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 :المستخمص 

ىدفت الدراسة إلى معرفة معوقات دمج أطفال اضطراب طيف التوحد في مدارس التعليم العام من 
طراب طياف وجية نظر مسؤولي الدمج، األخصائيين النفسيين، المعلمين، أولياا  أماور أطفاال اضا

( أخصااائي 55( مسااؤول دمااج،  68( فاارًدا منيااا  429التوحاادح حيااث ت وناات لينااة الدراسااة ماان  
( ولي أمر، ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة ببنا  استبانة لمعرفة 76( معلم،  235نفسي،  

ىااي معوقااات خاصااة بطفاال التوحااد، معوقااات خاصااة ماان أربعااة محاااور المعوقاااتح حيااث ت وناات 
 بالمدرسة، معوقاات خاصاة باالمجتمو، وأظيارت النتاائجلم والمنيج المدرسي، معوقات خاصة بالمع

 ث جاا ت المعوقاات الخاصاة بالمدرساةحدوث المعوقات بدرجة لالية لجميو محاور االستبانةح حي
ة فااي الترتيااب األول تلييااا المعوقااات الخاصااة بااالمعلم والماانيج المدرسااي، تلييااا المعوقااات الخاصاا

وأخيااًرا المعوقااات الخاصااة بالطفاال، وبتحلياال التباااين اتضاا  أن ىناااك فااروق ذات داللااة ، بااالمجتمو
للاى محاور معوقاات خاصاة طات درجاات أفاراد العيناة ( باين متوسا5050إحصائية لند المستوى  

،  ما أظيرت النتائج فاروق ذات داللاة إحصاائية لناد مساتوى 4054بالطفلح حيث بلغت قيمة ف 
توسااطات درجااات أفااراد العينااة للااى محااور معوقااات خاصااة بااالمعلم والماانيج ( بااين م5050داللااة  

( 5055، ووجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية لنااد مسااتوى داللااة  4036المدرسااي وبلغاات قيمااة ف 
، 3076بين متوسطات درجات أفراد العينة للى محور معوقات خاصاة بالمدرساة وبلغات قيماة ف 

ية بين متوسطات درجاات أفاراد العيناة للاى محاور معوقاات بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائ
 خاصة بالمجتمو0

 معوقات، الدمج، اضطراب طيف التوحد، مدارس التعليم العام، فريق الدمج0الكممات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to identify the obstacles for integrating autism spectrum 

children in public schools, from integration officials, psychologists, 

teachers, and parents of autism spectrum children point of view. The study 

sample consisted of 429 individuals divided into: 68 integration officials, 

50 psychologists, 235 teachers, 76 parents. To meet the study goals, the 

researcher surveyed to identify disabilities. They are four kinds of 

obstacles: autism child obstacles, teacher and school curriculum obstacles, 

school obstacles, and social obstacles. The results showed the incidence of 

obstacles is high in all kinds of identification. School obstacles came in the 

first place, followed by those related to teachers and school curricula, then 

the obstacle related to society, finally child obstacles. Analyzing the 

variance, statistically significant differences of (0.01) level were found. 

These differences came in the average scores of individuals on the child 

obstacles axis. The results also showed statistically significant differences 

at 4.54 level in the average scores of individuals on the child obstacles axis 

at 4.36, there were significant differences in the mean scores of individuals 

on the school obstacles axis (0.05) and 3.76, while there were no significant 

differences in the mean scores of individuals on the social obstacles axis 

(0.76) 

Keywords: obstacles, integrating, Autism Spectrum, Disorders, Public 

education schools, integration team    
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 مقدمة:ال

بااالر م ماان أن مفيااوم دمااج الطلبااة ذوي االحتياجااات الخاصااة فااي الماادارس العاديااة مفيااوم حااديث 
أن الااادلوة إلاااى معاملاااة االااااخاص ذوي االحتياجاااات الخاصاااة معاملاااة ترالاااي حقاااوقيم نسااابًيا إال 

اإلنسااانية ليساات حديثااةح حيااث باادأ االىتمااام بالتربيااة الخاصااة فااي القاارن الثااامن لااار بعااد الثااورة 
الفرنسية واألمري ية وذلك بفئتي الم فوفين والصم، ثم االىتمام بتعليم األطفال ذوي اإللاقة العقلياة 

لقرن التاسو لارح حيث  انت الخدمات المقدمة إلييم تتمثل فاي الحماياة واإلياوا  للاى اا ل في ا
مالجاال لحمااايتيم ماان المجتمااو الخااارجي، وبعااد ظيااور األف ااار اإلصااالحية بفرنسااا وأمري ااا باادأت 
األف ار تنادي بتعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ميارات الحياة اليومية في مدارس ومرا از 

صااة بياام0 ومنااذ ذلااك الوقاات وحتااى ادن تطااورت الخاادمات المقدمااة لتطفااال ذوي االحتياجااات خا
الخاصة ممثلة في ظيور الجمعيات الخاصة بيم والتااريعات والبارامج التربوياة وأدوات التااخيص 

 (050، ص2503الخاصة ب ل فئة من فئات التربية الخاصة0 فاروق الروسان، 

أطفاال اضاطراب طياف التوحاد فاي بارامج المدرساة العاماة ماو أقارانيم إن النزلة الحديثة تجاه دمج 
العااديين زاد باا ل واضا  فاي ادونااة األخيارة، وجاا  ذلاك اسااتجابة لتلاك القاوانين والتااريعات التااي 
نصات للااى تااوفير أساااليب الرلايااة التربويااة والمينياة لااذوي االحتياجااات الخاصااة مااو أفااراد لاااديين 

،  مااا ااايد لقااد الثمانينااات ماان ىااذا القاارن 0975( لساانة 994/042قاام  مثاال القااانون األمري ااي ر 
زيادة الحر ة تجاه دمج الطاالب الاذين يعاانون مان ماا الت تعليمياة وسالو ية ااديدة دمًجاا اااماًل 
فااي بيئااة التربيااة العاديااة فقااد صاادرت العديااد ماان القااوانين التااي أقاارت بضااروة تعلاايم الطااالب ذوي 

، 0986( الاذي أققار لااام 99/457ل التربياة العادياة مثال القاانون  االحتياجاات الخاصاة فاي فصاو 
ح حيث جا ت استجابات المجتمو التربوي ليذا القانون في اتخاذ 0995( لعام 05/476والقانون  

إجاااااارا ات تلبيااااااة لاااااادمج الطااااااالب ذوي االحتياجااااااات الخاصااااااة0 وللااااااى ىااااااذا ظياااااارت العديااااااد ماااااان 
اد العاااديين مثاال التحاارر ماان االمؤسسااات والبيئااة المصااطلحات لتعباار لاان فلساافة الاادمج مااو األفاار 

، 2504األقل تقييًدا وتوحيد المسار التعليمي وأخيًرا ظير مصطل  الدمج الاامل  محماد صاادق، 
 (46:450ص

إن الدمج المب ر ألطفال اضطراب طيف التوحد يسالد للى تعلم ميارات ت يف جديدة من خاالل 
يااوفر لياام خباارات حياااة حقيقااة ويسااالدىم للااى التفالاال مااو ميااارات تقليااد زمالئياام العاااديين،  مااا 
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أقرانيم وتعلم مياارات اجتمالياة وتواصالية جديادة  ماا ياوفر الت االيف االقتصاادية بعادم فات  مرا از 
 (25060التربية الخاصة بيم  اسامة فاروق واميميو فاروق، 

د قاررت الباحثاة إجارا  وبنا  للى ما سبق ذ ره وألىمية قضية الدمج أطفال اضطراب طيف التوحا
 الدراسة والنظر في المعوقات التي تقف حائاًل دون نجاحو0

 مشكمة البحث:

 تقعاااد فئاااة أطفاااال اضاااطراب طياااف التوحاااد مااان الفئاااات التاااي لااام تنااال حظياااا مااان االىتماااام والرلاياااة 
في ظل نظام العزلح حيث لم توفر الدولة ليم مدارس خاصة مثل فئات اإللاقة األخارى  اإللاقاة 

لعقليااة والصاام والم فااوفين،  مااا أن ىناااك ناادرة فااي المرا ااز التعليميااة المتخصصااة التااي تيااتم بيااذه ا
الفئة، لذا  ان الدمج ىو الخيار المتاح أمام ىؤال  األطفال وأسرىم والذي من المفتارض أن يسااىم 

وحاااد فااي تغيااار نظاارة ورؤياااة المجتماااو الساالبية تجااااه ىاااذه الفئااة0 وتااام إدراج فئاااة اضااطراب طياااف الت
باااادن دماااج ذوي اإللاقاااات  2505( لسااانة 42ضااامن اإللاقاااات الذىنياااة وذلاااك فاااي القاااانون رقااام  
 (25050البسيطة بمدارس التعليم العام  الجريدة الرسمية، 

ونظااًرا الىتمااام الدولااة باادمج األطفااال ذوي اضااطراب طيااف التوحااد فااي ماادارس التعلاايم العااام  اناات 
تواجااو لمليااة الاادمج حيااث أاااارت دراسااة محمااد سااعيد  ىناااك الحاجااة إلااى معرفااة المعوقااات التااي

( إلاااى وجاااود معوقاااات تعليمياااة ومعوقاااات خاصاااة بالخااادمات المدرساااية ومعوقاااات خاصاااة 2505 
إلااى أن  Lindsay, Proulx, Thomson,  et al. (2013)بااالمجتمو،  مااا أاااارت دراسااة 

دراة سل وك األطفال،  ماا  انات ىنااك المعلمون في المدرسة واجيوا ال ثير من التحديات في فيم وا 
حواجز اجتمالية ىي لية متمثلة في سياسة المدرساة، ونقاص التادريب والماوارد باإلضاافة إلاى لادم 
القادرة للااى خلاق بيئااة دامجاة بااين  ااًل ماان المعلماين ادخاارين والطاالب وأوليااا  األماور، ووضااحت 

ف التوحاد معيام ولادم رفض األقران العاديين وجود طفل اضاطراب طيا Majoko (2016)دراسة 
قبولااو والتنماار لليااو، وصااعوبة تقبااال المعلاام لوجااوده فااي الفصااال، ولاادم ال فااا ة المينيااة للمعلماااين 
وحاجتيم إلى التادريب العملاي، وضاعف مياارات التواصال لادى طفال التوحاد، وصاعوبة التنقال باين 

 األناطة واألما ن المختلفة0

ية دمج أطفال اضطراب طيف التوحد فاي مادارس وبعد العرض السابق للمعوقات التي تواجو لمل 
التعليم العام ظيرت الحاجة إلى معرفة المعوقات التاي تواجاو الادمج فاي البيئاة المصارية وذلاك مان 

 خالل لينة من فريق الدمج0
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 من خالل ما سبق يم ن تحديد ما لة الدراسة في األسئلة التالية:

 بطفااال الخاصاااة العاااام التعلااايم سبمااادار  التوحاااد طياااف اضاااطراب أطفاااال دماااج ماااا معوقاااات -0
 وأولياااا  والمعلماااين النفسااايين واألخصاااائيين الااادمج مساااؤولي مااان  اااالً  يااادر يا  ماااا التوحاااد
 ؟أمورىم

 بطفااال الخاصاااة العاااام التعلااايم بمااادارس المعوقاااات الخاصاااة باااالمعلم والمااانيج المدرسااايماااا  -2
 وأولياااا  ماااينوالمعل النفسااايين واألخصاااائيين الااادمج مساااؤولي مااان  اااالً  يااادر يا  ماااا التوحاااد
 أمورىم؟

 ياادر يا  مااا التوحااد بطفاال الخاصااة العااام التعلاايم بماادارسالمعوقااات الخاصااة بالمدرسااة مااا  -3
 أمورىم؟ وأوليا  والمعلمين النفسيين واألخصائيين الدمج مسؤولي من  الً 

 ياادر يا  مااا التوحااد بطفاال الخاصااة العااام التعلاايم بماادارس المعوقااات الخاصااة بااالمجتمومااا  -4
 أمورىم؟ وأوليا  والمعلمين النفسيين واألخصائيين الدمج ؤوليمس من  الً 

ىل ىناك فروق بين آرا  لينة الدراسة  مسؤولي الادمج واألخصاائيين النفسايين والمعلماين  -5
 وأوليا  األمور( للى استبانة معوقات دمج أطفال التوحد في مدارس التعليم العام؟

 البحث:أىداف 
 ماا يادر يا  ااًل مان دمج أطفال التوحد في مدارس التعليم العام إلى معرفة معوقات  تيدف الدرسة

مساااؤولي الااادمج، واألخصاااائيين النفسااايين، والمعلماااين، وأولياااا  أماااور أطفاااال التوحاااد ويم ااان تحدياااد 
 أىداف الدراسة للى النحو التالي: ال اف لن:

م اناااات بقااادرات  الخاصاااة العاااام التعلااايم بمااادارس التوحاااد طياااف اضاااطراب أطفاااال دماااج معوقاااات -0 وا 
 الطفل0

باااالمعلم والمااانيج  الخاصاااة العاااام التعلااايم بمااادارس التوحاااد طياااف اضاااطراب أطفاااال دماااج معوقاااات -2
 المدرسي0

 بالمدرسة0 الخاصة العام التعليم بمدارس التوحد طيف اضطراب أطفال دمج معوقات -3

 0بالمجتمو الخاصة العام التعليم بمدارس التوحد طيف اضطراب أطفال دمج معوقات -4

 البحث:أىمية 
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 تظير أىمية الدراسة الحالية ضمن محورين رئيسين، ىما:
 :األىمية النظرية

تسلط الضو  من خالل محاورىا للى ما يمثلو الدمج الااامل ألطفاال اضاطراب طياف التوحاد  -1
 من أىمية  بيرة في مجال تقديم الخدمات التعليمية المقدمة إلييم0

نفساايين، ومعلمااين، وأوليااا  أمااور بمعلومااات تاازود الميتمااين ماان مسااؤولي الاادمج، وأخصاااييين  -2
 حول سمات وخصائص طفل اضطراب طيف التوحد مما يسيم في معرفة  يفية التعامل معو0

 ونيااا ماان أوائاال الدراسااات التااي تتناااول تجربااة وزارة التربيااة والتعلاايم بجميوريااة مصاار العربيااة  -3
 .ذلك في حدود للم الباحثةنحو دمج أطفال اضطراب طيف التوحد في مدارس التعليم العام و 

إن ىذه الدراسة تفت  المجال أمام المزيد مان الدراساات التاي تتنااول القضاايا المصااحبة لعملياة  -4
 دمج أطفال اضطراب طيف التوحد في مدارس التعليم العام0

