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 دادإـع
 

 مدرس بقسم الرتبية اخلاصة 

 جامعة قناة السويس -كلية الرتبية 

هدفت هذه  لددالةذا لدذح يدداذد لد ذين  لذالب لد ذوي اذب قن  لفكريذا لد تيقذا لد   د ذالب 
ي ي  ذذذذي ك اليذذذذر لال ذذذذا لدنذذذذ ا نلد ذذذذوي اذذذذب قن  لفكريذذذذا لد تيقذذذذا ب ذذذذدلات لد يالذذذذا لد تيقذذذذا نلد ذذذذ

لد ذذدانالب فذذي لد ن ذذلم لدنذذري نلد ذذي ي  ذذي ك اليذذر لال ذذا لدذذداق فذذي لد ذذ ة  لد ذذةلف ي  يتة ذذت كال ذذا 
 11.10-8طردبر اب قن  لفكريا لد تيقذا نلدذهاب ييلن ذت اك ذراهم لد ا لذا لذالب  40لددالةا اب 

د تيقا ناداةا ج ذرا لدذداب لغفنذر ي لفل دل لذا برعةذ ركال لا  ة ا يم اخههم اب اداةا لد يالا ل
نيذذذم انر  ذذذ يم فذذذي لدن ذذذي لد ا ذذذي ن  ذذذبا لدذذذه رال نلد  ذذذ ةت لفي  ذذذر   لفج  ذذذركي  نلةذذذ  دي 
اقلذذذرت فال و ذذذد د  ذذذ ة  لد ذذذةلف ي نلةذذذ  را  ي ذذذداي لد  ذذذ ةت لفي  ذذذر   نلفج  ذذذركي نلد و  ذذذا 

يةجذد فذين  لذالب افذيل  لدنال ذا  نية ذ ت هذه  لددالةذا لدذح ا ذ   نلد  رل ا د دداذد لد ذين  فذي لغ لال
 لدذذذذا ل  ذذذذر لر لذذذذالب لد ذذذذوي اذذذذب قن  لفكريذذذذا لد تيقذذذذا لد ذذذذدانالب ن الذذذذي لد ذذذذدانالب ك ذذذذح بنذذذذد 
لد ةل ل نلد  ش ا لفج  رعلا نلدداجا لدت لا في اقلرت لد  ة  لد ذةلف ي   الذأ اا لد ذوي اذ م 

افضل اب لد وي اب قن  لفكريا لد تيقا  الي لد ذدانالب قن  لفكريا لد تيقا لد دانالب  ر ةل 
ك ذذذح هذذذه  لفبنذذذر   نا ذذذ  ف يةجذذذد فذذذين   لدذذذا ل  ذذذر لر لذذذالب لد ذذذوي اذذذب قن  لفكريذذذا لد تيقذذذا 
لد دانالب ن الي لد ذدانالب ك ذح بنذد ايذرالح لددلذر  لدالةالذا فذي اقلذرت لد ذ ة  لد ذةلف ي ا ذر يذد 

 ايرالح لد  ة  لد ةلف ي ادا ك ح اا د داق اثي لينرلي ك ح يد الب 
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 لعكريذذا لد تيقذذا ةذذرهي  يدي ذذا لايب ذذت لةجذذة  لف  ذذرا ا ذذه يذذديم لغقا  ند ذذد يذذم لد نذذي 
ني الالذذذذ هم اذذذذب لذذذذالب لغفذذذذيل  لدنذذذذر االب فذذذذي لد ن  نذذذذرح ك ذذذذح لغفذذذذيل  اذذذذب قن  لعكريذذذذا لد تيقذذذذا 

فن ذذح يذذم  ة  فذذي لد نراذذل اننلددضذذرالح لد   ةكذذا  ند ذذد لي ذذ ت لدنيذذة  لد دي ذذا ل ذذة  اذذب لد  ذذ
ةبالل لد ثرا في لدقبر ل لدي نلا في لدن ةا لد دي ا اب لد راقخ  ذرا هذءفال لغفذيل  ي ذريةا  دذح 

برك بذذراهم افذذيل ل  الذذي  ذذرفنالب د نذذ و لدبشذذي   نه ذذر  اذذب اةلجذذ  ا ذذاليل ايذذل ي ذذة  اذذب   لد ذذةح
دذذذبنن اذذذ يم فذذذي لد  ذذذ لا ل ةا  الذذذأ  ذذذر ةل ي ذذذ  دا لع يققلذذذا هذذذءفال لغفذذذيل    ذذذر فذذذي لددضذذذرا  

فن ذح ةذبالل لد ثذرا  ذرا بنذن افذيل    نلدضدك  نة ت لد ن  ذدلح لد يليلذا يو ذي هذءفال لغفذيل 
ا ليم او اب لدنب ان اا لدشل را ي كب اج ر هم ان ا يم ايذةل  دذح هذه  ان  نرييم ين  دنا ا

شذييا ناضذال ا فذي ناردي م اب قدك ف د ةييح  ةا  ا  لدد لر   لنا دنضب لديي ك ح لدةلدداب
 نلفه  ذذري نيذذدي ديذذم لديكريذذا نلد  بذذل ليذذمهذه  لد  ذذيلح ك ذذدار جذذرال لدذذداب لفةذذواي لدد لذذ  نلهذذ م 

 اب يبل لد ن  ع  
ناذب اهذذم لغ ذذدلت فذي يذذراقخ اكريذذا لد نذذريالب فتيقذر فذذي لدن ذذي لددذداأ هذذة ي ذذديم جذذرا 

ثذم   كدي يداي  ك ذح لدذ ن مشيح يل  خ ر ص لد  ل ن   لا را  ي يقي  كب  ردا د  ل انر  فتيقر
يةلدذذت بنذذد قدذذك لةذذيرارح لدبذذر ثالب فذذي لد نذذي  ك ذذح هذذءفال لغفذذيل  نك ذذح خ ر  ذذيم نلد ذذي  
لد  رةبا د ن ل يم  نادا لدبر ثالب في لدبدأ كب ينيق  دإلكريا لد تيقا ي   ي ا   ك  لا لد  اللم 

د بي نلده  اه م برغةذبري لد نيق  ل ناب انا نايدي هه  لد نيق رح  نلد ش لص ناب ثم لدنوج
ثذذذذذم لد نيق ذذذذذرح   لدةالثلذذذذذا ان لدبال لذذذذذا نلد ي  ذذذذذا لدن يقذذذذذا نكويذذذذذا قدذذذذذك بردنيذذذذذر  لدن ذذذذذبي دذذذذذدايم

يوهذر لف  ر لا نلد ي له  ت بردقلرةرح لد ذلكةا يقا د  ذبا ق ذرال هذءفال لغفذيل  نك ذيهم لدن  ذي 
ك ذذح  لذذر  لد ذذي  نيرل ال ذذ  د ذذ ن م لد نيق ذذرح لد ذذ ة لا نلد ذذي له  ذذت ل  ذذر ق لعكريذذا لد تيقذذا ةيذذةا 

 (  1997  ادينت لدش رن  اد د نلد داقب )
ك ذم لدذ  و نلد يالذا انذرا  اي لدبذر ثةا نلدنذرا ةا فذي نخوا لد  ةلح لد  ال ا لد رضذلا 

لد ر ذذذا ناذذذرغخص ك ذذذد لدن ذذذل اذذذع لد نذذذريالب فتيقذذذر ك ذذذح لد ة ذذذل  دذذذح افضذذذل لفةذذذردالب لد ذذذي 
 ر بند لف   ر لح لدةلةنا لد ي نجيت فخ برالح لده رال خ ة   ي   دي د ش لص هه  لددرفح

     تيد نلد ي  را اب لال ير ا ير 
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فةذذ بنر  لد ذذةلط الب لد ذذة  اذذب لد ن ذذلم لدنذذردي نلد  الالذذ  لالذذ يم ناذذالب لدبذذلن فذذي لد ن  ذذع 
ن ةا لخ برالح لده رال ف ين ي اءشيلح نلضدا كب لد  ة  لفج  ركي د  ي  نا لؤ    لفايقكي
د ر يم او     ك ح بنن لففيل  لدهاب يم ي  ل يم ك ح ا يم انريالب فتيقر   لنا   ن  في ان

لدالةالذذذا نا   بذذذرييم لد ن  ولذذذا ب ذذذةا  ف   لذذذرييمندتذذذ يم اذذذء نا ل شذذذ ا   يبنذذذر فخ بذذذرا لدذذذه رال
 (  2000  لدينةرافران  ينكو ههل لد  ةا في لغ لال ك ح لخ برالح لده رال )

لعكريذذا لد تيقذذا   الذذلمالج لد ذذ ة  لد ذذةلف ي   دذذد  اذذب ادذذد لح ينا ذذه قدذذك لدةيذذت يذذم ل 
فية يشالي  دح لد نردلا   ك ح لك برا اا لد  ة  لد ةلف ي يند ك  يل جةهيقر د نيق  هه  لعكريا

ان لدداجا لد ي يد ي لير لد ي  لفة  ودلا لدهليلا نلد  ءندلا لفج  رعلا لد  ةينذا فذي ان ةك ذ  
لد ذ ة  لد ذةلف ي  البضذ يذري كذد  اذب لدبذر ثالب ل (  ند ذد Grossman, 1973) لدن يقا نلدث ريلذا

نلدذه  يب  ذ  لدن ولذا لغايقكلذا  (Heber, 1959)هالبذي  اثل ينيق ينيق  لعكريا لد تيقا في 
لد تيقا  دإلكريرح)ا بح لةم لدن ولا لآلا لدن ولا لغايقكلا  AAMDد ضنف لدن  ي آ هل  

ةلدذذذت بنذذذد قدذذذك لدنداذذذد اذذذب ني( 1966-1961-1959) ( فذذذي  دال يذذذر كذذذريAAIDDنلد  ر لذذذا 
هءفال لغفيل  ب ةا   قل ا ي كذب اذب ي ذديم  نيش لصي اللم  بنيضلد نديوح ك ح ههل لد نيق  
 ( 1997اد د ادينت لدش رن   لدبيلاق لد ياةقا لد  رةبا ديم )

ناذذع اا د  ذذ ة  لد ذذةلف ي يراق ذذر ف  ذذ لر نا للذذر نطبلذذر طذذةقو   ف اا يراق ذذ  فذذي انذذرا 
برد درندا لغندح د نيق  اد ةقرح  (Doll, 1935)يقا ين بي  داثر   الأ يري  نا لعكريا لد ت

لد  ة  لد ةلف ي ني  ل ري  لد يعلا  اب خوا اقلرت فال و ذد د  ضذق لفج  ذركي  ك ذدار  ذرنا 
ينيقذذ   لد ة ذذل  دذذحل ذذرال اقلذذرت دقلذذرت لدت ذذرال  لفج  رعلذذا اذذب خذذوا لفةذذ  وا لفج  ذذركي  

د ذذةلف ي جن ذذت ا ذذ  جذذ الل اذذب لددذذل لد ش ل ذذي دد ريذذا لغط ذذرا لد نيضذذالب ني ذذ ل  لد ذذ ة  ل
لغاذذي لدذذه  ا ت فذذي  يريذذا لد ذذبنال رح نادليذذا لدث ر ال ذذرح  دذذح  دإلكريذذا اذذب لد  ذذ ل  لد ذذرط  

اب لدبدةت لد ي ا  ح ك ح  الةا لدن  ي لد ي البذي د  ذ ة  لد ذةلف ي  ا ذر ل نكذو  كد ةيةا 
 اذب قن  لعكريذا لد تيقذا  فيل ألو لد ي يقلو لد  ة لرح لد     ا دلينرللر في  قر   كد  لد  رال

ناع لف  ير  لد ض ي  دند  ا رالو لد  ة  لد ةلف ي  نيند  لد نرفح لد ذي ي  ذي  ديذر  ف ا يذر 
ج لنير يشالي نا ةا  نلضدا  دح جةهي قدك لد  ة   ندنل اهم اقلرةذالب  ذرا دي ذر  ناا فركذلا 

اقلذرت لدن ولذذا لغايقكلذذا د  ذ ة  لد ذذةلف ي  ناقلذذرت  ه ذذر   لد ذذةلف يفذي يشذذ لص ني الذذلم لد ذ ة 
هذذه  لد  ذذرالو فذذي يشذذ لص لغفذذيل  اذذب قن  لعكريذذا  لةذذ  داتفال و ذذد د  ذذ ة  لد ذذةلف ي  ند ذذد 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aaidd.org%2F&ei=IiPUUP77E-qr0QWqxYHoBQ&usg=AFQjCNHVVSUO8M_fujZgjITucl-Y4a4Uxg&sig2=-WgrsyVd7ZG-7sAtDCE3WQ
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لد تيقذا نلدذذهاب اذذ م ل الجيذذم فذذي اذذدلات لد يالذذا لد تيقذا ان فذذي اذذدلات لدنذذر االب  الذذأ اذذ م يبذذةديم 
 ( 2004  دن البيل ا)ل د في ليلاق لدداق

ك ذذح يد ذذالب ن  ذذة   ينذذرليند ذذد ية ذذ ت لدنداذذد اذذب لددالةذذرح  دذذح اا لدذذداق دذذ  يذذ ثالي 
لد ذذذوي اذذذب قن  لعكريذذذا لد تيقذذذا نيذذذد ةيذذذي ا يذذذةي لدذذذداق    لنذذذا د نيذذذة  لد بهندذذذا فذذذي ك ذذذد 

ك ذذر اا ا   ذا لدالة  ذكة  كذت فذذي  لد ذبنال رح فذي  نا كداذد  دذداق لد نذذريالب فذي لد ن ذلم لدنذري 
 دح  ير ا لد يص د  نريالب  دح لد ن لم ج بر  دح ج ب اع اييل يم  (1994) يهر لدنرد ي ة ا اءي

 الي لد نريالب في لد ذدلات لدنراذا   الذأ ا ذلح لدذداق دألشذ رص اذب قن  لعكريذرح نخ ة ذر 
لعكريذذذا لد تيقذذذذا اا يكة ذذذةل اكضذذذذرال فذذذذرك الب فذذذي انذذذذ  نيم   ق اا  اذذذذق لغط ذذذرا لد نذذذذريالب فذذذذي 

ييل يم  الي لد نريالب ي ركدهم ك ح يتةقب  دليرح  نق قد    رةيم برف   رال  دح لد دلات اع ا
الذذي   ذذي  لغط ذذرا النياذذء    دذذح يد الذذ هم  ني  لذذا يذذدالييم اذذب  ر لذذا  ن يذذد لد ن  ذذع  لغاذذي لدذذه  

 الي لد نريالب  دح لعكريا اب  ر لا اخيت  نلدداق لد داةي هة ك  لا ييد   دح يد الي لدداق 
لد ن ل ذذذذي دألط ذذذرا لد نذذذذريالب ني كالذذذذ يم اذذذب لفد دذذذذر  برد ذذذدلات ناقذذذذرض لغط ذذذذرا لفج  ذذذركي ن 

لدنر يا اع  اليهم اب لغط را  الي لد نريالب  ا ر اةفي ديم لال ا يياةقا ناولشلا اييي ار يتةا 
 ( 2004)ةدي لد شياي    دح لدبال ا لد بلولا

ح افضذل دذدت لد ذوي ند د ية  ت بنن لددالةرح  دح اا لد  ة  لد ذةلف ي ا د ذب نق ذب
اذذذذذب قن  لعكريذذذذذا لد تيقذذذذذا نلدذذذذذهاب يذذذذذم  انيذذذذذم فذذذذذي لد ن ذذذذذلم لدنذذذذذري  ف  ذذذذذد ية ذذذذذ ت بذذذذذرك ي نآخذذذذذينا 

(Buckley, et al. 2006)  فذي  الةذا طةدلذا  دذح اا لد ذيله الب اذب قن  ا و اذا  لنا نلدذهاب يذم
ح لد ذيلال  نلدت ربذا كذب  انيم في لد ن لم لدنذري يد ذ ت يذدالييم لد نةقذا نلد ةل ذ لا نيد ذ ةل فذي ايذرال

 اييل يم اب قن  ا و اا  لنا نلدهاب ا   ةا ين ل يم في ادلات لد يالا لد ر ا )لدن ا(  
ك ذذح يد ذذالب  لدذذداق( نلد ذذي  رندذذت يدداذذد اثذذي 1995)ك ذذر ية ذذ ت ةذذدي لد شذذياي 

نالب لعكريذا لد تيقذا لد ذدا قن  اذب  لغط ذرا ك ذح لد تل ذي نلد ذ ة  لدذهلح ةييذنا  لد نذة   لدنر ذب
 نلد ذ ة  لد نةقذا رالحيذلد  اذب كذل فذي ا دذة  يد ذب  دذح ن الذي لد ذدانالب فذي اقذرض لغط ذرا

 نيذد  لدنذ ا اط ذرا دذدت ط ل ذر لد د ذب كذرا لال  ذر لدذداق  اط ذرا دذدت لدذهلح ةييذنا  لد تل ذي
 لغةردالب خوا اب لدنر االب مياييل  اع لد نريالب فتيقر لغط را  اق اا اب قدك دبر ثالة   نت ل

 .لدنر االب اب لآلخيقب اع ة ل ا لج  رعلا كويرح يتةقب ك ح مييداي ي  لا في ةركد د     ال
  ذذيل غه لذذا لد ذذ ة  لد ذذةلف ي دألفذذيل  اذذب قن  لعكريذذا لد تيقذذا فذذي ي كالذذ يم اذذب لف ذذدارج فذذي ن 

لد ن  ذذذع ني بلذذذا ا   بريذذذ  نايضذذذر غه لذذذا لدذذذداق برد  ذذذبا ديذذذم  الذذذأ ا ذذذلح ديذذذم لفخذذذ و  بردبال ذذذا 
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لد وي اب قن  لعكريذا  ا لالد  ني  ك ح  ل    ت لددالةالدنر يا اع لييل يم لدنر االب فإا هه  
فذذذي لال  ذذذالب يياذذذةق الب ا     ذذذالب نه ذذذر لال ذذذا لدنذذذ ا )اذذذدلات لد يالذذذا فذذذي لد ذذذ ة  لد تل ذذذي لد تيقذذذا 

رالح لد تيقا( ناال ا لدداق )ادلات لد يالا لدنراا( نقدك د ةية  ك ح اثي لدداق ك ح يد الب ايذ
 لد  ة  لد ةلف ي ددايم  

ي اللم نيش لص لغفيل  اب قن  لعكريا لد تيقا ين بي اب لد ضذرير لد ي ذا نلد ذي يد ذرج 
اثذيل بذردا لد ذةال ك ذح  لذر  لد  ذل  ا ذي   يل غا ن م لد  ذل ب  ذ ح لعكريذا لد تيقذا    دح  يا

هالبذذذي   ذذذد د  ذذذ  ب لا لذذذل ن لذذذر  اةذذذيي  ايضذذذر  ند ذذذد ةذذذةلال اذذذب لد ر لذذذا لد ن ل لذذذا ان لد   ذذذلا ان ل
(1959Heber,  لعكريا لد تيقا ب  ير )  فذي لد  ذ ةت لدن  ذي لدذةةل ي لف   ذرض كذب لد  ةةذ

 بالذي فذي لد ن  ذع  دذح بشذكل لد نذريالب فتيقذر   ذبا  ل  ير بر ديل  اولرا  نل د ا ر يييب ك ل  
في لغ لال لف   رض كب لد  ةة  ح ا ير ل نيق ير ك  (Grossman, 1973اا يري جينة را )

  ن نذريالب فتيقذر  ذبا لغفذيل  لد  ل   ذرضا ر ا    دذي  لدهه ي لدنري بر ديلفالب اولراقالب ان اكثي
  ذذب ينيقذذ  هالبذذي  فتيقذذربرد ذذردي فذذإا لغفذذيل  لدذذهاب يذذم ي الذذل يم نيش ل ذذيم ك ذذح ا يذذم انذذريالب 

دذذم يكة ذذةل فذذي لددقل ذذا انذذريالب لدذذه رال  نلد  ذذ  د فذذي لفةذذرت ك ذذح  اجذذا لد  دذذةص ك ذذح لخ بذذرا
  ذح هذه  لد ي  ذا ن   ينيق  جينةذ را نلدذه   ذد هم ايذل اذب ل دذيلفالب اولذراقالب فتيقر  بد ب

