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 Abstract : 

The research problem is to reveal the most important problems 

facing the integration of people with special needs in educational 
institutions "public schools" in the city of Misurata from the point 

of view of their teachers. 

The research problem is defined in the following questions: 
1- What are the most important problems facing the integration of 

people with special needs in educational institutions “public 

schools” from the point of view of their teachers in the city of 
Misurata. From this main question, the following questions arise: 

a)Are there statistically significant differences in the average level 

of problems "according to the school's physical environment". 

b)Are there statistically significant differences in the average level 
of problems "according to psychological problems". 

c)Are there statistically significant differences in the average level 

of problems "according to behavioral problems". 
d)Are there statistically significant differences in the average level 

of problems "according to social problems". 

e)Are there statistically significant differences in the average level 
of problems "according to academic problems". 

2- Are there statistically significant differences in the opinions of 

the research sample about the level of problems prevalence 
according to years of experience. 

3- Are there statistically significant differences in the opinions of 

the research sample about the level of problems prevalence 

according to the academic specialization. 
The researcher has used the "descriptive approach" and the 

research sample included teachers of "special groups" within public 

schools "the stage of basic education" in the city of Misurata during 
the year 2021-2022, and their number is (86) teachers, 

representing the research community, and the sample was (69) 

teachers. The questionnaire as a tool for research, including (41) 
items and distributed over five axes, namely: 

Problems related to the school's physical environment - 

psychological problems - social problems - behavioral problems - 
academic problems. 
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Results: The researchers concluded that there are statistically 

significant differences for the problems facing the integration of 

people with special needs; It showed the following results: 
1-Academic problems ranked first, then followed by problems 

related to the physical environment of the class, and in the third 

place came social problems, then psychological problems, and in 
the last place behavioral problems. 

2-No statistically significant differences were found for the 

problems facing integrating people with special needs according to 
years of experience. 

3-There are no statistically significant differences for the problems 

facing the integration of people with special needs according to the 
academic specialization. 

A number of recommendations were presented that could help 

teachers to perform their job to the fullest, and the integration 

process for people with special needs was successful.. 
Key words: Problems, Educational Integration, People With Special 

Needs, Educational Institutions. 
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مبدينة مصراته من وجهة  أهم املشكالت اليت تواجه دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املؤسسات الرتبوية "املدارس العامة" 
 نظر معلميهم

 
 2 مىن مفتاح الرعيض 

 
 :امللخص

يف   اخلاصة  االحتياجات  ذوي  دمج  تواجه  اليت  املشكالت  أهم  عن  الكشف  يف  البحث  مشكلة  تتمثل 
 .املؤسسات الرتبوية "املدارس العامة" مبدنية مصراته من وجهة نظر معلميهم

 :التساؤالت اآلتية وتتحدد إشكالية البحث يف 
"املدارس  -1 الرتبوية  املؤسسات  اخلاصة يف  االحتياجات  تواجه دمج ذوي  اليت  املشكالت  أهم  ما هي 

العامة" من وجهة نظر معلميهم مبدنية مصراته ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي جمموعة التساؤالت الفرعية 
 :التالية 

 ."املشكالت " حسب البيئة الفيزيقية للمدرسة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى  أ.
 ."ب. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املشكالت " حسب املشكالت النفسية
 ."ج. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املشكالت " حسب املشكالت السلوكية 

 ."املشكالت االجتماعية  د. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املشكالت" حسب
 ."ه. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املشكالت "حسب املشكالت األكادميية 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء عينة البحث حول مستوى انتشار املشكالت حسب  -2
 .سنوات اخلربة

ستوى انتشار املشكالت حسب  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء عينة البحث حول م-3
 .التخصص األكادميي

وقد قامت الباحثة ابستخدام "املنهج الوصفي" ومشلت عينة البحث معلمي " الفئات اخلاصة" داخل املدارس  
( معلماً،  86والبالغ عددهم ) 2022-2021العامة "مرحلة التعليم األساسي" مبدنية مصراتة خالل العام 

( بند  41( معلماً ومت استخدام االستبيان كأداة للبحث متضمناً )69العينة )   ميثلون جمتمع البحث، وكانت
 :وموزع على مخس حماور وهي

للمدرسة   الفيزيقية  ابلبيئة  املتعلقة  االجتماعية   –املشكالت  املشكالت  النفسية  املشكالت    -املشكالت 
 .املشكالت األكادميية -السلوكية 

أنه توجد الباحثات إىل  فروق ذات داللة إحصائية للمشكالت اليت تواجه دمج ذوي    النتائج: توصلت 
 : االحتياجات اخلاصة؛ وأظهرت النتائج التالية 

املشكالت األكادميية يف املرتبة األوىل، مث تليها املشكالت املتعلقة ابلبيئة الفيزيقية للصف، أما يف املرتبة -1
 .لنفسية، ويف املرتبة األخرية املشكالت السلوكيةالثالثة جاءت املشكالت االجتماعية، مث تليها املشكالت ا 

االحتياجات اخلاصة حسب  -2 اليت تواجه دمج ذوي  للمشكالت  إحصائية  فروق ذات داللة  ال وجد 
  .سنوات اخلربة
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمشكالت اليت تواجه دمج ذوي االحتياجات اخلاصة حسب  -3
 .التخصص األكادميي

تقدمي مجلة من التوصيات اليت ميكن أن قد تساعد املعلمني على أداء وظيفتهم على أكمل وجه، وفقد  ومت  
 . مت اجناح عملية الدمج لذوي االحتياجات اخلاصة 

 . مشكالت، الدمج الرتبوي، ذوي االحتياجات اخلاصة، املؤسسات الرتبوية  الكلمات املفتاحية:  
 

 مشكلة البحث
 الرتبوية )املدارس العامة( من وجه يف املؤسسات االحتياجات اخلاصة  تواجه دمج ذوي هي أهم املشكالت اليت ما التساؤل األول:

 مبدينة مصراته؟ نظر معلميهم
 ويتفرع من هذا التساؤل هذه التساؤالت الفرعية التالية:  

 هل توجد فروق ذات دالله إحصائية يف مستوى املشكالت حسب البيئة الفيزيقية للمدرسة؟ -
 هل توجد فروق ذات دالله إحصائية يف مستوى املشكالت حسب املشكالت النفسية؟  -
 املشكالت السلوكية؟  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املشكالت حسب -
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املشكالت حسب املشكالت االجتماعية؟  -
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املشكالت حسب املشكالت األكادميية؟   -

 كالت وفقا ملتغري سنوات اخلربة؟   توجد فروق ذات دالله إحصائية يف آراء عينة البحث حول مستوى انتشار املش  هل  التساؤل الثاين:
هل توجد فروق ذات دالله إحصائية يف آراء عينة البحث حول مستوى انتشار املشكالت وفقا ملتغري التخصص   التساؤل الثالث:

 األكادميي؟ 
 

 أهداف البحث:
 ارس العامة(. التعرف على اهم املشكالت اليت تواجه دمج لذوي االحتياجات اخلاصة يف املؤسسات الرتبوية )املد .1
التعرف على وجود فروق ذات دالله إحصائية يف معدل مستوي املشكالت اليت نواجه املعلمني من وجهة نظرهم حسب متغري  .2

 سنوات اخلربة. 
على وجود فروق ذات دالله إحصائية يف معدل مستوي املشكالت اليت نواجه املعلمني من وجهة نظرهم حسب متغري التعرف   .3

 التخصص األكادميي. 
 

