
IJHER  

605  

 

 

International Journal of Humanities and Educational Research 

ISSN: 2757-5403 

Volume  4, Issue  3, June 2022 

 

 

 

 

www.ijherjournal.com 

 

 

Received: 26/03/2022 Accepted: 14/04/2022 Published: 01/06/2022 

 

THE PROBLEMS THAT TEACHERS FACE IN INCLUSION AUTISTIC CHILDREN INTO REGULAR 

SCHOOLS FROM THEIR POINT OF VIEW 

 

Amina Mohammed Abdullah AMER1 

Researcher, Misurata University,   Libya   

 

 

Abstract 

The current study aims to explore the most important problems that teachers in inclusion 

autistic children in regular schools from their point of view in the city of Misurata - Libya. A 

sample of (172) female teachers in the primary stage of basic education, and a questionnaire 

was applied to them to identify the problems that teachers face in inclusion autistic children 

(prepared by the researcher).  The results revealed that most of the problems were academic 

problems with a high degree of relative weight (84%), followed by behavioral problems, where 

they came with a relative weight (78.7%), then social problems came to a medium degree 

with a relative weight (75.7%). Accordingly, the researcher recommends that teachers be 

trained on strategies to deal with inclusion problems and how to address them, provide 

inclusion schools with special education specialists and psychological counselors, and 

increase the interest of scientific authorities in research and field studies to support and 

develop integration programs. 
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 المشكالت التي تواجه المعلمين في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية من وجهة نظرهم

 

 أمينة محـمد عبد هللا عامر
  ، ليبياجامعة مصراتة، الباحثة

 

 

 الملخص

لية إلى محاولة الكشف عن أهم المشكالت التي تواجه المعلمين في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية تهدف الدراسة الحا

( معلمة بالمرحلة االبتدائية من التعليم األساسي، 172ليبيا. وتكونت عينة الدراسة من ) –من وجهة نظرهم بمدينة مصراته

في دمج أطفال التوحد (إعداد الباحثة). وأسفرت نتائج الدراسة إلى  وقد طبقت عليهن استبانة المشكالت التي تواجه المعلمين

%( تليها المشكالت السلوكية حيث 84أن أكثر المشكالت كانت المشكالت األكاديمية جاءت بدرجة عالية بوزن نسبي )

لى ذلك، %(. وبناء ع75.7%( ثم المشكالت االجتماعية جاءت بدرجة متوسطة بوزن نسبي )78.7جاءت بوزن نسبي )

توصي الباحثة بأن يتم تدريب المعلمين على استراتيجيات التعامل مع مشكالت الدمج وكيفية معالجتها، تزويد مدارس الدمج 

بأخصائيين التربية الخاصة والمرشدين النفسيين، زيادة اهتمام الجهات العلمية باألبحاث والدراسات الميدانية لدعم وتطوير 

 برامج الدمج.

 .أطفال التوحد، الدمج، المدارس العادية: مفتاحيةالكلمات ال

 
 المقدمة:

مظهراً من مظاهر وعي  ،يعد االهتمام باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ورعايتهم ودمجهم في المدارس العادية

حقق الجودة في المجتمع وتقدمه، األمر الذي يدعو إلى حتمية التغير والتطور لهذه المؤسسات التعليمية، بشكل يجعلها ت

جميع الجوانب المتعلقة بالخدمة التعليمية المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة، بما يكفل لهم التأهيل الجيد للمشاركة في تنمية 

 المجتمع.

 (2014)طه،

كما أن فرص األطفال ذوي االحتياجات الخاصة الكتساب مهارات اجتماعية ولغوية مالئمة، تبقى أفضل ضمن 

العادية، حيث يتوفر النموذج المناسب والذي يمكن تقليده في تلك المهارات وغيرها بين مجمل األطفال العاديين  المدارس

 الذين يشاركونه تلك المدرسة.

فقد اشارت العديد من الدراسات إلى احتمالية تحسين األداء األكاديمي، التي يرتبط بشكل أو بأخر بالتغيرات 

االيجابية التي تحدث لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، من جراء تحسين مفهوم الذات لديهم، وبالتالي االنفعالية والنفسية 

يعمل على تطور وتحسين في مستوى اللغة والمهارات االجتماعية، كما أن هذين الجانبين يساهمان بشكل واضح في تحسين 

ً أفضل لهؤالء األطفال الكتساب التفاعل االجتماعي، والقدرة على إقامة عالقات ناجحة مع اآلخ رين، مما يتيح فرصا

 (.2004المهارات التعليمية )الخشرمي، 

ومن ذوي االحتياجات الخاصة أطفال التوحد، حيث تعد فئة أطفال التوحد من الفئات المنسية والمقهورة، والتي لم 

والذي كان له -ة المحلية، حتى نظام العزل الظالم تنال حضا من االهتمام، ولو بقدر ضئيل في ظل أي نظام من نظم الرعاي

لم يكن ألطفال التوحد حظاً فيه، ليختبروا إيجابياته وسلبياته، ومن ثم فإن التطلعات واآلمال كبيرة  -ما يبرر في وقت مضى

 (.2011بالنسبة ألطفال التوحد في ظل نظام الدمج الذي ينادي به العالم بأسره )عمر، 

ألشياء خطورة هي وضع أطفال التوحد في مدارس خاصة بهم، وعدم دمجهم مع األطفال العاديين، مما ومن أكثر ا

على فتح أقسام خاصة لذوي االحتياجات الخاصة  2017_  217 \ 363يصعب عملية عالجهم، حيث نص المنشور رقم 

 م.ضمن المؤسسات التربوية والتعليمية العمومية التابعة لقطاع التربية والتعلي

حيث رأى القائمين على رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي االحتياجات الخاصة، أن الحل األمثل لهذه المشكلة تكمن في 

دمج أطفال التوحد مع األطفال العاديين في المدارس العادية، ومبررهم في ذلك أن الطفل مند نعومة أظفاره وهو في 

عل مع أطفال التوحد داخل المدرسة، سواء عند دخوله أو خروجه منها، فإن المرحلة االبتدائية، عندما يرى ويتعامل ويتفا

 (.2008ذلك سوف يساعده على تكوين مفهوم ايجابي عند أطفال التوحد )الببالوي. أحمد، 
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فالدمج كمفهوم ال يقتصر على تعلم أطفال التوحد في الفصول العادية، ولكنه يعني دمجهم مع األطفال العاديين في 

لنشاطات المختلفة، مثل التربية الفنية، والتربية البدنية، وغيرها من األنشطة التي تعلمها المدرسة ألطفالها داخل المدرسة ا

(. لما لها من آثار إيجابيه، تتمثل في الثقة بالنفس والشعور باالنتماء، وذلك عندما يشترك طفل التوحد 2011)فاروق. كامل،

ل الدمج، ويالقي الترحيب والتقبل من اآلخرين، فيتقبل إعاقته ويدرك قدرته وإمكاناته في مع األطفال العاديين في فصو

 (.2014وقت مبكر، ويشعر بانتمائه إلى أفراد المجتمع الذي يعيش فيه )طه،

مما سبق يتضح للباحثة أن بيئة الدمج يجب أن تعد بشكل مناسب، بحيث تساهم في إجراء التحسين المطلوب لدى 

طفال التوحد، الذين تم دمجهم في المدارس العادية، ويتطلب ذلك الدمج اإلعداد والتخطيط المسبق لكافة العناصر المشاركة أ

في عملية الدمج، كذلك تتطلب تعاوناُ مشتركاً بين كافة األطراف من معلمين وإداريين واختصاصيين وأطفال عاديين وأسر 

 يقي وخبرات تعليمية مناسبة لهؤالء األطفالأطفال التوحد، لكي يسهل تقديم دمج حق

 

 مشكلة البحث وتساؤالته: 

على الرغم من الفوائد التي يحققها الدمج في البيئة التعليمية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، إال أن هناك الكثير 

 من المشكالت التي تواجه دمج هؤالء األطفال كما يراها المعلمين،

ناسبة للبيئة الصفية، أو عدم التحضير المناسب لعملية الدمج، األمر الذي يؤدي إلى فشل هذه وهي عدم التهيئة الم

 (2004)الخشرمي،  العملية، أو عدم تحقيقها األهداف التي وضعت من أجلها.