ا ذر ا ت  دذح ةيذةا ينيق ذرح جداذد    ار  لا  نا لد  ة  لد ةلف ي في ك  لا لد  اللم  الي نلضذح
ج بر  دح ج ب اذع لد  ذةا فذي  د تيقالعكريا لد ا دددلد  ة  لد ةلف ي  اه لا ل الج د ح اكثي 

 ( Gearheart ,et, al. 1992ة ا ) 18لغ لال لدةةل ي لدهه ح نفي اي  ا لد  ة   ح ةب 
ا   يد ي   ك   ذرال  لج  رعلذا   فا لد  ل يد يد ل ك ي   با ق رال ا د لا اناردي م اب 

ج  ذذركي لداجذذا ان ةدذذا  بدالذذأ يكذذةا يذذر ال ك ذذي لد  ركذذل لف ا رةذذبا د  ن ةكذذا لد ذذي ا   ذذي ديذذر 
فإا لد ذي  ين بذي نك ل  ك ل ا رةب   ك حنق   ك   ريا قليلا نقدرفظ دبنن لدةيت ان لدةيت     

ا لفك  ذر   الذأ ا انريذر فتيقذر ف ين بي ارد ردي في هه  لددردا  نا لد  ةة  في ا  ة  لده رال  ن 
ك  ذذر لح لد رط ذذا لدشذذر نا  ي ثذذل ل ذذد لف لعكريذذا لد تيقذذاك ذذح   ذذبا لدذذه رال ن ذذدهر فذذي يشذذ لص 

اذب خذوا نجذة  خ ذل ني ذةا فذي نل ذد  ان اكثذي اذب  لعكريذا لد تيقذا   دا ك ي   الأ ينب اا
 (Kirk, et. al., 1993; Szymanski & Wilska, 1997) جةل ب لغ لال لد ن ي لدةليني
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نقن بذذذذي لد ذذذذ ة  لد ذذذذةلف ي د  ذذذذي  ا ذذذذد لد دكذذذذرح لد ي ذذذذا لد ذذذذي لك  ذذذذدح ك اليذذذذر لدن ولذذذذا 
 AAIDD - American Association of)لد تيقذذذا نلد  ر لذذذا  دإلكريذذذالغايقكلذذذا 

Intellectual and Developmental Disabilities)  يشذذ لص لعكريذذا لد تيقذذا  لذذل فذذي
  ف ذدا  لد ذي  ك ذي (1992)ب   ذبا لدذه رال نف ذرت د نيقذ  كذا ير اك ت د   ة  لد ذةلف ي لغندةقذا 

د ر يذذا ين بذذيلا اذذب لدنواذذرح لد  الذذ   لد ذذي ي ذذ دا ا يذذر ك ذذي لغفذذيل  لفةذذ  وا نا رل ذذا  رجريذذ  ل
ك ذذي  الذذيهم فذذي ي ذذيق  شذذ ةا  اا اذذر ي الذذ  لد نذذريالب فتيقذذر ا يذذم ين  ذذدنا لدنذذر االب  فذذي  ذذالب 

لفبنذر   با لد  ةا في لد ذ ة  لد ذةلف ي نلدذه  يشذ ل لدنداذد اذا لرييم لدالةالا  نههل ادا ك ح 
فذي لد ذي  لد نذر  فتيقذر يد ذب لقل    ودلا نلد يرالح لد نييلا لدةةل لذاا ير لدن ريا بردهلح نلفة 

يذد يذء    دذح لد تيقذا  ناذب لفةذبري لد ذي  برعكريذالدة ذ ا    كذبابنذدفإا قدذك هه  لد نرفح 
يد ب هه  لد يرالح لف دارج في لف ش ا لفج  رعلا لد     ا نهة ار ا ةفي في ادلات لدداق 

 لة تشرف    ار ي نح هه  لددالةا  دحد  نريالب فتيقر نهة 
ند ذذد اجيقذذت لدنداذذد اذذب لددالةذذرح د دداذذد آثذذرا لدذذداق ك ذذح لغفذذيل  اذذب قن  لف  لرجذذرح 
لد ر ذذا ناذذرغخص ك ذذح  ذذنةارح لدذذ ن م   ف اا اثذذي لدذذداق ك ذذح ايذذرالح لد ذذ ة  لد ذذةلف ي دذذدت 

ا يم اكثي ف رح قن  لف  لرجرح لد وي اب قن  لعكريا لد تيقا فيح له  رارت ضول رت بردي م اب 
 .Dessemontet et alلد ر ذا لدذهاب فيذةل له  راذرت بردنذرت ب  ذةص  انيذم فذي لد ن ذلم لدنذري )

فذذي  ذذدن   –نخ ة ذذر فذذي لدبال ذذا لد  ذذيقا  ند ذذد ةيذذي كذذد  ي الذذل اذذب لددالةذذرح لدنيالذذا(  2012
طبلنذذذا هذذذهل لد ذذذين  فذذذي   نذذذي  ك ذذذح دنلد ذذذي لةذذذ  دات ا ذذذرالو لد ذذذ ة  لد ذذذةلف ي  - ك ذذذم لدبر ثذذذا

د ذر ديذهل    ن  ذيللد ذدانالب ن الذي لد ذدانالب اذب قن  لعكريذا لد تيقذا لد  ة  ددت طوي لد ذدلات
لد  ذذذل فذذذي  ل ذذذدارجلعكريذذذا لد تيقذذذا نيذذذ ثالي  ك ذذذح  اجذذذا نيشذذذ لص   الذذذلملد ذذذ ة  اذذذب اه لذذذا فذذذي ي

   اليفإا هه  لددالةا ي نح فة تشر  ههل لد  ث فركو يل  لد ن  ع دلكةا في لت 
  ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة فى التساؤالت التالية:

  هذذل يةجذذد لخ وفذذرح لذذالب لد ذذوي اذذب قن  لعكريذذا لد تيقذذا لد ذذدانالب ن الذذي لد ذذدانالب
  ؟بند لد ةل ل في اقلرت لد  ة  لد ةلف يك ح 

  هذذل يةجذذد لخ وفذذرح لذذالب لد ذذوي اذذب قن  لعكريذذا لد تيقذذا لد ذذدانالب ن الذذي لد ذذدانالب
 ؟الح لددلر  لدالةالا في اقلرت لد  ة  لد ةلف يبند ايرك ح 

  هذذل يةجذذد لخ وفذذرح لذذالب لد ذذوي اذذب قن  لعكريذذا لد تيقذذا لد ذذدانالب ن الذذي لد ذذدانالب
 بند لد  ش ا لفج  رعلا في اقلرت لد  ة  لد ةلف ي؟ك ح 
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 فيلالب لد وي اب قن  لعكريا لد تيقا لد دانالب ن الي لد دانالب  هل يةجد لخ وفرح 
 لدت لا لد ري نلد ولراقا د قلرت لد  ة  لد ةلف ي؟لدداجا 

 تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على:
 بنذد خ وفرح لذالب لد ذوي اذب قن  لعكريذا لد تيقذا لد ذدانالب ن الذي لد ذدانالب ك ذح لف

 لد ةل ل في اقلرت لد  ة  لد ةلف ي  

 بنذد د تيقذا لد ذدانالب ن الذي لد ذدانالب ك ذح خ وفرح لذالب لد ذوي اذب قن  لعكريذا للف
 ايرالح لددلر  لدالةالا في اقلرت لد  ة  لد ةلف ي 

 بنذد خ وفرح لذالب لد ذوي اذب قن  لعكريذا لد تيقذا لد ذدانالب ن الذي لد ذدانالب ك ذح لف
 لد  ش ا لفج  رعلا في اقلرت لد  ة  لد ةلف ي 

 لدداجذا  فذيانالب ن الي لد ذدانالب لالب لد وي اب قن  لعكريا لد تيقا لد د لفخ وفرح
 لدت لا لد ري نلد ولراقا د قلرت لد  ة  لد ةلف ي 

 فذي  ة يذر يي ذ  ك ذح لد ذ ة  لد ذةلف ي نلدذه  ي ذنح اةذي لددردلذا لددالةذا ه لذاا  ي ضذح
ا يي ذذ  يد ذذال      ذذر اا لد يالذذا لد ر ذذا ديذذءفال لغط ذذر  دذذحاذذب قن  لعكريذذا لد تيقذذا لغط ذذرا 

ك ح لدبيلاق لد ياةقا لد ي يت ب  هه  لد يرالح   ي ي يل  ان  في لد ن  ع    ر ي ب ةا اه لا 
يد ذب لد ذ ة    الذأ ااهه  لددالةذا ايضذر فذي يدداذد اثذي لدذداق ك ذح ايذرالح لد ذ ة  لد ذةلف ي 

 ذر اذةفي  اذق هذءفال لغط ذرا فذي اذدلات لد ن ذلم لدنذري ا ينن  ذر   ةةذع فذيلدذداق   لنذا لد ةلف ي 
لدةيذت نلدنيذذد نلعاكر لذرح لد ذذي ي  ذي ك ذذح اذذدلات لدنذ ا نجنذذل لد ردذب يوذذل  فذي لال ذذا كر يذذا 

 لدنر االب  اييل  اث   اثل 

 ةــــريــــة الفكــــاقــــاإلع
بردنداذذد اذذب لد نالالذذيلح فذذي  Intellectual disabilityد ذذد اذذي ا ذذ  ح لعكريذذا لد تيقذذا 

  Mental Retardation"لد   ذذذذذذف لدن  ذذذذذذي"  لح لد رضذذذذذذلا   الذذذذذذأ  ذذذذذذرا ي  ذذذذذذي ك لذذذذذذ لد ذذذذذذ ة 
 Mental Delayلدن  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي" لد ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ خي "ن Mental deficiency ن"لدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ص لدن  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي"
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 دذذح ا ذذ  ح لعكريذذا   ذذداثر   نينالذذي هذذهل لد  ذذ  حMental Handicap "لدن  لذذا ن"لعكريذذا 
  يل  (2007)لد تيقا نلد  ر لا ة ا  دإلكريرحلا لد تيقا نلده  يم لك  ر   اب يبل لدن ولا لفايقك

ي ةكذذت ينيق ذذرح لعكريذذا لد تيقذذا ك ذذر (  AAIDD, 2007دتة ذذ  ينبالذذي لينذذرلي ينذذر  هذذه  لد  ذذا )
يبنر د  ة  الر اب لد نيفا لد ي ي رند ير اثل لد نذرا لد بذي نلدذه  ين بذي اذب ايذدي لد نيق ذرح نلدذه  

ةل ا لدن  لذا  رينذا كذب ةذةال لد نهيذا ان اذيض  رشذ  كذب ا ير  ردا اب لدضنف في لدة   دح يشالي
لفك يلضذرح ندتذب ةيذيح بنذن  .(MacMillan, 1977لف ذربا فذي اي ذ  لدنيذر  لدن ذبي )

ن ذف اثذي يدداد يدا ههل لدضنف ن لد ي نجيت  دح لد نيق رح لد بلا في  ة ير  الي ير ا  ك ح ن 
 ردذا اذب لد  ذة   دذح ا يذر يشذاليقا نلد ذي  ييح لد نيق ذرح لد ذلكةا ي فلدضنف لدن  ي ك ح لد  ة  

  (Sptiz, 1963ك ح لخ برا في   ا  ب د ه رال ) 70لدن  ي لد   خي يدد  لداجا ق رال ا  ح اب 
اا لعكريذا لد تيقذا يشذالي  دذح لده   (Heber, 1959ناب اهم هه  لد نيق رح ينيق  هالبي )

لدذذذه رال بذذذر ديل  اولذذذرا  نل ذذذد  ي ثذذذل ا ذذذ ةت اذذذب لغ لال لدذذذةةل ي لدن  ذذذي لدذذذه  ي ذذذل كذذذب ا ةةذذذ  
ةذذ ا  16نق ذذر ب  خ ذذل فذذي لد ذذ ة  لد ذذةلف ي  نق يذذي فذذي ايل ذذل لدن ذذي لد  ر لذذا ا ذذه لد ذذلو  ن  ذذح 

ب بب لفك  ر  ك ذح (  ن  لنا  دح لف   ر لح لد ي ينيض دير ههل لد نيق  2005لدينةرا فران  )
 يب ذذت  قن  لعكريذذا لد تيقذذا فذذي لد ن  ذذع دذذد فر ذذل لذذالب لغفذذيل  لدنذذر االب نلغفذذيل  اذذب لدذذه رال  اجذذا 

( لد نيقذذذ  لدذذذه  اكذذذد  1973لد تيقذذذا فذذذي  دال يذذذر لدذذذه  ل ذذذداي  كذذذري ) دإلكريذذذالدن ولذذذا لفايقكلذذذا 
( نقذذ ص ك ذذح  اا لعكريذذا لد تيقذذا ي ثذذل لغ لال لدذذةةل ي لدن  ذذي Grossman, 1973جينةذذ را )

ك خ ذل نلضذذح فذذي لد ذذ ة  لد ذذةلف ي  نق ذذر ب قدذذ اولذذراقبنلدذه  ي ذذل كذذب ا ةةذذ  لدذه رال بذذر ديلفالب 
   (2005  لدينةرا(( ة ا 18نق يي في ايل ل لدن ي لد  ر لا ا ه لد لو  ن  ح )

 لد تيقا نلد  ر لا دإلكريرح دا ينيق  آخي اب لدن ولا لغايقكلا  (1992)نفي كري 
(AAIDD)  لعكريذذذا لد تيقذذا هذذذي  ردذذذا يشذذذالي  دذذح ي ذذذةا جذذذةهيت فذذذح لغ لال اا  ص ك ذذذح قذذن

دح ي ذذل فاليذذر لغ لال لدذذهه ح كذذب لد  ةةذذ  لدنذذري بشذذكل قت اذذددةا نلضذذح ن يكذذةا ا ذذدةار رلددذذ
 يذذرالح لد ةلفقلذذا نلد  بلقلذا اثذذل لد ةل ذل  لديكريذذا لدش  ذذلا  لدب  ذةا فذذح لث ذالب لن لكثذذي اذب 

 لد ولشا لد   دلا  لد يرالح لفج  رعلا  لد   نا لفج  رعلا  لد ةجل  لدذهليح  لد ذواا نلد ذدا 
ك را لدنةل ب لفكر ي لا لدةةل لا  نيت لد يلغ نلدن ل نق يي لد   ف لدن  ح يبل لدثرا ا كشي )

( اا AAIDDناكذذدح لدن ولذذا لغايقكلذذا دإلكريذذرح لد تيقذذا نلد  ر لذذا )(  2005  ةل ذذردمةذذردم 
ي كذذب اء ذذد ك ذذح  ذذةا لعكريذذا لد تيقذذا  ردذذا ( هذذة انا ينيقذذ  1992ينيقذذ  لدن ولذذا د ذذ ا )
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 لذدف اذب اا يكذةا هذذهل ناذذب ثذم ي نالذي  ردذا لد ذي  لد نذذر  فتيقذر لدذدكم يذةفالي كذب طيقذي رين ق هذ
 .ادت لددلر ثرلت لدنن  

 (AAIDD) لد تيقذا نلد  ر لذا دإلكريذرحنفي ينيق   داأ نضن   لدن ولذا لفايقكلذا 
" لعكريذذا لد تيقذذا هذذي كنذذ  اة ذذف ب  ذذةا نلضذذح فذذي لغ لال اا   ص ك ذذحاذذ )2002)كذذري 

( Adaptive Behaviorنلد ذذذ ة  لد ذذذةلف ي ) (intellectual functionلد تذذذي  ) لدذذةةل ي
( conceptual( لد  رهل لذذذذا )Adaptive skills الذذذذأ ابذذذذدن ج لذذذذر فذذذذي ايذذذذرالح لد تلذذذذ  )

 18(  ذذهدك ابذذدا هذذهل لدننذذ  فذذي ةيذذةا يبذذل ةذذب Practical( نلدن  لذذا )Socialنلفج  رعلذذا )
لعكريذذا لد تيقذذا هذذي  كريذذا "هل لد نيقذذ   رد ذذردي  نيراذذت ل   ذذالي هذذ ( AAIDD, 2008) "ةذذ ا

ي  الذذ  بر   ذذرض ا دذذة  فذذي  ذذل اذذب لغ لال لدن  ذذي نلد ذذ ة  لد ذذةلف ي لد ذذهاب ي ث ي ذذر لد يذذرالح 
لد  رهل لا نلفج  رعلا نلد ةلفقلا لدن  لا  نهذه  لعكريذا ي يذي يبذل ل ذةغ لد ذي  لدثرا ذا كشذي  اذب 

ي  لد نذا نلد ذيلال  نلدت ربذا  لدةيذت  لد  ذة   لغكذدل  نلد ةجلذ  ك ي   ني  ثل لد يرالح لد  رهل لذا فذ
لدذذذذهليي  نيشذذذذ ل لد يذذذذرالح لفج  رعلذذذذا  لدنويذذذذرح لفج  رعلذذذذا  لد  ذذذذءندلا لفج  رعلذذذذا  ي ذذذذداي 
لدهلح   ل لد شكوح لفج  رعلا  نإيبر  لد ن ل رح  اار لد يرالح لدن  لذا فيذي  ايذرالح لددلذر  

  لد يذذذرالح لد ي لذذذا  لديكريذذذا لد ذذذدلا  لد ذذذ ي نلد   ذذذل  لد ذذذواا لدنراذذذا  لدالةالا)لدن ريذذذا بردذذذهلح(
  "لة  دلي لد  ة   لة  دلي لديريف

 يـــوافقـــوك التـــالسل
ل لال لف ش ا لدالةالا لد   ةاا  ب    (Sparrow, et al., 1984)كيف  ةبرانل نآخينا 

  ةلف يفال و ذذذذد د  ذذذذ ة  لد ذذذذ دوك  ذذذذرال لدش  ذذذذح نلفج  ذذذذركح نا ذذذذح ك ذذذذي هذذذذهل لد نيقذذذذ  اقلذذذذرت
 نق  ة  ههل لد نيق  ك ح ثوثا ك ر ي هي 

  اا لد  ة  لد ةلف ي اييب  بردن ي  قدك اا لد ذ ة  لد ذةلف ي اذ  ل   نق ذبح اكثذي ين الذدلت
 ك  ر ي دي لد ي  في لدن ي 

  اا لد  ة  لد ةلف ي ا م يدداد  اب خوا لد ةينرح ان لد نراالي لد ر ا ب ش رص آخيقب 
  لد  ة  لد ةلف ي اذ م قلرةذ  كذب طيقذي لغ لال لد ن ذي ندذلو كذب طيقذي لد ذدا   فبال  ذر اا

يتةا لد دا  ضيناقا غ لال لغ ش ا لدالةالا  فإا لد  ة  لد ةلف ي د ي  ار يد يكةا  الذي 
 او م  قل دم ا م  ةيرا لد دا  ك دار ا   ب لغاي قدك 



  هالة رمضان عبد احلميدد/ 
 

 66 

 ذح لد تلذ  اذع لد    بذرح لد بلولذا ك لد ذي  يذدا  ب  ذ   (Doll, 1965)  ناند ذد كيفذ  
نلدبال لذذذا فذذذح لال  ذذذ  ن ا تذذذةا اذذذب جذذذر بالب ا ل ذذذالالب ه ذذذر  لفةذذذ  وا لدذذذهليح  لدذذذةكح برد  ذذذ ةدلا 

( 2004نق  ي ك ح لد  ة  لد ةلف ي في بنن لددالةرح اثل  الةذا ل ذدا لدن البذي )  لدش  لا
  Adaptive Behaviorا  ح لد  ة  لد تل ي ن وه ر ييج ا د     ح لف ن ال   

 جـــــــدمـــال
 :منهاتوجد عدة تعريفات لمصطلح الدمج 

  نهذذة اا يشذذ  ل ف ذذةا ن اذذدلات لد ن ذذلم لدنذذري ك ذذح ج لذذع لد ذذوي الدددمج اليلدد  لو الشددام 
بنن لد  ي كب لده رال ان لد ةهبذا ان لعكريذا ان لد  ذ ةت لفج  ذركي نلفي  ذر   ان 

