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إعداد :إيمان مصطفي محمد

مقدمة

إن االىتمام الشديد الذي تولد حديثًا نتيجة لمجيود المستمرة في مجال الخدمات
المقدمة لممعاق نتج عنو تغير النظرة التقميدية لعممية التعميم ،والتي كانت تيدف إلي دمج
المعاق في الحياة العامة ،ولكن ىذه العممية التعميمية كانت تتم بمعزل عن العاديين ،وأدي
ىذا إلي عدم قدرة المعاق عمي اإلندماج االجتماعي مع بيئتو األسرية واالجتماعية ،مما دفع

الميتمين بشئون تعميم المعاق إلي إعادة النظر في األسموب المتبع ،ومن ىنا نبعت فكرة
دمج أو توحيد أو تكامل التعميم بالنسبة لممعاق مع األطفال العاديين بنفس مدارسيم ،وذلك

معا(.)1
كنوع من التدريب لمطفل المعاق والطفل العادي عمي التعامل والتفاعل ً

مشكمة الدراسة

في إطا ر االىتمام الدولي بتعميم المعاقين ،بدأ اىتمام و ازرة التربية والتعميم في مصر

بتعميم األطفال المعاقين بصرًيا في أواخر القرن التاسع عشر ،وأخذ في التطور حتى اليوم
إال أن ىذا التطور يركز عمى النواحي التعميمية واإلدارية في األساس ،وصاحبو تطورات
طفيفة في النواحي التربوية والتعميمية ،مما أدى إلى توجيو العديد من االنتقادات إلى كثير
من عناصر النظام ،األمر الذي يشير إلى وجود خمل في النظام التعميمي الحالي لممعاقين
بصرًيا في مصر ،بما يستدعي ضرورة تطوير النظام التعميمي لممعاقين بصرًيا(.)2
وقد أشار تقرير مصر الدوري عن وضع الطفولة ،إلي أنو حتى عام  2008بمغت نسبة

عدد المدارس إلي تعداد األطفال غير المعاقين :مدرسة لكل  454طفل ،بينما تنخفض إلي
مدرسة متخصصة لكل  44850طفل ذي إعاقة ،وأن نسبة األمية بين المعاقين تصل إلي

 %95في بعض اإلعاقات( .)3مما يوضح الحاجة الممحة إلي تبني نظام الدمج التعميمي،
* بحث مستخلص من رسالة ماجستير في التربية ،تخصص أصول تربية ،ومقذم ضمن متطلبات
الحصول علي درجة الماجستير في التربية ،من كلية التربية ،جامعة السويس.
021

ألنو يتيح لألطفال ذوي اإلعاقة الحصول عمي حقيم في التعميم ،ولذلك تعتبر قضية الدمج

التعميمي لفئات التربية الخاصة ومنيم ذوي اإلعاقة البصرية من أكثر القضايا إثارة لمجدل
في أوساط التربية الخاصة وذلك نظ اًر لتباين اآلراء بين مؤيد ومعارض لبرامج الدمج

التعميمي.

وتوضح الدراسة الحالية اإلجابة عمي التساؤالت التالية:
 ما مفيوم الدمج وأشكالو؟ ما ىي أىداف الدمج ومبرراتو؟ ما فوائد الدمج ومتطمباتو؟ ماأىم المشكالت التربوية لمدمج؟

أهداف الدراسة

تيدف الدراسة إلي :التعرف عمي مفيوم الدمج وأشكالو ،توضيح أىداف الدمج

ومبرراتو ،بيان فوائد الدمج ومتطمباتو ،رصد المشكالت التربوية لمدمج.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة المنيج الوصفي.

مصطمحات الدراسة
 .1الدمج األكاديميMainstreaming :

دموجا :استقام ،وتدامجوا عمي الشيء :اجتمعوا(.)4
لغةَ :د َم َج األمر يدمج
َ
اصطالحا :
و
ً

 -تعرفو موسوعة التربية الخاصة(  )1987بأنو "تسكين األطفال المعاقين في البرامج

التربوية العادية"(.)5

 يعرفو يوسف القريوطي وآخرين( )1994بأنو" مجموعة من اإلجراءات والممارساتالتي تزيد من فرص الفرد المعاق لممشاركة في الحياة الثقافية واالجتماعية"(.)6

 -يعرفو فاروق الروسان ( )1999بأنو" اعتقاد أو مفيوم يتضمن وضع األطفال غير

العاديين مع األطفال العاديين في الصف العادي أو في أقل البيئات التربوية تقييداً لمطفل

ويقصد بالدمج األكاديمي إلحاق الطمبة غير العاديين مع الطمبة العاديين ،في
غير العادي"ُ .
الصفوف العادية ،طوال الوقت ،حتى يتمقى ىؤالء الطمبة برامج تعميمية مشتركة(.)7
020

ويتحدد مفيوم الدمج الذي تتبناه الدراسة الحالية في :تربية األطفال المعاقين بصرًيا (
مكفوفين وضعاف بصر) في المدارس العادية ،مع تزويدىم بخدمات التربية الخاصة ،أي
بقاء الطالب المعاق في الفصل العادي طوال الوقت مع تمقيو الخدمات المعاونة من فريق

العمل المسئول عن تنفيذ البرنامج والذي يشمل :معمم الفصل العادي والمعمم المتخصص
واألخصائي النفسي واالجتماعي ،ومعمم غرفة المصادر.

الدراسات السابقة
أوال – دراسات تناولت دمج ذوي االحتياجات الخاصة.
( )2دراسة عمياء رمضان محمود ( .)8()1002

وترك زززت مش ززكمة الد ارس ززة ف ززي بح ززث مش ززكالت تربي ززة المع ززوقين بالم ززدارس العادي ززة بالحمق ززة
األولززي مززن التعمززيم األساسززي فززي مصززر ،مززن خززالل بحززث المقومززات الرئيس زة لفمسززفة التربيززة

الخاصة ،والمعالم الرئيسة لتربية المعوقين في بعض الزدول العربيزة واألجنبيزة واتجاىزات كزالً
م ززن الق ززائمين عم ززي العممي ززة التعميمي ززة وأولي ززاء أم ززور التالمي ززذ المع ززوقين والع ززاديين ،وتالمي ززذ
الصفين الخامس والسادس االبتدائي بمدارس عادية تجاه تربية المعوقين بمدارسيم.

