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هدفت الدراسة تعرف دور اإلدارات المدرسية فيي رعايية الطلبية ذوي اإلعاقية فيي الميدارو ال    يية         :الملخص

المؤهييل العلمييي  وسيي  ات ال بييره  و  قيي  المدرسيية    فييي   اف يية ال ليييل وفدييات لعييده   )يييرات هييي:  الجيي    و   

الرعايية االت ماعيية    ووالمديرية(  وكذلك ال عرف على  جاالت الرعاية للطلبة المعاقين وهي: الرعاية الص ية  

الدراسيية الميي      تيي فير الميي اد واتدوات ال ل يية للمعييا . اتبعييت هييذ    والرعاييية ال عليمييية   والرعاييية ال يةييية   و

(  يديرات و يديره فيي  يديريات ال رويية وال علييح فيي   اف ية         144ت  ن  ج م  الدراسية  ين    و  ال  ليليال صيي 

 و ةييبة  ة( اسيي بات962( فدييره  ثييي  تييح اسيي رداد   92     تيية  يين ةجميي  البياتييات تييح اسيي  دا  اسيي بات  ولال ليييل  

فييي رعاييية الطلبيية ذوي اإلعاقيية فييي  وقييد ارييارت ت ييار  الدراسيية ان لييددارات المدرسييية دورات كبيييرات  %(. 6.51 

( وفي   ديياو لي يرت ال ماسيي      15.2ثيي  ول)يت    سيس اسي جاوات ح       ؛المدارو ال    ية في   اف ة ال لييل 

جياالت الرعايية  رتبية ترتيبيات ت اللييات: الرعايية ال عليميية         وتياتت   وذلك عن تمي   جاالت الرعاية وشي ل عيا     

تبين عيد  وتي د   وماعية  ت فير الم اد واتدوات ال ل ة للمعا   الرعاية الص ية. الرعاية ال يةية  الرعاية االت 

فييرو  داليية ئثصيياريا فييي دور اإلدارات المدرسييية فييي رعاييية الطلبيية ذوي اإلعاقيية فييي المييدارو ال    ييية فييي       

 ية.  اف ة ال ليل وف    )يرات الج    والمؤهل العلمي  وس  ات ال بره  و  ق  المدرسة  والمدير
 

الرعاية  الرعاية ال يةية  الرعاية االت ماعية  الرعاية الص ية  المدارو ال    ية   المعاقين اإلدارات المدرسية  الكلمات األساسية:

 الم اد واتدوات ال ل ة للمعا . ال عليمية 

 
The role of school administrations in the care of students with 

disabilities in public schools in the governorate of Hebron 
 

Sameer S. Aljamal  
 
Abstract: The study aimed to identify the role of school administrations in the care 

of students with disabilities in public schools in the governorate of Hebron, 

according to several variables:(Gender, qualification, years of experience, the 

location of the school, and the Directorate), and to identify areas of care to students 

with disabilities: Health care, social welfare, Mental health care, Education and 

welfare, The provision of materials and tools necessary for the disabled. This study 

has followed a descriptive analytical method, the study population consisted (411) 

director working in the governorate of Hebron. For the purposes of data collection 

questionnaire was used consisting(29) paragraph, (268) questionnaire were 

recovered from the field (65.4%). The study results indicated that the departments of 

the school a major role in the care of students with disabilities in public schools in 

Hebron governorate with average(4.09), according to Likert five-measure in general, 
The areas of care  in descending order: Educational care, psychological care, social 

welfare, provision of materials and tools needed for a disabled, Health care. As it 

turns out there is no statistically differences in the role of school administrations in 

the care of students with disabilities in public schools in the governorate of Hebron, 

according to the variables:( gender, qualification, years of experience, the location 

of the school, and the Directorate. 
 

Keywords: School administrations, Disabled, Public schools, Health care, Social Welfare, 

psychological care, Educational Care, Materials and tools needed for the handicapped. 
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 المقدمة: 
ة أو كليهما أو يصاب لقد شاءت إرادة املوىل عز وجل بأن يولد بعض الناس ولديهم مشكالت فسيولوجية أو عضوي

 الفرد يف إحدى مراحل منوه بعجز يؤدي إىل إعاقته.

( أن االهتمام باألفراد املعاقني من أجل حتقيق مبدأ تكافل الفرص بني مجيع األشخاص 0222ويرى أبو مصطفى )

مكانياته )وزارة الرتبية والتعليم العاديني وغي العاديني مطلب هام، حتى يتمكن اجلميع من املشاركة يف بناء اجملتمع حسب طاقاته وإ

 (.0222العالي، 

( إىل أن اإلعاقة توهن من قدرة صاحبها، وجتعله يف أمس احلاجة إىل عون خارجي واع مرتكز 7991ويشري النجار )

أواًل، وعلى على أسس علمية وتكنولوجية، تعيده إىل املستوى الطبيعي أو إىل ما يقارب منه، وأن املسؤولية تقع على عاتق الدولة 

 عاتق األسرة ثانيًا، وعلى دور الرعاية ثالثًا، وعلى احمليط االجتماعي رابعًا، دون أن ننسى ما هو مطلوب من املعوق نفسه.

ميثاق احلقوق اإلنسانية ملن يعانون من إعاقات والذي يقضي بأن  7927وقد أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

واملساواة يف املعاملة، ويعترب هذا امليثاق اعرتافًا عامليًا حبق املعاقني يف املشاركة الكاملة يف كافة أنشطة اجملتمع  هلم احلق يف املشاركة

 (.0222الذي ينتمون إليه. )بدوي، 

، وهو تاريخ إنشاء أول 7999ويف فلسطني فإن العمل مع املعاقني بدأ من خالل مؤسسات خاصة، وذلك منذ عام 

 (، حيث كانت فلسطني يف ذلك العهد حتت االنتداب الربيطاني.7922فني يف القدس )الصمادي وآخرون، مدرسة للمكفو

ومنذ تولي السلطة الوطنية الفلسطينية مهام التعليم، وهي تسعى جاهدة إىل دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس 

 ارسوا حياتهم بشكل اعتيادي.احلكومية التابعة هلا، حتى يتلقوا التعليم كغريهم من الطلبة ومي

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
لقد أكدت االجتاهات احلديثة يف تربية وتدريب املعاقني ضرورة توفري ظروف حياتية أقرب ما تكون إىل الظروف احلياتية 

عيش يف جمتمعاتهم، كبقية للناس العاديني يف اجملتمع، وإتاحة الفرص هلم للتفاعل مع أقرانهم العاديني، من خالل إدماجهم يف ال

الناس دون متييز أو حتيز، كما أكدت الدراسات على ضرورة التدخل املبكر يف تعليم املعاقني لتطوير قابليتهم بشكل أفضل، وللحد 

ي له من تفاقم اإلعاقة لديهم، ومشاركة األسرة يف رسم مستقبل طفلها املعاق، واملشاركة الفعالة يف وضع الربنامج الرتبوي الفرد

 (.7992، اليونسكو، 0222)عبيد، 

وملا كان مدير املدرسة هو املسؤول األول عن سري النظام الداخلي للمدرسة، وهو املخطط واملربمج لألعمال املدرسية، 

وعن طريقه أيضًا تزداد الصلة باجملتمع احمللي، فإنه يلعب دور املنشط واملفعل يف العمل على توفري االحتياجات الالزمة 

(، فقد ارتأى الباحث التعرف إىل دور اإلدارات املدرسية يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة 0229لطلبة.)وزارة الرتبية والتعليم العالي، ل

 يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل، وعليه ميكن حتديد مشكلة الدراسة من خالل السؤالني الرئيسني:

 

سية يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل؟"، وينبثق عن هذا السؤال األول: "ما دور اإلدارات املدر

 السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 ما دور اإلدارات املدرسية يف الرعاية الصحية للطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل؟ .7

 جتماعية للطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل؟ما دور اإلدارات املدرسية يف الرعاية اال .0

 ما دور اإلدارات املدرسية يف الرعاية النفسية للطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل؟ .9

 حلكومية يف حمافظة اخلليل؟ما دور اإلدارات املدرسية يف توفري املواد واألدوات الالزمة للطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس ا .2
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السؤال الثاني: هل خيتلف دور مدير املدرسة يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل باختالف، 

 اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة يف اإلدارة، موقع املدرسة، املديرية؟.

