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هددد الدرا ةرإدددتدصادددجد الدددبدتةادددتدرالددد الطلدراذدددبدحاراججدددطدراة ندددتد   در  ذ طادددطلدرا ط دددتد ذ  دددتد
دتم جمدمعدراة نتدرا طتح ندابداطم تدران اطءدراذةن ا ت.

(دططانطًد ططاندًتدمدند  ادر  ذ طادطلدرا ط دتد راجد ماا ندمدعد84  ثد كا لدع نتدرا ةرإتدمند)دددددد
دبدرا طم تد راذبد شكلدم ذجعدرا ةرإت.راة نتدرا طتح ندا

 اإلاطلددتدعدددند إدددا تدرا ةرإدددتدادددنهدصعددد رتدرإدددذنط صدوط دددتد  ال حددد دهددد  درالددد الطلد دددجند   دددتدددددددد
م ددط لد ذج ددلداددبدرا ط ددمدر اددطتحجبلدرا ط ددمدراجددطتالد را ط ددمدرانرىددبدر اذجددطعبلد اددنهدرإددذ نر د

دم طم لدرال قد را نطلداج  در ترةد.
دةرإتدصاجدرانذطئجدرآل  ت:  ا  لدرا 

اط ددلدل ةاددتدددد-ر اطتحج ددتد راجطتحددتد رانرىدد تدر اذجطع ددت-مددندرالدد الطلدلج جاعجددطد%د48 ندد-1د
ان ددنةد مذاإددةتلدلال ددثدحجكددند  ددرجطد  ن ددنرًدلب جددطدمشددك تدان ددنةدلالطاددتدصاددجد الدد اد   ددعدإدد مد  ااحددطلد

دذط ت.ا ذل اداجطلد   ا لده  درال الطلد جندراظن فد رإلمكط طلدراج
(ددادبدتةادتدرالد الطلد50,5=ددαع مد ااتدان قد رلدت اتدص لطئ تدعن دمىدذاهدرا  ادتدد)دد-8د

  دددألهد ادمدددندمذ) دددنرلد)را دددن د  دراجىدددذاهدراذ   جدددبد  دراذ لدددى(دع دددجدر ترةدداكدددلد ع دددجداج دددعدد
راج ددط دد(داددب50,5=ددα اادد داددن قد رلدت اددتدص لددطئ تدعندد دمىددذاهدرا  اددتد)دد-دراج ددط لدرا   ددت.

ر اددطتحجبد راج ددط درانرىددبدر اذجددطعبداددبدتةاددتدرالدد الطلد  ددألهدانددا درإلعطاددتدلدد ند اددنرتدع نددتدرإلعطاددتد
د3راىج  تد الدمندرإلعطاتدرانلنحتد راالنا تد الطاحدع نتدرإلعطاتدراىج  تلد

لد ند  ااتدان قد رلدت اتدص لطئ تدابدراج دط دراجدطتادادبدتةادتدرالد الطلد  دألهداندا درإلعطادتدد-3
رانلنحتد الدمند انرتدرإلعطاتدراىدج  تد راالنا دتد الدطاحدرإلعطادتدرانلدنحت.د مدطدلطانىدنتد انرتدرإلعطاتد

صاددجدر ترةداكددلداادد داط ددلدرارددن قددتراددتدص لددطئ طددلدد ندرإلعطاددتدراىددج  تد رانلددنحتد الددطاحد اددنرتد
درإلعطاتدراىج  ت.د

د ط تلد  الطل.راك جطلدراجرذط  ت:دمشك لدمطتحتلد  ادر  ذ طاطلدرا
د
 .األردن،أستاذ مساعد، الرتبيةكلية *
 حماضر متفرغ, األردن.،  الرتبيةكلية **
 ، األردن.الرتبيةكلية ***
دراجا مت:دد-1د
شهد ميدان الرتبية اخلاصة تغريات سريعة يف العقدين األخريين من القرن املاضي، وتطورت هذه     

لعقد األول من القرن احلايل "الواحد والعشرين"  يف تربية ورعاية اخلدمات والربامج بشكل كبري منذ بداية ا
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ذوي االحتياجات اخلاصة, حيث يالحظ املتتبع مليدان الرتبية اخلاصة منواً متزايداً وتطوراً واضحاً يف العديد 
 من اجملاالت ذات العالقة هبذه الفئة من األفراد.

ت اخلاصةةة بةةرهت اهتمامةةات الةةدول والبةةاح   واملةةرب  ونتيجةةة لزيةةادد أعةةداد الطلبةةة ذوي االحتياجةةا    
ومؤسسةةةات اجملتمةةةع املةةةدخل لتقةةةد  اخلةةةدمات ميةةةذه الفئةةةة، حيةةةث هتكةةةن تطةةةوير قةةةدرا م و مكانةةةا م ليكونةةةوا 

 .(Kauffman ,2005 أعضاء فاعل  ومنتج  يف اجملتمع.)
ت مظلة التعليم العام، ودجمهم وقد أصبح من الضرورد وضع فئات األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة حت    

يف املدارس واملؤسةسات التعليمية اجلامعية لتلبية حاجا م ومتكينهم من التعليم والتدريب ضمن قدرا م 
و مكانا م، وذلك لعدم قدرد املراكز اخلاصة واحلكومية على استيعاب هذه األعداد وتقد  اخلدمات 

الواضح يف جوانب خدمات الرتبية اخلاصة املختلفة، واملتعلقة  املناسبة ميم، وهذا األمر ساهم يف التطور
بظهور تعريفات واضحة وحمددد  لفئات الرتبية اخلاصة, وتطوير أدوات القياس والتشخيص, وتوفري برامج 

, وظهور جمموعة من القوان  والتشريعات اليت تنص على احلفاظ على حقوق هذه الفئة من ةتربوية وتعليمي
تقد  برامج الوقاية الطبية أو برامج التدخل املبكر. وتضافرت جهود اجلهات العلمية والطبية األفراد, و 

 & Mercerواالجتماعية سواًء أكانت حكومية أو خاصة للوصول باخلدمات  ىل هذه املرحلة.) 
Mercer, 2008). 

ت بداية ( تاريخ  نشاء أول مدرسة للمكفوف  يف القدس، كان9191ويف األردن ومنذ عام )
االهتمام باملعوق  وتقد  اخلدمات ميم،  ال أن االهتمام األك ر تنظيما حديث نسبياً،  ذ شاع االهتمام 
باألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة، وتطورت اخلدمات الرتبوية والعالجية تطورًا واضحًا نتيجة هيادد أعداد 

الرتبوية. ولقد جاء االهتمام هبذا اجملال حصيلة األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة، وحتس  نوعية اخلدمات 
مسامهات كل من القطاع التطوعي اخلاص واحلكومي، وكان أول جهد وطين على مستوى األردن للتعرف 
على حجم ظاهرد ذوي االحتياجات اخلاصة هو ما قام به صندوق امللكة علياء للعمل االجتماعي عام 

اد ذوي االحتياجات اخلاصة, حيث تب  أن أعداد املعاق  يف ( , ومت ل ذلك مبسٍح لتحديد أعد9191)
  .(9118( معوقاً.)عبداهلل، 98881األردن يبلغ )

ومع تظافر اجلهود و حداث نقله نوعية يف مستوى اخلدمات اليت تقدم لذوي االحتياجات   
اإلشكاليات املتعلقة يف من  داخلاصة من أجل حتس  قدرا م التعلمية والتدريبية، أدى ذلك  ىل ظهور لعدي

جوانب اخلدمات املقدمة ميم, ويعود سبب ظهور تلك اإلشكاليات  ىل تعدد اجلهات العلمية والطبية 
واالجتماعية اليت سامهت يف تطور ميدان الرتبية اخلاصة, وتعدد وجهات النظر حيال تلك التطورات ب  
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يد أو تعارض نتائجها وطبيعة اخلدمات والربامج مؤيد ومعارض ميا بناًء على الدراسات واألحباث اليت تؤ 
 .(Banton, 1993املقدمة.)

ومن هذه القضايا واإلشكاليات، الدمج بأنواعه املختلفة سواًء األكادهتي أو االجتماعي أو   
املهين، وتسمية األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة وتصنيفهم حتت أي الفئات ينتمون ودرجة وطبيعة 

كالت اليت يواجهوهنا، واالجتاهات حنو هذه الفئة من األفراد واليت تبىن عليها طبيعة الصعوبات واملش
، وقضية احلقوق والتشريعات اليت سامهت يف توضيح وبيان حقوقهم يف اخلدمات اليت هتكن أن تقدم ميم

قياس احلصول على اخلدمات واملشاركة يف مجيع أنواع األنشطة شأهنم شأن األفراد العادي ، وقضية 
اخلاصة، ومدى توفر أدوات القياس اليت متتاه بالصدق وال بات،  االحتياجاتوتشخيص األفراد ذوي 

ومشكالت يف جمال  دارد وتنظيم برامج الرتبية اخلاصة، وقضايا سلوكيَه وانفعاليه واجتماعيه تواجهها هذه 
 .(9118الفئة من األفراد. ) الروسان، 

ت وما رافقها من مشكالت وقضايا كان ال بدَّ من  ضرورد ونتيجة للتطور يف طبيعة اخلدما
 حداث تغيري حنو األفضل ودمج الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف املرحلة ما قبل اجلامعية بعيداً عن 
عزميم عن األفراد اآلخرين وحتويلهم  ىل طاقات فاعلة منتجة يف جمتمعهم ضمن خطة تنموية شاملة, مما 