عدم  ومن بين هؤالء األطفال أطفال التوحد، ومن المشكالت التي تواجه المعلمين في عملية دمج أطفال التوحد، هي

قدرة المعلمين العاديين التعامل مع هؤالء األطفال، كذلك قلة معرفة المعلمين الستراتيجيات التدريس المناسبة ألطفال 

التوحد، كذلك قد يكون دمج أطفال التوحد مع األطفال العاديين له آثار سلبيه عليهم، وهذا ما أكدته نتائج الدراسات السابقة 

(، وكذلك من خالل ما لحظته الباحثة أثناء اختالطها 2019راسة أبو خيران وآخرون )(، ود2019كدراسة القاسمي )

بالمعلمات الالتي يدرسن أطفال التوحد في المدارس العادية، أن هناك العديد من المشكالت التي تواجه هؤالء المعلمات، 

ت هذه المشكالت أكاديمية أو سلوكية أو وهذه المشكالت تعيق عملية دمج أطفال التوحد في المدرسة العادية، سواء كان

 اجتماعية، ومن هذا المنطلق يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي:

 _ ما المشكالت التي تواجه المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية؟

 ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت التالية: 

 المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية؟ما المشكالت األكاديمية التي تواجهها  .1

 ما المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية؟ .2

 ما المشكالت االجتماعية التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية؟ .3

 

 أهداف البحث:  

 :ىيهدف البحث الحالي إل  

 ف على المشكالت التي تواجه المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية.التعر .1

 التعرف على المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدرسة العادية. .2

 التعرف على المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية. .3

 عرف على المشكالت االجتماعية التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية. الت .4

 

 أهمية البحث: 

 تكمن أهمية البحث كما تراها الباحثة في التالي:

تعتبر إضافة علمية جديدة في مجال الدمج التربوي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة، وأطفال  .1

 خاصة.التوحد بصفة 

في حدود علم الباحثة  --قلة الدراسات والبحوث الخاصة بأطفال التوحد بشكل عام وبرامج دمجهم بشكل خاص  .2

 مما يجعل هذا البحث إضافة في هذا المجال.

التعرف على مدى معرفة المعلمين للتوحد وأعراضه، ونظرتهم إلى إمكانية دمجهم في الفصول العادية، وبالتالي  .3

بل المتاحة للدمج المدرسي ألطفال التوحد، وإتاحة فرص التعلم لهم وذلك في ظل نقص التجارب. التعرف على الس

 كما يسعى البحث الحالي إلى تقليل الصعوبات التي قد تواجه برنامج الدمج ومعرفة اإليجابيات والسلبيات لها.

التوحد، بالمشكالت التي تواجه  قد يسهم في تعريف المسؤولين في التربية والتعليم القائمين على دمج أطفال .4

المعلمين داخل الصف، وبالتالي فإن التعرف على هذه المشكالت تفيد في وضع البرامج والتسهيالت التي من شأنها 

 التغلب عليها.
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 :البحث حدود

ة، : تقتصر هذه الدراسة على معلمي ومعلمات أطفال التوحد، الذين تم دمجهم في المدارس العاديالحدود البشرية .1

 معلمة(. 172التي بلغ عددهم )

 23: تشمل عدد من المدارس االبتدائية بمدينة مصراته، التي تم دمج أطفال التوحد فيها وعددها )الحدود المكانية .2

 مدرسة(.

 (.2022\2021: ثم تطبيق أداة البحث في العام )الحدود الزمنية .3

 

 مصطلحات البحث: 

 يؤثر  نهأ ات النمو والتطور الشامل، بمعنيهم الذين يعانون من اضطراب أطفال التوحد: -

على عمليات النمو بصفة عامة، وعادة ما يصيب األطفال في الثالث سنوات األولى، ومع بداية ظهور اللغة، حيث 

يفتقرون إلى الكالم المفهوم ذوي المعني الواضح، كما يتصفون باالنطواء على أنفسهم وعدم االهتمام باآلخرين وتبلد 

            (. 2011)مصطفى، الشربيني، المشاعر 

 التعريف اإلجرائي ألطفال التوحد: 

هم األطفال الملتحقون بمراكز التربية الخاصة، والذين تم تشخيصهم من قبل المراكز على أنهم أطفال توحد ويعانون 

ت بالظهور في الثالث السنين من اضطرابات اجتماعية ولغوية، ولديهم انفعاالت وسلوكيات نمائية، وتبدأ هذه االنفعاال

 األولى من عمر الطفل.

هو التكامل االجتماعي والتعليمي لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة، في وضعهم مع األطفال العاديين  الدمج: -

 في الفصول العادية لجزء من اليوم الدراسي على األقل، وهو االختالط االجتماعي المتكامل، وهذا يتطلب أن يكون هناك

 تكامل وتخطيط تربوي مستمرا )الباز، د ت(.

  التعريف اإلجرائي لدمج: 

هو اتخاد قرار إلحالة بعض الحاالت من أطفال التوحد، التي تكون نسبة إعاقتهم بسيطة إلى متوسطة أي القابلة إلى 

 التعلم والتدريب لدمج في المدارس العادية مع األطفال العاديين، بدال من   

 ة بهم.المراكز الخاص

 التعريف اإلجرائي للمدارس العادية: 

 هي مدارس التعليم الحكومي والخاص التي تطبق برنامج دمج أطفال التوحد. 

 

 الدراسات السابقة:

تعرض الباحثة ما توفر لديها من بحوث ودراسات سابقة التي تناولت متغيرات هذه الدراسة، وقد تم تصنيف 

 من االقدم إلى األحدث ومن هذه الدراسات. الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة

، والتي هدفت إلى التعرف على برامج الدمج المطبقة على الطلبة والطالبات من ذوي (2004دراسة الخشرمي )

االحتياجات الخاصة، وتقييم مدى نجاح تلك البرامج وتحديد العقبات التي تعترضها، حيث تكونت عينة الدراسة من جميع 

 169والبنات الحكومية واألهلية في المملكة العربية السعودية، التي تطبق برامج الدمج وقد بلغ عدد المدارس مدارس البنين 

مدرسة للبنات، وقد استخدمت الباحتة استمارة أعدتها لجمع المعلومات، وقد اشارت  28مدرسة للبنين و 136مدرسة، منها 

برامج الدمج في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت بطيئة ثم تزايدت  نتائج الدراسة إلى أن التحول الكبير الذي طرأ على

بشكل ملحوظ، كما يتضح أن كافة اإلعاقات قد استفادت من برامج الدمج المطبقة، وباألخص اإلعاقات البسيطة، وتشير 

 النتائج أيضا إلى تميز وتوسع مدارس البنين في الدمج مقارنة بمدارس البنات.

والتي هدفت إلى محاولة الكشف عن أهم مشكالت دمج االحتياجات الخاصة في  (،2019)دراسة قاسمي 

معلمة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي،  25المؤسسات التربوية من وجهة نظر المعلمين، وتكونت عينة الدراسة من 

قة بالبيئة الفيزيقية للصف، بندا موزع على خمس محاور وهي: مشكلة متعل 41كما استخدمت الباحثة استبيان يتضمن 

المشكالت النفسية، والمشكالت السلوكية، المشكالت اجتماعية، المشكالت االكاديمية، وقد أسفرت نتائج الدراسة بأن 

المشكالت السلوكية جاءت في المرتبة األولى، ثم تليها المشكالت االجتماعية وفي المرتبة الثالثة جاءت المشكالت النفسية، 

 المشكالت المتعلقة بالبيئة الفيزيقية، وفي المرتبة األخيرة المشكالت األكاديمية. ثم تليها 

والتي هدفت إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة ذوي  (،2019دراسة أبو خيران وآخرون )

لدراسة )الجنس، المؤهل اإلعاقة في الصفوف العادية، من وجهة نظر المعلمين بالنسبة للواقع الحالي، وحسب متغيرات ا

العلمي، سنوات الخبرة والسلطة المشرفة، وموقع الدراسة، ونوع إعاقة التالميذ ومستوى الصف(، تكونت عينة الدراسة من 

( معلما ومعلمة، وقد استخدم الباحثين المنهج الوصفي، كذلك استخدموا االستبانة لقياس الصعوبات التي تواجه دمج 340)
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قة في الصفوف العادية من وجهة نظر المعلمين، وتكونت من قسمين رئيسيين، القسم األول اشتمل على الطلبة ذوى اإلعا

