 

ه ز ءهمية الدراسة احلالية يف حتديد ءهم املعاتال واملتع ل الرا هااررم   ر     
ف الذي رعع هلرذه  الطالبال ذوال اإلعاتةن  ع وضع رؤية ملاارهة هذه التحديالن األ 

الدراسة ءهمية  اصة ه ز بيا  هطبييها عخلا  دارس     الطالبالن مما بعرع لخلدراسرة   
تيمة هطبييية لدى صانعي اليفار واليامبمني عخلا بفا       الطالبال ذوال اإلعاتة  رن  

 الطالبال. هطايف وحتقني بفا   الد   يف  دارسءرع االستفا    ن نتامب  هذه الدراسة يف 

تمثع األهمية التطبييية لخلدراسة احلالية  ن      را تد ترم  رن نترامب  وبيانرال      ه
هقهم يف  عففة واتع التحديال والعاامبق الا هاارم عمخلية الرد   التعخليمري لخلطالبرال    
ذوال اإلعاتة يف املدارس العا يةن والا تد هفةف بتعع كربت عخلرا طبيعرة عمرع وسرت      

 تعرد  ن حيرث هرفةف كرذلك عخلرا جنراح املصفررال         بفا   الد   التعخليمي يف راانم
 ن جنراح عمخليرة الرد   التعخليمري يف  ردارس       التعخليمية لخلطالبال ذوال اإلعاتة مما حيّد

التعخليم العا يةن و ا يرتهم عخلا ذلك  ن إرفا ال وتفارال ينباي اصاذها إلبا  املنرا   
لن اح برفا   الرد   التعخليمري    والبيسة املناسبة الا حتتاي عخلا مجيع اجلاانم الضفورية 

لخلطالبال ذوال اإلعاتة. و ن رانم آ ف سعت هذه الدراسة إىل التعرف  عخلرا الفؤيرة    
واحلخلا  امليرتحة ملاارهة املتع ل والتحديال الا هعيق  رن عمخليرة الرد   التعخليمري     

وضع التاصيال ال ز ة إلرشرا  ءصرحا  اليرفار ومجيرع     ولخلطالبال ذوال اإلعاتةن و 
 نيني بعمخلية الد   التعخليمي لألففا  ذوي اإلعاتة والا هعزز  ن جناح هذه العمخلية.املع

 الدراسات السابقةاإلطار النظري و

إن التطار والنما املخلحاظ عخلا الصعيد احملخلي والدولين والفغبرة يف عمخليرة   ر     
 ر  هعخليمري   إىل زيا   االهتمام جبا   إعدا  املعخلرم. ولترافت     األففا  ذوي اإلعاتة ء ى

عالي اجلا   جلميع الت  يرذ برم ءن يعتقرم املعخلمران املعففرة واملهرارال الضرفورية        
 & Coppleال ز ررة لعمخليررة التصطررين والتنفيررذ لخلممارسررال النمامبيررة امل مبمررة )    

Bredekamp, 2009  ن وهخليرري الترردريم الررذي ميعررن ءن يعررزز  ررن فعاليررة ممارسررال)
فرإن هرافف الفرفب     ؛(Chang, Early, & Winton, 2005وهطبييرال عمخليرة الرد   )   

التدريبية لخلمعففة األساسرية لخلرد   هقراعد املعخلمرني عخلرا هعخلرم طرفق  نه يرة فعالرة          
(. Hsien, Brown, & Bortoli, 2009وهعدي ل هعخليمية  همة لخلعمع يف فصا  الد   )

ملااترا  فعخلما زا  هخليي املعخلمني التدريم املتصص  يف الد  ن زا ل احتمالية إظهرار ا 
واالتاهال اإلبابية لعمخلية الد  ن وكخلمرا كران املعخلمران ءكثرف  هرار  و عففرةن زا ل       

 ,.Hsien et alاملعففة لتعديع املناه  الدراسية وهعييا بيسة الد   لألففا  ذوي اإلعاتة )

يف هقرهيع التفاعرع االرتمراعي برني      اوءساسريًّ  ا همًّر  ا(. كما ءن املعخلم يخلعم  ور 2009
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تمثع األهمية التطبييية لخلدراسة احلالية  ن      را تد ترم  رن نترامب  وبيانرال      ه
هقهم يف  عففة واتع التحديال والعاامبق الا هاارم عمخلية الرد   التعخليمري لخلطالبرال    
ذوال اإلعاتة يف املدارس العا يةن والا تد هفةف بتعع كربت عخلرا طبيعرة عمرع وسرت      

 تعرد  ن حيرث هرفةف كرذلك عخلرا جنراح املصفررال         بفا   الد   التعخليمي يف راانم
 ن جنراح عمخليرة الرد   التعخليمري يف  ردارس       التعخليمية لخلطالبال ذوال اإلعاتة مما حيّد

التعخليم العا يةن و ا يرتهم عخلا ذلك  ن إرفا ال وتفارال ينباي اصاذها إلبا  املنرا   
لن اح برفا   الرد   التعخليمري    والبيسة املناسبة الا حتتاي عخلا مجيع اجلاانم الضفورية 

لخلطالبال ذوال اإلعاتة. و ن رانم آ ف سعت هذه الدراسة إىل التعرف  عخلرا الفؤيرة    
واحلخلا  امليرتحة ملاارهة املتع ل والتحديال الا هعيق  رن عمخليرة الرد   التعخليمري     

وضع التاصيال ال ز ة إلرشرا  ءصرحا  اليرفار ومجيرع     ولخلطالبال ذوال اإلعاتةن و 
 نيني بعمخلية الد   التعخليمي لألففا  ذوي اإلعاتة والا هعزز  ن جناح هذه العمخلية.املع

 الدراسات السابقةاإلطار النظري و

إن التطار والنما املخلحاظ عخلا الصعيد احملخلي والدولين والفغبرة يف عمخليرة   ر     
 ر  هعخليمري   إىل زيا   االهتمام جبا   إعدا  املعخلرم. ولترافت     األففا  ذوي اإلعاتة ء ى

عالي اجلا   جلميع الت  يرذ برم ءن يعتقرم املعخلمران املعففرة واملهرارال الضرفورية        
 & Coppleال ز ررة لعمخليررة التصطررين والتنفيررذ لخلممارسررال النمامبيررة امل مبمررة )    

Bredekamp, 2009  ن وهخليرري الترردريم الررذي ميعررن ءن يعررزز  ررن فعاليررة ممارسررال)
فرإن هرافف الفرفب     ؛(Chang, Early, & Winton, 2005وهطبييرال عمخليرة الرد   )   

التدريبية لخلمعففة األساسرية لخلرد   هقراعد املعخلمرني عخلرا هعخلرم طرفق  نه يرة فعالرة          
(. Hsien, Brown, & Bortoli, 2009وهعدي ل هعخليمية  همة لخلعمع يف فصا  الد   )

ملااترا  فعخلما زا  هخليي املعخلمني التدريم املتصص  يف الد  ن زا ل احتمالية إظهرار ا 
واالتاهال اإلبابية لعمخلية الد  ن وكخلمرا كران املعخلمران ءكثرف  هرار  و عففرةن زا ل       

 ,.Hsien et alاملعففة لتعديع املناه  الدراسية وهعييا بيسة الد   لألففا  ذوي اإلعاتة )

يف هقرهيع التفاعرع االرتمراعي برني      اوءساسريًّ  ا همًّر  ا(. كما ءن املعخلم يخلعم  ور 2009
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ذوي اإلعاتة وءتفانهم العرا ينين والرذي يتطخلرم وررا  وترف  األفرفا  ذوي        الط  
(. فن راح عمخليرة   Rossetti, 2012اإلعاتة يف البيسة العا ية لن راح الرد   االرتمراعي )   

الد   يعتمد بتعع كبت عخلا تدر  املعخلمني وحافزهم لخلعمع  ع األففا  ذوي اإلعاترةن  
فعف  األساسية لخلد   تد يعان  ن الصعم هقرهيع  فمن  ون التفاني وااللتزام وهيبع ال

 (. Michailakis & Reich, 2009عمخلية الد   التعخليمي لألففا  ذوي اإلعاتة )
والعمع عخلا ههيسة املردارس العا يرة السرتيبا  الطر   ذوي اإلعاترة حيترا  إىل       

؛ عمخليال  ن التهيسة واإلعدا  والت هيزن والرا جنحرت فيرم  و  وء فيرت فيرم ء رفى      
لارا  املتع ل الا هاارم هطبيق بفا   الد    ن هردريم وكفرا   املعخلمرنين وههيسرة     

(. وهضيا كفيقتني Moreno-Rodriguez et al., 2017البيسة املدرسيةن وإزالة احلاارز )
(Kristyn, 2011     ءن حماوالل ضم األففا  ذوي اإلعاترة إىل املردارس العا يرة مل ييررتن )

إخلن ...سرتاهي يال التدريس والرتعخلم إهنظيم وهعديع امليفرالن وبتحاالل هيعخلية  ثع 
األ ف الذي تد يف ي إىل استبعا  األففا  ذوي اإلعاتة وهقرفبهم  رن املردارس العا يرة.     
و ن     البحث يف األ   الرتباي ءظهفل بعض الدراسال العديرد  رن املترع ل    

املتع ل األكا ميية واالرتماعيرة  الا هاارم بفا       ذوي اإلعاتة  صتخلا فساههم ك
(ن والييا  التنظيميرة وضرعا الثيرة برالنفس برني األفرفا  ذوي       2014)عخلي وعاشارن 

(ن وضعا إعدا  وهأهيع  عخلمي التعخليم العام لعمخليرة الرد     Sigstad, 2017اإلعاتة )
(Moreno-Rodríguez et al., 2017   ولضمان جناح عمخلية الد   وممارسراهها حرد ل .)

 ن التفوم الا بم االلتزام بها وهري: وررا  رؤيرة     ا( عد  Mitchell, 2008تع ) يت
 ن أ ترتكةن وضع الط   يف فصا   راسية  ناسبة حقم العمرفن وررا   نراه   هير    

ع الفعف  األساسية لخلد  ن الاصرا  الترا عن والردعم    هيييم وهدريس  اامبم و هيأن هيبُّ
 واملاار  املناسبة والعافية. 

د  راانم كخلما ارتمعت زا   ن جناح عمخليرة الرد   التعخليمري؛ يتمثرع     هارد ع
اجلانم األو  لخلد   التعخليمي النار  بيدر  الفف  ذوي اإلعاتة عخلا حتييرق املصفررال   

تد ءظهفل الدراسال ءن األفرفا   وءو األهدا  املاضاعة لم يف بفنامم الرتباي الفف ي. 

يف املصفرال املفرا  يف برفا   الرد    ثخلمرا     ااًّومن اذوي اإلعاتة ميعن ءن حييياا هيد  
(. كما ءن الد   Guralnick, 2001; Odom et al., 2002يفعخلان يف بفا   غت الد   )

التعخليمي النار  ال ميعن ءن ُيعف  فين فيما يتعخلق بتحييق األهدا  والنتامب  يف اخلطرة  
يق  عاسم يف هطرارهم ومنراهم   حتي بع بم عخلا األففا  ذوي اإلعاتة نالرتباية الفف ية

الفف ين و اكتقا  املعار  واملهارال يف  ناه  التعخليم العامن حيث ميعرن إهاحرة هرذه    
املناه  يف بفا   الد   التعخليمين وال ميعن إهاحتها يف بفا   الفصا  املخلحية ءو املفاكرز  

عخليمري ءن  (. ويتمثرع اجلانرم الثالرث يف جنراح الرد   الت     Cross et al., 2004اخلاصرة ) 
األففا  ذوي اإلعاتال التديد   ارة إىل إهاحة الففصة لخلتفاعرع  رع ءترفانهم العرا يني     
الكتقا  ءمنام التفاعع االرتماعية النماذرية. فاجملماعال الصات  يف الفصا  املخلحية 

ل يف املدارس العا ية ءو املفاكز اخلاصة ال هتي  التناع والتعد  ال زم لألففا  لتعخلم  هارا
(. ويتمثع اجلانم الفابرع يف جنراح عمخليرة الرد   يف     Odom, 2000التفاعع بني األتفان )

فإذا كان الفف  ذو اإلعاتة غت  نرضا ءوليا  األ ار عن التيدم الذي مت ألبنامبهم ءو بناههم
الردعم املناسرم  رن املعخلمرنين وءنهرم ال يقرت يبان         يبا   ن ِتَبرع ءتفانرم ءو مل يتخلرق    

الا هع  عنها األسفن فخلن هصب  عمخلية     األففا  ذوي اإلعاترة نارحرة.    ل هتما ال
عنرد هنفيرذ الرد   التعخليمري      اورمبيق ر  ا همًّر  افخلذلكن يعت   عم و تاركة العامبخلة عا خل ر 

(. واجلانم األ ت املهم يف جناح الرد    Beckman, Hanson, & Horn, 2002التا ع )
فيرق  تعرد  التصصصرال لتيرديم كافرة اخلرد ال       التعخليمي التا ع يعتمد عخلا ورا  ف

الرد   التعخليمري    لعمخليرة ال ز ة لن اح عمخلية الد  ن فرال ا   برم ءن هعران رراهز      
         (.Odom et al., 2002) التا عن وليس األففا  ذوو اإلعاتة

ليد مت  فارعة واستعفاض األ   القابق واملتعخلق باآلةار املرتهبة واحملتمخلة لعمخليرة  
الد   عخلا التطار األكا ميين والاظيفين واالرتماعي لألففا  ذوي اإلعاتة. ففي  راسة 

( 2008عخلا  قتاى وزارال التعخليمن تا ت وزار  الرتبية والتعخلريم العرالي بفخلقرطني )   
بدراسة الصعابال الا هاارم     األفرفا  ذوي اإلعاترة  رن ورهرة نظرف املراظفني يف       

لعرد   رن املرتاتالن كمرا      اد الففوق يف هخلك الصعابال وفي ر املدارس االبتدامبيةن وحتدي



227المجلد )12(  العـدد )3(  

بندر بن عبدالعزيز احل�صان

يف املصفرال املفرا  يف برفا   الرد    ثخلمرا     ااًّومن اذوي اإلعاتة ميعن ءن حييياا هيد  
(. كما ءن الد   Guralnick, 2001; Odom et al., 2002يفعخلان يف بفا   غت الد   )

التعخليمي النار  ال ميعن ءن ُيعف  فين فيما يتعخلق بتحييق األهدا  والنتامب  يف اخلطرة  
يق  عاسم يف هطرارهم ومنراهم   حتي بع بم عخلا األففا  ذوي اإلعاتة نالرتباية الفف ية

الفف ين و اكتقا  املعار  واملهارال يف  ناه  التعخليم العامن حيث ميعرن إهاحرة هرذه    
املناه  يف بفا   الد   التعخليمين وال ميعن إهاحتها يف بفا   الفصا  املخلحية ءو املفاكرز  

عخليمري ءن  (. ويتمثرع اجلانرم الثالرث يف جنراح الرد   الت     Cross et al., 2004اخلاصرة ) 
األففا  ذوي اإلعاتال التديد   ارة إىل إهاحة الففصة لخلتفاعرع  رع ءترفانهم العرا يني     
الكتقا  ءمنام التفاعع االرتماعية النماذرية. فاجملماعال الصات  يف الفصا  املخلحية 

ل يف املدارس العا ية ءو املفاكز اخلاصة ال هتي  التناع والتعد  ال زم لألففا  لتعخلم  هارا
(. ويتمثع اجلانم الفابرع يف جنراح عمخليرة الرد   يف     Odom, 2000التفاعع بني األتفان )

فإذا كان الفف  ذو اإلعاتة غت  نرضا ءوليا  األ ار عن التيدم الذي مت ألبنامبهم ءو بناههم
الردعم املناسرم  رن املعخلمرنين وءنهرم ال يقرت يبان         يبا   ن ِتَبرع ءتفانرم ءو مل يتخلرق    

الا هع  عنها األسفن فخلن هصب  عمخلية     األففا  ذوي اإلعاترة نارحرة.    ل هتما ال
عنرد هنفيرذ الرد   التعخليمري      اورمبيق ر  ا همًّر  افخلذلكن يعت   عم و تاركة العامبخلة عا خل ر 