ان من أسلوب احلياد العادية ضمن تطبيق مبدأ الدمج ويف ظروف البيئة العادية سواًء يف يّقرهبم قدر اإلمك
صفوف خاصة ملحقة باملدارس العادية أو  دماجهم بشكل كامل يف صفوف العادي . )احلناوي، 

 .(8009؛ القحطاخل،8009
القضايا  ثارد  ومبا أن الدمج األكادهتي واالجتماعي لذوي االحتياجات اخلاصة يعترب من أك ر

للجدل يف أوساط الرتبية اخلاصة نظراً لتباين اآلراء ب  مؤيد و معارض لربامج الدمج األكادهتي وخاصة يف 
السنوات العشرين األخريد, ظهرت هذه القضية بشكل واضح نتيجة لإلنتقادات اليت وجهت  ىل برامج 

ة عموماً, حيث أن اإلنتقادات واليت خالصتها عزل الرتبية اخلاصة الداخلية والنهارية ومراكز الرتبية اخلاص
ذوي االحتياجات اخلاصة عن العادي  أدت  ىل ظهور أشكاٍل متعددد من الدمج األكادهتي متم لًة يف 
الصفوف اخلاصة امللحقة باملدرسة العادية, وغرف املصادر، واملعلم املتنقل، وظهور ما يسمى بالبدائل 

ييداً، وفيما بعد أخذ الدمج شكاًل آخر عرف باسم الدمج االجتماعي. الرتبوية والبيئة األقل تق
 .(9118)الروسان،

 ن دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف مرحلة ما قبل اجلامعة من أهم القضايا املعاصرد يف جمال 
لفئة الرتبية اخلاصة ورعاية األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة, حيث أشارت الدراسات  ىل أنَّ تعليم هذه ا



 أ. عبيدات –د. المكاحلة  –....................... د. غنيم درجة الصعوبات التي تواجه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
 
 

 041 

الربامج الدراسية العادية يؤدي  ىل الوصول هبم  ىل مستوى أفضل من حيث التحصيل العلمي  نضم
والنمو االجتماعي, واالنفعايل, والتكيفي, والشخصي. أما بالنسبة للطلبة ذوي اإلعاقات الشديدد 

اصة، وذلك لطبيعة والشديدد جدًا واملتعددد فإنَّ أفضل البدائل الرتبوية ميم هي مراكز الرتبية اخل
احتياجا م. وبالنسبة  ىل األفراد ذوي اإلعاقات احلسية )مسعية وبصرية(، وذوي اإلعاقات احلركية تب  أهنم 
يستفيدون بشكل أكرب من برنامج الدمج يف حالة توفر متطلبات بيئية تعليمية وبرامج دراسية تتناسب مع 

 .(9118طبيعة اإلعاقة ودرجتها. )اخلطيب, 
نَّ دمج األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة مع األفراد العادي  يف مرحلة ما قبل اجلامعة كما أ

يساهم يف التقليل من حدد  اآلثار السلبية املرتتبة على عملية التصنيف, واليت ينتج عنها حتويل هؤالء 
ر السلبية املرتتبة على وجود األطفال  ىل املراكز اخلاصة, مما يزيد يف عزميم عن اجملتمع ويؤثر يف طبيعة املشاع

طفل معاق يف مركز خاص سواًء للطفل أو ألسرته, ووجوده يف مدرسة خيفف من هذه املشاعر و يقلل من 
 .(9118االجتاهات السلبية حنو هذه الفئة. )عبداهلل، 

وقد سامهت عملية دمج الطالب يف صدور العديد من القوان  والتشريعات يف خمتلف أحناء 
ليت تطالب بتوفري احلياد الكرهتة ميم, باإلضافة  ىل االهتمام باجلوانب الرتبوية وعدم الرتكيز على العامل ا

اجلوانب العالجية فقط، وتطلب ذلك وضع اخلطط والربامج اليت يقوم عليها متخصصون وباح ون 
اخلدمات والفرص معتمدون وتطبيق آخر ما توصلت  ليه التكنولوجيا يف جمال الرتبية من أجل توفري أفضل 

الرتبوية عن طريق دجمهم مع غريهم من األطفال, والذي يكون له األثر األكرب يف النمو األكادهتي 
واالنفعايل واالجتماعي، من خالل ما تؤديه طبيعة املتطلبات الدراسية واالجتماعية يف حال جناح الطفل 

هبم, وتنمية دافعيتهم وتوقعا م عن أنفسهم من هيادد ثقتهم بأنفسهم، وثقة اآلخرين  ااملعاق يف مواجهته
 .(Banton,1993)وتوقعات اآلخرين منهم.

نتيجة ميذه التطورات أصبح من الضرورد دمج األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة يف مرحلة التعليم 
على اجلامعي وتقد  اخلدمات املناسبة اليت تتوافق مع طبيعة التشريعات والقوان ، واليت تؤكد حصوميم 

أفضل اخلدمات وتطوير قدرا م و مكانا م، وكان ال بد من ظهور جمموعة من املشكالت والصعوبات اليت 
تواجه هذه الفئة من الطلبة يف مرحلة التعليم اجلامعي نتيجة دجمهم. وجاءت هذه الدراسة لتحديد 

 االحتياجات اخلاصة يف اجلامعة.الصعوبات اليت يواجهها الطلبة ذوي 
دتدرا ةرإت:مشك د-8
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من خالل عمل الباح   بالتدريس اجلامعي فقد وجدوا العديد من الصعوبات اليت تواجه الطلبة  
ذوي االحتياجات اخلاصة يف كلية األمريد رمحة اجلامعية، من خالل مراجعة العديد من الطلبة ذوي 

 ملادي واملعنوي.االحتياجات اخلاصة للهيئة التدريسية واإلدارية من أجل احلصول على الدعم ا
اخلاصة يف اجلامعة ظهرت جمموعة من الصعوبات ال بدَّ  االحتياجاتونتيجة لدمج الطلبة ذوي 

من  جياد حلول ميا من أجل توفري بيئة مناسبة تساعد الطلبة على حتقيق ذا م ومنوهم النفسي واالجتماعي 
ة من الصعوبات  اليت هتكن أن تؤثر بطريقة سليمة، و ن عملية الدمج دون ختطيط مسبق تؤدي  ىل جمموع

اخلاصة  وفشلهم يف اجلامعة، كان ذلك دافعًا لدى  االحتياجاتبطريقة سلبية على أداء الطلبة ذوي 
اخلاصة  االحتياجاتالباح   للقيام بدراسة الصعوبات املادية واألكادهتية والنفسية اإلجتماعية للطلبة ذوي 

 طبيقية. نتيجة دجمهم يف جامعة البلقاء الت
   إا تدرا ةرإتد:د-3

  جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية: 
اخلاصة يف جامعة  االحتياجات واليت يواجهها الطلبة ذو  درجة الصعوبات : ما راىؤر در   د-1د-3

 ؟البلقاء التطبيقية
 يواجهها الطلبة هل يوجد فروق ذات داللة  حصائية يف درجة الصعوبات اليت راىؤر درا ط ب:د-8د-3

 اخلاصة تعزى للجنس؟ االحتياجاتذوو 
: هل يوجد فروق ذات داللة  حصائية يف درجة الصعوبات اليت يواجهها الطلبة  راىؤر درا طاثد-3-3

 اخلاصة تعزى للمستوى التعليمي؟ االحتياجاتذوو 
يت يواجهها الطلبة : هل يوجد فروق ذات داللة  حصائية يف درجة الصعوبات ال راىؤر درانرلعد-3-8

 ذوو االحتياجات اخلاصة تعزى لنوع التخصص؟
درا طم د-د3-0 : هل يوجد فروق ذات داللة  حصائية يف درجة الصعوبات اليت يواجهها راىؤر 

 اخلاصة تعزى لنوع اإلعاقة؟ االحتياجاتالطلبة ذوو 
 
 
د ه رفدرا ةرإت:د-8

 هدفت الدراسة  ىل حتقيق األهداف التالية:
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اخلاصة يف جامعة البلقاء التطبيقية  االحتياجاتيد درجة الصعوبات اليت تواجه الطلبة ذوي حتد -4-9
 من جوانب أكادهتية، ومادية، ونفسية اجتماعية. 

بيان أك ر فئات اإلعاقة تأثرًا بطبيعة الصعوبات اليت يواجهوهنا يف اجلامعة من وجهة نظر الطلبة -4-8
 أنفسهم.

