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صيغ الدمج الشامل لذوي القدرات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي في مصر 
 والهند: دراسة مقارنة 

 )ملخص البحث(

هدفت صيغ الددج  الادلجم ج دأ يسهي ديل فدي تيللدلن العدري اليادردو فدي الدد           
األر بيددو  ل   رجرد ددل الاددإلليو جلددط لجدد  التددهم وتددط ج دد هفيا  ي دد ويا فددي  ي ددلن 
لاججددو مددلجتو  رقددم يعييددداي جددس يعدددلا هت ددتو جددو الادددجلن ال رب دددو  الت يددو يت ددي  إيددس 

دران الالصددو الددمه  جددو     ا،ولقددلن       اح يل ددلن التددهم جددو ف ددلن     العدد 
 الصي بلن       الإالطر   ا،ضرار   الإحر جيو. 

 اتتتعددت فت دديو صدديغ الدددج  الاددلجم جددو فت دديو وددد  الددرفس ال رب دددو  ال ددي ي دد  د     
جلي ج للئ اليدالدو ا،  إلويدو  يفدلفل اليدرج لتجإيدس  ال ع دم له د هد  ييرددد ال يتديا 

 إليز   تق جج إيلن ييتا جي يو لا م صيغ الدج  الادلجم. ي يدل رتإدل   ال دردس الإ
صدديغ الدددج  الاددلجم ال ولجيددو  ايددر ال ولجيددو لللإج إيددلن الإيلصددر   ياددإم جدددار  

 الدج  الالجم ال لجو  جدار  ج    ر   جدار  الإج إس.  

و  دديو   ريددي  قددد اهدد اد  ال حدده الددراهو الإدد ي  الإعددلري    لددت ليعددد جعلرتددو يي دديرد   
كددم جددو  جصددر  الي ددد فددي ججددل  صدديغ الدددج  الاددلجم لددأ   العدددران الالصددو  جددو  ددا  

 ال  صم جلي ج راءان جع رحو ل ت در صيغ الدج  الالجم لإصر. 
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(Research Abstract) 

Inclusive educational forms for exceptional learners in pre-

university education in Egypt and India: A comparative study 

    Since its foundation at the end of the twentieth century in 

European and North American countries, the inclusive 

educational forms aimed to include all diverse learners in 

inclusive, less restrictive educational environments while 

providing a continuum of educational and medical services that 

fully meet the needs of all exceptional learners whether with 

disabilities, with difficulties or disadvantaged and at risk learners.  

    The philosophy of the inclusive educational forms has launched 

from the zero-reject educational philosophy, which is based on 

principles of social justice, equal opportunities for all, acceptance 

of diversity, individualization of education, differentiated 

instruction, and the creation of professional learning communities 

within the inclusive educational forms. There are multiple formal 

and non-formal inclusive educational forms in the contemporary 

societies among them; the full inclusive schools, Montessori 

schools and community schools. 

    The current research used the comparative approach, in order to 

held an interpretative comparison between the experiences of both 

Egypt and India in the field of inclusive educational forms for 

exceptional learners, hence to reach to proposed procedures to 

develop the inclusive educational forms in Egypt. 
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 جودال 
 نهى عباس عبد العزيز محمد 

 مقدمة 

هدفت هيلهلن الددج  الادلجم ال يتيإيدو لدأ   العددران الالصدو ج دأ جودهي ج دللئ      
   إودددهي هدددهج فل لادددسي يربيدددو ا،ح يل دددلن الالصدددو فدددي ١٩٩٠ال ربيدددو لتجإيدددس فدددي 

  جلط ي فير ييتيا وللي الج ل  لتجإيس ل ي يإييز  جدس   د ل يفدلفل فدي اليدرج ١٩٩٤
  العددران الالصدوت يحعيعدلي لتيدالدو ا،  إلويدو ال يتيإيو الإ لحو لتتدهم اليدللييو  لدأ  

 فدددي جتتدددس األلييدددو الجديدددد    ضددديت ج وإدددو ال  إيدددو  ال يدددل ي ا،ق صدددلل    الإ دددل ا .
ل وتدط ت دل   لحد   وتدا  يص يييل ل لييل  ه ي الادي  لي دلن     العددران الالصدو  قل إدي

  الدد   وتدط ياتدي  الإخ  األوصلم ال رب     وتدا الد يس الكتي ي ديت   لدت لإ دلود 
للددو لتدددج  الاددلجم لي ددلن     العدددران الالصددوت   ددلء وتددط   يت يددق صدديغ تل حددو  فيل
رهس وتإيو لحميوت حيده لاد إم يصد يئ ف دلن     العددران الالصدو المه دي الادي  

 -    الولقددلن تت يجددو ألجدراا  إصددلللن وددد دو   دددلو    الي ددو م  -وتدط الي ددو ر
ي ال يلوددددم جددددس ال دددديلت ال يتيإددددي ت يجددددو ألهدددد لم ايددددر     الصددددي بلن تصددددي بلن فدددد 
    الإادددلطر  األضددرار  الإحددر جيو تت يجددو لي اجدددم  -ح دديوياير هددلهر     الي ددو  

  1ا  إلويددددددددددددددددددددددددددددددددددو  اق صددددددددددددددددددددددددددددددددددلللو  تي دددددددددددددددددددددددددددددددددديو ر  ل  دددددددددددددددددددددددددددددددددددو   علفيددددددددددددددددددددددددددددددددددو .
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ل دد فير صددديغ  -  لصددو ال لجيدددو ج يددل -هدديت اليديددد جدددو الددد   فددي هددأا ال ددديلت  
لفي يدإو  ص ليل جلدط رك در وددل جإ دو جدو     العددران  ج يدل  لتدج  الالجمت

الالصو   يت ي ا،ح يل لن ال رب دو اليرللو لي لييا المه .  يي  ر الي د جدو الدد   
اآلهي دو ال لجيو  ال ي تجحت في ي فير فدرج ييتيإيدو ج فلف دو لجإيدس األطيدل  جدو 

  صدديغ ج يددل  لتدددج  جدو  دهاليدللييو      العددران الالصددو لجإيدس يصدد ييلييا  
 2.الالجم تولجيو  اير تولجيو

وتددط ضدددر ر   ٢٠٣٠ فددي جصددر  ركدددن اهدد راييجيو ال  إيدددو الإ دد داجو جصددر     
يت يق هيلهلن الدج  الالجم لدأ   العددران الالصدوت ط عدلي لتيددد ال يتيإدي الرالدس 

صدئ  الأ  تص وتدط  يد فير ال يتديا الجيدد الإ  ٢٠٣٠جو  تو ال  إيو الإ  داجو 
 لعددد  دددرن جصددر  3  الددداج  الاددلجم جددس ييزدددز فددرج الدد يتا جددد  الحيددل  لتجإيددس. 

ج ددأ ال  دديي لن فددي اهدد حدا  صدديغ لتدددج  الاددلجم لددأ   العدددران الالصددو ، هدديإل 
ف لن     الإالطر   األضرار  الإحر جيو جو ال يتيا فدي الإ دلطق ال ل يدو  اليعيدر  

يددو  ال يتدديا الإصددردو للل يددل ي جددس هي ددو جددو صددييد جصددر  حيدده ط عددت   ار  ال رب
الي تي ديئ صديغ لتددج  الاددلجم ايدر تولجيدو لدأ   العدددران الالصدو لصدييد جصددر 

لادسي  ٢٥٢ حديمآي  جدس صدد ر العدرار الد  ار  رقدا   4 هي صيغ ال يتيا الإج إيي.
رصددد حت ادددم الإددددار  لجددد  التدددهم جدددو     الولقدددلن لإددددار  ال يتددديا اليدددل   

ل يتيا اليددل  جدددار  لتدددج  الاددلجم ولجددو ي دد ع م اددم ف ددلن     العدددران ال ولجيددو لددل
جإل لإمم يعدجلي  اضحلي تح  يحعيق رهداد هيلهلن الدج  الالجم   ودل   5الالصو.

 ال يتيا ق م الجلجيي لإصر.
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 مشكلة البحث

ر ددددأن جصددددر ليددددد  ي  يددددلن ل تدددد در  إصددددها ج و جددددو الدددددج  الاددددلجم لإددددل     
ي دإ ه جو هيلهلن  جإلرهلن ل  ييأ اه راييجيلن الدج  الالجم الإات  ليدل جدو 
ق ددم   ار  ال ربيددو  ال يتدديا لإرحتددو ال يتدديا ق ددم الجددلجيي  ايددر جي ه ددل  ليددس ر  دده 

  -يو لإصر  ج يل: العص ر لصيغ الدج  الالجم ال ولجيو  اير ال ولج

ضدديئ فددي  دد ل  الإدددار  اليلجددو الإح لددو جلددي جدددار  تولجيددو لتدددج  الاددلجم  -١
جددس الدد  ء الاددديد فددي جيددد  ال حدد   جلددي هددأا ال دد   جددو الإدددار  ط عددلي لحصددل يلن 

 هي ي  لتدوا  ال ربيو  ال درد  وتي الدج  الالجم   الأ  يدا يسهي ده لإصدر  جراز
 ١٩٨٦Support, Educationلتيدو  كلرد دل   فدي يحدت روللدو الإ وإدو األلإ

and Training for Inclusion (SETI- Center/ CARITAS)   لي يل ي
 ٨٩جس   ار  ال ربيو   ال يتيا ل ت يق هيلهلن الدج  الادلجم لإصدر  ج  يدا يح ددم 

 ٢٠١٧ ح ددي وددل  ١٩٩٨جدرهددو تولجيددو فعدد  جلددي جدددار  لتدددج  الاددلجم ج ددأ وددل  
طللددد  جدددو     العددددران الالصدددو جدددس جددددهل لجإيدددس األل ان    ١١٨٤يادددد  تحددد  

الإراددز    ار  ال ربيددو   ال يتدديا  ال جييددزان   اددرد الإصددللر اله جددو يحددت جمددراد
جحلفودددلن هدددي العدددلهر    الهددد  دردو  العتي بيدددو  الإ يدددل  رهدددي    هددد هل     ٧فدددي 

   6ره اي.

ضدددديئ فددددي الإيددددليير  الإإلرهددددلن الالصددددو للو إددددلل جدددددار  الدددددج  الاددددلجم  -٢
  7ال ولجيو  ال ي  ضي يل اليي و الع جيو لدإلي   ل  ال يتيا  ا،و إلل الإصردو.
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قصدد ر فددي وإتيددلن يتدد در جدددار  ال ربيددو الالصددو لفددي ياددد  جدددار  الدددج   -٣
الالجم ال ولجيو اليلجو  يدوإيل اإراكز جصللر  لوا ل يلهلن الدج  الالجم اإل 

 اق صدددددرهل وتدددددط ودددددز   إقصدددددلء     الولقدددددلن  8ر صدددددي  دددددألت جودددددهي هدددددهج فل 
حعيدددددق ا،تددددددجل  ليصددددد ليل جإدددددل ، لحعدددددق رهدددددداد هيلهدددددلن الددددددج  الادددددلجم جدددددو ي

ا،  إلوي جو  ه  جدار  الدج  الالجم   تق الإج إدس الدداج  الادلجم الإ درال  
. ٢٠٣٠ هي األهداد ال ي ي يي جصر جلي يحعيعيدل جدو  ده  اهد راييجيو جصدر 

9 

ضيئ وإتيلن ال دردس  الد يتا لإددار  الإج إدس ايدر ال ولجيدو لإصدر ت يجدو  -٤
الإي يو الإعدجو لتإي ران  يأه الإدار    لصو ال دراج  ال درد يدو لعتو  راج  ال  إيو 

الالصددو  ددأ   الولقددلن  طددرت  اهدد راييجيلن يدرد دديا  ليددد ري يددا ي ددتيا الإاددر   
 رصددد حت يادددرد وتدددط يإ دتددده جله دددو  ٢٠٠٥لسكإتددده لددد  ار  ال ربيدددو  ال يتددديا فدددي 

  10جصر الاير للل يل ي جس   ار  ال ربيو  ال يتيا.

 قلي جإل ه ق لإ و  ت ر  جا تو ال حه في ال لا  ال للي: اتته

الفففدمج الشفففامل لفففذوي القفففدرات الخاصفففة بفففالتعليم قبفففل  صفففيغكيفففم نمكفففر   ففف ير 
الثقافيفة للمجتمف   الجامعي بمصر في ض ء خبفر  الهنفدو وامفا اتناسفأل واعوضفا 

 المصري؟
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 ويتفر  مر هذا السؤال الرئيسي عد  أسئلة فرعية كما الي:

الالصدو جل األهس ال وردو ال ي ي   د جلييل صيغ الدج  الالجم لدأ   العددران  -١
 للل يتيا ق م الجلجيي؟

جددل  اقددس صدديغ الدددج  الاددلجم لددأ   العدددران الالصددو لددلل يتيا ق ددم الجددلجيي فددي  -٢
 جصر؟

جددل  اقددس صدديغ الدددج  الاددلجم لددأ   العدددران الالصددو لددلل يتيا ق ددم الجددلجيي فددي  -٣
 الي د؟

جددل ر  دده ال اددلله  ا، دد هد  دديو صدديغ الدددج  الاددلجم لددأ   العدددران الالصددو   -٤
  د ل ي الإعلرتو؟

جدددل ال دددراءان الإع رحدددو ل تددد در صددديغ الددددج  الادددلجم لدددأ   العددددران الالصدددو  -٥
للل يتيا ق م الجلجيي لإصر في ض ء   ر  الي دد   بإدل ي  لهد   األ ضدل  المعلفيدو 

 لتإج إس الإصر ؟

 حدود البحث

 أواًل: حدود م ض عية  

جم لددأ   العدددران الالصددو لع صددر ال حدده الحددللي فددي ي ل لدده لصدديغ الدددج  الاددل   
 -ال ولجيو  ال ير تولجيو وتط الإحل ر ال لليو: 
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 ال اس  -١
 ق    التهم  -٢
 يدرد  الإيتإيو تالإي ران   -٣

 ثانيًا: دول المقارنة

لع صر ال حه الحللي وتط ودرا صديغ لتددج  الادلجم لدأ   العددران الالصدو     
فددي يت يددق هيلهددلن الدددج  الاددلجم ُط عددت  د لددو الي ددد  حيدده ري لتي ددد   ددر  ط دتددو 

 دددددرن ج ددددأ ال  دددديي يلن   لدددددييل اليديددددد جددددو صدددديغ الدددددج  الاددددلجم ال ولجيددددو  ايددددر 
 ال ولجيو.

 أهداف البحث

ييدد ال حه جلط ال  صم ل دراءان جع رحدو ل تد در صديغ الددج  الادلجم لدأ      
العددددران الالصدددو لإصدددر   جددددو ر دددم يحعيدددق هدددأا اليدددددد ل ددديي ال حددده ل حعيددددق 

 -األهداد اليرويو اآلييو: 

األهدددس ال ورددددو ال دددي ي ددد  د جلييدددل صددديغ الددددج  الادددلجم لدددأ   ال يدددرد وتدددط  -١
 الجلجيي.العدران الالصو للل يتيا ق م 

ال يدددرد وتدددط  اقدددس صددديغ الددددج  الادددلجم لدددأ   العددددران الالصدددو لدددلل يتيا ق دددم  -٢
 الجلجيي في جصر.

ال يدددرد وتدددط  اقدددس صددديغ الددددج  الادددلجم لدددأ   العددددران الالصدددو لدددلل يتيا ق دددم  -٣
 الجلجيي في الي د.
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ال  صدددم جلددددط ج ددددراءان جع رحددددو ل تدددد در صدددديغ الدددددج  الاددددلجم لددددأ   العدددددران  -٤
ل يتيا ق دددم الجدددلجيي فدددي جصدددر فدددي ضددد ء   دددر  الي دددد   بإدددل ي  لهددد  الالصدددو لدددل

  األ ضل  المعلفيو لتإج إس الإصر .

 أهمية البحث 

جي ال حددده لعدددد  ج دددراءان جع رحدددو ل تددد در صددديغ الددددج  الادددلجم لدددأ   العددددران     
الالصو وتط رهس الدراهو اليتإيو ال حميو  الإهحوو اليتإيدو الدقيعدو لحدل،ن     

الالصدددو  فدددط ضددد ء الييدددا الصدددحيو ل  دددل   وتدددا لحددد   الإدددخ  األوصدددلم  العددددران 
 ال دي رلن جلدط فيإدلي رمدإم  روإدق    Educational Neuroscienceال ربد   

 .ر جضلفو لأللم ال رب   اليربيلأللاء ال هييي اليعتي  جإل قد لي  

 مص لحات البحث

 (Inclusion)الدمج الشامل  -١

 ُديدددددرد لستددددده  جصدددددتتو ل ددددد اد  ل صدددددئ  ييزددددددز ال يلهدددددلن  الإإلرهدددددلن      
  ا،ه راييجيلن ال ي ييدد جلط يإ يو ام التهم جو الإالراو الفلجتو في ال يتيا 

.  فدددي هدددأا الطدددلر  فدددمي جصدددتتو الددددج  الادددلجم يدددري   اري لطدددلي   يعدددلي لعددددللل 11
    .اليرج لتجإيساليدالو ا،  إلويو  الإ ل ا   يفلفل 

 ُديددرد الدددج  الاددلجم فددي ججددل  ال يتددديا لستدده  طردعددو ل اتددي   ب ددلء الاددددجلن    
ال رب دو ل يتيا ام التهم في جج إدس جدرهدي جاد ر  ل دس ال ودر ودو ج دإيلييا 

 فددي هددأا الطددلر لإ ددو العدد   جي الدددج  الاددلجم  12ر  يصدد ييلييا ط عددلي لوددلق يا. 
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 رؤدددو  اضدحو  يددر  الإج إيدلن  الإدددار  وتدط رتيددل قل تددو فت ديو  إيدي ل  يددو يت دز  
  ل      ا،  هد اإل رتيل ، يع م اليزلو  القصلء.

  (Exceptional Individuals)ذوي القدرات الخاصة  -٢

رد لستددده  جصدددتتو ل ددد اد  ل صدددئ األفدددرال جدددو     ا،  هفدددلن الح ددديو      ُليدددل
يددددو وددددو األمددددالج اليددددللييو  اإددددل لدددددا  الج دددددلو  ال ي دددديو  ا،  إلويددددو  الإيرف

جصددتتو     العدددران الالصددو رلددددلي األفددرال جددو     ال دددس ر فددي ال إدد   اليدددل عيو 
 الإ ددددويو الإ هددد بيو  ادددألت األفدددرال الإيإاددديو ا  إلويدددل ر  جإدددو ييرضددد ا ل ددد ء 
الإيلجتو تكللي ئ ر  الهإل    يا تئ اح يل لييا يإلجلي وو األفرال اليللييو لحيه 

تتدد  يت ي يددل  دددجلن يربيددو ا،ح يل ددلن الالصددو اليرللددو    ددلي لج دد  جددس  دددجلن ي 
ال ربيدددددو اليلللدددددو الإ لحدددددو   دددددراج  تودددددل  ال يتددددديا اليدددددل   رتوإدددددو الاددددددجلن ال ادددددردو 

 13األ رى.

