
 

 

    
  
  

تصور مقرتح لتطوير نظام الدمج باملدارس العامة 
  مبحافظة الشرقية يف ضوء حقوق الطفل املعاق 

 
 
 

 
– 

 

 

 

–– 
– 

 



 

 

 

– – 

 

٧١ 
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ي  شرقیة ف ة ال ة بمحافظ دارس العام دمج بالم ع ال تھدف الدراسة إلى التعرف على واق

ى  ضوء ما ورد في االتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الطفل المعاق، وترجع أھمیة الدراسة إل

ھ أھمیة الموضوع الذي تتناولھ، حیث إن الدمج سیاسة تربویة تسعى  اق حق ل المع نح الطف لم

ا  ق بھ ة المطب دارس االبتدائی دارس من الم ي خمس م ة ف في التعلیم، وقد تمثلت عینة الدراس

ت أداة  ي، وكان نھج الوصفي التحلیل نظام الدمج في محافظة الشرقیة، واستخدمت الدراسة الم

  . فل المعاقالدراسة استبانة من تصمیم الباحثة تشتمل على الممارسات التي توضح حقوق الط

ي  زات ف ات والتجھی عف اإلمكانی ا ض ن أھمھ ائج م دة نت ى ع ة إل لت الدراس د توص وق

ذا  وة من ھ ق األھداف المرج ى تحقی ساعد عل ا ال ی دمج مم ام ال ا نظ ق فیھ ي یطب المدارس الت

ة  دارس العام ي الم ا لتحسین وتطویر نظام الدمج ف ًالنظام، كما وضعت الدراسة تصورا مقترحً
  .رقیةبمحافظة الش
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٧٢  

Abstract 

 
A Proposed Vision for Developing Merging system in public 

schools in sharkia Governorate through the Handicapped children 
Rights.  

This study aims to recognise about the reality of merging 
system in public schools in sharkia Governorate in light of the 
international agreements for handicapped children rights. 

The importance of this study comes frome the subject of 
merging thet deals with educational geopolitics and this makes the 
handicapped childrenhabr the ritght to learn. 

The study sample consisted of five primary schools that have 
the merging system in sharkia Governorate. 

The study uses the descriptve analytical method. 
The study tool was questionnaire. It was designed by the 

researcher that containing practices that charify the rights of 
handicapped children. 

The study reached several results, the most important of which 
are the weak capabilities and equipment in schools where the 
merging system is applied which does not help in a chieving in 
desired aims of this system. 

The study has come up with aproposed comcept for improving 
and developing the merging system in public schools in sharkia 
Governorate. 
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تعد عملیة دمج األطفال المعاقین في المدارس العادیة من أھم المفاھیم التربویة الحدیثة 

ًالتي أصبحت جزء ال یتجزأ من سیاسات التعلیم في كثیرمن الدول المھتمة بمجال تعلیم األطفال 

ة، وغ ة، والحكومی ة، واإلقلیمی ات الدولی ة بالمنظم ق الخاص دت المواثی د أك اقین، فق ر المع ی

ات  وق ذوي اإلعاق م المتحدة لحق ى أن األشخاص ١٩٧٥الحكومیة في إعالن منظمة األم م عل

. ًذوي اإلعاقات باختالف أنواعھا ودرجاتھا لدیھم استعدادا للتعلم والنموواالندماج في المجتمع
)١(  

ع  ین جمی ة ب ة االجتماعی دأ العدال رص، ومب كما أكدت ھذه المواثیق على مبدأ تكافؤ الف

ة أفرا یة الممنوح وق األساس ة الحق ع بكاف ھ التمت ق ل اق یح رد المع ھ، وأن الف د المجتمع وفئات

ا أو  اني منھ ي یع ة الت وع اإلعاق ألقرانھ العادیین ممن ھم في مثل عمره الزمني مھما اختلف ن

رام  ة، واحت ھ الفردی یم یتناسب مع احتیاجات ي تعل ھ ف طبیعتھا أو حدتھا، ومن تلك الحقوق حق

ھ كرامتھ ا ا ل ة، كم ة وعادی إلنسانیة، وحمایتھ من شتى أشكال االستغالل، والتمتع بحیاة طبیعی

  ) ٢. (ًالحق أیضا في االنتماء لمجتمعھ والعیش وسط أفراده

د من  ق المزی ة تحق ذه الفئ دأت ھ ة والنفسیة، ب ومع تطور األبحاث والدراسات التربوی

مانھ لح ذه المكاسب ض ا كسر المكاسب اإلنسانیة، ومن أھم ھ ي من أبرزھ ة، الت ھ التربوی قوق

ا  ا یترتب علیھ ا م ي غالبً م، والت ة بھ العزلة التربویة المتمثلة في المدارس أو المراكز الخاص

ن  ل م ل ك عوبة تقب ى ص ؤدي إل ا ی ادیین مم رانھم الع اقین وأق ین المع سیة ب واجز نف ود ح وج

   )٣. (الطرفین لآلخر، وخاصة عند اندماجھم في المجتمع الخارجي
                                                

مناهج وأساليب تدريس ذوي الحاجات الخاصة، عمان، األردن، دار الصفاء للنشر ): ٢٠٠١(ماجد عيد ) ١(
 .١٧، ص٥والتوزيع، ط

المجتمع، الدوحة، المركز الثقافي االجتماعي دمج ذوي االحتياجات الخاصة في ): ٢٠٠٣(مريم األشقر ) ٢(
 . بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

سيكولوجية األطفال غير العاديين، عمان، األردن، األهلية للنشر والتوزيع، ): ٢٠٠٣(حابس العوالمة ) ٣(
 . ٢٥، ص٢ط
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٧٤  

ذه  ي الحد من ھ ساھم ف رى ت ة أخ الیب تربوی ي البحث عن أس اد ف ر الج دأ التفكی ذا ب ل

ًالظاھرة وتھیئ لھم فرصا مساویة للفرص التي یتمتع بھا األفراد العادیین، والتي من شأنھا أن 

ة  تعید انخراطھم في الحیاة العامة، وبذلك یمكن االستفادة من طاقاتھم الكامنة وجعلھا قوة فعال

  . ھم في بناء وتطویر المجتمعتسا

ل  اقین، یھدف لجع ال المع ة لألطف سفة تربوی د وفل اه جدی و اتج دمج وھ فجاءت فكرة ال

ًالمدرسة العامة مكانا لتعلم كل التالمیذ بشتى فئاتھم؛ إیمانا بحق الطفل المعاق في الخروج من  ً

  ) ٤. (عزلتھ التي فرضھا علیھ وجوده في مدارس خاصة بھ

ا وترى الباحثة صل أبنائھ ى أن یح ھا عل  أن اھتمام مصر بقضیة الدمج یأتي من حرص

ات  ع االتفاقی ا جمی صت علیھ ي ن وقھم الت الوا حق ة، وأن ین اة كریم ى حی اتھم عل ف فئ بمختل

  .المھتمة بمجال حقوق اإلنسان عامة، وحقوق الطفل المعاق خاصة

ام ع نظ ى واق رف عل ة التع ذه الدراس ة من خالل ھ ي وقد أرادت الباحث ع ف دمج المتب  ال

المدارس العامة بمحافظة الشرقیة، وكذلك التعرف على نقاط القوة والضعف بھ، ومن ثم وضع 

ھ  ا حددت وء م ي ض ك ف دارس، وذل ذه الم ي ھ دمج ف ق ال ویر تطبی رح لتحسین وتط تصور مقت

  . التشریعات الدولیة من حقوق للطفل المعاق
 

صر، إال على الرغم من الجھود المبذو ي م ة ف لة إلنجاح نظام الدمج في المدارس العام

ا  أن ھذا النظام عانى من عدة مشكالت حین تم تطبیقھ، مما أعاق نجاحھ، بالتالي حدث تعارض

  . مع ما جاء من تطبیق حقوق الطفل المعاق في التشریعات المختلفة

ي قامت ب ة الت ارات المیدانی وء الزی ي ض ى وقد تحددت مشكلة الدراسة ف ة إل ا الباحث ھ

ق  ھ تطبی ي تواج ى المشكالت الت رف عل دمج، والتع بعض المدارس العامة المطبق بھا نظام ال

                                                
صة، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، استراتيجية دمج ذوي االحتياجات الخا): ٢٠٠٦(سهير محمد شاش ) ٤(

 . ٦٥ص
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٧٥ 

ب  ى جان زات، إل ات والتجھی ذه المشكالت ضعف االمكانی ان من أھم ھ نظام الدمج داخلھا، وك

  . ضعف إعداد المعلمین لتقبل ھذا النظام والتفاعل معھ

ي األمر الذي دفع الباحثة إلى اال ة والنفسیة الت ات التربوی ات والدراس طالع على األدبی

ام  ذا النظ ق ھ ع تطبی ع واق ت بتتب ي اھتم ات الت ب الدراس ى جان دمج، إل وع ال ت موض تناول

ل  دان مث ي بعض البل یم ف نظم التعل دمج ب كالدراسات التي تناولت فیھا منظمة الیونسكو حال ال

  ).٧"(بنغالدیش"، و)٦" (باكستان"، )٥" (نیبال"

ة  ًوفي ضوء ما یعانیھ نظام الدمج في المدارس العامة من مشكالت، وانطالقا من أھمی

و  اقین وھ ال المع ة باألطف ة الخاص ات الدولی داف االتفاقی ق أھ دمج لتحقی ع"ال یم للجمی " التعل

  : تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس التالي

دارس ا ي الم دمج ف ام ال ویر نظ رح لتط شرقیة ما التصور المقت ة ال ة بمحافظ ي "لعام ف

  ؟"ضوء حقوق الطفل المعاق

  :ویتفرع من التساؤل الرئیس التساؤالت الفرعیة اآلتیة

  ما واقع نظام الدمج في المدارس العامة بمحافظة الشرقیة؟  

 ما حقوق الطفل المعاق التي یتضمنھا االتفاقیات المختلفة؟ 

 ي المدارس العامة بمحافظة الشرقیة في ما متطلبات التصور المقترح لتطویر نظام الدمج ف

 ضوء حقوق الطفل المعاق؟
 

                                                
(5) UniciF (2003) : Examples of Inclusive Education (Nepal). Katmandu, Unicif 

Regional office for south Asia. 

(6) UniciF (2003) : Ecamples of Inclusive Education (pakistan). Katmandu, Unicif 

Regional office for south Asia. 

(7) UniciF (2003) : Ecamples of Inclusive Education (Bangladech). Katmandu, Unicif 

Regional office for south Asia. 
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ة  دارس العام دمج بالم ام ال ویر نظ رح لتط تسعى الدراسة الحالیة إلى وضع تصور مقت

  :بمحافظة الشرقیة من خالل

  .إلقاء الضوء على اإلطار المفاھیمي لنظام الدمج .١

 .امة بمحافظة الشرقیةتحلیل واقع نظام الدمج في المدارس الع .٢

 .التعرف على حقوق الطفل المعاق في التشریعات الدولیة .٣
 

  :تظھر أھمیة الدراسة من خالل

ا تربویًا یساھم  .١ أھمیة الموضوع الذي تتناولھ الدراسة، حیث إن نظام الدمج یعتبر توجھً

  .في منح الطفل المعاق حقھ في التعلیم والرعایة والحیاة الكریمة

قد تساھم الدراسة الحالیة في تطویر وتحسین واقع الدمج في المدارس العامة من خالل  .٢

 .التعرف على نقاط الضعف ومحاولة اإلسھام في تحسینھا

ساعد  .٣ ة ی شریعات المختلف ا الت صت علیھ ي ن اق الت ل المع وق الطف ى حق رف عل إن التع

ع ح تراتیجیات تتناسب م ح اس ي وض دمج ف ام ال ى نظ ائمین عل ال الق ع األطف ات جمی اج

 . بشتى فئاتھم
 

  وء ي ض شرقیة ف ة ال یكون حل المشكالت التي تعیق نظام الدمج بالمدارس العامة بمحافظ

  .التعرف على حقوق الطفل المعاق أعلى منھ عند المدارس التي ال تعرف ھذه الحقوق
 

  : یتمثل مجتمع الدراسة .١

ة دارس المرحل ي م م ف ث ت شرقیة حی ة ال دمج بمحافظ ام ال ا نظ ق بھ ة المطب  االبتدائی

شواھد من  االطالع من قبل الباحثة على المشكالت التي تواجھ تلك المدارس من خالل جمع ال

  . معلمي ھذه المرحلة بالمدارس عینة الدراسة، كما أن محافظة الشرقیة محل سكن الباحثة
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 ار خ ة باختی ام قامت الباحث ا نظ ق بھ ة المطب ة االبتدائی دارس المرحل ن م دارس م سة م م

 .الدمج في محافظة الشرقیة بطریقة عشوائیة

  وق المي لحق اإلعالن الع ة ك ق الدولی ات والمواثی ي االتفاقی واردة ف حقوق الطفل المعاق ال

اق ل المع وق الطف ة حق سان، واتفاقی وق : (اإلن سیة، الحق وق النف وق الجسدیة، الحق الحق

  ).تماعیة، الحقوق التعلیمیةاالج
 

حتى تحقق الدراسة الحالیة األھداف المرجوة منھا استخدمت الباحثة المنھج الوصفي، 

حیث إنھ األنسب في جمع المعلومات الوافیة والدقیقة والتي تصور الواقع، والتي یمكن تحلیلھا 

ا وتفسیرھا للوصول إلى استنتاجات بغیة تحسین الواقع الم وجود بالمدارس العامة المطبق بھ

  . نظام الدمج
 

  :لإلجابة على أسئلة الدراسة والتحقق من فرضھا تم اتباع اإلجراءات التالیة

  .االطالع على األدبیات التربویة والدراسات السابقة في موضوع الدراسة -١

دمج بمح -٢ ام ال ا نظ ق بھ ي طب ة والت ة ُتحدید المدارس عینة الدراس شرقیة بطریق ة ال افظ

 .عشوائیة

 .القیام بالزیارات المیدانیة والمقابالت الشخصیة داخل تلك المدارس -٣

تفریغ المعلومات والبیانات في جداول توضیحیة من واقع االستبانة التي أعدتھا الباحثة  -٤

 .لھذا الغرض

 .استخالص النتائج وتفسیرھا في ضوء الواقع -٥

لت -٦ ع وضع تصور مقترح في ضوء ما توص صة من واق ائج مستخل ة من نت ھ الباحث  إلی

 .  تطبیق نظام في المدارس العامة وذلك بھدف التحسین والتطویر
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  : (Inclusion) الدمج .١

رھم  ھو عملیة تھدف إلى تمكین األطفال المعاقین من االلتحاق بالمدارس العامة مع غی

ة من األطفال العادیین، مما یوفر لھم بیئة ترب ة الطبیعی ى البیئ ون إل ا تك رب م ویة ومعیشیة أق

)٨.(  
 

ھو منح الطفل المعاق حقھ في التعلیم في مدارس عادیة كغیره من األطفال العادیین في 

  .نفس مرحلتھ العمریة

  : المدارس االبتدائیة .٢

ة، حیث ھي المرحلة األولى التي یلتحق بھا الطفل في بدایة حیاتھ، وھي مرحلة إل زامی

ون  ا، وتتك اق بھ صادیة االلتح ة أو االقت ات االجتماعی یجب على كافة الطالب من مختلف الطبق

ولة، كما تعتبر من أھم دعادة من خمسة إلى ستة صفوف حسب النظام التعلیمي المتبع في كل 

  )٩. (المراحل في حیاة الطالب

صر ال) ٤(وتنص المادة رقم  ة م یم لجمھوری انون التعل م من ق ة رق سنة ) ١٣٩(عربی ل

ون :  على أن١٩٨١ یم األساسي اإللزامي، وتك ى من التعل ة األول التعلیم االبتدائي ھي المرحل

 تسع سنوات للتعلیم األساسي اإللزامي :مدة الدراسة في التعلیم قبل الجامعي على النحو التالي

ة"ویتكون من حلقتین  ة االبتدائی نوات، و" الحلق دتھا ست س ة "وم ةالحلق دتھا " اإلعدادی وم

  (10).)العام والفني(ثالث سنوات، ثالث سنوات للتعلیم الثانوي 

                                                
المنظور الحديث للتربية الخاصة، القاهرة، مصر، دار الكتب العلمية، ): ٢٠٠٩(وليد خليفة وعيسى مراد ) ١(