د هج تدرا ةرإت:دد-0
أمهية الدراسة من طبيعة موضوعها يف أهنا حتاول حتديد الصعوبات اليت تواجه الطلبة ذوي تظهر 

االحتياجات اخلاصة يف اجلامعة على اجملاالت األكادهتية والرتبوية واملادية والنفسية اإلجتماعية من وجهة 
أهنا  حتاول  لقاء  نظر الطلبة أنفسهم، وحتديد األسباب اليت تقف وراء هذه الصعوبات، باإلضافة  ىل

 الضوء على الصعوبات واملسامهة يف احلد منها.  
وهتكن االستفادد من هذه الدراسة يف  عداد الربامج اإلرشادية اليت تساعد الطلبة على مواجهة 
هذه الصعوبات واختاذ اإلجراءات الالهمة اليت تساعد يف التخلص منها، مما يساعد الطلبة ذوي 

 االحتياجاتلى النمو  ىل أقصى درجة تسمح به قدرا م، وهيادد ثقة الطلبة ذوي اخلاصة ع االحتياجات
وتساعد هذه الدراسة على اختاذ مجيع اإلجراءات الالهمة إلجناح , بقدرا م، وتكوين اجتاهات  جيابية حنوهم

 . عملية الدمج يف اجلامعات مستقبالً 
الدراسات اليت حب ت مشكالت الدمج  وكذلك تكمن أمهية البحث بأن جماله حديث نسبياً لقلة

 يف التعليم العايل للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.
د:را ةرإطلدراىطلاتد-6

يعترب موضوع مشكالت الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف مرحلة التعليم اجلامعي من املواضيع 
ت اخلاصة باهتمام  اليت مل تتوفر فيها دراسات عديدد، حيث حظيت مشكالت الطلبة ذوي االحتياجا

 كبري يف الدول األجنبية ولكنه مل حيظ بنفس االهتمام يف الدول العربية.
 & Kirchnerومن الدراسات اليت حب ت يف املوضوع دراسة قام هبا كريشنر وسيمون ) 

Semon 1984 يف الواليات املتحدد هدفت  ىل التعرف على أمهية تعليم الطلبة املكفوف  يف اجلامعة )
خدام األساليب والتقنات احلدي ة، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة أنَّ أهمَّ املشكالت اليت يعاخل باست

منها الطلبة املكفوفون يف اجلامعة طرق تعليمهم غري املناسبة، وصعوبة اكتساب املعرفة املتم لة بصعوبة 
ود اإلرشاد والتوجيه املناسب، احلصول على املعلومات، قلَّة توفر األجهزد واملعدات يف اجلامعة، عدم وج

توفري احلواسيب والتقنيات احلدي ة اليت تسهل على املكفوف  احلصول على  دوقد أكدا على ضرور 
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املعلومات، م ل احلواسيب املزودد باألدوات اخلاصة باملكفوف , وآالت الطباعة بطريقة بريل وأجهزد 
 ات لدى املكفوف .التسجيل, واليت تساعد على جتاوه الك ري من الصعوب

( هدفت هذه الدراسة  ىل التعرف على مشكالت Haugann, 1987دراسة قام هبا هوجان )  
الطلبة املكفوف  يف مؤسسات التعليم العايل يف النرويج، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة املكفوف  

شاد املهين، وعدم توفر كتب يواجهون مشكالت خمتلفة يف اجلامعات من أمهها، عدم توفر خدمات اإلر 
بريل، وعدم توفر الكتب الناطقة، وعدم توفر القارئ  املبصرين، باإلضافة  ىل االنتقال من مرحلة التعليم 
ال انوي  ىل مرحلة التعليم اجلامعي دون  عداد و رشاد مسبق، وصعوبة التكيف مع متطلبات احلياد 

الطلبة، ومشكالت مرتبطة بالتنقل داخل اجلامعة،  اجلامعية، وقلة خربد ومعرفة املدرس  حباجات
 وصعوبات يف آليات  جراء االمتحانات.

ومن الدراسات اليت حب ت مشكالت الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة على الصعيد العريب 
( هدفت  ىل التعرف على مشكالت الطلبة ذوي االحتياجات 9110الدراسة اليت قام هبا مساعدد )

معات األردنية، وعالقة هذه املشكالت باجلنس، واملستوى الدراسي، ونوع اإلعاقة، ومكان اخلاصة يف اجلا
طالبًا وطالبًة من ذوي االحتياجات اخلاصة من  (55)السكن، ونوع الكلية، تكونت عيَّنة الدراسة من 

ة ذوو خمتلف اجلامعات األردنية، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن املشكالت اليت يواجهها الطلب
االحتياجات اخلاصة مرتبطة جبانب اخلدمات الرتبوية يف اجلامعة واجلانب الصحي واجلانب االجتماعي 
واجلانب النفسي، كما أظهرت هذه النتائج عدم وجود فروق ذات داللة تعزى لكل من اجلنس واملستوى 

 الدراسي ونوع السكن.
الطلبة العادي  حنو الطلبة ذوي ( هدفت  ىل التعرف على اجتاهات 8000ودراسة القريطي )

االحتياجات اخلاصة، وهل ختتلف االجتاهات حنو املعاق  باختالف اجلنس والكلية ووجود الصلة باملعاق أم 
عدم وجودها، قام الباحث ببناء أداد الدراسة لتحديد اجتاهات طلبة اجلامعة حنو املعاق  وحصل على 

طالبًا وطالبة من جامعة حلوان يف  (949)لى عينة مؤلفة من دالالت صدق وثبات ميا، قام بتطبيقها ع
الختالف كليا م، حيث تب  أن  مصر، وأظهرت نتائج الدراسة اختالف اجتاهات الطلبة حنو املعاق  تبعاً 

هناك فروقًا ب  طلبة كلية الرتبية وكلية اخلدمة اإلجتماعية وكلية التجارد لصاحل طلبة كلية الرتبية، كما 
 ت النتائج بأنَّ هناك فروقاً يف االجتاهات تعزى  ىل اجلنس لصاحل اإلناث.أظهر 

( هدفت  ىل التعرف على مشكالت الطلبة املكفوف  يف 8009ودراسة قام هبا  براهيم )
طالباً وطالبًة من الذين لديهم ضعف بصري أو  (88)اجلامعات األردنية، حيث تكونت عينة الدراسة من 



 أ. عبيدات –د. المكاحلة  –....................... د. غنيم درجة الصعوبات التي تواجه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
 
 

 041 

ملتحق  باجلامعات األردنية، وعالقة هذه املشكالت باملستوى العلمي والتخصص  يعانون من كف بصري
وشدد اإلعاقة واجلنس، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أنَّ أفراد عينة الدراسة يواجهون مشكالت 
وصعوبات بدرجة متوسطة، وأنَّ هناك فروقًا ذات داللة  حصائية يف مشكالت القراءد وآلية  جراء 

نات كانت مرتبطة بشكِل كبرٍي بشدد اإلعاقة، وأك ر الطلبة تأثرًا الطلبة املكفوفون حيث يواجهون االمتحا
صعوبات كبريد يف القراءد و جراء االمتحانات أك ر من الطلبة ضعاف البصر، كما أظهرت النتائج عدم 

أشارت النتائج  ىل عدم وجود فروق ذات داللة  حصائية يف املشكالت األخرى تبعا ملتغري شدد اإلعاقة،  و 
وجود فروق ذات داللة  حصائية يف مشكالت الطلبة املكفوف  يف اجلامعات األردنية تبعا ملتغريات اجلنس 

 والتخصص واملستوى العلمي.
(  ىل التعرف على مدى توافر العناصر املادية والبشرية لدمج 8008كما هدفت دراسة البلوي )

س يف األردن, باإلضافة  ىل التعرف على االختالف يف توافر العناصر ذوي اإلعاقات احلسية يف املدار 
املادية والبشرية لدمج ذوي اإلعاقات احلسية يف املدارس يف األردن باختالف متغريات اجلنس ونوع 

( معلمًا ومعلمًة, متَّ اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة, ومت 941املدرسة، تكونت عينة الدراسة من )
بيانات الدراسة عن طريق استبانت , وأشارت نتائج الدراسة  ىل عدم توفر املقومات املادية لدمج مجع 

الطلبة ذوي اإلعاقات البصرية يف املدارس احلكومية يف ح  يتوفر يف املدارس اخلاصة جمموعة من املعوقات 
ج أنه ال يتوفر يف املدارس املادية لدمج ذوي اإلعاقات البصرية يف املدارس اخلاصة. واتضح من النتائ

احلكومية مقومات مادية لدمج ذوي اإلعاقات السمعية باست ناء  مكانية تكيف املناهج التعليمية حىت 
يتناسب مع حاجات الطلبة ذوي اإلعاقات, باإلضافة  ىل أنة ال يتوفر يف املدرسة اخلاصة مقومات مادية 

ستخدم داخل الصفوف من حيث أنه "مريح وآمن"،  لدمج ذوي اإلعاقات السمعية باست ناء األثاث امل
كما أشارت النتائج  ىل توفر مستوى أفضل يف املدارس اخلاصة من املقومات املادية والبشرية مقارنة 
باملدارس احلكومية.  كما اتضح وجود اختالف ب  الذكور واإلناث يف تقدير مدى توافر املقومات املادية 

 اإلعاقات البصرية. والبشرية لدمج الطلبة ذوي 
(  ىل التعرف على حاجات الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية يف 8009وهدفت دراسة أبو مر  ) 

( طالباً 58اجلامعات والكليات األردنية, وقد طبق الباحث مقياس  على جمتمع الدراسة الذي تألف من)
ينت نتائج الدراسة أنَّ لدى جمتمع من ذوي اإلعاقة السمعية امللتحق  باجلامعات والكليات األردنية. وب

الدراسة جمموعة من االحتياجات, حيث مت لت االحتياجات يف جمال اإلرشاد األكادهتي, وهي األك ر 
شيوعاً, يليها االحتياجات األكادهتية, مث االحتياجات اإلجتماعية والنفسية, مث احلاجة  ىل التدريب 
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دالله  ذاتعًا وأمهية . كما أظهرت النتائج عدم وجود فرق النطقي, و ىل الدعم األسري, وهي األقل شيو 
 حصائية يف حاجات الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية يف مجيع اجملاالت تبعا ملتغري الكلية. وأظهرت النتائج 
وجود فروق ذي دالله  حصائية يف اجملاالت )األكادهتية, االجتماعية والنفسية, واإلرشاد األكادهتي, 