داةذذا لدن ذذل ك ذذح  كذذم لددرجذذرح لد ر ذذا دتذذل لد   لذذا لدث ريلذذا د  ردذذب نقنذذب ك ذذح لد 
  ;Kochhar et al, 2000).2001 ,ةل ردمك را ) طردب

  هة لدةيت لدت ي لده  ي ضل  لد ردذب اذب قن  لف  لذرج لد ذرص اذع الدمج الجزئ  لو الوقت 
 ( 2004لد  الب  ج را اييل   لدنر االب نهة ا م دبنن لدةيت اب لدالةي لددالةي )

هة  ير ا لد يص دهن  لف  لرجرح لد ر ا د   ركل لفج  ركي اع لدنر االب  لدداق لفج  ركي 
 .(2004لد  الب  ج را )

  هة  ير ا لد ي ا د   با قن  لددرجرح لد ر ذا نخ ة ذر لد نذريالب التعليم  الدمج األكاديم  لو
 ( 2004لد  الب  ج را د   ي لد ن لم اع لد  با لدنر االب  دح اي ح  اجا ا ك ا )

 يــوافقــوك التــأوالً: السل
لغخالذذي  لشذذ ي  نجذذة  كويذذا لذذالب لعكريذذا لد تيقذذا  لآلن ذذا ا يشذذ لص لعكريذذا لد تيقذذا فذذي 

  لد ي الذ  ك ذح ا ذ  ح لد ذ ة  لد ذةلف ي دذم يكذب اي ذر ندذم (Grossman, 1983)نلد  ة  لد ةلف ي 
 الذذأ يبذذل هذذهل لدةيذذت  ذذرا لدذذه رال هذذة   (1900(كذذري   لص   ذذح لذذدليرحاذذدخل ضذذ ب لطذذرا لد شذذ

لد ولذذذرا لدة الذذذد لد  ذذذ  دي فذذذي يشذذذ لص لعكريذذذا لد تيقذذذا  ند ذذذد  ذذذدت اا  اجذذذرح لد ذذذدالح لدهه لذذذا 
 نلد  ذذذذذر ص لد ذذذذذ ة لا ينالذذذذذيح برد ذذذذذداقق دتذذذذذي ي ذذذذذبح انذذذذذراالي ةذذذذذر د  د شذذذذذ لص لعكريذذذذذا لد تيقذذذذذا

 د ي الذذذذذ  ك ذذذذذح انذذذذذي   اجذذذذذرح لفخ بذذذذذرالح لدهه لذذذذذا اا ل  ناذذذذذردي م اذذذذذب هذذذذذهل لد  ذذذذذةا  ف بنذذذذذد قدذذذذذك
 فذذذذذذذإا لدن ولذذذذذذذا لفايقكلذذذذذذذا د ذذذذذذذ  ص لدن  ذذذذذذذي (1959) كذذذذذذذرينا ذذذذذذذه  ( 1930) لةذذذذذذذ  ي   ذذذذذذذح كذذذذذذذري
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The American association of mental deficiency (AAMD)   اضذذرفت لد ذذ ة
 & Doll, 1965; Hallahan)لد ذةلف ي بنر ذب  اجذرح لد ذدا  لدهه لذا فذي ينيقذ  لعكريذا لد تيقذا 

Kauffman, 1994)   
لد ذذدا  ك ذذح ي بلذذا ا   بذذرح لد ن  ذذع نلد ذذي  ي نالذذي ل نالذذي لدن ذذي ن  ن  ذذر هذذة انذذين  فذذإا

 لد داةذذذا اي  ذذذا  دذذذح اذذذر يبذذذل لد داةذذذايتشذذذف لد  ذذذدي لد  دذذذة  اذذذب اي  ذذذا هذذذه  لد    بذذذرح 

(Hallahan & Kauffman, 1994)   لد  ذل اا اذ ن م  لذ  ي ذف  ين ذو   الذأ ينذب ك ذح
ينذذي   نايضذذر اذذ ن م بنذذد قدذذك  لذذ  ي  ذذك ا ن ذذا دل كذذل نقشذذيي هذذه  لغاث ذذا ي يذذي  لذذ  اا 

اذذع  لد ةل  ذذاا ذذر يننذذل لد  ذذل ا تلذذ  دلكذذةا يذذر ال ك ذذح   لد ةينذذرح اذذب لغط ذذرا ي نالذذي ب ذذيكا
 ي  ذذب اذذبفذذي اي  ذذا اذذر يبذذل لد داةذذا فن ذذح ةذذبالل لد ثذذرا لد نالالذذيلح لدبال لذذا نا   بذذرح لد  ذذة  

لد نذذب اذذع لف ذذديرال اذذب   ذذو   ب لد يذذرالح لفةرةذذلا اثذذل لدذذههري  دذذح لدد ذذريلد  ذذل لدنداذذد اذذ
ا ةل ل لج  رعلر اا  ي  ب اب لد  لاث رال ك ي لد داةا ن لدن ي لد ا ي نلد  ركل اع لدبردنالب  

 لعقاان  ذذدل ك ذذذح لد ةينذذرح اذذذب لدبال ذذذا لد داةذذلا نل  ذذذيلي بنذذن لغ   ذذذا اثذذذل افذذع لدالذذذد غخذذذه 
 ركا انلاي لد داةالب  لدن ةت في لد  ل نط

 The American association of لدن ولا لفايقكلا د   ص لدن  ي عاشر لحيبنر ن 

mental deficiency (AAMD)  ن بذذذي  نذذي لفةذذذرت دن ذذذل يلد يذذذرالح لفج  رعلذذا فذذإا
 لد ةل ذذذذذذذل اذذذذذذذع لفخذذذذذذذيقب نيتاللذذذذذذذ  لد ذذذذذذذ ة لرح لدهليلذذذذذذذا يبنذذذذذذذر د    بذذذذذذذرح لدبال ذذذذذذذا لفج  رعلذذذذذذذا

(Nihira, 1973; Kopp, et. al., 1992)   فذي لد  ذف لدثذر ي اذب ك ذي لد  ةدذا ناذدليرح ن
ي  لذذذذا لد ذذذذ ة لرح لفج  رعلذذذذا يتذذذذةا جذذذذ ال لةرةذذذذي اذذذذب لد ذذذذ ة  لد ذذذذةلف ي    فذذذذإاةذذذذب لد يله ذذذذا

(Nihira, 1973, Hunt & Marshal, 1994; Lambert & Nicoll, 1976) هذهل  
ي لفك بذرا ك ذدار  ن ذل اذع لغط ذرا اذب ةضع فنقلد  ة  لد ةلف ي نا  ةل  ينب اا يقلم  ل  ر 

  (Kirk, et al., 1993) ا يم قن  لعكريا لد تيقا نلد يله الب
ادك لد ني  ك ح لد نريالب فتيقر نلده  لك ذح لةلةذ ا الب ذا لد ذب لد   ذي لفايقكلذا 

DSM-IV ((1994  يدذذة   ذذو اذذب ي ذذةا  لا فذذي لغ لال لدذذةةل ي لدذذهه ي ا ذذدةار ب  ذذةا
ا ذ ةت لد ذ ة  لد ذةلف ي اةذيل   الأ اا يدداذد  را لدةةر ف لد ةلفقلا لدةةل لاان كن  في لةي

 يذذر خ ة ذذر ك ذذدار اذذ م ي الذذلم لغفذذيل  اذذب قن  لعكريذذا لد تيقذذا ر يدداذذد لد ذذدا  لدهه لذذا ننة اذذب
لخ بذذرالح لدذذه رال ي  ذذيض ا ذذب ر ينذذرنا  شذذ  اذذب لففذذيل  لدذذهاب    نقدذذك ب ذذبب االدشذذداد  نلددذذر  
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ن ذح ةذبالل لد ثذرا فيدت ةين  ل   رعلا  الذي طبلولذا  ا ن  لفخ برا    ر اا  ا م لخ براهم
  اةكذد لفخ بذرا ا  اكذرا ةذلكةا في لدنر   هة لدشذ ص لدة الذد لدذه  ي ذيا ااذب نفذي   ر صلد

يذذ م برد ذذ ة  لد ذذر ص ا ااذذر لةذذ  دلي لد ذذ ة  لد ذذةلف ي فذذي ك  لذذا يدداذذد لعكريذذا لد تيقذذا ةذذ ننل
ايضذر ه ذر  اا لد و  ا ديهل لد  ة  ين ي ادت نلةذع اذب لغ ا ذا       رفي لد ةليف لدالةالا

ا ذ  ي ذد ر لبلر ذرح كذب لد ذ ة  لد ن ذي لال  ذر   ذر ق لدذه رال نهي اال   اخيت د  اللم لد  ة  لد ةلف ي 
(  Myers, et al. 1979) رد ذ ة لرح لدترا ذا ان لد د   ذانلد ي في ان  ير د  لا دير كويا ب

اذذب لدةةذذر ف لد نييلذذا  نلد نالذذي  ة  لد ذذةلف ي اةذذيل فذذي ك  لذذا لد تلذذ لد ذذفذذإا نفذذة   ذذل قدذذك 
(Carter, et al. 1998  ) 

انذذذرا لغ لال   انذذذرا لغ لال لدذذذةةل ح لد  ذذذ  لاذذذب   انذذذرفح لد ذذذ ة  لد ذذذةلف يني تذذذةا 
يم يدداد هه  لد نرفح   ند د انرا لد  هالل لد ي ح  انرا لغ لال لددالةح  لدةةل ح لفج  ركح

  يد الل اد ةت لد نراق     ر ق لددالةرح  لددفدا لد  ر لا بنالد  لد دت د  نرا  له لا اب خوا
 لد نذذرا د   ذذ ل  نيدداذذد لدةضذذع لد ن ل ذذح د   ذذل  انذذرا لغ لال لدذذةةل ح لد  ذذ  ل نلفج  ذذركح
هذذذح ايذذذرالح ي ن ذذذي برةذذذ  دلي لد ي ذذذرض نلايذذذدلال لد وبذذذو نين ذذذب لد  ذذذي نلددي ذذذا فذذذح لدبال ذذذا 

 نذذذرا لغ لال لدذذذةةل ح لفج  ذذذركح  يشذذذ  ل ك ذذذح لشذذذكرا ااذذذر لد ذذذدا  ك ذذذح لدشذذذيلال   لد دل ذذذا نلد
لد  ة  لد ح يضم لد ي  اع لش رص آخيقب ني   ف برخ و  لد ي  ا لدن يقا نلدنةلال لدث ريلذا 

ناب لاث  ير لفه  ري لد و م برغش رص لآلخيقب  لد نبالي كب لد شركي نين ب   نلد ةيع نلددنا
جذدح فذح د ذد ن  يذرالح لغ لال لد داةذح ن ايذ م ب انرا لغ لال لد داةحن    بةدا لدالي لد  ة لرح  

ايرالح لد يلال  ن اثل د يرالح لفةرةلا لآلخي نقي م بربنن لد  رالو لال  ر لخ  ت اب لدبنن 
هذذه  لد يذذرالح  لدت ربذذا ن ا ذذرهلم لدنذذد  ن لدذذ اب ن ي ذذرت فذذح لددلذذر  لدالةالذذا لد ذذح يولشذذير لد  ذذل 

يةلجذذذد لد  ذذذل فذذذح  نايضذذذر لد  ةينذذذا ا ذذذ  ب يق ذذذا فنردذذذا ن رفنذذذا  دذذذأل نلال لال لد  ذذذل  اي ذذذا فذذذح
ااذذر ي ذذةا فاليذذر ين بذذي اءشذذي د   ذذةا فذذح لد ذذ ة  لد ذذةلف ي   نا لد داةذذا يك ذذب  هذذه  لد يذذرالح 

ابذذذذدا لفه  ذذذذري ليذذذذهل لد نذذذذرا فذذذذح لد  ذذذذ ةقرح لدن يقذذذذا لد   داذذذذا برد  ذذذذبا  انذذذذرا لد  هالذذذذل لد ي ذذذذح
ة ا  ايرالح انرا لد  هالل  12لد نرفح لد رب ا ي   ي   ح ك ي  في  الب اا فتيقرد  نريالب 

لك  ذذذري لفينرهذذذرح نلدقذذذلم   لد     ذذذا نلغك ذذذرالد نذذذي  ك ذذذح طبلنذذذا لد يذذذب  لد ي ذذذح ي ضذذذ ب
نقن بذي  لك  ري لد يرالح لد ةعلا لد ييب ا ب  لال اي ا لن نةل ا انال ا   لد و  ا د  يب نلدن ل

)اد ذد      ل  د بيلاق لد  هال لا نيذ م بنذد لك شذر   ردذا لد   ذف لدن  ذح دديذ د رههل لد نرا اي 
  (1997ادينت لدش رن   



2019  (2ج)أبريل   (118)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 69 

فذي  لك  ذدح ك ذح ي بالذي اقلذرت فال و ذد د  ضذق لفج  ذركي لد ذي دالةذرحنه ر  بنن لد
 الذذأ يرا ذذت هذذه  لددالةذذا لد ذذ ة   (Gould, 1977)اثذذل  الةذذا جةدذذد   ي الذذلم لد ذذ ة  لد ذذةلف ي

دذذذدايم ية ذذذد  ط ذذذوت  15لذذذذ اذذذب قن  لعكريذذذا لد تيقذذذا لد  ةةذذذ ا نلدشذذذداد   ط ذذذوت  41 لذذذالب لد ذذذةلف ي
 :Vineland Social Maturity Scale (VSMS فال و د د  ضق لفج  ركي برة  دلي اقلرت

Doll, 1953  ) دذدت  ا ذ ةت لدةةذر ف لفج  رعلذافي  لد ةلف ي لد  ة ناةييح   ر ق لددالةا اا
     ةة لدشداد ن اب لد   ةت لدل اب لدةةر ف لفج  رعلا د  نريالب فتيقر ايلد ة داالب  را 

يكة ذذذةا اقلذذذرت  راذذذل  فيعلذذذا ان ةكذذذا اذذذب ثذذذوت ا ذذذرالواخذذذيت لةذذذ  دات  الةذذذرح 
ل ةةع في ل نلكر اع ند د لة  دات هه  لد ن ةكا  SRZ, SGZ, SMZ نهمد   ة  لد ةلف ي 

لغنا هذذذة اقلذذرت لدةةذذذر ف لفج  رعلذذذا د  نذذذريالب  لغفذذيل  لد  دذذذدثالب برد نذذذا لديةد ديذذا  لد قلذذذرت
  هذهل Social Functioning Scale for the Mentally Retarded, or SRZفتيقذر 

 The Cain-Levine د ذالب د ت ذرال  لفج  رعلذا- ذالب لد قلذرت يذم يدذةقي  نيندا ذ  اذب اقلذرت

Social Competency Scale  ابنذر دذح لاانذا نهة ا   م   (1972) ههل لد قلرت  شي ة ا 
يذذم ي  ذذالب هذذهل لد قلذذرت نلد يذذرالح لفج  رعلذذا  لد ثذذرلي    لد ةل ذذل  فيعلذذا نهذذي لد  ذذركد  لدهليلذذا

يل ذر فذذة   ةلحةذ  4اذب ةذب  اذب قن  لعكريذذا لد تيقذاط ذل  4.312 يةلايذركال ذا ل  بل ذ  ك ذح 
  (Kraijer & Kema, 1994a, Cain, et al., 1963) انراالي لد قلرتنقدك د دداد 
 Theفيذذذذذة اقلذذذذذرت لد ذذذذذ ة   الذذذذذي لد ذذذذذةلف ي د  نذذذذذريالب فتيقذذذذذرلد قلذذذذذرت لدثذذذذذر ي ااذذذذذر 

Maladaptive Behavior Scale for the Mentally Retarded, or SGZ  ند ذد يذم
 لد ير لذذانين  ذذد لدداجذذا  عبذذرا  فذذي لد ةل ذذل لفج  ذذركي 32نقد ذذة  ك ذذح ( 1977كذذري )   شذذي 

فيعلذا نهذي ابنذر  يلا   ههل لد قلرت ا  م  دح ثوت    ة  لد قلم يبنر دشدي  نيتك ح لد قلرت د
نلد ذذ ة  لد   ذذي  Aggressive maladaptive behaviorلد ذذ ة  لدنذذدنل ي  الذذي لد ذذةلف ي 

 Mixedنلد ذ ة   الذي لد ذةلف ي لد  ذ     verbal maladaptive behavior الذي لد ذةلف ي 

maladaptive behavior ك ذح كال ذذا يتة ذت اذذب   نيذم لةذذ  يلج انذراالي  اذب خذذوا ي بل ذ  
ةذذذ ةلح يل ذذذر فذذذة  ثذذذم يذذذم  3اذذذب لد نذذذريالب فتيقذذذر اذذذب ةذذذب  لديةد ديذذذاش  ذذذر ا دذذذدثةا  4.218

 (  Kraijer & Kema, 1994bلة  يلج هه  لد نراالي )
 the Grossهذذة اقلذذرت لد يذذرالح لددي لذذا لدتبالذذي  د  نذذريالب فتيقذذر  لد قلذذرت لدثردذذأ

Motor Skills Scale for the Mentally Retarded, or SMZ  كذري    شذي نلدذه  يذم
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 3انذذر  فتيقذذر اذذب ةذذب  4.538اذذب نيتة ذذت كال ذذا لد   ذذالب  ك  ذذي  22نق تذذةا اذذب  (1981)
ند ذذد لةذذ  دات هذذه  لد  ذذرالو لدذذثوت د  الذذلم لد ذذ ة  لد ذذةلف ي ن الذذي لد ذذةلف ي ةذذ ةلح يل ذذر فذذة   

د  ذذرالو انجذذدح انذذراالي دذذدت لد نذذريالب فتيقذذر نلد  الالذذ  لالذذ يم ناذذالب اط ذذرا لد ة ذذد  الذذأ اا هذذه  ل
 The Dutch psychological الب ا ك  ذرال لدذ  و لديةد ذداالب  رااا يم لة  دلاير لةلة ا

association  ند ذد ية ذ ت   د دداذد لد ذين  لالذ يم اط ذرا لد ة ذدك ذح لد نذريالب فتيقذر ن  تنطب
 تيقذا اذء نا دلك  دح ك ح ي بالي هه  لد  رالو اا لغط را اب قن  لفكريذرح ل يلددالةرح لد 

لد ة ذد ناا اط ذرا لد ة ذد دذدايم   ذرال  اط ذرا في ايرالح لف ش ا لدالةالا ب ةا  ايل   رال  اب 
   (Kraijer & Kema, 1994c)  لفج  رعلا نلد نةقا نلد ةل ل لفج  ركي رايل ك ح لغبن

 Vineland اقلذرت فال و ذد د  ذ ة  لد ذةلف ي ةذ  داتل دالةذرحك ذر اا ه ذر  بنذن لد

Adaptive Behavior Scales VABS  ك ذذح كال ذذا اذذب لغط ذذرا لد نذذريالب فتيقذذر اذذب ةذذب
   لد  شذذ ا لفج  رعلذذاايذذرالح لد ولشذذا لدالةالذذا  لد ةل ذذل نهذذي انذذرفحفذذي ثذذوت  11-18.11

Socializationلد يذذرالح لددي لذذا  ه ذذر   نارد  ذذبا د  يل ذذل لد ا لذذا لغضذذالي يذذم لضذذرفا انذذردالب
motor skills   رال  اا اط را لد ة د اء نا ب ةا  ايل نية  ت  دح  لد ةلف يلد  ة   الي   

بنذد لدن ريذا اار لد نريالب فتيقر ف دايم ي ةا في    يرالح لفج  رعلادبرد  با  لد قلرتك ح ههل 
  ( Sparrow, et. al., 1984لدتبالي  )نلد يرالح لددي لا  بردهلح نايرالح لددلر  لدالةالا

 دذذح اا لد ذذ ة  لد ذذةلف ي دذذدت لد ذذوي اذذب قن  لعكريذذا ند ذذد ية ذذ ت بنذذن لددالةذذرح 
( نلد ي Sadrossadat et al. 2010لد تيقا اةجد ب  ي ةا اثل  الةا ةر انةر لح نآخينا )