 الدراسات السابقة 

: االسترا يجيات الفّعالة للقيفاد  الترا يفة لخلف  ٢٠١٦ Bublitz, G  دراسة  -١
صفففيغ نا حفففة للفففدمج الشفففامل: مفففداري الترايفففة الخاصفففة واسفففترا يجية ا صففف   

  14المدرسي في ض ء مفه م البيئة اعقل  قييدًا.
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 هدفت الدراهو جلي:  

دجت  الادددلجم لتددددج  تل حدددو صددديغ ودددو الفادددئ -   ،لدددو فدددي لإدرهددد يو  ُط عدددت  قدددُ
 الإ  إر  الإ لليو هم  في يعييداي  األقم ال ي و جيي   ض ء في األجرد يو جيتي    

 .للل ،لو ال يتيإيو الإرازدو اللار  جو
للدددددو ا،هددددد راييجيلن  وتدددددط ال يددددرد  -  العيدددددلل    اهدددددتو  الإَت عدددددو الإ دددد ادجو الييل

 . جيتي       ،لو الإدره يو كت ل في ال رب دو
  ال يلتددددددلن  الإيت جدددددلن  لجإدددددس الإاددددد ت  الإدددددد ي  الدراهدددددو اهددددد ادجت   لعدددددد 

 :رهإيل جو ت ل   ود  جلط الدراهو ي صتت   لعد .الإتت بو
 الددج   جإلرهدلن  ل يلهدلن   الإيرفدو ال وي تار يا الإدرهيو كت ل في - ر

 كددم يدددا جي يددو ييتددا جج إيددلن    تددق الإي يددو ال  إيددو طردددق وددو الاددلجم
  جيتإدددددديو  إلارددددددديو يربدددددد ديو جددددددديردو جددددددو لللإدرهددددددو اليددددددلجتيو الاددددددرالء

 الادددددلر ييو ال ربددددد ديو ا،ه ادددددلرديو  تدددد   طرددددددق ودددددو   لدددددت  إ صددددل ييو
 . الإدره يو لا م الإ  داجو الإي يو ال  إيو وإتيلن  لإ لليو

 جلارددد ي  جدددراء ر  يربدد ديو جدددراء هدد اء لللإدرهدد يو األق ددل  جدددراء جي - م 
 العدل ا - الصدها وإتيدو تجدلا وتدي  العدل إ ي  الحعيعدي ال  يير و اجم ها

 الإيتإدديو ل دددرد   اله جددو الإلللددو لددللإ ارل  لوإيددا يددا جددل ج ا الإدرهددو وتددط
 ل ضدددس ال اتدددي  كيييدددو  وتدددط الادددلجم لتددددج  الحديمدددو ا،هددد راييجيلن  وتدددط

 ج   الالصدددو  العددددران       جدددو لدددللتهم  الالصدددو اليرللدددو ال رب ددددو الاتددد 
 لاججده ييتيإيدو ل ي لن   صيغ تإل    تق وتط قللردو يدرد يا ليد  لص ح ا
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 وتدط التدهم  كدم  ي ددإو لللإ دل ا   ي إيدز جدارهديا لا دم  تل حدو ملجتو
 . ا  إلويلي  الإيإاو الإجإ ولن   لصو  ي  ويا ا  هفيا

 جمددددراد يحددددت   اللارددددديو ال ربدددد ديو الإددددديردو  دددديو ال يددددل ي  رل  لعددددد  -  
 ال  ويإدي ال  يدر جدو حللده جلدط ال صد   جلط الإدره يو ل ت ل الإللي الإدير

 الإ صددد ج  اليرللدددو لهح يل دددلن  يت يدددو الإدرهددد يو ج ددد     وتدددط الإ ددد دا 
 ييددديو يدددا فتعدددد  الالصدددو  العددددران       جدددو لتدددهم  اليرللدددو لدددللات  وتييدددل

 ا،ح يل ددلن  هددأه ل ت يددو ال قددت  ليددس  ل ا  جددو  ددد،ي  كلجددم  ددد ا  ر صددل ييو
 .ج  وإو لص ر 

الففدمج الشففامل وال فف و مففر ذوي ا عاقففات العقليففة :دولففة ال  يفف : هففل نحففر  -٢
 15مستعدون؟

 :  هدفت الدراهو جلي
 الدراهدددلن  كتيدددو  ردجدددي الالصدددو ال ربيدددو جيتإدددي اهددد يدال  جدددد  وتدددط ال يدددرد  -

 . الف دت   د لو الالجم الدج  هيلهلن  ل ت يق حديملي  األهلهيو ال رب دو
 لدددى الإ لهدد   الاددلجم الدددج  اهدد راييجيلن  وتددط ال دددرد   رهددت م  وتددط ال يددرد  -

 الدددج  هيلهددلن  تجددلا جلددط يددلل   الددأ  ال اددر  حددديمي الالصددو ال ربيددو جيتإددي
 .تورها   يو جو الالجم

 

 .الإتت بو  ال يلتلن  الإيت جلن  لجإس الإا ت  الإ ي  الدراهو  اه ادجت 
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 : رهإيل جو ت ل   ليد  الدراهو  ي صتت  
 الادددلجم الددددج  اهددد راييجيلن  وتدددط الإددددربيو الالصدددو ال ربيدددو جيتإددي جي -ر

 لصدديغ اليعتيددو الولقددلن       التددهم  يدددردس تحدد  جلجل يددو ايجلهددلن  لدددييا
 .ال ولجيو الالجم الدج 

 ج لهدددد و يفددددو لددددا ال إييدلددددو الالصددددو ال ربيددددو جيتددددا جودددددال   ددددراج  جي -م  
 يإددددد  جتيددددل حيدددده  اليددددل   ال يتدددديا لإدددددار  الاددددلجم الدددددج  هيلهددددلن  ل ت يددددق
  األطددر فعدد   الإيرفيددو للل وردددلن  ال اددر  حددديمي الالصددو ال ربيددو جدرهددي
 يإددددد  ،  لف يددددل اليعتيددددو  الولقددددلن       يدددددردس لسصدددد   الالصددددو ال وردددددو

 الولقلن        دردس الالصو   ا،ه راييجيلن  لللإإلرهلن   الإيتإيو  هل،ء
 .ال ولجيو الالجم الدج  صيغ لا م وإتيلي  اليعتيو

 اليلجددو الاددلجم الدددج  جدددار  فددي اليإتددي ال دددرد   رهددت م  جل ددل  جي -  
 جو كلي الجلجييو الدراهو ر  لء الالجم الدج   جإلرهلن  اه راييجيلن  وتط

 لصديغ الادلجم الددج  هيلهدلن  يت يدق في الإيتإيو هل،ء ل جلا الدر ر  
 .ال ار  ليد  ال ولجيو اليلجو الالجم الدج  جدار 

  ي  دييل لت يتا  الإ لتد  الداوإو  الإ ارل  ال درد يو الإيي لن     ل  جي -ل  
 مدددي ل كدددلي ال ولجيدددو اليلجدددو الادددلجم الددددج  جددددار  وتدددط صدددحيحو لتردعدددو
      جددو التددهم  جددس  ال يلوددم اليإتيددو الا ددر  جددو جزدددد  ،ك  ددلم  رهلهدديلي 

 اليعتيو الولقلن 
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: الفففدمج الشفففامل ففففي مرحلفففة ريفففا  ٢٠١٥ Danner Natalieدراسفففة  -٣
 16والدعم. –المشاركة  –اعطفال بإحدى مدارس المنتس ري النظامية: ا  احة 

 :هدفت الدراهو جلط
 الإ   دددد ر   جدددددار  لمحدددددى الإت عددددو الاددددلجم الدددددج  جإلرهددددلن  وتددددط ال قدددد د -

 .اليلجو ال ولجيو
      لي ددددلن  الصدددديي األلاء يح دددديو فددددي الإ   ددد ر   توددددل  فلوتيددددو جددددد  يعيددديا  -

 .الالصو العدران 
 الإعدددددل هن  طرددددددق ودددددو الحللدددددو لراهدددددو ج يجيدددددو الدراهدددددو اهددددد ادجت   لعدددددد 

 الددددددج  جإلرهدددددلن  يعددددددير قل إدددددو  فحدددددص  الدراهددددديو للليصددددد    الإهحودددددو
 .الالجم

 : أهمها مر نتائج لعد  الدراسة   صل  ولقد
 اليدددل   الإ دددر العلودددد  هدد  ال يتيإدددي الإ   دد ر     ودددل  ال يتدديا ييردددد  جي - ر

 ج  دس هد  كإدل ا،ه م لء  ليس ال يتيإي ال ول  هأا يدردس طرت  ي  يه الأ 
 الدددددج  جإلرهددددلن  يت يددددق  دي ددددر يدددددوا جإددددل ر ددددر  ييتيإددددي توددددل  ر  فددددي

 . الإ    ر   فص   لا م الالصو العدران  لأ    الالجم
  الإي ددددددران ت الإيتإددددددلن  جي الإ   دددددد ر   توددددددل  هددددددإلن  رهددددددا جددددددو جي - م 

 األتادددتو جإلرهددو فددي يعدجدده  جددد  حددده وتددي طللدد   كددم هددت   يهحوددو
 اليدللييو التدهم  جدو ه اء الدراهو حجر  لا م الإ    ر   رل ان  لله ادا 

 ي  يددده يددد ا الإهحودددلن  هدددأه وتدددط   دددلءي   دددا الالصدددو  العددددران       جدددو ر 
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  ج د     رلا يا جو لح و جإل الدراهو  حجر  لا م التهم  هت    ييديم
 .الدراهي يحصيتيا

: الفدمج الشفامل بفصف ل المنتسف ري: ٢٠١٤ Jessica, L. Ruudدراسفة  -٤
 17الف ائد والمع قات للدمج الشامل.

 :هدفت الدراهو جلط
 لدأ    الالجم الدج  جي قلن   األت  ا،  إلويو األكلللإيو الي ا د  وتط ال يرد -

 جدد ي  الدراهددو اهدد ادجت   لعددد . ال ولجيددو الإ   دد ر   ليصدد   الالصددو العدددران 
 .ال  ل   يع دا  ا  األلاء ال اتي  ي دإو ال ي لات ايه الييم لح   

 : أهمها مر نتائج لعد  الدراسة   صل  ولقد   
 ل إو ه  ان  ٦-٣ جو اليإردو لتإرحتو الإ    ر   ليص   ال دردس جي -ر

 ال دردس  لت ييو   لت  الالصو  العدران        حل،ن  ليه  الإ  ر  للل د م
   ت يددددق الإ   دددد ر   ليصدددد   الإيتإددددلن  يعدددد   ج   اليصدددد     يددددأه الإا تيددددو

  اليده  الإ  در ا،ك ادلد وإتيدلن  جدو ل ديم جإدل اليدرل  ال ددردس رهت م 
 الصدددددددي بلن       حدددددددل،ن ت الودددددددلهر  ايدددددددر الولقدددددددلن  لحدددددددل،ن    لصدددددددو
  . ال يتيإيو

  الددأيو للليصددم  ليددل  الإ ددلودان  الإ   دد ر   جيتإددو  دديو ال يددل ي  جي - م 
 ال إددددد   لدددددت ليددددد ت  ، لحيددددده  الإيتإدددددو ج دددددلود  كيييدددددو وتدددددط يددددددرد يا يدددددا

 العددران  لدأ    الادلجم الددج  وإتيدلن  جدو ليدز  جتإدل لألطيل   ال ي  ل  ي
   دد ل  ي تتدد   ال ددي  الحرايددو الج دددلو الولقددلن  حددل،ن  هدديإل  ، الالصددو 
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 الإ   دد ر    ي ددو اهدد ادا  وتددط  ال ددسقتا الحراددو وتددط لي ددلوده لتتيددم جرافددق
 .ال يتيإيو

  ج تت دلن  ط ييدو ي ييإد ي  ، الدأيو اليدللييو األطيدل  رج ر ر ليلء جي -  
 لددددأ    الاددددلجم الدددددج  جي قددددلن  رهددددا جددددو الدراهددددو او  ددددرييا الاددددلجم الدددددج 

 .   الإ    ر   ليص   الالصو العدران 

  صددئ فددي الحددللي ال حدده  جددس ي اددلله رتيددل  السففابقة الدراسففات مففر وي حفف        
  ي إددل الالصددو  العدددران       لي ددلن  الاددلجم لتدددج  تولجيددو لصدديغ ج يددل كددم  يحتيددم
 لصددديغ  جعلرت دده  يحتيتددده  صدديه فدددي ال ددللعو الدراهدددلن  وددو الحدددللي ال حدده  لا تددئ
 . الالجم لتدج  تولجيو  اير تولجيو

 منهج البحث وخ  ا ه  

  18اه اد  ال حه الحللي الإ ي  الإعلري الأ  ي  س الات ان ال لليو:      

  الي دددد  جصدددر فدددي الإا تيدددو لسليللهدددل ال حددده  لإاددد تو الادددلجم ال صدددئ -١
 العدددران  لددأ    الاددلجم الدددج  صدديغ ل اقددس مددلجم  صددئ ال حدده  لعددد  حيدده 

 . الي د  جصر في الالصو
 ج ضددددد   لللودددددلهر  الإ صدددددتو  ال يلتدددددلن   الإيت جدددددلن  الحعدددددل ق يحتيدددددم -٢

 العدد    ألهدا ال حده  ليددرا  حيده  المعلفيدو  الي اجدم العدد    ضد ء فدي الدراهدو
 الالصددو العدددران  لددأ    الاددلجم الدددج  صدديغ وتددط الإددل ر  المعلفيددو  الي اجددم

 . الي د  جصر في
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 ال حددده  لعددد   حيددده  الدراهدددو وتييدددل يعددد   ال دددي الدددد    ددديو جعل تدددو ج دددراء -٣
 جدو كدم فدي الالصدو العددران  لدأ    الادلجم الددج  صديغ  ديو جعلرتو لم راء
 يي دديرهل  جحل لددو  ا، دد هد ال اددلله ر  دده ي ضدديو ر ددم جددو  الي ددد  جصددر

 .ا،  إلويو اليت   جيلهيا ض ء في
 ل ت در الإع رحو ال راءان  جو ججإ وو جلط ال  صم  ه  جو ال   ل -٤

 .      جصر في الالصو العدران  لأ    الالجم الدج  صيغ

 أواًل: صيغ الدمج الشامل لذوي القدرات الخاصة )إطار نظري(

 دإ دددو ودددرا الطدددلر الإيدددلهيإط لصددديغ الددددج  الادددلجم فيإدددل يتدددي   الدددأ         
ي ددددإو ال ادددس   اليت ددديو  الإ دددللئ ال دددي ي ددد  د جلييدددل صددديغ الددددج  الادددلجم  رهددددافيل 

   - ولجيو  ال ير تولجيو اإل يتي:  رتإلطيل ال

 نشأ  صيغ الدمج الشامل لذوي القدرات الخاصة -١

وتدط حدق  إيدس األطيدل  فدي الحصد   وتدط  ١٩٨٩اييلقيدو حعد ت التيدمركدن     
جو ا،ييلقيو وتط  حق األطيل   ٢٣ لعد تصت الإلل    ال يتيا األهلهي ل ي يإييز

جدو     العددران الالصددو جدو ف دو الولقددلن فدي ال يتديا  ال سهيددم اليه دي  الروللددو 
صدددر الوددهي اليددللإي لت ربيددو   ١٩٩٠ فددي  19ا،  إلويددو  يإدد ييا لحيددل  اردإددو 

د لجإيدس األطيدل  يلحدو ال يتديا األهلهدي الجيد جلتجإيس  اياأن حرادو ال ربيدو لتجإيدس 
اللو ليل    لت وو طردق جيلحو فدرج الد يتا اليلللدو لجإيدس األطيدل  جدو اليدللييو 

 وتيه  درن يويدر صديغ لتددج  الادلجم تولجيدو  20     الولقو لجإيس يص ييلييا.
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في الد   األ ربيو  ل   رجرد ل الاإلليو ي يي جلي لج  ام األطيل  وتط ا  هفيا 
 ي لن لاججو ملجتو  رقم يعييداي جدس يعددلا هت دتو جدو الاددجلن ال رب ددو  ي  ويا في 

  21 الت يو يت ي  إيس اح يل لن التهم.

 و دجل  درن ج وإ ي الي ت     الي تي يئ في رصد يس ير حراو ال ربيو لتجإيس    
في الد   الإا تيو   دى جو ال اضدو ري ح  جدلن الدد   ال لجيدو  اليعيدر  لدا ي د تس 

يويدددر يعددددجلي جتح هدددلي تحددد  يحعيدددق هددددد ال يتددديا األهلهدددي لي دددلن     العددددران  ري
ليددس جطدلر ي ييدأ  لتللد   ١٩٩٤الالصو  يدل. فجدلء جودهي جدليإر هدهج فل فدي 

    ددي هيلهددلن الدددج  الاددلجم وللإيددلي   دتللدد  ح  جددلن الددد   الإا تيددو    ددجيم 
يفدددو ه دددل  رهددد لم جع يدددو   اهدد ييلم  إيدددس األطيدددل  فدددي الإددددار  اليلللدددو   جددل لدددا

لتعيدددل  لادددهد  لدددت   ادددألت وتدددي الح  جدددلن ري يددددوا ج دددلران   صددديغ جددددار  
 إي يددعدوا ا،ح يل ددلن ال رب دددو الالصددو اجددزء ، ي جددزر جددو  فصدد   الدددج  الاددلجم 

  22. هأه الإ لران  الصيغ

 لن لي د   بدرن اليديد جو الد   ال لجيو في ال اتي  لصيغ تولجيدو لتددج  الادلجم   
    العددددددران الالصددددددو  ،هدددددديإل األودددددددال اليل تددددددو لي ددددددو     الإاددددددلطر  األضددددددرار 
 الإحددر جيو  يددأه الددد   ال لجيددو  اليعيددر . جددس وددد  ا،ق صددلر وتددط الصدديغ ال ولجيددو 
فعدد   ا،و إددلل وتددط صدديغ ايددر تولجيددو ليددل تيددس رهددداد   جيددليير الدد وا ال يتيإيددو 

كإدل  ددرن اميدر  23إج إيدي ايدر ال ولجيدو.الرهإيو  يأه الدد   جمدم صديغ ال يتديا ال
جو الد   األ ربيو فدي يح ددم جددار  ال يتديا اليدل  جلدط جددار  لتددج  الادلجم يلجدو 

Full Inclusive Schools   يجيدز لدلألل ان   جصدللر الددوا اله جدو ،هد ع ل
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حل،ن     العددران الالصدو  وتدي ررهديل جتجت درا ال دي اهد تلوت ري يحد   جيودا 
ي دد ع م  إيددس ف ددلن         اليلللددو  يددل جلددي جدددار  لتدددج  الاددلجم يلجددوالإدددار 

  24العدران الالصو  يت ي  إيس اح يل لييا ال رب دو  الت يو  دا م  ي لن ال يتا.

الفلسفة والمبادئ التي  ستند إليها صيغ الدمج الشامل لذوي القدرات  -٢
 الخاصة

هيلهلن الدج  الادلجم لدأ   العددران الالصدو جدو فت ديو ودد  اتتتعت فت يو       
  يتددت اليت دديو ال ددي لوددت ج ددأ  Zero Reject Philosophyالددرفس ال رب دددو 

ه يي يلن العري الياردو جلط ود  اه م لء ر  طيم جو ال يتيا ل    جولق ه ر  ألته 
لا الفدو الاددجلن اير قل م لت يتا  جس ضر ر  ييي و ال ضس ال رب   الإه ا لده  يعدد 

 الإ ارل الإ لتد   الداوإو ليإتيو ييتإه  جإل ل دإو    د ل صديغ لإددار    فصد   
الدأ    ا، د هد   ال  د   الددج  الادلجم يي دس جج إيلييدل الدا تيدو ودد  ال جدلتس

 ي   د فت يو الدج  الالجم وتدط وددل  25ي سلئ ج ه الإج إس األك ر  لر  الإدرهو.
 جو الإ للئ  ج يل: 

ج در اليدالو ا،  إلويو  الإ ل ا   يفلفل اليرج ل را يح يو ال ول  ال يتيإدي  -ر
لجإيس الإ يتإيو جو  ه  لججيا  إييلي في فص   ال يتيا اليل  ل س ال ور ودو 

 26.قدراييا ر   تييلييا ا،ق صلللو  المعلفيو

اليرللددو لفددم طللدد  ج دددر ال ع ددم له دد هد  ال  دد   جددس ال رايددز وتددط تعددل  العدد    -م 
 27وتي حد  جو  ه  ييردد ال يتيا  ب لء الات  اليرللو.
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ج دددر ال دددردس الإ إددليز   اهددتو جيتددا ج سجددم لا ددا الإهحوددو اليتإيددو لتتددهم   - 
  لدت لفددي يدد إ و جددس ال قددت جددو يحديدد تعددل  العدد   اليرللددو لدددييا  يحديددد الإ ا إددلن 

  28 ال يديهن الإ يجيو الإ له و لفم حللو.

