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  ٥/٦/٢٠٠٥تاریخ قبول النشر :  ؛ ٧/٤/٢٠٠٥تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
فـي  المشـمولةواقع صفوف التربیة الخاصـة فـي المـدارس (رف على هدف البحث إلى التع

معلمـة  )٣٠(وتكونـت عینـة البحـث مـن )مدینة الموصل من وجهة نظـر معلمـات التربیـة الخاصـة

مدرسة في مدینة الموصل .  )١٥(من الكادر التعلیمي لصفوف التربیة الخاصة في 

فقـرة متسـما بالصـدق  )١٥(مـن ولغرض تحقیق هـدف البحـث أعـد الباحـث اسـتبیانا مغلقـا

والثبـات . وبعـد تطبیـق االسـتبیان علـى أفـراد عینـة البحـث وجمـع البیانـات وتحلیلهـا إحصـائیا دلــت 

فـاكثر وشـملت رضـى %٦٠ة عالیـة یالنتائج على أن بعض الفقرات قد حصلت على أهمیة نسـب

لتربیـــة الخاصـــة ودعـــم معلمـــات التربیـــة الخاصـــة بعملهـــن ، وتشـــجیع األشـــراف واإلدارة لمعلمـــات ا

صـفوف التربیـة الخاصـة . بینمـا حصـلت فقـرات أخـرى علـى تجربـةالمدیریة العامة للتربیة ونجـاح 

والني اعتبرها الباحث مقبولة نظرا لحداثة التجربة )% ٦٠و  % ٥٠(نسبة أهمیة محصورة بین 

لصــفوف التربیــة فــي العــراق ، ومــن هــذه الفقــرات مــا خصــت مالءمــة المنــاهج والمقــررات الدراســیة 

، وتعــاون إدارة المدرســة مــع یــة لتأهیــل معلمــات التربیــة الخاصــةالخاصــة ، وكفایــة الــدورات التدریب

المعلمات لتذلیل الصعوبات التـي تواجـه كـادر صـفوف التربیـة الخاصـة ، كمـا أشـارت النتـائج إلـى 

ضـــد تالمیـــذ وجـــود نـــوع مـــن التحیـــز مـــن قبـــل إدارات بعـــض المـــدارس لصـــالح التالمیـــذ العـــادیین 

)% ٥٠(صــفوف التربیــة الخاصــة . فــي حــین حصــلت فقــرات أخــرى علــى أهمیــة نســبیة اقــل مــن 

والتــي اعتبرهــا الباحــث تشــیر ســلبا إلــى الجوانــب التــي شــملتها ومنهــا اإلشــارة إلــى ضــعف تعــاون 

معلمــي ومعلمــات الصــفوف االعتیادیــة مــع معلمــات التربیــة الخاصــة وضــعف االهتمــام مــن قبـــل 

التوعیــــة بأهمیــــة صــــفوف التربیــــة الخاصــــة ، وقلــــة الوســــائل التعلیمیــــة بالم المختلفــــة وســــائل اإلعــــ

والتقنیات التربویة الالزمة لصفوف التربیة الخاصة وغیرها من الجوانب السلبیة األخرى . 

Al-Sheik Ibrahim Anaama
Analytical Study of his Reformatory Opinions
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Abstract:
The present work aims at knowing the real situation in special

education classes in Mosul from the view point of special education

teachers. The sample consisted of 30 teachers (staff members) in 15

schools. To achieve the aim of the research, the researcher prepared a

fifteen-item closed questionnaire characterized by validity and reliability.

After applying the questionnaire on the subjects and the collection and

statistical of data, the result showed that some items acquired an

acceptability percentage of 60 % and more. They showed that female

teachers of special education are satisfied with their work. Beside,

administration and supervision (counseling) of these teachers should be

encouraged. Moreover, classes of special education should be supported

by the general directorate of education. Special education classes,

therefore were a great success. The percentage of significance of other

items ranged from 50 to 60 which is considered acceptable became

special education in a practice in Iraq. Some of these items are concerned

with the suitability of curricula and courses taught to special education

classes the adequacy of training courses for the rehabilitation of special

education teachers, the cooperation between school administration with

the special education teachers to cope with the difficulties encountered by

special education classes. The results showed that some schools

administration pay special attention to ordinary classes at the expense of

special education classes. Other items got a relative significance less than

50 % which is considered negative by the researcher. Some of these items

are the weak cooperation between teachers of ordinary and special

education classes, the disinterest of mass media in special education

classes, the unavailability of visual-aids and educational technology

necessary for special education in addition to some other negative

aspects.
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المقدمة:

أھمیة البحث والحاجة إلیھ

:أھمیة البحث والحاجة إلیھ.١

كـــان للتطـــور التكنولـــوجي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي اثـــر كبیـــر فـــي تطـــور الفكـــر التربـــوي 

ــم تعــد التربیــة مجــرد تحصــیل للمعلومــات بــل  والــذي اســهم فــي تطــور األهــداف التربویــة ، حیــث ل

مســاعدة المــتعلم علــى النمــو المتكامــل ، بحیــث أن أصــبحت التربیــة ذات دور شــمولي یســعى إلــى

األنشــطة المدرســیة تمثــل جانبــا مــن المكونــات األساســیة للمــنهج المدرســي والتــي تــؤمن بــان نمــو 

المـــتعلم یـــتم نتیجـــة للتفاعـــل مـــع البیئـــة وان خبراتـــه التـــي یكتســـبها تكـــون بطریقـــة متكاملـــة للنـــواحي 

   )١١٥ –١١٤ص ١٩٩٢أبو معال ، (النفسیة والجسمیة واالجتماعیة والروحیة . 

علــــم الــــنفس والطــــب فــــي تطــــور وســــائل و التربیــــة كمــــا اســــهم التقــــدم الواضــــح فــــي میــــدان 

التشخیص والقیاس و إعداد البرامج التربویة والنفسیة والمهنیة والتي كان لها دور كبیـر فـي تطـور 

راد غیـــر العـــادیین وٕانشـــاء بـــاألفالنامیـــة و میــدان التربیـــة الخاصـــة . كمـــا أن اهتمـــام الـــدول المتقدمــة 

الجمعیات والمنظمات والهیئات التـي تعنـى بهـذه الفئـة إضـافة إلـى فـتح الـدورات والنـدوات للعـاملین 

في هذا المجال كل هذا ساعد في تطور میدان التربیة الخاصـة . وكـان للعـراق تجربـة خاصـة فـي 

تجربــــة صــــفوف التربیــــة وفــــرت وزارة التربیــــة لإذ  ١٩٧٦فــــتح صــــفوف للتربیــــة الخاصــــة منــــذ عــــام 

ـــة المؤهلـــة وأجـــرت العدیـــد مـــن  الخاصـــة المعلومـــات األساســـیة والمســـتلزمات و المالكـــات التعلیمی

  .  )٤ص  ٢٠٠٠حساني ، (الدراسات لتحقیق األهداف الموضوعیة لها . 

