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 والعوامل األموروالمعلمين اءأوليعملية الدمج على الطفل المدمج من منظور  تأثير
  المرتبطة به

 محمد خليل هدى ،نيفين مصطفى حافظ ،مواهب ابراهيم عياد
 جامعة اإلسكندرية –قسم اإلقتصاد المنزلى كلية الزراعة                           

 86/1/1086:تاريخ القبول                                81/4/1086 تاريخ التسليم:

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

مىىدارخ العينىىة عينىىة صىىدفية مىىو  صىىاجفإصتيىىر مىىو  مىىدارخ صاصىىة  (7( مدرسىىة حكاميىىة اعىىدد  31مدرسىىة منهىىا   02علىىى عينىىة مكانىىة مىىو 
لىالى امرالمدىج المىدم  باإلةىافة الىى قا مىة  لترسىجوستصدم فى جمع البيانا  إستبان    ( مدال اواليام ومارهم311اممداج المدمجيو بلغ حجمها  

 محمىىىدمىىىو القىىىا متيو إعىىىداد عادج المشىىىكال  السىىىلاكية لممدىىىاج مىىىو اجهىىى  نءىىىر المعلىىىم اقا مىىىة قيىىىاخ امهبىىىة وا اسىىىتعداد المدىىىج للمدرسىىىة اكىىىال 
 0222)  

مىو اقد واةح  النتا   وو مو وك ر اإلعاقا  إنتشارا بالمدارخ الحكامية هى اإلعاقة السمعية االعقلية بينمىا كانى  صىعابا  الىتعلم االتاحىد  
  وك ر اإلعاقا  إنتشارا بالمدارخ الصاصة

ة  بعىىد الىىدم ( عىىو القياسىىا  القبليىىة فىىى كىىج مىىو متليىىرا  التعبيىىر الللىىا  االدهىىم كمىىا واةىىح  النتىىا   تحسىىو قىىيم متاسىىما  القياسىىا  البعديىى 
رتقام الللة ا    تكو هناك فراق دالة بيو قيم ما قبج الدم  ابعده لمااإلستعداد للمدرسة ماعدا متلير التحصيج، حيث  امعداداالمهارة الللاية اا 

ال تاجىىد عالقىىة بىىيو درجىىة تىىر ير  انىى بعىىد الىىدم    ويةىىا ا بىى  التحليىىج اإلحصىىا ى كمىىا تبىىيو إنصدىىاى مسىىتا  المشىىكال  لىىد  المدىىج المىىدم   
المشىكال  السىلاكية عكسىيا  بعىدد  ابيو متليرا  البحث المتعلقة بالمدج المدم  اوسرت  ماعدا عدد امصاة االذ  يىرتبم الدم  على المدج المدم ،

  إستعداده للدرسة االذ  يرتبم بدرجة مدرسةعند المدج احب المدج الذهاب لل

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

 ومشكلة البحث مقدمة
مرحلة المدالة مو وهم المراحج فى عمىر اإلنسىاو  تعد

عىداده للحيىاة، كمىا تتحىدد  بإعتبارها مرحلىة تكىايو المدىج اا 
سىىىى، مسىىىارا  نمىىىاه الجسىىىمى ااإلجتمىىىاعى، االعقلىىىى، االند

االاجىىىىدانى، بقىىىىدر مىىىىا تتيحىىىى  اتىىىىافره لىىىى  البي ىىىىة المحيمىىىىة 
امااهىب عيىاد، 0223بعناصرها المصتلدة  انتصىار علىى، 

0222)  
مشىىىىكلة ذا  اإلحتياجىىىىىا  الصاصىىىىة مىىىىو وهىىىىىم  اتعتبىىىىر

المشكال  التى تحتج مركزا حيايا فى برام  تنميىة المىاارد 
البشرية، حيث لم يصج و  مجتمع إنسىانى مىو اجىاد وفىراد 

ا  إحتياجىىىىا  صاصىىىىة بىىىىيو وفىىىىراده علىىىىى مىىىىر العصىىىىىار ذ
(  اقىىىىىىىد كشىىىىىىىف مركىىىىىىىز التعب ىىىىىىىة 0221 محمىىىىىىىد محمىىىىىىىد، 

ااالحصىىىىىام فىىىىىى التعىىىىىداد االحصىىىىىا ى لىىىىى  بدايىىىىىة مىىىىىو عىىىىىام 

فىىىىىىىىرد مىىىىىىىىو ذا   675572عىىىىىىىىو اجىىىىىىىىاد حىىىىىىىىاالى 02223
االحتياجىىىا  الصاصىىىة بجميىىىع محافءىىىا  جمهاريىىىة مصىىىر 
العربيىىىىة، ابلىىىىغ عىىىىددهم داصىىىىج محافءىىىىة االسىىىىكندرية فقىىىىم  

همىىاج هىىذه الد ىىة يعتبىىر هىىدرا لقمىىا  كبيىىر  02132 فىىردا اا 
مىىو قىىا  االنتىىات حيىىث تسىىتنزف ك يىىرا مىىو المىىاارد الماليىىة 

  ااالقتصادية كما تم ج عب ا على كافة امصعدة
تقدم الدكر اإلنسانى بدو  هىذه الد ىة ترصىذ مكانهىا  امع

مىىىىو المجتمعىىىىا  اتمىىىىار  حقاقهىىىىا   يىىىىرالصىىىىحي  فىىىىى الك
و وبرزها رفى العزلة المتم لة فى مدارخ الترباية االتى م

التربية الصاصة، فكانى  فكىرة الىدم  مىو التمىارا  المهمىة 

                                                           

مركىىز التعب ىىة ااالحصىىام تعىىداد إحصىىا ى كىىج عشىىر سىىناا ، اقىىد كىىاو  يعىىد 1
 م0222آصر نعداد إحصا ى مو بداية عام 
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فىى مجىاج التربيىىة الصاصىة، االىىذ  يقىام علىىى فكىرة مدادهىىا 
ال  ونى المدرسة العادية هى مكاو لتعلىيم كىج التالميىذ، ا  وو

ينبلىى فصىىج المىىالب ذا  اإلعاقىة عىىو وقىىرانهم امسىىايام، 
إلىى وبعىد مىد  ممكىىو  لمةىى فىى تعلىيمهم معىا  بىج ينبلىى ا

  (0233السعيد،  هالا  0232 مراة عمار، 
 ا ( وو الىدم  هىا تمكىيو ذ0222ماجدة عبيد   اتر 

 يسىىىىىىىىتجيباإلحتياجىىىىىىىىا  الصاصىىىىىىىىة مىىىىىىىىو وسىىىىىىىىلاب تربىىىىىىىىا  
إلحتياجىىىىىىىاتهم الصاصىىىىىىىة فىىىىىىى  مىىىىىىىدارخ عاديىىىىىىىة بىىىىىىىدال مىىىىىىىو 
المؤسسا  الصاصىة، كمىا يعنىى بىذج وقصىى مىا يمكىو مىو 

تسىىىهيج مشىىىاركة المدىىىج ذا اإلحتيىىىات الصىىىا  فىىى  الجهىىىد ل
  كامج امنشمة الترباية االجماعية االمدرسية

اإلجتماعيىىىىىىىىة  منشىىىىىىىىمةا تكامىىىىىىىىج وو الىىىىىىىىدم  يعنىىىىىىىىى و 
االتعليميىىة لممدىىاج المعىىاقيو عقليىىا القىىابليو للىىتعلم فىى  إمىىار 
البىىرام  التعليميىىة العاديىىة جنبىىا  إلىىى جنىىب مىىع وقىىرانهم الىىذيو 

 ( 0221 ادية  كلير فهيم،يتمتعاو بقدرا  ع
يهدف الدم  مو الناحية الترباية االتعليميىة الىى إتاحىة 
الدرصىىىة لممدىىىاج مىىىو ذا  اإلحتياجىىىا  الصاصىىىة ليتىىىابعاا 
سىىىىىتعداداتهم فىىىىى  وقىىىىىج البي ىىىىىا   دراسىىىىىتهم مبقىىىىىا لقىىىىىدراتهم اا 
التعليميىىىىىة إنعىىىىىزاال ، االعمىىىىىج علىىىىىى دعىىىىىم اتعزيىىىىىز اإلسىىىىىهام 

ع الحيىىاة المدرسىىية مىىو اإليجىىاب  لجميىىع المتعلمىىيو فىى  ااقىى
 ىصىىىىىىىىىىىىىىالج التعلىىىىىىىىىىىىىىيم التعىىىىىىىىىىىىىىاان  االتداعىىىىىىىىىىىىىىج اإلجتمىىىىىىىىىىىىىىاع

 0221امىىىىريم امشىىىىقر،  0223 عدىىىىاف المصىىىىر ، المتبىىىىادج
 ( 0221افتح  الزيا ، 

جىىاهرة مدهىىام إجتمىىاع  وصالقىىى نىىابع  فىى  الىىدم  ايعىىد
مىىىو حقىىىاق اإلنسىىىاو التىىى  تنىىىاد  بعىىىدم التمييىىىز وا العىىىزج 

كافىىىة الصىىىدما  التىىى   إلصىىىابة الدىىىرد بإعاقىىىة اتقىىىديمنتيجىىىة 
يحتاجهىىا ذا  اإلحتياجىىا  الصاصىىة فىى  البي ىىة العاديىىة مىىع 

بهىىم  صاصىىةالعمىىج علىىى عىىدم عىىزلهم فىى  ومىىاكو مندصىىلة 
اينماي البعد االنسانى ااإلجتمىاع   ( 0227 رزاق نبيج، 

للىىىدم  علىىىى إتاحىىىة الدىىىر  المتكاف ىىىة لكىىىج فىىىرد لكىىى  ينمىىىا 
سىتعدادات  اميالى  ا  ايتعلم حتياجاتى  الصاصىة، افقا لقدرات  اا  ا 

بال تمييز وا تهميش وا إستبعاد، ايعمج الدم  علىى تحقيىق 
تكافؤ الدر  االعدالة اإلجتماعية ف  تعليم جميىع اممدىاج، 
االتقليج مو الةلم الندس  ااإلجتماعى على وسىر التالميىذ 

ذا  اإلحتياجىىىا  الصاصىىىة، اكىىىذلك التقبىىىج اإلجتمىىىاع  بىىىيو 
 مىىىىىىىريماصىىىىىىىة اامسىىىىىىىايام   التالميىىىىىىىذ ذا  اإلحتياجىىىىىىىا  الص

هىىال السىىعيد، ا 0221افتحىى  الزيىىا ،  0221   امشىىقر، 
0233)  

الىىىدم  التربىىىا  إلىىىى شىىىعار المدىىىج ذا اإلحتيىىىات  ايىىىؤد 
الصىىا  بال قىىة بىىالندخ اذلىىك عنىىدما يالقىىى الترحيىىب االتقبىىج 
مىىىىو انصىىىىريو  اليىىىىانار اتسىىىىيد ليىىىىنش ابيتىىىىى هاالىىىىد سىىىىيمز، 

ا  الصاصىىىىىة مىىىىىع فىىىىىدم  المىىىىىالب ذاي اإلحتياجىىىىى .(3222
يسىىىاعد اممدىىىاج العىىىادييو علىىىى التعىىىرف  دييوالمىىىالب العىىىا