 أمهية البحث:
 تكمن أمهية البحث يف جانبني مها: 

 اجلانب األول األمهية النظرية:  -
من ال باحثني، نظراً ألمهية إعطاء أفراد ذوي االحتياجات اخلاصة فرصة  حيتل موضوع الدمج أمهية كبرية، حيث انل اهتماماً كبرياً 

 للتعلم على غرار الطلبة العاديني ودجمهم يف اجملتمع وجعلهم عنصراً فعاالً فيه.
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 اجلانب الثاين األمهية التطبيقية:  -
 تزويد املؤسسات الرتبوية ابملعلومات الكافية حول هذه الفئة.  .1
 أهم االحتياجات الالزمة هلذه الفئة للتعلم بشكل جيد. حتديد  .2
اخلطط  تسهم نتائج هذا البحث يف تقدمي بعض املؤشرات اليت عن طريقها يتم مساعدة املتخصصني والرتبويني يف وضع .3

 اإلرشادية والعالجية. 
 

 حدود البحث: 
 ارس العامة مبدنية مصراته من وجهة نظر معلميهم.اليت تواجه ذوي االحتياجات اخلاصة يف املد املشكالت احلدود املوضوعية: -
 اجري البحث احلايل على عينة من معلمي الفئات اخلاصة ابملدارس العامة مبدنية مصراته.   احلدود البشرية: -
اصه تتبع  البحث احلايل على املدراس العامة )مرحلة التعليم االساسي( مبدنية مصراته، اليت هبا فئات خ  اقتصر احلدود املكانية:  -

 وزارة الرتبية والتعليم.  
 ( ف. 2022-2021أجرى البحث يف عام )احلدود الزمنية:  -

 
 أدوات البحث:

( ومت  2020-2019استبيان املشكالت اليت يعاين منها الفئات اخلاصة. )إعداد الباحثة اكرام قامسي( من اجلزائر سنة )
 ة. تعديل صياغة بعض الفقرات مبا يتماشى مع البيئة احمللي 

 
 مصطلحات البحث: 
( أبهنا حالة من التوتر وعدم الرضا نتيجة لوجود بعض الصعوابت اليت  13،2008املشكلة عرفها )احلريري،   املشكالت: 

النتائج املتوقعة من  وتظهر  ،  تعيق الوصول إىل األهداف املنشودة أو األفراد يف احلصول على  الفرد  املشكلة بوضوح عندما يعجز 
 األعمال واألنشطة املختلفة. 

الصعوابت أو العقبات اليت تواجه عملية دمج ذوي االحتياجات اخلاصة وبذلك تعقها أو تؤثر   عرفتها الباحثة اجرائيا أبهنا:
يف املشكالت املتعلقة ابلبيئة املدرسية واملشكالت النفسية، السلوكية، االجتماعية    على نوعيتها )وقد مت حتديدها يف هذا البحث

 واملشكالت االكادميية(. 
( أبنه يشمل مدارس التعليم العام وفصوله الطالب مجيعاً بغض النظر عن لذكاء أو 17،2006يعرفه )سيسامل،  الدمج:  

أو اخللفية الثقافية للطالب وجيب على املدرسة العمل على دعم احلاجات    املوهبة أو اإلعاقة أو املستوى االجتماعي واالقتصادي
 اخلاصة لكل طالب. 

دمج طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة مع الطلبة العاديني يف الصفوف الدراسية ابملدرسة العامة،   عرفته الباحثة اجرائياً أبنه:
 مات املتخصصة. على أن تقدم لذوي االحتياجات اخلاصة الربامج املساندة واخلد

( أبهنا: احتياجات الطالب ذوي اإلعاقات ذات الطابع الرتبوي 42،2009عرفها )الزايت،  ذوي االحتياجات اخلاصة:  
 وتعليمي، االجتماعي ابلشكل الذي ميكنهم من التعلم واكتساب املعارف واملهارات األدائية واالجتماعية وفقاً هلذه االحتياجات. 
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الباحثة اجرائي يعانون إعاقة من اإلعاقات املختلفة )العقلية،  أبن    اً:وعرفتها  الذين  ذوي االحتياجات اخلاصة هم: األفراد 
 احلركية، املوهبني، صعوابت التعلم( شرط أن تكون درجة إعاقتهم تسمح هلم ابلدمج مع الطالب العاديني يف املدارس العامة.   احلسية،

اليت هبا فئات  تابعة لوزارة الرتبية والتعليم )التعليم األساسي يف املدارس العامة( هي املؤسسات التعليمية الاملؤسسات الرتبوية:  
 خاصة. 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 املبحث األول: الدمج 

إن مصطلح الدمج يستخدم ليعين دمج الطلبة العاديني والطلبة ذوي احلاجات اخلاصة يف وضع مدرسي يتشارك فيه كل  
 (. 94، ص 200ادر وفرص التعليم بشكل كامل. )اخلطيب، احلديدي، الطلبة يف مص

 تعريف الدمج: 
يعرف الدمج على أنه تلك العملية اليت تشمل مجيع الطالب يف فصول ومدارس التعلم العام، بغض النظر عن الذكاء أو 

ب. ووضع األطفال ذوي القدرات واالختالفات  املوهبة أو االختالف أو املستوى االجتماعي واالقتصادي أو اخللفية الثقافية للطال
 ( 203، ص2016املختلفة يف صفوف تعليم عادية وتقدمي اخلدمات الرتبوية هلم مع توفري الدعم الصفي الكامل. )عبد الغين، 

 أنواع الدمج: 
كما يتباين بتباين املساحة اليت يغطيها أفقياً، والعمق الذي يشمله رأسياً على خيتلف مفهوم الدمج ابختالف طبيعته ونوعه،  

 النحو التايل: 
 من حيث طبيعته ونوعه: -1

ينقسم الدمج اعتماداً على طبيعته ونوعه إىل الدمج الكلي والدمج اجلزئي، فبينما يقوم الدمج الكلي على دمج األفراد ذوي 
ل واملدارس العادية تعليمياً واجتماعياً، بغض النظر عن نوع اإلعاقة وشدهتا أو حدهتا، كل الوقت مع االحتياجات اخلاصة يف الفصو 

العاديني يف الفصول واملدارس   أقراهنم  فأن الدمج اجلزئي يقوم على دمج األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة مع  العاديني و  أقراهنم 
وشدهتا أو حدهتا، ومن ذلك غرف املصادر، أماكن الرعاية اجلزئية، و الرعاية الكلية،  العادية بعض الوقت، اعتماداً على نوع اإلعاقة  

 الربامج اخلاصة....اخل. 
 من حيث املساحة اليت يغطيها الدمج:  -2

كل أو تتباين آليات الدمج اعتماداً على املساحة اليت يشملها، فقد يشمل األبعاد التعليمية واالجتماعية واحلركية واالنفعالية  
بعض الوقت، وقد يقتصر على البعد التعلمي فقط، أو البعد االجتماعي فقط، أو كألمها، اعتمادا على عمر الطالب، ونوع اإلعاقة،  

 ( 42، ص2001وشدهتا، واالستعدادات املدرسية، والبيئة التعليمية. )جابر، 
 

 أهداف الدمج: 
 يلي: أسس الدمج على جمموعة من األهداف و ميكن حتديدها فيما 

توفري الفرص للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة االندماج مع الطالب العاديني يف املدارس العادية ومساعدهتم على تطوير  -1
 قدراهتم التعليمية.  

حماولة تغيري املدارس العادية وتشجيعها على تبين أساليب أكثر تطوراً ومتكينها من تقدمي اخلدمات إىل الغالبية العظمى من  -2
 الطالب.  