 

 متغيرات الدراسة
 أواًل: املتغريات املستقلة:

 )ذكر، أنثى(. :اجلنس، وله مستويان .7

 العلمي، وله ثالثة مستويات: )دبلوم،  بكالوريوس، ماجستري فأكثر(.املؤهل  .0

 سنة فأكثر(. 77سنوات، من  72-5سنوات، من  5ثالثة مستويات : )أقل من  سنوات اخلربة يف اإلدارة وهلا .9

 ثالثة مستويات: )مدينة، قرية، خميم(. موقع املرسة، وهلا .2

 .)مديرية مشال اخلليل، مديرية اخلليل، مديرية جنوب اخلليل( :ديرية، وهلا ثالثة مستوياتامل .5

 
 .دور اإلدارات املدرسية يف رعاية ذوي اإلعاقة ثانيًا: املتغري التابع:

 
 أهداف الدراسة 

 تهدف هذه الدراسة التعرف إىل:

 رس احلكومية يف حمافظة اخلليل.دور اإلدارات املدرسية يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة يف املدا .6

ما هي الفروق بني بعض املتغريات الوظيفية والدميوغرافية يف دور اإلدارات املدرسية يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة يف  .1

 املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل.

 

 أهمية الدراسة
 ميكن تلخيص أهمية هذه الدراسة مبا يأتي:

املسةؤولني يف وزارة الرتبيةة والتعلةيم العةالي الفلسةطينية دور اإلدارات املدرسةية يف رعايةة الطلبةة ذوي          نتائج هذه الدراسةة قةد تفيةد   .7

 اإلعاقة يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل.

قيةق  .قد تسةاعد نتةائج هةذه الدراسةة يف تطةوير اإلدارات التعليميةة يف الضةفة الغربيةة مةن خةالل التعةرف علةى العوامةل املةؤثرة يف حت              0

 مستويات عالية من االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة.

 .من املأمول أن ُتطلع املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطينية على حجم الضرر الناجم عن عدم االهتمام بهذه الفئة.9

 

 حدود الدراسة 
 تتحدد حدود هذه الدراسة مبا يأتي:

مديرات املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل التابعة للمديريات التالية: )مديرية تربية مشال . تقتصر الدراسة على مديري و7

 اخلليل، مديرية تربية اخلليل، مديرية تربية جنوب اخلليل( واليت يوجد بها طلبة من ذوي اإلعاقة.

الصحية، الرعاية االجتماعية، الرعاية النفسية، . تتحدد نتائج الدراسة باجملاالت اليت مت تناوهلا يف الدراسة، وهي جمال الرعاية 0

 الرعاية التعليمية، توفري املواد واألدوات.
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. تتحدد نتائج الدراسة يف اخلصائص العلمية ألداة الدراسة املستخدمة من حيث صدقها وثباتها وطريقة تطبيقها، باإلضافة إىل 9

 التحليل اإلحصائي املستخدم يف تفسري نتائجها.

 .0270وحتى نهاية آذار / 0270نتائج الدراسة بالفرتة الزمنية اليت أجريت فيها وهي يف الفرتة من شهر كانون ثاني /. تتحدد 2

 

 المصطلحات اإلجرائية
( سنة، وتشملهم فئات اإلعاقة اآلتية: اإلعاقة العقلية )القابلون 75-6الطلبة الذين ترتاوح أعمارهم بني )" الطلبة املعاقون:

إلعاقة السمعية، واإلعاقة البصرية، واإلعاقة احلركية، وبطيئي التعلم، وذوو صعوبات التعلم، وذوو االضطرابات للتعلم(، وا

 .(02، ص 0222. )وزارة الرتبية والتعليم العالي، "االنفعالية، وذوو اضطرابات النطق اللغوية، واإلعاقات اخلفية األخرى

 

 ب املعاق، كل حسب احتياجاته.توفري االحتياجات الضرورية للطال الرعاية:

 

: هو ذلك الشخص الذي يتابع ويوجه ويشرف على مجيع العمليات اإلدارية وما تتطلبه من ختطيط، وتنظيم، املدرسة مدير

، وبكل ما يتصل بالطالب، والعاملني يف واالجتماعيةوتوجيه، ومتابعة، ورقابة، وتقويم، وذلك باإلضافة إىل النواحي الفنية 

 ، واملناهج الدراسية، وأساليب اإلشراف الرتبوي، وأنواع التقييم، بل والبيئة املدرسية بكاملها. املدرسة

 

 والدراسات السابقة األدب التربوي

 مفهوم اإلعاقة:
(: عوق: رجل عوق، أي ذو تعويق، وعاقه عن 992: 7992تعريف اإلعاقة لغة: ورد يف لسان العرب )ابن منظور، 

رفه وحبسه، زمنه التعويق واالعتياق، وذلك إذا أراد أمرًا فصرفه عنه صارف، والعوق: األمر الشاغل، الشيء يعوقه عوقا: ص

وعوائق الدهر: الشواغل من أحداثه، ويقول املعجم الوسيط يف شرح مادة )عوق( عاقه عن الشيء عوقًا أي منعه منه، وشغله 

ائق وهي عائقة، وعوائق الدهر شواغله وأحداثه، وتعوق أي امتنع عنه، واجلمع عوق)بتشديد الواو وفتحها( للعاقل ولغريه عو

 (.662وتثبط، والعائق ما يعوق انتشار البذور أو الثمار أو النبات من عوامل حيوية أو طبيعية. )املعجم الوسيط، د.ت: 

ية أو بيئية من قصور "معاناة كل فرد نتيجة عوامل وراث ( بأنها:7927يعرفها )فراج، أما مفهوم االعاقة اصطالحًا، ف

جسمي أو عقلي ترتتب عليه آثار اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية حتول بينه وبني تعلم أو أداء بعض العمليات العقلية أو احلسية، 

 ."اليت يؤديها الفرد العادي بدرجة كافية من املهارة والنجاح

حيد من قدرته على أداء دور طبيعي بالنسبة للسن  وتعرف اإلعاقة بأنها: "عيب يرجع إىل العجز الذي مينع الفرد أو

 (.7992واجلنس والعوامل االجتماعية والثقافية" )مليكة، 

( بأن اإلعاقة هي: "كل قصور جسمي أو نفسي أو عقلي أو خلقي ميثل عقبة يف سبيل قيام 7991ويشري عبد الرحيم )

 ء الذين يتمتعون بسالمة األعضاء وصحة وظائفها".الفرد بواجبه يف اجملتمع وجيعله قاصرًا عن األفراد األسويا

( بأنها: "قصور أو تعطل عضو أو أكثر من األعضاء الداخلية للجسم من القيام بوظائفها 7927كما يعرفها عبد الفتاح )

 نتيجة ألسباب وراثية أو مكتسبة، ميكروبية أو فريوسية".

النمو اجلسمي أو النفسي أو العقلي أو اخللقي أو التعليمي،  ويعرف الباحث اإلعاقة بأنها: قصور أو نقص أو تأخر يف

 جيعل هؤالء األشخاص يشعرون بنقص عن األفراد العاديني مما يتطلب رعاية خاصة لتلك الفئة من البشر.
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 أنواع اإلعاقة وأسبابها:

 أواًل: اإلعاقة السمعية: 
 (.7992ي بسيط وضعف مسعي شديد جدًا" )اخلطيب، "وهي مستويات متفاوتة من الضعف السمعي ترتاوح بني ضعف مسع

 

 أسباب اإلعاقة السمعية:

ترجع اإلعاقات السمعية إىل جمموعة من األسباب بعضها وراثي، والبعض اآلخر يرتبط بعوامل ومؤثرات ليست ذات 

 أصل جيين، وهناك ثالثة أنواع رئيسية لإلعاقة السمعية طبقًا للزمن الذي حتدث فيه وهي:

 مل حتدث قبل الوالدة: تسمم احلمل، والوالدة املبكرة، أمراض تصيب األم قبل احلمل،.....اخل..عوا7 

.عوامل حتدث أثناء الوالدة: الوالدة املتعثرة، عدم وصول األكسجني إىل دماغ اجلنني، إصابة اجلنني بااللتهاب 0

 السحائي،........اخل.