لتدريب النطقي(, وذلك تبعا ملتغري طريقة التواصل لصاحل الطلبة الذين يستخدمون طريقة واحلاجة  ىل ا
التواصل الكلية. كما وأظهرت النتائج أيضًا وجود فرق ذي دالله  حصائية يف احتياجات الطلبة ذوي 

لنطقي, تبعا اإلعاقة السمعية يف جمال االحتياجات اإلجتماعية والنفسية وجمال اإلحتياجات  ىل التدريب ا
ملتغريات شدد اإلعاقة لصاحل اإلعاقة املتوسطة. ومل توجد فروق ذات دالله  حصائية يف جماالت )احلاجات 

 األكادهتية, واحلاجة  ىل الدعم األسري, واحلاجة  ىل اإلرشاد األكادهتي( تبعا ملتغري شدد اإلعاقة.
 يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة: 
ات اليت حب ت عن املشكالت اليت يعاخل منها الطلبة ذوو االحتياجات اخلاصة يف قلة عدد الدراس -

 مرحلة التعليم اجلامعي يف العامل العريب. 
تنوعت مواضيع هذه الدراسات حيث ركز بعضها على عملية الدمج لذوي االحتياجات اخلاصة يف  -

بعضها اآلخر على  ، وركز(9110)، ودراسة مساعدد (8008)اجلامعات م ل دراسة البلوي 
 .    (Haugann 1987) ، ودراسة(8000)االجتاهات م ل دراسة القريطي 

ركزت ك ري من الدراسات على الطلبة املكفوف  من ذوي االحتياجات اخلاصة واملشكالت اليت  -
 يواجهوهنا يف مرحلة التعليم اجلامعي، ويعود ذلك ألهنم كانوا األوفر حظًا يف عملية الدمج، والقليل
جدًا من الدراسات عاجلت مشكالت فئات الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف مرحلة التعليم 

يشمل الطلبة الصم وذوي اإلعاقة احلركية باإلضافة  ىل املكفوف   بأن الدمج حالياً  اجلامعي، علماً 
(، ودراسة كريشنر وسيمون Haugann, 1987(، ودراسة هوجان )8009)م ل دراسة  براهيم 

(Kirchner & Semon 1984.) 
أظهرت نتائج الدراسات عدم وجود فروق ذات داللة  حصائية تعزى ألي من املتغريات اجلنس، نوع  -

 التخصص، الكلية.
 
 
ددراةنحاتد رإلانرءرلد-7
دم ذجعدرا ةرإتدد-7-1



 أ. عبيدات –د. المكاحلة  –....................... د. غنيم درجة الصعوبات التي تواجه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
 
 

 041 

تكةةةون جمتمةةةع الدراسةةةة مةةةن مجيةةةع الطلبةةةة ذوي االحتياجةةةات اخلاصةةةة يف جامعةةةة البلقةةةاء التطبيقيةةةة 
ن يعانون من  عاقات حسية ) مسعية وبصرية( و عاقٍة حركيٍة يف تسع كليات من كليةات اجلامعةة، وقةد والذي

طالبةةاً وطالبةةًة لةةديهم  عاقةةة بصةةرية ومسعيةةة وحركيةةة، كمةةا  (48)بلةةغ عةةدد الطلبةةة ذوي االحتياجةةات اخلاصةةة 
 (.9يوضح اجلدول رقم )

دع نتدرا ةرإت:د-7-8
(، حبيةث مت 9لة يف جمتمع الدراسةة كةاماًل كمةا يصةفه اجلةدول رقةم )متَّ اختيار عينة الدراسة واملتم 

احلصةةةول علةةةةى قائمةةةة بأمسةةةةاء الطلبةةةةة الةةةذين يعةةةةانون مةةةةن  عاقةةةات حسةةةةية ) مسعيةةةةة وبصةةةرية( و عاقةةةةة حركيةةةةة 
طالبةاً وطالبةًة مةوهع  علةى   (48)وحيصلون علةى دعةم مةادي مةن اجمللةس األعلةى لشةؤون املعةوق  وعةددهم 

عجلةةون، كليةةة  ربةةد، كليةةة احلصةةن، كليةةة الكةةرك، كليةةة معةةان، كليةةة األمةةريد رمحةةة، كليةةة  تسةةع كليةةات:  كليةةة
 األمريد عالية، كلية الزرقاء، وجامعة البلقاء التطبيقية.

د(د1را    د)د
د ازحعد انرتدع نتدرا ةرإتد ىمدمذ) نرلد ا درإلعطاتد را ن د راجىذاهدر اطتحجب

 

 اجلنس                
 املستوى                     نوع اإلعاقة 

 جمموع  ناث ذكور
 بكالوريوس دبلوم بكالوريوس دبلوم

 91 98 9 8 8 بصرية
 99 8 5 9 9 مسعية
 98 4 8 9 9 حركية
 48 84 90 8 8 اجملموع

د
د: ترةدرا ةرإتد-7-3

املادية والبشرية  من أجل حتقيق أهداف الدراسة قام الباح ون ببناء استبانه لقياس مدى توافر العناصر 
لدمج الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف جامعة البلقاء التطبيقية، وحتديد طبيعة املشكالت اإلجتماعية 
والنفسةةية الةةيت يواجهوهنةةةا ودرجةةة صةةةعوبتها مةةن وجهةةة نظةةةر الطلبةةة ذوي االحتياجةةةات اخلاصةةة أنفسةةةهم  يف  

 كليات جامعة البلقاء التطبيقية.
 ت التالية لبناء أداد الدراسة :حيث متَّ  تباع اخلطوا 
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اإلطةةةالع علةةةى مةةةا كتةةةب عةةةن العناصةةةر املاديةةةة والبشةةةرية الالهمةةةة لةةةدمج ذوي اإلعاقةةةات  -9-9-9
احلسية واحلركيةة يف اجلامعةات مةن وجهةة الطلبةة ذوي االحتياجةات اخلاصةة أنفسةهم أو 

 من وجهة نظر امييئة اإلدارية والتعليمية يف اجلامعات.
لبشةةةرية أوليةةةة تشةةةتمل علةةةى فقةةةرات تغطةةةي العناصةةةر املاديةةةة واقةةةام البةةةاح ون ببنةةةاء قائمةةةة  -9-9-8

 .لدمج ذوي اإلعاقات احلسية
عرضت هذه القائمة على جمموعة من املتخصص  يف جمال الرتبية اخلاصة حبيةث قةاموا  -9-9-9

 بإعطاء التعديالت الالهمة على الفقرات.
 قام الباح ون بتعديل فقرات االستبانة بناًء على مالحظات احملكم  . -9-9-4

د  فدراجا طس:د-7-8
تكونةةةةت االسةةةةتبانة مةةةةن ثالثةةةةة جوانةةةةب رئيسةةةةية لتقيةةةةيم مةةةةدى الصةةةةعوبات الةةةةيت تواجةةةةه الطلبةةةةة ذوي 
االحتياجةةةات اخلاصةةةة يف اجلامعةةةة وهةةةي: اجلانةةةب املةةةادي واألكةةةادهتي واالجتمةةةاعي النفسةةةي، ويتكةةةون كةةةل  

اً، صةعوبة كبةريد، صةعوبة جانب من تسع فقرات رئيسةية وأمةام كةلق فقةرد تةدريج )اسةي )صةعوبة كبةريد جةد
 متوسطة، صعوبة قليلة، ال تشكل صعوبة(.

د  قدر ترة:د-7-0
قةام البةةاح ون بةالتحقق مةةن صةدق األداد مةةن خةالل عرضةةها علةى عشةةرد حمكمة  متخصصةة  يف 

أساسةةاً لقبةةول أو رفةةا مالحظةةات  %80(، واعتمةةدت نسةةبة االتفةةاق 9جمةةال الرتبيةةة اخلاصةةة)ملحق رقةةم 
الستفادد من العديد من مالحظا م من أبرهها فصل اجلانب األكادهتي عن اجلانب املادي، احملكم ، ومتَّ ا

باإلضةةافة  ىل  جةةراء بعةةا التعةةديالت اللغويةةة لةةبعا الصةةياغات مةةن أجةةل تعميةةق فهةةم عينةةة الدراسةةة لتلةةك 
 األسئلة، وحذف بعا الفقرات اليت ال يرتبط حمتواها بالعناصر املادية واألكادهتية.

دطلدر ترة: ند-7-6
مةةةن أجةةةل التحقةةةق مةةةن ثبةةةات األداد قةةةام البةةةاح ون حبسةةةاب ثبةةةات االتسةةةاق الةةةداخلي باسةةةتخدام 

(، بينمةا بلةغ معامةل 0.88معادلة كرمباخ ألفا حيث بلغ معامةل ثبةات اجلةزء اخلةاص باجلانةب األكةادهتي ) 
ملتعلةق باجلوانةب اإلجتماعيةة (، بينما بلغ معامةل ثبةات اجلةزء ا 0.83ثبات اجلزء املرتبط باجلوانب املادية ) 

(، وهةةةي معةةةادالت ثبةةةات مقبولةةةة  0.85(،  فيمةةةا كةةةان معامةةةل ال بةةةات لةةة داد ككةةةل )  0.85النفسةةةية )
 ألغراض الدراسة احلالية. 