 الدمج حق لكل طفل من ذوي االحتياجات اخلاصة كأي طفل عادي من حيث االستفادة من اقتصادايت اجملتمع.  -3
 تعديل نظرة املدرسني واملدربني والطالب العاديني وأولياء األمور حنو أبنائهم من ذوي االحتياجات اخلاصة.   -4
 ياة معهم بشكل جيد وتكوين شبكة من العالقات القوية.  إاتحة الفرص أمام املعاقني لالندماج مع أقراهنم يف اجملتمع واحل -5
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التأكد من مقدرة ذوي االحتياجات اخلاصة على متابعة الدراسة يف أقرب مدرسة حملية جنباً إىل جانب أقراهنم العاديني.  -6
 ( 55، ص2007عواد، )

 
 شروط الدمج: 

 هناك شروط جيب أن تتوفر يف األطفال القابلني للدمج:
 فس املرحلة العمرية للطلبة العاديني. أن يكون من ن -1
 أن يكون قادراً لالعتماد على نفسه يف قضاء حاجاته.  -2
 أن يكون من نفس سكان املنطقة احمليطة ابملدرسة وتتوفر وسيله مواصالت آمنة.   -3
 أن يتم اختيار الطفل من قبل جلنة متخصصة للحكم على مقدرته قي مسايرة برانمج املدرسة و التكيف معها. -4
  تكون إعاقته من الدرجة الشديدة وأال تكون لديه إعاقات متعددة. أال -5
 ( 20،21، ص2016سالم، )املقدرة على التعلم يف جمموعات تعليمية كبرية عند عرض مواد تعليمية جديدة.   -6

 
 فوائد الدمج: 

لذوي االحتياجات اخلاصة: إن دمج الفئات اخلاصة مع العاديني سوف يكون له آاثر إجيابية فعندما يشرتك يف فوائد الدمج   -1
فصول الدمج ويالقي الرتحيب والتقبل من اآلخرين. فإن ذلك يعطيه الشعور ابلثقة يف النفس، ويشعره بقيمته يف احلياة، ويدرك 

 ئه إىل اجملتمع الذي يعيش فيه.قدراته وإمكاانته يف وقت مبكر، و يشعر إبنتما
اخلاصة و يشعر ابالرتياح فوائد الدمج لألطفال العاديني: يساعد الدمج الطفل العادي على أن يتقبل طفل ذوي االحتياجات  -2

 مع أشخاص خمتلفني عنه عندما جيدون فرصة للعب معهم إبستمرار ويف الدمج هناك فرصه لعمل صداقات بني األشخاص املختلفني.
فوائد الدمج لآلابء: الدمج يشعر اآلابء بعدم عزل طفلهم عن اجملتمع، كما أهنم يتعلمون طرقاً جديدة لتعليم طفلهم، و عند   -3

طفلهم مع األطفال العاديني فإهنم يفكرون يف الطفل أبكثر واقعية، و هبذه الطريقة تتحسن مشاعر الوالدين جتاه طفلهما جتاه  تفاعل  
 أنفسهم.

فوائد الدمج األكادميية: أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف مواقف الدمج الشامل حيققون إجنازاً أكادميياً مقبوالً بدرجة كبرية   -4
 فهم اللغة، كما أن العمل وفق نظام الدمج يعترب فرصة للمعلم لزايدة اخلربات التعليمية و الشخصية. يف الكتابة، يف

الفوائد االجتماعية: ينبه الدمج كل أفراد اجملتمع إىل حق أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف إنسانيتهم، و على اجملتمع أن  -5
أفراده، و أن اإلصابة، أهنم أفراد من  العاديني    ينظر هلم على  أقراهنم  لعزهلم الطفل عن  ليست مربراً  براديل، وآخرون، )أو اإلعاقة 

 ( 303، ص2000
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 إجيابيات وسلبيات الدمج: 
 أوالً اإلجيابيات: 

 يساعد الدمج يف استيعاب أكرب عدد ممكن من طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.   -1
لتعلم مع اآلخرين يف البيئة األقرب للمجتمع  واألكثر متثيالً يسهم يف إعداد طالب ذوي االحتياجات اخلاصة ويؤهلهم للعمل وا -2

 له. 
 يدخل مهارات وأساليب معلمي الرتبية اخلاصة إىل املدرسة العادية ومناهجها لالستفادة منها.  -3
 يساعد ذوي االحتياجات اخلاصة على حتقيق ذاهتم و يزيد دافعيتهم للتعلم.  -4
 . (163،ص  2012علمني والطالب يف املدرسة العامة )قطناين،يسهم يف تعديل اجتاهات الناس واألسرة وامل -5

 
 سلبيات الدمج:  : اثنيا

 ميكن قول أبن أهم السلبيات يف عملية دمج ذوي االحتياجات اخلاصة مع العاديني تتمثل يف اآليت:     
 يؤثر وضع أطفال الفئة اخلاصة مع أقراهنم العاديني على تنفيد الربانمج التعليمي ككل.  -1
 الب ذوي االحتياجات اخلاصة ابلفشل واإلحباط لعدم مقدرهتم على جمازات زمالئهم العاديني من الناحية األكادميية.يشعر ط -2
مشكلة إعداد اخلطط الرتبوية والتعليمية الفردية لكل طالب من ذوي االحتياجات اخلاصة من قبل مدرسي الرتبية اخلاصة، و   -3

 بربانمج الدمج. يعين ذلك قلة االهتمام ابلطالب امللتحقني
 . (61، ص2016شاش، )مشكلة عدم تقبل إدارة املدرسة والعاملني هبا لفكرة الدمج. -4
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 املبحث الثاين: ذوي االحتياجات اخلاصة 
لإلشارة إىل أولئك األطفال الذين خيتلفون عن أقراهنم يف    –يستخدم مصطلح ذوي االحتياجات اخلاصة يف جمال الرتبية  

ائص اليت تؤثر على عملية التعلم فتحول دون قدرهتم على تعلم املهارات األكادميية ،قراءة وكتابة ،حساب  واحده أو أكثر من اخلص
،بنفس مستوى أقراهنم ، أوقد يتميزون بقدرات عالية يف تعلم هذه املهارات بصورة تفوق أقراهنم كثرياً، ويف مثل هذه احلاالت يتحتم 

الرتبو  الربامج  يف  التعديالت  بعض  اخلاصة.  إجراء  الرتبية  برامج  إيل  حيتاجون  أهنم  األطفال،  هلؤالء  املقدمة  واخلدمات  ية 
 (  8،ص2014)طه،

 
 تعريف ذوي االحتياجات اخلاصة: 

أولئك   اجلوانب هم  من  أكرت  أو  ما  جانب  يف  أو  خاصية،  املتوسط يف  أو  العادي  املستوى  عن  ينحرفون  الذين  األفراد 
الشخصية، وهنا أبن الدرجة اليت حتتم احتياجاهتم إىل خدمات خاصة ختتلف عما يقوم به أقراهنم العاديني، وذلك ملساعدهتم على 

 ( 11،ص2015عبد الرؤوف ، )حتقيق أقصي ما ميكنهم بلوغه من النمو والتوافق. 
 

 فئات ذوي االحتياجات اخلاصة: 
)العقلية(:   • الذهنية  والسلوك   تعريفاالعاقة  العقلية  الوظائف  يف  جوهرية  حمدودية  على  تنطوي  إعاقة  أبهنا  الذهنية  االعاقة 

سن قبل  االعاقة  هذه  ،وحتدث  والعلمي  واالجتماعي  املفاهيمي  التعبري  مهارات  يف  يبدو  كما  الثامنة   التكيفي، 
 ( 75،ص2008عشر.)اخلطيب،

وتتمثل يف الشخص الدي لديه إعاقة جسدية متنعه من القيام ابحلركات اليومية يف تشكيلها الطبيعي، نتيجة   االعاقة احلركية:  •
بفقدان حسي ايضا يف هذه األعضاء   أمراض معينة. وفقدته احلركة مصحوابً  نتيجة  أو  اصاابت أدت إىل ضمور العضالت 

 املصابة. 
تعرف أبهنا ضعف يف أي من الوظائف البصرية اخلمسة )البصراملركز، البصر احمليطي، التكيف البصري، البصر االعاقة البصرية:   •

النظر ابلعني إىل الدرجة 35،ص2014الثنائي، رؤية األلوان(. )احلديدي، فيها تصحيح  ( وهى احلالة الصحية اليت ال ميكن 
 الطبيعية.