المعلومات العامة عن المعلمين، والقسم الثاني الفقرات التي تقيس الصعوبات التي تواجه دمج الطلبة المعوقين، وقد أسفرت 

أن وجود الطالب ذوي اإلعاقة له أثار سلبية على عملية التعلم، التي نتائج الدراسة إلى أن الواقع يبين أن المعلمين يعتقدون 

في الفصول الدراسية، ونجد أنه ال يوجد تغيير في موقف المعلمين تجاه الطالب ذوي اإلعاقة، وان المواقف  تأخذ األماكن

ك هناك غياب الزيارات األشرفية أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة تأثر على عملية دمج األطفال في المدارس العادية، وكذل

الفعالة وتنفيد القوانين والتشريعات فيما يتعلق بالطالب ذوي اإلعاقة، وكما هوا واضح ال تزال الصعوبات المتعلقة بالدمج 

كبيرة في فلسطين، وهي بحاجه إلى تغييرات جوهرية، أولها هو أن يتم زياده إشراك أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة في 

 ية الدمج.عمل

 

 اجراءات البحث

 منهج البحث:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصف   

 الظاهرة وصفاَ دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً كمياً وكيفياً، واستخدمت الباحثة هذا المنهج نظراً لمالئمته لطبيعة هذا البحث.

 مجتمع البحث:

تمثل مجتمع البحث في مجموعة من معلمات المرحلة االبتدائية بمدارس التعليم األساسي بمدينة مصراته، التي تم  

 ( معلم ومعلمة. 600دمج أطفال التوحد فيه، وبلغ عددهم)

 عينة البحث:

 لتعليم   عينة البحث في عينة عشوائية بسيطة، من معلمي المرحلة االبتدائية بمدارس اتمثلت 

( معلمة. والجدوالن التاليان يوضحان تصنيف عينة البحث حسب المتغيرات 172األساسي بمدينة مصراته، قوامها )

 .الديموغرافية

 . تصنيف مجتمع البحث حسب سنوات الخبرة:1

 الجدول التالي يوضح وصف مجتمع البحث حسب سنوات الخبرة    

 راري لمجتمع البحث حسب سنوات الخبرة( التوزيع التك1الجدول)               

 النسبة العدد سنوات الخبرة

 

 %15.7 27 سنوات 5أقل من 

 %34.3 59 سنوات 10إلى  5من 

 %50 86 سنوات 10أكثر من 

 100.0% 172 المجموع

 ( التوزيع التكراري لعينة البحث حسب سنوات الخبرة1الشكل )

 

سنوات(، بما يمثل 10معظم أفراد العينة، ممن لديهم خبرة عملية )أكثر من من الجدول والشكل السابقين يتضح أن 

%( من عينة البحث، 34.3سنوات(، بـ ) 10إلى  5%( من عينة البحث، بينما جاءت نسبة من لديهم خبرة عملية )من 50)

 %( من عينة البحث.15.7سنوات(، بـ )5كما جاءت نسبة من لديهم خبرة عملية )أقل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5أقل من 
 سنوات

16% 

إلى  5من 
10 

 سنوات
34% 

أكثر من 
10 

 سنوات
50% 
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 ف عينة البحث حسب التخصص العلمي:. تصني2

 الجدول التالي يوضح وصف عينة البحث حسب التخصص العلمي.

 ( التوزيع التكراري لعينة البحث حسب التخصص2لجدول)ا

 النسبة العدد التخصص العلمي

 

 %23.3 40 العلوم

 %18.5 32 االجتماعيات

 %23.3 40 الرياضيات

 %34.9 60 اللغة العربية

 %100 172 مجموعال

 ( التوزيع التكراري لعينة البحث حسب التخصص العلمي2الشكل )

%( من عينة البحث، كما معلمي مادة 23.3يتضح من بيانات الجدول السابق أن معلمي مادة العلوم مثلوا نسبة )

%( من عينة البحث، 23.3)%( من عينة البحث، ومعلمي مادة الرياضيات مثلوا نسبة 18.5االجتماعيات مثلوا نسبة )

 %( من عينة البحث.34.9ومعلمي مادة اللغة العربية مثلوا نسبة )

 

 أداة البحث:

استخدمت الباحثة االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات المتعلقة بالبحث، وتم اعدادها اعتماداً على اإلطار النظري 

 نت من قسمين:والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث، وتكو

 : ويشتمل على معلومات شخصية ألفراد مجتمع البحث تمثلت في )سنوات الخبرة، والتخصص(.القسم األول

 : ويشتمل على ثالث محاور هم متغيرات البحث وهي كالتالي: القسم الثاني

 ( فقرة12ويشتمل ) المشكالت األكاديمية: المحور األول/ 

 ( فقرات10ويشتمل ) :المحور الثاني/ المشكالت السلوكية

 ( فقرات9ويشتمل ) المشكالت االجتماعية: المحور الثالث/

وقامت الباحثة باعتماد مقياس )ليكرث الثالثي(، لتحديد استجابة مجتمع البحث عن فقرات االستبانة، والجدول التالي 

 يوضح ذلك.

 ( مقياس ليكرث الثالثي3الجدول )

تنطبق بدرجة  ة متوسطةتنطبق بدرج ال تنطبق  مستوى الموافقة

 كبيرة

 3 2 1 التقييم 

نطاق المتوسط 

 الحسابي

1- 1
.66 

1.67- 2.33 2.34- 3.00 

 

 صدق أداة البحث: 

 . الصدق الظاهري: 1

( من ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء هيئة 8حيث تم عرض االستبانة على عدد من المحكمين، وعددهم )

ه، وذلك للتأكد من وضوح عبارات األداة، ومناسبتها ألهداف البحث، وقدرتها على التدريس بكلية التربية جامعة مصرات

قياس متغيراتها، وطلب منهم ابداء النصح بإدخال أي تعديالت يرونها، مناسبة أو اضافة أي فقرات جديدة لزيادة شمولية 

ي تحصلت عليها الباحثة، قامت االستبانة. وحذف أي فقرة يرونها مكررة أو غير ضرورية. وفي ضوء المالحظات الت

 ( فقرة.31بإجراء التعديالت على الفقرات، وأصبحت االستبانة في صورتها النهائية تتكون من )

 :  . صدق االتساق الداخلي2

تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس االتساق الداخلي ألبعاد ومحاور االستبانة، والجدول التالي يوضح ذلك 

 االجراء.

 العلوم
23% 

االجتماعيا
 ت
19% 

 الرياضيات
23% 

اللغة 
 العربية

35% 
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 ( يوضح االتساق الداخلي ألبعاد المحور األول المشكالت األكاديمية4لجدول )ا

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

 الفقرة

0.000 .573
*

 .عدم توفر البناء المدرسي المهيأ الستقبال أطفال اضطراب التوحد1 

0.000 .500
**

.خوف مصابي أطفال اضطراب التوحد من البيئة المدرسية وصعوبة 2 

 ندماج فيهااال

0.000 .405
**

. انخفاض المحصول اللغوي ألطفال التوحد يؤثر على العملية 3 

 التعليمية

0.000 .546
**

 . قلة اإللمام باستراتيجيات التدريس ألطفال اضطراب التوحد4 

0.000 .581
**

 . صعوبة اعداد المنهج المالئم ألطفال اضطراب التوحد5 

0.000 .536
**

 رسية تؤثر على األداء التعليمي ألطفال اضطراب التوحد. البيئة المد6 

0.000 .615
**

 . قلة الوسائل التعليمية المالئمة ألطفال اضطراب التوحد7 

0.000 589
**

 . عدم توفر البيئة الصفية المساعدة على عملية المج8 

0.000 .619
**

أطفال . عدم توفر المنهج الذي يراعي الفروق الفردية بين التالميذ و9 

 اضطراب التوحد

0.000 .603
**

. عدم توفر أنشطة مدرسية وبرامج ترفيهية ألطفال اضطراب 10 

 التوحد

0.000 .693
**

.عدم توفر المنهج الدراسي الذي يلبي المتطلبات التعليمية ألطفال 11 

 اضطراب التوحد

0.000 .511
**

 . قلة الرغبة والدافعية في التعلم ألطفال التوحد12 

         

يتضح من بيانات الجدول السابق، أن جميع فقرات المحور األول والمتعلقة المشكالت األكاديمية، لها معامالت  

693.ارتباط جيدة، تراوحت بين )
**

500.( و )
**

ً عند مستوى داللة ) (، مما يدل على مالئمة 0.01(، وهي دالة احصائيا

 الفقرات للمحور الذي تنتمي إليه.