 األىمية التطبيقية:
العااااملين فاااي توجياااو انتبااااه المساااؤولين فاااي وزارة التربياااة والتعلااايم إلاااى المعوقاااات التاااي تواجاااو  -0

 المدراس الدامجة، والعمل للى توفير التدريب المناسب ليم0

توجيو انتباه المسؤولين في وزراة التربية والتعليم إلى المعوقات الخاصة بالمنيج الدراساي  يار  -2
 المناسب ألطفال اضطراب طيف التوحد، والعمل للى توفير المنيج المناسب0

والتعليم إلى المعوقات الخاصة بالمدرسة والعمل للى تقديم توجيو المسؤولين في وزراة التربية  -3
 الدلم والموارد التي تحتاجيا المدرسة0

لفاات نظاار مؤسسااات المجتمااو الماادني و افااة فئااات المجتمااو إلااى فئااة اضااطراب طيااف التوحااد  -4
 والعمل للى تقديم الدلم والخدمات المساندة0

 :مصطمحات الدراسة
 الدمج: - 1

الحتياجات الخاصة ماو أقارانيم العااديين فاي نفاس الفصال الدراساي ماو تاوفير تعليم األطفال ذوي ا
 Americanأفضاال المساااحات المم نةةبيئااة أقاال تقييااداة لاان طريااق تااوفير خاادمات دلاام مناساابة

Psychological Association  (APA), 2015, p 228)) 
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  معوقات الدمج: - 2
و أطفال اضطراب طيف التوحاد أثناا  لملياة دمجيام وتعرفيا الباحثة إجرائًيا بالصعوبات التي تواج

 مو أقرانيم العاديين في مدارس التعليم العام والتي تحول دون نجاح لملية الدمج0

 : ASDاضطراب طيف التوحد - 3

أحاد االضاطرابات النمائياة التاي تحاادث خاالل مرحلاة الطفولاة المب ارة ماان لمار الطفال نتيجاة خلاال 
للااى وظااائف المااي فيااؤدي إلااى قصااور فااي التفالاال االجتماااالي  فااي الجياااز العصاابي ممااا يااؤثر

 (APA, 2015, p 940والتواصل اللفظي والغير لفظي و ياب اللعب التخيلي  
 :مدارس التعميم العام - 4

وتعرفياااا الباحثاااة إجرائًياااا: مجماااوع مااادارس المرحلاااة االبتدائياااة للتعلااايم العاااام الح اااومي أو الخااااص 
 يف التوحد وتخضو لوزراة التربية والتعليم المصرية0ومدمج بيا أطفال اضطراب ط

 فريق الدمج: - 5 

وتعاارف الباحثااة الفريااق إجرائًيااا: مجمااوع مسااؤولي الاادمج واألخصااائيين النفساايين والمعلمااين وأوليااا  
أمور أطفال اضطراب طيف التوحد بالمدارس االبتدائياة الدامجاة العاماة أو الخاصاة التابعاة لاوزراة 

 عليم المصرية0التربية والت
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 :ASDاضطراب طيف التوحد 

تعددت التعريفات واختلفات فاي تحدياد مسامى للطفال التوحادي فماثاًل سامي الطفال  أوتيازم( وذلاك ألناو 
منغلاااق للاااى ذاتاااو، آخااارون ساااموه الطفااال االجتااارارى، ألناااو ي ااارر نفاااس السااالوك ونفاااس ال اااالم بااانفس 

الطفال التوحاديح إلناو يحاب أن ي اون بمفارده وال يحاب التوحاد ماو أحاد  يار نفساو، الطريقة، وآخرون 
والمسااميات  ليااا تياادف إلااى وصااف فئااة معينااة تحماال نفااس الصاافات وىااي فئااة االضااطراب التوحاادي 

 (060، ص 2552وىي من أواخر المصطلحات التي نارت لن طفل التوحد  سيى أمين،
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 :خصائص األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

للااى الاار م ماان االخااتالف ال بياار بااين  اال طفاال ماان األطفااال ذوي اضااطراب طيااف التوحااد وطفاال 
 آخر إال إنيم ياتر ون في بعض الخصائص نذ ر منيا:

 ضعف التفالل االجتمالي0 -0

 البرود العاطفي الاديد0 -2

 ضعف استخدام اللغة والتواصل مو ادخرين0 -3

 إيذا  الذات0 -4

 فقدان اإلحساس باليوية الاخصية0 -5

 الناغال المرضي بموضولات معينة0ا -6

 الاعور بالقلق الحاد0 -7

 القصور في أدا  بعض الميارات االستقاللية والحياتية0 -8

 انخفاض في مستوى الوظائف العقلية0 -9

 السلوك النمطي المتصف بالت رار0 -05
 (53:40، ص 2505 سوسن اا ر، 

 المحور الثاني: الدمج:
قضايا التي حظيت باىتمام واسو دولًيا فاي ادوناة تعد قضية دمج ذوي االحتياجات الخاصة من ال

األخياارةح وجااا  ذلااك نتيجااة للقااوانين والتاااريعات الدوليااة التااي  اناات اسااتجابة للمؤسسااات والييئااات 
 الدالمة التي تنادي بحقوق ذوي اإللاقة0

 االفتراضات األساسية لسياسة الدمج:
 للدمج ثالث افتراضات أساسية وىي:

ياجات الخاصة في الصفوف الدراسية للعاديين يؤدي إلى زيادة تلقائية في أن تواجد ذوي االحت -0
 خبرات التفالل االجتمالي بينيم وبين أقرانيم العاديين0
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أن وضو ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف الدراسية للعاديين يسم  بزيادة فارص التقبال  -2
 االجتمالي ليم من قبل أقرانيم العاديين0

ياجاااات الخاصاااة جنًباااا لجناااب ماااو قرناااائيم العااااديين فاااي صااافوف الدراساااة أن وجاااود ذوي االحت -3
العاديااااة يتااااي  لياااام فرًصااااا لنمذجااااة الساااالو يات الصااااادرة لاااان أقاااارانيم العاااااديين  ىااااال السااااعيد، 

 (0550، ص2500

 أساليب الدمج:
 ىناك ثالثة أا ال للدمج وىي:

 الدمج المكاني:  -1

حتياجاات الخاصاة مااو الطلباة العااديين فاي نفااس حياث يتضامن ىاذا الاا ل إلتحاااق الطلباة ذوي اال
 المدرسة ول ن  اًل منيم في صف خاص بو0 

 الدمج األكاديمي: -2

ويقصاد باو تواجاد الطلباة ذوي االحتياجاات الخاصاة مااو الطلباة العااديين فاي الصاف العاادي طااوال 
 بة العاديين0الوقت، بحيث يدرس الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة برامج تعليمية ماتر ة مو الطل

 الدمج االجتماعي: -3

ويامل مجالي الس ن والعملح حيث يتواجاد األفاراد ذوي االحتياجاات الخاصاة ماو األفاراد العااديين 
 (30:350، ص 2503في نفس الس ن والعمل، ويطلق لليو الدمج الوظيفي  فاروق الروسان،

ذوي االحتياجاااات الخاصاااة  وتتباااو جميورياااة مصااار العربياااة الااادمج األ ااااديميح حياااث يوضاااو األطفاااال
بالفصول العادية مو أقرانيم العاديين ويدرساون نفاس المنااىج الدراساية لان طرياق معلام الفصال العاادي 
مااو تااوفير  رفااة مصااادر بالمدرسااة يعماال بيااا متخصااص فااي التربيااة الخاصااة يتااابو األطفااال مااو معلاام 

 الفصل0
 االتجاىات نحو الدمج:

رة الاادمج وىناااك ثااالث اتجاىااات للاادمج مااا بااين مؤيااد ومعااارض تتباااين االتجاىااات العامااة نحااو ف اا
 ومحايد وىي  التالي:
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 االتجاه األول:

يؤيد أصحاب ىذا االتجاه ف رة الدمج في المدارس العاديةح حيث يرى إنو الخيار األفضل لتطفال 
ن ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك لماا للادمج مان أثار فاي تعاديل اتجاىاات المجتماو، والاتخلص ما

 لزلة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة0
 االتجاه الثانى:    

يعاااارض أصاااحاب ىاااذا االتجااااه ف ااارة الااادمج ويااارون أن تعلااايم األطفاااال ذوي االحتياجاااات الخاصاااة 
بماادارس خاصااة بياام أ ثاار أمًنااا،  مااا يحقااق لياام أ باار فائاادة مم نااة فيمااا يتعلااق بااالبرامج التدريبيااة، 

 المجال0 وسيولة توفير المتخصصين في ىذا
 االتجاه الثالث:

ويااارى أصاااحاب ىاااذا االتجااااه بااادن المناساااب التعامااال بموضاااولية والتااادال وضااارورة لااادم تفضااايل 
برناااامج للاااى آخااار فيااارون أن ىنااااك فئاااات لااايس مااان السااايل دمجياااا فاااي الصااافوف العادياااة مثااال 
اإللاقااات الاااديدة والمتعاااددة0 فيفضاال وضاااعيم فااي مؤسسااات خاصاااة بياام، بينماااا ياادمج أصاااحاب 

 (0 53:52، ص 2506لاقة البسيطة والمتوسطة في مدارس وفصول العاديين  سيير سالمة، اإل

وتساتخلص الباحثااة أن تقريار دمااج ذوي االحتياجاات الخاصااة يتوقاف للااى طبيعاة الحالااة وااادتيا، 
وتؤيااد الباحثااة االتجاااه المحايااد بحيااث يااتم وضااو الحاااالت البساايطة والمتوسااطة القابلااة للااتعلم فااي 

 ج بينما الحاالت الاديدة توضو في مدارس خاصة0فصول الدم

 ثانًيا: دمج أطفال اضطراب طيف التوحد:

 :المرحمة العمرية المناسبة لمدمج

( إلاااى أن المرحلاااة التاااي يفضااال فيياااا دماااج األطفاااال ذوي 52، ص 2504أااااار محماااد صاااادق  
فااي ىااذه المرحلااة  االحتياجااات الخاصااة ىااي مرحلااة الطفولااة المب اارة، وأن دمااج األطفااال التوحااديين

يمثل ضرورة ليام وذلاك لتاوفر البيئاة الطبيعياة التاي تسام  بالتفالال ماو األقاران مماا يادفو األطفاال 
التوحديين لتقليد نماذج السلوك السوي لدى قرنائيم مو بداية نموىم،  ما أن األطفال في ىذا السن 

 ييتم المعلمين أيًضا بنتاائج الاتعلم الصغير يتقبلون الفروق الفردية وال ييتمون بانحرافات النمو، وال
 واالختبارات في تلك المرحلة بقدر اىتماميم بعملية التعلم والنمو0
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 متطمبات دمج أطفال التوحد في المدرسة العادية:

وتمثااال لملياااة دماااج أطفاااال التوحاااد تحاااديات  ثيااارةح وذلاااك بسااابب خصاااائص طفااال التوحاااد لاااذا قبااال 
 دية ال بد أن توفر المدرسة الحاجات التالية:إلتحاق الطفل التوحدي بالمدرسة العا

 0قبول الطفل التوحدي والتعيد بوضعو ضمن الصف العادي في المدرسة 

  0معرفة خصائص التوحد ومحاولة فيم األبعاد العصبية الحر ية لطفل التوحد 

  0العمل للى توفير أدوات التاخيص والتقييم المالئمة والعمل للى تطويرىا 

   للتخفيف من المؤثرات البيئية التي تؤثر للى الطفل التوحدي0ت ييف البيئة 

   0لالج ما الت ال الم واللغة، وتقديم العالج الحسي با ل فردي وجمالي 

  0توفير وسائل للتواصل البديل لتلبية احتياجات األطفال التوحديين 

  0زيادة الفترة الزمنية للسنة الدرسية واليوم الدراسي 

  ناامج الترباوي لتلبياة الحاجاات التعليمياة لتطفاال التوحاديين  نائال محماد، تطوير وتنفيذ البر
 (3030، ص2503محمود أمين، وائل محمد، 

 0يجب أن ت ون المدرسة تتمتو بالبنية التحتية المالئمة ألطفال اضطراب التوحد 

  أن تعااااد وزراة التربيااااة والتعلاااايم منيًجااااا يناسااااب إم انااااات وقاااادرات أطفااااال اضااااطراب طيااااف
 حد0التو 

  تاادريب الماااديرين بمااادارس الااادمج للااى  يفياااة التعامااال ماااو أطفااال اضاااطراب طياااف التوحاااد 
 Otina & Thinguri, 2016)0 

  ،25060إاراك أسرة الطفل ذوي التوحد في البرنامج  إيناس محمد) 
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 معوقات دمج أطفال اضطراب طيف التوحد في المدارس العادية:

التااي ذ رناىااا إال إن لمليااة دمجياام تواجااو العديااد ماان للااى الاار م ماان فوائااد دمااج أطفااال التوحااد و 
( إلاى وجاود 2505العقبات والتي تحول دون نجاح الدمج بدرجة  بيارةح حياث أااار محماد ساعيد  

معوقااات تواجااو لمليااة دمااج أطفااال اضااطراب طيااف التوحااد فااي ماادارس التعلاايم العااام نااذ ر منيااا 
اس(،  ياااب مساااالد معلااام دخااال المدرساااة  ياااب طااارق التااادريس العلمياااة مثاال بااارامج  تيتااايش، لوفااا

ال ثافااااة العدديااااة لتطفااااال داخاااال الفصاااال، ولاااادم تااااوافر طبيااااب يتااااابو  ،لمسااااالدة المعلاااام األساسااااي
المااا الت الصااحية المصاااحبة ألطفااال اضااطراب طيااف التوحااد، ولاادم تااوفر أخصااائيين ماادربين 

لسالو يو والتوحاد(، بالمدرسة  أخصائي نفسي، واجتمالي، ولالج وظيفي، وتخاطب، اضطرابات ا
وساالبية أوليااا  أمااور األطفااال العاااديين فااي قبااول طفاال توحااد مااو أبنااائيم بالمدرسااة، توقعااات أوليااا  

 أمور أطفال اضطراب طيف التوحد العالية للتفالل االجتمالي ألبنائيم داخل المدرسة0

ف أن أساالوب التاادريس والاادلم المتاااح ألطفااال اضااطراب طياا Vander wiele (2011)وياارى 
التوحد يصيب الطفل باإلحباطح إذ إنو ي اف  أ اديميا لي مل نفس العمل مثل أقراناو العااديين،  ماا 

 أن الفصول الدراسية  ير مالئمة ألطفال التوحد0 

( أن الفريااااق المتعاااادد التخصصااااات ال ي تماااال أثنااااا  لمليااااة تقياااايم 2506وذ اااارت إيناااااس محمااااد  
مر فاي متابعاة تقادم الطفال، وأن بارامج التدىيال وتاخيص طفل اضطراب طيف التوحد  ما ال يسات