يف الوظيفي الذي يعتمد على مدى أتثري الفقدان السمعي على إدراك وفهم اللغة املنطوقة، فاإلعاقة  التعر االعاقة السمعية:   •
اللفظي؛ ويشمل مصطلح اإلعاقة السمعية كالً من  -السمعية هنا تعين احنرافاً يف السمع حيد من القدرة على التواصل السمعي

 الصم وضعف السمع.
المتياز املستمر يف أي ميدان مهم من ميادين احلياة. فاملوهوب هو من يتمتع بذكاء رفيع  هم األطفال الذين يتصفون اباملوهبني:   •

 ممن هم يف نفس مرحلته العمرية. %2يضعه يف الطبقة العليا اليت متثل أذكي من 
التعلم:   • يعاصعوابت  الذين  أولئك  األطفال  التعلم هم  نون من  عرفت احلكومة االحتادية االمريكية األطفال ذوي صعوابت 

وهذا   املكتوبة،  أو  املتطوقة  اللغة  استخدام  أو  فهم  املتضمنة يف  األساسية  النفسية  العمليات  من  أكرت  أو  واحد  اضطراب يف 
االضطراب قد يتضح يف ضعف املقدرة على االستمتاع، أو التفكري أو التكلم، أو الكتابة، أو التهجئة ، أو احلساب. وهناك 

نمائية وتشمل االنتباه ،اإلدراك ،الذاكرة.....اخل ، أما النوع الثاين هو صعوابت التعلم األكادميية  نوعني من صعوابت التعلم: ال
 ( 19،ص2009من بينها احلساب ،القراءة والكتابة، التهجئة. )بطرس،
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يل من احلياة،  عرف التوحد على أنه إعاقة منائية معقدة تستمر طوال العمر، وتظهر عادة خالل األعوام الثالثة  األو التوحد:   •
 وتؤثر على الطريقة اليت يتواصل من خالهلا الشخص مع الناس. 

 
 مناهج التدريس لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة: 

 تشتمل مناهج هذه الفئة على العناصر التالية: 
 املهارات احلسابية ومفاهيم العدد والكم. -1
 مهارات االتصال: املتمثلة يف القراءة والتهجئة وتعلم اللغة. -2
 ات اجتماعية: ويشمل مهارات التفاعل االجتماعي والتكيف األسري وحتمل املسؤولية واالستقاللية.  مهار  -3
املياه   -4 دورة  والعناية ابألسنان وتعلم مهارات استعمال  والنظافة  الصحية )يف الطعام  العادات  تعلم  املهارات الصحية: ويشمل 

 والعناية ابجلسم(. 
رات قطع الشارع واستخدام وسائل النقل وجتنب املخاطر العامة متل: احلريق ،النار،  مهارات السالمة واألمان: وتشمل  مها -5

 الكهرابء وغريها. 
 املهارات احلركية: وتشمل مهارات التآزر احلركي والدقة احلركية والسرعة يف أالداء.   -6
 الرتوجيية والفنية: وتشمل تعلم الطفل واالستفادة من النشاطات الرتوجيية واملوسيقية والرسم والغناء والتمثيل.املهارات  -7
نفسه  -8 على  لالعتماد  قادراً  املستقبل  يف  ليكون  مهنة  أو  حرفة  تعلم  على  تساعده  مهنية  مهارات  وتشمل  املهنية:  املهارات 

 واالستقالل مادايً. 
 التدريب على متيز األصوات واأللوان واألشكال واالحجام والروائح وامللموسات.املهارات احلسية: وتشمل  -9

وحل  -10 واالستدالل  والتذكر  والتفكري  اإلدراك  جمال  يف  قدراته  حتسني  على  العمل  ذلك  ويشمل  العقلية:  املهارات  تنمية 
 ( 58،ص2008املشكالت.)غامل ، 

  
 دور معلم  ذوي االحتياجات اخلاصة يف عملية الدمج:  

معلم الرتبية اخلاصة املعين بعملية الدمج خالل ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدرسة أن يكون قد مت إعداده تربوايً وتعليمياً  
 بطريقة جيدة وقادر على تقدمي يد العون واملساعدة للمعلم العادي.  

 ويكمن هذا الدور يف االيت: 
 اخلدمات اإلرشادية هلم.  متابعة أوضاع الطلبة يف جمال التحصيل والسلوك وتقدمي -1
 اإلتصال أبسرة الطالب ملتابعة أوضاعهم وتزويدهم ابملعلومات والنشرات اليت ميكن أن تساعد يف التكيف مع اقرانه. -2
 إعداد التقارير الالزمة عن أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدرسة.  -3
 اختاد كافة اإلجراءات املمكنة لنوعية الطالب.  -4
 الظروف التعلمية للطالب مبا يتوافق مع احتياجاته. العمل على هتيئة  -5
 مساعدة املعلم العادي على طرق التواصل مع طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.  -6
 للفروق الفردية ومراحل النمو اليت مير هبا. مساعدة املعلم العادي يف تفهم خصائص ذوي االحتياجات اخلاصة وذلك كمراعاته -7
 قيقها سواًء كانت طويلة املدى أو قصرية املدى وضع بعض األهداف اليت يراد حت -8
 تدريس طالب الفئات اخلاصة املهارات اليت ال يستطيع معلم الفصل العادي تدريسها. -9
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 تسهيل مهمة طالب الفئات اخلاصة يف عملية املشاركة يف األنشطة الصفية، ولالصفيه.   -10
أطف -11 أسر  بني  اإلتصال  قنوات  وتقوية  والتنسيق،  التعاون  املدرسة.  توطيد  يف  واملسئولني  اخلاصة  الفئات  ال 

 (. 342،ص2013)النواسية،
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 : الدراسات السابقة ثالثاملبحث ال
إن للدراسات السابقة أمهية ابلغة يف البحوث العلمية بكافة مستوايهتا، فهي تعد مبثابة القاعدة اليت تنطلق منها الدراسة،  

 متغريات الدراسة واليت ختدم موضوع دراسة. حيث متت االستعانة ببعض الدراسات املشاهبة يف بعض
 أواًل: الدراسات املطابقة للدراسة احلالية: 

(: بعنوان "مشكالت ومعوقات دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املؤسسات 2017دراسة )بيوض زبيدة و بوعزة رحية،-1
 الرتبوية ابجلزائر" 

الرتبوية والفنية اليت تواجه تطبيق برامج دمج ذوي اإلعاقة    هدفت الدراسة إىل الكشف عن املعوقات واملشكالت اإلدارية 
العقلية يف املرحلة اإلبتدائية من وجهة نظر معلمي الرتبية اخلاصة و مشريفيها ومديري املدارس املطبق هبا الدمج، حيث استخدمت  

صصة، وكانت نتائج هذه الدراسة على  ( أعضاء اللجنة املتخ09الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )
 النحو التايل: 

 عدد التالميذ يف األقسام اخلاصة يتجاوز احلد األقصى.  .أ
 عدم جاهزية النظام التعليمي العادي من حيث التصميم والتخطيط للمعاقني. .ب
 املتعلمني وتدريبهم لتنمية وتطوير قدراهتم ومهاراهتم لالستجابة وتقدير احتياجات املدجمني. النقص يف إعداد  .ج
إن اوجه االختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية يف تناوهلا ملوضوع الدراسة، حيث ركزت هذه الدراسة على املشكالت  

املشكالت املتعلقة ابملناهج، املشكالت املتعلقة ابإلدارة املدرسية واملشكالت   اإلدارية والرتبوية واليت مث حتديدها يف املشكالت التالية:
 املتعلقة ابلبيئة املدرسية.  

