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تأثير عملية الدمج على الطفل المدمج من منظور أولياء األموروالمعلمين والعوامل
المرتبطة به
مواهب ابراهيم عياد ،نيفين مصطفى حافظ ،هدى محمد خليل

قسم اإلقتصاد المنزلى كلية الزراعة– جامعة اإلسكندرية

تاريخ القبول1086/1/86:

تاريخ التسليم1086/4/81 :

الملخص
يهدف البحث إلىى د ارسىة تىر ير عمليىة الىدم علىى المدىج المىدم مىو منءىار واليىام اممىار االمعلمىيو االعاامىج المرتبمىة بى مبقى

الد ارسىة

علىىى عينىىة مكانىىة مىىو  02مدرسىىة منهىىا  )31مدرسىىة حكاميىىة اعىىدد  )7مىىدارخ صاصىىة إصتيىىر مىىو فصىىاج مىىدارخ العينىىة عينىىة صىىدفية مىىو
اممداج المدمجيو بلغ حجمها  )311مدال اواليام ومارهم وستصدم فى جمع البيانا
المشىىكال

إستبان لترسىج لىالى امرالمدىج المىدم باإلةىافة الىى قا مىة

السىىلاكية لممدىىاج مىىو اجه ى نءىىر المعلىىم اقا مىىة قيىىاخ امهبىىة وا اسىىتعداد المدىىج للمدرسىىة اكىىال مىىو القىىا متيو إعىىداد عادج محمىىد

)0222
اقد واةح
وك ر اإلعاقا

النتا

وو مو وك ر اإلعاقا

إنتشا ار بالمدارخ الحكامية هى اإلعاقة السمعية االعقلية بينمىا كانى

صىعابا

الىتعلم االتاحىد مىو

إنتشا ار بالمدارخ الصاصة

كمىىا واةىىح

النتىىا

تحسىىو قىىيم متاسىىما

القياسىىا

البعديىة بعىىد الىىدم ) عىىو القياسىىا

القبليىىة فىىى كىىج مىىو متليى ار التعبيىىر الللىىا االدهىىم

االمهارة الللاية اارتقام الللة اامعداد ااإلستعداد للمدرسة ماعدا متلير التحصيج ،حيث لم تكو هناك فراق دالة بيو قيم ما قبج الدم ابعده
كمىىا تبىىيو إنصدىىاى مسىىتا المشىىكال

ويةىىا ا بى

لىىد المدىىج المىىدم بعىىد الىىدم

التحليىىج اإلحصىىا ى انى ال تاجىىد عالقىىة بىىيو درجىىة تىىر ير

الدم على المدج المدم  ،ابيو متلي ار البحث المتعلقة بالمدج المدم اوسرت ماعدا عدد امصاة االذ يىرتبم عكسىيا بعىدد المشىكال

السىلاكية

عند المدج احب المدج الذهاب للمدرسة االذ يرتبم بدرجة إستعداده للدرسة

كلمات دليلية :الطفل المدمج -ذوى االحتياج الخاص -التربية الخاصة -الدمج.

مقدمة ومشكلة البحث

تعد مرحلة المدالة مو وهم المراحج فى عمىر اإلنسىاو
بإعتبارها مرحلىة تكىايو المدىج ااعىداده للحيىاة ،كمىا تتحىدد
مس ىىا ار نم ىىاه الجس ىىمى ااإلجتم ىىاعى ،االعقل ىىى ،االندس ىىى،
االاجى ىىدانى ،بقى ىىدر مى ىىا تتيح ى ى اتى ىىافره ل ى ى البي ى ىىة المحيمى ىىة

بعناصرها المصتلدة انتصىار علىى0223 ،امااهىب عيىاد،
)0222
اتعتبى ىىر مشى ىىكلة ذا اإلحتياجى ىىا

المشكال

الصاصى ىىة مى ىىو وهى ىىم

التى تحتج مرك از حيايا فى برام تنميىة المىاارد

البشرية ،حيث لم يصج و مجتمع إنسىانى مىو اجىاد وفىراد
ذا إحتياجى ىىا

30222ع ى ى ىىو اج ى ى ىىاد حى ى ى ىاالى  675572ف ى ى ىىرد م ى ى ىىو ذا
االحتياجىىا

الصاصىىة بجمي ىىع محافء ىىا

جمهاريىىة مص ىىر

العربيى ىىة ،ابلى ىىغ عى ىىددهم داصى ىىج محافءى ىىة االسى ىىكندرية فقى ىىم
 02132فىىردا ااهمىىاج هىىذه الد ىىة يعتبىىر هىىد ار لقمىىا كبيىىر
مىىو قىىا االنتىىات حيىىث تسىىتنزف ك ي ى ار مىىو الم ىاارد الماليىىة
ااالقتصادية كما تم ج عب ا على كافة امصعدة
امع تقدم الدكر اإلنسانى بدو

هىذه الد ىة ترصىذ مكانهىا

الص ىىحي فى ىىى الك يىىىر م ىىو المجتمع ىىا

اتمىىىار حقاقهىىىا

الترباية االتى مو وبرزها رفى العزلة المتم لة فى مدارخ
التربية الصاصة ،فكانى

فكىرة الىدم مىو التمىا ار

المهمىة

صاصى ىىة بى ىىيو وف ى ىراده على ىىى مى ىىر العصى ىىار

محم ى ى ىىد محم ى ى ىىد )0221 ،اق ى ى ىىد كش ى ى ىىف مرك ى ى ىىز التعب ى ى ىىة

ااالحصى ىىام فى ىىى التعى ىىداد االحصى ىىا ى ل ى ى بدايى ىىة مى ىىو عى ىىام

 1يعىىد مركىىز التعب ىىة ااالحصىىام تعىىداد إحصىىا ى كىىج عشىىر سىىناا  ،اقىىد كىىاو
آصر نعداد إحصا ى مو بداية عام 0222م
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فىى مجىاج التربيىىة الصاصىة ،االىىذ يقىام علىىى فكىرة مدادهىىا

ذا اإلحتياجىىا

وو المدرسة العادية هى مكاو لتعلىيم كىج التالميىذ ،اونى ال

التالمي ى ى ىىذ ذا اإلحتياج ى ى ىىا

ينبلىى فصىىج المىىالب ذا اإلعاقىة عىىو وقىرانهم امسىىايام،

امشىىقر،

بىج ينبلىى المةىى فىى تعلىيمهم معىا إلىى وبعىد مىد ممكىىو

)0233

مراة عمار 0232 ،اهال السعيد)0233 ،
الصاص ى ى ىىة م ى ى ىىو وس ى ى ىىلاب ترب ى ى ىىا يس ى ى ىىتجيب

إلحتياجى ى ىىاتهم الصاصى ى ىىة ف ى ى ى مى ى ىىدارخ عاديى ى ىىة بى ى ىىدال مى ى ىىو
المؤسسا

الصاصىة ،كمىا يعنىى بىذج وقصىى مىا يمكىو مىو

الجهىىد لتسىىهيج مشىىاركة المدىىج ذا اإلحتيىىات الصىىا

الصاص ى ى ىىة اامس ى ى ىىايام مى ى ى ىريم

 0221افتح ى الزيىىا  0221 ،اهىىال السىىعيد،

ايىىؤد الىىدم التربىىا إلىىى شىىعار المدىىج ذا اإلحتيىىات

اتر ماجدة عبيد  )0222وو الىدم هىا تمكىيو ذا
اإلحتياج ى ى ىىا

الصاصىىة ،اكىىذلك التقبىىج اإلجتمىىاع بىىيو

فى

كامج امنشمة الترباية االجماعية االمدرسية

و وو الى ى ى ىىدم يعنى ى ى ىىى تكامى ى ى ىىج امنشى ى ى ىىمة اإلجتماعيى ى ى ىىة

الصىىا

بال قىىة بىىالندخ اذلىىك عنىىدما يالقىىى الترحيىىب االتقبىىج

م ىىو انصى ىريو الي ىىانار اتس ىىيد لي ىىنش ابيت ىىى هاال ىىد سى ىىيمز،
 .)3222فى ىىدم المى ىىالب ذاي اإلحتياجى ى ىا

الصاصى ىىة م ى ىىع

الم ىىالب الع ىىادييو يس ىىاعد اممد ىىاج الع ىىادييو عل ىىى التع ىىرف
علىىى هىىذه الد ىىة مىىو المىىالب عىىو قىىرب اتقىىدير احتياجىىاتهم

الصاصىة ،ابالتىال تعىديج اتجاهىا

المىالب العىادييو  ،ممىىا

يىىؤدي إلىىى إمكانيىىة اسىىتصدام كلتىىا المجمىىاعتيو مىىو المىىالب

االتعليميىىة لممدىىاج المعىىاقيو عقليىىا القىىابليو للىىتعلم فى إمىىار
الب ىرام التعليميىىة العاديىىة جنبىىا إلىىى جنىىب مىىع وق ىرانهم الىىذيو

فى تعلىىيم اتىىدريب بعةىىهم الىىبعى ،ايسىىاعد علىىى إكتسىىاب
التالمي ى ىىذ ذاي اإلحتياج ى ىىا

يتمتعاو بقد ار عادية كلير فهيم)0221 ،

ااإلجتماعيى ىىة امهى ىىا ار الحيى ىىاة الياميى ىىة امهى ىىا ار التااصى ىىج

يهدف الدم مو الناحية الترباية االتعليميىة الىى إتاحىة

الدرصىىة لممدىىاج مىىو ذا اإلحتياجىىا

الصاصىىة ليتىىابعاا

د ارسى ىىتهم مبقى ىىا لق ى ىىدراتهم ااسى ىىتعداداتهم فى ى ى وقى ىىج البي ى ىىا

الصاص ى ىىة للمه ى ىىا ار امكاديمي ى ىىة

اإليجاب مع انصريو كماج سيسالم)3222 ،
ابىىذلك تعمىىج بي ىىة الىىدم علىىى زيىىادة التقبىىج اإلجتمىىاعى
لمفى ى ىراد ذاي اإلحتياج ى ىىا

الصاص ى ىىة م ى ىىع وقى ى ىرانهم الع ى ىىادييو

التعليميى ىىة إنعى ى ىزاال ،االعم ى ىىج على ىىى دع ى ىىم اتعزي ى ىىز اإلس ى ىىهام

اتنمي ىىة إحس ىىاخ المد ىىج الع ىىادي بالمسى ى الية اكس ىىر ح ىىاجز

اإليجىىاب لجميىىع المتعلمىىيو ف ى ااقىع الحيىىاة المدرسىىية مىىو

ابالتىال تتىي بي ىة

ص ى ى ى ى ى ىىالج التعل ى ى ى ى ى ىىيم التع ى ى ى ى ى ىىاان االتداع ى ى ى ى ى ىىج اإلجتم ى ى ى ى ى ىىاعى