 

 يوضح االتساق الداخلي ألبعاد المحور الثاني: المشكالت السلوكية( 5الجدول )

مستوى 

 الداللة

معامل 

 االرتباط

 الفقرة

.000 .480
**

.يقوم أطفال اضطراب التوحد ببعض األنماط السلوكية غير المرغوب فيها 1 

 داخل الفصل

.000 .402
**

يعيق عملية . خفض أداء المرشد النفسي ومعلم التربية الخاصة بالمدرسة 2 

 الدمج

.000 .600
**

 . يتسم سلوك أطفال اضطراب التوحد بالعنف الرمزي3 

.000 .645
**

 . كثرة الصراخ والشجار في الصف من قبل أطفال اضطراب التوحد5 

.000 .425
**

 .ميل أطفال اضطراب التوحد إلى العزلة واالنطواء6 

.000 .564
**

ل األطفال اآلخرين ألطفال اضطراب . النشاط الزائد يترتب عليه عدم تقب7 

 التوحد

.000 .682
**

 . عدم التزام أطفال اضطراب التوحد بتعليمات المعلمين داخل الصف8 

.000 .674
**

 .قلة االنتباه وفرط الحركة تعيقهم في جانب التعلم9 

.000 .630
**

 . سرعة االنفجار والبكاء في جميع المواقف ألطفال اضطراب التوحد10 
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لها معامالت ،  ح من بيانات الجدول السابق، أن جميع فقرات المحور الثاني والمتعلقة المشكالت السلوكيةيتض

682.ارتباط جيدة تراوحت بين 
**

402.( و)
**

ً عند مستوى داللة )  ( مما يدل على مالئمة 0.000وهي دالة احصائيا

 الفقرات للبعد الذي تنتمي إليه.

 ساق الداخلي ألبعاد المحور الثالث: المشكالت االجتماعية( يوضح االت6الجدول )       

 الفقرة معامل االرتباط مستوى الداللة

.000 .591
**

 . يعاني أطفال اضطراب التوحد من عدم القدرة على التواصل مع أقرانهم1 

.000 .498
**

 . يندمج أطفال اضطراب التوحد مع األطفال اآلخرين بسهولة2 

.000 .528
**

 بة التوافق االجتماعي لدى أطفال اضطراب التوحد مع أقرانهم. صعو3 

.000 .553
**

 . صعوبة تعامل المعلمين مع هذه الشريحة4 

.000 .481
**

 . صعوبة تعامل االخصائيين مع هذه الشريحة5 

.000 .573
**

 . انعدام روح المشاركة والتعاون مع اآلخرين ألطفال اضطراب التوحد6 

.000 .572
**

 دم تكيف أطفال اضطراب التوحد مع المحيط الخارجي للمدرسة. ع7 

.000 .527
**

 . ارتباط أطفال اضطراب التوحد بأهاليهم ارتباطاً وثيقاً 8 

.000 .598
**

 . صعوبة تأقلم أطفال اضطراب التوحد مع األطفال اآلخرين9 

تعلقة بالمشكالت االجتماعية، لها معامالت يتضح من بيانات الجدول السابق أن جميع فقرات المحور الثالث والم     

591.ارتباط جيدة، تراوحت بين 
**

( ).498
**

( مما يدل على مالئمة الفقرات 0.000وهي دالة احصائياً عند مستوى داللة )

 للمحور الذي تنتمي إليه.

 

 اختبار ثبات األداة:

( يوضح معامالت الثبات 7والجدول رقم )استخدمت الباحثة معامل ثبات ألفا كرو نباخ لقياس ثبات أداة البحث  

 لالستبانة.

 ( يوضح معامل الفاكرونباخ7الجدول )                          

 معامل ألفا كرو نباخ عدد الفقرات المحور

 0.781 12 البعد األول: المشكالت األكاديمية

 0.767 10 البعد الثاني: المشكالت السلوكية

 0.754 9 الجتماعيةالبعد الثالث: المشكالت ا

 0.826 31 االستبانة ككل

من بيانات الجدول السابق، يتضح أن معامالت الثبات لمحاور االستبانة جاءت كلها جيدة، كما أن معامل الثبات     

 (، مما يدل على امكانية االعتماد عليها في التطبيق الميداني للبحث.0.826لالستبانة ككل جاء عالياً )

( معلمة وتـم استـردادها 172م تـم توزيع االستبانـة بشكلها النهائي على أفراد عينة البحث، وعددهم )ومن ثُــ    

 %(.100بالكامل بنسبة استجابة )

 

 األساليـب اإلحصائية المستخدمـة في تحليل البيانات:

  : وفق األساليب اآلتية ،((spssتـم تحليل وُمعالجة البيانات إحصائياً، باستخدام برنامج الحزم للعلوم االجتماعية 

 وذلك لدراسة أعداد ونسب الموافقة من عدمها على عبـارات االستبانة.الجداول التكرارية النسبيـة:  .1

 هو من مقاييس التشتت التي تُوضح مدى تباعد القيـم وتشتتهـا عن بعضها. االنحراف المعياري: .2

 القيمة التي تتمركز حولها اإلجابات.وهو يوضح المتوسط الحسابي:  .3

(، -1 ،+1وهـو يقيس مدى وجود عالقة خطية بين متغيرين، وتتراوح قيمتـه بين ظ ) معامل ارتبـاط بيـرسـون: .4

فاإلشـارة السالبة تـدل على ارتباط عكسي، والموجبـة تـدل على ارتباط طردي، وُكلمـا اتجهت القيمـة نحـو الواحـد 

وى، وُكلمـا اتجهت نحو الصفر كانت أضعف، واستخدم إليجاد درجة االتساق بين فقرات االستبانة الصحيح كانت أقـ

 .مع المحور الذي تنتمي إليه، والفقرات مع االستبانة ككل
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( بهدف معرفة أي الفقرات تنطبق، وأي الفقرات ال One Sample T- test)  للمجتمع الواحدة Tاختبار  .5

(، ومستوى المعنوية أقل من 2.5ة، وتنطبق الفقرة عندما يكون معدل الفقرة أكبر من )تنطبق، وأي الفقرات محايد

، ويكون هناك 0.05(، ومستوى المعنوية أقل من 2.5(، وال تنطبق الفقرة عندما يكون متوسطها أقل من )0.05)

 . 0.05بر من عدم اتفاق )الموافقة ال تختلف عن عدم الموافقة( عندما يكون مستوى الداللة للفقرة أك

 

 نتائج البحث

 : عرض النتائج

 ما المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية؟التساؤل األول:  

ولإلجابة على هذا التساؤل، تم إيجاد النسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة، والجدول 

 تنازلياً  مرتبة معلميهم، وجهة نظر من اإلعاقة ذوي الطلبة دمج تواجه التي األكاديمية الصعوبات أهم التالي يوضح ذلك

 األهمية. حسب

 ( نتائج التحليل اإلحصائي للمحور األول: المشكالت األكاديمية8جدول رقم)

سل
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تنطبق  الفقــــــــرة

بدرجة 

 كبيرة
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انخفاض المحصول اللغوي ألطفال  3