االجتمااااالي تفتقاااار إلااااى ت ااااوين اتجاىااااات إيجابيااااة نحااااو أطفااااال اضااااطراب طيااااف التوحااااد، ووجااااود 
ماااا الت سااالو ية واجتمالياااة لااادى الطفاااال ت اااون لائقًاااا أماااام إندماجااااو ماااو أقراناااو وماااو المجتمااااو 

 الخاصة مثل اليوم العالمي للتوحد0المدرسي، وأن المدرسة ال تيتم بتفعيل المناسبات العالمية 

لااادم معرفاااة وفيااام العااااملين بالمدرساااة  Roberts & Simpson (2016)ووضاااحت دراساااة 
خصااائص طفاال اضااطراب طيااف التوحااد و يفيااة التعاماال معااو، ونقااص الاادلم المقاادم للمدرسااة ماان 

رة الطفاال ماوارد وتموياال، ولاادم وجاود تعاااون بااين جميااو لناصار العمليااة التعليميااة ولادم إاااراك أساا
 فييا0

الصاعوبات   ,et al. (2020)  Cullinan, Pennington,Mackeithanبينماا بينات دراساة 
الخاصاااة بطفااال اضاااطراب طياااف التوحااادح حياااث يعاااانى مااان صاااعوبات أ اديمياااة  اللغاااة الم توباااة، 
ة الفيم، اإلمال (، وماا ل التواصل اللغة التعبيرية واالساتقبال(،  ماا لدياو سالو يات لفظياة وجسادي
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م ااررة، واضااطرابات حسااية فيناازلج ماان األصااوات واإلضااا ة، وساالو يات طقوسااية روتينااة صااعب 
تغييرىا، وردود فعل لاطفيةح إذ يعانى من اإلحباط إذا تم أي تغييار فاي البيئاة مان حولاو، ويعااني 

 من صعوبة في التفالل واالندماج مو أقرانو0 

إلااى  التحاادي  ال بياار الااذي  Raudeliunaite & Steponeniene (2020)وأاااارت دراسااة 
يواجاااو المعلماااين بسااابب سااالو يات أطفاااال اضاااطراب طياااف التوحاااد، وصاااعوبة إااااراك الطفااال فاااي 
األناطة الصفية في الفصل، ووجود صعوبات في التعااون ماو المعلماين ادخارين ومعلماي التربياة 

 الخاصة وأوليا  األمور0

إلى لدم قبول المجتمو  al. (2021)  et  Carter, ,, BrowneStephenson ما أاارت دراسة
المدرسااي ألطفااال اضااطراب طيااف التوحااد، وسااو  إدارة ساالوك أطفااال اضااطراب طيااف التوحااد ماان 
قبااااال المعلماااااين، وضاااااعف سااااالوك المعلااااام وممارسااااااتو، ونقاااااص بااااارامج دلااااام التفالااااال االجتماااااالي 

 والصداقة، ودلم األقران، ودلم المديرين0                 

( أاارت إلى صعوبات خاصة ب ااًل مان نظاام التعلايم والتدىيال 2520قو بن محمد  بينما دراسة را
الترباااااوي وتوجياااااات العااااااملين بالمدرساااااة، والعمااااال بواساااااطة فرياااااق العمااااال لتنمياااااة مياااااارات الااااادمج 

 االجتمالي ألطفال اضطراب طيف التوحد ونقص الخدمات المدرسية0 
ل اضااطراب طيااف التوحااد وجاادت الباحثااة وبعااد العاارض السااابق للصااعوبات التااي تواجااو دمااج أطفااا

أنياااا تمر ااازت فاااي أربعاااة محااااور رئيساااية وىاااي صاااعوبات خاصاااة بطفااال اضاااطراب طياااف التوحاااد، 
وصااعوبات خاصااة بااالمعلم والماانيج المدرسااي، وصااعوبات خاصااة بالمدرسااة والخاادمات المساااندة، 

 وصعوبات خاصة بالمجتمو0
 إجراءات الدراسة:

 أواًل: حدود الدراسة:
: حيث اقتصرت الدراسة للى أربعة فئات من فريق الدمج وىم معلماي الفصال العاام، ةحدود بشري

أولياااااا  أماااااور أطفاااااال اضااااااطراب طياااااف التوحاااااد، مسااااااؤولي دماااااج اإلدارات التعليمياااااة والماااااادارس، 
 األخصائيين النفسيين0

: تاااام تطبياااق الدراسااااة للاااى ماااادارس المرحلاااة االبتدائيااااة فاااي ثااااالث محافظاااات ماااان حددددود مكانيددددة
 ت جميورية مصر العربية  الجيزة، بنى سويف، أسيوط(0محافظا
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 25200 -2525: تم التطبيق خالل العام الدراسي حدود زمانية
 ثانيا: منيج البحث ومتغيراتو:

لتحقياااق أىاااداف الدارساااة واإلجاباااة لااان تسااااؤالتيا تااام اساااتخدام المااانيج الوصااافي  المساااحي( لجماااو 
 وتحليل البيانات0

 ثالثا: مجتمع الدراسة:
ون مجتمو الدراسة من جميو مسؤولي الدمج، واألخصاائيين النفسايين، والمعلماين، وأولياا  أماور ت 

أطفال التوحد بمدارس التعليم العام التي بيا أطفال اضطراب طيف التوحد بمحافظات الجيزة، بنى 
 سويف، وأسيوط0

 رابًعا: عينة الدراسة:
 وصف عينة تحديد الخصائص السيكومترية لألدوات: -1

( معلاام ومسااائول دماااج 035ناات العيناااة المسااتخدمة فاااي حساااب الخصاااائص السااي ومترية مااان  ت و 
وأخصااائي نفسااي، وولااي أماار طفاال ذوي اضااطراب طيااف التوحااد بماادارس التعلاايم العااام بمحافظااات 

 الجيزة، بنى سويف، أسيوط، وفيما يلي جدول يوض  توزيو العينة االستطاللية:
اسة االستطالعية(: توزيع األفراد عينة الدر 1جدول )  

 انُسبت انًئىَت انتكرار انفئت و

%53.22 66 معلم الفصل 1  

%16.62 22 ولً األمر 2  

%13.25 12 األخصائً النفسً 3  

%16.15 21 مسؤول الدمج 4  

%122 132 العٌنة ككل  

 العينة األساسية: وصف -2
علاااام ومسااااؤول دمااااج ( م429تتحاااادد الدراسااااة الحاليااااة بالعينااااة المسااااتخدمة فااااي الدراسااااة ولااااددىا  

وأخصااائي نفسااي يعملااون بماادارس المرحلااة االبتدائيااة للتعلاايم العااام التااي بيااا أطفااال ذوي اضااطراب 
طياااف التوحاااد باإلضاااافة إلاااى أولياااا  أماااور أطفاااال ذوي اضاااطراب طياااف التوحاااد، حياااث بلااا  لااادد 
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، ولادد (55(، ولدد األخصائيين النفسايين  68(، بينما بل  لدد مسؤولي الدمج  235المعلمين  
 .(76أوليا  األمور  

 خامًسا: أداة الدراسة:

 اليدف من بناء االستبانة: -1

قاماات الباحثااة بدلااداد االسااتبانة وذلااك لمعرفااة المعوقااات التااي تواجااو لمليااة دمااج أطفااال اضااطراب 
طيااف التوحااد فااي ماادارس التعلاايم العااام مااو مرالاااة أن ت ااون صاايا ة العبااارات واضااحة ال تحتماال 

 ب لينة الدراسة0اللبس وبما يناس

 خطوات بناء االستبانة: -2
 مرت لملية إلداد االستبانة بمجمولة من المراحل حتى وصلت إلى صورتيا النيائية0

اطلعت الباحثة في حدود ما توفر ليا من التراث السي ولوجى مان أطار نظرياة تتنااول   (0
معوقاااات دماااج أطفاااال اضاااطراب طياااف التوحاااد وماااا يتضااامنو ىاااذا التاااراث مااان مفااااىيم 

 وتعريفات وأبعاد مختلفة، وتحديد التعريف اإلجرائي ليا0

ثم قامت بعملية مسا  للدراساات العربياة واألجنبياة التاي تناولات معوقاات الادمج باا ل  (2
لااام ومعوقااات دمااج أطفااال اضااطراب طيااف التوحااد بااا ل خاااص،  مااا تاام االطااالع 

راب للى لادد مان االساتبيانات التاي صاممت فيماا يخاص معوقاات دماج أطفاال اضاط
 ،Mackeithan, et al. (2020)و  Majko (2016)طيااف التوحااد  دراسااة 

Raudeliunaite& Stepeniene (2020)  25050، محمد سعيد) 

استعانت الباحثة بخبارة المتخصصاين مان المعلماين واألخصاائيين النفسايين ومساؤولي  (3
إل ترونيااة الاادمج الااذين لياام خباارة فااي مجااال التربيااة والتعلاايم وذلااك لاان طريااق اسااتبانة 

 مفتوحة لن معوقات دمج أطفال اضطراب طيف التوحد0 

 قامت الباحثة بتحديد المعوقات وصيا ة البنود بدسلوب مبسط خال من التعقيد0 (4

 قامت الباحثة بتحديد محاور االستبانة والتي املت أربعة محاور رئيسية وىي: (5

 ( بند030معوقات خاصة بطفل التوحد ويت ون من   المحور األول:
 ( بند030معوقات خاصة بالمعلم والمنيج المدرسي ويت ون من   المحور الثانى:
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 ( بنود050معوقات خاصة بالمدرسة ويت ون من   المحور الثالث:
 ( بنود90معوقات خاصة بالمجتمو ويت ون من   المحور الرابع:

لاااى بعاااد االنتياااا  مااان إلاااداد االساااتبانة بصاااورتيا المبدئياااة قامااات الباحثاااة بعرضااايا ل  (6
المح مااااااين فااااااي مجااااااال التربيااااااة الخاصااااااة والصااااااحة النفسااااااية وللاااااام الاااااانفس التربااااااوي 
والمتخصصيين في العمل الميداني مو أطفال اضطراب طيف التوحادح حياث اساتقرت 

% فما أللى وتم تعديل وحذف بعض الفقرات 95الباحثة للى البنود التي اتفق للييا 
 التي رأى المح مين لدم تناسبيا0

صااورة النيائيااة السااتبانة معوقااات دمااج أطفااال اضااطراب طيااف التوحااد تاام التوصاال لل (7
بماادارس التعلاايم العااام بعااد التعااديالت التااي طاارأت للييااا التااي اااملت  تعااديل بعااض 

لادة صيا تيا، حذف بعض البنود(0  البنود وا 

التعمديم  ستبيان معوقدات دمدج أطفدال اضدطراب طيدف التوحدد بمددارسال الخصائص السيكومترية
 العام:

 أواًل: صدق االستبيان:

فااي مجااال التربيااة الخاصااة والصااحة تاام لاارض االسااتبيان بصااورتو األوليااة للااى السااادة المح مااين 
مو أطفال اضطراب طيف التوحد،  يالنفسية وللم النفس التربوي والمتخصصيين في العمل الميدان

% فماا أللاى 95فاق لليياا للى البنود التاي اتمو تحديد تعريف إجرائي ألبعاد االستبيان، واإلبقا  
 البنود0وتم تعديل وحذف بعض 

السااتبيان معوقااات دمااج أطفااال اضااطراب  Construct Validityللتحقااق ماان الصاادق البنااائي و 
االست ااافيح حياث بلا  لادد أفاراد  طيف التوحد بمدارس التعليم العام تام اساتخدام التحليال العااملي

 Exploratory factorلياال العاااملي االست اااافي ( فاارًدا، وقااد تاام إجاارا  التح035العينااة   اال  

analysis  بطريقة المحاور األساسية األساسيةPrincipal Axis Factoring  وقد بلغت قيمة ،
Bartlett’s test  2550093  وىاااي قيمااة دالاااة إحصااائًيا لناااد 0535( باادرجات حرياااة قاادرىا )

( وىاي قيماة Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test   50849(، وبلغات قيماة 5050مساتوى  
ومعياار  Scree Plotااللتمااد للاى معياار  ، ولتحدياد لادد العوامال المساتخرجة تام508أ بر مان 

  اان إذا العامال للاى متاابعة ت اون الفقارة أن التباار ماو ،Parallel Analysisالتحليل الماوازي 
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اماااال فساااارت لو ( 4  اسااااتخراج تاااام ذلااااك للااااى وبنااااا ( 503  لاااان يزيااااد العاماااال ىااااذا للااااى تااااابعيا
بطريقااااااااااااااة  تعاماااااااااااااادالتاااااااااااااادوير الم أجااااااااااااااري %( ماااااااااااااان التباااااااااااااااين ال لااااااااااااااي لالسااااااااااااااتبيان،49055 

 Scree( التالي توزياو الجاذور ال امناة للاى العوامال 0، ويوض  الا ل  Varimax الفاريما س

Plot: 

 
 Scree Plot( توزيو الجذور ال امنة للى العوامل 0ا ل  

معوقاااات دماااج أطفاااال اضاااطراب طياااف التوحاااد ن فقااارات اساااتبيا تاااابعات يوضااا  التاااالي والجااادول
 قبل وبعد إجرا  التدوير:  األربعة العوامل للى بمدارس التعليم العام

(: التحميل العاممي االستكشافي الستبيان معوقات دمج أطفال اضطراب طيف التوحد 2جدول )
 بمدارس التعميم العام

 انفقراث
 تشبعبث انفقراث عهً انعىايم انًستخرجت 

انتذوَر()قبم   
 تشبعبث انفقراث عهً انعىايم انًستخرجت 

االشتراكُب )بعذ انتذوَر(
 ث

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2.534 2.113 2.266 2.253 2.472 2.261 2.164 2.223 2.372 

2 2.576 2.352 2.222 2.232 2.723 2.231 2.127 2.245 2.526 

3 2.426 2.371 2.122 2.316 2.636 2.121 2.252 2.163 2.452 

4 2.475 2.432 2.273 2.166 2.646 2.127 2.111 2.226 2.453 

5 2.642 2.361 2.222 2.274 2.666 2.233 2.266 2.115 2.571 

6 2.572 2.556 2.166 2.121 2.641 2.175 2.422 2.243 2.677 

7 2.562 2.356 2.222 2.222 2.723 2.226 2.132 2.222 2.516 
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 انفقراث
 تشبعبث انفقراث عهً انعىايم انًستخرجت 