ج ددددددر ال دددددد م الإ  دددددر  ال ضدددددس ال ربددددد   فدددددي ال ي دددددو األقدددددم يعييدددددداي جدددددس يت يدددددق  -ل 
اهددد راييجيلن يددددردس يه دددا ا،ح يل دددلن اليرللدددو الالصدددو ل دددم طللددد   ي  دددق جدددس 

   29ج للئ ال صإيا اليللإي لت يتا.

ج در ال يل ي  يف دو جج إيلن ييتا جي يو  يو رودلء الإج إدس الإدرهدي جدو  -هد 
 ر صدددل ييو  طدددهم    هدددرها   هي دددلن الإج إدددس الإحتدددي ايدددر الح  جيدددو جيتإددديو 

 هي دددلن ال دددتتو الإحتيدددو ال  ييألدددو الإي يدددو لللددددج  الادددلجم ل عددددلا ال ددددرد   الإددد ارل 
 30. الإصللر الداوإو ل يتا التهم جو     العدران الالصو

 يسهي لي وتط جل هد ق لإ دو العد  : جي فت ديو ج و جدو الددج  الادلجم قدد اتتتعدت   
جو فت يو ود  الدرفس ال رب ددو لحيده يد ا ق د   ادم التدهم هد اء جدو اليدللييو ر  

    العدددددران الالصددددو لللإ و جددددو ال يتيإيددددو ل ددددس ال وددددر وددددو جولقددددلييا ر  جددددو 
 صددلللو   لعددد اهدد  دن فت دديو ج و جددو  تييددلييا المعلفيددو  ا،  إلويددو ر  حددلل يا ا،ق

 الدج  الالجم جلط ج للئ اليدالو ا،  إلويو  الإ ل ا   يفلفل اليرج لتجإيس.

 أهداف صيغ الدمج الشامل لذوي القدرات الخاصة -٣

لعد هيت صيغ الدج  الالجم ج أ تادسييل فدي ال  ديي يلن جلدط يحعيدق ججإ ودو    
جدددو األهدددداد يي دددس فت ددديو الددددج  الادددلجم  ياددد ق جدددو رهدددداد الودددهي اليدددللإي 
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لت ربيددو لتجإيدددس  ي صددديلن جدددليإر هدددهج فل  جددو رهدددداد  تدددو ال  إيدددو الإ ددد داجو 
دج  الاددددلجم فيإددددل .  ي إمددددم األهددددداد األكلللإيددددو  ا،  إلويددددو لصدددديغ الدددد ٢٠٣٠

  31:يتي

جك لم التهم جو     العدران الالصو الإيلران الإيرفيو  جيدلران ال  اصدم  •
دددداي را،  إدددلوي ال دددي ي دددإو   ع ددددم ا، ددد هد  ال  ددد    جإددددل ي إدددي لددددييا   الد

 .الأان   يعدير لللفراجو
دو الحدددص   وتدددط ال يتدديا اللزاجددي  • ديو التددهم جددو     العدددران الالصددو جد يإ د

ددد  الإ ددل ا  جددس اآل ددردو فددي الإج إيددلن ال ددي لييادد ي فييددل جددس الج ددط قد ددد وتد يد
 يعتيم ت   ي ربيا جو ال يتيا.

   ددلء  دده  جدو الالصددو العددران       جددو لتتددهم  اليرللدو ا،ح يل ددلن  جراودل   •
 ليإتيددو  الإ ددلتد  الداوإددو  الإدد ارل  الادددجلن  يدد فير جددس اليرللددو ال رب دددو الاتدد 
 . ييتإيا

ي هيئ ال ف  ل  يدل  ال ت يعدلن الحديمدو  األ يدز  ال ف  ل  يدو الإ دلود  لادجدو   •
 ا،ح يل لن اليرللو لتتهم جو     العدران الالصو. 

اددر  قدديا  ج ددللئ جج إيددلن الإيرفددو اليلللددو فددي تيدد   اددم التددهم جددو جيلحددو  •
الإيت جدددلن  حرددددو ال ي يدددر   لدددت ودددو طرددددق يت يدددق ج دددللئ ال صدددإيا اليدددللإي 

تددد يتا وتدددط الإ دددله  الدراهددديو  يي دددير ييتدددا ل دددو المدددلر   طردعدددو  رايدددم  رتددد ا  ل
 الف للو ال ديتو  ييزدز الفو رم ل   جيلران ا،يصل .
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 أنماط صيغ الدمج الشامل لذوي القدرات الخاصة -٤

ي يدل رتإل  صيغ الدج  الالجم لأ   العدران الالصو  يو صيغ تولجيو  صيغ    
 -اير تولجيو  فيإل يتي ورا ليأه الصيغ: 

 مدارس الدمج الشامل التامة  -أ

 هي جدار  تولجيو يعد  هت تو جو الادجلن ال رب دو  الت يو الإ لتد   الداوإو    
  الالجم ال لجو لستيل الإدار  اليلللدو ال دي ليإتيلن ال يتا  يل   يير د جدار  الدج

ي ا ي فير الإ ارل ال اردو  الإلللو  الإلليدو ليدل جدس ي  ديق اليإدم  يدأه الإد ارل لاد م 
 لج لا م الإدار    لت لإيللجو الي ا ق ال ي يح   ل ي حد   وإتيدلن الد يتا 

  32في  ي لن الدج  الالجم ال يتيإيو  يل.

 الدمج الشامل التامة (  نشأ  مدارس ١

هيدددرن جددددار  الددددج  الادددلجم ال لجدددو لللدددد   األ ربيدددو ال دددي ط عدددت تإددد  الددددج     
ددلر ددلجم رحددلل  الإ ددد ددلجم ال ددل    لددت وعدد   الاددد ٔا  اإددل ُليددرد   إدد    الدددج  الاد

جوددهي هددهج فل  حيدده اي يددت هددأه ال تددداي هيلهددلن ييتيإددو ييإددم وتددي يعتيددم ودددل 
الالصدو   فصد   ال ربيو الالصدو جلي اقصي حد جإ و    لت ودو جدار  ال ربيو 

دددلجم ال دددل   ال دددي ن  دددلن الددددج  الاد جلدددي لجددد   لدھطرددددق يت يدددق هيلهدددلن  جإلرهد
ددد   ال ولجيدددو لإددددار   دددو فدددي اليصد  إيدددس ف دددلن التدددهم جدددو     العددددران الالصد

ددددلجتو يلجددددو ي دددد ج   ال يتدددديا اليددددل  حيدددده يددددا ال اتددددي  ل تدددد در جدددددار  لاججددددو مد
دددددو ي ددددددإو      ددددديو جدددددو ف دددددلن     العددددددران الالصد ،ح يل دددددلن ججإ ودددددلن  اهد
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دلتد   دتو جدو الاددجلن الإ د الولقلن الإ يددل   الادديد     لدت ودو طرددق يعددلا هدت د
  33 الداوإو ليإتيلن ييتا هأه الي لن.

 ( الفلسفة والمبادئ التي  ستند إليها مدارس الدمج الشامل التامة ٢

يو جدددار  الدددج  الاددلجم ال لجددو جددو األهددس اليت ددييو ال ددي اهدد  د اتتتعددت فت دد      
   اييلقيددو األمددالج جددو ١٩٨٩جلييددل جيمددلت حعدد ت الت ددلي  اييلقيددو حعدد ت التيددم 

 هي الدلإعراطيو  الإ ل ا   اليدالو ا،  إلويدو   ودد  ال إييدز   ٢٠٠٧    الولقو 
ع م له د هد  ال  د   ال ادر  وتط رهل  الج س ر  الولقو ر  الديو ر  الت و   ال 
 ي د  د فت ديو جددار  الددج   34جدو ر دم ال صد   جلدط جج إدس لاجد  مدلجم لتجإيدس.

الادددلجم ال لجدددو جلدددط ج دددللئ الددددج  الادددلجم  هدددي ج دددللئ اليدالدددو  ال ع دددم له ددد هد 
 ال دددردس الإ إددليز او إددللا وتددي اليددر ت اليرللددو لتتددهم  ال ددد م الإ  ددر  ال يددل ي 

لا دم جدرهدو الددج  الادلجم ال دل    لر يدل جدو  ده     تدق جج إيدلن ييتدا جي يدو
لإدار  األ رى لللحي الداججو الالجتو  ال يل ي جس ج وإلن الإج إدس ال يل ي جس ا

 . األهتيو اير الح  جيو لادجو قدللل الدج  الالجم  الولقو لللإج إس

 The ييددد جددار  الددج  الادلجم ال لجدو جلدي يحعيدق ج ددر ال  لهد  الت ييدي    

Principle of Natural Proportion    و  الددأ  لددإو ق دد   ادم جدرهدد
لاججو ملجتو يلجو لجإيس الإ يتإيو في جج إييل الإحتي ل س ال ور وو جولقلييا 
  تييددددلييا ا،  إلويددددو  ا،ق صددددلللو  جإددددل لددددددإو الدددددج  الاددددلجم لددددأ   العددددددران 
الالصو لللإج إس الإدرهدي    د و ي يدق جدس ت د  يا الت يييدو لدللإج إس اليدل   ال دي 
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لددإو يفدلفل اليدرج ال يتيإيدو  ي افرهدل  جإدل 35٪ جدو ر  دلء الإج إدس.٣، يزدد وو 
 لجإيس ر  لء الإج إس وتط ال  اء. 

 (  دريأل معلمي الدمج الشامل والفري  متعدد التخصصات٣

ي تتدددد  جدددددار  الدددددج  الاددددلجم ال لجددددو جودددددال  ددددراج  ي إيددددو جي يددددو لتإيتإدددديو      
ج اصصو لإمم هأا ال    جو الإدار  حيده يد ا يددرد  جيتإدي الددج  الادلجم  يدل 
وتددط اهدد راييجيلن ال دددردس الإ إددليز  ال دددردس ال يددل تي  اهدد راييجيلن   ددلء الاتدد  

ن الالصو في يحعيدق رهددافيل  اإدل يد ا اليرللو  ج لليو يعد  التهم جو     العدرا
يددددرد  جيتإدددي الددددج  الادددلجم  يدددأه الإددددار  وتدددط رهدددللي  يت يدددق رهدددس  جيدددليير 
ال صإيا اليللإي لت يتا وتط جح    الإ ي  اليل  لددإلي ي اصدم  إيدس ف دلن     
العدددران الالصدددو جدددس الإدد ي  اليدددل  ادددمر ح ددد  قدرايدده اليرللدددو  اهددد يدالايه  رهدددت م 

 Special Educational دعد   ج  دق ا،ح يل دلن ال رب ددو الالصدو 36ييتإده.
Needs Coordinator SENCO   لللإدرهو لإ لليو يت يق اهد راييجيلن الددج

الادددلجم وتدددط تحددد  صدددحيو جدددس جيتإدددي الددددج  الادددلجم لا دددم اليصددد   الدراهددديو   
لن ل لود الإيتا في ا  يلر اه راييجيلن ال دردس الإ له و لفم طلل  ح د  ي صدي

 37ال يس يرب   لتلل .  –ال عردر الت ي 

 ديل ي جيتإي الدج  الالجم في ال دردس في فص   الدج  الالجم ال دل  جيتإدي    
ال ربيو الالصو  الإرافع ي ال رب د ي لحل،ن الولقدلن الادديد   الإ يددل   اإدل لعد   

 ط يدد  الكتي ي ددي  -اليردددق ج يدددل ال اصصددلن الددأ  ي فدد ي جددو الت يدد  ال ي ددي
األطيدددل  لتإدددخ  األوصدددلم  الإادددداص ال ربددد    ر صدددل ي ال الطددد   األ صددددل ي 
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ا،  إددلوي  ر صددل ي الت ددو  ر صددل ي اليدده  الت ييددي  اليدده  ال هددل يي لددم راء 
ال عييإدددلن الت يدددو ال ي ددديو  ال رب ددددو  ب دددلء الاتددد  اليرللدددو لتتدددهم لإددددار  الددددج  

جمدم جدرهدو  38ر  اليده   إودلل  ال سهيدم.الالجم ال ل  جس يعدلا  دراج  ال دد م الإ  د 
كإ ردد  ا،  دا يو لتدج  الالجم لللإإتفو الإ حد   ال لليو لت دتتو ال  ييألدو الإحتيدو 

كي  ي    ي  يايت ي  ال ي يع م  إيس ف لن     العدران الالصو  دءاي جو  لإ تعو
الولقددلن  اإددل لعدد   اليردددق ج يدددل الحددل،ن ال  دديتو جلددي الحددل،ن الاددديد  ج يدددل  

ال اصصدددلن لللإدرهدددو    قيدددس الفادددئ الت دددي   ال ي دددي وتدددي التدددهم   ج دددراء 
ال عييإددددلن ال رب دددددو  يعدددددلا الفددددو الادددددجلن   الإدددد ارل الإ ددددلتد    الداوإددددو   هددددل م 
ال ف  ل  يل الإ لود  ليإتيلن ييتا يتت الي لن الإدججو جس رقراتيا اليللييو ليصد   

 39الالجم لللإدرهو. الدج 

 يسهي ددلي وتددط جددل هدد ق  لإ ددو العدد   جي جدددار  الدددج  الاددلجم ال لجددو ال ولجيددو     
هددي جددددار  ي  دددس فت ددديو وددد  الدددرفس ال ربددد    بدددألت فيددي يع دددم  إيدددس ف دددلن     
العدددران الالصددو ط عددلي لإ دددر ال  لهدد  الت ييددي جإددل ل ددإو   فددلفل اليددرج ال يتيإيددو 

ق ج يدددل ال اصصددلن  يددل لعددد  الادددجلن الإ ددلتد   الداوإددو لتجإيددس  اإددل ري اليرددد 
لدد يتا يتددت الي ددلن وتددط جدددار اليددل  الدراهددي   ل ددلود ج  ددق ا،ح يل ددلن ال رب دددو 
الإيتإدديو ليصدد   الدددج  الاددلجم  يددأه الإدددار  وتددي يت يددق اهدد راييجيلن ال دددردس 

يحعيدددق  الإ إدددليز جدددس ج لليدددو جدددد  يعدددد  التدددهم جدددو     العددددران الالصدددو تحددد 
 األهداد األكلللإيو   ا،  إلويو لللات  ال رب دو اليرللو.  
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 و( مدارس المجتم  للدمج الشامل

 هي جدار  اير تولجيو ييإم اإراكز ا  إلويو ركلللإيو لللإ لطق ال ي يعل       
 يل   يي رد الإدار  الإج إييو للتيل اه راييجيو ل  ويا ج ارل الإج إس حد   تجدلا 
التددهم اكلللإيددلي   ا  إلويددلي حيدده يعددد  الإدددار  الإج إييددو ال يتدديا اجيددد ج  ددق 

هددر  الإج إيددلن الإحتيددو لدددوا تجددلا التددهم يراددز وتددط التللدد    ييإددم فيدده األ
  40ا،كلللإي  ب لء رهر ق دو  يح يو الإج إيلن  ص ،ي لتإج إس الإ رال .

 ( نشأ  مدارس المجتم ١

  ير س تاس  الإدار  الإج إييو جلط ر ا ر العري ال لهس وار و دجل  در يسهديس  
إ حد  األجرد يو  حيده  فدرن الإ   ط لن الحدردو لتإيل ردو  ال افديو لت ،للن ال

جدار  الإج إس فرج الد يتا  يتد در العددران  الإيدلران اليعتيدو  ال داويدو الإ إيدز  
أل  دددلء الإيدددل ردو ال افدددديو حدددديميل فدددي األحيدددلء الحددددردو لللضدددلفو جلدددط الاددددجلن 

 Charles الصدددحيو  ا،  إلويدددو   دددا لي دددت جله دددو يادددلرلز هددد ي ارن جددد ن 
Stewart Mott Foundation  ل ريا ر ي دييل فدي يإ ددم األ يدل  الملتيدو  المللمدو

جدددو جددددار  الإج إدددس فدددي  المه ي يدددلن  ال ددد ي يلن جدددو العدددري اليادددردو  اهددد إرن 
 41اه مإلراييل  ليد  وع ل ر ر .

 ( الفلسفة والمبادئ التي  ستند إليها مدارس المجتم  للدمج الشامل٢

اتتتعت حراو جدار  الإج إدس جدو األهدس اليت دييو ال دي   يدت وتييدل حرادلن      
الحردددددددلن  حراددددددو الحعدددددد ت الإدتيددددددو للل ،لددددددلن الإ حددددددد  األجرد يددددددو جددددددو ج  صددددددئ 
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الاإ ي لن   هي الدلإعراطيدو   الإ دل ا    اليدالدو ا،  إلويدو   حعد ت الت دلي   
لإج إيي الهد جللو ا  إلويدو ق ددو جحلربو اليعر ل م ص ره  فجلءن حراو ال يتيا ا

 مددلجتو لهح يل ددلن ال يتيإيددو  ا،  إلويددو لألحيددلء ال ددي ييددلتي جددو اليعددر  اليزلددو 
اليرقيو  الدي يو  القصلء وتي رهل  الولقو   الت و فسصد حت الإددار  الحددردو 

يعددد   دددجلن ا  إلويددو ج يدددل   يت ددي ”Social Centers“  جراكددز ا  إلويددو  
 يلهس فت يو جدار  الإج إس  42لن ال يتيإيو  ا،  إلويو ليعراء الحدر.ا،ح يل 

 -43وتط ودل جو الإ للئ األهلهيو ي دإو جل يتي: 

 رتلج  ييتيإي ق   جصإا لإ لود   إيس ر  ال يتا ه  األ ل دو العص ى جو  ه  
ال يتيإيدو ال دي ي  لهد  التهم اليللييو      العدران الالصو وتط يحعيق ال د اي  

   الإرحتو اليإردو لتتهم.

م  الدوا الإ فلجم لتتهم   لت جو  ه  الاراكو الإج إييو جس ج وإلن  
 الإج إس الإدتي   ال،ن الادجلن ا،  إلويو  الصحيو  ال إ دتيو. 

ا،ه إل  لجإيس   ات  ي إيو التيمت األكلللإيو   ا،  إلويو  الج دلو     
 .األ هقيو ال ي يو   

الإ هيو  الإصإإو ل راء  ي و ال يتا  ل  ي فير ر قلن  فرج ال يتا الإإ د    
  لإل في  لت رتاتو جل ليد ل ا  الإدرهو   براج  تيللو  لتتهم  ول هييا

األه      ال راج  الصيييو   الدوا األكلللإي اليرل  لأ   الولقلن  الصي بلن   
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ال ي يلاد وتط ال يتا في ال ي لن ال اقييو لتتهم   األتاتو ال را يو ال يتيإيو
  وتط حم جا هن الإج إس الأ  ي  إي جليه التهم. 