 التوحد يؤثر على العملية التعليمية

 عال   000. 1 586. 88.7% 2.66 5.8% 22.7% 71.5%

1

0 

عدم توفر أنشطة مدرسية وبرامج 

 ترفيهية ألطفال اضطراب التوحد

 عال   000. 2 652. 87.3% 2.62 9.3% 19.8% 70.9%

عدم توفر البيئة الصفية المساعدة  8

 على عملية المج

 عال   000. 3 616. 87% 2.61 7% 25% 68%

عدم توفر المنهج الذي يراعي  9

الفروق الفردية بين التالميذ وأطفال 

 اضطراب التوحد

 عال   000. 4 608. 86.7% 2.60 6.4% 26.7% 66.9%

قلة الوسائل التعليمية المالئمة  7

 ألطفال اضطراب التوحد

 عال   000. 5 657. 86% 2.58 9.3% 23.3% 67.4%

1

1 

عدم توفر المنهج الدراسي الذي يلبي 

المتطلبات التعليمية ألطفال اضطراب 

 التوحد

 عال   000. 6 642. 85% 2.55 8.1% 28.5% 63.4%

قلة اإللمام باستراتيجيات التدريس  4

 فال اضطراب التوحدألط

 عال   000. 7 651. 85% 2.55 8.7% 27.3% 64%

البيئة المدرسية تؤثر على األداء  6

 التعليمي ألطفال اضطراب التوحد

 عال   000. 8 670. 84.3% 2.53 9.9% 26.7% 63.4%

خوف مصابي أطفال اضطراب  2

التوحد من البيئة المدرسية وصعوبة 

 االندماج فيها

 عال   000. 9 671. 83.7% 2.51 9.9% 29.1% 61%

صعوبة اعداد المنهج المالئم ألطفال  5

 اضطراب التوحد

 عال   000. 10 662. 82.7% 2.48 9.3% 33.1% 57.6%

عدم توفر البناء المدرسي المهيأ  1

 الستقبال أطفال اضطراب التوحد

 متوسط 000. 11 819. 76% 2.28 23.3% 25.6% 51.2%

1

2 

عية في التعلم قلة الرغبة والداف

 ألطفال التوحد

 متوسط 000. 12 725. 73.3% 2.20 18% 43% 38%

 عال   0.000 36083. %84 2.52 المتوسط العام للمشكالت األكاديمية 
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يتضح من بيانات الجدول السابق، أن مستوى المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد في 

(، كما بلغ 0.05)  <(  0.000( للمحور ككل  بقيمة )P- valueاء بدرجة عالية؛ حيث جاءت قيمة ) المدارس العادية، ج

 (.0.36083%(، وبانحراف معياري قدره )84(، وبوزن نسبي)2.52المتوسط الحسابي آلراء العينة )

رجة عالية بنسه (، بأن المشكالت االكاديمية جاءت بد2019_واتفقت نتيجة هذا التساؤل مع دراسة القاسمي )

 %، ولكن اختلفت في أنها جاءت في المرتبة األخيرة.84

 

 وتتضح مؤشرات المشكالت األكاديمية في التالي:

%( من عينة البحث أكدوا أن انخفاض 71.5( المرتبة األولى في المشكالت األكاديمية، حيث أن )3حتلت الفقرة )أ

%( من أفراد 5.8التعليمية بدرجة كبيرة جداً، ويعارض هذا الرأي ) المحصول اللغوي ألطفال التوحد، يؤثر على العملية

ً محايداً، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة)22.7في حين وجد ) ،العينة (، وبوزن نسبي 22.6%( كان لهم رأيا

ن الفقرة تنطبق (، وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو أ0.586%(، وبانحراف معياري قدره )88.7)

 بدرجة كبيرة.

%( من أفراد العينة أكدوا أن عدم توفر أنشطة مدرسية وبرامج 70.9( احتلت المرتبة الثانية، حيث أن )10الفقرة )

ترفيهية ألطفال اضطراب التوحد، من المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد في 

%( منهم بــ)محايد(، وكان 19.8%( من أفراد العينة، كما أجاب )9.3ة، في حين يعارض هذا الرأي )المدارس العادي

(، وكان االتجاه العام 0.652%(. وبانحراف معياري قدره )87.3(، وبوزن نسبي )2.62المتوسط الحسابي لتلك الفقرة )

ؤكد المهتمون بسياسية الدمج على حق األشخاص الذين ويلهذه الفقرة في مجتمع البحث، هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة. 

في الحياة والتعلم والعمل واالستمتاع بوقت الفراغ، في بيئة تتضمن أقل قدر  -كالتوحد –يعانون من االضطرابات الصحية 

ضروري من القيود كلما أمكن ذلك، كي تزيد من حريتهم وتعلي من كرامتهم الشخصية، ويجب أن تتيح بيئاتهم الدعم ال

 لتحقيق أقصى درجة من النمو الشخصي، واالتصال باآلخرين، والتعبير عن الذات، وإقامة العالقات الشخصية.

%( من أفراد العينة أكدوا أن عدم توفر البيئة الصفية المساعدة 68لثة، حيث أن )( في المرتبة الثا8جاءت الفقرة )

على عملية الدمج من المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة، في دمج أطفال التوحد في المدارس 

د(، وكان المتوسط الحسابي لتلك %( منهم بــ)محاي25%( من أفراد العينة، كما أجاب )7العادية، ويعارض هذا الرأي )

 %(، وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث، هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة.87(، وبوزن نسبي )2.61الفقرة )

%( من أفراد العينة أكدوا أن عدم توفر المنهج الذي يراعي 21.9( في المرتبة الرابعة، حيث أن )9جاءت الفقرة )

دية بين التالميذ وأطفال التوحد، من المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة، في دمج أطفال الفروق الفر

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي 46%(، كما أجاب )11التوحد في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(، وكان االتجاه العام في مجتمع البحث هو 0.608عياري قدره )%(، وانحراف م86.7(، وبوزن نسبي )2.60لتلك الفقرة )

أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة.  فهم يرون أنه قد يساهم الدمج في تدعيم فكره الفشل عند أطفال التوحد، وبالتالي التأثير على 

المنهج تفوق التلميذ المصاب  مستوى دافعيتهم نحو التعلم، وتدعيم المفهوم السلبي عن الذات الخاصة، إذا كانت متطلبات

بالتوحد وإمكانياته، حيث إن المدارس العادية تطبق المعيار الصفي في التقييم، في حين أن طفل التوحد يحتاج إلى تطبيق 

المعيار الذاتي في التقييم، والذي يقوم على أساس مقارنه أداء أدائه مع ما هو متوقع منه، وليس مقارنه مع أداء المجموعة 

 فية.الص

%( من أفراد العينة أكدوا أن قلة الوسائل التعليمية المالئمة 67.4( احتلت المرتبة الخامسة، حيث أن )7الفقرة )

ألطفال اضطراب التوحد، من المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد في 

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي لتلك 23.3ا أجاب )%(، كم9.3المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(، وكان االتجاه العام في مجتمع البحث هو أن 0.657%(، وبانحراف معياري قدره )86(، بوزن نسبي )2.58الفقرة )

 الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة.

ا أن عدم توفر المنهج الدراسي الذي %( من أفراد العينة أكدو63.4( احتلت المرتبة السادسة، حيث أن )11الفقرة )

يلبي المتطلبات التعليمية ألطفال اضطراب التوحد، من المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة، في دمج 

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط 28.5%(، كما أجاب )8.1أطفال التوحد في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(. وكان االتجاه العام في مجتمع 0.642%(، وبانحراف معياري قدره )85(، بوزن نسبي )2.55بي لتلك الفقرة )الحسا

 البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة

%( من أفراد العينة أكدوا أن قلة اإللمام باستراتيجيات التدريس 19.5( احتلت المرتبة السابعة، حيث أن )4الفقرة )

التوحد، من المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد في ألطفال اضطراب 

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي لتلك 27.3%(، كما أجاب )8.7المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

االتجاه العام في مجتمع البحث هو أن  (. وكان0.651%(، وبانحراف معياري قدره )85(، بوزن نسبي )2.55الفقرة )

 الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة.
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%( من أفراد العينة أكدوا أن البيئة المدرسية تؤثر على األداء 63.4( احتلت المرتبة الثامنة، حيث أن )6الفقرة )

في دمج أطفال التوحد في التعليمي ألطفال اضطراب التوحد، من المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة 

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي لتلك 26.7%(، كما أجاب )9.9المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(. وكان االتجاه العام في مجتمع البحث هو أن 0.670%(، وبانحراف معياري قدره )84.3(، بوزن نسبي )2.53الفقرة )

 الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة.