 (.0222اقري، والفريوسات، احلصبة، األنفلونزا،...اخل. )عبيد، .عوامل تؤثر فيما بعد الوالدة: كاستخدام العق9

 

 ثانيًا: اإلعاقة البصرية: 
ختتلف اإلعاقة البصرية من حيث شدتها ومدى تأثريها على درجة اإلبصار باختالف اجلزء املصاب من العني، وبدرجة 

لعديد من التصنيفات لإلعاقة البصرية، حيث يصنفها اإلصابة ووقتها باإلضافة إىل مدى قابلية اإلصابة للتحسن، كم أن هناك ا

 ( إىل نوعني رئيسني هما:0227)الروسان، 

 .إعاقة بصرية كلية: وهي الفئة اليت ال تستطيع أن تقرأ وتكتب.7 

أو أي  . إعاقة بصرية جزئية: وهي الفئة اليت تستطيع أن تقرأ الكلمات املكتوبة حبروف مكربة أو باستخدام النظارات الطبيعية0

 وسيلة تكبري.

 

وتعرف اإلعاقة البصرية بأنها حالة من الضعف يف حاسة البصر حبيث حيد من قدرة الفرد على استخدام حاسة بصره 

 (.0227بفعالية واقتدار، األمر الذي يؤثر سلبًا يف منوه وأداءه، وتشمل هذه اإلعاقة ضعفًا أو عجزًا يف الوظائف البشرية )العزة، 

 

 قة البصرية:أسباب اإلعا

ترجع اإلعاقات البصرية إىل جمموعة من األسباب بعضها وراثي، والبعض اآلخر يرتبط بعوامل ومؤثرات ليست ذات 

 أصل جيين، وهناك عدد من األسباب اليت تؤدي إىل اإلعاقة البصرية وهي:

 ني معًا..عوامل وراثية: وقد تكون هذه العوامل من جهة األب، أو من جهة األم، أو من االثن7 

 .حدوث ثقب يف شبكية العني.0

 . اعتالل الشبكية الناتج عن مرض السكري.9

. تنكس نقطة املركز: وهو ناتج عن حالة من االضطرابات حتدث يف الشبكية نتيجة تلف يف األوعية الدموية يف 2

 (.7991شعث، النقطة املركزية، حبيث يصعب على الشخص رؤية األجسام البعيدة والقريبة )أبو مصطفى، و

 . املاء األسود )اجللوكوما(: حيدث ارتفاع يف الضغط الداخلي للعني واخنفاض يف حدة البصر، وقد ينتهي بالعمى.5

. املاء األبيض )الكتاراكت(: تعتيم ممرسة العني التدرجيي، حيث يؤدي إىل صعوبة رؤية األشياء تدرجييًا، مما يؤدي 6

 (.7992ديدي، إىل اإلعاقة الكلية فيما بعد )احل

 . نقص فيتامني أ: نقص هذا الفيتامني يؤدي إىل ضعف البصر، وقد يؤدي إىل عمى األطفال.1
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 ثالثًا: اإلعاقة الحركية: 
تعرف اإلعاقة احلركية بأنها: "حالة عجز يف جمال العظام والعضالت واألعصاب، حتد من قدرة املصابني على استخدام 

وياء األمر الي يؤثر سلبًا يف مشاركتهم يف واحدة أو أكثر من نشاطاتهم احلياتية، وتفرض قيودًا أجسامهم بشكل طبيعي ومرن كاألس

 (.0227  على مشاركتهم يف النشاطات املدرسية الروتينية )العزة،

  

 أسباب اإلعاقة احلركية:

الفريوسات ومن  ترجع اإلعاقات احلركية إىل جمموعة من األسباب بعضها بفعل اإلنسان، والبعض اآلخر بسبب

 األسباب اليت تؤدي إىل اإلعاقة احلركية:

 .حوادث الطرق واملشكالت: وقد تتسبب بإصابات جزئية أو إصابات شاملة.7

.إصابة الطفل بشلل األطفال: وينتج عن فريوس خاص يصيب األطفال، مما ينتج عنه اضطراب يف النمو احلركي لدى 0

 (.0227الفرد )سليمان، 

صهيوني: وقد متثلت أسباب اإلعاقة لدى الفلسطينيني، من خالل سياسة االحتالل الصهيوني يف سنوات . اإلرهاب ال9

االحتالل، كاإلعاقات النامجة عن اإلصابة بالرصاص، وتكسري األطراف، وعمليات التعذيب، ومداهمة البيوت، وإلقاء القنابل 

 (.0222ي، املسيلة للدموع، وغريها من وسائل البطش والتنكيل )القدوم

 

 عناية اإلسالم بالمعاقين:
لقد اهتم اإلسالم باملعاقني واعرتف حبقوقهم يف اإلعانة والرعاية واملساعدة والتأهيل، فقد حث اإلسالم والدين احلنيف 

ساس، على ضرورة تعليم وتدريب املعاقني، وجعلهم جزأ ال يتجزأ من البيان اإلنساني واالجتماعي، فاملساواة بني البشر هي األ

فشريعتنا السماء تنادي بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بني كل األفراد، ال فرق يف ذلك بني غين وفقري، ذكي أو سوي، أو معاق، 

فالكل سواسية كأسنان املشط، والكل يستطيع أن يشارك يف صنع احلضارة وفق قدراته وإمكانياته واستعداداته، فقد قام الدين 

امية ونبيلة تقوم على أساس املساواة بني الناس والعلم للجميع دون متييز وجعله فريضة على كل اإلسالمي على أسس ومبادئ س

 (.7992مسلم بقدر ما تسمح قدراته واستعداداته واعتم بالنمو املتكامل للمسلم )اخلطيب، 

لصحابي اجلليل ابن وقد بلغت رعاية اإلسالم للمعاقني حدًا بالغًا من السمو والرفعة، وال أدل على ذلك من قصة ا

عندما أعرض عنه والتفت لصناديد  -صلى اهلل عليه وسلم-مكتوم، الذي نزلت من أجله آليات من القرآن الكريم تعاتب النيب 

الكفر من قريش، حيث قال تعاىل: " عبس وتوىل أن جاءه األعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى 

 (.72-7وما عليك أال يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو خيشى فأنت عنه تلهى"، صدق اهلل العظيم )عبس: فأنت له تصدى،

ويزخر تراثنا اإلسالمي بالدراسات اليت أبرزت مدى االهتمام باملعاقني وتهيئة البيئة الصاحلة املناسبة اليت تسهم يف 

إىل املساواة بني الطالب يف عملية التعليم، وأن تتاح للجميع الفرصة  توافقهم وتكيفهم مع أقرانهم األسوياء، فأشار " ابن حجامة"

الكتساب املعرفة ومساعدة الطالب الذين حيتاجون إىل إعانة يف طلب العلم مما يدلل على عدم عزل الطالب ذوي القدرات العقلية 

 الرعاية املتكاملة هلا، وحث األسرة على مالحظة األقل، وقد أكد " ابن قيم اجلوزي" على أهمية االهتمام بالطفولة املبكرة وتوفري

منو أطفاهلا مما يسهم يف االكتشاف املبكر لإلعاقة، وأشار إىل أهمية راحة اجلسم من االضطرابات االنفعالية والسلوكية، أما " أبو 

درات واستعدادات وعلى املرء الفرج اجلوزي" فقد اهتم بذوي القدرات العقلية األقل ووضع تصنيف هلم باعتبار أن كل فرد له ق

وقد أوضح املنهج  (.0227)بسيوني، م للتأهيل العلمي واملهين السليم االهتمام بهذه القدرات مهما ضعفت، وإتاحة الفرصة أمامه

 اإلسالمي عدد من األمور الوقائية الواجب إتباعها لتجنب اإلصابة باإلعاقة ومنها:
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سان قبل أن يأتي أهل بيته: باسم اهلل، اللهم جنبين الشيطان، وجنب الشيطان .ذكر اهلل عند اجلماع: حيث يقول اإلن7

 ما رزقتنا.