(. واجلانم األ ت املهم يف جناح الرد    Beckman, Hanson, & Horn, 2002التا ع )
فيرق  تعرد  التصصصرال لتيرديم كافرة اخلرد ال       التعخليمي التا ع يعتمد عخلا ورا  ف

الرد   التعخليمري    لعمخليرة ال ز ة لن اح عمخلية الد  ن فرال ا   برم ءن هعران رراهز      
         (.Odom et al., 2002) التا عن وليس األففا  ذوو اإلعاتة

ليد مت  فارعة واستعفاض األ   القابق واملتعخلق باآلةار املرتهبة واحملتمخلة لعمخليرة  
الد   عخلا التطار األكا ميين والاظيفين واالرتماعي لألففا  ذوي اإلعاتة. ففي  راسة 

( 2008عخلا  قتاى وزارال التعخليمن تا ت وزار  الرتبية والتعخلريم العرالي بفخلقرطني )   
بدراسة الصعابال الا هاارم     األفرفا  ذوي اإلعاترة  رن ورهرة نظرف املراظفني يف       

لعرد   رن املرتاتالن كمرا      اد الففوق يف هخلك الصعابال وفي ر املدارس االبتدامبيةن وحتدي
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حد ل ءبرفز اإلعاترال الرا هااررم صرعابة يف عمخليرة الرد  ن باإلضرافة لخلتعرف  إىل          
 يرتحال التاخلم عخلا الصعابال الا هاارم الد  ن وهاصخلت الدراسة إىل عدم ورا  

ةن وعدم     ة الاسامبع سرتاهي يال هيييم رمسية  عما  بها لدى األففا  ذوي اإلعاتإ
املقتصد ة يف هعخليمهمن وتخلة ء وال التييريم الرتبراي الفمسيرة واخلاصرة براألففا  ذوي      

 اإلعاتةن وورا  تبا  ارتماعي حنا  مهم.
التعف  عخلرا املترع ل    :( بدراسة هدفت إىل2011وتا ت عبيد وءبا حقانة )

املدرسية يف الصفا  الرا بهرا   ر      االرتماعيةن والفنيةن واإل اريةن الا هاارم اإل ار 
 اذوي اإلعاتة البصفيةن و ن ةم استيصا  اال رت   يف هيرديفال هرذه املترع ل هبع ر     

ملتاتال الاظيفةن واملفهع العخلمين واخل   كمعخلمن واخل   كمديفن واملفحخلة الدراسريةن  
 ا رديف   69خلرا  ستبيان هلذا الافضن ومت هطبييها عإواجلنس. ولخلتحيق  ن ذلك مت هطايف 

ونامبم  ديف  ن اجلنقني يف املردارس احلعا يرة. وكترفت نترامب  الدراسرة عرن وررا         
 تررع ل ارتماعيررةن وفنيررةن وإ اريررةن هررفةف عخلررا   رر  ذوي اإلعاتررة البصررفيةن كمررا 

 ايف هيرديفال املترع ل الفنيرة هبع ر     اءوضحت النتامب  ورا  ففوق ذال  اللة إحصرامبيًّ 
وررا    نامبم املديف  تع ل فنية ءكثرف  رن املرديفن واهضر      ملتات الاظيفةن حيث وارم

ملتات اخل   كمديف يف مرا  املترع ل الفنيرةن حيرث واررم       اهبع  اففوتال  الة إحصامبيًّ
املديفون ذوو اخل   األتع  تع ل ءكثفن وكذلك وردل ففوتال ذال  اللة إحصامبية 

نيةن واإل اريةن حيث وارم محخلة املفه ل ملتات املفهع العخلمي يف ما  املتع ل الف اهبع 
األعخلا  تع ل فنيةن وإ ارية ءكثف. وفيما يتعخلق  تات املفحخلة الدراسية فهناك ففوتال 
ذال  اللة إحصامبية فيما يتعخلرق باملترع ل الفنيرةن حيرث واررم املرديفون يف املفحخلرة        

 ا بالنقبة ملتات اخل   كمعخلم االبتدامبية  تع ل ءكثف  ن اإل اريني يف املفحخلة الثانايةن ء
لخلمرتاتين يف   اهبع ر  اواجلنس؛ فيد ءوضحت النترامب  وررا  فرفوق ذال  اللرة إحصرامبيًّ     

 هيديفال املتع ل االرتماعيةن والفنيةن واإل اريةن والدررة العخلية.
احلديردي   :  راسرة و ن الدراسال الرا حتييرت  رن  عاترال الرد   التعخليمري      

د املتع ل الا هاارم  عخلمي و عخلمال غف  املصرا ر عنرد   هدفت إىل حتدي :(2003)

هطبيق ال ا   الرتباية يف املدارس احلعا ية واملدارس اخلاصةن وترد شرارك يف الدراسرة    
عينة  ن  عخلمي و عخلمال غف  املصا ر. وءشارل النتامب  إىل ءن ءبرفز املترع ل الرا    

ار الطر   ذوي اإلعاترة   هاارم  عخلمري و عخلمرال غرف  املصرا ر هتعخلرق بأوليرا  ء ر       
والتعا ع  عهمن يف حرني كانرت املترع ل هتعخلرق باملصرا ر واملراا  التعخليميرة املفهبطرة         

. ولتحديرد  عاترال   ر  الت  يرذ ذوي اضرطفا       ابال ا   الرتباية هي األتع شياع 
الاترا  عخلرا  ترع ل الرد   يف      :( بدراسة هدفت إىل2010التاحدن تام الازناي )

يم العام لألفرفا  ذوي اضرطفا  التاحرد. وهاصرخلت الدراسرة إىل هصردر        دارس التعخل
املعاترال   ااملعاتال املفهبطة باخلد ال املدرسيةن و رن ةرم املعاترال التعخليميرةن وء رت      

بني ورهال نظف ءففا  الدراسرة   ااالرتماعية. وءظهفل النتامب  ورا  ففوق  الة إحصامبيًّ
بني ورهرال نظرف ءفرفا      اورا  ففوق  الة إحصامبيًّ تات ناع بفنا   الد  ن وعدممل اهبع 

متاتال التالية: ناع العمعن والتصص ن وسناال اخل  ن وعد  الت  يذ خلل االدراسة هبع 
 ذوي اضطفا  التاحد يف بفنا   الد  . 

حتديرد   :( بدراسرة هردفت إىل  2009ولتحديد املتع ل كذلكن تا ت سخليمان )
املدرسيةن وهعاق الد   التا ع  دارس التعخليم االبتدامبين  املتع ل الا هاارم اإل ار 

وحتديد األ وار املقتيبخلية لإل ار  املدرسية يف ظع الد   التا عن والتاصع إىل  يرتحال 
 80لتطايف الدورال التدريبية اخلاصة بعع  ن املعخلم واملرديف. مت هطبيرق الدراسرة عخلرا     

ين وهاصخلت إىل ءن هناك عد   تع ل ميعرن ءن   دارس التعخليم االبتدامب او ديف  ا عخلم 
هاارم  دارس التعخليم االبتدامبي إذا  ا طبيت الد   التا ع  نها: ضعا هراافف عاا رع   
األ ن باملبنا املدرسرين ارهفراع كثافرة الفصرا  العا يرةن ضرعا  عففرة املعخلرم واملرديف          

لنظرام باملدرسرة   خبصامب  األففا  ذوي اإلعاتةن ضعا تدر  املعخلم واملديف عخلرا حفرا ا  
املدمةن ضعا هيبع بعض املعخلمني لفعف  الد  ن ضعا هيبع الطالم العرا ي لخلطالرم   

العز  االرتماعي لخلفف  ذوي اإلعاتة  ا ع املدرسرة. و رن الدراسرال    وذوي اإلعاتةن 
 :(ن حيرث هردفت إىل  2014الا هناولت عفض  تع ل الد    راسة عخلي وعاشار )

فرفا  ذوي اإلعاترة العيخليرة اليرابخلني لخلرتعخلم يف املفحخلرة       التعف  عخلا  تع ل     األ
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هطبيق ال ا   الرتباية يف املدارس احلعا ية واملدارس اخلاصةن وترد شرارك يف الدراسرة    
عينة  ن  عخلمي و عخلمال غف  املصا ر. وءشارل النتامب  إىل ءن ءبرفز املترع ل الرا    

ار الطر   ذوي اإلعاترة   هاارم  عخلمري و عخلمرال غرف  املصرا ر هتعخلرق بأوليرا  ء ر       
والتعا ع  عهمن يف حرني كانرت املترع ل هتعخلرق باملصرا ر واملراا  التعخليميرة املفهبطرة         

. ولتحديرد  عاترال   ر  الت  يرذ ذوي اضرطفا       ابال ا   الرتباية هي األتع شياع 
الاترا  عخلرا  ترع ل الرد   يف      :( بدراسة هدفت إىل2010التاحدن تام الازناي )

يم العام لألفرفا  ذوي اضرطفا  التاحرد. وهاصرخلت الدراسرة إىل هصردر        دارس التعخل
املعاترال   ااملعاتال املفهبطة باخلد ال املدرسيةن و رن ةرم املعاترال التعخليميرةن وء رت      

بني ورهال نظف ءففا  الدراسرة   ااالرتماعية. وءظهفل النتامب  ورا  ففوق  الة إحصامبيًّ
بني ورهرال نظرف ءفرفا      اورا  ففوق  الة إحصامبيًّ تات ناع بفنا   الد  ن وعدممل اهبع 

متاتال التالية: ناع العمعن والتصص ن وسناال اخل  ن وعد  الت  يذ خلل االدراسة هبع 
 ذوي اضطفا  التاحد يف بفنا   الد  . 

حتديرد   :( بدراسرة هردفت إىل  2009ولتحديد املتع ل كذلكن تا ت سخليمان )
املدرسيةن وهعاق الد   التا ع  دارس التعخليم االبتدامبين  املتع ل الا هاارم اإل ار 

وحتديد األ وار املقتيبخلية لإل ار  املدرسية يف ظع الد   التا عن والتاصع إىل  يرتحال 
 80لتطايف الدورال التدريبية اخلاصة بعع  ن املعخلم واملرديف. مت هطبيرق الدراسرة عخلرا     

ين وهاصخلت إىل ءن هناك عد   تع ل ميعرن ءن   دارس التعخليم االبتدامب او ديف  ا عخلم 
هاارم  دارس التعخليم االبتدامبي إذا  ا طبيت الد   التا ع  نها: ضعا هراافف عاا رع   
األ ن باملبنا املدرسرين ارهفراع كثافرة الفصرا  العا يرةن ضرعا  عففرة املعخلرم واملرديف          

لنظرام باملدرسرة   خبصامب  األففا  ذوي اإلعاتةن ضعا تدر  املعخلم واملديف عخلرا حفرا ا  
املدمةن ضعا هيبع بعض املعخلمني لفعف  الد  ن ضعا هيبع الطالم العرا ي لخلطالرم   

العز  االرتماعي لخلفف  ذوي اإلعاتة  ا ع املدرسرة. و رن الدراسرال    وذوي اإلعاتةن 
 :(ن حيرث هردفت إىل  2014الا هناولت عفض  تع ل الد    راسة عخلي وعاشار )

فرفا  ذوي اإلعاترة العيخليرة اليرابخلني لخلرتعخلم يف املفحخلرة       التعف  عخلا  تع ل     األ
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 رن آبرا     54االبتدامبية  ن ورهة نظف اآلبا  يف  صف والقرعا ية. وهعانرت العينرة  رن     
الط   ذوي اإلعاتة العيخلية املخلتحيني  دارس الد  . وءشارل النتامب  إىل ورا  ففوق 

العيخليرة يف  صرف يف املترع ل النفقرية      يف اتاه آبا  الط   ذوي اإلعاتة ا الة إحصامبيًّ
واالتتصا ية واجملماع العخلي. بينما كانت تيمرة "ل" يف اتراه آبرا  الطر   ذوي اإلعاترة      

يف  االعيخلية يف القعا ية يف املترع ل األكا مييرة واالرتماعيرةن ومل هعرن  الرة إحصرامبيًّ      
يف  اففوق  الة إحصامبيًّ املتع ل الطبية. كما ءوضحت النتامب  بالنقبة لخلمتاتال ورا 

اتاه األ هالن ويف اتاه اآلبا  ذوي التعخليم ءتع  ن املتاسنن ويف اتاه اآلبا  األتع سرنا   
  ن املتاسن.

( 2006ولخلاتا  عخلا اهلياكرع التنظيميرة واإل اريرة يف املردارس ترام الردوي  )      
  الرتبية اخلاصرة  التعف  عخلا واتع إ ارال املدارس املخلحق بها بفا  :بدراسة هدفت إىل

يف املمخلعرة العفبيرة القرعا يةن يف ضرا  بعررض االتاهرال العامليرة املعاصرف  يف الرتبيررة        
اخلاصة. وءظهفل الدراسة ءن اهليعع التنظيمي احلالي لخلمدارس املخلحق بها بفا   الرتبية 

وعردم   اخلاصة ال يتقم باملفونةن ويفتيد إىل وظامبا إ ارية هتعخلق ب نا   الرتبية اخلاصةن
ا تيار العا خلني يف املدارس املخلحق بها بفا   الرتبيرة اخلاصرة بنرا   عخلرا  عرايت حمرد  ن       
باإلضافة إىل عدم إعدا   ورال هأهيخليرة لخلعرا خلني يف املدرسرة تبرع البرد  بالرد  ن وءن       
املباني املدرسية احلالية لخلمدارس املخلحق بها بفا   الرتبية اخلاصة ال هرت  م  رع ظرفو     

ا  ذوي اإلعاترةن وضرعا فرفب التااصرع والتفاعرع برني األفرفا  ذوي اإلعاترة         األفف
بأتفانهم العا ينين وعدم متايع املردارس املخلحرق بهرا برفا   الرتبيرة اخلاصرة براألرهز         
والاسامبع اخلاصة باألففا  ذوي اإلعاتةن وضعا هااصع املدرسة  ع املفسقال الرتباية 

ضعا      ديفي ووك   املردارس يف التعخلريم العرامن    والتعخليمية املماةخلة يف املنطيةن و
ويف إملا هم بالطفيية املناسبة إلجناح الد  ن وعدم ا تيار العفا ال املناسربة لخلعمرع  رع    
األففا  ذوي اإلعاتةن وعدم هافف املفونة والص حيال املمناحة إل ار  املدرسرةن وكثافرة   

يخلع  ن كفا   هطبيق الد  . و ن الدراسال ءعدا  ط   التعخليم العام باملدرسة العا ية ه
هدفت إىل رصد واترع تفبرة   ر  الت  يرذ      :(2006) ءبا الع   راسةامليدانية كذلكن 

ذوي اإلعاتة العيخلية اليابخلني لخلتعخليم  ع ءتفانهم العا ينين والتعف  عخلا  ااطن الضعا 
 ن ءرع جناح تفبة الد    الا هعاق هنفيذ الت فبةن وحتديد املتطخلبال الا بم هااففها

سرتبيان املارهرة   باملدرسة. واعتمدل الدراسة عخلا املنه  الاصفين واستصد ت ء ا  اإل
إىل املعخلمني واليامبمني بالتدريس يف الفصا  اخلاصة  دارس الد  ن وهاصخلت الدراسرة  
إىل ورا  عد   تع ل هاارم     الفصا  املخلحية  ا ع املدارس العا يرة  نهرا: تخلرة    
الاعي اجملتمعي بالنقبة لألففا  ذوي اإلعاتة بتعع عام واليرابخلني لخلرتعخلم  رنهم بترعع     

يف العاا ر املتصصصرة واملدربرة عخلرا التعا رع  رع       اوكيف  ا ابن والني  الااض  كمًّ
 تع ل األففا  ذوي اإلعاتةن وضرعا اإل عانرال املا يرة والفنيرة املتصصصرة لرد         

 العيخلية اليابخلني لخلتعخلم  ع العا يني. الت  يذ األففا  ذوي اإلعاتة
 ن     استعفاض األ   القابقن ولألةف العبت لعمخلية الد   التا ع لألفرفا   