انتذوَر()قبم   
 تشبعبث انفقراث عهً انعىايم انًستخرجت 

االشتراكُب )بعذ انتذوَر(
 ث

1 2 3 4 1 2 3 4 

2 2.466 2.176 2.227 2.414 2.426 2.316 2.242 2.156 2.421 

6 2.557 2.145 2.256 2.457 2.721 2.242 2.126 2.227 2.622 

12 2.526 2.164 2.122 2.256 2.652 2.162 2.255 2.227 2.462 

11 2.447 2.327 2.262 2.266 2.631 2.222 2.215 2.277 2.424 

12 2.367 2.366 2.331 2.411 2.626 2.227 2.322 2.126 2.566 

13 2.322 2.312 2.362 2.562 2.766 2.252 2.136 2.126 2.646 

14 2.452 2.142 2.222 2.277 2.232 2.447 2.225 2.126 2.315 

15 2.625 2.143 2.121 2.263 2.425 2.563 2.126 2.217 2.512 

16 2.415 2.412 2.226 2.246 2.211 2.621 2.261 2.223 2.454 

17 2.415 2.325 2.222 2.136 2.246 2.556 2.143 2.117 2.346 

12 2.556 2.425 2.166 2.112 2.116 2.744 2.156 2.255 2.565 

16 2.361 2.626 2.221 2.252 2.222 2.714 2.112 2.122 2.535 

22 2.522 2.425 2.262 2.215 2.154 2.742 2.252 2.142 2.575 

21 2.163 2.566 2.176 2.232 2.165 2.622 2.272 2.216 2.427 

22 2.145 2.622 2.251 2.137 2.132 2.635 2.222 2.132 2.427 

23 2.264 2.727 2.245 2.312 2.226 2.725 2.422 2.271 2.666 

24 2.366 2.337 2.162 2.267 2.233 2.521 2.267 2.254 2.364 

25 2.352 2.657 2.221 2.122 2.216 2.624 2.215 2.244 2.574 

26 2.213 2.532 2.125 2.112 2.217 2.443 2.212 2.224 2.332 

27 2.637 2.264 2.217 2.137 2.376 2.325 2.257 2.513 2.552 

22 2.321 2.247 2.377 2.222 2.254 2.226 2.237 2.443 2.422 

26 2.552 2.131 2.226 2.272 2.256 2.256 2.326 2.436 2.362 

32 2.566 2.226 2.124 2.242 2.257 2.267 2.222 2.473 2.372 

31 2.622 2.161 2.222 2.235 2.362 2.215 2.225 2.526 2.462 

32 2.652 2.176 2.121 2.256 2.221 2.215 2.123 2.466 2.376 

33 2.665 2.156 2.136 2.267 2.172 2.263 2.327 2.663 2.574 

34 2.527 2.265 2.172 2.266 2.222 2.252 2.216 2.427 2.324 

35 2.532 2.171 2.123 2.326 2.262 2.216 2.121 2.644 2.421 

36 2.466 2.256 2.262 2.351 2.226 2.264 2.227 2.544 2.456 

37 2.224 2.145 2.251 2.525 2.233 2.256 2.512 2.362 2.422 

32 2.522 2.273 2.246 2.124 2.213 2.232 2.573 2.274 2.321 

36 2.375 2.516 2.213 2.162 2.312 2.226 2.515 2.276 2.422 

42 2.522 2.122 2.532 2.233 2.422 2.225 2.624 2.132 2.562 

41 2.372 2.271 2.662 2.126 2.227 2.236 2.726 2.111 2.567 

42 2.166 2.331 2.661 2.324 2.226 2.172 2.762 2.262 2.666 
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 انفقراث
 تشبعبث انفقراث عهً انعىايم انًستخرجت 

انتذوَر()قبم   
 تشبعبث انفقراث عهً انعىايم انًستخرجت 

االشتراكُب )بعذ انتذوَر(
 ث

1 2 3 4 1 2 3 4 

43 2.162 2.312 2.622 2.213 2.131 2.176 2.712 2.227 2.565 

44 2.124 2.276 2.666 2.264 2.266 2.134 2.732 2.267 2.562 

45 2.222 2.263 2.673 2.263 2.277 2.114 2.666 2.124 2.542 

الجذر 
 الكامن

12.22 6.26 3.76 2.72 7.26 6.16 5.53 3.56 
التباين 
 الكلي

 46.25 7.73 12.21 13.45 15.26 5.61 2.23 13.12 21.72 نسبة التباين

 ومن الجدول السابق يتضح ان:
  حياااث بلغااات قيماااة الجاااذر  األولحالعامااال  للاااىا تاااابعً  أ ثااار انااات  (03إلاااى  0 مااان الفقااارات

، وماان خااالل دراسااة %(15.86)ناات نساابة التباااين المفساار ليااذا العاماال (، و ا7029 ال ااامن 
 بطفال خاصاة بعاد  معوقاات نيا تتنااولأنجد  األول،العامل  للىالفقرات التي تابعت  ىمحتو 

 التوحد(0

  حياث بلغات قيماة الجاذر ال اامن  ثاانيحالعامال ال للىا تابعً  أ ثر انت  (26إلى  04 من الفقرات
 ى، ومااان خاااالل دراساااة محتاااو %(13.45)لتبااااين المفسااار لياااذا العامااال (، و انااات نسااابة ا6009 

 والماانيج بااالمعلم خاصااة بعااد  معوقااات نيااا تتناااولأنجااد  الثاااني،العاماال  للااىالفقاارات التااي تااابعت 
 المدرسي(0

  حيااث بلغاات قيمااة الجااذر رابااوالعاماال ال للااىا تااابعً  أ ثاار اناات  (36إلااى  27 ماان الفقاارات ،
، وماان خاااالل دراساااة %(7.73)بة التبااااين المفسااار ليااذا العامااال (، و انااات نساا3056 ال ااامن 
 خاصاااة بعاااد  معوقاااات نياااا تتنااااولأنجاااد  الثالاااث،العامااال  للاااىالفقااارات التاااي تاااابعت  ىمحتاااو 

 بالمدرسة(0

  حيااث بلغاات قيمااة الجااذر  ثالااثحالعاماال ال للااىا تااابعً  أ ثاار اناات  (45إلااى  37 ماان الفقاارات
، وماان خااالل دراسااة %(12.21)لمفساار ليااذا العاماال (، و اناات نساابة التباااين ا5053 ال ااامن 
 خاصاااة بعاااد  معوقاااات نياااا تتنااااولأنجاااد  الراباااو،العامااال  للاااىالفقااارات التاااي تاااابعت  ىمحتاااو 

 بالمجتمو(0

  االتساق الداخمي لالستبيان:ثانيا: 
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عااد الااذي تقيسااو، تاام حساااب معاماال للتحقااق ماان ماادى ارتباااط درجااة  اال فقاارة مااو الدرجااة ال ليااة للبق 
عد الذي تنتمي إليو وذلك بعاد حاذف درجاة بيرسون، بين درجة  ل فقرة مو الدرجة ال لية للبق  ارتباط

عااد، ويوضاا  الجاادول التااالي االتساااق الااداخلي السااتبيان معوقااات دمااج الفقاارة ماان الدرجااة ال ليااة للبق 
 أطفال اضطراب طيف التوحد بمدارس التعليم العام:

قات دمج أطفال اضطراب طيف التوحد بمدارس (: االتساق الداخمي الستبيان معو 3جدول )
 (132التعميم العام )ن=

يعىقبث خبصت ببنًعهى  يعىقبث خبصت بطفم انتىحذ
 يعىقبث خبصت ببنًجتًع يعىقبث خبصت ببنًذرست وانًُهج انًذرسٍ

 انفقراث
االرتببط 

 ببنبعذ
 انفقراث

االرتببط 
 ببنبعذ

 انفقراث
االرتببط 

 ببنبعذ
 انفقراث

االرتببط 
بعذببن  

1 2.664 1 2.421 1 2.627 1 2.525 

2 2.723 2 2.532 2 2.517 2 2.425 

3 2.562 3 2.726 3 2.425 3 2.527 

4 2.421 4 2.412 4 2.522 4 2.641 

5 2.721 5 2.426 5 2.451 5 2.462 

6 2.616 6 2.476 6 2.552 6 2.656 

7 2.676 7 2.462 7 2.433 7 2.472 

2 2.727 2 2.527 2 2.567 2 2.442 

6 2.714 6 2.421 6 2.552 6 2.526 

12 2.633 12 2.715 12 2.621 
  

11 2.652 11 2.462 
يهحىظت: جًُع يعبيالث االرتببط انىاردة ببنجذول دانت 

(0.1.إحصبئًُب عُذ يستىي )  
12 2.666 12 2.566 

13 2.544 13 2.466 

اد والدرجااة ال ليااة لالسااتبيان وذلااك بعااد حااذف  ماا تاام حساااب معااامالت االرتباااط بااين درجااات األبعا
   عد من الدرجة ال لية لالستبيان  ما ىو موض  بالجدول التالي:درجة البق 

معامل االرتباط بين األبعاد والدرجة الكمية الستبيان معوقات دمج أطفال اضطراب : (4جدول )
 طيف التوحد بمدارس التعميم العام

 األبعبد و
االرتببط ببنذرجت 

كهُت نالستبُبٌان  

 2.641 معوقات خاصة بطفل التوحد 1
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 2.529 معوقات خاصة بالمعمم والمنيج المدرسي 2
 2.494 معوقات خاصة بالمدرسة 3
 2.556 معوقات خاصة بالمجتمع 4

(0.1.جًُع قُى يعبيالث االرتببط انىاردة ببنجذول دانت إحصبئًُب عُذ )  

( والاذي 5050معامالت االرتباط دالة لند مستوى داللة  يتض  من الجدول السابق أن جميو قيم 
ن االسااتبيان بوجااو لااام صااادق أيؤ ااد صاادق االتساااق الااداخلي للفقاارات مااو أبعادىااا، وىااذا يعنااي 

 ويم ن االلتماد لليو0
 ثالثًا: ثبات االستبيان:

 الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: - أ
ال اضاطراب طياف التوحاد بمادارس التعلايم العاام لالطمئنان للى ثباات اساتبيان معوقاات دماج أطفا

حيااث تاام تطبياق اسااتبيان معوقااات دمااج أطفااال اضااطراب طيااف  حتام اسااتخدام معادلااة الفااا  رونباااخ
وتاام حساااب ثبااات االسااتبيان  فاارد 035التوحااد بماادارس التعلاايم العااام للااى لينااة اسااتطاللية قاادرىا 

 :التالي  ما ىو موض  بالجدوللفا  رونباخ أباستخدام معادلة 

الستبيان معوقات دمج أطفال اضطراب طيف التوحد بمدارس  الثبات تمعامال(: 5جدول )
 التعميم العام باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

 عذد انفقراث األبعبد و
يعبيم انثببث )أنفب 

 كروَببخ(

 2.749 13 معوقات خاصة بطفل التوحد 1
 2.821 13 معوقات خاصة بالمعمم والمنيج المدرسي 2
 2.713 12 معوقات خاصة بالمدرسة 3
 2.728 9 معوقات خاصة بالمجتمع 4

 2.827 45 االستبيان ككل

( مما يدل للاى 507ن قيم معامالت الثبات  انت جميعيا أ بر من  أويتض  من الجدول السابق 
 ثبات استبيان معوقات دمج أطفال اضطراب طيف التوحد بمدارس التعليم العام0

 :براون لمتجزئة النصفية -باستخدام معادلة سبيرمان الثبات  - ب
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لالطمئنان للى ثباات اساتبيان معوقاات دماج أطفاال اضاطراب طياف التوحاد بمادارس التعلايم العاام 
باااراون للتجزئاااة النصااافية، تااام تطبياااق اساااتبيان معوقاااات دماااج أطفاااال  – باساااتخدام معادلاااة سااابيرمان

فارد وتام حسااب  035ى ليناة اساتطاللية قادرىا اضطراب طياف التوحاد بمادارس التعلايم العاام للا
( وىاي 50860براون للتجزئة النصافية فبلغات قيمتاو   – ثبات االستبيان باستخدام معادلة سبيرمان

( ممااا ياادل للااى ثبااات اساتبيان معوقااات دمااج أطفااال اضااطراب طيااف التوحااد 507قيماة أ باار ماان  
 بمدارس التعليم العام0

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:

 ئج السؤال األول ومناقشتيا:نتا

 الخاصااة العااام التعلاايم بماادارس التوحااد طيااف اضااطراب أطفااال دمااج ة مااا معوقااات والددذي يددنص عمددى:
 أمورىم؟ة وأوليا  والمعلمين النفسيين واألخصائيين الدمج مسؤولي من  الً  يدر يا  ما التوحد بطفل

ة النساابية ودرجااة الموافقااة لفقاارات تاام حساااب المتوسااط الااوزني واألىمياا ولإلجابددة عددن ىددذا السددؤال:
محور ةمعوقات خاصة بطفل التوحدة،  ما تم حساب قيمة  اي تربيو وداللتيا اإلحصائية  ما ىو 

 مبين بالجدول التالي:
المتوسط الوزني واألىمية النسبية ودرجة الموافقة قيمة كاي تربيع وداللتيا : (6جدول )

 فل التوحد"اإلحصائية لفقرات محور "معوقات خاصة بط
 

 انفئت انفقراث و
انًتىسط 

 انىزٍَ
األهًُت 
 انُسبُت

درجت 
 انًىافقت

 انترتُب كبٌ تربُع

1 

المهارات  فًنقص 
الالزمة لنجاح دمج الطفل 

 فً)صعوبة  بالمدرسة
 فًالتواصل، مشكالت 

 (اللغة

 موافق 22.3 2.47 معلم الفصل

16.23* 2 

 موافق 22.3 2.47 ولً األمر

 موافق 22.2 2.64 ً النفسًاألخصائ

 موافق 22.3 2.65 مسؤول الدمج

 موافق 25.3 2.56 العٌنة ككل

2 
العدوانً ٌمثل السلوك  

بعض أطفال التوحد  لدى
 مشكلة لألقران العادٌٌن 

 موافق 22.2 2.42 معلم الفصل

2.67 2 

 محاٌد 76.3 2.26 ولً األمر

 موافق 76.3 2.32 األخصائً النفسً

 موافق 24.7 2.54 مسؤول الدمج

 موافق 22.1 2.42 العٌنة ككل

3 

ظهر الطفل سلوكٌات ٌ  
لفظٌة وجسدٌة متكررة 

أصوات  )إصدارمثل 
 غرٌبة، التأرجح(

 موافق 25.2 2.55 معلم الفصل

6.42 1 
 موافق 22.2 2.46 ولً األمر

 موافق 26.3 2.62 األخصائً النفسً

 موافق 26.7 2.62 ؤول الدمجمس
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 انفئت انفقراث و
انًتىسط 