أما الدراسة احلالية فقد تناولت املشكالت الرتبوية داخل الصف الدراسي ومت حتديدها يف مخس مشكالت وهى: مشكالت  
 ، واالجتماعية والنفسية واملشكالت األكادميية. متعلقة ابلبيئة الفيزيقية للصف واملشكالت السلوكية 

كما أن هناك اختالف يف عينة الدراسة، حيث كانت عينة الدراسة أعضاء اللجنة املتخصصة أما عينة الدراسة احلالية كانت  
 معلمي الفئات اخلاصة داخل املدارس العامة اليت هبا دمج 

ذوي االحتياجات اخلاصة يف املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر  ( بعنوان: مشكالت دمج  2020دراسة )قامسي، إكرام  -2
 معلمي األقسام اخلاصة ابجلزائر. 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن أهم مشكالت دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر  
 نت نتائج الدراسة كاآليت: معلمة. وكا 25املعلمني واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي، ومشل جمتمع الدراسة 

 غياب تكوين األخصائيني وقلة املعلمني املتخصصني يف الرتبية اخلاصة.  .1
 غياب دور أولياء أمور ذوي االحتياجات اخلاصة وعدم التواصل مع املدرسة   .2

ملؤسسات إن أوجه االختالف بني هذه الدراسة والدراسة احلالية من حيث العينه كانت على معلمي األقسام اخلاصة يف ا
الرتبوية، بينما الدراسة احلالية كانت على معلمي الفئات اخلاصة يف املدارس العامة اليت هبا الدمج لذوي االحتياجات اخلاصة يف  

الدراسة كانت للمشكالت السلوكية يف املرتبة األوىل كما اختلفت يف النتائج حيث أن هذه  ،  نفس الصف الدراسي مع العاديني
ملشكالت  واملشكالت األكادميية يف املرتبة األخرية، بينما الدراسة احلالية وكانت املرتبة األوىل للمشكالت األكادميية ويف املرتبة األخرية ا

 السلوكية.  
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 اثنياً: دراسات تناولت الدمج: 
"الصعوابت اليت تواجه دمج الطلبة املعاقني عقلياً" وكان هدف الدراسة التعرف  ( بعنوان:2007دراسة )سهري الصباح   -1

(  358على طبيعة الصعوابت اليت تواجه دمج الطلبة املعاقني عقلياً من وجهة نظر العاملني يف املدارس احلكومية وكانت العينة )
 عامالً وكانت نتائج الدراسة كاآليت: 

 ثر كبري على الصعوابت اليت تواجه دمج الطلبة. إن التخصص واملسمى الوظيفي له أ -
 ال يوجد أثر ملتغري اجلنس واخلربة على الصعوابت اليت تواجه عملية دمج املعاقني عقلياً. -

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية أبنه ال يوجد أثر ملتغري اجلنس واخلربة على دمج الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة  
اختلفت معها يف عينة الدراسة، حيث طبقت هذه الدراسة على مجيع العاملني ابملؤسسة الرتبوية أما الدراسة احلالية  داخل املدارس. و 

 فعينة الدراسة كانت على معلمي الفئات اخلاصة فقط داخل املدارس العامة اليت هبا دمج مبدنية مصراتة. 
عاقني ذهنياً يف مدارس اململكة العربية السعودية هدفت ( بعنوان " دمج األطفال امل2015دراسة )عطار، حممد حممود،  -2

 الدراسة إىل معرفة الدمج وأنواعه وإجيابياته وسلبياته، وكان املنهج املستخدم املنهج الوصفي التحليلي و كانت النتائج كالتايل:  
 غياب برامج التدخل املبكر يف مواجهة مشكلة اإلعاقة.   -
 ملتدربة يف جمال الرتبية اخلاصة.  وجود نقص يف الكوادر املتخصصة وا -

اختلفت هذه الدراسة، حيث اختصرت على األطفال املعاقني ذهنياً "بنسبة اإلعاقة الذهنية البسيطة" بينما الدراسة احلالية   
 مشلت كل الفئات اخلاصة اليت مت دجمها داخل املدارس العامة يف مدينة مصراتة من وجهة نظر معلميهم. 

 اثلثاً: دراسات تناولت متغري ذوي االحتياجات اخلاصة: 
واصف حممد،-1 )العابد،  جامعة 2010دراسة  اخلاصة يف  االحتياجات  الطلبة ذوي  تواجه  اليت  املشكالت  بعنوان:"   )

ضاً  الطائف هدفت الدراسة ملعرفة مدى اختالف املشكالت ابختالف نوع اإلعاقة واملستوى التعليمي والتخصصي كما هدفت أي
طالباً وطالبة من    17إىل الوقوف على مستوى املشكالت اليت يواجهها الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة، وقد تكونت العينة من  

 ذوي االحتياجات اخلاصة. وكانت النتائج كالتايل: 
 ال ختتلف املشكالت تبعاً لشدة و نوع اإلعاقة.  -
 يعترب البعد النفسي أقل األبعاد.  -
 ت اليت يواجهها الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة ابختالف املستوى التعليمي. ال ختتلف املشكال -

الدراسة  عينة  اجلامعة، كذلك اإلختالف يف  تناولت  فهي  املدرسية  املراحل  احلالية يف  الدراسة  مع  الدراسة  اختلفت هذه 
 ( الطلبة)

إميان أمحد،  -2 بعنوان " واقع ذوي االحتياجات ا2016دراسة )إبراهيم،  مرحلة (  التعليمية مبدارس  البيئة  خلاصة داخل 
 األساسي "

هدفت الدراسة للتعرف على واقع وأداء التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة داخل البيئة التعليمية، حيث استخدم املنهج 
( من التالميذ 05و )( من التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة  05( إداريني و)10( معلمة ومعلم و)30التارخيي وتكونت العينة من )

 العاديني. و كانت أهم النتائج: 
 أن منهج مرحلة األساسي العام بتوافق وقدرات التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة.  -
 حيتاج معلم الرتبية اخلاصة للتدريب.  -
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 سة.إختلفت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف املنهج، حيث استخدمت املنهج التارخيي و كذلك يف عينة الدرا 
 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 
من خالل الدراسات السابقة اليت مت عرضها على إختالف عينتها و مكاهنا و زماهنا إال أهنا أاترث موضوعات متكاملة 
ختدم نتائج بعضها البعض وتغطي كل واحدة منها زاوية من زوااي موضوع دمج ذوي االحتياجات اخلاصة. استفادت الباحثة من  

 الدراسات السابقة اليت تتم اإلطالع عليها من حيث اآليت:  
 حتديد مشكلة الدراسة وتساؤالهتا بشكل واضح.    .1
 حتديد وجهة الدراسة وأمهيتها وأهدافها.  .2
 حتديد املتغريات الالزمة للدراسة.  .3
 اختيار عينة الدراسة والتعامل مع متغرياهتا.   .4
 تدعيم اإلطار النظري للدراسة واعداده.    .5

 
 راءات الدراسة: إج

تناولت الباحثة يف هذا الفصل وصفاً لإلجراءات اليت مت إتباعها يف تنفيذ البحث، من خالل بيان نبذة عن جمتمع البحث،    
ومنهج البحث وجمتمعه ومن مت اختيار أداة مجع البياانت )االستبانة( وكيفية التحقق من صدقها وثباهتا وإجراءات تطبيق البحث 

 جلة اإلحصائية لبياانت البحث وفيما يلي وصف هلذه اإلجراءات. وأساليب املعا
 

 منهج البحث: 
استخدمت الباحثات املنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصف الظاهرة  

 نهج نظراً ملالءمته لطبيعة هذا البحث. وصفاَ دقيقاً ويعرب عنها تعبرياً كمياً وكيفياً، واستخدمت الباحثات هذا امل
  