أن قدر التربیة الخاصة ونوعها الذي یحتاج إلیه الطفل غیر العادي یعتمد على كثیر من 

برزهــا درجــة التباعــد بــین نمــو هــذا الطفــل ونمــو الطفــل العــادي ، فكلمــا زادت درجــة العوامــل مــن أ

التباعــد زادت الحاجــة إلــى أشــكال مختلفــة مــن التربیــة الخاصــة ، كمــا أن درجــة التباعــد فــي النمــو 

داخل الفرد نفسه واثـر العجـز واإلصـابة علـى المجـاالت األخـرى للتحصـیل . أذن التربیـة الخاصـة 

ور تعتمد على النمط النمائي للطفل مقارنة بزمالئه ودرجة التباعد فـي مظـاهر النمـو نوعا وكما أم

ــتعلم هــم أطفــال  )١١٨، ص  ١٩٨٢المرزوقــي ، (داخــل الطفــل نفســه .  . أن األطفــال بطیئــي ال

صحة جسـمیة غیـر جیـدة لـذا  وصحة متدنیة أحیانا أو ذو  وتحصیل متدن وذو  وعادیون لكنهم ذو 

هم وتقــدیم افضــل الوســائل التــي تبعــث المتعــة والبهجــة لــدیهم أثنــاء الــتعلم . یجــب االهتمــام بتعلــیم

  .  )١٧ص  ١٩٩١الزیادي ، (

ویمكننا أن ندرك الحاجة إلى التربیة الخاصة لو أمعنا النظـر فـي المشـكلة التـي یمكـن أن 

صـف  میتعرض لها معلم الصف العادي في ظل النظم المدرسیة الشاملة فقد یجد المعلم نفسه أما

واآلخـر یعـاني مـن صـعوبة  افیه ما یقرب من ثالثین تلمیذا وقـد یكـون أحـدهم موهوبـا واخـر متخلفـ
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الروسـان ، (في النطق ، وهو ما یتوجب على المعلم أن یكیف المـنهج بمـا یـتالءم مـع حاجـاتهم . 

ربویـة . لقد أصبحت التربیة الخاصة تحتل مكانا بارزا بین المیـادین العلمیـة والت )١٩٩٤واخرون ،

المختلفة في بلدان العالم فمنذ عهد قریب كان هـذا المیـدان مقتصـرا علـى رعایـة بعـض أفـراد فئـات 

اإلعاقــة البصــریة والســمعیة والعقلیــة والجســمیة وال یعتــرف برعایــة وتربیــة األفــراد الــذین یعــانون مــن 

اإلعاقــة .  أي نــوع آخــر مــن اإلعاقــة ، آال أن هــذا المیــدان اتســع نطاقــه لیشــمل فئــات أخــرى مــن

  .  )١٥، ص  ١٩٩٧اخضر ، (

ومـن المالحــظ أن أنظمــة التعلــیم الحدیثــة قــد اهتمــت بــاألفراد الــذین یعــانون مــن نقــص فــي 

قــدراتهم علــى الــتعلم فنجــد أن النظــام التعلیمــي فــي العــراق قــد اهــتم حــدیثا بهــوالء التالمیــذ كبــدایات 

ص في معاهد المعلمین وكلیـات التربیـة أولیة باالهتمام ببعض التالمیذ ثم توسعت التجربة للتخص

.راسات المتخصصة في هذا الموضوع األساسیة وٕاجراء البحوث والد

   )٥ -٤، ص  ٢٠٠٠، وزارة التربیة(

وفي ضوء ما تقدم یمكننا توضیح أهمیة البحث الحالي في النقاط اآلتیة : 

فرص لكل األطفال لكـي ان االهتمام بالصفوف الخاصة هو تجسید للمبدأ التربوي في إیجاد ال.١

یتعلموا بالطرائق التي تنسجم مع احتیاجاتهم الخاصة . 

حاجــة المؤسســـات التربویـــة وطبیعـــة العمـــل فیهـــا إلــى تقـــویم للوقـــوف علـــى الجوانـــب اإلیجابیـــة .٢

والســلبیة فــي العملیــة التربویــة وفــي هــذا اإلطــار یــأتي البحــث الحــالي مــن اجــل تعزیــز الجوانــب 

وانب السلبیة ان وجدت . اإلیجابیة ومعالجة الج

سنة  ٢٥ان البحث یتناول واقع الصفوف الخاصة بعد ان مضى على هذه التجربة اكثر من  .٣

وبالتــالي فمــن الضــروري الوقــوف عنــد هــذا األمــر مــن اجــل اســتطالع آراء المعلمــات اللــواتي 

یعملن في هذه الصفوف وهن اكثر األفراد إلماما بهذا اآلمر . 

لتـي یسـفر عنهـا البحــث فـي تحدیـد بعـض المؤشـرات لرسـم الخطـط المســتقبلیة قـد تفیـد النتـائج ا.٤

لهذه الصفوف .  

:. ھدف البحث ٢

یهدف البحث الحالي إلى  التعرف علـى واقـع صـفوف التربیـة الخاصـة فـي مـدارس مدینـة 

الموصل من وجهة نظر معلمات التربیة الخاصة في هذه المدارس . 
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:حدود البحث .٣

حــث الحــالي علــى معلمــات التربیــة الخاصــة فــي المــدارس االبتدائیــة المشــمولة یقتصــر الب

مدرســـة  )٣٢(والبـــالغ عـــددها  ٢٠٠٥/  ٢٠٠٤بهـــذه التجربـــة فـــي مدینـــة الموصـــل للعـــام الدراســـي 

.معلمة من معلمات التربیة الخاصة )٤٨(وتضم ابتدائیة

تحدید المصطلحات

التربیة الخاصة : 

إنها مجموعـة البـرامج التربویـة المتخصصـة والتـي (لتربیة الخاصة ل )١٩٨٩(تعریف الروسان -

تقدم للفئات من األفراد غیر العادیین وذلك من اجل مساعدتهم على تنمیة قدراتهم إلى أقصى 

.)١٣ص ،١٩٨٩الروسان، )(حد ممكن وتحقیق ذاتهم ومساعدتهم على التكیف

تـــي تقـــدم بـــرامج لألطفـــال الـــذین عبـــارة عـــن نظـــام مـــن الخـــدمات ال( )١٩٩٠(تعریـــف الزیـــود -

الزیــود ، (.)یعــانون مــن إعاقــة تقلــل او تــؤثر فــي قــدراتهم علــى الــتعلم فــي جــو تعلیمــي عــادي

  .  )١٦٥، ص  ١٩٩٠

جملــة مــن األســالیب الفردیــة والمنظمــة تتضــمن وصــفا ( )١٩٩٤تعریــف الخطیــب والحدیــدي (-

ٕاجـــراءات عالجیـــة محـــددة تعلیمیـــا خاصـــا ومـــواد ومعـــدات خاصـــة وطرائـــق تربویـــة خاصـــة ، و 

تهـــدف إلـــى مســـاعدة ذوي الحاجـــات الخاصـــة علـــى تحقیـــق الحـــد األعلـــى مـــن الكفایـــة الذاتیـــة 

.  )١٤، ص  ١٩٩٤الخطیب الحدیدي ، (.)والشخصیة والنجاح األكادیمي

الصــفوف التــي تــم فتحهــا فــي بعــض المــدارس (أمــا التعریــف اإلجرائــي للتربیــة الخاصــة فهــو :-

لة بهــذه التجربــة فــي مدینــة الموصــل والتــي تقبــل التالمیــذ مــن الصــف األول االبتدائیــة المشــمو 

والى الصف الرابع االبتدائي وفقا للبرنامج المحدد من قبل المدیریة العامة للتربیة في محافظة 

.)نینوى

:نبذة عن التربیة الخاصة

یس الدول ان االهتمام بتالمیذ التربیة الخاصة االن هو مركز اهتمام كل الدول ول

المتقدمة فقط ویظهر هذا االهتمام على شكل مؤتمرات دولیة وعربیة وندوات لمعالجة التالمیذ 