 . ٢٩ص

     com.egypt.caps.www://http   .  المدرسة ومفهومها التربوي) ٢(
 لسنة ١٣٩قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ):  ١٩٨١(جمهورية مصر العربية، وزارة التربية والتعليم  )١(

١٩٨١. 
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ُھي المرحلة التالیة لمرحلة ریاض األطفال وھي المرحلة التي تنمي فیھا مھارات الطفل 

  .في القراءة والكتابة والحساب وبعض العملیات العقلیة

  ):Disabled children rights(حقوق الطفل المعاق  .٣

ة  ھ الحمای ضمن ل اق ت ل المع صیة للطف ة والشخ وق الفردی ة الحق ن مجموع ارة ع عب

  ).١١(والرعایة المناسبة لحاجاتھ الخاصة 
 

تتفق الباحثة مع التعریف السابق ألنھ جامع شامل حیث یجب على مؤسسات الدولة أن 

اسبة، وترى الباحثة أنھ یجب أیضا أن توفر الدولة تتضمن للطفل المعاق الحمایة والرعایة المن

  .تشریعات تحمى حقوق الطفل المعاق جسدیا ونفسیا وعقلیا واجتماعیا
 

  ):٢٠٠٣الیونیسیف، (دراسة  .١

ھدفت الدراسة إلى تقییم حالة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في التعلیم الدمجي في 

م باكستان من حیث السیاسات  ي ت التعلیمیة، والمصادر واإلجراءات، وتوضیح التطبیقات الت

تناولھا وتحدید نماذج وإجراءات التعلیم الدمجي، وإلقاء الضوء على االستراتیجیات الناجحة 

ة  ال العادی اض األطف ین ری سیق ب والفعالة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا عدم التن

إلى جانب قصور بالمعلومات الحقیقیة الخاصة باألطفال والخاصة التي اتبعت مشروع الدمج، 

اش ة ووزارة إنع ین وزارة التربی اون ب سیق والتع صور بالتن ة، وق ات الخاص  ذوي االحتیاج

  . المجتمع والتربیة الخاصة

  

                                                
لدولية، األردن، مجلة حقوق الطفل المعاق بين الشريعة اإلسالمية والمواثيق ا    ): ٢٠١٢(أحمد محمد عقل    ) ٢(

  .١٤١المؤتمر العالمي الثاني للشريعة والقانون، المجلد الثاني، ص
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٨٠  

وتتفق الدراسة الحالیة مع ھذه الدراسة في تناول موضوع الدمج، بینما تختلف عنھا 

   )١٢(. في الحدود المكانیة

  ):٢٠٠٧رنا دمحم، (دراسة  .٢

اة  ي حی اق ف ھدفت الدراسة إلى التأكید على األسالیب المناسبة التي تسھل انخراط المع

ل  ة تأھی اة المجتمع ھي (المجتمع العامة، وتوصلت الدراسة إلى أن عملی ي حی اق ف دمج المع

ة ؤازرة المجتمعی ب الم دمج، وتتطل اق لل تعداد المع دى اس ة تتع سألة وطنی ة م ة بمثاب  األھلی

ا  د توفرھ اق عن والمؤسساتیة والجھود المالیة والقانونیة والقرار السیاسي التي یستطیع المع

  ) ١٣. (التكیف مع حیاة المجتمع

ود مؤسسات  ع جھ اتف جمی رورة تك ول ض ة ح ذه الدراس وتتفق الدراسة الحالیة مع ھ

  . المجتمع إلنجاح نظام الدمج

  ):Natalia, 2008(دراسة  .٣

 إلى تقییم مواقف المعلمین الیونانیین تجاه دمج األطفال ذوي االحتیاجات ھدفت الدراسة

ي مع  وي والتقن الخاصة في مدرسة مدینة ألیكاندرو، وتوصلت الدراسة إلى غیاب الدعم الترب

ر  ث تعتب ة، حی سیاسات التربوی ار لل ذلك االفتق ي، وك دعم المدرس رة وال ن الخب ل م ار لك االفتق

  ) ١٤. ( الدمجعقبات تقف في وجھ تطبیق

                                                
دمج المعاق حركياً في المجتمع المحلي بيئياً واجتماعياً بمحافظة نـابلس،           ) : ٢٠٠٧( رنا محمد صبحي     )٣(

  . رسالة ماجستير، سوريا، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح 

(13) UniciF (2003): Ecamples of Inclusive Education (pakistan), Katmandu, Unicif 

Regional office for south Asia. 

(14) Natalia Kontongona & Mrchal fajknos (2008) Ecpectations, antiocipated 

abstaclres and attitudes of active pre and primary schools t rachers towards in 

clusionin the regular classroom of children with special educatianal needs   
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٨١ 

ي  دمج ف ق ال ھ تطبی ات تواج ود عقب ول وج ة ح ذه الدراس وتتفق الدراسة الحالیة مع ھ

  .المدارس قد تؤثر على نجاح النظام وتختلف عنھا في بیئة العینة

  ):Simon, anduther , 2010( دراسة  .٤

یا ھدفت إلى التعرف على عملیة التعلیم الدامج للطلبة ذوي اإلعاقة البصریة وفي أسبان

ویر  ن تط ھ یمك ى أن ة إل لت الدراس من خالل تحلیل وجھات نظر العاملین في المنظمات؛ وتوص

یة  سیاسة الدمج من خالل بعض التعدیالت لتصل إلى جمیع الطلبة في مختلف المراحل المدرس

دیالت ھي م التع ویر : وأن من أھ ز وتط دارس، وتعزی ي الم ار ف یم واالبتك ة التعل تشجیع عملی

مین للتأكید من امتالكھم الكفاءة الالزمة إلدراك احتیاجات الطلبة، وتزوید المراكز تدریب المعل

  .بالمصادر المادیة والتكنولوجیة

ي  وفرة ف ات المت ویر اإلمكانی وتتفق الدراسة الحالیة مع ھذه الدراسة حول ضرورة تط

ال، ب ة من األطف ات المختلف ات الفئ دمج وتحسینھا لتتناسب مع احتیاج ف مدارس ال ا تختل ینم

  )  ١٥. (عنھا في بیئة العینة

  ):٢٠١١حسام خلف، (دراسة  .٥

ي  ة ف ات الخاص ال ذوي االحتیاج ى مشكالت دمج األطف رف عل ى التع ھدفت الدراسة إل

ال ذوي  ور األطف اء أم دراء، وأولی ین، والم ر المعلم ة نظ ن وجھ ي م یم االساس ة التعل مرحل

ر االحتیاجات الخاصة، واألطفال العادیین في مدی ات النظ ي وجھ تالف ف نة دمشق، ومدى االخ

ات  ة اإلمكانی اھج، وقل ت المن رز المشكالت كان ًتبعا لبعض المتغیرات، وتوصلت الدراسة أن أب

في بیئة المدرسة، وضعف تفاعل األطفال العادیین مع ذوي االحتیاجات الخاصة، وضعف قدرة 

  . اصةالمعلمین على تفھم احتیاجات األطفال ذوي االحتیاجات الخ

                                                
(15) Simon C., E ch eita G. Sandoval M.and loper M. (2010), the in elusive 

educational process of students with visual impairments in spain : an analysis 

from the p erspective of organization, journal visual impair ment blindness.   
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٨٢  

أي  دمج ك ام ال ھ نظ ود مشكالت تواج وتتفق الدراسة الحالیة مع ھذه الدراسة حول وج

  ) ١٦. (نظام جدید، وتختلف عنھا في بیئة العینة

  ):٢٠١٦مواھب إبراھیم، نیفین مصطفى، (دراسة  .٦

اء  ور أولی ل المدمج من منظ ى الطف دمج عل ة ال أثیر عملی ة ت ھدفت الدراسة إلى دراس

  .ن، والعوامل المرتبطة بھاألمور، والمعلمی

ة  ة ھي اإلعاق دارس الحكومی شارا بالم ات انت ر اإلعاق ى أن أكث ًوقد توصلت الدراسة إل

دارس  ًالسمعیة والعقلیة، بینما كانت صعوبات التعلم والتوحد من أكثر اإلعاقات انتشارا في الم

ل الم دى الطف ق ًالخاصة، كما أظھرت الدراسة انخفاضا في مستوى المشكالت ل د تطبی دمج بع

  )١٧. (عملیة الدمج

ل  وتتفق الدراسة الحالیة مع ھذه الدراسة حول أن عملیة الدمج لھا أثر كبیر على الطف

ى  صرت عل ة اقت ة الحالی ي أن الدراس ا ف ف عنھ اب، وتختل سلب أو باإلیج واء بال دمج س الم

  .المدارس الحكومیة فقط
 

اق تستعرض الباحثة في ھذا ال ل المع وق الطف دمج وحق جزء اإلطار المفاھیمي لنظام ال

  :في التشریعات الدولیة حسب كل متغیر بالتفصیل كالتالي

  

  

                                                
مشكالت دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من وجهـة نظـر المعلمـين             ): ٢٠١١(حسام الخلف   ) ١(

 .والمدراء وأولياء األمور، رسالة ماجستير منشورة، كلية التربية جامعة دمشق، دمشق، سوريا

تأثير عملية الدمج على الطفل المدمج من منظـور أوليـاء           ): ٢٠١٦(مواهب إبراهيم ونيفين مصطفى     ) ٢(
 .agr.pialexu.edu.egاألمور والمعلمين والعوامل المرتبطة بها، كلية الزراعة، جامعة اإلسـكندرية          

Www.  
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٨٣ 

  :نظام الدمج بالمدارس العامة: المتغیر األول

  :مفھوم الدمج: ًأوال

ة، وحدتھا، أو ٌإن الدمج بكافة أشكالھ حق مشروع لذوي اإلعاقة، باختالف نوع اإلعاق ٌ 

رحلتھم  ة م خاص ذوي اإلعاق وق األش ة لحق ة الدولی ھ االتفاقی دت علی ا أك ذا م ة، وھ العمری

إلى حق االندماج في المجتمع، كما أشارت في المادة ) ١٩(، والتي أشارت في مادتھا )٢٠٠٦(

ة من ) ٢٢( تبعاد األشخاص ذوي اإلعاق إلى ما یعرف بالتعلیم الدامج، وھو یشیر إلى عدم اس

  :م، وقد تعددت تعریفات الدمج كالتاليالتعلیم النظامي العا

ھ) كمال سیسالم(فقد عرفھ  یاق : "على أن ي س ادیین ف اقین مع الع ة المع ة ورعای تربی

ي  ة ف ات الخاص ال ذوي االحتیاج ل األطف ي تكام و یعن ان، وھ در اإلمك ة ق ى العادی رب إل بیئة أق

نھم أوضاع وبرامج التربیة النظامیة، إال إذا كانت مشكالتھم تصل إلى د شدة ال تمك ة من ال رج

  ) ١٨". (من التوافق مع البرامج العادیة

شیر  ا ت سكو(بینم ھ) الیون ى أن دمج عل ى ال ذ، : "إل ة للتالمی روق الفردی اة الف مراع

واالستجابة الختالف إمكاناتھم، وقدراتھم، وحاجاتھم، وذلك لیس باعتبارھا نقاط ضعف لدیھم، 

  )١٩". (م وتفعیلھوإنما للتعامل معھا كفرص إلثراء التعلی

رى  و) Lampty(وی دمج ھ ات : " أن ال ذوي االحتیاج ة ل دیم خدمات خاص راء لتق إج

  )٢٠". (ًالخاصة في أقل البیئات تقیدا

                                                
، ٥الدمج في مدارس التعليم العام وفصوله، اإلمارات، دار الكتاب الجـامعي، ط  ): ٢٠١٣(كمال سيسالم   ) ١(

 .١٩ص

دمج ذوي االحتياجات الخاصة الفلسفة، المنهج واآلليات، القاهرة، مـصر، دار           ): ٢٠٠٩(الزيات  فتحي  ) ٢(
 . ١٥النشر للجامعات، ص

(20) Lamptey L.D. and others (2015) Republic of chane,s policyion Inclucive 

Education and Definitions of Disability Journal of palicy and tracticein Inteall 

ectual Disability, 12,(2), P 109 . 
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٨٤  

ین، : "على أنھ) سھیر دمحم(وتعرفھ  ربین، والمعلم دى الم ام ل تعداد ع حالة تھیؤ أو اس

یم لأل وفیر تعل ة، لت صفة عام وقین والمجتمع ب ة والعاملین مع المع ل البیئ وقین داخ ال المع طف

ق  المھیأة لألطفال العادیین في المدرسة العادیة، والمنزل العادي، والبیئة المحلیة، حینما تتطب

  ) ٢١". (الدولة ھذا النظام

  :أھداف الدمج: ًثانیا

  :یسعى نظام الدمج إلى تحقیق عدة أھداف أھمھا

د .١ ي الم املین ف ة الع ور تعدیل اتجاھات أفراد المجتمع، وخاص اء األم ة، وأولی ارس العام

  .نحو األطفال ذوي اإلعاقة

ادیین .٢ ال الع رانھم من األطف اقین، وأق ال المع ین األطف . التقلیل من الفوارق االجتماعیة ب
)٢٢(  

ا،  .٣ ا، ونفسیا، واجتماعی و أكادیمی با، لینم ر مناس ا أكث ضل ومناخ ة أف ًإعطاء الطفل فرص ً ً ً ً

ذات  ق ال ًنموا سلیما، إلى جانب تحقی یم، ً و التعل ھ نح ادة واقعیت اق، وزی ل المع د الطف عن

  )٢٣(. ونحو اكتساب عالقات اجتماعیة مع غیره من أفراد المجتمع

افؤ  .٤ دأ تك ا لمب ة تحقیق دارس عادی ي م یم ف وقین للتعل ال المع ع األطف رص لجمی ة الف ًإتاح

 .الفرص

  )٢٤(. ل المعاقینإتاحة الفرصة لألطفال العادیین لمعرفة وتفھم وتقبل أقرانھم من األطفا .٥

                                                
استراتيجية دمج ذوي االحتياجات الخاصة، القاهرة، مصر، مكتبة زهراء         ): ٢٠١٦(سهير محمد سالمة    ) ٤(

 .٤٣الشرق، ص

استراتيجيات دمج ذوي االحتياجات الخاصة، القاهرة، مصر دار الزهراء         ): ٢٠١١(سهير محمد سالمة    ) ٥(
 . ٤٦للنشر، ص

الدمج الشامل لذوي   ) : ٢٠٠٠(ارغيت سيرز، ويان سوتلك ، ترجمة زيدان أحمد السرطاوي وآخرون           م) ٦(
  . ٣٥ ، ص١االحتياجات الخاصة اإلمارات ، دار الكتاب الجامعي ، ط
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٨٥ 

ى  .٦ الھم إل عوبة انتق ن ص ف م تھم، والتخفی ل بیئ اقین داخ ال المع دمات لألطف دیم الخ تق

دة عن  ون بعی د تك دارس ق ذه الم ث إن معظم ھ المؤسسات والمدارس الخاصة بھم، حی

 . سكن األطفال ذوي اإلعاقة

اصة أن تعلیمھم استیعاب نسبة أكبر من األطفال المعوقین الذین لم یلتحقوا بالتعلیم، وخ .٧

 )٢٥(. ًفي مدارس ومراكز متخصصة قد یسبب عبئا مادیًا على األسر

تعدیل اتجاھات المعلمین في المدارس العادیة نحو الطفل المعاق من اتجاھات سلبیة إلى  .٨

 . اتجاھات أكثر إیجابیة

تعلم  .٩ ي ی دارس الت ي نفس الم یم ف كما یحق لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة تلقي التعل

ة فی رات االجتماعی ن التغی زءا م دمج ج ر ال ث یغی ادیین، حی ال الع ن األطف رانھم م ا أق ًھ

ال ذوي  یم األطف ب أن تعل ى جان المي، إل ستوى الع ى الم دثت عل ي ح سیاسیة الت وال

 )٢٦ (.االحتیاجات الخاصة في المدارس العادیة یساعد على تجنبھم العزلة عن أسرھم

ارات الل .١٠ ي التركیز بشكل أفضل على المھ ة ف ات الخاص ال من ذوي االحتیاج ة لألطف غوی

ر  ة، ویعتب ل البیئی ى العوام ر عل شكل كبی د ب ة یعتم م اللغ ث إن تعل المدارس العادیة، حی

ًالنمو اللغوي مھما جدا لألطفال المدمجین، حیث یساعدھم على التواصل مع اآلخرین ً. 