هذذذدفت  دذذذح ا را ذذذا لغط ذذذرا اذذذب قن  لعكريذذذا لد تيقذذذا نلدنذذذر االب فذذذي انذذذرفح لد ذذذ ة  لد ذذذةلف ي 
 فذذي  اذذب قن  لعكريذذا لد تيقذذا 74ن  لدنذذر االب اذذب لغفذذيل 246نيتة ذذت كال ذذا لددالةذذا لد     ذذا  

  ن ولذا لفايقكلذادلد ذةلف ي نيذم لةذ  دلي اقلذرت لد ذ ة   ةذ ا  18-7ييلن ت اك ذراهم اذر لذالب 
 the Adaptive behavior scale of the American Association of د    ذف لدن  ذي

Mental Retardation   ا لال لد نذذريالب فتيقذذر نية ذذ ت  دذذح اا  انذذرا  18تذذةا اذذب ا نلدذذه
  لف شذذذ ا لفي  ذذذر يا  لد  ذذذة لد نذذذة   لدةيذذذت لفةذذذ  ودلاكذذذرا ايذذذل اذذذب لدنذذذر االب فذذذي لدةةذذذر ف 

  لد ةجلذ  لدذهليي  prevocational & vocational نلفايذري  لف شذ ا لد ي لذا  نيبذل لد ي لذا
 disturbing interpersonalيد ذذذل لد  ذذذ ةدلا  لفج  رعلذذذا  لد ذذذ ة  لدش  ذذذي لد ذذذ كق 

behavior  لغ شذذ ا لد   دلذذا Domestic activity  لف ذذدارج لد ن  نذذي  نconformity 

and trustworthiness  ندذذم يةجذذد فذذين   لدذذذا ل  ذذر لر لذذالب لد ن ذذةك الب فذذي لد  ذذة لدبذذذد ي
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ناذذب ثذذم فذذإا   self abuse لاذذهلال لدذذهلح نلد   لذذا نلد ذذ ة  لد شذذ  نلد ذذ ة  لدن  ذذي نانذذرفح
اذذذب لدنذذذر االب ا ذذذر ككذذذو   ذذذرا ايذذذل   ذذذرال تيقذذذر ك ذذذح ا ذذذرالو لد ذذذ ة  لد ذذذةلف ي لد نذذذريالب ف ا لال

لف  بذر  ديذهل لد ذ ة  نيدداذد لذيلاق د  ذدخل لد بكذي ب ذةا  اكثذي   ذح اذب لدشداد د  قد  لف  لرج
 في لدبال ا نلد ن  ع    انيما م 

 ة نلد ذ  لفةذيقا لد   ذلا لدضذنة ( ف ذد ي رندذت 2002اار  الةا نفذرال ك ذح ادذينت )

 الأ ي ث ت اشك ا لدبدأ في يدداد ادت نجة  كويذا لايبرطلذ   لدت ل  لدينضا د  ل لد ةلف ح
 قري ذناذدت ل لد ك ذةفالب لدينضذا لط ذرا دذدت لد ذةلف ح نلد  ة  لفةيقا لد   لا لدضنة   لدا لالب
 ف رتلنادت ي ثي هه  لدنويا برد ة  ) خر ر ي  ل ر لد  ل ادا ير ك ر لفةيقا لد   لا لدضنة 

 ط ذوت  60 اذب لدنال ذا نيتة ذت لد ك ذةفالب لدينضذا لط ذرا اذب لددالةذا كال ذا لخ لذرا يذم(  ن نلدذه ةا
 ار لد ا لا لك راهم نيينل ت ب اك   لن  نف لد بب في لعكريا  كرا ةةلال ك لر اك ةفالب نط  ا
 لد  ذ ةت  اقلذرتنهذي  لدنال ذا ضذب  ا نلح  دذح  لددالةذا ل نلح  نل   ذ ت ةذ ةلح 4:6 لذالب

 لغط ذرا دذه رال ن  ذ ي اقلذرت  لد  ذيقا دألةذي  لد  ذةا دث ذرفحل -لفي  ذر ت – لفج  ذركح

 لد نذريالب لدينضذا غط ذرا لفةذيقا لد   لا لدضنة  اقلرت نهي  لدقلرت نا نلح لد   ح لدنر ب

  لدذا ةذردبا لايبرطلذا كويذا دألط ذرا  نية ذ ت لددالةذا  دذح نجذة  لد ذةلف ح لد ذ ة  اقلذرتن 

 نإخةيذ  ناللذ   ب اذ لدت لذ  لد  ذل كويذا ةذةال كب لد ريناا لفةيق لد   لا لدضنة  لالب ل  ر لر

 لد   ذلا لدضذنة   اجذا ل   ضذت ك  ذر  الذأ لدينضذا د  ذل لفينذرلح لد ذةلف ح نلد ذ ة  باللدنذر ا

 كويا يةجد   ر   ديلا دلفينرل  حفلد ةل لد  ة   اجا لاي نت لدت ل  لد  ل ك ح لدةلينا لفةيقا

 لدينضذا د  ذل لد ذ بح لد ذةلف ح نلد ذ ة  لد   ذلا لدضذنة  لذالب ل  ذر لر  لدذا اةجبذا يبرطلذ لا 

 لاي نذت لدت لذ  لد  ذل ك ذح لدةلينذا لفةذيقا لد   ذلا لدضذنة   اجذا لاي نذت ك  ذر  الذأ لدت لذ 

 لفةذيقا لد   ذلا  ضذنة خذرص د ي  ذلم ه ذر  لا     ر ليضح ددي لد  بح لد ةلف ح لد  ة   اجا

 ناذالب  لال ذ لدنويذا د ذةاللنا    لدضنة   اجا لاي ر   الأ اب لدت ل  لدينضا ط ل  اليرينر لد ح

 لد   ذلا لدضذنة  فذح نلع ذرت لدذه ةا  اجذرح ا ةةذ  البلذ ل  ذر لر  لدذا فذين   نجذة ك ذر    لةيي

  لده ةا اب لةيقا    لا ضنةطر اكثي لف رت لا لت لففضل لدةضع فح لده ةا د ردح لفةيقا

 ج  ــدمــثانيًا: ال
  اقن  ل  لرجرح خر ذ ابف يكر  ان  ع اب لد ن  نرح لع  ر لا ي  ة اب نجة  افيل  

ان  ذذع  ف تذذل   ف اا لد ذذي  ي يذذي فذذي طبلنذذا   يييذذر نينرا يذذر اذذع هذذه  لد  ذذا اذذب ف ذذرح لد ن  ذذع
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نا  ةاذا اذب لدقذذلم نلد نذراالي لفج  رعلذا لد ذذي يدكذم ي ذذيفرح   خ ة ذال   لد راق لذا نلددضذذراقا
ناذب لد  ذ م بذ  اا لد ن  نذرح لع  ذر لا ف ي  ذة      نيدد    يييم  دذح ا   ذف ااذةا لددلذر يل اف
   ف اا  نم ن ةعلا هه  لد شركل ي   ذف حب لد شركل نلد نةارح لد ي يةلج  لغفيل  نلدن ركرا

ناذذذذب لد  ذذذذرح لفج  رعلذذذذا لد ذذذذي يةلجذذذذ  اشذذذذركل ان ذذذذد  ن  رةذذذذا فذذذذي ا   ذذذذف  ت اذذذذب ف ذذذذا غخذذذذي 
رح هي ف رح قن  لف  لرجرح خر ا  اار ا يذةي لدذداق فيذة فذي جذةهي  ا يذةي لج  ذركي لد ن  ن

اخويذذي  ذذربع اذذب  ي ذذا   ذذة  لع  ذذرا ضذذد لد  ذذ ل  نلدنذذ ا غ  فذذي  ب ذذبب  كري ذذ   دذذح جر ذذب 
قن  لف  لرجذذذرح  اذذذبض لدة ذذذ ا لفج  رعلذذذا دألشذذذ رص فذذذي ي لاذذذد لفينرهذذذرح لد ن  ولذذذا  دذذذة 

لد  بالي لد ياذة  د  بذدا لدنذري لدذه  اةجذ  خذدارح لد يالذا نهذة لد  بلذع  لد ر ا  ف لرةا لدداق هي
ل   (2009)ك ي لة ركالل ك ي نآخينا    دة لدنر يا في ايل لدبال رح يالة ت

اا ةلرةا لدداق ي ذةي ك ذي ثوثذا لف يلضذرح اةرةذلا ي  ثذل فذي ا يذر يذةفي بشذكل ي  ذر ي 
نيذذء    دذذح  قذذر   فذذيص   لدنذذر االب م اذذبخبذذيلح لد  ركذذل لذذالب قن  لف  لرجذذرح لد ر ذذا نايذذيل ي

ذذر  ريلذذا د  هجذذا  ب اذذب يبذذل لدنذذر االلد ر ذذا  لد  بذذل لفج  ذذركي دذذهن  لف  لرجذذرح   ذذر ي ذذلح في ت
اشكرا لد  ة  لد ر ا  كب اييل يم لدنر االب  دذهل فذإا ةلرةذا لدذداق هذي لد يق ذا لد ث ذي د  نراذل 

 ذدلات لدنر يذا  فرد بذر الح لدنرد لذا لد ذذي اذع قن  لددرجذرح لد ن ل لذا لد ر ذا دترفذا لد ذذوي برد
جرالح اب لغام لد  دد  نلد    ا لددندلا د ث رفا نلدن ةي نلد يالا نلدب ك لددندي نلد    ذرح  الذي 
لددكةالا   ير ان  نا اك ت  خ ر  باليل د   يذةي لد ر ذل بذ ا  ذل لغط ذرا ديذم لددذي فذي لد ن ذلم 

 كذذب ا   كريذذا ان ايذذا  ذذنةاا ين ل لذذا ينذذر ةا ا يذذرانذذر  ن  ذذر ي الالذذ  يل ذذر لالذذ يم بنذذن لد  ذذي 
  (2009)ك ي لة ركالل ك ي نآخينا  

ك ح اذدلا لدنشذيقب ةذ ا لد رضذلا دذم اةجذد اةضذة  اثالذي د نذدا فذي   ذل نك ةار فإ   
لد يالذا لد ر ذا لذالب لد داةذذالب نلع لاقذالب نلآلبذرال اثذذل اةضذة  لدذداق  ناذردي م اذذب ل ذ  دذم ا  ذذي 

غب ذذ  ينيقذذ  ين ذذح  كذذم ك ذذح ينيقذذ  اة ذذد د ذذداق  ف اا لدذذداق نف ذذر  لد    ذذةا فذذي لد يالذذا
لدذداق هذة  لد وي لد نذةيالب فذي اذدلات لد ن ذلم لدنذري   ذب لد ي  ذا لدن يقذا لد ذي ي نذةا فاليذر 

لدنيد لد بهنا د   كد اذب اا لد ذوي لد نذريالب ي كذ يم لدذههري  دذح لد داةذا ج بذر  دذح ج ذب اذع 
ا   ةا ايضر اي رح ا ذ  ا خ ل ذر دذدك يم ن لد ذي يد رجة يذر ا دير يم نجاليل يم في  الب 
 ( Halvorsen, & Neary, 2001) د د الي انراالي كردلا د  نرح

  ذذري لدذذذداق دذذ  لينرللذذذرح نةذذ بلرح ف ذذذب لفينرللذذذرح ل ذذ  اذذذ ن  لد ذذوي لد نذذذريالب لبال ذذذا 
 ذذذ  ا نذذذيض  الذذذأ ل  ين ل لذذذا اد ذذذ   يننذذذل لد ردذذذب يشذذذ ي  ب ذذذةا  لكبذذذي فذذذي لدن  لذذذا لد داق ذذذلا
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لدذذداق يد ذذب  دأل شذذ ا لغكر ي لذذا ب ذذةا  لكبذذي ا ذذر ينن يذذم يد  ذذةا  نر ذذرح اكر ي لذذا  بالذذي  
ايضذذر لد يذذرالح لفج  رعلذذا نلد ذذ ة  لد ذذةلف ي   ذذيل د نذذيض لد ذذوي لد نذذريالب د   ذذرقج لد ذذ ة لا 

 ك ذذر ل ذذذ  ينذذ   فتذذي  لد ردذذذب لد نذذر  كذذب    ذذذ  ن اذذدكم ا يةاذذذ  لد  رةذذبا فذذي لد  ذذذل لدنذذر   
ااذذر لد نراضذذةا د تذذي  لدذذداق يلنيضذذةا ةذذ بلرح لدذذداق فذذي ل ذذ  اذذء ت  دذذح  لفينذذرلي كذذب قليذذ  

ا دذم ي بذي برد ذةا  لد ذدلدا فإ ذ   فردداق فتي   الي نليولا  الذأ ل ذ   لدضيا اكثي اب لد  ع 
اء ت  دح   ر ق ة بلا اثل ل   رض ي داي لدهلح د  وي لد نريالب   لنا ا يم اينا اا لغط را 

ر االب اءقدنا افضل ا يم    ذر اا ي  لذا لدنر ذب لفج  ذركي ي نذح ك ذح لدنر ذب لفكذر ي ح لدن
بنذذذن لدن  ذذذرح نلد  ذذذةا لد ر ذذذا   ذذذح يد  ذذذةا جةا ك ذذذر اا بنذذذن لد ذذذوي لد نذذذريالب يد ذذذر

 : ا ير ا ند   نا لير فةل د د  لدداقك ةار فإا  ( Berg, 2004لغهدل  لد يجة  ا يم )
 :اقالمع للطفل الدمج فوائد

  ينرللذا  يكذةا دذ  آثذرايذد  قنت لف  لرجذرح لد ر ذا اذع لدنذر االب اب  ا  اق لغط را
لآلخذذيقب  ك ذذدار يشذذ ي  فذذي ف ذذةا لدذذداق نقويذذح لد ي الذذب نلد  بذذل اذذب ا لد  ذذل لد نذذر  الذذأ ا

نق  بل  كري ذ   نقذدا  يداليذ   فإا قدك ين ل  لدشنةا بردث ا في لد  و  نقشني  بقل    في لددلر 
  نآخذذذذيقب )دالذذذذ   لد ن  ذذذذع لدذذذذه  يوذذذذل  يلذذذذ   ريذذذذ  فذذذذي نيذذذذت ابكذذذذي  نقشذذذذني بر   ر ذذذذ   دذذذذحنإاكر

 اذذذ ن م  ك ذذذر اا لد  ذذذل لد نذذذر  فذذذي ف ذذذةا لدذذذداق يك  ذذذب ايذذذرالح جداذذذد  ا ذذذر ينن ذذذ(  1999
لفج  رعلذا ا ذر ي ذركد  اةلجيا  نةارح لددلر   نقك  ذب كذد ل اذب لد ذيص لد ن ل لذا نلد  ذرقج

لدنويذرح لد ذي ةذة  يد ذرج نقك ذب     نق  ل اب لدة ذماو  اي ك ح  دنت   ة لج  ركي اكث
لد يفاليلا نقشنن  ك ح لدبدأ كب يييالبرح  لريلا   دالير د ول  نلد شرا ا في لغك را نلغ ش ا

 اكثذذي كر يذذا نلدذذداق ي ذذد لد  ذذل ل  ذذةقج ش  ذذي  لج  ذذركي  ةذذ ة ي د   ذذرهم نلد ةل ذذل  ني  الذذل
لد  ذذل لد نذذر  اذذع  الب ذذا ك  لذذا نةذذل ا اث ذذرال دنذذب نديذذة لفك  ذذر  د   لاذذد ك ذذح لغي  نقضذذل 

 ( 1998   ي را  رشف  كبد لد بةا ا  ةاب )اييل   لدنر اال
  العاديين لألطفال الدمج فوائد

اذب قن  لعكريذا لد تيقذا  لد  ل  دة لدنر   لد  ل لينرهرح ينالي  دح اء   يد لدداق  ا
  ينرللذا ك ذح لددالةذرح اذب لدتثالذي انضذدت يذدنق نذة  ك لذ  نق  ب ذ  نإ شذرال  ذدليرح انذ   ن 

ناذب ضذ  يم   ر ذالد لف  لرجرح قن   لغط را اع لد نب في ا يندنا  ك دار لدنر االب لغط را
 ( 1999 ا آخين )دال   ن  قن  لعكريا لد تيقا



  هالة رمضان عبد احلميدد/ 
 

 74 

  لآلباء الدمج فوائد

فذي ا ذ  ي ذركدهم بندي ك ا لد  ل لد نر  كب لد ن  ذع    ذر  لآلبرالف  ري لدداق يشني 
ني رك ذذ  اذذع  ك ذذدار اذذيت لدةلدذذدلا ي ذذدي لد  ذذل لد  دذذة   طذذي  جداذذد  د ن ذذلم لد  ذذل لد نذذي  ك ذذح

 ذر ا ي ذذر ايقذذرا اا ك  نليولذذا فذي لد  ذذل اكثذي نا يق ذذاهم ي تالذذي اي ذذ نا لغط ذرا لدنذذر االب فإ ي ذر 
اثذذذل ةذذذ    نايذذذه  لد يق ذذذا ي د ذذذب اشذذذركي  كثالذذذيل اذذذب ي ذذذيفري  اثذذذل ج لذذذع لغط ذذذرا لدذذذهاب فذذذي

  ( 1999  نآخينا  )دال   لدداب ينر  ط  ي رلدة 
  األكاديمية الدمج فوائد

  لف  لرجذرح ن قاذب  د داق فةل د يياةقا ناكر ي لا دتل اب لد وي نلد ن  الب فرغط ذرا
اكر ي لذر ا بذةف لداجذا  بالذي  فذي لدت ربذا  نفيذم  اةليف لدذداق لدشذرال يد  ذةا   نذر ل  ر ا فيلد

اضذف  يد  ذةا فذي اذدلات لد يالذا لد ر ذا فذي   ذري لدنذ ا  اكثذي ا ذر الد نا  نلد نا لفةذ قبردل
د  ن ذذذم د قذذذر   لد بذذذيلح  نفذذذي   ذذذري لدذذذداق ين بذذذي في ذذذا  دذذذح قدذذذك اا لدن ذذذل اذذذع لد  ذذذل لد نذذذر 

   نلد يق ذذا ردو  تذذر  برد  ذذل لد نذذ لد ن ل لذذا نلدش  ذذلا  فردذذداق ا ذذلح لد ي ذذا لدترا ذذا د  ن ذذم
ينذذر ي اذذب بنذذن   ذذر   اذذع لد  ذذل لدنذذر   لدذذه  ل ا الذذد  ايضذذرلد ذذي ي ذذ  داير د ن ذذل اذذع لد  ذذ

  (1999  )دال   نآخينا  لدضنف
  االجتماعية الفوائد

قن  لف  لرجذذذرح  دذذذح  ذذذي  اذذذب لد ةل ذذذد لفج  رعلذذذا د ذذذداق ا ذذذ  اةجذذذ    ذذذي افذذذيل  لد ن  ذذذع
اذذب  ميذذك ذذح ا  ما  ذذي ديذذلف ذذدارج فذذي هذذهل لد ن  ذذع نق ذذبدةا افذذيل لت فذذرك الب يلذذ  ناا  فذذي لد ر ذذا

ييل ذذذ  لدنذذذر االب ن   ذذذ   يقذذذب  الذذذي ادل ذذذت ابذذذيال دنذذذ ا لد  ذذذل كذذذب  لعكريذذذا افذذذيل    ناا لع ذذذربا ان
 ر ذا اذع لدقن  لف  لرجذرح اذب   اذق لد ذوي(    ر اا 1999 خضي   را  كر ا) اي ةي يل 

 ي فرك لذا ق يةةذف اال ل لذا لد ن ذلم بشذكل اكثذ  ك ذح لد ن  ذع لي  ذر يا ينذة   االب دذ  قل ذانراييل يم لد
لع  ذر  اذب لفةذ  دلارح   دذةا  فلد وي ب ةل ذد  بالذي  لةضنير في اكر ير لد دلح نا ر ينة  ك ح