هد  ال سكيد وتط ر ال  ق دو  يو الإدرهو  األهر   الإج إس  لإل في  لت فرج 
لتعيلل   اللار  الإا راو  فرج ص س العراران الالصو   يتيا األطيل   يتت الر ال   

جو جدار  الإج إس جراكز ا  إلويو يي و ر  ا يل  يعد  فرصلي ييتيإيو   ال ي يجيم
لتف لر جمم جح  األجيو  ييتا جيلران الحله  اآللي ر  ج لل  ل و  لتيو ر  حرفو جل 

 ر  جيلران الي  ي الإا تيو. 

    ال عييا الإ  إر اسلا  لت ح يو  الإ   ليو الإا راو وو ال يتيا الإج إيي.  

وهقلن ا  إلويو   يعو  ج لخ ل  له األجو  التإستي و جإل لدإو     جقلجو 
اتتهت التهم في وإتيو ييتإيا ل ي و ا ق جس ضإلي ي افر الإ ارل ال اردو 

  الإلللو  الإلليو الفلفيو  اله جو ليإتيو ال يتا.  

 ييدددد جدددار  الإج إددس لادد م وددل  جلددي تجددلا التددهم فددي ال يتدديا  ال سكيددد وتددط 
ا،  إلوي ليا جدس ضدإلي صدحو  ولفيدو  يدد  لتجإيدس التدهم جدو اليدللييو  الرفله

 44      العدران الالصو.

 ميسرات( مدارس المجتم معلمات )(  دريأل ٣

يتيددد  الإيتإدددلن تالإي دددران  لإددددار  الإج إدددس ل راي هلجدددلي فدددي ي ييدددر ايجلهدددلن     
التهم اليعراء تح  ال يتا  الدافييو لإلتجل  لتإيل  ال يتيإيو الإتت م رلا يل   ي لن 
ال يتا لا م الإدار  الإج إييو   لدألت يد ا ا  يدلر الإي دران جدو تيدس الإج إيدلن 
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لفدددي ي ددد تيس الإي دددر  فيدددا الاتييدددلن المعلفيدددو   الإحتيدددو ال دددي ليددديال  يدددل التدددهم 
ا،  إلويو   ا،ق صدلللو ليدل،ء األطيدل   ي إدي فدييا العددران   الإيدلران الحيلييدو 
  الإيرفيدددو ال دددي يإ ددد يا جدددو اليددديال لدددللإج إس   يإ ددد يا جدددو ال يلجدددم جدددس ال ي دددو 

 ددددددد ا يددددددددرد  الإي ددددددران لإدددددددار  الإج إددددددس وتدددددددي 45الإحتيددددددو   ال يلوددددددم جييددددددل.
اهدددددددد راييجيلن ال دددددددددردس الإ يدددددددددل الصددددددددي د   الدددددددد يتا ال يددددددددل تي   جلار  ال قددددددددت 
 اهدد راييجيلن ال دددردس الإ إددليز حيدده يدد ا ييردددد ال يتدديا ح دد  قدددران   اهدد يدالان 

 46التهم الإا تيو.

 دددد ا يصدددإيا الإ دددله  لا دددم جددددار  الإج إدددس لحيددده يت دددي اح يل دددلن التدددهم    
 لم   األت ييز  الإ له  لإددار  الإج إدس قددران األكلللإيو جو قراء   ا للو  ح

 جيلران التهم ا،  إلويو  الإيلران الااصيو اله جدو لت يلجدم  معدو جدس رتي ديا 
 جددددس اآل ددددردو لددددللإج إس  ييددددز  ج ددددله  جدددددار  الإج إددددس ييددددديم هددددت   التددددهم 

ت لإج إيدددلييا الإحتيدددو  ي ييدددر ودددللييا   يعلليددددها ال دددي ي  دددلفي جدددس جدددل  دددلء لإيمدددل
حع ت الت لي  اإل ي ديي الإ دله  لإددار  الإج إدس جلدي جك دلم التدهم جيدلران 
ال  اصم  جيلران ال يلجم جس ج اقئ الحيل  وو طردق جلار  الأان   ا،هد عهليو   

     47جيلران ال يفير اليتيل   جيلران ال ف  ل  يل الحديمو.

 يسهي ددلي وتددط جددل هدد ق  لإ ددو العدد   جي جدددار  الإج إددس لتدددج  الاددلجم ايددر     
ال ولجيددددو هددددي جدددددار  يت ددددق ج ددددللئ جيمددددلت حعدددد ت الت ددددلي جددددو ودالددددو  ج ددددل ا  
 للإعراطيددو  جحلربددو اليعددر  بددألت فيددي يع ددم  إيددس التددهم لددللإج إس الإحتددي ايددر 

العدران الالصو  اإدل  الحدر  الإ  ا د له الإدرهو ه اء جو اليللييو ر  جو     
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يعد  جدار  الإج إس  دجلييل ال يتيإيو  ا،  إلويو رلدلي لتتهم   هرها فيإل ليدد 
الددد ا  الإدرهددي  فددي اليتددم األهدد  ويو اإددل يعددد  ال ددراج  ال را يددو اليه يددو  بددراج  

 الدوا األكلللإي اليرل  لأ   الولقلن  الصي بلن ال يتيإيو.

 ج الشاملمدارس منتس ري للدم -ج

 هددددي جدددددار  ره دددد يل ل. جلردددددل ج   دددد ر  فددددي  دالددددو العددددري الياددددردو لملتلليددددل     
 ي  ار اآلي لس ر بل  ل   رجرد ل الاإلليو   هيل   ي  ا د ج يل صديغ تولجيدو  ايدر 

 تولجيو لللد   الإا تيو.   

 مدارس منتس ري للدمج الشامل(  نشأ  ١

اف  حددت ج   دد ر  ر   جدرهددو   يددت التيددم  لحددي هددلي لدد رتز   ١٩٠٦فددي وددل    
  قدددجت ١٩٣٥ فددي ل دددي وددل   48هدد  ان. ٦جلددي  ٣ ر جددل  اددلي لألطيددل  جددو هددو 

ل يتديا  يربيدو ادم    Cosmic Education ج    ر  رصد   وتدا ال ربيدو الف تيدو
 فددي  49هدد  ان. ١٢جلددي ٦األطيددل  اليددللييو      العدددران الالصددو جيددلي جددو هددو 

اف  حت ج    ر  ودلاي جدو جددار  ال ربيدو الف تيدو لتإرحتدو ا،  دا يدو لللي دد  ١٩٤٦
 يلليدددت المدددراد وتييدددل  وتدددط يددددرد  جيتإييدددل.  فدددي تيللدددو األربيي دددلن   ضددديت 

ودددل   ١٨جلددط  ١٢ج   دد ر  األهددس اليتإيددو ال ددي يعدد   وتييددل يربيددو الإددراهعيو جددو 
د   الإاصصو ل ربي يا  ي ا  يا لتردعدو صدحيحو جدو لا م جج إيلن القلجو الُإي

ره ددددت رالتددددو ج   دددد ر  اإددددل  50 . دددده  الدراهددددو  اليإددددم لا ددددم هددددأه الإج إيددددلن 
فدي رج د رلا   Association Montessori International (AMI)الد ليدو
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 هددي ج وإددو رهتيددو ايددر هللفددو لتددربو لإلمددراد وتددط جراكددز يدددرد  الإيتإدديو وتددط 
 ١٩٥٢ وتددط جدددار  ج   دد ر  لللددد   الإا تيددو.  بيددد  فلييددل فددي  طردعددو ج   دد ر  

ات ارن جراكز يدرد  الإيتإيو وتط طردع يل لجإيس الد   اآلهدي دو  األ ربيدو  ل   
 رجرد ل الاإلليو   حديملي   د   مإل  رفردعيل لللإ رم  الجزا ر  جصر. 

 منتس ري للدمج الشامل( الفلسفة والمبادئ التي  ستند إليها مدارس ٢

 -يلهس فت يو جدار  ج    ر  لتدج  الالجم وتط الإ للئ ال لليو:   

ر  جراودددل   صدددل ص   هدددإلن ال إددد  الج ددددلو  اليعتيدددو   ال ي ددديو لتتدددهم لإراحدددم 
يتددد ر ال إددد  األربدددس: التي لدددو الإ  دددر   التي لدددو  الإراهعدددو   ال تددد   ر  دددلء يدددربي يا   

 51ييتيإيا.

ل ص الي ددران الح لهددو لت ددو   ال   دديق الحراددي ال صددر   ال ددت   م  جراوددل   صدد 
ال فييدددددي ا،  إدددددلوي  ددددددءاي جدددددو جرحتدددددو التي لدددددو الإ  دددددر    ح دددددي ات يدددددلء جرحتدددددو 

 52التي لو.

   جودددال  ي ددلن ج   دد ر  لتدددج  الاددلجم ل ددرا ج ددلود  ال إدد  الفلجددم  الت ييددي 
هح يل دددلن اليرللدددو لتتيدددم لتتيدددم لحيددده ي ددد جي  ال ي دددو ال يتيإيدددو الإيدددد  ج ددد علي ل

 53ح   قدرايه  ح   جرحتو ال إ  ال ي لإر  يل.

 هددددي ل  ي دددد اد  لا ددددم  ي ددددلن ج   دددد ر  لتدددددج  الاددددلجم رل ان ف ددددي ل  يو لتدددد يتا 
 هدددل م هدددي  ل  يو ف دددي ل  يو  ر  يدددا يت درهدددل وتدددط رهدددل  ج دددللئ وتدددا  هدددل ئ 

د  التيدم هد اء األودلء  ج للئ وتا ال يس   هي رل ان صدإإت  صيصدلي لإ دلو
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جددددو اليددددللييو ر  جددددو     العدددددران الالصددددو وتددددط ج اصددددتو تإدددد ه اليعتددددي  ال ي ددددي 
 54 الج د   ا،  إلوي لتردعو صحيحو ح ط ل  تيس   لء ماصي ه الإ  عتو.

ي  ا د األطيل   الإراهعيو لا م  ي لن الإ    ر  لتددج  الادلجم فدي ججإ ودلن  هد 
الإ   دلن ال درد يو  ح ط يد يتا األطيدل   الإراهعد ي جدو ج يدل  الصي د  ج يدل  

ليديا ال يس  د  ييد ي جدو   د لها لا دم جج إدس  احدد ج درال  ج يددل األوإدلر 
    55لحيه ل  ييد ام طيم جو الإج إس  دييده.

 معلمة منتس ري اعساسية ومعلمة منتس ري للدمج الشامل دريأل ( ٣

هلهيو لسحد جراكز ال درد  اليللإيدو الإي إدد  جدو ي ا يدرد  جيتإو ج    ر  األ    
رالتددو ج   دد ر  الد ليددو   ي دددإو جرحتددو الودددال  ال دددرد  لراهددو ا،طددلر ال وددر  
لتردعددددو ج   دددد ر    ال دددددرد  وتددددي اهدددد ادا  األل ان جددددس األطيددددل  اليددددللييو      

حوددو العدددران الالصددو   إودددال  ي ددلن ج   دد ر  لتدددج  الاددلجم  ال دددرد  وتددي الإه
اليتإيو الدقيعو لألطيل      لء  ت  ال يتا األه  ويو ليدا   ادألت يصدإيا الإ دله  
الدراهيو ال ي ه در  لتردعو ج    ر    جو مر   ال ار   الحص   وتي ر صو 
ال دردس   ي لن الإ    ر  ري يلل  الإيتإو ف ر  جهحوو وتإيو لقيعو  ف ر  يدردس 

رجدل جيتإدو الددج  الادلجم فيد ا يددرد يل  56الإ    ر .وإتيو لإد  ميردو لسحد  ي لن 
لإدددد  ودددلجيو لت يلجدددم جدددس حدددل،ن ف دددلن     العددددران الالصدددو الإ  هدددتو  الادددديد  
 ل دددرد  الإيتإددلن األهلهدديلن وتددط اهدد راييجيلن يدددردس هددأه الي ددلن  ط عددلي ليت دديو 

هددلن حللددو  ج ددللئ ج   دد ر    وتددي جيتإددو الدددج  الاددلجم الإ دربددو يعدددلا  دده  لار 
  يللو ال درد  وتط ودل  ه  حدل،ن جدو     العددران الالصدو  الدأيو يدا ج لليدو 
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يعددددجيا  تإددد ها ال ي دددي  ا،  إدددلوي  ا،كدددلللإي ر  دددلء ال ددددرد    ي دددلن ج   ددد ر  
 داددرد وتددي جدددار  ج   دد ر  ال ولجيددو اليلجددو  ايددر ال ولجيددو  57لتدددج  الاددلجم.

لدددد   الإا تيدددو ح  جدددلن    اران ييتددديا هدددأه تجمدددم جددددار  ج   ددد ر  الإج إييدددو  لل
جدددو  ددده  فر ويدددل الإي إدددد   يدددأه  الدددد   لجلتددد  جمدددراد رالتدددو ج   ددد ر  الد ليدددو

   58الد  .

 يسهي ددددلي وتددددط جددددل هدددد ق  فإدددددار  ج   دددد ر  لتدددددج  الاددددلجم هددددي جدددددار  يددددا     
يصإيإيل وتط رهس  فت يو  ج للئ ج    ر  ال يتيإيو فدي ييتديا ادم األطيدل  جيدلي 
ل س ال ور وو قدراييا  اه يدالاييا   تييلييا المعلفيو  ا،  إلويو  جس األ أ في 

ل إدد ها الج ددد   اليعتددي  ال ي ددي و ددد  ا،و  ددلر اليددر ت اليرللددو  دديو التددهم ت يجددو
يددربي يا  ييتدديإيا لا ددم  ي ددلن ج   دد ر  لتدددج  الاددلجم للهدد ادا  رل ان ج   ددد ر  
الي ددي ل  يو  جإددل ل ددإو  دددج   إيددس ف ددلن     العدددران الالصددو   ي ددلن ج   دد ر  

 لتدج  الالجم لإرحم التي لو الإ  ر   التي لو  الإراهعو. 

ضده جدو جطدلر جيدلهيإي لصديغ الددج  الادلجم  لإ دو العد    بله عراء جدل يدا ور     
جي تجدددلا يت يدددق جإلرهدددلن الددددج  الادددلجم لصددديغ الددددج  الادددلجم جتإدددل ي تتدددق جدددو 
فت دددديو وددددد  الددددرفس ال رب دددددو  دي إددددد وتددددط ججإ وددددو جددددو الإ ددددللئ  األهددددس ال ددددي 
ي دددإو اليدالددو ا،  إلويدددو  يفددلفل اليدددرج لتجإيددس  ال ع دددم له دد هد  الإهحودددو 

يتإيددو الدقيعددو لتعدددران اليرللددو لتتددهم  ب ددلء الاتدد  اليرللددو  يت يددق اهدد راييجيلن ال
ال ددددردس الإ إدددليز   تدددق جج إيدددلن ييتدددا جي يدددو لا دددم صددديغ الددددج  الادددلجم  لفدددي 
ي دد تيس هددأه الصدديغ ري يحعددق اليدددد األهلهددي ليددل  هدد  ييزدددز األلاء ا،كدددلللإي 
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ف ددددلن     العدددددران الالصددددو     ا،تدددددجل  ا،  إددددلوي لجإيددددس التددددهم  ، هدددديإل 
ضددددإلي ري ل   دددد   إيددددس الإ يتإدددديو الإيددددلرد  الإيددددلران اله جددددو لدددددوا ال  إيددددو 

 الإ  داجو لسليللهل المه  ا،ق صلللو  ا،  إلويو  ال ي يو في الإ  ع م. 

 بمصر الخاصة القدرات لذوي  الشامل الدمج صيغ :ثانياً 

الادددلجم لإصدددر فدددي ال  ددديي يلن    ددددرن ر لدددي جراحدددم يت يدددق هيلهدددلن الددددج      
و دددجل ييل تددت   ار  ال ربيددو  ال يتدديا الإصددردو  الي تي دديئ ل دد فير ال يتدديا األهلهددي 
لي دددددلن     الإادددددلطر  األضدددددرار  الإحدددددر جيو ال دددددي لصدددددي  ال صددددد   جلييدددددل فدددددي 
الإ دددلطق الردييدددو الإحر جدددو  ،هددديإل الإ  دددربيو جدددو ال يتددديا فدددي اليدددزم  ال جددد     

جدو   جلن جو ال يتديا لصدييد جصدر ت يجدو ألهد لم اق صدلللو   علفيدوالي يلن الإحر 
رجل الإرحتو الملتيو ل ت يق هيلهلن الددج  الادلجم  59. ه  صيغ ال يتيا الإج إيي

  لت جس ام  ٢٠١١لإصر فعد  درن فيتيلي ليد   ر  الالجس   اليار ي جو ي لير 
ف ددددلن     العدددددران الالصددددو  ، هدددديإل حددددل،ن     الولقددددلن       الصددددي بلن 

 لاسي ق    التدهم جدو       ٢٠١١ل  و   ٢٦٤  لت لصد ر العرار ال  ار  رقا 
الولقو لللإدار  ال ي ي ا ييي  يل لتدج  الالجم للل يتيا اليل   الأ  ي ص وتط رته 
 لت ق تول  الدج  الالجم لتدهم     الولقدو للليصد   ال ولجيدو لإددار  ال يتديا 
دددل   الإددددار  الالصدددو فدددي  إيدددس جراحدددم ال يتددديا ق دددم الجدددلجيي  جرحتدددو رددددلا  اليد

زهددل لتدددج   الإدددار  ال ددي يدد ا جودددالهل  فعددس األطيددل  فددي الإدددار  ال ددي هدد ق يجيي
 60 لاتو   ار  ال ربيو   ال يتيا .
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ددي جصددرت  ٢٠١٤ فددط وددل      ددم الجددلجيي فد رُوت ددت الاتددو ا،هدد راييجيو ل يتدديا ق د
    ددددددددلءن الاتددددددددو اتي لهددددددددلي لت  يددددددددران ال يلهدددددددديو  ا،ق صددددددددلللو ٢٠٣٠ -٢٠١٤

 ا،  إلويو ال ي حد ت لللإج إس الإصر  ليدد  د ر  الادلجس  اليادردو جدو ي دلير  
ام طيم فدي فرصدو ج فلف دو فجلءن  يدد ول  ي إمم في ال سكيد وتط ا،ل زا  لحق 

دو دو الجد ل  ي  لهد  جدس الإيدليير اليللإيد لإدل ل دإو  ول تعط  دجدو ييتيإيدو لإ د  ى جد
ددو ا،  إلويدددو  ا،ق صددلللو ل تدددده   بللإ لف ددو جقتيإيدددلي  دده لللهددديل  الييددل  فدددي ال  إيد لد

ددو جددددو هدددأا اليدددد 61 وللإيددلي. ددو التددهم جددو     العدددران الالصد  لددا ي دد م ط الاتد
ددددو لددددججيا لإدددددار  ال يتدددديا اليددددل   دددل   ددددم  صصددددت ليدددا  رتلججددددلي اددددلجهي لللاتد اليد

  - الإج إيي لججلي ملجهي   فيل،ي    ي دإو صيغ الدج  الالجم لإصر جل يتي:

 العامة الشامل الدمج مدارس -١

 يتدي  فيإدل لإصدر  الالصدو العددران       لي دلن  الالجم لتدج  تولجيو جدار   هي   

   .جيتإييل  يدرد    يل التهم  ق     ق اود  ل اسييل ورا 

 العامة الشامل الدمج مدارس نشأ  -أ

 دددرن تاددس  جدددار  الدددج  الاددلجم اليلجددو لإصددر جددس صددد ر العددرار الدد  ار  رقددا    
الصددللر جددو   ار  ال ربيددو  ال يتدديا لاددسي ق دد   التددهم جددو      ٢٠٠٩ل دد و  ٩٤

ل دد و  ٢٦٤للعرار الدد  ار  رقددا ييديهيدده لدد الولقددو ال  دديتو لإدددار  ال يتدديا اليددل   ددا 
  ييديهيده  62ال ربيدو   ال يتديا  ودو   ار  ٢٠١٥الصللر فدي  ٤٢   ا قرار ٢٠١١

   الدددأ  لإ   دددده يح لددددت اددددم جدددددار   ٢٠١٧الصددددللر فددددي  ٢٥٢لدددللعرار الدددد  ار  
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وتدط اتده    ٢٥٢ال يتيا اليل  لإصدر جلدي جددار  لتددج  الادلجم   حيده تدص قدرار 
لت ددق توددل  الدددج  لتتددهم     الولقددو للليصدد   ال ولجيددو لإدددار  ال يتدديا اليددل  

س جراحدددم ال يتددديا ق دددم الجدددلجيي   جرحتدددو رددددلا األطيدددل   بإدددل الح  جيدددو فدددي  إيددد 
لا لره  لط رجر التيم    الولقو في جلحلت طيته لإدرهو لاججو ملجتو ر  جدرهو 

  63ل ربيو الالصو. 