سی .١١ بة لتح الفرص المناس ة ب ن ذوي اإلعاق ال م زود األطف دمج ی وم إن ال ن مفھ ل م ن ك

 .الذات، والسلوكیات االجتماعیة التي وجد بأنھما مرتبطان ببعضھما بشكل كبیر

                                                                                                                   
الدمج للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس  ): ٢٠١٦(مهدي معدي العجمي، نزال زيد الشمري       ) ١(

 . ١٢٤، ص٣١الجتماعي من وجهة نظر المعلمين، الكويت، المجلة التربوية، العدد العامة وتأثيرها ا

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة ودورهم المعرفي، األردن، دار زهراء        ): ٢٠١٢(مصعب سلمان أحمد    ) ٢(
 .٤١للنشر، ص

العربي اإلسـالمي،  الدمج المجتمع الشامل لذوي اإلعاقة في المجتمع ): ٢٠١٢(إبراهيم بن حمد النقيثان     ) ٣(
 .م٢٠١٢ مايو ٨-٦سلطنة عمان، الملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة، مسقط، خالل الفترة 
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٨٦  

ة  .١٢ ة، أو المعنوی واء المادی ات س تخلص ذوي االحتیاجات الخاصة من جمیع أنواع المعیق

  ) ٢٧. (التي تحد من مشاركتھم في جمیع األنشطة الحیاتیة

  :متطلبات الدمج: ًثالثا

  :ة متكاملة وحتى یحقق النجاح البد من توفر ما یليیعد نظام الدمج عملی

دارس  .١ ي الم اقین ف ال المع شامل لألطف یم ال توفیر الدعم النظامي والقانوني لضمان التعل

  .العادیة

التخطیط المسبق للدمج، وتحدید أھدافھ، والفئات التي سوف یشملھا، ونوع الدمج الذي  .٢

 .سیتم تنفیذه

ًسیة التي سیتم تطبیق الدمج بھا، انطالقا من حاجات األطفال االختبار المالئم للبیئة المدر .٣

  )٢٨(. بھذه المدارس

 .توفیر مصادر الدعم والمساندة المادیة والبشریة للمدرسة .٤

تفادتھم  .٥ ة اس د من إمكانی اجھم، للتأك وى إدم ذین یُن اقین ال ال المع م لألطف االختیار المالئ

ًأكادیمیا واجتماعیا وانفعالیا من الدمج، ك ً ارھم، ً م اختی ما یجب التأكد من األطفال الذین ت

  )٢٩(. بأنھم ال یحتاجون إلى درجة عالیة من الرعایة الخاصة

ن  .٦ ر ع ض النظ اقین، بغ ال المع ع األطف یتعاملون م ذین س ین ال ار المناسب للمعلم االختب

 .كونھم معلمي تربیة خاصة أم معلمي فصول عادیة

                                                
دمج األطفال المعاقين في المملكة العربية السعودية في ضوء تجـارب           ): ٢٠١٥(محمد محمود العطار    ) ٤(

 . ١٢العدد بعض الدول األجنبية، مجلة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية، 

سيكولوجية األطفال غير العاديين، عمان ، األردن ، األهلية للنشر والتوزيع ،            ): ٢٠٠٣(حابس العوالمة   ) ١(
  . ٣١ ، ص٢ط

  .org.syrianintergration.wwwمشروع الرياض الدامجة ): ٢٠١٤(مي أبو غزالة ) ٢(
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٨٧ 

ورھم، من التھیئة المسبقة لجمیع العاملین في ال .٧ مدرسة، واألطفال العادیین، وأولیاء أم

اقین  ال المع ین األطف ة ب ارات المتبادل صور والزی الم، وال رض األف شرح، وع الل ال خ

  )٣٠(.وأقرانھم من األطفال العادیین

 .التعاون مع أولیاء أمور األطفال المعاقین، لكي یشاركوا في المراحل المختلفة للبرامج .٨

ائ .٩ وفیر األدوات والوس دارس ت ي الم دمج ف دعم خطط ال ي ت ة الت ات المختلف ل واالحتیاج

 . العادیة وإجراء التعدیالت الالزمة للمدرسة، والفصول، والمناھج قبل البدء بالتنفیذ

 ) ٣١(.توفیر نظام تسجیل مستمر لقیاس مدى نمو الطالب المدمج في مختلف الجوانب .١٠

 .في التغییرًالسیر تدریجیا في عملیة الدمج وإتباع منحى واقعي  .١١

  :الشروط الواجب توافرھا لتطبیق الدمج: ًرابعا

  :ھناك بعض األمور الواجب مراعاتھا قبل تطبیق سیاسة الدمج ومن ھذه األمور

تعداد النفسي  .١ ة االس دمج ومعرف ة ال دء بعملی ل الب ة قب یجب أن یراعى نوع وشدة اإلعاق

  .للطفل المراد دمجھ

ل المع .٢ ى یجب أن تسبق عملیة الدمج للطف رة، لمساعدتھم عل رة من األس ة مبك اق تربی

ل اة مث یة للحی ى : أداء بعض الوظائف األساس اد عل ل، واالعتم ة، والتنق الم، والحرك الك

 .النفس في النظافة الشخصیة، واألكل

                                                
اتجاهات أولياء األمور ومعلمات رياض األطفال نحـو دمـج األطفـال ذوي             ): ٢٠١٤(لسباعي  ملك ا ) ٣(

 . ٢٠٧، ص٤، العدد ٣٦االحتياجات الخاصة في رياض األطفال، مجلة جامعة البعث، المجلد 

(31) Kahina H.and others (2013): Impact of ministry eating, and Disability visibility 

on social Representations of Disability and other ness Held by junior High school 

pupils, International Journal of Disability, Development and Education, (60), 

(40), P 329. 
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٨٨  

ة  .٣ ادیین، وكیفی ینبغي تدریب معلمي المدارس العادیة على كیفیة التعامل التربوي مع الع

  )٣٢(. كیةالتعامل مع المواقف السلو

رى  .٤ ین، وت ن طفل ادي ع صل الع ي الف م ف راد دمجھ ال الم دد األطف اوز ع ضل أال یتج یف

دد  ا زاد الع ھ كلم ث إن م، حی ف العبء عن المعل ي تخفی ساھم ف شرط ی ذا ال الباحثة أن ھ

 .زادت االحتیاجات المختلفة وبالتالي یزید العبء على المعلم

ة، یجب أن یكون حجم الفصل مناسبًا، وذلك لحریة .٥ ة األنشطة الداخلی ة، وممارس  الحرك

  )٣٣(. إضافة إلى التھویة، واإلضاءة، والمخارج

 .یجب أن تتناسب المرافق األخرى في المدرسة مع حاجات األطفال المعاقین .٦

 . ضرورة توفر غرفة مصادر، وخدمات مساندة لھا تتناسب مع األطفال جمیعھم .٧

 .ع األطفال المعاقینوضع خطة، وجدول، وتقییم یتناسب مع التعامل م .٨

 .تنمیة االتجاھات اإلیجابیة نحو الدمج لدى جمیع العاملین بالمدرسة .٩

 )٣٤ (.إتقان البرامج الفردیة، وتخطیطھا قبل تنفیذھا .١٠

 . التنوع في األنشطة لكي تسمح بمشاركة األطفال المعاقین .١١

 .مشاركة األسرة، وتفعیل دورھا في عملیة الدمج .١٢

                                                
متطلبات أساسية الزمة لتحقيق عمليـة الـدمج        ): ٢٠١٢(اتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين     ) ١(

com.Kenanaonline.FAD.www .  

(33) Katina pollock (2013): A dmisteator and teachers, perceptions of school success 

in a publicly Funded catabolic scooting Ontario, Canada, catholic Education: A 

Journal of In query and practice . vol. 16. No2, March 2013. p, 320.  

اتجاهات مدراء المدارس نحو الدمج في محافظة معينة، مجلة كلية التربية، جامعة      ): ٢٠١٦(رفيدا أحمد   ) ٣(
  . ٧٠٣، ص٢، ج١٧٤األزهر، 
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٨٩ 

م أن تتم عملیة الدمج بصورة  .١٣ شرط من أھ ذا ال تدریجیة ومدروسة، وترى الباحثة أن ھ

دمج، إذا  ة ال ا عملی رض لھ د تتع ي ق ب المشكالت الت ي تجن الشروط، حیث إنھ یساعد ف

 )٣٥(. ُنفذت دون دراسة مسبقة

 .اختیار المدرسة ذات اإلمكانیات المناسبة لحاجات الطفل المعاق بقدر اإلمكان .١٤

ریفھم بخصائص الطفل المراد دمجھ وكیفیة التعامل ضرورة تھیئة األطفال العادیین وتع .١٥

 )٣٦(. معھ

د  وترى الباحثة أنھ یجب توفیر أخصائي نفسي مدرب للتعامل مع اآلثار النفسیة التي ق

  . تؤدي إلیھا عملیة الدمج بالنسبة لألطفال العادیین أو المدمجین

  :إیجابیات الدمج: ًخامسا

ند تطبیقھ، ویتناول ھذا الجزء إیجابیات الدمج لكل نظام جدید إیجابیات وسلبیات تظھر ع

  :وھي كالتالي

  .ًیمنح الدمج األطفال المعاقین فرصا أكبر لقضاء وقت أطول مع األقران العادیین .١

 .یتفاعل الطفل المعاق خالل الدمج، ویتعاون مع أقرانھ العادیین .٢

ملیة الدمج لتحسین، یستفید الطفل المعاق من التفاعل القائم مع األقران العادیین خالل ع .٣

 .وتطویر سلوكھ االجتماعي، ومھاراتھ اللغویة

ل  .٤ ب الطف دمج لتجن دارس ال ي م اق ف ل المع ة للطف اییس المالئم وفر المق رض أن تت یفت

  )٣٧(. أخطاء التشخیص التي قد تحدث من جراء استخدام مقاییس غیر مالئمة

                                                
ريـاض  البيئة التربوية ودمج غير العـاديين بمؤسـسات       ): ٢٠١١(هناء عبد الحليم وممدوح الجعفري      ) ٤(

 . ٥٢األطفال، اإلسكندرية، مصر، دار المعرفة الجامعية، ص

دمج ذوي االحتياجات الخاصة بالمجتمع، هيئة التعليم التقنـي، المعهـد           ): ٢٠١٣(انتصار محمد جواد    ) ٥(
  https: //www.asj.net. الطبي التقني، بغداد، العراق
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٩٠  

ة ًدمج األطفال المعاقین في مدارس عادیة ال یتطلب تكلفة مال .٥ ة مع تكلف ة مقارن ة باھظ ًی ً ً

 .المدارس الخاصة التي قد ترھق میزانیة الدولة

 . یساعد الدمج في تحقیق تحصیل أكادیمي أكبر لألطفال المعاقین .٦

ة  .٧ داد المطلوب ع األع ة م ة، مقارن ة الخاص ي التربی ن مدرس ل م ددا أق دمج ع ب ال ًیتطل

 . افیة من المتخصصینللمدارس الخاصة، مما یساعد في حالة عدم تواجد أعداد ك

ك  .٨ ة ألولئ ادیین، خاص ران الع اقین واألق ال المع املین مع األطف ات الع دمج اتجاھ ر ال یغی

  )٣٨(. األطفال ذوي اإلعاقة البسیطة في الصفوف العادیة

  .وترى الباحثة أن تحقیق ھذه اإلیجابیات یأتي بالتخطیط المدروس قبل تطبیق الدمج

  : سلبیات الدمج: ًسادسا

  :سلبیات الدمج في النقاط التالیةتتلخص 

ل بشكل مناسب مع  .١ تھ للتفاع ى فرص صل عل م یح ة إذا ل اق بالعزل ل المع شعر الطف د ی ق

  .األقران العادیین

قد یصاب الطفل باإلحباط في حالة استخدام التحصیل األكادیمي كمعیار أوحد لتقییم أدائھ  .٢

 .في الفصل العادي

ر .٣ ة، قد یفقد الطفل المعاق االھتمام الف دارس الخاص ي الم ادة ف ھ ع صل علی ذي یح ًدي ال

  )٣٩(. والفصول الخاصة

                                                                                                                   
دمـج ذوي االحتياجـات   "التربية الخاصـة  ): ٢٠٠٨(المركز المصري الكندي لعالج صعوبات التعليم   ) ١(

 www.m.ahewar.org. ، القاهرة"الخاصة من محددات المفهوم إلى تعددية العوائد

تقويم تجربة دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع التالميذ العاديين في  ): ٢٠٠٩(فوزية عبد الباقي الجمالي     ) ٢(
لياء األمور واألطفال أنفسهم، سلطنة عمان مجلة التعليم األساسي من وجهة نظر المديرين والمعلمين وأو

 . ٨١، ص٢، ع٧الجامعات العربية للتعليم والتربية، مج
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٩١ 

ث إن  .٤ اني من نفس الوضع، حی رى تع ر أخ ا من أس اق دعم ًقد ال تجد أسرة الطفل المع

ھ  ي حاجات اق ف ل المع شتركون مع الطف ادیون وال ی دمج ع ي صفوف ال معظم األطفال ف

 .الخاصة

ا تع .٥ اط إذا م اق باإلحب ل المع صاب الطف د ی سین أداءه، ق رتھ لتح ن أس ضغط م رض ل

  )٤٠(. ومستوى أداء أقرانھ العادیین في الفصل

  :أشكال الدمج: ًسابعا

ي : الدمج المكاني .١ ة، ویعن ة العادی ي المدرس ة ف ًویسمى أحیانا الصفوف الخاصة الملحق

بذلك تعلیم األطفال المعاقین في المدارس العادیة ضمن صفوف أو وحدات صفیة خاصة 

  .ك المدرسة الخاصة مع المدرسة العامة في البناء المدرسيبحیث تشتر

صفوف : الدمج األكادیمي .٢ ي ال ادیین ف ویقصد بھ التحاق األطفال المعاقین مع األطفال الع

ذا  ي ھ شترط ف ة مشتركة، وی رامج تعلیمی العادیة طوال الوقت، ویتلقى ھؤالء األطفال ب

دمج، النوع من الدمج توفر الظروف والعوامل التي تساع د على إنجاح ھذا النوع من ال

ومنھا تقبل األطفال العادیین لألطفال المعاقین في الصف العادي، وتوفیر مدرس التربیة 

ي  راءات الت وفیر اإلج ك لت ادي، وذل ى جنب مع المدرس الع ا إل ًالخاصة الذي یعمل جنب

را ة وإج ات االجتماعی ي االتجاھ ات تعمل على إنجاح ھذا االتجاه، والمتمثلة ف ء االمتحان

  )٤١(. وتصمیمھا

                                                                                                                   
رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في الوطن العربي، المؤسسة العربيـة          ): ٢٠٠٨(محمد مقداد وآخرون    ) ١(

 .٩٨، ص ١، مجلالستثمارات العلمية وتمية الموارد البشرية، المكتب الجامعي الحديث للنشر

مناهج وأساليب تدريس ذوي الحاجات الخاصة، عمان، األردن، دار الصفاء للنشر        ): ٢٠٠١(ماجدة عيد   ) ٢(
 .٢٠، ص٥والتوزيع، ط

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع، الدوحة، قطر، المركز الثقافي ): ٢٠٠٩(مريم صالح عبد اهللا ) ٣(
 .٥٤ذوي االحتياجات الخاصة، صاالجتماعي بالجمعية القطرية لتأهيل 
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٩٢  

ال : الدمج االجتماعي .٣ ي مج ادیین ف ال الع اقین مع األطف ال المع اق األطف ھ التح ویقصد ب

رص  وفیر الف ى ت وع إل ذا الن وظیفي، ویھدف ھ دمج ال ضا ال ل، ویسمى أی ًالسكن والعم

ادیین  راد الع ین األف ة ب ة الطبیعی اة االجتماعی اعي والحی ل االجتم بة للتفاع المناس