 د  ذرفرح طةق ذا د ة ذةا  دذح لد ذدلات لد ر ذا لةذ  دلي نةذر ل لد  ذل  لد ن ل لا  الذي لد  رةذبا اثذل
ر لد     ذذذا دتذذذو ان يتذذذيلا لد نيالذذذ لح فذذذي  ذذذةكالب اذذذب لد ذذذدلات  دذذذح لةذذذ  دلي اذذذدلات نل ذذذد ل نيال لييذذذ

 (  Buckley, 2002لد ةكالب اب لد وي ب ر فاليم لد وي اب قن  لعكريا لد تيقا )
نه ذذر  بنذذن لددالةذذرح لد ذذي اجيقذذت بنذذيض لد ة ذذل  دذذح لدنويذذا لذذالب لد ذذ ة  لد ذذةلف ي 

( ن ر ت 2006ن اق لد نريالب فتيقر في لد ن لم لدنري  اثل  الةا   ري كبد لدن ق  كبد لد ن ي )
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 الةا ا را ا د   ة  لد ةلف ي ددت لغط را لدهاب ينر ةا اب يذ خي ك  ذي ب ذل  لد  ذدانالب ةلا بن 
لددالةذا ادرندذا هذه  ينذد    الذأ ن الي لد  دانالب اع اط را كذر االب فذي بنذن لغ شذ ا لد داةذلا

اذذذع لغط ذذذرا لدنذذذر االب فذذذح بنذذذن برعكريذذذا لد تيقذذذا د  نذذذي  ك ذذذح اثذذذي  اذذذق لغط ذذذرا لد  ذذذرلالب 
ي   الذذأ  ذذرنا لدبر ذذأ لد نذذي  ك ذذح اثذذي ا شذذ ا شذذر  لد داةذذح ك ذذح ةذذ ة يم لد ذذةلف   ذذص لد 

لدذذداق ك ذذح لد ذذوي اذذب قن  لعكريذذا لد تيقذذا  نهذذل ه ذذر  فذذين  لذذالب اط ذذرا لد ن ةكذذا لدضذذرب ا 
)اذذدلات لدنذذ ا( نلد ن ةكذذا لد نيقبلذذا )ان ةكذذا لدذذداق( ك ذذح اقلذذرت لد ذذ ة  لد ذذةلف ي يبذذل نانذذد 

( ط ذذوت اذذب لد  ذذةا لد  د ذذا ب داةذذا   ذذي 20)يتة ذذت كال ذذا لددالةذذا اذذب ي بالذذي ا شذذ ا لدذذداق  ن 
( اط ذذذرا ان ةكذذذا ينيقبلذذذا نلد ذذذح اذذذ م  انيذذذر اذذذع لغط ذذذرا 10لغشذذذيل  لعل دل لذذذا. ا  ذذذ الب  دذذذح )

( اط ذرا ان ةكذا ضذرب ا ي ذل فذح لي رانيذر 10لدنر االب فذح بنذن   ذص لد شذر  لد داةذح. )
  ( اط ذذذرا ب داةذذذا   ذذذي لغشذذذيل  لعل دل لذذذا10الب نيشذذذ ل )كال ذذذا لغط ذذذرا لدنذذذر ا لددالةذذذح لدنذذذر ت

اقلذذذرت    A.B.Sلدنذذذ ال لدثذذذر ح  –اقلذذذرت لد ذذذ ة  لد ذذذةلف ح عبذذذرا  كذذذب  ا نلح لددالةذذذا ن ر ذذذت
 لعج  ذركح- ةذ  را  ي ذداي لد  ذ ةت لعي  ذر ت(  1998) لال ل  د ذه رال لد ذةا  لديلبنذا -ة ر  ةا 

يةجذذد فذذين  قلح  فدذذا    ذذر لا لذذالب اط ذذرا  دذذح ا ذذ     نية ذذ ت   ذذر ق لددالةذذااي ذذراق لغ شذذ ان 
ف نا ذذذ    لد ن ةكذذا لد نيقبلذذا نلدضذذذرب ا ك ذذح اقلذذذرت لد ذذ ة  لد ذذةلف ح بنذذذد ي بالذذي ينياذذذا لدذذداق

يةجد فين  قلح  فدا    ر لا لالب اط را لد ن ةكا لدضرب ا ك ح اقلرت لد ذ ة  لد ذةلف ح يبذل 
دذذا    ذذر لا لذذالب اط ذذرا لد ن ةكذذا لد نيقبلذذا ك ذذح يةجذذد فذذين  قلح  فنا ذذ    نانذذد ي بالذذي لدذذداق

ف يةجذذد فذذين  قلح  فدذذا    ذذر لا لذذالب   ناخالذذيل اقلذذرت لد ذذ ة  لد ذذةلف ح يبذذل نانذذد ي بالذذي لدذذداق
  اط را لد ن ةكا لد نيقبلا ك ح اقلرت لد  ة  لد ةلف ح فح لدقلرةالب لدبندت نلد  بنح

نلد ذي ي رندذت اثذي  (Dessemontet et al. 2012نفذي  الةذا  ي ذ ة  الت نآخذينا )
لدداق ك ح لد د الل لفكر ي ي نلد  ة  لد ةلف ي ددت لغط را اب قن  لعكريا لد تيقا نيتة ت 

ط ذذو اذذب قن  لعكريذذا لد تيقذذا اذذدانالب فذذي لد ن ذذلم لدنذذري  34لدنال ذذا اذذب ان ةكذذا ينيقبلذذا اذذب 
ط ذو  34يتة ت اب ب  ركد  )اةجد انيم ان م ييالا خر ا  لخل لد  ل( نان ةكا ضرب ا 

اذذذب قن  لعكريذذذا لد تيقذذذا  الذذذي اذذذداةجالب )اذذذدلات ييالذذذا خر ذذذا( نيذذذم ي الذذذلم ا ل يذذذم لفكذذذر ي ي 
 ABAS-II Adaptiveبرةذذذ  دلي لخ بذذذرالح يد ذذذال لا ا   ذذذا نلد ذذذ ة  لد ذذذةلف ي برةذذذ  دلي 

Behavior Assessment System, Second Edition  نيذم ا ربنذا ا لال لد ن ةك ذرا ك ذح
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الو د د  كراالب  نية  ت هه  لددالةا  دح اا لدداق   ب يدالح لغط را في لد يلال  هه  لد  ر
 نلدت ربا ندم يةجد فين  لالب لد ن ةك الب لد نيقبلا نلدضرب ا في لدد ري ان لد  ة  لد ةلف ي 

( لة نيضذذت   ذذر ق  الةذذا طةدلذذا ا را ذذا  .2006Buckley, et alبذذرك ي نآخذذينا )
يله الب اب قن  ا و اا  لنا نلدهاب يم يضذ ال يم فذي لد ن ذلم لدنذري اجيقت ك ح ان ةكا اب لد 

نفي ادلات لد يالا لد ر ا  ن را هد  لددالةا هة لد  را ا لالب لد د الل لفكذر ي ح نلد ذ ة  
لد ذذةلف ي دذذدت لد ذذيله الب اذذب قن  ا و اذذا  لنا فذذي لد ن ذذلم لدنذذري نفذذي اذذدلات لد يالذذا لد ر ذذا  

اذذذب اذذذدلات  28ايلهذذذي اذذذب قن  ا و اذذذا  لنا ) 46كال ذذذا يةلايذذذر ند ذذذد لجيقذذذت لددالةذذذا ك ذذذح 
اذذب اذذدلات لدذذداق( نيذذم لخ بذذراهم ك ذذح اقلذذرت فال و ذذد د  ذذ ة  لد ذذذةلف ي  18لد يالذذا لد ر ذذا ن

نا ذرالو يد ذال لا ا   ذا  نية ذ ت لددالةذذا  دذح اا ه ذر  ي ذدي فذذي يذداييم ك ذح لدتذوي  لد نذذا  
نلد ذذ ة   لد د ذذب فذذي ايذذرالح لد ةل ذذل يد ذذب اكثذذي دذذدت  لدت ربذذا نلد ذذيلال   لد  شذذ ا لفج  رعلذذا

لد يله الب لدهاب يم يض ال يم ن انيم ندم يكب لفاي  هدك برد  با د  ن ندالب في ف ةا خر ا  
ندذذم يةجذذد فذذين  لالذذ يم فذذي ايذذرالح لددلذذر  لدالةالذذا  نية ذذ ت لددالةذذا ليضذذر  دذذح اا ه ذذر  ي ذذدي 

نلدت ربذذا دذذدت لد ن ةكذذرح لد ذذي يذذم  انيذذر فذذي لد ن ذذلم  كبالذذي فذذي لد نذذا لد نباليقذذا نايذذرالح لد ذذيلال 
 لدنري    ر اا لد يله الب لدهاب يم  انيم في لد ن لم لدنري اةيينل اشركل ة ة لا ايل 

ك ذذح يد ذذالب لدذذداق ( نلد ذذي هذذدفت  دذذح يدداذذد اثذذي 1995) ةذذدي لد شذذيايااذذر  الةذذا 
 الذذأ لعكريذذا لد تيقذذا  قن  ب اذذ ةي لدذذهلح نلد ذذ ة  لد تل ذذي ك ذذح لغط ذذرايذذلدنر ذذب لد نذذة  نا 

  ميلد يالا لد ر ا لد ن ندالب في اقرض اط را خر ا ل اءة رح اط را اب ط و 39لخ راح 
  ر ق لددالةذا  دذح يد ذب ا دذة  فذي  ذل اذب  نيد اشراح  ناط را في اقرض ي بي   ري لدداق

 ذذرا لد د ذذب ط ل ذذر لدذذداق  لال  ذذر  ةي لدذذهلح دذذدت اط ذذرايذذلد تل ذذي نا  رالح لد نةقذذا نلد ذذ ة يذذلد 
م لدنذر االب يية  ت لدبر ثا  دح اا  اق لغط را لد نريالب فتيقر اع ايذيل  نيد  ددت اط را لدن ا

م ك ذح يتذةقب كويذرح لج  رعلذا ةذ ل ا اذع يلغةردالب لد     ذا ةذركد فذي ي  لذا يذداي اب خوا
 لدنر االب  لآلخيقب اب

ا اثي لدداق ك ذح يد ذالب ا يذةي لدالة( Kozleski, et al. 1993 ة دل كي )يري ند د 
لدهلح نلد  ة  لد ةلف ي نلد يرالح لفج  رعلا ددت لغط را لد نريالب فتيقر نيدداد يذدا  لد نذريالب 
فتيقر ك ح يتةقب كويرح ن ذدليرح نك ذح لد ةل ذل اذع ليذيل يم اذب لدنذر االب  نقدذك اذب خذوا 

لةذبةكر  نيذد  18اذب لدةيذت د ذد    اق ةبع لط را ب  ةا لدنر االب في لد داةا لفل دل لا دنذ ال
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  قذر   يحيذاة لد نذريالب فتيقذر دألط ذرا لدةيذت اذب دنذ ال لدذداق ان ةكذاكشذ ت   ذر ق لددالةذا اا 
 ا ذر لفج  رعلذا رالحيذنلد  لد تل ذي لد ذ ة  ي  لا في نخر ا لدداق اة ةي  نرح اندا في كبالي 

 يتةقب ك ح لد دا  في رالحيا اب لك  بة  ار نين لم لدن  ي لدداق خبيلح اب ميلة  ر ي ك ح ادا

  .لدنر االب اع لد داةا لال ا في ن دليرح لج  رعلا كويرح
نلد ذذي هذذدفت  دذذح لد نذذي   (Chin-Perez, 1986) ني رندذذت  الةذذا شذذال بالي  نآخذذينا 

 لد داقبلذا رالحيذد ك ح اثي لدداق لدن  ي في لغ ش ا لديقرضذلا نلفج  رعلذا اذب خذوا ي  لذا ل

   ر ق كش ت نيد  لفج  رعلا رالحيلد  ي  لا ك ح لدنر االب نلغط را لد نريالب فتيقر  رالغط لالب

 ك ذح نلد ذدا  لفج  رعلذا لد يذرالح اب لدنداد  ك ري لغط را في لدداق اة ةي  نرح كب لددالةا

 نلد ذي( Polloway, 1985اار  الةا لةدذة  ) .لدنر االب لغط را اييل يم اب ناالب لال يم لد ةل ل
 لد ذذ رح ينيقذذ  نيدداذذد فتيقذذر ت ليذذد  لد نذذريالب لغط ذذرا ين ذذلم  ةذذ يليلنلرح لدالةذذا له  ذذت

 لد     ا د ن ل يم  لغةردالبن  لد نريالب فتيقر دألط را نلدن  لا نلد  ة لا نلد  ر ص لفج  رعلا

 اذب يبالب نيد . لد ر ا لد يالا ادلات في لغط را نك ا لدن  ي نلدداق لدت ي اة ةي لدداق اثل

 لد يالذا انذرا فذي لد ذرب ا نلدبدذةت لددالةذرح اذب كبالذيل كذد ل لة نيضذت لد ذي لددالةذا   ذر ق

 لد تل ذي لد ذ ة  ك ذح ةذ بلا آثذرال يذرد كذرا لد تيقذا لد يالذا اذدلات فذي لغط ذرا كذ ا اا لد ر ذا 

 اذب  ييل ذب   خ وطذ  لدذ ريذا لد اا ي كذب لد ذي لد ذةقا لد ذ ة لا د   ذرقج لد  ذل ف  ذر ف   ذيل م يددا
 .لدن  ي لدداق ان لدت ي لدداق اة ةاي ليبر  خوا اب لدنر يا  لد دلات في لدنر االب لغط را

يد ذذالب لد ذذ ة  ( فذذره م لدالةذذا اثذذي لدذذداق ك ذذح Matsdorf, 1985ااذذر اري ذذدنا  )
فذذذي هذذذهل  الةذذذرح اذذذب خذذذوا ايلجنذذذا اذذذر يذذذم لجذذذيلؤ  اذذذب لد تل ذذذي دذذذدت لغط ذذذرا لد نذذذريالب فتيقذذذر 

الأ يرات لدبر ثا برة نيلض لددالةرح نلدبدةت لد ذرب ا لد ذي ي رندذت يذ ثالي اةذ ةي    لد ةضة 
نيذد اكذدح ايلجنذا ي ذك   د ذرل الب د ذ ن مل لدداق ك ح لد  ة  لد تل ي ددت لغط ذرا لد نذريالب فتيقذر

ءفال هذ رالح لفج  رعلذا نيد ذالب لد ذ ة  لد تل ذي دذدتيذي  لذا لد ه لذا لدبدةت نلددالةرح ك ذح ا 
فتيقذر اب خوا لفة  ر   بإيبر  اةردالب لدداق لدن  ذي ان لدت ذي لذالب لغط ذرا لد نذريالب لغط را 

م هم لد تل ي اب خوا ي  الذديم اب لدنر االب   الأ ةركد اة ةي لدداق ك ح يد الب ة ة يناييل 
اة ةي   م اب لغط را لدنر االب  لخل ادلات لدداق    يل د ر ي دايلد  ة  لد ة  غييل  د  رقج

 دألط را لد نريالب فتيقر اب فيص لد ني  ك ذح لغةذردالب لد ذةقا نلد ذ ة لرح لفج  رعلذا اقلدد
 م اب لغط را لدنر االب يم غييل يلعينرللا اب خوا انريش 
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 دذدت لفج  ركي لد  ركل ( في  الة ير كبMarga, et al., 1983نةنت اراجر نآخينا )

 لدن  ذي لدذداق اذب لغط ذرا ءفالهذ لةذ  ر   ادت ك ح   ني د مد  ن  لد رل الب  اف ك  لر لد نريالب لغط را

 فذي  لك  ذرب يذم اذر رالحينا خبيلح   ل ك ح مينإاكر ري مييدالي  الأ اب نخر ا لدنر يا  لد دلات في

 ريذيةلا لد ر ذا لد يالذا اذدلات اذب كال ذا ك ح  لفج  رعلا رالحيلد   الأ اب لغ  لا لد داةلا لدبال ا
 كذب لددالةذا   ذر ق ناةذ يح  لدنر يذا برد  ذةا لدةيذت دذبنن ميذ ان يذم نلع رت  لده ةا اب ط و 14

 اذب نقدذك لد ر ذا  برد داةذا لد شذ ي  لددذي لد نذب ف ذيلح فذي لدن  ذي لدذداق د ن ةكذا ا دةةذا  قر  

كذل  فذي ليذر لفةذ  ر   ي كذب لد ذي نلفج  رعلذا لدش  ذلا نلد يذرالح لد بذيلح اذب لدنداذد  الذأ لك  ذري
 لد تل ي  مية ة  ك ح نلضدا ب ةا  اثي  ل نكو نلد داةلا ا ر لد   دلا لدبال ا اب

 لغط ذرا  اذق( لدالةذا Emanuelsson, et. al., 1997) نآخينا  لي ر ةد ةا  ك ر يري

 لد ذف ي  الذه اذب 116 نيتة ذت كال ذا لددالةذا اذب برد ذةقد  لدنر يذا لد ذدلات فذي لد نذريالب فتيقذر

 ااذري نا  ذرنقا ا ترف ذا فذيص  ير ذا د يذل لفل ذدل ي دذألدثر لد ذف يواالذه اذب 123 ن لد ذر ت

 ك ذح لدذداق ثذيا ك ذح نلد نذي  لدنر يذا  برد ذدلات دود در  د  ن م د رل البل لد نريالب فتيقر لد وااله

 لددالةذا   ذر ق ناكذدح  لغط ذراهذءفال  دذدت نلد ذ ة لا نلد   لا لفج  رعلا نلدنةل ب لدهلح ةييا 

 هءفال ددت لفج  رعلا رالحيلد خ ة ر ن  لد تل ي لد  ة  يد الب في لدداق اة ةي فرك لا ك ح

 مييذةلف  نا ذ ةت  ميدذهنلي مهني ذداي  ميةايذا  يد ذالب ك ذح ايضذر لدداق اة ةي ةركد ك ر  لد وااله
 .نلفج  ركي لدش  ي

  دذذذح يدداذذذد اةذذذردالب( Phillips, et al. 1996نةذذذنت  الةذذذا فال الذذذبو نآخذذذينا )
 برةذ نيلض لدبذر ثةا  يذري  الذأ د ذ ن م  لد ذرل الب لد نريالب فتيقذر لغط را ددت لد تل  نلة يليلنلرح

 لد نريالب فتيقر دألط را ي لح لد ي نلد ي   لغةردالب افضل ي رندت لد ي لد رب ا نلددالةرح لدبدةت

 اا ك ذح نلدبدذةت لددالةذرحهذه     ذر ق اكذدح نيذد  نلفج  ذركي لدش  ذي د  تلذ  افضذل في ذر

 لفج  رعلذا لغ شذ ا خذوا باذ نلد نذريالب فتيقذر لدنذر االب لغط ذرا بلذال لدذداق اةذ ةي  يبذر 

 مياييل  اع طبلولا ب ةا  لد نرال ك ح لغط راهءفال  يدا  ي  لا ك ح ةركد نلد ينقدلا نلديقرضلا
 هذءفال ي  لذا فذي ريلةذ  دلا ي كذب لد ذي لغةذردالب افضل اب لدداق يند  الأ لدنر االب لغط را اب

 .ميددا  ينرلي قلح ةييا  نيتةقب  لد تل ك ح لغط را
لدالةذذا اثذذي لدذذداق فذذي ي  لذذا نلد ذذي له  ذذت  (1996)  ذذردح كبذذد ر هذذرانا نفذذي  الةذذا 

 ق ذيل23 ) ط ذو 30 ريلدنويرح لدش  لا لد  بر دا ددت لغط را لد نريالب فتيقر ك ح كال ا يةلا
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 لد ا لذا همم نلدهاب ي ذيلنح اك ذرا لد رل الب د  ن ا لدب ل لعكريا لد تيقا اب ف ا  مي لن( ج  رت7 ن
 م ليقذذرض لغط ذذرا بنرانذذا لد  ذذك ةذذنة  بكذذل اذذب لدداعلذذا ي  اذذرج ةذذ ةلح بدالذذأ يذذم 8-5لذذالب 

