ً
«وغدا ستشرق الشمس بكم»

دليل استرشادي
المكون األول
المفاهيم والمواثيق والتجارب

املجلس العربي للطفولة والتنمية منظمة عربية إقليمية غير

حكومية تعمل في مجال تنمية الطفولة ،تأسست عام 1987
مببادرة من صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز،
رئيس املجلس ،وبناء على توصية صادرة من جامعة الدول
العربية.

«دمج الطفل العربى ذى اإلعاقة فى التعليم واملجتمع»
دليل استرشادى
املكون األول :املفاهيم واملواثيق والتجارب
حقوق الطبع محفوظة
املجلس العربي للطفولة والتنمية
تقاطع شارعي مكرم عبيد ومنظمة الصحة العاملية – ص ب 7537
احلي الثامن مدينة نصر – القاهرة  – 11762مصر

هاتف (+202) 23492024/25/29 :فاكس(+202)23492030 :
www.arabccd.org

accd@arabccd.org

لوحة الغالف  :الفنان حلمي التوني
الغالف واإلخراج الفني  :محمد أمني إبراهيم
٢٠١٦/
رقم اإليداع بدار الكتب املصرية
اآلراء الواردة يف هذا العمل ال تعرب بالرضورة عن آراء املجلس العريب للطفولة والتنمية والرشكاء
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«إلىأطفالنــا األحبــاء فــي ك ِّل مــكان فــي وط ِننــا
العربـ ِّـي الكبيــر ..آمالُنا عظيمـ ٌة فيكم ،والدنيا
ســتزده ُر بكم ،واملســتقب ُل أجمـ ُل وأرحب.
أُح ّييكم وأعت ُّز بكم».
طالل بن عبد العزيز
رئيس اجمللس العربي للطفولة والتنمية
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الشركاء
المجلس العربي للطفولة والتنمية
منظمــة عربيــة إقليميــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي مجــــال تنميــة الطفولــة ،تأسســت عــام  1987مببــادرة رائــدة مــن
صاحــــب الســمو امللكــي األميــر طـــال بــن عبــد العزيــز ،رئيــس املجلــس ،وبنــاء علــى توصيــة صــادرة مــن جامعــة الــدول
العربيــةwww.arabccd.org .
برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)
مؤسســة خليجيــة عربيــة ،تأسســت عــام 1980م ،مببــادرة مــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر طــال بــن عبــد العزيــز آل
ســعود ،رئيــس أجفنــد ،وبدعــم وتأييــد مــن قــادة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي؛ وذلــك للمســاهمة فــي اجلهــود الهادفــة
إلــى حتقيــق التنميــةwww.agfund.org .
إدارة المرأة واألسرة والطفولة -قطاع الشئون االجتماعية  -األمانة العامة
لجامعة الدول العربية:
تُعد إدارة املرأة واألسرة والطفولة التابعة لقطاع الشؤون االجتماعية باألمانة العامة جلامعة الدول العربية ،األمانة
الفنية للجنة املرأة العربية وللجنة الطفولة العربية وجلنة األسرة العربية التى مت إنشاؤها بقرارات من مجلس وزراء
الشئون االجتماعية العرب .وتنقسم اإلدارة إلى ثالثة اقسام املرأة واألسرة والطفولة حيث تتكامل مهامهما في تناول
القضايا املتعلقة باملرأة وباألسرة والطفولةwww.lasportal.org .
المنظمة الكشفية العربية:
تعمل داخل مقرها في جمهورية مصر العربية منذ عام  1954وعلى مستوى البالد العربية األعضاء في جامعة الدول
العربية وهي عضو مراقب باملجلس االقتصادى واالجتماعى بجامعة الدول العربيةwww.scout.org/arab .
اإلسالمي للتنمية:
البنك
ّ
مؤسسة مال ّية دول ّية أنشئت تطبيق ًا لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول اإلسالم ّية ،الذي ُعقد في ذي
االفتتاحي ملجلس احملافظني في رجب 1395هـ
القعدة 1393هـ (ديسمبر 1973م) مبدينة ج ّدة .و ُعقِ د االجتماع
ّ
(يوليو 1975م) .وبدأ أنشطته رسم ّي ًا في  15ش ّوال 1395هـ ( 20أكتوبر 1975م).
تتمثل رسالة البنك في النهوض بالتنمية البشر ّية الشاملة ،وال سيما في املجاالت ذات األولو ّية وهي :التخفيف من
وطأة الفقر ،واالرتقاء بالصحة ،والنهوض بالتعليم ،وحتسني احلوكمة ،وحتقيق االزدهار للشعوبwww.isdb.org .
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)
منظمة إسالمية دولية متخصصة مت إنشاؤها في إطار منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تعزيز العمل اإلسالمي
املشترك ،وتقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه بني الدول األعضاء في مجاالت التربية والثقافة والعلوم واالتصال ،ويبلغ
عدد األعضاء في اإليسسكو (  )52دولة ولغات عملها هي العربية واإلجنليزية والفرنسيةwww.isesco.org .
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
أول مؤسسة امنائية في الشرق األوسط تقوم باملساهمة في حتقيق اجلهود اإلمنائية للدول العربية والدول األخرى
النامية .يقدم الصندوق قروض ًا ميسرة تهدف إلى مساعدة الدول النامية في متويل مشاريعها االمنائية ،وفي تنفيذ
برامج التنمية فيها ،كما يقوم الصندوق بتقدمي املساعدات لتمويل تكاليف إعداد دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية
للمشروعات اإلمنائية في هذه الدول ،وتدريب الكوادر الوطنية فيها ،إضافة إلى ذلك ،يقوم الصندوق باملساهمة في
رأسمال املؤسسات التنموية الدولية واإلقليمية ،يعتبر الصندوق الكويتي أداة ملد جسور الصداقة واألخاء بني دولة
الكويت والدول الناميةwww.kuwait-fund.org .
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تقديم

حتقيقا ألهداف املجلس العربي للطفولة والتنمية في توعية الرأي العام العربي
بقضايا الطفولة وما يتعلق بها ،واقتراح مشروعات رائدة ومتميزة لتنمية الطفل العربي.
يتبنى املجلس مشروعًا لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع برعاية
صاحب السمو امللكي األمير طالل بن عبد العزيز.
وهذا مشروع طموح يستهدف تنمية قدرات املعلمني وأولياء األمور وكل املتعاملني
مع األطفال ذوي اإلعاقة في عاملنا العربي ،كما أنه يسعى إلى مساعدة هؤالء األطفال
على االندماج بأنفسهم في التعليم واملجتمع.
ويأتي هذا الدليل االسترشادي كثمرة للمشروع ،وإضافة لسلسلة مخرجاته التي
من بينها قصص لألطفال ذوي اإلعاقة وغيرهم ،وفيلم تسجيلي عن دمج األطفال ذوي
اإلعاقة وبرنامج تدريب متكامل إلعداد فريق من املدربني من بني العاملني في وزارات
التربية والتعليم في الدول العربية ،وتأهيلهم لالضطالع مبهمة تنمية زمالئهم في تلك
املؤسسات ،وكلنا أمل في أن تسهم هذه املخرجات في ترجمة أهداف املشروع الذى
تنطوي حتت مظلته إلى واقع ملموس نفخر به.
إننا إذ نبادر بتقدمي هذا الدليل من أجل دمج صغارنا ذوي اإلعاقة في التعليم

واملجتمع ،نؤكد أنه جاء ترجمة لعمل عربي مشترك ،فكرًا ومتوي ًال؛ إذ تشكل فكرًا ومادة
بدمج أفكار وجهود عديد من اخلبراء العرب ،عملوا فريقًا واحدًا وجاء خروجه عمال متميزا
بدعم مخلص وصادق من هيئات عربية ودولية.
وال يسع املجلس العربي للطفولة والتنمية إال أن يتقدم بالشكر والتقدير إلى كل
من ساهم ودعم هذا العمل من السادة اخلبراء وإلى من أسهم في حترير الدليل وتوظيفه
واإلشراف على إصداره ليكون على املستوى الذى يحقق الهدف من إعداده في مناصرة
حقوق الطفل العربي ،وإلى السادة الزمالء أعضاء املجلس على تفانيهم في العمل وحسن
إدارة املعرفة وإدارة هذا العمل العظيم املتميز.
5

يتوجه املجلس العربي للطفولة والتنمية بالشكر أيضا إلى اجلهات الداعمة للمشروع:
جامعة الدول العربية ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثقافة (إيسيسكو) ،والصندوق الكويتي للتنمية االققتصادية العربية ،واملنظمة الكشفية
العربية ،ويخص بالشكر برنامج اخلليج العربي للتنمية «أجفند» لدعمه اإلستراتيجي
ملسيرته.
واهلل ولى التوفيق

أ .د .حسن البيالوي

األمني العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية
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دمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم والمجتمع
دليل استرشادي

ميثل هذا الدليل إطارًا فكريًا استرشاديًا لدمج الطفل العربي ذي
اإلعاقة في التعليم واملجتمع؛ إذ ينطلق من منظور حقوقي استنادًا
إلى حق األطفال ذوي اإلعاقة في احلصول على فرص متكافئة

في التعليم والصحة والثقافة وغير ذلك من احلقوق التي أكدتها
االتفاقيات الدولية ،ومن أهمها :االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص

ذوي األعاقة.

يتكون هذا الدليل من ثالث مكونات ،وهي كالتالي:
 -املكون األول :املفاهيم واملواثيق والتجارب.

 املكون الثاني :تصور مقترح للتعليم الدمجي واملعايير واألدوار. -املكون الثالث :التعليم الدمجي لألطفال ذوي اإلعاقة.

الن هو المكون أ
ب� أيدينا آ
والعمل الذي ي ن
الول ،ويحتوي عىل الملخص التنفيذي
وال ي ز
ين
نجل�ية.
للدليل
باللغت� العربية إ
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شكر وتقدير

يتقدم املجلس العربي للطفولة والتنمية بكل االعتزاز والتقدير للدعم
املتواصل الذي قدمه كل من البنك اإلسالمي للتنمية،واملنظمة

اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافــة (إيسيسكو) ،وجامعة الدول

العربية ،والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربيـة ،واملنظمة
الكشفية العربية ،وكذلك جمعية املكفوفني اخليرية بالرياض

لطباعتها قصص األطفال بطريقة برايل .ويخص بالشكر برنامج
اخلليج العربي للتنمية «أجفند» لدعمه االستراتيجي ملسيرته.

كما يتقدم املجلس العربى للطفولة والتنمية بخالص االمتنان
ألعضاء فريق العمل الذين شكلوا  -على الرغم من تباين
اهتماماتهم -فريقًا متكام ًال تشابكت رؤى أفراده وتضافرت

جهودهم في تشكيل محاور الدليل ،وتوفير مادته العلمية،
وتدقيقه .كما خنص بالشكر اخلبراء والباحثني من الدول العربية

العر� ذي
الذين شاركوا في ورشة اإلعداد ملشروع «دمج الطفل
بي
العاقة ف ي� التعليم والمجتمع» في نوفمبر .2013
إ

فريق العمل
اللجنة العلمية

االشراف العام

 -أ.د .جنيب خزام (رئيس اللجنة).

أ.د .حسن البيالوي – األمني العام للمجلس

 -أ .إجالل شنودة

العربي للطفولة والتنمية.

التحرير

 د .سهير عبد الفتاح -د .سيد جارحي

أ.د .نجيب خزام  ،أستاذ بكلية التربية -

 -أ .محمد احلناوي

جامعة عني شمس.
ش
 أ .مها هالليا� ،أستاذ بكلية التربية -
أ.د .صالح الخر ي
جامعة االسكندرية.
الخبراء والباحثون المشاركون
بالدراسات وأوراق العمل

مقرر المشروع

*

سه� عبد الفتاح  -خبيرة باملجلس 1 .1أ .إجالل شنودة  -املدير التنفيذي-
د .ي
مركز سيتي للتدريب والدراسات في
العربي للطفولة والتنمية ومقررة مشروع
اإلعاقة – كاريتاس مصر.

دمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم

2 .2أ .أمل أنطون  -باحثة متخصصة في

واملجتمع.

اللجنة االستشارية

الدمج التعليمي  -مصر.

 أ.د.ناصر آل موسى  -أستاذ بكلية 3 .3أ .جانيت فهيم  -باحثة متخصصة فيالتربية جامعة امللك سعود  -السعودية
مجال اإلعاقة  -مصر.
 أ.د.طارق الريس -عميد كلية التربية 4 .4أ .دعاء مبروك  -مستشارة التأهيلجامعة امللك سعود -السعوديةوالتعليم لألشخاص ذوى االحتياجات
 د .عالء سبيع  -استشاري دولي فيالبصرية -املؤسسة املصرية ألهالي
مجال اإلعاقة وحماية الطفل -مصر.
ذوي االحتياجات البصرية -مصر.
 أ.د .نواف كباره -أستاذ بجامعة البلمندورئيس املنظمة العربية لألشخاص 5 .5أ .روحي عبدات  -اختصاصي نفسيتربوي  -إدارة رعاية وتأهيل املعاقني -
ذوي اإلعاقة لبنان.
وزارة الشئون االجتماعية  -اإلمارات.
 أ.د علي عبد النبي حنفي  -أستاذالتربية اخلاصة  -جامعة امللك سعود 6 .6 -د .سهير عبد احلفيظ  -خبير متكني
السعودية.
* األسامء مرتبة ترتيباً أبجدياً.
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األشخاص ذوي اإلعاقة -مركز القاهرة
للتدخل املبكر  -مصر.
7 .7د .سيد جارحي -مدرس بقسم الصحة
النفسية  -جامعة الفيوم .
8 .8أ.د .طارق الريس -عميد كلية التربية
جامعة امللك سعود  -السعودية.9 .9د .عبد احلميد كابش -استشاري
الطب الطبيعي وخبير اإلعاقة والتأهيل
املرتكز على املجتمع – مصر.
1010أ.د علي عبد النبي حنفي  -أستاذ
التربية اخلاصة  -كلية التربية -
جامعة امللك سعود  -السعودية.
1111أ.د .علي ليلة  -أستاذ علم االجتماع –
جامعة عني شمس.
1212أ .عواطف ثابت  -باحثة متخصصة
في الدمج التعليمي  -مصر.
1313أ.د .عبد اهلل القحطاني -رئيس قسم
التربية اخلاصة -جامعة تبوك -
السعودية.
1414د .مايكل كمال  -مدير رعاية التعليم
األساسي  -هيئة انقاذ الطفولة -
مصر .
1515ا.د .محمد إبراهيم عيد  -أستاذ
الصحة النفسية  -كلية التربية –
جامعة عني شمس.
1616أ .محمد احلناوي -املدير التنفيذي
للجمعية املصرية لتقدم االشخاص
ذوى االعاقة والتوحد – مصر.
1717أ .محمد درغام  -مدير املشاريع -
املركز اإلقليمي لتطوير البرمجيات

التعليمية – الكويت.
1818ا.د .مدحت أبو النصر  -رئيس قسم
املجاالت بكلية اخلدمة االجتماعية -
جامعة حلوان.
1919أ .مها هاللي -رئيس مجلس إدارة
اجلمعية املصرية لتقدم األشخاص
ذوي اإلعاقة والتوحد ،ورئيسة منظمة
االحتواء الشامل ملنطقة الشرق
األوسط شمال أفريقيا.
 2020د .نادر معرفي  -مدير عام باملركز
اإلقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية
 الكويت. 2121د .نادية العربي  -استشاري التربية
الفنية والصحة النفسية – املدير
التنفيذي جلمعية الفن اخلاص جدًا -
مصر .
 2222أ.د .نواف كباره  -أستاذ بجامعة
البلمند  -ورئيس املنظمة العربية
لألشخاص ذوي اإلعاقة -لبنان.
فريق عمل المجلس العربي

للطفولة والتنمية :

 م .محمد رضا فوزي ،مدير إدارة البحوثوتنميةاملعرفة.
 أ .إميان بهي الدين ،مدير إدارة إعالمالطفولة.
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الملخص التنفيذي للدليل
هذا الدليل

حقوق
تؤكد املواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية ،والتشريعات ال ُق ْطرية
َ
األطفال عامة ،وذوي اإلعاقة منهم خاصة ،وترتي ًبا على ذلك تتصاعد العناية على
مختلف املستويات احلكومية واألهلية ،ومن ِقبل املعلمني واإلخصائيني واملشرفني
والباحثني واإلعالميني وأولياء األمور وغيرهم ،باألطفال ذوي اإلعاقة ،وكيفية
اكتشافهم ،وسبل رعايتهم ودمجهم في التعليم وفي املجتمع.
ولعله من اليسير رصد اتساع النظر إلى حقوق الطفل من جهة ،وتطور مفهوم
دمج الطفل ذي اإلعاقة من جهة أخرى ،وذلك عبر حتليل تلك املواثيق واالتفاقيات،
ففي اتفاقية حقوق الطفل  1989ختتص املادة ( )23بالطفل ذي اإلعاقة وتشير إلى
وتيسر
وجوب متتعه بحياة كاملة وكرمية في ظروف تعزز اعتماده على نفسه،
ِّ
مشاركته الفعلية واندماجه في املجتمع .وفي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
املجاني
اإلعاقة ( )2006تشير املادة ( )24إلى متكني ذوي اإلعاقة من التعليم
َّ
والثانوي اجليد ،واجلامع على قدم املساواة مع اآلخرين ،أما على
االبتدائي
ّ
ّ
العربي لذوي االحتياجات اخلاصة ()2013-2004
العربي فقد أكد العقد
املستوى
ّ
ّ
َ
ضرورة ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة
في جميع املؤسسات التربوية والتعليمية.
جاء اإلقرار بحق األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة في احلصول على فرص
متكافئة في التعليم واالخنراط في املجتمع مثل أقرانهم غير ذوي اإلعاقة ،بعد
َ
التهميش والعزل في مدارس ومراكز الرعاية اخلاصة،
تاريخ طويل عانوا فيه
أفرادا منتجني ،وشهد
على الرغم من توافر اإلمكانات والطاقات لديهم ليكونوا
ً
تقدما كبي ًرا في اجتاه التعليم الدمجي لألطفال
عقد الثمانين َّيات من القرن العشرين
ً
عاما دول ًّيا
ذوي اإلعاقة بعد أن أعلنت األمم املتحدة دعوتها العتبار عام ً 1981
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،ودعت جميع الدول للتوسع في برامج التأهيل ،وحتديثها
بدءا من
وتطويرها  ،وميثل التوجه لدمج األطفال ذوي اإلعاقة في املجتمع ً -
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ومرورا مبراحل التعليم املختلفة ومراكز اإلعداد والتدريب
مرحلة ما قبل املدرسة،
ً
ً
ووصول إلى دمجهم وتشغيلهم في سوق العمل -تطبي ًقا للشعار العام
املهني،
الدولي الذي استند إلى أهمية املساواة واملشاركة الكاملة عبر تطبيق مفهوم
مجتمع للجميع.
العربي
وجه املجلس
وتأسيسا على رسالته في خدمة قضايا الطفل
العربي َّ
ً
ّ
ّ
ً
ومتواصل لألطفال ذوي اإلعاقة ،حيث تعددت
خاصا
اهتماما
للطفولة والتنمية
ًّ
ً
مبادراته ،ومشروعاته في هذا اإلطار ،والتي كان من أهمها مشروع تأسيس
العربي ذي اإلعاقة ،وأسفر جناح هذا املشروع عن إجناز
بيئة آمنة حلماية الطفل
ّ
وموجهات أداء لقطاع عريض من املتعاملني
فكريا،
إطارا
استرشادي يوفر
دليل
ّ
ًّ
ِّ
ً
العربي ،بغرض حمايتهم من اإلساءة واإليذاء ،كما
مع هؤالء األطفال في عاملنا
ّ
أسهم هذا املشروع في بناء كوادر مؤهلة لتنمية قدرات العاملني في مؤسسات
ً
فضل عن إصدار دليل للطفل ذي
رعاية األطفال ذوي اإلعاقة في  14دولة عربية،

اإلعاقة ملساعدته على حماية نفسه ودمجه في املجتمع.
العربي ذي اإلعاقة،
واستمرارا لهذا التوجه اإليجابى للمجلس في دعم الطفل
ً
ّ
وتأكيد حقه في احلصول على فرص متكافئة في التعليم ،واالخنراط في مجتمعه
مثل أقرانه غير ذوي اإلعاقة ،تنطلق جهود املجلس في سياق مشروع دمج الطفل
علمي
العربي ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع ،ويهدف املشروع إلى توفير منوذج
ّ
ّ
استرشادي في هذا الصدد ،وبناء كوادر واعية ،ومؤهلة ِم َهن ًّيا لدمج األطفال
ّ
اإلنساني
العرب ذوي اإلعاقة في حجرة الدراسة ،توطئ ًة لدمجهم في املجتمع
ّ
الكبير.
ويرتبط حتقيق أهداف املشروع مبجموعة من اإلجراءات ،تتوزع في مراحل
متتابعة ،تعكس املنهجية العلمية لتنفيذه وإلعداد الدليل احلاضر ،وتشمل تلك
املراحل حتديد إطار املشروع وبنيته عبر ورش العمل التحضيرية له ،وتع ُّرف
رؤى اخلبراء والباحثني العرب املتخصصني ،وحتليل االجتاهات املعاصرة،
واملواثيق والتجارب والدراسات العربية والعاملية في مجال دمج الطفل ذي
استرشادي للدمج ،يتضمن معايير
مفاهيمي
اإلعاقة في التعليم ،وبناء إطار
ّ
ّ
جي ،ومن بني تلك املراحل كذلك بناء أدلة تدريبية وكوادر مؤهلة
للتعليم ال ّد ْم ّ
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لتنمية قدرات املهنيني ،العاملني في مجال رعاية األطفال ذوي اإلعاقة في الدول
العربية ،ودعم َو ْعي األطفال ،وأسرهم ،واملجتمع بقضية الدمج.
استنادا إلى أهداف املشروع ومراحله يصير من املتوقع أن تتمثل ُمخ َرجاته
ً
إطارا مرجع ًّيا تتأسس عليه برامج تدريب
في الدليل احلاضر ،إذ ُيعد محتواه
ً
وأدلة إلعداد مدربني لتطوير قدرات املهنيني العاملني في مجال األطفال ذوي
ً
فضل عن
اإلعاقة ،مبا يساعدهم على دمج هؤالء األطفال تعليم ًّيا ومجتمع ًّيا ،هذا
وأفالما ذات
وقصصا،
صورا،
مجموعة من املواد اإلعالمية التوعوية ،تشمل
ً
ً
ً
صلة بدمجهم ،موجهة إليهم وإلى أقرانهم غير ذوي اإلعاقة.
أهداف الدليل

استنادا إلى حق األطفال ذوي اإلعاقة
ينطلق الدليل احلاضر من منظور حقوقي
ً
في احلصول على فرص متكافئة في التعليم والصحة والثقافة وغير ذلك من احلقوق
التي أكدتها االتفاقيات الدولية؛ ومن أهمها االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص
استرشاديا لدمج الطفل العربي ذي
فكريا
إطارا
ًّ
ًّ
ذوي اإلعاقة ( ،)2006وميثل الدليل ً
اإلعاقة في التعليم واملجتمع؛ حيث يهدف إلى:
•تصحيح املفاهيم ،وتطوير األفكار عن ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم،
وإمكاناتهم.
•نشر ثقافة الدمج واستيعاب التنوع بني املعنيني باألطفال ذوي اإلعاقة في
البلدان العربية.
•تع ُّرف مضامني املواثيق العربية والدولية ذات الصلة بدمج األطفال ذوي
اإلعاقة.
•الوعي بخبرات دمج األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم واملجتمع في الدول
العربية واألجنبية والدروس املستفادة منها.
العربي ذي اإلعاقة في التعليم
استرشادي لدمج الطفل
مفاهيمي
•توفير إطار
ّ
ّ
ّ
جي.
معزَّزً ا مبعايير جودة التعليم ال ّد ْم ّ
•توعية ذوي الشأن  Stakeholdersبأدوارهم في دمج األطفال ذوي اإلعاقة
في التعليم واملجتمع.
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التعليمي لذوي ُك ٍّل من اإلعاقة البصرية،
•إبراز الفنيات اخلاصة بكيفية الدمج
ّ
واإلعاقة السمعية  ،واإلعاقة احلركية ،واإلعاقة الذهنية ،واضطراب طيف
التوحد.
ُّ

ستهدفون بالدليل:
الم
َ
ُ

االسترشادي لدمج الطفل
تتعدد الفئات واملؤسسات التي يستهدفها الدليل
ّ
العربي ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع ،ويستند هذا التنوع إلى اتساع دائرة
ّ
ا َ
ملعن ِّيني بهذا الدمج وتنوعهم ،وهكذا فإنه ميكن أن ُيفاد من هذا الدليل ُك ٌّل من أولياء
أمور األطفال ذوي اإلعاقة ،وأولياء أمور األطفال غير ذوي اإلعاقة ،واملعلمون،
وإدارة املدارس ،واإلخصائيون ،واملشرفون ،والعاملون في مؤسسات رعاية
املدني ،وصنَّاع القرار في
األطفال ذوي اإلعاقة ،واإلعالميون ومؤسسات املجتمع
ّ
العربي.
الوزارات املختلفة في عاملنا
ّ

مرتكزات واعتبارات:

التُزم في بناء الدليل مجموعة من املبادئ والقيم األساسية؛ من أهمها:
 بناء ثقافة صحيحة – معرفة ،ومهارات ،واجتاهات -حول األطفال ذوي اإلعاقةوأساسي للنجاح في دمجهم في التعليم واملجتمع.
قبلي
ّ
ُمتط َّلب ّ

 للطفل ذي اإلعاقة – كما للطفل غير ذي اإلعاقة -قدرات وإمكانات يتوجباكتشافها ،واستثمارهاً ،
بدل من إهدارها.
 عزل الطفل ذي اإلعاقة يحرمه حقوقه التي تؤكدها املواثيق واالتفاقيات الدولية،ويحرم املجتمع قدراته.

 تكامل أدوار ذوي الشأن – أولياء األمور ،املعلمون ،اإلخصائيون ،اإلعالميون–...ضروري لنجاح دمج ذوي اإلعاقة في التعليم واملجتمع.
ّ

العربي ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع يبدأ من حتليل
 تطوير دمج الطفلّ
واقعه ،وتع ُّرف مشكالته ،واإلفادة من املمارسات اجليدة – العربية وغير
العربية – ذات الصلة.
 لكل إعاقة طبيعتها التي تنعكس على خصائص من يعانونها ،واحتياجاتهم16

ومن َث َّم تتباين متطلبات دمج ذوي اإلعاقة بتباين اإلعاقة.

ويلتقي مع املرتكزات السابقة احلرص على إجرائية املادة العلمية في الدليل،
وإمكانية األخذ مبا يطرحه من فنيات وإرشادات على أرض الواقع ،ومن هنا كانت
االعتبارات التالية موضع اهتمام في معاجلة محتواه وتنظيمه:
احلقوقي ،واالستناد إلى املواثيق والتشريعات في تأكيد حق
 تبنِّي املدخلّ
األطفال ذوي اإلعاقة في الدمج.
املنطقي والتكامل في تناول املفاهيم واألفكار املتعلقة بكل
 احلرص على التتابعّ
ُمك ِّون ،وبالدليل في مجموعه.
 تصدير كل ُمك ِّون مبقدمة تُ برز طبيعته ومركز االهتمام فيه ،وعالقته ُباملك ِّونات
األخرى ،ونواجت التع ُّلم التي ُيستهدف حتقيقها.
 اعتبار تعدد املستهدفني بالدليل ،وتباين اهتماماتهم وخبراتهم ،ومن َثم ِّوظفت
املفردات والتركيبات اللغوية البسيطة في معاجلة محتواه.
 طرح فرص للتأمل تدفع مستخدمي الدليل إلى التفكير والتفاعل مع القضاياذات الصلة بدمج األطفال ذوي اإلعاقة.
 إبراز املفاهيم واألفكار الكبرى في نهاية كل موضوع من موضوعات الدليل فيإطار يلخصها.
 تضمني كل ُمك ِّون من ُمك ِّونات الدليل قائم ًة تتضمن أمثلة من املراجع العربيةواألجنبية التي ميكن االستعانة بها كمصادر لدعم املعرفة.
كونات الدليل:
ُم ِّ

يتوزع محتوى الدليل احلاضر في ثالثة ُك َت ْيبات ،يختص كل واحد منها بأحد
عددا من املوضوعات ،وفيما يلي
ُمك ِّوناته األساسية ،ويعاجل كل كتيبُ -مك ِّونً -
وصف مختصر للموضوعات األساسية في كل ُمك ِّون من هذه ُ
املك ِّونات:
•ا ُ
ملك ِّون األول :املفاهيم واملواثيق والتجارب
جي :املفاهيم واملستهدفون به.
•التعليم ال ّد ْم ّ
•املواثيق الدولية والعربية لدمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع.
•جتارب ودراسات أجنبية وعربية في دمج األطفال ذوي اإلعاقة.
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•ا ُ
ملك ِّون الثاني :التصور املقترح للتعليم الدمجي واملعايير واألدوار
العربي ذي اإلعاقة في التعليم.
االسترشادي لدمج الطفل
املفاهيمي
•اإلطار
ّ
ّ
ّ
جي ومعاييره.
•مقترح التعليم ال ّد ْم ّ
•أدوار داعمة لدمج األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم واملجتمع.
•ا ُ
جي لألطفال ذوي اإلعاقة
ملك ِّون الثالث :التعليم ال ّد ْم ّ
•اإلعاقة البصرية – اإلعاقة السمعية – اإلعاقة احلركية -اإلعاقة الذهنية –
اضطراب طيف التوحد.
كيف ُيستخدم الدليل؟

يعتمد النجاح في حتقيق أهداف الدليل وتعظيم اإلفادة منه على االستخدام
الفاعل له ،لذا فإنه يجب احلرص على:
 الوعي مبدى احلاجة للدليل ،وأهدافه ،ومرتكزاته ،ومحتواه ،على مستوى كلُمك ِّون من ُمك ِّوناته ،وعلى مستوى الدليل ككل ،وذلك من خالل دراسة مقدمة
الدليل (هذا الدليل) ،ومقدمة كل ُمك ِّون (هذا ُ
املك ِّون).
 التفاعل بعناية مع مواقف التأمل التي يطرحها كل ُمك ِّون من ُمك ِّونات الدليل(تأمل) في إطار ما َيرِد فيها من قضايا أو تساؤالت.
 اإلمساك باملفاهيم واألفكار الكبرى في كل موضوع من موضوعات كل ُمك ِّونوفي ُ
املك ِّون ككل ،وذلك بتحليل اإلطار الذي يتضمنها (إطاللة) الذي يرد في
نهاية معاجلة كل موضوع.
 البناء على ما يطرحه الدليل من معرفة ،وما يعاجله من مهارات وفنيات متعلقةمبوضوعه وتع ُّرف املزيد منها عبر البحث في املصادر ذات الصلة ،ومنها
املصادر الواردة في نهاية كل ُمك ِّون.
 تفعيل مجتمعات التع ُّلم  Learning Communitiesبتبادل اخلبرات واألفكار –عبر آل َّيات مختلفة – مع املعنيني اآلخرين بدمج األطفال ذوي اإلعاقة.
نأمل أن تكون احلاجة إلى الدليل احلاضر استبانت ،وأن تكون رؤية
اآلن فإننا ُ
بانورامية حول أهدافه ،ومرتكزاته ،ومحتواه ،واستخدامه تشكلت ،وهكذا نكون
عند نقطة بداية منطقية لإلبحار عبر صفحاته لنتعرف عن قرب ما حتمله لنا من
العربي ذي اإلعاقة في التعليم
أفكار وفنيات ،حول أملنا في أن نشهد دمج الطفل
ّ
وفي املجتمع واقعا نعيشه ،وحقيق ًة نفخر بها.
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كون
الم ِّ
هذا ُ
يصنع ُ
العربي
االسترشادي لدمج الطفل
املك ِّون احلاضر نقطة البداية في الدليل
ّ
ّ
ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع ،وهي نقطة بداية ميكن وصفها بأنها إجبارية،
ويبنى عليها من معاجلات تالية ملوضوعات وقضايا
إذ إنها أساس ملا يترتب ُ
ذات صلة باملوضوع الرئيس للدليل ،وإذا كان الدليل يهدف إلى إبراز كيفية الدمج
واملجتمعي لألطفال ذوي اإلعاقة ،فإن إدراك املفاهيم ،والوعي باملواثيق،
التعليمي
ّ
ّ
وحتليل التجارب ذات الصلة بالدمج يصير متطل ًبا قبل ًّيا.
من هنا تتشكل الطبيعة النظرية أو املفاهيمية لهذا ُ
املك ِّون ،وهي كما أشرنا
الزمة للبناء عليها في ُ
املك ِّونني :الثاني والثالث من الدليل ،وتتب َّدى احلاجة إلى ذلك
بالنظر إلى تعلق الدمج  -كمفهوم رئيس -وما ُيشتق منه من مفاهيم فرعية بأكثر
التربوي مفهوم ال يرتبط بتعريف واحد محدد ،وإمنا بتعريفات
من تفسير ،فالدمج
ّ
متعددة ،كما أنه يتداخل أحيانً ا مع مصطلحات ومفاهيم أخرى ،وينطبق األمر نفسه
على مفهوم ذوي اإلعاقة.
من جهة أخرى ،فإن تع ُّرف ما جاء في املواثيق واالتفاقيات الدولية واإلقليمية
جي واالندماج في املجتمع هو مبثابة
بشأن دعم حق ذوي اإلعاقة في التعليم ال ّد ْم ّ
إطار حاكم جلهود ومبادرات دمجهم ،يتوجب الوعي به بداية؛ كذلك فإن تعرف
هما من الروافد
خبرة اآلخر في هذا السياق ،والدروس املستفادة منها ميثل راف ًدا ُم ًّ
التي يجب أخذها في احلسبان قبل التوجه إلى حتديد مقترحاتنا وتصوراتنا بشأن
دمج ذوي اإلعاقة في التعليم وفي املجتمع ،وحتديد اإلجراءات واآلليات ،وتفصيل
األدوار املتعلقة بذلك.
وترتي ًبا على ذلك؛ فإن ُ
املك ِّون احلاضر يتناول ثالثة موضوعات رئيسة
جي واملصطلحات املرتبطة
ُيعنى في األول منها بإلقاء الضوء على التعليم ال ّد ْم ّ
به واملستهدفون به ،ويختص الثاني باملواثيق الدولية والعربية لدمج الطفل ذي
اإلعاقة في التعليم واملجتمع ،أما املوضوع الثالث فيتعلق بواقع دمج األطفال ذوي
اإلعاقة في الدول األجنبية والعربية؛ وذلك عبر حتليل بعض التجارب والدراسات
في هذا الصدد وتعرف الدروس املستفادة منها.
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لماذا هذا المكون
أعد هذا المكون ليساعد – بعد دراسته وتحليله – عىل :
الدمجي وعالقته باملفاهيم املختلفة ذات الصلة
 تع ُّرف مفهوم التعليمّ
به.