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 

إكتسىىاب فىى  تعلىىيم اتىىدريب بعةىىهم الىىبعى، ايسىىاعد علىىى 
التالميىىىىىذ ذاي اإلحتياجىىىىىا  الصاصىىىىىة للمهىىىىىارا  امكاديميىىىىىة 
ااإلجتماعيىىىىة امهىىىىارا  الحيىىىىاة الياميىىىىة امهىىىىارا  التااصىىىىج 

  (3222 سيسالم، جانصريو كما معاإليجاب  
تعمىىج بي ىىة الىىدم  علىىى زيىىادة التقبىىج اإلجتمىىاعى  ابىىذلك

لمفىىىىىراد ذاي اإلحتياجىىىىىا  الصاصىىىىىة مىىىىىع وقىىىىىرانهم العىىىىىادييو 
حسىىىىاخ المدىىىىج العىىىىادي بالمسىىىى الية اكسىىىىر حىىىىاجز اتنميىىىىة إ

الصاف تجاه زميل  ذا اإلحتيىات الصىا  ابالتىال  تتىي  بي ىة 
الىىىىىىىىىىىدم  لكىىىىىىىىىىىال المىىىىىىىىىىىرفيو الدرصىىىىىىىىىىىة لتكىىىىىىىىىىىايو صىىىىىىىىىىىداقا  

  ( (Panda, 2007اعالقا 
هنىىىىىا تمىىىىىد بي ىىىىىة الىىىىىدم  التعليمىىىىى  التالميىىىىىذ ذاي  امىىىىىو

اإلحتياجىىا  الصاصىىة بالعديىىد مىىو الم يىىرا  التىى  ال تنمىى  
نىىب التعليمىى  فقىىم بىىج تنمىى  ويةىىا الجاانىىب الجسىىمية الجا

ااإلندعاليىىىة ااإلجتماعيىىىة لهىىىم اتعمىىىج علىىىى تدىىىاد  التىىىر ير 
السىىلب  لنءىىام العىىزج الىىذي يىىؤدي إلىىى قصىىار فىى  جاانىىب 

 هىىىال، اقىىىد وشىىىار  (et al, 2009 Vakil) النمىىىا المصتلدىىىة
( إلىىى وو عىىزج التالميىىذ ذاي اإلحتياجىىا  0233  السىىعيد

عد علىىىىىىىى بنىىىىىىىام اإلسىىىىىىىتقاللية االكدىىىىىىىىامة الصاصىىىىىىىة ال يسىىىىىىىا
  اإلجتماعية اال قة بالندخ لديهم

( وو للىىىىىىىدم  فاا ىىىىىىىد تربايىىىىىىىة 0232مىىىىىىىراة عمىىىىىىىار  اتىىىىىىىر 
اوكاديميىىىىىىة لكىىىىىىج مىىىىىىىو المىىىىىىالب االمعلمىىىىىىيو ،فىىىىىىىالمالب ذاي 
اإلحتياجىىىا  الصاصىىىة يحققىىىاو إنجىىىازا وكاديميىىىا مقبىىىاال بدرجىىىة 
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ة مىىو صىىالج كبيىىرة فىى  الكتابىىة، افهىىم الللىىة، االللىىة اإلسىىتقبالي
الدم  وك ر مما يحققاو ف  مدارخ التربية الصاصة فى  نءىام 
العىىزج اهىىذا مىىا و بتتىى  الدراسىىا ، ابنىىام علىىى ذلىىك فىىإو العمىىج 
مىىىىع المىىىىالب ذاي اإلحتياجىىىىا  الصاصىىىىة افىىىىق نءىىىىام الىىىىدم  

التعليميىة االشصصىية، كمىا  ا يعتبر فرصة للمعلم لزيادة الصبر 
المالىىب مىىو ذاي حتكىىاك بإنىى  يتىىي  الدرصىىة الكاملىىة للمعلىىم لإ

  باالةافة الىى وو المىرق التى  تسىتصدم اإلحتياجا  الصاصة
للعمىىج مىىع المالىىب مىىو ذا  اإلحتياجىىا  الصاصىىة تديىىد ويةىىا 
مع المالب العادي الذي يعىان  بعىى نقىام الةىعف، ابىذلك 
يىىىؤدي الىىىدم  إلىىىى إتاحىىىة الدرصىىىة لجميىىىع التالميىىىذ للىىىتعلم مىىىو 

مىىام لكىىج ااحىىد مىىنهم بىىانصر بعةىىهم الىىبعى اينمىىا لىىديهم إهت
اتزداد إتجاهاتهم اإليجابية نحىا بعةىهم الىبعى اتنمىا لىديهم 
المهىىىىىىارا  االقىىىىىىيم التىىىىىى  يحتاجهىىىىىىا المجتمىىىىىىع لبنىىىىىىام مىىىىىىاامنيو 

  صالحيو
تعد إستراتيجية الدم  بالمدارخ العادية اعترافىا  بحقىاق 
اإلنسىىاو االحقىىاق اإلجتماعيىىة لىىذا  اإلحتياجىىا  الصاصىىة 

اهىذا يتدىق  مىنهمالتقليدية لهىم بىرنهم ال فا ىدة اتليير النءرة 
   مع الدلسدة العامة للتربية الصاصة

(Barbara,2006 &Jan) 

سىىىالو ذا حىىىديو فكمىىىا وو لىىى  إيجابيىىىا  ك يىىىرة  االىىىدم 
سبق ذكرها فإو ل  العديد مو السلبيا  اهىا قةىية جدليىة 
لهىىىىا مىىىىا يىىىىدعمها امىىىىا يعارةىىىىها فقىىىىد وشىىىىار  دراسىىىىةجماج 

( إلىىىىى وو 0227منىىىىى عبىىىىد الحميىىىىد  ( ا 0221الصميىىىىب 
نءىىىىىىام الىىىىىىدم  كىىىىىىاو سىىىىىىببا فىىىىىىى قلىىىىىىق آبىىىىىىام التالميىىىىىىذ ذا  
اإلحتياجا  الصاصة تجىاه وبنىا هم اذلىك لمىا قىد يسىبب  مىو 

ال قىىىىة  انهماغربىىىىة إجتماعيىىىىة بجانىىىىب فقىىىىد بربنىىىىا همسىىىىصرية 
علىىىىىى متابعىىىىىة الىىىىىدراخ  قىىىىىدراتهمبرندسىىىىىهم نتيجىىىىىة لقصىىىىىار 

اكذلك تتسبب  عادييو،امكاديمية مع بقية تالميذ الدصج ال
الزيادة الممىردة فىى وعىداد التالميىذ داصىج الدصىج الدراسىى 
عامىىىا بعىىىد آصىىىر فىىىى إحىىىداث الةاةىىىام التىىىى تعمىىىج علىىىى 
تشىىىىىىتي  إنتبىىىىىىاه التالميىىىىىىذ اصىىىىىىعابة إدارة المعلىىىىىىم للدصىىىىىىج 

ابالتىىالى اجىاد مدىىج معىىاق يعىاق عمليىىة إندماجىىة  الدراسىى
مىا قىد يىىؤد  ك ( 0232 ، رانىىدا الىديب مىع وقرانى  امسىايام

الىىىىدم  إلىىىىى زيىىىىادة عزلىىىىة المعىىىىاق عىىىىو المجتمىىىىع المدرسىىىىى 

اصاصىىىىىة فىىىىىى حالىىىىىة اجىىىىىاد الدصىىىىىاج الصاصىىىىىة وا غىىىىىرف 
المصادر وا الدم  المكانى فقم إذا لم يؤصىذ فىى الحسىباو 

اذا  اإلحتياجىىىىىا   ادييوإيجىىىىىاد بىىىىىرام  مشىىىىىتركة بىىىىىيو العىىىىى
 ارانىىىدا الىىىديب،         0222 وبىىىا العىىال، سىىهيرالصاصة 
0232)  
تنحصر مشكلة اممداج ذاي االحتياجىا  الصاصىة  الا 

فىىىىىى  مجىىىىىىاج التعلىىىىىىيم فحسىىىىىىب بىىىىىىج تمتىىىىىىد لتشىىىىىىمج المجىىىىىىاج 
االجتماع  الىذي يعىد وساسىا  هامىا  لتدىاعلهم مىع المحيمىيو 
بهىىم، اقيىىامهم بمهىىام الحيىىاة الياميىىة المملابىىة فىى  المجتمىىع 
بليىىة دمجهىىم فىى  المجتمىىع بصىىارة سىىليمة، اتىىافير وفةىىج 

 الدراسىا االسىلاك التكيدى  اهىذا مىا وكدتى  وساليب الرعايىة 
عىىىىو مىىىىد  التحمىىىىيم التربىىىىا  االندسىىىىى ااالجتمىىىىاعى الىىىىذ  
يتعىىىىىرى لىىىىى  التالميىىىىىذ ذا  االحتياجىىىىىا  الصاصىىىىىة بسىىىىىبب 

إلى إن  بداو تلييىر  اوشار فصلهم عو وقرانهم العادييو، 
فى ءراف الدصىج الدراسىى، امىرق التىدريخ لىو تسىتميع 

تحقيىىىىىق وهىىىىىدافها بإعىىىىىداد وو تىىىىىنج  فىىىىىى  لصاصىىىىىةالتربيىىىىىة ا
 التالميىىىىىذ ذا  اإلعاقىىىىىا  ليعيشىىىىىاا حيىىىىىاه مسىىىىىتقلة متدتحىىىىىة

  (3221 فاراق الراساو، 
الصاصىىىىىىة  ياجىىىىىىا هنىىىىىىا تعىىىىىىد مشىىىىىىكلة ذاي االحت امىىىىىىو

ارعىىىايتهم إحىىىد  القةىىىايا الامنيىىىة امساسىىىية التىىى  تااجىىى  
المجتمىىع العىىىالم  بشىىىكج عىىام، االمجتمىىىع المصىىىري بشىىىكج 

االدراسىىىا  العالميىىىة  صىىىا ، بعىىىد وو كشىىىد  اإلحصىىىاما 
عىىىو تقىىىديرها لنسىىىبة ذاي االحتياجىىىا  الصاصىىىة فىىى  العىىىالم 

ملياو ذا احتيات صا  نصىيب  262االت  تقدر بحاال  
مليىىىاو ذا احتيىىىات  12الىىىداج العربيىىىة منهىىىا يقىىىدر بحىىىاال  

صىىىىا  تقريبىىىىا ، ومىىىىا فىىىى  مصىىىىر فتم ىىىىج نسىىىىبة تقىىىىدير ذاي 
ع مىىىو المجتمىىىى %32االحتياجىىىا  الصاصىىىة تقريبىىىىا  حىىىاال  

معىىاق ذهنيىىا ، اتعتبىىر هىىذه النسىىبة هىىدرا   %1المصىري مىىنهم
لقمىىىا  كبيىىىر مىىىو قىىىاي اإلنتىىىات حيىىىث تسىىىتنزف ك يىىىرا  مىىىو 
المىىىاارد الماليىىىىة ااالقتصىىىىادية كمىىىىا تم ىىىج عب ىىىىا  علىىىى  كافىىىىة 

 إيمىىىىىىىىىاو الكاشىىىىىىىىىف، ،0222  ياسىىىىىىىىىف إمىىىىىىىىىام، امصىىىىىىىىىعدة
0221)  