 . الوقاية من األسباب الوراثية.0

 . رعاية األم احلامل.9

 . الوقاية من األمراض.2

 . النظافة.5

 . التغذية السليمة.6

 . اجتناب اخلمور واحملرمات.1

 . اجتناب العالقات غري املشروعة.2

 لوقاية من احلوادث املختلفة.. ا9

 

 الدراسات السابقة
( إىل تعريف املعاق باإلعاقة وتوضيح احلكمة منها، وبيان األجر والثواب الذي يعود 0222هدفت دراسة القدومي )

الدراسة بأن  عليه إن صرب على هذا االبتالء، باإلضافة إىل بيان احلقوق اليت أعطتها الشريعة اإلسالمية للمعاقني، وقد أظهرت هذه

الفقهاء املسلمني قد ناقشوا موضوع اإلعاقة بناًء على ما ورد يف مصادر التشريع املتعددة، كما أظهرت هذه الدراسة أن مبدأ التكافل 

االجتماعي من أهم ما جاء به اإلسالم يف اجملال االقتصادي، حيث مشل مجيع أصناف احملتاجني يف اجملتمع، وقد أوصت الدراسة 

تأهيل قدرات أصحاب احلاجات اخلاصة، وإعادتهم إىل األعمال اليت كانوا ميارسونها قبل اإلعاقة، أو تأهيلهم وتدريبهم  بضرورة

على أعمال ومهن أخرى تنسجم مع ما تبقى لديهم من قابليات، كما أوصت الدراسة بضرورة تكريم املصابني ومعاملتهم معاملة 

إشراكهم يف النشاطات املختلفة، ليعيش اجلميع حياة كرمية سواء من هو ذو مرة سوي، أو حسنة، والعمل على دجمهم يف اجملتمع و

 من هو مصاب ذو ضعف طارئ.

( تعرف الصعوبات اليت تواجه معلمي الرتبية 0222) وزارة الرتبية والتعليم العالي :املذكورة يف وهدفت دراسة عواد

تعلقة بهم يف جمال حتديدهم لتلك الصعوبات، وقد تكونت عينة الدراسة من اخلاصة يف عملهم، ومدى تأثري بعض املتغريات امل

معلمني ومعلمات، وبينت متوسط الدرجة الكلية من حيث الصعوبات، وأظهرت عدم وجود فرق دال يعزى إىل متغريي املؤهل 

لدور الذي يقوم به املعلم وسنوات اخلربة، العلمي والدور الذي يقوم به املعلم والتفاعل بينهما، والتفاعل ما بني املؤهل العلمي وا

سنوات، والتفاعل بني املؤهل العلمي وسنوات  1فيما تبني وجود فرق دال يعزى ملتغري سنوات اخلربة ولصاحل اخلربة األقل من 

ملتعلقة بالتلميذ يف اخلربة، وبينت النتائج أن ترتيب الصعوبات اليت تواجه معلمي الرتبية اخلاصة حبسب أهميتها يرتبط بالصعوبات ا

عديم املرتبة األوىل تليها البيئة التعليمية وأسلوب التعليم ثم اإلدارة واألسرة، وأخريًا املعلم يف املرتبة اخلامسة، أما املنهاج فكان 

اليت تواجه األثر، وقد بينت أيضًا عدم وجود فرق دال إحصائيًا يعزى إىل نوع اإلعاقة)مسعية، بصرية، عقلية، حركية( للصعوبات 

 معلمي الرتبية اخلاصة يف عملهم.

( التعرف إىل واقع إدارات املدارس امللحق بها برامج الرتبية اخلاصة يف اململكة العربية 0226هدفت دراسة الدرويش )و

لياء أمور، السعودية، يف ضوء بعض االجتاهات العاملية املعاصرة يف الرتبية اخلاصة، وغطت عينة ممثلة من مدراء ومعلمني وأو

وأظهرت نتائج الدراسة أن اهليكل التنظيمي احلالي للمدارس امللحق بها برامج الرتبية اخلاصة ال يتسم باملرونة ويفتقد إىل وظائف 

 إدارية تتعلق بربنامج الرتبية اخلاصة، وعدم اختيار املعلمني يف املدارس امللحق بها برامج الرتبية اخلاصة بناًء على معايري حمددة،

باإلضافة إىل عدم إعداد دورات تأهيلية للعاملني يف املدرسة قبل البدء بالدمج، وأن املباني املدرسية احلالية للمدارس امللحق بها 

برامج الرتبية اخلاصة ال تتالءم مع ظروف املعاقني، وضعف فرص التواصل والتفاعل بني املعاقني بأقرانهم العاديني، وعدم متويل 

بها برامج الرتبية اخلاصة باألجهزة والوسائل اخلاصة باملعاقني، وضعف تواصل املدرسة مع املؤسسات الرتبوية  املدارس امللحق

 والتعليمية املماثلة يف املنطقة واليت تعنى بالرتبية اخلاصة. وكما وجدت الدراسة أن مديري ومعلمي التعليم العام يتقبل دمج املعاقني
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ن الصعوبات واملعيقات اليت حتد من فاعلية إدارة املدارس امللحق بها برامج الرتبية اخلاصة أهمها يف مدارسهم إال أن هناك عدد م

ضعف خربة مديري ووكالء املدارس يف التعليم العام ويف إملامهم بالطريقة املناسبة إلجناح الدمج، وعدم اختيار الكفاءات املناسبة 

الحيات املمنوحة إلدارات املدرسة وكثافة أعداد طالب التعليم العام باملدرسة العادية للعمل مع املعاقني، وعدم توفر املرونة يف الص

 تقلل من كفاءة تطبيق الدمج.

( إىل تقييم غرف املصادر اخلاصة بالطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس 0222كما هدفت دراسة شناعة )

ة املصادر واملرشدين الرتبويني، إضافة إىل حتديد أثر كل من متغريات احلكومية يف فلسطني من وجهة نظر املديرين ومعلمي غرف

اجلنس، وسنوات اخلربة، واملؤهل العلمي واملركز الوظيفي، وطبقت على كامل اجملتمع واليت تضمن يف أقسامها غرفة املصادر، ومت 

درجة الكلية ملتوسط استجابات املفحوصني على ( فقرة، وتوصلت إىل النتائج اآلتية: إن ال15تطوير استبانة بلغت عدد فقراتها )

مجيع الفقرات جلميع اجملاالت حول تقييم غرف املصادر يف املدارس احلكومية يف فلسطني كانت عالية حيث بلغت النسبة املئوية 

وذو %(، 12.92( سنوات بنسبة )72-5%(، وكانت درجة الذكور أعلى من اإلناث، وملن لديهم خربة من )12.20الكلية )

%( وهي أعلى 51.12%(، وأخريًا كانت الدرجة الكلية الستجابات مديري املدارس )09.19مؤهل علمي من مستوى دبلوم بلغت )

 من متوسط استجابات معلمي غرف املصادر واملرشدين الرتبويني.

