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 اساليب رعاية وتأهيل ودمج الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة
 

 جواد كاظم  عبد السالمأ.م.د. كريم عبد ساجر        م.
 الجامعة التقنية الوسطى/ معهد اعداد المدربين التقنيين 

 الممخص :  
 اساليب رعاية وتأىيل ودمج الطمبة ذوي االحتياجات ييدف البحث الى التعرف عمى            

اىتمت بذوي االحتياجات التي السابقة والدراسات  والمصادر ، من خبلل االدبياتالخاصة
 التي تساعد فيالتدابير والبرامج تحديد ىذه االساليب التي تمثل الخدمات و ، من اجل  الخاصة

 لبلندماح في مجاالت الحياة مختمفالمشاركة الكاممة لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في 
 بعدد من التوصيات و المقترحات.خرج البحث و ،  مع دون التمييزالمجت

 

 

Abstract:                 

                      TThhee  aaiimm  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  iiss  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  mmeetthhooddss  ooff  ccaarree,,  

rreehhaabbiilliittaattiioonn  aanndd  iinntteeggrraattiioonn  ooff  ssttuuddeennttss  wwiitthh  ssppeecciiaall  nneeeeddss,,  tthhrroouugghh  

lliitteerraattuurree,,  ssoouurrcceess  aanndd  pprreevviioouuss  ssttuuddiieess  tthhaatt  ddeeaalltt  wwiitthh  ppeeooppllee  wwiitthh  

ssppeecciiaall  nneeeeddss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthheessee  mmeetthhooddss  tthhaatt  rreepprreesseenntt  tthhee  

sseerrvviicceess,,  mmeeaassuurreess  aanndd  pprrooggrraammss  tthhaatt  hheellpp  tthhee  ffuullll  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ppeeooppllee  

wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess  aanndd  ssppeecciiaall  nneeeeddss  iinn  vvaarriioouuss  aarreeaass  ooff  lliiffee  TToo  aallllooww  tthhee  

ccoommmmuunniittyy  wwiitthhoouutt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  aanndd  tthhee  rreesseeaarrcchh  ccaammee  oouutt  wwiitthh  aa  

nnuummbbeerr  ooff  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aanndd  pprrooppoossaallss..  

 
 البحث: مشكمة

 ذوو كان حين ففي كبيراً  تغيراً  االعاقة لذوي المجتمعات نظرة تغيرت الزمن مرورب           
 العجزة من يخمو مجتمع إقامة بضرورة أفبلطون نادى حيث اإلغريق، أيام يقتمون االعاقة

 إنسان لكل ليعطي اإلسبلم جاء ثم ، المسيحية ظيور بعد بدأت حمايتيم أن ونجد والمشوىين،
 بضرورة و الكريم )ص(رسول يوصي وجل، عز المولى فنجد ، إعاقتو عن النظر بغض إنسانيتو
 .) :29، ص 2:98) الشخص ، والبصير األعمى بين المساواة
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 في بمشكمة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة االىتمام ازداد الحديث، العصر وفي          

 ولكبر ، إنسانية مشكمة تكون إن قبل واقتصادية جتماعيةا مشكمة بوصفيا ، كافة العالم دول
 الطرق حول والبحوث الدراسات تتابعت ، والمجتمع األسرة من كل عمى وتأثيرىا المشكمة ىذه

 حول أجريت التي والبحوث الدراسات عمى عبلوة ، حجميا من لمتقميل ، البلزمة الوقائية
 المبلئمة والتأىيمية التربوية الخطط ضعو  كيفية و ، مشكبلت ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة

 (.27، ص 1989،  الشحومي) وقابمياتيم إمكاناتيم الستغبلل لقدراتيم
    

 قدرة ، اإلعاقة ميدان في أجريت التي العممية و النظرية الدراسات أثبتت وقد            
 و ، وقدراتيم إلمكاناتيم وفقاً  ، ةالخاص العناية إلييم وجيت ما إذا ، المنتج العمل عمى المعاقين
 المواقف خبلل من ذلك ويتضح المعاق، سموك عمى كبيراً  تأثيراً  لئلعاقة إن ذلك معنى