الدمجي من بني فئات األطفال ذوي
 حتديد أبرز املستهدفني بالتعليمّ
اإلعاقة.

استنادا إلى ما
الدمجي لألطفال ذوي اإلعاقة
 تفسير ضرورة التعليمً
ّ
جاء في املواثيق الدولية والعربية.

 حتليل ممارسات دمج األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم واملجتمع فيالدول املختلفة ،ومن بينها الدول العربية.

الدمجي
 استخالص اخلبرات اجليدة في جتارب ودراسات التعليمّ
لألطفال ذوي اإلعاقة في الدول األجنبية ،واإلفادة من تلك اخلبرات في
دمج األطفال العرب ذوي اإلعاقة في التعليم.

(أول)
ً
جي :المفاهيم والمستهدفون به
الد ْم ّ
التعليم ّ
جي.
 تطور املصطلحات املرتبطة بالتعليم ال ّد ْم ّجي  ...ملن؟
 -التعليم ال ّد ْم ّ
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تهدفون به
أول :التعليم الدمجي :المفاهيم
ً
س َ
والم ْ
ُ
تطور المصطلحات المرتبطة بالتعليم الدمجي:
ُّ

استُخدم عديد من املصطلحات خالل فترات زمنية مختلفة لإلشارة إلى

املبادرات والدرجات املختلفة لدمج األطفال ذوي اإلعاقة في املدرسة النظامية؛

مثل التحرر من املؤسسات ،والبيئة األقل تقيي ًدا ،وتوحيد املسار التعليمي ،ويبدو

هما الوعي مبدلول هذه املصطلحات ،وغيرها من املصطلحات ذات الصلة بالتعليم
ُم ًّ
ً
ومدخل للنجاح في دمج األطفال ذوي اإلعاقة في
جي ،إذ ُيعد ذلك ضرورة
ال ّد ْم ّ

التعليم واملجتمع ،وفيما يلي نلقي الضوء على أبرز تلك املصطلحات:
اليوائية : Deinstitutionalization
.1
التحرر من المؤسسات إ
ُّ

شيوعا في خدمة األشخاص
كانت مؤسسات الرعاية الداخلية النمط األكثر
ً

ذوي اإلعاقة  ،وكانت هذه املؤسسات معزولة عن املجتمع ،وكبيرة احلجم ،يلتحق
بالواحدة منها في بعض احلاالت مئات األطفال ذوي اإلعاقة ،وعلى الرغم من أن

مؤسسات اإلقامة الداخلية لم تعد حتظى بالقبول الذي كانت حتظى بها ساب ًقا،

فإنها ال زالت موجودة ،وختدم
إعدادا كبيرة ج ًّدا من األطفال واألشخاص ذوي
ً
اإلعاقة في دول العالم املختلفة ،ومنذ منتصف عقد الستين َّيات من القرن العشرين
بدأت هذه املؤسسات تتعرض النتقادات شديدة بسبب ظروف احلياة غير اإلنسانية

السائدة فيها وبسبب عزلها األشخاص ذوي اإلعاقة عن املجتمع ،ونتيجة لذلك
أخذت االجتاهات والسياسات االجتماعية تتغير تدريج ًّيا منذ ذلك الوقت وازداد

يوما بعد يوم ،حنو دمج هؤالء األشخاص في مجتمعاتهم ،وتنشئتهم
التوجه قوة ً
في ُأ َسرهم ،وفي ظروف طبيعية قدر املستطاع.
 .2مبدأ التطبيع :Normalization Principle

رابة أربعة عقود كتوجه فلسفي إنساني ينادي بجعل
انبثق مبدأ التطبيع منذ ُق َ

الظروف واألمناط احلياتية لألشخاص ذوي اإلعاقة قريبة من الظروف واألمناط
ض النظر عن نوع اإلعاقة ،أو مستوى شدتها،
احلياتية االعتيادية في املجتمع ،بغَ ِّ
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ويعني ذلك تزويد هؤالء األشخاص باخلدمات التربوية وأمناط الرعاية والبرامج

التي من شأنها مساعدتهم على اكتساب املهارات التي جتعلهم قريبني قدر املستطاع
من األشخاص اآلخرين في املجتمع ،وقد تزامنت الدعوة إلى تبنِّي مبدأ التطبيع

مع الدعوة إلى التحرر من ممارسة إيواء األشخاص ذوي اإلعاقة في مؤسسات

معزولة ،وترك مبدأ التطبيع تأثيرات ملحوظة على املمارسات التربوية والتأهيلية
لهؤالء األشخاص ،وكان من أهم نتائجها انبثاق توجهات ُعرفت بأمساء مختلفة؛

منها الدمج ،والبيئة األقل تقيي ًدا ،ومبادرة التربية العادية ،ومدرسة اجلميع.

أ

تقييدا :Least Restrictive Environment
 .3البيئة القل ً

ُيستخدم مفهوم البيئة األقل تقيي ًدا في الواليات املتحدة األمريكية كمصطلح

قانوني وأساسي في مبادأة تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة ،وهو يشير إلى مبدأين
أساسيني :األول هو التوصية بضرورة تعليم األطفال ذوي اإلعاقة مع أقرانهم

غير ذوي اإلعاقة إلى أقصى حد ممكن ،ويحدد املبدأ الثاني التعليم في الفصول
العزْلية ،أو أي شكل آخر الستبعاد األطفال ذوي
اخلاصة ،واملدارس اخلاصة أو َ

اإلعاقة من بيئة التعليم النظامي فقط عندما يتعذر تلبية أو تقدمي اخلدمات املساندة

ويفهم من ذلك ضرورة توفير تعليم مناسب
املناسبة لهم في الفصول النظاميةُ ،
لهؤالء األطفال وفق احتياجاتهم التعليمية ،وأن املرجع في حتديد املكان األفضل

لتعليم الطفل ذي اإلعاقة هو احتياجاته ،مع االستمرار في محاولة تقليل عزله أو
وضعه في بيئة مقيدة.

 .4مبادرة ت
ال�بية النظامية :The Regular Education Initiative

يرتكز مفهوم مبادرة التربية النظامية على افتراض أن األطفال ذوي اإلعاقة
البسيطة يجب أن ُينظر إليهم كمسئولية مشتركة جلميع العاملني ً
بدل من أن
ً
فبدل من إنشاء أو توفير برامج
يكونوا مسئولية معلمي التربية اخلاصة فقط،

ُيستبعد مبوجبها التالميذ ذوو اإلعاقة البسيطة من بيئة الصف التعليمي النظامي
بهدف التدريس املتخصص ،تُ عدل فصول التربية النظامية لتلبية االحتياجات
التعليمية للتالميذ العاديني وذوي اإلعاقة ،وتقوم هذه املبادرة على فلسفة ترى
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جميع التالميذ قادرين على التعلم في جميع البيئات حتى لو كانوا مختلفني في
خصائصهم العقلية ،والسلوكية ،واجلسمية ،وتقترب هذه املبادرة فيما تطرحه من

مفهوم التعليم الدمجي؛ حيث يكون التأكيد على تعديل املوقف التربوي النظامي

ٍ
إعاقات بسيطة.
وداعما للتالميذ الذين يعانون
ليكون طبيع ًّيا
ً
 .5التكامل :Integration

ُيستخدم مصطلح التكامل للداللة على التناسق بني األجزاء لتك ِّون ُك ًّل واح ًدا
ً
متكامل  ،واستُخدم هذا املصطلح ليعبر عن دمج النظم املنفردة في نظام أكثر

ً
تكامل لألفراد الذين سبق تقدمي نظم أو خدمات عزلية لهم ،سواء أكان ذلك بسبب

اإلعاقة أم النوع ،أم اللون أو عوامل أخرى ،وميكن التمييز بني أربعة أمناط للتكامل
بني األطفال ذوي اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة يوضحها شكل (:)1
شكل ( : )1أنماط التكامل ن أ
العاقة
ب� الطفال ذوي إ
ي

أنماط التكامل ن أ
العاقة
ب� الطفال ذوي إ
ي

ن
المكا�
التكامل
ي
• فصول خاصة لذوي
اإلعاقة باملدارس
النظامية.
• برامج تعليمية
خاصة وبرامج
تعليمية مشرتكة.

التكامل االجتماعي
اشــراك ذوي اإلعاقــة
يف األنشــطة غــر
األكادمييــة لزيــادة
فــرص تفاعلهــم
ا الجتام عــي .

التكامل الوظيفي
• مشاركة يف برامج
غري ذوى اإلعاقة
بعض الوقت.
• تعليم فردي
متخصص.

التكامل المجتمعي
إتاحة فرص العمل
واالندماج يف املجتمع
لذوي اإلعاقة بعد
التخرج أو التأهيل.

 التكامل املكاني :ويشير إلى إحلاق التالميذ ذوي اإلعاقة في فصول خاصةملحقة باملدارس النظامية ،ويتلقى هؤالء التالميذ برامج تعليمية من ِقبل معلمي
التربيةاخلاصة ،وبرامج تعليمية مشتركة مع أقرانهم العاديني في قاعات النشاط.
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 التكامل الوظيفي :ويتطلب هذا النوع من التكامل أن يشارك األطفال ذوواإلعاقة في البرامج التعليمية نفسها مع األطفال العاديني لبعض الوقت ،ثم
نوعا من التعليم
يتم سحب هؤالء األطفال من الفصول النظامية حيث يتلقون ً
الفردي املتخصص أو املساعدة من معلم متخصص.
 التكامل االجتماعي :ويشير إلى اشتراك التالميذ ذوي اإلعاقة في األنشطةغير األكادميية؛ مثل األنشطة الرياضية والرحالت والتربية الفنية ،وغيرها من
الص ِّفية مبا يؤدي إلى زيادة فرص تفاعلهم االجتماعي.
األنشطة غير َّ
 التكامل املجتمعي :ويشير إلى إتاحة الفرصة للتالميذ ذوي اإلعاقة للحياة فياملجتمع بعد خت ُّرجهم في املدارس أو برامج التأهيل ،بحيث يضمن لهم حق
العمل واالعتماد على أنفسهم قدر اإلمكان.
ً
وفضل عن ذلك ،هناك منط آخر للتكامل يشير إلى إحلاق أو إشراك بعض
التالميذ غير ذوي اإلعاقة في فصول التربية اخلاصة لتشجيع البيئة الدامجة.

 .6توحيد المسار التعليمي :Mainstreaming

ظهر مصطلح توحيد املسار التعليمي بعد املقال الذي نشره  Loyd Dunnعام
 ،1968والذي ذكر فيه أن نتائج األبحاث أظهرت أن األطفال ذوي اإلعاقة حققوا
ضعوا في الفصول النظامية ً
تقدما أكادمي ًّيا عندما ُو ِ
بدل من الفصول اخلاصة.
ً
يشير توحيد املسار التعليمي إلى دمج األطفال ذوي اإلعاقة في الفصل النظامي
ويسمى هذا النوع من الدمج توحيد
في بعض احلصص أو اجللسات جلزء من اليومُ ،
املسار التقليدي  ، Traditional Mainstreamingوذلك لتمييزه عن توحيد املسار
التعليمي العكسي  Reversed Mainstreamingالذي يتضمن تعليم األقران غير ذوي
اإلعاقة ودمجهم في فصول أو برامج التربية اخلاصة.
تأمل

عكسيا ،هو
تقليديا أم
توحيد المسار التعليمي ،سواء أكان
ًّ
ًّ
شكل من أشكال التكامل.
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 .7الدمج أو االحتواء :Inclusion

ظهر هذا املصطلح ليشير إلى املزيد من التوجه إلى إحلاق األطفال ذوي

تشابها بني مصطلح توحيد املسار
اإلعاقة بالتعليم النظامي ،وقد يبدو أن هناك
ً

التعليمي والدمج ،إال أن مصطلح توحيد املسار التعليمي يركز باألساس على
التواجد اجلسمي  Physical Presenceللطفل في حجرة الدراسة النظامية ،وبذلك قد

يبدو هذا املصطلح سطح ًّيا في حني أن مصطلح الدمج أو االحتواء يعني أن يكون

هدف تعليم األطفال ذوي اإلعاقة هو االندماج احلقيقي لكل طفل في احلياة الكاملة
للمدرسة ،وهكذا يؤكد هذا املصطلح الترحيب بهؤالء األطفال في املنهج ،والبيئة،

واحلياة االجتماعية.

 .8التعليم الدمجي :Inclusive Education

ض
جي أو الشامل هو التعليم الذي ال يستثني أح ًدا من التالميذ بغَ ِّ
التعليم ال ّد ْم ّ

النظر عن الفروق الفردية والصعوبات واإلعاقات التي تواجههم ،ويلبي االحتياجات

الفردية لكل منهم ،كما ُيع َّرف على أنه وضع التالميذ ذوي اإلعاقة في الفصل

الدراسي النظامي وذلك ألكبر وقت ممكن في البرنامج التعليمي واالجتماعي

باملدرسة ،حيث ُيك َّيف البرنامج التعليمي في الفصل الدراسي النظامي ملواكبة
احتياجاتهم التعليمية ،وكذلك يكيف البرنامج االجتماعي في املدرسة لتحقيق

التفاعل مع أقرانهم غير ذوي اإلعاقة ،ويكون معلم الفصل الدراسي النظامي
ً
مسئول عن برنامج الطفل األكادميي واالجتماعي ،وبذلك يصبح الدمج عملية
ديناميكية ومستمرة تتطلب مشاركة املعلومات بني املعلم النظامي ومعلم التربية
اخلاصة ،والدعم من مسئولي اخلدمات املساندة واألسرة.
تأمل

فإن
تعدد المصطلحات المرتبطة بالتعليم الدمجى
رغم
َّ
ُّ
معانيها تتقاطع.
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لم ْن؟
التعليم الدمجيَ ....

هناك عديد من فئات األطفال ذوي اإلعاقة املستهدفة بالتعليم الدمجي ،حيث
قصورا في جانب أو أكثر من اجلوانب النمائية ،مبا يؤثر على
ُيظهر هؤالء األطفال
ً
قدرتهم على التعلم والتوافق في املجتمع بصورة كبيرة.
وعلى وجه التحديد ،تشير االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
( )2006إلى أن مصطلح”األشخاص ذوو اإلعاقة“ يشمل َّ
كل من لديه خلل متى كان
األجل ،بدني أو عقلي أو ِح ِّس ّي ،قد مينعه من املشاركة بصورة كاملة وفعالة
طويل َ
في املجتمع على قدم املساواة مع اآلخرين .واإلعاقة مصطلح ميتد ليشمل مساحة
ِ
واحل ِّسية والذهنية والنفسية االجتماعية،
كبيرة تغطي مختلف اإلعاقات اجلسدية
التي قد تؤثر أو ال تؤثر على قدرة اإلنسان في القيام بأنشطته اليومية؛ مبا في
ذلك االعتماد على نفسه ،والتع ُّلم ،والقيام بتأدية عمله .وتشير إحصائيات منظمة
نوع من أنواع اإلعاقة،
الصحة الدولية ( )2014إلى أن  15%من سكان العالم لديهم ٌ
وأن  % 80منهم في الدول النامية يعيشون حتت خط الفقر ،وتعيش غالبيتهم في
محدودا.
املناطق الريفية حيث يكون حصولهم على اخلدمات
ً
نرصــد فيمــا يلــي الفئــات اخلمــس األساســية مــن ذوي اإلعاقة املســتهدفة
بالتعليــم الدمجي:
 .1األطفال ذوو اإلعاقة البصرية:

اإلعاقة البصرية مصطلح عام يشير إلى درجات متفاوتة من ال َف ْقد البصري،
يتراوح بني حاالت الفقد الكلي للقدرة على اإلبصار ممن ال يستطيعون اإلحساس
بالضوء وال يرون شي ًئا على اإلطالق ،ويتعني عليهم االعتماد كلي ًة على احلواس
األخرى في تعلمهم وفي حياتهم اليومية ؛ وحاالت اإلبصار اجلزئي التي تتفاوت
قدرات أصحابها على التمييز البصري لألشياء املرئية ،وميكنهم االستفادة من
بقايا بصرهم مهما كانت درجاتها في التوجه واحلركة وعمليات التعلم املدرسي،
سواء باستخدام ُ
امل ِعينات البصرية أم بدونها.
 .2األطفال ذوو اإلعاقة السمعية:

تتمثل اإلعاقة في قصور في السمع بشكل يحد من القدرة على التواصل
28

ويستخدم هذا املصطلح لتمييز أي فرد يعاني فقدانً ا في السمع،
السمعي -اللفظيُ ،
األصم وضعيف السمع.
ويتضح هذا من خالل مفهوم
َ
أ
ال َص ُّم  :هو الشخص الذي يعاني َف ْق ًدا مسع ًّيا – أكثر من « 70ديسيبل» بدرجة
ال تسمح له باالستجابة الطبيعية لألغراض التعليمية واالجتماعية في البيئة
التهجي اإلصبعي ،ولغة األشارة،
التواصل ،مثل
السمعية إال باستخدام طرق
ُ
ِّ
وقراءة الشفاه ،والتواصل ُ
الك ِّلي.
نقصا في حاسة السمع
ضعيف السمع :هو الشخص الذي يعاني عجزًا أو
ً

بدرجة ال تسمح له باالستجابة الطبيعية لألغراض التعليمية واالجتماعية ،إال
باستخدام وسائل ُم ِعينة أو ُم ِعني مسع.
 .3األطفال ذوو اإلعاقة الحركية:

تنوعا من االضطرابات واملشكالت احلركية؛ مثل شلل
تشمل اإلعاقة احلركية
ً
األطفال والشلل الدماغي ،وذوي االضطرابات التكوينية ،وذوي اإلعاقة احلركية
واضحا في التوجه واحلركة،
قصورا
نتيجة احلوادث؛ حيث يعاني هؤالء األفراد
ً
ً
مما يستدعي إدخال التعديالت املناسبة على البيئة املادية ملواجهة االحتياجات
املختلفة لهؤالء األفراد.
 .4األطفال ذوو اإلعاقة الذهنية:

تع ِّرف اجلمعية األمريكية لإلعاقات الذهنية والنمائية American Association

 ،of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD),2010اإلعاقة
الذهنية بأنها :قصور واضح في ُك ٍّل من الوظائف الذهنية والسلوك التك ُّيفي الذي
يغطي العديد من مهارات احلياة التصورية ،واالجتماعية والعملية.
وتشير الوظائف الذهنية إلى الذكاء أو القدرة العقلية العامة املتمثلة في القدرة
على التفكير أو حل املشكالت ،وتُ قاس هذه الوظائف باختبارات الذكاء ،وبصفة
عامة فإن درجة الذكاء  70أو  75بحد أقصى متثل هذا القصور في الذكاء ،بينما
ميثل السلوك التك ُّيفي مجموعة املهارات التصورية مثل اللغة والقراءة والكتابة،
والوقت ،ومفاهيم األرقام ،والتوجيه الذاتي ،واملهارات االجتماعية مثل املهارات
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ال َب ْي َ
نشخص َّية ،واملسئولية االجتماعية ،وتقدير الذات ،والسذاجة – الوعي -وحل
املشكالت االجتماعية ،واملهارات العملية وتتضمن أنشطة احلياة اليومية كالرعاية
الشخصية ،واملهارات ا ِ
مل َهن َّية والرعاية الصحية ،والسفر واملواصالت ،واجلدول
أو الروتني ،واألمن والسالمة ،واستخدام النقود والتليفون ،وقد أوضح التعريف أن
عاما.
حدوث هذه اإلعاقة يكون خالل فترة النمو ،قبل عمر ً 18
التوحد:
 .5األطفال ذوو اضطراب طيف
ُّ

اضطراب طيف التوحد ) Autism Spectrum Disorder (ASDهو اضطراب
منائي عصبي يؤثر على التواصل والتفاعل االجتماعي مع البيئة ،ووجود سلوكيات
منطية تكرارية ومحدودة ،كما يؤثر التوحد على املبادأة بالتواصل مع اآلخرين
وعلى صورة إدراكهم البيئ َة ،بحيث يصبح العالم في كثير من األحيان مثي ًرا للبلبلة
من وجهة نظرهم.
وميكن تصنيف األطفال في كل فئة من فئات اإلعاقة اخلمس السابقة وفق
احتياجهم إلى الدعم واملساندة إلى ثالث فئات رئيسة؛ تتضمن الفئة األولى األطفال
ذوي االحتياج إلى دعم جوهري أو واضح بصورة كبيرة ،بينما تتضمن الفئة الثانية
األطفال ذوي االحتياج إلى دعم جوهري ،بينما متثل الفئة الثالثة األطفال ذوي
االحتياج إلى الدعم ،وبطبيعة األمر كلما قل احتياج الطفل إلى الدعم واملساندة كان
ً
قدرة على النجاح في بيئة التعليم الدمجي.
أكثر
وال تتوقف الفئات املستهدفة بالتعليم الدمجي على األطفال واألشخاص
أس َرهم واألقران غير ذوي اإلعاقة ،واملعلمني،
ذوي اإلعاقة فقط؛ بل متتد لتشمل َ
واإلداريني ،ومقدمي اخلدمات ،واملجتمع ككل.
تأمل

كون الثالث من الدليل الحالة الخاصة للتعليم الدمجي
الم ِّ
يعالج ُ
لكل فئة من الفئات الخمس لألطفال ذوي اإلعاقة ،ومتطلباته

المترتبة على الخصائص واالحتياجات المختلفة لألطفال في كل
فئة.
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إطاللة

•

يستدعي النجاح في دمج األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم
وتعرف عالقته
الدمجي
والمجتمع ،الوعي بمفهوم التعليم
ُّ
ّ
بالمفاهيم ذات الصلة.

•

ارتبطت المبادرات والمستويات المختلفة لدمج األطفال ذوي
اإلعاقة في المدرسة النظامية بأكثر من مصطلح؛ من بينها
الدمجي.
التكامل وتوحيد المسار التعليمي واالحتواء والتعليم
ّ

•

أحدا من
الدمجي هو تعليم شامل ال يستثني
التعليم
ً
ّ
التالميذ ،تُ تاح الفرصة فيه لمقابلة االحتياجات التربوية لذوي
جنبا إلى جنب مع أقرانهم غير ذوي اإلعاقة
اإلعاقة وتعلمهم ً
عبر البرنامج التعليمي واالجتماعي للمدرسة.

•

تتعدد فئات األطفال ذوي اإلعاقة المستهدفين بالتعليم
الدمجي ،وفي صدارة تلك الفئات األطفال ذوي ك ٍُّل من
ّ
اإلعاقة البصرية ،والسمعية ،والحركية ،والذهنية ،واضطراب
طيف التوحد.

•

ً
فضل عن األطفال ذوي اإلعاقة-
الدمجي -
يستهدف التعليم
ّ
واإلداريين،
أسرهم ،وأقرانهم غير ذوي اإلعاقة ،والمعلمين،
ِّ
ومقدمي الخدمات ،والمجتمع ككل.
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(ثانيا)
ً
المواثيق الدولية والعربية لدمج الطفل
ذي اإلعاقة في التعليم والمجتمع
العاملي حلقوق اإلنسان.
 اإلعالنّ

 اإلعالن اخلاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. العقد الدولي لإلعاقة (.)1992 – 1983 -اتفاقية حقوق الطفل.

 العقد اخلاص بذوي اإلعاقة في آسيا والباسيفيك (.)2002 - 1993 القواعد املعيارية لتحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة. -بيان «سالمنكا» حول التعليم للجميع.

 العقد العربي لذوي االحتياجات اخلاصة (.)2013 - 2004 -االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .
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ثانيا :المواثيق الدولية والعربية لدمج الطفل
ً
ذي اإلعاقة في التعليم والمجتمع

نشأ احلق في التعليم في القانون الدولي عبر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
الصادر عام  ،1948وتعزَّز عام  1960من خالل اتفاقية اليونسكو ملناهضة التمييز
تطورا كبي ًرا في االهتمام باألشخاص
في التعليم  ،ثم شهدت أواخر القرن العشرين
ً
ذوي اإلعاقة على املستوى العاملي ،مت َّثل في العديد من املواثيق التي صدرت
معظمها عن هيئة األمم املتحدة ؛ كان أبرزها:
العاملي حلقوق اإلنسان.
 اإلعالنّ
 اإلعالن اخلاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. العقد الدولي لإلعاقة ( .) 1992 – 1983 اتفاقية حقوق الطفل. العقد اخلاص بذوي اإلعاقة في آسيا والباسيفيك (.)2002 - 1993 القواعد املعيارية لتحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة. بيان «سالمنكا» حول التعليم للجميع. العقد العربي لذوي االحتياجات اخلاصة ( .) 2013 - 2004 االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.فيما يلي إطاللة على ما جاء في هذه اإلعالنات واملواثيق حول احلق في التعليم
جي لألطفال ذوي اإلعاقة:
وأهمية التعليم ال ّد ْم ّ

 .1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:

العاملي حلقوق اإلنسان في  ،1948/12/10وتشير املادة  26فيه
صدر اإلعالن
ّ

إلى:
 لكل شخص حقٌّ في التعليم ،ويجب أن يوفَّ ر التعليم مجانً ا ،على األقل فيمرحلتيه :االبتدائية واألساسية .ويكون التعليم االبتدائي إلزام ًّيا ،ويكون
متاحا للجميع
متاحا للعموم ،ويكون التعليم العالي
التعليم الفني واملهني
ً
ً
لكفاءتهم.
تبعا
ً
َ
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 يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترامحقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح

والصداقة بني جميع األمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية ،وأن يؤيد

األنشطة التي تضطلع بها األمم املتحدة حلفظ السالم.

 -لآلباء ،على سبيل األولوية ،حقُّ اختيار نوع التعليم الذي ُيق َّدم ألوالدهم.

ورغم أن هذا اإلعالن ال يشير إلى اإلعاقة بشكل خاص فإن هذه املادة تؤكد

دامجا أم
عاما
حق اجلميع في التعليم دون اإلشارة إلى نوعيته ،سواء أكان
ً
تعليما ًّ
ً

متخصصا.
ً

 .2اإلعالن الخاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

صدر هذا اإلعالن في  1975/12/9مبوجب القرار  3447من اجلمعية العامة لألمم

املتحدة ،وقد جاء في املادة السادسة منه أن «لذي اإلعاقة احلق في العالج الطبي
والنفسي والوظيفي ،مبا في ذلك األعضاء الصناعية وأجهزة التقومي ،وفي التأهيل
الطبي واالجتماعي ،وفي التعليم ،وفي التدريب والتأهيل ا ِ
مل َهن ِّي ْي ،وفي املساعدة،

واملشورة ،وفي خدمات التوظيف وغيرها من اخلدمات التي ِّ
متكنه من إمناء قدراته

وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في املجتمع»،
ومهاراته إلى أقصى احلدود
ِّ
وتؤكد هذه املادة أن التعليم هو أحد أهم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وهي أول

إشارة واضحة من األمم املتحدة باحلق في التعليم لهؤالء األشخاص.
الدولي لإلعاقة (:)1992 – 1983
 .3العقد
ّ

إلى:

صدر هذا العقد عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة في ُ ،1982/12/3
وأشير فيه

 تبلغ نسبة األطفال ذوي اإلعاقة  10%على أقل تقدير ،ولهؤالء األطفال نفسً
تدخل
احلق الذي يتمتع به غير ذوي اإلعاقة في التعليم ،كما أنهم يتطلبون
ً
فعال وخدمات متخصصة ،ولكن معظم هؤالء األطفال في البلدان النامية ال

يتلقون اخلدمات املتخصصة أو التعليم اإللزامي.
َّ
مثة اختالف كبي ٌر بني بعض البلدان التي يحصل فيها ذوو اإلعاقة على مست ًوى
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عالٍ من التعليم ،وبني البلدان التي تكون فيها املرافق محدودة أو غير موجودة.
ً
وفضل عن ذلك ،ال
نقص في املعرفة احلالية بإمكانات ذوي اإلعاقة،
 مثةٌ

توجد في كثير من األحيان التشريعات التي تعاجل احتياجاتهم ،بجانب النقص
في هيئة التدريس واملرافق ،وفي معظم البلدان لم يوفَّ ر لذوي اإلعاقة حتى اآلن

التعليم مدى احلياة.
ُ -أ ْحرِز تقدم كبير في تقنيات التدريس ،كما حدثت تطورات ابتكارية مهمة في

ميدان التعليم املتخصص ،كما أنه ميكن حتقيق الشيء األكبر من ذلك بكثير
في مجال تعليم ذوي اإلعاقة ،بيد أن التقدم يكون في األغلب مقتص ًرا على عدد

قليل من البلدان أو على عدد قليل من املراكز احلضرية وحدهما.

 يتعلق التقدم احمل َرز باالكتشاف والتقييم والتدخل املبكر ،وبالبرامج التعليميةاخلاصة في إطار خلفيات متنوعة حيث يكون مبقدور عدد كبير من األطفال
ذوي اإلعاقة املشاركة في بيئة مدرسية عادية ،بينما يحتاج اآلخرون إلى

برامج مكثفة إلى حد كبير.