طلبة املعاقني من وجهة ( التعرف إىل الصعوبات اليت تواجه دمج ال0222وهدفت دراسة وزارة الرتبية والتعليم العالي )

نظر العاملني يف املدارس احلكومية األساسية يف فلسطني، وحتديد الفروق يف تلك الصعوبات اليت تعود إىل متغريات )املسمى 

الوظيفي، اجلنس، التأهيل العلمي، التخصص، سنوات اخلربة يف التدريس(، كما هدفت إىل أكثر فئات اإلعاقة صعوبة يف للدمج 

العادية باإلضافة للتعرف إىل مقرتحات العاملني يف املدارس احلكومية األساسية للتغلب على الصعوبات اليت تواجه  يف الصفوف

( واليت يوجد بها طلبة معاقني 72-7الدمج، وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني يف املدارس احلكومية األساسية من )

( من العاملني يف هذه املدارس، وقد استخدم فريق البحث استبانة جلمع 952حجمها ) ومرشد تربوي، وقد مت اختيار عينة ممثلة

( فقرة وسؤالني من منط اإلجابة املفتوحة، وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج هي: عدم وجود اسرتاتيجيات 99البيانات تكون من )

ابية حنو دمج الطلبة املعاقني، وعدم مالئمة الوسائل تقييم رمسية معمول بها لدى الطلبة املعاقني، ووجود توعية واجتاهات اجي

التعليمية املستخدمة يف التدريس للطلبة املعاقني، ووجود غرفة مصادر ومعلم تربية خاصة يساعد على دعم الطلبة املعاقني، وقلة 

مراعاة املعلمني للفروق الفردية بني  أدوات التقييم الرتبوي اخلاصة بفئة املعاقني واليت تقوم الوزارة بتعميمها على امليدان، وعدم

الطلبة املعاقني خصوصا عند تقييمهم ووضع االختبارات التحصيلية، وعدم كفاية التدريب الذي تلقاه املعلمون للتعامل مع الطلبة 

وقوف على الدمج املعاقني، وقلة عدد الكوادر املؤهلة للتعامل مع الطلبة املعاقني، وعدم استضافة خمتصني يف جمال اإلعاقات لل

وتقديم النصح، وان دمج الطلبة املعاقني يساعد على تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين، وان أكثر فئات اإلعاقة صعوبة للدمج 

هي اإلعاقة العقلية واقلها االضطرابات االنفعالية، كما اثبت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة استجابة املفحوصني 

ي صعوبة التقييم والتوعية واالجتاهات اليت تواجه دمج الطلبة املعاقني تعود إىل متغري املسمى الوظيفي، بينما مل تظهر الدراسة يف جمال

وجود فروق داله إحصائيا لدرجة استجابة املفحوصني على اجملالني اآلخرين )مصادر التعلم والتأهيل الرتبوي( تبعا ملتغري املسمى 

واثبت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة استجابة املفحوصني يف جماالت صعوبات التعلم، والتأهيل  الوظيفي،

الرتبوي والتوعية واالجتاهات اليت تواجه دمج الطلبة املعاقني تعود إىل متغري التخصص، كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة 

جمال صعوبة التقييم تبعا ملتغري التخصص، وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيا لدرجة إحصائيا لدرجة استجابة املفحوصني على 

استجابة املفحوصني على جماالت الصعوبات اليت تواجه عملية دمج املعاقني يف املدارس احلكومية األساسية تعود إىل متغريات: 

اسة بعدة توصيات منها: حتديد معايري دمج الطلبة املعاقني، اجلنس، والتأهيل العلمي، وسنوات اخلربة يف التعليم، وقد خرجت الدر

 وزيادة عدد غرف املصادر، وتشجيع اجلامعات الفلسطينية على طرح ختصصات للرتبية اخلاصة.

التعرف إىل االجتاهات السائدة لدى املديرين واملعلمني وأولياء األمور وعامة  (Todd, 1995وهدفت دراسة تود )

عن دمج املعاقني يف الصفوف العادية ومناقشة منوذج جديد لتقديم اخلدمات هلذه الفئة، حيث تكونت العينة من  الناس يف املكسيك
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جمموعة من أولياء األمور واملعلمني يف غرف املصادر ومديري املدارس، وقد أشارت النتائج إىل أهمية تقديم التعليم للطلبة الذين 

أوسع ويف أماكن مناسبة، كما أشارت النتائج إىل إمكانية تعديل املناهج التعليمية واملهام  يعانون من صعوبات يف التعلم على نطاق

التعليمية وتوفري غرفة املصادر ومعلمني خمتصني للتعامل مع الطلبة املعاقني، وتدريب معلمي الصفوف العادية واملختصني اآلخرين 

 للتعامل مع فئات الرتبية اخلاصة.

بثالث نواح أساسية، األوىل تتعلق باالسرتاتيجيات الفاعلة اليت يستخدمها  (Galis, 1995)واهتمت دراسة جاليس 

املعلمون لتلبية حاجات الطلبة املعاقني، والثانية تتعلق بالتطورات الرتبوية اليت استحدثت لتعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة، 

الثة تتعلق بإبعاد تطبيق اسرتاتيجيات التعليم يف املدرسة العادية. تضمن كتطوير الكوادر وعمليات التعاون والتواصل، والناحية الث

( مديرا يف املدارس 02( معلما و)02( مدير ممن يتعاملون مع املعاقني يف مراكز الرتبية اخلاصة كذلك )02( معلم و)02العينة )

 تعليم الطلبة املعاقني مع الطلبة العاديني بإجيابية أكثر من العادية. وقد أشارت النتائج أن املعلمني األكثر خربة يف التعليم ينظرون إىل

ذوي اخلربة األقل، وان من لديهم خربة أكثر حيصلون على دعم اكرب لتنفيذ التغيري مقارنة مبعلمي الرتبية اخلاصة واملعلمني العاديني. 

اقني يف املدرسة يليهم مديرو املدارس العادية، بينما كان مديرو كما كانت فئة املعلمني العاديني هي الفئة األقل قبواًل لتعليم الطلبة املع

 الرتبية اخلاصة األكثر قبوال لتعليم املعاقني يف املدارس العادية.

 

 تعقيب على الدراسات السابقة
هم بعد االستعراض السابق للدراسات السابقة العربية واألجنبية توصل الباحث إىل أن موضوع املعاقني واالهتمام ب  

ورعايتهم قد حظي باهتمام الباحثني، حيث تناولت دراسات عديدة توفري االحتياجات الالزمة للطلبة املعاقني مثل دراسة )شناعة، 

(. وتناولت الدراسات اقرتاح العديد Todd, 1995( ،)Galis, 1995(، )0222(، )وزارة الرتبية والتعليم العالي، 0222

(، وتدريب املعلمني الذين 0222طلبة ذوي اإلعاقات مثل دراسة )وزارة الرتبية والتعليم العالي، من الربامج والتوصيات لرعاية ال

(، وإعادة تأهيل املدارس للتالؤم Todd, 1995(، )0226يقومون بتدريس ورعاية الطلبة ذوي اإلعاقة مثل دراسة )الدرويش، 

استفاد الباحث من هذه الدراسات يف التعرف إىل جماالت الدراسة (، وقد 0226واحتياجات الطلبة املعاقني مثل دراسة )الدرويش، 

ومتغرياتها واألساليب اإلحصائية يف حتليل نتائجها وكذلك يف بناء بنود االستبانة وجماالتها وفقراتها، كما استفادا من النتائج 

 والتوصيات واملقرتحات اليت خرجت بها هذه الدراسات. 

من هذه الدراسات يف تصميم االستبانة اخلاصة بهذه الدراسة وكذلك يف جمال منهجية ومن جانب آخر أفاد الباحث   

البحث وأسلوبه، فقد أسهمت تلك الدراسات بإثراء هذه الدراسة باخلربات الواردة فيها. ولعل أهم ما مييز هذه الدراسة أنها عنيت 

ملدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل، حيث مل يتم تناول هذا املوضوع مبعرفة دور اإلدارات املدرسية يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة يف ا

إضافة إىل تفردها يف حبث دور اإلدارات املدرسية يف رعاية الطلبة  -على حد علم الباحث  -بهذه الصورة يف الدراسات السابقة 

لدراسة لتسلط الضوء على ضرورة ذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل بشكل خاص، ومن هنا جاءت هذه ا

 االهتمام بهذه الفئة من الطلبة اليت أصيبت بإعاقة ما، من أجل دمج هؤالء الطلبة مع أقرانهم من الطلبة العاديني.