 ضعف بسبب اإلصابة أثر من تضمحل ما كثيراً  المعاقين ىؤالء إرادة ألن ، المختمفة االجتماعية
 (. 23،ص2000الخطيب،) عبلجيةال القيود وتنفيذ نفسو مراقبة عن عجزه في ذلك ويبدو ، الذات

 
تكون الحاجة ممحة الى خدمات التوجية واالرشاد اذا عممنا بوجود طمبة من ذوي            

االحتياجات الخاصة في مؤسساتنا التعميمية ، ووفق قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات 
عاديين ، وىذا يترتب عميو الخاصة ، يتطمب منا العمل لدمج ىذه الفئة من الطمبة مع الطمبة ال

مجيود اكبر وتوافر ميارات وامكانات اكثر لدى العاممين في المؤسسات التعميمية لمتعامل مع 
، ىذه الفئة ، وذلك من اجل تحقيق التوافق التام لذوي االحتياجات الخاصة في كافة الجوانب 

مع االستفادة في استغبلل ما وتنمية مفيوم ايجابي لذواتيم وامكاناتيم وقدراتيم واستعداداتيم 
لدييم من قدرات وامكانات واستعدادات الى أقصى درجة ممكنة لتحقيق النمو السوي ليم )اطفال 

 ، موقع االنترنيت(.3128الخميج ذوي االحتياجات الخاصة،
 

 ، لبلمتحانات واإلعداد المعمومات تمقين عدي لممؤسسات التعميمية اليوم الدور ان             
 المراحل في الطمبة لشخصية السميم النمو تضمن التي التعمم ومواقف المناسب الجو تييئة بل
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 التسامح عمى القائمة السمسة اإلنسانية العبلقات وتنمية النمو ىذا يعطل ما وتجنب المختمفة
 التوجيو ىال ماسة حاجة ىناك أصبحتاليوم و ، (  24، ص3126سالم،) والتعاون والمودة
 الصحة لدعم مجتمعنا وفي اإلنتاجية مؤسساتنا وفي أسرنا وفي مؤسساتنا التعميمية في واإلرشاد
 لفئات المجتمع كافة. النفسية

 
رعاية ودمج ذوي ان تفعيل دور وحدات االرشاد التربوي في المؤسسات التعميمية ل           

والتعميمي من  يعتبر من االمور االساسية، التي تمكن العمل التربوي االحتياجات الخاصة
االستمرارية واالرتقاء نحو جودة االداء ، وذلك حينما تتكامل جيود االرشاد التربوي مع جيود 

 التعميمية األوضاع تشخيص منيا : باألمور التربوي اإلرشاد ميةىأ ىتتجم والجانب التعميمي 
 الطمبة مساعدة،  بلالمستق إلى الواعية البعيدة النظرة،  أجزائيا تناسق مدى ودراسة والتربوية

 لحاجات أكثر فيم عمى التدريسيينالمعممين و  مساعدة، دراسية ال لؤلجواء السميم التكيف عمى
 التي المشكبلت تحديد و            الطمبة حاجات عمى تعرفال،  معيم التعامل وأساليب الطمبة
التربوية ا الجيات عدةمسا، امثل بشكل استثمارىا بيدف بقدراتيم الطمبة تعريف،  منيا يعانون

 (. 27،ص 3126)الشيباني،...الخ ليا الطمبة وتقبل والتعميمات القرارات تنفيذ في والتعميمية
 

برعايلة وتأىيلل  قلانون رعايلة ذوي االعاقلة واالحتياجلات الخاصلةومن اجل العملل وفلق           
 :اآلتي السؤال في الحالي االجابة يحاول البحث،  ودمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة

 
 ؟ اساليب رعاية وتأىيل ودمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة ىيما