 ذذدلات م ب  ذذةا خر ذذا ا د ذذا بيا   ذذةا ين ذذل  لدنذذد  هذذهلط ذذو اذذب  19لد  ذذ   ك لشذذا  ن ذذرا 
بنذذذن لغ شذذذ ا  ا راةذذذا  م لدنذذذر االب اث ذذذراليم فذذذيص لدذذذداق لدن  ذذذي اذذذع ايذذذيل يذذذني ذذذرح د لديقذذذرض

 شذذذيل   ف ذذذيلح ي ذذذرنا لدةجبذذذرح لدنهل لذذذا نلدذذذي وح  نقدذذذك يدذذذتفذذذي لد نذذذب لددذذذي  ن  ن  ذذذص
ناشذذراح   ذذر ق لددالةذذا  دذذح لةذذ  ر   لغط ذذرا لد نذذريالب ك  لذذر اذذب اةذذردالب   ا    ذذرح ان  ذذرح
م لد ذذذدا  ك ذذذح يتذذذةقب كويذذذرح يم لدنذذذر االب   الذذذأ   ذذذت دذذذدايبرد  ذذذةا لدنر يذذذا اذذذع ايذذذيل  لدذذذداق
 يذذذرالح لد  لنذذذا  دذذذح اا لد هذذذه نق كذذذب  اجذذذر    لآلخذذذيقب بشذذذكل ا دذذذة  ا رةذذذبا اذذذع علذذذالج  ر

خذذذوا اةذذذردالب لدذذ ن م لفج  ذذذركي اثذذذل لدذذذ ن م بذذذرد  ةقج  ر اذذذبياذذذر اذذذ م لك  ذذرلر لفج  رعلذذا  ردبذذذ
  نلد نهيا لديلجنا

 لةفيذذا لد ر ذذا لد يالذذا لذذيلاقل  الذذلم ( Keith, et. al., 1993 الذذأ نآخذذينا ) نيذذري
 لد يالذا ناذدلات لدذداق اذدلات فذي لد ذرص لذيلاق لد ن ذلم كذب ي يقذيل لدبذر ثةا  يذدي  الذأ " لذريجال"ف

 نلةذ يليلنلرح ناةذردالب لد  ةا  نم  يراھ اب   ر  كد  ك ح برد ي ال  لدبر ثةا  يري نيد لد تيقا 

 اذب نقدذك د ذ ن م  لد ذرل الب لد نذريالب فتيقذر د  واالذه برد  ذبا لدنذ ا ان لدذداق اةذردالب نإيبذر  لدذ ن م

 دألط ذرا لد ن ل لذا د ن  لذا لعابيققلذا نلددالةذا لد ذرب ا نلددالةذرح لدبدذةت   ذر ق لةذ نيلض خذوا

 قلح د   ذةا لد ن  ذالب ي ضذالل كذب لددالةذا هذه    ذر ق كش ت نيد "فيجال لر" لةفيا ك  لر لد نريالب

  اذق اةذ ةي  يبذر   ذالبلد ن  اذب كثالذي ااذد ك ذر  لد نذريالب فتيقذر دألط را برد  با لد ددن   لغكدل 

 لد د ذالل  قذر   فذي لغةذ ةي هذهل فرك لذا ك ذح ناكذدنل  لد ذدلات  لخذل لد نذريالب فتيقذر لغط ذرا

 ليضذح ك ذر لغط ذرا  هذءفال دذدت  يذريلد نا لال لدن ذل كذر لح نلك  ذري لع نذر   لذان لفو لددالةذي
 .ددايم ةلف يلد  لد  ة    ة ك ح ي ركد لدداق اة ةي اا ايضر

لد ذذ ة  لد ذذةلف ي كذذب  الةذذا ( Mavrin, et. al., 1992) نآخذذينا  يقبناجذذيت اذذرف
 يلذذر"للد نذذريالب فتيقذذر  لخذذل اذذدلات لدذذداق ناذذدلات لدنذذ ا فذذي "كين  دذذدت لغط ذذرانا يذذةي لدذذهلح 

لد نريالب فتيقر لد   د الب برد دلات لدنر يا  ددت لغط را ةلف يد  لد  را ا لالب   ة لد  ة  لد يل
ادلات  ابط و  67 ريكال ا يةلا د لد يالا لد تيقا  نقدك ك حهلات نانرم اب يوااله اديناييل 

نا ذ ةت لدذه رال نلد  ذ ةت  م اب  الأ لدند  نلدن ويلدداق اب لدن  الب نكال ا ينيقبلا ا رث ا د
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فذذين   اا ه ذذر   لنذذا لددالةذذا  نيذذد انضذذدت  لفج  ذذركي لفي  ذذر   دألةذذي  نلد ذذف لددالةذذي
 لغط ذرا فذي اذدلات لدذداق ناذدلات ةي لدهلح لالبينا  ةلف ي  لد قلح  فدا    ر لا في لد  ة 

  لد يالا لد تيقا د ردح اط را ادلات لدداق
 ثوثذا ا را ذا( Saint - Laurent, et al. 1991نآخذينا )ك ذر اجذيح ةذال ت دةا ذت 

 لدنر يا نلد دلات لدداق ادلات في د  ن م لد رل الب لد نريالب فتيقر لد وااله ددت نلة يليلنلرح ليلاق

 لد نذريالب فتيقذر لغط ذرا لذالب لد  بر دذا لدش  ذلا لدنويرح ي  لا في لدداق اثي كب لدتشف د يل

-6 لذالب اذر اك ذراھم ي يلنح لدهاب لدن  الب اب ط و 41 رييةلا كال ا لدبر ثةا  نلة  دي  نلدنر االب
 لد تيقذا لد يالذا اذدلات اذب ا رث ذا ضذرب ا نكال ذا لدذداق  ب ذدلات   د ذالبلد  اذب ةذ ةلح 10

 لد نييلذا لد  نالذيلح فذي نجذة  فذين   كذدي كذب لددالةذا   ذر ق ن شذ ت لفل ذدل ي  لغنا برد ذف

 لد ن ذةك الب فذي لغط ذرا لدش  ذلا دذدت بردنويذرح يذييب  لد ذي نخر ذا لد ذ ة لا  نلدنةل ذب

 .لد تيقا لد يالا نادلات لدداق ب دلات
نلد ذي  ر ذت ييذد  ( Guraliuck & Groom, 1988ااذر  الةذا جةالدةقذك نجذيني )

 لد يالذا ب ذدلات لدنذ ا نف ذةا لدذداق ف ذةا اذب بكذل لغيذيلا د  ركذل يد ال لذا  الةذا دذح لجذيلال 

 لد نذب ان ةكذرح خذوا اذب  اذق لي ذراق ا ضذ ب ا ذدلھ ر د ذداق لي ذرانالب خذوا اذب لد ر ذا

 ار د ا لال هماك را  ي يلنح ا ب نلع رت لده ةا اب اط را 5ك ح ان ةكا كل يش  ل بدالأ لددي 

 برةذ  دلي نقدذك لددذي  لد نذب ف ذيلح اث ذرال ط ذل دتذل لد  ركذل  اجذا ي ذنالل نيذم ةذ ةلح 4-3 لذالب
 بضم لدبر ثرا يري ثم ك ا    ري لدثر ي لدبي راق يض ب لال  ر لد نرنا   برددني اثبت  فالداةجير  
 ف ذةا  لخذل لددذي لد نذب ف ذيلح اث ذرال ج رعلذا يذداقو ا شذ ا خذوا اذب لد ن ذةك الب اط ذرا

  دة  ا ب ندا  ل  يد لغييلا اع لفج  ركي لد  ركل اندا اا كب لددالةا   ر ق ناة يح خر ا 
 .لددي لد نب ان ةكرح خوا اب لدداق د ن ةكا برد  با نخر ا

لدشذذنةا فذذي  الةذذ ير كذذب ( Taylor, et. al., 1986ك ذذر اشذذراح يذذرا ةا نآخذذينا )
ة  لد تل ذذي دذذدت لد واالذذه لد نذذريالب فتيقذذر فذذي ف ذذةا د  نلد ذذ يذذ دذذة لد  لد   ذذلا نلد ةجذذ بردة ذذد 
 ط و اب لدن  الب لد نريالب فتيقر لد رل الب د  ن م  برد  ة  لدثردأ 34ر يك ح كال ا يةلا لدداق 

 م اذذبينكال ذذا اذذب ايذذيل   نلد ذذر ت برد ي  ذذا لفل دل لذذا برد ذذدلات لدنر يذذا لد ذذي ي بذذع اةذذ ةي لدذذداق
 لدنذذذذ و نلد ذذذذف  الذذذذأم اذذذذب يلد ذذذذدلات  يذذذذم لد نذذذذر و لالذذذذ لغط ذذذرا لدنذذذذر االب لد   د ذذذذالب لذذذذ  و 
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  يري لد ن  ةا ل دداد ااانا جةل ب د   ة  لفج  ركي نلد تل ذي شذ  ت لد ذدليا   الأ لددالةي
 لد  را ذا لذالب لغط ذرا تني ذ  لدقلذر  ن  لفةذ بدل   لد  ذ     لدنذدنلا  لف  ذدري  لد ن ذب  لد نرنا 

 ل ذذب  نيذذد  شذذ ت لد  ذذر ق كذذب اا لغط ذذرا لد نذذريالب فتيقذذرلدنة  هذذه لد نذذريالب فتيقذذر نلدنذذر االب فذذي 
 ميكر ةل يشنينا ب دا اكبي اب لدة د  لد   ذلا نكذدي لد ذدا  ك ذح لدقلذر    نايذل اضذر كذب كويذري

  م اب لغط را لدنر االبيلفج  رعلا  لخل لد دلات اب اييل 
  اذذق ثذذيا دذذح يدداذذد ( Brinker, et. al., 1986) نآخذذينا  نهذذدفت  الةذذا ليق تذذي

 اذب لدن  ذالب اذب ط ذو 245 ريذيةلا كال ذا ك ذح لفج  ذركي لد ذ ة  ك ذح لد نريالب فتيقذر لغط را

 لد  ركذل  اجذا ل  ذنالل لدبر ذأ نيذري لفل دل لذا  برد ي  ذا لدذداق ناذدلات لد ر ذا لد يالذا اذدلات

 دذبنن لد  ذر ا ن نذيلح لدنر يذا برد  ذةا مهيةلجذد اث ذرال ان لددذي لد نذب ف ذيلح اث ذرال ط ذل دتل

 لال ا في د  ةلجد لد نريالب فتيقر لد وااله ااري لد ي ا  ير ا اا كب لددالةا   ر ق كش ت نيد  لدةيت

 نلد ةلفذي لفج  رعلذاح راليذلد  ي  لذا  دذح اذء   لدنر يذا لد ذدلات فذي ميذ ان خذوا اذب طبلولذا

 .نلفج  ركي لدش  ي

 ي اذذذذب قن  لعكريذذذذا لد تيقذذذذا لد ذذذذدانالب ن الذذذذي لذذذذالب لد ذذذذو يةجذذذذد فذذذذين   لدذذذذا ل  ذذذذر لر
 بند لد ةل ل في اقلرت لد  ة  لد ةلف ي  لد دانالب ك ح 

 لذذذالب لد ذذذوي اذذذب قن  لعكريذذذا لد تيقذذذا لد ذذذدانالب ن الذذذي  ف يةجذذذد فذذذين   لدذذذا ل  ذذذر لر
 بند ايرالح لددلر  لدالةالا في اقلرت لد  ة  لد ةلف ي لد دانالب ك ح 

 ب لد ذذذذوي اذذذذب قن  لعكريذذذذا لد تيقذذذذا لد ذذذذدانالب ن الذذذذي لذذذذال يةجذذذذد فذذذذين   لدذذذذا ل  ذذذذر لر
 بند لد  ش ا لفج  رعلا في اقلرت لد  ة  لد ةلف ي لد دانالب ك ح 

 لذذذذالب لد ذذذذوي اذذذذب قن  لعكريذذذذا لد تيقذذذذا لد ذذذذدانالب ن الذذذذي  يةجذذذذد فذذذذين   لدذذذذا ل  ذذذذر لر
 لدداجا لدت لا لد ري نلد ولراقا د قلرت لد  ة  لد ةلف ي  فيلد دانالب 

 أواًل: المفحوصين
  ذذرت(  10ق ذذةا ن 10طردذذب اذذب قن  لعكريذذا لد تيقذذا ) 20يتة ذذت كال ذذا لددالةذذا اذذب 

 20ن ةذ ا 11.10 - 8ا  د الب ب داةا لد يالا لد تيقا برعة ركال لا يذيلنح ك ذيهم لد ا ذي لذالب 
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 ب داةذذا ج ذذرا لدذذداب لففنذذر ي  ذذرت( اذذدانالب  8ق ذذةا ن 12طردذذب اذذب قن  لعكريذذا لد تيقذذا )
اثذل  لغ شذ ا بنذنفذي ف ذةا  اذق ج  ذي )ا شذرا ةا اذع لد ذوي لدنذر االب فذي  برعةذ ركال لا

  ذذذص لد ك بذذذا  لد  ذذذدا  لد يالذذذا لدبد لذذذا  لد يالذذذا لد  لذذذا  لفي  ذذذر  لد   دذذذي  لددرةذذذب لآلدذذذي 
ة ا   11.5-8لا لالب ( ييلن ت اك راهم لد ا نلدي وح نا  ا ش ا ييفاليلا  الي اكر ي لا اخيت 

ن  ذبا  دألةذي  نلفج  ذركي لفي  ذر   لد  ذ ةت  فذي طذوي لد ن ذةك الب لالب لد نر  ا ي تند د 
  ( 1)جدنا   لده رال نلدن ي لد ا ي

(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" للذكاء واملستوى االقتصادي االجتماعي 1جدول )
 ذوي اإلعاقة الفكرية يف مدارس الرتبية اخلاصة والعادية.والعمر الزمين للطالب من 

 الداللة قيمة "ت" مجال الدين االفغاني الرتبية الفكرية املدرسة/املتغري

 غري دالة 0.329 10.25 41.00 9.92 39.95 مستوى الذكاء
 غري دالة 0.67 5.29 22.85 5.97 24.26 املستوى االجتماعي االقتصادي

 غري دالة 0.526 1.39 9.87 1.32 10.09 العمر الزمين

 لدا ل  ر لر لالب لد وي اب قن  لعكريا  ا ضح اب لدندنا لد رلي كدي نجة  فين  
فذذي ا ذذ ةت لدذذه رال نلد  ذذ ةت لفي  ذذر   لفج  ذذركي نلدن ذذي لد تيقذا لد ذذدانالب ن الذذي لد ذذدانالب 

    لد  ناليلحا ر ادا ك ح ينر و لدنال ا في هه الي  لدا  "ح" ر ت قلم   الألد ا ي 
 ثانيًا: األدوات

 Vineland Adaptive Behavior Scale مقياس فينالند للسلوك التوافقي

اذذب يبذذل  ذذل اذذب ةذذبران  (1984) د ذذد يذذم ي ذذةقي اقلذذرت فال و ذذد د  ذذ ة  لد ذذةلف ي كذذري
 (1935)نارف نةلكش ي     ا ا ةاِ  د قلرت فال و د د  ضق لفج  ركي لده  اكد   نا كذري 

هذذي  لد  ذذركد  لدهليلذذا لدنراذذا  لد  ذذركد  لدهليلذذا فذذي لايذذدلال  انذذرفح  ل ك ذذح ث ذذر ي نلدذذه  لشذذ
لد وبذذو  لد  ذذركد  لدهليلذذا فذذي ي ذذرنا لد نذذري  لد ةل ذذل  لد ةجلذذ  لدذذهليي  لد  شذذ ا لفج  رعلذذا  

ةيذذذي لد قلذذذرت فذذذي  ذذذةاي  لغندذذذح يدذذذت لةذذذم اقلذذذرت فال و ذذذد د  ضذذذق ند ذذذد لد  رطذذذب  لدن ذذذل  
ن شذذيح لد  ذذ ا لغخالذذي  ا ذذ  كذذري   نا انذذراالي  (1935)    جذذرا  نا كذذري لفج  ذذركي   ذذ  

نيذذذذذذد ةيذذذذذذي   قلذذذذذذرت ا ذذذذذذ ب د   ذذذذذذة يقذذذذذذلو لد يذذذذذذرالح   (1965)ناكالذذذذذذد طبنيذذذذذذر كذذذذذذري  (1953)
   (2004)ل دا لدن البي   لد  ا اب لد لو    ح لدب ةغهه  لفج  رعلا  نقن ي 

ب ا ل ذذذذال الب ه ذذذذر   ذذذذةا  ااذذذر لد قلذذذذرت فذذذذي  ذذذذةاي  لدنداذذذد  ف ذذذذد لشذذذذ  ل ك ذذذذح  ذذذةايال
نيذد يذم ي  ذلم  ذةا  لد  رل ذا  دذح  ذةايالب ه ذر  لد ذةا  لد ةةذنا   لد  رل ا  نلد ذةا  لد داةذلا 
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ناذذذع اا   الي ذذذر يقل ذذذرا   ذذذو لغبنذذذر   نلد ذذذي هذذذي خ  ذذذا ابنذذذر  )ايذذذرالح  نلد ذذذةا  لد  ذذذدلا 
ددي لذا  لد ذ ة   الذي لد ةل ل  ايرالح لددلذر  لدالةالذا  ايذرالح لد  شذ ا لفج  رعلذا  لد يذرالح ل

   ذر ا  الذ  لد ةلف ي(  ف اا لد ةا  لد  دلا ي  ر  ب  ا كد  لدب ة  نفرك لذا لدقلذرت نلد شذ لص 
 دايذذ  ك ذذح يدداذذد   ذذر  لد ذذة  نجةل ذذب لدضذذنف فذذي لد  ذذرهي باقلذذرت فال و ذذد د  ذذ ة  لد ذذةلف ي 

 ة يم فذذي لدن ذذي لد ذذ ة لا دألط ذذرا  نقدذذك اذذب خذذوا ا را ذذا ا ذذ ةقرييم اذذع ا ذذ ةقرح اذذب ي ذذرث
ك ذذذر ي  ذذذر  ل ذذذةفالي  د ن ةاذذذرح قلح اه لذذذا نفر ذذذد  فذذذي ك  لذذذرح لد ذذذداقب  لد ا ذذذي نلدبال ذذذا لدث ريلذذذا 

لفك ال تذذي  برعضذذرفا  دذذح لدذذدنا لدذذه  اء يذذ  لةذذ  دلي لد قلذذرت فذذي ي  ذذل  ني الذذلم لةذذ يليلنلرح 
   (2004)ل دا لدن البي   لدنوج نلد دخل

 اس دددددددود المقيدددددبن
لد ذذةا  لد  ذذدلا ك ذذح خ  ذذا ابنذذر  ا ل ذذلاع ي ضذذ ب ان  نذذا ا ذذد كشذذي بنذذدل  يشذذ  ل

 فيعلر ا   ا  دح ار ا ي 
 Communicationبعد التواص  

 نقضم ثوثا ابنر  فيعلا هي 
  يقلو ار ي   لع لد ذي  في ذ  اذب لد نذا لد  ذ ةكا )لد يذم  لفةذ  ر   لد ي الذ  اللغة االستقبالية

 نإيبر  لد ن ل رح(
  يقذذلو اذذر ي ذذ  لع لد ذذي  اا ينبذذي ك ذذ  برد نذذا لد   ةيذذا )ينذذرلالي لدةجذذ   لدليذذا لتعبيريددةاللغددة ا

 لدتوي  لدتوي لد  رك ي  لد  رهلم لد دد    ايرالح لدتوي( 
  يقذذذلو اذذذر ي ذذذ  لع لد ذذذي  اا ي ذذذيا  ان يك بذذذ  )لدليذذذا لد ذذذيلال   ايذذذرالح لد ذذذيلال   القدددراوة واليتابدددة

 ايرالح لدت ربا( 
  Daily Living Skillsالحياة اليومية بعد مهارات 

  يقذذذذلو ايذذذذرالح لد  ذذذذل فذذذذي لغكذذذذل نلدشذذذذيي نلةذذذذ  دلي لدد ذذذذري نلد ذذذذبو  المهددددارات الشخصددددية
 نلفة د ري نلدن ريا بردهلح  نلد  رهي لد دلا لدش  لا 