الذین یواجهون بطء في التعلم والذین هم االكثر تاثیرا وتماسا بالمشكالت االكادیمیة والنفسیة 

  . )٧، ص  ٢٠٠٢راشد (والصحیة 
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ات ففرض قانون التعلیم الخاص لكل وازداد االهتمام بتلك الفئات في منتصف السبعینی

الفئات وكان هذا القانون دعوة صریحة ومباشرة الى االهتمام بتلك  ١٩٧٠تلمیذ خاص سنة 

,DAVID(الخاصة ورعایتهم .  1997, P215(

ویعتبر االهتمام بالتالمیذ ذوي االحتیاجات التربویة  الخاصة في الجهد التربوي العربي 

بیة بخطوة سابقة تلك الخطوة التي جاءت بمعدالت ومشاربع من قبل نتیجة الهتمام الدول العر 

المؤسسات التربویة الحظت حجم ظاهرة التالمیذ ذوي ىاالحتیاجات الخاصة فقدمت جهدها 

. وتطورت برامج التربیة  )٦٥، ص  ١٩٩٤زكریا ، (واجتهادها لتلبیة بعض االحتیاجات 

هذا التطور في لسنوات القلیلة الماضیة وتمثلالخاصة على الصعید العربي تطورا كبیرا في ا

انشاء العدید من المؤسسات الخاصة التي نعنىء بتربیة التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة 

وتطویر برامج اعداد معلمین ومعلمات للتربیة الخاصة والمحاوالت والجهود الجادة للتعرف على 

یة والتقدم الذي بشهده میدان التربیة الخاصة ادى امكانیات التلمیذ بطيء التعلم في المدارس العاد

  .  )١٠٣، ص  ١٩٩٢احمد ، (الى زیادة فاعلیة البرامج التربویة الخاصة المقدمة لهم . 

الخاصة حیث اسست مدیریة التربیة االحتیاجات عد العراق سباقا في مجال رعایة ذوي یو 

الق التالمیذ المشمولین بتلك الرعایة الخاصة منذ اكثر من عشرین سنة وهي تقدم خدماتها الى ا

. وعلى الرغم من ان هذا العدد من االطفال المشمولین بصفوف التربیة الخاصة 

هو عدد البأس به لكنه ال یمثل في الحقیقة سةى جزءا یسیرا من )اربعة االف وبضع المئات(

   )٦، ص  ١٩٩٠ربتي ، الش(العدد الكلي المتوقع لهؤالء الطلبة في عموم المدارس العراقیة . 

وقد شهدت قطاع التربیة في العراق تطورا كبیرا في الكم والنوع من خالل مجانیة التعلیم و 

الزامیته ، ومن خالل هذا الواقع شخصت ظاهرة بطء التعلم لبعض التالمیذ ، ولهذا كانت تجربة 

ساریتهم مع اقرانهم صفوف التربیة الخاصة التي تسهم في معالجة االوضاع لهؤالء التالمیذ لم

االسویاء ضمن الفئة العمریة الواحدة والمستوى الدراسي الواحد . 

   )٧٧، ص  ١٩٩١الجمعیة العراقیة للعلوم التربویة والنفسیة ، (

ویاتي االهتمام بذوي االحتیاجات الخاصة انطالقا من دور المدرسة في بناء وتكوین 

مكمال ومتمما لدور العائلة في بناء وارساء المعالم شخصیة الطفل اذ ان للمؤسسات التربویة دورا

االساسیة لشخصیة التلمیذ وفي توسیع افاق معرفته وتنویع خبراته واذكاء طموحه وتهذیب سلوكه 

،  ١٩٨٨العظماوي ، (وصقل عواطفه وتنمیة افكاره ومشاعره وذكائه وقدراته الذهنیة االخرى . 

  .  )٢٧١ص 

على النهوض بمتطلبات النمو العلمي واالجنماعي وعلى والهدف هو اعداد جیل قادر 

ذلك كانت هذه المرحلة االساسیة التي یبدا من خاللها بناء العملیات العقلیة .

)Pluckrose , 1987 , P 41(
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كما ان نجاح التالمیذ بطیئي التعلم في المدرسة هو نتاج التفاعل بین ذوات التالمیذ قوة 

اصة التي یواجهونها في الصقوق الخاصة بما في ذلك الفروق الفردیة او ضعفا وبین العوامل الخ

بین المعلمین واختالف طرائف التدریس والتفاعل الصفي والتناسب بین حاجات التالمیذ التعلیمیة 

  .  )٤، ص  ٢٠٠٤دیة ، ئل المتاحة في داخل الصف الخاص(لبو والوسا

ك لالسباب االتیة : لم یكن من المستطاع تشخیص بطیئي التعلم ویعود ذل

: ان اسلوب التقصي والتشخیص یعتمد بالدرجة االساس على المعلم الذي یقیم حالة الطفل االول

لفترة معینة ثم یقوم بأحالته الى اللجنة التخصصیة في الصحة المدرسیة الكمال الفحص واعطاء 

تعلم وبطرق التقصي وقد یكون عدم المام المعلم بتفاصیل ظاهرة بطء ال، النتیجة النهائیة 

.عن هذا الطریقالمكتشفة الحاالتوالتشخیص السلمیة والحدیثة لها سبب مباشر لقلة

الثاني : یعود الى عدم وجود نظام في الصحة المدرسیة لفحص االطفال في المرحلة النهائیة 

رضه لبطء لریاض االطفال والمراحل االولیة للدراسة االبتدائیة للتبؤ عمن سیكون منهم اكثر ع

. )٧، ص ١٩٩٠(الشربتي ، التعلم من غیرهم كما هو معمول به في الدول الصناعیة المتقدمة 

مم تقدم یرى الباحث ان النظام التربوي یعاني من حالة قصور في عملیة التقصي والتشخیص 

المجال .  امما یوجب المزید من االهتمام والتطویر في هذ

الدراسات السابقة

:)١٩٨٧(ین دراسة سم.١

)مشكالت التكیف السلوكي لدى االطفال بطیئي التعلم ، دراسة مقارنة(

هدفت هذه  الدراسة الى الكشف عن مشكالت التكیف السلوكي لدى التالمیذ یطیئي 

التعلم مقارنة بأقرانهم التالمیذ العادیین وذلك على عینة من تالمیذ الصف الرابع االبتدائي في 

نلمیذ وتلمیذة من  )١١٥(. بلغ حجم العینة  )١٩٨٧ – ١٩٨٦(الدالاسي مدارس بغداد للعام 

من التالمیذ العادیین في الصف الرابع  )١١٥(بطیئي التعلم في الصف الرابع االبتدائي و 

الصورة االردنیة (االبتدائي واعتمد الباحث مقیاس السلوك التكیفي النسخة المدرسیة العامة 

س الجمعیة االمریكیة للتخلف العقلي اداة لبحثه ، اما الوسائل المأخوذة من مقیا)المعروفة

واالختبار التائي وقد )بیرسون(االحصائیة المستخدمة في هذه الدراسة فهي معامل االرتباط 

اشارت النتائج الى ان التالمیذ بطیئي التعلم لدیهم مشكالت سلوكیة تتعلق بالوظائف االستقاللیة 

تماد على االخرین والتطور الجسمي والحركي والنشاط االقتصادي كضعف الثقة بالنفس واالع