 
 البحث: أىمية

   
ودورىم في المجتمع ،  ذوي االحتياجات الخاصةالبحث من اىمية ا ىذ أىمية تبرز            

لكبير ليم الدور ا ذوي االحتياجات الخاصةدراسات السابقة الى ان فئة الحيث توصمت جميع 
 والميم في تحقيق اىداف المجتمع . 
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ملللن اطلللار نظلللري و دراسلللات سلللابقة و  يقدمووتكملللن اىميلللة البحلللث الحلللالي ، بملللا سللل           

رعايللللة وتأىيللللل ودمللللج الطمبللللة ذوي االحتياجللللات لاسللللتنتاجات متعللللددة ، اضللللافًة الللللى التوصلللليات 
حيلاة وتعزيلز قلدراتيم فلي حلل في المؤسسات التعميمية ، وتمكينيم من مواجيلة ضلغوط ال الخاصة

مللدىم  باالمللل والتصللميم عمللى مواصللمة ي كمللامشللكبلتيم ، ممللا يجنبللو حللاالت االحبللاط والفشللل ، 
واجبلاتيم فلي عملى الحياة ، وسيمكن البحث جميع العلاممين فلي المؤسسلات التعميميلة ملن التعلرف 

 .عيممالتعامل  و سبل رعاية و تأىيل و دمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة
 

اساليب رعاية وتأىيل ودمج الطمبة ذوي االحتياجات البحث التعرف عمى  ييدف : البحثىدف 
 الخاصة.

 
 البحث:  حدود

 
اىتمت باساليب التي السابقة والدراسات  والمصادر اقتصر البحث عمى االدبيات            

د ىذه االساليب التي تحدي، من اجل  رعاية           وتأىيل ودمج ذوي االحتياجات الخاصة
  .المجتمع فيالمشاركة الكاممة  التي تساعدىم فيالتدابير والبرامج تمثل الخدمات و 

 
 التالية : المصطمحات عمى البحث ىذا : اشتمل تحديد المصطمحات

 
الخدمات الشاممة التي تقدم لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة بيدف ضمان  :ىي الرعاية .أوال 

 حقوقيم.
 
عممية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية واالجتماعية والنفسية والتربوية والمينية  : التأىيل. اً نيثا

لمساعدة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعمية 
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د الوظيفية لتمكينيم من التوافق مع متطمبات بيئتيم الطبيعية واالجتماعية وتنمية قدراتيم لبلعتما
  عمى أنفسيم وجعميم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك .

 
الدمج : التدابير والبرامج تيدف الى تحقيق المشاركة الكاممة لذوي االعاقة واالحتياجات . اً ثالث 

 .الخاصة في شتى مجاالت الحياة داخل المجتمع دون التمييز
 

في القيام بدوره وميامو بالنسبة لنظرائو ذو االحتياج الخاص : الشخص الذي لديو قصور رابعًا. 
  .(48-47، ص3124) الوقائع العراقية ، في السن 

 

 االطار النظري:
 تعريف ذوي االحتياجات الخاصة: اواًل . 

عرف البعض ذوي االحتياجات الخاصة بأنيم أولئك األفراد الذين ينحرفون عن            
الخصائص أو جانب من جوانب الشخصية إلى من اصية المستوى العادي أو المتوسط في خ

يم إلى خدمات خاصة تختمف عما يقدم إلى أقرانيم العاديين وذلك جالدرجة التى تحتم احتيا
لمساعدتيم عمى تحقيق أقصى ما يمكنيم بموغو من النمو والتوافق. ويرى البعض أن مصطمح 

مجتمع بغض النظر عن أية ذوي االحتياجات الخاصة يطمق عادة عمى كل مجموعة من أفراد ال
فروق فردية بسبب الجنس أو السن أو غير ذلك بحيث يتميز أفراد المجموعة بخصائص أو 
سمات معينة تعمل أما عمى إعاقة نموىم الحسي أو الجسمي أو النفسي أو العقمي أو 
 االجتماعي وتوافقيم مع البيئة التى يعيشون فييا، وأما أن تعمل ىذه الخصائص كإمكانيات