المتب ىىادج عد ىىاف المص ىىر  0223 ،امى ىريم امش ىىقر0221 ،
افتح الزيا )0221 ،

الى ى ى ى ىىدم لكى ى ى ى ىىال الم ى ى ى ى ىرفيو الدرصى ى ى ى ىىة لتكى ى ى ى ىىايو صى ى ى ى ىىداقا
اعالقا

))Panda, 2007

ام ى ىىو هن ى ىىا تم ى ىىد بي ى ىىة ال ى ىىدم التعليمى ى ى التالمي ى ىىذ ذاي

ايعىىد الىىدم ف ى جىىاهرة مدهىىام إجتمىىاع وصالقىىى نىىابع

م ىىو حق ىىاق اإلنس ىىاو التى ى تن ىىاد بع ىىدم التميي ىىز وا الع ىىزج
نتيجىىة إلصىىابة الدىىرد بإعاقىىة اتقىىديم كافىىة الص ىىدما
يحتاجهىىا ذا اإلحتياجىىا

الصاف تجاه زميل ذا اإلحتيىات الصىا

التى ى

اإلحتياجىىا

الصاصىىة بالعديىىد مىىو الم ي ى ار

الت ى ال تنم ى

الجانىىب التعليم ى فقىىم بىىج تنم ى ويةىىا الجاانىىب الجسىىمية
ااإلندعالي ىىة ااإلجتماعي ىىة له ىىم اتعم ىىج عل ىىى تد ىىاد الت ىىر ير

الصاصىىة ف ى البي ىىة العاديىىة مىىع

السىىلب لنءىىام العىىزج الىىذي يىىؤدي إلىىى قصىىار ف ى جاانىىب

العمىىج علىىى عىىدم ع ىزلهم ف ى ومىىاكو مندصىىلة صاصىىة بهىىم

النمىىا المصتلدىىة ( ،)Vakil et al, 2009اقىىد وشىىار هىىال

رزاق نبيج )0227 ،اينماي البعد االنسانى ااإلجتمىاع

لل ىىدم عل ىىى إتاح ىىة الد ىىر

المتكاف ىىة لك ىىج ف ىىرد لكى ى ينم ىىا

ايتعلم افقا لقدرات ااسىتعدادات اميالى ااحتياجاتى الصاصىة،

السىىعيد  )0233إلىىى وو عىىزج التالميىىذ ذاي اإلحتياجىىا
الصاص ى ى ىىة ال يس ى ى ىىاعد عل ى ى ىىى بن ى ى ىىام اإلس ى ى ىىتقاللية االكد ى ى ىىامة
اإلجتماعية اال قة بالندخ لديهم

بال تمييز وا تهميش وا إستبعاد ،ايعمج الدم علىى تحقيىق

اتى ى ىىر مى ى ىىراة عمى ى ىىار  )0232وو للى ى ىىدم فاا ى ى ىىد تربايى ى ىىة

االعدالة اإلجتماعية ف تعليم جميىع اممدىاج،

اوكاديميى ى ىىة لكى ى ىىج مى ى ىىو المى ى ىىالب االمعلمى ى ىىيو ،فى ى ىىالمالب ذاي

تكافؤ الدر

االتقليج مو الةلم الندس ااإلجتماعى على وسىر التالميىذ
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كبي ىرة ف ى الكتابىىة ،افهىىم الللىىة ،االللىىة اإلسىىتقبالية مىىو صىىالج

اصاص ى ىىة ف ى ىىى حال ى ىىة اج ى ىىاد الدص ى ىىاج الصاص ى ىىة وا غ ى ىىرف

الدم وك ر مما يحققاو ف مدارخ التربية الصاصة فى نءىام

المصادر وا الدم المكانى فقم إذا لم يؤصىذ فىى الحسىباو

العىىزج اهىىذا مىىا و بتتى الد ارسىىا  ،ابنىىام علىىى ذلىىك فىىإو العمىىج

إيجى ىىاد ب ى ىرام مشى ىىتركة بى ىىيو الع ى ىادييو اذا اإلحتياجى ىىا

م ىىع المى ىىالب ذاي اإلحتياجى ىىا الصاص ىىة افى ىىق نءى ىىام الى ىىدم

الصاصة سىىهير وبىىا العىىال0222 ،

الصبر التعليميىة االشصصىية ،كمىا
ا
يعتبر فرصة للمعلم لزيادة

)0232

إنى يتىىي الدرصىىة الكاملىىة للمعلىىم لإحتكىىاك بالمالىىب مىىو ذاي

ا ارنىىدا الىىديب،

اال تنحصر مشكلة اممداج ذاي االحتياجىا

الصاصىة

اإلحتياجا الصاصة باالةافة الىى وو المىرق التى تسىتصدم

فى ى ى مج ى ىىاج التعل ى ىىيم فحسى ى ىىب ب ى ىىج تمتىى ىىد لتش ى ىىمج المجى ى ىىاج

مع المالب العادي الذي يعىان بعىى نقىام الةىعف ،ابىذلك

بهىىم ،اقيىىامهم بمهىىام الحيىىاة الياميىىة المملابىىة فى المجتمىىع

يىىؤدي الىىدم إلىىى إتاحىىة الدرصىىة لجميىىع التالميىىذ للىىتعلم مىىو

بليىىة دمجهىىم ف ى المجتمىىع بصىىارة سىىليمة ،اتىىافير وفةىىج

بعةىىهم الىىبعى اينمىىا لىىديهم إهتمىىام لكىىج ااحىىد مىىنهم بىىانصر

وساليب الرعايىة االسىلاك التكيدى اهىذا مىا وكدتى الد ارسىا

للعمىىج مىىع المالىىب مىىو ذا اإلحتياجىىا الصاصىىة تديىىد ويةىىا

اتزداد إتجاهاتهم اإليجابية نحىا بعةىهم الىبعى اتنمىا لىديهم

االجتماع الىذي يعىد وساسىا هامىا لتدىاعلهم مىع المحيمىيو

ع ىىو م ىىد التحم ىىيم الترب ىىا االندس ىىى ااالجتم ىىاعى ال ىىذ

المه ى ىىا ار االقى ى ىىيم التى ى ى يحتاجهى ى ىىا المجتم ى ىىع لبنى ى ىىام م ى ى ىاامنيو

يتعى ىىرى ل ى ى التالميى ىىذ ذا االحتياجى ىىا

صالحيو

فصلهم عو وقرانهم العادييو ،اوشار إلى إن بداو تلييىر

تعد إستراتيجية الدم بالمدارخ العادية اعت ارفىا بحقىاق

اإلنسىىاو االحقىىاق اإلجتماعيىىة لىىذا اإلحتياجىىا

الصاصى ىىة بسى ىىبب

فى ءراف الدصىج الد ارسىى ،امىرق التىدريخ لىو تسىتميع

الصاصىىة

التربيى ىىة الصاصى ىىة وو تى ىىنج فى ىىى تحقيى ىىق وهى ىىدافها بإعى ىىداد

اتليير النءرة التقليدية لهىم بىرنهم ال فا ىدة مىنهم اهىذا يتدىق

ليعيشى ى ىاا حي ى ىىاه مس ى ىىتقلة متدتح ى ىىة

مع الدلسدة العامة للتربية الصاصة

التالمي ى ىىذ ذا اإلعاق ى ىىا

فاراق الراساو)3221 ،
امى ى ىىو هنى ى ىىا تعى ى ىىد مشى ى ىىكلة ذاي االحتياجى ى ىىا

()Jan& Barbara,2006

اال ىىدم س ىىالو ذا ح ىىديو فكمىىا وو لى ى إيجابي ىىا

سبق ذكرها فإو ل العديد مو السلبيا

ك يى ىرة

اهىا قةىية جدليىة

له ىىا م ىىا يى ىىدعمها امى ىىا يعارة ىىها فقى ىىد وشىىىار د ارسى ىىةجماج
الصميى ىىب  )0221امنى ىىى عبى ىىد الحميى ىىد  )0227إلى ىىى وو
نء ى ىىام الى ى ىىدم ك ى ىىاو سى ى ىىببا فى ى ىىى قل ى ىىق آبى ى ىىام التالميى ى ىىذ ذا
اإلحتياجا

الصاصة تجىاه وبنىا هم اذلىك لمىا قىد يسىبب مىو

سى ىىصرية بربنى ىىا هم اغربى ىىة إجتماعيى ىىة بجانى ىىب فقى ىىدانهم ال قى ىىة
برندسى ىىهم نتيجى ىىة لقصى ىىار قى ىىدراتهم على ىىى متابعى ىىة الى ىىدراخ
امكاديمية مع بقية تالميذ الدصج العادييو ،اكذلك تتسبب
الزيادة الممىردة فىى وعىداد التالميىذ داصىج الدصىج الد ارسىى

عامىىا بعىىد آصىىر فىىى إحىىداث الةاةىىام التىىى تعمىىج علىىى
تشى ى ىىتي

إنتبى ى ىىاه التالميى ى ىىذ اصى ى ىىعابة إدارة المعلى ى ىىم للدصى ى ىىج

الد ارسىى ابالتىىالى اجىاد مدىىج معىىاق يعىاق عمليىىة إندماجىىة
مىع وق ارنى امسىايام ارنىىدا الىديب )0232 ،كمىا قىد يىىؤد

ال ىىدم إل ىىى زي ىىادة عزل ىىة المع ىىاق ع ىىو المجتم ىىع المدرس ىىى

الصاصى ى ىىة

ارع ىىايتهم إح ىىد القة ىىايا الامني ىىة امساس ىىية التى ى تااجى ى

المجتمىىع العىىالم بشىىكج عىىام ،االمجتمىىع المصىىري بشىىكج

صىىا

 ،بع ىىد وو كشىىد

اإلحصىىاما

عىىو تق ىىديرها لنسىىبة ذاي االحتياج ىىا

االد ارسىىا

العالميىىة

الصاصىىة فى ى العىىالم

االت تقدر بحاال  262ملياو ذا احتيات صا

نصىيب

الىىداج العربي ىىة منه ىىا يق ىىدر بح ىاال  12ملي ىىاو ذا احتي ىىات

صى ىىا

تقريبى ىىا ،ومى ىىا ف ى ى مصى ىىر فتم ى ىىج نسى ىىبة تقى ىىدير ذاي

االحتياج ىىا

الصاص ىىة تقريب ىىا حى ىاال  %32م ىىو المجتمى ىع

المصىري مىىنهم %1معىىاق ذهنيىىا ،اتعتبىىر هىىذه النسىىبة هىىد ار
لقم ىىا كبي ىىر م ىىو ق ىىاي اإلنت ىىات حي ىىث تس ىىتنزف ك يى ى ار م ىىو

المى ىاارد المالي ىىة ااالقتص ىىادية كم ىىا تم ىىج عب ىىا على ى كاف ىىة
امصى ى ى ىىعدة ياسى ى ى ىىف إمى ى ى ىىام ،0222 ،إيمى ى ى ىىاو الكاش ى ى ى ىىف،
)0221
تساؤالت البحث