  )٤٢(. المعاقینو

  : واقع عملیة الدمج في مصر: ثامنا

تم عقد المؤتمر القومي األول للتربیة الخاصة بمصر، والذي أوصى ) م١٩٩٥(في عام 

ى  ھ إل ى التوج ز عل ع التركی ة، م ة الخاص دمات التربی امل لخ ستقبلي ش صور م ع ت بوض

  .استراتیجیة الدمج

ي  ام الدراس ي الع ا ف ر ) ٢٠٠١-٢٠٠٠(أم در وزی صول أص اح ف رارا بافتت یم ق ًالتعل

ددھا  غ ع د بل ة، وق دارس العادی ة بالم ات الخاص ال ذوي االحتیاج دأت ) ٢٤٤(لألطف صال، ب ًف

وم  ي ی ا ف ا فعلی اقین ١٥/٩/٢٠٠١ًالدراسة بھ ذا من المع ف تلمی ة األل ا قراب ق بھ د التح م، وق

لك عقد دورات تدریبیة عقلیًا بدرجة بسیطة، وكان یتم الدمج خالل األنشطة فقط، وقد استلزم ذ

یتي  ز س ع مرك تراك م ك باالش سیین، وذل صائیین النف دیرین واألخ ین والم صیرة للمعلم  –ق

  .كاریتاس

قامت العدید من الجمعیات األھلیة والمؤسسات بجھود واضحة لتفعیل عملیة دمج ذوي 

  : االحتیاجات الخاصة، نذكر منھا

تیاجات الخاصة في الفصول العادیة، المشروع االستطالعي لمركز سیتي لدمج ذوي االح .١

اھرة  ة الق دارس بمحافظ ي ست م ك ف ِبدعم من وزارة التربیة والتعلیم والیونسكو، وذل

  .واإلسكندریة والمنیا

دعم من الیونسكو وعن  ة، ب تجربة الجمعیة المصریة لرعایة ذوي االحتیاجات الخاص

ع  یم (موق ة والتعل ر التر) ٢٠٠٨وزارة التربی در وزی د أص ام فق ي ع یم ف ة والتعل بی

                                                
استراتيجية دمج ذوي االحتياجات الخاصة القاهرة، مصر، مكتبة زهـراء          ): ٢٠٠٦(سهير محمد شاش    ) ٤(

 .٦٢الشرق، ص



 

 

 

– – 

 

٩٣ 

ً قرارا وزاریا بقبول ودمج التالمیذ ذوي اإلعاقات الطفیفة بمدارس التعلیم العام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ً

ال،  في جمیع مراحل التعلیم، على أن یبدأ بالحلقة االبتدائیة من التعلیم األساسي وریاض األطف

ویر م، وذلك في إطار الخطة٢٠٠٩/٢٠١٠ًوذلك اعتبارا من العام الدراسي  تراتیجیة لتط  االس

ي التعلیم قبل ل ف ة% ١٠ الجامعي والتي تھدف إلى تنفیذ الدمج الكام دارس الجمھوری . من م

)٤٣  (  

ن ل م رار ك مل الق صریة، : وش معیة، وب طرابات س تعلم، اض ئ ال تعلم، بط عوبات ال ص

م دمج، صحبة معل ة ب دارس العادی ي الم  وحركیة، وبعض حاالت التوحد، على أن یتم دمجھم ف

) م٢٠٠٠(، والتي صدقت علیھا مصر عام "التعلیم من أجل الجمیع"ًوھذا األمر تطبیقا لحملة 

سبتھ  ا ن أن م نھم % ٥مع منظمة الیونسكو، والتي قضت ب ة یمك ات الخاص من ذوي االحتیاج

  .االلتحاق ببعض الكلیات، بل وبعض الوظائف

ًبحسب نوع اإلعاقة طبقا لما وأوضح القرار الوزاري بأنھ سیتم تقویم التالمیذ المعاقین 

ات  ومي لالمتحان ز الق ع المرك سیق م الوزارة، وبالتن ة ب ة الخاص ة للتربی دده اإلدارة العام تح

والتقویم التربوي، مع مراعاة توفیر المعینات التربویة ألداء كافة أنواع التقویم، ویكون صرف 

د وء مستوى األداء الحوافز للمعلمین في الفصول التي یوجد بھا تالمیذ معاقین م ي ض مجین ف

  . واإلمكانات المتاحة

رة، إال  ود األخی وعلى الرغم من التطور الذي حدث في مجال التربیة الخاصة خالل العق

د من  دت العدی د أك ي، وق دمج الكل یس ال ي ول دمج الجزئ ة ال د مرحل أن مصر ما زالت تقف عن

ر رفض من الكثی ھ ال ت تواج ا زال ث الدراسات أن عملیة الدمج م صر، حی ي م ین ف  من المعلم

ذا  ا یفسر ھ ة، وربم دارس خاص تتلخص أرائھم حول أن ھؤالء األطفال یفضل أن یتواجدوا بم

ل  ة التعام ى كیفی االتجاه السلبي تجاه الدمج من قبل المعلمین بأنھ یرجع إلى غیاب التدریب عل

ین أنفسھم  ل فشل للمعلم ال یمث ؤالء األطف ذلك إلدارة وأداء مع ھؤالء األطفال، وأن فشل ھ وك

  )   ٤٤. (المدرسة
                                                

 www.iktcanter. comدمج الطالب ذو اضطراب التوحد : المركز الدولي للمعرفة والتدريب) ١(

 www.moe.gov.egمركز معلومات وزارة التربية والتعليم، ) ٢(
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٩٤  

  :حقوق الطفل المعاق في التشریعات الدولیة: المتغیر الثاني
 

ق  ات ومواثی سان، ووضع اتفاقی حقوق الطفل المعاق ھي جزء ال یتجزأ من حقوق اإلن

ة  ى الرعای اج إل ھ یحت ث إن ة، حی ھ الخاص ھ ومتطلبات اة الحتیاجات اءت مراع اق ج ة بالمع خاص

ایة كغیره من سائر األطفال، إال أن تلك الرعایة والحمایة یجب أن تقدم لھ بما یتناسب مع والحم

  .احتیاجاتھ التي تختلف باختالف اإلعاقة التي یعاني منھا

وتتناول الباحثة في ھذا الجزء بعض المواثیق الدولیة، والعربیة، والمحلیة التي اھتمت 

ة  نص بمجال حقوق الطفل المعاق وذلك لإلجاب ذي ی ئلة البحث وال اني من أس سؤال الث ى ال عل

ما حقوق الطفل المعاق التي یتضمنھا االتفاقیات المختلفة؟ وتعرض الباحثة ھذه الحقوق : على

  :على النحو التالي

  :حقوق الطفل المعاق في المواثیق الدولیة: ًأوال

ق الطفل المعاق تناولت الباحثة في ھذا الجزء بعض المواثیق الدولیة التي اھتمت بحقو

  : ومنھا

  :م١٩٥٩إعالن حقوق الطفل لعام  .١

ة  اق بوقای ل المع ع الطف ب أن یتمت ھ یج ھ بأن اني من دأ الث ي المب الن ف ذا اإلع رف ھ یعت

ھ  ى أن ھ "خاصة، حیث نص عل اح ل ة، وأن تت ة خاص ع بوقای ق التمت ل ح ون للطف یجب أن یك

ة، ًالفرصة والوسائل وفقا ألحكام القانون وغیر ذلك، لكي ی ة، والروحی واحي البدنی نشأ من الن

ھ یجب  ى أن ھ عل امس من دأ الخ ي المب رص اإلعالن ف د ح ي، وق رار طبیع واالجتماعیة على غ

سبب  ز ب صاب بعج ل الم ة الطف ضیھا حال ي تقت ة الت ة، والرعای اص، والتربی وفیر العالج الخ ت

ة أو إحدى العاھات، وبموجب ھذا المبدأ یكون من حق الطفل المصاب بعاھة جسم انیة أو عقلی
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٩٥ 

ٍاجتماعیة أن یحصل على عنایة خاصة تالئم ظروف حالتھ الصحیة، أو العقلیة، أو النفسیة، أو 
  ) ٤٥. (االجتماعیة

  : ١٩٧١اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفین عقلیًا لعام  .٢

أن إعالن  وه ب ث تن ا، حی ین عقلیً وق المتخلف م المتحدة بحق اھتمت الجمعیة العامة لألم

ة، التقدم وال ات البدنی وق ذوي العاھ ة حق رورة حمای ن ض د أعل اعي ق دان االجتم ي المی نماء ف

دراتھم  والعقلیة، وتضع نصب عینھا ضرورة مساعدة األشخاص المتخلفین عقلیًا على إنماء ق

ذا  ي ھ اء ف ا ج ا لم ي المجتمع، وطبق دماجھم ف سیر ان رورة تی ًفي مختلف میادین النشاط، وض

ھ اإلعالن یجب أن یتمتع ال ون ل ائر البشر، ویك ا س ع بھ متخلف عقلیًا بنفس الحقوق التي یتمت

األمن  ع ب یم، وأن یتمت رص من التعل ى ف صول عل ة، والعالج، والح ى الرعای صول عل حق الح

  ) ٤٦. (االقتصادي وبمستوى معیشة الئقة لھ

  :م١٩٧٥اإلعالن العالمي بشأن حقوق المعوقین عام  .٣

دة م المتح ة لألم ة العام رت الجمعی د أق ث تؤك اقین، حی وق المع یة لحق ة أساس  مجموع

رورة  رى ض ة، وت ة االجتماعی زء من العدال یة كج اتھم األساس سان، وحری وق اإلن إیمانھا بحق

ا  وم علیھ ي یق س الت ضا باألس سان، والتمسك أی وق اإلن دولي لحق الن ال ادئ اإلع ًالتمسك بمب

ل ة مث ات الدولی ا المنظم ي أقرتھ سكو، من: التقدم االجتماعي، والت ة، والیون ل الدولی ة العم ظم

ك  ة، وذل الیب الخاص اذ األس ى اتخ ل عل والیونیسیف، ومنظمة الصحة العالمیة وغیرھا، والعم

ویر  ًللحد من اإلعاقة وتأھیل المعاقین جسدیا، وحسیا، وعقلیًا، ورعایتھم، وإعادة تأھیلھم لتط ً

ا ا، وثقافی ا، وعالجی اقین طبی ل المع ادة تأھی ًقدراتھم، وإع ً شغیلھم، ً ادھم، وت یا، وإرش ً، وریاض

أمین  ة، وت اتھم العادی وا حی ك لیمارس ي المجتمع، وذل م ف وتطویر قدراتھم، مع ضرورة دمجھ

صادي،  مستوى حیاة المعاقین بصورة أفضل، كما أن لھم الحق في الضمان االجتماعي، واالقت

                                                
دراسة في تشريعات ومنظمات الطفولة في مصر، جامعـة القـاهرة، كليـة         ): ٢٠٠٦(هناء علي كريم    ) ١(

 .الحقوق

 .  المرأة والطفل وحقوق اإلنسان، اإلسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية): ٢٠١٠(وائل أنور بندق ) ٢(



 

 

 

– – 

 

٩٦  

ة،  ة تمییزی ة ذات طبیع ة، أو معامل اق من أي أنظم ة المع ة حمای تعانة ومحاول ي االس ھ ف وحق

ھ  اة حالت رورة مراع ھ، مع ض صیتھ ومال ة شخ صاص لحمای ة من ذوي االخت بمساعدة قانونی

  ) ٤٧. (البدنیة، والعقلیة في اإلجراءات القانونیة المطبقة

  : م١٩٨١إعالن السنة الدولیة للمعوقین لعام  .٤

ام  ة لع ة العام ت الجمعی وع : م١٩٨١أعلن ار موض ي إط وقین ف ة للمع نة دولی س

ق "المشاركة الكاملة والمساواة" ك لتحقی وقین، وذل ، وقررت جعل ھذه السنة سنة دولیة للمع

ا ة من األھداف منھ ى : مجموع ي المجتمع، ومساعدتھم عل اقین ف ال المع ة دمج األطف محاول

شاریع  شجیع م م، وت بة لھ ل المناس رص العم ة ف ذلك إتاح سي، وك سماني والنف ف الج التكی

ة، الدراسة والبحث التي ت ة وعملی ة مشاركة فعلی اة الیومی ي الحی ستدعي مشاركة المعوقین ف

ومحاولة تثقیف الجمھور، وتوعیتھ بحقوق المعوقین في اتخاذ تدابیر فعالة للوقایة من العجز 

  ) ٤٨. (وإلعادة تأھیل المعوقین

  : م١٩٩٢اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  .٥

ة، تناولت ھذه االتفاقیة كل ما یخص األشخاص ذ راحلھم العمری ف م ة بمختل وي اإلعاق

  :وفي النقاط التالیة تحدید البنود الخاصة بالطفل المعاق وھي كالتالي

ا   .أ  ة تمتع ل ذوي اإلعاق ع الطف ة تمت ضروریة لكفال دابیر ال ع الت راف جمی دول األط ًتتخذ ال

رھم دم المساواة مع غی  ًكامال بجمیع حقوق اإلنسان، والحریات األساسیة، وذلك على ق

  . من األطفال

ة،   .ب  ال ذوي اإلعاق ة باألطف دابیر المتعلق ع الت ي جمی ل ف صلحة للطف ضل م وخي أف یكون ت

  . كاعتبار أساسي

                                                
ورها، طرابلس، المؤتمر الدولي الـسادس    حقوق الطفل مفهومها وتط   ): ٢٠١٤(محمد ضياء الدين خليل     ) ١(

 . ١١/٢٠١٤ /٢٢-٢٠للحماية الدولية للطفل، من الفترة 

 .Https://wwwحقوق الطفل المعاق في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية واإلقليميـة المعاصـرة   ) ٢(

Resear chgate. net 
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ي   .ج  م ف تكفل الدول األطراف تمتع األطفال ذوي اإلعاقة بالحق في التعبیر بحریة عن أدائھ

سنھم و ا ل م وفق ب آلرائھ ام الواج الء االھتم ع إی سھم، م ي تم سائل الت ع الم دى ًجمی م

ى  وفیر المساعدة عل ال، وت رھم من األطف اس المساواة مع غی ى أس نضجھم، وذلك عل

  .ممارسة ذلك الحق، بما یتناسب مع إعاقتھم وسنھم

اس   .د  ى أس ز، وعل یم دون تمیی تعترف الدول األطراف بحق األطفال ذوي اإلعاقة في التعل

   )٤٩(. تكافؤ الفرص

  : حقوق الطفل في المواثیق العربیة: ًثانیا

  :م١٩٨٣میثاق حقوق الطفل العربي لعام  .١

سادس،  ین ھذه األھداف الھدف ال ان من ب قدم ھذا المیثاق مجموعة من األھداف، وك

ي المجتمع،  دماجھم ف مانا الن ك ض وقین، وذل ال المع ة األطف ًوالذي یتعلق بتأسیس نظام لرعای

یس  ى تأس اق عل سادس للمیث رازھم، حیث نص الھدف ال واھبھم وإب ة وإلنماء م ام للرعای نظ

ة  ة والمنتج اة الطبیعی ي الحی دماج ف م االن ضمن لھ وقین، تت ال المع ة لألطف ة الخاص والتربی

  ) ٥٠. (لمجتمعھم، وإبراز مواھبھم

  : م١٩٩٠المیثاق اإلفریقي لحقوق الطفل ورفاھیتھ لعام  .٢

  : من المیثاق على حقوق الطفل المعاق وحمایتھ حیث نصت على أن١٣اعترفت المادة 

اة تعترف   .أ  ا أو جسدیا بحی اق عقلیً ل المع ع الطف وب تمت اق بوج ًالدول األطراف في المیث

كاملة وكریمة، في ظروف تكفل لھ كرامتھ وتعزز اعتماده على نفسھ، وتیسر مشاركتھ 

  .الفعلیة في المجتمع

                                                
 https//hrdoاجات الخاصة، القاهرة حقوق ذوي االحتي): ٢٠١٤(مركز هردو لدعم التغيير الرقمي ) 49(

egypt.org  

 https//elhaiah.wordpress.comحقوق الطفل المعاق في المواثيق الدولية ) ٢(
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٩٨  

ة،   .ب  ة خاص ع برعای ي التمت اق ف ل المع ق الطف اق بح ي المیث راف ف دول األط رف ال تعت