والتطور اللغوي باالضافة الى مظاهر االضطراب في الشخصیة والسلوك وسوء الوافق 

االجتماعي مقارنة بأقرانهم من التالمیذ العادیین . 
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:)١٩٩١(دراسة العلواني .٢

)لتعلم ومقترحات للحد منهاالضغوط النفسیة التي یتعرض لها التالمیذ یطیئو ا(

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الضغوط النفسیة التي یتعرض لها التالمیذ یطیئو 

التعلم ومقترحات للحد منها حیث تم ذلك من خالل عینة من تالمیذ الصف الرابع االبتدائي في 

ا تتمثل بـ حیث سحب الباحث عینتین احداهم )١٩٩١ – ١٩٩٠(مدینة بغداد للعام الدراسي 

من تالمیذ نفس  )٥٠(من تالمیذ الصف الرابع االبتدائي من بطیئي التعلم واالخرى  )٥٠(

. وقد استخدم الباحث المقابلة لجمع المعلومات عن )بوصفها عینة معیلریة(المرحلة من العادیین 

یة المستخدمة مواقع الضغط النفسي التي تعرض لها التالمیذ یطیئو التعلم . اما الوسائل االحصائ

ومربع كاي . وقد اظهرت الدراسة ان هناك ضغوطا نفسیة )بیرسون(فهي معامل االرتباط 

یتعرض لها التالمیذ یطیئو التعلم مقارنة بأقرانهم العدیین وهذه الضغوط النفسیة تؤدي الى تولید 

ا تزداد حالة من الغضب الذي یتمثل بالعدوان نحو الذات و االخرین وتدني مفهوم الذات كم

الرغبة في االنتقام فضال عن الخوف من االخرین . 

:)١٩٩٩(دراسة السفاسفة .٣

اثر برنامج ارشادي في تنمیة التوافق النفسي (هدفت هذه الدراسة الى التعرف على 

واالجتماعي لدى تالمیذ بكیئي التعلم في غرفة المصادر في المدارس االساسیة الحكومیة في 

تلمیذاوتلمیذة موزعین مناصفة على مجموعتین  )٤٠(الفت عینة الدراسة من . وقد ت )االردن

تجریبة وضابطة حیث قام الباحث ببناء مقیاس تقدیر خارجي للمشكالت التي یعاني منها 

التالمیذ بطیئو التعلم في التوافق النفسي واالجتماعي كما قام ببناء برنامج ارشادي مكون من 

قدیرها ، التمركز حول الذات ، االستقاللیة في اشباع الحاجات مفهوم تاذات وت(المجاالت 

وتحقیقها ، النشاط الزائد ، وتشتت االنتباه واالعراض االكتئابیة ، او السلوك النمطي والقلق 

والخجل ،المشاركة مفابل االنسحاب ، السلوك العدواني والتمرد والمقاومة ، وسائل الدفاع االولیة 

اهات ایجابیة نحو االصفاء والنظام والنظافة واتخاذ القرار والترتیب . وقد ، تنمیة مهارات واتج

اوضحت النتائج التي توصل الیها الباحث فعالیة الربانمج االرشادي في تنمیة التوافق النفسي 

واالجتماعي لدى التالمیذ بطیئي التعلم . 
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:إجراءات البحث

-:قام الباحث بمجموعة من اإلجراءات وهي اآلتیة

تحدید مجتمع البحث : .١

یتكــــون مجتمــــع البحــــث مــــن معلمــــات صــــفوف التربیــــة الخاصــــة فــــي المــــدارس االبتدائیــــة 

معلمـة یعملـن فــي  ٤٨المشـمولة بتجربـة صـفوف التربیـة الخاصـة فـي مدینــة الموصـل حیـث هنـاك 

مدرسة مشمولة بهذه الصفوف في مدینة الموصل  .  ٣٢

اختیار عینة البحث : .٢

معلمــة مــن معلمــات التربیــة الخاصــة فــي  )٣٠(الباحــث عینــة عشــوائیة مكونــة مــن اختــار

نســـبة )معلمـــات(مدرســـة ابتدائیـــة فیهـــا صـــفوف للتربیـــة الخاصـــة . وقـــد شـــكلت هـــذه العینـــة  )١٥(

) من المجتمـع األصـلي للمعلمـات / وتعـد هـذه النسـبة جیـدة ومعبـرة عـن المجتمـع الكلـي %٦٢,٥(

في البحوث الوصفیة . 

أداة البحث : .٣

بما ان من متطلبات البحث وجود أداة یستطیع الباحث من خاللهـا التعـرف علـى وجهـات 

نظر أفراد عینة البحث ، فقد ارتأى الباحـث اعتمـاد االسـتبیان كوسـیلة لجمـع المعلومـات والبیانـات 

للخطـوات ونظرا لعدم وجود أداة جاهزة تفي بالغرض قام الباحث بإعداد استبیان خاص بذلك وفقـا

-اآلتیة :

مانســیو ودراســة )١٩٨١(. االطــالع علــى األدبیــات والدراســات الســابقة كدراســة رونــر واخــرون ، أ

  .  )١٩٨٧(ودراسة سمین واخرون ،  )١٩٧١(الفرنسیة ، 

ب . فـي ضـوء األدبیــات والدراسـات التــي اطلـع علیهــا وجـه الباحــث اسـتبیانا مفتوحــا إلـى مجموعــة 

راد عینة البحث تضمن سؤاال هو ما الواقع الحالي لصفوف التربیة الخاصة المعلمات خارج أفمن

من حیث : 

بنایة الصف . . ١

الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة . . ٢

التسهیالت اإلداریة / إدارة المدرسة /المدیریة العامة للتربیة . . ٣

.)سنوات ٤(مدة الدراسة في هذه الصفوف . ٤

المدرسة بأولیاء أمور تالمیذ التربیة الخاصة .  عالقة. ٥

دور األشراف التربوي . . ٦
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دور وسائل اإلعالم في التوعیة بأهمیة صفوف التربیة الخاصة . . ٧

فقرة  )١٨(. بعد جمع اآلراء تم تبویبها واستخالص جملة من الفقرات بلغت في صیغتها األولیة ج

  .  )١(. انظر الملحق 

: تحقق الباحث من صدق األداة الظاهري من خالل عرضـها علـى لجنـة محكمـة . صدق األداةد

مكونـة مـن بعـض ذوي الخبــرة واالختصـاص فـي مجــال العلـوم التربویـة والنفســیة فـي كلیتـي التربیــة 

معیــارا لقبــول الفقــرات او )% ٨٠(والتربیـة األساســیة وقــد اتخــذ الباحــث نســبة اتفـاق للخبــراء قــدرها 

 )١٥،  ١١،  ٩(معظم الفقرات على هـذه النسـبة باسـتثناء ثـالث فقـرات هـي عدمه ، وقد حصلت 

حیث تم حذفها كما اخذ الباحث بآراء بعض المحكمین في تعـدیل صـیاغة بعـض الفقـرات واصـبح 

   )٢فقرة.انظر الملحق ( )١٥(االستبیان مكونا من 

اذ قــام بتطبیــق االختبــار طریقــة اعــادةهـــ . ثبــات األداة : للتحقــق مــن ثبــات األداة اعتمــد الباحــث 

علــیهن تطبیــق  ادمعلمــة ، وبعــد أســبوعین اعــ )١٢(االســتبیان علــى عینــة اســتطالعیة مكونــة مــن 

حیـث تعـد هـذه )% ٨٠(االستبیان مرة ثانیة وباستخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون بلغـت قیمـة الثبـات

النسبة مقبولة مما یجعل األداة صالحة للتطبیق . 