 

 منهج الدراسة
واستخدم الباحث يف إجنازها املنهج  ،0270من عام آذار و 0277من عام  كانون أول بني شهرهذه الدراسة ما  أجريت

وملالءمته ملثل هذا النوع  يقوم بوصف الظاهرة ودراستها ومجع البيانات واملعلومات الدقيقة، الذيباعتباره املنهج التحليل صفي الو

  من الدراسات.
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 مجتمع الدراسة 
من مجيع مدراء املدارس العاملني يف مدارس مديريات الرتبية والتعليم يف جنوب اخلليل، تكون جمتمع الدراسة ي

 (.7( مديرا ومديرة، كما يوضح ذلك اجلدول)277ل، ومشال اخلليل، والبالغ عددهم )واخللي

 

 املديرية حسبالدراسة  (: توزيع أفراد جمتمع7جدول)

 عدد المدارو ال    ية المديرية الرقح

 .2  ديرية تروية رمال ال ليل 4

 492  ديرية تروية ال ليل 9

 472  ديرية تروية ت  ب ال ليل 2

 144  عالمجم

 

 الدراسة عينة
( مدرسة يف 277بتوزيع أداة الدراسة على مجيع املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل والبالغ عددها ) الباحث قام

( 069مدارس مديريات الرتبية والتعليم يف )مشال اخلليل، اخلليل، وجنوب اخلليل( وبلغ عدد االستبانات املسرتدة من امليدان )

 %( من حجم اجملتمع الكلي وهي عينة ممثلة إحصائيًا. 65.2سبته )استبانة أي ما ن

 

 متغريات الدراسة حسبعينة الدراسة (: توزيع أفراد 0جدول )

 الديح ال اقصة العدد الم )يرات الرقح

 4 962 الج   4

 1 .96 المؤهل العلمي 9

 4 962 س  ات ال بره 2

 - 962   ق  المدرسة 1

 - 962 المديرية .

 
 الدراسة اةأد

الباحث بإعداد استبانة لقياس دور اإلدارات املدرسية يف رعاية ذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية يف مديريات الرتبية  قام

 من قسمني: والتعليم يف حمافظة اخلليل، باالستناد إىل األدب الرتبوي والدراسات السابقة، وقد تكونت االستبانة مبجملها

 

املؤهل  )اجلنس، ي هذا اجلزء على البيانات األولية عن مدير/ة املدرسة الذي يقوم بتعبئة االستبانة وهي:وحيتو: األول القسم

 .يف اإلدارة، موقع املدرسة، واملديرية اليت يعمل بها املدير/ة( سنوات اخلربة العلمي،

كومية يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة ويقيس دور اإلدارات املدرسية يف رعاية ذوي اإلعاقة يف املدارس احل: الثاني القسم

كانت إجابة هذه  وقد الدراسةجابة عن أسئلة إلفرضيات البحث وا تتناول فقرة( 09اخلليل، ويتكون من مخسة حماور رئيسيةة و)

يف  كماهذا االستبيان  (، وقد مت تقسيمبدرجة قليلة جدًا، بدرجة قليلة، بدرجة متوسطة، بدرجة كبرية، بدرجة كبرية جدًاالفقرات )

 (.9)اجلدول 

 (: حماور الدراسة الرئيسية.9جدول )

 عدد اليدرات الم  ر الرقح

 قياو دور اإلدارات المدرسية في رعاية ذوي اإلعاقة وي   ن  ن الم اور ال الية:

 . الرعاية الص ية 4

 7 الرعاية االت ماعية 9

 7 الرعاية ال يةية 2

 . الرعاية ال عليمية 1

 . ت فير الم اد واتدوات ال ل ة للمعا  .

 92 المجم ع
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 األداة صدق
يعرب صدق األداة عن مدى صالحية األداة املستخدمة لقياس ما وضعت لقياسه، وقد قام الباحث بعرض االستبانة على 

الفلسطينية وعدد من ذوي اخلربة يف  عدد من احملكمني واملختصني يف امليدان الرتبوي واإلداري، وذوي اخلربة يف عدد من اجلامعات

( حمكمًا من محلة شهادات الدكتوراه واملاجستري يف اإلدارة والرتبية، وقد مت 70مديريات الرتبية والتعليم، حيث بلغ عدد احملكمني )

لذلك، وقد كان  تعديل فقرات االستبانة وفق املالحظات والتعديالت املقرتحة، وأعيد صياغة االستبانة بشكلها النهائي وفقًا

الغرض من ذلك احلكم على درجة مناسبة الفقرات، ووضوحها وانتمائها للمجال، وسالمة الصياغة اللغوية، وبناًء على آراء 

ومقرتحات احملكمني مّت تعديل صياغة بعض الفقرات ُلغويًا، وحذف بعض الفقرات، وإضافة فقرات أخرى لُيصبح عدد فقرات 

 ( فقرة.09ي )االستبانة بشكلها النهائ

 

 األداة ثبات
حبساب معامل كرونباخ ألفا  ستبانةاالمت فحص االتساق الداخلي والثبات لفقرات  أداة القياسمن ثبات  للتحقق

Cronbach' alpha))( 2، وذلك وفق اجلدول.) 

 

 الثبات كرونباخ ألفا. والدرجة الكلية حسب معامالت مبجاالت الدراسة(: معامالت الثبات ألبعاد الدراسة اخلاصة 2جدول )

 قيمة اليا عدد اليدرات  جاالت الدراسة

 562. . الرعاية الص ية

 .52. 7 الرعاية االت ماعية

 529. 7 الرعاية ال يةية

 522. . الرعاية ال عليمية

 577. . ت فير الم اد واتدوات ال ل ة

 524. 92 الدرتة ال لية

 

( 2.62معامالت ثبات أداة الدراسة يف كل جماالت الدراسة تراوحت بني ) ( يتبني أن2من خالل النظر إىل جدول)

(، وقد حصل جمال الرعاية التعليمية على أعلى معامل ثبات يف حني حصل اجملال املتعلق بالرعاية الصحية على أدنى معامل 2.22و)

 اة القياس.( مما يشري إىل دقة أد2.97ثبات، وأخريًا بلغت قيمة ألفا على الدرجة الكلية )

 

 الدراسة إجراءات
بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، وحتديد العينة متت املوافقة على إجراء مثل هذه الدراسة، والسماح بتوزيع 

االستبانة على مديري ومديرات املدارس احلكومية يف حمافظة اخليل. بعدها قام الباحث بتوزيع االستبانة على مديري املدارس حيث 

 ( استبانة منها.062( استبانة، ومت اسرتداد )277توزيع )مت 

 

 ةاإلحصائي المعالجة
متهيدا إلدخاهلا للحاسب وقد مت إدخاهلا للحاسب وذلك  وذلكمجع بيانات الدراسة قام الباحث مبراجعتها  بعد

 واإلجابة ،درجات مخس كبرية جدًابدرجة بتحويل اإلجابات اللفظية إىل رقمية حيث أعطيت اإلجابة  أيبإعطائها أرقاما معينة، 

 بدرجة قليلة جدًا واإلجابة ،درجتني بدرجة قليلة واإلجابة ،درجات ثالث بدرجة متوسطةواإلجابة  ،درجات أربع بدرجة كبرية

دور اإلدارات املدرسية يف رعاية ذوي اإلعاقة يف يقيس  االستبيان أصبحيف مجيع فقرات الدراسة وبذلك  وذلك واحدة. درجة

 احلسابيةاملتوسطات  األعداد،متت املعاجلة اإلحصائية للبيانات باستخراج  وقد باالجتاه املوجب.ملدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل ا

 باستخدامومعادلة الثبات كرونباخ الفا وذلك  one way ANOVA حاديألحتليل التباين اواختبار)ت( وواالحنرافات املعيارية 

 .((SPSS ة للعلوم االجتماعيةاإلحصائيبرنامج الرزم 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات
اإلدارات يتناول هذا املبحث عرضًا للنتائج اليت توصل إليها الباحث من خالل استجابة أفراد جمتمع الدراسة حول دور 

ساؤالت الدراسة وفرضياتها، وميكن تفسري قيمة وفقًا لت املدرسية يف رعاية ذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل،

 املتوسط احلسابي للعبارات أو املتوسط العام املرجع للعبارات يف أداة الدراسة )االستبانة( كما يلي:

 

 (: داللة املتوسط احلسابي.5جدول )

 الداللة الم  سس ال ةاوي

    يض 4-9522

    سس 9521-2567

 عال .-2562

 

 أواًل: تفسير ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
 "ما دور اإلدارات املدرسية يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل؟".