ن إلدراسة  ترع ل و عاترال الرد  ن حيرث      اذوي اإلعاتةن يتض  ءن هنالك هاره 
مجيع الدراسال القابية  ثت  عاتال و تع ل هطبيق الد   عخلا فسرال خمتخلفرة  رن    

؛ عخلري وعاشرارن   2006ففا  ذوي اإلعاتة: األففا  ذوي اإلعاتة العيخلية )ءبرا العر ن   األ
(ن األفررفا  ذوي اإلعاتررة 2003(ن األفررفا  ذوي صررعابال الررتعخلم )احلديرردين  2014

األفررفا  ذوي اضررطفا  التاحررد )الازنرراين  ن(2011البصررفية )عبيررد وءبررا حقررانةن 
خمتخلفة: ءوليا  األ ار )عخلري وعاشرارن   (. ومت هناو  هذه املتع ل  ن  نظارال 2010
(. و مت هناوهلا 2009؛ سخليمانن 2006(ن املتففني واملعخلمني واملديفين )ءبا الع ن 2014

ملتاتال  تعد  : التصص ن واملفهعن وسناال اخل  ن واجلرنسن ونراع ال نرا       اوفي 
 (. 2008 ؛ وزار  الرتبية والتعخليم العالي بفخلقطنين2011)عبيد وءبا حقانةن 

تد ءشارل الدراسال القابية لخلعديد  ن الظفو  الا بم الافا  وااللترزام بهرا   
لتحييق فعالية الد   لألففا  ذوي اإلعاتةن و رع ذلرك فرإن هخلرك الدراسرال مل هصرا       

ورهال نظف  عخلمي الرتبية اخلاصرة فيمرا يتعخلرق بالتحرديال املصتخلفرة الرا        بتعع كاٍ 
عخلريم لألفرفا  ذوي اإلعاترة ضرمن إطرار الرد   الترا ع        ينطاي عخليها ضمان را   الت

لخلتعخليم. فتتض  ءهمية هذه الدراسة كانها هتنراو   ترع ل وحترديال   ر  الطالبرال      
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ذوي اإلعاتة العيخلية اليابخلني لخلتعخليم  ع ءتفانهم العا ينين والتعف  عخلا  ااطن الضعا 
 ن ءرع جناح تفبة الد    الا هعاق هنفيذ الت فبةن وحتديد املتطخلبال الا بم هااففها

سرتبيان املارهرة   باملدرسة. واعتمدل الدراسة عخلا املنه  الاصفين واستصد ت ء ا  اإل
إىل املعخلمني واليامبمني بالتدريس يف الفصا  اخلاصة  دارس الد  ن وهاصخلت الدراسرة  
إىل ورا  عد   تع ل هاارم     الفصا  املخلحية  ا ع املدارس العا يرة  نهرا: تخلرة    
الاعي اجملتمعي بالنقبة لألففا  ذوي اإلعاتة بتعع عام واليرابخلني لخلرتعخلم  رنهم بترعع     

يف العاا ر املتصصصرة واملدربرة عخلرا التعا رع  رع       اوكيف  ا ابن والني  الااض  كمًّ
 تع ل األففا  ذوي اإلعاتةن وضرعا اإل عانرال املا يرة والفنيرة املتصصصرة لرد         

 العيخلية اليابخلني لخلتعخلم  ع العا يني. الت  يذ األففا  ذوي اإلعاتة
 ن     استعفاض األ   القابقن ولألةف العبت لعمخلية الد   التا ع لألفرفا   

ن إلدراسة  ترع ل و عاترال الرد  ن حيرث      اذوي اإلعاتةن يتض  ءن هنالك هاره 
مجيع الدراسال القابية  ثت  عاتال و تع ل هطبيق الد   عخلا فسرال خمتخلفرة  رن    

؛ عخلري وعاشرارن   2006ففا  ذوي اإلعاتة: األففا  ذوي اإلعاتة العيخلية )ءبرا العر ن   األ
(ن األفررفا  ذوي اإلعاتررة 2003(ن األفررفا  ذوي صررعابال الررتعخلم )احلديرردين  2014

األفررفا  ذوي اضررطفا  التاحررد )الازنرراين  ن(2011البصررفية )عبيررد وءبررا حقررانةن 
خمتخلفة: ءوليا  األ ار )عخلري وعاشرارن   (. ومت هناو  هذه املتع ل  ن  نظارال 2010
(. و مت هناوهلا 2009؛ سخليمانن 2006(ن املتففني واملعخلمني واملديفين )ءبا الع ن 2014

ملتاتال  تعد  : التصص ن واملفهعن وسناال اخل  ن واجلرنسن ونراع ال نرا       اوفي 
 (. 2008 ؛ وزار  الرتبية والتعخليم العالي بفخلقطنين2011)عبيد وءبا حقانةن 

تد ءشارل الدراسال القابية لخلعديد  ن الظفو  الا بم الافا  وااللترزام بهرا   
لتحييق فعالية الد   لألففا  ذوي اإلعاتةن و رع ذلرك فرإن هخلرك الدراسرال مل هصرا       

ورهال نظف  عخلمي الرتبية اخلاصرة فيمرا يتعخلرق بالتحرديال املصتخلفرة الرا        بتعع كاٍ 
عخلريم لألفرفا  ذوي اإلعاترة ضرمن إطرار الرد   الترا ع        ينطاي عخليها ضمان را   الت

لخلتعخليم. فتتض  ءهمية هذه الدراسة كانها هتنراو   ترع ل وحترديال   ر  الطالبرال      
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ذوال اإلعاتة  ن ورهة نظف املعخلمال و ديفال الر ا  ن والرا هترتمع عخلرا خمتخلرا      
  املعخلمرال وفيرا    املتع ل التعخليميةن واالرتماعيةن والبيسةن واإل اريرةن وضرعا إعردا   

ملتات التصص ن وسناال اخل  ن ناع ال نا  . ولخلاتا  عن تف  حملاولة العتا عن 
 عاتال   ر  الطالبرال يف  ردارس التعخلريم العرامن ووضرع  يرتحرال ملاارهرة هرذه          

 املتع لن كانت  تعخلة الدراسة احلالية.

 املنهجية
خلي الذي يقعا إىل هترصي   اعتمدل الدراسة احلالية عخلا املنه  الاصفي التحخلي

وحتديد املتع ل واملعاتال الا هاارم  عخلمال الرتبية اخلاصة يف بفا       الطالبال 
ذوال اإلعاتررة  ررع الطالبررال العا ّيررالن ووصررا احلخلررا  ملاارهررة هررذه املتررع ل   

جلميرع  عاترال برفا     ر  الطالبرال       اوالتحديال. مت استصدام هذا األسخلا  حصف 
ة التعخليميةن والبيسةن واإل اريةن الا ميعن ءن هصفها  عخلمال الرتبية اخلاصرة  ذوال اإلعات

  ن     تفبهم و  ههم العمخلية يف هذا اجملا .

 عينة الدراسة وإجراءاتها

لتحديد  عاترال برفا     ر  الطالبرال ذوال اإلعاترة مت هطبيرق ء ا  الدراسرة        
ستبيان عخلا  عخلمال الرتبية اخلاصة اإل باستصدام األسخلا  املباشف الارتة واليخلم بتازيع

يف مجيع بفا   الد   لخلطالبال ذوال اإلعاتة يف حمافظة اجملمعة جلميع املفاحع الدراسرية  
  عخلمة. 52لد   الطالبال ذوال اإلعاتة   ماع  ابفنام  19والبال  عد ها 

لبرال  مشخلت عينة الدراسة عخلا  عخلمال الرتبية اخلاصة يف مجيع بفا     ر  الطا 
ذوال اإلعاتة يف املدارس العا ية يف حمافظة اجملمعرةن مت ا تيرار حمافظرة اجملمعرة وررنس      

ن استطخلعت هذه الدراسة ورهة نظرف  عخلمرال الرتبيرة    ااإلناث لث ةة ءسبا  رمبيقة: ءول 
اخلاصة جلميع بفا       الطالبال ذوال اإلعاتة باض النظرف عرن نراع اإلعاترة؛ ألن     

ن مجيرع برفا     ر     الا ُا تت  نراطق ء رفى. ةاني ر    اردًّ ايعان كبت عد  هذه ال ا   س
الطالبال ذوال اإلعاتة يف املمخلعة العفبية القعا ية هتبع لازار  التعخليمن ف ميعها ينته  

نفس القياسال ويتخليا نفس اخلد الن فما ينطبق عخلا بفا       حمافظة اجملمعة ينطبق 
بقربم   اهطبيق هذا االستبيان يف حمافظة اجملمعة كان  نطييًّن اء ت وعخلا غته  ن املناطق. 

هاارد الباحث فيهان حيث ففصة احلصا  عخلا ءك  عد   ن االسرت ابالن وذلرك  رن    
     تابعة است ابة املتاركالن والتأكيد عخلا املتاركة  ن     هااصع ز ي ل تقم 

عخلمال لخلحصا  عخلا ءك  تدر  ن الرتبية اخلاصة وطالبال التدريم امليدانين وهذكت امل
 املتاركة.

ستبيان بعد احلصرا  عخلرا القرماح األ  تري  رن را عرة اجملمعرة.        مت هازيع اإل
ستبانال عخلا مجيع بفا     ر  الطالبرال ذوال اإلعاترة يف حمافظرة اجملمعرةن      ُنتفل اإل

اركال وهضمن هعفيا خمتصف عن الدراسةن واملد  املتاتعة إلكمالم. ولضمان زيرا   املتر  
مت إرسا  رسامبع هذكتية ملديفال و تففال بفا       الطالبال ذوال اإلعاتة  ف  كع 

بعرد ة ةرة ءسرابيع  رن      مت إرسا  آ ف رسالة هذكتية هلرن   اءسباع ملد  ءسباعنين وء ت 
مت اسرتبعا    نوسرتمار  إ 35ستبيان. بخل  عد  املتراركال الرا مت مجعهرا    هاريخ است م اإل

ستبيان  رع عردم هيرديم ءي بيانرال يف     اإلرابة عن ءتع  ن ربع فيفال اإلبعضها بقبم 
  تاركة. 30املعخلا ال العا ةن حيث بخل  العد  النهامبي 

 أداة الدراسة

سررتبيان الدراسررة جلمررع البيانررال حررا  املتررع ل إألغررفاض الدراسررة مت بنررا  
رس الررد   والعاامبررق والتحررديال الررا هاارررم   رر  الطالبررال ذوال اإلعاتررة يف  رردا

التعخليمين ووضع  يرتحال وحخلا  ملاارهة هذه املتع ل واملعاتال  رن ورهرة نظرف    
 املعخلمالن وتد مت اهباع اخلطاال اآلهية:

: مت االط ع عخلا األ   القابق املرفهبن  اضراع الدراسرة احلاليرةن إذ مترت      ءوال 
سرخليمان   ن2015 فارعة عد   رن الدراسرال ذال الصرخلة )عخلرا سربيع املثرا  اهلرابن        

املعمرفي  وكراظمن احلرارةي    ن2014عخلري وعاشرار    ن2011عبيد وءبا حقانة  ن2009
ستبيان لخلتعف  عخلا واتع  تع ل الد   إ(ن و ن ةم مت بنا  وهصميم 2006وياسان 
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نفس القياسال ويتخليا نفس اخلد الن فما ينطبق عخلا بفا       حمافظة اجملمعة ينطبق 
بقربم   اهطبيق هذا االستبيان يف حمافظة اجملمعة كان  نطييًّن اء ت وعخلا غته  ن املناطق. 

هاارد الباحث فيهان حيث ففصة احلصا  عخلا ءك  عد   ن االسرت ابالن وذلرك  رن    
     تابعة است ابة املتاركالن والتأكيد عخلا املتاركة  ن     هااصع ز ي ل تقم 

عخلمال لخلحصا  عخلا ءك  تدر  ن الرتبية اخلاصة وطالبال التدريم امليدانين وهذكت امل
 املتاركة.

ستبيان بعد احلصرا  عخلرا القرماح األ  تري  رن را عرة اجملمعرة.        مت هازيع اإل
ستبانال عخلا مجيع بفا     ر  الطالبرال ذوال اإلعاترة يف حمافظرة اجملمعرةن      ُنتفل اإل

اركال وهضمن هعفيا خمتصف عن الدراسةن واملد  املتاتعة إلكمالم. ولضمان زيرا   املتر  
مت إرسا  رسامبع هذكتية ملديفال و تففال بفا       الطالبال ذوال اإلعاتة  ف  كع 

بعرد ة ةرة ءسرابيع  رن      مت إرسا  آ ف رسالة هذكتية هلرن   اءسباع ملد  ءسباعنين وء ت 
مت اسرتبعا    نوسرتمار  إ 35ستبيان. بخل  عد  املتراركال الرا مت مجعهرا    هاريخ است م اإل

ستبيان  رع عردم هيرديم ءي بيانرال يف     اإلرابة عن ءتع  ن ربع فيفال اإلبعضها بقبم 
  تاركة. 30املعخلا ال العا ةن حيث بخل  العد  النهامبي 

 أداة الدراسة

سررتبيان الدراسررة جلمررع البيانررال حررا  املتررع ل إألغررفاض الدراسررة مت بنررا  
رس الررد   والعاامبررق والتحررديال الررا هاارررم   رر  الطالبررال ذوال اإلعاتررة يف  رردا

التعخليمين ووضع  يرتحال وحخلا  ملاارهة هذه املتع ل واملعاتال  رن ورهرة نظرف    
 املعخلمالن وتد مت اهباع اخلطاال اآلهية:

: مت االط ع عخلا األ   القابق املرفهبن  اضراع الدراسرة احلاليرةن إذ مترت      ءوال 
سرخليمان   ن2015 فارعة عد   رن الدراسرال ذال الصرخلة )عخلرا سربيع املثرا  اهلرابن        

املعمرفي  وكراظمن احلرارةي    ن2014عخلري وعاشرار    ن2011عبيد وءبا حقانة  ن2009
ستبيان لخلتعف  عخلا واتع  تع ل الد   إ(ن و ن ةم مت بنا  وهصميم 2006وياسان 
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والفؤية املقتيبخلية لخلتاخلم عخليهان حمع الدراسةن فاليقم األو  يتضمن  عخلا ال شصصية 
ال اخل  ن وناع ال نا  . واليقرم الثراني يتضرمن    عن املعخلمال  ثع التصص ن وسنا

هيييم املعخلمال لخلمتع ل والعاامبق الا هااررم عمخليرة   ر  الطالبرال ذوال اإلعاترة      
فيف  هتناو  خمتخلا املعاتال التعخليمية )عخلا سبيع املثا ن ضعا هافف الاسامبع  31بااتع 

 صرا ر هعخلرم باملعتبرة(ن    التعخليمية املناسربة لظرفو  اإلعاترال املصتخلفرةن ضرعا هرافف       
واالرتماعية واألسفية )عخلا سبيع املثا ن عدم هيبع الطالبال العا يال ليفيناههن ذوال 
اإلعاتةن ورا  عز  ارتماعي لخلتخلميذال ذوال اإلعاتة  ا رع املدرسرة العا يرةن عردم     
هيبع ءوليا  ء ار الطالبال العا يال     الطالبرال ذوال اإلعاترة  رع بنراههمن يفضرع      

وليا  ء ار الطالبال ذوال اإلعاتة  دارس الرتبية اخلاصة املقتيخلة(ن والبيسية )عخلا سبيع ء
املثا ن البيسة املدرسية بتعخلها احلالي ال هناسم هطبيق الد  ن زيا   عد  الطالبال ذوال 
اإلعاتة يف  دارس الد  (ن واإل ارية )عخلا سبيع املثا ن عدم وضاح اهلد   ن الرد    

املدرسيةن عدم اهتمام اإل ار  املدرسية بالدعم الفين ملعخلمال الرتبية اخلاصةن  لدى اإل ار 
ضعا املتابعة ل ا   الد    ن تبع اإل ار  املدرسية(. وضعا هأهيع املعخلمرال )عخلرا   
سبيع املثا ن تخلة      عخلمال الرتبية اخلاصة بالد  ن هدريم املعخلمال ءةنا  اخلد ة غت 

سية )عخلا سبيع املثا ن عدم  ناسربة املنراه  احلاليرة لربعض فسرال      كا ( واملناه  الدرا
الد  (. واليقم األ ت يتضرمن رؤيرة املعخلمرال لخلميرتحرال واحلخلرا  ملاارهرة هرذه        

فيف   ازعة عخلا ءربعة ءبعا  رمبيقة: ُبعد البيسة املدرسرية   44املتع ل واملعاتال بااتع 
سريا  لتناسرم   ر  ذوال اإلعاترةن ههيسرة      )عخلا سبيع املثا ن هعديع البيسرة املدرسرة هند  

الفصا  واملياعد الدراسرية(ن ُبعرد اإل ار  املدرسرية )عخلرا سربيع املثرا ن عيرد  ورال        
هدريبية لففع كفا   الففيق اإل ارين هعديع بعض اتاهال املديفال القخلبية حنا اإلعاتة(ن 

يع التعراون برني  عخلمرال    ُبعد إعدا  املعخلمال واملناه  الدراسية )عخلا سبيع املثا ن هفع
الرتبية اخلاصة و عخلمال الصا العام لبحث  تع ل الد  ن هطرايف املنراه  لتناسرم    
اإلعاتال املصتخلفة(ن ُبعد اجملتمع واألسف )عخلا سبيع املثا ن هفعيع  تاركة الطالبال  رن  
ذوال اإلعاتة يف األنتطة الصفية وال صفيةن هاعيرة اجملتمرع بأهميرة وءهردا  وفخلقرفة      

الد  ن هفعيع التااصع  ع ءوليا  األ ار و تاركتهم يف اصاذ اليفار(. فبذلك مت التاصع 
ستبيان بصارهم فيف  شعخلت اإل 75ستبيان بأتقا م الث ةة واملعان  ن إىل إعدا  كا ع اإل

 األولية.
ستبيان بصارهم األولية عخلا عد  مثانية حمعمني  ن ذوي اخل   : مت عفض اإلاةاني 
اب يف  يدان الرتبية اخلاصة والعخلام الرتبايةن وتد هباينت آرا  احملعمني  ا بني واال تص

 هأييد جلميع الفيفال ءو هعديخلها.