 العامة الشامل الدمج بمدارس ال  و قب ل -و

ق اود الع د   لإددار  الددج  الادلجم اليلجدو لي دلن      ٢٥٢توا العرار ال  ار     
 64 -العدران الالصو اإل يتي: 

يددد ا ق ددد   التدددهم جدددو     العددددران الالصدددو لإددددار  الددددج  الادددلجم اليلجدددو  •
هددد  ان   ر، يزددددد ت ددد و  ٩جلدددط  ٦،ل حدددلت لللصدددئ األ   ا،  ددددا ي جدددو هدددو 

٪ جدددو اليددددل الفتدددي لتيصدددم لحدددد ١٠و الإع ددد ليو ودددو التدددهم جدددو     الولقددد 
طددهم للليصددم الدراهددي وتددط ري ل  تدد ا جددو تيددس تدد   الولقددو   اي  ٤رقصددي 

ي دد فر لإدرهددو الدددج  الاددلجم ارفددو جصددللر ر  ارفددو ج لهددم الإيرفددو ي دد اد  
لادددرا الإ ضددد ولن ال دددي لصدددي  وتدددط هدددأه الي دددلن فيإيدددل للليصدددم الدراهدددي 

 اليلل .  
    العددددران الالصدددو ال دددي يددد ا ق  ليدددل لإددددار  الددددج  الادددلجم ي ددددإو ف دددلن  •

اليلجو حدل،ن الولقدو ال صدردو  الولقدو الحرايدو  الولقدو ال دإييو  الولقدلن 
الأه يددددو  الاددددتم الدددددجلاي  الصددددر   لتي ددددي الدددد يتا  جولقددددلن اضددددترام طيددددئ 

ء ال  حددددد   فددددر  الحراددددو   يادددد ت ا،ت  ددددله   د ددددإو    دددد ل جرافددددق يربدددد   ر  ددددل
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الدراهددو  ا،ج حلتددلن لحددل،ن ال  حددد  الاددتم الدددجلاي  د دد م ي     الولقددلن 
 الإ يدل  فع  جو الع    لإدار  الدج  الالجم اليلجو.

لادد ر  ي قيددس الفاددئ الت ددي وتددط التددهم جددو     العدددران الالصددو  يحديددد   •
لر دددو الدددأالء ليدددا  إ دددراء ا   دددلر ادددلر  ر   يتيدددل  الادددلج لحدددل،ن اضدددترام 

ال  حدد   لددت لسحدد ج  اددييلن ال دسجيو الصددحي ر  الإ  ادييلن الجلجييددو  طيدئ
ر  الح  جيددددو  وتددددط ري يدددد ا ال عددددد  لهل حددددلت لإدددددار  الدددددج  الاددددلجم اليلجددددو 

 ال ولجيو جو مير ي تي  جلط مير ت فإ ر جو تيس اليل . 

 العامة الشامل الدمج بمدارس المعلمير  دريأل -ج 

ق اوددددددد يدددددددرد  الإيتإدددددديو  يددددددأه الإدددددددار  وتددددددي  ٢٥٢توددددددا العددددددرار الدددددد  ار      
اه راييجيلن الدج  الالجم   الإ له  ال ي ي ا يدرد يل لي لن     العدران الالصو 

 65-كإل يتي: 

يعددد    حددددان ال ددددرد  لإددددار  الددددج  الادددلجم    وددديا  دددراج  يدرد يدددو ل ددددرد   •
لجم لار  ري يف ي هدأه ال دراج  ال درد يدو الإيتإيو وتط اه راييجيلن الدج  الا

جي إدددد  جدددو األكلللإيدددو الإي يدددو لتإيتإددديو  اإدددل ي ددد لي جلاران ال ربيدددو الالصدددو 
للل يل ي جس جلاران ردلا األطيل   ال يتيا ا،  دا ي  ال يتيا الودال   ال يتديا 

جاد ر   جدس   ار  ال ربيدو  ال يتديا للييلقيدلن ييدل ي  الملت    الإله دلن الإري تدو
   وددديا  دددراج  يدرد يدددو   را وإدددم  جحلضدددران  لعدددلءان ي  درددددو لرفدددس الددد وي 

 لللولقو  حل،ن     الولقلن الإا تيو.   
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يدد ا يدددردس الإدد ي   الإعددرر اليددل  لت يتدديا ال وددلجي لإدددار  الدددج  الاددلجم جددس  •
جراوددل  يدد فير الادددجلن الإ ددلتد   األتاددتو اليه يددو جددو اددرد الإصددللر  فعددلي 

ح يل دددلن اليرللدددو لحدددل،ن     العددددران الالصدددو  قددددراييا  اإدددل يددد ا وإدددم له
يعييإدددلن ج ضددد ويو يحردرددددو لتي دددلن الإا تيدددو ل عيددديا األلاء الدراهدددي ي يدددلي ل ددد   
الولقدددو  ي ضدددس جيدددليير هدددأه ال عييإدددلن يحدددت جمدددراد الإرادددز العددد جي ل عددد دا 

 ال رب  .

  إيدددس يع دددم لإصدددر اليلجدددو الادددلجم الددددج  جددددار  فدددمي هددد ق  جدددل وتدددط  يسهي دددلي      

 جددددار  ري كإدددل الإ يددددل   الولقدددلن  حدددل،ن  للهددد م لء الالصدددو العددددران       حدددل،ن 

 ي دس هدو  ح دط الالصدو العددران       جدو التدهم  يع دم لإصدر اليلجدو الالجم الدج 

 لتتدهم  ال ربد     ال عد دا ال ي دي الت دي الفادئ  ددجلن  الإدار  هأه يعد   ، ه  ان 

 الفاددئ ي قيددس يدد ا ري  يددل التددهم  لع دد   لادد ر   ددم الالصددو العدددران       ف ددلن  جددو

 لإددار  فيد ا الإيتإديو يددرد   رجدل .الصدحي ال دسجيو لإ  ادييلن  التدهم  وتط الت ي

 ركلللإيدو جمدراد  يحدت  الإددار   يدأه  الجد ل  ال ددرد    حد   ه  جو الالجم الدج 

  .فع  الإيتإيو يدرد  

 الشامل للدمج المجتم  مدارس -٢

  تجد   لصييد  الالصو العدران       لي لن  الالجم لتدج  تولجيو اير جدار   هي   

 ال ل يددددو لللإ ددددلطق  الإحددددر جيو  األضددددرار الإاددددلطر      ف ددددلن  جددددو  لصددددو جصددددر

  الإي دران ت الإيتإدلن   يددرد   طه يدل ق د    ق اودد  ل اسييل ورا  يتي  فيإل  اليعير  
   . يل
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  المجتم  مدارس نشأ  -أ

  لدددت   سهددديس  ١٩٩٢يدددا جطدددهت حرادددو ال يتددديا الإج إيدددي لإصدددر فدددي ودددل       
 جدار  الإج إس في  ه  جحلفولن لصييد جصر هي رهي    ه هل   ق ل  يدد

يحعيددددق رهددددداد حراددددو ال يتدددديا لتجإيددددس لددددللعر   ال جدددد    ييإدددديا ال يتدددديا ا،  دددددا ي  
حر جدو    ضدإلي  صد   ال يتديا األهلهدي لتي يدلن الإصردو   الإ لطق اليعيدر   الإ

الإحر جددلن لصددييد جصددر  الددأيو يددا جقصددلؤها وددو ال يتدديا ال وددلجي ألهدد لم ييدد ل 
جلط اليعدر  ر  الجيدم  ر  الدز ا  الإ  در   لعد     درد ديو جي دران جدو تيدس العدر  

ربيدو حيده ييل تدت ادم جدو   ار  ال  66  ال ج   ال ي لعتو  يل الي يلن الإحر جلن.
 ال يتدديا  هي ددو الي تي دديئ   الإج إيددلن الإحتيددو لصددييد جصددر جددو ر ددم يسهدديس   
لودددا الحرادددو   ف  لدددت   ار  ال ربيدددو   ال يتددديا لفدددس ر ددد ر الإي دددران   يددد فير الف ددد  
الدراهديو   الرمدلل ال ربدد   ل ددردس الإدد ي    الإادلراو فدي ال دددرد   المدراد وتددي 

و  رجدددل هي دددو الي تي ددديئ ف  لدددت ي وددديا  يإ ددددم جددددار  الإج إدددس لللإ دددلطق الإا تيددد 
ال درد يدددو هددد اء    الإ  ادددلردو  الجيدددل  الي دددي  ال ددددرد    إوددددال الإددد ارل ال يتيإيدددو

لتإي ددران ر  الي يددلن  اإددل  فددرن األ ددل  الدده   لتإدددار   الإيدددان   قلجددت لددم راء 
حتيو فعلجدت وإتيلن ال عييا لتإدار  جو ر م ال ح يو الإ  إر  رجل الإج إيلن الإ

 67   فير ج لي ال دردس  جمم: ارفو جتحعو لللإ جد ر  حجر  لسحد الإ ل  .

  المجتم  بمدارس ال  و قب ل -و

يدددد فر جدددددار  الإج إددددس فصدددد ،ي لراهدددديو ج يدددددل  الإ دددد  دلن الدراهدددديو  ج يدددددل      
األوإدددلر  يع دددم التلل دددلن  التدددهم جدددو الإج إيدددلن الإحتيدددو الإحيتدددو جدددو روإدددلر 
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 68 قدران جا تيو في ج   ى ال يتيا ا،  دا ي جس ال رايز وتط الي يلن الإحر جلن.
جريفددزان يدد ا وتددط رهلهدديل ق دد   جلددي وددد  رهددس    جدددار  الإج إددس لإصددر  ي دد  د 

التلل لن  التهم  يدرد يا  يحعيق ا،تددجل  ا،  إدلوي فيإدل  يد يا  بديو روددلء 
 69-الإج إس الإحتي    جو هأه األهس  الإريفزان : 

يدددد فير الدددد يتا الإ إراددددز حدددد   الإدددد يتا  يدددددد يح دددديو الإيددددلرد   الإيددددلران   ▪
  ا،يجلهلن   العيا.

 اري ل  ال يتيا الإعد  لللإج إس الإحتي   اح يل ليه   لصو لللعرى  ال ج  .  ▪
جك دددددلم الإ يتإددددديو الإيدددددلران الحيلييدددددو   جيدددددلران ا،يصدددددل   جيدددددلران العدددددراء   ▪

 الف للدو  ج دللئ الح دلم  جيدلران ال يفيددر اليتيدل  جيدلران اليإدم  إيعدلي الإيددو 
  ان الصتو للل ي و الإحيتو. 

تدددديا جددددو  دددده  جودددددال  ددددراج  ي  لهدددد  جددددس قدددددران التلل ددددلن ال رايدددد  فددددي ال ي ▪
 التهم  هر فيو  جس جيلحو فرج ييتيإيو جر  ر ر  لتإ  ربلن   الإ  دربيو 

 جو ال يتيا.
الدج   يو الإ   دلن ال يتيإيو جو  ه  الصي د ج يدل  الإ د  دلن   جر تدو  ▪

 ل يس الإ يتإلن. ال عم جو  ه  الهرا  ال يتيإي
ه الإله ددددلن جراكددددز يجرددددد   تإددددل   لت جديددددد ال ربدددد   ل دددد يلل جددددو او  ددددلر هددددأ  ▪

 ت ل جيل في يت در ال يتيا األهلهي.  

 لعددد يح لددت اددم جدددار  الإج إددس لإصددر جلددط جدددار  جج إييددو لتدددج  الاددلجم     
 ٢٠١٧ل ددد و  ٢٥٢يع دددم  إيدددس ف دددلن     العددددران الالصدددو  فعدددلي لتعدددرار الددد  ار  
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ال ددي ، يدد ا ق  ليددل لإدددار  الإج إددس فددي  70الإ يدددل  للهدد م لء ف ددلن     الولقددلن 
 جصر.

 المجتم  بمدارس (الميسرات) المعلمات  دريأل -ج

يدد ا ا  يددلر الإي ددران جددو الحلصددتيو وتددي لر ددو  لجييددو ر  ل تدد   ج  هدد   ددد ا     
يدرد يا وتدط اهد راييجيلن الد يتا ال اد   الد يتا ال يدل تي  الد يتا لدلألقراي جدو  ده  
ال سكيددددد وتددددط األتاددددتو ال يتيإيددددو  الإاددددر ولن  الإاددددلراو  ا،تدددددجل  ا،  إددددلوي 
لتجإيددس لا ددم  ي ددلن الدد يتا لإدددار  الإج إددس  اهدد ادا  ال هددل   ال يتيإيددو الإ يدددل  
 اهدددد ادا  ال جييددددزان  األل ان قتيتددددو ال فتيددددو  ا،هدددد يلل  جددددو  لجددددلن ال ي ددددو ر  ددددلء 

رد  الإي ران وتط جيدلران جلار  اليصدم ج يددل وإتي ي ال دردس  ال يتا  اإل ي ا يد 
الإ   دلن جس ال سكيد وتط الير ت اليرللو  اليإم في ججإ ودلن للألرادلي ال يتيإيدو 

اإدددل ي ددددإو جيدددل  الإي دددران  71الإصدددإإو لا دددم  ي دددلن الددد يتا لإددددار  الإج إدددس.
را يدددو ج لليدددو ال دددراج  اليه يدددو اليرللدددو لتتدددهم  يعددددلا رتادددتو ج لإددددار  الإج إدددس 

 ب لء رهداد الدر   الي جيو    ضس  ت   الإ له  األه  ويو ط علي لإ ي  ال يتيا 
ا،  دا ي اليل   اه ادا   هل م ييتيإيو ي يق جس األهداد ال يتيإيو لتدر   الي جيو 
 إلار   قدددددت الددددد يتا ل يدددددلء   ي إيدددددو جيدددددلران ال يفيدددددر اليتيدددددل لدددددد  التدددددهم  وددددده  

 ي ييددددأ الددددد ران ال معيييددددو ألودددددلء الإج إددددس الإحتددددي  الإادددد هن الي جيددددو لتتددددهم 
 72 ر ليلء رج ر التهم.

 هدي لإصر الالجم لتدج  الإج إس جدار  ري الع   لإ و ه ق  جل وتط  يسهي لي      

 العددددران       حدددل،ن   إيدددس يع دددم ال دددي لإصدددر الإج إيدددي ال يتددديا حرادددو صددديغ رحدددد 
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 الاددلجم لتدددج  الإج إددس جدددار  ف ع ددم الإ يدددل   الولقددلن  حددل،ن  للهدد م لء الالصددو

    األضددددددرار الإاددددددلطر      جددددددو  التددددددهم  التلل ددددددلن  جصددددددر  صددددددييد  لإحلفوددددددلن 
 صدددي د فدددي يدرد ددديا يددد ا   ال يتيإيدددو الصدددي بلن         الولقدددو        الإحدددر جيو

 وتددددي الإي ددددران  يدددددرد   يدددد ا كإددددل األوإددددلر  ج يدددددل    الدراهدددديو الإ دددد  دلن  ج يدددددل 

  جيدددلران  الإ ددد  دلن  ج يددددل  ال ددددردس اهددد راييجيلن    الإ إدددليز ال ددددردس اهددد راييجيلن 

 لإدددار  الاددلجم الدددج   ي ددلن  لا ددم الدد يتا  قددت   إلار  الإ دد  دلن  ج يدددل  اليصددم جلار 

  .الإج إس

ومر خ ل العر  السا:  والخاص : اق  صيغ الدمج الشامل بمصرو ومر خ ل 
عدد مر ال ثائ  والدراسفات المر ب فة :فنفل المجفالو نمكفر  شفخيص هفذا ال اقف  

 على النح  التالي: 

أ( اتميز واق  صيغ الدمج الشامل بمصر بمجم عة مر ا نجا:يات  تمثل فيما  
 -الي: 

إصددر اددم ف ددلن     العدددران الالصددو جددو       ضددإت صدديغ الدددج  الاددلجم ل١
الولقدددددددلن      الصدددددددي بلن ال يتيإيدددددددو      الإادددددددلطر  األضدددددددرار  الإحدددددددر جيو 

 لللإ لطق ال ل يو اليعير   الإحر جو.

جدرهدددددو جدددددو جددددددار  الددددددج  الادددددلجم ال ولجيدددددو اليلجدددددو ا،  دا يدددددو  ١٨١  يتعدددددت ٢
ا  هددد هل  ادددرد جصدددللر لللهددد  دردو  رهدددي    العدددلهر   لجيدددل   ال ربيدددو  جتدددر  

طللدد   طلل ددو جددو     العدددران الالصددو  ١٩٤٣ججيددز   جدد ال يدددرد  الفيددو لدددج  
جددو الإيتإدديو  األ صددل ييو  ١٧٦٥لي ددلييا الددمه  لا ددم هددأه الإدددار   اإددل يتعددي 
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ا،  إلوييو  ال ي ييو  جددراء الإددار   الد اهء يددرد لي وتدط جيدلران  اهد راييجيلن 
  لدت  73جس ف لن     العدران الالصدو لا دم هدأه الإددار   الدج  الالجم لت يلجم

 الدأ  يادرد وتدي ي ييدأه    Life- EFAجدو  ده   رتدلج  ،لدت لت يتديا لتجإيدس

ل سجيو وتي الحيدل   ددري    Allainzالي تي يئ في جصر للل يل ي جس مرالن  لي ز 
 .٢٠٢١  ح ي  ٢٠١٨جو 

  يددا يت يددق توددل  ال يتدديا الإصددر  الجديددد لجإيددس جدددار  الدددج  الاددلجم اليلجددو ٣
الملت دو    يا ي  دس  ر يز  يل تت وتي طهم الصئ األ   الملت   جدو ف دلن     

صددددل  العدددددران الالصددددو الإدددددججيو لإدددددار  الدددددج  الاددددلجم ال ولجيددددو الملت دددددو لهي
ال ف  ل  ي و ر الت رتت    ت الإيرفو لهطه  وتي الإ له    جتلليو اليديد جو 
الإ اقدددس اللف ر تيدددو  حيددده يدددا يجييدددز ال ل تدددت لتردعدددو ي لهددد  جولقدددو ادددم طللددد    

طللد   دلت    اإددل يدا يددرد  الإيتإدديو  ٥٤٠٠اح يل ليده اليرللدو  الدأ   تددغ وددلها 
و  ال يتددديا وتدددي  ليدددلن يددددردس هدددل،ء التدددهم  يدددأه الإددددار  جدددو ق دددم   ار  ال ربيددد 

 74لله ادا  ر يز  ال ل تت  ج لليو رلا يا ا،كلللإي.