لعله من الواضح أن العقد املشار إليه يطرح بديلني حلق األطفال ذوي اإلعاقة

في التعليم؛ هما التعليم الدامج ،والتعليم املتخصص.
 .4اتفاقية حقوق الطفل:

اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية حقوق الطفل في  20من نوفمير

 1989وبدء نفاذها في  2من سبتمبر  ،1990وقد أشارت االتفاقية إلى أن ملصاحل

ضلى االعتبار األول ،وأكدت عبر موادها املختلفة مجموعة من حقوق
الطفل ال ُف ْ

ويته ،وحرية
الطفل؛ منها حقه في احلياة ،واحلماية ،والرعاية ،واحلفاظ على ُه َّ
التعبير ،وحرية الفكر ،والرعاية الصحية والتعليمية.
اختصت املادة  23من هذه االتفاقية باألطقال ذوي اإلعاقة؛ ومن بني ما جاء

فيها:

 -تعترف الدول األطراف بوجوب متتُّع الطفل ذي اإلعاقة العقلية أو اجلسدية

بحياة كاملة وكرمية ،في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس
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وتيسر مشاركته الفعلية في املجتمع.
ِّ
ً
ُ
توافر املساعدة املقدمة
إدراكا لالحتياجات اخلاصة للطفل ذي اإلعاقة،
-

مجانً ا كلما أمكن ذلك ،مع مراعاة املوارد املالية للوالدين أو غيرهما ممن

يقومون برعاية الطفل ،وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل
ذي اإلعاقة ً
فعل على التعليم والتدريب ،وخدمات الرعاية الصحية ،وخدمات
إعادة التأهيل ،واإلعداد ملمارسة عمل ،والفرص الترفيهية وتل ِّقيه ذلك بصورة

تؤدي إلى حتقيق اندماجه االجتماعى ومنوه الفردي ،مبا في ذلك منوه الثقافي

والروحي.

وتناولت املادة  28في تلك االتفاقية حقَّ الطفل في التعليم؛ وحتقي ًقا لإلعمال

الكامل لهذا احلق تدريج ًّيا وعلى أساس تكافؤ الفرص ،تقوم بوجه خاص مبا يلى:

ومتاحا مجانً ا للجميع.
 جعل التعليم االبتدائى إلزام ًّياً

 تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي ،سواء العام أم املهني ،وتوفيرهاوإتاحتها جلميع األطفال ،واختاذ التدابير املناسبة مثل إدخال مجانية التعليم

وتقدمي املساعدة املالية عند احلاجة إليها.

متاحا للجميع على أساس
 جعل التعليم العالي بشتى الوسائل املناسبة،ً
القدرات.

 جعل املعلومات واملبادئ اإلرشادية ،التربوية واملهنية متوافرة جلميع األطفالوفي متناولهم.

أما المادة  29فأشارت إىل:
 -توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها حنو:

•	 تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
•	 وتنمية احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملبادئ املكرمة
في ميثاق األمم املتحدة.

•	 تنمية احترام ذوي الطفل ،وهويته الثقافية ولغته وقيمه اخلاصة،
والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه والبلد الذي نشأ فيه في األصل،
واحلضارات املختلفة عن حضارته.
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•	 إعداد الطفل حلياة تستشعر املسئولية في مجتمع حر ،بروح من
التفاهم والسلم والتسامح واملساواة بني اجلنسني والصداقة بني جميع

الشعوب ،واجلماعات اإلثنية ،والوطنية والدينية واألشخاص الذين

ينتمون إلى السكان األصليني.

•	 تنمية احترام البيئة الطبيعية.

 .5العقد الخاص بذوي اإلعاقة في آسيا والباسيفيك (:)2002-1993

صدر هذا العقد بعد انتهاء العقد العاملي لإلعاقة سنة  1992حيث قررته الدول

املنضوية في اللجنة االجتماعية واالقتصادية آلسيا والباسيفيك ،وفيما يتعلق
باحلق في التعليم أشار هذا العقد إلى أن االكتشاف والتدخل املبكر والتعليم هي

مسائل حساسة ،وأن:

 -أقل من  10%من األطفال والشباب ذوي اإلعاقة قادرون على الوصول إلى أي

شكل من أشكال التعليم ،باملقارنة مع  70%من األطفال والشباب غير ذوي

اإلعاقة في التعليم االبتدائي في إقليم آسيا والباسيفيك ،وعلى احلكومات أن

تضمن تقدمي التعليم املالئم الذي يلبي احتياجات األطفال على اختالف إعاقاتهم
ً
اختالفا كبي ًرا في جتاوب احلكومات في
ويشار إلى أن هناك
في العقد القادمُ ،

إقليم آسيا والباسيفيك في تقدمي التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة وأن األطفال

يتعلمون في مؤسسات رمسية وخاصة ،وفي مدارس خاصة ودامجة.

 -عزل األطفال والشباب ذوي اإلعاقة عن التعليم الدامج يؤدي إلى استثنائهم

من فرص تنموية أخرى ،وبشكل خاص يح ُّد من فرص انتسابهم إلى برامج
التدريب املهني وإلى التوظيف وإنتاج الدخل ومشاريع األعمال ،ويؤدي الفشل

في الوصول إلى التدريب إلى عدم حتقيق التنمية االستقاللية االقتصادية

واالجتماعية ،كما يزيد من الفقر ،وبالتالي ،يحد من سير الدورة االقتصادية
كما يجب.

 وضع األطفال ذوي اإلعاقة يتطلب تأمني خدمات التدخل املبكر ،مبا في ذلكاالكتشاف والتدخل املبكر منذ الوالدة وحتى بلوغ ِس ِّن الرابعة ،مع تقدمي الدعم
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واألسر بغية تسهيل احلد األقصى من التنمية لطاقات أبنائهم
والتدريب للوالدين
َ

ذوي اإلعاقة ،ويؤدي الفشل في التحديد املبكر لإلعاقة وتقدمي خدمات التدخل
املبكر والدعم ألهاليهم ومن يقدم الرعاية لهم ،إلى ظروف تزيد من تأثير اإلعاقة

على االستفادة من فرص التعليم.

 تعليم األطفال ،مبن في ذلك األطفال ذوو اإلعاقة ،في املدارس احمللية ،يساعدً
فضل عن تسهيل االندماج
في كسر احلواجز واحل ِّد من االجتاهات السلبية،
االجتماعي والشعور باالنتماء إلى املجتمع احمللي.

 على احلكومات ،بالتعاون مع شركاء آخرين ،أن تقدم أنشطة ترفيهية وأنشطةأوقات الفراغ لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ إلكسابهم احلقَّ في حتسني حياتهم.

 -هدف التنمية لهذه األلفية يكمن في ضمان أنه بحلول سنة  2015يكون األطفال

في كل مكان ،فتية وفتيات ،قادرين على إمتام تعليمهم االبتدائي ،ويتمتعون
بتكافؤ الفرص في الوصول إلى التعليم.

 .6القواعد المعيارية لتحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة:

صدرت هذه القواعد بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة في ،1993/12/20

وهي تهدف إلى وضع معايير وخارطة طريق لتأمني حقوق األشخاص ذوي

اإلعاقة ،ومن بني ما جاء فيها متعل ًقا بحق ذوي اإلعاقة في التعليم ما تشير إليه

القاعدة السادسة؛ ومنه:

 ينبغي على الدول أن تعترف مببدأ املساواة في فرص التعليم في املرحلتني:االبتدائية والثانوية واملرحلة الثالثة ،وذلك ضمن ُأ ُطر مدمجة ،لألشخاص
ذوي اإلعاقة من األطفال والشباب والكبار ،وتكفل أن يكون تعليم األشخاص

جزءا ال يتجزأ من النظام التعليمي.
ذوي اإلعاقة
ً

 تكون السلطات التعليمية العامة مسئولة عن تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة فيأطر مدمجة .وينبغي أن يشكل تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة جزءا ال يتجزأ من

التخطيط التربوي وتطوير مناهج التعليم وتنظيم املدارس على الصعيد الوطني.

 ُيفترض -بني الشروط املسبقة للتعليم في مدارس النظام العام -تقدمي خدمات39

الترجمة إلى لغة األشارة وسائر خدمات الدعم املالئمة ،وينبغي توفير فرص
الوصول وخدمات الدعم الوافية الرامية إلى تلبية احتياجات األشخاص الذين

ٍ
إعاقات مختلفة.
يعانون

 في الدول التي يكون التعليم فيها إلزام ًّيا ،ينبغي أن يوفَّ ر التعليم اإللزامي للبناتوالبنني املصابني بجميع أنواع ودرجات اإلعاقة  ،مبا في ذلك أشدها.

 -ينبغي توجيه عناية خاصة إلى األطفال ذوي اإلعاقة الصغار ج ًّدا في السن

وفي مرحلة ما قبل التحاقهم بالدراسة ،والكبار ذوي اإلعاقة وخاصة النساء

منهم.

 توخ ًيا إلدراج الترتيبات التعليمية اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة في النظامالتعليمي العام ،ينبغي على الدول أن:

•	 تكون لها سياسة معلنة بوضوح ،ومفهومة ومقبولة على صعيد املدارس
وعلى صعيد املجتمع األوسع.
ً
مجال ملرونة املناهج التعليمية ولإلضافة إليها ومواءمتها.
•	 تترك

ُ
توافر ما يلزم لتأمني جودة املواد ،والتدريب املستمر للمعلمني ،وللمعلمني
•	
الداعمني.

 -في احلاالت التي ال يلبي فيها نظام املدارس العامة على حنو مالئم احتياجات

جميع األشخاص ذوي اإلعاقة ،قد ُينظر في توفير تعليم خاص يعكس نوعية
املعايير والطموحات ذاتها التي يعكسها التعليم العام ،وينبغي أن يكون وثيق
االرتباط به .كما ينبغي ،كحد أدنى ،أن يحصل التالميذ ذوو اإلعاقة على

النسبة ذاتها من املوارد التعليمية التي يحصل عليها التالميذ غير ذوي اإلعاقة.
للص ِّم وال ُب ْكم واملكفوفني من احتياجات خاصة في مجال التخاطب،
 نظ ًرا ملا ُّفقد يكون من األنسب توفير التعليم لهم في مدارس خاصة بهم أو في صفوف
ووحدات خاصة في مدارس النظام العام ،وفي املرحلة االبتدائية ،ويلزم بصفة

خاصة تركيز االهتمام بوجه خاص على التعليم املتجاوب ثقاف ًّيا مما يؤدي إلى
صم
اكتساب مهارات ختاطب فعالة وحتقيق احلد األقصى من االستقالل ملن هم ُ

أو ُبكم أو مكفوفني.
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تأمل

تؤكد القواعد المعيارية لتحقيق تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي
اإلعاقة على إشراك اآلباء واألمهات ومنظمات ذوي اإلعاقة
في عملية تعليمهم.
 .7بيان «سالمنكا» حول التعليم للجميع :

صدر هذا البيان عن منظمة «اليونسكو» في  1994/6/10في «سالمنكا»

بإسـبـانيا حول حق اجلميع في التعليم ،وأشار فيما يختص بتعليم األشخاص
ذوي اإلعاقة إلى ما يلي:

 -أثبتت التجربة في بلدان كثيرة أن دمج األطفال والشباب ذوي االحتياجات اخلاصة

يتحقق بصورة أفضل في مدارس جامعة ،تتيح خدماتها لكافة أطفال املجتمع
احمللي الذي ختدمه ،ففي إطار هذا النوع من املدارس يستطيع ذوو االحتياجات

اخلاصة أن ُيحرزوا أكبر قدر ممكن من التقدم العلمي واالندماج االجتماعي.

 -املبدأ األساسي الذي تنهض عليه فكرة املدرسة اجلامعة هو أن جميع التالميذ

ض النظر عما بينهم من فروق،
معا حيثما أمكن ذلك ،بغَ ِّ
ينبغي أن يتعلموا ً
وما قد يعانونه من صعوبات ،فعلى املدارس اجلامعة أن تق ّر بتنوع احتياجات

تالميذها وتستجيب لها ،فتجمع بني تنوع أساليب العمل واختالف سرعة
تعليما رفيع املستوى للجميع بفضل مناهج دراسية مناسبة،
التعليم وتكفل
ً
وترتيبات تنظيمية مالئمة ،واستراتيـﭽيات تدريس فاعلة ،واستغالل املوارد

التشارك مع املجتمعات احمللية التي ختدمها.
املتاحة ،وإقامة عالقات
ُ

 -في داخل املدرسة اجلامعة ينبغي أن يتلقى األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة أي

دعم إضافي قد يقتضيه ضمان حصولهم على تعلي ٍم ُم ْج ٍِد ،والتعليم املدرسي
اجلامع هو أجنح وسيلة لبناء صرح التضامن بني األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة وبني أقرانهم ،وينبغي أن يكون إحلاق األطفال مبدارس خاصة ،أو

يوصى
تعليمهم في صفوف أو أقسام خاصة بصفة دائمة ،االستثناء الذي ال َ
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به ،إال في تلك احلاالت القليلة التي يث ُبت فيها بوضوح أن التعليم في صفوف

عادية عاجز عن تلبية احتياجات الطفل التعليمية أو االجتماعية ،أو عندما
يقتضيه صاحل الطفل أو صاحل غيره من األطفال.

ً
اختالفا ب ّينًا من بلد
 يختلف الوضع فيما يتعلق بتعليم ذوي االحتياجات اخلاصةآلخر ،فهناك من البلدان ً
مثل من لديها نظم مستقرة من مدارس التربية اخلاصة

مرجعا
أسباب إعاقة محددة ،ومن املمكن أن تكون هذه املدارس
ملن يعانون
ً
َ

ق ِّي ًما لتطوير املدارس اجلامعة؛ نظ ًرا ملا ميتلكه معلموها من خبرة متخصصة
يقتضيها االكتشاف املبكر لذوي اإلعاقة من األطفال.

توصى البلدان التي ليس لديها مدارس تربية خاصة أو لديها
 بوجه عام،َ
عدد قليل من تلك املدارس بأن تركز جهودها على تطوير املدارس اجلامعة،
وإنشاء املرافق املتخصصة التي ِّ
متكنها من توفير اخلدمات التعليمية للغالبية

الساحقة من األطفال والشباب ،وبخاصة توفير تدريب املعلمني على تعليم
ذوي االحتياجات اخلاصة ،وإنشاء مراكز مرجعية ،مزودة مبا يلزمها من

موظفني ومعدات ،وتستطيع املدارس أن تلجأ إليها في طلب املساندة .ويتضح

من التجارب ،في البلدان النامية بصفة خاصة ،أن ارتفاع تكاليف املدارس

اخلاصة إمنا يعني في واقع األمر أنه ال يستفيد منها إال قلة ضئيلة من التالميذ،

هم عادة أبناء صفوة سكان املدن.
عددا ً
قليل نسب ًّيا من األطفال ذوي اإلعاقة ،وخاصة في بلدان العالم
 نتيجة ألن ًالنامية ،هم الذين ُأتيحت لهم فرص التعليم في املاضي ،فإنه يوجد املاليني

من ذوي اإلعاقة البالغني الذين لم يحصلوا حتى على مبادئ التعليم األساسي،

لذلك فإن األمر يقتضي بذل جهود مكثفة ،من خالل برامج تعليم الكبار ،لتعليم
األشخاص ذوي اإلعاقة القراءة والكتابة واحلساب واملهارات األساسية.

 -ومن األهمية مبكان اإلقرار بأن النساء ذوات اإلعاقة كثي ًرا ما يعانني من أسباب

َع ْوق مزدوجة ،إذ يأتي التحيز القائم على النوع ليفاقم الصعوبات الناشئة عن

عوقهن ،لذلك ينبغي أن يكون للنساء ما للرجال من تأثير على تصميم البرامج
التعليمية ،وأن تُ تاح لهن ما يتاح لهم من فرص االنتفاع بتلك البرامج.
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ترتي ًبا على ما سبق ،ميكن القول إن أهم ما في «بيان سالمنكا» حول التعليم

للجميع هو التأكيد على احلق في التعليم للجميع في مدرسة جامعة للجميع ،مبن

فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة.

 .8العقد العربي لذوي االحتياجات الخاصة(:)2013 - 2004

صدر هذا العقد عن القمة العربية في تونس سنة  ،2004وأكد ضمان فرص
متكافئة للتربية والتعليم جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة منذ مرحلة الطفولة املبكرة ،
ضمن جميع املؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية ،وفي مؤسسات
خاصة في حالة عدم قدرتهم على االندماج أو التحصيل املناسب ،ولتحقيق ذلك
يسعى العقد إلى:
 توفير الكوادر البشرية التربوية والتعليمية ُؤهلة لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة،
امل َّ
وتدريبها وتأهيلها وفق التكنولوﭽيا احلديثة.
 توفير الوسائل ُوامل ِعينات التي تسهل تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة وتربيتهم،
اآللي والتقنيات احلديثة.
مبا فيها احلاسب
ّ
 توعية األسرة واملجتمع بأهمية دمج األطفال ذوي اإلعاقة في املدارس العامة،وتأهيل األطفال العاديني واملعلمني واإلداريني الستقبالهم.
 تطوير البرامج التعليمية وإعداد خطط تربوية فردية تالئم السمات النمائية،والنفسية لألشخاص ذوي اإلعاقة وروح العصر والتطور التكنولوﭽـي.
 إجراء كشف طبي شامل على التالميذ وإصدار البطاقة الصحية املدرسية؛لتسهيل حصول ذوي اإلعاقة منهم على املعينات واألجهزة التعويضية،
واملتابعة الصحية والعالجية املدعومة.
 مواصلة تطوير وتبسيط املصطلحات اإلشارية واللمسية للبرامج العلميةالص ّم واملكفوفني ،وتوفير الكتب املطبوعة بطريقة «برايل» جلميع
لتسهيل تعليم ُّ
املراحل التعليمية،وإنشاء املكتبات العامة الناطقة.
املواد التعليمية التي ّ
متكن اخلريجني
 تضمني اخلطط الدراسية في كليات التربية،َّ
من التعامل السليم مع ذوي اإلعاقة.
 اعتماد املرونة في التوجيه اجلامعي لألشخاص ذوي اإلعاقة ومتكينهم من43

ُّ
الش َعب الدراسية التي تناسب خصوصيتهم ،ومنحهم اإلعفاءات املناسبة من
الرسوم اجلامعية.
 دعم آليات التعاون ،وتبادل التجارب واخلبرات بني مختلف اجلامعات ،وسائراملؤسسات التعليمية املتخصصة في شئون ذوي اإلعاقة.
 االستفادة من مبادئ ُوأسس عمل مؤمتر «سالمنكا» في مجال تعليم األشخاص
ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة ،وما ورد في منتدى «داكار» العاملي للتربية
( )2000حول التعليم للجميع.

-

تفعيل دور أولياء األمور في املدارس التي ُيدمج فيها األطفال ذوو اإلعاقة.
دعوة اجلامعات في الدول العربية إلى ختصيص بعثات للطالب ذوي اإلعاقة
الذين يرغبون في االلتحاق بها.
االهتمام بإعداد وتصميم وترجمة االختبارات واملقاييس واألدوات اخلاصة
بتشخيص اإلعاقات وتقنينها على البيئة العربية.
ٍ
موضوعات تتعلق باإلعاقة وأنواعها والوسائل
تضمني املناهج الدراسية
املعينة لألشخاص ذوي اإلعاقة والتعريف بلغة اإلشارة.
تأمل

وجه العقد العربي لذوي االحتياجات الخاصة عناية لألساليب
َّ
واإلجراءات النوعية التي تسهم في تعليم ذوي اإلعاقة
وتربيتهم ،في مدارس دامجة أو في مدارس التربية الخاصة.
 .9االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:

صدرت هذه االتفاقية في ديسمبر  2006وتتكون من ديباجة وخمسني مادة،

وملحق بها بروتوكول اختياري من مثاني عشرة مادة يتناول شئونً ا تنظيمية لها

عالقة بتل ِّقي التقارير والبالغات ،وتدعم االتفاقية جهود منظمات األشخاص ذوي
اإلعاقة وغيرها من أعضاء املجتمع املدني في الدفاع عن حقوقهم.

ولعل النقطة األساسية في االتفاقية ،فيما يتعلق بفلسفة اإلعاقة وقضية التعليم،
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هو التح ّول من تغليب الوضع الصحي والعالجي والرعائي على تعريف اإلعاقة ،إلى

اعتبار قضية اإلعاقة ومفهومها عملية متحركة وقيد التطور ،وأهم ما في ذلك أن
ً
شرطا
وجود عاهة جسدية في شخص ما وإن كانت طويلة األجل ال يشكل بذاته
كاف ًيا لتوافر عناصر تعريف اإلعاقة ،فهذه ال حتدث إال إذا كانت هناك حواجز في

يحول دون املشاركة
املواقف وفي البيئات احمليطة ينتج عن تفاعلها مع العاهة ما ُ

الكاملة في املجتمع .وقد جاء في املادة  24من االتفاقية حول التعليم ما يلي:

 تسلم الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم ،وإلعمال هذانظاما تعليم ًّيا
احلق دون متييز وعلى أساس تكافؤ الفرص ،تكفل الدول األطراف
ً
موجهي حنو ما يلي:
جامعا على جميع املستويات وتع ُّل ًما مدى احلياة
ْ
ً

•	 التنمية الكاملة للطاقات اإلنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات،

وتعزيز احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتنوع البشري.
ً
فضل عن
•	 تنمية شخصية األشخاص ذوي اإلعاقة ومواهبهم وإبداعهم،
قدراتهم العقلية والبدنية ،للوصول بها إلى أقصى مدى.

•	 متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من املشاركة الفعالة في مجتمع ُحر.
 -حترص الدول األطراف في إعمالها هذا احلق على كفالة ما يلي:

•	 عدم استبعاد األشخاص ذوي اإلعاقة من النظام التعليمي العام على أساس
اإلعاقة ،وعدم استبعاد األطفال ذوي اإلعاقة من التعليم االبتدائي أو الثانوي

املجاني واإللزامي على أساس اإلعاقة.

•	 متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على التعليم املجاني االبتدائي
والثانوي ،اجليد واجلامع ،على قدم املساواة مع اآلخرين في املجتمعات التي

يعيشون فيها.

•	 مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة.

•	 حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم الالزم في نطاق نظام التعليم العام
لتيسير حصولهم على تعليم فعال.

•	 توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو
األكادميي واالجتماعي ،وتتفق مع هدف اإلدماج الكامل.
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ُ
األشخاص ذوي اإلعاقة من تع ُّلم مهارات حياتية ومهارات في
الدول
 متكنَ
مجال التنمية االجتماعية؛ لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم
املساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في املجتمع .وحتقي ًقا لهذه الغاية تتخذ

•	

الدول األطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:

تيسير تعلم طريقة «برايل» وأنواع الكتابة البديلة ،وطرق ووسائل وأشكال

االتصال املعزِّزة البديلة ،ومهارات التوجيه والتن ُّقل ،وتيسير الدعم والتوجيه
عن طريق األقران.

الص ّم.
•	 تيسير تعلم لغة األشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة ُّ

الص ّم املكفوفني ،وخاصة األطفال
•	 كفالة توفير التعليم للمكفوفني
والص ّم أو ُّ
ُّ
منهم ،بأنسب اللغات وطرق ووسائل االتصال لألشخاص املعنيني ،وفي

بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو األكادميي واالجتماعي.

 -وضمانً ا إلعمال هذا احلق ،تتخذ الدول األطراف التدابير املناسبة لتوظيف

معلمني ،مبن فيهم معلمني ذوي إعاقة يتقنون لغة األشارة و/أو طريقة «برايل»،

ولتدريب اإلخصائيني واملوظفني العاملني في جميع مستويات التعليم ،ويشمل

هذا التدريب التوعية باإلعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال االتصال
ُ
املعزِّزة  ،والتقنيات واملواد التعليمية املناسبة.

 -تكفل الدول األطراف إمكانية حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على التعليم

العالي والتدريب املهني وتعليم الكبار والتعليم مدى احلياة دون متييز وعلى قدم
املساواة مع آخرين ،وحتقي ًقا لهذه الغاية ،تكفل الدول األطراف توفير الترتيبات

التيسيرية املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
تأمل

ُيظهر تحليل ما جاء في المواثيق السابقة حول حق ذوي اإلعاقة
في التعليم الدمجي ،جوانب مشتركة بين تلك المواثيق بشأنه من
حيث :مردوده ،ومتطلباته ،وذوي الصلة به من األفراد والجهات ،ودور
االكتشاف والتدخل المبكرين في تعظيم اإلفادة منه.
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إطاللة

•

من أبرز المواثيق الدولية والعربية ذات الصلة بدمج األطفال
ذوي اإلعاقة في التعليم ،القواعد المعيارية لتحقيق تكافؤ
الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة ( ،)1993وبيان «سالمنكا»
حول التعليم للجميع ( ،)1994والعقد العربى لذوي االحتياجات
الخاصة ( ،)2013 – 2004واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة (.)2006

•

تؤكد المواثيق الدولية والعربية حق األطفال والشباب والكبار
متخصصا.
دامجا أم
تعليما
ذوي اإلعاقة في التعليم ،سواء أكان
ً
ً
ً

•

تشير المواثيق الدولية والعربية إلى مبررات التعليم الدمجي
لألطفال ذوي اإلعاقة ومردوده عليهم ،ومن أهمها إسهامه
في تحقيق تكافؤ الفرص ،وكسر الحواجز ،والشعور بالكرامة،
واالنتماء ،والتنمية الشاملة للقدرات ،واالندماج في المجتمع.

•

الدمجي متطلباته المختلفة ،ويستلزم النجاح فيه
للتعليم
ّ
التكامل بين جهود ذوي الشأن من المعلمين واإلخصائيين،
واإلداريين ،وأولياء أمور وكل من األطفال ذوي اإلعاقة وغير
ً
فضل عن المجتمع المدني.
ذوي اإلعاقة،

•

يزيد الفشل في االكتشاف المبكر لإلعاقة ،وتقديم خدمات
التدخل والدعم من تأثير اإلعاقة في عدم اإلفادة من فرص
التعليم.
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(ثالثاً )
تجارب ودراسات أجنبية وعربية في دمج
األطفال ذوي اإلعاقة

 -جتارب أجنبية في الدمج التعليمي.

 -دراسات وتقارير أجنبية في دمج ذوي اإلعاقة.

 حتليل التجارب والدراسات األجنبية في دمج ذوي اإلعاقة. -جتارب عربية في الدمج التعليمي.

 -دراسات وتقارير عربية في دمج ذوي اإلعاقة.

 -حتليل التجارب والدراسات العربية في دمج ذوي اإلعاقة.
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ثالثاً  :تجارب ودراسات أجنبية وعربية في دمج
األطفال ذوي اإلعاقة

ازداد االهتمام في اآلونة األخيرة بالدمج بصوره املختلفة في معظم بلدان

العالم ،وذلك من منطلق حقوق األطفال ذوي اإلعاقة في الفرص املتساوية مع
غيرهم من األطفال غير ذوي اإلعاقة في احلياة العامة والعالج والتعليم واجلوانب
األخرى كافة ،خاص ًة بعد أن ُدعمت هذه احلقوق بقوانني األمم املتحدة التي وقَّ عت

عليها دول العالم املختلفة ،كجزء ال يتجزأ من حقوق الطفل ،وحقوق اإلنسان
بصفة عامة.

وتقوم فكرة التعليم الدمجي لألطفال ذوي اإلعاقة على أساس تعليمهم

يؤمن لهم على قدر
وتربيتهم في املدارس واملؤسسات التعليمية العامة؛ بحيث َّ

اإلمكان النمو جن ًبا إلى جنب مع أقرانهم من الفئات األخرى ،ويحقق حاجات
ً
فضل عن ضمان حقوقهم في التربية والتعليم.
منوهم ضمن املجموعة،

جاء بعض التجارب في بلدان العالم في مجال التعليم الدمجي نتيجة عدد

من املتغيرات التي ختتلف من مجتمع إلى آخر ،منها ما يتعلق باجلوانب النفسية
واالجتماعية ،كضرورة تعايش األطفال ذوي اإلعاقة مع أقرانهم غير ذوي اإلعاقة

في املدرسة العادية ،ومنها املتغيرات االقتصادية التي َع َّدت مفهوم التعليم
الدمجي ًّ
واقتصاديا ،لإلعداد الكبيرة من األطفال ذوي اإلعاقة الذين
حل علم ًّيا
ًّ
يصعب توفير أماكن تربوية مناسبة لهم في مراكز ومؤسسات التربية اخلاصة.
وهكذا ظهرت فكرة الدمج وجتاربه في دول العالم ،بإيجابياتها وسلبياتها،

حيث أخذ عدد من الدول بهذه الفكرة دون َو ْعي كامل بها في بعض التجارب،
مما أدى إلى فشلها ،في حني تبنَّى عدد آخر فكرة التعليم الدمجي وط َّبقها على
أسس علمية سليمة ،مما أسهم في جناحها ،وحتقيق أهدافها املرج َّوة .ويتبني من

حتليل التجار األجنبية والعربية في هذا املجال أن كل دولة قدمت رؤيتها ملعاجلة
القضية معتمدة إما على التشريع ،أو التجريب ،أو نقل خبرات سابقة.
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ـي بالبحــث العلمــى فــي عديــد مــن
ومــن جهــة أخــرى ،اقتــرن التعليــم ال ّد ْمجـ ّ

دول العالــم ،ومنهــا الــدول العربيــة ،وذلــك عبــر الدراســات العلميــة امليدانيــة
وأوراق العمــل والتقاريــر النظريــة التــي هدفــت إلــى طــرح رؤى حتليليــة ونقديــة

حــول مناذجــه ،وكيفيــة تنفيــذه وتطويــره.

العربي في التعليم وفي
إن النجاح في دمج األطفال ذوي اإلعاقة في عاملنا
ّ

املجتمع يستدعي حتليل ممارسات اآلخر وخبراته ،وتع ُّرف اجليد منها Good

 Practicesفي هذا املجال؛ ومن َثم يقدم اجلزء التالي من الدليل احلاضر وص ًفا

مختص ًرا للتجارب والدراسات األجنبية والعربية في مجال دمج ذوي اإلعاقة
في التعليم ،وسوف ُيدعم هذا الوصف بتحليل تلك التجارب والدراسات بهدف
استخالص الدروس التي ميكن اإلفادة منها في بناء أو اقتراح منوذح يوفر بيئة
العربي ذي
واملجتمعي الشامل للطفل
التعليمي
دعما للدمج
أقل تقيي ًدا ،وأكثر
ً
ّ
ّ
ّ
اإلعاقة.

التعليمي:
 - 1تجارب أجنبية في الدمج
ّ
 -الواليات المتحدة األمريكية:

متثل الواليات املتحدة األمريكية إحدى الدول الرائدة في تطبيق التعليم

الدمجي؛ إذ كانت جتربتها من التجارب األولى في عملية دمج ذوي اإلعاقة داخل
املدارس العادية ،وخاصة بعد ظهور القانون  49في عام  1975والذي يسمح

ألولياء أمور التالميذ ذوي اإلعاقة امللتحقني مبدارس التربية اخلاصة بتحويل

أبنائهم إلى املدارس العادية املعروفة باسم التربية لكل األطفال ذوي اإلعاقة ،إذ
نادى القانون بضرورة توفير الفرص التربوية لكل طفل من األطفال ذوي اإلعاقة.

وينظر إلى دمج األطفال في الواليات املتحدة األمريكية كعملية أكثر منها
ُ
حالة ،ففي منظومة التعليم األمريكي تشكلت أنواع مختلفة من التعليم لألطفال
ذوي اإلعاقة ،وهي التعليم املنفصل في املنازل واملدارس واملعاهد اخلاصة،
والدمج اجلزئي في فصول خاصة في املدارس العادية ،والدمج الكامل في
املدارس العامة جن ًبا إلى جنب مع بقية األقران .
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وقــد نــادى بعــض التربويــن  -ليــس بالدمــج فحســب -بــل إلــى أبعــد مــن

ويقصــد بــه دمــج جميــع األطفــال
ذلــك حيــث نــادوا مبــا ُيســمى الدمــج الشــاملُ ،
ـض النظــر عــن نــوع أو شــدة اإلعاقــة  ،في الفصــل الدراســي العادي للمدرســة
بغَ ـ ِّ

النظاميــة  ،مــع توفيــر اخلدمــات املســاندة التــي تدعــم عمليــة الدمــج ،وبذلــك
عاديــا
أصبــح دمــج األطفــال ذوي اإلعاقــة مــع أقرانهــم غيــر ذوي اإلعاقــة أمـ ًرا
ًّ

ـض النظــر عــن درجــة اإلعاقــة أو نوعهــا .
بغَ ـ ِّ

وتُ عد جتربة والية كاليفورنيا من التجارب املشهورة في تطبيق فكرة دمج األطفال

ذوي اإلعاقة احلركية ،حيث ُعنيت هذه التجربة بدمج األطفال ذوي اإلعاقة احلركية
مع األطفال غير ذوي اإلعاقة في مدرسة واحدة التحق بها  333تلمي ًذا من غير ذوي

اإلعاقة و 96تلمي ًذا من ذوي اإلعاقة احلركية ،وأشرف عشرة معلمني على التالميذ
غير ذوي اإلعاقة ،ومثانية معلمني على التالميذ ذوي اإلعاقة احلركية ،وقد توافرت

في هذه املدرسة األدوات والوسائل الالزمة إلجناح فكرة الدمج مثل األجهزة اخلاصة
والس َّلم
باملفاصل ،واحلواجز الكهربائية املتوازية ،وممرات املشي ،والدراجات،
ُّ
التعليمي.