وىزدفت الد ارسززة إلززى :تغيززر نظزرة المجتمززع لممعززوقين واعتبززارىم أعضززاء فززاعمين ومززؤثرين فززي
المجتمع ،ومعرفة المقومات الرئيسية لفمسفة التربية الخاصة ،ومعرفزة المعزالم الرئيسزية لتربيزة

المعززاقين فززي بعززض الززدول العربيززة واألجنبيززة ،مززع محاولززة وضززع تصززور مقتززرح لمحززد مززن
مشكالت تربية المعاقين بمدارس العاديين.

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،وتوصمت إلي:
أ -وجود بعض المشكالت التي تعاني منيا مدارس الدمج والتي تحد مزن قيزام ىزذه المزدارس
بالدور المنوط بيا.

ب -وضع تصور مقترح لمحد من ىذه المشكالت بمدارس العاديين فزي الحمقزة األولزى مزن
التعميم األساسي.
021

( )1دراسة نوف عبداهلل محمد بن جمعة (.)9()1008
ىدفت الدراسة إلي التعرف عمي المشزكالت اإلداريزة والتعميميزة واالجتماعيزة التزي تواجزو

اإلدارة المدرسز ززية فز ززي مز ززدارس تطبيز ززق الز ززدمج التربز ززوي مز ززن وجيز ززو نظز ززر مز ززديرات المز ززدارس
ومعمماتيا.

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،وتوصمت الدراسة إلي:
أ -ضعف تدريب معممات التعميم العام عمي التعامل مع اإلعاقات المختمفة.

ب -غياب دليل إرشادي يمكن الرجوع إليو لمتعامل مع المشكالت السموكية والتعميمية.

ثانيا  :دراسات تناولت دمج ذوي اإلعاقة البصرية
( )2دراسة سنكفيمد كارولين ( .)20() 1002

مشززكمة الد ارسززة ىززي التحقززق مززن اتجاىززات معممززين الفصززول العاديززة نحززو دمززج الطززالب

ذوي االحتياجززات الخاصززة فززي ثززالث مززدارس إقميميززة ،ومقارنززة اتجاىززات المعممززين بخبزراتيم،
واختبززار الفززروق بززين التعمززيم النظززامي والخززاص فززي تطبيززق الززدمج ،وقززد حززددت الد ارسززة أربززع

مجموعززات م ززن ذوي االحتياج ززات الخاص ززة :اجتمززاعي ،حس ززي ،أك ززاديمي ،س ززموكي ،وى ززدفت
الد ارسززة إلززى :اختبززار ميززول المعممززين نحززو اإلعاقززات ،ومقارنززة ميززول المعممززين نحززو الززدمج

وخبراتيم ،واختبزار اخزتالف ميزول المعممزين نحزو الزدمج فزي المزدارس الخاصزة عزن المزدارس
النظامية.

وتوصمت الدراسة إلي:

أ -تفض ززيل المعمم ززين لإلعاق ززة االجتماعي ززة تميي ززا الحس ززية -مث ززل اإلعاق ززة البصز زرية -ث ززم
األكاديمية ،وأقل تقبل لإلعاقة السموكية

ب -إن معممي الفصول العادية ليس لدييم الخبرة الكافية في التدريس لذوي اإلعاقة البصرية.
( )1دراسة حنان حسن سميمان ( .)22() 1009

ىدفت الدراسة إلى التخطيط لتطوير نظام المعاقين بصرًيا في ضوء احتياجاتيم التربوية.
022

اسز ز ز ز ززتخدمت الد ارسز ز ز ز ززة المز ز ز ز ززنيج الوصز ز ز ز ززفي وأسز ز ز ز ززموب دلفز ز ز ز ززي وتوصز ز ز ز ززمت الد ارسز ز ز ز ززة إلز ز ز ز ززى:
أ -إن االحتياجات التربوية لممعاقين بصرًيا ال تمبي بمستوى مرتفع مزن خزالل نظزام تعمزيميم
الحالي.

ب -إن المتطمب ززات التعميمي ززة ال ززالزم توافرى ززا لتمبي ززة ى ززذه االحتياج ززات غي ززر متز زوافرة بدرج ززة
مرتفعة.

ج -كززذلك قززدمت الد ارسززة إسززتراتيجية مقترحززة لتطززوير النظززام الحززالي لتعمززيم المعززاقين بصزرًيا
فيما يفي باحتياجاتيم.

موقف الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
تباينت نتائج الدراسات السابقة تأثي اًر ببعض المتغيرات مثل الزمان والمكان وفئة اإلعاقة،

عموما ما يمي
ويتبين من نتائج الدراسات
ً
 -1اىتمت بعض الدراسات بتطبيق إستراتيجية الدمج لذوي االحتياجات الخاصة وأىميتيا
ولكن يالحظ ندرة الدراسات التي حاولت التخطيط لتطبيق ىذه اإلستراتيجية

 -2اقتصرت معظم الدراسات عمي المنيج الوصفي أو المنيج المقارن ولم تيتم أي من
الدراسات باستخدام نموذج لمتخطيط إلستراتيجية الدمج
 -3اىتمت معظم الدراسات بالناحية السيكولوجية ،ونالحظ ندرة الدراسات التي اىتمت
بالناحية التخطيطية وخاصة في مجال أصول التربية

محاور الدراسة

تسير محاور الدراسة الحالية في اتساق مع تساؤالتيا كالتالي:
أوًال -مفهوم الدمج وأشكاله

وكيفيا نحو تقديم خدمات اشمل وأكثر تطو ار،
نوعيا
ًا
شيد مجال التربية الخاصة
ً
تطور ً
وساىم في ذلك األساس التشريعي والقانوني ،حيث ظيرت التشريعات والقوانين التي تكفل

جميعيا حق المعاق في تمقي الخدمات التربوية المناسبة ،واألساس االجتماعي واإلنساني،
023

الذي يقوم عمي اعتبار الفرد المعوق إنسان ال يجوز عزلو عن أسرتو ومجتمعو ،واألساس

االقتصادي الذي ُيظير قدرة المعاق عمي العمل واإلنتاج وفق إمكاناتو ،وما أثبتتو األبحاث
من انخفاض التكمفة المادية فيما لو تم تدريب األفراد المعاقين وتأىيميم(.)12
كما أن التطورات الحديثة في مجال التربية الخاصة وما شيدتو السنوات القميمة الماضية

من القرن العشرين من تقدم كمي ونوعي في ىذا المجال يعتبر نتيجة حتمية لظيور العديد
من المباديء األساسية واألسس االجتماعية والتشريعية ومنيا:

(أ) التكامل  :Integrationويعني ذىاب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة إلي المدرسة

العادية ،أي أن الطفل يجب أن يتغير أو ُيعاد تأىيمو ليتناسب مع نظام المدرسة العادية،
وال ُيتوقع من المعممين أو األطفال العاديين أو إدارة المدرسة التغيير في النظام من أجل

الطفل المعاق.