 البحث تساؤالت
 :ةوو تصاغ مشكلة البحث فى التساؤال  االتي يمكو
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 ؟دم ما ها تر ير الدم  على المدج الم  3

 ما ها تقييم واليام امماراالمعلميو لتجربة الدم ؟  0

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

 الهدف من البحث
إلىىى التعىىرف علىىى تىىر ير   يسىىيةالبحىىث بصىىدة ر  يهىىدف

عمليىىىىة الىىىىدم  علىىىىى المدىىىىج المىىىىدم  مىىىىو منءىىىىار واليىىىىام 
اكىىذلك التعىىرف علىىى العاامىىج المرتبمىىة  لمعلمىىيوار اااممىى

 :ب ، اذلك مو صالج امهداف الدرعية التالية
التعىىرف علىىى بعىىى الصصىىا   اإلجتماعيىىة مسىىر   3

  اإلحتياجا  الصاصة عينة البحث  اممداج ذا 

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

 فىىىىىىى تقيىىىىىىيم الىىىىىىى اممىىىىىىر للتحصىىىىىىيج الدراسىىىىىىى متمىىىىىى ال -و
 –الدهىىىىىم الللىىىىىا  –المهىىىىارا  الللايىىىىىة  التعبيىىىىىر الللىىىىىا 

  االمهارا  العددية إرتقام الللة اإلجتماعية(

تقيىىيم المعلمىىيو للسىىلاك اإلجتمىىاعى باسىىتصدام مقيىىاخ   -ب
  المشكال  السلاكية لممداج

تقيىىيم المعلمىىيو إلسىىتعداد المدىىج للىىتعلم مقاسىىا بمقيىىاخ  -ت
  امهبة وا اإلستعداد للمدرسة

العاامىىج المرتبمىىة بتىىر ير عمليىىة الىىدم  علىىى  ديىىدتح  1
  المدج المدم 

 البحث العلمية والتطبيقية أهمية
هذه الدراسة إةافة علمية فى مجاج التصص   تعد  3

اهىىىىىى محاالىىىىىة إل ىىىىىرام المكتبىىىىىة العربيىىىىىة فىىىىىى مجىىىىىاج 
  الدراسا  المتعلقة بذا  اإلحتياجا  الصاصة

لىى المدىج الدراسة تقييما لتىر ير عمليىة الىدم  ع تقدم  0
المىىىدم  اذلىىىك مىىىو وجىىىج تمايرهىىىا اتحسىىىيو إدارتهىىىا 

 -مىىىو منملىىىق إدارة الجىىىادة الشىىىاملة -االىىىذ  يعتبىىىر
وحىىد مىىىداصج اإلدارة المعاصىىرة االتىىىى يمكىىو تمبيقهىىىا 

  سعيا  لرفع جادتها اجادة مصرجاتها

بنتىا   البحىث اتاصىيات  فىى الحدىاء علىى  االستدادة  1
قمىىىىىا  لىىىىىيخ الماقىىىىىة المهىىىىىدرة االحقىىىىىاق االنسىىىىىانية  ل

  بالقليج مو المجتمع

 البحث فروض
تاجىىىىد فىىىىراق دالىىىىىة إحصىىىىا يا  فىىىىىى درجىىىىا  تقيىىىىىيم  ال  3

اممدىىىاج المىىىدمجيو قبىىىج ابعىىىد الىىىدم ، فىىىى كىىىج مىىىو 
السىىىىىىلاك اإلجتمىىىىىىاعى  مقاسىىىىىىا  بمقيىىىىىىاخ المشىىىىىىكال  
السىىىىىىىىلاكية لممدىىىىىىىىاج مىىىىىىىىو اجهىىىىىىىىة نءىىىىىىىىر المعلىىىىىىىىم(، 
ااإلسىىىىىىتعداد للمدرسىىىىىىة  مقاسىىىىىىا  بمقيىىىىىىاخ امهبىىىىىىة وا 

للمدرسىىىىة(، االمهىىىىارا  الللايىىىىة االعدديىىىىة  اإلسىىىىتعداد
االتحصيج الدراسى للمدىج المىدم   مىو اجهىة نءىر 

  الى اممر(

تاجد عالقة معنايىة بىيو درجىة تىر ير الىدم  علىى  ال  0
المدىىىىىج المىىىىىدم   ابىىىىىيو متليىىىىىرا  البحىىىىىث المتعلقىىىىىة 

  بالمدج المدم  اوسرت 
 البحثية العلمية واإلجرائية المصطلحات

كىىج شىىص  لديىى  صلىىج كلىى   هىىا :الخاااص ذواالحتياااج
وا جز   بدن  وا ذهن  وا حس  متىى كىاو مايىج امجىج 
يمكىىىو وو يمنعىىى  مىىىو التعامىىىج وا المشىىىاركة بصىىىارة كاملىىىة 
افعال  مع المجتمع عل  قدم المساااة مع انصىريو  قىاناو 

  (0233 ،حقاق امشصا  ذا  اإلعاقة
اإلحتياجىىا  الصاصىىة   تعلىىيم اممدىىاج ذا  هىىا :الاادمج

ا إلىى جنىب مىع وقىىرانهم العىادييو فى  الصىداف العاديىىة جنبى
مىىىع تىىىافير الءىىىراف االعاامىىىج التىىى  تسىىىاعد علىىىى إنجىىىىاو 
سىىىىىتدادة هىىىىىؤالم الملبىىىىىة مىىىىىو البىىىىىرام   العمليىىىىىة التعليميىىىىىة اا 

 تيسىىىىىير  المقدمىىىىىة فىىىىى  المىىىىىدارخ العاديىىىىىة قىىىىىدر المسىىىىىتما 
  (0222 كاافحة اعصام ياسف،

  :إلى اينقسم
الميىىىىذ ذا  اإلحتياجىىىىا  الىىىىدم  الكلىىىىى: هىىىىا إلحىىىىاق الت -و

الصاصىىىىىة بلىىىىىى النءىىىىىر عىىىىىو نىىىىىا  اإلعاقىىىىىة بمىىىىىدارخ 
علىى وو تتىافر  لاق افصاج المالب العادييو مااج ا

لمعلىىم الدصىىج كافىىة وسىىاليب الىىدعم االصبىىرة الدنيىىة حتىىى 
يتمكو مو إشبا  حاجا  المدج ذا اإلحتيىات الصىا  

Charles hedbrng, 2006)). 

ذ ذا  اإلحتياجىا  الدم  الجز  : ايعنى اةع التالمي -ب
الصاصة مع العادييو فى  فصىاج الدراسىة العاديىة لدتىرة 
معينىىىىىة  جىىىىىزم مىىىىىو اليىىىىىام الدراسىىىىى ( لىىىىىتعلم المقىىىىىىررا  
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امكاديميىىىىىة  ىىىىىم يندصىىىىىلاو لتلقىىىىىى مسىىىىىاعدا  صارجيىىىىىة 
اتىىىىىىدريبهم علىىىىىىى بعىىىىىىى المهىىىىىىارا  إلشىىىىىىبا  حاجىىىىىىاتهم 
امكاديميىىىىىىىىة داصىىىىىىىىج غىىىىىىىىرف المصىىىىىىىىادر عبد الىىىىىىىىرحمو 

اربيىىىىىىىىع محمىىىىىىىىد،  امىىىىىىىىارق عىىىىىىىىامر 0222الصميىىىىىىىىب، 
0221)  

الدم  العكسى: افي  يعتبر فصىج التربيىة الصاصىة هىا  -ت
الدصىىج امساسىىى للمدىىج ذا اإلحتيىىات الصىىا ، حيىىث 
يندم  اممداج ذا  اإلحتياجا  الصاصىة مىع اممدىاج 
العادييو بالنسبة لمنشمة اإلجتماعية االمدرسية  اهىذا 
النماذت يكاو محدادا نسبيا فى تحقيق وغراى الىدم  

  ((Wehmeger &Michael,1994 اإلجتماعى
عنى  إجرا يىىا بعىدد المشىىاكج  يعبىر: االجتماااعى السالو 

السىىلاكية التىىى تءهىىر فىىى سىىلاك المدىىج بالدصىىج مبقىىا لمىىا 
  جام بقا مة المقياخ المستصدم

يعبىىىىىىىىىر عنىىىىىىىىى   :أو االساااااااااتعداد للمدرساااااااااة األهباااااااااة
عتبىىىر إجرا ياباسىىىتصدام مقيىىىاخ يتكىىىاو مىىىو عىىىدة  محىىىاار ت

 –: النمىىىىىا االجتمىىىىىىاعىسىىىىىىتعداد للمدرسىىىىىة اهىىىىىىىمؤشىىىىىر لال
النمىىىىا المعرفىىىىى  –الللىىىىة االتااصىىىىج –االتجىىىىاه نحىىىىا الىىىىتعلم
المهىارا   –الصىحة الجسىمية ااممىاو –االمعلاما  العامىة

  الحركية
هىىىىا نىىىىا  مىىىىو الصىىىىدما  االبىىىىرام   :الخاصااااة التربيااااة

التربايىىىة تتةىىىمو تعىىىديال  صاصىىىة سىىىاام فىىىى المنىىىاه  اا 
االمدىىاج الىىذيو ال  حاجىىا تلبيىىة ل لىىيملتعالاسىىا ج اا مىىرق ا

 اعليىىى  ،يسىىىتميعاا مسىىىايرة متملبىىىا  بىىىرام  التربيىىىة العاديىىىة
فىىإو صىىدما  التربيىىة الصاصىىة تقىىدم لجميىىع ف ىىا  اممدىىاج 

صىىىعابا  تىىىؤ ر سىىىلبا علىىىى قىىىدرتهم علىىىى  جهىىىاوالىىىذيو ياا
  (0222 التعلم  سحر الصشرمى،

 
 

 البحث منهج
يهىتم  يتبام  الىذهذا البحث المنه  الاصد  اإلر  يتبع

بدراسىة ااقىىع الءىىاهرة اتقىديرها كمىىا اكيدىىا مىع بيىىاو العالقىىة 
بىىىيو المتليىىىرا   كمىىىا يتبىىىع البحىىىث المىىىنه  شىىىب  التجريبىىى  
الىىذي يعتمىىد علىى  االقيىىاخ القبلىى  البعىىدي لمجماعىىة ااحىىدة 

 عينىىة البحىىىث( قبىىىج ابعىىىد تعرةىىىها للمتليىىىر المىىىراد دراسىىىة 
اإلشىىىىارة إلىىىى  (  اتجىىىىدر 3222تىىىىر يره  صىىىىال  العسىىىىاف، 

 :ملحاءتيو
وو التجربىىىىة هنىىىىا هىىىى  إلتحىىىىاق المدىىىىج بالمدرسىىىىة  :أوالهمااااا