أما مدرسة «ماديسون» في والية «وسكونسن» فهي واحدة من املدارس الرائدة

في تطبيق فكرة الدمج ،وخاصة للتالميذ ذوي اإلعاقة احلركية ،وذوي اإلعاقة

السمعية ،وتوافر في الصفوف العادية التي ُدمج فيها التالميذ ذوو اإلعاقة السمعية

الص ّم ،مثل لغة األشارة ،وأبجدية
املعلم املساعد الذي يتقن طرق التواصل مع ُّ

األصابع ،وفي املقابل تُ شرح املادة العلمية للتالميذ غير ذوي اإلعاقة السمعية باللغة

العادية املسموعة .

ويرى الباحثون أن الواليات املتحدة األمريكية على وشك حتقيق الدمج الكلي

حيث يتوقعون أن يأتي اليوم الذي تفقد كلمة الدمج معناها ،حيث سيكون الفصل
بني التالميذ مسألة عفى عليها الزمن ،وقد ُطبق الدمج بنجاح في عدد من جامعات
الواليات املتحدة األمريكية؛ مثل جامعة والية «ميتشجان» األمريكية وجامعات

«كاليفورنيا» و«أالباما» ،و«تكساس» وغيرها.

منوذجا آخر للدمج التعليمي في التعليم اجلامعى ،اهتم
وقدمت والية «ميتشجان»
ً
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فصمم احلرم اجلامعي في ممراته ،ومبناه،
بالتهيئة الفيزيقية للمؤسسة التعليميةُ ،
ومصاعده ،وسياراته ملساعدة ذوي اإلعاقة على التكيف مع احلياة اجلامعية ،مبا
تتطلبه من حضور احملاضرات واالنتقال من مكان إلى آخر سواء بالسيارات ،أم

الكراسي املتحركة ،واستخدام أجهزة الكمبيوتر الناطقة ،واملصاعد املجهزة بكتابة

«برايل» ،واملكتبة اخلاصة باملكفوفني.

تأمل
التشريع القانوني ،وتمكين مقدمي الخدمة لذوي اإلعاقة ،واإلتاحة
الفيزيقية هي ثالثة مالمح رئيسة في نموذج التعليم الدمجي لذوي
اإلعاقة في الواليات المتحدة األمريكية.
 -المملكة المتحدة:

ظهرت في بريطانيا عام  1978فكرة استقبال التالميذ ذوي االضطرابات

النمائية في املدرسة العادية ذات البرامج املعدلة ،واستندت هذه الفكرة إلى وثيقة
حملت اسم «تقرير فارنوك» الذي أكد ضرورة التربية والتعليم جلميع األطفال،
ض النظر عن قدراتهم وإمكاناتهم واستعداداتهم ،بينما نصت املادة العاشرة
بغَ ِّ

من قانون التعليم الصادر عام  1976على تعليم ذوي اإلعاقة في مدارس عادية،

شريط َة أن تكون هذه احملاولة عملية ال تتطلب تكاليف باهظة.

وفي عام  ،1996صدر قانون يفرض على سلطات التعليم في اململكة املتحدة

عموما أن تتيح جلميع التالميذ ذوي اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة الوصول إلى
ً
املنهج الوطني في التعليم ،أما في عام  ،1998فصدر قانون أوجب تعليم التالميذ
ذوي اإلعاقة في املدارس النظامية مع أقرانهم من نفس العمر.

ووف ًقــا لقانــون عــام  ،2001زادت حقــوق التالميــذ ذوي اإلعاقــة فــي أن

يتعلمــوا فــي املــدارس النظاميــة؛ حيــث يقضــي التشــريع أن مــن حــق هــؤالء
التالميــذ أن يلتحقــوا باملــدارس النظاميــة ،وفــي عــام ُ 2002ألــزم جميــع

املعلمــن الذيــن يعملــون مــع التالميــذ ذوي ٍّ
كل مــن اإلعاقــة الذهنيــة واإلعاقــة
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الســمعية واإلعاقــة البصريــة ،احلصــول علــى التأهيــل والتدريــب املتخصــص

الــذي يالئــم التعامــل مــع هــذه الفئــات.

ومتثل فكرة التدخل املبكر في دمج األطفال ذوي اإلعاقة أساس التجربة

البريطانية في الدمج التعليمي ،وهو ما عبر عنه صدور قانون  1998الذي نص

على أن الدمج يكون في السنوات املبكرة لتلبية احتياجات جميع األطفال دون
سن املدرسة النظامية ،حيث يسهل دمجهم مع زمالئهم دون كثير من املشكالت

التي حتدث عند دمجهم في سن متقدمة.

ومن املالمح اجلديرة بالدراسة والتحليل في جتربة اململكة املتحدة في
دمج ذوي اإلعاقة في التعليم ،االعتماد على نتائج الدراسات ا َ
مل ْسحية ألوضاع
األطفال ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم املختلفة ،وتصنيف فئات التربية اخلاصة،

ومفهوم الدمج بأشكاله ،وتقدمي أول املالمح الدولية ألشكال الدمج املمكنة؛ وهي
الدمج املكاني ،والدمج االجتماعي ،والدمج الوظيفي.

ومن بني تلك املالمح كذلك دراسة أوضاع املدارس اخلاصة ،وزيادة املدى

العمري لبقاء التلميذ فيها حتى سن  19سنة حتى يتمكن من ممارسة جميع

األنشطة ،واكتساب املهارات احلياتية ،وكذلك دراسة مراكز املصادر والتربية
ً
ً
كامل.
تأهيل
املبكرة واالهتمام بالقياس والتقومي وتدريب املعلمني وتأهيلهم

مما سبق يتضح أن جتربة اململكة املتحدة في دمج األطفال ذوي اإلعاقة من

التجارب التي يجب اإلفادة من جميع جوانبها ،سواء في التشريعات التي نصت
صراحة على دمج األطفال ذوي اإلعاقة مع أقرانهم غير ذوي اإلعاقة في املدارس

النظامية ،أم من حيث االهتمام بالتدخل املبكر ،ودمج األطفال ذوي اإلعاقة
كفاءتهم .كذلك من
في مراحل العمر األولى أم في مجال تدريب املعلمني ورفع
َ
األمور اجلديرة بالتأمل والدراسة هو ذلك العدد الضخم من األشخاص ذوي

اإلعاقة امللتحقني مبؤسسات التعليم املختلفة ،إذ إن أكثر من  95%من التالميذ
ذوي اإلعاقة ،داخل مدارس الدمج مبختلف أمناطها ،سواء أكان الدمج كل ًّيا أم
دمجا جزئيا ،أم غير ذلك من األشكال.
ً
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 -إسبـانيا:

جي منذ قررت احلكومة عام
تنطلق التجربة اإلسـبـانية في دعم التعليم ال ّد ْم ّ

 1985البدء في تغيير نظام التعليم باملدارس العامة من أجل دمج األطفال ذوي

اإلعاقة في عملية مدتها  8سنوات ،وكان هذا املشروع واقع ًّيا وتدريج ًّيا ويشجع
التعاون من ِقبل املدارس النظامية ،وكذلك احلصول على دعم املجتمع .وكانت

احلكومة اإلسـبانية تهدف من هذا املشروع إلى متكني التالميذ الذين يرتادون

املدارس اخلاصة من املشاركة في املدارس النظامية وتنمية قدراتهم ومعارفهم،

ورفع مستوى املدارس النظامية وتأهيلها لتنفيذ املشروع.

تقوم التجربة على أساس أن الدمج  -ليس فقط محاولة دمج التالميذ ذوي

اإلعاقة احلركية أو العقلية أو احلسية في املدارس النظامية  -بل هو محاولة تغيير
تطورا ومتكينها من تقدمي هذه
املدارس النظامية وتشجيعها لتبنِّي أساليب أكثر
ً

األساليب إلى الغالبية العظمى من األطفال ذوي اإلعاقة وذويهم الذين هم في

ماسة إليها.
حاجة َّ

وتعتمد هذه التجربة على تعديل املفهوم القاصر للدمج من مجرد حضور

التالميذ ذوي اإلعاقة في الصفوف النظامية ،إلى تطويرهم تعليم ًّيا واجتماع ًّيا

وعقل ًّيا وشخص ًّيا ،من أجل التواصل والتفاعل مع أقرانهم اآلخرين ،ومن هذا
املنطلق تتأسس التجربة على فكرة املساعدة في خلق الظروف املالئمة لتحقيق
دمج األطفال ذوي اإلعاقة في املؤسسات التعليمية بعد تهيئتها وتهيئة مقدمي
مرسوما يشمل األسس
اخلدمات لهم ،ولذلك أصدرت وزارة التربية اإلسـبـانية
ً

إطارا زمن ًّيا مدته  8سنوات للتطبيق
النظرية والعملية للدمج التعليمي ،وحددت
ً
يشمل:
أ  -الكشف والتشخيص املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة من ِقبل اإلخصائيني العاملني
في وزارتَ ى الصحة والعمل والوزارات املختلفة.
ب  -الدمج على مستوى احلضانة ً
أول ومن َثم على مستوى مدارس التعليم
األساسي.

ج  -قيام الوزارة ،من خالل تعاونها مع األهالي والكادر التعليمي واملدارس املهتمة
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بدمج األطفال ذوي اإلعاقة ،بتنفيذ عملية الدمج وفق اإلجراءات التالية:

•احلصول على موافقة صريحة من األهالي ،مبن فيهم أهالي األطفال غير
ذوي اإلعاقة حتى ميكن دمج جميع الفئات ،وكذلك موافقة معظم الكادر

التعليمي على تنفيذ عملية الدمج.

•دمج اثنني من األطفال ذوي اإلعاقة على األكثر في مرحلة ما قبل املدرسة،
جي.
وذلك كنواة لعملية للتعليم ال ّد ْم ّ

•انتقال عملية الدمج إلى السنة األولى مبرحلة التعليم األساسي وبعدها يجب
أن يزداد الدمج في كل سنة .

•إرسال املعلمني الالزمني لدعم املدارس في السنة األولى والسنوات الالحقة.

•توفير الوسائل واملعدات التعليمية املناسبة للتالميذ ذوي اإلعاقة ،وإجراء
التعديالت الضرورية.

•تطوير املناهج املدرسية واألنشطة التربوية ،حيث ُأعد منهج جديد

ليناسب مشروع إصالح التعليم العام الذي أقره البرملان عام 1990م.
ولضمان جناح الدمج التعليمي ُأنشئ في عام  1986مركز وطني يهتم بحاجات

همته إيجاد أماكن لنشر التوجيهات الرئيسة من وزارة
التربية اخلاصة ،وكانت َم َّ
التربية والتعليم في مجال التربية اخلاصة .ويتكون املركز من ثالث إدارات

متخصصة تُ عنى باإلعاقة العقلية واالضطرابات النمائية ،واإلعاقة السمعية
واضطرابات النطق واإلعاقات احلركية ،واإلعاقة البصرية.

ُيظهر حتليل التجربة اإلسـبـانية في دمج ذوي اإلعاقة في التعليم اهتمامها

بالتشخيص والكشف املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة ،والتدرج في عملية دمجهم،
ً
فضل عن االعتماد على هيكل وطنى
ودعم مشاركة األهالي في عملية الدمج،

للتربية اخلاصة.
 -ألمانيا:

ً
«مخططا
كانت البداية من منطقة «كييل» حيث أنشأت في بداية 1980

لألشخاص ذوي اإلعاقة » ،ثم أنشأت أملانيا شبكة واسعة من املراكز االستشارية
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التي تتناول التعليم اخلاص باألطفال ذوي اإلعاقة؛ وذلك من أجل التعرف املبكر

عليهم للتمكن من تقدمي اخلدمات التربوية املناسبة لهم  ،ويتكامل األشخاص ذوو
اإلعاقة مع املجتمع على أساس برنامج حكومي شامل يقدم لهم إجراءات تنسيقية

في مجاالت مختلفة من احلياة االجتماعية؛ وخاصة في مجال التعليم والصحة
العامة والثقافة والعمل.

التعليمي لذوي اإلعاقة على فكرة الدعم
وتقوم التجربة األملانية في الدمج
ّ
أساسا
املبكر في مرحلة ما قبل املدرسة ،والتي أقرت اإلدارة األملانية أنها متثل
ً
هما للنمو املعرفي واحلركي واالجتماعي لألطفال .ويعتمد الدمج قبل املدرسة
ُم ًّ

على كيفية تعامل العاملني في مراكز رعاية األطفال مع الظروف واالحتياجات
املختلفة لألطفال  ،لذلك ُأنشئ ما ُيسمي مبراكز الرعاية النهارية ،التي يتعلم فيها
بدءا من عام
األطفال أن التنوع واالختالف أمر طبيعي ،ووفق رغبة الوالدين أمكن ً

 2013اإلبقاء على الرعاية في قطاع ُدور احلضانة في املنطقة أو في مراكز الرعاية

النهارية.

ويضع النموذج األملاني التعليم املختلط للتالميذ ذوي اإلعاقة وغير ذوي

اإلعاقة كأساس للتعليم ،وهذا يعني من الناحية القانونية  ،تقريب املدرسة التي

إجباريا
ويعد التعليم
ًّ
يرغب فيها اآلباء ألبنائهم ذوي اإلعاقة من محل إقامتهمُ ،
يتالءم التعليم مع حاجات كل التالميذ ذوي اإلعاقة،
للفئتني من األطفال ،ولكي
َ

يقوم النموذج على توفير الشروط الالزمة لتلبية احتياجات املدارس ،واالهتمام
تيسر حرية
بتزويدها باملعدات والتجهيزات ،وتعديل التصميمات ،واملرافق التي ِّ
احلركة والتنقل لألطفال ذوي اإلعاقة.
ً
فضل عما سبق ،يقدم النموذج فكرة مجموعة االستشارة والتي تُ عنى بتقدمي

املساعدة واالستشارات املتخصصة إلى أولياء األمور في كافة الشئون التي تتعلق
بأطفالهم ذوي اإلعاقة ،مبا ِّ
ميكنهم من استكمال خطوات املساعدة واملساندة في
املنزل ،وهكذا تتسق وتتكامل اجلهود في املدرسة واملنزل مبا يحقق أقصى فائدة

للطفل.

وتتميز التجربة األملانية باستمرار تقدمي النموذج في مرحلة ما بعد التعليم
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األساسي ،ويظهر ذلك في إنشاء املؤسسات التعليمية مثل اجلامعات والكليات
زود مبرافق وجتهيزات
واملعاهد العليا واجلامعات الشعبية واألكادمييات؛ بحيث تُ َّ

تسهل حرية احلركة والتنقل من وإلى وداخل مؤسسات التعليم العالي والتعلم مدى
احلياة.

وباجلملة ،ميكن القول إن النموذج األملاني يركز على كل مراحل الدمج التعليمي

لألطفال ذوي اإلعاقة والتي تضم مرحلة ما قبل املدرسة ،سواء الرمسية أم مراكز

الرعاية النهارية ،ومرحلة التعليم األساسي ،ومرحلة التعليم اجلامعي ،وفي كل

مرحلة يقوم النموذج على بناء قدرات العاملني ممن يقدمون اخلدمات التعليمية لذوي
اإلعاقة ،وتأكيد فكرة االختالط التعليمي وتهيئة التالميذ لقبول التنوع واالختالف،
ً
فضل عن دعم دور األسرة وتقدمي االستشارات
وجتهيز املدارس وتعديل املرافق،

األسرية.

 -تجربة اليابان:

كانت البداية العامة لالهتمام بذوي اإلعاقة في اليابان في القرن السابع عشر،

حيث لم يكن هناك في البالد سوى املدارس التي ُيطلق عليها «مجتمع الساموراي»،

وجهت هذه املدارس لس ِّد احتياجات كل من ذوي اإلعاقة اللغوية واإلعاقة
ولقد ِّ
اجلسدية ،وكانت هذه املدارس ال تكفي احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة .

في عام ُ 1868عدل بعض القوانني ،ولم يكن التعليم في هذه الفترة إلزام ًّيا
ألولياء أمور األشخاص ذوي اإلعاقة ،ولذا كان العديد من األطفال في منازلهم،
وفي عام ُ 1878أنشئت املدرسة األولى لإلعاقة البصرية في كيوتو ،وفي 1880
ُأنشئت مجموعة من املدارس في طوكيو ،وصل عددها في عام  1907إلى 38

مدرسة وكانت معظم املدارس لذوي اإلعاقات السمعية والبصرية ،أما أول
مؤسسة لذوي اإلعاقة العقلية ُ
جزءا من
فأنشئت عام  ، 1896وكانت هذه املؤسسة ً

العمل االجتماعي ،وفي ُ 1929أسست املؤسسة الشاملة األولى لإلعاقة اجلسدية.
تأسست التجربة اليابانية على تقدمي فرص تعليمية خاصة لألطفال ذوي

اإلعاقات املختلفة وفق درجة إعاقتهم ،ويعني ذلك أن املنطلق في تقدمي اخلدمة
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يعتمد على تشخيص نوع اإلعاقة ودرجتها كخطوة أولى ،وتقدم اخلدمات التعليمية
وفق النموذج الياباني إما في مدارس خاصة  -وذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة مثل

الص ّم والبكم ومدارس املكفوفني ومدارس أخرى لإلعاقات األخرى -أو في
مدارس ُّ

صفوف خاصة أو في ملحقات إضافية في املدارس االبتدائية العادية أو املدارس

الثانوية العامة.
التعليمي لذوي اإلعاقة على ختصيص
ويعتمد النموذج الياباني في الدمج
ّ
التمويل ،فتم ِّول احلكومة كافة النفقات اخلاصة باشتراك التالميذ ضعاف البصر
والسمع وأصحاب اإلعاقة اجلسدية ،والنفقات التي يحتاجون إليها من سفر وبرامج
ً
وفضل
الرعاية اليومية وعالوة للتربية ونفقات العالج والتمريض ونفقات املعلمني،
عن ذلك تُ دعم ُأ َسر ذوي اإلعاقة لتشجيعهم على الذهاب إلى املدارس ،وتدعيم دور
الفرق الرياضية والثقافية واملوسيقية واملسرحية في زيادة مهارات األشخاص
ذوي اإلعاقة.
ويثل إنشاء املعاهد املتخصصة أهم ما مييز التجربة الوطنية اليابانية في
ُ
ُ
التعليمي لألطفال ذوي اإلعاقة ،فقد أنشئ املعهد الوطني للتربية اخلاصة في
الدمج
ّ
اليابان ،ويختص هذا املعهد مبا يلي:
أ -إجراء البحوث العلمية خلدمة ذوي اإلعاقة ونشرها ،حيث يقوم املعهد مبا يلى:
•مباشرة البحوث التطبيقية في حقل التربية اخلاصة من منظور علمي في
مجال الطب والتربية وعلم النفس والتكنولوﭼيا والتحليل واملناهج.
•نشر البحوث وحتقيق التبادل بني املعاهد اخلاصة واجلامعات والكليات في
مجال التربية اخلاصة.
•توفير الكتب والنشرات والدوريات واملعلومات للعاملني في حقل التربية
اخلاصة.
•تقدمي خدمات استشارية للتشخيص الشامل والتوجيه التربوي لألطفال
ذوي اإلعاقة وأولياء أمورهم.
ب -تدريب املعلمني أثناء اخلدمة ،حيث يقدم املعهد البرامج التدريبية التالية:
•تدريب متوسط ملدة شهرين للعاملني كافة في مجال تقدمي اخلدمات لذوي
اإلعاقة.
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يوما.
•ورش عمل ملدة تتراوح ما بني يوم إلى عشرين ً
ُيظهر حتليل التجربة اليابانية في دمج ذوي اإلعاقة في التعليم مجموعة من
حتمل الدولة كافة النفقات والتمويل ،ومساعدة
املالمح التي متيزها؛ من أبرزها ُّ
أسر ذوي اإلعاقة وتشجيعهم ،وتأسيس معاهد بحثية متخصصة  ،وتوفير برامج
التدريب التخصصي  ،والكتب والدوريات العلمية للعاملني.
تأمل
كل من المملكة
تسهم تجارب الدمج التعليمي لذوي اإلعاقة في ٍّ
المتحدة وإسـبـانيا ،وألمانيا ،واليابان في تشكيل مالمح نموذج التعليم
الدمجي ،ومن أهمها االرتكاز على نتائج الدراسات والمسوح العلمية،
والتدرج في الدمج ،وشمول الدمج مراحل التعليم كافة ،وإنشاء الهياكل
الداعمة وتوفير التمويل الالزم.
 -تجربة السويد :

تُ عد السويد من أكثر دول العالم في ارتفاع الدخل االقتصادي مما ينعكس

في ارتفاع مستوى الرفاهية والتقدم ،وكان لهذا الوضع تأثيره اخلاص على نظام
ً
وصول إلى اعتماد السويد الدمج بشكل كلي ،حيث ال توجد
تعليم ذوي اإلعاقة،
مدارس لذوي اإلعاقة ،بل ُيقدم دعم لكل تلميذ وفق حجم إعاقته ،وذلك من
خالل إشراف املعهد السويدي لتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة باملدارس الثانوية
العليا.

تقوم جتربة الدمج في السويد على التشريع ُ
امللزِم لتقدمي اخلدمات لذوي

اإلعاقة ،إذ يتضح جل ًّيا أن املبدأ األساسي الذي تعتمده هو ما ُيسمى «مدرسة

للجميع لألشخاص ذوي اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة» وذلك للوصول إلى التعليم

وينص قانون التعليم على أن جميع األطفال في السويد لهم احلق في
للجميع.
ُّ
ض النظر عن النوع ،أو اإلعاقة ،أو
احلصول على التعليم ،وهم متساوون فيه بغَ ِّ
غير ذلك من الظروف االقتصادية.
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صدر في عام  1994قانون دعم األشخاص ذوي اإلعاقات الوظيفية املعينة،

خصيصا لتقدمي املزيد من الفرص لذوي اإلعاقات
ص ِّمم
ً
وهو يؤكد حقوق اإلنسانُ ،

الشديدة ،ليعيشوا حياة مستقلة ،ولضمان أن يكون لديهم ظروف معيشية متساوية،

ويتمتعون باملشاركة الكاملة في املجتمع ،وكما يشير االسم ،فإن القانون ال ينطبق
إال على فئات معينة من األشخاص ذوي اإلعاقة ،وميكن للذين ال يشملهم القانون

طلب املساعدة من البلديات مبوجب قانون اخلدمات االجتماعية.

ويبدأ التعليم االبتدائي في السويد لكل األطفال ذوي اإلعاقة وغير ذوي

اإلعاقة من سن  7سنوات إلى  17سنة ،وهناك مرونة في سن القبول ،حيث

ميكن أن ُيقبل الطفل من  6سنوات أو  8سنوات ،والتعليم اإللزامي مجاني ،وهناك

معايير ثابتة لكل املدارس اإللزامية تنطبق على كل املدارس ،ويضم التعليم

الص ّم وضعاف
اإللزامي املدارس الشاملة ومدارس األشخاص ذوي اإلعاقة من ُّ
السمع ومدارس األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وذوي صعوبات التعلم،

وختتلف سنوات الدراسة في هذه املدارس.

ويضم التعليم غير اإللزامي في السويد فصول ما قبل التعليم االبتدائي ،

وبعض املدارس الثانوية العليا ،وتعليم الكبار ،وتعليم البالغني الذين يعانون
ٍ
صعوبات في التعلم ،أما التعليم قبل املدرسة أو التدخل املبكر فهو نشاط تربوي

يقدم للتالميذ من عمر عام واحد حتى بداية التعليم  ،ويقدم هذا التعليم مجموعة

من األنشطة والبرامج يشترك فيها كل التالميذ ذوي اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة،

ويتوزع تالميذ ما قبل املدارس على ثالثة برامج؛ هي بيوت العناية اليومية،
ومدارس ما قبل املدرسة ،وما قبل املدرسة املفتوحة.

ويتمثل أبرز مالمح التجربة السويدية في دمج األطفال ذوي اإلعاقة في

التعليم في إنشاء املعهد السويدي لدعم تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة في عام
 ،2000ويتولى املعهد كافة الدراسات البحثية لشئون هؤالء األشخاص ،كما يقدم

واح ًدا من أقوى البرامج في أوروبا للحصول على درجة الدكتوراه في رعاية ذوي

ويعنى املعهد كذلك بالدراسات امليدانية لتحليل التحديات
اإلعاقة وتأهيلهمُ ،
التي تواجه تعليم ذوي اإلعاقة.
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 -نيبال:

برز منذ التسعينيات من القرن العشرين االهتمام احلكومي في نيبال بتعليم
األطفال ذوي اإلعاقة  ،إذ ُأسس مجلس للتربية اخلاصة ُيعنى بسياسة البرامج

التعليمة لهذه الفئة ومتويلها  ،وفي عام ُ 1982وضع قانون لتنمية األشخاص
ذوي اإلعاقة وحمايتهم ،وكان لهذه التشريعات أثرها في نشر التعليم والبرامج
التربوية بني ذوي اإلعاقة في نيبال ،لكنها بقيت عاجزة عن منح األطفال ذوي
اإلعاقة احلق في احلصول على التعليم جن ًبا إلى جنب مع األطفال غير ذوي

اإلعاقة .

في عام  ،1992أقر قانون الطفل في نيبال حقَّ كل طفل في التعليم واحلماية

والتنمية والتطور ،وترتب على ذلك وضع خطة للتعليم امتدت في الفترة - 1992
 ،2001ومبوجبها ُدمج األطفال ذوو اإلعاقة في رياض األطفال النظامية ُ ،
وأدخلت
ألول مرة غرف املصادر ،ووضع برنامج للتعليم األساسي ملدة خمس سنوات

( )1997 – 1992بتمويل من مصادر متعددة مثل حكومة نيبال  ،وهيئة التمويل

اليابانية «اجلايكا» ،واليونيسيف وقد ركز البرنامج على تعزيز التسهيالت
لرياض األطفال واملدارس االبتدائية من أجل دمج األطفال ذوي اإلعاقة فيها.

ً
اتفاقا مع حكومة الدامنارك لتطبيق البرنامج القومي للتربية
عقدت نيبال

اخلاصة عام  1993في  23منطقة تعليمية من إجمالي  40منطقة ،وشمل اإلعاقات

السمعية والبصرية واضطرابات النطق واإلعاقة العقلية واإلعاقة احلركية ،وفي
إطار تنفيذ هذا البرنامج ُأسست وحدة التربية اخلاصة وهي مسئولة عن ختطيط
البرنامج وتنفيذه ،وتعمل وفق استراتيـﭼية من بني ُمك ِّونتها تدريب املعلمني
على قضايا اإلعاقة والدمج ،وتطوير املصادر البشرية على املستوى احمللي

والقومي ،ومشاركة املجتمع احمللي من خالل البرامج التوجيهية.

التعليمي في نيبال العناية بآليات ضمان جناح
من املالحظ في منوذج الدمج
ّ

هذا النموذج؛ ومن أهم هذه اآلليات:

•وفرت احلكومة 180غرفة مصادر داخل رياض األطفال ،إلى جانب توفير
معلمي املصادر.
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• في عام  ،1997وضعت خطة خمسية متضمنة قضايا متعددة خاصة

باألشخاص ذوي اإلعاقة  ،مثل إعادة التأهيل املجتمعي على مستوى عدة
وزارات.

•في عام  ،1999وضع قانون احلكومة احمللية الذي أكد حق األشخاص ذوي
اإلعاقة بالتعليم واحلياة والتعلم في السياسة القوميةُ ،
وأعد برنامج التعليم
األساسي املمتد  ،2004 - 1999الذي تضمن حتديد األطفال ذوي اإلعاقة
وتقييمهم ،وتدريب املعلمني املتخصصني ،وتوفير مواد التعليم والتع ُّلم
وغرف املصادر الالزمة.

•صدور قانون التوجيه الذاتي احمللي ،وكان لهذا القانون دوره اإليجابي في
الدمج على اعتبار أن الالمركزية من متطلبات جناح الدمج.
تأمل
في ظل الظروف االجتماعية واالقتصادية في نيبال ،لعبت العوامل
دورا بارزً ا في نجاح الدمج من خالل العالقات السياسية
السياسية
ً
الدولية الجيدة ،أو من خالل التشريعات التي أصدرتها الحكومة.
 -بنجالديش:

مع بداية التسعينيات من القرن العشرين ،اختذت بنجالديش مجموعة من

اخلطوات اإلجرائية حنو حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية واالجتماعية وتوفير

املساواة بني جميع أفراد املجتمع ،فصدر قانون التعليم اإللزامي عام 1992بعد

االلتزام الذي أبدته حكومة بنجالديش بالبيان العاملي للتعليم للجميع عام ،1990

كما طرحت السياسة القومية في بنجالديش خيارات واسعة لتعليم األطفال ذوي

اإلعاقة  ،وأكدت حق الطفل ذي اإلعاقة في املساواة مع أقرانه غير ذوي اإلعاقة
في التعليم ،وفي احلصول على فرص التدريب وإعادة التأهيل ،وتط َّلب هذا التوجه

جه ًدا كبي ًرا وإعدادا جي ًدا خاصة وأن إعداد األطفال ذوي اإلعاقة في بنجالديش
كبير نسب ًّيا.
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في عام  ،1997اقترحت احلكومة في بنجالديش رؤية لدمج األطفال ذوي

اإلعاقة مع أقرانهم غير ذوي اإلعاقة في الروضة وفي املدارس النظامية  ،ورأت

أن عملية الدمج تتوقف على درجة اإلعاقة عند األطفال ،وكذلك أكدت ضرورة

ِ
موضوعات وقضايا اإلعاقة ودمج
تضمني برامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة
ذوي اإلعاقة ،وتكاملت هذه اجلهود مع جهود محو األمية .

ُخصص جزء من امليزانية املقررة لعام  2002 2001-لتعليم األطفال ذوي

اإلعاقة وشاركت في ذلك مراكز إعادة التأهيل املجتمعية؛ مثل املركز القومي

للتربية اخلاصة ومركز تدريب األطفال ذوي اإلعاقة ،وفي إطار تطبيق سياسة

دمج األطفال ذوي اإلعاقة مع غير ذوي اإلعاقة ُّاتذت مجموعة من اإلجراءات؛

مثل:

•حتديد دقيق لألطفال ذوي اإلعاقة ونوع اإلعاقة عند كل منهم .

•اختيار ع ِّينة من رياض األطفال واملدارس النظامية لدمج األطفال ذوي
اإلعاقة شملت  64روضة تابعة ملديرية تنمية املجتمعُ ،
وقدم برنامج الدمج
للتالميذ ذوي اإلعاقة البصرية .

•تطوير رياض األطفال من أجل برنامج الدمج سواء أكانت حكومية أم خاصة.
• تضمني املناهج في رياض األطفال مفاهيم اإلعاقة وموضوعاتها من أجل
إعداد األطفال للدمج .

تيسر استخدام جميع األطفال الوسائل
• تقدمي تسهيالت في رياض األطفال ِّ
التعليمية .

•تعيني معلم متخصص واحد على األقل في رياض األطفال التي طبقت برنامج
الدمج .