ستبيان بصارهم ع احملعمنين وءصب  اإلَببها  ن ِت ا: مت إرفا  التعدي ل املاصاةالث 
فيف ن  31ل الد    ن ة ةة ءتقام بااتع بيانال ءوليةن هيييم واتع  تع  االنهامبية  عان 

فيف ن وييابع هذه العناصف سخلم هيديفي  44رؤية املعخلمال لخلتاخلم عخلا  عاتال الد   
 عان  ن مخس  ررالن مت إعطا   ررة لعع است ابةن حيرث مت حتايرع سرخلم اإلرابرة     
الخلفظي اخلماسي إىل سخلم رتمين وذلك بإعطا  اإلرابرة  اافرق بترد  مخرس  رررالن      

افق إىل حد  ا ة ث  ررالن غت  اافق  رررتنين غرت  اافرق     اافق ءربع  ررالن  ا
بتد   ررة واحد . و ن ةم مت استصفا   ررة كخلية لعع  عخلمة  ن     مجع  رررال  

ستبيان اخلاب  تع ل الد  ن وهعذا فإن ءعخلرا  رررة   مجيع فيفال اليقم الثاني لإل
ل الرد   بصرارهم    ررة وهععس  قتاى هيييم  ترع   155ستبيان هي ممعنة عخلا اإل

 ررةن وهععس  قتاى هيييم  تع ل الد   بصرارهم   31اليصاىن وء نا  ررة هي 
الدنيا. ومت استصفا   ررة كخلية لعع  عخلمة  ن     مجع  ررال مجيع فيرفال اليقرم   
الثالث ل ستبيان اخلاب بفؤيرة املعخلمرال امليرتحرة ملارهرة  ترع ل برفا   الرد  ن        

 رررة وهععرس ءعخلرا  قرتاى      220عنة عخلا االستبيان هري  وهعذا فإن ءعخلا  ررة مم
 ررةن وهععس ء نا  44لخلحخلا  امليرتحة حلع  تع ل بفا   الد  ن وءتع  ررة هي 

  قتاى لخلحخلا  امليرتحة حلع  تع ل الد  .
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الد  ن هفعيع التااصع  ع ءوليا  األ ار و تاركتهم يف اصاذ اليفار(. فبذلك مت التاصع 
ستبيان بصارهم فيف  شعخلت اإل 75ستبيان بأتقا م الث ةة واملعان  ن إىل إعدا  كا ع اإل

 األولية.
ستبيان بصارهم األولية عخلا عد  مثانية حمعمني  ن ذوي اخل   : مت عفض اإلاةاني 
اب يف  يدان الرتبية اخلاصة والعخلام الرتبايةن وتد هباينت آرا  احملعمني  ا بني واال تص

 هأييد جلميع الفيفال ءو هعديخلها.

ستبيان بصارهم ع احملعمنين وءصب  اإلَببها  ن ِت ا: مت إرفا  التعدي ل املاصاةالث 
فيف ن  31ل الد    ن ة ةة ءتقام بااتع بيانال ءوليةن هيييم واتع  تع  االنهامبية  عان 

فيف ن وييابع هذه العناصف سخلم هيديفي  44رؤية املعخلمال لخلتاخلم عخلا  عاتال الد   
 عان  ن مخس  ررالن مت إعطا   ررة لعع است ابةن حيرث مت حتايرع سرخلم اإلرابرة     
الخلفظي اخلماسي إىل سخلم رتمين وذلك بإعطا  اإلرابرة  اافرق بترد  مخرس  رررالن      

افق إىل حد  ا ة ث  ررالن غت  اافق  رررتنين غرت  اافرق     اافق ءربع  ررالن  ا
بتد   ررة واحد . و ن ةم مت استصفا   ررة كخلية لعع  عخلمة  ن     مجع  رررال  

ستبيان اخلاب  تع ل الد  ن وهعذا فإن ءعخلرا  رررة   مجيع فيفال اليقم الثاني لإل
ل الرد   بصرارهم    ررة وهععس  قتاى هيييم  ترع   155ستبيان هي ممعنة عخلا اإل

 ررةن وهععس  قتاى هيييم  تع ل الد   بصرارهم   31اليصاىن وء نا  ررة هي 
الدنيا. ومت استصفا   ررة كخلية لعع  عخلمة  ن     مجع  ررال مجيع فيرفال اليقرم   
الثالث ل ستبيان اخلاب بفؤيرة املعخلمرال امليرتحرة ملارهرة  ترع ل برفا   الرد  ن        

 رررة وهععرس ءعخلرا  قرتاى      220عنة عخلا االستبيان هري  وهعذا فإن ءعخلا  ررة مم
 ررةن وهععس ء نا  44لخلحخلا  امليرتحة حلع  تع ل بفا   الد  ن وءتع  ررة هي 

  قتاى لخلحخلا  امليرتحة حلع  تع ل الد  .
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 صدق وثبات أداة الدراسة

ستبيان الذي مت  بنراؤه وهطرايفه عرن طفيرق عفضرم عخلرا       مت  التحيق  ن صدق اإل
ف   ن احملعمني واملصتصني  ن ءسراهذ  الرتبيرة اخلاصرةن والرتبيرةن واملنراه  وطرفق       عت

ستبيانن و دى انتمامبها لألبعا  التدريس ل ستفا    ن  يرتحاههم حا   ناسبة فيفال اإل
سرتبيان بصرارهم   يف سبيع الاصرا  لإل  االا مت حتديدهان وإضافة وحذ   ا يفونم  ناسب 

بعض امل حظال الا مت األ ذ بهرا لزيرا    ترة االسرتبيان يف      النهامبيةن وتد ءسففل عن
تياس ءهدا  الدراسة. ولخلتأكد  ن ةبال ء ا  الدراسرة مت اسرتصفا   الالل ةبرال ء ا     

ءلفران وترد بخلر   عا رع     -الدراسة بطفيية االهقاق الدا خلين  ن      عا لرة كفونبرا   
   عخليم.( وها  عا ع عا  يعا0.91ستبيان )الثبال العخلي لإل

 حتليل البيانات

بعد االنتها   ن مجع االسرت ابالن مت هصرديف البيانرال إىل ال نرا   اإلحصرامبي      
لتحخليخلها. مت استصدام طفق إحصامبية  تناعة لتحخليع البيانرال   SPSSلخلعخلام االرتماعية 

مت اسررتصدام حتخليررع املعخلا ررال الاصررفية  ثررع:  ا:واإلرابررة عررن ءسررسخلة الدراسررةن ءول رر
ل احلقابيةن واالحنفافال املعياريةن والتعفارالن ملعففة هييريم  عخلمرال الرتبيرة    املتاسطا

لتحخليع التبراين   :ا حلع هذه التحديال. ةاني  اخلاصة ملتع ل و عاتال الد  ن ورؤيتهن 
الظاهفي يف املتاسطال احلقابية واالحنفافال املعيارية يف  عاتال بفا       الطالبرال  

ا ررت    ررتاتال الدراسررة: التصصرر ن وسررناال اخلرر  ن مت ذوال اإلعاتررة بقرربم 
لبيران الفرفوق    ا:سرتبيان. ةالث ر  استصدام حتخليع التباين األحا ي عخلا اليقم الثاني  ن اإل

اإلحصامبية بني املتاسطال احلقرابية يف  عاترال برفا     ر  الطالبرال ذوال اإلعاترة       
 صدام ا تبار "ل".بقبم ا ت    تاتال الدراسة: ناع ال نا  ن مت است

 النتائج

هتحيق الدراسة احلالية  ن واتع املتع ل والتحديال الرا هااررم برفا     ر      
الطالبال ذوال اإلعاتةن وهتعف  عخلا الفؤية واحلخلا  امليرتحة هلذه العاامبق  رن ورهرة   

 رة  لخلرتهيم التالي: )ء( البيانرال العا  انظف  عخلمال الرتبية اخلاصة. مت عفض النتامب  وفي 
) ( واترع   .) ( واتع املعاتال الا هاارم     الطالبال ذوال اإلعاترة  .لخلمتاركال

) ( الفؤية  .املعاتال الا هاارم     الطالبال ذوال اإلعاتة يف ضا  عد   ن املتاتال
 امليرتحة ملاارهة املعاتال.

   البيانات العامة للمشاركات

( 18)ن =  %60سرتبيانن  اإل َنخل ر  ن مماع  عخلمال الرتبية اخلاصرة ال مبري ءكم  
)ن  %27حاص ل عخلا  فهع هفبية  اصة يف صص  اإلعاتة العيخليةن بينما  ا ييار  

هاحد.   تصصصال( 4)ن =  %13(  تصصصال صعابال هعخلمن يف حني  ا ييار  8= 
ءتع  ن مخرس سرناال  ر   هدريقريةن      ( لديهن 11 ن املتاركال )ن =  %37حاالي 

برني   ( لرديهن  7)ن =  %23سنة     هدريقيةن و 15-11بني  ( لديهن 8= )ن  %27و
سنة      16ءكثف  ن  ( لديهن 4)ن =  %13 اسناال     هدريقيةن وء ت  10-6 ن 

هدريقية  ع التخلميذال ذوال اإلعاتة. ة ث وهقعان باملسة  ن  عخلمال الرتبية اخلاصرة  
يف فصرا  الرد   املخلحيرة باملردارس العا يرةن       َن( يعمخل 28املتاركال يف الدراسة )ن = 

يف برفا     ر  كخلري يف  ردارس التعخلريم العرام.        َن( يعمخل ر 2 نهن )ن =  %7وحاالي 
  .1هفاصيع البيانال العا ة لخلمتاركني  بني يف اجلدو  

 

 1ردو  
  تاتال الدراسةحقم  التعفارال والنقم املساية

 النقبة التعفار الفسال املتات
 60 18 إعاتة عيخلية  التصص
 26.7 8 صعابال هعخلم 
 13.3 4 هاحد 
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 النتائج

هتحيق الدراسة احلالية  ن واتع املتع ل والتحديال الرا هااررم برفا     ر      
الطالبال ذوال اإلعاتةن وهتعف  عخلا الفؤية واحلخلا  امليرتحة هلذه العاامبق  رن ورهرة   

 رة  لخلرتهيم التالي: )ء( البيانرال العا  انظف  عخلمال الرتبية اخلاصة. مت عفض النتامب  وفي 
) ( واترع   .) ( واتع املعاتال الا هاارم     الطالبال ذوال اإلعاترة  .لخلمتاركال

) ( الفؤية  .املعاتال الا هاارم     الطالبال ذوال اإلعاتة يف ضا  عد   ن املتاتال
 امليرتحة ملاارهة املعاتال.

   البيانات العامة للمشاركات

( 18)ن =  %60سرتبيانن  اإل َنخل ر  ن مماع  عخلمال الرتبية اخلاصرة ال مبري ءكم  
)ن  %27حاص ل عخلا  فهع هفبية  اصة يف صص  اإلعاتة العيخليةن بينما  ا ييار  

هاحد.   تصصصال( 4)ن =  %13(  تصصصال صعابال هعخلمن يف حني  ا ييار  8= 
ءتع  ن مخرس سرناال  ر   هدريقريةن      ( لديهن 11 ن املتاركال )ن =  %37حاالي 

برني   ( لرديهن  7)ن =  %23سنة     هدريقيةن و 15-11بني  ( لديهن 8= )ن  %27و
سنة      16ءكثف  ن  ( لديهن 4)ن =  %13 اسناال     هدريقيةن وء ت  10-6 ن 

هدريقية  ع التخلميذال ذوال اإلعاتة. ة ث وهقعان باملسة  ن  عخلمال الرتبية اخلاصرة  
يف فصرا  الرد   املخلحيرة باملردارس العا يرةن       َن( يعمخل 28املتاركال يف الدراسة )ن = 

يف برفا     ر  كخلري يف  ردارس التعخلريم العرام.        َن( يعمخل ر 2 نهن )ن =  %7وحاالي 
  .1هفاصيع البيانال العا ة لخلمتاركني  بني يف اجلدو  

 

 1ردو  
  تاتال الدراسةحقم  التعفارال والنقم املساية

 النقبة التعفار الفسال املتات
 60 18 إعاتة عيخلية  التصص
 26.7 8 صعابال هعخلم 
 13.3 4 هاحد 
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 النقبة التعفار الفسال املتات

 سناال اخل  
 36.7 11 سناال 5ءتع  ن 

 23.3 7 سناال 10 -6 ن 
 26.7 8 سناال 15 -11 ن 

 13.3 4 سنة 16ءكثف  ن  
 93.3 28 فصا   خلحية  عان العمع

 6.7 2     كخلي 

 اإلعاتةواتع املعاتال الا هاارم     الطالبال ذوال 

متت اإلرابة عن القفا  األو  " را املعاترال الرا هااررم   ر  الطالبرال ذوال       
اإلعاتة  ن ورهة نظف  عخلمال الرتيبة اخلاصة  دارس الرد    حافظرة اجملمعرة؟" جبمرع     
البيانال حا  هيييم  عخلمال الرتبية اخلاصة لخلمتع ل واملعاترال الرا هااررم برفا       

لعناصف اليقم الثاني  ن استبيان الدراسةن حيرث مت   ااتة وفي     التخلميذال ذوال اإلع
إىل ءن هيييم  ااستصفا  املتاسطال احلقابية واالحنفافال املعيارية. وءشارل البيانال إمجال 

 عخلمال الرتيبة اخلاصة لااتع املتع ل الا هاارم بفا       التخلميذال ذوال اإلعاتة 
(. اشررتمع 1.01ن ع= 2.96ه العاامبررق )س= ييررع يف  اافررق إىل حررد  ررا بارررا  هررذ

لر ا   الرد   عخلرا خمتخلرا اجملراالل. وملعففرة  ردى هييريم          ا عات  31االستبيان عخلا 
. ا رن األعخلرا إىل األ نرا هيييم ر     ا عخلمال الرتبية اخلاصة هلذه العناصفن مت هفهيبهرا مجيع ر  

    التخلميذال  حيث ءظهفل النتامب  ورا  بعض العاامبق واملتع ل الا هاارم بفا  
ذوال اإلعاتة  ن ورهة نظف  عخلمال الرتبية اخلاصة  تاسطال هيع بني  اافرق باررا    