 جمتمع وعينة البحث:
والبالغ عددهم )  التعليم األساسي مبدنية مصراته،  الفئات اخلاصة مبدارس  (  86يتكون جمتمع البحث من مجيع معلمات 

مبدنية مصراته، ولكن مل تكن  معلمة، ومت استخدام أسلوب املسح الشامل جلميع معلمات الفئات اخلاصة مبدارس التعليم األساسي  
هناك استجابة اتمة من قبل املعلمات، لظروف إجازات وضع، واجازات مرضية بسبب االصابة بفريوس كوروان، لذلك اعتمدت 

( من جمتمع البحث، وهى  % 81.4( معلمة بنسبة )69الباحثات على جمموعة االستباانت املتحصل عليها كعينة للبحث قوامها )
الع البحث حسب توافق حجم  عينة  تصنيف  توضح  التايل  واجلدول  ماسون(.  )روبريت  للمعادلة  وفقاً  اجملتمع،  املناظر حلجم  ينة 

 (1املتغريات الدميوغرافية )جدول 
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(  2020جلمع البياانت املتعلقة ابلبحث، ومت تطبيق استبانة )اكرام قامسي،  استخدمت الباحثات االستبانة كأداة رئيسية  
 وتكونت من قسمني:
سنوات اخلربة، الفصول الدراسية   -التخصص)شخصية ألفراد عينة البحث متثلت يف  : ويشتمل على معلومات  القسم األول

 اليت مت تدرسها(. 
 التوزيع التكراري لعينة البحث  1جدول 
 النسبة العدد البيان

 التخصص

 %33.3 23 تربية خاصة 
 %50.7 35 تربية

 %7.2 5 خدمة اجتماعية 

 %4.3 3 علم نفس 

 %2.9 2 علم اجتماع 
 %1.4 1 معلم فصل 

 سنوات اخلربة 

 %36.2 25 سنوات  3أقل من  

 %40.6 28 سنوات   7إىل  3من 

 %23.2 16 سنوات  7أكثر من 

 
 القسم الثاين: يشتمل على مخسة حماور متثل متغريات البحث وهى كالتايل:

 ( فقرات.9البيئة الفيزيقية: وتشتمل )مشكالت  :احملور األول -
 ( فقرات.6احملور الثاين: املشكالت النفسية: تتكون من ) -
 ( فقرات.7املشكالت السلوكية: تتكون من ) احملور الثالث: -
 ( فقرات.6املشكالت االجتماعية: تتكون من ) احملور الرابع: -
 ( فقرات.9املشكالت األكادميية: تتكون من ) احملور اخلامس: -

التايل و  الفقرات االستبانة،  واجلدول  لتحديد استجابة جمتمع البحث  الثالثي(  الباحثات ابعتماد مقياس )ليكرت  قامت 
 (. 2يوضح ذلك )جدول 

 مقياس ليكرت الثاليت  2جدول 
 موافق بشدة  موافق غري موافق مستوى املوافقة 

 3 2 1 التقييم
 3  - 1.67 2.33 – 1.67 1.66 – 1 نطاق املتوسط احلساب 

 كبرية جداً  كبرية قليلة  حجم املشكلة 
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 صدق أداة البحث:  
أجله أي إىل أي درجة يعرب صدق أو صالحية أداة القياس )االستبانة(عن مدى دقة البحث يف قياس الغرض املصمم من  

(، حيث مت عرض االستبانة على عدد  2011تزودان أداة البحث مبعلومات تتعلق مبشكلة البحث من جمتمع البحث نفسه.")املنسي،
جامعة مصراتة، وذلك للتأكد من   –( من ذوي اخلربة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية  7من احملكمني وعددهم )

األداة ومناسبتها ألهداف البحث وقدرهتا على قياس متغرياهتا، وطلب منهم إبداء النصح إبدخال أي تعديالت   وضوح عبارات
يروهنا مناسبة أو إضافة أي فقرات جديدة لزايدة مشولية االستبانة. وحذف أي فقرة يروهنا مكررة أو غري ضرورية. ويف ضوء املالحظات  

 .فقرة (41التعديالت على الفقرات، وأصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية تتكون من )اليت حتصلت عليها الباحثات مت اجراء 
 

 : ثبات االستبانة
يقصد به أن تعطي االستبانة النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقها على نفس أفراد العينة يف فرتتني خمتلفتني ويف الظروف نفسها. 

 ( يوضح معامالت الثبات لالستبانة. 3ثبات أداة البحث واجلدول رقم ) ومن خالل معامل ثبات ألفا كرونباخ مت التأكد من
 اختبار الثبات لالستبانة 3جدول 

 احملور
عدد 

 الفقرات 
معامل  

 ألفاكرونباخ 

 816. 9 املشكالت املتعلقة ابلبيئة املدرسية  :احملور األول 

 819. 6 املشكالت االجتماعية :احملور الثاين
 782. 7 املشكالت السلوكية  :احملور الثالث
 .707 6 املشكالت األكادميية   :احملور الرابع

 805. 9 املشكالت السلوكية  احملور اخلامس:

 906. 37 االستبانة ككل 

يتضح من بياانت اجلدول السابق أن معامالت الثبات حملاور االستبانة مجيعها مرتفعة، كما أن معامل الثبات لالستبانة ككل 
 (، مما يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات عالية وميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للبحث،0.906جاء مرتفعاً جداً )

 
 ملستخدمـة يف حتليل البياانت:األساليـب اإلحصائية ا

     ( االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزم  برانمج  ابستخدام  إحصائياً  البياانت  وُمعاجلة  حتليل  وفق  SPSSتـم  وذلك   )
 :األساليب اآلتيـة 

 التكرارية النسبيــــة: وذلك لدراسة أعداد ونسب املوافقة من عدمها على عبـارات االستبانة. اجلداول  -1
 االحنراف املعياري: تعترب من مقاييس التشتت اليت ُتوضح مدى تباعد القيـم وتشتتهـا عن بعضها. -2
 املتوسط احلساب: يوضح القيمة اليت تتمركز حوهلا اإلجاابت. -3
(، فاإلشـارة السالبة -1+ ، 1يقيس مدى وجود عالقة خطية بني متغريين، وترتاوح قيمتـه بني) معامل ارتبـاط بيـرسـون: -4

تـدل على ارتباط عكسي، واملوجبـة تـدل على ارتباط طردي، وُكلمـا اجتهت القيمـة حنـو الواحـد الصحيح كانت أقـوى، وُكلمـا اجتهت  
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ة االتساق بني فقرات االستبانة مع احملور الذي تنتمي إلىه. واألبعاد مع  حنو الصفر كانت أضعف، كما يتم استخدامه إلجياد درج 
 االستبانة ككل.  

 الختبار الفروق وفقاً ملتغري التخصص األكادميي.  Kruskal-Wallis Test اختبار كروسكال واليس  -5
 الختبار الفروق وفقاً ملتغري سنوات اخلربة. ANOVAاختبار حتليل التباين األحادي  -6

والذي ينص على ما مستوى مشكالت دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف مدارس التعليم   : عن التساؤل الرئيسى  إلجابة
 األساسي العامة من وجهة نظر معلمي ذوي االحتياجات اخلاصة؟   

ذوي وتتم    دمج  مشكالت  ألبعاد  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  ابستخدام  التساؤل  هذا  عن  اإلجابة 
 االحتياجات اخلاصة، واجلدول التايل يوضح ذلك. 

 ( يوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية ألبعاد مشكالت الدمج 4اجلدول )

 سيبالوزن الن االحنراف املعياري املتوسط احلساب البعد
مستوى 
 االنتشار

 كبري %75 35538. 2.25 املشكالت األكادميية.