واستمرارا لدعم سياسة الدمج صدر تشريع آخر عام ُ 2001سي بقانون
ً
التنمية اخلاص باألطفال ذوي اإلعاقة؛ وترتب عليه قيام حكومة بنجالديش

بتضمني قضية األطفال ذوي اإلعاقة في السياسة الصحية والقومية باخلطة

اخلمسية اخلامسة ،وشكلت جلنة ملدارس الدمج في وزارة التربية مع ممثلني من

اليونسكو لتعزيز تعليم األطفال ذوي اإلعاقة في رياض األطفال النظامية.
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في ضوء ما سبق يتضح أن البداية الفعلية لدمج األطفال ذوي اإلعاقة مع

أقرانهم غير ذوي اإلعاقة في بنجالديش كانت في نهاية التسعينيات من القرن

املاضي ،وأنه تطلب تهيئة رياض األطفال واملعلمني واألطفال أنفسهم  ،وكذلك

التعاون مع املنظمات الداعمة داخل بنجالديش وخارجها.
تأمل

ما وجه التباين بين تجربة التعليم الدمجي في كل من نيبال وبنجالديش
وتجارب الدمج المشار إليها في الدول األجنبية األخرى؟
 - 2دراسات وتقارير أجنبية في دمج ذوي اإلعاقة:
 -دراسة (2011

: )Mazurek & Winzer

سلطت الدراسة الضوء على قضية مهمة تتعلق بفتح حوار مجتمعي حول

ثالثة موضوعات رئيسة تسهم في تطبيق الدمج التعليمي الشامل؛ وهي آليات
التنفيذ والتمويل ،وآليات الدعم ،وآليات التطوير املهني ،وأشارت الدراسة إلى

تغير في مواقف املعلمني التي عكست في بداية تطبيق الدمج التعليمي قلقهم
من التحول إلى فكرة املمارسة الشاملة للدمج التعليمي ،وتزامن ذلك مع كون

روابط املعلمني الكندية حذرة وغير مقتنعة بشكل عام بآليات الدمج التعليمي

الشامل ،إذ كانت تلك الروابط ترى أن منهجية الدمج التعليمي تعتمد على الكثير
من الوصفات التجريبية ،وتزخر باالفتراضات التجريبية ،وكان ذلك األمر ميثل
ً
عامل ُمقل ًقا للغاية لهذه الروابط مت التجاوب معه وفق الدراسة بإجراء الكثير من
ً
وصول لبناء القناعات بأهمية
البحوث ،وفحص احلاالت امليدانية وجمع البيانات
وجدوى الدمج التعليمي.

وجهت الدراسة النقد إلى احلكومة لعدم تقدمي الدعم للمدارس الرمسية،

خاصة املدارس التي حتاول تنفيذ سياسات الدمج التعليمي الشامل ،وانتقدت

عمليات تطبيق الدمج دون تعديل تنظيم املدارس ،وعدم النظر باالعتبار الواجب

للخبرات التعليمية للمعلمني ،أو السعي لتوفير ضمانات تقدمي املوارد الستمرار
65

هذه املدارس في تقدمي خدمات الدمج التعليمي الشامل كحق أصيل في التعليم
جلميع التالميذ.

 -تقرير ( : (Abgenyega & Supple 2011

تناول التقرير وجهات نظر الطالب ذوي اإلعاقة الوافدين من دول مختلفة

واحتياجاتهم اخلاصة ،وشملت عينة الدراسة الطالب غير الناطقني باإلجنليزية

ومختلفي اخللفيات الثقافية واالجتماعية ،ويدرسون في نفس اجلامعة في

«ملبورن»  -أستراليا.

ُعني التقرير بتحليل جتارب هؤالء الطالب في ممارسات الدمج التعليمي

الشامل ،حيث تعرضت هذه التجارب إلى عوامل متعددة ومتنوعة خالل تطبيق
ممارسات الدمج ،مثل اختالف الثقافات ،واللغة ،ونُ ظم الدعم واخلبرات اخلاصة

مبقدمي اخلدمات التعليمية ،وقدرتهم على التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة،
ً
فضل عن طبيعة اإلعاقة وشدتها ،كما ناقش التقرير اآلثار املترتبة على

نتائج تطبيق الدمج التعليمي الشامل للطالب الدوليني في التعليم اجلامعى على
احملاضرين واملعلمني وموظفي الدعم وواضعي السياسات.

وأشار التقرير إلى أنه في كثير من األحيان ال ُيسمع صوت الطالب ،فيما
يتعلق بطبيعة اخلدمات التعليمية وجودتها ،ومالءمة تقدميها ،خاصة إن كانوا
من ذوي اإلعاقة ،لذا هدف التقرير إلى أن تكون أصوات الطالب الدوليني من ذوي
اإلعاقة مسموعة من ِقبل صانعي القرار.

أكد التقرير جناح الدمج التعليمي من واقع البحث في جتربة الطالب الدوليني

ذوي اإلعاقة عند ثبوت فاعلية السياسات التعليمية املرتبطة بالدمج التعليمي،

ووجود آلية لتوزيع املوارد على املؤسسات التي تطبقه ،ونظم الدعم الفني،
وبناء القدرات واملهارات للمعلمني واملوظفني القائمني على توفير خدمات الدمج

التعليمي.

قدم التقرير رؤية جديدة للسياسة واملواقف واملمارسات اجليدة في الدمج

التعليمي الشامل تتمثل في:
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•إدراج الدمج التعليمي كنهج واضح ومع َلن في األنظمة التعليمية التي تدعم
ض النظر عن كونهم من
املشاركة الكاملة جلميع الطالب في التعليم ،بغَ ِّ
األشخاص ذوي اإلعاقة أو غير ذلك.

•بناء القناعات حول احلق في التعليم اجليد للجميع ،وأنه يتحقق عندما تعكس
السياسات التنظيمية والتعليمية القوة الفردية للمتعلم وتلبية احتياجات
التعلم ،وهذا ما ميكن حتقيقه في الدمج التعليمي.
 -دراسة (: )Mole 2012

حاولت الدراسة استكشاف الدوافع واالجتاهات في خمس جامعات في

الواليات املتحدة األمريكية استخدمت الدمج التعليمي واالجتماعي كنظام حاكم

في برامجها ،كما فحصت الدراسة مفهوم الدمج الشامل ،وعالقته بنموذج الدمج

ووزِّ ع استبيان على اجلامعات اخلمس لتع ُّرف األسس الفلسفية
االجتماعيُ ،
للخدمات التعليمية املقدمة لذوي اإلعاقة ،والتحقق من اآلثار العملية املترتبة

على تلك اخلدمات ،كما ركزت الدراسة على التغييرات التي أدخلتها هذه اجلامعات

على خدماتها لتوفير بيئة مالئمة للدمج التعليمي.

أشارت نتائج الدراسة إلى أن واح ًدا من عوامل جناح الدمج التعليمي في
موجها فقط
هذه اجلامعات هو وجود ما ُيسمى «مراكز موارد» الطالب ،وهو ليس
ً
أيضا خلدمة أعضاء هيئة التدريس ،وأوضحت الدراسة دور
خلدمة الطالب ولكن ُ
مراكز املصادر في توفير املشورة والتعاون في أساليب التدريس التي تُ صمم

خصيصا لتلبية احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة في الفصول الدراسية  ،وأكدت
ً

النتائج أن الدمج التعليمي الشامل يتحقق من خالل توفير بيئة تعليمية مالئمة،

ويحقق الفائدة جلميع الطالب من ذوي اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة ،وهو ما ميكن

استخدامه في اجلامعات لتسويق برامجها بشكل تنافسي.

 -دراسة

()Tak Hue 2012

هدفت الدراسة إلى حتليل أسباب ازدياد القلق في املدارس الرمسية في
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«هوجن كوجن» جتاه ارتفاع عدد املسجلني من التالميذ ذوي االحتياجات التعليمية
اخلاصة ،وكيف ميكن دمجهم في املدارس الرمسية العادية.
ُطبقت الدراسة على عينة من املعلمني في املدارس التي تطبق الدمج التعليمي

الشامل؛ وكذلك على عينة من القائمني على اإلشراف التربوي داخل هذه
ً
حتليل للنصوص واملقابالت شبه املنظمة مع املعلمني
املدارس ،وأجرى الباحث
القائمني بعمليات اإلشراف التربوي ،وممن يعملون معهم من املعلمني اآلخرين.
حددت الدراسة أربعة أبعاد لتطبيق الدمج التعليمي الشامل من وجهة نظر

املعنيني بذلك؛ هى:

•تطوير دليل إرشادي للممارسات التربوية كافة التي تساعد على تطبيق
الدمج التعليمي الشامل في املدارس الرمسية ،يسهل استخدامه من ِقبل كل
من املعلمني والتوجيه املدرسي.

•اعتماد نهج استباقي يعتمد على آليات للكشف املبكر ،وتقدمي الدعم الالزم،
كذلك تهيئة مقدمي اخلدمات اخلاصة بالدمج التعليمي قبل إدماجهم في
املدارس التي تقدم هذه اخلدمات ،وتهيئة الطالب غير ذوي اإلعاقة لعملية

الدمج.

•تعزيز االنضباط داخل املؤسسات التي تقوم بتطبيق الدمج التعليمي الشامل،
مبا يسمح بتقدمي خدمات تعليمية وفرص متكافئة جلميع التالميذ.

•تعريف واضح للشراكة بني التوجيه املدرسي واملؤسسات املتخصصة التي
تقدم خدمات متخصصة للتالميذ ذوي اإلعاقة.

 -دراسة )(Kuyini & David 2012

تناولت الدراسة تأثير مواقف املعلمني جتاه املمارسات اخلاصة بتطبيق

وكفاءتهم الذاتية على الوضع االجتماعي للتالميذ ذوي
الدمج التعليمي الشامل،
َ

اإلعاقة في الفصول الدراسية التي تطبق الدمج التعليمي الشامل في والية «تاميل
نادو»  -الهند.

استخدمت الدراسة االستبانات ،واملقابالت واملالحظات الصفية جلمع
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البيانات ،وأظهرت النتائج أن املمارسات الصفية في الفصول التي تطبق الدمج

التعليمي الشامل للتالميذ ذوي اإلعاقة أثرت على الوضع االجتماعي لهم في
ً
مماثل لنظيره لدى أقرانهم غير ذوي
الفصول الدراسية العادية ،حيث كان
اإلعاقة.

وأكدت الدراسة أنه من اآلثار املترتبة على هذه النتائج أن املعلمني ميكن

التعليمي الشامل للتالميذ ذوي
أن ُيحدثوا الفارق األكبر في جناح جتارب الدمج
ّ

اإلعاقة مما يقود إلى جناح الدمج االجتماعي ،كما أن هذا الدمج يؤدي ً
أيضا إلى

نتائج مدرسية أفضل مصحوبة بزيادة التفاعل بني األقران من التالميذ ذوي

اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة.

التعليمي
كما أشارت الدراسة إلى أن أحد أهم عوامل جناح منوذج الدمج
ّ
الشامل هو التركيز في الهند على فكرة تكافؤ الفرص وحقوق األشخاص ذوي

اإلعاقة في التعليم في املدارس العادية ،يساند ذلك إصدار التشريعات التي

تدعم عملية دمج األطفال ذوي اإلعاقة حتى سن  18سنة في الفصول الدراسية.
 -دراسة ):(Khudorenko 2013

استقصت الدراسة دور النظام القضائي في حتديد الفرص التعليمية للطالب
ذوي اإلعاقة اجلسدية ،وعاجلت تاريخ تعليم املواطنني ذوي اإلعاقة في االحتاد

السوفيتي ،عبر مسح عشرين من القضايا في مناطق مختلفة ،فصل فيها بني
عام ْي  2010و  2013من أجل حتديد ما إذا كان القضاء الروسي قد ألزم املدارس
َ

والسلطات البلدية لتثبيت ساللم للمواطنني من ذوي اإلعاقة احلركية على أساس
القانون االحتادي  1995في احلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وأشارت

الدراسة إلى استنتاج مفاده أن قضاة روسيا يتمسكون باستمرار باحلكم لصاحل

ذوي اإلعاقة من أجل تسهيل الوصول واحلركة في املباني املدرسية.

أكدت الدراسة أن هناك عدي ًدا من احلواجز في التعليم الدامج وأن تركيب
ساللم ال ميكن أن َّ
حتل مشكالته بل توجد حواجز كثيرة تواجه األطفال ذوي

اإلعاقة ،خاصة عند تنوع أشكال اإلعاقة ،وعرضت الدراسة دراسات حالة
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ألمهات أطفال يعانون الشلل الدماغي ،وكيف أنهن ال يستطعن تل ِّقي خدمات

تعليمية ألطفالهن ،وأشارت الدراسة أن أصعب احلواجز هو استمرار االعتقاد في
أن الفصل الدراسي هو أداة تعليمية وحيدة ،تستوجب االعتراف بها .
قدمت الدراسة رؤى أفراد املجتمع وا ِ
ملهن ِّيني والتي أشاروا فيها أن نظام

املدارس الداخلية هو نظام جيد من حيث التكلفة ،وهو أكثر فاعلية أو على األقل
متاما كبديل جيد ،وأكدت أن اإلنفاق أو االستثمار في تعليم
ال ينبغي التخ ِّلي عنه ً

األطفال ذوي اإلعاقة من السياسات ذات األولوية والتي يجب ُ
ضي ُق ُد ًما في
امل ّ
دعمها.
 -تقرير (:(DeLuca 2013

إطارا ميكن من خالله العمل على جناح جتارب الدمج التعليمي
قدم التقرير
ً
اعتمادا على تطبيق عدد من املفاهيم مثل
الشامل في املدارس الرمسية في كندا،
ً
«الدمج الشامل» ،واملعيارية ،والتكاملية ،واحلوار املجتمعي ،ومحاولة استخدام
كل مفهوم من هذه املفاهيم كقوة دافعة ومحركة لنجاح عملية الدمج التعليمي
الشامل ،وأشار التقرير إلى أنه  -على عكس النماذج السابقة  -ال يرتكز هذا
اإلطار في إعداده إلى محاولة توفير الفرص التعليمية لفئة مهمشة بعينها؛ ولكنه

يهدف إلى متثيل كافة األشكال املتعددة والتي ميكن وصفها بالدمج التعليمي

الشامل اجلامع لكافة أشكال االختالف التي ميكن أن تتواجد داخل املؤسسة
التعليمية الواحدة.

عددا من وجهات النظر املؤيدة إلطار الدمج التعليمي الشامل،
طرح التقرير ً

وأكد أن وجهات النظر هذه ال تقتصر فقط على سياق املدارس التعليمية والقائمني
ً
وصول إلى وجهات مؤيدة من املجتمع احمللي احمليط
عليها؛ بل تتعدى ذلك

التعليمي تتمثل
باملؤسسات التعليمية ،كما أكد أن فائدة وضع هذا اإلطار للدمج
ّ

في أمرين؛ هما:

واقعا.
•دعم فكرة الدمج التعليمي الشامل بحيث يكون احلق في التعليم للجميع
ً

•العمل على إثارة تعدد االستجابات النظرية والعملية في تطبيق الدمج
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التعليمي الشامل ،مبا يؤدي إلى سياسات وممارسات ومناهج وطرق تدريس
دعما لتطبيقه.
أكثر
ً

 تقرير (:)Nagano & Weinberg 2014ً
قارنً ا ملدى تدعيم تشريعات الدمج التعليمي الشامل
قدم التقرير
حتليل ُم َ

لألطفال ذوي اإلعاقة في املدارس العامة العادية ،واختاذ الواليات املتحدة

األمريكية كإطار َم ّ
حك ملقارنة اليابان به في هذ الصدد.
أشار التقرير أن التعليم في اليابان تأخر عن الواليات املتحدة مدة ثالثني

عاما في بدء برنامجها لألطفال ذوي اإلعاقة ،وأن القانون في الواليات املتحدة
ً
ينص على تفضيل دمج األطفال ذوي اإلعاقة في بيئة أقل تقيي ًدا حلرية وسهولة
حتركات األشخاص ذوي اإلعاقة ،وأن الطالب ذوي اإلعاقة يجب أن يحصلوا

على خدمات ذات صلة بالبرامج التعليمية التي ينتسبون إليها مثل ،الدعم
النفسي والكالم واللغة ،والتوجه والتن ُّقل ،أما في اليابان فال يزال بعض أولياء
األمور والطالب ذوي اإلعاقة في صراع مع القضايا املعروضة على احملاكم من

أجل احلصول على موضع في مدارس احلي العادية لألطفال الذين يستخدمون
الكراسي املتحركة أو لديهم إعاقات أخرى.

وضح التقرير أن ظهور اإلطار القانوني للتربية اخلاصة في اليابان جاء

بصدور قانون التعليم املدرسي عام  ،1947وفي ُ 1971عدل قانون وزارة التربية
والتعليم املرتبط بالتعليم الدامج املقدم ،أما في عام  1979فصدر القرار ببدء

تشغيل النظام اإللزامي في التربية اخلاصة حيث كان عديد من الطالب ذوي
اإلعاقة قبل تنفيذ هذا النظام في املنزل دون أي تعليم.
خ ُلص التقرير إلى أن النظام اإللزامي في التربية اخلاصة ليس ضمانة حقيقية

للتعليم العام بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة ،وأن هناك حاج ًة في اليابان للتركيز
على تعزيز حقوق هؤالء األطفال وأولياء أمورهم ،وتوفير التعليم واخلدمات
املناسبة لهم في فصول املدارس الرمسية العادية.
71

 -دراسة ( :)Woods& Sakiz 2014

ُعنيت الدراسة بتع ُّرف وجهات نظر العاملني في املدرسة في تطبيق الدمج

وجمعت البيانات من
التعليمي الشامل للتالميذ ذوي اإلعاقة في مدارسهمُ ،
تربويني
خالل املقابالت الكيفية مع أربعة من معلمي الصف وأربعة موجهني
ِّ
من املدرسة ،وذلك في أربع مدارس من املدارس االبتدائية في تركيا ،ومن بني
النتائج التي أظهرتها الدراسة ما يلي:

• توافر اعتقادات إيجابية لدى املعلمني باملدارس حنو تعليم التالميذ ذوي
اإلعاقة في املدارس العادية.

•ظهور مناذج تعليمية في هذه املدارس تقدم ممارسات تعليمية مهنية عالية
اجلودة للطالب املشاركني في الدمج التعليمي.

•وجود نقص في املعرفة النظرية واملنهجية لتطبيق الدمج التعليمي الشامل
بني املعن ِّيني وصانعي القرار ،مما يشير إلى احلاجة لزيادة الوعي والتنمية
املهنية حول هذه القضية.

•ابتعاد التالميذ ذوي اإلعاقة عن املشاركة بشكل كامل في املمارسات الصفية.

•هناك نقص في التعاون بني العاملني في املدرسة ،وعدم كفاية في إشراك
األسرة ،وحاجة قوية للقيادة املدرسية الفعالة في تفعيل الدمج التعليمي

الشامل.

تأمل
ما أهم االستنتاجات التي يمكن التوصل إليها عبر التحليل اإلجمالي
للعينة السابقة من الدراسات والتقارير في مجال دمج ذوي اإلعاقة.

أ
ف
العاقة:
 -ملخص الدراسات والتقارير الجنبية ي� دمج ذوي إ

ملخصا للدراسات والتقارير األجنبية السابق تناولها في مجال
يعرض جدول ()1
ً

دمج ذوي اإلعاقة ،حيث ُيبرز نقاط القوة والضعف ،ونوع اإلعاقة ،ومنط الدمج
في ُك ٍّل منها.
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ﺍاﻟﺑﺎﺣﺙث  ﻭوﺍاﻟﺩدﻭوﻟﺔ   

ﻣﺣﺗﻭوﻯى  ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

Margret Winzer & Kas
Mazurek
Canada

& Briony Supple
Joseph Abgenyega
Australia

Heather Mole
USA

Ming-tak Hue
Hong Kong

& Ruffina David
Ahmed Bawa Kuyini
India

E.A. Khudorenko
Russia

ﻧﻘﺎﻁط  ﺍاﻟﻘﻭوﺓة

ﺍاﺳﺗﻌﺭرﺍاﺽض  ﺧﻣﺳﺔ  ﻧﻣﺎﺫذﺝج  ﻧﺎﺟﺣﺔ  ﻟﺗﻁطﺑﻳﯾﻕق  
ﺍاﻟﺩدﻣﺞ

ﺫذﻫﮬﮪھﻧﻳﯾﺔ

ﺗﻭوﺣﺩد

ﺳﻣﻌﻳﯾﺔ

ﺑﺻﺭرﻳﯾﺔ

ﻧﻭوﻉع  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ

ﺟﺩدﻭوﻝل:  (1)  ﻣﻠﺧﺹص  ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺎﺕت  ﻭوﺍاﻟﺗﻘﺎﺭرﻳﯾﺭر  ﺍاﻷﺟﻧﺑﻳﯾﺔ  
ﻓﻲ  ﺩدﻣﺞ  ﺫذﻭوﻯى  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻧﻘﺎﻁط  ﺍاﻟﺿﻌﻑف  
ﻧﻘﺎﺑﺎﺕت   ﺍاﻟﻣﻌﻠﻣﻳﯾﻥن   ﻭو   ﺃأﺻﻭوﺍاﺗﻬﮭﻡم   ﻏﺎﻟﺑﺎ   ﻣﺎ  
ﺗﻛﻭوﻥن  ﻏﺎﺋﺑﺔ  ﻓﻰ   ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺎﺕت   ﺍاﻟﻌﻠﻣﻳﯾﺔ   ﻭوﻓﻰ  
ﻭوﺿﻊ  ﺳﻳﯾﺎﺳﺎﺕت  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  ﺍاﻟﺩدﻣﺟﻰ   .

ﺍاﻟﺣﺎﺟﺔ  ﺇإﻟﻰ  ﺍاﻻﻋﺩدﺍاﺩد  ﺍاﻟﺟﻳﯾﺩد  ﻟﻛﺎﻓﺔ  
ﺍاﻟﻌﻧﺎﺻﺭر  ﺍاﻟﻔﺎﻋﻠﺔ  ﻓﻲ  ﻋﻣﻠﻳﯾﺔ  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ

 ﺿﻌﻑف  ﻓﺭرﺹص   ﺍاﻟﺣﺻﻭوﻝل  ﻋﻠﻰ   ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  ﺍاﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  ﻟﻠﻁطﻼﺏب  ﺍاﻟﻣﺣﻠﻳﯾﻳﯾﻥن  ﻭوﺍاﻟﺩدﻭوﻟﻳﯾﻳﯾﻥن  
ﺗﻘﺩدﻳﯾﻡم  ﺍاﻟﺩدﻋﻡم  ﺍاﻟﻔﻧﻲ  ﻟﻠﻛﻭوﺍاﺩدﺭر  ﺍاﻻﺩدﺍاﺭرﻳﯾﺔ  
ﺫذﻭوﻱي  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻓﻲ  ﺃأﺳﺗﺭرﺍاﻟﻳﯾﺎ.
ﺍاﻟﻣﻌﻧﻳﯾﺔ  ﺑﻌﻣﻠﻳﯾﺔ  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ
 ﻋﺩدﻡم   ﺳﻣﺎﻉع   ﺻﻭوﺕت   ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺏب   ﺫذﻯى  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ    ﻓﻲ  ﻛﺛﻳﯾﺭر  ﻣﻥن  ﺍاﻷﺣﻳﯾﺎﻥن   .  
  -ﺩدﻋﻡم  ﻓﺭرﺹص  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  ﺍاﻟﺩدﻣﺟﻲ  ﻓﻲ  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  
ﻅظﻬﮭﻭوﺭر   ﻧﻣﻁط   ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺏب   ﺍاﻟﻣﺳﺗﻬﮭﻠﻙك   ﺍاﻟﺫذﻱي  
ﺍاﻟﺟﺎﻣﻌﻲ  
ﻳﯾﺷﻳﯾﺭر   ﺇإﻟﻲ   ﺍاﺧﺗﻳﯾﺎﺭر   ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم   ﻋﻠﻰ   ﺃأﺳﺎﺱس  
  -  ﺗﻘﺩدﻳﯾﻡم  ﺃأﺷﻛﺎﻝل  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ  ﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ  ﺍاﻟﺩدﺍاﻋﻣﺔ  
ﺍاﻟﻘﻳﯾﻣﺔ   ﻣﻘﺎﺑﻝل   ﺍاﻟﻣﺎﻝل   ﺃأﻱي   ﺭرﺑﻁط   ﺟﻭوﺩدﺓة  
ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  ﺍاﻟﺩدﻣﺟﻲ  ﻓﻰ  ﻣﺭرﺣﻠﺔ  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  
ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  ﺑﺎﻟﻘﻳﯾﻣﺔ  ﺍاﻟﻣﺎﻟﻳﯾﺔ   .
ﺍاﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

ﺇإﺑﺭرﺍاﺯز  ﺩدﻭوﺭر  ﺍاﻟﻣﻌﻠﻡم  ﻓﻲ  ﻧﺟﺎﺡح  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ

-

-

ﺇإﺑﺭرﺍاﺯز   ﺩدﻭوﺭر   ﺍاﻟﻣﻌﻠﻡم   ﻓﻲ   ﺩدﻋﻡم  
ﺍاﻟﺩدﻣﺞ  ﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ   .
ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل   ﺩدﻭوﺭر   ﺍاﻷﻗﺭرﺍاﻥن   ﻓﻲ   ﺩدﻋﻡم  
ﺍاﻟﺩدﻣﺞ  ﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ   

ﺍاﻛﺗﺷﺎﻑف  ﺃأﺑﺭرﺯز  ﻋﻭوﺍاﻣﻝل  ﻋﺭرﻗﻠﺔ  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ   

ﺍاﻟﺗﺣﺩدﻳﯾﺎﺕت  ﺍاﻟﺗﻲ  ﺗﻭوﺍاﺟﻪﮫ  ﺗﻛﺎﻓﺅؤ  ﺍاﻟﻔﺭرﺹص  
ﻭوﺣﻘﻭوﻕق  ﺍاﻷﺷﺧﺎﺹص  ﺫذﻭوﻱي  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ،٬
ﻭوﺍاﻟﺣﺎﺟﺔ  ﺇإﻟﻲ  ﺍاﻟﺗﺷﺭرﻳﯾﻌﺎﺕت  ﺍاﻟﺗﻲ  ﺗﺩدﻋﻡم  
ﻓﻛﺭرﺓة  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻡم  ﻟﻠﺟﻣﻳﯾﻊ.
  -ﺍاﻟﺣﺎﺟﺔ  ﺍاﻟﻰ  ﺭرﻓﻊ  ﺍاﻟﻭوﻋﻲ  ﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ  
ﺑﺎﻟﺩدﻣﺞ.
  -  ﺍاﻟﺣﺎﺟﺔ  ﺍاﻟﻰ  ﺭرﻓﻊ  ﻛﻔﺎءﺓة  ﺍاﻟﻣﻧﻅظﻭوﻣﺔ  
ﺍاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺗﺣﻘﻳﯾﻕق  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ.

ﺣﺭرﻛﻳﯾﺔ

ﺍاﻟﺩدﻟﻳﯾﻝل  ﺍاﻻﺳﺗﺭرﺷﺎﺩدﻯى  ﻟﺩدﻣﺞ  ﺍاﻟﻁطﻔﻝل  ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻰ  ﺫذﻯى  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻓﻰ  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  ﻭوﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  -ﺍاﻟﻣﻛﻭوﻥن  ﺍاﻷﻭوﻝل

ﻋﺎﻡم

ﻧﻣﻁط  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ

ﺍاﻟﻣﺻﺩدﺭر

√

ﺟﺯزﺋﻲ

√

ﻛﻠﻲ

ﻧﻭوﻉع  
ﺍاﻟﻭوﺛﻳﯾﻘﺔ

ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

ﻣﻛﺎﻧﻲ

ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ

2011

√

ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

2013

2012

2012

2012

√

√

√
√

√

√

√

ﺗﻘﺭرﻳﯾﺭر

√

√

√

√

√

2011
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        ﻣﺣﺗﻭوﻯى  ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

ﺍاﻟﺑﺎﺣﺙث  ﻭوﺍاﻟﺩدﻭوﻟﺔ   

– Christopher DeLuca
Canada

& Mayumi Nagano
Lois A. Weinberg
Japan

Halis Sakiz & Charlotte
Woods
Turkey

ﻧﻘﺎﻁط  ﺍاﻟﻘﻭوﺓة

ﻭوﺿﻊ  ﺍاﻻﻁطﺎﺭر  ﺍاﻟﻌﺎﻡم  ﻟﺗﻔﻌﻳﯾﻝل  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ  
ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻣﻲ  ﻭوﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ

ﺍاﻟﻌﺭرﺽض  ﺍاﻟﺗﺣﻠﻳﯾﻠﻲ  ﺍاﻟﻣﻘﺎﺭرﻥن  ﻟﻧﻅظﺎﻣﻲ  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ  
ﻓﻲ  ﺍاﻟﻳﯾﺎﺑﺎﻥن  ﻭو  ﺃأﻣﺭرﻳﯾﻛﺎ

ﺫذﻫﮬﮪھﻧﻳﯾﺔ

ﺗﻭوﺣﺩد

ﺳﻣﻌﻳﯾﺔ

ﺑﺻﺭرﻳﯾﺔ

ﻧﻭوﻉع  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ

ﺗﺎﺑﻊ  ﺟﺩدﻭوﻝل:  (1)  ﻣﻠﺧﺹص  ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺎﺕت  ﻭوﺍاﻟﺗﻘﺎﺭرﻳﯾﺭر  ﺍاﻷﺟﻧﺑﻳﯾﺔ     
ﻓﻲ  ﺩدﻣﺞ  ﺫذﻭوﻯى  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ
ﻧﻘﺎﻁط  ﺍاﻟﺿﻌﻑف  
ﺻﻌﻭوﺑﺔ  ﺗﻣﺛﻳﯾﻝل  ﺍاﻷﺷﻛﺎﻝل  ﺍاﻟﻣﺗﻌﺩدﺩدﺓة  ﻣﻥن  
ﺍاﻹﻋﺎﻗﺎﺕت  ﻓﻲ  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻣﻲ  ﺍاﻟﺷﺎﻣﻝل  ،٬
ﻭوﺗﻭوﻓﻳﯾﺭر  ﺍاﻟﻣﻣﺎﺭرﺳﺎﺕت  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻣﻳﯾﺔ  ﺍاﻟﻣﺛﺎﻟﻳﯾﺔ  
ﻭوﺍاﻟﻬﮭﻳﯾﺎﻛﻝل  ﺍاﻟﻭوﻅظﻳﯾﻔﻳﯾﺔ  ﻟﺗﻘﺩدﻳﯾﻡم  ﺍاﻟﺧﺩدﻣﺎﺕت  
ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻣﻳﯾﺔ  ﻟﺟﻣﻳﯾﻊ  ﺃأﺷﻛﺎﻝل  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻓﻲ  
ﺍاﻟﻣﺅؤﺳﺳﺎﺕت  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻣﻳﯾﺔ.

ﻋﺩدﻡم  ﺗﻭوﻓﺭر  ﺩدﺭرﺍاﺳﺎﺕت  ﻣﻳﯾﺩدﺍاﻧﻳﯾﺔ  ﻛﺎﻓﻳﯾﺔ.

   -ﺇإﺗﺟﺎﻫﮬﮪھﺎﺕت   ﺇإﻳﯾﺟﺎﺑﻳﯾﻪﮫ   ﻟﺩدﻯى   ﺍاﻟﻣﻌﻠﻣﻳﯾﻥن   ﻧﺣﻭو  -   ﻧﻘﺹص  ﺍاﻟﻣﻌﺭرﻓﺔ  ﻭوﺍاﻟﻭوﻋﻲ  ﻭوﺍاﻟﺗﺩدﺭرﻳﯾﺏب  
ﻟﺩدﻯى  ﺍاﻟﻣﻌﻧﻳﯾﻳﯾﻥن  ﺑﺎﻟﺩدﻣﺞ   .
ﺍاﻟﺩدﻣﺞ   .
   -ﺗﻘﺩدﻳﯾﻡم   ﺧﺩدﻣﺎﺕت   ﺍاﻟﺗﺭرﺑﻳﯾﺔ   ﺍاﻟﺧﺎﺻﺔ  -   ﺿﻌﻑف  ﺍاﻹﻋﺩدﺍاﺩد  ﺍاﻟﻣﻘﺩدﻡم  ﻟﻠﻁطﻼﺏب  ﺫذﻭوﻱي  
ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻗﺑﻝل  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ   .
ﺑﺎﻟﻣﺩدﺍاﺭرﺱس  ﺍاﻟﻧﻅظﺎﻣﻳﯾﺔ  ﺩدﻋﻣﺎ  ﻟﻠﺩدﻣﺞ   .
   -ﺟﻬﮭﻭوﺩد   ﻓﺭرﺩدﻳﯾﺔ   ﻟﺑﻌﺽض   ﺍاﻟﻣﻌﻧﻳﯾﻳﯾﻥن      ﻟﺩدﻋﻡم  -   ﺿﻌﻑف  ﺍاﻟﺗﻌﺎﻭوﻥن  ﺑﻳﯾﻥن  ﺍاﻷﺳﺭرﺓة  
ﻭوﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺳﺔ   .  
ﺍاﻟﺩدﻣﺞ   .

ﺇإﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻋﺩدﺩد  ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺎﺕت  ﻭوﺍاﻟﺗﻘﺎﺭرﻳﯾﺭر9  

-

-

-

-

ﺣﺭرﻛﻳﯾﺔ

-

ﺍاﻟﺩدﻟﻳﯾﻝل  ﺍاﻻﺳﺗﺭرﺷﺎﺩدﻯى  ﻟﺩدﻣﺞ  ﺍاﻟﻁطﻔﻝل  ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻰ  ﺫذﻯى  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻓﻰ  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  ﻭوﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  -ﺍاﻟﻣﻛﻭوﻥن  ﺍاﻷﻭوﻝل

ﻋﺎﻡم

√

ﺟﺯزﺋﻲ

ﻧﻣﻁط  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ
ﻛﻠﻲ

ﻣﻛﺎﻧﻲ

ﺍاﻟﻣﺻﺩدﺭر
ﻧﻭوﻉع  
ﺍاﻟﻭوﺛﻳﯾﻘﺔ

ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ

√

√

√

√

ﺗﻘﺭرﻳﯾﺭر

ﺗﻘﺭرﻳﯾﺭر

√

2013

2014

ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

9

9

2014

ﻭوﺍاﺣﺩد

2
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 - 3تحليل التجارب والدراسات األجنبية في دمج ذوي اإلعاقة:

تناول العرض السابق بعض جتارب الدمج التعليمي واملجتمعي ودراساته في

عدد من الدول األجنبية املتقدمة والنامية ،حيث تصدرت جتارب الدول املتقدمة

بدءوا بتطبيق الدمج التعليمي واملجتمعي ،من خالل منظومة من القوانني
قوائم من ُ
ً
انطالقا من مبدأ املساواة بني املواطنني ذوي
واملمارسات املدعمة لتحقيق الدمج،
اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة ،وظهر ذلك جل ًّيا من جتارب دول مثل الواليات املتحدة
األمريكية ،اململكة املتحدة  ،أملانيا ،إسـبـانيا ،والسويد.

نحى آخر وهي إحدى الدول املتقدمة حال ًّيا ،إال أنها لم خت َت ْر أن
وتأخذ اليابان َم ً
تطبق الدمج بنفسها طواعية بل ُفرض عليها ،وبخاصة بعد ما خ َّلفته احلرب العاملية

الثانية من آثار ،ومنها األعداد الكبيرة من األشخاص ذوي اإلعاقة ،وما تزامن مع

ذلك من ضعف اقتصادي؛ حيث أدت هذه العوامل إلى فرض إطار يحتِّم تطبيق
الدمج لتقليل ُ
الكلفة االقتصادية على الدولة.
ويقف على الطرف اآلخر زمرة من الدول النامية والتي كانت مبثابة حقلٍ لتجارب

ويعنى
الهيئات املاحنة في تطبيق عدد من أنظمة الدمج يرتكز بعضها على املجتمعُ ،
البعض اآلخر بدمج فئات بعينها كالفتيات أو األيتام ،إلى أن تطورت هذه األنظمة

مناذج لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة ،ميكن االقتضاء بها كالتي ظهرت في
لتصبح
َ
دول نيبال ،وبنجالديش.

على الرغم من أن الدراسات أشارت إلى أن هناك عدي ًدا من الفوائد للدمج
التعليمي واملجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة  -وبخاصة في حتسني مستويات
التحصيل األكادميي لديهم ،ورفع مستويات التواصل مع اآلخرين ،وزيادة كفاءة

فإن هؤالء الطالب ال يزالون يواجهون كثي ًرا من التحديات،
املهارات االجتماعية َّ -
وال يزال أولياء أمورهم يجاهدون من أجل احلصول على حقوقهم ،وضمان الوصول

إلى أفضل مستويات دمجهم تعليم ًّيا ومجتمع ًّيا.

ولعل ما ُعرض من جتارب  ،ودراسات وتقارير حول دمج ذوي اإلعاقة يشير

إلى توافر البرامج الرائدة وذات اجلودة املرتفعة للدمج الشامل لألشخاص ذوي

اإلعاقة ،وهي تؤكد على مجموعة من الثوابت متثل أبرز مدعمات جناح التعليم
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الدمجي؛ مثل :التعديالت التي يتم تنفيذها في البيئة املدرسية واملناهج الدراسية،
واالستراتيـﭼيات التعليمية الفاعلة ،مما يستدعي ضرورة التأكيد على اإلعداد

اجليد للكوادر العاملة في مجال التعليم الدمجي مبستوياتها الفنية واإلدارية كافة،
وح ْسب ،بل املشاركني كافة في منظومة التعليم  ،إذ أوضحت
أي ليس فقط املعلم َ

ض ِّمن فيها متخذو القرارات ومن ِّفذوها من
الدراسات فاعلية جتارب الدمج التي ُ
مديري املدارس وغيرهم من الكوادر املدعمة للتعليم الدمجي ،وفي هذا الشأن
يجب أال ننسى ما لألسرة واألقران من خارج املدرسة من دور فاعل وناجز في

إجناح الدمج التعليمي واملجتمعي.

وبصورة أكثر حتدي ًدا تتمثل أبرز مالمح منوذج الدمج التعليمي في التجارب

والدراسات األجنبية السابقة فى:

 التشريع ،حيث ارتبطت غالبية مناذج الدمج في التجارب السابقة بإصدارختص ذوي االحتياجات اخلاصة لعدد من األغراض أولها ،اإلقرار
تشريعات
ُّ

بحق اجلميع في التعليم ،وتقنني إجراءات التدخل ودعم تعليم ذوي اإلعاقة.

 -الكشف والتشخيص املبكر لإلعاقة من حيث النوع والدرجة مبا يساعد في

تطبيق آليات للتدخل املبكر ،كما تعتمد مناذج الدمج على مرحلة ما قبل املدرسة
كأساس لنجاحها.

 التهيئة ،وتتضمن تعديل البيئة الفيزيقية للمنشآت التعليمية لتالئم طبيعة ذوياإلعاقة وقدرتهم على التحرك ،وتقدمي املناهج التعليمية املناسبة لهم لتسهيل
اكتسابهم املعرفة واملهارات.

 التمكني ،حيث أسست الدول التي قدمت مناذج متميزة في الدمج التعليمي ،فكرةمتكني األشخاص القائمني على تقدمي اخلدمات التعليمية لذوي اإلعاقة ونشر
فكرة املعلم املساند.

 دعم البحوث النظرية والتطبيقية مبراكز بحثية متخصصة في كل شئون اإلعاقةمن النواحي الطبية والنفسية واإلرشادية والتعليمية ومنح درجات علمية في

هذا الصدد ،وتوفير برامج التدريب املتخصصة للقائمني على تقدمي اخلدمات
التعليمية لذوي اإلعاقة.
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 تقدمي فكرة الدعم واإلرشاد األسري ألولياء أمور األشخاص ذوي اإلعاقة،وتقدمي التيسيرات كافة لهم لتشجيعهم على تقدمي أطفالهم دون خشية أو خجل.

 ضمان استقرار املوارد املالية ما بني تشريعات ُملزمة بق َيم مالية محددة أوحتديد موارد مالية ميكن استثمارها في أنشطة الدمج التعليمي.

 التهيئة الثقافية واملجتمعية القائمة على ثقافة قبول اآلخر والتنوع ،وخاصةجتاه األشخاص ذوي اإلعاقة.

التعليمي :
 - 4تجارب عربية في الدمج
ّ

 -األردن:

يكفل الدستور األردني في مادته السادسة ،احلق في التعليم للجميع ضمن

إمكانات الدولة ،وينص قانون وزارة التربية والتعليم رقم  3لسنة  1994على أن
التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع ُك ٌّل وفق قابليته وقدراته الذاتية؛ مما

يعني أن التعليم متاح في جميع مدارس وزارة التربية والتعليم جلميع التالميذ مبن
فيهم ذوي إعاقة.

ً
انطالقا من القانون املشار إليه قامت وزارة التربية والتعليم ببدء جتربة الدمج

التعليمي وفق املنطلقات التالية:

•	 إطالق برامج للتالميذ ذوي اإلعاقة تتناسب مع قدراتهم ،منها استحداث غرف
مصادر لذوي صعوبات التعلم ،واستحداث صفوف لذوي اإلعاقة السمعية

والص ّم.
والعقلية ضمن املدرسة النظامية ،واستحداث مدارس للمكفوفني
ُّ

•	 توفير التسهيالت في املباني سواء بعمل منزلقات وممرات أو التعديالت الالزمة
في احلمامات أو املرافق املدرسية األخرى لسهولة استخدامها من ِقبل ذوي
اإلعاقة.

•	 إجراء التعديالت في املناهج الدراسية ،وتعيني متخصصني للعمل مع األطفال

ذوي اإلعاقة ،واستحداث إدارة للتربية اخلاصة.
ِّ
واالطالع على التجارب الدولية واحمللية
•	 تدريب الكوادر من خالل عقد دورات،
في تعليم ذوي اإلعاقة.
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من أهم مميزات التجربة األردنية إطالق االستراتيـﭼية الوطنية لألشخاص
ً
مستقل متعل ًقا بالتعليم املدرسي
محورا
ذوي اإلعاقة في جميع مراحلها؛ متضمن ًة
ً

والتعليم العالي لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتتضمن االستراتيـﭼية عدد من
التدخالت األساسية؛ منها:

•	 تطوير «معايير االعتماد العام ملؤسسات وبرامج التربية اخلاصة» لضبط
نوعية اخلدمات املقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وحتسينها.

حتمل نسبة
•	 تقدمي دعم لألشخاص ذوي اإلعاقة في املدارس الدامجة من خالل ُّ
مئوية معينة من قيمة الرسوم الدراسية.

•	 جتهيز أكثر من سبعمائة غرفة مصادر في مدارس وزارة التربية.

•	 تدريب الكوادر التعليمية في موضوعات صعوبات التعلم ،وبناء قدرات العاملني
الص ّم واملكفوفني.
في مراكز التوحد ومعلمي مدارس ُّ

•	 استثمار العالقات املتميزة مع املؤسسات الدولية املعنية بشئون ذوي اإلعاقة
ودمجهم.

 -اإلمارات :

بدأت فكرة الدمج في اإلمارات العربية املتحدة مع صدور عدد من القرارات
اعتبارا من العام
الوزارية بهذا الشأن ،حيث ُأنشئت فصول ملحقة باملدارس العادية
ً
الدراسي  ،1980/ 1979واتسع انتشار هذه الفصول فيما بعد وتضمنت املبادرة

األول َّية تنظيم الدورات التدريبية للمعلمني بهدف إعدادهم لتنفيذ فكرة الدمج ،وتبع
َّ
ذلك تقييم مستمر من ِقبل وزارة التربية والتعليم لعملية الدمج.
وتنطلق جتربة الدمج التعليمي في اإلمارات حتت مبادرة «مدرسة اجلميع»

الهادفة إلى دمج  % 100من األطفال ذوي اإلعاقة البصرية في التعليم االبتدائي
العام ،وتعتمد هذه التجربة علي:

•	 تهيئة األشخاص ذوي اإلعاقة واملجتمع احمللي لعملية الدمج عبر مختلف
وسائل اإلعالم وامللصقات واملنشورات.

•	 حصر األطفال ذوي اإلعاقة البصرية املقترح دمجهم وتهيئتهم.
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•	 دمج األطفال ذوي اإلعاقة البصرية في مدارس التعليم العام بنسبة .% 100
•	 دراسة املشكالت التي تواجه دمج األطفال ذوي اإلعاقة البصرية.

•	 إصدار العدد الثاني من مجلة «عاملي» ،والتي ُخصص موضوعها الرئيس حول

مبادرة مدرسة اجلميع ودمج املكفوفني ،وتنظيم فعاليات اليوم العاملي للعصا
البيضاء والذي تضمن أنشطة تثقيفية وتوعوية مختلفة.

أسهم التنسيق بني وزارتَ ي الشئون االجتماعية والتربية والتعليم  -إدارة

التربية اخلاصة  -في الوصول إلى أعلى معدالت دمج األطفال ذوي اإلعاقة في
مدارس التع ُّلم العام ،حيث زاد عددهم في كل من الفصول العادية وفصول التربية

ً
ملحوظا في اخلدمات التربوية التي تُ قدم
تطورا
اخلاصة ،وشهدت السنوات األخيرة
ً

لهم ،وذلك بتوفير الكوادر التربوية واخلدمات املساندة.

من جهة أخرى ،تهتم املراكز البحثية في دولة اإلمارات بتطوير العمل في مجال
تقدمي خدمات التعليم لذوي اإلعاقة؛ إذ ُأجريت مجموعة من الدراسات التي تتناول
موضوعات مهمة؛ مثل اجتاهات املعلمني حنو فاعلية الدمج التعليمي ،والتحديات

التي تواجهه ،وبخاصة دمج ذوي اإلعاقة البصرية ،واملستوى التحصيلي لدى
األشخاص ذوي اإلعاقة  ،وبخاصة حتصيل مهارات القراءة والكتابة .

 -الجزائر :

بدأت جتربة التعليم الدمجي في اجلمهورية اجلزائرية منذ عام  1990بفتح

فصول خاصة باملدارس النظامية ،حتى صدور القانون  /القرار الوزاري املشترك

املهني ووزارة التربية الوطنية
بني وزارة التضامن االجتماعي والتشغيل والتكوين
ّ

عام  ،1998الذي وضع اإلطار التنظيمي لفتح األقسام املدمجة اخلاصة باألطفال

ذوي اإلعاقة السمعية  ،وذوي اإلعاقة البصرية في املؤسسات التعليمية التابعة

لقطاع التربية الوطنية من املوسم الدراسي  ، 2000 / 1999وتوسعت لتشمل 120

قسما تتوزع على  20والية  ،وامتد االتساع ليشمل دمج بعض التالميذ ذوي اإلعاقة
ً

مع أقرانهم غير ذوي اإلعاقة في الفصل الدراسي النظامي وفق عدد من الشروط.

العاقة ف ي� الجزائر عىل عدد من المنطلقات؛ منها:
ارتكزت تجربة ذوي إ
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•	

وضع شروط الختيار التالميذ القابلني للدمج؛ مثل سالمة احلواس األخرى

وعدم ازدواج اإلعاقة ،وعدم وجود اضطرابات نفسية أو عصبية مصاحبة.

•	 وضع شروط الختيار املدرسة التي تطبق الدمج التعليمي ،مثل ُ
توافر الرغبة
والتق ُّبل لدى اإلدارة املدرسية واملعلمني ،واستعداد مدير املدرسة لتطبيق الدمج

ُ
وتوافر بناء مدرسي مجهز ،وخدمات وأنشطة تربوية مناسبة.
في مدرسته،

•	 حتديد قواعد استخدام املناهج اخلاصة بالدمج التعليمي ،مثل التطبيق الكامل

للمنهج املستخدم وتكييف البرنامج الدراسي وفق قدرات التالميذ ذوي اإلعاقة.
تتعلق بعض اإليجابيات بالتجربة اجلزائرية في دمج ذوي اإلعاقة  ،نشير فيما

يلي إلى أهمها:

•	 حقق التالميذ ذوو اإلعاقة املدمجون باملدارس النظامية درجة من االندماج
االجتماعي خالل مشاركة أقرانهم غير ذوي اإلعاقة في مجموعات اللعب في

ساحة املدرسة.

•	 يتقبل املختصون في عالج أمراض اللغة والكالم دمج التالميذ ذوي اإلعاقة في
التعليم العام مع أقرانهم غير ذوي اإلعاقة.

ُ
توافر نظرة إيجابية لدى التالميذ غير ذوي اإلعاقة جتاه أقرانهم ذوي اإلعاقة
•	
املدمجني من خالل توقعهم لنتائجهم الدراسية.

يحسن الدمج املواقف االجتماعية للتلميذ غير ذي اإلعاقة جتاه زميله ذي
•	
ِّ
اإلعاقة.

ٍ
صعوبات تواجه دمج ذوي اإلعاقة
فإن هناك
رغم اإليجابيات املشار إليها َّ

في اجلزائر؛ منها على سبيل املثال القصور في تهيئة أقسام الدمج الحتياجات
وبعد األقسام املدمجة عن مقرات سكن التالميذ  ،ونقص
األطفال ذوي اإلعاقة ُ ،

األنشطة التربوية ،والثقافية ،والترفيهية املشتركة بني األطفال ذوي اإلعاقة
ً
فضل عن ميل املعلمني بشكل عام إلى معارضة
واألطفال غير ذوي اإلعاقة،

الدمج حيث يرون أن وجود التالميذ ذوي اإلعاقة في الفصول النظامية ميثل عب ًئا

على العملية التعليمية .
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 -السعودية

جاء أول تأسيس إلدارة التعليم اخلاص في اململكة العربية السعودية عام

1962م ،بهدف تقدمي اخلدمات التعليمية واملهنية واالجتماعية لألشخاص في ثالث

فئات لإلعاقة؛ هي اإلعاقات البصرية والسمعية والذهنية ،وحددت مسئولية إدارة
التعليم اخلاص جتاه مدارس هذه الفئات ،وانبثق عن هذه اإلدارة ثالث إدارات فرعية

ختتص كل واحدة منها بتعليم األشخاص ذوي إحدى اإلعاقات الثالث.

تبنَّت اململكة العربية السعودية فكرة دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم

استنادا إلى االجتاهات التربوية احلديثة في تعليم وتطوير البرامج التعليمي،
العام
ً
إذ كانت هذه الفكرة محدودة النطاق ،وتوسعت بعد ذلك في معظم مناطق اململكة ،

وكانت أولى جتارب اململكة في دمج األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم العام لطالب

املرحلة الثانوية مبعهد النور بالهفوف للبنني ،عام 1984م ،وحققت هذه التجربة
ملموسا ،كذلك ُأجريت دراسة من ِقبل األمانة العامة للتربية اخلاصة
تربويا
جناحا
ًّ
ً
ً

عام 1987م على معلمي وطالب املرحلة الثانوية مبعهد النور  ،وأوضحت نتائج
الدراسة أن  % 60يؤيدون أسلوب الدمج .وفي عام 1991مُ ،طبقت هذه الفكرة بشكل
منظم في ثانوية حراء مبدىنة ُ
اجلوف ،على األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية وكذا

السمعية واحلركية.

اعتمدت التجربة السعودية في دمج ذوي اإلعاقة على دعائم ثالث؛ هي:

•	 َس ُّن قانون خاص لألشخاص ذوي اإلعاقة ،أكد أن تعليمهم جزء ال يتجزأ من
النظام التعليمي العام ،خاصة وأن حجم هذه الفئة يبلغ  % 20من حجم الطالب

العاديني.

•	 التركيز على تفعيل دور املدارس النظامية في مجال التربية اخلاصة ،على
أساس التوسع في برامج الفصول امللحقة باملدارس النظامية ،واالستفادة من

األساليب احلديثة في التربية مثل غرف املصادر ،واملعلم املتجول ،واملعلم

االستشاري.

•	 التأكيد على توسيع دور معاهد التربية اخلاصة بتزويدها مبراكز للمعلومات لكل
فئة من فئات اإلعاقة.
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ويدمج ذوو اإلعاقة في التعليم في اململكة العربية السعودية بطريقتني؛ هما
ُ

الدمج اجلزئي ،ويتمثل في الفصول اخلاصة امللحقة باملدارس العادية ،والدمج

الكلي ويتم باستخدام األساليب احلديثة مثل برامج غرف املصادر ،وبرامج املعلم
املتجول ،وبرامج املعلم املستشار ،وبرامج املتابعة في التربية اخلاصة.

ويستهدف الدمج فئتني من األشخاص تلتحق األولى منهما باملدارس النظامية

وهي تستفيد من خدماتها التربوية ،ولكنها في حاجة إلى خدمات التربية اخلاصة
لبعض األشخاص؛ مثل املوهوبني واملتفوقني ،وفئة ذوي صعوبات التعلم وفئة

الطالب ذوي اإلعاقة السمعية والبصرية ،وفئة ضعاف البصر ،وفئة املضطربني

تقليديا في معاهد التربية اخلاصة أو عبر
سلوك ًّيا وانفعال ّيا ،أما الفئة الثانية فتدرس
ًّ

برامج الفصول امللحقة باملدارس العادية ،ولكنها في حاجة إلى االندماج التام مع
أقرانها في املدارس النظامية مثل فئة ضعاف البصر وضعاف السمع.
تأمل
يفرز تحليل تجارب الدمج العربية األربع السابقة لدمج ذوي اإلعاقة
العربي للدمج.
مجموعة من المالمح للنموذج
ّ
 -سلطنة ُع ّمان:

تُ عد جتربة دمج ذوي اإلعاقة من التجارب احلديثة في سلطنة عمان  ،فقد بدأت

السلطنة في دمج ذوي اإلعاقة البصرية مع أقرانهم غير ذوي اإلعاقة داخل الفصل

الدراسي الواحد بعد إنهاء املكفوفني دراستهم باملعهد السعودي البحريني في

ويقبل هؤالء الطالب باملدارس
دولة البحرين ،وحصولهم على الشهادة اإلعداديةُ ،

الثانوية النظامية الستكمال دراستهم ،أما ذوو اإلعاقة السمعية والعقلية ف ُدمجوا

في املدارس العادية عام 2006/2005م ،وبلغ إجمالي عدد مدارس الدمج  85مدرسة

في العام الدراسي 2011/2010م  ،تتوزع في  10مناطق تعليمية.

وتتمثل اخلطوات اإلجرائية لتجربة الدمج التعليمي في السلطنة فيما يلى:

•	 في العام الدراسي 2001/2000مُ ،جرب تطبيق الدمج التعليمي في مدرستني من
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مدارس التعليم األساسي مبنطقة الباطنة ،وفي العام الدراسي 2002/2001م
ُأضيفت مدرسة ثالثة في نفس املنطقة وثالث مدارس أخرى في محافظة

مسقط.

•	 ُقيم برنامج الدمج التعليميُ ،
وأكد على مواصلة تطبيق هذا البرنامج واالستفادة
من جتارب الدول األخرى في هذا املجال ،والعمل على إنشاء مركز لصعوبات

التعلم ،والنظر في إدخال مساقات التربية اخلاصة في برامج إعداد املعلمني.

•	 التوسع في برنامج الدمج التعليمي ليشمل  9مدارس جديدة باإلضافة إلى
املدارس الست السابقة.

أما عن التشريع في جتربة الدمج التعليمي في السلطنة ف ُيالحظ إصدار عديد

من اللوائح والقرارات؛ منها:

•	 قانون رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة الصادر باملرسوم السلطاني عام .2008

•	 الالئحة التنظيمية ملراكز تأهيل ذوي اإلعاقة الصادرة عام  ،2008والئحة
ً
فضل عن تشكيل اللجنة
تنظيم إصدار بطاقة ذي إعاقة الصادرة عام ،2008
الوطنية لرعاية ذوي اإلعاقة عام .2009

•	 تشكيل جلنة الرصد على املستوى الوطني لتفعيل تنفيذ االتفاقية الدولية حلقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة عام .2010

وتقوم املنظمات الدولية بدور كبير في دمج األطفال ذوي اإلعاقة في السلطنة،

وخاصة منظمة اليونيسيف ،التي تقوم بتحويل املتطوعات في مراكز التأهيل
املجتمعي ،وتدريبهن ،وكذلك تقدمي اخلدمات اإلعالمية املتمثلة في طباعة ُ
الكتَيبات
اإلرشادية ،وتوعية املجتمع بكيفية احلد من اإلعاقة ،وتقدمي خدمات التطعيم
والتحصني بالتعاون مع وزارة الصحة.

جدير باإلشارة هنا أن هناك مجموعة من املراكز املتخصصة التي توفر

جي في سلطنة عمان ،ومن بني
خدمات تعليمية في إطار دعم برنامج التعليم ال ّد ْم ّ

هذه املراكز مراكز رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة ،ومراكز التأهيل اخلاصة ،ومراكز

العمل االجتماعي األهلي ،ومراكز التأهيل املجتمعي ،ومراكز الرعاية اإليوائية
خارج السلطنة.
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 -سوريا :

منذ التسعينيات من القرن العشرين اختذت سوريا مبادرات متعددة في مجال

الدمج ،فعلى مستوى وزارة الشئون االجتماعية والعمل ُعنى بتعرف خبرات دمج

ذوي اإلعاقة في األردن ومصر  ،كذلك قامت وزارة التربية بتنظيم مجموعة من

برامج الدمج في رياض األطفال العامة من خالل منظمة خالل اليونسكو.
في عام ُ ،2000أنشئت جلنة وطنية مبشاركة عديد من الوزارات واملنظمات

احلكومية وغير احلكومية حتت مظلة وزارة التربية ،وفي عام  2001شاركت اللجنة

الوطنية للدمج في أول مؤمتر إقليمي في لبنان وزارت مدارس لها خبرة في الدمج،
وفي عام ُ 2002أقيمت الندوة الوطنية السورية حول ضم األطفال ذوي اإلعاقة

في التربية الرمسية ،وخالل هذه الندوة ُقدمت اخلبرات السورية إلى جانب خبرات
متعددة في املنطقة ،وأعطت هذه الندوة احلافز الكبير لصانعي القرار في كل من

وزارة التربية ووزارة الشئون االجتماعية لبدء مشروع الدمج في سوريا.

لبدء جتربة الدمج التعليمي ُّاتذت إجراءات متعددة سواء على مستوى بيئة

قاعات النشاط ،أم املعلمني ،أم املناهج ،أم املجتمع احمللي ،ولعل أبرز تلك
اإلجراءات ما يلي:

•	 توعية املجتمع من جانب والبيئة في الروضة من جانب آخر بقضية الدمج،
وتعزيز رسائل التوعية في وسائل االتصال.

•	 عقد دورات تدريبية وورش عمل للمعلمات حول أساليب التعامل مع اإلعاقات
املختلفة ،ومتابعة أدائهن في قاعات النشاط بشكل مستمر.

•	 تدريب املعلمات على وضع اخلطط التربوية الفردية لألطفال وفق احتياجاتهم
باملشاركة مع األهل واملرشد االجتماعي في الروضة.

•	 تقومي التلميذ ضمن اخلطة الفردية التي تعلم وف ًقا لها ،واالحتفاظ بإنتاجه في
ملف تراكمي لدراسة كيفية تطور منوه..

•	 تشجيع األطفال ذوي اإلعاقة على املشاركة في األنشطة الالصفية.
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 -فلسطين

تنطلق التجربة الفلسطينية في دمج ذوي اإلعاقة من إقرار احلق في التعليم
ض النظر عن النوع ،أو الدين ،أو
األساسي لكل مواطن يقيم على أرض فلسطني بغَ ِّ
الطائفة ،أو ِ
الع ْرق ،أو نوع اإلعاقة ،واملدرسة مفتوحة جلميع التالميذ وال تستثني
منهم أح ًدا.
وبدأ الدمج باملدارس احلكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم التي دخلت في
برنامج التعليم اجلامع في الفترة  2007 - 1997م  ،إذ بدأ التنفيذ الفعلي ملشروع

التعليم اجلامع بعد توقيع اتفاقية التعاون بني وزارة التربية ومؤسسة «دياكونيا –
ناد» النرويجية ومؤسسة اإلغاثة السويدية عام  ،1997وعبر عدة مراحل ُعممت
فكرة البرنامج لتشمل جميع املدارس احلكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم
الفلسطينية.
وقد بدأ العمل مبشروع التعليم اجلامع ،كمرحلة جتريبية مدتها ثالث سنوات
ً
مستهدفا تالميذ املرحلة األساسية ،وهدف إلى دمج األشخاص
(،)1999-1997
ذوي اإلعاقة في مدارس التربية والتعليم ،وتطوير قدرات املعلمني للتعامل مع هؤالء
األشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيل املدارس املشاركة بتوفير التسهيالت الفيزيقية،
كما هدف املشروع إلى تطويع املناهج الدراسية لتصبح أكثر مراعاة للفروق بني
التالميذ ،وتعديل االجتاهات املجتمعية السائدة حنو األشخاص ذوي اإلعاقة.
تعتمد التجربة الفلسطينية في دمج ذوي اإلعاقة على عدد من املراحل؛ وهي:
•	 في املرحلة األولى يلتحق التلميذ ذو اإلعاقة احلركية باملدرسة العادية عبر
مراحل متهيدية؛ تبدأ من عملية التهيئة والتق ُّبل وتستهدف التلميذ وأسرته،
والوضع الفيزيقي للمدرسة والتسهيالت البيئية.
•	 في املرحلة الثانية يلتحق التلميذ باملدرسة ويتضمن ملف الطالب التقارير
الطبية واملتابعات مع وصف األجهزة واألدوات املساندة التي يستعملها ،مع
تنسيق زيارات لنماذج من ذوي اإلعاقة احلركية للمدرسة.
•	 تتضمن املرحلة الثالثة عمليات املتابعة والتقييم ،مبشاركة مدير املدرسة،
ومعلم الصف واملرشد التربوي،ومرشد التعليم اجلامع ،والتربية اخلاصة
واألهل.
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جي ،أقر
ولضمان دعم كافة األنشطة املرتبطة بعمليات وأنشطة التعليم ال ّد ْم ّ

املجلس التشريعي القانون رقم  4لعام  1999اخلاص بحقوق األطفال ذوي اإلعاقة،
وقد نص القانون في الفصل الثاني منه على مجموعة من احلقوق اخلاصة؛ منها:

•	 ضمان حق األطفال ذوي اإلعاقة البصرية في احلصول على فرص متكافئة
لاللتحاق باملرافق التربوية والتعليمية واجلامعات.

•	 توفير التشخيص التربوي الالزم لتحديد طبيعة اإلعاقة وبيان درجتها.

•	 توفير املناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيالت املناسبة.
تربويا لتعليم ذوي اإلعاقة ُك ٌّل وفق إعاقته.
املؤهلة
•	 إعداد الكوادر
َّ
ًّ

ُيظهر حتليل التجربة الفلسطينية في دمج ذوي اإلعاقة التأكيد فيها على تطوير
ً
فضل
قدرات املعلمني للتعامل معهم ،وتأهيل املدارس املشاركة في الدمج ،هذا

عن تعديل االجتاهات املجتمعية السائدة حنو األشخاص ذوي اإلعاقة .
 -لبنان :

قامت اإلدارة اللبنانية بإطالق البرنامج الوطني للدمج املدرسي في لبنان؛

معتمدة في أولى خطواتها على توضيح مفهوم التربية الدامجة؛ مؤكدة أنها

الفعالة
مسار يهدف إلى تلبية تنوع حاجات كل املتعلمني وذلك عبر املشاركة ّ
واملتصاعدة في التع ّلم ،وفي احلياة االجتماعية ،ويستوجب ذلك تغيير املناهج،

استنادا إلى رؤية مشتركة حول
االستراتيـﭼيات
وإنشاء الهيكل َّيات ،واستخدام
ً
َّ
تربية كل األطفال ،واالقتناع بأن املسئولية في هذا الصدد تعود إلى النظام التربوي

العام.

ويتضمن تاريخ الدمج في لبنان مراحل أساسية؛ من أوضحها:

•	 مبادرات فردية أهلية ،ومبادرات ملؤسسات إيوائية.

•	 تأسيس جمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة في الثمانين َّيات.

•	 إنشاء اختصاصات جامعية مثل اإلجازة في التربية املختصة بجامعة القديس
يوسف.

•	 إنشاء جمعيات أهالي األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومبادرات جلمعيات أهلية لدمج
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األطفال ذوي اإلعاقة في املدارس الرمسية واخلاصة.

اختصاصي التربية
•	 تنظيم حلقات تدريس إجبارية عن التربية الدامجة لطالب
َ
احلضانية واالبتدائية والتربية التقوميية من ِقبل املعهد اللبناني إلعداد ُ
ربني.
امل ِّ

وبصفة عامة ،ميكن تلخيص أهم املظاهر أو اجلوانب املميزة لبرنامج الدمج

التعليمي في لبنان فيما يلى:

•	 بداية مشروعات الدمج من ِقبل جهات مختلفة من القطاع اخلاص ،مثل مراكز

وجمعيات لألشخاص ذوي اإلعاقة ،واجلامعات ،واجلمعيات غير احلكومية.

•	 االنطالق من بيروت والتوسع السريع إلى املناطق املختلفة.

•	 شمول خبرات الدمج إعاقات واضطرابات وصعوبات مختلفة منذ البداية.

•	 تنفيذ مشروعات للدمج املدرسي مختلفة األوجه ،تعتمد على اخللط بني الدمج
املدرسي وخدمات التربية املختصة.