 انىزٍَ
األهًُت 
 انُسبُت

درجت 
 انًىافقت

 انترتُب كبٌ تربُع

 موافق 25.2 2.57 العٌنة ككل

4 

صعوبة تغٌٌر السلوكٌات 
الطفل الروتٌنٌة لدى 

الجلوس على ٌ صر على )
  (نفس الكرسً

 موافق 72.2 2.34 معلم الفصل

11.42 7 

 موافق 72.2 2.34 ولً األمر

 موافق 25.3 2.56 األخصائً النفسً

 موافق 21.2 2.43 مسؤول الدمج

 موافق 22.6 2.42 العٌنة ككل

5 

ٌتعلق الطفل بأشٌاء 
ٌهتم بما ٌدور  معٌنة وال
ٌنشغل باللعب حوله )
ٌحملق فً ، بأدواته

 المروحة(

 موافق 22.7 2.42 معلم الفصل

11.72 6 

 محاٌد 75.3 2.26 ولً األمر

 موافق 22.2 2.46 األخصائً النفسً

 موافق 26.3 2.56 لدمجمسؤول ا

 موافق 21.1 2.43 العٌنة ككل

6 

بعض األطفال من  ٌعانً
االضطرابات الحسٌة نحو 

الصوت )المثٌرات بعض 
 ، اإلضاءة(العالً

 محاٌد 75.3 2.26 معلم الفصل

12.63* 12 

 موافق 72.7 2.36 ولً األمر

 موافق 76.3 2.32 األخصائً النفسً

 موافق 24.7 2.54 جمسؤول الدم

 موافق 76.5 2.36 العٌنة ككل

7 

ضعف المهارات 
االستقاللٌة لدى الطفل 
فٌحتاج لوجود مساعد 

الطعام،  تناول)دائًما 
 دخول الحمام(

 موافق 21.2 2.43 معلم الفصل

16.77** 5 

 محاٌد 74.7 2.24 ولً األمر

 موافق 24.2 2.52 األخصائً النفسً

 موافق 26.7 2.62 ل الدمجمسؤو

 موافق 21.6 2.45 العٌنة ككل

2 
صعوبة توفٌر برنامج 

لكل طفل  يتدرٌب فرد
 توحد ٌتناسب مع قدراته

 موافق 25.7 2.57 معلم الفصل

5.46 3 

 موافق 23.2 2.46 ولً األمر

 موافق 26.2 2.52 األخصائً النفسً

 موافق 24.7 2.54 مسؤول الدمج

 موافق 24.2 2.55 العٌنة ككل

6 
تكرار غٌاب الطفل ٌشكل 

 عائًقا أمام تقدمه

 موافق 21.2 2.43 معلم الفصل

16.12* 4 

 محاٌد 76.7 2.32 ولً األمر

 موافق 27.3 2.62 األخصائً النفسً

 موافق 27.7 2.63 مسؤول الدمج

 موافق 23.2 2.52 العٌنة ككل

12 
رات أطفال تختلف قد

التوحد المدمجٌن داخل 
 الفصل الواحد

 موافق 76.3 2.32 معلم الفصل

12.15 6 

 محاٌد 75.3 2.26 ولً األمر

 موافق 22.7 2.42 األخصائً النفسً

 موافق 21.3 2.44 مسؤول الدمج

 موافق 76.7 2.36 العٌنة ككل

11 
ٌواجه الطفل صعوبة فً 

ع مالتفاعل واالندماج 

 موافق 72.7 2.36 معلم الفصل
7.15 11 

 محاٌد 73.7 2.21 ولً األمر
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 انفئت انفقراث و
انًتىسط 

 انىزٍَ
األهًُت 
 انُسبُت

درجت 
 انًىافقت

 انترتُب كبٌ تربُع

 موافق 23.3 2.52 األخصائً النفسً أقرانه العادٌٌن

 موافق 76.7 2.36 مسؤول الدمج

 موافق 72.2 2.37 العٌنة ككل

12 
وجود الطفل بالفصل 
ٌؤثر سلًبا على األطفال 

 العادٌٌن

 محاٌد 73.3 2.22 معلم الفصل

4.25 12 

 محاٌد 73.3 2.22 ولً األمر

 محاٌد 71.3 2.14 األخصائً النفسً

 محاٌد 72.7 2.12 مسؤول الدمج

 محاٌد 72.2 2.17 العٌنة ككل

13 
ٌ قلد األطفال العادٌٌن 
سلوكٌات طفل التوحد 

 غٌر المرغوبة

 محاٌد 63.7 1.61 معلم الفصل

17.25** 13 

 محاٌد 72.2 2.16 األمرولً 

 محاٌد 72.7 2.12 األخصائً النفسً

 محاٌد 75.2 2.25 مسؤول الدمج

 محاٌد 72.2 2.13 العٌنة ككل

 المحور ككل

 موافق 72.32 2.35 معلم الفصل

 

 

 محاٌد 76.62 2.32 ولً األمر

 موافق 22.22 2.46 األخصائً النفسً

 موافق 22.42 2.47 مسؤول الدمج

 موافق 76.65 2.42 العٌنة ككل

 6درجات الحرية لجميو قيم  اي تربيو الواردة بالجدول = ممحوظة: 

ويتضا  مان الجادول الساابق أن المعوقاات حادثت بدرجاة لالياة بدرجاة موافاق للمحاور   الح حيااث 
حصاالت للااى ، والحظاات الباحثااة أن ىناااك بعااض العبااارات 2045بلاا  المتوسااط الحسااابي للمحااور 

والتي تنص للاى ةيقظيار الطفال سالو يات لفظياة  3أللى متوسط حسابيح حيث جا ت لبارة رقم 
وجسدية مت ررة مثل  إصدار أصوات  ريبة، التدرج ( في المرتبة األولى وبلا  المتوساط الحساابي 

والتاااي تااانص للاااى ةنقاااص فاااي المياااارت الالزماااة لنجااااح دماااج الطفااال  0، تليياااا العباااارة رقااام 2057
المدرسااة  صااعوبة فااي التواصاال، مااا الت فااي اللغااة( فااي المرتبااة الثانيااة وبلاا  المتوسااط الحسااابي ب

والتي تنص للىة صعوبة توفير برناامج تادريب فاردي ل ال طفال توحاد  8، تلييا العبارة رقم 2056
، وجااا  فااي المرتبااة الرابعااة 2055يتناسااب مااو قدارتااوة فااي المرتبااة الثالثااة وبلاا  المتوسااط الحسااابي 

والتاااي تااانص للاااى ة ت ااارار  يااااب الطفااال ياااا ل لائقاااا أماااام تقدماااوة وبلااا  المتوساااط  9العباااارة رقااام 
والتاي تانص للاى ة ضاعف المياارت االساتقاللية لادى  7وجاا ت العباارة رقام   2055 الحسابي ليا

الطفاال فيحتاااج لوجااود مسااالد دائًمااا  تناااول الطعااام، دخااول الحمااام( فااي المرتبااة الخامسااة بمتوسااط 
 20450 حسابي
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  Emam& Farrell (2009)(،2506وقاد اتفقات ىاذه النتاائج ماو دراساة  ال مان إينااس محماد  
Majoko(2016) ،Anderson(2020)  ،Mackeithan,  et al. (2020)  فاااي وجاااود

ماااا الت سااالو ية واجتمالياااة لااادى طفااال اضاااطراب طياااف التوحاااد تعياااق اندامجاااو ماااو أقراناااو وماااو 
ل مااان الصااااعوبات األ اديمياااة وضااااعف المياااارات االسااااتقاللية، المجتماااو المدرسااااي، ومعانااااة الطفاااا

وضااعف ميااارات التواصاال والتنقاال بااين األناااطة، وت اارار  ياااب الطفاال والااذي يرجااو لاانقص  فااا ة 
 المعلم في التعامل معو ولدم  فاية التدريس لتلبية احتياجاتو داخل الفصل والمدرسة0

داد وتييئااة الطفاال قباال الاادمج، بحيااث يقاادرب وتاارى الباحثااة أن تلااك المعوقااات ترجااو إلااى ضااعف إلاا
ويقعدل سلو و في مرا ز خاصة للى أيادي متخصصاين0 ويمتلاك المياارات الالزماة مثال المياارات 
قباال األ اديميااة  التعاارف للااى األااا ال اليندسااية، التعاارف للااى الحااروف اليجائيااة، التعاارف للااى 

القلاام، الااولى الفونولااوجي(، والميااارات  األرقااام، التعاارف للااى األلااوان، التعاماال مااو ال تاااب ومسااك
األ اديميااة، ميااارات االسااتقاللية الذاتيااة، ميااارات التواصاال والساالوك اليااادف  رائااد الااايي ومحمااد 

 (25090ح يوسف لبدالصبور وأارف للى وبدوى محمد وآخرون، 2503مييدات، 
 ثانًيا: نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا:

 الخاصااة العااام التعلاايم بماادارس ت الخاصااة بااالمعلم والماانيج المدرساايالمعوقاااة مااا  والددذي يددنص عمددى:
 أمورىم؟ة وأوليا  والمعلمين النفسيين واألخصائيين الدمج مسؤولي من  الً  يدر يا  ما التوحد بطفل

: تاام حساااب المتوسااط الااوزني واألىميااة النساابية ودرجااة الموافقااة لفقاارات ولإلجابددة عددن ىددذا السددؤال
ة،  مااا تاام حساااب قيمااة  اااي تربيااو وداللتيااا لخاصااة بااالمعلم والماانيج المدرساايالمعوقااات ا محااور ة

 :اإلحصائية  ما ىو مبين بالجدول التالي

المتوسط الوزني واألىمية النسبية ودرجة الموافقة قيمة كاي تربيع وداللتيا : (7جدول )
 المعوقات الخاصة بالمعمم والمنيج المدرسي اإلحصائية لفقرات محور "

 انفئت انفقراث و
انًتىسط 

 انىزٍَ
األهًُت 
 انُسبُت

درجت 
 انًىافقت

 انترتُب كبٌ تربُع

1 

فرٌق العمل متعدد 
فعال التخصصات غٌر 

)معلم تربٌة خاصة، 
 نفسً أخصائً
 ، طبٌب(واجتماعً

 محاٌد 62.2 2.24 معلم الفصل

12.66* 13 

 محاٌد 76.7 2.32 ولً األمر

 محاٌد 73.3 2.22 األخصائً النفسً

 محاٌد 71.7 2.15 مسؤول الدمج

 محاٌد 72.4 2.17 العٌنة ككل

2 
اقتصار عملٌة تقٌٌم 
وتشخٌص طفل التوحد 

 محاٌد 71.2 2.13 معلم الفصل
21.32** 11 

 موافق 25.2 2.55 ولً األمر
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 انفئت انفقراث و
انًتىسط 

 انىزٍَ
األهًُت 
 انُسبُت

درجت 
 انًىافقت

 انترتُب كبٌ تربُع

على متخصص واحد 
دون الفرٌق متعدد 

 التخصصات

 اٌدمح 77.3 2.32 األخصائً النفسً

 محاٌد 74.2 2.22 مسؤول الدمج

 محاٌد 76.2 2.31 العٌنة ككل

3 
للمعلم  التربويالتأهٌل 

الدمج  كافً لخبراتغٌر 
 والتعامل مع طفل التوحد

 موافق 22.3 2.47 معلم الفصل

11.42 4 

 موافق 22.7 2.66 ولً األمر

 موافق 22.7 2.66 األخصائً النفسً

 موافق 21.3 2.44 دمجمسؤول ال

 موافق 25.3 2.56 العٌنة ككل

4 

ٌحتاج المعلم إلى 
تدرٌبات عملٌة أثناء 
الخدمة  تساعده فً 
 التعامل مع طفل التوحد

 موافق 21.2 2.43 معلم الفصل

3.22 2 

 موافق 24.3 2.53 ولً األمر

 موافق 23.3 2.52 األخصائً النفسً

 موافق 21.2 2.43 مسؤول الدمج

 موافق 22.4 2.47 العٌنة ككل

5 
قلة الدعم الكافً فً 
الفصل فال ٌوجد معلم 

 مساعد

 موافق 24.7 2.54 معلم الفصل

6.24 3 

 موافق 26.3 2.56 ولً األمر

 موافق 26.3 2.62 األخصائً النفسً

 موافق 25.7 2.57 مسؤول الدمج

 فقموا 26.5 2.62 العٌنة ككل

6 
 ٌكفًوقت الحصة ال 

لتقدٌم الشرح الالزم 
 لطفل التوحد

 موافق 22.3 2.47 معلم الفصل

6.16 6 

 موافق 21.7 2.45 ولً األمر

 موافق 25.3 2.56 األخصائً النفسً

 موافق 23.7 2.51 مسؤول الدمج

 موافق 23.3 2.52 العٌنة ككل

7 
صعوبة فهم وإدارة 

 توحد سلوك طفل ال

 موافق 76.3 2.32 معلم الفصل

2.74 12 

 موافق 22.3 2.47 ولً األمر

 موافق 22.7 2.42 األخصائً النفسً

 موافق 21.3 2.44 مسؤول الدمج

 موافق 21.4 2.44 العٌنة ككل

2 

 ٌصعب على المعلم
مراعاة الفروق الفردٌة 
أثناء الشرح بٌن أطفال 

 ادٌٌنالتوحد واألطفال الع

 موافق 21.3 2.44 معلم الفصل

2.31 7 

 موافق 22.2 2.46 ولً األمر

 موافق 25.3 2.56 األخصائً النفسً

 موافق 23.2 2.46 مسؤول الدمج

 موافق 22.6 2.46 العٌنة ككل

6 
صعوبة تقٌٌم قدرات طفل 
التوحد الحقٌقٌة من قبل 

 المعلم

 موافق 72.3 2.35 معلم الفصل

13.63* 6 
 موافق 22.7 2.42 ولً األمر

 موافق 27.3 2.62 األخصائً النفسً

 موافق 22.2 2.46 مسؤول الدمج
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 انفئت انفقراث و
انًتىسط 