  يددا يدد فير جدددار  الإج إددس ايددر ال ولجيددو ألك ددر ودددل جإ ددو جددو     الإاددلطر ٤
 األضددددرار  الإحددددر جيو لإحلفوددددلن الصددددييد  لصددددو الي يددددلن فددددي العددددر   ال جدددد   

ل   طلل و جدو ف دلن     الإادلطر  األضدرار طل ٠٠٠ ١٠٠ اليزم  فتعد يا لج  
  صدددم وددددل جددددار    75 ٢٠٠٥لججدددلي مدددلجهي لا دددم جددددار  الإج إدددس ح دددط ودددل  

الإج إس ال ي ره  يل جله و جصر الاير  يادرد وتييدل   ار  ال ربيدو  ال يتديا جلدي 
 ٢٠١١.76جدرهو جج إس في  ٤٥٧١
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يا  برتددددلج  ال ددددأاء اليددددللإي   يددددا ي قيددددس اييلقيددددو ييددددل ي  دددديو   ار  ال ربيددددو  ال يتدددد ٥
World Food Program     جدو ر دم ٢٠١٩ي٢٠١٨في  دالو اليل  الدراهدي  

جدددد جددددار  الإج إدددس لإصدددر لسحدددد  رل ان ال ف  ل  يدددل الإ دددلود  وتدددي الددد يتا جدددو 
ر يدددز  يل تدددت  اإ يددد ير   ايرهدددل جدددو ال جييدددزان ال ف  ل  يدددل الحديمدددو    لدددت لرفدددس 

 يتا  يأه الإدار    ح ي ل  ي  ردجي جددار  الإج إدس كيلء  وإتي ي ال يتيا   ال
وتدددي تيدددس ج ددد     ردجدددي جددددار  ال يتددديا اليدددل  ال ولجيدددو جدددو حيددده العددددر  وتدددي 
ال  اصم ال ف  ل  ي في جج إس الإيرفو ليد ال ادر   ادألت يحعيدق تد اي  الد يتا فدي 

   77ج ال الحله  اآللي   ال ف  ل  يل   يللو جرحتو ال يتيا األهلهي.

و( نعاني واق  صيغ الدمج الشامل بمصر مر مجم عة مر السلبيات وأو ه 
 القص رو  تمثل فيما الي: 

  ضدددديئ وإتيددددلن ال عيدددديا  ال عدددد دا الصدددديي لتتددددهم جددددو     العدددددران الالصددددو ١
لإدار  الدج  الالجم لللإرحتو ا،  دا يو  الوداللو   الإت عو حديملي ط عدلي لتإيدليير 

 78الإراددز العدد جي لهج حلتددلن  ال عدد دا ال ربدد   جددس هي ددو الي تي دديئ.ال ددي  ضددييل 
 حيه رتيل يي إدد وتدط الحيدا  ال تعديو  ، يي إدد وتدط رلاء التللد  الييتدي األصديم

 الديييو ل يس ف لن     العدران الالصو. جإل ، ي  له   العدران اليعتيو

ر  الدددج  الاددلجم  لدديس    لجدد  حددل،ن     العدددران الالصددو لججددلي  ز يددلي لإدددا٢
لججلي ملجهي  فدق  تدو فرللدو يرب ددو ييدد  صيصدلي لفدم طللد   ي ددإو الإ ا إدلن 
  ال يددديهن الإ يجيددو اله جددو  فعددلي ل عيدديا الت ددي الدد يس يربدد   لحللددو التللدد  اإددل 

 79 ٢٠١٩ لء للل ار  ال   يييو لدج  ال يتيإي الصللر  وو   ار  ال ربيو   ال يتديا 
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 ا يع دا ال عد  في يحعيدق رهدداد الاتدو اليرللدو طد ا  اليدل  الدراهدي   دم   لحيه ي
جي جيوددا حددل،ن     العدددران الالصددو ،هدديإل جددو     الولقددلن ي عدد ي لإ ددل ليا 
ط ا  اليل   دلل ي اج حلتلن تيللو اليل  فع  لإدار  الدج  الالجم  تودراي لدديئ 

صد   الددج  الادلجم  ودد  يت يدق  د ل  وإتيدلن  اهد راييجيلن ال ددردس لإددار   ف
     80اه راييجيلن ال دردس الإ إليز  يأه اليص   ال ولجيو.

  اق صلر جرحت ي الودال الإي دي  جرحتدو ال تإدأ  الصد لويو وتدي جددار  ال ربيدو ٣
جس ود  يت يعيإل اإ لران  ديتو   ج إتو  81الالصو لأ   الولقلن الأه يو فع   

ل وددل  ال يتدديا لجإيددس جدددار  الدددج  الاددلجم الملت دددو ح ددي يدد ا جك ددلم طددهم     
العدران الالصو جيلران ه ت اليإم جس ا،ك يلء للل درد  الإي ي  فرج ال  هيئ 

   82لي لن الولقلن اليعتيو فع .  Caritas-SETIالإعدجو جو جراز 

  قتدددو ال دددراج  ال درد يدددو  بدددراج  ال  إيدددو الإي يدددو لتإيتإددديو  بدددراج  جوددددال ج  دددعي ٤
ا،ح يل لن ال رب دو الالصو لإدار  الدج  الالجم ال ولجيدو  ال دي يإ دو الإيتإديو 
جو ال يلجم جس ال      ا،  هد لدى ف لن     العدران الالصو    لت ير س جلدط 

جس ود   83ع   هي األكلللإيو الإي يو لتإيتإيو اق صلر ال درد  وتط  يو  احد  ف
كيللو الإددربيو الإ اصصديو فدي  دراج  التدهم     العددران الالصدو  جإدل لجيدم 
ايجلهدددلن الإيتإددديو لإددددار  الددددج  الادددلجم اليلجدددو هدددت يو تحددد  لجددد      العددددران 

  ددأ الالصددو ليصدد ليا الدراهدديو ال ولجيددو  دددلل  جلددي وددد  ال ع ددم لددأ   الولقددلن  ال
   84 القصلء جو تول  ال يتيا.
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رهيددرن ت ددل   الدراهددلن الحديمددو ري جدددار  الإج إددس فددي جصددر يادد بيل ليددس   ٥
   85-ر  ه العص ر  ال ي ي إمم فيإل يتي: 

، يحعق جدار  الإج إس ام جار لن  ت اي  ال يتا الإ د يدفو جدو ال يتديا  ▪
   إيددو جيددلران ال يفيددر الإج إيددي لإصددر  لصددو يتددت الإار ددلن الالصددو 

 اليتيل  جيلران ال اتي   جيلران اليإم.
  ديتدددو فرللدددو  دددراج  ر  ييتيإيدددو ، يددد فر جددددار  الإج إدددس لإصدددر ج دددلران  ▪

  يدددل ي ددد افر  ، ال يتيإيدددو  الصدددي بلن       ر  الولقدددلن        ددددج  ي دددإو
ج ارل   ددجلن ج دلتد   جصدللر  رل ان لاوإدو ليإتيدلن يددردس  ييتدا هدأه 

 لن.الي 

 بمصر الشامل الدمج صيغ على المؤثر  الثقافية والع امل الق ى  -٣

ي ددس ر صدديغ الدددج  الاددلجم لددأ   العدددران الالصددو لإصددر لددللع    الي اجددم المعلفيددو  
 الإصر    لت وتط ال ح  ال للي:  الإا تيو لتإج إس

 العامل السياسي -ر

ليد   ر  الالجس  اليار ي جو ي لير  جس اه عرار األ ضدل  ال يلهديو الالر يدو    
 ددر  86  حد   ال  ير اللجدل ي فدي اليهقدو  ديو الد لدو   الإج إدس الدا تيو لإصر 

يت يددق هيلهددلن الدددج  الاددلجم ال يتيإيددو لجإيددس ف ددلن     العدددران الالصددو  ال ددي 
 لءن اله جللو ل داءان الييال  الحرددو   اليدالدو ا،  إلويدو  فصددر قدرار الددج  

   دددا  دددلء ٢٠١١الادددلجم لدددأ   الولقدددو ال  ددديتو فدددي جددددار  ال يتددديا اليدددل    يللدددو 
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  ال دي ركددن  ٢٠١٣ي تيد   ٣٠م وعد   د ر  ال ت يق الييتي ل يلهلن الدج  الالج
وتي حع ت     الولقو الجتو ي افعلي جس اييلقيو حع ت األمدالج جدو     الولقدو 

  لددت  دددججيا لججددلي  ٢٠٣٠  يحعيعددلي ألهددداد اهدد راييجيو ال  إيددو الإ دد داجو جصددر 
 ٢٥٢  ييديهيده لعدرار  ٢٠١٥ل د و   ٤٢ملجهي لللإج إس الإصر    فصددر قدرار 

لادددسي يح ددددم جددددار  ال يتددديا اليدددل  ال ولجيدددو  جددددار  الإج إدددس ايدددر  ٢٠١٧ و ل ددد 
 ال ولجيو جلي جدار  لتدج  الالجم يع م  إيس حل،ن     العدران الالصو. 

 العامل االقتصادي  -و

ي دددلير   ت يجدددو لتإرحتدددو ا،ت علليدددو الصدددي و ال دددي جدددرن  يدددل جصدددر  ٢٥ليدددد  ددد ر     
 لعددددد اهددد إر هددددأا ال ضددددس  87ق صدددلل  لتدددد هل حدددد  وددددد  اهددد عرار فددددي ال ضددددس ا،

 بيددد ال ددداللن األ لددط ل رتددلج  الصددها  ٢٠١٣ا،ق صددلل  ليددد  هدد  ان ليددد  دد ر  
ا،ق صلل  في ويد ال ي ي.  ت يجو لألت ي  يت ال يلهلن ال يتيإيو لدلل هل تحد  
الدددددج  الاددددلجم لددددأ   العدددددران الالصددددو لإدددددار  ال يتدددديا اليددددل  ال ولجيددددو  جدددددار  

فسوت دت الي تي ديئ فدي إج إس ال ير تولجيدو لإحلفودلن الصدييد  العدر   ال جد  . ال
ودو  ددء يإ ددم الإادر   ال يتيإدي لإصدر جصر  بلل يل ي جس   ار  ال ربيو  ال يتديا 

جددو ر ددم يعدددلا تإددل   تل حددو  ٢٠١٣لتدددج  الاددلجم   الددأ   دريدده الي تي دديئ فددي 
الالصو لإحلفولن الجإي ردو  ُيييد   لإدار  الدج  الالجم ال ولجيو لأ   العدران 

فييددل  ي ددو جدرهدديو صدددلعو لفددم األطيددل  يدد ا فييددل اح ددرا  ال  دد    ق دد   اآل ددر جلددط 
اإددل ارييددس ودددل جدددار  الإج إددس  88 لتدد  الإر تددو  ا،تي ددلا فددي الإ ددله  الدراهدديو.
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 لتدج  الالجم ال ي يارد وتييل   ار  ال ربيو  ال يتديا جدس جله دو جصدر الايدر جلدي
 ٢٠١٥.89جدرهو جج إس في ول   ٥٠١٨

 العامل اال تماعي  -ج

 ١٩جددو ي ددلير  لعددد ضددإ ت الإددلل   ٢٥ليددد  دد ر   ٢٠١٤لعددد يددا صدديلاو لهدد  ر    
جو الده  ر حق ام ج اطو في ال يتيا اللزاجي ح ط الإرحتو الملت دو  ججل الإلليلي 

  فسكديل وتط ال زا  الد لو لدإلي حع ت األطيل  جو     الولقو ييتيإيدلي ٨١  ٨٠
تيدده اتتتعددت ال يلهددلن ال يتيإيددو جددو ليددد المدد ر   و 90 صددحيلي  ا  إلويددلي  اق صددللللي 

تحددد  يت يدددق اهددد راييجيلن الددددج  الادددلجم لإددددار  ال يتددديا اليدددل  ال ولجيدددو  جددددار  
الإج إدددس ايدددر ال ولجيدددو لجإيدددس ف دددلن     العددددران الالصدددو  يددددد ال صددد   جلدددي 

 الإج إس الإصر  الداج  الالجم لجإيس ر  لءه وتي ا  هفيا   ي  ويا. 

 بلهدد عراء جددل هدد ق لإ ددو العدد    جي صدديغ الدددج  الاددلجم لددأ   العدددران الالصددو   
لإصدددر لدددا ي ددد تيس ري يحعدددق ادددم ج ددددللئ  رهدددداد هيلهدددلن الددددج  الادددلجم ال ددددي 
يسه ت جو ر تيل يتت الصيغ جدو يفدلفل اليدرج ال يتيإيدو لتجإيدس  يع دم ا، د هد 

لع   اليرللدو  ب دلء الاتد  ال رب ددو  ال     ال ار   ييردد ال يتيا  ال رايز وتي تعل  ا
اليرللدددو   ال ضدددس ال ربددد   فدددي ال ي دددو األقدددم يعييدددداي   يت يدددق اهددد راييجيلن ال ددددردس 
الإ إليز  يفد دو جج إيدلن ييتدا جي يدو لا دم هدأه الصديغ جدو ر دم يإ ديو التدهم 
جددو     العدددران الالصددو ا  إلويددلي   صددحيلي   اكلللإيددلي   اق صددللللي   وتيدده لإ ددو 
ا،هددد يلل  جدددو   دددران ليدددس الدددد   ل تددد در صددديغ الددددج  الادددلجم ال ولجيدددو  ال يدددر 

 تولجيو لإصر   فيإل يتي اه يراا لا ر   إي ردو الي د الدلإعراطيو.
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 ثالثًا: صيغ الدمج الشامل لذوي القدرات الخاصة بالهند

ر الإيدلدو وتدط ضدإلي حدق ال يتديا الإجدلتي ٢١تص الدهد  ر الي دد  فدي الإدلل     
ر  ٥١ودددل    ادددألت ط عدددلي لتإدددلل   ١٤جلدددط  ٦ اللزاجدددي لجإيدددس األطيدددل  جدددو وإدددر 

الإ زليو لتتيم الإيلت جإل وز  جدو هيلهدلن -الإيدلو رضيئ حق ال ربيو الإدرهيو
الع جيدددو  فلتتتعدددت  تددو وإدددم ال يلهدددو 91.الدددج  الادددلجم لدددلل هل ج ددأ ال  ددديي يلن 

جي الد لدو الي دلدو جت زجدو لددإلي   ج يل وتط  ٨   تصت اليعر  ت١٩٩٢لت يتيا في 
الإجددلتي  اللزاجددي    الجدد ل  الإرضدديو لجإيددس األطيددل  ح ددط هددو  يدد فير ال يتدديا

 ال زاجلي ج يل لإ للئ حراو ال يتيا لتجإيس  رصدرن الي دد قدلت ي حعد ت  92  ول .١٤
األمالج جو     الولقو الأ  ركد وتي الدج  الالجم لتتدهم جدو     الولقدو 

 وتيه يا جطهت الحإتو الع جيو لت يتيا لتجإيس   93لللإدار  ال ولجيو  اير ال ولجيو.
و  ال دي ييدل ي فدي ي ييدأ  راججيدل جدس الي دد جو ق م الح  جدو الي دلدو فدي  دالدو األلييد 

ال  ت الد لي   امير جو الإ وإلن اير الح  جيو لللي د   هدفت جلط ييإيا ال يتديا 
جددددو  ددددده  اليلحددددو  العيدددددد  ال  ددددجيم  ا،ح يدددددل   ٢٠١٠ا،  دددددا ي لتجإيددددس ح دددددي 

        94لللتهم  ضإلي ود  ي ربيا جر  ر ر .

  فتعد ريلا اهد ادا  اليديدد ٢٠١٦جو     الولقو رجل قلت ي حع ت األمالج     
  وتددي جتاددلء ٣جددو الإدد ارل الإلللددو  ال اددردو  ايددم اهدد داج يل  فتعددد تصددت الإددلل  ت

الددج  الادلجم اهد راييجيلن ودل الد جو جله لن يددرد  الإيتإديو لللادجدو وتدي 
ت وتددي  يدددرد  الإيتإدديو الجدددل ل تيددلن ال ربيددو وتددي هددأه ا،هدد راييجيلن  اإددل تصدد 

ري ي ا جتالء ودل الد جو جراكدز الإصدللر  الإد ارل لددوا اليإتيدو ال يتيإيدو لصديغ 
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جلدي  لتد  جددار  ال ربيدو الالصدو ال ددي  95الددج  الادلجم ال ولجيدو  ايدر ال ولجيدو 
 ي يددل صديغ الددج  الادلجم  96. ٢٠٠٦يدا يح دتيدل جلدط جراكدز جصدللر  لودا  فدي 

 لللي د  ي دإو جل يتي:

 لدمج الشامل التامة مدارس ا  -١

هي جدار  تولجيدو تإ   يدو يدا يجييزهدل لاد م يدل  لجإيدس الإصدللر   الإد ارل     
  األ يدددز  ال ف  ل  يدددو   األل ان الإ دددلتد  الداوإدددو ل ربيدددو   ييتددديا ادددم ف دددلن     
العددددددددران الالصدددددددو جدددددددو     الولقدددددددلن    لصدددددددو الإ يددددددددل    الادددددددديد        

جس التهم اليللييو جس ي فير الصي بلن       الإالطر   األضرار  لت لي لج    
  97 هل م ال عم لأ   الولقلن.

  مدارس الدمج الشامل التامة نشأ  -أ

ُرتاددسن جدددار  الدددج  الاددلجم ال لجددو فددي الي ددد جددس  دالددو حإتددو ال يتدديا لتجإيددس      
حيه  درن  ،لو هلردلتل الي دلو فدي يسهديس هدأه الإددار  ال إ   يدو لتددج  الادلجم 

س ج لطق للل ،لو هي   ر ل ي   للت ا  ،  ر ه ت   چ ر  اي   ا في ال ل  في ررب
ه س ج لطق ر ر  لإ دلود  الجإييدلن ايدر الح  جيدو الإ اصصدو لإجدل  الولقدو 

   98 إولل  ال سهيم. 

 قب ل ال  و بمدارس الدمج الشامل التامة -و

ف دددلن     يع دددم جددددار  الددددج  الادددلجم ال لجدددو ادددم األطيدددل  اليدددللييو   ادددم      
العدران الالصو ليد ج راء ال عييا   ال اايص الت ي ال هدل يي  ال عييإدلن ال ي ديو 
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 ال رب دددو  ب ددلء الاتدد  اليرللددو ليددا   اهددتو فردددق لوددا الدد يتا لا ددم الإدرهددو  اإددل 
يع م الإدرهو حدل،ن الولقدلن الإ يددل    الادديد  الإ دجتو   دراج  ال ربيدو الإ زليدو 

ل لللإ ددددل   وتددددط ريددددد  األ صددددل ييو   جيتإددددي الإدددد ارل لهت عددددل    ال ددددي يددددا يسهيتيدددد 
لإدار  الدج  الالجم ال لجو  اإل يع م الإدرهو األت الحل،ن مدديد  الولقدو ال دي 

    99لا ي ا يسهيتيل ليد ل عدلا  دجلن ال د م الإ  ر   اليه . 