الدامجىىة وي ونهىىا تجربىىة مبيعيىىة اليسىى  مصىىمنعة بتىىدصج 
  مقصاد مو الباحث

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

 البحث وعينة الدراسة مجتمع
 مجتمع البحث -:أوال

فىىىىى  هىىىىىذه الدراسىىىىىة يشىىىىىتمج علىىىىى  المىىىىىدارخ  المجتمىىىىىع
اإلبتدا يىىة الدامجىىة  حكاميىىة اصاصىىة( باإلسىىكندرية، امىىو 
بها مو معلم  التربيىة الصاصىة امعلمى  الدصىاج الممبقىة 
إلسىىىىتراتيجية الىىىىدم   كمىىىىا يةىىىىم مجتمىىىىع البحىىىىث اممدىىىىاج 
المىىدمجيو بهىىذه المىىدارخ سىىاام كىىاو الىىدم  كلىى  وا جز ىى  

ام ومىار اممدىاج المىدمجيو وا عكس ، باإلةافة إلى  واليى
  بتلك المدارخ

 أسلوب إختيار عينة البحث -:ثانيا  
إصتيارهىىا عشىىاا يا  بالقرعىىة( مىىو المىىدارخ الدامجىىة،  تىىم

( علىىى امقىىج %52بحيىىث تكىىاو نسىىبة المىىدارخ بالعينىىة  
مىىىىىو عىىىىىدد المىىىىىدارخ الحكاميىىىىىة بكىىىىىج إدارة تعليميىىىىىة  ومىىىىىا 

ها فقىىد تىىم بالنسىبة للمىىدارخ الصاصىة فنءىىرا إلنصدىىاى عىدد
(  بلىغ %322تةمينها كلها ف  عينة الدراسة وي بنسىبة  

مدرسىىىة مىىىنهم  02بهىىىا الدراسىىىة مبقىىى عىىىدد المىىىدارخ التىىىى 
( مدارخ صاصىة  7            مدرسة حكامية اعدد 31

اقىىىىىد مبقىىىىى  الدراسىىىىىة علىىىىىى عينىىىىىة صىىىىىدفية مىىىىىو اممدىىىىىاج 
 اخمىىدر  فصىىاج( مدىىال مىىو 311المىىدمجيو بلىىغ حجمهىىا  

  العينة
 

واليام ومىار هىؤالم  فهمواليام اممار المبد ية  نةعيوما 
اممداج، الكو بالتمبيق الميىدان  إتةى  وو التااصىج مىع 
واليىىىام اممىىىىار مىىىو المهىىىىام الصىىىعبة حيىىىىث يستشىىىعر الىىىى  
اممىر بىالحرت وا اللةىب لاةىىع مدلى  قيىد البحىث  اتجىىد 
بعى المدارخ مشكلة ف  السماو للبىاح يو بالتااصىج مىع 
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فقىد  الهذا مو سحب المدج مو المدرسة  ال  اممر صافا
المعلمىىا  حيىىث  جتىىم التااصىىج مىىع واليىىام اممىىار مىىو صىىال

يتم إرساج وداة جمع البيانا  اوداة تقيىيم تىر ير الىدم  علىى 
عادتهىا بىندخ  المدج إلى  الى  اممىر فى  حقيبىة المدرسىة اا 
المريقة مع المدج ف  حقيبت   بلىغ حجىم اإلسىتمارا  التى  

( اسىىىتمارة مىىىو وصىىىىج 11ة مىىىع اممدىىىاج  وعيىىىد  للمدرسىىى
  (%51( بنسبة  311 

 ومقاييس البحث أدوات
  (الباح ا إستبانة ال  ومر المدج المدم   إعداد   3

قا مىة المشىكال  السىىلاكية لممدىاج مىىو اجهى  نءىىر   0
  (0222المعلم   إعداد عادج محمد، 

 البحث: أدوات
 .(الباحثاتولي أمر الطفل المدمج )إعداد  إستبانة -أ

علىى  هىىذه اإلسىىتمارة الىى  ومىىر المدىىج المىىدم ،  يجيىىب
  اتشمج هذه اإلستمارة المحاار التالية

 – صىىىىلة القرابىىىىة بالمدىىىىج صاصىىىىة بىىىىال  اممىىىىر بيانىىىىا   3
  الاءيدة( –المؤهج العلمى –العمر

 -السىىنة الدراسىىية -صاصىىة بالمدىىج  نىىا  المدىىج بيانىىا   0
حىب   –ترتيىب مىيالده -عدد امصىاة اامصىاا  -العمر
  للذهاب للمدرسة وا عزافة عنها( المدج

تقيىيم تىر ير عمليىة الىدم  علىى المدىج مىو اجهى   قا مة  1
نءر الى االمر: اها جزم مقتبخ مىو مقيىاخ السىلاك 

كج  اترجمة( إعداد 3276تعديج   (A.B.S)التاافقى 
مىىىىىىىو صىىىىىىىدا  فىىىىىىىرو اناهىىىىىىىد رمىىىىىىىز ، المبعىىىىىىىة ال ال ىىىىىىىة 

 3222)  
عىىى هىىذا المقيىىاخ عىىددا  مىىو الجمىىج تصىىف ب يتةىىمو

امسىىىىىاليب التىىىىى  يسىىىىىتصدمها امفىىىىىراد فىىىىى  مااقىىىىىف مصتلدىىىىىة 
  تتةمو إستصدام الللة االتعامج بها افهمها

إسىىىتصدام الجىىىزم مىىىو المقيىىىاخ الصىىىا  بالمجىىىاال   تىىىم
 :التالية
  شمجايإرتقاء اللغة: 
 –الكىىالم –التعبيىىر اللدءىى  –التعبيىىر لالكتابىىة مهىارا  (3

 إستصدام الكلما [  –إستصدام الجمج
 التعليما  المركبة[  –هم لالقرامالد مهارا  (0

مءىىاهر وصىىري  –الللىىة اإلجتماعيىىة لالمحاد ىىة إرتقىىام (1
  إلرتقام الللة[

 التمييىز –الجمىع االمىرو –لامعىداد المهارات العددية– 
  الدهم العددي[

مو الى  ومىر المدىج المىدم  اإلشىارة إلى  البنىاد  يملب
 مدلىىى  القيىىىام بهىىىا امىىىدي التلييىىىر الىىىذي مىىىرو عالتىىى  يسىىىتمي

تىم  قة بالمدرسة وي قبج ابعد الىدم  عل  المدج بعد إلتحا
التصىىىىىىىحي   مبقىىىىىىىا لتعليمىىىىىىىا  اإلصتبىىىىىىىار  الجىىىىىىىزم اماج(  
يتةىىمو هىىذا المقيىىاخ  ال ىىة ونىىاا  مىىو امسىى لة مىىو حيىىث 

 :التصحي 
ترتىىىىىب الجمىىىىىج اتقىىىىىيم افقىىىىىا لمسىىىىىتاي  افيىىىىى  األول: الناااااو 

  (2،3،0،1صعابتها  
الاحيىىىىدة التىىىىى الىىىى  اممىىىىر إشىىىىارة ومىىىىام الجملىىىىة  يةىىىىع

  تصف مايستميع إبن  وا ابنت  ودامه عادة
يتملب وو يشير ال  اممر عل  كج الجمج  الثاني: النو 

التىىىى  تنمبىىىىق علىىىى  إبنىىىى  وا إبنتىىىى  اتحسىىىىب الدرجىىىىة بعىىىىدد 
 ماإلشىىارا  التىى  وشىىار الىى  اممىىر عليهىىا  افىى  حالىىة عىىد

إنمبىىىىاق وي مىىىىو البنىىىىاد علىىىى  المدىىىىج فيكىىىىاو التقيىىىىيم عنىىىىد 
  صدر"التصحي  "

افيىى  تصىىف العبىىارا  صصىىا   سىىلبية لىىذا  الثالااث: النااو 
يتم مرو عدد البناد الت  وشار إليها ال  اممر مىو درجىة 

  السؤاج الكلية
تمىىى  عمليىىىة التقيىىىيم هىىىذه مىىىو قبىىىج الىىىى اممىىىر ليبىىىيو 

، لتاةى  مىا هتقييمة لمستا  ودام  مدلة قبج الدم   م بعد
م يتىىر ر مسىىتا  وا لىى (،إذا كىىاو المدىىج قىىد تحسىىو  درجتىىاو

  وا ترصر  صدر( اذلك عو كج بند ،امدام  درجة(
 
المشااك ت الساالوكية للطفااال ماان وجهااه نظاار  قائمااة -ب

 .(1002 ،المعلم )إعداد/عادل محمد
اإلسىتبياو ااإلجابىة عىو بنىىاده  امهمىة إسىتكماج هىذ تقىع

الستيو عل  معلمة فصج الدم  حيىث تمىم هىذه اإلسىتبانة 
دراسىى  اماج كتقيىىيم قبلىى ،  ىىم مىىرة مىىرة مىىع بدايىىة الدصىىج ال

كتقيىيم وصري مع بداية الدصج ال ان  بندخ العام الدراس   
 .بعدي
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 :هذه القائمة المحاور التالية تضم
تىىىىىاري   -واليىىىىىة عىىىىىو المدىىىىىج اهىىىىىى  اإلسىىىىىم بيانىىىىىا   3

  المدرسة( –نا  اإلعاقة –الجنخ -الميالد

مو القاا م الر يسىية تةىم كىج منهىا عىددا  مجماعا   0
ارا  المتعلقىة برحىد المشىكال  السىلاكية فىى مو العب

 :المجاال  التالية اهى كما يلى
  ( عبارا 1تتعلق بالنءام داصج الدصج   مشكال  -و

  ( عبارا 7امقراو   معمشكال  تتعلق بالعالقا   -ب

  ( عبارا 1مشكال  وكاديمية   -ت

  ( عبارا 1السرقة   -د

  ( عبارا 2الكذب   -ه

  ( عبارا 32العدااو   -ا

  عبارا ( 32الحداء عل  الممتلكا    مشكال  عدم -ز
يىىىتم اإلجابىىىة عليهىىىا  بىىىنعم( فىىىى حالىىىة انمبىىىاق العبىىىارة ا 

علىىىىى المدىىىىج، ا وحيانىىىىا( فىىىىى حالىىىىة إنمبىىىىاق العبىىىىارة علىىىىى 
المدىىج إلىىى حىىد مىىا، ا ال( فىىى حالىىة عىىدم إنمبىىاق العبىىارة 

  على المدج
تصىىحي  قا مىىة المشىىكال  السىىلاكية لممدىىاج مبقىىا  يىىتم

درجىىىىا ( فىىىىى حالىىىىة 1ر حيىىىىث يعمىىىىى  لتعليمىىىىا  اإلصتبىىىىا
اإلجابىىىة  بىىىنعم(، ا درجتىىىاو(فى حالىىىة اإلجابىىىة  برحيانىىىا(، 
ا درجىىة ااحىىدة( فىىى حالىىة اإلجابىىة  بىىال(  تجمىىع الىىدرجا  

درجىىىىىىة،  312 1×22الكليىىىىىىة اتكىىىىىىاو الدرجىىىىىىة امعلىىىىىىى  
درجىىىة(  اتىىىدج الدرجىىىة امعلىىىى علىىىى 22االدرجىىىة امدنىىىى  

  اجاد مشكال  سلاكية وك ر
تىىىىم عىىىىرى المقيىىىىاخ علىىىىى عىىىىدد مىىىىو  :ىالمحتااااو  صااااد 

المتصصصىىىىيو فىىىىى مجىىىىاال  اممامىىىىة االمدالىىىىة االرعايىىىىة 
 اإلقتصىىاد  المنزلىىى اإلرشىىاد  االعلىىام التربايىىة،ا امسىىرية 