يمكو وو تصاغ مشكلة البحث فى التساؤال

االتية:
444
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 3ما ها تر ير الدم على المدج المدم ؟
 0ما ها تقييم واليام امماراالمعلميو لتجربة الدم ؟

 1مىىا هىىى العاامىىج المرتبمىىة بتىىر ير عمليىىة الىىدم علىىى
المدج المدم ؟

فروض البحث

 3ال تاجى ىىد فى ىىراق دالى ىىة إحصى ىىا يا فى ىىى درجى ىىا

تقيى ىىيم

اممدىىاج المىىدمجيو قبىىج ابعىىد الىىدم  ،ف ىىى كىىج مىىو
السىى ىىلاك اإلجتمىى ىىاعى مقاس ى ىىا بمقي ى ىىاخ المشى ى ىىكال

الس ى ى ىىلاكية لممد ى ى ىىاج م ى ى ىىو اجه ى ى ىىة نء ى ى ىىر المعل ى ى ىىم)،

الهدف من البحث

يهىىدف البحىىث بصىىدة ر يسىىية إلىىى التعىىرف علىىى تىىر ير

ااإلسى ى ىىتعداد للمدرسى ى ىىة مقاسى ى ىىا بمقيى ى ىىاخ امهبى ى ىىة وا

عمليى ىىة الى ىىدم على ىىى المدى ىىج المى ىىدم مى ىىو منءى ىىار واليى ىىام

اإلسى ىىتعداد للمدرسى ىىة) ،االمهى ىىا ار

الللايى ىىة االعدديى ىىة

اممىار االمعلمىىيو اكىىذلك التعىىرف علىىى العاامىىج المرتبمىىة

االتحصيج الدراسى للمدىج المىدم

مىو اجهىة نءىر

ب  ،اذلك مو صالج امهداف الدرعية التالية:

الى اممر)

 3التعىىرف علىىى بعىىى الصصىىا
اممداج ذا اإلحتياجا

اإلجتماعيىىة مسىىر

الصاصة عينة البحث

 0قيىىاخ تىىر ير عمليىىة الىىدم علىىى المدىىج المىىدم مىىو
صالج:

و -تقي ى ىىيم ال ى ىىى امم ى ىىر للتحص ى ىىيج الد ارس ى ىىى متمى ى ى ال ف ى ىىى
المهى ىىا ار

الللايى ىىة التعبيى ىىر الللى ىىا – الدهى ىىم الللى ىىا –

إرتقام الللة اإلجتماعية) االمها ار

العددية

 0ال تاجد عالقة معنايىة بىيو درجىة تىر ير الىدم علىى
المد ى ىىج الم ى ىىدم

اب ى ىىيو متليى ى ى ار

البح ى ىىث المتعلق ى ىىة

بالمدج المدم اوسرت
المصطلحات البحثية العلمية واإلجرائية

ذواالحتياااج الخاااص :هىىا كىىج شىىص

لديى صلىىج كل ى

وا جز بدن وا ذهن وا حس متىى كىاو مايىج امجىج
يمكىىو وو يمنعىى مىىو التعامىىج وا المش ىىاركة بصىىارة كاملىىة

ب -تقيىىيم المعلمىىيو للسىىلاك اإلجتمىىاعى باسىىتصدام مقيىىاخ

افعال مع المجتمع عل قدم المساااة مع انصىريو قىاناو

ت -تقيىىيم المعلمىىيو إلسىىتعداد المدىىج للىىتعلم مقاسىىا بمقيىىاخ

الصاصىىة

المشكال

السلاكية لممداج

امهبة وا اإلستعداد للمدرسة
 1تحديىىد العاامىىج المرتبمىىة بتىىر ير عمليىىة الىىدم علىىى
المدج المدم
أهمية البحث العلمية والتطبيقية

 3تعد هذه الدراسة إةافة علمية فى مجاج التصص

اهى ىىى محاالى ىىة إل ى ىرام المكتب ى ىىة العربيى ىىة فى ىىى مج ى ىىاج
الدراسا

المتعلقة بذا اإلحتياجا

الصاصة

 0تقدم الدراسة تقييما لتىر ير عمليىة الىدم علىى المدىج
الم ىىدم اذل ىىك م ىىو وج ىىج تمايره ىىا اتحس ىىيو إدارته ىىا

اال ىىذ يعتب ىىر -م ىىو منمل ىىق إدارة الج ىىادة الش ىىاملة-
وحىىد مىىداصج اإلدارة المعاص ىرة االتىىى يمكىىو تمبيقهىىا
سعيا لرفع جادتها اجادة مصرجاتها
 1االستدادة بنتىا

البحىث اتاصىيات فىى الحدىاء علىى

الماقى ىىة المهى ىىدرة االحقى ىىاق االنسى ىىانية لقمى ىىا لى ىىيخ

بالقليج مو المجتمع
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حقاق امشصا

ذا اإلعاقة)0233 ،

الاادمج :هىىا تعلىىيم اممدىىاج ذا اإلحتياجىىا

جنبىا إلىى جنىب مىع وقىرانهم العىادييو فى الصىداف العاديىىة
م ىىع ت ىىافير الء ىىراف االعاام ىىج التى ى تس ىىاعد عل ىىى إنج ىىاو

العملي ى ىىة التعليمي ى ىىة ااس ى ىىتدادة هى ى ىؤالم الملب ى ىىة م ى ىىو البى ى ىرام
المقدمى ىىة ف ى ى المى ىىدارخ العاديى ىىة قى ىىدر المسى ىىتما

تيسى ىىير

كاافحة اعصام ياسف)0222 ،
اينقسم إلى:

و -ال ىىدم الكلى ىىى :ه ىىا إلح ىىاق التالمي ىىذ ذا اإلحتياجىىىا
الصاصى ىىة بلى ىىى النءى ىىر ع ى ىىو نى ىىا اإلعاقى ىىة بم ى ىىدارخ
افصاج المالب العادييو مااج الاق

علىى وو تتىافر

لمعلىىم الدصىىج كافىىة وسىىاليب الىىدعم االصب ىرة الدنيىىة حتىىى

يتمكو مو إشبا حاجا المدج ذا اإلحتيىات الصىا
).)Charles hedbrng, 2006
ب -الدم الجز  :ايعنى اةع التالميذ ذا اإلحتياجىا
الصاصة مع العادييو فى فصىاج الد ارسىة العاديىة لدتىرة
معين ى ىىة ج ى ىىزم م ى ىىو الي ى ىىام الد ارسى ى ى ) ل ى ىىتعلم المق ى ىىر ار
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عينىىة البحىىث) قبىىج ابعىىد تعرةىىها للمتليىىر الم ىراد د ارسىىة

ات ى ىىدريبهم عل ى ىىى بع ى ىىى المه ى ىىا ار إلش ى ىىبا حاج ى ىىاتهم

تى ىىر يره صى ىىال العسى ىىاف )3222 ،اتجى ىىدر اإلشى ىىارة إل ى ى

الصميى ى ى ىىب 0222 ،امى ى ى ىىارق عى ى ى ىىامر اربيى ى ى ىىع محمى ى ى ىىد،

أوالهمااااا :وو التجرب ىىة هن ىىا هى ى إلتح ىىاق المد ىىج بالمدرس ىىة

امكاديميى ى ى ىىة داصى ى ى ىىج غى ى ى ىىرف المصى ى ى ىىادر عبد الى ى ى ىىرحمو

)0221

ملحاءتيو:

الدامجىىة وي ونهىىا تجربىىة مبيعيىىة اليسى

ت -الدم العكسى :افي يعتبر فصىج التربيىة الصاصىة هىا
الدصىىج امساسىىى للمدىىج ذا اإلحتيىىات الصىىا

يندم اممداج ذا اإلحتياجا

 ،حيىىث

الصاصىة مىع اممدىاج

العادييو بالنسبة لمنشمة اإلجتماعية االمدرسية اهىذا

مصىىمنعة بتىىدصج

مقصاد مو الباحث
وثانيهمااا :وو قيىىاخ التليىىر يىىتم مىىو صىىالج تقيىىيم كىىج مىىو
انبام االمعلميو

مجتمع البحث وعينة الدراسة

النماذت يكاو محدادا نسبيا فى تحقيق وغراى الىدم

أوال -:مجتمع البحث

السالو االجتماااعى :يعبىر عنى إج ار يىىا بعىدد المشىىاكج

اإلبتدا يىىة الدامجىىة حكاميىىة اصاصىىة) باإلسىىكندرية ،امىىو

اإلجتماعى)) Wehmeger &Michael,1994

السىىلاكية التىىى تءهىىر فىىى سىىلاك المدىىج بالدصىىج مبقىىا لمىىا

جام بقا مة المقياخ المستصدم

األهباااااااااة أو االساااااااااتعداد للمدرساااااااااة :يعب ى ى ى ىىر عنى ى ى ى ى

إج ار ياباس ىىتصدام مقي ىىاخ يتك ىىاو م ىىو ع ىىدة مح ىىاار تعتب ىىر
مؤش ى ىىر لالس ى ىىتعداد للمدرس ى ىىة اه ى ىىى :النم ى ىىا االجتم ى ىىاعى–

المجتم ى ىىع فى ى ى ه ى ىىذه الد ارس ى ىىة يش ى ىىتمج على ى ى الم ى ىىدارخ

بها مو معلم التربيىة الصاصىة امعلمى الدصىاج الممبقىة
إلس ىىتراتيجية ال ىىدم

كم ىىا يةى ىىم مجتم ىىع البح ىىث اممدىىىاج

المىىدمجيو بهىىذه المىىدارخ سىاام كىىاو الىىدم كلى وا جز ى

وا عكس  ،باإلةافة إلى واليىام ومىار اممدىاج المىدمجيو
بتلك المدارخ

االتجى ىىاه نحى ىىا الى ىىتعلم– الللى ىىة االتااصى ىىج– النمى ىىا المعرفى ىىى

ثانيا -:أسلوب إختيار عينة البحث

الحركية

بحيىىث تكىىاو نسىىبة المىىدارخ بالعينىىة  )%52علىىى امقىىج

االمعلاما

العامىة– الصىحة الجسىمية ااممىاو– المهىا ار

التربيااااة الخاصااااة :هى ىىا نى ىىا مى ىىو الصى ىىدما

االب ى ىرام

التربايىىة تتة ىىمو تع ىىديال

صاص ىىة س ىاام ف ىىى المن ىىاه اا

يسىىتميعاا مسىىايرة متملبىىا

ب ىرام التربيىىة العاديىىة ،اعلي ى

الاسىىا ج اا مىىرق التعلىىيم تلبيىىة لحاجىىا
فىىإو صىىدما

االمدىىاج الىىذيو ال

التربيىىة الصاصىىة تقىىدم لجميىىع ف ىىا

ال ىىذيو يااجه ىىاو ص ىىعابا

اممدىىاج

ت ىىؤ ر س ىىلبا عل ىىى ق ىىدرتهم عل ىىى

التعلم سحر الصشرمى)0222 ،

تىىم إصتيارهىىا عشىاا يا بالقرعىىة) مىىو المىىدارخ الدامجىىة،

م ى ىىو ع ى ىىدد الم ى ىىدارخ الحكامي ى ىىة بك ى ىىج إدارة تعليمي ى ىىة وم ى ىىا
بالنسىبة للمىىدارخ الصاصىة فنءى ار إلنصدىىاى عىددها فقىىد تىىم
تةمينها كلها ف عينة الدراسة وي بنسىبة  )%322بلىغ