وعرفت منظمة متميزة يمكن االستفادة منيا وتوجيييا حيث تفيدىم في ىذا النمو بكل جوانبو. 
القدرات الجسدية أو  الصحة العالمية اإلعاقلة عملى أنيلا : " حاللة ملن القصلور أو الخملل فلي

م بيا الفرد بعض األنشطة التي يقو  الذىنية ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية تعيق الفرد عن تعمُّلم
 .( 3124) شقير ، السميم المشابو في السن"

 
 :واالحتياجات الخاصة الوقاية من اإلعاقةثانيًا. 
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 .الدعوة إلى الحد من زواج األقارب. 2
  النصللح والتوجيللو إلللى الحللد مللن اإلنجللاب فللي األسللر التللي يثبللت أن مللن أفرادىللا. 3

 ية.وراث صابون بلأمراضم    
 ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج.. 4
 .ضرورة الرعاية الصحية لؤلم والجنين أثناء الحمل والوالدة. 5
 التحصين الطبي لؤلطفال ضد مختمف األمراض خاصة شمل األطفال.. 6
أو  التوجيو بأىمية تحسن البيئة الصلحية لتفلادى العلدوى الفيروسلية أو البكتيريلة. 7

 التأثر 
 لممياه غير الصالحة لمشرب. السيئ    
 العناية بتغذية الطفل.. 8
 (. 9، ص 3125) مركز ىر دو ، التوعية بأخطار وحوادث الطرق. 9
 
 

 رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة:  
 

من اجل رعاية وتأىيل ودمج ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة تم تشريع         
 االسباب الموجبةحيث بين القانون  3124( لسنة 49لك برقم )قانون عراقي خاص بذ

 لو وىي:
 

 تأىيميم لدمجيم في المجتمع . رعاية ىذه الفئة و -
 الوقاية منو . نشر التوعية بالعوق و -
 المساىمة في توفير أسباب الحياة الكريمة ليم. -
، 3124ة ،) الوقائع العراقيتنسيق العمل بين الوزارات ذوات العبلقة بما يحقق ذلك -

  (. 47ص
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 لذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة: االجتماعي الدمجرابعًا. 
 

عند ذوي  فيي تعني ، تداولييام حسب مختمفة معانيتتضمن  كممة الدمج           
 :االختصاص اما

 ظروف في تعميميم عادية ويتابعون مدرسية صفوف داخل معوقين أطفال وجود .2
 . نفسيا األسوياء

 وظروف وسائل في تحوير جزئي مع عادية مدرسية صفوف داخل معاقين لأطفا وجود .3
 من واالستفادة برايل طريقة مثل الخاصة طرائق التربية بعض عمى االعتماد مثل التعميم
 تعميمي خارجي. دعم

 كاألشغال العادية الصفوف ضمن المدرجة المدرسية المواد بعض من المعوقين استفادة .4
 الخاصة. بمراكز التربية تعميميم مواصمة مع الرسم و    اليدوية

ووسائميا  مدرسين ذوي اختصاص ليا العادية المدارس داخل لممعاقين صفوف وجود .5
المناسبات  بعض في أو المدرسة فناء في إال باألسوياء المعوقون يختمط وال،  المناسبة

 (.26، ص3121) القصاص ،
 
 :أىداف الدمجخامسًا. 

 
 الدمجعممية نطمق تو  مرونة، أكثر التربية تكون أن لدمج عمى فكرة تقولتستند عممية ا        

 لتحقيق االىداف التالية: التربية الخاصة في جديدة كإستراتيجية
 أقرانيملمتعميم المتكافىء والمتساوي مع  ذوي االحتياجات الخاصةاتاحة الفرص لجميع  .2

 .العاديين
 ن.لبلنخراط في الحياة العاديو. والتفاعل مع االخري ذوي االحتياجات الخاصةاتاحة الفرصو  .3
عن قرب  ذوي االحتياجات الخاصةاتاحة الفرصو لبلطفال غير المعوقين لمتعرف عمى  .4