 

 ذوي اإلعاقة حسب جماالت الدراسة لدور اإلدارات املدرسية يف رعاية(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 6جدول )

 الدرتـــــة االت راف المعياري الم  سس ال ةاوي  جاالت الرعاية

 عال .5.2. 2526 الرعاية الص ية

 عال .517. 1542 الرعاية االت ماعية

 عال 5122. 1594 الرعاية ال يةية

 عال .5.2. 1592 الرعاية ال عليمية

 عال 56.2. 2522 ت فير الم اد واتدوات ال ل ة للمعا 

 عال 51.7. 15.2 الدرتة ال لية وش ل عا 

 

( أن لإلدارات املدرسية دورًا كبريًا يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية يف حمافظة 6يتضح من اجلدول )

(، وقد حازت الرعاية 2.29حيث بلغت قيمة املتوسط احلسابي على الدرجة الكلية )اخلليل من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، 

(، تالها الرعاية االجتماعية 2.07( تالها الرعاية النفسية مبتوسط حسابي )2.02التعليمية على أعلى درجة مبتوسط حسابي )

(، وأخريًا الرعاية الصحية مبتوسط 9.92حسابي )(، تالها توفري املواد واألدوات الالزمة للمعاق مبتوسط 2.79مبتوسط حسابي )

 (.9.26حسابي )

 

 ثانيًا: تفسير ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
يف دور اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف  (α =0.05)"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية هامة عند مستوى الداللة 

 افظة اخلليل تعزى إىل متغريات الدراسة املستقلة:رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة يف حم

 )اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة، وموقع املدرسة، واملديرية(؟".

ولإلجابة عن هذا السؤال فقد مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، ونتائج اختبار "ت"، ونتائج اختبار 

 (.77 -1)اول من ذلك اجلدحتليل التباين األحادي، ويبني

 

(: نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق يف دور اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة يف حمافظة 1جدول )

 اخلليل تبعًا ملتغري اجلنس.

الم  سس  العدد الج  

 ال ةاوي

االت راف 

 المعياري

درتات 

 ال رية

الداللة  قيمة ت

اريةاإلثص  

 427 ..51. 15.2 422 ذكر
-.5.24  .5..4 

 492 5149. .154 .42 اتثى

 .(α =2.25)دالة عند مستوى الداللة *
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( يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف دور اإلدارات املدرسية 1بالنظر إىل جدول )  

 2.25<حلكومية يف حمافظة اخلليل تعزى ملتغري اجلنس، حيث كانت الداللة اإلحصائية يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس ا

( لدى الذكور. ويعزو 2.29( مقابل)2.72وهي غري دالة إحصائيًا، حيث بلغت متوسط استجابات اإلناث على املستوى الكلي )

فري الرعاية للطلبة ذوي اإلعاقة متماثلة ومصدرها واحد الباحث السبب يف ذلك إىل أن التعليمات واالسرتاتيجيات املتبعة يف جمال تو

 لذلك ال فرق يف تطبيق تلك التعليمات بني مدارس الذكور أو مدارس اإلناث.

 

دور اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل يف رعاية ل(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية أ-2جدول )

 .إلعاقة تبعا ملتغري: املؤهل العلميالطلبة ذوي ا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 5162. .154 24 دول  

 ..51. 15.2 9.7 و ال ري و

 5272. 15.6 97  اتة ير فأكثر

 51.7. 15.2 .96 المجم ع

 

ور اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف حمافظة ب(: نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف د-2جدول )

 : املؤهل العلمياخلليل يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة تبعا ملتغري

  صدر ال باين
 جم ع 

 المروعات
 الداللة اإلثصارية قيمة "ف"    سس المروعات درتات ال رية

 5492. 2 .527. وين المجم عات
.5722 .5.2 

 5467. .96 115422 داخل المجم عات

 

فروق ذات داللة إحصائية يف دور  عدم وجودب( يتضح أن نتائج الدراسة أظهرت -2أ، -2بالنظر إىل اجلدولني )

اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة تعزى إىل املؤهل العلمي، حيث كانت الداللة 

( 2.75هي غري دالة إحصائيًا، حيث بلغت متوسط استجابات محلة الدبلوم على املستوى الكلةةي )و 2.25<اإلحصائية 

( محلة املاجستري فأكثر. ويعزو الباحث السبب يف ذلك إىل أن 2.26( حلملة البكالوريوس، ومتوسةةةط حسابي )2.22مقابل)

 ومصدرها واحد بغض النظر عن املؤهل العلمي ملدير/ة املدرسة.التعليمات واالسرتاتيجيات املطبقة يف املدارس احلكومية متشابهة 

 

لدور اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل يف رعاية  أ(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية-9جدول )

 اخلربة الطلبة ذوي اإلعاقة تبعا ملتغري: سنوات

 االنحراف المعياري حسابيال  المتوسط العدد سنوات الخبرة

 5222. 15.2 6. س  ات .اقل  ن 

 52.6. 1549 62 س  ات.4-. ن 

 5129. 15.2 412 س ة فأكثر 44 ن 

 51.7. 15.2 962 المجم ع

 

ب(: نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف دور اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف حمافظة -9جدول )

 سنوات اخلربةاخلليل يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة تبعا ملتغري: 

  صدر ال باين
 جم ع 

 المروعات
 الداللة اإلثصارية قيمة "ف"    سس المروعات درتات ال رية

 5.79. 2 5947. وين المجم عات
.5122 .572 

 5467. .96 .11521 داخل المجم عات

 

فروق ذات داللة إحصائية يف دور  أظهرت عدم وجودأن نتائج الدراسة  ب( يتضح-9أ، -9بالنظر إىل اجلدولني )

اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة تعزى إىل سنوات اخلربة، حيث كانت الداللة 
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سنةوات  5ملدارس والذين تقل خربتهم عن وهي غري دالة إحصائيًا، حيث بلغت متوسط استجابات مدراء ا 2.25<اإلحصائية 

( سنوات، كان املتوسط احلسابي ملدراء املدارس 72-5( لدى مدراء املدارس والذين تراوحت خربتهم بني )2.70( مقةابل )2.22)

ة يف املدارس (. ويعزو الباحث السبب يف ذلك إىل أن التعليمات واالسرتاتيجيات املطبق2.22) سنة فأكثر 77الذين كانت خربتهم من 

 احلكومية متشابهة ومصدرها واحد بغض النظر عن خربة املدير/ة يف اإلدارة.