  دريأل المعلمير بمدارس الدمج الشامل التامة -ج

 Rehabilitation Council of India (RCI)لع   ججتس ال سهيم الي د      
جيتإدددي ال ربيدددو اليلللدددو  جيتإدددي ال ربيدددو الالصدددو لإددددار  الددددج  الادددلجم   ددددرد   

ال لجو وتط اه راييجيلن ال دردس الإ إليز ل دردس الإ ي  اليل  لتجإيس  كإل ي  ا دد 
هت تو جو الاددجلن الت يدو   ال رب ددو  يأه الإدار  فردق ج يدل ال اصصلن لعد  

لي دددلن     العدددددران الالصددددو لللإدرهددددو  رهإيدددل ال عييإددددلن الت يددددو  ال رب دددددو  ب ددددلء 
الاتدددد  اليرللددددو لتتددددهم   ت ددددلن ال الطدددد   الفدددده    ت ددددلن اليدددده  الت ييددددي 
 ال هدل يي   ت دلن اليدده  ال ي دي  د فد ي هددأا اليرددق جدو جيتإددي الإد ارل  الدددوا  

ال الطدد   الت ددو   ر صددل ي اليدده  الت ييددي  اليدده  ال هددل يي  ط يدد    ر صدل ي
األطيل  لتإخ  األوصلم  الت ي  ال ي ي  الإرافع ي الإلهت ي  الإه ج ي لتحل،ن 

  100الإ يدل  الولقو  الادديد  ر  دلء ي ا ددها لللإدرهدو   ر  دلء ات عدلليا جلدي الإ دل  .
حجدددران جإلرهدددو الي ددددلن   الي ددد ي   ي ددددإو جرافدددق الإدرهدددو لجلتددد  اليصددد    

 حجددددران لوددددا الدددد يتا الإجيددددز  لددددللإ ارل   األل ان   ال هددددل م ال ف  ل  يددددو ح دددد  
    101حل،ن     العدران الالصو ال ي هي ا يدرد يل   يسهيتيل  يأه الحجران.
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 يع ددم لللي ددد  ال لجددو الاددلجم الدددج  جدددار  جي العدد   لإ ددو هدد ق جددل وتددط  يسهي ددلي    

  الإ يددددل   الادددديد  الولقدددلن  حدددل،ن  ج ددددإ و الالصدددو العددددران       حدددل،ن   إيدددس

 ال عييإدلن   وإدم التهم  وتط الت ي الفائ    قيس ال اصصلن  ج يدل  اليردق  دع  

 ال رب ددو الات    لء ي ا ال عييإلن  هأه ل  ل   ي يلي   ا اله جو  ال ي يو  ال رب دو الت يو

 تحدد  التددهم  يعددد  جددد   ج لليددو  اليدده  ال سهيددم  دددجلن  يعدددلا  ددد ا لتتددهم  اليرللددو

  ال ربيدددو اليلللدددو ال ربيدددو جيتإدددي يددددرد   يددد ا كإدددل .اليرللدددو الاتددد  هدددأه رهدددداد يحعيدددق

 يحددت اهدد راييجيلن ال دددردس الإ إددليز  وتددط الإدددار   يددأه الإدد ارل   جيتإددي الالصددو

  .الي د  ال سهيم ججتس جمراد

 المجتمعية مدارس منتس ري   -٢

 هي جدار  اير تولجيو ي  س طردعو  فت يو ج  ي  ر  ال يتيإيو.    

  مدارس منتس ري المجتمعية نشأ  -أ

يدددا ال ددددء فدددي يسهددديس جددددار  ج   ددد ر  الإج إييدددو جدددس  دالدددو األلييدددو الجديدددد        
لللإ ددلطق الإحر جددو  ال ل يددو للل ،لددلن الي دلددو لدددج      العدددران الالصددو  ،هدديإل 
    الإاددلطر  الضددرار جددو اليعددراء لإ و جددو الدددج  الاددلجم لللي ددد   داددرد وتددي 

 Indian Montessoriيسهي دددديل   جلارييدددددل  إييدددددو ج   دددددي ر  الي دلدددددو
Foundation (IMF)   يحدت جمدراد ج  د  جربيد ي  ده حدد لEducateurs 

Sans Frontie ̀res (ESF)  ال ددللس لرالتددو ج   دد ر  الد ليددو(AMI)    الددأ 

جددددو ر ددددم يربيددددو  ييتدددديا     الإاددددلطر   األضددددرار ي يددددل ي جددددس الح  جددددو الي دلددددو 
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جددددر  ر ددددر  طدددد ا  هدددد  ان  لددددللإج إس الي ددددد    لدددددإو وددددد  ي ددددربيا جددددو ال يتدددديا
  102.الدراهو

  قب ل ال  و بمدارس منتس ري المجتمعية -و

يع م جدار  ج    ر  الإج إييو لللي د األطيل  اليللييو      العدران الالصدو    
الدددتيل  ا،  دا يددو   الإرحتددو ٦-٣  ي ددلن الإ   دد ر  الإيددد  لإرحتددو ردددلا األطيددل  ت

   يع دددم رلددددلي التدددهم اليدددللييو      العددددران الالصدددو الإدددراهعيو ١٢-٦ت  اليتيدددل
م الإيد  ج  علي ليا لتدراهو  اليإدم لسحدد الإيدو   لإج إيلن القلجو  اليإ١٨-١٢ت

دعددد  ج  دد  جربيدد ي    الزراويددو ر  الصدد لويو ال ددي يدددر ل ددم جددلل  لإج إددس القلجددو 
 دده حددد ل الدددوا الإددلل  ل جييددز  ي ددلن جدددار  ج   دد ر  الإج إييددو لتدددج  الاددلجم 

  103 ر .للألل ان الي ي ل  يو اله جو لإإلرهو رتاتو ال يتا لا م  ي لن ج   

   دريأل المعلمات )الميسرات( بمدارس منتس ري المجتمعية -ج

 دددد ا ال دددددردس  دددددا م جددددار  ج   دددد ر  الإج إييددددو   اهدددتو جيتإددددي ج   دددد ر     
 جيتإدددي ج   دددد ر  لتددددج  الاددددلجم الدددأيو يددددا يددددرد يا لسحددددد جراكدددز يدددددرد  جيتإددددي 

رل ان الإ   دد ر  الي ددي ل  يو جددو ق ددم ج   دد ر  األربددس الإي إددد  لللي ددد.  ي دد اد  
ل ددراء األتاددتو ال يتيإيددو جددس  جيتإددي ج   دد ر  لتدددج  الاددلجمجيتإددي ج   دد ر    

التددددهم اليددددللييو       العدددددران الالصددددو اددددهي ح دددد  قدرايدددده  ج دددد    يحصدددديته 
ا،كلللإي   ا ي در جيتإو ج    ر  الإهحوو اليتإيو الدقيعدو لتتدهم ر  دلء ج درا يا 

اتو لإيرلها ر  في ججإ ولن ج يددل  األوإدلر للهد ادا  األل ان الي دي ل  يو لألت
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ل عيدديا تعددل  العدد    الددديئ لددد  اددم جدد يتا ل صددإا جددل هيدرهدده ،حعددلي جددو رتاددتو 
لإددي  ٢٠١٨ لعد  تغ ودل جدار  ج    ر  الإج إييو في ول   104لات ه اليرللو.

الدد ر  الإ د وا وتدط وإتيدلن  حيدر  للل     ر ج د  ي س جددار   دعد   لللمدراد
 105ال يتا  يل جإمتيو وو ال تتو ال  ييألو الإحتيو   ،لو اتدرا  راللال.

 ال ولجيدو ايدر الإج إييو ج    ر   جدار  جي الع   لإ و ه ق  جل وتط  يسهي لي      

      حددل،ن  هدديإل  ، الالصددو العدددران       حددل،ن   إيددس يع ددم لللي ددد  الاددلجم لتدددج 

  ي ددلن  لا ددم   لددت وددل ١٨ ح ددط هدد  ان ٣ هددو جددو  الإحددر جيو  األضددرار الإاددلطر

 جج إيدلن   لا دم ا،  دا يدو  الإرحتدو األطيدل  رددلا  لإرحتدو الادلجم لتدج  ج    ر  

 ال ددردس  دد ا . الا لم  لتإراهعيو  اليإم لإلقلجو الإج إييو ج    ر   لإدار  القلجو

  دعددد    رل ان ج   ددد ر  الي دددي ل  يو للهددد ادا  الإج إييدددو ج   ددد ر   جددددار  لا دددم

 الإج إييدددو الإ   ددد ر     ي دددلن  لتتدددهم  الدقيعدددو اليتإيدددو لللإهحودددو ج   ددد ر   جيتإدددي

  ج لليدو لتتدهم  اليرللدو ال رب ددو لدللات   إلرا يدل لددييا  الدديئ العد   تعدل  ل حديدد 

 لإدددار  ج   دد ر   جيتإددي يدددرد    ددد ا .الاتدد  هددأه رهددداد يحعيددق فددي يعدددجيا جددد 

جراكددز ج   دد ر  ل دددرد  الإيتإدديو األربددس  جمددراد يحددت  لللي ددد  الإج إييددو ج   دد ر  
  الإي إد  لللي د.

 الق ى والع امل الثقافية المؤثر  على صيغ الدمج الشامل بالهند  -٣

لللع   لأ   العدران الالصو للل يتيا ق م الجلجيي لللي د ي س ر صيغ الدج  الالجم 
  لت وتط ال ح  ال للي:  الي اجم المعلفيو الإا تيو لتإج إس الي د     
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 العامل السياسي -أ

لعددد ات يجدددت الي ددد ليدددد ا،هددد عه  هيلهددلن ودددد  ا،تحيدددل  حيدده حلفودددت الي دددد    
وتط اه عهليل الع جي جس ود  ا،ت إلء لألحهد الي  ردو جدس ال سكيدد وتدط ج دللئ 

فددي ال  دديي يلن   جددس اتييددلر ا،يحددلل    106حعدد ت الت ددلي فددي وهق يددل الالر يددو. 
حيدددلء ل ر حرادددو ودددد  ا،تحيدددل  لإ ا يدددو ال ددد في ي  ات يدددلء الحدددرم ال دددلرل   رُويدددد ج

ال حدددللن الجديددد  ال ددي ي ا دده الددد   األودددلء جددو فعددر  رجيددو  بتللددو  يإييددز وتددط 
ال يلهدددلن الجديدددد  لحرادددو ودددد  ا،تحيدددل  ج لمدددر   لوإدددت لعدددد    107رهدددل  الولقدددو.

 ١٩٩٢ج ددللران الدددج  الاددلجم ال يتيإيددو لللي ددد  فسطتعددت الي ددد  رتددلج   تددو وإددم 
 108تددددو ال ددددي ر صددددت لإ دددددر الدددددج  الاددددلجم لتجإيددددس لللإدددددار  ال ولجيددددو. هددددي الا

 رتا ت الح  جو الإرازدو ق دا ال يتديا لدأ   ا،ح يل دلن الالصدو لدللإجتس العد جي 
 الدددأ  قدددل    ضدددس جيدددليير الإ دددله  الداججدددو  ١٩٩٣لت حددده ال ربددد    ال ددددرد  فدددي 

 هدي الإ دله  ال دي يدا الالجتو  يصإيإيل وتي الإ د    الإرادز   ج د    ال ،لدلن 
لصدديغ الدددج  الاددلجم ال ولجيددو  ايددر ال ولجيددو   ٢٠٠٥يحددديميل  يت يعيددل ج ددأ وددل  

ضددس الع ددا اهدد راييجيلن    ي  ددس هددأه الإ ددله  ج ددللئ ال صددإيا اليددللإي لتدد يتا  اإددل 
 109ال دردس الإ إليز لإدار    فص   الدج  الالجم ال ولجيو  اير ال ولجيو.

 العامل االقتصادي  -و

 دالددو ال  دديي يلن  دددرن ر جددو الي ددد ا،ق صددلللو فددي الويدد ر وتددي ال ددلحو جددس      
حيه اريييت جيد،ن اليعدر فدي الد هل  اتيدلرن الإد ارل الإلليدو الح  جيدو    اليللإيو

 ه  اليل  الأ  ُويو فيه   110 ١٩٩١٪ في ول ١٧ارييس جيد  ال داا  ليصم جلي 
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لتإلليددو فددي ح  جددو تلرمدديإل را    الددأ  اهدد تل  وعدد  ي ليدده جلتإ هددلي هددي غ   دددراي 
لدد  ار  الإلليددو الي دلددو ري لدددس  تددو جصددها اق صددلللو  اهدديو قل إددو وتددي ج ددللئ 
التي راليددو الحديمددو   هيلهددلن الاصاصددو لعتددل  اليددل    دددلل  ا،هدد مإلران األ   يددو 

الي دد جدو ل لدو  اق صدلللو فدي الد هل اهد تلوت ري يحد    حدد ت  د ر  111لدلل هل.
امددددد راكيو يعددددد   وتدددددي الإرازددددددو الإيرطدددددو جلدددددي ل لدددددو لي راليدددددو يعددددد   وتدددددي ا،تي دددددلا 

 لعد اتي دس الصدها ا،ق صدلل  لللي دد وتدي جيدد  التيدلت اليدل   112ا،ق صلل .
 113٪ جددو ج إددللي ال ددلي  الإحتددي ٦وتددي ج و جددو الدددج  الاددلجم ليرييددس جلددي ت دد و 

ل  يدددل الإيت جدددلن  ال رججيدددلن لللي دددد فدددي تجدددلا كإدددل هدددلها ال تددد ر فدددي ججدددل  يف   
وإتيدددددلن الدددددددج  الاددددددلجم لددددددأ   الولقدددددلن الحرايددددددو  الإ يدددددددل  للهدددددد ادا   هددددددل م 

 114ال ف  ل  يل الإ لود .

 العامل اال تماعي -ج

ال  لتيو الإريييو لللي د جلط امير جدو   الفملفو تد ھلعد رل  ا،تيجلر ال  لتي لل    
 األجيددددو  هدددد ء ال  ألددددو  اميددددر جددددو   ھ الدددد  اليعددددر جاددددلكم اھاآل ددددلر ال ددددت يو جددددو

 القصددلء لي دددلن     العدددران الالصدددو  اليدددز  اھالإادد هن ا،  إلويدددو وتددط رٔا 
 تدلددوھت يجددو لدد عص الحددلل فددي اليددرج ال يتيإيددو الإ لحددو ليددا. جإددل لفددس الح  جددو ا 

لتج ء ل يلهلن الدج  الالجم للجلل فرج ييتيإيدو ج فلف دو لتجإيدس جدس يد فير جلط ا
الإدد ارل الإ ددلتد  لتي ددلن الإحر جددو  ف ددلن     الولقددو لا ددم صدديغ الدددج  الاددلجم 

   115ال ولجيو.
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 بلهد عراء جدل هد ق  لإ دو العد   ري صديغ الددج  الادلجم لللي دد اهد تلوت ري يت ددي 
لي دلن     العددران الالصدو الإ يددل   الإ  ادر  لجإيدس  ا،ح يل لن ال رب ددو اليرللدو

ال ،لددددلن الي دلددددو  حيدددده يددددا اهدددد ادا  الإدددد ارل  األل ان الي ددددي ل  يو  ال ف  ل  يددددو 
 الإصددددللر الداوإددددو  الإ ددددلتد  ليإتيددددلن الدددد يتا جددددس يت يددددق اهدددد راييجيلن ال دددددردس 

ه الصديغ ليت ديو الإ إليز لا م صيغ الدج  الالجم لللي د  جإدل رل  جلدي يحعيدق هدأ 
 ج ددللئ هيلهددلن الدددج  الاددلجم جددو ودالددو ا  إلويددو  ج ددل ا    يفددلفل فددي اليددرج 
ال يتيإيدددو لتجإيدددس  اإدددل حععدددت هدددأه الصددديغ األهدددداد ال دددي رتاددد ت جدددو ر تيدددل  جدددو 
رهإيل وتي الطهت يحعيدق ا،تددجل  ا،  إدلوي   ال إ ديو لدأ   العددران الالصدو 

 اكلللإيلي  صحيلي  اق صللللي.

 رابعًا: دراسة مقارنة لصيغ الدمج الشامل لذوي القدرات الخاصة بمصر والهند 

فيإددل يتددي يحتيددم جعددلري لصدديغ الدددج  الاددلجم لددأ   العدددران الالصددو فددي جصددر    
  الي د    يلي أل  ه ال الله  ا،  هد  ي يإل.

   أو ه التشابه :ير صيغ الدمج الشامل بمصر والهند -١

لدج  الالجم ال ولجيدو لإصدر  الي دد فدي يددردس الإد ي  اليدل  ي الله صيغ ا -ر    
لإددددددار  الدددددددج  الادددددلجم جددددددس يددددد فير الإدددددد ارل الداوإدددددو  الادددددددجلن الإ دددددلتد   فعددددددلي 
لهح يل ددلن اليرللددو لي ددلن     العدددران الالصددو  اإددل ي اددلله صدديغ الدددج  الاددلجم 

ل  يدددو الحديمدددو فدددي ال ولجيدددو ل ت دددل الدددد ل يو فدددي اهددد ادا  ال ع يدددلن  األ يدددز  ال ف   
وإتيلن لج      العدران الالصو لإددار  الددج  الادلجم   دإ دو يي دير  لدت فدي 
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النففففاذ إلفففى اال صفففاالت و  ن ل  يفففا     التصفففميم العفففالمي للفففتعلمضددد ء جييددد جي  
  .المعل مات

   جتإدددل لاددير جلددي جطددلر يدد  ييي لإإلرهدددلن التصففميم العففالمي للففتعلمفإييدد        
ط رهس وتإيو جو ر م يصإيا ج له  ييتيإيو ي إو ليرج لتد يتا ال دردس قل ا وت
ل ح ديو ال ددردس ي  يييدلي فلل صإيا اليدللإي لتد يتا لي  در جطدلراي  116ج فلف و لتجإيس 

 ال يتا لجإيس التهم   لءي وتط ل، دم وتإيدو لحميدو حد   ايييدو ييتدا الإدخ ال ادر  
جلدي  لتد يتا اليدللإي ال صدإيا لدھ لصدو فدي ضد ء ال عدد  ال ف  لد  ي الحدديه     

 الإ دد ادجو  األل ان  اھ تددق الإر تددو فددي ال صددإيا ال يتيإددي لتإ ددله   طددرت يدددردس
 ه   صد   لددإلي   لدت الإ يتإديو  لدد  اليرللدو اليدر ت  رهدل  وتدي اھفي يددردس

الإ ددله  لجإيددس التددهم  حددد   وإتيددو الدد يتا  جددو  دده  يدد فير ا  يددلران  رتإددل  
   ددألت ي دديي  117  ر  و ا ددق يإ ددس ال  اصددم جددس الإدد   اليددل .ييتيإيددو ج يدددل  يددز 

جدار  الدج  الالجم جلي يت يق ج للئ ال صإيا اليللإي لت يتا وتي ج له  ال يتيا 
 اليل  لفي ي  تيس لج  ام ف لن     العدران الالصو.

  فيادددير جلدددي ج الدددو النففففاذ إلفففي اال صفففاالت و  ن ل  يفففا المعل مفففاترجدددل جييددد       
الحدد ا ز  الي ا ددق لإددل ل يددم يإ دديو األمددالج جددو     الولقددو جددو ال  اصددم جددس 
يف  ل  يددل الإيت جددلن  ا،يصددل،ن لإددل فددي  لددت مدد  و الت رتددت  األ يددز   الادددجلن 

جإدددل لعتدددم جدددو اليزلدددو  القصدددلء ليدددأه الي دددلن  د ددديو ليدددا الإادددلراو 118اللف ر تيدددو  
جدددار  الدددج  الاددلجم جلددي تيددل  هددأه اللجل يددو فددي  إيددس الإجددل،ن   وتيدده ي دديي 
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الي ددددلن جلددددي ا،يصددددل،ن  يف  ل  يددددل الإيت جددددلن لدددددوا وإتيددددلن ييتإيددددا  يعدددددجيا 
 ا،كلللإي   ي لن ال يتا.