ل ل المؤھ ضمن للطف ة، وت وارد المتاح وفیر الم ا بت ھ رھن سئولین عن رعایت ذلك وللم ً ل

ل  صول الطف ة ح اص إمكانی شكل خ ضمن ب ب، وت ا طل دم عنھ ي یق دیم المساعدة الت وتق

ك  ھ ذل ة، وتلقی رص الترفیھی ل، والف ة عم دریب، واإلعداد لممارس ى الت ًالمعاق فعال عل

ى بصورة تؤدي إلى تحقیق االندماج االجتماعي، بما في ذلك  نموه الثقافي والروحي عل

   )٥١(. أكمل وجھ ممكن

  :م١٩٩٣القواعد الموحدة بشأن تحقیق تكافؤ الفرص للمعاقین لعام  .٣

م  ة رق ة العام ي ٨٤/٦٩بموجب قرار الجمعی صادر ف م، صدرت ١٩٩٣ دیسمبر ٢٠ ال

امج  القواعد الموحدة بشأن تحقیق تكافؤ الفرص للمعوقین، والتي توضح بصورة واضحة برن

شتمل ١٩٨٢ل لعام العم ضاء، وت دول األع م، حیث إنھا تعالج بشكل مباشر مسألة مسؤولیة ال

ة  ة التنمی ى لجن اریره إل دم تق اص یق رر خ كل مق ي ش د، ف ة للرص ستقلة وفعال ة م ى آلی عل

ام  دة لع م المتح ام لألم ي الع ر األمن ي التقری اء ف ا ج ا لم ة، وطبق اك ) ٢٠٠٠(ًاالجتماعی أن ھن

ة إدراك متزاید من قبل یاق التنمی ي س وقین ف ة مشاكل المع ة معالج دان لمحاول  العدید من البل

  .الشاملة

ي  راكھم ف ة وإش اة االجتماعی ذه الحی ي ھ وقین ف اج المع ة إدم ن محاول ك م ضح ذل ویت

ذت أنشطة  دان نف د من البل ي العدی ات ف ى أن الحكوم شیر إل صدد ن ذا ال التنمیة العامة، وفي ھ

شری ر الت ز األط ى تعزی دف إل ة تھ وق وتلبی ز حق سیاسات لتعزی ة بال سیة المتعلق عیة والمؤس

  )٥٢ (.احتیاجات المعوقین

  :حقوق الطفل المعاق في المواثیق المحلیة: ًثالثا

                                                
 https//child.charterمكتبة حقـوق اإلنـسان،   ): ١٩٩٠(الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته ) ٣(

<hrlibrary.cumn.edu  

 .حقوق المعاق، السعودية، سلسلة أعرف حقوقك): ٢٠٠٨(نسان الجمعية الوطنية لحقوق اإل) ١(
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٩٩ 

م  .١ انون رق سنة ١٢ق م ١٩٩٦ ل انون رق دل بالق ل والمع ة الطف ام حمای سنة ١٢٦ بأحك  ل

  : م٢٠٠٨

ل ال ة الطف اب لقد أفرد قانون الطفل المصري بابًا خاصة برعای و الب ھ، وھ اق وتأھیل مع

اتق  ى ع ل عل السادس الذي جمع بین طیاتھ كل ما یتعلق بأوجھ الرعایة الخاصة بھ، حیث جع

 الدولة أن تحمي الطفل من كل فعل قد یصیبھ بضرر في صحتھ، أو نموه البدني، أو العقلي، أو

ھام و ة إلس دابیر الالزم ة الت اذ كاف ى اتخ ل عل ي الروحي، أو االجتماعي، وتعم ائل اإلعالم ف س

اق  ل المع وق الطف ریفھم بحق ة، وتع ن اإلعاق ة م ال الوقای ي مج اد ف ة واإلرش امج التوعی برن

ادة  ي المجتمع؛ م اجھم ف ك إلدم ایتھم، وذل ى رع ائمین عل ة الق د )٧٥(وتوعیتھم، وتوعی ؛ وق

ة، أو  ت اجتماعی واء أكان ة، س ة خاص ع برعای ي أن یتمت ق ف اق الح ل المع انون للطف خول الق

ي ص شاركتھ ف ھ وم سیر اندماج سھ، لتی ى نف اد عل ى االعتم ادرا عل ھ ق سیة، تجعل ًحیة، أو نف

ادة  ھ؛ م ذي حول ع ال ي )٧٦(المجتم یم، وف ة والتعل ي التربی ق ف ل الح ذا الطف ى لھ ا أعط ؛ كم

ر  ال غی ة لألطف دریب المتاح ز الت دارس والمعاھد ومراك ي ذات الم التدریب والتأھیل المھني ف

  ) ٥٣. (المعاقین

  :م لحمایة الطفل المصري ورعایتھ٢٠١٠ – ٢٠٠٠وثیقة إعالن العقد الثاني  .٢

اعتبر ھذا العقد بمثابة إشارة البدء لكي تحتل قضایا الطفولة االھتمام األكبر، باعتبارھا 

األساس لكل خطط المستقبل، وقد حدد في ھذا العقد أھداف معینة لحمایة الطفل المصري، ومن 

ھ ی ف بین ھذه األھداف أن ل بمختل امي، والتأھی ر النظ امي، وغی یم النظ ة التعل ة فرص جب إتاح

ذي یناسب  ام ال ي النظ ولھم ف اس دخ ى أس أنواعھ لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة، وذلك عل

ة لعالج  ة الفرص ذلك إتاح اقین، وك ال المع املین واألطف ال الع ظروف كل منھم، وأبرزھم األطف

                                                
 لـسنة  ١٢٦ والمعدل بقـانون  ١٩٩٦ لسنة ١٢قانون الطفل المصري رقم ): ٢٠٠٨(محمد محمود حثه    ) ٢(

٢٠٠٨ . 
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١٠٠  

صحي بن أمین ال ق الت ى األطفال عن طری صل إل ات % ٩٠سبة ت ال ذوي االحتیاج تشمل األطف

  ) ٥٤. (الخاصة

  : الدراسة المیدانیة تحلیلھا وتفسیر نتائجھا

  :إجراءات الدراسة: ًأوال

ة  دارس العام دمج بالم ام ال ع نظ ى واق رف عل ى التع ة إل راءات الدراس ار إج تھدف إط

ا شف عن المعوق اق، والك ل المع وق الطف وء حق ي ض شرقیة ف ة ال ول دون بمحافظ ي تح ت الت

تطبیق ھذا النظام بالمدارس العامة، ومقترحات عینة الدراسة للتغلب على معوقات تطبیق نظام 

الدمج في جمھوریة مصر العربیة في ضوء اإلمكانات والموارد المتاحة، ولتحقیق ھذا الھدف 

  : قامت الباحثة باآلتي

  :ھدف الدراسة المیدانیة .١

ي  ة الت ة المیدانی ام ھدفت الدراس ق نظ ع تطبی ى واق رف عل ى التع ة إل ا الباحث قامت بھ

ة  ق الخاص ات والمواثی ھ االتفاقی صت علی ا ن وء م ي ض ة ف ة الدراس الدمج داخل المدارس عین

 "حقوق تعلیمیة، حقوق جسدیة، حقوق نفسیة، حقوق اجتماعیة "بحقوق الطفل المعاق 

     :إعداد أداة البحث .٢

 : رت عملیة إعداد االستبانة بالخطوات اآلتیةتمثلت أداة البحث في استبانة؛ وقد م

  دمج ق ال ام تطبی صلة بنظ ة ذات ال ات التربوی سابقة واألدبی ات ال ى الدراس م االطالع عل  ت

 . بالمدارس العامة وكذا حقوق الطفل المعاق، وذلك بھدف صیاغة محاور االستبانة

 حور الحقوق الجسدیة، محور الحقوق التعلیمیة، م: تكونت االستبانة من أربعة محاور ھي

ى  ور األول عل تمل المح ة؛ واش وق االجتماعی ور الحق سیة، مح وق النف ور الحق ) ١٩(مح

                                                
حقوق الطفل نظره تحليلية وثائقية من حقوق الطفل العربـي          ): ٢٠٠٥(إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي      ) ٣(

 .عالم المعاصر، اإلسكندرية، مكتبة اإلسكندرية للكتابوالمسلم في ال



 

 

 

– – 

 

١٠١ 

ى : مفردة؛ والثاني تمل عل ث) ٩(اش ردة؛ والثال ى : مف تمل عل ع) ١١(اش ردة؛ والراب : مف

 .مفردة) ١١(اشتمل على 

ردة أواوك ات المف ضمن إثب ورة تت ي ص اور ف ارات المح ى عب ا من نت اإلجابة عل  نفیھ

 ).غیر متوفر-متوفر(خالل مقیاس ثنائي یقیس مدى توافر العبارة أو عدم توافرھا 

 من الخبراء والمتخصصین، وذلك للتحقق من * تم عرض االستبانة على السادة المحكمین 

ارات وسالمة  وح العب ھ، ومدى وض ي وضعت من أجل رض الت مدى مالئمة االستبانة للغ

ات الصیاغة، ومدى كفایة الع اة مالحظ بارات واإلضافة إلیھا أو الحذف منھا، وتمت مراع

 .ومقترحات السادة المحكمین

 تم وضع األداة في صورتھا النھائیة مكونة من أربعة محاور رئیسة على النحو التالي  : 

  . الحقوق التعلیمیة: المحور األول

  .الحقوق الجسدیة: المحور الثاني

  .الحقوق النفسیة: المحور الثالث

  . الحقوق االجتماعیة: المحور الرابع

 : وللتحقق من مدى صالحیة ھذه االستبانة للتطبیق تم عمل اآلتي

 تبانة ھ :  حساب صدق االس ا وضعت لقیاس تبانة م یس االس صدق أن تق ي ال دي (ویعن حم

 : ، وقد تم حساب صدق االستبانة بالطرق اآلتیة)٢٩٥: ٢٠٠٢عطیفة، 

  إلعطاء مؤشر لصدق االستبانة تم عرضھا على عدد : )الصدق الظاھري(صدق المحكمین

غ عددھم  د بل ل، وق ة الطف ال تربی ي مج صین ف دریس المتخص من السادة أعضاء ھیئة الت

وع ) ١٠(محكما، وقد تم تعدیل ما اتفق علیھ ) ١١( ل ) ١١(من مجم ا یمث ا، أي بم محكم

  .من المحكمین والجدول األتي یوضح ذلك%) ٩١.٧(نسبة اتفاق 

 

                                                
 .بالسادة المحكمين) ١(ملحق  *



 

 

 

– – 

 

١٠٢  

 

 

    

  
 

 
 

 

 
 

 % ك % ك % ك % ك   

 ٩.١ ١ - - ٩.١ ١ ٨١.٨ ٩ الحقوق التعلیمیة ١

 ٩.١ ١ ٩.١ ١ ٩.١ ١ ٧٢.٧ ٨ الحقوق الجسدیة ٢

 ٩.١ ١ ٩.١ ١ ١٨.٢ ٢ ٦٣.٦ ٧ قوق النفسیةالح ٣

 ٩.١ ١ - - ١٨.٢ ٢ ٧٢.٧ ٨ الحقوق االجتماعیة ٤

 والذي سیتضح أثناء عرض الثبات لالستبانة: حساب الصدق الذاتي لالستبانة. 

  داخلي(مؤشر صدق التكوین الفرضي   :construct validity Indicator) االتساق ال

داخلي لال ساق ال دق االت ساب ص م ح شوائیةت ة ع ى عین ا عل د تطبیقھ تبانة بع ن (*) س م

 : معلمات ریاض األطفال بمدارس محافظة الشرقیة؛ وذلك من خالل

  ل ارتباط درجة كل مفردة بالدرجة الكلیة للمحور؛ حیث تم حساب معامالت ارتباط درجة ك

ة ا ة مفردة بالدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ بعد حذف درجة المفردة من الدرج لكلی

 ).٢(للمحور، وجاءت النتائج كما ھي مبینة بالجدول 

  

  

                                                
 . فردا٣٠) عينة التقنيين(بلغ حجم العينة العشوائية  (*)



 

 

 

– – 

 

١٠٣ 

 

 

 
        

 **٠.٨١٣  **٠.٦٤٥  **٠.٨٤٧  **٠.٩٧٤  **٠.٩٤٠  **٠.٧٦٥  **٠.٩٤٠  معامل االرتباط

  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  المفردة

 **٠.٨٩٨  **٠.٩٠٥  **٠.٧٨٢  **٠.٩٢٢  **٠.٩٧٤  **٠.٨٩٨  **٠.٨٩٨  معامل االرتباط
  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  المفردة

الحقوق التعلیمیة
  

 **٠.٨٢٦  **٠.٧٦٣  **٠.٩٠٧  **٠.٨٧٤  **٠.٨٠٤  معامل االرتباط
  

  ٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  ٢٢  ٢١  ٢٠  المفردة
  **٠.٧٧٥ **٠.٨٨٧  **٠.٧٦١  **٠.٨٥٢  **٠.٨٠٥  **٠.٧٤٣  **٠.٨٩٥  معامل االرتباط

            ٢٨  ٢٧  المفردة

الحقوق 
الجسدیة

  

          **٠.٥٨٧  **٠.٨٤٣  معامل االرتباط
  ٣٥  ٣٤  ٣٣  ٣٢  ٣١  ٣٠  ٢٩  المفردة

 **٠.٦٩٦  **٠.٦٥٧  **٠.٦٧٣  **٠.٥٠٢  **٠.٥٩٠  *٠.٤٠٠  **٠.٧١٢  معامل االرتباط
  ٣٩  ٣٨  ٣٧  ٣٦  المفردة

الحقوق 
النفسیة

  

 **٠.٥٣٤  **٠.٦٤٩  **٠.٧٠٠  **٠.٦١٣  معامل االرتباط
  

  ٤٦  ٤٥  ٤٤  ٤٣  ٤٢  ٤١  ٤٠  المفردة
 **٠.٩١٣  **٠.٧٣٣  **٠.٧٣٦  **٠.٥٢٥  **٠.٥٨٢  **٠.٥٥٨  *٠.٤٥١  معامل االرتباط

  ٥٠  ٤٩  ٤٨  ٤٧  المفردة

الحقوق 
االجتماعیة

  

 **٠.٥٦٦  **٠.٦٦٦  **٠.٨٩٠  **٠.٩٠٧  معامل االرتباط
  

  ٠.٠١دال عند                                       (**) : ٠.٠٥دال عند (*): 

أن جمیع معامالت االرتباط كانت موجبة ودالة عند مستوى ) ٢(یتضح من نتائج جدول 

ة  ذي )٠.٠١(دالل ور ال ة للمح ة الكلی ردة بالدرج ل مف اط ك امالت ارتب یم مع ت ق ث تراوح ؛ حی

ة) ٠.٩٧٤(و) ٠.٤٠٠ (تنتمي إلیھ بین ة وقوی ین * ویدل ذلك على وجود عالقة جیدة ومھم ب

  .درجة كل مفردة والدرجة الكلیة للمحور

                                                
مهمـة أو  (قد اقترح جيلفورد تفسيرا لمعامالت االرتباط حسب أحجامها، وذلك إذا كانت االرتباطات دالة          *

محمـد  (ات ال تنطبق على االرتباطات غير الدالة؛ وهي على النحو التـالي       ، إال أن هذه التفسير    )حقيقة
  ):٢٠١٤خليل عباس وأخرون، 

 . ويدل على عالقة غير مهمة) ضعيف (٠,٢معامل االرتباط األقل من   -أ 
 . ويدل على وجود عالقة ضعيفة) ضعيف (٠,٣٩ إلى ٠,٢معامل االرتباط من   -ب 
 .  ويدل على عالقة جيدة ومهمة)متوسط (٠,٦٩ إلى ٠,٤معامل االرتباط من   -ج 

 . ويدل على عالقة شبه تامة) مرتفع جدا (٠,٩معامل االرتباط أكبر من   -د 



 

 

 

– – 

 

١٠٤  

 حیث تم حساب معامالت ارتباط درجة كل : ارتباط درجة كل محور بالدرجة الكلیة لالستبانة

تب ة لالس ة الكلی ور من الدرج ل مح ة ك انة، محور بالدرجة الكلیة لالستبانة بعد حذف درج

 ): ٣(وجاءت النتائج كما ھي مبینة بالجدول 

 

 

 

   