عىىدد المىىدارخ التىىى مبق ى
 31مدرسة حكامية اعدد
اقى ىىد مبق ى ى

بهىىا الد ارسىىة 02مدرسىىة مىىنهم
 )7مدارخ صاصىة

الد ارسى ىىة على ىىى عينى ىىة صى ىىدفية مى ىىو اممدى ىىاج

المىىدمجيو بلىىغ حجمهىىا  )311مدىىال مىىو فصىىاج مىىدراخ
العينة

منهج البحث

يتبع هذا البحث المنه الاصد اإلرتبام الىذي يهىتم
بد ارسىة ااقىىع الءىىاهرة اتقىديرها كمىىا اكيدىىا مىع بيىىاو العالقىىة
بىىيو المتليى ى ار

كم ىىا يتب ىىع البحىىث الم ىىنه ش ىىب التجريبى ى

الىىذي يعتمىىد على االقيىىاخ القبل ى البعىىدي لمجماعىىة ااحىىدة

وما عينة واليام اممار المبد ية فهم واليام ومىار هىؤالم
اممداج ،الكو بالتمبيق الميىدان إتةى وو التااصىج مىع

والي ىىام امم ىىار م ىىو المه ىىام الص ىىعبة حي ىىث يستش ىىعر الى ى

اممىر بىالحرت وا اللةىب لاةىىع مدلى قيىد البحىث اتجىىد
بعى المدارخ مشكلة ف السماو للبىاح يو بالتااصىج مىع
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ال اممر صافا مو سحب المدج مو المدرسة الهذا فقىد
تىىم التااصىىج مىىع واليىىام اممىىار مىىو صىىالج المعلمىىا
يتم إرساج وداة جمع البيانا

حيىىث

اوداة تقيىيم تىر ير الىدم علىى

المدج إلى الى اممىر فى حقيبىة المدرسىة ااعادتهىا بىندخ
المريقة مع المدج ف حقيبت
وعي ىىد

بلىغ حجىم اإلسىتما ار

التى

للمدرسى ىة م ىىع اممد ىىاج  )11اس ىىتمارة م ىىو وص ىىج

 )311بنسبة )%51
 3إستبانة ال ومر المدج المدم

إعداد الباح ا )

السىىلاكية لممدىاج مىىو اجهى نءىىر

يملب مو الى ومىر المدىج المىدم اإلشىارة إلى البنىاد
التى ى يسىىتميع مدلى ى القي ىىام به ىىا ام ىىدي التلييىىر الىىذي مى ى ور
مبق ى ى ىىا لتعليم ى ى ىىا

يجيىىب عل ى هىىذه اإلسىىتمارة ال ى ومىىر المدىىج المىىدم ،

اتشمج هذه اإلستمارة المحاار التالية
صاص ىىة ب ىىال امم ىىر ص ىىلة الق ارب ىىة بالمد ىىج–

العمر– المؤهج العلمى– الاءيدة)

صاصىىة بالمدىىج نىىا المدىىج -السىىنة الد ارسىىية-

العمر -عدد امصىاة اامصىاا  -ترتيىب مىيالده– حىب
المدج للذهاب للمدرسة وا عزافة عنها)
 1قا مة تقيىيم تىر ير عمليىة الىدم علىى المدىج مىو اجهى

اإلصتب ى ى ىىار الج ى ى ىىزم اماج)

يتةىىمو هىىذا المقيىىاخ ال ىىة ون ىاا مىىو امس ى لة مىىو حيىىث
التصحي :

ية ىىع ال ى ى اممىىىر إشى ىىارة ومى ىىام الجملى ىىة الاحيىىىدة التى ىىى

تصف مايستميع إبن وا ابنت ودامه عادة

النو الثاني :يتملب وو يشير ال اممر عل كج الجمج
التى ى تنمبىىىق عل ى ى إبن ى ى وا إبنتى ى اتحس ىىب الدرج ىىة بعى ىىدد

اإلشىىا ار

الت ى وشىىار ال ى اممىىر عليهىىا اف ى حالىىة عىىدم

إنمب ىىاق وي م ىىو البنىىىاد على ى المد ىىج فيكىىىاو التقي ىىيم عنى ىىد
التصحي "صدر"
النااو الثالااث :افيى تصىىف العبىىا ار

نءر الى االمر :اها جزم مقتبخ مىو مقيىاخ السىلاك
مى ى ىىو صى ى ىىدا فى ى ىىرو اناهى ى ىىد رمى ى ىىز  ،المبعى ى ىىة ال ال ى ى ىىة

تقييمة لمستا ودام مدلة قبج الدم

التاافقى ( )A.B.Sتعديج  )3276إعداد اترجمة كج
)3222
يتةىىمو هىىذا المقيىىاخ عىىددا مىىو الجمىىج تصىىف بعىىى

امس ى ىىاليب التى ى ى يس ى ىىتصدمها امفى ى ىراد فى ى ى مااق ى ىىف مصتلد ى ىىة
تتةمو إستصدام الللة االتعامج بها افهمها
ت ىىم إس ىىتصدام الج ىىزم م ىىو المقي ىىاخ الص ىىا

بالمج ىىاال

التالية:
التعبيىىر لالكتابىىة– التعبيىىر اللدءى – الكىىالم–

إستصدام الجمج– إستصدام الكلما ]

 )0مها ار

تمى ى

عملي ىىة التقي ىىيم ه ىىذه م ىىو قب ىىج ال ىىى امم ىىر ليب ىىيو
م بعده ،لتاةى مىا

إذا كىىاو المدىىج قىىد تحسىىو درجتىىاو) ،وا ل ىم يتىىر ر مسىىتا
امدام درجة) ،وا ترصر صدر) اذلك عو كج بند
ب -قائمااة المشااك ت الساالوكية للطفااال ماان وجهااه نظاار
المعلم (إعداد/عادل محمد.)1002 ،

تقىع مهمىة إسىتكماج هىذا اإلسىتبياو ااإلجابىة عىو بنىىاده

 إرتقاء اللغة ايشمج:

الدهم لالقرام– التعليما

صصىىا

سىىلبية لىىذا

يتم مرو عدد البناد الت وشار إليها ال اممر مىو درجىة

السؤاج الكلية

 )3مهىا ار

تىم

صعابتها )2،3،0،1

أ -إستبانة ولي أمر الطفل المدمج (إعداد الباحثات).
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الدهم العددي]

الناااااو األول :افيى ى ى ترت ى ىىب الجم ى ىىج اتق ى ىىيم افق ى ىىا لمس ى ىىتاي

أدوات البحث:

 0بيانىىا

 المهارات العددية لامعىداد– الجمىع االمىرو– التمييىز–

التصى ى ىىحي

المعلم إعداد عادج محمد)0222 ،

 3بيان ىىا

إلرتقام الللة]

عل المدج بعد إلتحاقة بالمدرسة وي قبج ابعد الىدم

أدوات ومقاييس البحث

 0قا مىة المشىكال

 )1إرتقىىام الللىىة اإلجتماعيىىة لالمحاد ىىة– مءىىاهر وصىىري

المركبة]

الستيو عل معلمة فصج الدم حيىث تمىم هىذه اإلسىتبانة
مىرة مىىع بدايىىة الدصىىج الد ارسى اماج كتقيىىيم قبلى  ،ىىم مىرة
وصري مع بداية الدصج ال ان بندخ العام الدراس
بعدي.

كتقيىيم
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 )2,115اها معامج با

تضم هذه القائمة المحاور التالية:

والي ى ىىة ع ى ىىو المد ى ىىج اه ى ىىى اإلس ى ىىم -ت ى ىىاري

 3بيان ى ىىا

الميالد -الجنخ– نا اإلعاقة– المدرسة)
 0مجماعا

مو العبا ار
المجاال

مو القاا م الر يسىية تةىم كىج منهىا عىددا
السىلاكية فىى

المتعلقىة برحىد المشىكال

التالية اهى كما يلى:

و -مشكال

تتعلق بالنءام داصج الدصج  )1عبا ار

ب -مشكال

تتعلق بالعالقا

مع امقراو  )7عبا ار

ت -مشكال

وكاديمية  )1عبا ار

 بيانا

والية عو المدج اهى اإلسىم -تىاري المىيالد-

الجنخ– نا اإلعاقة– المدرسة)
 32عبا ار )

ايىىتم اإلجاب ىىة عليهىىا ب ىىنعم) ف ىىى حال ىىة انمبىىاق العب ىىارة

عل ىىى المد ىىج ،ا وحيان ىىا) ف ىىى حال ىىة إنمب ىىاق العب ىىارة عل ىىى
المدىىج إلىىى حىىد مىىا ،ا ال) فىىى حالىىة عىىدم إنمبىىاق العبىىارة
على المدج
يىىتم تصىىحي قا مىىة المشىىكال

السىىلاكية لممدىىاج مبقىىا

اإلصتبى ىىار حيى ىىث يعمى ىىى 1درجى ىىا ) فى ىىى حالى ىىة

اإلجاب ىىة ب ىىنعم) ،ا درجت ىىاو)فى حال ىىة اإلجاب ىىة برحيان ىىا)،
ا درجىىة ااحىىدة) فىىى حالىىة اإلجابىىة بىىال) تجمىىع الىىدرجا
الكلي ى ىىة اتك ى ىىاو الدرج ى ىىة امعل ى ىىى  312 1×22درج ى ىىة،

االدرجىىة امدن ىىى 22درجىىة) ات ىىدج الدرجىىة امعل ىىى عل ىىى
سلاكية وك ر

صااااد المحتااااوى :تى ىىم عى ىىرى المقيى ىىاخ على ىىى عى ىىدد مى ىىو
المتصصصى ىىيو فى ىىى مجى ىىاال

اممامى ىىة االمدالى ىىة االرعايى ىىة

امس ىرية ااإلقتصىىاد المنزلىىى اإلرشىىاد االعلىىام التربايىىة،
اقى ىىد كى ىىاو له ى ىؤالم المحكمى ىىيو بعى ىىى المقترحى ىىا

الصاصى ىىة

ااعادة تنءيم بعى البناد ،االتى

تىىم اة ىىعها ف ىىى االعتب ىىار ف ىىى التص ىىميم النه ىىا ى للمقي ىىاخ
حيث تم تعىديج احىذف ااةىافة بعىى العبىا ار
المالحءا

بنىىاده السىىتيو عل ى معلمىىة فصىىج الىىدم حيىىث تمىىم هىىذه

تضم هذه القائمة المحاور التالية:

عدم الحداء عل الممتلكا

بصياغة بعى العبا ار

تقع مهمىة إسىتكماج هىذا اإلسىتبياو ويةىا ااإلجابىة عىو

الدراس كتقييم بعد

ا -العدااو  )32عبا ار

اجاد مشكال

(Readiness Scaleإعداد/عادل محمد.)1002 ،

قبلى  ،ىىم م ىرة وصىىري مىىع بدايىىة الدصىىج ال ىىان بىىندخ العىىام

ه -الكذب  )2عبا ار

لتعليمى ىىا

ج -قائمة قياس األهبة أواستعداد الطفل

للمدرسة School

اإلسى ىىتبانة م ى ىرة مى ىىع بدايى ىىة الدصى ىىج الد ارس ى ى اماج كتقيى ىىيم

د -السرقة  )1عبا ار

ز -مشكال

قا

فىى ةىام

التى عرةها المتصصصاو

الثبات :اذلىك مىو صىالج حسىاب معامىج اإلتسىاق الىداصلى
ولدىىا كرانبىىا  (Cronbach,s Alphaاالىىذ بلل ى

قيمت ى

 مجماعىىا

مىىو الق ىاا م الر يسىىية التىىى تةىىم كىىج منهىىا

مجماعى ىىة عبى ىىا ار

دالى ىىة على ىىى إسى ىىتعداد المدى ىىج للى ىىتعلم

بالمدرسة فى المجاال

التالية:

 3النما اإلجتماع – اإلندعالى 32عبا ار )
 0اإلتجاه نحا التعلم  32عبا ار )
 1الللة االتااصج  32عبا ار )
 6النما المعرفى االمعلاما

العامة 32عبا ار )

 5الصحة الجسمية اامماو  32عبا ار )
 2المها ار

الحركية  32عبا ار )

ا يىىتم اإلجابىىة عليهىىا بىىنعم) فىىى حالىىة إنمبىىاق العبىىارة

عل ىىى المد ىىج ،ا وحيان ىىا) ف ىىى حال ىىة إنمب ىىاق العب ىىارة عل ىىى
المدىىج إلىىى حىىد مىىا ،ا ال) فىىى حالىىة ع ىدم إنمبىىاق العبىىارة
على المدج
يى ى ىىتم تصى ى ىىحي قا مى ى ىىة إسى ى ىىتعداد المدى ى ىىج للى ى ىىتعلم مبقى ى ىىا
لتعليمى ىىا

اإلصتبى ىىار حيى ىىث يعمى ىىى 1درجى ىىا ) فى ىىى حالى ىىة

اإلجابىىة بىىنعم) ،ا درجتىىاو) فىىى حالىىة اإلجابىىة برحيانىىا)،
ا درجىىة ااحىىدة) فىىى حالىىة اإلجابىىة بىىال) تجمىىع الىىدرجا

الكليى ى ىىة اتكى ى ىىاو الدرجى ى ىىة امعلى ى ىىى 312 1×22درجى ى ىىة،

االدرج ىىة امدن ىىى 22درج ىىة) ات ىىدج الدرج ىىة امعل ىىى عل ىىى
إستعداد عالى لد المدج للتعلم المدرسى
صااااد المحتااااوى :تى ىىم عى ىىرى المقيى ىىاخ على ىىى عى ىىدد مى ىىو
المتصصصى ىىيو فى ىىى مجى ىىاال

اممامى ىىة االمدالى ىىة االرعايى ىىة
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امس ىرية ااإلقتصىىاد المنزلىىى اإلرشىىاد االعلىىام التربايىىة،

كانى ى

الصاصى ىىة

)%

اقى ىىد كى ىىاو له ى ىؤالم المحكمى ىىيو بعى ىىى المقترحى ىىا

ااعادة تنءيم بعى البناد ،االتى

بصياغة بعى العبا ار

ت ىىم اة ىىعها ف ىىى االعتب ىىار ف ىىى التص ىىميم النه ىىا ى للمقي ىىاخ
حيث تم تعىديج احىذف ااةىافة بعىى العبىا ار
المالحءا

فىى ةىام

التى عرةها المتصصصاو

ولدىىا كرانبىىا

 Cronbach,s Alphaاالىىذ بلل ى

 )2,115اها معامج با

قيمت ى

توزيع األطفال المدمجين طبقا لنو اإلعاقة:

م ى ىىو ج ى ىىداج  )0يالح ى ىىء وو وك ى ىىر اإلعاق ى ىىا

قا

إحصا يا بإسىتصدام كىج مىو إصتبىار

انتش ى ىىا ار

بالمىىدارخ الحكاميىىة هىىى اإلعاقىىة السىىمعية االعقليىىة حيىىث
نس ى ى ىىبتهما  )%23,3ا  )%55,2م ى ى ىىو اممد ى ى ىىاج

الم ىىدمجيو عل ىىى التى ىاالى ،وم ىىا بالنس ىىبة للم ىىدارخ الصاص ىىة
فاجى ىىد وو صى ىىعابا
إنتشا ار ابلل

المعالجة اإلحصائية للبحث:
تم معالجة البيانا

ب ىىإدارة اس ىىم اذل ىىك بااق ىىع نس ىىبى

بللى ى ى ى

الثبات :اذلىك مىو صىالج حسىاب معامىج اإلتسىاق الىداصلى

22.3

ال ىىتعلم االتاحى ىىد م ىىو وك ى ىىر اإلعاقى ىىا

نسىبتهما  )%52ا  )%65,5علىى الترتيىب

لكج منهما.

اتجىىدر اإلشىىارة هنىىا إلىىى وو إنصدىىاى نسىىبة صىىعابا

) امعامج اإلرتبام امربع كا إلصتبار فراى البحىث

التعلم قىد يكىاو راجعىا إلىى صىعابة إكتشىاف اممدىاج ذا

اذل ى ىىك مى ى ىىو صى ى ىىالج اإلس ى ىىتعانة ببرنى ى ىىام الحاسى ى ىىب انلى ى ىىى

الى ىىتعلم وا الصلى ىىم وحيانى ىىا بيى ىىنهم ابى ىىيو حى ىىاال

اإلحصا ى

التصلىىف العقلى وشىىرف عبىىد اللنىىى امىىراة حسىىو،0221 ،

SPSS V. 20

االيد صليدة امراد سعد)0221 ،

عرض ومناقشة النتائج

توزيع األطفال المدمجين بالسنوات الدراسية:

ياة جداج  )3تازيع ومداج عينة البحىث المىدمجيو

فى السىناا

السى

صى ىىعابا

مىو المرحلىة اإلبتدا يىة سىاام بالمىدارخ
التعليميىىة تح ى

الحكاميىىة وا الصاصىىة بىىاإلدا ار

الد ارسىىة

نتائج إختبار صحة فروض البحث:
نتائج إختبار الفرض األول:
ي ىىن

الد ىىرى اماج عل ىىى ونى ى "ال تاج ىىد ف ىىراق دال ىىة

إحصىىا يا فىىى درجىىا

تقيىىيم اممدىىاج المىىدمجيو قبىىج ابعىىد

ايالحى ىىء مى ىىو الجى ىىداج إرتدى ىىا نسى ىىب اممدى ىىاج بكى ىىج مى ىىو

الىىدم  ،فىىى كىىج مىىو السىىلاك اإلجتمىىاعى مقاسىىا بمقيىىاخ

للسىىنة الد ارسىىية امالىىى اال انيىىة اممىىر الىىذ يعتبىىر مؤشىىر

ااإلس ىىتعداد للمدرسة مقاس ىىا بمقي ىىاخ امهب ىىة وا اإلسىىىتعداد

لزي ىىادة وع ىىداد الم ىىدمجيو الملحق ىىيو ح ىىدي ا بالم ىىدارخ بك ىىج

الللايى ىىة

المى ىىدارخ الحكاميى ىىة االصاصى ىىة مجتمعتى ىىيو اذلى ىىك بالنسى ىىبة

اإلدا ار ممىىا يسىىتلزم إسىىتعدادا
فى صارة معلما

مدربا

اامكانيىىا

للسناا

اقىىاة تدريسىىية

التعليمية التالية.

ومىىا عنىىد د ارسىىة العىىدد الكلىىى لممدىىاج المىىدمجيو داصىىج

المى ى ى ىىدارخ الحكاميى ى ى ىىة نجى ى ى ىىد وو  )%71مى ى ى ىىو اممدى ى ى ىىاج
المىىدمجيو تركىىزاا داصىىج إدارة المنت ىزة ،فىىى حىىيو وو النسىىبة

المش ىىكال

الس ىىلاكية لممد ىىاج م ىىو اجه ىىة نء ىىر المعل ىىم)،

للمدرسى ىىة) مى ىىو ص ى ىىالج تقيى ىىيم المعلى ىىم ،االمهى ىىا ار
االعدديىىة االتحصىىيج الد ارس ىىى للمد ىىج الم ىىدم

مىىو اجه ىىة

نءر الى اممر)".

م ى ىىو ج ى ىىداج  )1يتةى ى ى تحس ى ىىو ق ى ىىيم ك ى ىىج متاس ى ىىما

القياسىىا

البعديىىة بعىىد الىىدم ) عىىو القياسىىا

القبليىىة قبىىج

الدم )،

امعلىىى مىىو اممدىىاج المىىدمجيو داصىىج المىىدارخ الصاصىىة
جدول  :8توزيع األطفال المدمجين عينة البحث باإلدارات التعليمية تحت الدراسة طبقا للسنوات الدراسية.
اإلدارات

السنة الدراسية
والى
و)
)
انية
و)
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شر

(ن=)53
2
6
6

%

05,7
33,6
33,6

وسط

(ن=)36
6
2
2

%

7,3
32,3
32,7

المنتزه

(ن=)77
33
2
2

%

36,1
7,1
33,7

الجمر

(ن=)10
-------

%

-------

Alex. J. Agric. Sci.
)
و)
)
رابعة
و)
)
صامسة
و)
)
سادسة
و)
)
المجما
و)
)
المجما الكلى
ال ة

)Vol. 61, No. 4, pp. 445- 459, 2016(Arabic
3
1
0
0
3
5
--1
3

0,2
1,2
5,7
5,7
0,2
36,1
--1,5
0,2

1
0
6
0
6
1
7
0
5

36,0
1,2
7,3
1,2
7,3
5,6
30,5
1,2
1,2

1
1
1
1
--7
--37
---

1,2
32,6
32,6
32,6
--2,3
--00,3
---

--------02
---------

--------322
---------

02
2
15

76,1
05,7
322

32
17
52

11,2
22,3
322

22
37
77

71
00
322

--02
02

--322
322

جدول  :1توزيع األطفال المدمجين بكل من السنوات الدراسية للمرحله اإلبتدائية بمدارس العينة(حكومى/خاص) تبعا
لنو اإلعاقة.
نو اإلعاقة