%( من أفراد العينة أكدوا أن خوف مصابي أطفال اضطراب 61( احتلت المرتبة التاسعة، حيث أن )2لفقرة )ا

التوحد من البيئة المدرسية وصعوبة االندماج فيها، من المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج 

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط 29.1%(، كما أجاب )9.9)أطفال التوحد في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي 

(. وكان االتجاه العام في مجتمع 0.671%(، وبانحراف معياري قدره )83.7(، بوزن نسبي )2.51الحسابي لتلك الفقرة )

ل المصابون البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة. وقد يرجع ذلك إلساءة بعض األطفال العاديين السلوك نحو األطفا

 .باضطراب التوحد في المدرسة، مثل ضربهم أو االستهزاء بهم

%( من أفراد العينة صعوبة اعداد المنهج المالئم ألطفال 57.6( احتلت المرتبة العاشرة، حيث أن )5الفقرة )

في المدارس  اضطراب التوحد، من المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد

%(، منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي لتلك الفقرة 33.1%(، كما أجاب )9.3العادية، ويعارض هذا الرأي )

(. وكان االتجاه العام في مجتمع البحث هو أن الفقرة 0.662%( وبانحراف معياري قدره )82.7(، بوزن نسبي )2.48)

 تنطبق بدرجة كبيرة

%( من أفراد العينة أكدوا أن عدم توفر البناء المدرسي 51.2تبة الحادية عشر، حيث أن )( احتلت المر1الفقرة )

المهيأ الستقبال أطفال اضطراب التوحد، من المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال 

( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط %25.6%(، كما أجاب )23.3التوحد في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(. وكان االتجاه العام في مجتمع 0.819%(، وبانحراف معياري قدره )76(، بوزن نسبي )2.28الحسابي لتلك الفقرة )

 البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة.

ن أفراد العينة أكدوا %( م38( احتلت المرتبة الثانية عشر واألخيرة من فقرات هذا المحور، حيث أن )12الفقرة )

أن قلة الرغبة والدافعية في التعلم ألطفال التوحد، من المشكالت األكاديمية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج 

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط 43%(، كما أجاب )18أطفال التوحد في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(. وكان االتجاه العام في مجتمع 0.725%(، وبانحراف معياري قدره )73.3(، بوزن نسبي )2.20)الحسابي لتلك الفقرة 

 البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة.

 العادية؟ما المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس التساؤل الثاني: 

لنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة، والجدول ولإلجابة على هذا التساؤل تم إيجاد ا

ً  مرتبة معلميهم، وجهة نظر من اإلعاقة ذوي الطلبة دمج تواجه السلوكية التي الصعوبات التالي يوضح ذلك أهم  تنازليا

 األهمية. حسب
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 ( نتائج التحليل اإلحصائي للمحور الثاني: المشكالت السلوكية9جدول رقم)
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ميل طفال اضطراب التوحد إلى العزلة  6

 واالنطواء

 عال   000. 1 591. 86.3% 2.59 5.2% 30.8% 64%

االنتباه وفرط الحركة تعيقهم في جانب قلة  9

 التعليم

58.7

% 

 عال   000. 2 606. % 84.3 2.53 5.8% 35.5%

يقوم أطفال اضطراب التوحد ببعض  1

األنماط السلوكية غير المرغوب فيها داخل 

 الفصل

60.4

% 

 عال   000. 3 635. 84.3% 2.53 7.6% 32%

النشاط الزائد يترتب عليه عدم تقبل  7

 اآلخرين ألطفال اضطراب التوحداألطفال 

52.3

% 

 عال   000. 4 633. 81.7% 2.45 7.6% 40.1%

خفض أداء المرشد النفسي ومعلم التربية  2

 الخاصة بالمدرسة يعيق عملية الدمج

50.6

% 

 عال   000. 5 695. 79.3% 2.38 12.2% 37.2%

1

0 

سرعة االنفجار والبكاء في جميع المواقف 

 ألطفال اضطراب التوحد

50.6

% 

 عال   000. 6 695. 79.3% 2.38 12.2% 37.2%

عدم التزام أطفال اضطراب التوحد  8

 بتعليمات المعلمين داخل الصف

44.2

% 

 عال   000. 7 613. 79% 2.37 7% 48.8%

كثرة الصراخ والشجار في الصف من قبل  5

 أطفال اضطراب التوحد

40.7

% 

 متوسط 000. 8 671. 76% 2.28 12.2% 47.1%

تسم سلوك أطفال اضطراب التوحد ي 3

 بالعنف الرمزي

 متوسط 000. 9 710. 72.3% 2.17 8.1% 52.9% 39%

اتهام أطفال التوحد اآلخرين بألفاظ  4

 وعبارات غير الئقة مثل السب والشتم

26.7

% 

 متوسط 000. 10 767. 65% 1.95 32% 41.3%

 عال   0.000 37696. %78.7 2.36 المتوسط العام للمشكالت السلوكية 

يتضح من بيانات الجدول السابق، أن مستوى المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد في 

(، كما بلغ 0.05)  <(  0.000( للمحور ككل  بقيمة )P-valueالمدارس العادية جاء بدرجة عالية؛ حيث جاءت قيمة ) 

 (.0.37696%(، وبانحراف معياري قدره )78.7زن نسبي)(، وبو2.36المتوسط الحسابي آلراء العينة )

%، 79( بأن المشكالت السلوكية جاءت بدرجة عالية بنسه 2019_واتفقت نتيجة هذا التساؤل مع دراسة القاسمي )

 في المرتبة األولي. ولكن اختلفت في أنها جاءت

 

 وتتضح مؤشرات المشكالت السلوكية في التالي:

%( من عينة البحث أكدوا أن ميل طفال 64ة األولى في المشكالت السلوكية، حيث أن )( المرتب6احتلت الفقرة )

اضطراب التوحد إلى العزلة واالنطواء من المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد 

%( كان لهم رأياً محايداً، وقد بلغ 30.8د )%( من أفراد العينة، في حين وج5.2في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(، وكان االتجاه العام 0.591%(، وبانحراف معياري قدره )86.3(، وبوزن نسبي )2.59المتوسط الحسابي لتلك الفقرة)

 لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة.

أفراد العينة، أكدوا أن قلة االنتباه وفرط الحركة تعيقهم في %( من 58.7( احتلت المرتبة الثانية، حيث أن )9الفقرة )

جانب التعليم، من المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد في المدارس العادية، في 

توسط الحسابي لتلك %( منهم بــ)محايد(، وكان الم35.5%( من أفراد العينة، كما أجاب )5.8حين يعارض هذا الرأي )

( وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع 0.606%(. وبانحراف معياري قدره )84.3(، وبوزن نسبي )2.53الفقرة )

 البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة.
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توحد %( من أفراد العينة أكدوا أن يقوم أطفال اضطراب ال60.4( في المرتبة الثالثة، حيث أن )1جاءت الفقرة )

ببعض األنماط السلوكية غير المرغوب فيها داخل الفصل، من المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في 

%( منهم 32%( من أفراد العينة، كما أجاب )7.6دمج أطفال التوحد في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

( 0.635%(، وبانحراف معياري قدره )84.3(، وبوزن نسبي )2.53) بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي لتلك الفقرة

 وكان االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة.

%( من أفراد العينة أكدوا أن النشاط الزائد يترتب عليه عدم 52.3( في المرتبة الرابعة، حيث أن )7جاءت الفقرة )

خرين ألطفال اضطراب التوحد، من المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج تقبل األطفال اآل

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط 40.1%(، كما أجاب )7.6أطفال التوحد في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

( وكان االتجاه العام في مجتمع 0.633ي قدره )%(، وانحراف معيار81.7(، وبوزن نسبي )2.45الحسابي لتلك الفقرة )

 البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة.

%( من أفراد العينة أكدوا أن خفض أداء المرشد النفسي ومعلم 50.6( احتلت المرتبة الخامسة، حيث أن )2الفقرة )

هها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التربية الخاصة بالمدرسة يعيق عملية الدمج، من المشكالت السلوكية التي تواج

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط 37.2%(، كما أجاب )12.2التوحد في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(، وكان االتجاه العام في مجتمع 0.695%( وبانحراف معياري قدره )79.3(، بوزن نسبي )2.35الحسابي لتلك الفقرة )

 فقرة تنطبق بدرجة كبيرة.البحث هو أن ال

%( من أفراد العينة أكدوا أن سرعة االنفجار والبكاء 50.6( احتلت المرتبة الخامسة مكرر، حيث أن )10الفقرة )

في جميع المواقف ألطفال اضطراب التوحد، من المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال 

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط 27.2%(، كما أجاب )12.2ة، ويعارض هذا الرأي )التوحد في المدارس العادي

(. وكان االتجاه العام في مجتمع 0.595%(، وبانحراف معياري قدره )79.3(، بوزن نسبي )2.38الحسابي لتلك الفقرة )

 البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة

%( من أفراد العينة أكدوا أن عدم التزام أطفال اضطراب 44.2أن )( احتلت المرتبة السادسة، حيث 8الفقرة )

التوحد بتعليمات المعلمين داخل الصف، من المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد 

توسط الحسابي لتلك %( منهم بــ)محايد(، وكان الم48.8%(، كما أجاب )7في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(. وكان االتجاه العام في مجتمع البحث هو أن 0.613%(، وبانحراف معياري قدره )79(، بوزن نسبي )2.37الفقرة )

 الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة.

