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إلعاقة والتعلیمل خارجالو داخلال  

 

ً لقد كنت أتساءل  عن العالقات التي غالبا ما تكون متوترة بین األنظمة المدرسیة واآلباء  أحیانا

ستند لإلعاقة والتعلیم. وی لدمجا موذجنأو  ةالخاص ربیةالت نموذجیتعلق األمر باختیار  واألمھات عندما

استجابة  )placement settings( االلتحاقاكن أمإلى مجموعة من  ةالخاصربیة الت موذجن

 أكثر بعداً و بعید یكون كانلف أنواع ودرجات اإلعاقة. كل مالحتیاجات الطالب الذین یعانون من مخت

في الفصول الدراسیة العادیة واألطفال اآلخرین. وھذا یعني أن بعض الطالب سوف یكونون  عن

بین الفصول  مقسمیكون یومھم الدراسي خر سض اآل، والبعبشكل كاملالفصول الدراسیة العادیة 

یتم وضع البعض سبینما في فصول خاصة،  كامال ھیقضي یوم یة العادیة والخاصة، والبعضالدراس

إذا كان  عزالكن نقل الطالب إلى مكان أكثر اآلخر في المدارس الخاصة. في إطار ھذا النموذج یم

أن جمیع فیؤمن  دامجالتعلیم ال موذجن أما. انخفاض فيأو االجتماعي للطالب  اإلنجاز األكادیمي

دراسیة العادیة. المتعلمین، بغض النظر عن نوع ودرجة اإلعاقة، ینبغي تعلیمھم في الفصول ال

الدعم ھناك  قدیمھي منزل الطالب الدائم ویتم تفإن الفصول الدراسیة العادیة  موذجوبموجب ھذا الن

 قومیو، والمساعدین التربویین. ةالخاص ربیةادیة، ومعلمي التالع فصولن معلمي المن خالل فریق م

، أو في أقرب  الفصل الدراسي العادي بداخل خدماتھم میالمتخصصون اآلخرون، إذا لزم األمر، بتقد

ال یتم نقل الطالب من الفصول الدراسیة العادیة على أساس اإلنجاز األكادیمي و. ممکن مكان

ً  رتبطاو معنا منذ الستینیات ةالخاص ربیةالتتماعي. لقد كان نموذج واالج ً وثیق ارتباطا الطبیة  النماذجب ا

عكس السیاسة التعلیمیة ھو یو ،التعلیم بنیةالطفل الجدید في ھو ف دامجالتعلیم ال أماربویة. ت النفسو

في الصفوف العادیة للمدارس المجاورة. واجدأن لكل متعلم الحق في التوھي حدة لألمم المت  
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العدد المتزاید من  مالناس الذین أفكر فیھم ھو ،دمجول استجابة الناس للح یدعوني للقلقشيء  ھناك

معلمین كبیر من الالعدد الاآلباء واألمھات الذین یریدون تعلیم أبنائھم في الفصول الدراسیة العادیة، و

ة وفي حاالت كثیركثر مالءمة. األ يھ المنعزلة ةالخاصربیة الت أماكنمجموعة من أن الذین یرون 

ھذه مأساة عندما یكون تعلیم أي متعلم  وواآلباء  المربینبین بشكل جید  ال تسیركانت العالقة  جدا

على المحك.  

  

المفتاح في التوصل إلى قرار بشأن وضع المدرسة. وبما  م، ھعلموناتان المجموعتان، اآلباء والموھ 

تعلیمیة تسترشد بالتشریعات واللوائح الحكومیة. أن التعلیم مسألة حكومیة، فإن ھذه القرارات ال

یتعاون ھي أن  االلتحاقتوصل إلى قرار بشأن للالكندیة السائدة  المناطقیةسیاسة الحكومة اإلقلیمیة وف

. على سبیل المثال، تتبع وزارة التربیة والتعلیم في أونتاریو سیاسة من ثالث نقاط: أ) لمربین واآلباءا

، یعتبر الفصل الدراسي العادي ھو الخیار األول لجمیع الطالب، ب)، إذا 181/98بموجب المادة 

مكان جات الطالب و ج)، إذا كان كان النظام المدرسي یعتقد أن الفصول الدراسیة العادیة تلبي احتیا

 یتماشى مع رغبات الوالدین. وفي حالة كولومبیا البریطانیة، فإن السیاسة مماثلة إلى حد االلتحاق

استشارة بشأن اختیار النظام المدرسي، یمكنھم خاللھا التعبیر عن  لھم باستثناء أن اآلباء یقدمكبیر، 

اختیارھم.  