 .وتقدير مشاكميم ومساعدتيم عمى مواجية متطمبات الحياة
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التخفيف من صعوبة انتقاليم الى مؤسسات ومراكز في  ذوي االحتياجات الخاصةخدمة  .5
 وخارج اسرىم.منازليم بعيده عن 

 الذين ال تتوفر لدييم فرص لمتعميم. ذوي االحتياجات الخاصةاستيعاب اكبر نسبو ممكنو من . 6
 .اإليجابية الى السمبية من ذوي االحتياجات الخاصة نحو االجتماعية االتجاىات تغيير . 7
 .الكمفو العاليو لمراكز التربيو المتخصصو التقميل من .8
 بمصطمح والمرتبطة وذوييم الخاصة التربية فئات بعض ىلد االجتماعية السمبية اآلثار إزالة .9

 .اإلعاقة مثل
 أقرانيم مع والتربوي االجتماعي لمنمو لذوي االحتياجات الخاصة الطبيعية الفرصة توفير .:

 .العاديين
جات الخاصة من جميع انواع المعيقات سواء المادية او المعنوية التي تخميص ذوى االحتيا .21

 ، االنترنيت(.3128)موقع السكينة ،تحد من مشاركتيم في جميع مناحي الحياه
 

ومن ماجاء اعبله نستنتج ان عممية دمج ذوي االحتياجات الخاصة ، ىي محاولة           
جتمع  كي يتطوروا في المجال االجتماعي والعقمي باتجاة مساعدة ىذه الفئة الميمة من فئات الم

والشخصي من خبلل االتصال الفعال مع اقرانيم العاديين ، وبالتالي يتطمب احداث بعض 
التغيير في المؤسسة التعميمية ومناىجيا وطرائق التدريس واساليب التقويم ، من اجل اتاحة 

االفراد العاديين ، والتعامل معيم بشكل  الفرصو امام ذوي االحتياجات الخاصة لمحياة مثل بقية
طبيعي واعطائيم الفرص ومساواتيم في الحقوق وجعل الظروف المحيطة بيم عادية تسيل 

 عممية اندماجيم في فضاءاتيم.
 

 :في المؤسسات التعميمية  االرشاد التربوياىمية وحدات  سادسًا: 

فيي احد الركائز االساسية التي ،  اطبلقاً  عممية الغنى عنيا ن االرشاد التربوي
 وىي بحاجة الى اعادة النظر في اساليب تنفيذىا، تستند عمييا العممية التعميمية التعممية 

مع ، وفيم فمسفتيا الحقيقية بصورة صحيحة ودقيقة ،  الموسسات التعميميةواالستفادة منيا في 
لكي  ،يذه العممية وتوفير مستمزمات نجاحيا ب لمؤسسة التعميميةالتأكيد عمى اىمية اىتمام ا
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39: 

الستيعاب الطالب لمواده الدراسية وتعاممو االيجابي مع ، تساىم في خمق الظروف االفضل 
ووضع الحمول السميمة ليا لممساىمة في ، مختمف القضايا او المواقف التي تصادفو في حياتو 

 صالحاً  نتظر منو الكثير ليكون مواطناً والذي ي، المؤثرة في المجتمع  و بناء شخصيتو الفاعمة
) الحسناوي يساىم في وضع لبنات البناء ليذا المجتمع لبلرتقاء بو الى مصاف الدول المتقدمة

 ،  موقع االنترنيت(.3121،
 
 
 :االرشاد التربوي في المؤسسة التعميميةأىداف سابعًا.   
 

جتماعيللة واألخبلقيللة والتربويللة فللي جميللع النللواحي النفسللية واال إرشللاده توجيللو الطالللب و .2
  .ليحيا حياة مطمئنة راضية يصبح عضوا صالحا في بناء المجتمع و  والمينية لكي

 
التلي يواجييلا الطاللب أثنلاء الدراسلة سلواء كانلت شخصلية أو اجتماعيلة  بحلث المشلكبلت .3

 سلةالعمل عمى إيجاد الحمول المناسبة التي تكفل أن يسلير الطاللب فلي الدرا تربوية و أو
 توفر لو الصحة النفسية. سيرًا حسنًا و

 
لكللي يصللبح  المؤسسللة التعميميللةالعمللل عمللى توثيللق الللروابط والتعللاون بللين اسللرة الطالللب و  .4

لمطالللب لكللي يواصللل  لآلخللر لتييئللة الجللو المحلليط المشللجع امتللداداً  و منيمللا مكمللبلً  كللبلً 
 دراستو.