غرض تكمیم البیانات وتحویلها الـى قـیم رقمیـة یمكـن تحلیهـا إحصـائیا وضـع . تصحیح األداة : لو

علـى التـوالي وبهـذا أصـبحت درجـة  )١،  ٢،  ٣(الباحث ثالثة بدائل لكل فقـرة وٕاعطاءهـا األوزان 

  .  )٤٥ – ١٥(المستجیب محصورة بین 

ـــه قـــام الباحـــث بتطبیـــق ز . تطبیـــق االســـتبیان : بعـــد إعـــداد االســـتبیان والتحقـــق مـــن صـــدقه وثبات

حیـث كـان الباحـث یراجـع المعلمـات  )٢٠٠٥/  ١/  ٧(االسـتبیان علـى أفـراد عینـة البحـث بتـاریخ 

شخصیا فـي  مدراسـهن لتوضـیح فقـرات االسـتبیان وأسـلوب اإلجابـة ، حیـث اسـتغرقت العملیـة مـدة 

أسبوعین . 

-. الوسائل اإلحصائیة : استخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة :ح

الوسط الحسابي المرجح إلیجاد حدة الفقرة ووزنها النسبي . . ١

معامل ارتباط بیرسون إلیجاد الثبات .. ٢

عرض ومناقشة النتائج

دام لغرض التحقق من هدف البحث قام الباحث بتحلیل استجابات أفراد العینة باستخ

الوسط المرجح وذلك إلیجاد حدة الفقرة ووزنها النسبي و إعادة  ترتیبها من جدید وفقا لذلك ومن 

   )١(ثم مناقشتها . ودرجت البیانات في جدول 
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  )١(جدول 

یوضح حدة الفقرات وأوزانها النسبیة ورتبتها

ترتیب الفقرة   الفقرة  ت

حسب أهمیتها

الوسط 

المرجح

األهمیة 

النسبیة 

% ٥٢  ١,٥٦  ١٠  ى مالءمة الغرفة الن تكون صفا لتالمیذ التربیة الخاصة ؟مد  ١

٢  
أثاث ، تدفئة ، (مدى كفایة وسائل الراحة المتوفرة في الصف 

في صفوف التربیة الخاصة ؟)تبرید
٤٥  ١,٣٦  ١١ %

% ٥٧  ١,٧٣  ٦  ؟في صفوف التربیة الخاصة)سنوات ٤(مدى كفایة مدة الدراسة  ٣

٤  
وسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة في مجال التربیة مدى توفر ال

الخاصة ؟
٤٢  ١,٢٦  ١٣ %

٥  
مدى نجاح تجربة صفوف التربیة الخاصة في مهمتها في المدارس 

االبتدائیة في مدینة الموصل ؟
٦٠  ١,٨٠  ٤ %

٦  
مدى مالءمة المناهج والمقررات الدراسیة لقدرات تالمیذ صفوف 

التربیة الخاصة ؟
٥٨  ١,٧٦  ٥ %

٧  
مدى كافیة الدورات التدریبیة لمعلمات التربیة الخاصة بتاهیلهن 

للعمل في هذه الصفوف ؟
٥٨  ١,٧٦  ٥ %

% ٧٦  ٢,٣٠  ١  بعملك في مجال التربیة الخاصة ؟ اكراضمدى   ٨

٩  
مدى تعاون معلمي ومعلمات الصفوف االعتیادیة مع معلمات 

صفوف التربیة الخاصة ؟
٤٨  ١,٤٦  ٩ %

١٠  
تعاون إدارة المدرسة معك في تذلیل الصعوبات التي تواجهك مدى

في عملك في مجال التربیة الخاصة ؟
٥٣  ١,٦٠  ٧ %

١١  
مدى تعاون أولیاء أمور تالمیذ التربیة الخاصة معك ومع إدارة 

المدرسة ؟
٤٧  ١,٤٣  ١٠ %

% ٦٤  ١,٩٣  ٣  ؟ةمدى دعم المدیریة العامة للتربیة لكادر صفوف التربیة الخاص  ١٢

١٣  
مدى اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة في توعیة المجتمع بأهمیة 

صفوف التربیة الخاصة ؟
٤٣  ١,٣٠  ١٢ %

١٤  

)األشراف التربوي(تشجیع من قبل االختصاصیین ال مدى

یدفعك للمزید من العطاء في عملك في مجال مماواإلداریین

التربیة الخاصة ؟

٧٠  ٢,١٠  ٢ %

١٥  
المدرسة في تعاملها لصالح التالمیذ االعتیادیین مدى تحیز إدارة 

ضد تالمیذ التربیة الخاصة ؟
٥٢  ١,٥٦  ٨ %
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:جمناقشة النتائ

یتبـین ان الفقـرة الثامنـة قـد حصـلت علـى الترتیـب  )١(من البیانات المعروضـة فـي جـدول 

ضــى وهــذا یعطــي مؤشــرا إیجابیــا عــن ر )%٧٦(بــوزن نســبي قــدره  )٢,٣(األول اذ بلغــت حــدتها 

معلمات صفوف التربیة الخاصة  بعملهن في هذا المجال وهذا متأت من شعورهن بان عملهـن ذا 

بالترتیـــب الثـــاني إذ بلغـــت  )١٤(طـــابع أنســـاني متمیـــز إضـــافة إلـــى كونـــه تربویـــا . وجـــاءت الفقـــرة 

والتي یظهر إن هنالك تشجیع ودعم من لدن المشـرفین )% ٧٠(وبوزن نسبي قدره  )٢,١(حدتها 

ممــا یــدفع المعلمــات إلــى المزیــد مــن التطــویر فــي مجــال )ســواء كــان مادیــا او معنویــا(اریــین واإلد

) علــى ١٢عملهــن ویزیــد فــي رغبــتهن بالعمــل فــي صــفوف التربیــة الخاصــة . كمــا حصــلت الفقــرة(

وهــذا یشـیر بوضــوح إلــى )% ٦٤(بــوزن نسـبي قــدره  )١,٩٣الترتیـب الثالــث  حیــث بلغـت حــدتها (

وهو ما تؤكد علیة كل التعلیمـات )مدینة الموصل(مة للتربیة في محافظة نینوى دعم المدیریة العا

التربویــة الن هــذه الفئــة مــن التالمیــذ بحاجــة إلــى رعایــة خاصــة تختلــف عــن التالمیــذ العــادیین ممــا 

یســـتوجب دعمـــا خاصـــا للكـــادر التعلیمـــي لهـــذه الفئـــة فـــي تحقیـــق المهمـــة المناطـــة بـــه . فـــي حـــین 

وهذا  )% ٦٠(أي بوزن نسبي قدره  )١,٨(لى الترتیب الرابع اذ بلغت حدتها ع )٥(حصلت الفقرة 

ـــة  ـــة صـــفوف التربیـــة الخاصـــة ناجحـــة بشـــكل عـــام فـــي تحقیـــق أهـــدافها العلمی یشـــیر إلـــى ان تجرب

فقــد جاءتــا فــي الترتیــب الخــامس فقــد حصــلتا علــى حــدة قــدرها  )٧،  ٦(ن اوالتربویــة . آمــا الفقرتــ

وهــــذه النتیجــــة تشــــیر إلــــى ان المنــــاهج والمقــــررات الدراســــیة )% ٥٨(ووزن نســــبي قــــدره  )١,٧٦(