اقىىىىد كىىىىاو لهىىىىؤالم المحكمىىىىيو بعىىىىى المقترحىىىىا  الصاصىىىىة 
االتى  بصياغة بعى العبارا  ااعادة تنءيم بعى البناد،

النهىىىا ى للمقيىىىاخ  تىىىم اةىىىعها فىىىى االعتبىىىار فىىىى التصىىىميم
حيث تم تعىديج احىذف ااةىافة بعىى العبىارا  فىى ةىام 

  المالحءا  التى عرةها المتصصصاو
: اذلىك مىو صىالج حسىاب معامىج اإلتسىاق الىداصلى  الثبات

بللىىى  قيمتىىى   االىىىذ  Cronbach,s Alpha) ولدىىىا كرانبىىىا  

  ( اها معامج  با  قا 115,2 
ستعداد الطفل لل مةقائ -ج  Schoolمدرسةقياس األهبة أوا 

Readiness Scale (1002 محمد،/عادل إعداد). 
مهمىة إسىتكماج هىذا اإلسىتبياو ويةىا ااإلجابىة عىو  تقع

بنىىىاده السىىىتيو علىىى  معلمىىىة فصىىىج الىىىدم  حيىىىث تمىىىم هىىىذه 
اإلسىىىىتبانة مىىىىرة مىىىىع بدايىىىىة الدصىىىىج الدراسىىىى  اماج كتقيىىىىيم 
قبلىى ،  ىىم مىىرة وصىىري مىىع بدايىىة الدصىىج ال ىىان  بىىندخ العىىام 

  كتقييم بعد الدراس  
 :هذه القائمة المحاور التالية تضم
 تىاري  المىيالد -بيانا  والية عو المدج اهى  اإلسىم- 

  المدرسة( –نا  اإلعاقة –الجنخ

  مجماعىىىا  مىىىو القىىىاا م الر يسىىىية التىىىى تةىىىم كىىىج منهىىىا
 للىىىىتعلممجماعىىىىة عبىىىىارا  دالىىىىة علىىىىى إسىىىىتعداد المدىىىىج 

 :بالمدرسة فى المجاال  التالية

  عبارا (32اإلندعالى   –اع النما اإلجتم  3

  عبارا ( 32اإلتجاه نحا التعلم     0

  عبارا ( 32الللة االتااصج    1

  عبارا (32النما المعرفى االمعلاما  العامة    6

  عبارا ( 32الصحة الجسمية اامماو    5

  عبارا ( 32المهارا  الحركية    2
يىىتم اإلجابىىة عليهىىا  بىىنعم( فىىى حالىىة إنمبىىاق العبىىارة  ا

، ا وحيانىىىىا( فىىىىى حالىىىىة إنمبىىىىاق العبىىىىارة علىىىىى علىىىىى المدىىىىج
إنمبىىاق العبىىارة  دمالمدىىج إلىىى حىىد مىىا، ا ال( فىىى حالىىة عىى

  على المدج
 

تصىىىىىىحي  قا مىىىىىىة إسىىىىىىتعداد المدىىىىىىج للىىىىىىتعلم مبقىىىىىىا  يىىىىىىتم
درجىىىىا ( فىىىىى حالىىىىة 1لتعليمىىىىا  اإلصتبىىىىار حيىىىىث يعمىىىىى  

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

درجىىىىىىىة، 312 1×22الكليىىىىىىىة اتكىىىىىىىاو الدرجىىىىىىىة امعلىىىىىىىى  
درجىىىة(  اتىىىدج الدرجىىىة امعلىىىى علىىىىى 22االدرجىىىة امدنىىىى 

  عالى لد  المدج للتعلم المدرسى دإستعدا
تىىىىم عىىىىرى المقيىىىىاخ علىىىىى عىىىىدد مىىىىو  :المحتااااوى صااااد 

 يىىىىةالمتصصصىىىىيو فىىىىى مجىىىىاال  اممامىىىىة االمدالىىىىة االرعا
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 اإلقتصىىاد  المنزلىىى اإلرشىىاد  االعلىىام التربايىىة،ا امسىىرية 
اقىىىىد كىىىىاو لهىىىىؤالم المحكمىىىىيو بعىىىىى المقترحىىىىا  الصاصىىىىة 

االتى  بصياغة بعى العبارا  ااعادة تنءيم بعى البناد،
اةىىىعها فىىىى االعتبىىىار فىىىى التصىىىميم النهىىىا ى للمقيىىىاخ  تىىىم

حيث تم تعىديج احىذف ااةىافة بعىى العبىارا  فىى ةىام 
  المالحءا  التى عرةها المتصصصاو

اذلىك مىو صىالج حسىاب معامىج اإلتسىاق الىداصلى   :الثبات
بللىى  قيمتىى   االىىذ  Cronbach,s Alpha كرانبىىا   دىىا ول
  ( اها معامج  با  قا 115,2 

 :اإلحصائية للبحث ةالمعالج
معالجة البيانا  إحصا يا  بإسىتصدام كىج مىو إصتبىار  تم

  ( امعامج اإلرتبام امربع كا  إلصتبار فراى البحىث 
اذلىىىىىىك مىىىىىىو صىىىىىىالج اإلسىىىىىىتعانة ببرنىىىىىىام  الحاسىىىىىىب انلىىىىىىى 

  SPSS V. 20اإلحصا ى 
 ومناقشة النتائج عرض

 :األطفال المدمجين بالسنوات الدراسية توزيع
( تازيع ومداج عينة البحىث المىدمجيو 3 جداج ياة 

فى السىناا  السى  مىو المرحلىة اإلبتدا يىة سىاام بالمىدارخ 
الحكاميىىة وا الصاصىىة بىىاإلدارا  التعليميىىة تحىى  الدراسىىة  
ايالحىىىىىء مىىىىىو الجىىىىىداج إرتدىىىىىا  نسىىىىىب اممدىىىىىاج بكىىىىىج مىىىىىو 
المىىىىدارخ الحكاميىىىىة االصاصىىىىة مجتمعتىىىىيو اذلىىىىك بالنسىىىىبة 

 مؤشىىريىىة اممىىر الىىذ  يعتبىىر للسىىنة الدراسىىية امالىىى اال ان
لزيىىىىادة وعىىىىداد المىىىىدمجيو الملحقىىىىيو حىىىىدي ا  بالمىىىىدارخ بكىىىىج 
مكانيىىا  اقىىاة تدريسىىية  اإلدارا  ممىىا يسىىتلزم إسىىتعدادا  اا 

 .فى صارة معلما  مدربا  للسناا  التعليمية التالية
عنىىد دراسىىة العىىدد الكلىىى لممدىىاج المىىدمجيو داصىىج  ومىىا

مىىىىىىىىىو اممدىىىىىىىىىاج ( %71المىىىىىىىىىدارخ الحكاميىىىىىىىىىة نجىىىىىىىىىد وو  
المىىدمجيو تركىىزاا داصىىج إدارة المنتىىزة، فىىى حىىيو وو النسىىبة 

المىىدمجيو داصىىىج المىىىدارخ الصاصىىىة  جامعلىىى مىىىو اممدىىىا

 22.3            كانىىى  بىىىإدارة اسىىىم اذلىىىك بااقىىىع نسىىىبى
%)  

 :األطفال المدمجين طبقا لنو  اإلعاقة توزيع
( يالحىىىىىء وو وك ىىىىىر اإلعاقىىىىىا  انتشىىىىىارا 0 جىىىىىداج مىىىىىو

الحكاميىىة هىىى اإلعاقىىة السىىمعية االعقليىىة  حيىىث بالمىىدارخ 
اممدىىىىىىىىاج  مىىىىىىىو (%2,55( ا %3,23بللىىىىىىى  نسىىىىىىىبتهما  

ومىىىا بالنسىىىبة للمىىىدارخ الصاصىىىة  ،المىىىدمجيو علىىىى التىىىاالى
فاجىىىىد وو صىىىىعابا  الىىىىتعلم االتاحىىىىد مىىىىو وك ىىىىر اإلعاقىىىىا  

( علىى الترتيىب %5,65ا  (%52إنتشارا ابلل  نسىبتهما 
 .لكج منهما
إلىىى وو إنصدىىاى نسىىبة صىىعابا  اإلشىىارة هنىىا  اتجىىدر

التعلم قىد يكىاو راجعىا إلىى صىعابة إكتشىاف اممدىاج ذا  
صىىىىىعابا  الىىىىىتعلم وا الصلىىىىىم وحيانىىىىىا بيىىىىىنهم ابىىىىىيو حىىىىىاال  

، 0221التصلىىف العقلى وشىىرف عبىىد اللنىىى امىىراة حسىىو، 
  (0221 ،سعد امرادااليد صليدة 

 :إختبار صحة فروض البحث نتائج
 إختبار الفرض األول: نتائج
ال تاجىىىىد فىىىىراق دالىىىىة الدىىىىرى اماج علىىىىى ونىىىى  "  يىىىىن
فىىى درجىىا  تقيىىيم اممدىىاج المىىدمجيو قبىىج ابعىىد  يا  إحصىىا 

الىىدم ، فىىىى كىىىج مىىىو السىىلاك اإلجتمىىىاعى  مقاسىىىا  بمقيىىىاخ 
المشىىىكال  السىىىىلاكية لممدىىىاج مىىىىو اجهىىىة نءىىىىر المعلىىىىم(، 
ااإلسىىىىتعداد للمدرسة مقاسىىىىا  بمقيىىىىاخ امهبىىىىة وا اإلسىىىىتعداد 

تقيىىىىىيم المعلىىىىىم، االمهىىىىىارا  الللايىىىىىة للمدرسىىىىىة( مىىىىىو صىىىىىالج 
االعدديىىىة االتحصىىىيج الدراسىىىى للمدىىىج المىىىدم   مىىىو اجهىىىة 

 ."نءر الى اممر(
( يتةىىىىى  تحسىىىىىو قىىىىىيم كىىىىىج متاسىىىىىما  1جىىىىىداج  مىىىىىو

القياسىىا  البعديىىة  بعىىد الىىدم ( عىىو القياسىىا  القبليىىة  قبىىج 
 الدم (،

 .الدراسية للسنوات طبقا الدراسة تحت ةالتعليمي باإلدارات البحث عينة المدمجين األطفال توزيع: 8 جدول
 اإلدارات            
 

 الدراسية السنة

 الجمر  المنتزه وسط شر 

 % (10=ن) % (77=ن) % (36=ن) % (53=ن)

(و  والى  2 7,05 6 3,7 33 1,36 --- --- 
)   6 6,33 2 3,32 2 1,7 --- --- 

(و   انية  6 6,33 2 7,32 2 7,33 --- --- 
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   )  3 2,0 1 0,36 1 2,1 --- --- 
(و   ال ة  1 2,1 0 2,1 1 6,32 --- --- 
   )  0 7,5 6 3,7 1 6,32 --- --- 
(و  رابعة  0 7,5 0 2,1 1 6,32 --- --- 

)   3 2,0 6 3,7 --- --- 02 322 
(و  صامسة  5 1,36 1 6,5 7 3,2 --- --- 
   )  --- --- 7 5,30 --- --- --- --- 
(و  سادسة  1 5,1 0 2,1 37 3,00 --- --- 
   )  3 2,0 5 2,1 --- --- --- --- 

         المجما 
(و    02 1,76 32 2,11 22 71 --- --- 
   )  2 7,05 17 3,22 37 00 02 322 

 322 02 322 77 322 52 322 15  الكلى المجما 

بتدائية بمدارس العينة)حكومى/خاص( تبعا : توزيع األطفال المدمجين بكل من السنوات الدراسية للمرحله اإل1جدول 
 لنو  اإلعاقة.