 صانرءرلدرا ةرإت:د-7-7
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بعد احلصول على أعداد الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلامعة، وحتديد الكليات اليت ينتسبون  ليها, 
علةةةةى أفةةةةةراد عينةةةةة الدراسةةةةة واحلصةةةةول علةةةةةى  توجتهيةةةةز و عةةةةداد االسةةةةتبانة قةةةةام البةةةةةاح ون بتوهيةةةةع االسةةةةتبيانا

 استجابا م مث تفريغها يف احلاسوب وحتليلها  حصائياً.
األسةةاليب اإلحصةةائية املسةةتخدمة: مةةن أجةةل اإلجابةةة عةةن أسةةئلة الدراسةةة متَّ اسةةتخدام األسةةاليب 

( للعينةات املسةتقلة، اختبةار حتليةل Tاإلحصائية التالية: املتوسطات احلسابية، االحنرافات املعيارية، اختبةار) 
للفقةرات علةى املعيةار التةايل:  التباين األحادي، اختبار شيفية البعدي. وقد اعتمد يف حتديةد درجةة الصةعوبة

( تقابةةةةل صةةةعوبات متوسةةةةطة.  مةةةةن  9,88 – 8,94( تقابةةةةل صةةةةعوبات قليلةةةة.   مةةةةن )  8,99-9مةةةن )
 ( تقابل صعوبات كبريد. 5 – 9,89)

 
دعنضدرانذطئج:دد-4

اخلاصة يف جامعة البلقاء  االحتياجات واليت يواجهها الطلبة ذو  درجة الصعوبات السؤال األول : ما
 ؟يةلتطبيقا

لإلجابة عن سؤال الدراسة متَّ حساب النسب والتكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات 
املعيارية الستجابة أفراد العينة على مجيع فقرات أداد الدراسة مرتبة تناهليا حسب الوسط احلسايب للفقرد، 

 .( 4(،)9(، )8داول )وقد وهعةت الةفةقرات ورتةبت حةسب اجملال الذي تنتمي  ليه. كما توضحها اجل
د(8ا   د)

رااإطدراالىطلبد ر  النرفدراج  طةاد ر هج تدرانىن تد إذ طلتد انرتدرا ةرإتدع جداانرلدرا ط مد
 ر اطتحجبدمن نتد نطزا طًد ىمدرااإطدراالىطلب

 

املتوسط  الفقرد
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

األمهية 
 النسبية

درجة 
 الصعوبات

اخلاصة اتاالحتياجة  ضافية خاصة بالطلبة ذوي توفر برامج تعليمي 9ف  متوسطة 69% 1.029 3.44 
 متوسطة %65 1.021 3.25 اصةاخل االحتياجاتالطلبة ذوي  تالئمتكييف املناهج بطريقة  8ف
خلاصةا االحتياجاتمبا يتناسب مع ذوي ساقات تعديل متطلبات امل 4ف  متوسطة 64% 898. 3.21 
 االحتياجاتمع الطلبة ذوي  يتالءممبا  اناتاالمتحعديل  جراءات ت 5ف

 اخلاصة
 متوسطة 58% 1.108 2.92

 متوسطة %57 724. 2.83 منها االستفادداخلاصة على  االحتياجاتتوفر مناهج جامعية تساعد ذوي  9ف
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ة ذوي توفر معرفة نظرية لدى احملاضرين خبصوص خصائص الطلب 8ف
اخلاصة االحتياجات  

 متوسطة 52% 964. 2.58

خلاصةا  االحتياجاتتدريب احملاضرين على مهارات التواصل مع ذوي  1ف  متوسطة 50% 617. 2.46 
اخلاصة والعادي  االحتياجاتن يف التعامل ب  الطلبة ذوي ياحملاضر  متي ز 8ف  بسيطة 42% 778. 2.10 
احملاضرين مهارات جتعلهم قادرين على تقييم الصعوبات لدى  امتالك 9ف

 اخلاصة االحتياجاتي الطلبة ذو 
 بسيطة 28% 640. 1.38

 
 
د(3ا   د)د

رااإطدراالىطلبد ر  النرفدراج  طةاد ر هج تدرانىن تد إذ طلتد انرتدرا ةرإتدع جداانرلدرا ط مد
دراجطتادمن نتد نطزا طًد ىمدرااإطدراالىطلب

 الفقرد
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

األمهية 
 النسبية

درجة 
 الصعوبات 

صة على اخلا االحتياجاتتوفر دليل خاص ملساعدد الطلبة ذوي  98ف
جراءات اجلامعيةإلالقيام با  

 كبريد 81% 245. 4.06

 ياجاتاالحتيتناسب تصميم البناء اجلامعي مع الطلبة ذوي  98ف
 اخلاصة ) اإلعاقة احلركية

 كبريد 77% 357. 3.85

ي لطلبة ذو مع ا تتالءمتوفر أجهزد و أدوات يف القاعات   99ف
اخلاصة كجهاه عرض الشفافيات والكمبيوترات االحتياجات  

 كبريد 75% 565. 3.75

اخلاصة اجاتاالحتيتوفر مرتمج  وكتبة ومساعدين للطلبة ذوي  94ف  كبريد 74% 939. 3.73 
اخلاصة اتاالحتياجتصميم القاعات مبا يتناسب مع الطلبة ذوي  99ف  كبريد 73% 808. 3.67 
اصةاخل االحتياجاترشاد خاص بالطلبة  ذوي  كتب توفر م 99ف  متوسطة 71% 617. 3.54 
 ياجاتاالحتماكن ترفيهية داخل اجلامعة  للطلبة ذوي أتوفر  95ف

 اخلاصة
 متوسطة 68% 498. 3.42

اصة اخل االحتياجاترشادية تساعد الطلبة ذوي  توفر لوحات  98ف
يعلى التنقل داخل احلرم اجلامع  

 متوسطة 67% 914. 3.37

 حتياجاتاالتوفر جتهيزات مكتبية تتناسب مع الطلبة ذوي  90ف
 اخلاصة

 متوسطة 62% 789. 3.13
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د(8ا   د)
رااإطدراالىطلبد ر  النرفدراج  طةاد ر هج تدرانىن تد إذ طلتد انرتدرا ةرإتدع جداانرلدرا ط مد

 رانرىبدر اذجطعبددمن نتد نطزا طد ىمدرااإطدراالىطلب
 

وسط املت الفقرد
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

األمهية 
 النسبية

درجة 
 الصعوبة

اخلاصة جاتاالحتيارشاد النفسي للطلبة  ذوي إليتوفر مكتب ل 85ف  كبريد 93% 483. 4.65 
طوير اخلاصة لت االحتياجاتيعقد دورات خاصة للطلبة  ذوي  89ف

جتماعيةإلاملهارات ا  كبريد 84% 410. 4.21 

رجرشاد املهين ومعلومات ملا بعد التخإللتب ةتوفر مكةي 88ف  كبريد %77 334. 3.87 
اخلاصة االحتياجاتيتواصل اجملتمع اجلامعي مع الطلبة ذوي  89ف  كبريد 75% 472. 3.77 
خلاصة من ا االحتياجاتيتوفر برامج نفسية داعمة للطلبة ذوي  84ف

 متوسطة %70 684. 3.52 أجل التكيف النفسي يف اجلامعة

ية نشطة اجلامعألاخلاصة با االحتياجات وشارك الطلبة ذو ي 89ف
 متوسطة %52 536. 2.60 املختلفة

ة ذوي الطلب  واحتياجاتتفهم الطلبة العادي  خلصائص  91ف
اخلاصة االحتياجات  

 بسيطة 31% 501. 1.56

اصة هتتلكون اخل االحتياجاتتفهم هيئة التدريس بأن الطلبة ذوي  80ف
 القدرات كالعادي 

 بسيطة 28% 498. 1.42

ي اخلاصة ) ناد االحتياجاتتوفر نادي خلدمة الطلبة ذوي  88ف
اخلاصة االحتياجاتأصدقاء الطلبة ذوي   

 بسيطة 21% 0.279 1.08

 

الفقرات تتفاوت يف درجة صعوبتها ب  كبريد ومتوسطة  نَّ أ ،(4( )9( )8نالحظ من اجلداول )
 .  4,85ىل   9,98ايب هتتد مداه من املتوسط احلس نَّ أحيث نالحظ  ،وقليلة

ا الفقرات اليت تشكل أمَّ  ،%98حيث بلغت نسبة الفقرات اليت تشكل درجة صعوبة كبريد  
وبلغت  هي األقل,يف ح  كانت الفقرات اليت تشكل صعوبة قليلة  ،%50صعوبات متوسطة فبلغت 

حتياجات إلرتض الطلبة ذوي امن الفقرات مت ل صعوبات حقيقية تع %88 ىل أنَّ  وهذا يشري  ،98%
 .اخلاصة نتيجة دجمهم يف جامعة البلقاء
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فقد كانت درجة الصعوبات متوسطة يف  ( 8نظر جدول ا) كادهتيألا فيما يتعلق باجلانب اأمَّ 
 (    اخلاصة االحتياجاتضافية خاصة بالطلبة ذوي  توفري برامج ) حتلت الفقراتاحيث  ،فقرات سبع
(, و) تعديل متطلبات املساقات مبا يتناسب مع اخلاصة االحتياجاتذوي  تالئمة ف املناهج بطريقيتكي)و