(ب) الدمج  :Inclusionويعني تمقي ذوي االحتياجات الخاصة تعميم فعال في المدارس
العادية ،أي أن المدرسة ىي التي في حاجة إلي تغيير النظام لتمبية احتياجات الطفل

المعاق ،والعنصر الرئيسي لمدمج ىو المرونة ،أي أن تعميم األطفال بمعدات مختمفة يحتاج

إلي ميارات من المعممين لدعم تعميميم بطريقة مرنة).)13

(ج) مبادرة التربية العادية  :Regular Education Initiativeويبني عمي افتراض أن
األطفال ذوي اإلعاقات البسيطة يجب أن ينظر إلييم كمسئولية مشتركة لجميع المعممين
بدالً من أن يكونوا مسئولية معممي التربية الخاصة فقط ،ويقوم عمي فمسفة تري جميع
الطالب قادرين عمي التعمم في جميع البيئات حتي لو كانوا مختمفين في خصائصيم

العقمية ،والسموكية ،والجسمية ،وتصمح مبادرة التربية العادية مع األطفال ذوي اإلعاقات
المتوسطة والبسيطة.

(د) الدمج الشامل  : Mainstreamingيشير إلي مشاركة الجميع ضمن بيئة تربوية
عامة داعمة تشتمل عمي خدمات تربوية مناسبة وعمي أشكال مختمفة من الدعم

االجتماعي ،وال يستدعي الدمج الشامل أن يكون لدي الطالب ميارات محددة تمكنيم من

أن يكونوا مناسبين لمبرامج التربوية الموجودة كما ىو الحال في برامج الدمج ولكنيا بدالً
024

من ذلك تعمل عمي إعداد البيئات الصفية الداعمة لالحتياجات التربوية واالجتماعية لجميع

الطالب سواء المعاقين منيم أو العاديين(.)14

ويختمف الدمج باختالف طبيعتو ونوعو ،والمساحة التي يغطييا عمي النحو التالي:

أ -من حيث طبيعتو ونوعو :ينقسم إلي الدمج الكمي ،والدمج الجزئي ،فبينما يقوم الدمج
الكمي عمي دمج األفراد ذوي االحتياجات الخاصة كل الوقت مع أقرانيم العاديين في

اجتماعيا ،بغض النظر عن نوع اإلعاقة أو شدتيا ،يقوم
تعميميا و
الفصول والمدارس العادية
ً
ً
الدمج الجزئي عمي دمج األفراد ذوي االحتياجات الخاصة مع أقرانيم العاديين في الفصول
اعتمادا عمي نوع اإلعاقة وشدتيا.
والمدارس العادية بعض الوقت،
ً
ب -من حيث المساحة التي يغطييا الدمج :قد يشمل األبعاد التعميمية واالجتماعية
والحركية واالنفعالية كل الوقت ،وقد يشتمل عمي البعد التعميمي فقط ،أو البعد االجتماعي

اعتمادا عمي عمر الطفل ،ونوع اإلعاقة ،وشدتيا ،واالستعدادات
فقط ،أو كالىما،
ً
المدرسية ،والبيئة التعميمية(.)15
ويمكن استعراض مفيوم الدمج األكاديمي فيما يمي:

 ىو تعميم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع أقرانيم العاديين حسب خطةوبرنامج وطريقة تعميمية مستمرة تحدد طبقًا لحاجة كل طفل ويشترط فييا وضوح
المسئولية لدي الجياز اإلداري والتعميمي والفني في التعميم العام(.)16

 ىو اتاحة الفرصة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة لالنخراط في نظام التعميم ،لمتأكيدعمي مبدأ تكافؤ الفرص في التعميم(.)17

أي أنو ُيقصد بالدمج األكاديمي :الحاق األطفال غير العاديين في الصفوف العادية،
حيث يتمقي ىؤالء األطفال برامج تعميمية مشتركة ،حيث ُيشترط توفر الظروف والعوامل التي

جنبا إلي جنب مع معمم الصف
تساعد عمي إنجاحو مثل توفير معمم التربية الخاصة الذي يعمل ً
العادي.
وبناءا عمي ما سبق فإن ىناك نمطين لعممية دمج المعاقين بالمدارس العادية وذلك عمي النحو
ً
التالي :النمط األول :الدمج الجزئي :حيث يقضي التمميذ جزء من وقتو مع التالميذ العاديين،
025

والنمط الثاني :الدمج الكامل :حيث يوضع التالميذ مع أقرانيم في الفصول العادية طوال

الوقت ،ويتم ذلك من خالل إحدي البرامج التالية:

برنامج غرفة المصادر :وىو مفيوم تربوي يتضمن :تخصيص غرفة في المدرسة

(أ)

العادية تكون ذات مستمزمات مكانية وتجييزية وبشرية ،تحددىا طبيعة خصائص
واحتياجات الفئة المستفيدة ،حيث يتردد التالميذ المعاقين عمي غرفة المصادر

لالستفادة من خدماتيا حسب جدول تحدده متغيرات أىميا :حاجة الطفل إلي خدمات
التربية الخاصة ،طبيعة عوق الطفل ،وشدتو ،الصف الدراسي الذي يدرس فيو.

(ب)

برنامج المعمم المتجول :ويتضمن :تسجيل األطفال المعاقين في أقرب المدارس العادية
من منازليم ،ويقوم معمم متخصص في التربية الخاصة بالتجول في ىذه المدارس،

بغرض تقديم خدمات التربية الخاصة ليم ،وذلك وفق جدول تحدده متغيرات أىميا:
عدد الطالب ،طبيعة احتياجات الطالب وعدد المدارس التي يزورىا ،وطول المسافات

التي يقطعيا.