لصــفوف التربیـــة الخاصـــة تعتبـــر مالئمـــة إلـــى حــد مـــا لقـــدرات تالمیـــذ هـــذه الصـــفوف وان الـــدورات 

التدریبیــة التــي تقــام لمعلمــات التربیــة الخاصــة تعطــي مــردودا إیجابیــا مقبــوال فــي تأهیــل المعلمــات 

علـــى الترتیـــب الســـادس حیـــث بلغـــت حـــدتها  )٣(ت الفقـــرة للعمـــل فـــي هـــذا المیـــدان . ولقـــد حصـــل

وهـذا یعنـي ان مـدة الدراسـة كافیـة لحـد مـا وبدرجـة مقبولـة فـي )% ٥٧(بوزن نسبي قدره  )١,٧٣(

. كمــا )ســنوات ٦(الوقــت الحاضــر ولكنهــا ال تلبــي الطمــوح ممــا یســتوجب زیــادة مــدة الدراســة إلــى 

ممــا )% ٥٣() ووزن نســبي  قــدره ١,٦حــدتها (الترتیــب الســابع وقــد بلغــت  )١٠(حصــلت الفقــرة 

یشیر إلى ان هناك نوع من تعاون إدارات بعض المدارس مـع معلمـات التربیـة الخاصـة فـي تـذلیل 

فقــد احتلــت الترتیــب الثــامن بحــدة  )١٥،  ١(الصــعوبات التــي تــواجههن فــي عملهــن . امــا الفقــرة 

هنالــــك تحیــــز فــــي تعامــــل إدارة ممــــا یشــــیر إلــــى ان)% ٥٢ووزن نســــبي  قــــدره ( )١,٥٦قــــدرها (

المدرسة لصالح التالمیذ العادیین ضد تالمیذ صفوف التربیة الخاصة والذي قد یكون سببه تفكیـر 

بعض اإلدارات بان أهمیـة التالمیـذ العـادیین هـي اكبـر مـن أهمیـة تالمیـذ التربیـة الخاصـة او انهـم 

ان اإلدارات التــي تتعامــل بهــذا یحملــون بعــض الصــفات العدوانیــة ویــرى الباحــث فــي هــذا المجــال 

و تربویـــا ، وان الغـــرف المخصصـــة األســـلوب مخطئـــة الن هـــذا الـــنهج والتفكیـــر مرفـــوض إنســـانیا
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كصـــفوف لتالمیـــذ التربیـــة الخاصـــة مالئمـــة إلـــى حـــد مـــا فـــي حـــین ان وضـــعهم یتطلـــب ان تكـــون 

هـذه الصـفوف . صفوفهم اكثر مالءمة لكي تزید من رغبتهم واندفاعهم علـى الـدوام والمواظبـة فـي

)% ٤٨(وبـوزن نسـبي قـدره  )١,٤٦(فقد حصلت على الترتیب التاسـع بحـدة قـدرها  )٩(اما الفقرة 

وهــذه النتیجــة تشــیر إلــى ان هنــاك تعــاون ضــعیف مــن قبــل معلمــي ومعلمــات الصــفوف االعتیادیــة 

لمـات مع معلمـات التربیـة الخاصـة والـذي یكـون سـببه نـوع مـن التعـالي الـذي یشـعر بـه معلمـو ومع

الصــفوف العادیــة تجــاه معلمــات التربیــة الخاصــة كــونهن یتعــاملن مــع أطفــال یتمتعــون بقــدرات هــي 

فقـــد احتلـــت الترتیـــب العاشـــر حیـــث  )١١(اقـــل مـــن قـــدرات التالمیـــذ العـــادیین . امـــا بالنســـبة للفقـــرة 

وهــذا یشــیر إلــى ان  تعــاون أولیــاء )% ٤٧ووزن نســبي قــدره ( )١,٤٣حصــلت علــى حــدة قــدرها (

ر تالمیــذ صــفوف التربیــة الخاصــة هــو دون المســتوى المطلــوب وقــد یرجــع الســبب فــي ضــعف أمــو 

التعـــاون إلـــى ضـــعف الـــوعي الـــذي یمتلكـــه بعـــض اآلبـــاء كـــونهم یعتقـــدون ان وجـــود طفـــل مشـــمول 

بصــفوف التربیــة الخاصــة ضــمن األســرة یشــكل نوعــا مــن العیــب او التقلیــل مــن شــان األســرة . لقــد 

تبیان الترتیــب الحــادي عشــر حیــث حصــلت هــذه الفقــرة علــى حــدة قــدرها مــن االســ )٢(احتلــت الفقــرة

أثــاث ، (وهــذه النتیجــة تشــیر بوضــوح إلــى ان وســائل الراحــة )% ٤٥بــوزن نســبي قــدره ( )١,٣٦(

غیـــر متـــوفرة بشـــكل جیـــد لهـــذه الصـــفوف . امـــا الترتیـــب الثـــاني عشـــر فقـــد احتلتـــه )تدفئـــة ، تبریـــد

وهــذا مــا یؤشــر )% ٤٣وبلــغ وزنهــا النســبي ( )١,٣( ) حیــث حصــلت علــى حــدة قــدرها١٣(ةالفقــر 

وجود خلل في اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة فـي التوعیـة بأهمیـة صـفوف التربیـة الخاصـة حیـث 

كان مـن األجـدر بهـذه الوسـائل ان تقـوم بحمـالت توعیـة واسـعة بحیـث تشـمل المجتمـع ككـل . امـا 

) بـوزن نسـبي ١,٢٦ث عشر حیث بلغت حدتها (فقد حصلت على الترتیب الثال )٤(بالنسبة للفقرة 

حیث حصلت هذه الفقرة رغم أهمیتها على أخر ترتیب وادنى حدة مما یؤشر وجود )% ٤٢قدره (

خلل في توفیر الوسائل التعلیمیة الخاصة بصـفوف التربیـة الخاصـة حیـث كـان یقتـرض تـوفر هـذه 

الماسة إلیها في تطویر وزیـادة قـدرات الوسائل والتقنیات التربویة المتخصصة نظرا لحاجة المعلمة

تالمیذ التربیة الخاصة علـى الفهـم واالسـتیعاب ، لـذا یـرى الباحـث ضـرورة تـوفیر هـذه المسـتلزمات 

قبل الوسائل الخاصة بالتالمیذ )في األهمیة(األساسیة من قبل السطلة التربویة واعطائها األولویة 

دلیـل علـى ان الحالـة التـي تعالجهـا )فمـا فـوق% ٦٠(العادیین .لقد اعتمد الباحث الـوزن النسـبي 

فانــه یشــیر إلــى حالــة مقبولــة نوعــا مــا نظــرا )% ٦٠ - % ٥٠(الفقــرة جیــدة ،امــا الــوزن النســبي 

لكون التجربة زالت حدیثة قیاسا بالتجارب للبلدان التي سبقتنا في هذا 

المجال . 
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االستنتاجات والتوصیات والمقترحات

-زمن خالل نتائج البحث على االستنتاجات اآلتیة :لقد حصل الباحث 

التربویة والتقنیات الباحث إلى ان الوسائل التعلیمیةبعد تحلیل نتائج البحث إحصائیا توصل .١

تفي الالزمة لتالمیذ صفوف التربیة الخاصة قلیلة وتكاد تكون معدومة أي إنها ال 

بالغرض . 