السنة الدراسية
و)
والى
)
و)
انية
)
و)
ال ة
)
و)
رابعة
)
و)
صامسة
)
و)
سادسة
)
و)
المجما
)
المجما

جسمية/حركية

(ن=)84
3
0
3
0
3
--1
3
3
--0
--2
5
36

%

7.3
36.1
7.3
36.1
7.3
--03.6
7.3
7.3
--36.1
--62.1
15.7
322

عقلية

(ن=)61
1
2
2
6
1
0
2
2
2
1
2
2
11
12
21

%

33.1
1.1
1.1
5.2
6.6
0.2
1.1
31.0
1.1
6.6
31.0
1.1
55.2
66.3
322

توحد

(ن=)66
1
1
7
2
2
6
1
1
1
6
2
---12
12
22

صعوبات تعلم

%

30.3
30.3
32.2
2.3
2.3
2.3
6.5
30.3
6.5
2.3
31.2
---56.5
65.5
322

(ن=)11
2
1
0
---3
5
---1
0
---------33
33
00

%

07.1
31.2
2.3
---6.5
00.7
---31.2
2.3
---------52
52
322

سمعية

(ن=)81
3
---1
---0
1
---6
1
---0
---33
7
31

%

2.5
---32.7
---33.3
32.7
---00.0
32.7
---33.3
---23.3
11.2
322

جدول  :5نتائج اختبار(ت) إلختبارمعونية تأثير الدمج على الطفل المدمج
-

المشكال
التعبير
الدهم
المهارة الللاية
ارتقام الللة
امعداد
التحصيج
اإلستعداد للمدرسة

كم ىىا بى ى

المتوسط ±
قبل
37.1 ± 10
5.5 ± 1.3
1 ± 1.1
2.2 ±1
0.0±3.2
0.1±0.1
2،2±3.7
3.0±01.5

اإلنحراف المعياري
بعد
37.2 ± 72.3
32.3± 06.5
5.3 ± 2.1
3.0 ± 2.0
6.1 ± 7.1
0.5 ± 7.3
2.7 ± 3.1
3.2 ± 16.0

معنايى ىىة الد ىىراق ب ىىيو تلى ىىك القياس ىىا

بإستصدام إصتبىار

إحصى ىىا يا

) فيمىا عىدا متليىر التحصىيج فالتحسىو

غي ىىر داج ابالت ىىالى ي ىىتم رفىىىى الد ىىرى الص ىىدر اقبى ىاج
الدرى البديج فيما عدا بالنسبة للتحصيج الدراسى.
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قيمة (ت)

المعنوية

**33.6
**31.7
**30.2
**31.7
**36.2
**30.22
2.72
**02.5

2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
2.23
غير معناية
2.23

بالنس ى ىىبة لمتلي ى ىىر المش ى ىىكال

المش ى ىىكال

تب ى ىىيو إنصد ى ىىاى مس ى ىىتا

لص ى ىىال بع ى ىىد ال ى ىىدم حي ى ىىث إنصدةى ى ى

المتاسم للدرجا
 )72,3ا ب ى ى ى

علىى مقيىاخ المشىكال

قيم ى ىىة

مىو  )10إلىى

معنايى ى ىىة الدى ى ىىراق بى ى ىىيو القياسى ى ىىيو القبلى ى ىىى

االبعد عند مستا

.)2,23

)Vol. 61, No. 4, pp.445- 459, 2016 (Arabic

الد ارس ى ى ىىة الحالي ى ى ىىة م ى ى ىىع نت ى ى ىىا

اتتد ى ى ىىق نت ى ى ىىا

) McDonnell, J., et al., (2003حيىىث بى

د ارس ى ى ىىة

عىدم اجىىاد

فى ىىراق دال ى ى إحصى ىىا يا بى ىىيو مجمى ىىاعتى التالميى ىىذ العى ىىادييو
المىىدمجيو اغيىىر المىىدمجيو فىىى التحصىىيج امكىىاديمى ،فىىى
حىىيو اجىىد

Alex. J. Agric. Sci.

السلاكية امقياخ امهبة وا اإلستعداد للمدرسىة االتحصىيج
الد ارسىىى -ابىىيو متلي ى ار

اوسرت "

البحىىث المتعلقىىة بالمدىىج المىىدم

عند دراسة عالقة المتلي ار

البح ية بمتلير المشكال

فىىراق دال ى إحصىىا يا بىىيو التالميىىذ المعىىاقيو

السى ىىلاكية لى ىىد المدى ىىج بجى ىىداج  )6يالحى ىىء اجى ىىاد عالقى ىىة

عقليى ىىا المى ىىدمجيو اغيى ىىر المى ىىدمجيو فى ىىى السى ىىلاك التكيدى ىىى

عكسىىية غيىىر معنايىىة مىىع الدرجىىة الدالىىة علىىى إتجىىاه الىىى
امم ىىر اتق ىىج المش ىىكال

م ىىع ال ىىذكار ع ىىو اإلن ىىاث بدرج ىىة

لصال عينة الدم

التالميذ المعاقيو عقليا المدمجيو االتالميىذ المعىاقيو عقليىا

بى ىىيو مجماعى ىىة المتلي ى ى ار

امصر عمى ىىر المدى ىىج -ترتيى ىىب

غير المدمجيو فى التحصيج امكاديمى مما يىدج علىى او

ميالد المدج -السنة الدراسية -حب المدج وا عزاف عو

للىىدم و ى ار إيجابيىىا علىىى نمىىا الجاانىىب االجتماعيىىة للتلميىىذ

الىذهاب للمدرسىة -مؤهىىج الىى اممىر) ادرجىىة تقيىيم المدىىج

دراسة محمىاد سىالم  )0225حيىث تبىيو

الس ىىلاكية ل ىىد المد ىىج م ىىع زي ىىادة ع ىىدد امص ىىاة

كمى ىىا ال تاجى ىىد فى ىىراق دال ى ى إحصى ىىا يا بى ىىيو مجمى ىىاعتى

المدم اليخ الجانب امكاديمى ل

ذا اإلحتيات الصا

كما تتدق مع نتا

اجاد فراق ذا

دالل إحصا ية بىيو القياسىييو القبلىى االبعىد

للمجماعة التجريبيىة فىى مسىتا امدام المهىار لصىال القيىاخ
البعد

الد ارس ىىة الحالي ىىة م ىىع نت ىىا

اتتد ىىق نت ىىا

الميب ى ى ىىاتى  )0232حي ى ى ىىث بى ى ى ى

د ارس ىىة ع ىىال

اج ى ى ىىاد و ى ى ىىر كبي ى ى ىىر داج

إحص ى ىىا يا لبرن ى ىىام الت ى ىىدريخ ب ى ىىامقراو ف ى ىىى تنمي ى ىىة بع ى ىىى
المهىىا ار

الللايىىة لممدىىاج ذا متالزمىىة دااو المىىدمجيو،

كمى ىىا تاج ى ىىد ف ى ىىراق ذا
درجىىا

داللى ى ى إحص ى ىىا ية ب ى ىىيو متاس ى ىىمى

القيىىاخ القبلىىى االقيىىاخ البعىىد مف ىراد العينىىة فىىى

مهى ى ىىارة التحى ى ىىدث ااإلسى ى ىىتما االتااصى ى ىىج الللى ى ىىا لصى ى ىىال
التمبيق البعد .

عل ىىى مقي ىىاخ المش ىىكال
المش ىىكال

الس ىىلاكية بمعن ىىى زي ىىادة ءه ىىار

لدية ابهذا يتم قباج الدىرى الصىدر بالنسىبة لعىدم اجىاد
عالقى ىىة إرتباميى ىىة معنايى ىىة بى ىىيو المشى ىىكال
البحث ماعدا عدد امصاة

متلي ار

السى ىىلاكية مى ىىع

اهىىذا مىىا فسىرت د ارسىىة ( Blacher(1995إلىى وو تحميىىج
امصىىاة عىىبم العنايىىة باممدىىاج ذا اإلحتياجىىا
ها ومر شا ع عنىد وسىر ذا اإلحتياجىا

الصاصىىة

الصاصىة ،حيىث

ءهىىر علىىى امصىىاة وع ىراى اإلمتنىىا الشىىديد ،مىىو صىىالج
الرعايىة التىىى يقىدمانها مصىىاتهم ذا اإلحتياجىا

الصاصىىة

داو رفق احناو
كمىا وشىىار جمىاج الصميىىب اآصىراو  )3220إلىىى أن

مريقىىة إسىىتجابة انبىىام للمدىىج ذا اإلحتيىىات الصىىا

تىىؤ ر

عل ىىى رداد فع ىىج امص ىىاة ،فانب ىىام الى ىذيو ل ىىديهم قب ىىاج ع ىىام

نتائج إختبار الفرض الثانى:
يىىن

الدىىرى علىىى ون ى "ال تاجىىد عالقىىة معنايىىة بىىيو

درجىا

تقيىىيم اممدىاج المىىدمجيو قبىج ابعىىد الىدم فىىى كىىج

درجة تر ير الدم على المدج المدم ى مقاسا بالدراق فى
م ى ىىو درج ى ىىا

غير معناية ،فىى حىيو اجىد

عالقىة مرديىة غيىر معنايىة

لمدله ىىم يق ىىدماو إس ىىتجابا

ااتجاه ىىا

اإلسى ى ىىتجابة بمريقى ى ىىة مما لى ى ىىة لمص ى ى ى

الصا

تمك ىىو امص ىىاة م ىىو

اام ذا اإلحتيى ى ىىات

،

المد ى ىىج الم ى ىىدم عل ى ىىى مقي ى ىىاخ المش ى ىىكال

جدول  : 4نتائج تحليل معامل اإلرتباط بين درجة تأثير الدمج علي الطفل وبعض المتغيرات البحثية المتعلقة بالطفل
وأسرته.