  ٠.٠١ **٠.٧٠٨  الحقوق التعلیمیة

  ٠.٠١ **٠.٦٨٧  الحقوق الجسدیة

  ٠.٠١ **٠.٥٤٢  الحقوق النفسیة

    ٠.٠٥  *٠.٣٩٩  الحقوق االجتماعیة

  ٠.٠١دال عند                                  (**) : ٠.٠٥دال عند (*): 

ائج جدول  د ) ٣(یتضح من نت ة عن ة ودال اط كانت موجب امالت االرتب یم مع ع ق أن جمی

یبا، كما بلغت قیمة معامالت ارتباط كل بعد بالدرجة الكلیة لالستبانة تقر) ٠.٠١(مستوى داللة 

ور ) ٠.٧٠٨(و) ٠.٣٩٩(ما بین  ل مح ة ك ین درج ة ب ة ومھم ة قوی ود عالق ى وج مما یدل عل

  . بالدرجة الكلیة لالستبانة

 حساب ثبات االستبانة بطریقة ألفا كرونباخ :  

ة ویعنى ثبات االستبانة أن االستبانة تعطى نتائج و ى العین ا عل احدة إذا ما أعید تطبیقھ

اخ  ا كرونب ة ألف تبانة بطریق م حساب االس د ت روف، وق ت نفس الظ ین تح ن المفحوص ا م ذاتھ

Alpha- chornbach ٤(، وكانت النتائج كما ھي مبینة بالجدول :(  
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١٠٥ 

 

 

      

  ٠.٩٧٩ ١١.٥٤  ١٣٣.١٧  ٢٨.٢٧  ١٩ الحقوق التعلیمیة

  ٠.٨٣٠  ٣.٧٣  ١٣.٩٤  ١٣.٣٠ ٩ الحقوق الجسدیة

  ٠.٨٢٨ ٤.٥٥  ٢٠.٧١  ١٧.١٠ ١١ الحقوق النفسیة

  ٠.٨٩٠ ٤.٨٧  ٢٣.٧٥  ١٦.٣٣ ١١  الحقوق االجتماعیة

 ٠.٩١٨ ١٥.١٥  ٢٢٩.٤٥  ٧٥.٠٠ ٥٠ االستبانة ككل

دول  ائج ج ن نت ضح م ین ) ٤(یت ا ب ت م تبانة تراوح اور االس ات لمح یم الثب   أن ق

  . وھي قیم ثبات عالیة ومقبولة إحصائیا) ٠.٩٧٩، ٠.٨٢٨(

ات تسمح للباحث  صدق والثب ة من ال ع بدرج ل تتمت تبانة كك بق أن االس ا س ویتبین مم

ائج مفردة) ٥٠(باستخدامھا في الدراسة الحالیة مكونة من  ى نت  دون حذف أي مفردة بناء عل

  . الصدق والثبات

  : الصورة النھائیة لالستبانة .٣

مفردة، لتوضح الحقوق التعلیمیة، ) ٥٠(من (*) تكونت االستبانة في صورتھا النھائیة

والجسدیة، والنفسیة، واالجتماعیة للطفل المعاق، ومن ثم أصبحت االستبانة صالحا لالستخدام 

ة، لوضع ویمكن الوثوق في ا ة الدراس ى عین ا عل ا من خالل تطبیقھ صل علیھ ي نح لنتائج الت

ل  وق الطف تبانة حق فات اس ص مواص الي یلخ دول الت ة والج رض الدراس رح غ صور المقت الت

  .المعاق

  

                                                
   استبانة حقوق الطفل المعاق) ٢( ملحق *
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١٠٦  

 

 

    

  %٣٨  ١٩-١ ١٩ الحقوق التعلیمیة

  %١٨  ٢٨-٢٠ ٩ الحقوق الجسدیة 

  %٢٢  ٣٩-٢٩ ١١ الحقوق النفسیة

  %٢٢  ٥٠-٤٠ ١١  الحقوق االجتماعیة

  %١٠٠  ٥٠ إلى ١من   ٥٠  المجموع

 أداة الدراسة المیدانیة في شكلھا النھائي، وھي كالتالي: 

 

 
    

      .یقبل بالمدرسة أطفال معاقین حركیًا .١

      .یقبل دمج األطفال المعاقین سمعیًا .٢
      .یقبل دمج األطفال المعاقین بصریًا .٣
      .یقبل دمج األطفال المعاقین إعاقة عقلیة بسیطة .٤
      .ن لألطفال بطيء التعلمیقبل دمج األطفال المعاقی .٥
      .یتم دمج األطفال في فصول خاصة بھم .٦

      .یتم دمج األطفال مع األطفال العادیین في نفس الفصل .٧

      .یعي المعلم حقوق الطفل المعاق في التشریعات .٨

      .یتفھم المعلم الحاجات الخاصة للطفل .٩

      .اجتاز المعلم دورات تدریبیة في مجال الدمج .١٠

      . مرافق المدرسة اإلعاقات المختلفةتناسب .١١
      .یوجد وسائل تعلیمیة متنوعة تناسب جمیع األطفال .١٢
      .تتوفر بالمدرسة غرفة مصادر مجھزة .١٣
      .یسعى المعلم الشتراك الطفل المعاق في األنشطة التعلیمة .١٤
      .یتناسب المنھج احتیاجات األطفال المعاقین .١٥

وال
أ

 :
یة

یم
تعل

 ال
وق

حق
ال

  

      .ع الطفل المعاقمعاییر تقییم األداء تتناسب م .١٦
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١٠٧ 

    

      .یتوفر بالمدرسة مقاییس عقلیة لتحدید تطویر الطفل .١٧

      ). الحساب– الكتابة–القراءة(لكل طفل سجل لمتابعة تطور مھاراتھ  .١٨
      .یوجد معلم تخصصي تربیة خاصة .١٩

نیا
ثا

 :
دیة

جس
 ال

وق
حق

ال
  

  .یوجد بالمدرسة مقاییس خاصة لمتابعة نمو الطفل المعاق .١
  .بعة األطفال المعاقینیوجد طبیب لمتا .٢
  .یتوفر سجل طبي لكل طفل تظھر فیھ مشكالتھ الصحیة .٣
  .یشجع الطفل على ممارسة األنشطة الریاضیة .٤
  .یدرب الطفل المعاق على االعتناء بنظافتھ الشخصیة .٥
  . تساھم المدرسة في توفیر األدویة الخاصة ببعض الحاالت .٦
  .ألطفالیتمتع الطفل المعاق بتأمین صحي مدرسي كغیره من ا .٧
  .ال یتعرض الطفل المعاق لإلساءة الجسدیة .٨
  .یدرب الطفل على االعتماد على نفسھ في تناول طعام صحي .٩

    

لثا
ثا

 :
یة

فس
الن

ق 
قو

لح
ا

  

  .یوجد في المدرسة أخصائي نفسي .١
 .ال یشعر الطفل المعاق بضغوط نفسیة داخل المدرسة .٢
 . یساھم الدمج في تقلیل اإلحساس باإلعاقة لدى الطفل المدمج .٣
 .یراعي المعلم الفروق الفردیة بین األطفال المعاقین وأقرانھم العادیین .٤
 . یعزر ویكافئ الطفل عند إنجازه لمھارة ما .٥
 .تساعد المدرسة الطفل في تقبل ذاتھ .٦
 .توفر المدرسة للطفل سبل األمن والسالمة .٧
 .تشبع األنشطة داخل المدرسة حاجة الطفل لالعتماد على النفس .٨
 .قرانھ داخل المدرسةیتكیف الطفل مع أ .٩

 . یوجد بالمدرسة مقاییس نفسیة تناسب الطفل المعاق .١٠
  .یسمح للطفل المعاق بالتعبیر عن مشاعره .١١

    

بعا
را

 :
وق

حق
ال

 
یة

اع
تم

الج
ا

  

 .یتقبل المعلم دمج الطفل المعاق داخل المدرسة .١
 .یتقبل األطفال العادیین زمالئھم من المعاقین .٢
الحفالت، الزیارات، "تماعیة یشارك الطفل المعاق في األنشطة االج .٣

 ".الرحالت
 .تتعاون أسر األطفال العادیین مع أسر األطفال المعاقین .٤
 .دمج الطفل المعاق ینمي لدیھ التوافق االجتماعي .٥
 .یقیم األطفال المعاقین عالقات اجتماعیة مع المحیطین بھم .٦
 .یوجد أخصائي اجتماعي داخل المدرسة .٧
 .جتماعيیتوفر سجل لمتابعة تطور الطفل اال .٨
 ".الحفالت"تشارك أسر ھؤالء األطفال في بعض أنشطة المدرسة  .٩

 ...". ندوات، " تساھم المدرسة في نوعیة المجتمع بقضیة الدمج  .١٠
تعقد المدرسة اجتماعات دوریة مع أسرة الطفل لمتابعة تطوره  .١١

  .ومشكالتھ
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١٠٨  

  : عینة الدراسة .٤

ئیة والتي طبق بھا نظام الدمج تكونت عینة الدراسة من خمسة مدارس للمرحلة االبتدا

ع  تبانة بواق ق االس م تطبی شرقیة، وت دد ) ٦(في محافظة ال صبح الع ة لی ل مدرس ي ك ین ف معلم

ي ) ٣٠(اإلجمالي للعینة  ًمعلما، وقد تم اختبار العینة بطریقة عشوائیة ویمكن توضیح العینة ف
  :الجدول التالي

 

 

  


 



 



 



 
 

  ١  ٥  ٦  ٦  .مدرسة الشھید وائل رجب  ١
سمعیة، بطيء التعلم، 

  عقلیة بسیطة

  .سمعیة، عقلیة بسیطة  ٣  ٣  ٦  ٦  .مدرسةتل القاضي  ٢

  .عقلیة بسیطة  ١  ٣  ٤  ٦  .مدرسة اإلمام دمحم عبده  ٣

  .عقلیة بسیطة  ١  ٤  ٥  ٦  .مدرسة عمر بن الخطاب  ٤

  ٠  ٥  ٥  ٦  .مدرسة علي بن أبي طالب  ٥
بطيء التعلم، عقلیة 

  بسیطة

  ٦  ٢٠  ٢٦  ٣٠  المجموع
سمعي، عقلي بسیط 

  .بطيء التعلم

  :تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرھا: ثانیا

ام الدمج بالمدارس یتناول ھذا الجانب عرض الدراسة الوصفیة لمعرفة واقع تطبیق نظ

رض  ى ف ة عل تم اإلجاب ھ ی اء علی اق وبن ل المع وق الطف وء حق العامة بمحافظة الشرقیة في ض

  .الدراسة واسئلتھا



 

 

 

– – 

 

١٠٩ 

ة ئلة الدراس ن أس سؤال األول م ى ال ة عل دارس : ولإلجاب ي الم دمج ف ام ال ع نظ ا واق م

ي العامة بمحافظة الشرقیة؟ وللتعرف على درجة ممارسة معلمو مدارس الدمج ل دمج ف نظام ال

م  ث ت شرقیة، حی ة ال ة بمحافظ دارس حكومی س م ي خم اق ف ل المع وق الطف ق حق وء تطبی ض

ى  ق األداة عل ة ) ٣٠(تطبی ت الباحث شرقیة، وقام ة ال دمج بمحافظ دارس ال ن معلمي م م م معل

اور  ة لمح ات المعیاری سابیة واالنحراف طات الح ة والمتوس سب المئوی رارات والن ساب التك بح

تبانة ا ياالس ة وھ وق : (ألربع سیة، الحق وق النف سدیة، الحق وق الج ة، الحق وق التعلیمی الحق

  ): ٨(، وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول )االجتماعیة

 

 

 


  
     

  

  ١  متوسطة   ٠.٦٠٥ ٠.٠٠  ١.٠٠  ٣٠  ١  ٠ ٤٥س
  ٢  متوسطة   ٠.٤٤٢ ٠.٠٠  ١.٠٠  ٣٠  ١ ٠ ١٨س

  ٣  متوسطة  ٠.٦٣١ ٠.٠٠  ١.٠٠  ٣٠  ١ ٠ ٤س
  ٤  متوسطة  ٠.٣٨٥ ٠.٢٥  ٠.٩٣  ٣٠  ١ ٠ ٧س
  ٥  متوسطة  ٠.٤٩٣ ٠.٣١  ٠.٩٠  ٣٠  ١ ٠ ٢٢س
  ٦  متوسطة  ٠.٤٦٤ ٠.٤١  ٠.٨٠  ٣٠  ١ ٠ ٤٦س
  ٧  متوسطة  ٠.٤٦٤ ٠.٤١  ٠.٨٠  ٣٠  ١ ٠ ٣٧س
  ٨  متوسطة  ٠.٣٢٤ ٠.٤١  ٠.٨٠  ٣٠  ١ ٠ ٢٦س
  ٩  متوسطة  ٠.٣٢٤ ٠.٤١  ٠.٨٠  ٣٠  ١ ٠ ٢٣س
  ١٠  متوسطة  ٠.٠٠٠ ٠.٤٣  ٠.٧٧  ٣٠  ١ ٠ ١٣س
  ١١  متوسطة  ٠.٠٠٠ ٠.٤٥  ٠.٧٣  ٣٠ ١ ٠ ٤١س
  ١٢  متوسطة  ٠.٠٠٠ ٠.٤٨  ٠.٦٧  ٣٠ ١ ٠ ٣٦س
  ١٣  متوسطة  ٠.٠٦٤ ٠.٥٠  ٠.٦٠  ٣٠ ١ ٠ ٣٩س
  ١٤  متوسطة  ٠.٠٩٣ ٠.٥٠  ٠.٥٧  ٣٠ ١ ٠ ٣٥س
  ١٥  متوسطة  ٠.١٦٦ ٠.٥١  ٠.٥٣  ٣٠ ١ ٠ ٤٢س
  ١٦  متوسطة   ٠.١٦٦ ٠.٥١  ٠.٥٠  ٣٠ ١ ٠ ٣٢س

  ١٧  منخفضة  ٠.١٦٦ ٠.٥٠  ٠.٤٣  ٣٠ ١ ٠ ٢س
  ١٨ منخفضة  ٠.١٦٦ ٠.٥٠  ٠.٤٣  ٣٠ ١ ٠ ٥س



 

 

 

– – 

 

١١٠  


  

     
  

  ١٩ منخفضة  ٠.١٨٥ ٠.٥٠  ٠.٤٠  ٣٠ ١ ٠ ٤٨س
  ٢٠ منخفضة  ٠.٢٠٢ ٠.٥٠  ٠.٤٠  ٣٠ ١ ٠ ٢٧س

  ٢١ منخفضة  ٠.٢٣٠ ٠.٥٠  ٠.٤٠  ٣٠ ١ ٠ ٩س
  ٢٢ منخفضة  ٠.٢٤٨ ٠.٤٩  ٠.٣٧  ٣٠ ١ ٠ ٣٤س
  ٢٣ منخفضة  ٠.٢٥٤ ٠.٤٨  ٠.٣٣  ٣٠ ١ ٠ ٣١س
  ٢٤ منخفضة  ٠.٢٥٧ ٠.٤٧  ٠.٣٠  ٣٠ ١ ٠ ٣٣س
  ٢٥ منخفضة  ٠.٢٥٩ ٠.٤٧  ٠.٣٠  ٣٠ ١ ٠ ٣٨س
  ٢٦ منخفضة  ٠.٢٥٤ ٠.٤٥  ٠.٢٧  ٣٠ ١ ٠ ٤٠س
  ٢٧ منخفضة  ٠.٢٥٤ ٠.٤٤  ٠.٢٤  ٣٠ ١ ٠ ١٥س
  ٢٨ منخفضة  ٠.٢٤٨ ٠.٤٣  ٠.٢٣  ٣٠ ١ ٠ ١٤س
  ٢٩ منخفضة  ٠.٢٤٨ ٠.٤٣  ٠.٢٣  ٣٠ ١ ٠ ١٢س
  ٣٠ منخفضة  ٠.٢٤٨ ٠.٤١  ٠.٢٠  ٣٠ ١ ٠ ٢٩س
  ٣١ منخفضة  ٠.٢٤٠ ٠.٤١  ٠.٢٠  ٣٠ ١ ٠ ٢٤س
  ٣٢ منخفضة  ٠.٢٣٠ ٠.٤١  ٠.٢٠  ٣٠ ١ ٠ ١٠س
  ٣٣ منخفضة  ٠.٢١٧ ٠.٤١  ٠.٢٠  ٣٠ ١ ٠ ٤٧س
  ٣٤ منخفضة  ٠.٢١٧ ٠.٤١  ٠.٢٠  ٣٠ ١ ٠ ٤٤س
  ٣٥ منخفضة  ٠.٢٠٢ ٠.٤١  ٠.٢٠  ٣٠ ١ ٠ ٤٣س
  ٣٦ منخفضة  ٠.١٩٠ ٠.٤١  ٠.٢٠  ٣٠ ١ ٠ ٢٨س
  ٣٧ منخفضة  ٠.١٨٥ ٠.٤١  ٠.٢٠  ٣٠ ١ ٠ ٢٥س
  ٣٨ منخفضة  ٠.١٨٥ ٠.٣١  ٠.١٠  ٣٠ ١ ٠ ١١س