 9,85/  9,44وىل وال انية وال ال ة على التوايل مبتوسطات حسابية: املراتب األ ذوي االحتياجات اخلاصة(
 توفر معرفة نظرية لدى احملاضرين خبصوص خصائص الطلبة ذويأمَّا بقية الفقرات م ل )   .9,89/ 

 متييز(, و)ةاخلاص االحتياجاتتدريب احملاضرين على مهارات التواصل مع ذوي ( و) اخلاصة االحتياجات
احملاضرين مهارات  امتالك (, و)اخلاصة والعادي  االحتياجاتن يف التعامل ب  الطلبة ذوي ياحملاضر 

اءت بدرجة صعوبة (, فجاخلاصة االحتياجاتجتعلهم قادرين على تقييم الصعوبات لدى الطلبة ذوي 
 . 8,58 -9,98متوسطة, حيث كانت متوسطا ا ترتاوح ب  

( فقد كانت مجيع الفقرات مت ل مشكالت 9يتعلق باجلانب املادي جدول رقم ) فيما اأمَّ 
توفر دليل خاص  )حتلت الفقرد اوقد  ،4,08- 9,99حيث تراوح املتوسط احلسايب ب   ،حقيقية

وىل مبتوسط حسايب رتبة األامل( جراءات اجلامعيةإلاخلاصة على القيام با اتاالحتياجملساعدد الطلبة ذوي 
اإلعاقة  ،اخلاصة االحتياجاتتناسب تصميم البناء اجلامعي مع الطلبة ذوي ) مث جاءت الفقرد  .4,08
 .9,85 وبوسط حسايب ,باملرتبة ال انية( احلركية

(، فقد كانت شدد الصعوبات 4) أمَّا فيما يتعلق باجلانب النفسي االجتماعي جدول رقم
يتوفر مكتب  ( من عدد الفقرات، جاءت الفقرات )%80فقرات تشكل ما نسبته ) 8متوسطة وكبريد يف 

 االحتياجاتيعقد دورات خاصة للطلبة  ذوي (, و ) اخلاصة االحتياجاترشاد النفسي للطلبة  ذوي إلل
( باملرتبة رشاد املهين ومعلومات ملا بعد التخرجإليتوفر مكتب ل(, و) جتماعيةإلاخلاصة لتطوير املهارات ا

فيما احتلت الفقرات .  9,89/  4,89/ 4,85األوىل وال انية وال ال ة على الرتتيب ومبتوسطات حسابية 
توفر نادي (, و) اخلاصة هتتلكون القدرات كالعادي  االحتياجاتالطلبة ذوي  فهم هيئة التدريس بأنَّ )

( املرتبة قبل اخلاصة االحتياجاتنادي أصدقاء الطلبة ذوي  ،اخلاصة تياجاتاالحخلدمة الطلبة ذوي 
 .9,08/ 9,48األخريد واألخريد على الرتتيب مبتوسط حسايب 

السؤال ال اخل: هل يوجد فروق ذات داللة  حصائية يف درجة الصعوبات اليت يواجهها الطلبة ذوو  
 االحتياجات اخلاصة تعزى للجنس؟

الدراسة ال اخل متَّ حساب املتوسط احلسايب  واإلحنراف  املعياري, واستخدم الباحث  لإلجابة عن سؤال
 :, ووضعت النتائج يف اجلدول التايل  T-testاختبار 
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د(0ا   د)د
دارالىدت اتدرارن قدابدتةاتدرال الطلدراذبد  ألهداجذ) ندرا ن د(لدروذنطة) ذطئجدد

 

الاجمل  املتوسط اجلنس 
 احلسايب

االحنراف 
عياريامل  

درجات  قيمة ت
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 أكادهتي
 621.- 2.66 32.13 ذكر

 
46 

 
.538 

 3.01 32.69 أن ى 

 مادي
 1.466- 2.43 22.73 ذكر

 
46 

 
.150 

 5.23 24.81 أن ى 

 نفسي
 014. 1.54 29.40 ذكر

 
46 

 
.989 

 1.24 29.39 أن ى 

 كلقي
 1.611- 3.76 84.26 ذكر

 
46 

 
.114 

 5.80 86.90 أن ى 
  α =0,05( عدم وجود فروق ذات داللة  حصائية على مستوي داللة  5نالحظ من اجلدول )

ب  متوسط درجة الصعوبات للذكور ومتوسط درجة الصعوبات لإلناث على مجيع اجملاالت وعلى األداد  
 ككل.

عوبات اليت يواجهها الطلبة ذوو السؤال ال الث : هل يوجد فروق ذات داللة  حصائية يف درجة الص
 لمستوى التعليمي؟لاالحتياجات اخلاصة تعزى 

-tلإلجابة عن سؤال الدراسة متَّ حساب املتوسط احلسايب  واالحنراف املعياري, واستخدم الباحث اختبار 
test   ووضعت النتائج يف اجلدول التايل: 

 
 
 
 
 

دد(د6ا   د)
دراذ   جبددابدتةاتدرال الطلدراذبد  ألهداجذ) ندراجىذاهارالىدت اتدرارن قدد(ل)دروذنطة ذطئجد
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الاجمل يميملستوى التعلا   درجات احلرية قيمة ت االحنراف املعياري املتوسط احلسايب 
مستوى 
 الداللة

 أكادهتي
 1.5 2.130 33.46 دبلوم

 
46 

 
.120 

 3.110 32.09  ربكالوريوس فأك 

 مادي
 77. 4.930 24.93 دبلوم

 
46 

 
.440 

 4.510 23.81  ربكالوريوس فأك 

 نفسي
 24. 1.180 29.46 دبلوم

 
46 

 
.800 

 1.410 29.36  ربكالوريوس فأك 

 كلي
 6.470 87.86 دبلوم

1.5 46 .120 
 4.640 85.27  ربكالوريوس فأك

س  ( أن الفروق ب  متوسطات طلبة الدبلوم ومتوسطات طلبة البكالوريو 8نالحظ من اجلدول )
على مجيع جماالت  α  =0,05عند مستوى داللة  فأك ر على متغري درجة الصعوبات غري دالة  حصائياً 

 أداد الدراسة وعلى األداد ككل.
 والسؤال الرابع : هل يوجد فروق ذات داللة  حصائية يف درجة الصعوبات اليت يواجهها الطلبة ذو 

 االحتياجات اخلاصة تعزى لنوع التخصص؟
وسط احلسايب واالحنراف املعياري جلميع جماالت تسؤال الدراسة متَّ حساب امل لإلجابة عن

الدراسة ول داد ككل،  واستخدم الباحث اختبار حتليل التباين األحادي لفحص داللة الفروق اليت تعزى 
 للتخصص، ووضعت النتائج يف اجلدول التايل:

د(7ا   د)
 اتدرارن قدابدتةاتدرال الطلدراذبد ذطئجدروذنطةد ال  لدراذنطحندر  طتادارالىدت

  حاراججطدراة نتد   در  ذ طاطلدرا ط تد  ألهدانا دراذ لى

 it أديب علمي اإلحصائي اجملال
مصدر 
 التباين

جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 ف

 مستوى
 الداللة

دكادهتي 
 24.2 24.9 22.0 املتوسط

ب  
 اجملموعات

12.223 2 6.111 
.277 

 
.759 

 
 5.19 4.77 1.91 االحنراف

داخل 
 اجملموعات

992.444 45 22.054 

 مادي
 

ب   31.5 32.2 32.5 املتوسط
 اجملموعات

3.669 2 1.835 
.212 

 
.810 
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 3.08 2.81 3.68 االحنراف
داخل 
 اجملموعات

390.31 45 8.674 

 نفسي
 

ب   29.0 29.8 29.2 املتوسط
 اجملموعات

1.486 2 .743 
.408 

 
.668 

 
داخل  1.7 1.3 95. االحنراف

 اجملموعات
81.993 45 1.822 

 كلقي
ب   85.8 86.0 84.0 املتوسط

 اجملموعات
18.319 2 9.160 

.310 .735 
 5.48 5.50 3.19 االحنراف

داخل 
 اجملموعات

1329.3 45 29.541 

 
بة ب  مستويات التخصص ال الثة نالحظ من اجلدول أنَّ هناك اختالفًا يف متوسط درجة الصعو 

على األداد ككل, وعلى مجيع جماالت الدراسة،  ال أنَّ هذه الفروقات مجيعها غري دالة  حصائيا على 
 .α =0,05مستوى داللة 

السؤال اخلامس: هل يوجد فروق ذات داللة  حصائية يف درجة الصعوبات اليت يواجهها الطلبة ذوو 
 ع اإلعاقة؟االحتياجات اخلاصة تعزى لنو 

املعيارية لدرجة  تلإلجابة عن سؤال الدراسة متَّ حساب املتوسطات احلسابية, واالحنرافا
الصعوبات اليت يواجهها الطلبة ذوو االحتياجات اخلاصة مصحوبًا بتحليل التباين األحادي لفحص داللة 

 الفروق اليت تعزى لنوع اإلعاقة,  ووضعت النتائج يف اجلدول التايل:
(4ا   د)  

الىدت اتدرارن قدراجذاإةطلدراالىطل تد ر  النراطلدراج  طةحتد  ذطئجد ال  لدراذنطحندر  طتادار
 راذبد  ألهدانا درإلعطات

 

اينمصدر التب حركي بصري مسعي اإلحصائي اجملال جمموع  
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 أكادهتي
ب   22.53 21.7 28.4 املتوسط