 
ن أو غير المتفوقين عمى حد العمل عمى اكتشاف مواىب وقدرات وميول الطمبة المتفوقي .5

والقدرات والميول فيما يعود بالنفع عمى  سواء والعمل عمى توجيو واستثمار تمك المواىب
 . الطالب خاصة والمجتمع بشكل عام
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ومساعدتيم  ياوتبصيرىم بنظام المؤسسة التعميميةمساعدة الطمبة عمى التكيف مع بيئة  .6
رشادىم إلى افضل  القصوى من برامج قدر المستطاع لبلستفادة التعميم المتاحة ليم وا 

 والمذاكرة. الطرق لمدراسة
 

مواىبيم وقدراتيم  مساعدة الطمبة عمى اختيار القسم العممي والمينة التي تتناسب مع .7
 والمينية المتوفرة و وميوليم واحتياجات المجتمع وكذلك تبصيرىم بالفرص التعميمية

 تزويدىم بالمعمومات .   
 

إجراء البحوث والدراسات حول مشكبلت التعميم عمى سبيل المثال مشكمة اإلسيام في  .8
 الغش االمتحاني  ... الخ. تدني نسب النجاح و كثرة الغيابات و

 
)  التربللللوي اإلرشللللاد ميللللام التوجيللللو و بشللللكل عللللام بأىللللداف وطبلبللللي توعيللللة المجتمللللع ال .9

 (.26، ص3127الساعدي والشمري ، 
 

 :ودمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصةثامنًا. اساليب رعاية وتأىيل 
 

قام الباحثان باالطبلع عمى العديد من المصادر والدراسات السابقة ، فقد تم تحديد         
عمى تحويل بيئة  والعمل،  اساليب رعاية وتأىيل ودمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة

فييا اعمى درجات  حتياجات الخاصةذوي اال مبةالى بيئة اقل تقييدًا يحقق لمط المؤسسة التعميمية
 التالية:االساليب . وذلك من خبلل واالندماج التكيف 

 
 يشمل ذلك: ذوي االحتياجات الخاصةطمبة متقديم الدعم النفسي ل .2
  مسللاعلدتيم عمى تقبل ذواتيم. . أ

 الذات لدييم. تعزيز مفيوم الذات اإليجابي لدييم، ورفع تقدير . ب
 .من قبل المؤسسة التعميمية يم ورعايتيميم باعتماد عمى انفسعج. تشجي



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

3:2 

 
دارة الضغط النفسي ل .3  :ذوي االحتياجات الخاصةطمبة متطوير ميارات التواصل وا 
 أ . تمكينيم من التكيف النفسي، واالجتماعي، والتحصيل األكاديمي.     
 حاجاتو. ب. عقد دورات تمكنيم من بناء الميارات كل حسب مجالو و    
 .المؤسسة التعميميةلوعي بحاجاتيم، وخصائصيم داخل ج . زيادة ا    
 د . دراسة مشكبلت ىؤالء الطمبة والعمل عمى حميا.     

 
 :االحتياجات الخاصةالخدمات الواجب تقديميا لمطمبة ذوي . 4

المؤسسة وتعريفيم بالمرافق اليامة في  االحتياجات الخاصةاستقبال الطمبة ذوي  . أ
 ميارات التواصل االجتماعي لدييم. وتشجيع         ، التعميمية

    (.  المختبرات القاعات لدراسية ، تعريف ىؤالء الطمبة بأماكن محاضراتيم ) . ب
 مساعدة الطمبة في تسجيل الجدول الدراسي. ج.     