ن 2.13( غت  اافق بارا  هذه العاامبرق )س=  1.23ن ع= 3.73هذه العاامبق )س= 
(.  ن بني العاامبرق واملترع لن العناصرف "ضرعا هرافف الاسرامبع التعخليميرة        0.63ع= 

املصتخلفة؛ التتفيعال والياانني حتتا  إىل هعديع لتتناسرم  رع   املناسبة لظفو  اإلعاتال 
ضعا اخلد ال املقاند  امليد ة يف  دارس الرد  " حصرخلاا عخلرا ءعخلرا      نهطبيق الد  

هيييم  ن ِتَبع  عخلمال الرتيبة اخلاصة كمعاق لر ا     ر  التخلميرذال ذوال اإلعاترة     
ن عخلرررا 0.96ن ع= 3.67؛ س= 1.06ن ع= 3.67؛ س= 1.23ن ع= 3.73)س= 

التاالي(. واحتع العنصف "صعابة ضبن سخلاك بعض الطالبال ذوال اإلعاتة" رابع التيييم 

(ن والعنصف "عدم  ناسبة املناه  احلاليرة لربعض فسرال الرد  "     1.17ن ع= 3.53)س= 
وكان العنصف "ضعا بفا   التردريم امليد رة    ن(1.17ن ع= 3.5 ا س التيييم )س= 
صف "ضعا هاافف ء صامبية نفقية وارتماعيرة  دربرة لخلتعا رع  رع     لإل ار  املدرسية" والعن

حيرث احرت     ا تع ل الطالبال ذوال اإلعاتة"  ن املتع ل والعاامبق األعخلرا هيييم ر  
 (.1.24ن ع= 3.2؛ س= 1.01ن ع= 3.47)س= املفكز القا س والقابع عخلا التاالي 

بررفا     رر   كمررا ءظهررفل النتررامب  ءن ءتررع املتررع ل واملعاتررال الررا هاارررم
 ن ِتَبع  عخلمال الرتبية اخلاصة كان العنصرف "تخلرة  ر       االتخلميذال ذوال اإلعاتة هيييم 

والرث ةني )س=   ة عخلمال الرتبية اخلاصة بالد  " حيث احتع هذا العنصف املفهبرة احلا ير  
 ا(. كما ءظهفل البيانال ءن  ن املتع ل واملعاترال األترع هيييم ر   0.63ن ع= 2.13

ءوليا  ء ار الطالبال  ن ذوال اإلعاتة يفضخلان  دارس الرتبية اخلاصة املقتيخلة" العنصف "
حيرث   نوالعنصف "اتاهال  عخلمال الرتبية اخلاصة القخلبية هعاق الن اح يف هطبيق الد  "

؛ 1.18ن ع= 2.37احت  املفهبتني التاسع والعتفين والتاسرع والعترفين  عرفر )س=    
لعافرة التفاصريع حرا  هييريم  عخلمرال       2اجلدو  (. انظف إىل 0.89ن ع= 2.37س= 

الرتبية اخلاصة لااتع املتع ل واملعاترال الرا هااررم برفا     ر  التخلميرذال ذوال       
 اإلعاتة.

 2ردو  
 املتاسطال احلقابية واالحنفافال املعيارية والفهم ملتع ل و عاتال     التخلميذال ذوال اإلعاتة

املتاسن  الرتهيم العناصف
 احلقابي

االحنفا  
 املعياري

 1.23 3.733 1 املصتخلفة التعخليمية املناسبة لظفو  اإلعاتالضعا هافف الاسامبع 
 1.06 3.666 2 الد   حتتا  إىل هعديع لتتناسم  ع هطبيقالتتفيعال والياانني 

 0.96 3.666 3 ضعا اخلد ال املقاند  امليد ة يف  دارس الد  
 1.17 3.533 4 اإلعاتة صعابة ضبن سخلاك بعض الطالبال ذوال

 1.17 3.5 5 عدم  ناسبة املناه  احلالية لبعض فسال الد  
 1.01 3.466 6 ضعا بفا   التدريم امليد ة لإل ار  املدرسية

ضعا هاافف ء صامبية نفقية وارتماعية  دربة لخلتعا ع  ع  تع ل الطالبال 
 1.24 3.2 7 ذوال اإلعاتة
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(ن والعنصف "عدم  ناسبة املناه  احلاليرة لربعض فسرال الرد  "     1.17ن ع= 3.53)س= 
وكان العنصف "ضعا بفا   التردريم امليد رة    ن(1.17ن ع= 3.5 ا س التيييم )س= 
صف "ضعا هاافف ء صامبية نفقية وارتماعيرة  دربرة لخلتعا رع  رع     لإل ار  املدرسية" والعن

حيرث احرت     ا تع ل الطالبال ذوال اإلعاتة"  ن املتع ل والعاامبق األعخلرا هيييم ر  
 (.1.24ن ع= 3.2؛ س= 1.01ن ع= 3.47)س= املفكز القا س والقابع عخلا التاالي 

بررفا     رر   كمررا ءظهررفل النتررامب  ءن ءتررع املتررع ل واملعاتررال الررا هاارررم
 ن ِتَبع  عخلمال الرتبية اخلاصة كان العنصرف "تخلرة  ر       االتخلميذال ذوال اإلعاتة هيييم 

والرث ةني )س=   ة عخلمال الرتبية اخلاصة بالد  " حيث احتع هذا العنصف املفهبرة احلا ير  
 ا(. كما ءظهفل البيانال ءن  ن املتع ل واملعاترال األترع هيييم ر   0.63ن ع= 2.13

ءوليا  ء ار الطالبال  ن ذوال اإلعاتة يفضخلان  دارس الرتبية اخلاصة املقتيخلة" العنصف "
حيرث   نوالعنصف "اتاهال  عخلمال الرتبية اخلاصة القخلبية هعاق الن اح يف هطبيق الد  "

؛ 1.18ن ع= 2.37احت  املفهبتني التاسع والعتفين والتاسرع والعترفين  عرفر )س=    
لعافرة التفاصريع حرا  هييريم  عخلمرال       2اجلدو  (. انظف إىل 0.89ن ع= 2.37س= 

الرتبية اخلاصة لااتع املتع ل واملعاترال الرا هااررم برفا     ر  التخلميرذال ذوال       
 اإلعاتة.

 2ردو  
 املتاسطال احلقابية واالحنفافال املعيارية والفهم ملتع ل و عاتال     التخلميذال ذوال اإلعاتة

املتاسن  الرتهيم العناصف
 احلقابي

االحنفا  
 املعياري

 1.23 3.733 1 املصتخلفة التعخليمية املناسبة لظفو  اإلعاتالضعا هافف الاسامبع 
 1.06 3.666 2 الد   حتتا  إىل هعديع لتتناسم  ع هطبيقالتتفيعال والياانني 

 0.96 3.666 3 ضعا اخلد ال املقاند  امليد ة يف  دارس الد  
 1.17 3.533 4 اإلعاتة صعابة ضبن سخلاك بعض الطالبال ذوال

 1.17 3.5 5 عدم  ناسبة املناه  احلالية لبعض فسال الد  
 1.01 3.466 6 ضعا بفا   التدريم امليد ة لإل ار  املدرسية

ضعا هاافف ء صامبية نفقية وارتماعية  دربة لخلتعا ع  ع  تع ل الطالبال 
 1.24 3.2 7 ذوال اإلعاتة
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املتاسن  الرتهيم العناصف
 احلقابي

االحنفا  
 املعياري

 1.15 3.166 8 ال هناسم هطبيق الد   البيسة املدرسية بتعخلها احلالي
ق هطبيق االففوق الفف ية بني الطالبة العا ية وز يخلتها  ن ذوال اإلعاتة هع

 0.95 3.166 9 الد  

 1.01 3.066 10 ضعا املتابعة ل ا   الد    ن تبع اإل ار  املدرسية
 1 3.033 11 .هدريم املعخلمال ءةنا  اخلد ة غت كاٍ 

 0.96 3.033 12 .ل ا   الد   غت كاٍ  هأهيع املديفال
 1.17 3 13 ضعا هاافف  صا ر هعخلم باملعتبة

 1.03 2.966 14 عدم هيبع الطالبة العا ية ليفيناهها  ن ذوال اإلعاتة
هيخليد بعض الطالبال العا يال لخلقخلاكيال غت املفغابة الصا ر   ن 

 1.03 2.966 15 ز ي ههن ذوال اإلعاتة

 0.96 2.966 16 هطبييم بفاامبد الد   وءهدافم وءساليمإل ار  املدرسية عدم إملام ا
 0.94 2.933 17 الد   يزيد املتع ل عخلا اإل ار  املدرسية

 1.14 2.933 18 اخلاصة بالدعم الفين ملعخلمال الرتبيةعدم اهتمام اإل ار  املدرسية 
شفا  عخلا بفا   ضعا التنقيق بني اإل ار  املدرسية وإ ار  التعخليم يف اإل

 1.01 2.933 19 الد  

 0.95 2.833 20 اإلعاتة الحتيارال الطالبال  ن ذوالعدم  عففة  ديف  املدرسة 
عدم هيبع ءوليا  ء ار الطالبال العا يال     الطالبال ذوال اإلعاتة  ع 

 0.96 2.8 21 بناههم

 0.88 2.7 22 يةالعا  ذوال اإلعاتة  ا ع املدرسة لخلتخلميذال ارتماعيهناك عز  
 0.99 2.7 23 عدم وضاح اهلد   ن الد   لدى اإل ار  املدرسية
 1.06 2.666 24 زيا   عد  الطالبال  ا ع الفصع الدراسي الااحد
 1.03 2.666 25 زيا   عد  الطالبال ذوال اإلعاتة يف  دارس الد  

 1 2.666 26 اإلعاتة املديف  و ع ولي ء ف الطالبة ذال ع  هااصع املعخلمةضعا 
 1.01 2.5 27 الد   يف ي إىل زيا   األعبا  عخلا املعخلمال

 0.77 2.433 28 هناك هدا ع يف الص حيال بني اإل ار  املدرسية واملتف  الرتباي الفين
 1.19 2.366 29 اتاهال  عخلمال الرتبية اخلاصة القخلبية هعيق الن اح يف هطبيق الد  

ال اإلعاتة يفضخلان  دارس الرتبية اخلاصة ءوليا  ء ار الطالبال  ن ذو
 0.89 2.366 29 املقتيخلة 

 0.63 2.133 31 تخلة      عخلمال الرتبية اخلاصة بالد  
 1.01 2.96  اجملماع

 

 واتع املعاتال الا هاارم     الطالبال ذوال اإلعاتة يف ضا  عد   ن املتاتال
عنرد   افوق ذال  اللرة إحصرامبيًّ  لإلرابة عن هقاؤ  الدراسة الثراني "هرع هنراك فر    

لعد   رن املرتاتال؟" مت    ا( يف املعاتال الا هاارم بفا   الد   وفي α=0.05 قتاى )
استصفا  املتاسطال احلقابية واالحنفافال املعيارية لخلمعاتال الا هااررم برفا     ر     
 الطالبال ذوال اإلعاتة حقم  تاتال صص  املعخلمالن وسرناال  ر   املعخلمرالن   

 وناع بفنا   الد  ن وفيا  لآلهي:
. ولبيران  اللرة الفرفوق    صص  املعخلمرالن وسرناال اخلر  ن ونراع ال نرا       

اإلحصامبية بني املتاسطال احلقابية مت استصدام حتخليع التباين األحا ين وءظهفل النتامب  
( α  =0.05عدم ورا  ففوق ذال  اللة إحصامبية عنرد )  -3كما ها  بني يف ردو  -

عخلا  عاتال بفا        α =0.2ن 1.66( = 3ن26)  تات صص  املعخلمال  ألةف 
عدم ورا  ففوق ذال  اللة إحصامبية عنرد   4الطالبال ذوال اإلعاتة. كما يبني ردو  

(α  =0.05(  ألةف  تات سناال     املعخلمال )3ن26 = )ن 0.75α =0.54  عخلا
-دام ا تبار "ل"ن ءظهفل النترامب    عاتال بفا       الطالبال ذوال اإلعاتة. وباستص

( α  =0.05عدم ورا  ففوق ذال  اللرة إحصرامبية عنرد )    5-كما ها  اض  ردو  
عرزى  لخلمتع ل ءو املعاتال الا هاارم الطالبال ذوال اإلعاترة يف  ردارس الرد   هُ   

( ءو بفا   0.56ن ع=2.95ملتات ناع بفا   الفصا  املخلحية يف املدارس العا ية )س= 
 . α =0.76ن 3.1- ( =28) (ن ل0.71ن ع=3.08العخلي )س=  الد  

 3ردو  
 حتخليع التباين األحا ي ألةف  تات صص  املعخلمال عخلا  عاتال بفا   الد  

الداللة  تيمة ) (  تاسن املفبعال  ررة احلفية مماع املفبعال  صدر التباين
 اإلحصامبية

 0.2 1.661 0.486 3 1.458 بني اجملماعال
   0.292 26 7.603 جملماعال ا ع ا

    29 9.061 اجملماع
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 واتع املعاتال الا هاارم     الطالبال ذوال اإلعاتة يف ضا  عد   ن املتاتال
عنرد   افوق ذال  اللرة إحصرامبيًّ  لإلرابة عن هقاؤ  الدراسة الثراني "هرع هنراك فر    

لعد   رن املرتاتال؟" مت    ا( يف املعاتال الا هاارم بفا   الد   وفي α=0.05 قتاى )
استصفا  املتاسطال احلقابية واالحنفافال املعيارية لخلمعاتال الا هااررم برفا     ر     
 الطالبال ذوال اإلعاتة حقم  تاتال صص  املعخلمالن وسرناال  ر   املعخلمرالن   

 وناع بفنا   الد  ن وفيا  لآلهي:
. ولبيران  اللرة الفرفوق    صص  املعخلمرالن وسرناال اخلر  ن ونراع ال نرا       

اإلحصامبية بني املتاسطال احلقابية مت استصدام حتخليع التباين األحا ين وءظهفل النتامب  
( α  =0.05عدم ورا  ففوق ذال  اللة إحصامبية عنرد )  -3كما ها  بني يف ردو  -

عخلا  عاتال بفا        α =0.2ن 1.66( = 3ن26)  تات صص  املعخلمال  ألةف 
عدم ورا  ففوق ذال  اللة إحصامبية عنرد   4الطالبال ذوال اإلعاتة. كما يبني ردو  

(α  =0.05(  ألةف  تات سناال     املعخلمال )3ن26 = )ن 0.75α =0.54  عخلا
-دام ا تبار "ل"ن ءظهفل النترامب    عاتال بفا       الطالبال ذوال اإلعاتة. وباستص

( α  =0.05عدم ورا  ففوق ذال  اللرة إحصرامبية عنرد )    5-كما ها  اض  ردو  
عرزى  لخلمتع ل ءو املعاتال الا هاارم الطالبال ذوال اإلعاترة يف  ردارس الرد   هُ   

( ءو بفا   0.56ن ع=2.95ملتات ناع بفا   الفصا  املخلحية يف املدارس العا ية )س= 
 . α =0.76ن 3.1- ( =28) (ن ل0.71ن ع=3.08العخلي )س=  الد  

 3ردو  
 حتخليع التباين األحا ي ألةف  تات صص  املعخلمال عخلا  عاتال بفا   الد  

الداللة  تيمة ) (  تاسن املفبعال  ررة احلفية مماع املفبعال  صدر التباين
 اإلحصامبية

 0.2 1.661 0.486 3 1.458 بني اجملماعال
   0.292 26 7.603 جملماعال ا ع ا

    29 9.061 اجملماع
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 4ردو  
 حتخليع التباين األحا ي ألةف  تات سناال     املعخلمال عخلا  عاتال بفا   الد  

الداللة  تيمة ) (  تاسن املفبعال  ررة احلفية مماع املفبعال  صدر التباين
 اإلحصامبية