 

العادیة. ویكمن مفتاح العمل في أن الحكومة  للفصولومن الواضح في كلتا الوالیتین أن التفضیل ھو 

تیاجات الطلبة على نحو أكثر احإذا ما تم تقییم ذلك من قبل المدارس لتلبیة  عزلالمن مكانتسمح بال

والیات التعلیمیة لوالدین. ومعظم الل بدالتلعادیة. ویبدو أیضا أن ھناك ا فصولال ءمة من وضعالم

نیو برونزویك،  كال من تاختارتتبع عملیات مماثلة. ومع ذلك، فقد  ،الكندیة، ولكن لیس جمیعھا
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الفصول الدراسیة الطالب في وضع و دمجالیوكون، واألقالیم الشمالیة الغربیة، ونونافوت نموذج 

ً تلقائییكون  الدعم الالزمتلقي العادیة مع  .ا  

  

عاقة التي صدرت وتتماشى ھذه السیاسة األخیرة مع اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإل

الفصول الدراسیة العادیة ھو حق جمیع بحاق االلتفاقیة بوضوح على أن التمؤخرا. وتنص ا

مین، وعلى وجھ الخصوص أولئك الذین یعانون من إعاقات. وموقف األمم المتحدة ووكاالتھا المتعل

والعدالة  نصافائل فعالیة وكفاءة لتحقیق اإلھو أن الفصول الدراسیة العادیة ھي أكثر الوس

االتفاقیة وصدقت علیھا. علي االجتماعیة وأقوى تعلم للجمیع. وقد وقعت كندا  

  

الذین  علمینللمت ةلمنعزلالتعلیم ا أماكنالكندیة دعم  غلبیة السلطات التعلیمیةتواصل أ فلماذا إذن

، علمینستثنائیة؟ العدید من الماال التحاال ليع في الغالبال تحصر ذلك یعانون من إعاقات، و

وھم النموذج. بھم على درایة ف ة،الخاص ربیةجدا مع نموذج الت یرتاحونوبعض اآلباء واألمھات، 

ین. ویتضح ھذا الدعم القوي كثر فعالیة لكثیر من المتعلماأللة ھي الخیار عزالمنماكن أن األیعتقدون 

في حقیقة أن مجلس مدرسة مقاطعة تورونتو، وھو أكبر نظام مدرسي في كندا، أعلن مؤخرا عزل لل

 قولی. وةالخاص ربیةذج التأن نموذجھ لمستقبل تعلیم المتعلمین الذین یعانون من إعاقات سیظل نمو

المجلس أن ھذا القرار یوفر خیارا لألسر. ھناك ارتباك كبیر یدخل الصورة عندما یدرك المرء أن 

 أماكنع أنحاء كندا تصف مجموعة من مجلس تورونتو والعدید من النظم المدرسیة األخرى في جمی

 ھو أحد حاالت". ویبدو أن ھذا عزلجنب مصطلح "ت" وتة" أو "شمولیدامجةبأنھا " ةالخاص ربیةالت

ألنظمة المدرسة. بالنسبة" إمساك العصا من المنتصف"  
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ل مدارسھم على أساس في حین تعم دامجباء یفضلون نموذج التعلیم الوبالنظر إلى أن العدید من اآل

، یمكن للمرء أن یتوقع أن تحدث خالفات بین األسر والمدارس. ھناك الكثیر ةالخاص ربیةنموذج الت

لتي تحدث. وفي بعض الحاالت، تصل المنازعات إلى مستوى المحاكم قبل اتخاذ قرار من النزاعات ا

في اتخاذ القرار نھائي. وفي حالة الخالف، تشیر التجربة إلى أن المدارس تتمتع بالسلطة الحقیقیة 

ا الطعن، ولکنھم غالب ةیعمل لجأون إليیاآلباء مع القرار وقد  ختلفی. قد االلتحاق مكانتحدید بشأن 

القرار. رییتغ یعل نیقادر ریغ کونونیما   

 

المدارس؟ رأیي أن المشكلة إلى النزاعات بین اآلباء و التي تدعو مواقفوجد ھذا التلماذا 

بعض ل الھشةفي بعض العداوة الطبیعیة بین المدارس واألسر، ولكن في السیاسات التعلیمیة  تلیس

في لوائحھا، وإذا أیدت بقوة تفضیل  العزل مواقفت لثغراإذا لم تقدم الحكومات فیة. الحكومات الكند

مدارس دلیل واضح دي الكون لیوس ن یكون ھناك خالف یذكرالفصل الدراسي العادي كخیار أول، فل

كما ھو الحال مع  دمجسیبذلون قصارى جھدھم لتنفیذ ال، ولكنھم اعتراضات. قد یكون لدیھم عھلتتب

المدارس ب نتھياسات المتضاربة القائمة تخلق وضعا یفي والیات أخرى. غیر أن السی لمربینا

ھم یفضلون الفصل الدراسي العادي كخیار أول لجمیع المتعلمین. صراع. فمن ناحیة، الواألسر إلى 

عن طریق وضع  عزلةالمن ةالخاص ربیةالتبالنسبة ألماكن  رخون الحبلم یھرى، فناحیة أخ ومن