 نو  اإلعاقة    
 

 السنة الدراسية 

 سمعية صعوبات تعلم توحد عقلية جسمية/حركية

 % (81)ن= % (11)ن= % (66)ن= % (61)ن= % (84)ن=

 والى  و(
3 7.3 1 33.1 1 30.3 2 07.1 3 2.5 

)   0 36.1 2 1.1 1 30.3 1 31.2 ---- ---- 

  انية  و(
3 7.3 2 1.1 7 32.2 0 2.3 1 32.7 

)   0 36.1 6 5.2 2 2.3 ---- ---- ---- ---- 
  ال ة  و(

3 7.3 1 6.6 2 2.3 3 6.5 0 33.3 
)   --- --- 0 0.2 6 2.3 5 00.7 1 32.7 
 رابعة  و(

1 03.6 2 1.1 1 6.5 ---- ---- ---- ---- 
)   3 7.3 2 31.0 1 30.3 1 31.2 6 00.0 

 صامسة  و(
3 7.3 2 1.1 1 6.5 0 2.3 1 32.7 

)   --- --- 1 6.6 6 2.3 ---- ---- ---- ---- 
 سادسة  و(

0 36.1 2 31.0 2 31.2 ---- ---- 0 33.3 
)   --- --- 2 1.1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
 المجما   و(

2 62.1 11 55.2 12 56.5 33 52 33 23.3 
)   5 15.7 12 66.3 12 65.5 33 52 7 11.2 

 322 31 322 00 322 22 322 21 322 36 المجما 

: نتائج اختبار)ت( إلختبارمعونية تأثير الدمج على الطفل المدمج5جدول   
 

المعياري اإلنحراف ± المتوسط (ت) قيمة   بعد قبل المعنوية 
1.37±  10 المشكال  -  72.3 ± 37.2  33.6**  2.23 
5.5±  31. التعبير -  06.5 ±32.3  31.7**  2.23 
1±  1.1 الدهم -  2.1  ±5.3  30.2**  2.23 
2.2 ±1 الللاية المهارة -  2.0  ±3.0  31.7**  2.23 
0.0±3.2 الللة ارتقام -  7.1  ±6.1  36.2**  2.23 
0.1±0.1 امعداد -  7.3  ±0.5  30.22**  2.23 
2،2±3.7 التحصيج -  3.1  ±2.7 معناية غير 2.72   
3.0±01.5 درسةللم اإلستعداد -  16.0  ±3.2  02.5**  2.23 

كمىىىىا  بىىىى  معنايىىىىة الدىىىىراق بىىىىيو تلىىىىك القياسىىىىا  إحصىىىىا يا 
بإستصدام إصتبىار  ( فيمىا عىدا متليىر التحصىيج فالتحسىو 

 اجغيىىىىر داج  ابالتىىىىالى يىىىىتم رفىىىىى الدىىىىرى الصىىىىدر  اقبىىىى
 .الدرى البديج فيما عدا بالنسبة للتحصيج الدراسى

إنصدىىىىىاى مسىىىىىتا   لمتليىىىىىر المشىىىىىكال  تبىىىىىيو بالنسىىىىىبة
المشىىىىىكال  لصىىىىىال  بعىىىىىد الىىىىىدم  حيىىىىىث إنصدةىىىىى  قيمىىىىىة 

( إلىى 10للدرجا  علىى مقيىاخ المشىكال  مىو   المتاسم
( ا بىىىىىى  معنايىىىىىىة الدىىىىىىراق بىىىىىىيو القياسىىىىىىيو القبلىىىىىىى 3,72 

 .(23,2االبعد  عند مستا   
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نتىىىىىىىا   الدراسىىىىىىىة الحاليىىىىىىىة مىىىىىىىع نتىىىىىىىا   دراسىىىىىىىة  اتتدىىىىىىىق
McDonnell, J., et al., (2003) دم اجىىاد حيىىث  بىى  عىى

العىىىىادييو  فىىىىراق دالىىىى  إحصىىىىا يا بىىىىيو مجمىىىىاعتى التالميىىىىذ
المىىدمجيو اغيىىر المىىدمجيو فىىى التحصىىيج امكىىاديمى، فىىى 
حىىىيو اجىىىد  فىىىراق دالىىى  إحصىىىا يا بىىىيو التالميىىىذ المعىىىاقيو 
عقليىىىىا المىىىىدمجيو اغيىىىىر المىىىىدمجيو فىىىىى السىىىىلاك التكيدىىىىى 

  لصال  عينة الدم 
عتى كمىىىىىا ال تاجىىىىىد فىىىىىراق دالىىىىى  إحصىىىىىا يا بىىىىىيو مجمىىىىىا 

التالميذ المعاقيو عقليا المدمجيو االتالميىذ المعىاقيو عقليىا 
غير المدمجيو فى التحصيج امكاديمى مما يىدج علىى او 
للىىدم  و ىىرا إيجابيىىا علىىى نمىىا الجاانىىب االجتماعيىىة للتلميىىذ 

  المدم  اليخ الجانب امكاديمى ل اإلحتيات الصا   ذا
حيىث تبىيو  (0225سىالم  محمىادتتدق مع نتا   دراسة  كما

اجاد فراق ذا  دالل  إحصا ية بىيو القياسىييو القبلىى االبعىد  
للمجماعة التجريبيىة فىى مسىتا  امدام المهىار  لصىال  القيىاخ 

  البعد 
نتىىىىا   الدراسىىىىة الحاليىىىىة مىىىىع نتىىىىا   دراسىىىىة عىىىىال  اتتدىىىىق
( حيىىىىىىىث  بىىىىىىى  اجىىىىىىىاد و ىىىىىىىر كبيىىىىىىىر داج 0232الميبىىىىىىىاتى 

نميىىىىىة بعىىىىىى فىىىىىى ت إحصىىىىىا يا لبرنىىىىىام  التىىىىىدريخ بىىىىىامقراو
المهىىارا  الللايىىة لممدىىاج ذا  متالزمىىة دااو المىىدمجيو، 
كمىىىىىا تاجىىىىىد فىىىىىراق ذا  داللىىىىى  إحصىىىىىا ية بىىىىىيو متاسىىىىىمى 
درجىىا  القيىىىاخ القبلىىى االقيىىىاخ البعىىىد  مفىىراد العينىىىة فىىىى 
مهىىىىىىارة التحىىىىىىىدث ااإلسىىىىىىتما  االتااصىىىىىىىج الللىىىىىىا  لصىىىىىىىال  

 .التمبيق البعد 
 

 :إختبار الفرض الثانى نتائج
تاجىىد عالقىىة معنايىىة بىىىيو  اللىىى ونىى  "الدىىرى ع يىىن 

ى مقاسا  بالدراق فى  درجة تر ير الدم  على المدج المدم 
درجىا  تقيىىيم اممدىاج المىىدمجيو قبىج ابعىىد الىدم  فىىى كىىج 
مىىىىىىو درجىىىىىىا  المدىىىىىىج المىىىىىىدم  علىىىىىىى مقيىىىىىىاخ المشىىىىىىكال  

السلاكية امقياخ امهبة وا اإلستعداد للمدرسىة االتحصىيج 
حىىث المتعلقىىة بالمدىىج المىىدم  ابىىيو متليىىرا  الب -الدراسىىى
  "اوسرت 
دراسة عالقة المتليرا  البح ية بمتلير المشكال   عند

( يالحىىىىء اجىىىىاد عالقىىىىة 6 بجىىىىداجالسىىىىلاكية لىىىىد  المدىىىىج 
عكسىىىية غيىىىر معنايىىىة مىىىع الدرجىىىة الدالىىىة علىىىى إتجىىىاه الىىىى 

اتقىىىج المشىىىكال  مىىىع الىىىذكار عىىىو اإلنىىىاث بدرجىىىة  اممىىىر 
رديىة غيىر معنايىة م القىةفىى حىيو اجىد  ع غير معناية،

ترتيىىىىىب  -بىىىىيو مجماعىىىىة المتليىىىىىرا  امصر  عمىىىىر المدىىىىج
حب المدج وا عزاف  عو  -السنة الدراسية -ميالد المدج

مؤهىىج الىى اممىر( ادرجىىة تقيىيم المدىىج  -الىذهاب للمدرسىة
علىىىى مقيىىىاخ المشىىىكال  السىىىلاكية  بمعنىىىى زيىىىادة ءهىىىىار 
المشىىىكال  السىىىلاكية لىىىد  المدىىىج مىىىع زيىىىادة عىىىدد امصىىىاة 

دية  ابهذا يتم قباج الدىرى الصىدر  بالنسىبة لعىدم اجىاد ل
عالقىىىىىة إرتباميىىىىىة معنايىىىىىة بىىىىىيو المشىىىىىكال  السىىىىىلاكية مىىىىىع 

  متليرا  البحث ماعدا عدد امصاة
وو تحميىىج  ىإلىى Blacher(1995)مىىا فسىىرت  دراسىىة  اهىىذا

اإلحتياجىىا  الصاصىىة  ذا امصىىاة عىىبم العنايىىة باممدىىاج 
ياجىا  الصاصىة، حيىث ومر شا ع عنىد وسىر ذا  اإلحت ها

وعىىراى اإلمتنىىا  الشىىديد، مىىو صىىالج  صىىاةءهىىر  علىىى ام
الرعايىة التىىى يقىدمانها مصىىاتهم ذا  اإلحتياجىا  الصاصىىة 

  داو رفق احناو
أن  إلىىى (3220اآصىراو   الصميىىب جمىاجوشىىار   كمىا
إسىىتجابة انبىىام للمدىىج ذا اإلحتيىىات الصىىا  تىىؤ ر  مريقىىة

ذيو لىىىديهم قبىىىاج عىىىام علىىىى رداد فعىىىج امصىىىاة، فانبىىىام الىىى
تجاهىىىا  تمكىىىو امصىىىاة مىىىىو  لمدلهىىىم يقىىىدماو إسىىىتجابا  اا 

لمصىىىىىى  اام  ذا اإلحتيىىىىىىات  ما لىىىىىىةاإلسىىىىىىتجابة بمريقىىىىىىة م
 الصا ،

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

 
 المتغيرات

 للمدرسة االستعداد الدراسى التحصيل السلوكية المشك ت
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 2.271 2.352 - 2.366 - المدج نا 

 2.211 - 2.227 - 2.351 المدج عمر
 2.221 - 2.232 2.333 المدج ميالد ترتيب

  2.215 - 2.307 - 2.236  الدراسية السنة
 2.211 2.226 *2.032  امصاة عدد

 *2.000 2.322 2.221 للمدرسة للذهاب المدج حب

 2.211 - 2.313 2.252 اممر ال  مؤهج
 2.273 2.266 - 2.322 - اممر ال  اتجاه

امىىىىو ناحيىىىىة وصىىىىر  فانبىىىىام الىىىىذيو يسىىىىتجيباو بمريقىىىىة 
سلبية ابصجج اقلق ليساا قادريو على التر ير إيجابيىا علىى 