 0.535 0.745 0.239 3 0717 بني اجملماعال
   0.321 26 8.343  ا ع اجملماعال

    29 9.061 اجملماع
 5ردو  

 ا تبار "ل" ألةف  تات ناع بفنا   الد   عخلا  عاتال بفا   الد  

الداللة   ررة احلفية تيمة )ل( (2    كخلي )ن= (28فصا   خلحية )ن=
 اإلحصامبية

 املتاسن االحنفا  املعياري املتاسن
االحنفا  
 املعياري

   

2.951 0.562 3.08 0.707 -0.31 28 0.759 

 الفؤية امليرتحة ملاارهة املعاتال
لإلرابة عن سفا  الدراسة الثالث " ا الفؤيرة امليرتحرة ملاارهرة  عاترال برفا        
الد    ن ورهة نظف املعخلمال؟" مت مجع بيانال رؤية  عخلمرال الرتبيرة اخلاصرة امليرتحرة     

لعناصرف اليقرم    ايذال ذوال اإلعاتة وفي ملاارهة  تع ل و عاتال بفا       التخلم
ستبيان الدراسةن مت اسرتصفا  املتاسرطال احلقرابية واالحنفافرال املعياريرة.      إالثالث  ن 

إىل ءن رؤية املعخلمال ملاارهة  عاتال برفا     ر  التخلميرذال     اوءشارل البيانال إمجال 
(. 0.66= ن ع4.6ذوال اإلعاتررة ييررع يف  اافررق بتررد  عخلررا هررذه امليرتحررال )س= 

ملاارهة  تع ل بفا   الرد    ازعرة عخلرا ءربعرة      ا يرتح  44ستبيان عخلا اشتمع اإل
ءبعا  رمبيقية: ُبعد البيسة املدرسيةن ُبعد اإل ار  املدرسريةن ُبعرد إعردا  املعخلمرال واملنراه       

ُبعد اجملتمع واألسرف . وملعففرة  ردى هييريم  عخلمرال الرتبيرة اخلاصرة هلرذه         والدراسيةن 
. حيرث احترع   االن مت هفهيم مجيع األبعا  والعناصف  ن األعخلا إىل األ نا هيييم ر امليرتح

ُبعد اجملتمع واألسف  ءعخلا ءبعا  رؤية  عخلمال الرتبية اخلاصة ملاارهرة  ترع ل برفا      
ن ع= 4.64(ن وه ه ُبعد اإل ار  املدرسية )س= 0.55ن ع= 4.72الد   هيييما  )س= 

(ن 0.66ن ع= 4.55عخلمرال واملنراه  الدراسرية )س=    (ن و ن ةم ُبعد إعدا  امل0.59
(. كما ءظهفل النتامب  ءن ءعخلا ءربعة 0.86ن ع= 4.5ُبعد البيسة املدرسية )س=  اوء ت 

 ن ِتَبع املعخلمال هري امليررتح "هعرديع     ا يرتحال ملاارهة  تع ل بفا   الد   هيييم 
(ن 0.35ن ع= 4.87)س= اتاهررال الطالبررال وءوليررا  األ ررار القررخلبية ترراه الررد  "  

(ن وامليرتح "هرافت  0.57ن ع= 4.87وامليرتح "هافت  يزانيال لدعم بفا   الد  " )س= 
(ن وامليررتح "وضرع   0.48ن ع= 4.8حاافز  ناسبة ملديفال بفا   الد   النار " )س= 

(. وترد احترع   0.5ن ع= 4.77 طن لتعديع سخلاك الطالبال  ن ذوال اإلعاتة" )س= 
رتحال  اارهة  تع ل بفا       التخلميذال ذوال اإلعاتة  عرفر   ا س هفهيم  ي

العناصف "هعيني ء صامبيال نفقية وارتماعية يف  ردارس الرد  ؛ هيرديم الردعم املقرتمف      
واإلشفا  عخلا التخلميذال  ن ذوال اإلعاتة ءةنا  الفق  والنتام ملاارهة  ا حيدث هلن 

 ع املثمف  ع تفيناههن  ن اإلعاترة" )س=   ن  تع ل؛ ههيسة طالبال التعخليم العام لخلتعا
 (.0.78ن ع= 3.73؛ س= 0.52ن ع= 3.73؛ س= 0.64ن ع= 4.73

كمررا ءشررارل النتررامب  إىل ءن ء نررا  يرتحررال  اارهررة  تررع ل بررفا     رر   
لتناسم     التخلميذال  اكان "هعديع البيسة املدرسة هندسيًّ االتخلميذال ذوال اإلعاتة هفهيب 

مليرتح "هعديع طفق اال تبارال". حيث احت  املفهبتني الفابع واألربعني وا نذوال اإلعاتة"
(. 0.77ن ع= 4.43؛ س= 1.01ن ع= 4.13والثالث واألربعني عخلا التراالي )س=  

 اكما ءظهفل النتامب  ءن  ن  يرتحرال  اارهرة  ترع ل برفا   الرد   األترع هفهيب ر       
إعرا   هأهيرع املرديفال لفهرم      ن رع امليرتحال "تهيز وههيسة املدرسة باففرة  صرا ر و عا  

هطايف طفق التيييم والتتصي   نهطايف ال ا   واخلطن الفف ية نءهدا  الد   وفخلقفتم
ن ع= 4.47؛ س= 0.57ن ع= 4.47؛ س= 0.86ن ع= 4.47واإلحالررررررررة" )س= 

(. حيث احتخلت هذه العناصف املفهبة القا سة والرث ةني  0.9ن ع= 4.47؛ س= 0.68
لعافة التفاصيع حا  رؤية  عخلمال الرتبية اخلاصرة مليرتحرال    6و   عفر. انظف إىل رد

  اارهة  تع ل بفا       التخلميذال ذوال اإلعاتة.
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(ن 0.66ن ع= 4.55عخلمرال واملنراه  الدراسرية )س=    (ن و ن ةم ُبعد إعدا  امل0.59
(. كما ءظهفل النتامب  ءن ءعخلا ءربعة 0.86ن ع= 4.5ُبعد البيسة املدرسية )س=  اوء ت 

 ن ِتَبع املعخلمال هري امليررتح "هعرديع     ا يرتحال ملاارهة  تع ل بفا   الد   هيييم 
(ن 0.35ن ع= 4.87)س= اتاهررال الطالبررال وءوليررا  األ ررار القررخلبية ترراه الررد  "  

(ن وامليرتح "هرافت  0.57ن ع= 4.87وامليرتح "هافت  يزانيال لدعم بفا   الد  " )س= 
(ن وامليررتح "وضرع   0.48ن ع= 4.8حاافز  ناسبة ملديفال بفا   الد   النار " )س= 

(. وترد احترع   0.5ن ع= 4.77 طن لتعديع سخلاك الطالبال  ن ذوال اإلعاتة" )س= 
رتحال  اارهة  تع ل بفا       التخلميذال ذوال اإلعاتة  عرفر   ا س هفهيم  ي

العناصف "هعيني ء صامبيال نفقية وارتماعية يف  ردارس الرد  ؛ هيرديم الردعم املقرتمف      
واإلشفا  عخلا التخلميذال  ن ذوال اإلعاتة ءةنا  الفق  والنتام ملاارهة  ا حيدث هلن 

 ع املثمف  ع تفيناههن  ن اإلعاترة" )س=   ن  تع ل؛ ههيسة طالبال التعخليم العام لخلتعا
 (.0.78ن ع= 3.73؛ س= 0.52ن ع= 3.73؛ س= 0.64ن ع= 4.73

كمررا ءشررارل النتررامب  إىل ءن ء نررا  يرتحررال  اارهررة  تررع ل بررفا     رر   
لتناسم     التخلميذال  اكان "هعديع البيسة املدرسة هندسيًّ االتخلميذال ذوال اإلعاتة هفهيب 

مليرتح "هعديع طفق اال تبارال". حيث احت  املفهبتني الفابع واألربعني وا نذوال اإلعاتة"
(. 0.77ن ع= 4.43؛ س= 1.01ن ع= 4.13والثالث واألربعني عخلا التراالي )س=  

 اكما ءظهفل النتامب  ءن  ن  يرتحرال  اارهرة  ترع ل برفا   الرد   األترع هفهيب ر       
إعرا   هأهيرع املرديفال لفهرم      ن رع امليرتحال "تهيز وههيسة املدرسة باففرة  صرا ر و عا  

هطايف طفق التيييم والتتصي   نهطايف ال ا   واخلطن الفف ية نءهدا  الد   وفخلقفتم
ن ع= 4.47؛ س= 0.57ن ع= 4.47؛ س= 0.86ن ع= 4.47واإلحالررررررررة" )س= 

(. حيث احتخلت هذه العناصف املفهبة القا سة والرث ةني  0.9ن ع= 4.47؛ س= 0.68
لعافة التفاصيع حا  رؤية  عخلمال الرتبية اخلاصرة مليرتحرال    6و   عفر. انظف إىل رد

  اارهة  تع ل بفا       التخلميذال ذوال اإلعاتة.
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 6 ردو 
 املتاسطال احلقابية واالحنفافال املعيارية والفهم مليرتحال

  اارهة  تع ل     التخلميذال ذوال اإلعاتة

املتاسن  الرتهيم العناصف البعد
 احلقابي

فا  االحن
 املعياري

البيسة 
 املدرسية

 0.35 4.87 1 .هعديع اتاهال الطالبال وءوليا  األ ار القخلبية تاه الد  
 0.5 4.77 2 .وضع  طن لتعديع سخلاك الطالبال ذوال اإلعاتة

ذوال  ههيسة طالبال التعخليم العام لخلتعا ع املثمف  ع تفيناههن 
 0.78 4.73 3 .اإلعاتة

الطالبال  ن ذوال اإلعاتة يف األنتطة الصفية هفعيع  تاركة 
 0.53 4.7 4 .وال صفية

 0.53 4.7 4 .هفعيع التااصع  ع ءوليا  األ ار و تاركتهم يف اصاذ اليفار
 0.61 4.67 6 .هاعية اجملتمع بأهمية وءهدا  وفخلقفة الد  

هفعيع  ور وسامبع اإلع م والتااصرع االرتمراعي يف إجنراح عمخليرة     
 0.55 4.67 6 . الد 

هفعيررع  ور اجلمعيررال و فسقررال اجملتمررع املرردني يف  اارهررة      
 0.55 4.67 6 . تع ل الد  

 0.55 4.72  اجملماع

اإل ار  
 املدرسية

 0.57 4.87 1 .هافت  يزانيال لدعم بفا   الد  
 0.48 4.8 2 .هافت حاافز  ناسبة ملديفال بفا   الد   النار 

قتمف واإلشفا  عخلا التخلميذال  ن ذوال اإلعاتة هيديم الدعم امل
 0.52 4.73 3 .ءةنا  الفق  والنتام ملاارهة  ا حيدث هلن  ن  تع ل

 0.55 4.67 4 . اري ملديفال  دارس الد  هيديم الدعم االستتاري واإل
عيد ليا ال  ورية لبحث  يرتحال ءسف الطالبال ذوال اإلعاتة 

 0.55 4.67 4 .  املدرسةوحع املتع ل وذلك  ع إ ار

عمع بفا    تصص  وورش عمع عن  ور اإل ار  يف إجناح بفا   
 0.61 4.67 4 .الد  

 0.56 4.63 7 .هطايف ءساليم اإل ار  وءمناطها يف  دارس الد  
 0.56 4.6 8 .هعديع بعض اتاهال املديفال القخلبية حنا اإلعاتة

 0.68 4.53 9 .لتصص ن واخل  ا تيار  ديفال ذال كفاية  ن ناحية ا
 0.86 4.5 10 عيد  ورال هدريبية لففع كفا   الففيق اإل اري

 0.57 4.47 11 .إعا   هأهيع املديفال لفهم ءهدا  الد   وفخلقفتم
 0.59 4.65  اجملماع

املتاسن  الرتهيم العناصف البعد
 احلقابي

فا  االحن
 املعياري

إعدا  
املعخلمال 
واملناه  
 الدراسية

 0.61 4.63 1 .هطايف املناه  لتناسم اإلعاتال املصتخلفة
هفعيع التعاون بني  عخلمال الرتبية اخلاصة و عخلمال الطالبال 

 0.72 4.63 1 .العا ية لبحث  تع ل الد  

 0.56 4.63 1 .سرتاهي يال التدريسإهنايع 
 0.45 4.6 4 .ذال كفا   لإلشفا  عخلا بفا   الد   ا تيار  تففال

 0.62 4.6 4 .استصدام هينيال التعخلم يف إجناح الد  
 0.56 4.6 4 .يم املعخلمال عخلا طفق ضبن الصا الدراسيهدر

هدريم املعخلمال عخلا  صرامب  النمرا واحتياررال الطالبرال  رن      
 0.62 4.6 4 .ذوال اإلعاتة

هدريم املعخلمال عخلرا كيفيرة عمرع هيراريف عرن حراالل الطالبرال        
 0.57 4.57 8 ..و دى هيد هن 

 0.73 4.57 8 .خلمة الد  احلد  ن األعبا  اإل ارية واملدرسية عخلا  ع
 0.73 4.53 10 .هطايف  طن إعدا  املعخلمال باألتقام العخلمية ءةنا  الدراسة

 0.63 4.53 10 .هطايف ءساليم التدريم الا هتناسم  ع الد  
 0.63 4.53 10 .عفض الت ار  النارحة يف الد    ن الدو  املتيد ة

 0.68 4.53 10 .هدريم املعخلمال عخلا طفق هعديع القخلاك
 0.63 4.5 14 .النارحة  عم الزيارال املتبا لة لخلتعف  عخلا تار  الد  

 0.68 4.47 15 .هطايف ال ا   واخلطن الفف ية
 0.9 4.47 15 .هطايف طفق التيييم والتتصي  واإلحالة

 0.77 4.43 17 .هعديع طفق اال تبارال
 0.66 4.55  اجملماع

اجملتمع 
 واألسف 

 0.64 4.73 1 . ء صامبيال نفقية وارتماعية يف  دارس الد  هعيني
 0.94 4.57 2 .هافت ففيق  تعد  التصصصال لتطبيق الد  

 0.77 4.57 2 .ا تيار  دارس  ناسبة لتطبيق ال ا    ن حيث املاتع واإل عانال
 0.86 4.57 2 .هافت وسامبع هعخليمية وءرهز   قاعد 

 0.86 4.5 5 .اص لن وربالن  عم  ا يهافت  د ال  قاند   ا
 0.86 4.5 5 .ههيسة الفصا  واملياعد الدراسية

 0.86 4.47 7 .تهيز وههيسة املدرسة باففة  صا ر و عا ع
 1.01 4.13 8 .اإلعاتة لتناسم     التخلميذال ذوالهعديع البيسة املدرسية هندسيا  

 0.86 4.5  اجملماع
 0.66 4.6  اجملماع العخلي 
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املتاسن  الرتهيم العناصف البعد
 احلقابي

فا  االحن
 املعياري

إعدا  
املعخلمال 
واملناه  
 الدراسية

 0.61 4.63 1 .هطايف املناه  لتناسم اإلعاتال املصتخلفة
هفعيع التعاون بني  عخلمال الرتبية اخلاصة و عخلمال الطالبال 

 0.72 4.63 1 .العا ية لبحث  تع ل الد  

 0.56 4.63 1 .سرتاهي يال التدريسإهنايع 
 0.45 4.6 4 .ذال كفا   لإلشفا  عخلا بفا   الد   ا تيار  تففال

 0.62 4.6 4 .استصدام هينيال التعخلم يف إجناح الد  
 0.56 4.6 4 .يم املعخلمال عخلا طفق ضبن الصا الدراسيهدر

هدريم املعخلمال عخلا  صرامب  النمرا واحتياررال الطالبرال  رن      
 0.62 4.6 4 .ذوال اإلعاتة

هدريم املعخلمال عخلرا كيفيرة عمرع هيراريف عرن حراالل الطالبرال        
 0.57 4.57 8 ..و دى هيد هن 

 0.73 4.57 8 .خلمة الد  احلد  ن األعبا  اإل ارية واملدرسية عخلا  ع
 0.73 4.53 10 .هطايف  طن إعدا  املعخلمال باألتقام العخلمية ءةنا  الدراسة

 0.63 4.53 10 .هطايف ءساليم التدريم الا هتناسم  ع الد  
 0.63 4.53 10 .عفض الت ار  النارحة يف الد    ن الدو  املتيد ة