ي اددلله صدديغ الدددج  الاددلجم ايددر ال ولجيددو لإصددر  الي ددد فددي جمددرا  اددم   -م    
ج يإدددددل لإ وإدددددلن الإج إدددددس الإددددددتي   ادددددل،ن الاددددددجلن ا،  إلويدددددو   الصدددددحيو 
 الجإييلن اير الح  جيو في لوا وإتيلن اه  يلر الإج إس جدو ر دم يعددلا ال يتديا 

 يددد فير رجدددلكو   ادددرد الإج إيدددي لتتدددهم الإحدددر جيو   الإ  دددربيو جدددو ال يتددديا 
ياصص لقلجو جدار  الإج إس   ج لود    اريي ال ربيو   ال يتيا في ات ل ال تديو 
ل ادددر  علفدددو ال يتددديا الإج إيدددي.   لإ دددو يي دددير  لدددت ال ادددلله فدددي ضددد ء جييددد     

   الددأ  لاددير جلددي يدددلفر  يدد ل الإج إددس الإحتددي  األطددراد المشففاركة المجتمعيففة 
دللن  إلجددلل حتدد     اياددل  قددراران لاددسي يح دديو الوددر د الإي يددو  لإ ا يددو ال حدد 

  ي ا الإالراو الإج إييو 119ا،ق صلللو  ا،  إلويو  المعلفيو لتإج إيلن الإحتيو  
وددو طردددق ايصددل  الإله ددو ال يتيإيددو لددللإج إس الاددلر ي  ال ي ددو  فددي ججددل  ال يتدديا

ن األهتيدددددو ايدددددر الإحيتدددددو   ال دددددي ي إمدددددم فدددددي األهدددددر   ر ليدددددلء األجددددد ر  الجإييدددددل
الح  جيو   روددلء   قدلل  الإج إدس الإحتدي  الإددار  الإحيتدو   ر دل  األوإدل . 
 لعد هديت جصدر  الي دد فدي ال  ديي يلن ل ت يدق تإد    ال يتديا الإج إيدي لللادراكو 
جددددس الإج إددددس الإحتددددي جددددو ر ددددم يدددد فير الدددددوا الإددددلل  لإدددددار  الإج إددددس لصدددد ره 

تيا   رفس   ل  الإ    ال يتيإي جو هدأه الإددار   الإا تيو   ي فير الا راء في ال ي
 يفدددد دو ر الدددد   وهقددددلن ياددددلرايو ق دددددو  دددديو الإدرهددددو  األهددددر   الإج إددددس الإحتددددي 
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ليص و  ردج  هأه الإدار  ق   ج  جدو  فلوتدو فدي جج إدس ج درال  جإدل لإد ييا جدو 
 ال  رم جو ال يتيا جر  ر ر .

 صر والهندأو ه االخت ف :ير صيغ الدمج الشامل بم -٢

يا تئ صيغ الدج  الالجم ال ولجيو لللي د وو جميت يل لإصر في رتيل يع م  -ر    
 إيددس ف ددلن     العدددران الالصددو ج دددإ و حددل،ن الولقددلن الإ يدددل   ي إددل يوددم 
هدأه الحدل،ن ج يزلدو ليصد   لا دم جددار  ال ربيدو الالصدو لإصدر   دإ دو يي دير 

الففدمج  . فإييدد    لتففدخل المبكففرا    الففدمج الشففامل التففام لددت فددي ضدد ء جييدد جي “
  جتإددل لاددير جلددي لجدد   إيددس حددل،ن الولقددلن للليصدد   ال ولجيددو اددم الشففامل التففام

ال قت ل س ال ور وو ط ييو  مد  الولقدو جدس يعددلا جدد  ودردس جدو الاددجلن 
حيددده 120الإ دددلتد   الإددد ارل  ال ع يدددلن ال ف  ل  يدددو لددددوا وإتيدددلن ال ددددردس  الددد يتا.

هيلهلن ييتيإيدو ييإدم وتدي يعتيدم  ي ي  س ج لر الدج  الادلجم ال ل يت ق الد   ال 
 ه  جل هيت الي د جلي يحعيعه جو  ه  ال  هس فدي  ودل جدار  ال ربيو الالصدو  

 يح ددددم جددددار  ال ربيدددو الالصدددو جلدددي جراكدددز روددددال جددددار  الددددج  الادددلجم ال لجدددو 
جح يوددو لإ ددلر  ال ربيددو    ي إددل هتددت جصددر جصددللر  لوددا لت سهيددم لتدددج  الاددلجم

 اليلللو  ال ربيو الالصو.

  فيدد  جييدد   لاددير جلددي الادددجلن  الدددوا الإعددد  لألطيددل   التففدخل المبكففررجددل      
ال ددس ر فددي ال إدد  ر  الولقددو جددو لحوددو الدد ،ل   ح ددط  ت  هددرها  الددأيو ليددلت ي جددو

 الحرايو اران ھ لعد ر   ت هأه ال راج  فيللي يل في ييزدز  لوا الا 121ه  ان.٦وإر
 اھٔاي اإددل الددأان  ج ددلود  اران ھ   ا،  إددلوي ال فيددئ اران ھ    الت  دددو  الإيرفيددو
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جو ال حلت األطيل  ج  راي لإدار  ال ربيو الالصدو   الن جدو فدرج ال حدلقيا  قتتت 
   الن   ھلإدددار  الدددج  الاددلجم   قتتددت جددو ا،و إددلل الفلجددم لألطيددل  وتددي  هددر

 بدألت فدمي جددار  الددج  الادلجم ال لجدو لللي دد ي ديي جلدط يعددلا  122اهد عهليا. جدو
يج  دددلي لقصدددل يا ودددو الإج إدددس   ددددجلن ال دددد م الإ  دددر لدددأ   الولقدددلن الإ يددددل 

  وزليا ليص   ال ربيو الالصو لإيرلها.

ي إيز صيغ الدج  الالجم ال ولجيدو لللي دد ودو جميت يدل لإصدر    د ل فرددق  -م    
ج يدل ال اصصلن ج  ي جو جيتا ال ربيو اليلللو الإدرم وتي اهد راييجيلن الددج  
الاددددلجم  جيتدددددا الإددددد ارل  ر صدددددل ي ي ال الطددددد   الت دددددو  الفددددده   اليددددده  الت ييدددددي 

ولقلن الإ يدل   اتيا ي يل ت ي جس جيتدا  ال هل يي  الإرافع ي ال رب د ي لحل،ن ال
اليصم اهي ح   ياصصه جو ر م تجلا جإلرهلن الدج  الالجم.  دإ و يي ير 

    الددأ  لاددير جلددي ججإ وددو جددو مجتمعففات الففتعلم المهنيففة لددت فددي ضدد ء جييدد    

الإي يدديو لا ددم الإدرهددو ليددا تيددس الرؤدددو  العدديا  ليإتدد ي اإجإ وددو  احددد   د ددي ي 
ال يتا جو  ه  ال اتي  ل  لل  الا ران  اك  لم رفدم الإإلرهدلن  ل حعيق هدد

 ييإم جج إيلن ال يتا الإي يدو الإ  تدو  123 جيللجو الصي بلن ال ي ي ا ه وإتيا.
جدددو الإيتإددديو  الإي يددديو لصددديغ الددددج  الادددلجم ال ولجيدددو لللي دددد وتدددط جلجدددلل حتددد   

      وإتيو لإي قلن ييتا التهم جو     العدران الالصو. 

ي إيدددز جددددار  الددددج  الادددلجم ال لجدددو لللي دددد   عددددلا  ددددجلن ال عيددديا الت دددي  -     
ال يس يرب    ب لء الات  اليرللو لدأ   العددران الالصدو   اهدتو فرددق لودا الد يتا 

    الدأ  التقف يم التراف ي لللإدرهو   دإ و يي دير  لدت ا، د هد فدي ضد ء جييد    
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 جدددددلن ودددددو التللددددد    اهدددددتو فرددددددق ج يددددددل لعصدددددد لددددده وإتيدددددو  إدددددس  يلتدددددلن  جيت
ال اصصدددلن ل دددرا ايادددل  قدددراران لادددسي رهتيدددو التللددد  لاددددجلن ال ربيدددو الالصدددو 

 124 ال ضدددس ال ربددد   الإه دددا لحلل ددده  يصدددإيا الاتدددو ال رب ددددو اليرللدددو الالصدددو لددده.
 جددو رهددا رهددداد وإتيددو ال عدد دا ال ربدد   هدد  الحصدد   وتددي ت ددل   الجتددو وددو تعددل  

لدددددد  التللددددد   اح يل ليددددده اليرللدددددو    هدددددأا ي تتددددد  فردعدددددلي ج يددددددل العددددد    الدددددديئ 
ال اصصدددلن جدددو الإي يددديو جمدددم الإاددداص ال ربددد     ط يددد  الإدددخ  األوصدددلم   
الت ي  ال ي ي   جيتدا ال ربيدو اليلللدو  ال ربيدو الالصدو  هد  رلددلي اليرددق الإ د    

ي ل عد دا ال ربد   وو جودال الاتو اليرللو لتتلل .  لعد تجحت الي د في يفد دو لجدل
لا إددو ا،تيعددلل يحددت جمددراد حإتددو ال ربيددو لتجإيددس وتددط ج دد    اددم ج تعددو جلاردددو 

  125ي  ا د لللإ  اييلن ر  لإدار  الدج  الالجم ال لجو.

ي إيددددز جددددددار  ج   ددددد ر  الإج إييدددددو ايدددددر ال ولجيدددددو لللي دددددد لعيدددددل  جيتإدددددو   -ل    
ج دددرا يا لألتادددتو األكلللإيدددو  ج   ددد ر  لللإهحودددو اليتإيدددو الدقيعدددو لتتدددهم ر  دددلء

للهدد ادا  رل ان الإ   دد ر  الي ددي ل  يو   لددت ل عيدديا تعددل  العدد    الددديئ لددد  اددم 
طلل   رصدهل  دا يعد     صدإيا جدل هيدرهده ،حعدلي جدو رتادتو لات ده اليرللدو   دلءي 

الرصفد وتي ج     رلا ه ا،كلللإي  دإ و يي ير  لت ا،  هد في ضد ء جييد    
 الدددأ  لادددير جلدددي ججإ ودددو ال دددراءان ال ع دإيدددو الإ وإدددو  ال دددي يت دددق   التراففف ي 

  ي ددلن الدد يتا ل حديددد جددد  اهدد يلل  التددهم جددو وإتيددو ال دددردس  جددد  ال عددد  تحدد  
  ي ددددد تيس جيتإدددددو ج   ددددد ر  جدددددو  ددددده   126يحعيدددددق رهدددددداد ال رتدددددلج  ال يتيإدددددي.

ييعددد جددس اددم طللدد   الإهحوددو اليتإيددو الي جيددو  الإعددل هن اليرللددو األهدد  ويو ال ددي
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وتي حد  ري يحدل ج     التجل  ا،كلللإي له   جل اك  لله جو جيدلران جيرفيدو 
   ب ددلء وتيدده يدد ا يصددإيا   ا  يددلر رتاددتو الدد يتا ال ددي هيإلرهدديل التللدد  األهدد    
الإع دددم ط عدددلي لعدرايددده   جيلرايددده  اح يل ليددده اليرللدددو ال دددي يدددا رصددددهل  جإدددل لجيدددم 

ران الالصدددو قدددللر ي وتدددي اهددد فإل  وإتيدددلن الددد يتا الدددأايي التدددهم جدددو     العدددد 
  ال يتا في ججإ ولن ييل تيو لا م  ي لن الإ    ر  اير ال ولجيو لللي د.

 خامسًا: إ راءات مقترحة لت  ير صيغ الدمج الشامل بمصر 

فدددي ضدددد ء الدراهدددو ال وردددددو  الإعلرتدددو لإ ددددو اهددد اهج ودددددل جدددو ال ددددراءان     
  -الإع رحو ل ت در صيغ الدج  الالجم لإصراإل يتي: 

يح دم ودل جو جدار  الدج  الالجم ال ولجيو جلط جدار  لج  ملجم يلجو  -١
 تإ   يو وتط ري ي  افر  يل: 

  الت يو  ال عييإلن  م راءل لع    الأ  ال اصصلن  الإ يدل  ال يتا لوا فردق -
  جس  الالصو العدران       جو لتتهم  اليرللو الات   ب لء ال رب دو- ال ي يو 

  الولقلن       لحل،ن  ال سهيم  إولل   اليه  الإ  ر  ال د م  راج   يعدلا
   .ال إ   يو ال ل  الالجم الدج  لإدار  الإدججو  الإ يدل  الاديد 

  ال ع يو  األل ان  وتط لح     الالجم لتدج   ال سهيم لتدوا  جصللر ج ارل  جراز -
 الالصو  العدران       حل،ن  لجإيس الإ لود  ال ف  ل  يل   هل م  ال رججيلن 

  ل عدلا  ،ه اداجيل الي ي ل  يو ج    ر     هل م ييتيإيو ررالي له يجيز كإل
 ج يدل    Response to Intervention ل د م ا،ه جللو   راج  
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       جو التهم  جس   جلا الالجم الدج   يحعيق وتط  ي لود  ال ي الإ   دلن 
 .  الف للو  و ر  الح لم  العراء  و ر  جمم ال يتيإيو الصي بلن 

  لتدج   الداوإو الح  جيو اير الإ وإلن  جس الإج إييو  الإالراو ل يييم  تو -
  جدرهو  ييإم لحيه . الإحيتو للل ي و ال ولجيو الالجم الدج   جدار  الالجم
  ال ولجيو  الالجم الدج  جدار  يدوا ر ي ي  كإراز ال لجو الالجم الدج 

  ال ولجيو  الالجم الدج  جدار  لإيتإي يدرد يو ل ران  جيلحو  ه  جو الإحيتو
   إيلحو  لتهم  اليرللو الات     لء  رهس الإ إليز ال دردس اه راييجيلن  وتط

  يعدلا  جس الإدار  هأه طهم  ق م جو  ال سهيم  الدوا الإصللر جراز اه ادا 
   ال سهيم  الإ  ر ال د م   دجلن  ال عييإلن   إ راء الت ي الفائ  دجلن 

  . الإ يدل  الاديد  الولقلن  لحل،ن  الإج إيي

لإدار  SENCO   اه حدا   هييو ج  ق ا،ح يل لن ال رب دو الالصو  -٢
 ر ر  جيلجه: الدج  الالجم ال ولجيو  وتط جي يف ي 

  الات    يصإيا الإ يجيو  ال يديهن  الإ ا إلن   ضس في اليصم جيتا جيل تو -
  الت ي  ال عييا  ل  ل    فعلي  الالصو العدران       حل،ن  جو حللو لفم اليرللو
 .  يرب     ال يس

   ج لليو  الإ إليز  ال عييا ال دردس اه راييجيلن   ضس في اليصم جيتا جيل تو -
  لللات   الإ دإ و  ا،  إلويو األكلللإيو األهداد يحعيق تح  التهم  يعد 

  الدج   ليص   ال رب    الرصد  ل راءان  يت يعه  ه  جو  يا الالصو اليرللو
 . ال ولجيو الالجم
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ي ويا ل ران ج    ر  ال درد يو لتإيتإيو الجدل ل تيلن ال ربيو اهي ح      -٣
 AMI إييو ج    ر  الد ليوياصصه للل   يق جس جراكز ج    ر  الإي إد  جو  

 لإصر    لت  يدد:

 رل ان  لله ادا  ج    ر   رتاتو وتط  العل إو  الإ  ر ال د م  راج  يت يق -
  الإيتإيو ق م جو الالصو العدران       حل،ن  جس الي ي ل  يو ج    ر  
  جي ي  تيس  ال ي ال يتا صي بلن  حل،ن  جس   لصو الادجو  ق م الإدربيو

 رل ان  لله ادا  ل ي لو   الردلضي الت      ال جردد  الييا لإ   دلن  يصم
  في ،حعلي   الإ إليز ال دردس اه راييجيلن    ت يق  ا   ر ،ي  الي ي ل  يو ج    ر  
 .اليتيل الصي د

جطهت ج للر  ال د م الإ  ر  ال سهيم الإج إيي للل يل ي  يو   ار  ال ربيو   -٤ 
 ال يتيا    ار  الصحو  هي و ال سجيو الصحي  جراكز ال ح   الت يو الالصو 
لللولقلن  ال دسهيم اليص ي    ار  ا،يصل،ن  يف  ل  يل الإيت جلن وتط ري 

 ييدد الإ للر  جلط: 

  جصر   جحلفولن  لجإيس الإج إيي  ال سهيم الإ  ر  د مال اه راييجيو يت يق -
 .الالجم الدج  لإدار   رودالها ج  راي  الإ يدل  الولقلن       ل سهيم  لت

  يه ا  ال ي الحديمو  ال رججيلن   ال ع يلن  الإ لود  ال ف  ل  يل  هل م اه حدا    -
 الدج   وإتيلن  تجلا في  ي لها  ال ي جولقو لفم  اليعتيو الج دلو ال إلن 
 .ال ولجيو الالجم الدج  لإدار  الإ يدل  الولقلن       لي لن  الالجم

  اه ادا   وتط الالصو ال ربيو  جيتإي الالجم الدج  جيتإي  يسهيم يدرد    -
      لي لن   الالصو الحديمو  ال رججيلن  الإ  حد و  الإ لود  ال ف  ل  يل  هل م
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   طرت  لتإ له  ال يتيإي ال صإيا في الإر تو  تق ر م جو الإ يدل  الولقلن 
  دا م ج يدل  ييتيإيو رتإل   ي فير الحديمو ال ف  ل  يل لله ادا  يدرد يل
  جس  ي افعلي  الإ له  جس ال  اصم  يإ س و ا ق ر  يزدم الالجم الدج  فص  
 . لت يتا اليللإي ال صإيا ج للئ

ال ولجيو جلط جراكز ج ارل  جصللر يح دم ليس جدار  ال ربيو الالصو  -٥
ر ي يو ي  افر  يل الإصللر  الإ ارل الإلللو  ال ف  ل  يو الداوإو لت يتا  اليرت 
ج يدل  ال اصصلن الت يو  ال رب دو  ال ي يو لحيه يع   هأه الإراكز لللإيل   

 -اآلييو: 

  ال ي  ن الإي قل لاسي ج  وا لا م  الالجم  الدج  لإيتإي  الدوا  الإا ر  يعدلا -
 .الالصو العدران  لأ    الالجم الدج  اه راييجيلن  تجلا ل ي  يح  

  جو  اليرللو  لتحل،ن   الداوإو الإ لتد   الإ ارل  ال يتيإيو  األل ان  الإ ال  جودال  -
 . ال ولجيو الالجم الدج  لإدار  الالصو العدران      

  الولقلن  لحل،ن   ال سهيم الإ  ر ل د م  ج ل يو ص لحيو  ت لن  يعدلا -
    ت لن   ال هل يي الت ييي اليه   ت لن  ي تت   ال ي  الإ يدل  الاديد 

   رايم  لتردعو العراء  جيلران    ت لن  الإيلران  ي إيو   ت لن   الت و ال الط  
 . ال صر لديلد  الف للو لتعراء  الحديمو ال ف  ل  يو ال هل م اه ادا   جيلران 

  اللارديو  جو الإدرهي الإج إس ألودلء  يمعيييو يدرد يو  ل ران  وعد  -
  اللجل يو   بلآل لر الالصو العدران       ف لن  لحل،ن  ل يردت  األ صل ييو

 .   اكلللإيلي   اق صللللي  ا  إلويلي  الالجم لدج 
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