  ومدالهم ذا  اإلحتياجا  الصاصة
( اجىىاد عالقىىة مرديىىة غيىىر 5ج  نتىىا   جىىدا  واةىىح 

ابعىىىىىى  لمدىىىىىجالدراسىىىىىى ل التحصىىىىىيجبىىىىىيو معىىىىىدج  عنايىىىىىةم
 -عىىدد امصىىاة -متليىىرا  البحىىث اهى ترتيىىب مىىيالد المدىىج

مؤهىىج الىىى  -حىىب المدىىج وا عزافىى  عىىو الىىذهاب للمدرسىىة
بىىيو بىىاقى  يىىةاممىر( ا بىى  اجىىاد عالقىىة عكسىية غيىىر معنا 

لىىى اممىىر( إتجىاه ا  -السىنة الدراسىىية -المدىىج عمرالعاامىج 
لنا  المدج إتةى  وو  ابالنسبة الدراسى  لتحصيجامعدج ا

 اماالدتىىىىر ير الىىىىدم  علىىىىى التحصىىىىيج وعلىىىىى  بىىىىيو البنىىىىا  
ابهىىذا يىىتم قبىىاج الدىىرى  الكنهىىا عال ىىة فيىىر دالىىة إحصىىا يا 

برنىىىىى  ال تاجىىىىىد عالقىىىىىة بىىىىىيو التحصىىىىىيج الدراسىىىىىى  صىىىىىدر ال
  امتليرا  البحث

ليىىىىرا  البحىىىىث دراسىىىىة العالقىىىىة بىىىىيو مجماعىىىىة مت اعنىىىىد
سىىتعداد المدىىج للىىتعلم المدرسىىى  بىى  اجىىاد عالقىىة مرديىىة  اا 

للمدرسىىىىة عنىىىىد مسىىىىتا   هابمعنايىىىىة مىىىىع حىىىىب المدىىىىج للىىىىذ
(، فى حيو ءهر  عالقة عكسية غير معناية بىيو 25,2 

إسىىىتعداد المدىىىج للىىىتعلم المدرسىىىى اكىىىج مىىىو  عمىىىره اترتيىىىب 
امؤهج الى اممر( ابىالرغم مىو  -االسنة الدراسية -ميالده

اجاد تلك العالقة العكسية إال إن  لم ت بى  معنايىة العالقىة 
عند و  مستا  إحتمالى  ابهذا يتم قباج الدىرى الصىدر  
برنىى  ال تاجىىد عالقىىة بىىيو إسىىتعداد المدىىج للىىتعلم المدرسىىىى 

البحىىىث فيمىىىا عىىىىدا متليىىىر حىىىب المدىىىج للىىىىذهاب  يىىىرا امتل
للمدرسىىىىىىىة االىىىىىىىذ  يىىىىىىىىرتبم بدرجىىىىىىىة ذا  داللىىىىىىىة إحصىىىىىىىىا ية 

  ه للتعلمبإستعداد
اإلصىىتالف  بىىرو (0221عبىىدا    راحىىىدراسىىة  وفىىاد 

فىىىىىى السىىىىىلاك الاالىىىىىد  يزيىىىىىد مىىىىىو المنافسىىىىىة االصىىىىىرا  بىىىىىيو 

امصىىىىىىىىاة، كمىىىىىىىىا وءهىىىىىىىىر  ويةىىىىىىىىا وو وصىىىىىىىىاة اممدىىىىىىىىاج ذا  
هتمىىىىام  اإلحتياجىىىىا  الصاصىىىىة الىىىىذيو حصىىىىلاا علىىىىى اقىىىى  اا 

مىىع إصىىاتهم الكىىو  ف ىىةوكبىىر مىىو آبىىا هم وءهىىراا عالقىىا  دا
لمشىىىكال  التكيديىىىة، افىىىى المقابىىىج فىىىإو وءهىىىراا زيىىىادة فىىىى ا

إصىىىاة اممدىىىاج امسىىىايام الىىىذيو حصىىىلاا علىىىى اقىىى  ومىىىاج 
اعنايىىة وكبىىر، وءهىىراا عالقىىا  ةىىعيدة مىىع إصىىاتهم الكىىو 

  كان  المشكال  التكيدية وقج
مىو تلىك الدراسىة البح يىة إلىى وو دمى  اممدىاج  نصل 

علىىىىىى تقليىىىىىد امحاكىىىىىاه  يسىىىىىاعدذا  اإلحتياجىىىىىا  الصاصىىىىىة 
م العادييو ايمدهم بالمهارا  االجتماعية المصتلدة هىا زمال ه

ونهىىىم يشىىىعراو  كمىىىا ، (Linda Ellet,1993)مىىىا يتدىىىق مىىىع 
بالتشىىىجيع االمسىىىىاااة بىىىىإصاانهم العىىىادييو، انتيجىىىىة لىىىىذلك فىىىىإو 

ممىىو درسىىاا فىىى مىىدارخ  جتحصىىيلهم امكىىاديم  يكىىاو وفةىى
، (3222صاصة وا معزالة، اهذا ما اجىده  كمىاج سيسىالم، 

مصتلديو ف   االالمدارخ العادية ومد تشمجم  حيث إو الد
يىىىىنعكخ فىىىى  النهايىىىىة علىىىىى ودام هىىىىؤالم  اهىىىىذاصصا صىىىىهم 

جتماعيا اتربايا اتعليميا كما يقلىج الدجىا   ةاممداج معرفيا اا 
مىىا يىىراه هشىىام تهىىامى  اهىىابيىىنهم ابىىيو بقيىىة وفىىراد المجتمع،

ايمكىىو القىىاج إنىى  كلمىىا زاد الاقىى  الىىذ  يقةىىي   .(0221 
لىىىىىىب مىىىىىىو ذا  اإلحتياجىىىىىىا  الصاصىىىىىىة مىىىىىىع المىىىىىىالب الما

العادييو ةمو برام  الدم  كلما ازداد  قدرات  امكاديمية 
ااإلجتماعيىىىة االمهنيىىىة، ايسىىىاعده علىىىى إكتسىىىاب المهىىىارا  

ويةىىا إلىىى تدىىاد  التىىر ير السىىلبى لنءىىام العىىزج م ىىج  ؤد ايىى
الةىىىىىىعف االةىىىىىىالة اعىىىىىىدم امهميىىىىىىة، االقلىىىىىىق الىىىىىىدا م مىىىىىىو 

  يىىىؤد  إلىىىى قلىىىة الدافعيىىىة نحىىىا الىىىتعلم المسىىىتقبج اهىىىذا كلىىى
كتسىىىاب المهىىىىارا  الحياتيىىىة اامكاديميىىىة  اممىىىىا  االتداعىىىج اا 
سىىبق نجىىد وو للىىدم  التربىىا  وهميىىة كبيىىرة للمدىىج مىىو ذا  
اإلحتياجىىا  الصاصىىة عنىىدما يلحىىق بزمال ىى  مىىو العىىادييو، 



Vol. 61, No. 4, pp. 445- 459, 2016(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Sci. 

 444 

اهناك ويةا فاا د متعددة تعىاد علىى المدىج العىاد  عنىدما 
دىىىىاج مىىىىو ذا  اإلحتياجىىىىا  الصاصىىىىة يىىىىتم دمجىىىى  مىىىىع امم

  (0221اعبد الباقى عرف ،  0223 الم، كماج سيس
 التوصيات

لمىىىا واةىىحت  الدراسىىىة مىىىو إزديىىاد نسىىىب اممدىىىاج  نءىىرا
 لىذاالمدمجيو االتنا  فى حاال  اإلعاقىا  لهىؤالم االمدىاج 

 :ياصى بما يلى
سىىىىىتعدادا    3 بةىىىىرارة العمىىىىىج علىىىىىى تمىىىىىاير إمكانىىىىىا  اا 

 ملية التعليمية المدارخ لتحسيو الع
العمىىج علىىى تجهيىىز المىىدارخ الدامجىىة بصىىارة  ةىىرارة  0

كافيىىة إلسىىتقباج امنىىاا  المصتلدىىة مىىو اإلعاقىىا  اذلىىك 
المىىىدارخ بلىىىرف المصىىىادر االمكتبىىىا  المجهىىىزة  بتزايىىىد

بالاسا ج المعينىة احجىرة كمبيىاتر اذلىك لةىماو نجىاو 
 عملية الدم  

ة علىىىى تىىىافير فريىىىق عمىىىج متكامىىىج فىىىى المدرسىىى العمىىىج  1
العاديىة لتقىديم وفةىىج الصىدما  االبىىرام  الممكنىة لىىذا  

 اإلحتياجا  الصاصة 
على إعىداد معلمىيو امعلمىا  ذا  كدىامة عاليىة  العمج  6

لتعلىىىىيم المىىىىالب مىىىىو ذا  اإلعاقىىىىة اذلىىىىك عىىىىو مريىىىىق 
إقامىىىة دارا  تدريبيىىىة مك دىىىة ابصىىىارة مسىىىتمرة لمتابعىىىة 
تمىىىار ودا هىىىم اعمىىىج ارش عمىىىج متصصصىىىة للعىىىامليو 

  التربية الصاصة فى مجاج
المتابعىىىة المسىىىتمرة مىىىو الجهىىىا  المسىىى الة عىىىو  إجىىىرام  5

المىىدارخ الدامجىىة لتقيىىيم مىىد  تمبيىىق البرنىىام  امىىد  
  االسلبيا  اإليجابيا نجاحة ا 

مىىىىىو تهي ىىىىىة اتاعيىىىىىة ذا  العالقىىىىىة مىىىىىع المعىىىىىاقيو  البىىىىىد  2
امهىج( اتدعيىىج  امقىىراو، المجتمىىع المحلىى،  المعلمىيو،

  دارهم
 المراجع

مىىىىىد عبىىىىىد اللنىىىىىى امىىىىىراة حسىىىىىنى علىىىىىى حسىىىىىو مح وشىىىىىرف
: تنميىىىىىىىة اإلبىىىىىىىدا  لممدىىىىىىىاج ذا  صىىىىىىىعابا  (1001)

-حىىىىارخ الداليىىىىىة مؤسسىىىى  –المبعىىىىة امالىىىىىى –الىىىىتعلم
  اإلسكندرية

المركز  للتعب ة ااإلحصام: تازيع امفىراد مىو ذا   الجهاز
اإلحتياجىىىىىىا  الصاصىىىىىىة انىىىىىىاعهم مبقىىىىىىا  لنىىىىىىا  اإلعاقىىىىىىة 

 _ كندرية الكتىىاببمحافءىىا  الجمهاريىىة امحافءىىة اإلسىى
، 77-71(،   0232-0222اإلحصىا ى السىىنا   

  023-020  
: التصلىف (8222)اتسيد لينش ابيتى هاالد سيمز  اليانار

دمىى  اممدىىاج المتصلدىىيو عقليىىا فىىى مرحلىىة مىىا  –العقلىى 
ترجمىىىىة سىىىىمية مىىىى   -قبىىىىج المدرسىىىىة  بىىىىرام  اونشىىىىمة(