أ(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدور اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل يف -72جدول )

 موقع املدرسةرعاية الطلبة ذوي اإلعاقة تبعا ملتغري: 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد لمدرسةموقع ا

 9..5. 1544 ..  دي ة

 5272. 15.2 .94 قرية

 .519. 1522 1   يح

 51.7. 15.2 962 المجم ع
 

ب(: نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف دور اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف حمافظة -72جدول )

 موقع املدرسةل يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة تبعا ملتغري: اخللي

  صدر ال باين
 جم ع 

 المروعات
 الداللة اإلثصارية قيمة "ف"    سس المروعات درتات ال رية

 5492. 9 59.6. وين المجم عات
.5762 .517 

 5467. 966 1152.7 داخل المجم عات
 

فروق ذات داللة إحصائية يف  عدم وجودن نتائج الدراسة أظهرت  ب( يتضح أ-772أ، -72بالنظر إىل اجلدولني )

دور اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة تعزى إىل موقع املدرسة، حيث كانت 

دارس والذين تقع مدارسهم يف املدينة وهي غري دالة إحصائيًا، حيث بلغت متوسط استجابات مدراء امل 2.25<الداللة اإلحصائية 

(. ويعزو 2.99( للمدارس الواقعة يف القرى، فيما كان املتوسط احلسابي للمدارس اليت تقع يف املخيم )2.22( مقابل )2.77)

ظر عن الباحث السبب يف ذلك إىل أن التعليمات واالسرتاتيجيات املطبقة يف املدارس احلكومية متشابهة ومصدرها واحد بغض الن

 موقع املدرسة.

أ(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدور اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل يف -77جدول )

 املديريةرعاية الطلبة ذوي اإلعاقة تبعا ملتغري: 

 االنحراف المعيارية المتوسط الحسابي العدد المديرية

 5212. 1547 67 ليل ديرية تروية رمال ال 

 .517. 15.6 79  ديرية تروية ال ليل

 5226. 15.7 .42  ديرية تروية ت  ب ال ليل

 51.7. 15.2 962 المجم ع
 

ب(: نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف دور اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف حمافظة -77جدول )

 املديريةلبة ذوي اإلعاقة تبعا ملتغري: اخلليل يف رعاية الط

  صدر ال باين
 جم ع 

 المروعات
 الداللة اإلثصارية قيمة "ف"    سس المروعات درتات ال رية

 5962. 9 5.97. وين المجم عات
45.24 .594 

 5466. 966 115.26 داخل المجم عات

 

فروق ذات داللة إحصائية يف دور  عدم وجود رتأظهتائج الدراسة ب( يتضح أن ن-77أ، -77بالنظر إىل اجلدولني )

اإلدارات املدرسية يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة تعزى إىل املديرية، حيث كانت الداللة 

ديرية تربية مشال وهي غري دالة إحصائيًا، حيث بلغت متوسط استجابات مدراء املدارس والذين يعملون يف م 2.25<اإلحصائية 

( للمدراء الذين يعملون يف مديرية تربية اخلليل، فيما كان املتوسط احلسابي للمدراء الذين يعملون يف 2.26( مقابل )2.71اخلليل )
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(. ويعزو الباحث السبب يف ذلك إىل أن التعليمات واالسرتاتيجيات املطبقة يف املدارس احلكومية 2.21مديرية تربية جنوب اخلليل)

 متشابهة ومصدرها واحد بغض النظر عن املديرية اليت يعمل بها املدير/ة.

 
  االستنتاجات

 يف ضوء حتليل النتائج توصلت  الدراسة إىل النتائج اآلتية:           

 . لإلدارات املدرسية دورًا كبريًا يف رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس احلكومية يف حمافظة اخلليل.7

  :االت الرعاية مرتبة ترتيبًا تنازليًا.جاءت جم0

 الرعاية التعليمية.-أ      

 الرعاية النفسية.  -ب    

 الرعاية االجتماعية. -ج    

 توفري املواد واألدوات الالزمة للمعاق.  -د      

 الرعاية الصحية.   -هة    

وي اإلعاقةة يف املةدارس احلكوميةة يف حمافظةة اخلليةل      . عدم وجود فروق دالة إحصةائيا يف دور اإلدارات املدرسةية يف رعايةة الطلبةة ذ    9

 وفق متغريات: اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة، وموقع املدرسة، واملديرية. 
 

 توصيات الدراسة 
 يف ضوء نتائج الدراسة وأهدافها يوصي الباحث مبا يلي: 

 إلعاقة.ضرورة بذل املزيد من اجلهود وإيالء الرعاية اخلاصة للطلبة ذوي ا .7

 ضرورة توفري كافة اإلمكانيات الالزمة هلؤالء الطلبة. .0

 عمل املزيد من الدراسات للوقوف على اخللل والنقص يف االهتمام بهذه الفئة من الطلبة. .9

 االستفادة من خربات الدول املتقدمة يف جمال رعاية الطلبة ذوي اإلعاقات. .2

 
 المراجع:

 ويروت  لب ان. :"  دار صادرالعربلسان (: " .422اون     ر  تمال الدين.  

تجربة دمج ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في المدارس العادية (: "1..9ودوي    مد اثمد علي. 

"  المؤتمر الة  ي الثال  عشر ال عليح للجمي ( لل روية وآفا  وارتباطها ببعض المتغيرات/ دراسة حالة

 .1..9 ارو   92-92لعروي تديده في تعليح اليئات الم مشة في ال طن ا

  مجلة دراسات عمان(: " الض) ط ال ي ت عرض ل ا اسر اتطيال المع قين"  4222ال ديدي    ى  وآخرون.  

 (  عمان  اتردن.4(  عدد  94 جلد  

 عمان  اتردن. :"  دار الشرو مقدمة في اإلعاقات الجسمية، والصحية(: " 4222ال طيب  تمال.  

(:" تص ر  د رح ل ط ير ئدارات المدارو المل   و ا 6..9زيز ون سليمان ون عبد الرلا .  الدرويش  عبد الع

)رسالة دكتوراه غير ورا   ال روية ال اصة في ض ت وعض االتجاهات العالمية المعاصره"  

  كلية العل   االت ماعية  قةح ال روية  تا عة اإل ا    مد ون سع د اإلس  ية  الممل ة منشورة(

 عروية الةع دية.ال

(:"تدييح غرف المصادر في المدارو ال    ية في فلةطين  ن وت ة ت ر 2..9  عبد الرثمن. ار اعة  هش

  تا عة )رسالة ماجستير غير منشورة(المديرين وعلمي غرف المصادر والمرردين ال رو يين"  

 الددو  الددو  فلةطين.

  عدد مجلة التربية الحديثةمعاقين وع ق  ا وال أهيل"  (:" تجارب د   ال4222الصمادي  تميل  وآخرون.  

 412.) 
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الداهره   : "  دار غريب للطباعة وال شر وال  لي تنمية األطفال المعاقين(: " 4227عبد الرثيح  عبد المجيد.  

  صر.

 ان  اتردن.عم : "  دار صيات لل شر وال  لي تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة". (4..9عبيد   اتده.  

 عمان  اتردن : الدار العلمية الدولية لل شر وال  لي   التربية الخاصة(: 4..9العزه  سعيد ثة ي.  

(  9  عدد  مجلة جامعة النجاح لألبحاث(: رعاية المعاقين في الشريعة اإلس  ية"  1..9الددو ي   روان.  

 تا عة ال جاح  تاول   فلةطين.

الداهره   :    طبعة في   ر كيرواإلعاقات العقلية واالضطرابات االرتقائية"" .(4222 لي ة  ل ي  كا ل.  

  صر.

الصعوبات التي تواجه (: "2..9ولاره ال روية وال عليح العالي  دارره الدياو وال د يح ودارره ال روية ال اصة. 

"  دراسة فلسطين دمج الطلبة المعاقين من وجهة نظر العاملين في المدارس الحكومية األساسية في

 و م يل  ن قبل  شروع ال عاون ال رو ي اليلةطي ي الي ل دي  را  اهلل  فلةطين. 

(: " دليل المررد ال رو ي الجديد  2..9ولاره ال روية وال عليح العالي  اإلداره العا ة لدرراد وال روية ال اصة. 

 ودعح  ن ص دو  ات ح الم  ده للة ان  را  اهلل  فلةطين.

(:"ويان س    ا وشأن المبادئ والةياسات والممارسات في تعليح ذوي االث ياتات ال رو ية 4221 تة  .  الي

 ال اصة  واري .
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