 انىزٍَ
األهًُت 
 انُسبُت

درجت 
 انًىافقت

 انترتُب كبٌ تربُع

 موافق 22.1 2.46 العٌنة ككل

12 

ٌحتاج المعلم إلى 
متخصص فً 

االضطرابات السلوكٌة 
 الخاصة بأطفال التوحد 

 موافق 26.3 2.62 معلم الفصل

14.24* 1 

 موافق 22.3 2.47 األمرولً 

 موافق 63.3 2.22 األخصائً النفسً

 موافق 27.7 2.63 مسؤول الدمج

 موافق 22.2 2.65 العٌنة ككل

11 
 سلبًوجود اتجاه  

للمعلم تجاه طفل التوحد 
 فٌصعب تقبله بالفصل

 محاٌد 62.7 1.22 معلم الفصل

44.17** 12 

 محاٌد 75.2 2.25 ولً األمر

 محاٌد 76.2 2.22 األخصائً النفسً

 موافق 22.2 2.42 مسؤول الدمج

 محاٌد 73.4 2.22 العٌنة ككل

12 
 التقلٌدٌة طرق التدرٌس

المتبعة غٌر مالئمة  
 طفال التوحدأل

 موافق 22.2 2.46 معلم الفصل

12.65 5 

 موافق 22.3 2.47 ولً األمر

 موافق 22.2 2.64 األخصائً النفسً

 موافق 27.3 2.62 مسؤول الدمج

 موافق 24.6 2.55 العٌنة ككل

13 
فجوة بٌن قدرات  ٌوجد

طفل التوحد الحقٌقٌة 
 والمنهج الدراسً 

 موافق 27.3 2.62 معلم الفصل

4.42 2 

 موافق 23.7 2.51 ولً األمر

 موافق 62.2 2.72 األخصائً النفسً

 موافق 27.7 2.63 مسؤول الدمج

 موافق 27.2 2.62 العٌنة ككل

 المحور ككل

 موافق 76.21 2.32 معلم الفصل

 

 

 موافق 22.32 2.47 ولً األمر

 موافق 24.62 2.54 األخصائً النفسً

 موافق 22.23 2.46 مسؤول الدمج

 موافق 22.12 2.46 العٌنة ككل

 6اي تربيو الواردة بالجدول = درجات الحرية لجميو قيم  ممحوظة: 
ويتض  مما سبق أن المعوقات الخاصة بالمعلم والمنيج المدرساي حادثت بدرجاة لالياةح حياث حصالت 

، وبااااالنظر للجاااادول السااااابق نجااااد العبااااارات التااااي  2046للااااى درجااااة موافااااق وبلاااا  المتوسااااط الحسااااابي 
اج المعلام إلاى متخصاص والتاي تانص للاى ة يحتا 05حصلت للى أللاى متوساط حساابي العباارة رقام 

فااااي االضااااطرابات الساااالو ية الخاصااااة بدطفااااال التوحاااادة فااااي الترتيااااب األول للمعوقااااات، وبلاااا  المتوسااااط 
والتااي تاانص ةيوجااد فجااوة بااين قاادرات طفاال التوحااد الحقيقااة  03، تلييااا العبااارة رقاام 2065الحسااابي ليااا 

والتااي تاانص للااى ة  5لعبااارة رقاام ، تلييااا ا2062والماانيج الدراسااية فااي المرتبااة الثانيااة بمتوسااط حسااابي 
، بينماا 2065قلة الدلم ال افي في الفصال فاال يوجاد معلام مساالدة فاي المرتباة الثالثاة بمتوساط حساابي 
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والتي تنص للى ة التدىيال الترباوي للمعلام  يار  اافي لخبارات الادمج والتعامال ماو  3جا ت العبارة رقم 
والتاي تانص  02، وجاا ت العباارة رقام  2056الحساابي طفل التوحدة في المرتباة الرابعاة وبلا  المتوساط 

للاااى ةطااارق التااادريس التقليدياااة المتبعاااة  يااار مالئماااة ألطفاااال التوحااادة فاااي المرتباااة الخامساااة بمتوساااط 
  2055حسابي 

ينااس محماد  (، 2505 محماد ساعيد  واتفقت تلك النتائج مو دراسة  اًل مان (، محماد بان 2506وا 
 Vander wiele (2011) ،Edward (2015) ،Simpson(2016)( ، 2520راقااااو  

Roberts &،Majoko (2016)  ،Partlo(2018) ،Finaly, Kinsell, Prendevill 

(2019) ،Stephennsin, et al. (2021)   Chung(2020)  فاي لادم مالئماة طارق التادريس
لاادم والمناااىج لتطفااال ذوي اضااطراب طيااف التوحااد ونقااص  فااا ة المعلاام وحاجاتااو إلااى التاادريب و 

ا تمااال الفريااق المتعاادد التخصصااات أثنااا  التاااخيص ولاادم متابعتااو للطفاال، وصااعوبة فياام ساالوك 
دارتو داخل الفصل0  الطفل وا 

بينمااا اختلفاات ىااذه النتااائج فااي اتجاااه المعلمااين نحااو دمااج أطفااال اضااطراب طيااف التوحاادح إذ جااا  
لت الدراسات بين االتجاه السالبي االتجاه محايًدا ولم يرج  أفراد الدراسة  فة للى أخرى، بينما تنو 

(، وسفيقة  حاول 2509إذ جا ت االتجاىات إيجابية في دراسة  اًل من نوري لوالي   واإليجابيح
 ,Garrad, Rayner, Pedersen (2019) ،Eren, Gumus(، 2525وصااباح  ربااي  

Ganesan (2018) ،Alexandri, Papaliiou, Nikoolaua (2017)   حياث أ اد المعلماون
ىذه الدراساات أن الادمج لادل اتجاىااتيم نحاو أطفاال ذوي اضاطراب طياف التوحاد، بينماا  اان  في

 Majoko( ، 2508(، مناااى حلماااي  2500االتجااااه سااالبًيا فاااي دراساااة  ااااًل مااان محماااد  ماااال  

(2016) 
وتارى الباحثااة أن ذلاك يعااود إلاى لاادم معرفاة المعلاام ال افياة باضااطراب التوحادح حيااث إن المعلمااين 

لاام يؤىلااوا تربوًيااا فااي الدراسااة الجامعيااة ويدرسااوا لاان اضااطراب طيااف التوحااد، ونقااص فااي  الحاااليين
الخبرة العمليةح حيث أاار المعلمين لند مقابلتيم أثنا  التطبيق العملي أن التدريبات التي يتلقونياا 

ات  ياار  افيااة وال تفيااد  ياار فااي معرفااة بعااض المعلومااات النظريااة وال تعلمياام الباارامج واالسااتراتيج
التعليمياااة الخاصاااة بتعلااايم أطفاااال ذوي اضاااطراب التوحاااد،  وأنيااام بحاجاااة إلاااى التااادريبات العمليااااة 
والمتعلقااااة باااادجرا ات تعااااديل الساااالوك و يفيااااة اسااااتخدام التقنيااااات التعليميااااة للتاااادريس لتطفااااال ذوي 

دارة الصف 0  اضطراب التوحد وا 
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 ثالثًا: نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا:
 التوحاد بطفال الخاصاة العاام التعلايم بمادارس معوقاات الخاصاة بالمدرساةما ال ة والذي ينص عمى:

 أمورىم؟ة وأوليا  والمعلمين النفسيين واألخصائيين الدمج مسؤولي من  الً  يدر يا  ما
تاام حساااب المتوسااط الااوزني واألىميااة النساابية ودرجااة الموافقااة لفقاارات  ولإلجابددة عددن ىددذا السددؤال:

العاااامة،  ماااا تااام حسااااب قيماااة  ااااي تربياااو  التعلااايم بمااادارس ة بالمدرساااةمعوقاااات الخاصااامحاااور ة ال
 وداللتيا اإلحصائية  ما ىو مبين بالجدول التالي:

المتوسط الوزني واألىمية النسبية ودرجة الموافقة قيمة كاي تربيع وداللتيا : (8جدول )
 امالع التعميم بمدارس معوقات الخاصة بالمدرسةال اإلحصائية لفقرات محور "

 انفئت انفقراث و
انًتىسط 

 انىزٍَ
األهًُت 
 انُسبُت

درجت 
 انًىافقت

 انترتُب كبٌ تربُع

1 

التجهٌزات داخل الفصل 
غٌر مالئمة لخصائص 

)المقاعد، التوحد طفل 
 مصابٌح اإلنارة،..(

 موافق 22.3 2.41 معلم الفصل

14.62**  5 

 موافق 76.3 2.32 ولً األمر

 موافق 27.3 2.62 األخصائً النفسً

 موافق 23.3 2.52 مسؤول الدمج

 موافق 22.6 2.42 العٌنة ككل

2 

زٌادة الكثافة العددٌة 
الفصل مما  فًلألطفال 

ٌصعب تخصٌص وقت 
 لتعلٌم طفل التوحد

 موافق 26.7 2.62 معلم الفصل

22.77**  3 

 موافق 23.7 2.51 ولً األمر

افقمو 24.2 2.52 األخصائً النفسً  

 موافق 62.3 2.71 مسؤول الدمج

 موافق 26.2 2.56 العٌنة ككل

3 
غرفة المصادر بالمدرسة 
غٌر مجهزة بما ٌناسب 

 طفل التوحد

 محاٌد 72.3 2.11 معلم الفصل

11.55 6 

 محاٌد 74.7 2.24 ولً األمر

 محاٌد 77.3 2.32 األخصائً النفسً

حاٌدم 77.3 2.32 مسؤول الدمج  

 محاٌد 74.6 2.25 العٌنة ككل

4 
 تحتاج المدرسة إلى

تربٌة خاصة   أخصائً
 ٌعمل بغرفة المصادر

 موافق 22.7 2.42 معلم الفصل

16.22*  
4 

 موافق 76.3 2.32 ولً األمر

 موافق 22.7 2.66 األخصائً النفسً

 موافق 27.3 2.62 مسؤول الدمج

  موافق 24.5 2.54 العٌنة ككل

5 
 أخصائًندرة وجود 

تخاطب ٌتابع مشكالت 
 الكالم ألطفال التوحد

 موافق 24.7 2.54 معلم الفصل

6.46 2 

 موافق 23.3 2.52 ولً األمر

 موافق 62.7 2.72 األخصائً النفسً

 موافق 27.3 2.62 مسؤول الدمج

 موافق 26.5 2.62 العٌنة ككل

م3 12.62 موافق 23.3 2.52 معلم الفصللى وجود تفتقر المدرسة إ 6  



 (4327-4224،  2222،إبرٌل  2، ج 7، ع 4مج )     جمةل علوم ذوى الاحتياخات اخلاصة

 
 

4303 

 

 انفئت انفقراث و
انًتىسط 

 انىزٍَ
األهًُت 
 انُسبُت

درجت 
 انًىافقت

 انترتُب كبٌ تربُع

طبٌب ٌتابع المشكالت 
تصاحب  التًالصحٌة 

 طفل التوحد

 موافق 24.7 2.54 ولً األمر

 موافق 22.2 2.64 األخصائً النفسً

 موافق 26.3 2.62 مسؤول الدمج

 موافق 26.3 2.56 العٌنة ككل

7 
بعض األطفال  ةإساء

ألطفال التوحد العادٌٌن   

 محاٌد 72.3 2.11 معلم الفصل

27.44**  7 

 موافق 23.7 2.51 ولً األمر

 محاٌد 73.3 2.22 األخصائً النفسً

 موافق 21.3 2.44 مسؤول الدمج

 محاٌد 77.2 2.32 العٌنة ككل

2 
ضعف التواصل بٌن 
أولٌاء أمور أطفال 
 التوحد والمدرسة

 محاٌد 72.3 2.11 معلم الفصل

14.25*  2 

 محاٌد 76.7 2.32 ولً األمر

 محاٌد 76.2 2.22 األخصائً النفسً

 موافق 22.2 2.42 مسؤول الدمج

 محاٌد 75.2 2.27 العٌنة ككل

6 

قلة اهتمام األنشطة 
 الوعًالمدرسٌة بنشر 

عن أطفال التوحد 
 والتعامل معهم 

 موافق 76.2 2.37 معلم الفصل

3.77 6 

 موافق 23.7 2.51 ولً األمر

 موافق 22.2 2.46 األخصائً النفسً

 موافق 76.2 2.37 مسؤول الدمج

 موافق 22.6 2.43 العٌنة ككل

12 

توفره  الذيقلة الدعم 
 اإلدارة التعلٌمٌة 

 مدرسةللعاملٌن بال
 وألولٌاء األمور

 موافق 24.7 2.54 معلم الفصل

2.44 1 

مرولً األ  موافق 27.2 2.61 

 موافق 62.7 2.72 األخصائً النفسً

 موافق 25.3 2.56 مسؤول الدمج

 موافق 26.6 2.61 العٌنة ككل

 المحور ككل

 موافق 76.23 2.32 معلم الفصل

 

 

  موافق 21.62 2.45 ولً األمر

  موافق 23.22 2.51 األخصائً النفسً

  موافق 24.27 2.52 مسؤول الدمج

  موافق 22.27 2.47 العٌنة ككل

 6درجات الحرية لجميو قيم  اي تربيو الواردة بالجدول = ممحوظة: 
ويتض  من الجدول الساابق أن المعوقاات حصالت بدرجاة لالياة وبدرجاة موافاق للمحاور   الح حياث 

قاااات حصااالت ، وباااالنظر للجااادول الساااابق نجاااد أن ىنااااك معو 2047بلااا  المتوساااط الحساااابي للمحاااور 
والتااي تاانص للااى ةقلااة الاادلم المااادي والفنااي الااذي تااوفره  12بدرجااة لاليااةح حيااث جااا ت لبااارة رقاام

والتاي تاانص للااى:  5، تليياا العبااارة رقاام 2060اإلدارة التعليمياةة فااي الترتياب األول بمتوسااط حسااابي 
اني بمتوسااط ةناادرة وجااود أخصااائي تخاطااب يتااابو مااا الت ال ااالم ألطفااال التوحاادة فااي الترتيااب الثاا
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والتي تانص للاى: ةزياادة ال ثافاة العددياة لتطفاال فاي الفصال  2، وجا ت العبارة رقم 2065حسابي 
والتاي تانص للاى: ة تفتقار المدرساة  6مما يصعب تخصيص وقت لتعليم طفل التوحد ة والعبارة رقام 

الثاة بمتوسااط إلاى وجااود طبياب يتااابو الماا الت الصااحية التاي تصاااحب طفال التوحاادة فاي المرتبااة الث
والتااي تاانص للااى: ة تحتاااج المدرسااة إلااى  4، وجااا ت فااي المرتبااة الرابعااة العبااارة رقاام 2059حسااابي 

، واتفقت ىذه النتائج مو دراسة 2054أخصائي تربية خاصة يعمل بغرفة المصادرة بمتوسط حسابي 
(، 2520 (، راقااااااو باااااان محمااااااد 2506( ودراسااااااة إيناااااااس محمااااااد  2505 اااااااًل ماااااان محمااااااد سااااااعيد  

Edward(2015) ،Evans (2016)  Partlo (2018)  فااي نقااص المااوارد والخاادمات المساااندة
داخاال المدرسااة ولاادم تااوفر أخصااائي التربيااة الخاصااة، والتخاطااب، ولاادم تااوفر طبيااب يتااابو أطفااال 
اضطراب طيف التوحد، وزيادة ال ثافة العددية لتطفال داخل الفصل مما يصعب إدارتاو وتخصايص 