(ج) برنامج المعمم المستشار :تقوم فكرتو عمي االستفادة من خبرات معمم متخصص في

التربية الخاصة ،يقوم بزيارات ميدانية لممدارس العادية التي يوجد بيا تالميذ معاقين ،بغرض

تقديم خدمات التربية الخاصة ،والتي تتمثل في النصح والمشورة لمعممي الفصول العادية حول

كيفية التعامل مع األطفال المعاقين(.)18

إن األخذ بالمعمم الجوال ،أو المستشار ،أو حجرة المصادر ،يتوقف عمي عدة عوامل منيا:

تشخيص وتقييم حالة المعاقين وفئاتيم واحتياجاتيم من التعمم ،واختيار المعمم العام بالتعاون

والتشاور مع المعمم الخاص لنظام تقديم الخدمات المساندة المناسبة ،وطبيعة المعمم المتواجد

فيستخدم
في المدرسة ،كذلك يمكن األخذ بنظام الشمول بين المعممين الثالثة في وقت واحدُ ،

معمم حجرة المصادر مع تالميذ ما قبل المدرسة والصفوف األولي من المرحمة االبتدائية،

والمعمم الجوال في الصفوف العميا من المرحمة االبتدائية والمرحمة اإلعدادية ،والمعمم المستشار
في المرحمة الثانوية ،كما يمكن أن يكون معمم المصادر جو ًاال ،والمعمم الجوال معمم حجرة

مصادر ،ذلك لموفاء باحتياجات التالميذ المعاقين األساسية(.)19
021

ثانيا -أهداف الدمج
ً

ييدف الدمج إلي مواجية االحتياجات التربوية الخاصة لمطفل المعاق ضمن إطار

المدرسة العادية ووفقًا ألساليب ومناىج ،ووسائل دراسية وتعميمية مناسبة.
ولقد ظير اإلتجاه المؤيد لفكرة الدمج نظ اًر لألىداف المتوقع تحقيقيا نتيجة لتطبيقو،

ومنيا:

أ -إزالة التصنيف المرتبط ببعض فئات التربية الخاصة ،حيث يعمل الدمج عمي شعور
الطفل بأنو يمتحق بالمدرسة العادية وليس بمؤسسة أخري تحمل أسم إعاقة معينة.

ب -زيادة فرص التفاعل االجتماعي بين األطفال غير العاديين واألطفال العاديين.

ج  -توفير الفرص التربوية لمتعمم والتفاعل الصفي ،حيث تعمل األنشطة الصفية عمي زيادة
فرص التعمم الحقيقي وخاصة لمطمبة غير العاديين.

د -أ ن برامج الدمج تعمل عمي تغيير وتعديل اتجاىات العاممين في المدرسة العادية نحو
فئات التربية الخاصة.

ىز -توفير الفرص التربوية ألكبر عدد ممكن من فئات التربية الخاصة ،حيث ال تتمقي نسبة
عالية منيم الخدمات التربوية بسبب صعوبة استيعاب مؤسسات التربية الخاصة ليم.

و -توفير الكمفة االقتصادية الالزمة لفتح مراكز ومؤسسات التربية الخاصة إذ يتطمب ذلك
كمفة اقتصادية عالية(.)20

ويري  )2006( John Atkinsأن أىم قضية يمكن أن تحكم عممية الدمج ىي تمويل

تعميم ذوي االحتياجات الخاصة ،حيث إن تعميميم في مدارس خاصة يكون أكثر كمفة من

المدارس العادية التي تستطيع أن تمبي احتياجات التالميذ عمي نحو أفضل ،لذلك فإن من
أىم الترتيبات التي تسبق اتخاذ قرار بشأن الدمج ىو :النظر إلي الموارد المتاحة وحجم
التكمفة المادية لدعم الدمج ،وكيفية تخصيصيا داخل المدارس العادية ،ألن نظم التمويل من

أىم المعوقات التي يمكن أن تحبط عممية الدمج(.)21

إن تحقيق أىداف الدمج يتطمب العديد من اإلجراءات ،ورغم أنيا قد تختمف من بمد إلي

آخر إال أنو يمكن تحديد بعض العناصر األساسية المتفق عمييا مثل :وجود سياسة واضحة
021

تحدد حقوق جميع األطفال في االنتفاع من جميع المرافق والتسييالت التعميمية المتاحة

بغض النظر عن إعاقتيم ،والتزام السمطات المدرسية بدعم عممية إدماج المعاقين وتعزيزىا

وتوفير المساعدات الالزمة لممعممين(.)22

وتتمخص أىداف دمج المعاقين بصرًيا فيما يمي:
أ -امدادىم بنفس الفرص التعميمية المتاحة لمطالب المبصرين.
معا.
ب -اكسابيم السموك اإليجابي في التعامل مع بعضيم البعض ،والقدرة عمي العمل ً
ج -تقبل القوانين وتحمل المسئولية في المستقبل.

د -تكوين صداقات واكسابيم الشعور باالنتماء لمجماعة.

ىز -زيادة االتجاه لتطبيق حقوق اإلنسان وذلك يؤدي إلي إزالة التمييز(.)23

ويمكن تحقيق ىذه األىداف عن طريق مجموعة من العناصر ،منيا:

 -تقييم قدرات ذي الحاجات الخاصة ووضع خطة لرعايتيم عمى أساس المتابعة المستمرة.

 تحديد مدى فاعمية األساليب التربوية الخاصة وآثرىا عمى ذوى الحاجات الخاصة،وبالتالى االستمرار فى استخداميا أو تعديميا.

 ترجمة ىذه األساليب إلى برامج دراسية وتدريبية تختمف حسب نوع اإلعاقة. -إعداد مدرسى التربية الخاصة المتخصصين فى ىذا المجال .