%( من أفراد العينة أكدوا أن كثرة الصراخ والشجار في الصف 40.7( احتلت المرتبة السابعة، حيث أن )5الفقرة )

طفال اضطراب التوحد، من المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد في من قبل أ

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي لتلك 47.1%(، كما أجاب )12.2المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(. وكان االتجاه العام في مجتمع البحث هو أن 0.671%(، وبانحراف معياري قدره )76(، بوزن نسبي )2.28الفقرة )

 الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة.

%( من أفراد العينة أكدوا أنه يتسم سلوك أطفال اضطراب التوحد 39( احتلت المرتبة الثامنة، حيث أن )3الفقرة )

دمج أطفال التوحد في المدارس بالعنف الرمزي، يعتبر من المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في 

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي لتلك الفقرة 52.9%(، كما أجاب )8.1العادية، ويعارض هذا الرأي )

(. وكان االتجاه العام في مجتمع البحث هو أن الفقرة 0.710%(، وبانحراف معياري قدره )72.3(، بوزن نسبي )2.17)

جع ذلك إلى أن بعض مصابي اضطراب التوحد يعانون من متاعب انفعالية وسلوكية، حال تنطبق بدرجة متوسطة، وير

 حدوث أي تغيير في البيئة أو في الروتين أو في الناس من حوله، ويواجهون صعوبات شديدة في التوافق مع التغير.

من أفراد العينة أكدوا أن  %(26.7( احتلت المرتبة التاسعة واألخيرة من فقرات هذا المحور، حيث أن )4الفقرة )

اتهام أطفال التوحد اآلخرين بألفاظ وعبارات غير الئقة مثل السب والشتم، من المشكالت السلوكية التي تواجهها المعلمات 

%( منهم 41.3%(، كما أجاب )32بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(. وكان 0.767%(، وبانحراف معياري قدره )65(، بوزن نسبي )1.95توسط الحسابي لتلك الفقرة )بــ)محايد(، وكان الم

 االتجاه العام في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة.

 

 ما المشكالت االجتماعية التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية؟ التساؤل الثالث: 

على هذا التساؤل تم إيجاد النسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة، والجدول ولإلجابة 

 تنازلياً  مرتبة معلميهم، وجهة نظر من اإلعاقة ذوي الطلبة دمج تواجه االجتماعية التي الصعوبات التالي يوضح ذلك أهم

 األهمية. حسب

 

 

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

618  

 

www.ijherjournal.com 

 

 

 

 للمحور الثالث: المشكالت االجتماعية ( نتائج التحليل اإلحصائي10جدول رقم )
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ارتباط أطفال اضطراب التوحد بأهاليهم  8

 ً  ارتباطاً وثيقا

 عال   000. 1 688. 83% 2.49 11% 29.1% 59.9%

يعاني أطفال اضطراب التوحد من عدم  1

 القدرة على التواصل مع أقرانهم

 عال   000. 2 606. 82.3% 2.47 5.8% 41.9% 52.3%

صعوبة تأقلم أطفال اضطراب التوحد  9

 مع األطفال اآلخرين

 عال   000. 3 619. 80.3% 2.41 7% 45.3% 47.7%

مل المعلمين مع هذه صعوبة تعا 4

 الشريحة

 عال   000. 4 617. 78.3% 2.35 7.6% 50% 42.4%

انعدام روح المشاركة والتعاون مع  6

 اآلخرين ألطفال اضطراب التوحد

 عال   000. 5 661. 78% 2.34 10.5% 44.8% 44.8%

عدم تكيف أطفال اضطراب التوحد مع  7

 المحيط الخارجي للمدرسة

 متوسط 000. 6 640. 77.7% 2.33 9.3% 48.3% 42.4%

صعوبة التوافق االجتماعي لدى أطفال  3

 اضطراب التوحد مع أقرانهم

 متوسط 000. 7 615. 77% 2.31 8.1% 52.9% 39%

صعوبة تعامل االخصائيين مع هذه  5

 الشريحة

 متوسط 000. 8 692. 67.7% 2.03 22.1% 52.3% 25.6%

يندمج أطفال اضطراب التوحد مع  2

 ل اآلخرين بسهولةاألطفا

 متوسط 000. 9 700. 57.7% 1.73 41.3% 44.2% 14.5%

75.7 2.27 المتوسط العام للمشكالت االجتماعية 

% 

.30500 0.00

0 

 متوسط

يتضح من بيانات الجدول السابق، أن مستوى المشكالت االجتماعية التي تواجهها المعلمات، في دمج أطفال التوحد 

(، كما 0.05)  <(  0.000( للمحور ككل  بقيمة )P- valueبدرجة متوسطة؛ حيث جاءت قيمة )  في المدارس العادية، جاء

 (0.30500%(، وبانحراف معياري قدره )75.7(، وبوزن نسبي)2.27بلغ المتوسط الحسابي آلراء العينة )

درجة متوسطة بنسه (، بأن المشكالت االجتماعية جاءت ب2019_واختلفت نتيجة هذا التساؤل مع دراسة القاسمي )

 %، وجاءت في المرتبة الثانية.76

 

 وتتضح مؤشرات المشكالت االجتماعية في التالي:

%( من عينة البحث أكدوا أن ارتباط 59.9( المرتبة األولى في المشكالت االجتماعية، حيث أن )8احتلت الفقرة )

االجتماعية التي تواجه المعلمين بدرجة كبيرة، في دمج  أطفال اضطراب التوحد بأهاليهم ارتباطاً وثيقاً، يعتبر من المشكالت

%( كان لهم رأياً 29.1%( من أفراد العينة، في حين وجد )11أطفال التوحد في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

، وكان (0.688%(، وبانحراف معياري قدره )83(، وبوزن نسبي )2.49محايداً، وقد بلغ المتوسط الحسابي لتلك الفقرة)

 االتجاه العام لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة.

%( من أفراد العينة أكدوا أنه يعاني أطفال اضطراب التوحد من 52.3( احتلت المرتبة الثانية، حيث أن )1الفقرة )

اجهها المعلمات بدرجة كبيرة، في دمج عدم القدرة على التواصل مع أقرانهم، ويعتبر من المشكالت االجتماعية التي تو

%( منهم 41.9%( من أفراد العينة، كما أجاب )5.8أطفال التوحد في المدارس العادية، في حين يعارض هذا الرأي )

(. 0.606%(، وبانحراف معياري قدره )82.3(، وبوزن نسبي )2.47بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي لتلك الفقرة )

ام لهذه الفقرة في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة. ويرجع ذلك ألن أطفال التوحد ينقصهم وكان االتجاه الع
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القدرة على المبادرة بطلب التفاعل االجتماعي مع األخرين، كما أنهم غير قادرون على االستمرار في التفاعل مع األخرين، 

 هذا إن دخلوا في التفاعل أصالً.

%( من أفراد العينة أكدوا أن صعوبة تأقلم أطفال اضطراب 68ي المرتبة الثالثة، حيث أن )( ف9جاءت الفقرة )

التوحد مع األطفال اآلخرين، من المشكالت االجتماعية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد في 

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط 45.3%( من أفراد العينة، كما أجاب )7المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(. وكان االتجاه العام لهذه الفقرة 0.619%(، وبانحراف معياري قدره )80.3(، وبوزن نسبي )2.41الحسابي لتلك الفقرة )

في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة.، ويرجع ذلك ألن أطفال التوحد يكون لديهم خوف من الغرباء، وتجنب 

 واصل أو االقتراب من الغرباء واألشياء الجديدة.الت

%( من أفراد العينة أكدوا أن صعوبة تعامل المعلمين مع هذه 42.4( في المرتبة الرابعة، حيث أن )4جاءت الفقرة )

الشريحة، من المشكالت االجتماعية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد في المدارس العادية، 

(، وبوزن 2.35%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي لتلك الفقرة )50%(، كما أجاب )7.6ويعارض هذا الرأي )

(. وكان االتجاه العام في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة 0.617%(، وانحراف معياري قدره )78.3نسبي )

عاجاً شديداً من أحداث أو جداول نظام معينة،  ويطرح أسئلة بصورة كبيرة. ويرجع ذلك إلى أن طفل التوحد يبدي قلقاً وانز

متكررة بموعد حدوث أحداث معينة، وربما يكون في حالة من التجول والدوران واالنتقال السريع من مكان آلخر، أو من 

 موضوع آلخر دون غرض واضح.