الخاصة غیر مالئمة لتالمیذ صفوف التربیة )ید واألثاثالتدفئة والتبر (ان وسائل الراحة .٢

.

ان وسائل اإلعالم المختلفة لم تعر اهتماما للتوعیة بأهمیة صفوف التربیة الخاصة . .٣

ٕادارة میذ التربیة الخاصة مع معلمات و كما اظهرت النتائج قلة تعاون أولیاء أمور تال.٤

المدرسة . 

لمي ومعلمات الصفوف االعتیادیة مع معلمات صفوف باإلضافة إلى ضعف تعاون مع.٥

التربیة الخاصة . 

وفي ضوء نتائج البحث یوصي الباحث باآلتي : 

ضــــرورة العمــــل علــــى تــــوفیر الوســــائل التعلیمیــــة والتقنیــــات التربویــــة الالزمــــة لصــــفوف التربیــــة .١

الخاصة . 

لصـفوف التربیـة الخاصـة )لتبریـداألثـاث ، التدفئـة ،ا(ضرورة العمل على توفیر وسـائل الراحـة .٢

لما لها من اثر إیجابي في نفسیة التلمیذ وزیادة الرغبة في المواظبة على الدوام . 

زیادة اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة في توعیة المجتمع بأهمیة صفوف التربیة الخاصة . .٣

هــذه الصــفوف بیــة الخاصــة بمعلمــات ضــرورة توثیــق عالقــة أولیــاء أمــور تالمیــذ صــفوف التر .٤

ٕادارة المدرسة مما یزید من درجة التعاون . و 

ضرورة رفع درجة تعاون معلمي ومعلمات الصفوف االعتیادیة مع معلمات التربیة الخاصة . .٥

العمـــل علـــى زیـــادة تعـــاون إدارات بعـــض المـــدارس مـــع معلمـــات التربیـــة الخاصـــة فـــي تـــذلیل .٦

ا المجال . الصعوبات التي تواجه المعلمات أثناء عملهن في هذ

زیــادة أعــداد الطلبــة المقبــولین فــي قســم التربیــة الخاصــة فــي كلیــة التربیــة األساســیة مــن خــالل .٧

توعیة الطلبة بأهمیة هذا القسم ومزایاه . 
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البحث :مصادر 
.)انترنیت(: صعوبات التعلم  )٢٠٠٤(ابو دیة ، حسن عبدالسالم .١

ات االبداعیـــة ، قـــكـــون وســـیلة لتفجیـــر الطا. التربیـــة كیـــف ت )١٩٩٢(ابـــو معـــال ، عبـــدالفتاح .٢

.  ١١٥ثقافة الطفل العربي ، تونس ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، ص 

: االحتیاجـات التدریبیـة واولویاتهـا لـدى  )١٩٩٢(احمد ، شكري سید و ضحى علي السویدي .٣

لتربویـة ، السـنة االولـى معلمي ومعلمات التربیة الخاصـة بدولـة قطـال ، مجلـة مركـز البحـوث ا

العدد االول . –

المــدخل الــى تعلــیم ذوي الصــعوبات التعلیمیــة والموهــوبین ، مكتبــة  )١٩٩٣(اخضــر ، فوزیــة .٤

التوبة ، الریاض . 

 ٥٩السنة الثانیة عشـر ، ص  – ١٩٨٥نیسان  – ٢ك – ٣٤العدد  )١٩٨٥(التربیة الجدیدة .٥

-٦٣  .

.  ١٢٨ – ١٢٦السنة الثامنة ، ص  – ٢٢العدد  – )١٩٨١(التربیة الجدیدة .٦

: اللجنة الوطنیة العراقیة للتربیة الخاصة ،  )١٩٩١(الجمعیة العراقیة للعلوم التربویة والنفسیة .٧

المؤتمر الفكري االول للتربیة الخاصة في العراق ، بغداد .

مفهــوم بــطء الــتعلم وفــق منظــور التجربــة العراقیــة لصــفوف )٢٠٠٠(حســاني ، عاصــمة مجیــد .٨

التربیة الخاصة ، 

منــاهج واســالیب للتــدریب فــي التربیــة الخاصــة ،  )١٩٩٤(الخصــیب ، جمــال ومنــى الحدیــدي .٩

الریاض . –دار علم الكتب 

: سیكولوجیة االطفال ذوي الصعوبات التعلیمیـة بطیئـي الـتعلم  )٢٠٠٢(راشد ، عدنان غایب .١٠

، دار الوائل ، عمان ، االردن . ١، ط 

ســـــیكولوجیة االطفـــــال غیـــــر العـــــادیین ، دار الصـــــفاء  )١٩٨٩(اخـــــرون الروســـــان ، فـــــاروق و .١١

للطباعة والنشر ، عمان ، االردن . 

رعایة ذوي االحتیاجات الخاصـة ، دار الصـفاء للطباعـة  )١٩٩٤(الروسان ، فاروق واخرون .١٢

والنشر ، عمان ، االردن . 

 ٥٤تربیـة الجدیـدة العـدد : تربیة ذوي االحتیاجات الخاصـة ، مجلـة ال )١٩٩٤(زكریا ، زهیر .١٣

.

دار الفكـر للنشـر  ١تعلـیم الطفـل بطـىء الـتعلم ، ط  )١٩٩١(الزیادي ، احمد محمـد واخـرون .١٤

والنوزیع ، عمان االردن . 

مصر . –تعلیم االطفال المتخلفین عقلیا ، دار المعارف  )١٩٩٠(الزیود ، نادر فهمي .١٥
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مج ارشــادي فــي تنمیــة التوافــق النفســي ) : اثــر برنــا١٩٩٩(السفاســفة ، محمــد ابــراهیم محمــد .١٦

واالجتماعي لدى التالمیذ بطیئي التعلم في غـرف المصـادر فـي المـدارس االساسـیة الحكومیـة 

كلیة التربیة ، جامعة بغداد .)اطروحة دكتوراة غیر منشورة(في االردن ، 

ســـة درا مشـــكالت التكیـــف الســـلوكي لالطفـــال بطیئـــي الـــتعلم ، )١٩٨٧(ســـمین ، زیـــد بهلـــول .١٧

بغداد . –كلیة التربیة )غیر منشورة(مقارنة ، رسالو ماجستیر 

، ط علم عنـد االطفـال التقصـي والتشـخیص: بطء الت )١٩٩٠(، مروان محمد وجدي الشربتي.١٨

، دار الكتب ، بغداد .  ١

،  ١: معالم في سیكولوجیة الطفولـة والفتـوة والشـباب ، ط )١٩٨٨(العظماوي ، ابراهیو كاظم .١٩

ون الثقافیة العامة ، بغداد . دار الشؤ 

: الضغوط النفسیة التي یتعرض لها التالمیـذ بطیئـي الـتعلم  )١٩٩٩(العلواني ، حسین ربیع .٢٠

كلیة التربیة جامعة بغداد . )غیر منشورة(ومقترحات للحد منها ، رسالة ماجستیر 

لمنظمة العربیة قراءات في التربیة الخاصة وتاهیل المعوق ، ا )١٩٨٢(المرزوقي ، ناصیف .٢١

للتربیة و الثقافة والعلوم ، تونس . 