 كبري %71.7 61790. 2.15 مشكالت املتعلقة ابلبيئة الفيزيقية للصف

 كبري %65 34896. 1.95 املشكالت االجتماعية 

 كبري %57.7 52157. 1.73 املشكالت النفسية 

 قليل %54.7 43768. 1.64 املشكالت السلوكية 

 كبري 66.3% 32372. 1.99 مشكالت الدمج 

 
 ( يتضح أن4( ومن بياانت اجلدول )1والشكل التايل يوضح مستوى انتشار املشكالت )شكل 

دمج طالب ذوي االحتياجات اخلاصة مبدارس التعليم األساسي جاءت بدرجة كبرية، وذلك  مستوى مشكالت   -
(، وبوزن  1.99من وجهة نظر معلمي الفئات اخلاصة مبدارس التعليم األساسي مبدنية مصراته، حيث بلغ املتوسط احلساب )

 (. 0.32372(، وابحنراف معياري ) % 66.3نسيب)



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 5
 

568 

 
 مستوايت انتشار مشكالت دمج طالب ذوي االحتياجات اخلاصة مبدارس التعليم األساسي العام (1الشكل )

 
املشكالت األكادميية جاءت يف مقدمة مشكالت دمج أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مبدارس التعليم األساسي وبدرجة  -

 (. 0.35538(، وابحنراف معياري ) % 75 )(، وبوزن نسيب2.25كبرية، حيث بلغ املتوسط احلساب بقيمة )
جاءت يف املرتبة الثانية من مشكالت دمج أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة   املتعلقة ابلبيئة الفيزيقية للصف املشكالت -

بلغ املتوسط احلساب بقيمة ) التعليم األساسي وبدرجة كبرية، حيث  (، وابحنراف معياري %71.7(، وبوزن نسيب )2.15مبدارس 
(0.61790 .) 

التعليم  - اخلاصة مبدارس  االحتياجات  أطفال ذوي  الثالثة من مشكالت دمج  املرتبة  املشكالت االجتماعية جاءت يف 
 (. 0.3489(، وابحنراف معياري )%65(، وبوزن نسيب )1.95األساسي وبدرجة كبرية، حيث بلغ املتوسط احلساب بقيمة )

أطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مبدارس التعليم األساسي   ن مشكالت دمجاملشكالت النفسية جاءت يف املرتبة الرابعة م -
 (. 0.52157(، وابحنراف معياري )%57.7(، وبوزن نسيب )1.73وبدرجة كبرية، حيث بلغ املتوسط احلساب بقيمة )

ا - مبدارس  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  أطفال  دمج  مشكالت  من  اخلامسة  املرتبة  يف  جاءت  السلوكية  لتعليم املشكالت 
 (.   0.43768(، وابحنراف معياري )%54.7(، وبوزن نسيب )1.64األساسي وبدرجة قليلة، حيث بلغ املتوسط احلساب بقيمة )

 وترجع الباحثات السبب يف ذلك ايل: 
سهم إن املشكالت األكادميية جاءت يف املرتبة األوىل، حيث يعتربها املعلمون من أكثر املشكالت اليت تواجههم يف تدري 

ذوي االحتياجات اخلاصة، وذلك يرجع اىل عدم مالءمة املناهج الرتبوية ملستوى تالميذ الفئات اخلاصة وقلة معرفة املعلم السرتاتيجيات 
ذوي  تالميذ  أن  على  يدل  ذلك  نسبة،  أدىن  على  حتصلت  السلوكية  املشكالت  بينما  اخلاصة.  االحتياجات  لذوي  التدريس 

 بينهم حاالت عنف، كما اهنم ملتزمون ابلقوانني الداخلية للمدرسة.   االحتياجات اخلاصة ال يوجد
(  0.05والذي ينص على )التعرف على االختالف يف آراء عينة البحث عند مستوى داللة ):  اإلجابة عن التساؤل الثاين

 سنوات اخلربة(. وفقاً ملتغري هل توجد فروق ذات دالله احصائية يف اراء عينة البحث حول مستوي انتشار املشكالت
 ( يوضح ذلك5، واجلدول التايل )جدول ANOVA وإلجياد الفروق مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي  

( ذوي 5جدول  أطفال  دمج  مشكالت  انتشار  مستوايت  حول  الفروق  إلجياد  األحادي  التباين  حتليل  اختبار  يوضح   )
 وفقاً ملتغري سنوات اخلربة االحتياجات اخلاصة مبدارس التعليم األساسي العام
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 القرار  الداللة F املتغريات

 غري دال  299. 1.231 املشكالت املتعلقة ابلبيئة الفيزيقية للصف 

 غري دال  334. 1.116 املشكالت النفسية 

 غري دال  954. 047. املشكالت السلوكية 

 غري دال  619. 483. املشكالت االجتماعية 

 غري دال  670. 404. األكادميية املشكالت 

 غري دال  891. 116. مشكالت دمج ذوي االحتياجات اخلاصة 

، مما يعين أنه اليوجد فروق يف مجيع متغريات % 5مستوايت الداللة أكرب من  أن مجيع قيم    5يتضح من خالل اجلدول  
أن ادراك املعلمني على اختالف خرباهتم لطبيعة مهنتهم  وترجع الباحثات السبب يف ذلك إيل  الدراسة تعزى ملتغري سنوات اخلربة.  

فاإلدراك جاء متشاهبا للمشكالت ومل خيتلف ابختالف وأمهية ادوارهم مع هذه الفئة واليت تتطلب منهم أداء يتفق مع احتياجاهتم،  
 سنوات اخلربة هلؤالء املعلمني. 
(  0.05الذي ينص على )التعرف على االختالف يف آراء عينة البحث عند مستوى داللة )  الثالث: اإلجابة عن التساؤل

وفقاً ملتغري التخصص األكادميي(. وإلجياد    هل توجد فروق ذات دالله احصائية يف اراء عينة البحث حول مستوي انتشار املشكالت
 .الفروق مت استخدام اختبار كروسكال وإليس، واجلدول التايل يوضح ذلك

حول مستوايت انتشار مشكالت دمج ذوي االحتياجات اخلاصة  يوضح اختبار كروسكال وإليس إلجياد الفروق    4جدول  
 وفقاً ملتغري التخصص األكادميي مبدارس التعليم األساسي العام

إحصاء  املتغريات
 القرار الداللة االختبار 

 غري دال  0.989 0.586 املشكالت املتعلقة ابلبيئة الفيزيقية للصف
 غري دال  0.060 10.58 املشكالت النفسية

 غري دال  0.797 2.362 املشكالت السلوكية
 غري دال  0.135 8.414 املشكالت االجتماعية
 غري دال  0.870 1.843 املشكالت األكادميية

 غري دال  0.779 2.486 مشكالت دمج ذوي االحتياجات اخلاصة
( جلميع متغريات 0.05يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة معنوية عند مستوى داللة )من بياانت اجلدول السابق   يتضح 

الدراسة يعزى ملتغري التخصص األكادميي. وترجع الباحثات السبب يف ذلك إىل إن معلمي الفئات اخلاصة الذين حيملون مؤهالت  
يؤكد على ان متغري املؤهل العلمي ليس متغرياً مؤثراً يف  علمية خمتلفة أدركوا وبشكل متقارب مستوى املشاكالت اليت تواجههم، مما  

 ادراك املشكالت اليت تواجه دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العامة. 
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 نتائج البحث: 
يتضح أن البحث احلايل حاول التطرق ملشكالت الدمج لذوي االحتياجات اخلاصة مبدارس التعليم األساسي العام، حيث  

ملشكالت وأكثرها شيوعا واليت حتددت يف املشكالت األكادميية، والسلوكية، واالجتماعية والنفسية، ومشكالت كشفت عن أهم ا
تتعلق ابلبيئة الفيزيقية للصف، كما مت ترتيبها حسب وجهة نظر معلمي الفئات اخلاصة مبدارس التعليم األساسي مبدنية مصراته إىل 