القول في  ظاھریااآلباء واألمھات  یعطون مالوقت نفسھ، فإنھھذا الوضع. وفي أنظمة تفتح الباب أمام 

. ال یمكن للمرء أن یفكر في وضع أكثر احتماال أن یؤدي إلى خالف بین االلتحاق مكانختیار قرار ا

.أكثر من ھذا العدید من المدارس واألسر  
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میع یطر على جالمدرسة تسف ،ي موقف أقوى بكثیر من األسرةالمدرسة فتكون في ھذه الخالفات 

تحدید متعلم. وقد أعطت الحكومة للمدارس الحق في اتخاذ قرار بشأن الموارد الالزمة لتعلیم أي 

وضع المتعلمین الذین یعانون من إعاقات على أساس اإلنجاز األكادیمي واالجتماعي. وبالنظر إلى 

لذین لكثیر من الطالب ا مستوى اإلنجاز األكادیمي واالجتماعيأن أن المدارس كانت تعتبر تقلیدیا 

تؤدي ھذه  عزلةالمن فصولیة العادیة، وأن اللظروف الفصول الدراس یعانون من إعاقات غیر مالئم

عندما یكون لدیھم  المنعزلة األماكنالمھمة بشكل أفضل، فال عجب أن العدید من المدارس تتحول إلى 

 ، بینما بھا السیاسات التي لدیھم خبرةالخیار. ھذا الخیار یحل مشكلة للمدارس ویسمح لھم بمواصلة 

ال یحل المشكلة لآلباء واألمھات. وإذا لم یوافق الوالدان، ولم تغیر المدرسة موقفھا، فقد یلجأ اآلباء 

ى الوصول إل یمكنھا ارسالمدفإن  نونیة لالستئناف. في ھذه الحالةإلى سلسلة من الخطوات شبھ القا

لوقت في في ا مكما أنھ ال یتم الضغط علیھ ،ممكنةقانونیة ة رمشوالموارد الالزمة لتوظیف أفضل 

كما یتم الضغط علیھم من أجل  ،طریقتھم الخاصةب الثمن یجب على اآلباء دفع بینما ،حل النزاعات

معظم النزاعات؟في الذي یفوز  خمن منأقوى تعلیم ممكن ألطفالھم.  الحصول على  

  

ً ما یزعجني   . وتضع السیاسة الحكومیة االمعلمین واألسر ال لزوم لھ نه الخالفات بیأن كل ھذ أیضا

 ذوي المتعلمین إليالمدرسة في وضع أقوى من وضع الوالدین. المعلمین الذین اعتادوا على النظر 

ھم ، ینسیئ ھم لیسواستخدام تلك العدسة، الحق في ا ھماإلعاقة من خالل عدسة معینة ومن ثم یتم منح

وضعتھا حكوماتھم. فھم یقبلون السیاسات ویضعون أدوات إلنفاذ تلك القواعد التي  فقط یتبعون

، ةمن صدیق رسالة  قد جاءتنى الیوممن العالم، ف السیاسات. غیر أن التغییر یحدث في أماكن أخرى

ل اتفاقیة األمم المتحدة. : "یبدو أن األمور تتطور في ألمانیا بفضرسالةألمانیا. وجاء في ال منبتینا، 

في شمال  للدمجعما إذا كنت سأعمل على وضع خطة  لتسألنيوزارة التربیة والتعلیم  بي اتصلتوقد 
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یفعلون ما تسمح بھ ببساطة  مھ ةالخاص ربیةالت موذجنا المدرسیة الداعمة لنالراین وستفالیا ". فأنظمت

الحكومیة الحكومة. وھناك أنظمة مدرسیة أخرى تتجھ نحو السیاسة الدولیة. واالفتقار إلى السیاسات 

التقدمیة ھو السبب الجذري للمشكلة التي تواجھ المدارس الكندیة واألسر الكندیة.  

   

بسھولة. نیو برونزویك، یوكون، األقالیم ووفیما یتعلق بالحقوق والعدالة االجتماعیة، فإن الحل واضح 

ندا شھدت الحل. وقد الشمالیة الغربیة، نونافوت، وأنظمة المدارس الفردیة المختلفة في جمیع أنحاء ك

الحل واالنتقال من نموذج  رأت األمم المتحدة ووكاالتھا الحل. وقد شھدت العدید من الدول األخرى

ي یمكادألز ااإلنجذلك، تشیر البحوث المتعلقة با ضافة إلىإل. وبادمجإلى ال ةالخاص ربیةالت

الفصول الدراسیة في  ھموضع جتماعي للمتعلمین الذین یعانون من إعاقات بشكل متزاید إلى أنالوا

.عزلالعادیة یفوق وضعھم في مكان من  

 

الحل الواضح في أجزاء أخرى من كندا وفي عدد تنفیذ الحكومات الكندیة على  ستعملمتى 

متزاید من الدول حول العالم؟  

 

 