 
 تتضمن:التي توفير الخدمات الترفييية واألنشطة ثقافية  .  5

 التربوي .نشر مواضيع مختمفة في نشرات االرشاد . أ       
 .المدرسية حتفاالت الالمشاركة في ا. ب      
 تشجيع إبداعاتيم من خبلل دعم مجمة دورية خاصة بيم.. جل       
 المشاركة في المعارض المختمفة.. د       
 المشاركة في االحتفاالت والمناسبات الدينية والوطنية.. ىل       

راسية ، التكيفية، واالجتماعية، والعمل عمى ذوي االحتياجات الخاصة الد دراسة مشكبلت.6
 .حميا

 
توفير المواد الدراسية بطريقة تتناسب وحاجات فئات الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة . 7

 المختمفة، بحيث يتم توفير:
 تسجيل المواد بطريقة سمعية لمطمبة المكفوفين وضعاف البصر. . أ
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 وفين." برايل" لمطمبة المكف توفير نسخ مطبوعة بطريقة . ب
 توفير مجموعة من الطمبة المتطوعين لقراءة المواد لممكفوفين بشكل مباشر. . ج

 
 توفير برامج حاسوبية ناطقة لممكفوفين وضعاف البصر. . 8
 لحل مشكبلتيم. ادارة المؤسسة التعميميةالتواصل مع .  9
الحتياجات التواصل المستمر مع أولياء أمور الطمبة لتسييل عممية دمج أبنائيم من ذوي ا. :

 الخاصة 
 .المؤسسة التعميميةفي      
حيث تتم ىذه  لتسييل عممية حركتيم وتنقميم، لممؤسسة التعميميةتعديل البيئة الفيزيائية  .21

  العممية 
 في مراحل تشتمل عمى:      

 تأسيس ممرات خاصة عند المداخل واالبنية.أ.    
 المتحركة أو العكازات. ذوي الكراسيحركة تعديل األرصفة لتسييل ب.    
تأىيل المرافق و بناء ممرات في الطوابق األولى لتسييل الوصول لمقاعات التدريسية ج.    

 الصحية 
 .لتسييل استخداميا من جانب ىؤالء الطمبة      
ميارات الحاسوب لمطمبة  تدريب ذوي االعاقات البصرية عمى ميارات الحاسوب الناطق و  .22

 الصم .
  اإلبداعات الفردية والجماعية لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة.دعم   .23
ترجمة المحاضرات لمطمبة الصم من قبل مدرس و مترجم لغة اإلشارة الذي يتواجد   .24

 باستمرار أمام 
 الطمبة الصم.       

 ترجمة االمتحانات لمطمبة الصم بمغة اإلشارة.  .25
 صم والمفاىيم بمغة اإلشارة.مراجعة المواد الدراسية لمطمبة ال  .26
 الترجمة الفورية بمغة اإلشارة لؤلنشطة والفعاليات التي يشاركون بيا الطمبة الصم .  .27



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

3:4 

 مرافقة الطمبة الصم بمقاءاتيم مع الكادر التدريسي او االداري.  .28
 الحركية لمطوابق األرضية . يداتتحويل قاعات الطمبة ذوي التحد  .29
 
 
 

 بما يمي : اني الباحثالتوصيات: يوص
 

اعتماد اساليب الرعاية والتأىيل والدمج التي تم تحديدىا، واعتبارىا سياق عمل لمتعامل  .2
 مع الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في المؤسسات التعميمية. 

اشراك جميع العاممين في وحدات االرشاد التربوي في دورات خاصة لمتدريب عمى ىذه  .3
 االساليب.

 يتضمن اساليب الرعاية والتأىيل والدمج معززة بالصور التوضيحية. تصميم بوستر .4
 مراجعة ىذه االساليب بين فترة و اخرى لغرض تطويرىا . .5
 اعداد دليل خاص بالطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في بداية كل عام دراسي. .6
اصدار نشرات جدارية تتضمن نشاطات جميع الطمبة وخاصًة ذوي االحتياجات  .7

 .الخاصة
االحتفال سنويًا بيوم حقوق ذوي االحتياجات الخاصة ، وتضمين االحتفال نشاطات ىذه  .8

 الفئة.
 توعية طمبة المؤسسات التعميمية بظروف ذوي االحتياجات الخاصة ، من خبلل انشطة .9

 ثقافية او فنية .
  