 اجملموعات
443.3 2 221.69 

17.7 
 

.000 
 

 3.79 3.33 3.54 االحنراف
داخل 
 12.470 45 561.2 اجملموعات

 000. 17.3 85.840 2 171.6ب   31.31 34.8 30.8 املتوسط مادي
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   اجملموعات 

داخل  1.601 2.17 2.67 االحنراف
 اجملموعات

222.2 45 4.930 

 نفسي
 

 28.84 29.1 30.2 املتوسط
ب  

 7.700 2 15.55 اجملموعات
5.15 .010 

 
داخل  1.281 1.45 834. االحنراف

 1.500 45 67.91 اجملموعات

 كلقي
ب   82.69 85.6 89.4 املتوسط

 اجملموعات
326.7 2 163.36 

7.20 .002 
داخل  5.391 4.09 4.98 االحنراف

 اجملموعات
1020. 45 22.680 

 

ب  املتوسطات حسب نوع اإلعاقة على األداد   اً ( أنَّ هناك اختالف 8نالحظ من اجلدول ) 
 حصائياً  دول أنَّ هذه الفروق  كانت دالةمن اجل ككل, وعلى مجيع جماالت الدراسة، كما نالحظ أيضاً 

 على األداد ككل, وعلى مجيع جماالت الدراسة.  α  =0,05على مستوى داللة 
 .(1نظر جدول )ااقات استخدم الباحث اختبار شيفية البعدي ولفحص مصادر الفروق ب  أنواع اإلع

(9ا   )  
  ذطئجدروذنطةدش ر تدران  ادارالىدمارطندرارن قدراذبد  ألادانا درإلعطات

 

 اجملال اإلعاقة بصري حركي
5.8990(*) 6.7533(*) 

 
كادهتيأ مسعي  

 بصري 8543.- 
-.5577 -4.0921(*) 

 
 مادي مسعي

 بصري (*)3.5344 
1.3413(*) 1.0822(*) 

 
 نفسي مسعي

 بصري 2591. 
6.6827(*) 

3.7434 
يكلق  مسعي  

 بصري 2.9393
0,05داللة  ىالفرق ب  املتوسطات دال على مستو   :* 
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( أنَّ هناك فروقًا ذات داللة  حصائية على اجملال األكادهتي ب   1يتضح من اجلدول رقم ) 
من متوسط درجة اإلعاقة البصرية واحلركية ولصاحل اإلعاقة السمعية، متوسط درجة اإلعاقة السمعية وكل 
(,  89,88(, فيما كان املتوسط احلسايب لإلعاقة البصرية )88,49حيث بلغ املتوسط احلسايب ميا )
 (. 88,59واملتوسط احلسايب لإلعاقة احلركية ) 

ت داللة  حصائية  ب  متوسط كما يتضح من اجلدول أيضا على اجملال املادي أنَّ هناك فروقاً ذا
درجة اإلعاقة البصرية وكل من متوسط درجة اإلعاقة السمعية واحلركية ولصاحل اإلعاقة البصرية، حيث بلغ 

(  ولإلعاقة السمعية 99,909(  بينما بلغ املتوسط لإلعاقة احلركية )94,84وسط احلسايب ميا )تامل
(90,95 .) 

ب  اإلعاقة السمعية   الجتماعي فكانت الفروق دالة  حصائياً أمَّا فيما يتعلق باجلانب النفسي ا
وسط تمن جهة وكٍل من اإلعاقة البصرية واحلركية من جهة أخرى ولصاحل اإلعاقة السمعية، حيث بلغ امل

 (.88,848/ 81,90) ( يف ح  كان لإلعاقة البصرية واحلركية على التوايل90,98احلسايب ميا )
لى األداد ككل أنَّ هناك فروقًا ذات داللة  حصائية ب  متوسط كذلك يتب  من اجلدول ع

( يف 81,99درجة  اإلعاقة السمعية ومتوسط درجة اإلعاقة احلركية ولصاحل اإلعاقة السمعية مبتوسط )
 (.88,81ح  كان املتوسط  لإلعاقة احلركية )

دمنطاشتدرانذطئج:د-9
  منطاشتدرانذطئجدراجذ  اتدلطاىؤر در   :د-1-1 

أما الفقرات اليت  ,%98بلغت  نسبة الفقرات اليت تشكل درجة صعوبة كبريدأظهرت النتائج أنَّ 
 هي األقليف ح  كانت الفقرات اليت تشكل صعوبة قليلة  ,%50تشكل صعوبات متوسطة فبلغت

من الفقرات مت ل صعوبات حقيقية تعرتض الطلبة ذوي  %88 ىل أنَّ  وهذا يشري ، %98وبلغت 
أمام مجيع اجلهات مبا فيهم  اً كبري   اً وهذا يشكل حتدي ،اخلاصة نتيجة دجمهم يف جامعة البلقاء اتاالحتياج
 لتذليلها.  لتصدي ميا يف حماولةٍ لالطلبة 

فقرات حيث  9يف  متوسطةكانت أنَّ درجة الصعوبة   كادهتياجلانب األكما بينت النتائج على 
تكيف املناهج بطريقة )و(, اخلاصة االحتياجاتلبة ذوي ضافية خاصة بالط توفري برامج ) حتلت الفقراتا

 (, و)تعديل متطلبات املواد مبا يتناسب مع ذوي االحتياجات اخلاصة(اخلاصة االحتياجاتذوي  تالئم
 مما يدل على أنَّ  .9،89/ 9،85/  9،44وىل وال انية وال ال ة على التوايل مبتوسطات حسابية: املراتب األ
 تأقلمهم يف ظروف احلياد العادية مع الطلبة العادي دى هؤالء الطلبة تتم ل بالرغم من قيقية لحلاملشكلة ا
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الطلبة العادي  هي حمل نظر يف عنصرين مهم  من عناصر العملية التعليمية  دقدر م على جمارا ال أنَّ  
ىل  و  ,قدرا م مئتالاهج ىل من م حباجة حيث أبرهت الفقرات أهنَّ  ،ساليب والقدراتاملتم لة يف املناهج واأل

توفر معرفة نظرية لدى احملاضرين خبصوص ، أمَّا بقية الفقرات م ل )ضافية ساليب أو برامج تعليمية أ
تدريب احملاضرين على مهارات التواصل مع ذوي (, و)اخلاصة االحتياجاتخصائص الطلبة ذوي 

(, اخلاصة والعادي  االحتياجاتلبة ذوي ن يف التعامل ب  الطياحملاضر  ييزمت (, و)ةاخلاص  االحتياجات
( اخلاصة االحتياجاتامتالك احملاضرين مهارات جتعلهم قادرين على تقييم الصعوبات لدى الطلبة ذوي و)

مما يدلَّ على أنَّ هذه  8,58 -9,98فجاءت بدرجة صعوبة قليلة حيث كانت متوسطا ا ترتاوح   ب  
طلبة يف أن يكون مدرسوهم هتتلكون م ل هذه املهارات حىت الصعوبات ال تشكل )بالرغم من رغبة ال

يكون التواصل معهم بصورد مباشرد(  مشكلة بالنسبة ميم, ولعل ذلك يعود بسبب أن اجلامعة توفر ميم 
 موظف  متخصص  هتتلكون تلك املهارات مما يذلل ميؤالء الطالب بعضاً من صعوبا م .

مت ل مشكالت حقيقية حيث  مجيع الفقراتت النتائج أنَّ أمَّا على اجلانب املادي  فقد أظهر 
توفر دليل خاص ملساعدد الطلبة ذوي )حتلت الفقرد اوقد  4,08- 9,99تراوح املتوسط احلسايب ب  

وهذا يدل  ,4،08وىل مبتوسط حسايب رتبة األامل( جراءات اجلامعيةاخلاصة على القيام باإل االحتياجات
ن مل  جراءات اجلامعية ىل من يساعدهم يف القيام باإل اخلاصة حباجة  اجاتاالحتيالطلبة ذوي أن  على
 به. نيستعينو  قل دليالً ألفعلى ا اً فرادأيكن 
اإلعاقة  ،اخلاصة االحتياجاتتناسب تصميم البناء اجلامعي مع الطلبة ذوي )مث جاءت الفقرد        
يرجع ألن املباخل اجلامعية ال يراعى عند  , ولعل ذلك9،85 باملرتبة ال انية وبوسط حسايب( احلركية

تصميمها أن تكون متوافقة مع احتياجات هؤالء الطلبة، مث جاءت بقية فقرات اجملال املادي لتؤكد هذه 
القاعات مبا   -باإلضافة  ىل املباخل -احلقيقة وتب  رغبة وحاجة الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة لتوفري 

ك توفري املرافق الرتفيهية واملكتبات واللوحات اإلرشادية  ومكاتب  رشاد فيها من أجهزد وأدوات وكذل
 متخصصة.