 النحو التايل: 
 ذوي االحتياجات اخلاصة مبدارس التعليم األساسي جاءت بدرجة كبرية.  مستوى مشكالت دمج األطفال -1
املشكالت األكادميية جاءت يف مقدمة مشكالت دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مبدارس التعليم األساسي وبدرجة  -2

 كبرية. 
ألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  املشكالت املتعلقة ابلبيئة الفيزيقية للصف جاءت يف املرتبة الثانية من مشكالت دمج ا -3

 مبدارس التعليم األساسي وبدرجة كبرية. 
التعليم  -4 مبدارس  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال  دمج  مشكالت  من  الثالثة  املرتبة  يف  جاءت  االجتماعية  املشكالت 

 األساسي وبدرجة كبرية. 
ي االحتياجات اخلاصة مبدارس التعليم األساسي املشكالت النفسية جاءت يف املرتبة الرابعة من مشكالت دمج األطفال ذو  -5

 وبدرجة كبرية. 
التعليم  -6 مبدارس  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال  دمج  مشكالت  من  اخلامسة  املرتبة  يف  جاءت  السلوكية  املشكالت 

 األساسي وبدرجة قليلة. 
وفقاً ملتغري  ول متغريات الدراسة( بني آراء جمتمع البحث ح0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -7

  سنوات اخلربة.
وفقاً ملتغري  ( بني آراء جمتمع البحث حول متغريات الدراسة0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -8

 التخصص األكادميي. 
 

 التوصيات: 
 اسرتاتيجيات التعامل مع مشكالت الدمج وكيفية معاجلتها.أن يتم تدريب املعلمني على   -1
 تطوير املناهج الدراسية واألنشطة لتالئم ذوي االحتياجات اخلاصة.  -2
 توفري كوادر مؤهلة لإلشراف على معلمي ذوي االحتياجات اخلاصة.  -3
 تفعيل دور اإلرشاد ملساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة.  -4
 اث والدراسات امليدانية لدعم وتطوير أساليب الدمج.زايدة اهتمام اجلهات العلمية ابألحب -5
تفعيل دور الصحة املدرسية أو وحدة الكشف واملتابعة لإلسهام يف برانمج الدمج وتزويد املدارس أبخصائيني يف جمال الرتبية   -6

 اخلاصة واملرشدين النفسيني.
 علمني والقائمني على العملية التعليمية. التدريب على أساليب واسرتاتيجيات الدمج أثناء اخلدمة لألخصائيني وامل -7
وضع االجراءات واالليات واألدوات اليت ميكن من خالهلا رصد وتقومي حاالت ذوي االحتياجات اخلاصة ومدى تقدمهم،  -8

 وتدريب األخصائيني واملعلمني على أدوات القياس وأساليب التقومي. 



 Muna Meftah ELRAEID 

 

 

 

 

 

 

 

 
571 

إمكانية االستفادة   توعية اجملتمع من خالل وسائل اإلعالمية بشكل مكثف عن -9 الدمج الرتبوي وأمهيته وأهدافه وعن مدى 
 املرجوة يف املستقبل.

توفري بيئة طبيعية أو معدلة قدر اإلمكان تزيد من التفاعل االجتماعي والقبول املتبادل للعاديني وذوي االحتياجات اخلاصة   -10
 .مع وجود خدمات الرتبية اخلاصة 
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 املصادر واملرجع: 
 : أوالً الكتب

 (. املشكالت السلوكية النفسية والرتبوية لتالميذ املرحلة االبتدائية، دار املناهج للنشر والتوزيع.2008يري، رافدة )احلر 
(. الرتبية اخلاصة رؤية حديثة يف اإلعاقات وتعديل السلوك، امواج للطباعة والنشر والتوزيع، 2012اخلطيب، احلديدي، حممد حسني )

 عمان. 
 الرتبية اخلاصة املعاصرة قضااي وتوجهات، دار وائل للنشر، االردن.  (.2008اخلطيب، مجال ) 

 (. دمج ذوي االحتياجات اخلاصة، الفلسفة واملنهج واآلليات، دار النشر للجامعات القاهرة.2009الزايت، فتحي مصطفي )
 لنشر والتوزيع األردن.(. ذوي االحتياجات اخلاصة التعريف هبم وإرشادهم، دار ل2013النوايسة، فاطمة عبد الرحيم )

(. الدمج الشامل لذوي االحتياجات اخلاصة وتطبيقاته الرتبوية، دار الكتاب  2000براديل داين، سريز مار عزيت، سوتك داين )
 اجلامعي، العني اإلمارات العربية املتحدة. 

 لتوزيع، عمان األردن. (. سيكولوجية الدمج يف الطفولة املبكرة، دار املسرية للنشر وا2009بطرس، بطرس حافظ )
 (. خصائص التالميذ ذوي احلاجات اخلاصة واسرتاتيجيات تدريسهم، دار الفكر العرب، القاهرة. 2001جابر، عبد احلميد جابر ) 
 (. مقدمة يف االعاقة البصرية، دار الفكر، عمان. 2014احلديدي، صبحي مىن )

 (. اسرتاتيجيات دمج ذوي االحتياجات اخلاصة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة. 2016سهري حممد ) سالمة، 
(. الدمج يف مدارس التعليم العام وفصوله، دار الكتاب اجلامعي العني اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة  2006سيسامل، كمال سامل ) 

 الثانية. 
 دمج ذوي االحتياجات اخلاصة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة. (. إسرتاتيجيات 2016شاش، سهري حممد سالمة ) 

(. الدمج الرتبوي ومشكالت تعليم األطفال املعاقني مسعيا يف مدارس التعليم العام، دار الفكر العرب،  2014طه، راضي عبد اجمليد )
 القاهرة.

العاملية املعاصرة، دار اليازوري العلمية    (. دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف ضوء التوجهات2015عبد الرؤوف، طارق عامر ) 
 للنشر والتوزيع، عمان. 

(. القضااي الكربى يف الرتبية اخلاصة ومرشد األسرة واملعلمني واألخصائيني للتدخل التدرييب، دار 2016عبد الغين، خالد حممد )
 العلم واألميان للنشر والتوزيع، القاهرة. 

 ئي االجتماعي للتعامل مع املعاقني ذهنياً، دار العلوم للنشر، القاهرة. (. دليل األحصا2007عواد، خالد صابر )
 اثنيا الرسائل:

امحد ) اميان  جامعة شندي،  2016ابراهيم،  االساسي،  مرحلة  التعليمية مبدارس  البيئة  داخل  اخلاصة  اإلحتياجات  واقع ذوي   .)
 السودان.

 (. املشكالت اليت تواجه الطلبة من ذوي اإلحتياجات اخلاصة يف جامعة الطائف، السعودية.2010واصف حممد ) العابد، 
 (. دمج األطفال املعاقني دهنياً يف مدارس اململكة العربية السعودية. 2015العطار، حممد حممود )

 اصة يف املؤسسات الرتبوية ابجلزائر.(. مشكالت ومعوقات دمج ذوي اإلحتياجات اخل2017بيوض زبيدة، وبوعزة رحيه ) 
 (. الصعوابت اليت تواجه دمج الطلبة املعاقني عقلياً، فلسطني. 2007سهري، الصباح )

فاطمة )  اخلفيفة واملتوسطة،  2008غامل،  فئة املعاقني ذهنياً  التعليمية لدى معلمي ذوي اإلحتياجات اخلاصة  تقييم الكفاايت   .)
 اجلزائر.  

 (. مشكالت دمج ذوي اإلحتياجات اخلاصة يف املؤسسات الرتبوية من وجهة نظر معلميهم، اجلزائر. 2019قامسي، إكرام )