 طيف التوحد، ولدم تعاون أوليا  األمور مو المعلمين0 وقت لطفل اضطراب
وترى الباحثة أن ذلك يرجو إلى قلة الدلم المادي والفناى الاذي تاوفره وزارة التربياة والتعلايم لمادارس 
الدمجح حيث الحظت الباحثة خالل التطبياق المياداني بالمادارس أن أ لاب المادارس ال تتاوفر فيياا 

ن وجاادت ال ت تااوفر بيااا الوسااائل الخاصااة بتعلاايم أطفااال ذوي اضااطراب التوحااد،  رفااة مصااادر، وا 
ولدم وجود أخصائي تربية خاصة مؤىل ومدرب، وال ثافة العددية داخل الفصول حيث يصل لدد 

طفل وأ ثر في ال ثير من المدارس، و يااب للفرياق المتعادد التخصصاات  55األطفال في الفصل 
 لمدرسة0حيث يلقى العب   لو للى مسؤول الدمج با

 رابًعا: نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا:
 التوحاد بطفال الخاصاة العاام التعلايم بمادارس المعوقاات الخاصاة باالمجتموة ماا  والذي يدنص عمدى

 أمورىم؟ة0 وأوليا  والمعلمين النفسيين واألخصائيين الدمج مسؤولي من  الً  يدر يا  ما
ي واألىميااة النساابية ودرجااة الموافقااة لفقاارات تاام حساااب المتوسااط الااوزن ولإلجابددة عددن ىددذا السددؤال

ة،  مااا تاام حساااب قيمااة  اااي تربيااو وداللتيااا اإلحصااائية  مااا المعوقااات الخاصااة بااالمجتمو محااور ة
 ىو مبين بالجدول التالي:

المتوسط الوزني واألىمية النسبية ودرجة الموافقة قيمة كاي تربيع وداللتيا : (9جدول )
 "معوقات الخاصة بالمجتمعال اإلحصائية لفقرات محور "

 انفئت انفقراث و
انًتىسط 

 انىزٍَ
األهًُت 
 انُسبُت

درجت 
 انًىافقت

 انترتُب كبٌ تربُع

1 
توجد اتجاهات سلبٌة 

للمجتمع تجاه دمج أطفال 
المدرسة  فًالتوحد 

 موافق 72.3 2.35 معلم الفصل

 موافق 22.3 2.47 ولً األمر 4 2.64

ًاألخصائً النفس  موافق 22.2 2.42 
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 انفئت انفقراث و
انًتىسط 

 انىزٍَ
األهًُت 
 انُسبُت

درجت 
 انًىافقت

 انترتُب كبٌ تربُع

 موافق 25.7 2.57 مسؤول الدمج العادٌة

 موافق 21.6 2.45 العٌنة ككل

7 
2 

ٌبالغ أولٌاء أمور أطفال 
التوحد فً التوقعات 
اإلٌجابٌة للتفاعل 

االجتماعً ألبنائهم داخل 
 المدرسة 

 موافق 23.2 2.46 معلم الفصل

32.27**  

 محاٌد 75.2 2.25 ولً األمر

خصائً النفسًاأل  محاٌد 74.2 2.22 

 موافق 24.7 2.54 مسؤول الدمج

 موافق 76.2 2.32 العٌنة ككل

3 

سلبٌة أولٌاء أمور 
 لقبو فًاألطفال العادٌٌن 

وجود طفل توحد مع 
 أبنائهم 

 محاٌد 72.3 2.17 معلم الفصل

15.47*  6 

 محاٌد 76.2 2.22 ولً األمر

 محاٌد 72.7 2.12 األخصائً النفسً

 موافق 23.7 2.51 مسؤول الدمج

 محاٌد 76.2 2.26 العٌنة ككل

4 

غٌاب دور رجال الدٌن 
فً تقدٌم الدعم ألطفال 
التوحد والدعوة لقبولهم 

 فً المجتمع

 موافق 72.7 2.36 معلم الفصل

5.22 6 

 موافق 21.7 2.45 ولً األمر

افقمو 76.3 2.32 األخصائً النفسً  

 موافق 76.2 2.37 مسؤول الدمج

 موافق 76.7 2.36 العٌنة ككل

5 

ٌوجد قصور لدى وسائل 
اإلعالم فً تسلٌط الضوء 

على أطفال التوحد 
ودمجهم بالمدارس 

 العادٌة

 محاٌد 75.3 2.26 معلم الفصل

12.17 2 

 موافق 22.7 2.42 ولً األمر

فقموا 72.7 2.36 األخصائً النفسً  

 موافق 21.2 2.43 مسؤول الدمج

 موافق 72.6 2.37 العٌنة ككل

6 

تداخل عمل الهٌئات 
المسؤولة عن دمج طفل 

)الصحة، التعلٌم، التوحد 
 الشئون االجتماعٌة(

 موافق 21.2 2.43 معلم الفصل

6.27 5 

 موافق 23.2 2.46 ولً األمر

 موافق 22.7 2.42 األخصائً النفسً

 موافق 76.2 2.37 مسؤول الدمج

 موافق 22.6 2.43 العٌنة ككل

7 

غٌاب دور مؤسسات 
تقدٌم  فً المدنًالمجتمع 

الدعم لكالً من )مدرسة 
الدمج، الطفل، ولى 

 األمر(

 موافق 22.2 2.46 معلم الفصل

2.26 1 

 موافق 25.2 2.55 ولً األمر

 موافق 23.3 2.52 األخصائً النفسً

 موافق 25.7 2.57 مسؤول الدمج

 موافق 24.2 2.52 العٌنة ككل

2 

قلة اهتمام القٌادات 
المحلٌة بدمج أطفال 
التوحد ووضعها على 

ماهتماماتهقائمة   

 موافق 22.2 2.46 معلم الفصل

3.41 2 

 موافق 24.7 2.54 ولً األمر

 موافق 23.3 2.52 األخصائً النفسً

دمجمسؤول ال  موافق 24.7 2.54 

 موافق 23.7 2.51 العٌنة ككل
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 انفئت انفقراث و
انًتىسط 

 انىزٍَ
األهًُت 
 انُسبُت

درجت 
 انًىافقت

 انترتُب كبٌ تربُع

6 

قلة اهتمام الدولة بتوفٌر 
 المجانٌة لرعاٌةالمراكز 

 وتهٌئة أطفال التوحد
 للدمج

 موافق 22.3 2.41 معلم الفصل

2.45 3 

 موافق 21.2 2.43 ولً األمر

 موافق 26.7 2.62 األخصائً النفسً

 موافق 25.3 2.56 مسؤول الدمج

 موافق 23.3 2.52 العٌنة ككل

 المحور ككل

 موافق 76.22 2.32 معلم الفصل

 

 

  موافق 21.24 2.43 ولً األمر

  موافق 76.25 2.42 األخصائً النفسً

  موافق 23.16 2.52 مسؤول الدمج

  موافق 22.26 2.43 العٌنة ككل

 6بيو الواردة بالجدول = درجات الحرية لجميو قيم  اي تر ممحوظة: 
ويتض  من الجدول السابق أن المعوقات حدثت بدرجاة لالياة وبدرجاة موافاق للمحاور   الح حياث 

، والحظات الباحثاة بعاد النظار إلاى الجادول الساابق أن ىنااك 2043بل  المتوسط الحسابي للمحور 
ى ة يااب والتاي تانص للا 7معوقات حصلت للى متوسط حسابي لاليح حيث جاا ت لباارة رقام 

دور مؤسسات المجتمو المدني في تقاديم الادلم ل ااًل مان  مدرساة الادمج، الطفال، ولاى األمار( فاي 
والتااي تاانص للااى ةقلااة  8، تلييااا العبااارة رقاام 2052المرتبااة األولااىح حيااث بلاا  المتوسااط الحسااابي 

المرتبااة  اىتمااام القيااادات المحليااة بقضااية دمااج أطفااال التوحااد ووضااعيا للااى قائمااة اىتماماااتيمة فااي
والتي تانص للاى ةقلاة اىتماام الدولاة بتاوفير  9، وجا ت العبارة رقم 2050الثانية بمتوسط حسابي 

المرا اااز المجانياااة لرلاياااة وتييئاااة أطفاااال التوحاااد للااادمجة فاااي المرتباااة الثالثاااةح حياااث بلااا  المتوساااط 
لمجتمو  تجاه والتي تنص للى ةتوجد اتجاىات سلبية ل 0، بينما جا ت العبارة رقم2055الحسابي 

 20450دمج أطفال التوحد في المدرسة العاديةة في المرتبة الرابعة وبل  متوسطيا الحسابي 
ينااااس محماااد  2505واتفقااات ىاااذه النتاااائج ماااو دراساااة محماااد ساااعيد    & Roberts(، 2506( وا 

Simpson(2016)   ،(Raudounaite &Steponeniene, 2020 ،Stephenson, et al. 

سلبية من المجتمو الخاارجي نحاو دماج أطفاال اضاطراب طياف التوحاد، و يااب  ، في وجود(2021)
المساااؤولية المجتمعياااة نحاااوىم، وقلاااة االىتماااام باألنااااطة المدرساااية واالحتفاااال بااااليوم العاااالمي للتوحاااد 
وتفعيلااو داخاال المدرسااة، ولاادم التواصاال مااو أوليااا  أمااور أطفااال اضااطراب طيااف التوحااد وماااار تيم 

 في لملية الدمج0
وتاارى الباحثااة أن ذلااك يرجااو إلااى قلااة اىتمااام الدولااة بتااوفير الماادارس والمرا ااز المجانيااة بحيااث ال 
تحظى ىذه الفئة بمدارس خاصة مثل فئات اإللاقة األخرى،  ما أن مؤسسات المجتمو المدني لم 
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تياااتم  بياااذه الفئاااة وبااادمجيم،  ماااا أن اإللاااالم ال يسااالط الضاااو  للاااييم ويعمااال للاااى تااادليم صاااورة 
 فال ذوي اضطراب طيف التوحد اإليجابية0أط

 خامًسا: نتائج السؤال الخامس ومناقشتيا:
 النفسيين واألخصائيين الدمج ة ىل ىناك فروق بين آرا  لينة الدراسة  مسؤولي والذي ينص عمى

معوقات دمج أطفال اضطراب طيف التوحد بمادارس التعلايم أمور( للى استبانة  وأوليا  والمعلمين
 ؟ة0العام

 One-Way Analysis ofتاام اسااتخدام تحلياال التباااين األحااادي ولإلجابددة عددن ىددذا السددؤال

variance (ANOVA) :ما ىو مبين بالجدول التالي  
نتائج تحميل التباين األحادي لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات : (12جدول )

والمعممين وأولياء أمور( عمى األفراد عينة الدراسة )مسؤولي الدمج واألخصائيين النفسيين 
 معوقات دمج أطفال اضطراب طيف التوحد بمدارس التعميم العاماستبانة 

 يصذر انتببٍَ األبعبد
يجًىع 
 انًربعبث

درجبث 
 انحرَت

يتىسط 
يجًىع 
 انًربعبث

قًُت 
 "ف"

انذالنت 
 اإلحصبئُت

معوقات خاصة 
 بطفل التوحد

 124.22 3 314.36 بٌن مجموعات

خل المجموعاتدا 2.21 4.54  6227.56 425 23.22 

 422 12121.65 كلً
 

معوقات خاصة 
بالمعلم والمنهج 

 المدرسً 

 22.44 3 247.31 بٌن مجموعات

 12.62 425 2231.52 داخل المجموعات 2.21 4.36

 422 2272.23 كلً
 

معوقات خاصة 
 بالمدرسة

 53.54 3 162.62 بٌن مجموعات

مجموعاتداخل ال 2.25 3.76  6252.25 425 14.26 

 422 6212.27 كلً
 

معوقات خاصة 
 بالمجتمع

 22.52 3 67.52 بٌن مجموعات

2.22 
غٌر دالة 
ا ًٌ  إحصائ

 11.14 425 4732.46 داخل المجموعات

 422 4766.66 كلً
 

الدرجة الكلٌة 
 لالستبٌان

 732.47 3 2167.41 بٌن مجموعات

اتداخل المجموع 2.21 5.22  56627.24 425 142.32 

 422 61225.25 كلً
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(: المتوسطات الحسابية لدرجات األفراد لينة الدراسة  مسؤولي الدمج واألخصائيين النفسيين والمعلمين 2ا ل  

 لعاممعوقات دمج أطفال اضطراب طيف التوحد بمدارس التعليم اوأوليا  أمور( للى استبانة 
 ويتضح من الجدول السابق ما يمي:

   باين متوساطات درجاات األفاراد ليناة الدراساة 5050وجود فروق دالاة إحصاائًيا لناد مساتوى )
معوقددات للااى محااور   أمددور( وأوليدداء والمعممددين النفسدديين واألخصددائيين الدددمج )مسددؤولي

ا لنااد مسااتوى ( وىااي قيمااة دالااة إحصااائيً 4054( حيااث بلغاات قيمااة ةفة  خاصددة بطفددل التوحددد
 50500) 

   باااااين متوساااااطات درجاااااات األفاااااراد ليناااااة 5050وجاااااود فاااااروق دالاااااة إحصاااااائًيا لناااااد مساااااتوى ) 
للاااى محاااور  أمدددور( وأوليددداء والمعممدددين النفسددديين واألخصدددائيين الددددمج )مسدددؤوليالدراساااة 

( وىاي قيماة دالاة 4036( حياث بلغات قيماة ةفة  ات خاصة بالمعمم والمدنيج المدرسديمعوق 
 (50500ند مستوى  إحصائًيا ل

   باين متوساطات درجاات األفاراد ليناة الدراساة 5055وجود فروق دالاة إحصاائًيا لناد مساتوى )
معوقددات للااى محااور   أمددور( وأوليدداء والمعممددين النفسدديين واألخصددائيين الدددمج )مسددؤولي

( وىاااي قيماااة دالاااة إحصاااائًيا لناااد مساااتوى 3076( حياااث بلغااات قيماااة ةفة  خاصدددة بالمدرسدددة
 50550) 
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 الددمج )مسدؤوليم وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات األفاراد ليناة الدراساة لد 
( معوقددات خاصددة بددالمجتمعللااى محااور   أمددور( وأوليدداء والمعممددين النفسدديين واألخصددائيين

 ( وىي قيمة  ير دالة إحصائًيا20520حيث بلغت قيمة ةفة  
   وساطات درجاات األفاراد ليناة الدراساة ( باين مت5050وجود فروق دالاة إحصاائًيا لناد مساتوى