 -تعاون اآلباء والمدرسين فى وضع خطة تربوية واحدة يمكن تطبيقيا عمى ذوى الحاجات

الخاصة في المنزل والمدرسة(.)24

ثالثًا -أسس الدمج ومبادئه

فقد أقر اإلتحاد العالمي لممكفوفين ،في البند العاشر من االتفاقية الخاصة بحقوق

المكفوفين وضعاف البصر ،أن" :لممكفوفين وضعاف البصر الحق األساسي في اإلندماج

الكامل عمي قدم المساواة مع جميع أفراد المجتمع ،والحق في التعميم ىو الحق في المساواة
العادلة التي تحقق النمو الصحيح واالعتماد عمي النفس ومشاركة المكفوفين وضعاف البصر

جنبا إلي جنب مع األطفال المبصرين ،مع
في المجتمع ،وقد يتحقق ىذا من خالل تعميميم ً
توفير كافة المصادر التي يحتاجونيا لتحقيق المشاركة الكاممة والنمو الكامل"(.)25
021

كما أكدت االستراتيجية العربية لرعاية وتأىيل األشخاص المكفوفين ( )2008عمي:
 -1العمل والمشاركة في تطوير البناء المنيجي لمبرامج التعميمية واعداد الخطط الالزمة

دمجا كامالً في
لممكفوفين ويتمثل ذلك في إعداد برامج لممكفوفين لدمجيم
كيا ً
حسيا وحر ً
ً
المدارس العادية.

 -2العمل عمي االسيام في إعداد الكوادر البشرية التربوية المؤىمة لتربية األطفال المكفوفين
وتعميميم من خالل الدعم بالبعثات الدراسية أوالدورات التدريبية في مجاالت التربية الخاصة.

 -3دعم وتنظيم البيئة المدرسية والصحية والتعميمية والتجييز وفق اإلمكانيات بالمعينات
المساعدة عمي التعميم(.)26

كذلك فإن فمسفة الدمج ترتكز عمي القدرات التي يتصف بيا التمميذ المعاق وليس ما

يتصف بو من عجز ،وليذا تؤكد فمسفة الدمج عمي المباديء اآلتية :حق تعميم التمميذ

المعاق مع باقي التالميذ في التعميم العادي ،وحق بقائو في البيئة التعميمية العادية ما لم يكن
بحاجة إلي مدرسة لمتربية الخاصة ،والحق في وجوده في المدرسة التي كان سيذىب إلييا لو

لم يكن معاقًا ،والحق في مشاركتو في األنشطة والخدمات غير االكاديمية مثل :االنشطة
الرياضية والترفييية والرحالت(.)27
كما ترتكز فمسفة دمج المعاقين بصرًيا عمي أن :تربية المكفوفين –مثل التربية العامة–
تريد أن تجعل الشباب ناضج ومؤىل لإلندماج في المجتمع لمحياة المستقمة فيو عن طريق
تزويدىم بالقيم الثقافية والميارات والخبرات الالزمة ،وىذه الفمسفة توضح إلي حد كبير

خصائص نظام تربية المكفوفين ،وفي ىذا اإلطار تشترك تربية المكفوفين مع المجال العام
لمتربية العادية ،وان كانت توجد نقطة مميزة بين النظامين ،وىي أن التربية العامة تعد الطفل
إلي عالم البالغين بينما تربية المكفوفين تعد الكفيف إلي الحياة مع عالم المبصرين عمي قدم

المساواة(.)28

ابعا -مبررات الدمج
ر ً

أنبثقت حركة االىتمام بالدمج نتيجة جممة من العوامل من أىميا :جيود لجان الدفاع عن

حقوق المعوقين والتشريعات ،وتغير اتجاىات المجتمع نحو اإلعاقة ،ونتائج الدراسات التقويمية
031

في ميدان التربية الخاصة ،والتي أشارت إلي عدم فاعمية تدريس األطفال المعاقين في
المدارس الخاصة ،وعدم قدرة ىذه المدارس عمي استيعاب جميع األطفال المعاقين ،وفي دول

العالم المختمفة ،كان المكفوفين األوفر حظًا بين اإلعاقات المختمفة من حيث توافر الدمج

األكاديمي(.)29

إن أىم مبررات الدمج ىو منطقية وقانونية الفكرة ،إذ ُينظر إلي الدمج من وجية نظر
ميتمة بحقوق اإلنسان وتساوي الفرص ،فيو يتيح الفرص لمتحضير لتعمم مالئم يتناسب مع

قدرات الطالب ،ويقمل من أثر التصنيف ،وما ليذا من أثر في التكيف النفسي لدي األطفال
وأسرىم ،ويؤكد مبدأ التعميم لمجميع ،والحق في تعميم يتناسب واحتياجات جميع األطفال
ابتداء من الكشف المبكر والتدخل المبكر ،والتعمم
الفردية مقرونة بتقديم خدمات مستمرة،
ً
نتياء بعيش حياة مستقمة في المجتمع ،وبما أن ىذه األىداف تتناقض مع
المدرسي ،وا ً

تعميميا يتمثل في دمج األطفال ذوي الحاجات الخاصة،
العزلة ،فإن أغمب الدول تتبني ىدفًا
ً
(.)30
ومنيم ذوي اإلعاقة البصرية
وال تري النظرة المعاصرة لمشكمة اإلعاقة أن الفروق بين المعوقين والعاديين فروقًا تبرر
تعميم المعوقين في عزلة وابعادىم عن العاديين ،بل ينبغي النظر إلي ىذه الفروق كما ُينظر

إلي الفروق القائمة بين العاديين أنفسيم ،كما يتجاوب نظام الدمج مع التوجييات
الديمقراطية ،حيث إن األطفال المعاقين يحققون مواطنتيم بشكل شبو كامل ،حيث يشاركون

مشاركة فعالة في الحياة االجتماعية ،ويزيد انتمائيم لممجتمع الذي يحفظ ليم حقوقيم ويصون
كرامتيم ،ويزيل التناقض بين ما يجري في الحياة وما يجري عمي مستوي اإلعداد لمحياة

سائدا في التعميم واإلعداد
داخل المدرسة ،فالدمج ىو طبيعة الحياة ،وىو ما ينبغي أن يكون ً
(.)12
لمحياة
يعتبر الحق في التعميم من أبسط حقوق اإلنسان التي يجب أن يتمتع بيا كل مواطن

دون تفرقة أو تمييز وقد تأكد ىذا المعني في المواثيق واإلعالنات العالمية وفي التشريعات
الوطنية في معظم دول العالم .فاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة

في سنة 1948م أكد في المادة ( )26منو عمي أن "لكل شخص الحق في التعمم ،ويجب
030

أن يكون التعميم في مراحمو األولى واألساسية عمى األقل بالمجان ،وأن يكون التعميم األولي

امي ا وينبغي أن يعمم التعميم الفني والميني ،وأن ييسر القبول لمتعميم عمى قدم المساواة
إلز ً
إنماء كامالً ،والى تعزيز
التامة لمجميع ،ويجب أن تيدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان
ً
احترام اإلنسان والحريات األساسية وتنمية التفاىم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب
والجماعات العنصرية أو الدينية"

(.)32

وقزد ورد بالبنزد السززادس مزن اإلعززالن الخزاص بحقزوق المعززاقين سزنة 1975م أن" :لممعززاق

الحززق فززي العززالج الطبززي والنفسززي والززوظيفي ،بمززا فززي ذلززك األعضززاء الصززناعية وأجي ززة التقززويم
والتأىيز ززل الطبز ززي واالجتمز ززاعي ،والتعمز ززيم ،والتز ززدريب والتأىيز ززل المينيز ززين ،والمسز ززاعدة ،والمشز ززورة،
وخدمات التوظيف وغيرىا من الخدمات التي تمكنو من إنماء قدراتو ومياراتو إلي أقصي الحدود

وتعجل عممية إدماجو أو إعادة إدماجو في المجتمع"(.33

وأكد مؤتمر سالمنكا(" )1994حول تعميم ذوي االحتياجات الخاصة" ضرورة تفعيل الدمج

في جميع برامج وخطط التعميم لزدول العزالم ،ودعزم تنميزة تعمزيم ذوي االحتياجزات الخاصزة كجززء
أساسززي فززي كززل ب زرامج التعمززيم العززام ،ألن اتجززاه الززدمج يززدعم تطبيززق حقززوق اإلنسززان فززي جميززع

الززدول ،ومززدارس ال ززدمج تخززدم جميززع األطف ززال وتعززدىم لمززدمج االجتم ززاعي ،ويؤكززد المززؤتمر ف ززي
توصياتو عمي تفعيل الدمج لجميع األطفال بغض النظر عن نوع اإلعاقة لدييم ،ألن الزدمج مزن

أعظم الوسائل التي تدعم التكافل بين ذوي االحتياجات الخاصة وأقرانيم(.)34

ونززص مشززروع العقززد العرب ززي لممعززاقين( )2013- 2004فززي مح ززاوره عمززي" :العمززل عم ززي

حصززول الطفززل المعززاق عمززي الحقززوق والخززدمات كافززو ،بالتسززاوي مززع أق ارنززو مززن األطفززال وا ازلززة

جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ ذلك" ،وفي مجال التعميم نص مشزروع العقزد عمزي " ضزمان
فززرص متكافئ ززة لمتربيززة والتعم ززيم لجميززع األش ززخاص المعززوقين ض ززمن جميززع المؤسس ززات التربوي ززة
والتعميمية في صفوفيا النظامية"(.)35

وأقرت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( ،)2006كفالة مشاركة واشراك

األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كاممة وفاعمة في المجتمع ،وتنص المادة ( )4من االتفاقية
عمي ما يمي" :تتعيد الدول األطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق اإلنسان والحريات
031

تاما لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي تمييز عمي أساس اإلعاقة
األساسية إعماالً ً
وتحقيقًا ليذه الغاية تتعيد الدول األطراف باتخاذ جميع التدابير المالئمة التشريعية واإلدارية
وغيرىا ،لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وممارسات تشكل تميي اًز ضد األشخاص
ذوي اإلعاقة"(.36

بويا لمفيوم معاممة ذوي االحتياجات الخاصة بطريقة عادية،
وُيعتبر الدمج تطبيقًا تر ً
ويمكن توضيح مبررات الدمج في النقاط التالية:

أ -التشجيع تجاه التعميم :حيث يشعر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بالتشجيع والمساواة
بأقرانيم العاديين ،ونتيجة لذلك فإن تحصيميم األكاديمي يكون أفضل من دراستيم في

مدارس معزولة.

ب -تجنب النتائج السمبية لنظام العزل :فدمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة قد يقمل
اآلثار االجتماعية لإلعاقة ،باإلضافة إلي تعديل اتجاىات أفراد المجتمع وتوقعاتيم نحو

الطفل المعاق.

أكاديميا
ج -تكوين األصدقاء :فالدمج يعطي الطفل فرصة أفضل ومناخ أكثر مالءمة لينمو
ً

ونفسيا ،ويساعده عمي تكوين عالقات اجتماعية سميمة.
اجتماعيا
و
ً
ً
د -تقميل التكاليف المادية :فمن الناحية االقتصادية يكون دمج األطفال ذوي االحتياجات
الخاصة في المدارس العامة أقل كمفة من تعميميم في مدارس خاصة بيم ،لما تحتاجو ىذه

المدارس من أبنية وتجييزات ذات مواصفات خاصة.

ىز -تعديل السموك :فالقيمة الكبرى لدمج األطفال المعاقين تتمثل فى أن األطفال العاديين
يعتبرون كوسائل ضبط لسموكيات المعاقين بحيث يقمد األطفال المعاقين سموكيات األطفال

العاديين(.)37

وتقوم فمسفة الدمج في بعدىا التربوي عمي تحقيق األىداف التربوية التي تسعي إلييا

النظم العالمية عمي اختالف مستوياتيا وتوجياتيا ،واستجابة المعممين لالعتبارات القانونية
معا ،تجعميم يستمرون في
واألخالقية والتربوية التي تؤكد حق جميع الطالب في التعمم ً
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البحث عن طرق يمكن بيا دمج الطالب المعاقين إلي أقصي مدي ممكن في مدارس التربية

العامة.