•	 االقتصار في معظم األحيان في مشروعات الدمج على توفير خدمات تربوية
وتأهيل للمتعلمني وجتهيزات ،وليس إلى َم ْأ َسسة التربية الدامجة في املدرسة.
•	 املبادرات في معظمها كانت فردية ومحدودة النطاق  ،والتجارب غير َّ
موثقة.
•	 نشر ضعيف ومتأخر لثقافة الدمج على صعيد القطاعني :العام واخلاص.
تأمل
تُ ظهر تجربة كل من سلطنة عمان ودولة لبنان في دمج ذوي اإلعاقة،
دور المنظمات األهلية غير الحكومية في دعم فعاليات الدمج.
 -مصر :

تضمنت التجربة املصرية في دمج ذوي اإلعاقة مبادرات ومشروعات مختلفة،

مشروعا للدعم الفني
عام ْي  2003و 2008م َّول االحتاد األوروبي
ً
ففي الفترة ما بني َ

قامت عليه جمعيتان أهليتان كاستكمال لتجربة استطالعية بدأت منذ عام ،1998
بهدف إنشاء بيئة تعليمية دامجة ،وكان من بني نتائج املشروع تطوير العملية

التعليمية في  15مدرسة ابتدائية و 15حضانة في محافظات القاهرة واإلسكندرية
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ً
فضل عن تدريب أكثر من  300معلم
واملنيا ،ودمج أكثر من  300طفل ذي إعاقة

على التعليم الدامج.

على مستوى السياسات ،كان لنجاح هذا املشروع أثره املهم ،إذ ُأعلن التعليم

الدمجي استراتيـﭽية رئيسة لتعليم األطفال ذوي اإلعاقات في اخلطاب الرئاسي
عام  ، 2006وتشكلت جلنة الدمج في وزارة التربية والتعليم عام ُ ، 2008
وأعلنت
اخلطة القومية اخلمسية إلصالح التعليم ما قبل اجلامعي  ،2012 - 2007والتي

برنامجا عن الدمج ،كما ازداد عدد املدارس اخلاصة التي ِّ
تضمنت
توفر اخلدمات
ً
الداعمة الحتياجات التالميذ من خالل املعلم ،واملعلم املساند  ،وتيسير املشاركة

في نشاطات الفصل املختلفة ،وتطويع املنهج الدراسي ضمن إطار املنهج العام مبا
يناسب احتياجات التلميذ ذي اإلعاقة.

بدأ تقدمي خدمات خاصة لألطفال ذوي صعوبات التعلم في بعض املراكز

األهلية ،ومنها القياس والتقييم النفسي والتعليمي ،وخدمات املساندة التعليمية،
بجانب تدريب املعلمني املساندين للعمل مع األطفال ذوي اإلعاقة في مدارس

الدمج؛ وكذلك توعية مدرسي املدارس النظامية بأساليب التعامل مع الفروق

الفردية داخل الفصل.

املناصرة ُ
شهدت السنوات األخيرة تنامي دور القطاع األهلي في ُ
واملدافعة عن

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  ،وكونت عدة شبكات منها على سبيل املثال شبكة

الدمج التعليمي التي تكونت على أثر املشروع املشار إليه ،والتي استمر عملهما بعد
انتهائه ،وتعمل الشبكة على دعم جهود جلنة الدمج بالوزارة واملناداة بحقوق الطفل

ذي اإلعاقة في التعليم .

ومن أبرز جتارب التعليم الدمجي ما بدر من جهود وجتارب اجلمعيات األهلية

الفاعلة في تعليم وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومن أمثلة تلك التجارب جتربة

التعليم الدمجي باحلضانات واملدارس النظامية والتي قام بتنفيذها مركز سيتي -
كاريتاس مصر مع هيئة إنقاذ الطفولة البريطانية من خالل مشروعني :األول في

الفترة من  1998وحتى  ، 2002والثاني في الفترة من  2003حتى  ، 2008وذلك بدعم

من وزارة التربية والتعليم واليونسكو وهيئة إنقاذ الطفولة البريطانية ،واالحتاد
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األوروبي  ،واستهدفت التجربة اختبار مدى جدوى دمج األطفال ذوي اإلعاقة في

الفصول النظامية من احلضانة إلى املرحلة االبتدائية ،وتقدمي منوذج جديد ميكن أن

ُيستفاد منه في أحناء أخرى من مصر ،مع تغيير اجتاهات املجتمع حنو حق تعليم
األطفال ذوي اإلعاقة  ،وجاءت اإلجراءات التنفيذية للتجربة في مرحلتني؛ هما

مرحلة التهيئة واإلعداد ،ومرحلة التطبيق امليداني التجريبي.
 - 5دراسات وتقارير عربية في دمج ذوي اإلعاقة:

يعرض اجلزء التالي من هذا ُ
املك ِّون أمثلة للدراسات والتقارير العربية في دمج

ذوي اإلعاقة موزعة في ثالثة محاور ،يتضمن األول منها دراسات ،وتقارير مثلت

التعليمي موضوعها الرئيس ،ويعاجل احملور الثاني دراسات
االجتاهات حنو الدمج
ّ

التعليمي ،أما احملور الثالث فيتناول
وتقارير ُعنيت بتقومي جتارب ومشروعات الدمج
ّ

جي.
دراسات وتقارير انص َّبت على التحديات التي تواجه التعليم ال ّد ْم ّ
التعليمي:
أ  -دراسات تناولت االتجاهات نحو الدمج
ّ

 دراسة خلود الدبابنة وسهى الحسن (:)2009هدفت الدراسة إلى تع ُّرف وجهات نظر معلمي التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية
ً
فضل
في األردن حنو عملية تعليمهم في املدارس العادية في إطار مسار الدمج ،

تبعا ملتغير نوع املدرسة ،ومستوى الصف،
عن حتديد الفروق في وجهات النظر ً

ومكان التدريس ،واملؤهل العلمي ،وأظهرت النتائج أن وجهات النظر كانت إيجابية

ً
تبعا ملتغير نوع املدرسة
بالنسبة لفائدة الدمج ،وأن هناك
فروقا دالة إحصائ ًّيا ً
لصاحل املدارس اخلاصة ،وملتغير مكان التدريس لصاحل املدارس العادية ،وملتغير

املرحلة الدراسية لصاحل معلمي املرحلة األساسية ،وملتغير املؤهل العلمي

بتخصص
للمعلمني لصاحل املعلمني احلاصلني على مؤهالت علمية أخرى ال ترتبط
ُّ
التربية اخلاصة ،وأوصت الدراسة بتأهيل معلمي التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية

بهدف حتسني اجتاهاتهم ووجهات نظرهم حنو الدمج.
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 دراسة محمد كمال عمر (:) 2011هدفت الدراسة إلى تع ُّرف طبيعة اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو
دمج التالميذ ال َّذ ِاتويني مع أقرانهم العاديني في املدارس العامة في جمهورية
مصر العربية ،وذلك في ضوء بعض املتغيرات مثل املعرفة بهؤالء األطفال
واستراتيـﭼيات تعليمهم ،والنوع ،والتخصص الدراسي ،وكشفت النتائج أن أغلب

أفراد الع ِّينة لديهم اجتاهات سلبية حنو دمج هؤالء األطفال  ،حيث ع َّبر أكثر من %85
عن رفضهم فكرة دمج األطفال ذوي التوحد في املدارس النظامية.

 دراسة روحي عبدات (:)2012استقصت الدراسة اجتاهات املعلمني حنو دمج األشخاص ذوي اإلعاقة

السمعية في مدارس التعليم العام في اإلمارت العربية املتحدة من خالل مبادرة
«الدمج ثم الدمج» ،وأظهرت النتائج أن اجتاهات املعلمني حنو دمج األطفال ذوي

اإلعاقة السمعية إيجابية بشكل عام ،كما أشارت إلى أهمية ُ
توافر أساليب تعليمية
خاصة من أجل دمجهم ،وأن فلسفة دمج هؤالء األطفال حتقق مبدأ العدالة في

التعليم ،وتكافؤ الفرص ،وأن الدمج التربوي يزيد من تواصل األطفال ذوي اإلعاقة
السمعية مع أقرانهم ،وأشارت النتائج كذلك أن نظرة املعلمني في اجتاهاتهم حنو

دمج ذوي اإلعاقة السمعية تتركز حول الفائدة االجتماعية من دمجهم من حيث

زيادة تواصلهم االجتماعي مع اآلخرين ،وتفاعلهم مع أقرانهم ومع املجتمع بشكل
عام.

 دراسة يمينة بو سبتة (:) 2012اهتمت الدراسة بدمج التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية بالصفوف العادية في

اجلزائر ،وكشفت نتائج الدراسة أن املعلمني مييلون بشكل عام إلى معارضة الدمج،

ويرون أن وجود األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في فصول السامعني ميثل عب ًئا
على العملية التعليمية ،ومن َث َّم ال بد من تعليمهم منفصلني ،بينما يتق َّبل املختصون

دمج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في التعليم العام
في عالج أمراض اللغة والكالم َ
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مع أقرانهم السامعني؛ ألنه َ -و ْفق رؤيتهم  -يساعد هؤالء األطفال في التغلب على

الصعوبات ،ويرفع كفاءتهم اللغوية واألكادميية ،شريطة ُ
توافر بعض الضوابط
واملتطلبات .

تأمل
تتأثر اتجاهات المعلمين نحو دمج ذوي اإلعاقة بعديد من المتغيرات
الشخصية.

التعليمي:
ب  -دراسات وتقارير تناولت تقويم تجارب ومشروعات الدمج
ّ

 تقرير نجيب خزام (:)2002رصد التقرير مالمح التجربة االستطالعية ملركز «سيتي» في مشروع دمج

األطفال ذوي اإلعاقة باحلضانات واملدارس النظامية في مصر ،والتي نُ فذت بدعم

وزارة التربية والتعليم واليونسكو وهيئة إنقاذ الطفولة البريطانية في الفترة من 1998

حتى  ،2002وهدفت التجربة إلى اختبار مدى جدوى دمج األطفال ذوي اإلعاقة في

الفصول النظامية من احلضانة إلى املرحلة االبتدائية ،وتقدمي منوذج جديد ميكن أن

ُيستفاد منه في أحناء أخرى من مصر.

أظهر التقرير أن النتائج اخلاصة باملشروع تشير إلى تقدم ملحوظ في املهارات

األكادميية وارتفاع ملحوظ في روح التعاون ،وفي مهارات التعامل مع اآلخرين

لدى التالميذ غير ذوي اإلعاقة وارتفاع ملحوظ في قدرة املعلم على تنويع أساليب
ً
فضل عن ارتفاع نسبي ملبادرات املديرين لتشجيع
التدريس ،وإدارة الصف،
املعلمني ،واإلخصائ ِّيني املشاركني في الدمج.

رصد التقرير كذلك بعض التحديات والصعوبات التي تعرض لها املشروع؛

مثل تس ُّرب عدد قليل من األطفال ذوي اإلعاقة الذين ُدمجوا في الفصول النظامية،
وارتفاع كثافة الفصل ،واخنفاض اإلمكانات املتاحة داخل املدرسة ،ووجود
اجتاهات سلبية حنو الدمج لدى بعض املعلمني وأولياء األمور.
91

الموس وآخرون ()2006
عل
ي
 -دراسة نارص بن ي ّ

تتميز الدراسة بشمولية تقييم واقع جتربة اململكة العربية السعودية في دمج

األطفال ذوي اإلعاقة في مدارس التعليم العام ،من خالل تع ُّرف واقع برامج
الدمج في مدارس التعليم العام باململكة  ،وتأثير البيئة التعليمية االندماجية ،

واالنعزالية على التحصيل الدراسي ،والسلوك التك ُّيفي ،ومفهوم الذات لدى التالميذ
ذوي اإلعاقة ،واجتاهات العاملني في املدارس العادية ومعاهد التربية اخلاصة ،
واجتاهات التالميذ ذوي اإلعاقة والتالميذ غير ذوي اإلعاقة  ،وأولياء أمورهم حنو

الدمج التربوي  ،واآلثار اإليجابية والسلبية التي أحدثتها عملية الدمج في البيئتني:
املنزلية واملدرسية باململكة.

وأشارت النتائج إلى إظهارِ
مجتمع العينة درج ًة عالي ًة من الرضا جتاه واقع
ِ

املستلزمات املكانية والتجهيزية والبشرية ،وكذلك عالقة املدارس ببرامج الدمج،

وأن الدمج التربوي يوفر للتالميذ ذوي اإلعاقة بيئة أكادميية واجتماعية طبيعية

تُ ع ُّد أفضل البيئات التعليمية  ،وأن التحصيل الدراسي لدى التالميذ ذوي اإلعاقة
يتحسن بشكل عام من خالل دمجهم في مدارس التعليم العام.

المانة العامة للمجلس أ
 دراسة أالعىل للتخطيط والتنمية بالكويت (:)2007
حتلل الدراسة التجربة الكويتية في رعاية األطفال ذوي اإلعاقة واستيعابهم

في العمل التنموي ،وذلك في محاولة لرصد مظاهر القوة وجوانب الضعف ،لوضع

تص ُّور إجرائي الستيعاب األطفال ذوي اإلعاقة في املجتمع الكويتي وفي عملية
التنميةَ ،
وخ ُلصت الدراسة إلى أنه ال توجد توجهات واضحة تهدف إلى دمج ذوي

اإلعاقة في العمليات التنموية؛ على الرغم من الفوائد التي تعود على املجتمع من
جهة ،وعلى األفراد ذوي اإلعاقة وأسرهم من جهة أخرى.

إطارا منهج ًّيا الستيعاب األطفال ذوي اإلعاقة ،ارتكز على ثالثة
قدمت الدراسة ً

مرتكزات؛ هي احلماية من اإلعاقة ،والتأهيل ،واملساواة في الفرص ،وجاء البرنامج

ؤسسي ،ومن
املقت َرح لتحقيق الدمج االجتماعي متضمنًا املشاركة كمبدأ وكعمل ُم َّ

بني ُمك ِّونات هذا البرنامج التشريع  ،والبيئة الطبيعية ومن أمثلتها املباني العامة
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ُّ
واحملال التجارية،
واخلاصة ،واملدارس واملعاهد واجلامعات ،واملستشفيات،
ودور ال َّلهو والترفيه ،وأماكن األنشطة الرياضية.

 دراسة روحي عبدات (: )2008سعت الدراسة إلى تع ُّرف مستوى مهارات القراءة عند التالميذ ذوي اإلعاقة

السمعية في الصفوف الثالثة الدنيا من التعليم األساسي ،والفروق في مهارات

القراءة عند التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية امللتحقني مبراكز التربية اخلاصة
ُ
وامل ْدمجني في مدارس التعليم العام في اإلمارات ،وأظهرت النتائج وجود فروق
جوهرية في مهارات القراءة بني التالميذ امللتحقني مبراكز التربية اخلاصة والتالميذ

املدمجني في التعليم العام في الصفني :األول والثالث من التعليم األساسي لصاحل

التالميذ امللتحقني باملراكز اخلاصة.

وكشفت النتائج كذلك أن مهارات القراءة عند التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية

تنحدر مع تق ُّدم املراحل الدراسية ،وأن املدارس التي ُدمج التالميذ ذوو اإلعاقة

السمعية فيها تفتقر إلى خدمات تنمية اللغة وعالج مشكالت الكالم ،بينما أتاح

وجود التالميذ في مراكز التربية اخلاصة الفرص َة حلصولهم على مزيد من االهتمام
من ِقبل املعلمات.

 -دراسة نبيل عىل سليمان (:)2012

انص َّب االهتمام في الدراسة على جتربة دمج ً 15
طفل من األطفال ذوي طيف
َ
التوحد في مملكة البحرين كعينة من بني ً 42
طفل ُدمجوا في املدارس العادية،
ُّ

باعتبارها جتربة حديثة مدتها عامان في ثالث مدارس حتت إشراف تسع
إخصائيات ،وأوضحت النتائج أن الدمج املطبق هو دمج « اجتماعي» ؛ حيث ُيلحق

الطفل ذو اإلعاقة في مدرسة التعليم العام في فصل خاص ،ويشارك أقرانه غير

ذوي األنشطة الالص ِّف َّية كالرياضة واملوسيقى ،ويتضمن املنهج في مدارس دمج

ذوي طيف التوحد برنامج حتليل السلوك التطبيقي لكل طفل وبشكل مستقل ،مع
تطبيق خطة تعليمية فردية واألنشطة املتنوعة الفنية واحلياتية واملهنية.
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كما أظهرت النتائج اجتاهات إيجابية حنو دمج األطفال التوحديني مع أقرانهم
غير ذوي اإلعاقة من ِقبل معلمات الدمج  ،ومعلمات الصفوف العادية في مدارس
الدمج ،وأهالي األطفال املدمجني الذين عبروا عن التحسن امللحوظ ألطفالهم فيما
يتعلق بالثقة بالنفس والتواصل ،وبعض املهارات األكادميية.

 دراسة أركاب أنيسة (:)2013اهتمت الدراسة برصد واقع الدمج التعليمي باجلزائر لألشخاص ذوي اإلعاقة

األص ِّم
السمعية في صورتيه :الكلي واملكاني ،وأشارت نتائج الدراسة إلى حتقيق
َ
املدمج باملدارس العادية درج ًة من االندماج االجتماعي خالل اكتسابه مهارة

مشاركة السامعني في مجموعة اللعب في ساحة املدرسة ،وأن تفاعله ال يقتصر

الص ِّم ،إال أن نوع األصم -ذكر /أنثى -يؤثر على طبيعة األصدقاء الذين
على أقرانه ُّ
يفضل التعامل معهم.

فعال للمدرسة في ختفيف العبء عن األسرة في
كما كشفت النتائج عن دور َّ

تربية الطفل ذي اإلعاقة السمعية بإكسابه املهارات االجتماعية ،ليتوافق مع مجتمع
ٍ
مستويات حتصيلية تراوحت بني
السامعني ،وحقق التالميذ ذوو اإلعاقة السمعية
املتوسط وفوق املتوسط .وتبني وجود بعض الصعوبات التي تواجه دمج األطفال
ذوي اإلعاقة السمعية؛ ومنها قصور في تهيئة أقسام الدمج الحتياجات األطفال

ذوي اإلعاقة السمعية ،وانعدام األنشطة التربوية ،والثقافية ،والترفيهية املشتركة
بني األطفال ذوي اإلعاقة السمعية واألطفال السامعني.

 دراسة عبد الحميد كابش ونادية أديب (:)2013التعليمي لألطفال ذوي اإلعاقة في
متركزت الدراسة حول تقييم مشروع الدمج
ّ

التعليم النظامي الذي نفَّذه مركز «سيتي» مبحافظات القاهرة واإلسكندرية واملنيا
في مصر ،وكشفت نتائج الدراسة عن عدد من املؤشرات اإليجابية إلى ح ٍّد كبير

وحتسن شخصية التالميذ
تضمنت أن جتربة الدمج جتربة ناجحة وميكن استمرارها ،
ِّ
تقدما
من حيث استقالليتهم وثقتهم بأنفسهم وسلوكياتهم ،إذ يحقق املدمجون
ً
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التعليمي ويحسن الدمج أداء املعلمني والبيئة التعليمية باملدرسة،
في املستوى
ّ
جي ذو جدوى
للم َ
واالندماج االجتماعى ُ
دمجني ،كما كشفت النتائج أن التعليم ال ّد ْم ّ

الص ِّفية والالصفية.
اقتصادية ،ويزيد مشاركة التالميذ في األنشطة َّ

ومن جهة أخرى ،أوضحت نتائج الدراسة الصعوبات التي تواجه الدمج؛ مثل

البيئة الفزيقية غير املالئمة ،وصعوبة املنهج الدراسي واحلاجة إلى تعديله ،ومنطية

أساليب التقييم واالختبارات ،وعدم مراعاتها الفروق الفردية .
تأمل

تتمثل فاعلية تجارب ومشروعات دمج ذوي اإلعاقة في جوانب
عديدة؛ في مقدمتها تنمية االتجاهات نحو الدمج.

التعليمي:
ج -دراسات تناولت التحديات التي تواجه الدمج
ّ

 دراسة روحي عبدات (:)2008التعليمي لذوي اإلعاقة
ُعنيت الدراسة بتع ُّرف املشكالت التي تواجه الدمج
ّ
البصرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة من وجهة نظر املكفوفني وضعاف

البصر ،سواء اخلريجني منهم ،أم الذين ال يزالون على مقاعد الدراسة ،وف ًقا

ملتغيرات الصف الدراسي ،وسنة التخ ُّرج ،والنوع ،واإلمارة التي نُ فذ الدمج فيها،
وأظهرت النتائج وجود صعوبات ذات مست ًوى مرتفع تواجه ذوي اإلعاقة البصرية

املدمجني في مدارس التعليم العام ،وأن أعلى مستوى من هذه الصعوبات ظهر
في مجال املناهج التعليمية وأساليب التعليم ُ
املتَّبعة ،وأوصت الدراسة بتكييف
يتالءم مع التالميذ ذوي اإلعاقة البصرية ،مع
املناهج الدراسية وتعديلها مبا
َ
استكمال طباعة املناهج الدراسية واالمتحانات بطريقة «برايل» ،واستخدام
ً
فضل عن االهتمام بتأهيل
التقنيات والوسائل احلديثة الداعمة لهؤالء التالميذ ،
املعلمني القائمني على تعليم ذوي اإلعاقة البصرية .
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ن
أما� بنت محمود بن عبدهللا أبوالعال (:)2008
 -دراسة ي

تك َّون مجتمع الدراسة من جميع مشرفات ومديرات ومعلمات رياض األطفال

التي تطبق نظام الدمج لفئة اإلعاقة الذهنية البسيطة في مدينت َْي مكة املكرمة وجدة

باململكة العربية السعودية ،وذلك لدراسة أساليب التعامل والتك ُّيف املستخدمة مع
أطفال التربية اخلاصة عند الدمج  ،واإلمكانات املادية والبشرية املتاحة للدمج،

ومع ِّوقات تدريس أطفال التربية اخلاصة عند الدمج ،وكشفت نتائج الدراسة قلة

اإلمكانات املادية والبشرية املتاحة عند دمج األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية  ،وبعض
املعوقات التي تواجه املعلمة عند تدريس األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية ُ
املدمجني،
ُّ
التدخل املبكر مع األطفال ذوي التربية اخلاصة قبل
وأوصت الدراسة بضرورة
التحاقهم بالروضة  ،وعقد دورات تدريبية للمشرفات واملديرات واملعلمات في

مجال الدمج .

 دراسة إدريس جرادات (:)2010متركزت الدراسة حول تع ُّرف واقع ممارسات دمج التالميذ ذوي اإلعاقات

اجلسدية واحلركية في الفصول الدراسية احلكومية بفلسطني من خالل برنامج التعليم
ً
فضل عن الكشف عن املشكالت التي تواجه إدارة املدارس في استقبال
اجلامع،

هؤالء التالميذ ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التنفيذ الفعلي ملشروع التعليم
اجلامع بدأ بعد توقيع اتفاقية التعاون بني وزارة التربية ومؤسسة «دياكونيا  -ناد»

النرويجية ومؤسسة اإلغاثة الفردية السويدية عام  ،1997كما رصدت الدراسة

وجود تنسيق مع مؤسسات املجتمع املدني وبرامج التأهيل العاملة واإلخصائيني

لتنفيذ أنشطة وقائية وتوعوية للمعلمني والتالميذ واألهالي ومجالس أولياء األمور،

ومن له عالقة بالعملية التربوية من منطلق أن التعليم مسئولية اجلميع.

 -دراسة طارق الريس وآخرون (:)2011

الص ّم ،وضعاف السمع في
َت َّثل الهدف الرئيس للدراسة في تع ُّرف واقع تعليم ُّ

الص ِّم
سلطنة عمان  ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن كثي ًرا من معلمي التالميذ ُّ
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وضعاف السمع ال يقومون بتصميم برنامج انتقالي للتلميذ من مرحلة تعليمية إلى
أخرى ،أو من بيئة التعليم أو التأهيل إلى بيئة العمل ،وأكدت استجابات العاملني

مبدرسة األمل للصم والعاملني باملدارس املطبقة للدمج احتياجهم إلى الدورات

التدريبية ذات العالقة بخطة التدريس ،والبرنامج التربوي الفردي للصم وضعاف
السمع  ،وطرق تدريسهم ،واضطرابات النطق ،ولغة اإلشارة  ،وإرشاد أسر هؤالء
التالميذ  ،والتعامل مع ُ
امل ِعينات السمعية ،وتنمية مهارات السمع والكالم ،وآل َّيات

الص ِّم وضعاف السمع.
تقومي التالميذ ُّ

من جهة أخرى ،أشارت النتائج إلى أن أكثر اخلدمات املساندة ُ
تواف ًرا هي
اخلدمات ذات العالقة بوسيلة التنقل والتدريب على لغة اإلشارة  ،وتقدمي اإلسعافات
األولية وإجراءات األمن والسالمة ،وأن أقل تلك اخلدمات ُ
تواف ًرا هي التي ترتبط

باملعلومات سواء عن حقوق األسرة ،أم التدخل املبكر ،كما أوضحت النتائج افتقار

َ
بعض التجهيزات الفيزيقية وكذا عدم وجود غرفة
بعض املدارس املط ِّبقة للدمج
مصادر ،وأن املناهج ُ
املط َّبقة غير مالئمة الحتياجاتهم وقدراتهم.
تأمل
من الصعب تحديد الصعوبات والمشكالت التي تواجه التعليم
الدمجي دون االستماع إلى صوت ذوي اإلعاقة.

 ملخص الدراسات والتقارير العربية في دمج ذوي اإلعاقة:ملخصا للدراسات والتقارير العربية السابق تناولها في
يعرض جدول ()2
ً
مجال دمج ذوي اإلعاقة ،حيث ُي ْبرز نقاط القوة والضعف ،ونوع اإلعاقة ،ومنط
الدمج في ُك ٍّل منها ،وجتدر اإلشارة إلى أن ترتيب تلك الدراسات في اجلدول
يأتى وف ًقا لترتيب ورودها في العرض السابق.
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ﻣﺣﺗﻭوﻯى  ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

ﻧﻘﺎﻁط  ﺍاﻟﻘﻭوﺓة   
ﻧﻘﺎﻁط  ﺍاﻟﺿﻌﻑف  

  -ﺍاﻟﺗﺄﺛﻳﯾﺭر  ﺍاﻟﺳﻠﺑﻲ  ﻟﻭوﺟﻭوﺩد  ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺏب  ﺫذ  ﻯى  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ﺑﺎﻟﻔﺻﻝل  
ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﻲ   
-ﻋﺩدﻡم  ﺗﻛﻳﯾﻑف  ﺍاﻟﻁطﺎﻟﺏب  ﺫذﻭوﻯى  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻣﻊ  ﺃأﻓﺭرﺍاﻧﻪﮫ  
ﺍاﻟﺳﺎﻣﻌﻳﯾﻥن
ﺗﻭوﻓﺭر  ﺍاﺗﺟﺎﻫﮬﮪھﺎﺕت  ﺳﻠﺑﻳﯾﺔ  ﻧﺣﻭو  ﺩدﻣﺞ  ﻫﮬﮪھﺅؤﻻء  ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل  ،٬  
ﺣﻳﯾﺙث  ﻋﺑﺭر  ﺃأﻛﺛﺭر  ﻣﻥن  %  85  ﻋﻥن  ﺭرﻓﺿﻬﮭﻡم  ﻓﻛﺭرﺓة  ﺩدﻣﺞ  
ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل  ﺫذﻭوﻱي  ﺍاﻟﺗﻭوﺣﺩد  ﻓﻲ  ﺍاﻟﻣﺩدﺍاﺭرﺱس  ﺍاﻟﻧﻅظﺎﻣﻳﯾﺔ
  -ﻏﻳﯾﺎﺏب  ﺍاﻟﺗﺩدﺭرﻳﯾﺏب  ﻟﻠﻛﻭوﺍاﺩدﺭر  ﺍاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺩدﺍاﺭرﺱس  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ   
  -ﺿﻌﻑف  ﺍاﻟﺗﺳﻬﮭﻳﯾﻼﺕت  ﺍاﻟﺑﻳﯾﺋﻳﯾﺔ  ﻭوﺍاﻟﻣﺎﺩدﻳﯾﺔ  ﻭوﺍاﻟﻣﻌﻧﻭوﻳﯾﺔ  
ﺍاﻟﻣﻼﺋﻣﺔ  ﻟﻠﺩدﻣﺞ
ﻣﻳﯾﻝل  ﺍاﻟﻣﻌﻠﻣﻳﯾﻥن  ﺑﺷﻛﻝل  ﻋﺎﻡم  ﺇإﻟﻰ  ﻣﻌﺎﺭرﺿﺔ  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ  
ﻭوﺇإﺷﺎﺭرﺗﻬﮭﻡم  ﺇإﻟﻰ  ﺃأﻥن  ﻭوﺟﻭوﺩد  ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل  ﺫذﻭوﻱي  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  
ﺍاﻟﺳﻣﻌﻳﯾﺔ  ﻓﻲ  ﻓﺻﻭوﻝل  ﺍاﻟﺳﺎﻣﻌﻳﯾﻥن  ﻳﯾﻣﺛﻝل  ﻋﺑﺋ  ﺎ ً  ﻋﻠﻰ  ﺍاﻟﻌﻣﻠﻳﯾﺔ  
ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻣﻳﯾﺔ
-ﻧﻘﺹص  ﺍاﻻﻣﻛﺎﻧﺎﺕت  ﻭوﺍاﻟﺗﺟﻬﮭﻳﯾﺯزﺍاﺕت  ﺍاﻟﻔﻳﯾﺯزﻳﯾﻘﻳﯾﺔ   
-ﻋﺩدﻡم  ﺗﻭوﻓﺭر  ﺃأﺩدﻭوﺍاﺕت  ﺍاﻟﺗﻘﻳﯾﻳﯾﻡم  ﺍاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ   
-ﺍاﺭرﺗﻔﺎﻉع  ﺍاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  ﺍاﻟﻣﺎﺩدﻳﯾﺔ   
-ﺗﺳﺭرﺏب  ﺑﻌﺽض  ﺍاﻟﻣﻌﻠﻣﻳﯾﻥن  ﺑﻌﺩد  ﺍاﻟﺗﺩدﺭرﻳﯾﺏب.
ﺿﻌﻑف  ﺍاﻷﻫﮬﮪھﺗﻣﺎﻡم  ﺍاﻟﻣﻭوﺟﻪﮫ  ﻟﺩدﻋﻡم  ﺍاﻟﺳﻠﻭوﻙك  ﺍاﻟﺗﻛﻳﯾﻔﻲ  ﻭوﻣﻔﻬﮭﻭوﻡم  
ﺍاﻟﺫذﺍاﺕت  ﻭوﺍاﻟﻌﻧﺎﻳﯾﺔ  ﻓﻲ  ﺑﻳﯾﺋﺔ  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ
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√
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ﺧﻠﻭوﺩد  ﺍاﻟﺩدﺑﺎﺑﻧﺔ  ﻭوﺳﻬﮭﻰ  
ﺍاﻟﺣﺳﻥن   
  ﺍاﻻﺭرﺩدﻥن

ﻣﺣﻣﺩد  ﻛﻣﺎﻝل  ﻋﻣﺭر   
ﻣﺻﺭر

ﺭرﻭوﺣﻲ  ﻋﺑﺩدﺍاﺕت  
ﺍاﻻﻣﺎﺭرﺍاﺕت

ﺍاﻟﺑﺎﺣﺙث  ﻭوﺍاﻟﺩدﻭوﻟﺔ

  -ﺍاﺗﺟﺎﻫﮬﮪھﺎﺕت  ﺍاﻳﯾﺟﺎﺑﻳﯾﺔ  ﻧﺣﻭو  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ   
  -ﺩدﻭوﺭرﺍاﺕت  ﺗﺩدﺭرﻳﯾﺑﻳﯾﺔ  ﻟﻠﻛﻭوﺍاﺩدﺭر  ﻟﺗﺣﺳﻳﯾﻥن  ﺍاﻻﺗﺟﺎﻫﮬﮪھﺎﺕت  ﻧﺣﻭو  
ﺍاﻟﺩدﻣﺞ

ﺗﻌﺎﻣﻝل  ﺍاﻟﻣﻌﻠﻣﻳﯾﻥن  ﺍاﻟﻣﺑﺎﺷﺭر  ﻣﻊ  ﺃأﻁطﻔﺎﻝل  ﺍاﻷﻭوﺗﻳﯾﺯزﻡم  ﻗﺑﻝل    
ﺩدﻣﺟﻬﮭﻡم  ﻳﯾﺯزﻳﯾﺩد  ﻣﻥن  ﻭوﻋﻳﯾﻬﮭﻡم  ﺑﺳﻳﯾﻛﻭوﻟﻭوﺟﻳﯾﺗﻬﮭﻡم  ﻭو  ﺍاﺗﺟﺎﻫﮬﮪھﺎﺗﻬﮭﻡم  
ﺍاﻹﻳﯾﺟﺎﺑﻳﯾﺔ  ﻧﺣﻭوﻫﮬﮪھﻡم

  -ﺍاﺗﺟﺎﻫﮬﮪھﺎﺕت  ﺍاﻳﯾﺟﺎﺑﻳﯾﺔ  ﻧﺣﻭو  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ   
  -ﺍاﻟﻌﺩدﺍاﻟﺔ  ﻓﻲ  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم   
  -ﺗﻛﺎﻓﺅؤ  ﻟﻠﻔﺭرﺹص

ﻳﯾﻣﻳﯾﻧﺔ  ﺑﻭو  ﺳﺑﺗﻪﮫ  
ﺍاﻟﺟﺯزﺍاﺋﺭر

ﻧﺟﻳﯾﺏب  ﺧﺯزﺍاﻡم   
  ﻣﺻﺭر

ﻧﺎﺻﺭر  ﺍاﻟﻣﻭوﺳﻰ  
ﻭوﺁآﺧﺭرﻭوﻥن   
  ﺍاﻟﺳﻌﻭوﺩدﻳﯾﺔ

ﺍاﻷﻣﺎﻧﺔ  ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ  
ﻟﻠﻣﺟﻠﺱس  ﺍاﻷﻋﻠﻰ  
ﻟﻠﺗﺧﻁطﻳﯾﻁط  ﻭوﺍاﻟﺗﻧﻣﻳﯾﺔ     
  ﺍاﻟﻛﻭوﻳﯾﺕت

ﺭرﻭوﺣﻲ  ﻋﺑﺩدﺍاﺕت   
  ﺍاﻻﻣﺎﺭرﺍاﺕت

ﺗﻘﺑﻝل  ﺍاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﻳﯾﻥن  ﻓﻲ  ﻋﻼﺝج  ﺃأﻣﺭرﺍاﺽض  ﺍاﻟﻠﻐﺔ  ﻭوﺍاﻟﻛﻼﻡم  
ﺩدﻣﺞ  ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل  ﺫذﻭوﻱي  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ﺍاﻟﺳﻣﻌﻳﯾﺔ  ﻓﻲ  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  ﺍاﻟﻌﺎﻡم.  