المتغيرات

التأثير

المشك ت السلوكية

التحصيل الدراسى

االستعداد للمدرسة
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 2.3662.351
2.333
2.236
*2.032
2.221
2.252
2.322 -

نا المدج
عمر المدج
ترتيب ميالد المدج
السنة الدراسية
عدد امصاة
حب المدج للذهاب للمدرسة
مؤهج ال اممر
اتجاه ال اممر

امى ىىو ناحيى ىىة وصى ىىر فانبى ىىام الى ىىذيو يسى ىىتجيباو بمريقى ىىة

سلبية ابصجج اقلق ليساا قادريو على التر ير إيجابيىا علىى

ومدالهم ذا اإلحتياجا
واةىىح

نتىىا

الصاصة

جىىداج  )5اجىىاد عالقىىة مرديىىة غيىىر

معنايى ىىة بى ىىيو مع ى ىىدج التحصى ىىيج الد ارس ى ىىى للمدى ىىج ابع ى ىىى
متليى ار

البحىىث اهى ترتيىىب مىىيالد المدىىج -عىىدد امصىىاة-

حىىب المدىىج وا عزافى عىىو الىىذهاب للمدرسىىة -مؤهىىج الىىى

اممىر) ا بى

اجىىاد عالقىىة عكسىية غيىىر معنايىىة بىىيو بىىاقى

2.271
 2.211 2.221 2.2152.211
*2.000
 2.2112.273

 2.352 2.2272.232
 2.3072.226
2.322
2.313
2.266 -

امص ى ى ىىاة ،كم ى ى ىىا وءه ى ى ىىر وية ى ى ىىا وو وص ى ى ىىاة اممد ى ى ىىاج ذا
الصاص ىىة ال ىىذيو حص ىىلاا عل ىىى اقى ى

اإلحتياج ىىا

وكبىىر مىىو آبىىا هم وءهىىراا عالقىىا

وءهىىراا زي ىىادة ف ىىى المشىىكال

داف ىىة مىىع إصىىاتهم الكىىو

التكيديىىة ،اف ىىى المقابىىج فىىإو

إصىىاة اممد ىىاج امس ىىايام ال ىىذيو حص ىىلاا عل ىىى اقى ى
اعنايىىة وكبىىر ،وءهىىراا عالقىىا

كان

المشكال

نصل

ااهتم ىىام

وم ىىاج

ةىىعيدة مىىع إصىىاتهم الكىىو

التكيدية وقج

مىو تلىك الد ارسىة البح يىة إلىى وو دمى اممدىاج

العاامىج عمر المدىىج -السىنة الد ارسىىية -إتجىاه الىىى اممىىر)

ذا اإلحتياج ى ىىا

امعدج التحصيج الدراسى ابالنسبة لنا المدج إتةى وو

زمال هم العادييو ايمدهم بالمها ار االجتماعية المصتلدة هىا

الكنهىىا عال ىىة فيىىر دالىىة إحصىىا يا ابهىىذا يىىتم قبىىاج الدىىرى

بالتش ىىجيع االمس ىىاااة ب ىىإصاانهم الع ىىادييو ،انتيج ىىة ل ىىذلك ف ىىإو

الصى ىىدر برن ى ى ال تاجى ىىد عالقى ىىة بى ىىيو التحصى ىىيج الد ارسى ىىى

تحصىىيلهم امكىىاديم يكىىاو وفة ىج ممىىو درس ىاا فىىى مىىدارخ

ت ىىر ير الى ىىدم على ىىى التحصى ىىيج وعلى ىىى بى ىىيو البنى ىىا

امتلي ار

اماالد

البحث

م ىىا يتد ىىق م ىىع

الصاص ى ىىة يس ى ىىاعد عل ى ىىى تقلي ى ىىد امحاك ى ىىاه
) ،(Linda Ellet,1993كم ىىا ونه ىىم يش ىىعراو

صاصة وا معزالة ،اهذا ما اجىده كمىاج سيسىالم،)3222 ،

اعنى ىىد د ارس ىىة العالقى ىىة ب ىىيو مجماعى ىىة متليى ى ار

ااسىىتعداد المدىىج للىىتعلم المدرسىىى بى

البحى ىىث

اجىىاد عالقىىة مرديىىة

معناي ىىة مى ىىع ح ىىب المدى ىىج للى ىىذهاب للمدرس ىىة عنى ىىد مسى ىىتا
 ،)2,25فى حيو ءهر عالقة عكسية غير معناية بىيو
إسىىتعداد المدىىج للىىتعلم المدرسىىى اكىىج مىىو عم ىره اترتيىىب

ميالده -االسنة الدراسية -امؤهج الى اممر) ابىالرغم مىو
اجاد تلك العالقة العكسية إال إن لم ت بى

معنايىة العالقىة

إو الدم حيث تشمج المدارخ العادية ومداال مصتلديو ف

صصا صى ىىهم اهى ىىذا يى ىىنعكخ ف ى ى النهايى ىىة على ىىى ودام ه ى ىؤالم
اممداج معرفيا ااجتماعيا اتربايا اتعليميا كما يقلىج الدجىاة
بيىىنهم ابىىيو بقيىىة وف ىراد المجتمع،اهىىا مىىا ي ىراه هشىىام تهىىامى
 .)0221ايمكىىو القىىاج إنى كلمىىا زاد الاقى

المالى ى ىىب مى ى ىىو ذا اإلحتياجى ى ىىا

الىىذ يقةىىي

الصاصى ى ىىة مى ى ىىع المى ى ىىالب

العادييو ةمو برام الدم كلما ازداد

قدرات امكاديمية

عند و مستا إحتمالى ابهذا يتم قباج الدىرى الصىدر

ااإلجتماعي ىىة االمهني ىىة ،ايس ىىاعده عل ىىى إكتس ىىاب المه ىىا ار

برن ى ال تاجىىد عالقىىة بىىيو إسىىتعداد المدىىج للىىتعلم المدرسىىى

ايىؤد ويةىىا إلىىى تدىىاد التىىر ير السىىلبى لنءىىام العىىزج م ىىج

امتليى ى ار

البح ىىث فيم ىىا ع ىىدا متلي ىىر ح ىىب المد ىىج لل ىىذهاب

للمدرس ى ى ىىة اال ى ى ىىذ يى ى ى ىرتبم بدرج ى ى ىىة ذا

دالل ى ى ىىة إحص ى ى ىىا ية

بإستعداده للتعلم
وفىىاد

د ارسىىة راحىىى عبىىدا

 )0221بىىرو اإلصىىتالف

فى ىىى السى ىىلاك الاالى ىىد يزيى ىىد مى ىىو المنافسى ىىة االص ى ى ار بى ىىيو
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الةى ى ىىعف االةى ى ىىالة اعى ى ىىدم امهميى ى ىىة ،االقلى ى ىىق الى ى ىىدا م مى ى ىىو
المس ىىتقبج اه ىىذا كلى ى ي ىىؤد إل ىىى قل ىىة الدافعي ىىة نح ىىا ال ىىتعلم
االتداع ىىج ااكتس ىىاب المه ىىا ار

الحياتي ىىة اامكاديمي ىىة امم ىىا

سىىبق نجىىد وو للىىدم التربىىا وهميىىة كبي ىرة للمدىىج مىىو ذا
اإلحتياجىىا

الصاصىىة عنىىدما يلحىىق بزمال ى مىىو العىىادييو،

)Vol. 61, No. 4, pp. 445- 459, 2016(Arabic
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اهناك ويةا فاا د متعددة تعىاد علىى المدىج العىاد عنىدما
يى ىىتم دمج ى ى مى ىىع اممدى ىىاج مى ىىو ذا اإلحتياجى ىىا

الصاصى ىىة

كماج سيسالم 0223 ،اعبد الباقى عرف )0221 ،

نء ى ار لمىىا واةىىحت الد ارسىىة مىىو إزديىىاد نسىىب اممدىىاج
اإلعاقىا

لهىؤالم االمدىاج لىذا

بمحافءىىا

الجمهاريىىة امحافءىىة اإلس ىكندرية الكتىىاب_
،)0232-0222

 3بةى ىىرارة العمى ىىج على ىىى تمى ىىاير إمكانى ىىا

ااسى ىىتعدادا

المدارخ لتحسيو العملية التعليمية

020-023
اليانار اتسيد لينش ابيتى هاالد سيمز ( :)8222التصلىف
قبى ىىج المدرسى ىىة ب ى ىرام اونشى ىىمة) -ترجمى ىىة سى ىىمية م ى ى
جمي ى ىىج -هال ى ىىة الجراان ى ىىى ،المبع ى ىىة امال ى ىىى -مكتب ى ىىة

 0ةىىرارة العمىىج علىىى تجهيىىز المىىدارخ الدامجىىة بصىىارة
كافيىىة إلسىىتقباج امن ىاا المصتلدىىة مىىو اإلعاقىىا

بتزايىىد المىىدارخ بلىىرف المصىىادر االمكتبىىا

اذلىىك

المجه ىزة

النهةة المصرية)  -القاهرة

انتص ى ى ىىار محم ى ى ىىد عل ى ى ىىى ( :)1008دمى ى ى ى اممد ى ى ىىاج ذا
االحتياجا

الصاصة بالتعليم امساسى فى مصر على

بالاسا ج المعينىة احجىرة كمبيىاتر اذلىك لةىماو نجىاو

ةىىام االتجاهىىا

عملية الدم

الس ىىنا ال الىىىث ،قة ىىايا امش ىىكال

 1العمىىج عل ىىى ت ىىافير فريىىق عمىىج متكام ىىج ف ىىى المدرسى ىة
العاديىة لتقىديم وفةىىج الصىدما

اإلحتياجا

االبىرام الممكنىة لىىذا

الصاصة

 6العمج على إعىداد معلمىيو امعلمىا

ذا كدىامة عاليىة

لتعل ىىيم المى ىىالب م ىىو ذا اإلعاقى ىىة اذل ىىك عى ىىو مريى ىىق
إقام ىىة دا ار تدريبي ىىة مك د ىىة ابص ىىارة مس ىىتمرة لمتابع ىىة

تمىىار ودا هىىم اعمىىج ارش عمىىج متصصصىىة للعىىامليو
فى مجاج التربية الصاصة
 5إجى ىرام المتابع ىىة المس ىىتمرة م ىىو الجه ىىا

المسى ى الة ع ىىو

المىىدارخ الدامجىىة لتقيىىيم مىىد تمبيىىق البرنىىام امىىد

نجاحة ااإليجابيا

االسلبيا

 2البى ىىد مى ىىو تهي ى ىىة اتاعيى ىىة ذا العالقى ىىة مى ىىع المعى ىىاقيو
المعلمىيو ،المجتمىىع المحلىى ،امقىراو ،امهىج) اتدعيىىج
دارهم
المراجع

وش ى ىىرف محم ى ىىد عب ى ىىد اللن ى ىىى ام ى ىىراة حس ى ىىنى عل ى ىىى حس ى ىىو
( :)1001تنميى ى ىىة اإلبى ى ىىدا لممدى ى ىىاج ذا صى ى ىىعابا

الى ىىتعلم– المبعى ىىة امالى ىىى– مؤسس ى ى حى ىىارخ الداليى ىىة-

اإلسكندرية

،77-71

العقلى – دمى اممدىىاج المتصلدىىيو عقليىىا فىىى مرحلىىة مىىا

ياصى بما يلى:
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اإلحتياج ى ىىا

الصاص ى ىىة ان ى ىىاعهم مبق ى ىىا لن ى ىىا اإلعاق ى ىىة

اإلحصىا ى السىىنا

التوصيات

المدمجيو االتنا فى حاال

الجهاز المركز للتعب ة ااإلحصام :تازيع امفىراد مىو ذا

العالميىىة المعاصىرة ،المىىؤتمر العلمىىى
ذا االحتياجىىىا

الصاصى ىىة فى ىىى التعلى ىىيم قبى ىىج الجى ىىامعى– الجى ىىزم اماج–
 -150 -022القاهرة