للاااى الدرجاااة ال لياااة  أمدددور( وأوليددداء والمعممدددين النفسددديين واألخصدددائيين الددددمج )مسدددؤولي
معوقات دمج أطفال اضطراب طيف التوحد بمدارس التعليم العاامح حياث بلغات قيماة الستبيان 
 (50500( وىي قيمة دالة إحصائًيا لند مستوى  5022ةفة  

لل ااف لان داللاة الفاروق  Tukey's multiple comparison testتباار تاو ي وتام اساتخدام اخ
للاى  أمدور( وأوليداء والمعممين النفسيين واألخصائيين الدمج )مسؤوليالثنائية بين لينات الدراسة 

 والماانيج بااالمعلم خاصااة التوحااد، معوقااات بطفاال خاصااة المحاااور ذات الداللااة اإلحصااائية  معوقااات
بالمدرساة( و اذلك الدرجاة ال لياة للاى االساتبيان،  ماا ىاو مباين بالجادول  اصاةخ المدرسي، معوقاات

 التالي:
عمى داللة الفروق الثنائية بين عينات الدراسة نتائج اختبار توكي لمكشف عن : (11جدول )

المحاور ذات الداللة اإلحصائية )معوقات خاصة بطفل التوحد، معوقات خاصة بالمعمم والمنيج 
 ات خاصة بالمدرسة(المدرسي، معوق

انفروق بٍُ  انفئبث األبعبد
 انًتىسطبث

انخطأ 
 انًعُبرٌ

 انذالنت اإلحصبئُت

معوقات 
خاصة 
بطفل 
 التوحد

ا 2.63 2.72 أولٌاء األمور معلمً الفصول ًٌ  غٌر دالة إحصائ

1.56- األخصائٌٌن النفسٌٌن معلمً الفصول ا 2.75  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

مجمسؤولً الد معلمً الفصول  -1.71  2.66 2.25 

2.22- األخصائٌٌن النفسٌٌن أولٌاء األمور  2.22 2.25 

2.43- مسؤولً الدمج أولٌاء األمور  2.22 2.21 

2.15- مسؤولً الدمج األخصائٌٌن النفسٌٌن ا 2.62  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

معوقات 
خاصة 
بالمعلم 
والمنهج 
 المدرسً

1.26- أولٌاء األمور معلمً الفصول ًٌاغ 2.57  ٌر دالة إحصائ  

2.11- األخصائٌٌن النفسٌٌن معلمً الفصول  2.62 2.21 

1.12- مسؤولً الدمج معلمً الفصول ا 2.62  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

2.26- األخصائٌٌن النفسٌٌن أولٌاء األمور ا 2.76  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

ا 2.73 2.16 مسؤولً الدمج أولٌاء األمور ًٌ  غٌر دالة إحصائ

ٌٌن النفسٌٌناألخصائ ا 2.21 1.22 مسؤولً الدمج  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

معوقات 
خاصة 
 بالمدرسة

2.72- أولٌاء األمور معلمً الفصول ا 2.52  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

1.37- األخصائٌٌن النفسٌٌن معلمً الفصول ا 2.56  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

1.44- مسؤولً الدمج معلمً الفصول  2.52 2.21 

2.65- األخصائٌٌن النفسٌٌن أولٌاء األمور ا 2.66  ًٌ  غٌر دالة إحصائ
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انفروق بٍُ  انفئبث األبعبد
 انًتىسطبث

انخطأ 
 انًعُبرٌ

 انذالنت اإلحصبئُت

2.72- مسؤولً الدمج أولٌاء األمور ا 2.63  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

2.27- مسؤولً الدمج األخصائٌٌن النفسٌٌن ا 2.72  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

الدرجة 
الكلٌة 
 لالستبٌان

1.76- أولٌاء األمور معلمً الفصول ا 1.56  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

لمً الفصولمع 5.23- األخصائٌٌن النفسٌٌن   1.25 2.25 

5.34- مسؤولً الدمج معلمً الفصول  1.63 2.21 

3.47- األخصائٌٌن النفسٌٌن أولٌاء األمور ا 2.16  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

3.52- مسؤولً الدمج أولٌاء األمور ا 1.62  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

2.11- مسؤولً الدمج األخصائٌٌن النفسٌٌن ا 2.21  ًٌ  غٌر دالة إحصائ

 ويتضح من الجدول السابق ما يمي:

 :"بالنسبة إلى محور "معوقات خاصة بطفل التوحد 
( بااااين متوسااااطي درجااااات  معلمااااي الفصااااول( 5055وجااااود فااااروق دالااااة إحصااااائًيا لنااااد مسااااتوى  

( 5055و مسؤولي الدمج( لصال  لينة مسؤولي الدمج، وجاود فاروق دالاة إحصاائًيا لناد مساتوى  
متوسااااطي درجااااات  أوليااااا  األمااااور( و األخصااااائيين النفساااايين( لصااااال  لينااااة األخصااااائيين  بااااين

( باين متوساطي درجاات  أولياا  األماور( 5055النفسيين، وجود فروق دالة إحصاائًيا لناد مساتوى  
 و مسؤولي الدمج( لصال  لينة مسؤولي الدمج0

لى أن مسؤولي الدمج أ ثر خبرة وترجو الباحثة وجود فروق لصال  مسؤولي الدمج لن المعلمين إ
لن المعلمين ولدييم المعرفة لن االضطراب  ما أنيم من يقومون بعمل الخطط والبرامج الخاصة 

 باألطفال ولدييم معرفة بطرق التدريس الحديثة مثل تيتش وسن رايز وبي س0

ا  األمااور  مااا ترجااو الباحثااة وجااود فااروق لصااال  مسااؤولي الاادمج واألخصااائيين النفساايين لاان أولياا
راجو للمعرفة العلمية والخبرة في التعامال ماو الحااالت  ماا أن بعاض أولياا  األماور  يار مقعتارفين 

 بدن ابنيم لديو ماا ل سلو ية وصعوبات تواجو لملية دمجو0

  بالمعمم والمنيج المدرسيبالنسبة إلى محور " معوقات خاصة:" 
توسااااطي درجااااات  معلمااااي الفصااااول( ( بااااين م5055وجااااود فااااروق دالااااة إحصااااائًيا لنااااد مسااااتوى  

 و األخصائيين النفسيين( لصال  لينة األخصائيين النفسيين0

وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى األخصائيين النفسايين األ ثار قادرة للاى معرفاة االضاطراب ولادييم 
الخلفيااة النظريااة لنااو، وىاام يتولااون تاادريب الطفاال فااي حالااة  ياااب مسااؤول الاادمج بالمدرسااة، بينمااا 
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معلمون يفتقرون إلى معرفة األطفال وخصائصايم وطارق التعامال معيام0 فالحظات الباحثاة أثناا  ال
% ماان المعلمااين ال يعلمااون ااايًئا لاان االضااطراب والطفاال 25التطبيااق الميااداني أن ىناااك حااوالي 

 وبذلك ال يستطيعون تقدير المعوقات بحجميا الحقيقى0

 " معوقات خاصة بالمدرسةبالنسبة إلى محور:" 
( بااااين متوسااااطي درجااااات  معلمااااي الفصااااول( 5055ود فااااروق دالااااة إحصااااائًيا لنااااد مسااااتوى  وجاااا

 و مسؤولي الدمج( لصال  لينة مسؤولي الدمج0

وترى الباحثة أن ذلك يعود إلى أن مسؤولي الدمج من يضو الخطط والبرامج ويتولى تدريب الطفل 
لاو فاي حالاة الفرياق المتعادد وتعليمو با ل خاص بغرفة المصادر، ويلقاى العاب  ال امال للاى  اى

 التخصصات، لذا ىو األ ثر إحساًسا بتلك المعوقات ونقص الخدمات المساندة في المدرسة0

 :بالنسبة إلى الدرجة الكمية عمى االستبيان 
( بااااين متوسااااطي درجااااات  معلمااااي الفصااااول( 5055وجااااود فااااروق دالااااة إحصااااائًيا لنااااد مسااااتوى  
خصاااائيين النفسااايين، وجاااود فاااروق دالاااة إحصاااائًيا لناااد و األخصاااائيين النفسااايين( لصاااال  ليناااة األ

( بااااين متوسااااطي درجااااات  معلمااااي الفصااااول( و مسااااؤولي الاااادمج( لصااااال  لينااااة 5050مسااااتوى  
 مسؤولي الدمج0

وترجو الباحثاو ذلاك لماا يتمتاو باو األخصاائيين النفسايين ومساؤولي الادمج مان خبارة ومعرفاة للمياة 
لم يتلقاوا أي معلوماات أثناا  الدراساة لان االضاطراب، لن اضطراب طيف التوحد، بينما المعلمين 

 ما أن التدريبات التاي توفرىاا الاوزارة أثناا  الخدماة  يار فعالاةح حياث ذ ار المعلماون للباحثاة أثناا  
التطبياااق المياااداني أن التااادريبات ال تاااوفر ليااام ساااوى بعاااض المعلوماااات النظرياااة ولااام يتعملاااوا طااارق 

 لفعالة في التعامل مو طفل ذوي اضطراب طيف التوحد0التدريس الحديثة واالستراتيجيات ا

 خالصة النتائج:

ومماااا سااابق يتضااا  حااادوث المعوقاااات بدرجاااة لالياااة للاااى جمياااو محااااور االساااتبانةح حياااث جاااا ت 
 االستجابة بدرجة موافق للى المحاور األربعة ويم ن تلخيص النتائج  ما يلي:

المعوقاااتح حيااث بلاا  المتوسااط  حصاالت المعوقااات الخاصااة بالمدرسااة للااى أللااى درجااة فااي  -0
 0 2047الحسابي ليا 
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وحصلت المعوقات الخاصة بالمعلم والمنيج المدرسي للى الرتبة الثانيةح حيث بل  المتوساط   -2
 0 2046الحسابي ليا 

 0 2043وجا ت المعوقات الخاصة بالمجتمو في المرتبة الثالثة وبل  المتوسط الحسابي ليا  -3

 0 2045بالطفل للى المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  بينما حصلت المعوقات الخاصة -4

( بااين متوسااطات درجااات أفااراد العينااة 5050فااروق ذات داللااة إحصااائية لنااد المسااتوى  وجااود  -5
فاااااروق ذات داللاااااة و ، 4054حياااااث بلغااااات قيماااااة ف  حللاااااى محاااااور معوقاااااات خاصاااااة بالطفااااال

لاى محاور معوقاات ( بين متوسطات درجات أفراد العينة ل5050إحصائية لند مستوى داللة  
فااروق ذات داللااة إحصااائية لنااد و ، 4036خاصااة بااالمعلم والماانيج المدرسااي وبلغاات قيمااة ف 

العينااااة للااااى محااااور معوقااااات خاصااااة  ( بااااين متوسااااطات درجااااات أفااااراد5055مسااااتوى داللااااة  
توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطات  ، بينمااا ال3076بالمدرسااة وبلغاات قيمااة ف 

 ة للى محور معوقات خاصة بالمجتمو0درجات أفراد العين

 التوصيات:

 في ضو  ما أسفرت لنو نتائج البحث الحالي يم ن تقديم بعض التوصيات التالية:

 إلداد طفل ذوي اضطراب طيف التوحد وتدريبو للى الميارات الالزمة قبل الدمج0 -0

راب التعاقد ماو معلماين متخصصاين فاي االضاطرابات السالو ية للتعامال ماو أطفاال اضاط -2
 طيف التوحد وذلك أصب  متاًحا بعد توفر ال ليات المتخصصة0

تضمين المناىج التعليمية المقدمة ألطفال اضطراب طيف التوحد طرق التادريس المساتندة  -3
 للى أسس للمية لالمية مثل  تيتيش، سن رايز(0

تقااديم  افااة الخاادمات المساااندة للمدرسااة ماان حيااث تجييااز  اارف المصااادر واألخصااائيين  -4
 يب0وطب

 إلااداد باارامج التوليااة التدىيليااة لتييئااة جميااو مسااؤولي المدرسااة السااتقبال أطفااال اضااطراب  -5
 طيف التوحد0
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 المراجع

 أواًل: المراجع العربية:
(0 االتجاىااات المعاصاارة لمواجيااة تحااديات ومعوقااات الاادمج 2506أسااامة فاااروق، أميمااة فاااروق  

 4520-429(، 059 27تربية مجلة  لية ال الاامل ألطفال الروضة الذاتويين0
مجلااة  ليااة (0 تقااويم باارامج الاادمج لتطفااال التوحااديين فااي الماادارس العاديااة0 2506إيناااس محمااد  

 3360-277(، 3 06، جامعة  فر الايي، التربية
(0 التحااديات والصااعوبات التااي تواجااو أطفااال التوحااد فااي باارامج الاادمج فااي 2520راقااو باان محمااد  

دراساات لربياة فاي التربياة نظار المعلماين، الماارفين، قائادي المادارس0 المدارس العامة مان وجياة 
 ASEP،) 032 032 ،)250-226 وللم النفس 

(0 المياارات الالزماة للطلباة ذوي اضاطراب التوحاد لادمجيم فاي 2503رائد الايي، محمد مييدات  
 40م 45، مجلة دراسات العلوم التربويةالمدارس العادية من وجية نظر المعلمين0 

(0 اتجاىاااات معلماااى المرحلاااة االبتدائياااة نحاااو سياساااة دماااج 2525سااافيقة،  حاااول، صاااباح  رباااي  
المجلاة العلمياة أطفال التوحد: دراسة ميدانية في ضو  آرا  أساتذة التعليم االبتادائى بمديناة بسا ره0 

 390-09(، 0 2، للتربية الخاصة
0 القاااىرة: ص، الباارامج العالجيااة(االتصااال اللغااوى للطفاال التوحاادي  التاااخي(0 2552ساايى أمااين  

 دار الف ر للطبالة والنار0
 0 القاىرة: م تبة زىرا  الارق0 استراتيجيات دمج ذوي االحتياجات الخاصة(0 2506سيير محمد  

0 لماااان: ديبوناااو 2ط التوحاااد  أسااابابو، خصائصاااو، تاخيصاااو، لالجاااو((0 2505سوسااان ااااا ر  
 للطبالة والنار والتوزيو0

 الف ر0 0لمان: دار3الف ر ط قضايا وما الت في التربية الخاصة(. 2503 فاروق الروسان 
  2لجميوريااااااة مصاااااار العربيااااااة  ( الجرياااااادة الرساااااامية49قااااااانون األاااااااخاص ذوي اإللاقااااااة، العاااااادد  

 (25050مارس  
0 رساالة معوقات دمج تالميذ اضاطراب التوحاد فاي مادارس التعلايم العاام(0 2505محمد بن سعيد  
 تربية، جامعة أم القرى0ماجستير،  لية ال
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