 القيام بالدراسات التالية : انالمقترحات : يقترح الباحث
 

 .حتياجات الخاصة نحو دور االرشاد التربوياتجاىات الطمبة ذوي اال .2
 .المشكبلت التي يعاني منيا طمبة ذوي االحتياجات الخاصة .3
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 .اتجاىات الطمبة نحو زمبلئيم من ذوي االحتياجات الخاصة .4
 

 المصادر:
 

دور المرشذ الطالبي مع روي (: 7102اطفال الخليج روي االحتياجات الخاصة ) .2

 رنيت,، موقع االنت االحتياجات الخاصة

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action 
، موقلللللع  أىميلللللة االرشلللللاد التربلللللوي فلللللي الحيلللللاة الجامعيلللللة(: 3121الحسلللللناوي ، موفلللللق ) .3

 االنترنيت.
http://www.alnoor.se/article.asp?id=92203 

 ( .43، العدد ) الطفولة مجمة المعوقون؟ ىم من ( 2000 ): جمال الخطيب، .4
ميام االرشاد (: 3127شاكر حسن و الشمري، كريم عبد ساجر) الساعدي ، فاضل .5

التربوي في المجتمع الجامعي، الدار الجامعية لمطباعة والنشر والترجمة، بغداد ، 
 العراق.

 وقائع، أىمية الصحة النفسية لمطبلب واألساتذة(: 3126سالم، غسان حسين ) .6
 المجان أعضاء لدى رشاديةاإل الميارات تنمية التخصصية العممية الورشة وتوصيات

 .بغداد جامعة،  كميات في لئلرشاد الفرعية
 في دراسة (المعاق عند النفسي التوافق ( 1989 ) :محمد اهلل عبد الشحومي، .7

  (. 59، العدد)مجمة التربية الجديدة( ، التكيف سيكولوجية
 مجتمعال و التعميم في المعوقين دمج لمتطمبات دراسة(: 2:98يز)العز  عبد الشخص، .8

 .(32، العدد )مجمة رسالة الخميج العربيي، العرب
، جامعة طنطا ،سيكولوجية الفئات الخاصة والمعوقين (: 3124شقير ، زينب محمود ) .9

 القاىرة.
 وقائع،  متطمبات العمل االرشادي الجامعي(: 3126الشيباني،عبد الزىرة باقر ) .:

 المجان أعضاء لدى رشاديةاإل الميارات تنمية التخصصية العممية الورشة وتوصيات
 .بغداد جامعة،  كميات في لئلرشاد الفرعية
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الخاصة  االحتياجات لذوي االجتماعي (: التمكين3121القصاص، ميدي محمد ) .21
  ميدانية  دراسة
 ، القاىرة. والرعاية" التجنب بين الذىنية اإلعاقة "الثاني العربي المؤتمر،      

،  حقوق ذوي االحتياجات الخاصة(: 3125عبير الرقمي ). مركز ىر دو لدعم الت22   
 القاىرة.

(: اإلرشاد التربوي في الجامعات ودوره في تمبية 3116) المغامسي، سعيد بن فالح.23   
 متطمبات 
، (2)، السنة مجمة جامعة طيبة: العموم التربويةالتنمية من القوى البشرية الوطنية ،         
  . 2العدد 
 ، موقع االنترنيت. الدمج التربوي لذوي االحتياجات الخاصة (:3128السكينة ) .موقع24   

https://www.assakina.com/rights/rights-people-special- 
( 49االحتياجات الخاصة رقم )قانون رعاية ذوي االعاقة و (: 3124الوقائع العراقية ).25   
 ون.، السنة الخامسة والخمس 53:6، العدد  3124  لسنة

 
 