 0.68 4.53 10 .هدريم املعخلمال عخلا طفق هعديع القخلاك
 0.63 4.5 14 .النارحة  عم الزيارال املتبا لة لخلتعف  عخلا تار  الد  

 0.68 4.47 15 .هطايف ال ا   واخلطن الفف ية
 0.9 4.47 15 .هطايف طفق التيييم والتتصي  واإلحالة

 0.77 4.43 17 .هعديع طفق اال تبارال
 0.66 4.55  اجملماع

اجملتمع 
 واألسف 

 0.64 4.73 1 . ء صامبيال نفقية وارتماعية يف  دارس الد  هعيني
 0.94 4.57 2 .هافت ففيق  تعد  التصصصال لتطبيق الد  

 0.77 4.57 2 .ا تيار  دارس  ناسبة لتطبيق ال ا    ن حيث املاتع واإل عانال
 0.86 4.57 2 .هافت وسامبع هعخليمية وءرهز   قاعد 

 0.86 4.5 5 .اص لن وربالن  عم  ا يهافت  د ال  قاند   ا
 0.86 4.5 5 .ههيسة الفصا  واملياعد الدراسية

 0.86 4.47 7 .تهيز وههيسة املدرسة باففة  صا ر و عا ع
 1.01 4.13 8 .اإلعاتة لتناسم     التخلميذال ذوالهعديع البيسة املدرسية هندسيا  

 0.86 4.5  اجملماع
 0.66 4.6  اجملماع العخلي 
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 مناقشة النتائج

هدفت الدراسرة احلاليرة إىل التعرف  عخلرا املترع ل الرا هااررم برفا     ر           
التخلميذال ذوال اإلعاتة  ن ورهرة نظرف  عخلمرال الرتبيرة اخلاصرة يف ضرا   رتاتال        
صص  املعخلمالن وسناال     املعخلمالن وناع بفنا   الد  ن والتعف  كذلك عخلرا  

ة املقتيبخلية ملاارهة هرذه املترع ل. وترد ءظهرفل بيانرال      رؤية  عخلمال الرتبية اخلاص
الدراسة فيما يتعخلق بالقفا  األو : " ا املعاتال الا هاارم     الطالبال ذوال اإلعاتة 
 ن ورهة نظف  عخلمال الرتيبة اخلاصة  دارس الد    حافظة اجملمعة؟" نتامب  هد  عخلرا  

حيث ءشارل  نالتخلميذال ذوال اإلعاتة ورا  عد   ن املعاتال الا هاارم بفا      
ءن هيييم  عخلمال الرتبية اخلاصة لخلمعاتال الا هاارهرم برفا     ر     إىل  االبيانال إمجال 

ن ع= 2.96التخلميذال ذوال اإلعاتة ييع يف  اافق إىل حد  ا بارا  هذه العاامبق )س= 
ا هاارهم بفا     ر   تي مت  عخلمال الرتبية اخلاصة ءكثف املعاتال ال ا(. وحتديد 1.01

التخلميذال ذوال اإلعاترة كالترالي: "ضرعا هرافف الاسرامبع التعخليميرة املناسربة لظرفو          
 نالتتفيعال والياانني حتتا  إىل هعديع لتتناسرم  رع هطبيرق الرد       ناإلعاتال املصتخلفة

ضعا اخلد ال املقاند  امليد ة يف  دارس الرد  " حصرخلاا عخلرا ءعخلرا هييريم )س=      و
ن عخلا التاالي(. 0.96ن ع= 3.67؛ س= 1.06ن ع= 3.67؛ س= 1.23ن ع= 3.73

فهذه املعاتال هيخلع  ن تدر  املدرسة عخلا ههيسة البيسة املناسبة النضمام الطالبرال ذوال  
 ن2006اإلعاتة إلجناح يف بفا   الد   الرتباي. وهذا يتفق  ع  راسة كع  ن )الدوي  

( 2009سرخليمان  و ن2011كمرا  وعيرع   والترفبيين  والعايد  ن2009الفبعاني والااففي
والا ءشارل إىل ءن ءهرم  عاترال برفا   الرد   تخلرة الت هيرزال املدرسريةن وحاررة         
 دارس الد   إىل اخلد ال املقاند ن والتعدي ل يف البيسة املدرسرية لرت مبم احتياررال    
الط   ذوي اإلعاتة. كما احتع املعاق "صرعابة ضربن سرخلاك بعرض الطالبرال ذوال      

(ن واملعراق "عردم  ناسربة املنراه  احلاليرة      1.17ن ع= 3.53اتة" رابع التيييم )س= اإلع
(. وكان املعاق "ضعا بفا   1.17ن ع= 3.5لبعض فسال الد  "  ا س التيييم )س= 

واملعاق "ضعا هاافف ء صامبية نفقية وارتماعية  دربة نالتدريم امليد ة لإل ار  املدرسية"

 اذوال اإلعاتة"  ن املترع ل والعاامبرق األعخلرا هيييم ر    لخلتعا ع  ع  تع ل الطالبال 
ن 3.2؛ س= 1.01ن ع= 3.47حيث احت  املفكز القا س والقابع عخلا التاالي )س= 

(. كما يتض   ن هذه النتامب  ءن عدم  عففة بعض العرا خلني  ردارس الرد      1.24ع= 
ةف عخلرا  خبصامب  ذوي اإلعاتة تد يرف ي إىل صرعابال يف ضربن القرخلاكن ممرا ترد يرف       

اتاهاههم حنا الد  ن ولعن  ع هافف بفا   التدريم لخلمعخلمني واإل اريني باملدرسةن  رع  
هزويد  درسة الرد   باأل صرامبي النفقري كرع ذلرك يزيرد  رن عمخليرة التعرف  عخلرا           
احتيارال الطالبال ذوال اإلعاتةن ويزيد  ن ففب هيبخلهم واند ارهم باملدرسةن وهرذا  

وزار  الرتبيرة والتعخلريم   و ن2006الردوي ن   ن2004قرني  يتفق  ع  راسة كرع  رن )احل  
 (. 2008العالي بفخلقطني 

عنرد  قرتاى    اورا ل نتامب  القفا  الثاني: "هع هناك ففوق ذال  اللة إحصرامبيًّ 
(0.05=α  يف املعاتال الا هاارم بفا   الرد   وفي ر )ملرتاتال صصر  املعخلمرالن     ا

( α  =0.05ففوق ذال  اللة إحصرامبية )  وسناال اخل  ن وناع ال نا  ؟" بعدم ورا 
عخلا  عاتال بفا        α =0.2ن 1.66( = 3ن26ألةف  تات صص  املعخلمال  )

عزى هذه النتي ة إىل ورا   عاتال و تع ل هاارم مجيع الطالبال ذوال اإلعاتةن وُه
يف  الطالبال ذوال اإلعاتة باض النظف عن ناع إعاتتهنن وهذه النتي ة هتفق  ع  ا ررا  

(. كما ءشارل نتامب  الدراسة احلالية إىل عدم ورا  ففوق ذال 2010 راسة )الازناين 
( = 3ن26( ألةرف  رتات سرناال  ر   املعخلمرال  )     α  =0.05 اللة إحصامبية عنرد ) 

عخلا  عاتال بفا       الطالبال ذوال اإلعاترة. حيرث ءشرارل     α =0.54ن 0.75
الد   لخلطالبال ذوال اإلعاتة يف خمتخلرا سرناال   النتامب  إىل هيييم عاٍ  ملعاتال بفا   

 وز وظهار هخلك املعاترال  لعزى ذلك اخل   لدى  عخلمال الرتبية اخلاصةن وميعن ءن ُي
بدررة تعع  رن  عخلمرال الرتبيرة اخلاصرة بارض النظرف عرن  رد   ر ههن التعخليميرة           

 ن2010ي بهران وهرذه النتي رة هتفرق  رع  راسرة كرع  رن )الازنرا          َنها ويتعْفَني حظ 
(. وءظهفل النتامب  ءيضا  عردم وررا  فرفوق ذال  اللرة     2015هاساوي وابن رار  و

( لخلمتع ل ءو املعاتال الا هاارم الطالبال ذوال اإلعاتة α  =0.05إحصامبية عند )
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 اذوال اإلعاتة"  ن املترع ل والعاامبرق األعخلرا هيييم ر    لخلتعا ع  ع  تع ل الطالبال 
ن 3.2؛ س= 1.01ن ع= 3.47حيث احت  املفكز القا س والقابع عخلا التاالي )س= 

(. كما يتض   ن هذه النتامب  ءن عدم  عففة بعض العرا خلني  ردارس الرد      1.24ع= 
ةف عخلرا  خبصامب  ذوي اإلعاتة تد يرف ي إىل صرعابال يف ضربن القرخلاكن ممرا ترد يرف       

اتاهاههم حنا الد  ن ولعن  ع هافف بفا   التدريم لخلمعخلمني واإل اريني باملدرسةن  رع  
هزويد  درسة الرد   باأل صرامبي النفقري كرع ذلرك يزيرد  رن عمخليرة التعرف  عخلرا           
احتيارال الطالبال ذوال اإلعاتةن ويزيد  ن ففب هيبخلهم واند ارهم باملدرسةن وهرذا  

وزار  الرتبيرة والتعخلريم   و ن2006الردوي ن   ن2004قرني  يتفق  ع  راسة كرع  رن )احل  
 (. 2008العالي بفخلقطني 

عنرد  قرتاى    اورا ل نتامب  القفا  الثاني: "هع هناك ففوق ذال  اللة إحصرامبيًّ 
(0.05=α  يف املعاتال الا هاارم بفا   الرد   وفي ر )ملرتاتال صصر  املعخلمرالن     ا

( α  =0.05ففوق ذال  اللة إحصرامبية )  وسناال اخل  ن وناع ال نا  ؟" بعدم ورا 
عخلا  عاتال بفا        α =0.2ن 1.66( = 3ن26ألةف  تات صص  املعخلمال  )

عزى هذه النتي ة إىل ورا   عاتال و تع ل هاارم مجيع الطالبال ذوال اإلعاتةن وُه
يف  الطالبال ذوال اإلعاتة باض النظف عن ناع إعاتتهنن وهذه النتي ة هتفق  ع  ا ررا  

(. كما ءشارل نتامب  الدراسة احلالية إىل عدم ورا  ففوق ذال 2010 راسة )الازناين 
( = 3ن26( ألةرف  رتات سرناال  ر   املعخلمرال  )     α  =0.05 اللة إحصامبية عنرد ) 

عخلا  عاتال بفا       الطالبال ذوال اإلعاترة. حيرث ءشرارل     α =0.54ن 0.75
الد   لخلطالبال ذوال اإلعاتة يف خمتخلرا سرناال   النتامب  إىل هيييم عاٍ  ملعاتال بفا   

 وز وظهار هخلك املعاترال  لعزى ذلك اخل   لدى  عخلمال الرتبية اخلاصةن وميعن ءن ُي
بدررة تعع  رن  عخلمرال الرتبيرة اخلاصرة بارض النظرف عرن  رد   ر ههن التعخليميرة           

 ن2010ي بهران وهرذه النتي رة هتفرق  رع  راسرة كرع  رن )الازنرا          َنها ويتعْفَني حظ 
(. وءظهفل النتامب  ءيضا  عردم وررا  فرفوق ذال  اللرة     2015هاساوي وابن رار  و

( لخلمتع ل ءو املعاتال الا هاارم الطالبال ذوال اإلعاتة α  =0.05إحصامبية عند )
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يف  دارس الد   هعزى ملتات ناع برفا   الفصرا  املخلحيرة يف املردارس العا يرة )س=      
- ( =28(ن ل)0.71ن ع=3.08   العخلرري )س= ( ءو بررفا   الررد0.56ن ع=2.95

ن حيث هتت هذه النتي ة إىل ضفور  النظرف يف املعاترال واملترع ل    α =0.76ن 3.1
الا هارد عخلا حد ساا  يف مجيع برفا     ر  الطالبرال ذوال اإلعاترة سراا  الرد         

  يف  راسة العخلي ءو الفصا  املخلحية يف املدارس العا ية. وهذه النتي ة ال هتفق  ع  ا را
عرزى ملرتات   ُه ا( حيث ءظهفل نتامب  الدراسة ورا  ففوق  الة إحصامبي2010ًّالازناي )

 ناع بفنا   الد   العخلي. 
: " ا الفؤية امليرتحة ملاارهة  عاتال برفا    اوءشارل بيانال القفا  الثالث إمجال 

برفا     ر    الد    ن ورهة نظف املعخلمال؟" إىل ءن رؤية املعخلمرال ملاارهرة  عاترال    
ن ع= 4.6التخلميذال ذوال اإلعاتة ييع يف  اافرق بترد  عخلرا هرذه امليرتحرال )س=      

(. حيث احتع ُبعد اجملتمع واألسف  ءعخلرا ءبعرا  رؤيرة  عخلمرال الرتبيرة اخلاصرة       0.66
(ن وهر ه ُبعرد اإل ار    0.55ن ع= 4.72)س=  املاارهة  تع ل بفا   الد   هيييم ر 

(ن و ن ةم ُبعد إعردا  املعخلمرال واملنراه  الدراسرية     0.59ن ع= 4.64املدرسية )س= 
(. وهذه 0.86ن ع= 4.5ُبعد البيسة املدرسية )س=  ا(ن وء ت 0.66ن ع= 4.55)س= 

( حيرث هصردرل   2009؛ سخليمانن 2003النتامب  هتفق  ع  ا را  يف  راسة )احلديدين 
عدا  العاا ر. ولعرن  املعاتال املفهبطة باملدرسةن  ن حيث الت هيزال والبنية التحتية وإ

( بترأن املعاترال االرتماعيرة    2010الدراسة احلالية ال هتفق  ع نتامب   راسة الازناي )
واألسفية حيث را ل يف املعاتال األترع هرأةتا  عخلرا الرد   الرتبراي. كمرا ءظهرفل        

 ن ِتَبع املعخلمال  االنتامب  ءن ءعخلا ءربعة  يرتحال ملاارهة  تع ل بفا   الد   هيييم 
ن 4.87امليرتح "هعديع اتاهال الطالبال وءوليا  األ ار القخلبية تراه الرد  " )س=    هي
(ن 0.57ن ع= 4.87(ن وامليرتح "هافت  يزانيال لدعم برفا   الرد  " )س=   0.35ع= 

(ن 0.48ن ع= 4.8وامليرتح "هافت حاافز  ناسبة ملديفال بفا   الرد   النرار " )س=   
ن ع= 4.77الطالبرال  رن ذوال اإلعاترة" )س=     وامليرتح "وضع  طن لتعرديع سرخلاك  

(. وتد احتع  ا س هفهيم  يرتحال  اارهة  تع ل برفا     ر  التخلميرذال    0.5

 نذوال اإلعاتة  عفر العناصف "هعيني ء صرامبيال نفقرية وارتماعيرة يف  ردارس الرد       
نتام هيديم الدعم املقتمف واإلشفا  عخلا التخلميذال  ن ذوال اإلعاتة ءةنا  الفق  وال

ههيسرة طالبرال التعخلريم العرام لخلتعا رع املثمرف  رع         نملاارهة  ا حيدث هلن  ن  تع ل
ن 3.73؛ س= 0.52ع= ن 3.73؛ س= 0.64ن ع= 4.73ذوال اإلعاتة" )س=  تفيناههن 

. كما يتبني  ن امليرتحال الا ءظهفهها نتامب  الدراسة احلالية واتعيرة وإبابيرة   (0.78ع= 
ركزل عخلا هعديع االتاهال القخلبية تاه الد   وهافت امليزانيال هخلك امليرتحال والا 

ال ز ة إلتا ة بفا   الد   عخلا ءكمع ورمن وذلك بهد  تايد البيسة املدرسرية املا يرة   
   والبتفية؛ لتحييق الد   الرتباي املنتا ن وءن هعان املدرسة شا خلة لخل ميع.