   يقلو ار اء ي  لد ي  اب ايري ا  دلااألنشطة المنزلية

 ذةا  نايذرالح لد ذ ة   لح لة  دلي لدةيذت  لد ذرا  لد    يقلو يدا  لد ي  ك المهارات المجتمعية
 نلد يرالح لد ي لا 
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  Socializationبعد التنشئة االجتماعية 

  يقذذلو  ل لذذا ي ركذذل لد ذذي  اذذع لآلخذذيقب  )لدذذي  ك ذذح لآلخذذيقب  لد   الذذد  العالقددات مددخ ان ددرين
 لد نبالي كب لد شركي  لد ةل ل لفج  ركي( 

ايذذرالح لد ذذذي  فذذي اةليذذذف لد نذذب نلةذذذ نوا نيذذت لد ذذذيلغ )لد نذذذب     يقذذذلووقددا الفدددرات والتر يددد 
 لد شرا ا  لد نرنا اع لآلخيقب  لدنر لح( 

  يقذذذذلو يذذذذدا  لد ذذذي  ك ذذذذح  ةيذذذرا لد  ذذذذءندلا  ن  رةذذذال   ينذذذذر  لآلخذذذذيقب المحاكددداة لو المسددددا رة
)لدنذذر لح لدد ذذلا  ليبذذر  لد ن ل ذذرح  لفك ذذهلا    ذذظ لغةذذيلا  لد ذذل ي  ك ذذح لد شذذركي 

 يد ل لد  ءندلا( ن 

  Motor Skillsبعد المهارات الحركية 

   يقذلو ايذرالح لد ذي  فذي لةذ  دلي لدذهالكالب نلد ذريالب نلد ذك ا لددي ذي  نيشذ لالعضالت اليبيدرة
  )لدن ةت  لد شي  نلدني    شرطرح لد نب(

رال    يقذذلو ايذذرالح لد ذذي  فذذي لةذذ  دلي لدالذذداب نلغ ذذربع ) لدذذ دكم فذذي لغشذذلالعضددالت الدقيقددة
 لديةم  نلة  دلي لد  ص( 

 Maladaptive Behaviorبعد السلوك غير التوافق  

لد ذةلف ي لدذةةل ي نققلو ا رهي لد  ة   الي لد ي ةي يل  نلد ي يد ي ذدلخل اذع لغ لال 
   (2004)ل دا لدن البي   د  ي 

  Vineland Adaptive behaviorند ذذد يذذم ي بالذذي اقلذذرت فال و ذذد لد ذذ ة  لد ذذةلف ي 
(  لد  ذذ ا لد  ذذ  داا فذذي لد ذذ االب لد ذذدي ناذذدلات لد يالذذا لد تيقذذا 1995ا فر يذذا ك ذذةلا )ييج ذذ

د ش لص لعكريا لد تيقا  ني تةا هذه  لد ذةا  اذب ثوثذا ابنذر  هذي بنذد لد ةل ذل  ايذرالح لددلذر  
لدالةالذا نلد  شذذ ا لفج  رعلذذا  لال  ذذر ف يد ذذة  ك ذذح لدبنذذداب لغخالذذيقب اذذب لد قلذذرت نه ذذر لد يذذرالح 
لددي لذذا نلد ذذ ة   الذذي لد ذذةلف ي   الذذأ ل ي ذذر ي ذذ  دارا اذذع لغك ذذرا لد ا لذذا لد    ضذذا  ا  فذذي 
ةذذب ايذذل اذذب ةذذب لفد دذذر  ب ذذدالت لد يالذذا لد تيقذذا نلد ن ذذلم لدنذذري  نقن بذذي اقلذذرت فال و ذذد د  ذذ ة  
ا لد ذذةلف ي اقلرةذذر  ذذر ير نثرل ذذر   الذذأ ا ذذ  اذذب لد  ذذرالو لدةلةذذنا لفةذذ  دلي فذذي يشذذ لص لعكريذذ

لد تيقا ند د يم   ري لد د  بند  طي  ا    ذا ا يذر  ذد  لد دك ذالب  لد ذد  لدذهليي نلد ذد  
ااذذر لدثبذذرح فد ذذب بنذذد  طذذي  ا يذذر  ذذد   0.99ن  0.95لدذذدلخ ي نييلن ذذت  اجذذا لد ذذد  لذذالب 

 ا ر ادا ك ح اا لد قلرت  ر   نثرلت  0.97لفي ر  لددلخ ي ناد ر  ين برخ ن ر ت قل ا اد ر 
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 االجتماعي االقتصاديقدير المستوى استمارة ت

لدبر ثا  الأ يم ايلجنذا لةذ  رالح لد  ذ ةت لفي  ذر   نلفج  ذركي فذي   كدل  اب نهي
ع يذذراب ةذذيالل 2006ع ناةذذند ا  ذذد اذذة و 1988بنذذن لددالةذذرح لد ذذرب ا )كبذذد لدتذذيقم يذذيق  

الح ييذذذ م ت ل ذذذة  لفةذذ  را  ك ذذذح عبذذذر   شذذذنل نقدذذذك د دداذذذد ل ذذة  لفةذذذ  را   (2009ا ذذ  ح  
 ن خذل ننةل  ي ذر نلدديذ  ين ذلم  ي ذك   لدذه  لددذيفذي  ا  دذ   فذي  ردذبلد  لذر  جةل ذب لذبنن

  نقدذك ليذد  ضذب  ا نالذيلح لددالةذا  الذأ اا لد ذ ة  نا   تريذ  لد ذكب ن ردذا ن ن يذر لغةذي 
ند ذذد كيضذذت لفةذذ  را  ك ذذح ا    ذذالب فذذي انذذرا   لد ذذةلف ي ا ذذ ثي بردبال ذذا نانذذراالي لد ن  ذذع

نيذذم   ذذري لدثبذذرح ب يق ذذا اد ذذر  ين بذذرخ  0.95لذذا لد ر ذذا ن ر ذذت قل ذذا  ذذد  لد دك ذذالب لد يا
  0.98ن ر ت قل ا اد ر 

 ةـــالحظـــالم

ين بذذذي لد و  ذذذا اذذذب ا نلح ج ذذذع لد ن ةاذذذرح لدتل لذذذا نلةذذذ  دات لد و  ذذذا لد    ذذذا 
 ي فذي لد  ذل د  ة  لد وي اب قن  لعكريا لد تيقا   ب ل ة  اقلذرت فال و ذد د  ذ ة  لد ذةلف

لد  كذد اذب لديغبا فذي يشالي عبرا  لد قلرت دهدك ان في  ردا نفي لف ش ا لد     ا نقدك ك دار 
نلد و  ذذا لد    ذذا هذذي او  ذذا ي  ذذم بردضذذب  لدن  ذذي نلد دداذذد لدذذديالي   اذذدت يد ذذي لدوبذذرا  

لن لدنا  برد شرا ا و  اني   ي ك ح ا رطي ادد    د هر لد  رات ا ب ر ناديا نيد ي م لد 
لد شذذرا ا ني ذذنالل لفةذذ نربرح فذذي نيذذت لد و  ذذا اذذب لغاذذةا لد ذذي ي الذذ  لد و  ذذا لد    ذذا 

(Abdelhameed, 2006 ) 
 ةـــابلـــالمق

يذذم لخ لذذرا لد  رل ذذا لد    ذذا نلد ذذي ين بذذي اذذب ا نلح ج ذذع لد ن ةاذذرح لدتل لذذا د د ذذةا 
عبذرالح اقلذرت فال و ذد د  ذ ة   ك ح ان ةارح اب لد ن  الب نلد ن  رح في  ذو لد داةذ الب ك ذح

لد ذذةلف ي نهذذهل لد ذذة  اذذب لد  رل ذذا ي ذذ  دي ك ذذدار يتذذةا لغةذذ  ا لد ذذي ةذذلنالب ك اليذذر لد ن  ذذالب ان 
 (  Abdelhameed, 2006لآلبرال ادد   ا ب ر ناديا ني   ب لفجربا ك الير ب ةا  ا   ي  )

 راءاتــــــثالثًا: اإلج
قن  لعكريذذا لد تيقذذا ب داةذذا لد يالذذا لد تيقذذا يذذم ين لذذع للر ذذرح اندلذذا كذذب لد ذذوي اذذب 

برعة ركال لا نينب ا لة  را  لد   ةت لفي  ر   لفج  ركي  ثذم ي بالذي اقلذرت فال و ذد د  ذ ة  
لد ةلف ي ك ح كال ا لددالةا اب يبل لدبر ثذا اذب خذوا لفجربذا ك ذح ل ذة  لد قلذرت اذب لد ن  ذالب 
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و  ذا لد ردذب ايضذر فذي لد ةليذف لد     ذا ةذةلال لدهاب ا نذرا ةا ب ذ ا اةالذا اذع لد ردذب  نا 
فذي ف ذةا لددالةذا ان فذي انيذرح لف شذ ا ان فذذي لد  ذدا لد داةذلا  نكذب طيقذي اندلذرال لغاذذةا 

 لقل  را لد ن م ف ي   لع لفجربا ك ح لدوبرا  
يم ين لع للر رح اندلا كب لد وي اذب قن  لعكريذا لد تيقذا نلد   د ذالب ب  ذةا لدذداق 

ج را لدداب لغفنر ي لفل دل لا  نينب ا لة  را  لد  ذ ةت لفي  ذر   لفج  ذركي  ثذم يذم ب داةا 
ي بالذذي اقلذذرت فال و ذذد د  ذذ ة  لد ذذةلف ي ك ذذح كال ذذا لددالةذذا اذذب يبذذل لدبر ثذذا اذذب خذذوا ين لذذع 
لفجربذذا ك ذذح ل ذذة  لد قلذذرت اذذب لد ن  ذذالب لدذذهاب ا نذذرا ةا ب ذذ ا اةالذذا اذذع لد ردذذب  نا و  ذذا 

ضذذذر فذذذي لد ةليذذذف لد     ذذذا ةذذذةلال فذذذي ف ذذذةا لددالةذذذا ان فذذذي انيذذذرح لف شذذذ ا ان فذذذي لد ردذذذب اي
 لد  دا لد داةلا نكب طيقي اندلرال لغاةا   ب لدب ة  لد ي ف ي   لع لد ن م لفجربا ك الير 

 يـائـل االحصــالتحلي

د د الذل لد  ذر ق  الذأ يذم   ذري لد  ةةذ  لدد ذرلي  SPSS V. 16يذم لةذ  دلي لي ذراق 
يل  لد ولرا  د ي رح لددالةا لد     ذا نلخ بذرا "ح" د نال ذرح لد  ذ   ا ددفدذا لد ذين  لذالب نلف د

لد ذذذوي اذذذب قن  لعكريذذذا لد تيقذذذا فذذذي لذذذالب فذذذي لغ لال فة تشذذذر  لد ذذذين  لد  ةةذذذ رح نقدذذذك 
 اداةا لد يالا لد ر ا نلدنراا ك ح اقلرت فال و د د   ة  لد ةلف ي 

لذذالب لد ذذوي اذذب قن   يةجذذد فذذين   لدذذا ل  ذذر لر"   ذذر ق لد ذذيض لغنا نقشذذالي  دذذح ا ذذ 
" بنذذذد لد ةل ذذذل فذذذي اقلذذذرت لد ذذذ ة  لد ذذذةلف يلعكريذذذا لد تيقذذذا لد ذذذدانالب ن الذذذي لد ذذذدانالب ك ذذذح 

  ذذري لد  ةةذذ  نلف دذيل  لد ولذذرا  نلخ بذذرا "ح" د نال ذذرح ند  د ذي اذذب  ذذدا هذذهل لد ذيض يذذم 
 د نيفا  فدا لد ين  لد     ا 

 (: املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" لبعد التواصل يف مقياس السلوك التوافقي2جدول )
 لدى الطالب من ذوي اإلعاقة الفكرية املدجمني وغري املدجمني.

 م ن م ن الداللة قيمة "ت" مجال الدين االفغاني الرتبية الفكرية املدرسة/الدرجة
 0.05 2.36 9.94 59.75 9.06 52.65 ت اخلامالدرجا

 0.05 1.72 4.48 35.15 5.40 32.45 الدرجات املعيارية

اذذب لدنذذدنا لد ذذرلي ا ضذذح ا ذذ  يةجذذد فذذين   لدذذا ل  ذذر لر لذذالب ا لال لد ذذوي اذذب قن  
لعكريذذا لد تيقذذا لد ذذدانالب ن الذذي لد ذذدانالب ك ذذح بنذذد لد ةل ذذل فذذي اقلذذرت لد ذذ ة  لد ذذةلف ي فذذي 

   0.05داجرح لد ري نلد ولراقا  الأ  ر ت قل ا "ح"  لدا ك د ا  ةت كو اب لد
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اذذب قن  لعكريذذا لد تيقذذا لد   د ذذالب ب داةذذا لد يالذذا لد تيقذذا لد  ذذر ق اةيذذيح اا ا لال لغط ذذرا 
كذرا ايذذل اذب ا لال لد ذذوي اذذب قن  لعكريذا لد تيقذذا نلد   د ذالب ب  ذذةا لدذذداق فذي لد داةذذا لدنر يذذا  

لدذداق يذد يد ذب اذب يذدالح هذءفال لغط ذرا لد ةل ذ لا  ند ذد لي  ذت هذه  لد  لنذا ا ر يذد اذدا ك ذح اا 
 الذأ يذرا ةل لذالب  (Fisher & Meyer, 2002اثذل  الةذا يلشذي ناذراي ) اذع لدنداذد اذب لددالةذرح

ادت ي دي ان ةك الب اب لد وي لد داةجالب ن الي لد داةجالب في لد ن لم لدنري اب قن  لعكريا 
د اةيذذذيح   ذذذر نيم اا لغط ذذذرا لد ذذذدانالب فذذذي ف ذذذةا لد ن ذذذلم لدنذذذري يد ذذذ ةل لدن  لذذذا لدشذذذداد  ند ذذذ

ني داةل ب ةا   لدا ل  ذر لر فذي لد ذ ة  لد ذةلف ي كذب لد ن ةكذا لدضذرب ا لد دانذا فذي لد ن ذلم 
 لد رص 

نلد ذذي  (Buckley, et al. 2006ك ذذر لي  ذذت هذذه  لددالةذذا اذذع  الةذذا بذذرك ي نآخذذينا )
ا و اذذا  لنا نلدذذهاب يذم  انيذذم فذذي لد ن ذلم لدنذذري  الذذأ نجذذدنل اا  اجيقذت ك ذذح لد ذذيله الب اذب قن  

يذذذدالييم لد نةقذذذا نلد ةل ذذذ لا يد ذذذ ت نيد ذذذ ةل فذذذي ايذذذرالح لد ذذذيلال  نلدت ربذذذا كذذذب ايذذذيل يم اذذذب قن  
ا و اا  لنا نلدهاب ا   ةا ين ل يم فذي اذدلات لد يالذا لد ر ذا )لدنذ ا(    ذر لي  ذت ليضذر   لنذا 

 رالحيذلد  اذب كذل فذي ا دذة  يد ب ( في اا ه ر 1995) لد شياي ةديهه  لددالةا اع  الةا 

 اط ذرا دذدت ط ل ذر لد د ذب كذرا لال  ذر لدذداق  اط ذرا دذدت لدذهلح ةييذنا  لد تل ذي نلد ذ ة  لد نةقذا

 لغةذردالب خذوا اذب لدنذر االب ميايذيل  اذعد نذريالب فتيقذر ل لغط ذرا  اذق اا  نيذد ين ذي هذهل لدنذ ا

 .لدنر االب اب لآلخيقب اع ة ل ا لج  رعلا كويرح يتةقب ك ح مييداي ي  لا في ةركد لد     ا
لذالب لد ذوي اذب قن   ف يةجد فين   لدا ل  ذر لر" نقشالي  دح ا   ثر ي  ر ق لد يض لد

بنذد ايذرالح لددلذر  لدالةالذا فذي اقلذرت لد ذ ة  لعكريذا لد تيقذا لد ذدانالب ن الذي لد ذدانالب ك ذح 
  ذري لد  ةةذ  نلف دذيل  لد ولذرا  نلخ بذرا "ح" د ذيض يذم  ذدا هذهل ل " ند  د ي ابلد ةلف ي

 د نيفا  فدا لد ين   د نال رح لد     ا 
 (: املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" لبعد مهارات احلياة اليومية3جدول )

 لدى الطالب من ذوي اإلعاقة الفكرية املدجمني وغري املدجمني على مقياس السلوك التوافقي.

 م ن م ن الداللة قيمة "ت" مجال الدين االفغاني الرتبية الفكرية درسة/الدرجةامل
 غري دالة 1.65 26.47 113.20 24.30 103.00 الدرجات اخلام

 غري دالة 0.29 19.38 57.00 21.13 55.15 الدرجات املعيارية

ي اذب قن  اب لدندنا لد رلي ا ضذح ا ذ  ف يةجذد فذين   لدذا ل  ذر لر لذالب ا لال لد ذو
لعكريذا لد تيقذا لد ذدانالب ن الذي لد ذدانالب ك ذح بنذد ايذرالح لددلذر  لدالةالذا فذي اقلذرت لد ذ ة  

 لد ةلف ي في  و اب لدداجرح لد ري نلد ولراقا  الأ  ر ت قل ا "ح"  الي  لدا  
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نلد ذي  (Buckley, et al., 2006)ني  ي هه  لد  لنا اذع   ذر ق  الةذا بذرك ي نآخذينا 
 ةكا اب لد يله الب اب قن  ا و اا  لنا نلدهاب يم يضذ ال يم فذي لد ن ذلم لدنذري ان اجيقت ك ح

نفذذي اذذدلات لد يالذذا لد ر ذذا  نية ذذ ت لددالةذذا  دذذح ا ذذ  ف يةجذذد فذذين  لذذالب لد ن ذذةك الب فذذي 
لغكذذل نلدشذذيي نلةذذ  دلي  اثذذل ايذذرالح لد يذذرالح لدش  ذذلاايذذرالح لددلذذر  لدالةالذذا نلد ذذي يشذذ ل 

لغ شذ ا     ذر يشذ ل  د ري نلدن ريا بردهلح  نلد  ذرهي لد ذدلا لدش  ذلالدد ري نلد بو  نلفة
نق كذب ي  ذذالي   ذةا  نايذذرالح لد ذ ة   نلد يذرالح لد ي لذذا للةذ  دلي لدةيذذت  لد ذرا  لد  ن  لد   دلذا

هه  لد  لنا ب ا بنن هه  لد يرالح يد رج  دح ك ي  ا ي اكبي اب لدن ي لد ا ي غفيل  لدنال ا 
 ي لذذذا    ذذذر ا ذذذ  دذذذم ي يذذذي فذذذين  فذذذي لدذذذبنن لآلخذذذي ب ذذذبب ينذذذر و لد  ذذذ ةت اثذذذل لد يذذذرالح لد

 لفي  ر   لفج  ركي 
لذذالب لد ذذوي اذذب قن   يةجذذد فذذين   لدذذا ل  ذذر لر" نقشذذالي  دذذح ا ذذ  ثردذذأ  ذذر ق لد ذذيض لد

بنذذذد لد  شذذذ ا لفج  رعلذذا فذذذي اقلذذذرت لد ذذذ ة  لعكريذذا لد تيقذذذا لد ذذذدانالب ن الذذذي لد ذذدانالب ك ذذذح 
  ذري لد  ةةذ  نلف دذيل  لد ولذرا  نلخ بذرا "ح" ي اب  ذدا هذهل لد ذيض يذم " ند  د لد ةلف ي

 د نيفا  فدا لد ين   د نال رح لد     ا 
 (: املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" لبعد التنشئة االجتماعية لدى الطالب4جدول )

 لتوافقيدجمني على مقياس السلوك امن ذوي اإلعاقة الفكرية املدجمني وغري امل

 م ن م ن الداللة قيمة "ت" مجال الدين االفغاني الرتبية الفكرية املدرسة/الدرجة
 0.05 2.15 6.51 77.50 7.84 72.60 الدرجات اخلام