 84-81مايو–

إيم ى ى ى ىىاو فى ى ى ى ىؤاد كاش ى ى ى ىىف ( :)1001دمى ى ى ى ى اممد ى ى ى ىىاج ذا
االحتياج ى ىىا

الصاص ى ىىة م ى ىىع اممد ى ىىاج الع ى ىىادييو -دار

الكتاب الحديث– القاهرة
تيسير مدلى كاافحى اعصىام نمىر ياسىف ( :)1006تربيىة
امف ى ىراد غيى ىىر العى ىىادييو فى ىىى المدرسى ىىة االمجتمى ىىع -دار

المسيرة للمبع االنشر االتازيع– عماو

جم ىىاج الصمي ىىب امن ىىى الحدي ىىد اعب ىىد العزي ىىز الس ىىرماا
( :)8221إرشى ى ىىاد وس ى ى ىىر اممدى ى ىىاج ذا االحتياج ى ى ىىا
الصاصة – دار حنيو للنشر االتازيع– عماو

رزاق محمىىد نبيىىج ( :)1007المعىىاق بىىيو اإلدمىىات ال قىىاف

ااالجتم ى ى ىىاع  ،ا ازرة ال قاف ى ى ىىة ،الجمهاري ى ى ىىة الج از ري ى ى ىىة،

ردفك
راح ى ى ى ى ىىى م ى ى ى ى ىىراو عب ى ى ى ى ىىدا

( :)1001ان ى ى ى ى ىىار الندس ى ى ى ى ىىية

ااالجتماعيىىة لإعاقىىة علىىى وصىىاة امشىىصا

المعىىاقيو

دراسة ميدانية) بحث مقىدم إلىى مىؤتمر وصىاة المعىاقيو
مدين ى ى ىىة الش ى ى ىىارقة للص ى ى ىىدما
االجتماعية

اإلنس ى ى ىىانية ا ازرة الشى ى ى ى او
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س ىىحر الصش ىىرمى ( :)1000المدرس ىىة للجمي ىىع– دمى ى ذا
االحتياجى ىىا

الصاصى ىىة فى ىىى المى ىىدارخ العاديى ىىة– مكتبى ىىة

الملك فهد الامنية– الرياى
فى العلام السلاكية– مكتبة العبيكاو– المبعة امالى

ص ى ىىدا ف ى ىىرت اناه ى ىىد رم ى ىىز ( :)8220مقي ى ىىاخ الس ى ىىلاك

الت ى ىاافقى– لجنى ىىة جمعيى ىىة التصلى ىىف العقلى ىىى اممريكيى ىىة–
المبعة ال ال ة– مكتبة امنجلا المصرية– القاهرة

مى ىىارق عبى ىىد الى ىىرؤاف عى ىىامر اربيى ىىع عبى ىىد الى ىىرؤاف محمى ىىد
الصاص ى ى ى ى ىىة– المبعى ى ى ى ى ىىة

امالى– مؤسسة ميبة للنشر االتازيع– القاهرة

ع ى ىىادج عب ى ىىد ا محم ى ىىد ( 1002ب) :قا م ى ىىة المشى ى ىىكال

الس ىىلاكية لممد ىىاج م ىىو اجه ىىة نء ىىر المعلىىىم -المبق ىىة

امالى -كلية التربية -جامعة الزقازيق

عبىىد البىىاقى محم ىىد عرفىىة( :)1001التصمىىيم للتاسىىع ف ىىى
دم ى ى ذا االحتياجى ىىا

الصاصى ىىة فى ىىى مرحلى ىىة التعلى ىىيم

امساسى بمصر
عب ى ىىد ال ى ىىرحمو عب ى ىىد ال ى ىىرحيم الصمي ى ىىب( :)1006الصدم ى ىىة
االجتماعي ى ى ىىة المتكامل ى ى ىىة ف ى ى ىىى مج ى ى ىىاج اإلعاق ى ى ىىة" :ذا

االحتياج ى ىىا

فىىاراق الراسىىاو ( :)8221قةىىايا امشىىكال

فىىى التربيىىة

الصاص ى ى ىىة -المبع ى ى ىىة امال ى ى ىىى -دار الدك ى ى ىىر للمباع ى ى ىىة

االنشر -عماو -امردو

صىىال بىىو حمىىد العسىىاف ( :)8222المىىدصج إلىىى البحىىث

( :)1001ذا االحتياج ى ى ى ى ىىا
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الصاص ى ىىة"– مكتب ى ىىة امنجل ى ىىا المصى ى ىرية–

القاهرة

فتحى مصىىمدى الزيىىا

( :)1001دمى ذا االحتياجىىا

الصاص ى ى ىىة :الدلس ى ى ىىدة الم ى ى ىىنه اانلي ى ى ىىا – دار النش ى ى ىىر

للجامعا  -القاهرة
ق ىىاناو حق ىىاق امش ىىصا

ذا اإلعاق ىىة (:)1088مسىىىادة

مشىىرا القىىاناو المقىىدم مىىو مجماعىىة العمىىج المكلدىىة-

االمقىىدم لمجلىىخ الىىازرام االمعىىدج بعىىد ال ىىارة  05ينىىاير

0233

كليىىر فهىىيم ( :)1005وبناؤنىىا ذا اإلحتياجىىا

الصاصىىة–

المبعة امالى– مكتبة االنجلا المصرية القاهرة

كماج سىالم سيسىالم ( :)8222الىدم فىى فصىاج امىدارخ
التعل ى ىىيم الع ى ىىام ،ماق ى ىىع ومد ى ىىاج الصل ى ىىي لممد ى ىىاج ذا

االحتياج ى ى ى ى ى ىىا الصاص ى ى ى ى ى ىىة 14/4/2006
http: www.gulfkids.com.ar

كماج سىالم سيسىالم ( :)1008الىدم فىى فصىاج امىدارخ
التعليم العام العيو– دار الكتاب -اإلما ار

ماجدة السيد عبيىد ( :)1000مقدمىة فى ترهيىج المعىاقيو-
مبعى ىىة والى ىىى -دار صى ىىدام للنشى ىىر االتازيى ىىع -عمى ىىاو-
امردو
محمد حسيو محمد ( :)1001سىيكالاجية اإلعاقىة العقليىة
التاح ى ىىد -الترهي ى ىىج– ال ى ىىدم )– دار الكت ى ىىاب االا ى ىىا ق

القامية– القاهرة
عد ىىاف عل ىىى محم ىىاد المص ىىر ( :)1008د ارس ىىة مقارن ىىة
لنءىىام الىىدم التعليمىىى للمعىىاقيو بالمىىدارخ العاديىىة فىىى
ك ى ىىج م ى ىىو الاالي ى ىىا

المتح ى ىىدة اولماني ى ىىا ام ى ىىد إمكاني ى ىىة

االس ىىتدادة منه ىىا ف ىىى جمهاري ىىة مص ىىر العربي ىىة -رس ىىالة

دكتاراه -كلية التربية -جامعة عيو شمخ

ع ى ىىال محم ى ىىد زكى ى ى الميب ى ىىان ( :)1080فعالي ى ىىة الت ى ىىدريخ
بىىامقراو فى ى تنمي ىىة بع ىىى المه ىىا ار

الللاي ىىة لممد ىىاج

ذاي متالزمى ى ى ى ىىة دااو المى ى ى ى ىىدمجيو– مجلى ى ى ى ىىة المدالى ى ى ى ىىة
االتربيى ىىة– العى ىىدد الخااااامس (الجاااازء الثاااااني)– السى ىىنة
ال انية– سبتمبر 0232

محمىىاد سىىالم محمىىد سىىالم ( :)1003تىىر ير اسىىتصدام نشىىام
رياة ف دم عينة مو اممداج المعاقيو ذهنيا مىع

العادييو على تنميىة امدام المهىاري االسىلاك التكيدى –
كلية التربية الرياةية– قسم المنىاه امىرق التىدريخ–
جامعة منما
مراة محماد محمىد على عمىار ( :)1080الىدم االكدىامة

االجتماعي ىىة ل ىىد التالمي ىىذ الع ىىادييو االمع ىىاقيو عقلي ىىا–

دراسة مقارنة -رسالة ماجستير– كليىة التربيىة– جامعىة
اإلسكندرية
م ى ىريم صى ىىال االشى ىىقر ( :)1005دم ى ى ذا االحتياجى ىىا
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 ماق ى ى ى ىىع الصل ى ى ى ىىي ل ى ى ى ىىذا،الصاص ى ى ى ىىة ف ى ى ى ىىى المجتم ى ى ى ىىع
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االحتياجا

 وسى ى ىرار تربي ى ىىة اتاجيى ى ى:)1002( مااه ى ىىب ابى ى ىراهيم عي ى ىىاد
امبنام– منشره المعارف– اإلسكندرية

 امدام المعرفى ى ىىى:)1005( هشى ى ىىام عبى ى ىىد الحميى ى ىىد تهى ى ىىامى
لممدىىاج حىىاملى متالزمىىة دااو المىىدمجيو بىىيو ومدىىاج
الندسىىية

 المجلىىة المصىىرية للد ارسىىا-المىىدارخ العاديىىة
560 –516

- )62 ،)31

– الىدم بىيو جديىة التمبيىق االااقىع:)1088( هال السىعيد
مكتبة االنجلا المصرية– دار الكتب االا ا ق القامية

:)1001( الي ىىد الس ىىيد وحمى ىىد صليد ىىة امى ىراد عيس ىىى س ىىعد

الة ىىلام الندس ىىية االتصل ىىف العقلى ى فى ى ة ىىام على ىىم
 دار-" ال ىىدم

ال ىىندخ المعرفى ى "المد ىىاهيم– النءري ىىا

 اإلسكندرية-افام للمباعة االنشر

Belcher, R. (1995): "Opinions of Inclusive
Education Asur very of New mexico teachers
and Adminstration" ERIC 12/1995.
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ABSTRACT
The research aims to study the effect of the mainstreaming on the child from the perspective of parents
and teachers and the factors associated with this effect.
The study sample was 20 schools (13 public &7 private), (188) Integrated children were chosen from the
sample schools. A questionnaire used in data collection was sent to integrated child's parent. Also a measure of
behavioral problems from the viewpoint of a teacher and a measure of preparedness or readiness of the child to
school are also used (Adel Mohammed, 2009).
Hearing and mental disabilities are the most prevalent disabilities in public schools, but in private schools
it was found that learning difficulties and autism are the most prevalent. The results showed improvement in
the average values of measurements (after integration) for measurements in variables (linguistic expression–
understanding- linguistic skill- improve language – preparation – school readiness) except school achievement,
there are no differences between the values of the pre-mainstreaming and after. There is no significant
correlation between the degree of the impact of the integration on the integrated child and research variables
related to the child and his family (gender, age, birth order, school year, desire to go to school). Except the
number of brothers, which is associated with no of behavioral problems in children and the child's desire to go
to school which is related to the degree of school readiness.

Key words: Integrated Child- disabilities/ with special needs- special education- main
streaming.
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