خامسا -فوائد الدمج
ً

تنطوي برامج الدمج عمي فوائد لكل التالميذ في ىذه البرامج ،وبخاصة نمو الميارات

المغوية واالجتماعية واالكاديمية ،وكذلك االتجاىات والميارات اإلنسانية ،كالعطف واإليثار

والضمير االجتماعي ،كما يتحقق من خالل ىذه البرامج تقدم في األداء األكاديمي لمتالميذ،
وتعمميم تقدير نواحي القوة عند زمالئيم ،و استخداميا في إطار من التفاعل والتبادل ،وتمك
كميا مؤشرات تشير إلي فاعمية برامج الدمج في تحقيق أىداف الصحة النفسية لدي ىؤالء

وعالجا(.)38
التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة ،تنميةً ووقايةً
ً

أيضا عمي الطفل
وىناك فوائد متعددة من نظام الدمج ،تعود عمي الطفل المعاق ،وتعود ً
العادي والمعمم والوالدين كما يمي:

(أ) فوائد الدمج لمطفل غير المعاق

يساعد الدمج الطفل غير المعاق عمي أن يتقبل ويشعر باإلرتياح مع أشخاص مختمفين

عنو ،وتظير إيجابية األطفال العاديين عندما يجدون فرصة المعب مع األطفال المعاقين كما

تماما يستطيع أن يفعل بعض األشياء أفضل من
أنيم يتعممون أن الطفل المعاق مثميم ً
غيرىا(.)39
وقد أكدت دراسة جمال محمد الخطيب ( )2003أن مستوي القبول اإلجتماعي لألطفال

نسبيا ،ولكنو كان
تفعا ً
ذوي الحاجات الخاصة من قبل أقرانيم من األطفال العاديين كان مر ً
تفاعا لدي األطفال الذين تنفذ برامج دمج في مدارسيم(.)40
أكثر إر ً

(د) فوائد الدمج لممعممين

يعتبر الدمج فرصة أمام المدرسين لتنمية ومياراتيم المينية وتطويرىا في مناخ من

العمل التعاوني المدعوم من جميع األطراف التربوية ،واذا ما تم ذلك بنجاح فإن المدرس

سوف يحقق العديد من الفوائد ،أىميا :تعاون جميع أطراف العممية التربوية ودعميم لبعضيم
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البعض بما يؤدي إلي تنمية الميارات المينية ،فالعمل التعاوني في المدرسة يتيح لممدرسين

فرص تبادل اآلراء والنصح واالستشارة ،والمشاركة وتدعيم مكانة المدرسين ،فمن خالل عمل
المدرسين في برامج الدمج يصبحوا عمي وعي كامل بالتغيرات في النظم التربوية والتعميمية،

كما يمكنيم من اإلسيام في تفعيل الحياة المدرسية داخل المدرسة(.)41

وقد توصمت دراسة جمال الخطيب( ،)2002إن المعممين يؤيدون مفاىيم مدرسة الجميع

سمبا عمي الطمبة
وىم أكثر قبوالً ليا ،ألنيا تقمل من التكاليف المادية ،كما أنيا ال تؤثر ً
العاديين ،وتقود لتطوير عالقات عمل إيجابية بين المعممين العاديين ومعممي التربية

الخاصة(.)42

(أ) فوائد الدمج لمطفل المعاق

تؤكد دراسة حمزة خالد السعيد ( ،)2004أن الدمج يزيد من فرص التفاعل االجتماعي

مع األطفال العاديين ،ويعمل عمي التقميل من الفروق االجتماعية بين التالميذ ،ويؤدي إلي

تطوير ميارات اجتماعية جديدة ،كما يشبع رغبات المعاقين وميوليم ،ويزيد من ثقتيم
بأنفسيم ،وأن المعاقين يتكيفون بشكل أفضل عندما يتم دمجيم في الصفوف العادية(.)43

كذلك إن وضع األطفال المعاقين بصرًيا مع رفاقيم العاديين في الفصول العادية
يجعميم يشعرون أنيم في بيئاتيم الطبيعية ،مما يسيم في تدعيم تفاعالتيم االجتماعية مع
نضجا من
أقرانيم ،لذلك فإن التالميذ المعاقين بصرًيا الذين يدرسون في نظام الدمج أكثر
ً
الناحية االجتماعية بالمقارنة برفاقيم المعاقين بصرًيا ممن يدرسون في المدارس الداخمية،
وأن وضع التالميذ المعاقين بصرًيا في الفصول العادية قد مكن ىؤالء المعاقين من أن
يكمموا تعميميم الجامعي(.)44
وعمي الرغم من كل ىذه الفوائد المتوقعزة مزن دمزج ذوي اإلعاقزة البصزرية إال أن التميزز

بارز في التمييز بين الدول المتقدمة والنامية قي ىذا الموضوع ،ففي الدول
دور ًا
العممي لعب ًا
المتقدمززة ،وفززي مقززدمتيا إيطاليززا والواليززات المتحززدة وبريطانيززا ،اعتمززد الززدمج عمززي التخطززيط
العمم ززي الس ززميم وال ززدعم الق ززوي م ززن قب ززل العدي ززد م ززن أجيز ززة ى ززذه ال ززدول كالمؤسس ززات العممي ززة
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ووسززائل اإلعززالم وم اركززز البحززوث ،أمززا فززي الززدول الناميززة فقززد تبنتززو بعززض المؤسسززات مززن
منظور التبعية والتقميد واإلنجذاب إلي بريق الحداثة دون تخطيط سميم أو د ارسزات مسزبقة أو

أحيانزا دون إعزداد الفريزق المينزي المتخصزص الزالزم لتنفيزذه ،وخاصزة مزع
توعية مجتمعيزة ،و ً
وجززود منززاخ اجتمززاعي تسززوده العديززد مززن اإلتجاىززات السززمبية واألفكززار الخاطئززة عززن قززدرات

المكفوفين وامكانياتيم(.)45

سادسا -متطمبات الدمج
ً

إن دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديين ليست عممية سيمة ،بل

إن ىناك عدة متطمبات البد من توفيرىا مثل:

 -2التعرف عمي االحتياجات التعميمية لذوي االحتياجات الخاصة :حتي يمكن إعداد

البرامج التربوية المناسبة لمواجيتيا من الناحية األكاديمية واالجتماعية والنفسية.

 -1إعداد القائمين عمي الدمج :فيجب تغيير اتجاىات كل من يتصل بالعممية التربوية

من مدرسين وموجيين واداريين وتييئتيم لفيم الغرض من الدمج ،فمن خصائص
مشروعات الدمج الناجحة أنيا :وفرت القيادات اإلدارية ،والكوادر والتكنولوجيا المستخدمة،

كما عممت عمي تحسين التواصل والمشاركة بين أفراد المشروع ،وقامت بتدريب ومساندة
المعممين في عمميم.