 مكتبىىىىىة  -هالىىىىىة الجراانىىىىىى، المبعىىىىىة امالىىىىىى -جميىىىىىج
  القاهرة -المصرية( النهةة 

دمىىىىىىىى  اممدىىىىىىىىاج ذا   :(1008)محمىىىىىىىىد علىىىىىىىىى  انتصىىىىىىىىار
 علىاالحتياجا  الصاصة بالتعليم امساسى فى مصر 

ةىىام االتجاهىىا  العالميىىة المعاصىىرة، المىىؤتمر العلمىىى 
السىىىىنا  ال الىىىىث، قةىىىىايا امشىىىىكال  ذا  االحتياجىىىىا  

 –الجىىىىزم اماج –الصاصىىىىة فىىىىى التعلىىىىيم قبىىىىج الجىىىىامعى
 القاهرة  -150 -022     –مايو 81-84
: دمىىىىىىىىى  اممدىىىىىىىىىىاج ذا  (1001)فىىىىىىىىىؤاد كاشىىىىىىىىىىف  إيمىىىىىىىىىاو

دار  -واالحتياجىىىىىىا  الصاصىىىىىىة مىىىىىىع اممدىىىىىىاج العىىىىىىاديي
  القاهرة –الكتاب الحديث

: تربيىة (1006)مدلى  كاافحى  اعصىام نمىر ياسىف  تيسير
دار  -امفىىىىراد غيىىىىر العىىىىادييو فىىىىى المدرسىىىىة االمجتمىىىىع

  عماو –المسيرة للمبع االنشر االتازيع
الصميىىىب امنىىىى الحديىىىد  اعبىىىد العزيىىىز السىىىرماا   جمىىىاج
: إرشىىىىىىىاد وسىىىىىىىر اممدىىىىىىىاج ذا  االحتياجىىىىىىىا  (8221)

 عماو  –دار حنيو للنشر االتازيع –الصاصة 
: المعىىاق بىىيو اإلدمىىات ال قىىاف  (1007)محمىىد نبيىىج  رزاق

ااالجتمىىىىىىىاع ، ازارة ال قافىىىىىىىىة، الجمهاريىىىىىىىىة الجزا ريىىىىىىىىة، 
 ردفك 
ان ىىىىىىىىىىىار الندسىىىىىىىىىىىية  :(1001)مىىىىىىىىىىىراو عبىىىىىىىىىىىدا   راحىىىىىىىىىىىى

ااالجتماعيىىة لإعاقىىىة علىىى وصىىىاة امشىىصا  المعىىىاقيو 
 دراسة ميدانية( بحث مقىدم إلىى مىؤتمر وصىاة المعىاقيو 
مدينىىىىىىىىة الشىىىىىىىىارقة للصىىىىىىىىدما  اإلنسىىىىىىىىانية ازارة الشىىىىىىىى او 

  االجتماعية
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دمىىى  ذا   –: المدرسىىىة للجميىىىع(1000)الصشىىىرمى  سىىىحر
مكتبىىىىة  –االحتياجىىىىا  الصاصىىىىة فىىىىى المىىىىدارخ العاديىىىىة

 الرياى  –الملك فهد الامنية
: المىىدصج إلىىى البحىىىث (8222)بىىو حمىىد العسىىىاف  صىىال 

 المبعة امالى  –مكتبة العبيكاو –فى العلام السلاكية
: مقيىىىىىاخ السىىىىىلاك (8220)فىىىىىرت اناهىىىىىد رمىىىىىز   صىىىىىدا 

 –لجنىىىىة جمعيىىىىة التصلىىىىف العقلىىىىى اممريكيىىىىة –التىىىىاافقى
 القاهرة  –مكتبة امنجلا المصرية –المبعة ال ال ة

عبىىىىد الىىىىرؤاف عىىىىامر اربيىىىىع عبىىىىد الىىىىرؤاف محمىىىىد  مىىىىارق
المبعىىىىىىىىىىىىة  –: ذا  االحتياجىىىىىىىىىىىىا  الصاصىىىىىىىىىىىىة(1001)

 القاهرة  –مؤسسة ميبة للنشر االتازيع –امالى
 ال : قا مىىىىىىة المشىىىىىىكب( 1002)عبىىىىىىد ا  محمىىىىىىد  عىىىىىىادج

 المبقىىىىة -السىىىىلاكية لممدىىىىاج مىىىىو اجهىىىىة نءىىىىر المعلىىىىم
 جامعة الزقازيق  -كلية التربية -امالى

: التصمىىىيم للتاسىىىع فىىىى (1001)البىىىاقى محمىىىد عرفىىىة عبىىىد
دمىىىى  ذا  االحتياجىىىىىا  الصاصىىىىىة فىىىىى مرحلىىىىىة التعلىىىىىيم 

 امساسى بمصر 
: الصدمىىىىىىة (1006)الىىىىىىرحمو عبىىىىىىد الىىىىىىرحيم الصميىىىىىىب عبىىىىىىد

االجتماعيىىىىىىىىة المتكاملىىىىىىىىة فىىىىىىىىى مجىىىىىىىىاج اإلعاقىىىىىىىىة: "ذا  
 –مكتبىىىىىة امنجلىىىىىا المصىىىىىرية –االحتياجىىىىىا  الصاصىىىىىة"

 القاهرة 
 
 
 

: دراسىىىىة مقارنىىىىة (1008)لمصىىىىر  علىىىىى محمىىىىاد ا عدىىىىاف
للمعىىاقيو بالمىىدارخ العاديىىة فىىى  تعليمىىىلنءىىام الىىدم  ال

كىىىىىج مىىىىىو الااليىىىىىا  المتحىىىىىدة اولمانيىىىىىا امىىىىىد  إمكانيىىىىىة 
رسىىىالة  -االسىىىتدادة منهىىىا فىىىى جمهاريىىىة مصىىىر العربيىىىة

 جامعة عيو شمخ   -كلية التربية -دكتاراه
: فعاليىىىىىة التىىىىىدريخ (1080)محمىىىىىد زكىىىىى  الميبىىىىىان   عىىىىىال

 لممدىىىاجراو فىىى  تنميىىىة بعىىىى المهىىىارا  الللايىىىة بىىىامق
مجلىىىىىىىىىىىة المدالىىىىىىىىىىىة  –ذاي متالزمىىىىىىىىىىىة دااو المىىىىىىىىىىىدمجيو

السىىىىنة  –الخااااامس )الجاااازء الثاااااني(العىىىىدد  –االتربيىىىىة
  0232سبتمبر  –ال انية

: قةىىايا امشىىكال  فىىى التربيىىة (8221)الراسىىاو  فىىاراق
دار الدكىىىىىىىىر للمباعىىىىىىىىة  -المبعىىىىىىىىة امالىىىىىىىىى -الصاصىىىىىىىىة
 و امرد -عماو -االنشر

دمىى  ذا  االحتياجىىا   :(1001)مصىىمدى الزيىىا   فتحىى 
دار النشىىىىىىىىر  –الصاصىىىىىىىىة: الدلسىىىىىىىىدة المىىىىىىىىنه  اانليىىىىىىىىا 

 القاهرة  -للجامعا 
:مسىىىىادة (1088)حقىىىىاق امشىىىىصا  ذا  اإلعاقىىىىة  قىىىىاناو

 -مشىىرا  القىىىاناو المقىىدم مىىىو مجماعىىة العمىىىج المكلدىىىة
ينىىاير  05االمقىىدم لمجلىىخ الىىازرام االمعىىدج بعىىد ال ىىارة 

0233  
–: وبناؤنىىا ذا  اإلحتياجىىا  الصاصىىىة(1005)فهىىيم  كليىىر

  القاهرةمكتبة االنجلا المصرية  –المبعة امالى
فىى فصىاج امىدارخ  الىدم  :(8222)سىالم سيسىالم  كماج

 التعلىىىىىىيم العىىىىىىام، ماقىىىىىىع ومدىىىىىىاج الصلىىىىىىي  لممدىىىىىىاج ذا 
     14/4/2006 االحتياجىىىىىىىىىىىىىىا  الصاصىىىىىىىىىىىىىىة

www.gulfkids.com.ar http: 
: الىدم  فىى فصىاج امىدارخ (1008)سىالم سيسىالم  كماج

 اإلمارا   -دار الكتاب –التعليم العام العيو
 -: مقدمىة فى  ترهيىج المعىاقيو(1000)السيد عبيىد  ماجدة

 -عمىىىىاو -دار صىىىىدام للنشىىىىر االتازيىىىىع -مبعىىىىة والىىىىى
 امردو 

اقىة العقليىة إلع: سىيكالاجية ا(1001)حسيو محمد  محمد
دار الكتىىىىىاب االا ىىىىىا ق  –الىىىىىدم ( –الترهيىىىىىج - التاحىىىىىد
  القاهرة –القامية

: تىىر ير اسىىتصدام نشىىام (1003)سىىالم محمىىد سىىالم  محمىىاد
رياة  ف  دم  عينة مو اممداج المعاقيو ذهنيا مىع 
 –العادييو على تنميىة امدام المهىاري االسىلاك التكيدى 

 –امىرق التىدريخ قسم المنىاه  –كلية التربية الرياةية
 جامعة منما  

: الىدم  االكدىامة (1080)محماد محمىد على  عمىار  مراة
 –االجتماعيىىىة لىىىد  التالميىىىذ العىىىادييو االمعىىىاقيو عقليىىىا

جامعىة  –كليىة التربيىة –رسالة ماجستير -دراسة مقارنة
 اإلسكندرية  

: دمىىىى  ذا  االحتياجىىىىا  (1005)صىىىىال  االشىىىىقر  مىىىىريم

http://www.gulfkids.com.ar/
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الصلىىىىىىىىىي  لىىىىىىىىىذا  الصاصىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىى المجتمىىىىىىىىىع، ماقىىىىىىىىىع 
  0222 1 3تاري  الدصاج  -االحتياجا  الصاصة

وسىىىىىرار تربيىىىىىىة اتاجيىىىىىى   :(1002)ابىىىىىىراهيم عيىىىىىىاد  مااهىىىىىب
  اإلسكندرية –منشره المعارف –امبنام

: امدام المعرفىىىىىىىى (1005)عبىىىىىىد الحميىىىىىىىد تهىىىىىىامى  هشىىىىىىام
لممدىىاج حىىاملى متالزمىىة دااو المىىدمجيو بىىيو ومدىىاج 

ية للدراسىىا  الندسىىية المجلىىة المصىىر  -المىىدارخ العاديىىة
 31  ،)62 )-   516– 560  
 –بىيو جديىة التمبيىق االااقىع الىدم : (1088)السىعيد  هال

   الكتب االا ا ق القامية دار– االنجلا المصرية مكتبة
 
 
 
 

  :(1001)السىىىىيد وحمىىىىد صليدىىىىة امىىىىراد عيسىىىىى سىىىىعد  اليىىىىد
الةىىىىلام الندسىىىىية االتصلىىىىف العقلىىىى  فىىىى  ةىىىىام علىىىىم 

دار  -النءريىىىىا  الىىىىدم " –مدىىىىاهيمالىىىىندخ المعرفىىىى  "ال
  اإلسكندرية -افام للمباعة االنشر
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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.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