نة أكدوا أن انعدام روح المشاركة والتعاون %( من أفراد العي44.8( احتلت المرتبة الخامسة، حيث أن ) 6الفقرة )

مع اآلخرين ألطفال اضطراب التوحد، من المشكالت االجتماعية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال 

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط 44.8%(، كما أجاب )10.5التوحد في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي)

(. وكان االتجاه العام في مجتمع 0.661%(، وبانحراف معياري قدره )78(، بوزن نسبي )2.34الفقرة )الحسابي لتلك 

البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة، وربما يرجع ذلك؛ ألن طفل التوحد ال يقيم تواصل بصري مع اآلخرين، كما أن 

 ة لدى بعض الحاالت.أنشطة لعبه وتفاعالته مع اآلخرين محدودة جداً، وقد تكون معدوم

%( من أفراد العينة أكدوا أن عدم تكيف أطفال اضطراب 42.4( احتلت المرتبة السادسة، حيث أن )7الفقرة )

التوحد مع المحيط الخارجي للمدرسة، من المشكالت االجتماعية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد 

%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي لتلك 48.3%(، كما أجاب )9.3الرأي ) في المدارس العادية، ويعارض هذا

(. وكان االتجاه العام في مجتمع البحث هو أن 0.640%(، وبانحراف معياري قدره )77.7(، بوزن نسبي )2.33الفقرة )

 الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة.

أفراد العينة أكدوا أن صعوبة التوافق االجتماعي لدى %( من 39( احتلت المرتبة السابعة، حيث أن )3الفقرة )

أطفال اضطراب التوحد مع أقرانهم، من المشكالت االجتماعية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد 

بي لتلك %( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسا52.9%(، كما أجاب )8.1في المدارس العادية، ويعارض هذا الرأي )

(. وكان االتجاه العام في مجتمع البحث هو أن 0.615%(، وبانحراف معياري قدره )77(، بوزن نسبي )2.31الفقرة )

 الفقرة تنطبق بدرجة متوسطة.

%( من أفراد العينة أكدوا أن صعوبة تعامل االخصائيين مع هذه 25.6( احتلت المرتبة الثامنة، حيث أن )5الفقرة )

شكالت االجتماعية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد في المدارس العادية، الشريحة، من الم

(، بوزن 2.03%( منهم بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي لتلك الفقرة )52.3%(، كما أجاب )22.1ويعارض هذا الرأي )

عام في مجتمع البحث هو أن الفقرة تنطبق بدرجة (. وكان االتجاه ال0.692%(، وبانحراف معياري قدره )67.7نسبي )

 متوسطة.

%( من أفراد العينة أكدوا أن يندمج أطفال اضطراب التوحد مع 14.5( احتلت المرتبة التاسعة، حيث أن )2الفقرة )

ت %(، ويرون أنه من المشكال41.3األطفال اآلخرين بسهولة، وهذا يساعد على االندماج ويسهله، ويعارض هذا الرأي )

%( منهم 44.2االجتماعية التي تواجهها المعلمات بدرجة كبيرة في دمج أطفال التوحد في المدارس العادية، كما أجاب )

(. 0.700%(، وبانحراف معياري قدره )57.7(، بوزن نسبي )1.73بــ)محايد(، وكان المتوسط الحسابي لتلك الفقرة )

 رة تنطبق بدرجة متوسطة.وكان االتجاه العام في مجتمع البحث هو أن الفق
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ومن خالل العرض السابق تتضح اإلجابة على التساؤل الرئيسي والذي ينص على: ما المشكالت التي تواجهها 

 المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية؟

ت دمج أطفال وتتم اإلجابة على هذا التساؤل باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مشكال

 التوحد. والجدول التالي يوضح ذلك

 ( يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية ألبعاد مشكالت الدمج11الجدول )

 مشكالت الدمج المشكالت االجتماعية المشكالت السلوكية المشكالت األكاديمية البعد

 2.39 2.27 2.36 2.52 المتوسط الحسابي

 0.26612 0.30500 0.37696 0.36083 االنحراف المعياري

P- value 0.000 0.000 0.000 0.000 

 %79.7 %75.7 %78.7 %84 الوزن النسبي

 كبيرة متوسطة كبيرة كبيرة مستوى التطبيق

من بيانات الجدول السابق يتضح أن مستوى المشكالت التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس 

%(، وبانحراف معياري 79.7(، وبوزن نسبي )2.39حيث جاء المتوسط الحسابي بقيمة ) العادية، جاء بدرجة عالية،

 وهو دال إحصائيا. (0.05) <( 0.000وكان مستوى الداللة ) (،0.26612)

المشكالت األكاديمية جاءت في مقدمة المشكالت التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس العادية 

وكان  (،0.36083%(، وبانحراف معياري )84(، وبوزن نسبي )2.52يث جاء المتوسط الحسابي بقيمة )وبدرجة عالية، ح

 وهو دال إحصائيا. (0.05) <( 0.000مستوى الداللة )

المشكالت السلوكية جاءت في المرتبة الثانية من المشكالت التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد بالمدارس 

%(، وبانحراف معياري 78.7(، وبوزن نسبي )2.36الية، حيث جاء المتوسط الحسابي بقيمة )العادية وبدرجة ع

 وهو دال إحصائيا. (0.05) <( 0.000وكان مستوى الداللة ) (،0.37696)

المشكالت االجتماعية جاءت في المرتبة الثالثة من المشكالت التي تواجهها المعلمات في دمج أطفال التوحد 

%(، وبانحراف معياري 75.7(، وبوزن نسبي )2.27ية وبدرجة عالية، حيث جاء المتوسط الحسابي بقيمة )بالمدارس العاد

 وهو دال إحصائيا (0.05) <( 0.000وكان مستوى الداللة ) (،0.30500)

 النتائج وتحليل ومناقشة عرض خالل ومن والتطبيقي، النظري بشقيه هذا البحث في إليه التطرق سبق ما خالل من

 في تحددت والتي، شيوعا المشكالت وأكثرها أهم حاول النظرية، المعطيات مع تساؤالت البحث ضوء فيا، عليه متحصلال

 يلي: ما إلى نظر المعلمات وجهة حسب ترتيبها تم كما وسلوكية، واجتماعية أكاديمية، مشكالت التالية: المشكالت

 (79.7ة وبوزن نسبي )التربوي ألطفال التوحد جاءت بدرجة كبير الدمج مشكالت .1

 %(.84األولى وبدرجة كبيرة، وبوزن نسبي ) المرتبة فيت جاء التي األكاديمية المشكالت .2

 %(.78.7الثانية وبدرجة كبيرة، وبوزن نسبي ) المرتبة في جاءت التي السلوكية المشكالت .3

 (.75.7)الثالثة وبدرجة متوسطة، وبوزن نسبي  المرتبة في جاءت التي االجتماعية المشكالت .4

 

 التوصيات:

 معالجتها. وكيفية الدمج مشكالت مع التعامل استراتيجيات على المعلمين يتم تدريب أن .1

 واألطفال التوحد. المعلمين على لإلشراف مؤهلة كوادر توفير .2

 .الدمج أساليب وتطوير لدعمة، الميداني والدراسات باألبحاث العلمية الجهات اهتمام زيادة .3

   النفسيين والمرشدين الخاصة التربية أخصائيينمدارس الدمج ب تزويد .4

 .التعليمية العملية على والقائمين والمعلمين لألخصائيين الخدمة أثناء على أساليب واستراتيجيات الدمج التدريب .5

 توفير الوسائل التعليمية الخاصة بهؤالء األطفال. .6
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