 0.05 1.84 11.52 64.55 11.49 57.85 الدرجات املعيارية

قن   اذذب لدنذذدنا لد ذذرلي ا ضذذح ا ذذ  يةجذذد فذذين   لدذذا ل  ذذر لر لذذالب ا لال لد ذذوي اذذب
لعكريذذا لد تيقذذذا لد ذذذدانالب ن الذذذي لد ذذدانالب ك ذذذح بنذذذد لد  شذذذ ا لفج  رعلذذا فذذذي اقلذذذرت لد ذذذ ة  

   0.05لد ةلف ي في  و اب لدداجرح لد ري نلد ولراقا  الأ  ر ت قل ا "ح"  لدا ك د ا  ةت 
اذذذب قن  لعكريذذذا لد تيقذذذا لد   د ذذذالب ب داةذذذا لد يالذذذا لد  ذذذر ق اةيذذذيح اا ا لال لغط ذذذرا 

 ذذذرا ايذذذل اذذذب ا لال لد ذذذوي اذذذب قن  لعكريذذذا لد تيقذذذا نلد   د ذذذالب ب  ذذذةا لدذذذداق فذذذي  لد تيقذذذا
لد داةا لدنر يا ا ر يد ادا ك ح اا لدداق يد يد ب اذب يذدالح هذءفال لغط ذرا فذي بنذد لد  شذ ا 

( Kozleski, et al. 1993 ة دل ذكي )لي  ذت   ذر ق هذه  لددالةذا اذع  الةذا لفج  رعلذا  ند ذد 
 يح  قذذر  يذذةادألط ذذرا لد نذذريالب فتيقذذر  ان ةكذذا لدذذداق دنذذ ال اذذب لدةيذذتح اا نلد ذذي ية ذذ ت  دذذ

ا ذر اذدا  رالح لفج  رعلذايذنلد  ةلف ياةذ ةي لدذداق فذي ي  لذا لد ذ ة  لد ذ كبالي  فذي انذدا  نذرح
ك ذح يتذةقب  لد ذدا  رالح فذييذم اب خبيلح لدداق لدن  ذي نين ذلم اذر لك  ذبة  اذب ايك ح لة  ر ي
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نلي  ذذذت هذذذه  لد  ذذذر ق اذذذع   ذذذر ق  يرح فذذذي لال ذذذا لد داةذذذا اذذذع لدنذذذر االب كويذذذرح لج  رعلذذذا ن ذذذدل
فذذي  ك ذذري لغط ذذرا دذذ  اثذذي  لدذذداقفذذي اا اةذذ ةي  (Chin-Perez, 1986) شذذال بالي  نآخذذينا 

 لدنداد اب لد يرالح لفج  رعلا نلد دا  ك ح لد ةل ل لال يم ناالب اييل يم اب لغط را لدنر االب  
نلد ذذي يشذذالي  دذذح اا لدذذداق دذذ  اثذذي ك ذذح يد ذذالب لد  شذذ ا ك ذذر لي  ذذت   لنذذا هذذه  لددالةذذا 

اذذب اا لد ذذوي  (Marga, et al., 1986)ا نآخذذين  اراجذذرلفج  رعلذذا اذذع اذذر ية ذذ ت لدلذذ  
لدنداذذد اذذب لد بذذيلح نلد يذذرالح  يذذد لك  ذذبةل لدذذهاب يذذم  انيذذم فذذي لد  ذذةا لدنر يذذا دذذبنن لدةيذذت

ل اذذذب لدبال ذذذا لد   دلذذذا نلد داةذذذلا  ا ذذذر كذذذ لدش  ذذذلا نلفج  رعلذذذا لد ذذذي ي كذذذب لفةذذذ  ر   ليذذذر فذذذي
    ر لي  ت هه  لد  لنا ايضر اع   لنا  الةا ةلف يم لد يل نكو اثي  ب ةا  نلضدا ك ح ة ة 

 برد  ذةا اب اةردالب لدذداق فتيقرلة  ر   لغط را لد نريالب  ( في1996 ردح كبد ر هرانا )
 ك ذح يتذةقب كويذرح لج  رعلذا ا رةذبا اذع م لد ذدا يم لدنر االب   الذأ   ذت دذدايلدنر يا اع اييل 
رالح لفج  رعلذذذا  ردبذذذرت اذذذر اذذذ م يذذذ ا لد بذذذ لد  لنذذذاي  ذذذالي هذذذه  نق كذذذب   ا دذذذة  لآلخذذذيقب بشذذذكل

نلي ذذي اذذع  لدذذ ن م لفج  ذذركي اثذذل لدذذ ن م بذذرد  ةقج نلد نهيذذا لديلجنذذا اةذذردالب خذذوا ر اذذبيلك  ذذرل
اا انذدا  اذب( Guraliuck & Groom, 1988جةالدةقذك نجذيني )هذه  لد  ذر ق   ذر ق  الةذا 

 ان ةكرح لد نب لددي  في ك د  انيم ا دة  ب ندا ا قدلد  ركل لفج  ركي اع لغييلا 
لذذالب لد ذذوي اذذب قن   يةجذذد فذذين   لدذذا ل  ذذر لر" نقشذذالي  دذذح ا ذذ  يلبذذع  ذذر ق لد ذذيض لد

لذذرت لد ذذ ة  لدداجذذا لدت لذذا لد ذذري نلد ولراقذذا د ق فذذيلعكريذذا لد تيقذذا لد ذذدانالب ن الذذي لد ذذدانالب 
  ذري لد  ةةذ  نلف دذيل  لد ولذرا  نلخ بذرا "ح" " ند  د ي اب  ذدا هذهل لد ذيض يذم لد ةلف ي

 د نيفا  فدا لد ين   د نال رح لد     ا 
 للدرجة الكلية اخلام واملعيارية(: املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" 5جدول )

 جمني على مقياس السلوك التوافقي وغري املدلدى الطالب من ذوي اإلعاقة الفكرية املدجمني

 م ن م ن الداللة قيمة "ت" مجال الدين االفغاني الرتبية الفكرية املدرسة/الدرجة
 0.05 2.39 30.47 182.40 27.49 161.90 الدرجات اخلام الكلية

 0.05 2.34 13.65 75.76 10.88 68.05 الدرجات املعيارية الكلية

ي ا ضذذح ا ذذ  يةجذذد فذذين   لدذذا ل  ذذر لر لذذالب ا لال لد ذذوي اذذب قن  اذذب لدنذذدنا لد ذذرل
لعكريذذا لد تيقذذا لد ذذدانالب ن الذذي لد ذذدانالب ك ذذح اقلذذرت لد ذذ ة  لد ذذةلف ي فذذي  ذذو اذذب لدذذداجرح 

   0.05لد ري نلد ولراقا لدت لا د  قلرت  الأ  ر ت قل ا "ح"  لدا ك د ا  ةت 
اقذذذذا غ لال لغط ذذذذرا اذذذذب قن  لعكريذذذذا لد  ذذذذر ق اةيذذذذيح لا لدداجذذذذا لدت لذذذذا لد ذذذذري نلد ولر

لد تيقذذا  الذذي لد ذذدانالب ك ذذح اقلذذرت لد ذذ ة  لد ذذةلف ي ايذذل اذذب لدذذداجرح لدت لذذا لد ذذري نلد ولراقذذا 
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اثذي ك ذح  لد ذ ة  لد ذةلف ي لد ذدانالب بذرد ن لم لدنذري ا ذر يذد ينكذو اا د ذداق  لال لغط را ك ذحغ
اري ذذدنا   ذذت هذذه  لد  لنذذا اذذع  الةذذا يد ذذالب يذذدالح هذذءفال لغط ذذرا فذذي لد ذذ ة  لد ذذةلف ي  نلي 

(Matsdorf, 1985دذذح اه لذذا ي  لذذا لد يذذرالح لفج  رعلذذا نيد ذذالب لد ذذ ة  لد ذذ  )دذذدت  ةلف ي
لغط را اب خوا لفة  ر   بإيبر  اةردالب لدداق لدن  ي ان لدت ذي لذالب لغط ذرا لد نذريالب  هءفال
د ذالب ةذ ة يم لد تل ذي اذب خذوا لدنر االب   الذأ ةذركد اةذ ةي لدذداق ك ذح ي ناييل يم ابفتيقر 

غيذذذيل يم اذذب لغط ذذذرا لدنذذر االب  لخذذذل اذذذدلات لدذذداق    ذذذيل د ذذذر  لد ذذ ة  لد ذذذة   ي  الذذدهم د  ذذذرقج
يص لد نذذذذذي  ك ذذذذذح لغةذذذذذردالب لد ذذذذذةقا فذذذذذ ي داذذذذذ  اةذذذذذ ةي لدذذذذذداق دألط ذذذذذرا لد نذذذذذريالب فتيقذذذذذر اذذذذذب

 لدنر االب لغط را  نلد  ة لرح لفج  رعلا لعينرللا اب خوا انريش يم غييل يم اب
اا ك ا لغط ذرا  اب( Polloway, 1985ند د اكدح هه  لد  لنا ايضر  الةا لةدة  )

ك ذذح لد ذذ ة  لد تل ذذي دذذدايم    ذذيل فف  ذذر  لد  ذذل  فذذي اذذدلات لد يالذذا لد تيقذذا  ذذرا دذذ  آثذذرال ةذذ بلا
فذذي ب ييل ذذ  اذذب لغط ذذرا لدنذذر االب  د   ذذرقج لد ذذ ة لا لد ذذةقا لد ذذي ي كذذب اا ا لديذذر دذذ  لخ وطذذ 

    ذر لي  ذت ايضذر اذع لد دلات لدنر يا  اب خذوا ليبذر  اةذ ةاي لدذداق لدت ذي ان لدذداق لدن  ذي
فرك لذا اةذ ةي اذب  الذأ ( Emanuelsson, et. al., 1997)لي ر ةد ةا نآخذينا   ر ق  الةا 

    ذذر ةذذركد اةذذ ةي لدذذداق ايضذذر ك ذذح لغط ذذراءفال هذذدذذدت  ةلف يلدذذداق فذذي يد ذذالب لد ذذ ة  لد ذذ
نهذذي لد  لنذذا لد ذذي  م لدش  ذذي نلفج  ذذركي يم نا ذذ ةت يذذةلف يم دذذهنليهم ني ذذداي يةايذذيد ذذالب ا 

( Phillips, et al. 1996ية  ت دير هه  لددالةا ايضر نلد ذي اكذديير  الةذا فال الذبو نآخذينا )
اا  يبر  اة ةي لدداق لالب لغط را لدنر االب نلد نريالب فتيقر اب خوا لغ ش ا لفج  رعلا  اب

طبلولذا  فال لغط ذرا ك ذح لد نراذل ب ذةا هذء لد ينقدلا لد ذي ي ذركد ك ذح ي  لذا يذدا  نلديقرضلا ن 
يذدا  ر فذي ي  لذا يم اب لغط را لدنر االب  يند اب افضل لغةردالب لد ي ي كذب لةذ  دلاياع اييل 

  م ي ينرلي ددا ةي قلحيفال لغط را ك ح لد تل  نيتةقب ا هء 
 ,.Mavrin, et. al) نآخذينا  ق  الةذا اذرفيقبنلي  ت   ر ق هه  لددالةذا ايضذر اذع   ذر 

لذالب  لدذهلح ةييذنا  لد تل ذي لد ذ ة  فذي    ذر لا  فدذا قلح فذين   نجذة نلد ذي ية ذ ت  (1992
نلي  ذت   ذر ق هذه   .لدداق ادلات اط را د ردح لد تيقا لد يالا نادلات لدداق ادلات في لغط را

اا لغط ذذرا  ( اذذبTaylor, et. al., 1986) نآخذذينا  لددالةذذا ايضذذر اذذع   ذذر ق  الةذذا يذذرا ةا
ك ذح لدقلذر    نايذل اضذر  يشنينا ب دا اكبي اب لدة د  لد   لا نكدي لد ذدا  كر ةل لد نريالب فتيقر

اا  ير ذا لد ي ذا   ن م اذب لغط ذرا لدنذر االبيلد ذدلات اذب ايذيل  لفج  رعلذا  لخذل ميكب كويذري
لد دلات لدنر يا اء    م فييولا اب خوا  ان  ةلجد في لال ا طبلد ااري لد وااله لد نريالب فتيقر

  .(Brinker, et. al., 1986) رالح لفج  رعلا نلد ةلفي لدش  ي نلفج  ركيي دح ي  لا لد 
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 أواًل: املراجع العربية

 ( 2004لد  الب  ج را )  ين لم لد  با قنت لددرجرح لد ر ا في لد داةا لدنر يذا  اذدخل
    لا نل ل د  بركا ن لد شي  ك را  لغا ا اةا  دح لدن لع دح لد د

 لد هيلال  لا لديقرض  لد تل ي  نلد  ة  لده رال ( 2000فران  )  لدينةرا  
 (  ةلكةدةجلا لد يالا لد ر ا   لا لد تي  ك را 2005لدينةرا  فران  ) 
 ( 1997لدشذذذذ رن   اد ذذذذد ادذذذذينت  ) لاقلدبذذذذي  -لد شذذذذ لص –لد   ذذذذف لدن  ذذذذي  لغةذذذذبري   

 لد رهي     لا  يقب د  بركا نلد شي نلد ة قع 
 ( لد  ر ص لد لكةا يقا د ةا  ةنة يا اب اقلرت فال و د د   ة  2004لدن البي  ل دا  )

  لدنذد  لد ذراو  لديقذرض  ص ان ا اكر ي لا لد يالا لد ر ذالد تل ي ) الةا لة  وعلا(  
  55-1ص 

 ( الةا ا را ا د 1999خضي  كر ا   را   ) يةي لدهلح ددت لغط را لد  رلالب بذرد   ف 
ان ذذا ك ذذم نلغط ذذرا لدنذذر االب  يبذذل نانذذد  انيذذم انذذر فذذي بنذذن لغ شذذ ا لد داةذذلا   لدن  ذذي
  95-86  ص ص 23  لديال ا لد  يقا لدنراا د ت ري  لدند  لد  و

 اثي لدداق ك ح لدنر ذب لد نذة  نلد ذ ة  لد تل ذي دذدت لغط ذرا   (  1995) يةدي لد شيا
  لديقرض  جرانا لد  ك ةنة     اةردا ارج  الي  الي ا شةا لددرجرح لد ر ا  ن  ق

 ( اذذق لغط ذذرا قنت لف  لرجذذرح لد ر ذذا فذذح لد ذذدلات لدنر يذذا  2004لد شذذياي  ةذذدي   )
لدن ذةي   ان ا جرانا لد  ذك ةذنة  الةا ا دلا دبيلاق لدداق فح لد   تا لدنيالا لد نة يا  

  842-793  ص ص 16  اق 2  لدند  الالد ياةقا ن لددالةرح لفةو
 لا لدت ذذذذري ف ذذذذةا ن اذذذذدلات لد ن ذذذذلم لدنذذذذري لدذذذذداق فذذذذي(  2001) ةذذذذردم ةل ذذذذردم    ذذذذرا   

 لدنراني  لدنالب 
 لا لدن م د  واالب  لالينح قنن لد  ةا لدن  ي ( 2005    را ةردم )ةل ردم    
 (  2006كبذذذد لد ن ذذذي    ذذذري كبذذذد لدن قذذذ  )ةلف ي دذذذدت لغط ذذذرا  الةذذذا ا را ذذذا د  ذذذ ة  لد ذذذ

لدذذهاب ينذذر ةا اذذب يذذ خي ك  ذذي ب ذذل  لد  ذذدانالب ن الذذي لد  ذذدانالب اذذع اط ذذرا كذذر االب فذذي 
انيذذذذد لددالةذذذذرح لدن لذذذذر د   ةدذذذذا   اةذذذذردا    ذذذذةال   الذذذذي ا شذذذذةا   بنذذذذن لغ شذذذذ ا لد داةذذذذلا

   جرانا كالب ش و لددالةرح لد   لا نلفج  رعلا
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  (  2009لدنقبذرن   ا ذوي كبذد لد ذ لع )ك ي  ك ي لة ركاللع لد  برطي  لد ذالد ا ذ  حع
لد ر ذذا  لةذذ يجنت اذذب  لف  لرجذذرح قن   لد ذذوي برف   ذذرال دذذدت بردشذذنةا نكوي ذذ  لدذذداق

http://forum.amrkhaled.net/showthread.php 

 ( كويذذذا لفخذذذ و  فذذذي لد1988ييقشذذذي  كبذذذد لدتذذذيقم  ) ن ذذذلم بذذذرد ةلفي لد   ذذذي لفج  ذذذركي 
  ك لذذا لغ لي   الذذي ا شذذةا ي اةذذردا ارج ذذ ال ا  يقذذلد ذوي لد ي  ذذا لدثر ةقذذا بردن يةاقذذا لدن  

  جرانا كالب ش و
 الةذذا ي ةق لذذا د نياذذا  اذذق (  1998اد ذذد كبذذد لد ذذبةا )  كرشذذف  لي ذذرا فذذءل ع ا  ذذةا 

رد ذذذدلات لدنر يذذذا فذذذي ادرف ذذذا لغط ذذذرا قن  لف  لرجذذذرح لد ر ذذذا اذذذع لغط ذذذرا لدنذذذر االب ب
    جرانذذا كذذالب شذذ و  ص صلد ذذءي ي لدذذدندي لد ذذراو د ي ذذ  لعاشذذر  لد   ذذيلدشذذيقلا  

813-853   
 لد   ذذذذذف لدن  ذذذذذي   اذذذذذق لغط ذذذذذرا (  1990ناال ذذذذذي هذذذذذة لددةذذذذذل الي )ع دالذذذذ    ي ذذذذذالد نلدلذذذذذر ةا

ل نهردذا ييج ذا ةذ ل  طذ  ج الذ  لذيلاق نا شذ ا  لد     الب ك  لتر فذي اي  ذا اذر يبذل لد داةذا
 لد رهي   اك با لد يضا لدنيالا   لدنينل ي

 ( لدضذذنة  لد   ذذلا لفةذذيقا نلد ذذ ة  لد ذذةلف ح د  ذذل لدينضذذا 2002ادذذينت  نفذذرال ك ذذي  )
انيذذذد لددالةذذذرح لدن لذذذر د   ةدذذذا لددالةذذذرح لد   ذذذلا   اةذذذردا ارج ذذذ الي  الذذذي ا شذذذةا   لدت لذذذ 

   جرانا كالب ش و نلفج  رعلا
 ( 2009ا ذذ  ح  يذذراب ةذذيالل)  لدن ذذف لغةذذي  نكوي ذذ  بذذرد ةلفي لد   ذذي دذذدت لد ذذيله الب  

     لذذذذذذذذذا لد يالذذذذذذذذذا  جرانذذذذذذذذذا  اشذذذذذذذذذي  لةذذذذذذذذذ يجنت اذذذذذذذذذب اةذذذذذذذذذردا ارج ذذذذذذذذذ الي  الذذذذذذذذذي ا شذذذذذذذذذةا 
nesasy.org/pdf/2010/Domestic_Violence.pdf    

 ( 1996هذذرانا   ذذردح كبذذد لدةهذذري  ) اثذذي لدذذداق فذذي ي  لذذا لدنويذذرح لدش  ذذلا لد  بر دذذا
لدنذذ ال    جرانذذا كذذالب شذذ و  لدنذذد  لدنشذذينا ان ذذا لد يالذذا    ذذالب ك  لذذر لغط ذذرا لد   دذذدت

   65-25لغنا  ص ص 
 ( الةذا لد ذ رح لدش  ذلا لد  الذ   دألط ذرا لد  ذرلالب ب ذيض 2006اة و  اةذند ا  ذد   )

ك لذا لد يالذا  لدنرانذا   اةذردا ارج ذ الي  الذي ا شذةا لدثوةل لر نكوي ير لبنن لد  نالذيلح  
 library.iugaza.edu.ps/thesis/70087.pdfجنت اب  لفةوالا  لة ي 

http://forum.amrkhaled.net/showthread.php
http://forum.amrkhaled.net/showthread.php
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