 -3إعداد المعممين :فقبل تنفيذ أي برنامج لمدمج يجب توفير مجموعة من المعممين ذوي
مناسبا لمتعامل مع العاديين
الخبرة في تعميم ذوي االحتياجات الخاصة واعدادىم إعداداً
ً
والمعاقين ،إلي جانب معرفة أساليب توجيو وارشاد العاديين بما يساعدىم عمي تقبل

أقرانيم.

 -4إعداد المناهج والبرامج التربوية :التي تتيح لممعاقين فرص التعميم ،وتنمية الميارات
الشخصية واالجتماعية والتربوية ،إلي أقصي قدر تؤىميم لو امكاناتيم ،وبما يساعد عمي
التعميم والتوافق االجتماعي داخل المدرسة وخارجيا ،كما يجب أن تتيح ىذه البرامج الفرص

المناسبة لتفاعل التالميذ المعاقين مع أقرانيم العاديين بصورة تؤدي إلي تقبميم لبعضيم

البعض(.)46
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 -5اختيار مدرسة الدمج :حيث يتم اختيار إحدي مدارس الحي أو المنطقة التعميمية ،ويرتبط
اختيار المدرسة بالبيئة المدرسية التي يجب أن تتحدد وفقًا لممستوي الثقافي واالجتماعي
وقرب المدرسة من أحد مراكز التربية الخاصة ،وتوفر الرغبة والتقبل لدي اإلدارة
والمعممين ،وبناء مدرسي مناسب وخدمات وأنشطة تربوية ،واسيام مجمس اآلباء والمعممين

في نجاح التجربة.

-2إعداد األسر وتهيئتها :لممشاركة في تحديد فمسفة مدرسة الدمج باإلضافة إلي

مشاركتيم في اتخاذ جميع الق اررات التي تؤثر في البرامج التعميمية ألطفاليم ،وضرورة تييئة
أولياء أمور التالميذ العاديين ،وشرح األبعاد االنسانية والنفسية واالجتماعية لتجربة الدمج.

 -7إعداد التالميذ وتهيئتهم :فمن حق التالميذ أن يكونوا عمي وعي كامل بالتغيرات
الجوىرية في النظام المدرسي ،بالنسبة لمتالميذ العاديين :يجب تقديم حصص محددة
توضح ليم مفيوم عممية الدمج ،ومن حقيم معرفة كيف ،ومتي ،وأين يتعين عمييم
مساعدة رفاقيم المعاقين ،كذلك التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة :فإنيم يحتاجون إلي

أن يتعرفوا عمي التغيرات المترتبة عمي الدمج ،وأن يتوفر ليم الوقت الكافي لمتكيف مع
التغيرات الجديدة.

 -8انتقاء األطفال الصالحين لمدمج :فيناك شروط يجب أن تتوفر في األطفال القابمين
لمدمج مثل :أن يكون الطفل من نفس المرحمة العمرية لمطمبة العاديين ومن نفس سكان
المنطقة المحيطة بالمدرسة ،وأال تكون لدية اعاقات متعددة وقاد اًر عمي االعتماد عمي نفسو
في قضاء حاجاتو ،وأن يتم اختياره من قبل لجنة متخصصة لمحكم عمي قدرتو عمي مسايرة

برنامج الدمج(.)47

زاء عمززى ذلززك ف زإن بيئززة الززدمج يجززب أن تُعززد بشززكل مناسززب بحيززث تسززيم فززي التحسززن
وبنز ً
المطمزوب لززدى األطفزال المززدمجين ،ويتطمزب ذلزك التخطزيط المسززبق لكافزة العناصززر المشززاركة
فزي عمميززة الزدمج ،حيززث تتعزاون أطزراف متعززددة لتنفيززذ البرنزامج كمززا قززد تزتم بعززض التعززديالت
في تفاصيل البيئة التعميمية لكي ال تصبح عقبو بدورىا أمام إحداث التقدم المطموب.
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سابعا -المشكالت التربوية لمدمج
ً

إن رعاية المعاق بصرًيا وتعميمو ،تواجو بعض الصعوبات ،سواء من حيث اإلمكانات
المادية والبشرية المطموبة لتحقيق الرعاية ،أو من حيث ما يعانيو المعاق بصرًيا من

المشكالت الشخصية ،ومنيا:

 إصابة المعاق بصرًيا بالعديد من اإلضطرابات النفسية مثل( :فقدان الدافعية ،وزيادةالقمق) ،وبعض اإلعاقات المصاحبة كالجسمية أو العقمية.
 -انخفاض التحصيل الدراسي ،وبطء التعمم لديو.

 -قمة إعداد المعممين والمتخصصين والمدربين في مجال إعداده.

 حرمان األطفال المكفوفين والمقيمين في األماكن البعيدة والنائية من الخدمات التعميميةوالتأىيمية.

 عدم توفر اإلمكانات والوسائل التعميمية المعينة لفيم الدروس(.)48ومما سبق يتضح أن اليدف األساسي من نظام الدمج ال يركز فقط عمي استيعاب

الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بجانب الطالب غير المعاقين ،بل أن نظام الدمج يعمل

عمي توفير فرص أكثر لمتفاعل االجتماعي لمطالب ،واعطائيم نفس الدرجة من االىتمام
والقيمة نفسيا ،واعتبارىم أعضاء ليم قيمتيم في المجتمع ،كما أنو ال يمكن أن تكتب لعممية

الدمج النجاح المنشود إال بوجود نظام مساند قوي متماسك يستطيع المعممون واإلداريون من

خاللو الوفاء باالحتياجات األساسية لألطفال المعاقين لكي يمكن أولئك التالميذ من مزاولة

أنشطتيم األكاديمية واالجتماعية في المدارس العامة.

وحاولت الدراسة إلقاء الضوء عمي دمج المعاقين بصرًيا من الناحية النظرية ،وبينت فمسفة
تعميم ذوي اإلعاقة البصرية واحتياجتيم وخصائصيم المختمفة ،وفوائد دمج المعاقين بصرًيا،

وخمُصت الدراسة إلي وجود عدة مشكالت تعوق تنفيذ الدمج ،رغم وجود التشريعات
والسياسات التعميمية المساندة لمدمج.
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