  -ﺗﻘﺩدﻡم  ﻣﻠﺣﻭوﻅظ  ﻓﻲ  ﺍاﻟﻣﻬﮭﺎﺭرﺍاﺕت  ﺍاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﯾﺔ  ﻭوﺍاﻻﻛﺎﺩدﻳﯾﻣﻳﯾﺔ   
  -ﺍاﺭرﺗﻔﺎﻉع  ﻧﺳﺑﺔ  ﺍاﻟﻣﺷﺎﺭرﻛﺔ  ﻓﻲ  ﺍاﻷﻧﺷﻁطﺔ  ﺍاﻟﺻﻔﻳﯾﺔ   
-ﺍاﺗﺟﺎﻫﮬﮪھﺎﺕت  ﺍاﻳﯾﺟﺎﺑﻳﯾﺔ  ﻧﺣﻭو  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ  ﻟﺩدﻯى  ﺃأﻭوﻟﻳﯾﺎء  ﺍاﻻﻣﻭوﺭر  ،٬
ﻭوﺍاﻟﻣﺩدﻳﯾﺭرﻳﯾﻥن

-ﺍاﺗﺟﺎﻫﮬﮪھﺎﺕت  ﺍاﻳﯾﺟﺎﺑﻳﯾﺔ  ﻧﺣﻭو  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ   
-ﺑﻳﯾﺋﺎﺕت  ﺗﻌﻠﻳﯾﻣﻳﯾﺔ  ﻧﺎﺟﺣﺔ  ﻟﻛﺎﻓﺔ  ﺍاﻟﺗﻼﻣﻳﯾﺫذ   
-ﺍاﺭرﺗﻔﺎﻉع  ﻣﻌﺩدﻻﺕت  ﺍاﻟﺗﺣﺻﻳﯾﻝل  ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﻲ   
-ﺍاﺭرﺗﻔﺎﻉع  ﻣﺳﺗﻭوﻳﯾﺎﺕت  ﺍاﻟﺳﻠﻭوﻙك  ﺍاﻟﺗﻛﻳﯾﻔﻲ

ﻭوﺿﻊ  ﺇإﻁطﺎﺭر  ﻣﻧﻬﮭﺟﻲ  ﻻﺳﺗﻳﯾﻌﺎﺏب  ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل  ﺫذﻭوﻱي  
ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ،٬ﺍاﺭرﺗﻛﺯز  ﻋﻠﻰ  ﺛﻼﺙث  ﻣﺭرﺗﻛﺯزﺍاﺕت  ﺗﻣﻬﮭﻳﯾﺩدﻳﯾﺔ  ﻫﮬﮪھﻲ  
ﺍاﻟﺣﻣﺎﻳﯾﺔ  ﻣﻥن  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ،٬  ﻭوﺍاﻟﺗﺄﻫﮬﮪھﻳﯾﻝل  ،٬  ﻭوﺍاﻟﻣﺳﺎﻭوﺍاﺓة  ﻓﻲ  
ﺍاﻟﻔﺭرﺹص

ﺗﻁطﻭوﺭر  ﻣﻬﮭﺎﺭرﺍاﺕت  ﺍاﻟﻘﺭرﺍاءﺓة  ﻟﺩدﻯى  ﺍاﻟﺗﻼﻣﻳﯾﺫذ  ﺍاﻟﻣﺩدﻣﺟﻳﯾﻥن

ﻻ  ﺗﻭوﺟﺩد  ﺗﻭوﺟﻬﮭﺎﺕت  ﻭوﺍاﺿﺣﺔ  ﻟﺩدﻣﺞ  ﺫذﻭوﻱي  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻓﻲ  
ﺍاﻟﻌﻣﻠﻳﯾﺎﺕت  ﺍاﻟﺗﻧﻣﻭوﻳﯾﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍاﻟﺭرﻏﻡم  ﻣﻥن  ﺍاﻟﻔﻭوﺍاﺋﺩد  ﺍاﻟﺗﻲ  ﺗﻌﻭوﺩد  
ﻋﻠﻰ  ﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻣﻥن  ﺟﻬﮭﺔ  ﻭوﻋﻠﻰ  ﺍاﻷﻓﺭرﺍاﺩد  ﺫذﻭوﻯى  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  
ﻭوﺃأﺳﺭرﻫﮬﮪھﻡم  ﻣﻥن  ﺟﻬﮭﺔ  ﺃأﺧﺭرﻯى   .  
-ﻧﻘﺹص  ﺍاﻟﺧﺩدﻣﺎﺕت  ﺍاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ   
-ﻋﺩدﻡم  ﺗﻘﺑﻝل  ﺍاﻟﻣﻌﻠﻣﺎﺕت  ﻟﻠﺩدﻣﺞ   
-ﻧﻘﺹص  ﺍاﻟﺧﺑﺭرﺍاﺕت  ﺍاﻟﻣﻬﮭﻧﻳﯾﺔ  ﺍاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
-ﺯزﻳﯾﺎﺩدﺓة  ﻋﺩدﺩد  ﺍاﻟﺗﻼﻣﻳﯾﺫذ  ﺍاﻟﺳﺎﻣﻌﻳﯾﻥن  ﺑﺎﻟﻔﺻﻝل   
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ﻣﺣﺗﻭوﻯى  ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

ﻧﻘﺎﻁط  ﺍاﻟﻘﻭوﺓة   

ﺫذﻫﮬﮪھﻧﻳﯾﺔ

√

√

ﺗﻭوﺣﺩد
√

√

ﺑﺻﺭرﻳﯾﺔ

ﻧﻭوﻉع  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ

ﺳﻣﻌﻳﯾﺔ

√

√

√

ﺣﺭرﻛﻳﯾﺔ

ﺗﺎﺑﻊ  ﺟﺩدﻭوﻝل):  (2ﻣﻠﺧﺹص  ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺎﺕت  ﻭوﺍاﻟﺗﻘﺎﺭرﻳﯾﺭر  ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻳﯾﺔ  ﻓﻲ  ﺩدﻣﺞ  ﺫذﻭوﻯى  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ   

ﻧﺑﻳﯾﻝل  ﻋﻠﻲ  ﺳﻠﻳﯾﻣﺎﻥن  
ﺍاﻟﺑﺣﺭرﻳﯾﻥن

ﺍاﻟﺑﺎﺣﺙث  ﻭوﺍاﻟﺩدﻭوﻟﺔ

  -ﺗﻛﻭوﻥن  ﺍاﺗﺟﺎﻫﮬﮪھﺎﺕت  ﺍاﻳﯾﺟﺎﺑﻳﯾﺔ  ﻧﺣﻭو  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ

ﻧﻘﺎﻁط  ﺍاﻟﺿﻌﻑف  
  -ﻋﺩدﻡم  ﻭوﺟﻭوﺩد  ﺗﻘﻳﯾﻳﯾﻣﺎﺕت  ﻟﻸﻁطﻔﺎﻝل   
  -ﺍاﻟﺣﺎﺟﺔ  ﺍاﻟﻰ  ﺍاﻟﻛﻭوﺍاﺩدﺭر  ﺍاﻟﻣﺩدﺭرﺑﺔ

ﺁآﺭرﻛﺎﺏب  ﺃأﻧﻳﯾﺳﺔ   
  ﺍاﻟﺟﺯزﺍاﺋﺭر

ﻋﺑﺩد  ﺍاﻟﺣﻣﻳﯾﺩد  ﻛﺎﺑﺵش  
ﻭوﻧﺎﺩدﻳﯾﺔ  ﺃأﺩدﻳﯾﺏب   
  ﻣﺻﺭر

  -ﺗﻭوﺣﻳﯾﺩد  ﺍاﻟﻣﻧﺎﻫﮬﮪھﺞ  ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﻳﯾﺔ   
  -ﺍاﺭرﺗﻔﺎﻉع  ﻣﻌﺩدﻻﺕت  ﺍاﻟﺗﻔﺎﻋﻝل  ﺍاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

-ﺍاﺗﺟﺎﻫﮬﮪھﺎﺕت  ﺍاﻳﯾﺟﺎﺑﻳﯾﺔ  ﻧﺣﻭو  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ   
-ﺗﻁطﻭوﺭر  ﺷﺧﺻﻳﯾﺎﺕت  ﺍاﻟﺗﻼﻣﻳﯾﺫذ  ﺫذﻭوﻱي  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  
ﺍاﻟﻣﺩدﻣﺟﻳﯾﻥن   
-ﺍاﻧﺧﻔﺎﺽض  ﺍاﻟﻛﻠﻔﺔ  ﺍاﻻﻗﺗﺻﺎﺩدﻳﯾﺔ  ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﯾﺔ  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻣﻳﯾﺔ   

ﺭرﻭوﺣﻲ  ﻋﺑﺩدﺍاﺕت   
ﺍاﻻﻣﺎﺭرﺍاﺕت

  -ﻗﺻﻭوﺭر  ﺗﻬﮭﻳﯾﺋﺔ  ﺃأﻗﺳﺎﻡم  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ   
  -ﺑﻌﺩد  ﻣﻘﺭرﺍاﺕت  ﺍاﻟﺳﻛﻥن  ﻋﻥن  ﺍاﻟﻣﺩدﺍاﺭرﺱس  ﺍاﻟﺩدﺍاﻣﺟﺔ   
  -ﺻﻌﻭوﺑﺎﺕت  ﻓﻲ  ﺍاﻟﺗﻭوﺍاﺻﻝل

-ﺍاﺭرﺗﻔﺎﻉع  ﻛﺛﺎﻓﺎﺕت  ﺍاﻟﻔﺻﻭوﻝل     
-ﻧﻘﺹص  ﺍاﻟﺗﺟﻬﮭﻳﯾﺯزﺍاﺕت  ﺍاﻟﻔﻳﯾﺯزﻳﯾﻘﻳﯾﺔ   
  -ﺍاﻟﻣﻧﺎﻫﮬﮪھﺞ  ﻭوﻁطﺭرﻕق  ﺍاﻟﺗﻘﻳﯾﻳﯾﻡم  ﻏﻳﯾﺭر  ﺍاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ   
-ﻋﺩدﺩد  ﺍاﻟﻣﺩدﺍاﺭرﺱس  ﻏﻳﯾﺭر  ﻛﺎﻓﻲ

ﺇإﻋﺩدﺍاﺩد  ﺑﺭرﺍاﻣﺞ  ﺗﺩدﺭرﻳﯾﺑﻳﯾﺔ  ﻟﻠﻛﻭوﺍاﺩدﺭر

ﺍاﻟﺗﺣﺎﻕق  ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل  ﺫذ  ﻭوﻱي  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ﺍاﻟﺫذﻫﮬﮪھﻧﻳﯾﺔ  ﺑﻣﺭرﺍاﻛﺯز  
ﺍاﻟﺗﺩدﺧﻝل  ﺍاﻟﻣﺑﻛﺭر  ﻗﺑﻝل  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ  ﻓﻲ  ﺭرﻳﯾﺎﺽض  ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل   
-ﺗﻘﺩدﻳﯾﻡم  ﺑﺭرﺍاﻣﺞ  ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ  ﻟﻠﻛﻭوﺍاﺩدﺭر  ﺍاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
  -ﺍاﻻﻫﮬﮪھﺗﻣﺎﻡم  ﺑﺎﻟﺗﺟﻬﮭﻳﯾﺯزﺍاﺕت  ﺍاﻟﺑﻳﯾﺋﻳﯾﺔ   
  -ﺍاﻟﺗﻧﺳﻳﯾﻕق  ﺑﻳﯾﻥن  ﺍاﻟﺟﻬﮭﻭوﺩد  ﺍاﻷﻫﮬﮪھﻠﻳﯾﺔ  ﻭوﺍاﻟﺣﻛﻭوﻣﻳﯾﺔ

  ﻣﻌﻭوﻗﺎﺕت  ﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل  ﺫذﻭوﻱي  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ﺍاﻟﺫذﻫﮬﮪھﻧﻳﯾﺔ  ﺑﻘﺎﻋﺎﺕت  
ﺭرﻳﯾﺎﺽض  ﺍاﻷﻁطﻔﺎﻝل  ﺍاﻟﺩدﺍاﻣﺟﺔ   
-ﻋﺩدﻡم  ﺗﻭوﻓﺭر  ﻣﻌﻳﯾﻧﺎﺕت  ﺗﻌﻠﻳﯾﻣﻳﯾﺔ  ﻭوﺑﺭرﺍاﻣﺞ  ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﺍاﻟﺣﺎﺟﺔ  ﺍاﻟﻰ  ﺗﺩدﺭرﻳﯾﺏب  ﺃأﻛﺛﺭر  ﻭوﻋﻘﺩد  ﻭوﺭرﺵش  ﻋﻣﻝل  ﻟﺟﻣﻳﯾﻊ  
ﺍاﻟﻌﺎﻣﻠﻳﯾﻥن.

ﺍاﻟﻣﻧﺎﻫﮬﮪھﺞ  ﻭوﺃأﺳﺎﻟﻳﯾﺏب  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  ﻏﻳﯾﺭر  ﺍاﻟﻣﻼﺋﻣﺔ

ﺃأﻣﺎﻧﻲ  ﺃأﺑﻭو  ﺍاﻟﻌﻼ   
ﺍاﻟﺳﻌﻭوﺩدﻳﯾﺔ

ﺇإﺩدﺭرﻳﯾﺱس  ﺟﺭرﺍاﺩدﺍاﺕت   
ﻓﻠﺳﻁطﻳﯾﻥن

ﺳﻠﻁطﻧﺔ  ﻋﻣﺎﻥن

  ﻁطﺎﺭرﻕق  ﺍاﻟﺭرﻳﯾﺱس  ﻭوﺁآﺧﺭرﻭوﻥن   

ﺍاﺗﺟﺎﻫﮬﮪھﺎﺕت  ﺇإﻳﯾﺟﺎﺑﻳﯾﺔ  ﻟﺩدﻯى  ﺃأﻭوﻟﻳﯾﺎء  ﺍاﻻﻣﻭوﺭر

-ﻋﺩدﻡم  ﻭوﺟﻭوﺩد  ﺇإﻋﺩدﺍاﺩد  ﺃأﻛﺎﺩدﻳﯾﻣﻲ  ﻣﻼﺋﻡم  ﻟﻠﻛﻭوﺍاﺩدﺭر   
  -ﻧﻘﺹص  ﺍاﻟﺧﺩدﻣﺎﺕت  ﺍاﻻﺭرﺷﺎﺩدﻳﯾﺔ  ﻷﻭوﻟﻳﯾﺎء  ﺍاﻷﻣﻭوﺭر
  -ﻧﻘﺹص  ﺍاﻟﺗﺟﻬﮭﻳﯾﺯزﺍاﺕت  ﺍاﻟﻣﺎﺩدﻳﯾﺔ   
  -ﻋﺩدﻡم  ﺗﻭوﻓﺭر  ﺍاﻟﻣﻧﺎﻫﮬﮪھﺞ  ﻭوﺃأﺩدﻭوﺍاﺕت  ﺍاﻟﺗﻘﻭوﻳﯾﻡم

ﺇإﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻋﺩدﺩد  ﺍاﻟﺩدﺭرﺍاﺳﺎﺕت  ﻭوﺍاﻟﺗﻘﺎﺭرﻳﯾﺭر15  

3

2

6
ﻭوﺍاﺣﺩد

ﻭوﺍاﺣﺩد

ﺍاﻟﺩدﻟﻳﯾﻝل  ﺍاﻻﺳﺗﺭرﺷﺎﺩدﻯى  ﻟﺩدﻣﺞ  ﺍاﻟﻁطﻔﻝل  ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻰ  ﺫذﻯى  ﺍاﻹﻋﺎﻗﺔ  ﻓﻰ  ﺍاﻟﺗﻌﻠﻳﯾﻡم  ﻭوﺍاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  -ﺍاﻟﻣﻛﻭوﻥن  ﺍاﻷﻭوﻝل

ﻋﺎﻡم

2

ﺟﺯزﺋﻲ

ﻭوﺍاﺣﺩد

ﻧﻣﻁط  ﺍاﻟﺩدﻣﺞ
ﻛﻠﻲ

√

√
√

ﻣﻛﺎﻧﻲ
√
√

ﺍاﻟﻣﺻﺩدﺭر
ﻧﻭوﻉع  
ﺍاﻟﻭوﺛﻳﯾﻘﺔ
ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ
ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ
2012
2013

2013

√
√

ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ
ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ
ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

2008
2008
2010

ﺩدﺭرﺍاﺳﺔ

√

2011

11
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 - 6تحليل التجارب والدراسات العربية في دمج ذوي اإلعاقة

تعكس التجارب والدراسات العربية في دمج ذوي اإلعاقة محاوالت جادة في

هذا املجال ،وهي في مجموعها ِّ
توفر إجابات عن كثير من األسئلة املتعلقة بكيفية
التعليمي للفئات املختلفة من ذوي اإلعاقة  ،والتوسع فيه في الدول
بتطبيق الدمج
ّ
العربية ،ومن أهم هذه األسئلة:

 -ما فئات اإلعاقة  -من حيث شدة اإلعاقة ،ودرجتها ،وكيفية تشخيصها -التي

ميكن دمجها ؟ وما البرامج التي حتتاج إليها ،وما طبيعة الفريق الذي يقدم

-

الرعاية لها؟ وما اختصاصات ودور كل شخص في هذا الفريق؟

ما ضرورة إصدار القوانني واللوائح املتعلقة بالرعاية االقتصادية،

واالجتماعية ،والتربوية ،والصحية والنفسية لذوي اإلعاقة والتي حتتاج إليها
الدول العربية لتنظيم عملية الدمج ؟

 ما خصائص املعلم الذي يقوم بالتدريس لذوي اإلعاقة؟ وما االحتياجاتاملناسبة لتأهيله مبا يحقق األهداف النهائية للدمج ؟

 ما إمكانات املدرسة الدامجة من حيث الوسائل التكنولوﭼية املساعدة فيتعليم ذوي اإلعاقة ،واإلتاحة الهندسية ،والتصميم املكاني ؟ وما احملتويات

املناسبة لغرفة املصادر؟

 ما برامج التنمية املهنية املطلوبة إلدارة املدرسة واملعلمني إلجناح فكرة الدمجوالتوعية بفئات اإلعاقة وخصائصها؟

 -كيف ميكن تطوير املناهج الدراسية لتناسب األشخاص ذوي اإلعاقة املدمجني؟

 ما دور الوالدين في املساعدة على إجناح فكرة الدمج كأشخاص أساسينيوفاعلني في النهوض بأبنائهم؟

 كيف ميكن توعية التالميذ غير ذوي اإلعاقة بقضية الدمج  ،ومسئولياتهماالجتماعية حنو ذوي اإلعاقة؟

 كيف ُيفاد من نتائج الدراسات العلمية التي يقوم بها التربويون وعلماء النفسوالتربية اخلاصة في مجال دمج ذوي اإلعاقة ؟

 ما دور اإلعالم من صحف وتليفزيون في التوعية باإلعاقة ،وتفعيل دور املجتمع100

في احل ِّد منها وتقدمي الرعاية املناسبة والتغلب على االجتاهات السلبية السائدة

في املجتمع حنوها؟
ً
وارتباطا باألسئلة السابقة ميكن القول إن للتجارب والدراسات العربية في

مجال ذمج ذوي اإلعاقة مالمح متيزها ،وتشكل خصوصيتها ،وهي مالمح ميثل
ً
مشتركا بني تلك التجارب والدراسات ،وكأمثلة لهذه املالمح نشير
قامسا
بعضها
ً

إلى ما يلي:

 العناية في جتارب الدمج ودراساته بأشكاله املختلفة ،ومن أبرزها الدمجاجلزئي ،والدمج الكلي.

العربي.
 تناول قضايا دمج ذوي اإلعاقة ومشكالته على مستوى البحث التربوىّ
 -تطوير معايير اعتماد مؤسسات التربية اخلاصة وبرامجها.

ُ
توافر مبادرات وجهود فردية ،وأهلية لدمج ذوي اإلعاقة في التعليم ،واملجتمع.
-

 استثمار العالقات اجليدة باجلهات واملؤسسات الدولية املاحنة في عقد اتفاقياتجي.
تعاون لدعم التعليم ال ّد ْم ّ

من جهة أخرى تُ ظهر التجارب ،والدراسات العربية قناعات القائمني على

تطبيق الدمج التعليمي في الدول العربية مبزاياه ،واجتاهاتهم اإليجابية حنوه،

وتشير الدراسات التي انص َّبت على تقومي جتارب ومشروعات الدمج إلى نتائج
مهمة في هذا الصدد؛ من أهمها أن الدمج يتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة فرصة
االختالط بأقرانهم غير ذوي اإلعاقة وتع ُّلم السلوكيات املقبولة اجتماع ًّيا منهم ،مما
يسهم في تق ُّبل الوالدين فكرة دمج أبنائهم ذوي اإلعاقة في التعليم ،كما أوضحت

تلك الدراسات أن الدمج يعمل على تصحيح بعض األفكار واملفاهيم اخلطأ التي
يعتقدها األشخاص غير ذوي اإلعاقة حنو ذوي اإلعاقة.
ً
فضل عما سبق؛ تشير التجارب والدراسات العربية التي تناولت التحديات
التي تواجه ذوي اإلعاقة إلى عدد من الصعوبات؛ من أهمها:

 املناهج املتوافرة حال ًّيا في معظم الدول العربية ال تناسب خصائص ذوياإلعاقة،واحتياجاتهم.
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 املعلمون غير مؤهلني للتعامل مع األفراد ذوي اإلعاقة ،ومن َث َّم قد يقودونمبادرات الدمج إلى الفشل.

 قد يؤدي الدمج إلى حالة من الرفض ،وبخاصة من ِقبل املتعلمني غير ذوياإلعاقة ،إذا لم ُيه َّي ُئوا لتق ُّبل األفراد ذوي اإلعاقة.

 في حالة عدم ُتوافر غرفة مصادر وبرامج واضحة ،قد يحرم الدمج املتعلمني
ذوي اإلعاقة من فرص تفريد التعليم ،ومراعاة نقاط القوة والضعف لديهم.
 عدم ُتوافر متابعة ،ودعم من ِقبل فريق العمل املسئول عن الدمج يؤدي إلى

شعور ذوي اإلعاقة بالكراهية حنو املدرسة ،ويدفعهم إلى عدم استكمال
برنامج الدمج التعليمي.
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إطاللة

•

يستلزم النجاح في دمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في
التعليم والمجتمع تحليل ممارسات الدمج في الدول المختلفة،
واإلفادة منها.

•

يسهم تحليل تجارب ودراسات دمج ذي اإلعاقة في الدول
الدمجي
تعرف المالمح الرئيسة لنموذج التعليم
ّ
األجنبية في ُّ
في تلك الدول.

•

الدمجي في الدول األجنبية
من أبرز مالمح نموذج التعليم
ّ
التشريع ،والتدخل المبكر ،وتمكين مقدمي الخدمة لذوي
والتدرج في الدمج ،وإنشاء المراكز البحثية المتخصصة،
اإلعاقة،
ُّ
والدعم ،واإلرشاد األسري.

•

رغم توافر عديد من القواسم المشتركة بين الخبرات األجنبية
فإن للخبرات العربية في هذا
والعربية في دمج ذوي اإلعاقةَّ ،
المجال خصوصيتَ ها المرتكزة على معطيات السياق الذي ُأجريت
فيه تجارب الدمج ومشروعاته.

•

الدمجي
من بين المالمح المميزة للنموذج العربي للتعليم
ّ
تطوير معايير اعتماد مؤسسات التربية الخاصة وبرامجها،
وتنامي دور المنظمات األهلية ،واإلفادة من مبادرات الجهات
والمؤسسات الدولية المانحة.
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مراجع عربية وأجنبية
أول  -المراجع العربية:
ً
 إدريس جرادات ( .)2010التجربة الفلسطينية في دمج ذوي اإلعاقات اجلسدية واحلركية فياملدرسة احلكومية ،دراسات نفسية وتربوية ،العدد (.)4

 أركاب أنيسة ( .)2005الدمج املدرسي للمعاق مسع ًّيا  -التجربة اجلزائرية ،قسم العلوماالجتماعية ،أكادميية الدراسات االجتماعية واإلنسانية ،العدد (.)10

 أمساء عبد اهلل العطية ،وطارق عبد الرحمن العيسوي ( .)2005انطباعات وأفكار كل مناألطفال العاديني واألطفال ذوي اإلعاقات حول الدمج وتأثيراته املختلفة عليهم -دراسة

استطالعية مقارنة ،امللتقى الثاني عشر :الدمج املجتمعي الشامل في ضوء االتفاقية الدولية
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،اجلمعية اخلليجية لإلعاقة ،مسقط .

 -أماني بنت محمود بن عبداهلل أبوالعال ( .)2008معوقات الدمج التي تواجه معلمات رياض

األطفال عند تدريس األطفال غير العاديني )ختلف عقلي بسيط( من وجهة نظر املشرفات

واملديرات واملعلمات ،رسالة ماﭼستير غير منشورة  ،كلية التربية جامعة أم القرى ،مكة

املكرمة.

 -خلود الدبابنة ،وسهى احلسن( .)2009دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في املدارس

العادية من وجهة نظر املعلمني ،املجلة األردنية في العلوم التربوية ،املجلد ( ،)5العدد (.)1

 رنا محمد صبحي عواده ( .)2007دمج املعاقني حرك ًّيا في املجتمع احمللي بيئ ًّيا واجتماع ًّيا-دراسة حالة في محافظة نابلس ،رسالة ماﭼستير غير منشورة  ،جامعة النجاح الوطنية ،
نابلس ،فلسطني .

 روحي عبدات ( .)2007اجتاهات املعلمني حنو دمج األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية فيمدارس التعليم العام بدولة اإلمارات العربية املتحدة  -مبادرة الدمج ثم الدمج ،اإلمارات،

وزارة الشئون االجتماعية.

 روحي عبدات ( .)2008املشكالت التي تواجه الدمج التعليمي لذوي اإلعاقة البصرية فيدولة اإلمارات العربية املتحدة ،اإلمارات ،وزارة الشئون االجتماعية .

 مسية منصور ،ورجاء عواد ( .)2012تصور مقترح لتطوير نظام دمج األطفال ذوياالحتياجات اخلاصة مبرحلة رياض األطفال في سورية في ضوء خبرة بعض الدول -

دراسة مقارنة ،مجلة جامعة دمشق ،املجلد ( ،)28العدد (.)1

التعليمي
 عبد احلميد كابش ،ونادية أديب ( .)2008مؤشرات فاعلية وكفاءة مشروع الدمجّ
للمعاقني في التعليم النظامي في مصر -دراسة ميدانية ،القاهرة ،مركز سيتي للتدريب
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والدراسات في اإلعاقة ،كاريتاس مصر.

 عبد الرقيب أحمد البحيري ( .)2005منوذج مقترح لدمج األطفال املتخلفني عقل ًّيا ذوياالضطرابات السلوكية واالنفعالية مع العاديني ،املؤمتر السنوي احلادي عشر ،مركز
اإلرشاد النفسي ،جامعة عني شمس ،القاهرة.

 محمد كمال عمر ( .)2011اجتاهات معلمي املدارس االبتدائية حنو دمج أطفال األوتيزم)األطفال الذاتويني) مع أقرانهم العاديني في املدارس العامة -دارسة سيكولوﭼية في
ضوء بعض املتغيرات ،املؤمتر العلمي الثاني :حنو حياة أفضل للجميع ) العاديني وذوي

-

االحتياجات اخلاصة) ،قسم الصحة النفسية ،كلية التربية ,جامعة الزقازيق ،بنها ،مصر.
املنظمة العربية للمعوقني ( .)2010البيان اخلتامي لورشة العمل اإلقليمية حول تطوير

السياسات التربوية من أجل إدماج األطفال ذوي اإلعاقة -التوعية مبنهجيات التربية
املدمجة ،بيروت.

بصريا في املدارس العادية،
 ناصر بن علي املوسى ( .)1992دمج األطفال املعاقنيًّ
الرياض ،مكتبة امللك فهد .

 -ناصر بن علي املوسى ( .)1998جتربة وزارة املعارف باململكة العربية السعودية في مجال

دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة في املدارس العادية ،املؤمتر القومي السابع الحتاد
ذوي االحتياجات اخلاصة في الوطن العربي ،احتاد هيئات رعاية الفئات اخلاصة واملعوقني،

القاهرة.

 -نبيل علي سليمان ( .)2012جتربة مملكة البحرين في دمج األطفال التوحديني -دراسة

وصفية لتجربة دمج األطفال التوحديني في املدارس العادية في مملكة البحرين ،امللتقى

الثاني عشر :الدمج املجتمعي الشامل في ضوء االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،اجلمعية اخلليجية لإلعاقة ،مسقط.

 جنيب خزام ( .)2002تقرير مشروع دمج األطفال ذوي اإلعاقة باحلضانات واملدارسالنظامية -التجرية االستطالعية ،القاهرة ،مركز سيتي للتدريب والدراسات في اإلعاقة،

كاريتاس مصر.

 -نعمت علوان ،ونبيل أصرف ( .)2005التجربة الفلسطينية في الدمج الشامل لذوي

االحتياجات اخلاصة ،املؤمتر العلمي السنوي الثالث عشر  :التربية وآفاق جديدة في تعليم

ورعاية ذوي االحتياجات اخلاصة -املعوقون واملوهوبون في الوطن العربي ،كلية التربية،
جامعة حلوان  ،القاهرة.

 -هنادي سعيد القحطاني ( .)2013فعالية برامج الدمج في خفض بعض أمناط السلوك

الالتك ُّيفي لدى التالميذ ذوي الشلل الدماغي املصحوب باإلعاقة العقلية ،املجلة الدولية
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.)3(  العدد،  جامعة اإلمارات العربية املتحدة،لألبحاث التربوية

،منوذجا
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