 التوصيات

حررال ملاارهررة  تررع ل بررفا   الررد   هنالررك العديررد  ررن التاصرريال وامليرت
 لخلتخلميذال ذوال اإلعاتة الا ميعن استص صها  ن نتامب  الدراسة:

ءكدل الدراسة عخلرا ضرفور  هعرديع البيسرة      : يرتحال  اصة بالبيسة املدرسية
لتناسم   ر  الطالبرال ذوال اإلعاترةن والتأكيرد عخلرا تهيرز وههيسرة         ااملدرسية هندسيًّ

امبع هعخليمية هتناسم  ع نراع إعاترة الطالبرةن وءكردل عخلرا هرافت       املدارسن وهافت وس
 د ال  قاند  لخلطالبال  ن وسرامبع  ااصر لن ووربرالن وغتهرا  رن اخلرد الن       
واحلفب عخلا ا تيار  دارس  ناسبة لتطبيرق بفنرا   الرد  ن  رع هرافت ففيرق  تعرد         

 التصصصالن وهعيني ء صامبيال نفقية وارتماعية يف  دارس الد  . 

ءكدل الدراسة عخلا ءهميرة ا تيرار اإل ار     :يرتحال  اصة باإل ار  املدرسية 
املدرسية ذال العفا    ن ناحية التصص  واخل  ن وضفور  عيد  ورال هدريبية لففرع  
كفا   املديفال لتطايف ءساليم اإل ار ن والعمع  ع ففيرق الرد    تعرد  التصصصرالن     

املناسبة لخلمرديفال  رع هيرديم االستترارال      وءكدل الدراسة كذلك عخلا هافت احلاافز
 ال ز ة لخلن اح يف هطبيق بفا   الد  .
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 نذوال اإلعاتة  عفر العناصف "هعيني ء صرامبيال نفقرية وارتماعيرة يف  ردارس الرد       
نتام هيديم الدعم املقتمف واإلشفا  عخلا التخلميذال  ن ذوال اإلعاتة ءةنا  الفق  وال

ههيسرة طالبرال التعخلريم العرام لخلتعا رع املثمرف  رع         نملاارهة  ا حيدث هلن  ن  تع ل
ن 3.73؛ س= 0.52ع= ن 3.73؛ س= 0.64ن ع= 4.73ذوال اإلعاتة" )س=  تفيناههن 

. كما يتبني  ن امليرتحال الا ءظهفهها نتامب  الدراسة احلالية واتعيرة وإبابيرة   (0.78ع= 
ركزل عخلا هعديع االتاهال القخلبية تاه الد   وهافت امليزانيال هخلك امليرتحال والا 

ال ز ة إلتا ة بفا   الد   عخلا ءكمع ورمن وذلك بهد  تايد البيسة املدرسرية املا يرة   
   والبتفية؛ لتحييق الد   الرتباي املنتا ن وءن هعان املدرسة شا خلة لخل ميع.

 التوصيات

حررال ملاارهررة  تررع ل بررفا   الررد   هنالررك العديررد  ررن التاصرريال وامليرت
 لخلتخلميذال ذوال اإلعاتة الا ميعن استص صها  ن نتامب  الدراسة:

ءكدل الدراسة عخلرا ضرفور  هعرديع البيسرة      : يرتحال  اصة بالبيسة املدرسية
لتناسم   ر  الطالبرال ذوال اإلعاترةن والتأكيرد عخلرا تهيرز وههيسرة         ااملدرسية هندسيًّ

امبع هعخليمية هتناسم  ع نراع إعاترة الطالبرةن وءكردل عخلرا هرافت       املدارسن وهافت وس
 د ال  قاند  لخلطالبال  ن وسرامبع  ااصر لن ووربرالن وغتهرا  رن اخلرد الن       
واحلفب عخلا ا تيار  دارس  ناسبة لتطبيرق بفنرا   الرد  ن  رع هرافت ففيرق  تعرد         

 التصصصالن وهعيني ء صامبيال نفقية وارتماعية يف  دارس الد  . 

ءكدل الدراسة عخلا ءهميرة ا تيرار اإل ار     :يرتحال  اصة باإل ار  املدرسية 
املدرسية ذال العفا    ن ناحية التصص  واخل  ن وضفور  عيد  ورال هدريبية لففرع  
كفا   املديفال لتطايف ءساليم اإل ار ن والعمع  ع ففيرق الرد    تعرد  التصصصرالن     

املناسبة لخلمرديفال  رع هيرديم االستترارال      وءكدل الدراسة كذلك عخلا هافت احلاافز
 ال ز ة لخلن اح يف هطبيق بفا   الد  .
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ءكدل الدراسة بتد  عخلا  : يرتحال  اصة بإعدا  املعخلمال واملناه  الدراسية
هطايف  طن إعدا  املعخلمال يف ءتقام الرتبية اخلاصةن وهطايف ءساليم التدريمن والعمع 

هعرديع سرخلاك الطالبرال ذوال اإلعاترةن وهعفيرا      عخلا هدريم املعخلمال عخلا ءساليم 
املعخلمال باحتيارال الطالبال يف بفا   الد  ن وهدريم املعخلمال عخلا عمرع التيراريف   

 عن حاالل الطالبال ذوال اإلعاتةن واحلد  ن األعبا  اإل ارية يف  دارس الد  .

 ءكردل الدراسرة عخلرا    : يرتحال  اصة بالطالبال وءوليرا  األ رار واجملتمرع   
ضفور  هاعية وههيسة الطالبال العا يال لخلتعاون  ع تفينراههن ذوال اإلعاترةن وهعرديع    
اتاهال الطالبال وءوليا  األ ار تاه اإلعاتةن وهفعيع  تاركة الطالبال ذوال اإلعاترة  
يف األنتطة الصفية وال صفيةن وهفعيرع التااصرع  رع ءوليرا  األ رار يف اصراذ اليرفارن        

  فسقال اجملتمع املدني يف  اارهة  تع ل الد  .وهفعيع اجلمعيال و

بعض استنتارال هذه الدراسة حتتا  إىل  زيٍد  ن التحيق  :الدراسال املقتيبخلية
والتفصيع يف الدراسال املقتيبخلية. عخلا سبيع املثرا ن بعرض املترع ل والعاامبرق الرا      

مية واملنراه  الدراسريةن   هاارم بفا   الد   ذال الصخلة بالبيسة املدرسية والاسامبع التعخلي
 ارة إىل  زيٍد  ن الدراسال والبحاث لخلتحيق والتعرف  عخلرا هفاصريخلها والتعمرق يف     
ءحداةهان و صاصا  باستصدام املنه  الناعي. عخلا الفغم ءن هذه الدراسة تد ت هصارا  
عن املعاتال الا هاارم     الطالبال ذوال اإلعاتة يف  دارس التعخلريم العرامن إال ءن   
هناك حارم لخلتعف  عخلا  ا متتخلعم هخلك ال ا   واملدارس  ن إ عانيال  ا يرة وبترفيم   
لخلاتا  عخليها وإبفازها واحلديث عنها ملا هلا  ن هأةت واض  لتمعني ذوي اإلعاتة وجناح 

هرذه الدراسرة اسرتطخلعت املعاترال الرا هااررم   ر          ءنعمخلية الرد  . باإلضرافة إىل   
ورهة نظف  عخلمال الرتبية اخلاصةن فإرفا   راسال ء رفى   الطالبال ذوال اإلعاتة  ن

هعتا  عاتال الد    ن  صا ر ء فىن كأوليا  األ رار ءو األفرفا  املعراتني ءنفقرهم     
 عند احلديث عنها وإبفازها. ايزيد الثية بهذه النتامب  و صاص 

 عـــاملراج
 ( .راسة هياميية لت فبة     الت  يرذ  2006ءبا الع ن سهت  .)      املعراتني عيخليرا   رن فسرة اليرابخلني

ن 20لخلتعخلم  ع العا يني يف التعخليم االبتدامبي  حافظة ءساان. مخلرة كخليرة الرتبيرةن را عرة ءسراانن      
213 – 254. 

 ( .املتع ل الا ياارهها  عخلما و عخلمال غف  املصا ر يف األر ن. مخلة 2003احلديدين  نا .)
 .40-1ن 2ءكا ميية الرتبية اخلاصةن 

 (.  تع ل     الت  يذ املتصخلفني عيخليا  يف املدارس االبتدامبيرة باملمخلعرة   2004قنين حقني. )احل
 العفبية القعا ية )رسالة  ارقتت غت  نتار (. را عة اخلخلي  العفبين البحفين.

 ( .هصار  يرتح لتطايف إ ارال املدارس املخلحرق بهرا برفا   الرتبيرة     2006الدوي ن عبد العزيز .)
يف ضا  بعض االتاهال العاملية املعاصف  )رسالة  كتراراه غرت  نترار (. را عرة اإل رام      اخلاصة 

 حممد بن سعا  اإلس  يةن املمخلعة العفبية القعا ية.
 ( .صعابال     ذوي االحتيارال اخلاصة يف  ردارس  2009الفبعانين ءمحد.ن والااففين حممد .)

 ن ورهة نظف املعخلمني. مخلة كخلية الرتبيةن را عة  التعخليم األساسي و ا بعد األساسي بقخلطنة عمان
 .250 -217ن 33عني مشسن 

 ( .املعاتال الرا هااررم   2011العايدن واصا.ن التفبيينن القيد.ن كما ن سعيد.ن وعيعن مست .)
 عخلمي  عاهد الرتبية اخلاصة وبفا   الد   يف املدرسة العا ية  حافظة الطامبا. مخلة كخلية الرتبيرةن  

 .546 -501(ن 1)146األزهفن  را عة
 ( .عاتال     ه  يذ ذوي اضطفا  التاحد يف  دارس التعخلريم العرام   2010الازناين حممد  .)

 )رسالة  ارقتت غت  نتار (. را عة ءم اليفىن املمخلعة العفبية القعا ية.
 ( .2015اهلابنن عبت .)يف املفحخلرة اجلا عيرةن    -ذوال اإلعاتة البصفية  –الطالبال       تع ل

 .167 -138ن 6. مخلة الرتبية اخلاصة والتأهيعن وع تتها ببعض املتاتال
 ( .ء وار و تع ل إ ار   دارس التعخليم األساسي  صف يف حتييق الرد    2009سخليمانن حنان .)

خلس العاملي جلمعيال الرتبية امليارنةن اجلمعية املصفية لخلرتبيرة  التا ع لخلمعاتني:  راسة  قتيبخلية. اجمل
 .87-15ن 25امليارنة واإل ار  التعخليميةن 

 ( .املتع ل الا هاارم اإل ار  املدرسية املخلحرق بهرا   2011عبيدن  ارد .ن وءبا حقانةن نتأل .)
الرتبايرةن را عرة العايرتن     صفا      املعاتني بصفيا  بازار  الرتبية والتعخلريم يف األر ن. اجملخلرة  

 .236-193ن 100



251المجلد )12(  العـدد )3(  

بندر بن عبدالعزيز احل�صان

 عـــاملراج
 ( .راسة هياميية لت فبة     الت  يرذ  2006ءبا الع ن سهت  .)      املعراتني عيخليرا   رن فسرة اليرابخلني

ن 20لخلتعخلم  ع العا يني يف التعخليم االبتدامبي  حافظة ءساان. مخلرة كخليرة الرتبيرةن را عرة ءسراانن      
213 – 254. 

 ( .املتع ل الا ياارهها  عخلما و عخلمال غف  املصا ر يف األر ن. مخلة 2003احلديدين  نا .)
 .40-1ن 2ءكا ميية الرتبية اخلاصةن 

 (.  تع ل     الت  يذ املتصخلفني عيخليا  يف املدارس االبتدامبيرة باملمخلعرة   2004قنين حقني. )احل
 العفبية القعا ية )رسالة  ارقتت غت  نتار (. را عة اخلخلي  العفبين البحفين.

 ( .هصار  يرتح لتطايف إ ارال املدارس املخلحرق بهرا برفا   الرتبيرة     2006الدوي ن عبد العزيز .)
يف ضا  بعض االتاهال العاملية املعاصف  )رسالة  كتراراه غرت  نترار (. را عرة اإل رام      اخلاصة 

 حممد بن سعا  اإلس  يةن املمخلعة العفبية القعا ية.
 ( .صعابال     ذوي االحتيارال اخلاصة يف  ردارس  2009الفبعانين ءمحد.ن والااففين حممد .)

 ن ورهة نظف املعخلمني. مخلة كخلية الرتبيةن را عة  التعخليم األساسي و ا بعد األساسي بقخلطنة عمان
 .250 -217ن 33عني مشسن 

 ( .املعاتال الرا هااررم   2011العايدن واصا.ن التفبيينن القيد.ن كما ن سعيد.ن وعيعن مست .)
 عخلمي  عاهد الرتبية اخلاصة وبفا   الد   يف املدرسة العا ية  حافظة الطامبا. مخلة كخلية الرتبيرةن  

 .546 -501(ن 1)146األزهفن  را عة
 ( .عاتال     ه  يذ ذوي اضطفا  التاحد يف  دارس التعخلريم العرام   2010الازناين حممد  .)

 )رسالة  ارقتت غت  نتار (. را عة ءم اليفىن املمخلعة العفبية القعا ية.
 ( .2015اهلابنن عبت .)يف املفحخلرة اجلا عيرةن    -ذوال اإلعاتة البصفية  –الطالبال       تع ل

 .167 -138ن 6. مخلة الرتبية اخلاصة والتأهيعن وع تتها ببعض املتاتال
 ( .ء وار و تع ل إ ار   دارس التعخليم األساسي  صف يف حتييق الرد    2009سخليمانن حنان .)

خلس العاملي جلمعيال الرتبية امليارنةن اجلمعية املصفية لخلرتبيرة  التا ع لخلمعاتني:  راسة  قتيبخلية. اجمل
 .87-15ن 25امليارنة واإل ار  التعخليميةن 

 ( .املتع ل الا هاارم اإل ار  املدرسية املخلحرق بهرا   2011عبيدن  ارد .ن وءبا حقانةن نتأل .)
الرتبايرةن را عرة العايرتن     صفا      املعاتني بصفيا  بازار  الرتبية والتعخلريم يف األر ن. اجملخلرة  

 .236-193ن 100
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 ( .2(.   رر  ذوي االحتيارررال اخلاصررة يف املرردارس العا يررة )م.  2016عففررةن عبررد البرراتي .)
 الفياض:  عتبة الفشد.

 ( . 2014عخلين ءمحد.ن وعاشارن  نا .)عيخليا  اليرابخلني لخلرتعخلم يف   الط   املعاتني       تع ل
ف والقعا ية.  راسال عفبية يف الرتبية وعخلم الرنفسن  املفحخلة االبتدامبية  ن ورهة نظف اآلبا  يف  ص

 .126-111ن 50
 ( .البيسة الصفية  رن  2006كاظمن عخلا.ن احلارةين إبفاهيم.ن املعمفين  الة.ن وياسان ياسا .)

الطخلبة ذوي االحتيارال اخلاصة والطخلبة العرا يني. مخلرة   الناحيتني النفقية واالرتماعية يف  دارس 
 .81-60ن 28الطفالة العفبيةن اجلمعية العايتية لتيدم الطفالة العفبيةن 

 ( .عاترال   ر  الت  يرذ ذوي اإلعاترة الفعفيرة يف      2015هاساوين عخلي؛ وابن رار ن حممد  .)
ة  دينة رازان. مخلرة الرتبيرة اخلاصرة    املدارس العا ة  ن ورهة نظف  عخلما و عخلمال الرتبية الفعفي

 .151 -115ن 7والتأهيعن 
 ( .الصعابال الا هاارم     الطخلبة املعراتني  رن   2008وزار  الرتبية والتعخليم العالي بفخلقطني .)

سخلقرخلة  امبرف  الييراس والتيرايم      .ورهة نظف العا خلني يف املدارس احلعا ية األساسرية يف فخلقرطني  
 .74- 1ن 23ن و امبف  الرتبية اخلاصة

 ( .الررررردليع التنظيمررررري لخلرتبيرررررة اخلاصرررررة.  رررررأ اذ  رررررن     2016وزار  التعخلررررريم .)
https://departments.moe.gov.sa/SPED/Documents/RegulatoryGuide.pdf 

 ( .ال ا   الرت2006حييان  الة .)      باية لألفرفا  ذوي االحتياررال اخلاصرة. األر ن:  ار املقرت
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