 ٢٠المدیریة العامـة للتعلـیم االبتـدائي ، مدیریـة التربیـة الخاصـة، فـي  – )٢٠٠٠(ربیة التزارة و .٢٢
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  )١(ملحق ال

مالئمة إلى مالئمة  الفقرة  ت

حد ما

غیر 

مالئمة

مدى مالءمة الغرفة الن تكون صفا لتالمیذ التربیة الخاصة ؟   ١

أثاث ، تدفئة ، (مدى كفایة وسائل الراحة المتوفرة في الصف   ٢

في صفوف التربیة الخاصة ؟ )تبرید

سنوات في صفوف التربیة الخاصة ؟ ٤مدى كفایة مدة الدراسة   ٣

مدى توفر الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة في مجال التربیة   ٤

الخاصة ؟ 

مدى نجاح تجربة صفوف التربیة الخاصة في المدارس االبتدائیة   ٥

في مدینة الموصل في تلبیة احتیاجات التالمیذ المشمولین بها ؟ 

مدى مالءمة المناهج والمقررات الدراسیة لقدرات تالمیذ صفوف   ٦

التربیة الخاصة ؟

مدى كافیة الدورات التدریبیة لمعلمات التربیة الخاصة بتاهیلهن   ٧

للعمل في هذه الصفوف ؟ 

بعملك في مجال التربیة الخاصة ؟ اكراضمدى   ٨

كدى كافبة فترة الدوام الیومیة ؟  ٩

مدى تعاون معلمي ومعلمات الصفوف االعتیادیة مع معلمات ١٠

صفوف التربیة الخاصة ؟ 

مدى انسجامك مع تالمیذ الصف الذي تدریسنه ؟  ١١

مدى تعاون إدارة المدرسة معك في تذلیل الصعوبات التي تواجهك ١٢

في عملك في مجال التربیة الخاصة ؟ 

ء أمور تالمیذ التربیة الخاصة معك ومع إدارة مدى تعاون أولیا١٣

المدرسة ؟ 

        ؟ ربیة لكادر صفوف التربیة الخاصةمدى دعم المدیریة العامة للت١٤

مدى تحقیق مجالس اآلباء والمعلمین ألهدافها في تذلیل ١٥

الصعوبات ؟ 

مدى اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة في توعیة المجتمع بأهمیة ١٦

صفوف التربیة الخاصة ؟ 

)األشراف التربوي(تشجیع من قبل االختصاصیین ال مدى١٧

یدفعك للمزید من العطاء في عملك في مجال مماواإلداریین

التربیة الخاصة ؟

مدى تحیز إدارة المدرسة في تعاملها لصالح التالمیذ االعتیادیین ١٨

ضد تالمیذ التربیة الخاصة ؟
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  )٢(ملحق ال

مالئمة  الفقرة  ت
مالئمة إلى 

حد ما

غیر 

مالئمة

مدى مالءمة الغرفة الن تكون صفا لتالمیذ التربیة الخاصة ؟   ١

أثاث ، تدفئة ، (مدى كفایة وسائل الراحة المتوفرة في الصف   ٢

في صفوف التربیة الخاصة ؟ )تبرید

ة الخاصة في صفوف التربی)سنوات ٤(مدى كفایة مدة الدراسة   ٣

  ؟

مدى توفر الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة في مجال التربیة   ٤

الخاصة ؟ 

مدى نجاح تجربة صفوف التربیة الخاصة في مهمتها في   ٥

المدارس االبتدائیة في مدینة الموصل ؟  

مدى مالءمة المناهج والمقررات الدراسیة لقدرات تالمیذ صفوف   ٦

اصة ؟التربیة الخ

مدى كافیة الدورات التدریبیة لمعلمات التربیة الخاصة بتاهیلهن   ٧

للعمل في هذه الصفوف ؟ 

بعملك في مجال التربیة الخاصة ؟  اكراضمدى   ٨

مدى تعاون معلمي ومعلمات الصفوف االعتیادیة مع معلمات   ٩

صفوف التربیة الخاصة ؟ 

معك في تذلیل الصعوبات التي مدى تعاون إدارة المدرسة  ١٠

تواجهك في عملك في مجال التربیة الخاصة ؟ 

مدى تعاون أولیاء أمور تالمیذ التربیة الخاصة معك ومع إدارة   ١١

المدرسة ؟ 

مدى دعم المدیریة العامة للتربیة لكادر صفوف التربیة الخاصة   ١٢

  ؟ 

توعیة المجتمع بأهمیة مدى اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة في  ١٣

صفوف التربیة الخاصة ؟ 

)األشراف التربوي(تشجیع من قبل االختصاصیین ال مدى  ١٤

یدفعك للمزید من العطاء في عملك في مجال مماواإلداریین

التربیة الخاصة ؟ 

مدى تحیز إدارة المدرسة في تعاملها لصالح التالمیذ االعتیادیین   ١٥

یة الخاصة ؟ ضد تالمیذ الترب
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    )٣(ملحق ال

بسم اهللا الرحمن الرحیم

األستاذ الفاضل 

یقوم الباحث بإجراء دراسة للتعرف على الواقع الفعلي لصفوف التربیة الخاصة في مدینة 

الموصل من وجهة نظر معلمات التربیة الخاصة ، وقد تجمعت لدى الباحث الفقرات الواردة في 

ل استبیان استطالعي وكما وصفتها معلمات التربیة الخاصة أنفسهن وبعد القائمة المرفقة من خال

تعدیل صیاغتها من قبل الباحث نرجو إبداء رأیكم وبما تمتلكون من الخبرة والدرایة في هذا 

وتعدیل ما ترونه مناسبا . ()المجال وذلك باإلشارة على الفقرات الصالحة بعالمة 

شاكرین لكم تعاونكم

حثالبا
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  )٤(ملحق ال

بسم اهللا الرحمن الرحیم

استبیان استطالعيم / 

أختي العزیزة معلمة التربیة الخاصة المحترمة 

الواقع الحالي لصفوف التربیة الخاصة في (یروم الباحث إجراء بحث للتعرف على 

تك لذا نرجو تعاونك من خالل إجاب)مدارس مدینة الموصل من منظور معلمات التربیة الخاصة

-وفقا للمحاور اآلتیة :

بنایة الصفوف الدراسي . .١

الوسائل التعلیمیة والتقنیات التربویة . .٢

التسهیالت اإلداریة / إدارة المدرسة / المدیریة العامة للتربیة . .٣

.)سنوات ٤(مدة الدراسة في هذه الصفوف .٤

عالقة المدرسة بأولیاء أمور تالمیذ التربیة الخاصة . .٥

اف التربوي . دور اإلشر .٦

دور وسائل اإلعالم المختلفة في التوعیة بأهمیة صفوف التربیة الخاصة . .٧

مع فائق التقدیر واالحترام 

الباحث
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    )٥(ملحق ال

بسم اهللا الرحمن الرحیم

استبیان نهائيم / 

…األخت الفاضلة معلمة التربیة الخاصة المحترمة 

قــع الحــالي لصــفوف التربیــة الخاصــة فــي مدینــة الموصــل مــن الوا(یقــوم الباحــث بدراســة  

علـــى أحـــد الخیـــارات )صـــح(ویرجـــو منـــك اإلجابـــة بإشـــارة )وجهـــة نظـــر معلمـــات التربیـــة الخاصـــة

الثالثــة والتــي تمثــل فــي نظــرك الواقــع الفعلــي لهــذه الصــفوف متــوخین الدقــة والواقعیــة . متمنــین لــك 

.التوفیق والنجاح 

التي تدلین بها إلغراض البحث العلمي . مالحظة : المعلومات 