أما فيما يتعلق باجلانب النفسي االجتماعي فقد بينت النتائج أن شدد الصعوبات كانت متوسطة        
 رشاديتوفر مكتب لإل ( من عدد الفقرات، جاءت الفقرات )%80فقرات تشكل ما نسبته ) 8وكبريد يف 

اخلاصة  االحتياجاتيعقد دورات خاصة للطلبة  ذوي (, و ) اخلاصة االحتياجاتالنفسي للطلبة  ذوي 
( باملرتبة األويل رشاد املهين ومعلومات ملا بعد التخرجيتوفر مكتب لإل(, و )جتماعيةلتطوير املهارات اإل

اءت هذد الفقرات لتؤكد ج  9,89/  4,89/ 4,85وال انية وال ال ة على الرتتيب ومبتوسطات حسابية 
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احلقيقة اليت ظهرت يف اجملال  السابق , وهي أنَّ عملية الدمج للطلبة لن تؤيت مثارها مبجرد وضع الطلبة 
و شراكهم مع الطلبة العادي  بل ال بدَّ من توفري برامج  ضافية ميم على املستوى األكادهتي واملادي وكذلك 

 تب لإلرشاد النفسي واملهين وتطوير مهارات  للتواصل مع اجملتمع.النفسي االجتماعي من حيث توفري مكا
دمنطاشتدرانذطئجدراجذ  اتدلطاىؤر درا ط ب:دد-1-8

ب    α =0,05أشارت النتائج  ىل عدم وجود فروق ذات داللة  حصائية على مستوي داللة   
االت وعلى األداد  متوسط درجة الصعوبات للذكور ومتوسط درجة الصعوبات  لإلناث على مجيع اجمل

ككل. وقد يعزى سبب ذلك  ىل أنَّ الطالب ذكورًا و ناثًا يلتحقون بنفس التخصصات ويدرسون نفس 
 املساقات، وقد يعزى سبب ذلك  ىل أن عدد الذكور قليل يف العينة.

دد:منطاشتدرانذطئجدراجذ  اتدلطاىؤر درا طاثد-9-3
دبلوم ومتوسطات طلبة البكالوريوس  فأك ر على بينت النتائج أنَّ الفروق ب  متوسطات طلبة ال

على مجيع جماالت أداد الدراسة  α  =0,05عند مستوى داللة  متغري درجة الصعوبات غري دالة  حصائياً 
وعلى األداد ككل. وقد يعزى سبب ذلك  ىل أنَّ طلبة الدبلوم يف معظم الكليات التابعة للجامعة يدرسون 

 م قد يشرتكون معهم يف بعا املساقات.مع طلبة البكالوريوس بل  هنَّ 
درانرلع:دمنطاشتدرانذطئجدراجذ  اتدلطاىؤر د-9-8

أظهرت النتائج أنَّ هناك اختالفا يف متوسط درجة الصعوبة ب  مستويات التخصص ال الثة على 
توى على مس األداد ككل وعلى مجيع جماالت الدراسة  ال أنَّ هذه الفروقات مجيعها غري دالة  حصائياً 

. وقد يعزى سبب ذلك  ىل أنَّ الطالب يُقَسمون ضمن هذه التخصصات ويستمرون α =0,05داللة 
 يف الدراسة يف نفس املدرسة. وبالتايل يتعرضون لنفس الظروف البيئية.

درا طم :دمنطاشتدرانذطئجدراجذ  اتدلطاىؤر د-9-0
األكادهتي ب  متوسط درجة  أشارت النتائج أنَّ هناك فروقًا ذات داللة  حصائية على اجملال

اإلعاقة السمعية وكل من متوسط درجة اإلعاقة البصرية واحلركية ولصاحل اإلعاقة السمعية حيث بلغ 
( واملتوسط احلسايب 89,88(، فيما كان املتوسط احلسايب لإلعاقة البصرية )88,49املتوسط احلسايب ميا )

أنَّ أغلب املواد تعتمد بشكل رئيس على احملاضرات  (. وقد يعزى سبب ذلك  ىل88,59لإلعاقة احلركية )
 اليت تشرح نظرياً دون وسائل مساعدد يف أغلب األحيان مما جيعل الصعوبة لدى هذه الفئة أك ر من غريها.  
كما بينت النتائج على اجملال املادي أنَّ هناك فروقًا ذات داللة  حصائية  ب  متوسط درجة 

توسط درجة اإلعاقة السمعية واحلركية ولصاحل اإلعاقة البصرية حيث بلغ الوسط اإلعاقة البصرية وكل من م
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(، 90,95(  ولإلعاقة السمعية )99,909(،  بينما بلغ املتوسط لإلعاقة احلركية )94,84احلسايب ميا )
بىن وقد يعزى سبب ذلك  ىل أنَّ اجلوانب املادية تتطلب احلركة والتنقل من قسم  ىل قسم ومن مبىن  ىل م

 دون توفر مرشد أو حىت دليل يف أغلب األحيان. 
ب   كذلك أشارت النتائج على اجلانب النفسي االجتماعي أنَّ الفروق كانت دالة  حصائياً 

اإلعاقة السمعية من جهة وكل من اإلعاقة البصرية واحلركية من جهة أخرى ولصاحل اإلعاقة السمعية حيث 
،  81,90 ح  كان لإلعاقة البصرية واحلركية على التوايل )(، يف90,98بلغ الوسط احلسايب ميا )

(. كذلك يتب  من اجلدول على األداد ككل أنَّ هناك فروقًا ذات داللة  حصائية  ب  متوسط 88,848
( يف 81,99درجة  اإلعاقة السمعية ومتوسط درجة اإلعاقة احلركية ولصاحل اإلعاقة السمعية مبتوسط )

(. وقد يعزى سبب ذلك  ىل أنَّ التحصيل األكادهتي يشكل 88,81عاقة احلركية )ح  كان املتوسط لإل
عامل ضغط رئيسي بالنسبة ميؤالء الطلبة، وخاصة  ذا ما أخذنا باحلسبان أن املشرف  املعين  ميؤالء 

 الطالب ليس لديهم اخللفية العلمية الكافية ملساعد م بصورد كبريد. 
دإتراذا  طلد:د   لدرا ةرد-15
 جراء املزيد من األحباث والدراسات على عينات أكرب، وكذلك على كليات خمتلفة، ودراسة  -90-9

 الصعوبات اليت تعرتض كلَّ فئة من فئات اإلعاقة على حده.
عقد لقاءات دورية مشرتكة ب  األطراف أصحاب العالقة مبا فيهم الطلبة أنفسهم لتذليل ما  -90-8

 هتكن من صعوبات.
نية هبذه الفئات سواء حملية أو دولية للحصول على دعم مادي ومعنوي خماطبة امييئات املع -90-9

 يساهم يف تقليل الصعوبات  ىل أقصى درجة ممكنة.
 
 
 
 
 
 
 

دراجنراع
دراجنراعدرا نل ت-   ًد
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دالا دتمج(. 8009 براهيم, ناصر.) (9 دراجشك لدراذبد اراصدم حنادراج رةسدراج القدلجط
 منشورد, جامعة امللك سعود, الرياض.   لة ماجستري غريرسا .راج اا ندإج  طًدلازرةةدراج طةف

درا طم طلد راك  طل(. 8009أبو مر ، عنان.)  داب دراىج  ت د  ادرإلعطات د طاطلدراة نت
 . رسالة ماجستري غري منشورد، اجلامعة األردنية ، عمان .      ر ةت  ت

 مجد  ادرإلعطاطلدراالى تدم هد اراندرا نط ندراجطتحتد رانشنحتدا(. 8008البلوي، نادية. ) (8
 .نرسالة ماجستري غري منشورد، جامعه عمان العربية، عما .راج رةسدر إطإ تدابدر ةتنداب

درال الطل(. 8009احلناوي، مجال.) (9 د الا دراج اا ند م  ج جم دراة نت د ماة در  طهطلد  ا طء
 األردنية ،عمان . . رسالة ماجستري غري منشورد ، اجلامعةرا طمدراذبد اراصدتم جمدابدراذ   م

دم ةإتدرا ج عد مىذانلدراذنل تدرا ط تلد  طةبدتمجدر ش طص(. 9118.)لاخلطيب، مجا (4
 .  ادر  ذ طاطلدراذنلاحتدرا ط تدابدت  دم   دراذ ط ندرا    ب:راذة  طلد راذال حطل

 .80-59جامعة اخلليج العريب، البحرين، ص
د مشك لدابدراذنل(. 9118الروسان، فاروق.) (5 درا ط تاضطحط . دار الفكر للطباعة والنشر  ت

 والتوهيع : عمان، األردن .
در  طهطلدم  جبدراج رةسدر إطإ تد م حنحجطد الادتمجدراج طا ن(. 9118عبداهلل، ع مان.) (9

 رسالة ماجستري غري منشورد ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس. ابدراذ   مدرا طمد.
دبدراجن  تدر لذ رئ تد الادتمجدراة نتدراجكراا نر  طهطلدم  ج(. 8009القحطاخل, عبداهلل.) (8

رسالة ماجستري غري منشورد, اجلامعة  . ابدمن  تدر لذ رئ تدلج حنتدرانحطضدمعد انر جمدرا طتح ن
 األردنية, عمان.

 

دار الفكر  .إ كاااا تد  ادر  ذ طاطلدرا ط تد  نل ذجم(. 8000القريطي, عبد املطلب.) (1
 العريب : القاهرد .

درا طم طلدر ةت  ت(. 9110احلميد.) ددد، عبمساع (90 داب دراج اا ن رسالة  .مشك لدراة نت
 ماجستري غري منشورد،جامعة الريموك،اربد،األردن.

د  ةح دراة نت(، 8008مريسر. سيسل، آن ر. مريسر/ ترمجة  براهيم هريقات، ورضا اجلمال. ) (99
 ، عمان ، األردن، دار الفكر.9ط ،  ادمشك لدراذ  م
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