  ٣٩ منخفضة  ٠.١٦٦ ٠.٣١  ٠.١٠  ٣٠ ١ ٠ ٦س
  ٤٠ منخفضة  ٠.١٦٦ ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٣٠ ١ ٠ ٥٠س
  ٤١ منخفضة  ٠.١٦٦ ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٣٠ ١ ٠ ٤٩س
  ٤٢ منخفضة  ٠.١٦٦ ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٣٠ ١ ٠ ٣٠س
  ٤٣ منخفضة  ٠.١٦٦ ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٣٠ ١ ٠ ٢١س
  ٤٤ منخفضة  ٠.١٦٦ ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٣٠ ١ ٠ ٢٠س
  ٤٥ منخفضة  ٠.١٦٦ ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٣٠ ١ ٠ ١٩س
  ٤٦ منخفضة  ٠.١٦٦ ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٣٠ ١ ٠ ١٧س
  ٤٧ منخفضة  ٠.٠٩٣ ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٣٠ ١ ٠ ١٦س

  ٤٨ منخفضة  ٠.٠٩٣ ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٣٠ ١ ٠ ٨س
  ٤٩ منخفضة  ٠.٠٠٠ ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٣٠ ١ ٠ ٣س
  ٥٠ منخفضة  ٠.٠٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠  ٣٠ ١ ٠ ١س
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١١١ 

ق ) ٨(یتضح من جدول  رون ضعف تطبی أن أفراد الدراسة من معلمي مدارس الدمج ی

ة نظام الدمج في ضوء تطبیق حقوق الطفل المعاق في  م بدرج ة بھ ة الخاص دارس التعلیمی الم

ى ٠.٠٠(، بمتوسط حسابي یتراوح بین )منخفضة( ا )١.٠٠ إل راوح م اري یت راف معی ، وانح

ین  ى )٠.٥١، ٠.٠٠(ب تبانة عل ات االس ن فئ ة م ة الثانی ي الفئ ع ف ذي یق ط ال و المتوس ، وھ

اد الدراسة على درجة المقیاس الثنائي ویدل على عدم التوافر، والتي تبین أن خیار موافقة أفر

في أداة الدراسة، ) منخفضة(توافر تطبیق نظام الدمج في ضوء حقوق الطفل المعاق تشیر إلى 

وھو ما یوضح القصور في تطبیق نظام الدمج في ضوء حقوق الطفل في المدارس العامة محل 

 في المدارس الدراسة؛ وبذلك تمت اإلجابة على السؤال األول للدراسة وھو ما واقع نظام الدمج

  العامة بمحافظة الشرقیة؟ 

دول  ح ج ا یوض سابیة ) ٩(كم طات الح ة والمتوس سب المئوی رارات والن ساب التك ح

  . واالنحرافات المعیاریة للمحاور االستبانة ككل

  )٩(جدول

  استجابات أفراد الدراسة على استبانة حقوق الطفل المعاق ككل مرتبة تنازلیا 

  حسب متوسطات الموافقة


  

 

    

  

  ١  منخفضة  ١.٩٩ ١.٤١ ٦.٠٧  ٨  ٤  ٣٠ الحقوق التعلیمیة
  ٢ منخفضة  ١.١٤ ١.٠٧ ٤.٦٣  ٦  ٣  ٣٠ الحقوق النفسیة

  ٣ منخفضة  ٠.٧١ ٠.٨٤ ٤.٣٣  ٦  ٢  ٣٠ الحقوق االجتماعیة
  ٤ منخفضة ٠.٢٦  ٠.٥١ ٣.٥٠ ٤ ٣  ٣٠ الحقوق الجسدیة

  منخفضة  ٥.٧٨ ٢.٤٠  ١٨.٥٣  ٢٢  ١٤  ٣٠ االستبانة ككل

وق  وء حق ي ض ة ف دارس العام دمج بالم ام ال یتضح من الجدول السابق عدم تطبیق نظ

تبانة  ى االس ة عل ل درج اءت أق ي ج ة والت ة الدراس تجابات عین ا الس اق تبع ل المع ) ١٤(الطف

ذي ) ٥٠(ة لالستبانة وھي من الدرجة الكلی) ٢٢(وأعلى درجة لالستبانة  ائي ال اس الثن بالمقی

  .مفردة) ٥٠(یدل على التوافر أو عدم التوافر، وبلغ عدد مفردات االستبانة 



 

 

 

– – 

 

١١٢  

ومن خالل الجداول اإلحصائیة السابقة الحظت الباحثة أن عدد األطفال المدمجین األوالد 

رض ابن ور من تع اء األم سبب أكثر من عدد البنات وقد یرجع ذلك لخوف أولی تغالل ب تھم لالس

  ". سمعیة، بطيء التعلم، عقلیة بسیطة"اإلعاقة، كما یالحظ اقتصار اإلعاقات المدمجة على 

دارس  ي الم ابالت المسئولین ف ة ومق وقد استنتجت الباحثة من خالل الزیارات المیدانی

دم ام ال ع نظ ات، أن واق ات والمعلوم ل البیان ب تحلی ى جان ة والمشاھدات إل ي عینة الدراس ج ف

ام،  ذا النظ ق ھ ن تطبی وة م داف المرج ع األھ شرقیة ال یتناسب م ة ال ة بمحافظ دارس العام الم

  .والتي أكدت علیھا حقوق الطفل المعاق في المواثیق واالتفاقیات الخاصة بھذه الفئة

ة  دارس عین ي الم دمج ف ع ال ل واق ائج تحلی ة نت اط التالی ي النق ة ف ستعرض الباحث وت

  : الطفل المعاقالدراسة في ضوء حقوق

  :بالنسبة للحقوق التعلیمیة: ًأوال

ھ  .١ اق وحاجات ل المع سیكولوجیة الطف دارس ب ك الم املین بتل ین والع ي المعلم ضعف وع

  .الخاصة

 .ضعف التجھیزات واألدوات التي تالئم احتیاجات اإلعاقات المختلفة .٢

 .خلو معظم المدارس المطبق بھا نظام الدمج من غرفة المصادر .٣

یة تقتصر سجال .٤ واد الدراس درجات الم شھریة ل شھادة ال ى ال ت متابعة األداء لألطفال عل

 .المختلفة، والتي ال تراعى الفروق الفردیة بین الفئتین

 .ال تراعى المناھج الدراسیة الفروق الفردیة بین الفئتین من األطفال .٥

 . ال یوجد معاییر تقییم خاصة بأداء األطفال المعاقین .٦

ر عدم إلمام العاملین ب .٧ م غی ا یجعلھ المدرسة باتفاقیات ومواثیق حقوق الطفل المعاق مم

 .ملمین بتلك الحقوق

 .ضعف التدریب والتأھیل للمعلمین والعاملین في مدارس الدمج .٨

  :بالنسبة للحقوق الجسدیة: ًثانیا



 

 

 

– – 

 

١١٣ 

ات،  .١ ال یوجد طبیب دائم في المدرسة لمتابعة المشكالت الصحیة المرتبطة ببعض اإلعاق

  . اإلصابات التي قد تصیب الطفل المعاق أثناء تحركھ أو غیرھاأو التعامل مع

راض  .٢ ى األع رف عل ة للتع ل المدرس اقین داخ ال المع ى لألطف جل مرض وفر س دم ت ع

د  ات محددة ق ي أوق صفة مستمرة، أو ف ا ب ي یتناولھ ة الت ة، أو األدوی المصاحبة لإلعاق

 . تتعارض مع فترة وجوده بالمدرسة

 . اإلصابات الجسدیة بسبب تعرضھ للسقوط أو الضربتعرض الطفل المعاق لبعض .٣

ة  .٤ ة المحافظ اق كیفی ل المع ال تقام بالمدارس أي ندوات أو ورش عمل یوضح فیھا للطف

رص  ام صحي، الح اول طع صیة، تن ة الشخ ى النظاف ة عل على صحتھ من خالل المحافظ

لوك  اتیح أو س س مف ة أو لم ي الحك سرعة ف سبب ال ابات ب رض إلص دم التع ى ع عل

 . الكھرباء، وغیرھا

  :بالنسبة للحقوق النفسیة: ًثالثا

ال یتقبل معظم المعلمین دمج ھذه الفئة في نفس الفصول، حیث إنھم یرون أن ھذا النظام  .١

املھم مع  ي تع سلب ف نعكس بال الي ی ا، وبالت دم الرض ا یشعرھم بع ائھم مم یزید من أعب

  .األطفال المعاقین

اقین للتنم .٢ ال المع ض األطف رض بع ي"ر یتع سدي واللفظ ادیین " الج رانھم الع ن أق م

 .والعكس صحیح

سیة  .٣ اییس النف وفیر المق دم ت ب ع ى جان ة، إل ي المدرس سي ف صائي نف ود أخ درة وج ن

 .المناسبة للكشف عن مشكالت الطفل المعاق النفسیة

عدم قیام المعلم بتعزیز ومكافأة الطفل المعاق عند إنجازه لمھمة معینة، مما یشعر الطفل  .٤

 . اق بعدم الثقة بالنفس وبالفشل في بعض األحیانالمع

  . ال یسمح للطفل المعاق التعبیر عن مشاعره بحجة أن وقت الحصة ال یسمح .٥

  :بالنسبة للحقوق االجتماعیة: ًرابعا



 

 

 

– – 

 

١١٤  

ضعف دور المدرسة في توعیة اآلباء والمجتمع المحیط بالمدرسة بنظام الدمج وأھمیتھ  .١

  . وكیفیة والتعامل معھ

لمدرسة في إشراك أسرة الطفل المعاق في األنشطة المدرسة، والتي تسھم ضعف دور ا .٢

 .بدورھا في خلق جو من األلفة والتعاون بین العاملین بالمدرسة وأولیاء األمور

الرحالت، : ال یشترك الطفل المعاق في المناسبات والزیارات التي تقوم بھا المدرسة مثل .٣

 ....المسابقات، الحفالت، 

ل ضعف وعي األ .٤ ة التعام اق، وكیفی ل المع خصائي االجتماعي بالمدرسة بخصائص الطف

 .مع مشكالتھ، والتي تختلف بنسبة كبیرة عن مشكالت الطفل العادي

اق،  .٥ ل المع سیكولوجیة الطف ضعف دور المدرسة في توعیة األطفال العادیین، وأسرھم ل

 .وأھمیة تقبل دمجھ في المدرسة العادیة
 

اء عل ة بن ا الباحث تخدمت فیھ ة اس ة میدانی ري ودراس ار نظ ھ من إط بق عرض ا س ى م

ى نص عل ون : المنھج الوصفي التحلیلي، توصلت الباحثة إلى تحقیق فرض الدراسة الذي ی یك

رف  وء التع ي ض شرقیة  ف ة ال ة بمحافظ دارس العام دمج بالم حل المشكالت التي تعیق نظام ال

، وذلك من خالل  المدارس التي ال تعرف ھذه الحقوقعلى حقوق الطفل المعاق أعلى منھ عند

تقدیم ھذا التصور المقترح، حیث یقوم ذلك الفرض المتجھ على محور أساسي قائم على كیفیة 

ى  ا، وف اق وتفعیلھ ل المع تطبیق نظام الدمج في المدارس العامة في ضوء مراعاة حقوق الطف

ا لتطویر وتفعیل نظ وق ًھذا الجزء أقدم تصورا مقترحً وء حق ي ض ة ف ام الدمج بالمدارس العام

الطفل المعاق بمحافظة الشرقیة، وذلك لإلجابة أیضا على التساؤل الرئیس للبحث والذي ینص 

وء : على ما التصور المقترح لتطویر نظام الدمج في المدارس العامة بمحافظة الشرقیة في ض

اق؟،  ل المع وق الطف ي احق ساؤل الفرع ى الت ة عل ذلك اإلجاب ىوك نص عل ذي ی ث وال ا :لثال  م

متطلبات التصور المقترح لتطویر نظام الدمج في المدارس العامة بمحافظة الشرقیة في ضوء 

  حقوق الطفل المعاق؟

  :أھداف التصور المقترح .١



 

 

 

– – 

 

١١٥ 

  .نشر الوعي بحقوق الطفل المعاق في المدرسة بوجھ خاص، وفي المجتمع بوجھ عام  - أ 

ودة اقتراح بعض الحلول واآللیات التي یمكن   -ب  من خاللھا التغلب على نقاط الضعف الموج

 . بالمدارس المطبق بھا نظام الدمج

اق،   -ج  ل المع ل مع الطف ي تتعام ات الت ع الجھ ین جمی التأكید على أھمیة التعاون والتنسیق ب

  .وعلى المدرسة كونھا مؤسسة تربویة ھامھ في المجتمع

ھ، التأكید على ضرورة تھیئة البیئة داخل المدرسة وخارجھا ل  -د  ل تطبیق دمج قب تقبل نظام ال

 .حتى یحقق ھذا النظام التربوي أھدافھ المرجوة

  :متطلبات التصور المقترح .٢

ى   - أ  ول إل ي الوص اعدت ف ي س ة والت ة الدراس دارس عین ة للم ة المیدانی ائج الدراس نت

  .المقترحات المناسبة

ي ت"المعاقین"االتفاقیات والوثائق الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة   -ب  رف ، والت یح التع ت

  .على الحقوق المختلفة لألطفال المعاقین

  . جعل المناھج الدراسیة أكثر مرونة حتى تتناسب مع كافة الحاجات والفئات  -ج 

  . وضع معاییر لتقییم األداء األكادیمي تتناسب مع قدرات وإمكانیات األطفال المعاقین  -د 

رانھم المدمجین مع  -ه  ة، وإعداد توجیھ وإرشاد األطفال العادیین نحو تقبل أق ي المدرس م ف ھ

ة  ات اإلیجابی دعم االتجاھ سلبیة، وت ات ال ر االتجاھ البرامج اإلرشادیة التي تعمل على تغیی

  .نحو ھؤالء األطفال

دمج،   - و  ام ال ول نظ عمل دلیل إرشادي للمعلمین یحتوي على المعلومات والبیانات الالزمة ح

اق إلى جانب آلیات تأھل للتعامل مع المشكالت والسلوكیات ال ل المع تي قد تصدر من الطف

  .أثناء القیام بالعملیة التعلیمیة

عمل دلیل إرشادي أو مطویة تحتوي على المعلومات الخاصة بالدمج، وأھمیتھ، وأھدافھ،   - ز 

  .وتوزع على األطفال العادیین وأسرھم، للمساھمة في تقبلھم لھذا النظام التربوي
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١١٦  

امج ال  -ح  ي برن ور ف اء األم ة أولی شارك المدرس ام أن ت بعض المھ ام ب الل القی ن خ دمج م

دمج،  ا ال ي بھ ة الت ین المدرس سیق ب الل التن ن خ ضا م ة، وأی ل المدرس ة داخ ًاألكادیمی

  .ومدارس التربیة الخاصة لمساعدتھم

اطالع أولیاء أمور األطفال المعاقین على تطور مھارات أبناءھم بصفة مستمرة، حتى یقدر   -ط 

  .  حیاة أبناءھمأولیاء األمور دور الدمج اإلیجابي في

ال   -ي  وى األطف ا س شترك فیھ دارس ال ی ین الم سابقات ب ة م نظم اإلدارات التعلیمی ن أن ت یمك

ام  ى االھتم دارس عل اقي الم ائزة لتشجیع ب المعاقین، وتقدیم جائزة تشجیعیة للمدرسة الف

  . بتطویر قدرات وإمكانیات األطفال المعاقین فیھا

  :معوقات تواجھ تطبیق التصور المقترح .٣

اقي   .أ  ع ب ة م سات التربوی ا المؤس وم بھ ي تق ة الت دمات التربوی ود والخ ق الجھ دم تناس ع

  .مؤسسات المجتمع

ة   .ب  نقص المباني والتجھیزات المدرسیة مما یؤثر على تعمیم ونشر تجربة الدمج على كاف

مدارس محافظة الشرقیة، وخاصة في المناطق الریفیة التي ال یتوفر بھا مدارس للتربیة 

 .الخاصة

ل ض  .ج  وق الطف ة بحق ع عام ي المجتم ة، وف دراس خاص ي الم راد ف ن األف ر م ي كثی عف وع

 .المعاق، مما یجعلھم غیر متقبلین لفكرة الدمج

صعب   .د  ا ی اقین، مم ال المع ة لألطف ة المقدم عدم توفر المرونة المالئمة في البرامج التعلیمی

 . معرفة إمكانیة الطفل المعاق الحقیقیة

  :ات تطبیق التصور المقترحمقترحات للتغلب على معوق .٤

ة،   .أ  واع اإلعاق ل أن ة بك ات الخاص دم الفئ ات تخ صة للمعلوم ز متخص شاء مراك رورة إن ض

 .بشرط سھولة الوصول إلیھا، واالستفادة من خدماتھا لتطویر عملیة الدمج

ضرورة التكامل بین الجھود التربویة لمدارس الدمج ووزارة التربیة والتعلیم، والشئون   .ب 

 . ومراكز حقوق الطفل لرعایة األطفال المدمجین ودمجھم في المجتمعاالجتماعیة،
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١١٧ 

ور   .ج  اء أم ة، وأولی املین بالمدرس ین والع سارات المعلم ى استف رد عل اخن لل ط س شاء خ إن

 . األطفال بمختلف فئاتھم، ومساعدتھم في حل المشكالت التي یواجھونھا مع الدمج

ز الح  .د  دني، والمراك ع الم ات المجتم ل دور منظم ا تفعی دمج مادی ام ال م نظ ي دع ة ف ًقوقی

 ً.ومعنویا

ور   .ه  ة وعي الجمھ ب تنمی ى جان ضیة إل ذه الق ى ھ ضوء عل سلیط ال تفعیل دور اإلعالم في ت

بحقوق الطفل المعاق، وضرورة التعامل معھ كفرد لھ حقوق إذا منحت لھ أشعرتھ بكرامتھ 

 .وبأھمیتھ في المجتمع

ي تشجیع رجال األعمال والمیسورین في كل قریة  .و   أو مدینة بھا مدارس دمج، للمساھمة ف

 .توفیر األجھزة والمعدات والوسائل التي تساھم في تطویر نظام الدمج بالمدرسة

ا   .ز  ى م توفیر الوسائل والبرامج التي تساعد الطفل المعاق في اكتشاف قدراتھ، والتركیز عل

 .یمكن لھ فعلھ ولیس ما ال یستطیع فعلھ

الدمج، وكلیات التربیة، وكلیات التربیة للطفولة المبكرة، وضع آلیات للتعاون بین مدارس   .ح 

ن  تفادة م وق لالس ات الحق س، وكلی م نف سم عل ات اآلداب ق ال، وكلی اض األطف ات ری وكلی

اق– حقوق الطفل–علم النفس"المتخصصین فیھا في مجاالت  ل المع ، " سیكولوجیة الطف

ة، وورش إلى آخره من التخصصات التي یمكن االستفادة منھا عند تن ظیم الدراسة التدریب

 .العمل للمعلمین، واإلداریین، وأولیاء األمور

دمج  .ط  ام ال ول نظ ات ح  االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي في نشر المعلومات والبیان

  . ًوحقوق الطفل المعاق، حیث إنھا وسیلة أكثر انتشارا في نقل المعلومات

  :ألیات تنفیذ التصور المقترح .٥

ي إزالة كافة  - أ   الحواجز التي تعیق األطفال المعاقین عن ممارسة حیاتھم الیومیة الطبیعیة ف

  .البیئة التي یعیش بھا

تفعیل التشریعات في مجال التربیة الخاصة بشكل یشجع تضافر جھود العدید من األطراف   -ب 

 .والھیئات التي تمثل الجوانب االجتماعیة المختلفة
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١١٨  

سیكولوجیة الطف  -ج  ة ب ررات الخاص ع جعل المق ي جمی یة ف درات أساس ھ مق اق وحقوق ل المع

 .الكلیات التربویة حتى ولو كانت غیر متخصصة في مجال التربیة الخاصة

ي   -د  اح ف روط النج ن ش ة م اق خاص ل المع وق الطف ة وحق ل عام وق الطف وعي بحق ل ال جع

 .مسابقات تعین المعلمین في مسابقات وزارة التربیة والتعلیم

شالھ وضع عقوبات رادعة لكل من یسا  -ه  سعي إلف ھم في نشر أفكار سلبیة حول الدمج، أو ال

 .في المدرسة أو المجتمع ككل
 

 

ي المجتمع ): ٢٠١٢(إبراھیم بن حمد النقیثان  )١ ة ف ذوي اإلعاق شامل ل الدمج المجتمع ال

ة لإلعا ة الخلیجی ة خالل العربي اإلسالمي، سلطنة عمان، الملتقى الثاني عشر للجمعی ق

 .م، عمان٢٠١٢ مایو ٨-٦الفترة 

متطلبات أساسیة الزمة لتحقیق ): ٢٠١٢(اتحاد ھیئات رعایة الفئات الخاصة والمعوقین )٢

  FAD.Kenanaonline. comعملیة الدمج 

ل  )٣ د دمحم عق ق ): ٢٠١٢(أحم المیة والمواثی شریعة اإلس ین ال اق ب ل المع وق الطف حق

  .١٤١، ص٢ي للشریعة والقانون، األردن، مجالدولیة، مجلة المؤتمر العالمي الثان

افي  )٤ د الك اح عب د الفت ماعیل عب ن ): ٢٠٠٥(إس ة م ة وثائقی ره تحلیلی ل نظ وق الطف حق

 حقوق الطفل العربي والمسلم في العالم المعاصر، اإلسكندریة، مكتبة اإلسكندریة للكتاب 

واد  )٥ صار دمحم ج المجتمع، ھ): ٢٠١٣(انت ة ب ات الخاص ج ذوي االحتیاج یم دم ة التعل یئ

 https: //www.asj.netالتقني، المعھد الطبي التقني، بغداد، العراق 

سان  )٦ رف ): ٢٠٠٨(الجمعیة الوطنیة لحقوق اإلن سلة أع سعودیة، سل اق، ال وق المع حق

 .حقوقك

یم  )٧ ة والتعل ة، وزارة التربی صر العربی ة م صادر ): ١٩٨١(جمھوری یم ال انون التعل ق

 .١٩٨١ لسنة ١٣٩بالقانون رقم 



 

 

 

– – 

 

١١٩ 

ة ): ٢٠٠٣(حابس العوالمة  )٨ ان، األردن، األھلی ادیین، عم ر الع ال غی یكولوجیة األطف س

 . ٢٥، ص٢للنشر والتوزیع، ط

ـ  )٩ ة ): ٢٠٠٣(ــــــــــــــــــــــ ان، األردن، األھلی ادیین، عم ر الع ال غی یكولوجیة األطف س

 . ٣١، ص٢للنشر والتوزیع، ط

ال ذوي ): ٢٠١١(حسام الخلف  )١٠ ة مشكالت دمج األطف ة من وجھ ات الخاص االحتیاج

ة  ة جامع نظر المعلمین والمدراء وأولیاء األمور، رسالة ماجستیر منشورة، كلیة التربی

 .دمشق، دمشق، سوریا 

ة  )١١ ة واإلقلیمی ق الدولی المیة والمواثی شریعة اإلس ي ال اق ف ل المع وق الطف حق

 Https://www Resear chgate. net\المعاصرة

 https//elhaiah.wordpress.comمواثیق الدولیة حقوق الطفل المعاق في ال )١٢

اتجاھات مدراء المدارس نحو الدمج في محافظة معینة، مجلة ): ٢٠١٦(رفیدا أحمد  )١٣

  . ٧٠٣ الجزء الثاني، ص١٧٤كلیة التربیة، جامعة األزھر، العدد 

ا ): ٢٠٠٧(رنا دمحم صبحي  )١٤ ا واجتماعی ي بیئی ي المجتمع المحل ا ف ًدمج المعاق حركی ً ً

   . فظة نابلس، رسالة ماجستیر، سوریا، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاحبمحا

اھرة، ): ٢٠١١(سھیر دمحم سالمة  )١٥ ة، الق ات الخاص تراتیجیات دمج ذوي االحتیاج اس

  .٤٦مصر دار الزھراء للنشر، ص

استراتیجیة دمج ذوي االحتیاجات الخاصة، القاھرة، مكتبة ): ٢٠١٦(ـــــــــــــــــــــــ  )١٦

   ٤٣زھراء الشرق، ص

اش  )١٧ ھیر دمحم ش اھرة، ): ٢٠٠٦(س ة، الق ات الخاص ج ذوي االحتیاج تراتیجیة دم اس

 . ٦٥مكتبة زھراء الشرق، ص

استراتیجیة دمج ذوي االحتیاجات الخاصة القاھرة، مكتبة ): ٢٠٠٦(ـــــــــــــــــــــــ  )١٨

 .٦٢زھراء الشرق، ص
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ات الخ): ٢٠٠٩(فتحي الزیات  )١٩ ات، دمج ذوي االحتیاج نھج واآللی سفة، الم ة الفل اص

  . ١٥القاھرة، دار النشر للجامعات، ص

تقویم تجربة دمج ذوي االحتیاجات الخاصة مع ): ٢٠٠٩(فوزیة عبد الباقي الجمالي  )٢٠

التالمیذ العادیین في التعلیم األساسي من وجھة نظر المدیرین والمعلمین وأولیاء األمور 

لجامعات العربیة للتعلیم والتربیة، المجلد السابع، واألطفال أنفسھم، سلطنة عمان مجلة ا

 . ٨١العدد الثاني، ص

سالم  )٢١ ال سی ارات، دار ): ٢٠١٣(كم صولھ، اإلم ام وف یم الع دارس التعل ي م دمج ف ال

 .١٩، ص٥الكتاب الجامعي، ط

مناھج وأسالیب تدریس ذوي الحاجات الخاصة، عمان، األردن، ): ٢٠٠١(ماجد عید  )٢٢

 .١٧، ص٥توزیع، طدار الصفاء للنشر وال

مناھج وأسالیب تدریس ذوي الحاجات الخاصة، عمان، األردن، ): ٢٠٠١(ــــــــــــــ  )٢٣

 .٢٠، ص٥دار الصفاء للنشر والتوزیع، ط

رون  )٢٤ سرطاوي وآخ د ال دان أحم ة زی وتلك، ترجم ان س ): ٢٠٠٠(مارغیت سیرز، وی

 . ٣٥معي، صالدمج الشامل لذوي االحتیاجات الخاصة اإلمارات، دار الكتاب الجا

حقوق الطفل مفھومھا وتطورھا، طرابلس، المؤتمر ): ٢٠١٤(دمحم ضیاء الدین خلیل  )٢٥

 . ١١/٢٠١٤ /٢٢-٢٠الدولي السادس، الحمایة الدولیة للطفل، من الفترة 

دمج األطفال المعاقین في المملكة العربیة السعودیة في ): ٢٠١٥(دمحم محمود العطار  )٢٦

 . ١٢ مجلة جامعة الباحة للعلوم اإلنسانیة، العدد ضوء تجارب بعض الدول األجنبیة،

ھ  )٢٧ ود حث م ): ٢٠٠٨(دمحم محم صري رق ل الم انون الطف سنة ١٢ق دل ١٩٩٦ ل  والمع

 . ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦بقانون 

رون  )٢٨ ي، ): ٢٠٠٨(دمحم مقداد وآخ وطن العرب ي ال ة ف ات الخاص ة ذوي االحتیاج رعای

رد البشریة، المكتب الجامعي الحدیث المؤسسة العربیة لالستثمارات العلمیة وتمیة الموا

 .٩٨، ص١للنشر، مجلد 
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   com.egypt.cpas.Www   .المدرسة ومفھومھا التربوي )٢٩

دریب )٣٠ ة والت دولي للمعرف ز ال د : المرك طراب التوح الب ذو اض ج الط دم

www.iktcanter. com 

عوبات )٣١ الج ص دي لع صري الكن ز الم یم المرك ة): ٢٠٠٨( التعل ة الخاص ج : التربی دم

د،  ة العوائ ى تعددی وم إل ددات المفھ ن مح ة م ات الخاص ذوي االحتیاج

www.m.ahewar.org 

 www.moe.gov.egمركز معلومات وزارة التربیة والتعلیم،  )٣٢

ي  )٣٣ ر الرقم دعم التغیی ردو ل ز ھ ة، ): ٢٠١٤(مرك ات الخاص وق ذوي االحتیاج حق

  https//hrdo egypt.orgالقاھرة 

دمج ذوي االحتیاجات الخاصة في المجتمع، الدوحة، المركز ): ٢٠٠٣(مریم األشقر  )٣٤

 . الثقافي االجتماعي بالجمعیة القطریة لتأھیل ذوي االحتیاجات الخاصة

د هللا  )٣٥ الح عب ة، ): ٢٠٠٩(مریم ص ي المجتمع، الدوح ة ف ات الخاص دمج ذوي االحتیاج

اعي بالجمعی افي االجتم ز الثق ر، المرك ة، قط ات الخاص ل ذوي االحتیاج ة لتأھی ة القطری

 .٥٤ص

ي، ): ٢٠١٢(مصعب سلمان أحمد  )٣٦ م المعرف ة ودورھ ات الخاص رعایة ذوي االحتیاج

 .٤١األردن، دار زھراء للنشر، ص

و دمج ): ٢٠١٤(ملك السباعي  )٣٧ ال نح اض األطف ات ری اتجاھات أولیاء األمور ومعلم

د األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في ریاض األط ة البعث، المجل ة جامع ، ٣٦فال، مجل

  . ٢٠٧، ص٤العدد 

شمري  )٣٨ د ال زال زی ات ): ٢٠١٦(مھدي معدي العجمي، ن ة ذوي االحتیاج دمج للطلب ال

ت،  ین، الكوی ر المعلم ة نظ اعي من وجھ ا االجتم ة، وتأثیرھ داري العام الخاصة في الم

 . ١٢٤، ص٣١المجلة التربویة، العدد 



 

 

 

– – 

 

١٢٢  

تأثیر عملیة الدمج على الطفل المدمج من ): ٢٠١٦(مواھب إبراھیم ونیفین مصطفى  )٣٩

ة  ة، جامع ة الزراع ا، كلی ة بھ ل المرتبط ین والعوام ور والمعلم اء األم ور أولی منظ
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   www.syrianintergration.orgمشروع الریاض الدامجة ): ٢٠١٤(مي أبو غزالة  )٤٠

ھ  )٤١ ل ورفاھیت وق الطف ي لحق اق األفریق سان، ) : ١٩٩٠(المیث وق اإلن ة حق مكتب
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ري  )٤٢ ادیین ): ٢٠١١(ھناء عبد الحلیم وممدوح الجعف ر الع ة ودمج غی ة التربوی البیئ

 . ٥٢، صبمؤسسات ریاض األطفال، اإلسكندریة، مصر، دار المعرفة الجامعیة

اھرة، ): ٢٠٠٦(ھناء علي كریم  )٤٣ صر، الق ي م دراسة في تشریعات ومنظمات الطفولة ف

 .جامعة القاھرة، كلیة الحقوق

اء ): ٢٠١٠(وائل أنور بندق  )٤٤ ة الوف سان، اإلسكندریة، مكتب وق اإلن المرأة والطفل وحق

 .  القانونیة

راد  )٤٥ سى م ة وعی د خلیف ة الخاص): ٢٠٠٩(ولی دیث للتربی ور الح اھرة، المنظ ة، الق

 . ٢٩مصر، دار الكتب العلمیة، ص
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