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تأثیر التعلیم الدامج :یتھرفاھالطالب وصحة واإلعاقة   

یدركان أن التعلیم ال والنظام التعلیمي على وجھ الخصوص  بشكل عامیبدو أن المجتمع الكندي 

التعلیم  یتناول. ومن وجھة نظري، فإن النظام المدرسي ذوي اإلعاقةجید لصحة األشخاص  الدامج

تلك  المعلمون ویمارسمشكلة "مالئمة" من الناحیة األكادیمیة والسلوكیة.  امواإلعاقة باعتبارھ

ما زالوا یوضعون في أماكن  أن العدید من المتعلمین الذین یعانون من إعاقاتحتى  "المالئمة"

جزئي. وال ینظر إلیھم على أنھم ال یتعلمون في  بشكلكامل أو  بشكل ةالخاص للتربیة فصلةمن

 أنائع الشفي الفكر التربوي ویُعتقد  یستفیدون من التعلیم مع أقرانھم النموذجیین. الصفوف العادیة وال

ممن اآلخرین  صحبةفي  أكثر بقوة یتعلمونسوف  أنھمعتقد ھو ما سیفید ھؤالء الطالب. ویُ العزل 

 . علی سبیل المثال، یعتقد أن المتعلمین ذويفي التعلیم متطلباتیعتقد المدرسون أن لدیھم نفس ال

. وبالمثل، االعاقةمن یشاركونھم نفس سوف یتعلمون بشکل أفضل عندما یتعلمون مع  الذھنیة عاقةاال

بشكل  ونتصرفویبشكل أفضل یتعلمون السلوكیة أو غیرھا سوف  المشكالتفإن المتعلمین ذوي 

.الطالب بشكل عام بدال من  المماثلین لھم ھممع أقران یتعلمونأفضل عندما   

وتجربة المعلم التي تثبت ، لبحوث ا من ةالمتزاید عدادواألالسلیم  المنطقھذه المعتقدات تتعارض مع  

 تم تعلیمھمأفضل أكادیمیا واجتماعیا عندما  اً أداء الطالب الذین یعانون من إعاقاتفقد أظھر العكس. 

شددت سوزان قد . وزلةمنعفي أماكن  تم تعلیمھمعندما  جودةأقل آداءاً ، والنموذجیینمع أقرانھم 

في عرض تقدیمي للمعلمین  ھول، رئیسة مفوضیة أونتاریو لحقوق اإلنسان، على ھذه النقطة،

خاصة وأنھا تطبق على المتعلمین واألمناء في مؤتمر وزارة التربیة والتعلیم األخیر في أونتاریو، 

 وھم العزلیواصلون دعم  علمین،. وذكرت أن العدید من المالذھنیة االعاقاتالذین یعانون من 

 یقلھو أن تعلم الطالب اآلخرین سوف وغیر صحیح آخر یعرفون أن ھناك إجابة أقوى. وثمة اعتقاد 

. ومرة أخرى، تثبت البحوث والخبرات أن تعلم اإلعاقاتوجود المتعلمین الذین یعانون من  في
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واقع، ھناك أدلة على أن في الو. في ظل نظام دمج مصمم بشكل جید یقلاألقران النموذجیین ال 

ً ھؤالء الطالب یتعلمون دروس عن أنفسھم واإلنسانیة لم تدرس في كتبھم المدرسیة. ا  

 

تغییر ل، لیست ھي السبب األكثر أھمیة لناسبةالمھذه المعتقدات غیر الصحیحة، ولكن ومع ذلك ، ف

جمیع المتعلمین في الفصول الدراسیة العادیة في أي مدرسة. التعلم األكادیمي لیس ھو  نحو دمج

ھي أن  یةھمكثر أ. النقطة األالدامجأو التعلیم  والعزل ةالخاص التربیةالجانب األكثر أھمیة في اختیار 

اآلخرین مین المتعلجمیع المتعلمین مع مجموعة متنوعة من األمر یصبح صحیاً أكثر عندما یتم تعلیم 

الشبكات االجتماعیة. ویطورون  

التعارف فالنموذجیین وصحة المتعلمین ذوي اإلعاقة.  األقرانبین التعلم مع  وثیقةوقد أقیمت صالت 

اآلخرین یعني رأس المال االجتماعي، وقبول األشخاص والصداقة مع مجموعة متنوعة من 

لعام  الرعایة الصحیة الفصلیةوروس في اآلخرین، لجمیع األطفال. وقد أشار ھالتون وكاندیس 

 تقعإن الموارد القیمة  قائلیناالھتمام حول مفھوم رأس المال االجتماعي في نفجار" االإلى " 2010

. ویذكرون أن "العالقات االجتماعیة تؤثر لھا الثانویة منتجاتالعالقات االجتماعیة ومن الضمن 

مثل التماسك االجتماعي  األنساقتماعیة من خالل أیضا على الصحة وتدرج في أطر المحددات االج

والدعم االجتماعي واالستبعاد االجتماعي".  

یبرز اختالفان. التماسك االجتماعي  الدامجوالتعلیم  ةالخاص التربیةوفي أي مقارنة بین نموذجي 

والتفاعل مع األقران النموذجیین، في حین  الدامجبالتعلیم  یتصل وتطویر شبكات الدعم االجتماعي

والشبكات االجتماعیة الفقیرة.  النموذجیینباالنحراف عن مجموعة األقران  ةالخاص التربیةتمیز ت

.النموذجیین أقرانھبین  الطالبھناك فرصة ضئیلة لتطویر رأس المال االجتماعي ما لم یكن   
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كمحدد للحاالت  الدامجلتعلیم احالة  راضاستع) من جامعة رییرسون في 2004وندروود (یقول 

الصحیة:  
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المتعلمین الذین  دمجفي دعواتھا إلى  الدامجیم تأثیر الدومینو المفید للتعلبوقد اعترفت األمم المتحدة  

 المتحدةحتى قبل صیاغة ھذه السیاسة اإلیجابیة لألمم ویعانون من إعاقات في المدارس المجتمعیة. 

مجموعة للنظر في ال تجلسو 1989عام في  ااجتماع اعقد مركز غابات المارش ،في اجتماع تورنتو 

لتلبیة االحتیاجات األكادیمیة  ةالخاص التربیةكیفیة إیجاد استجابة اجتماعیة أقوى من نموذج 

" واتفق علیھ دمج. وبحلول نھایة المساء، أدخل مصطلح "ذوي اإلعاقةواالجتماعیة للمتعلمین 
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المجتمع للجمیع،  موقف منصف فيإلي دور التعلیم،  عليبوجھ خاص  تأكیدكطریقة لإلشارة، مع ال

على الرغم من أن البعض یستخدم واآلن في جمیع أنحاء العالم.  الدامج"مفھوم "التعلیم قد انتشر و

إال أن الفصول الدراسیة العادیة للجمیع،  جعلا كمفھوم نظري أو موقف ال یدعو إلى یمصطلح بالغال

أن الممارسة یمكن  یعلمونوھم  العادیة في الفصول الدراسیة. المشاركةأھمیة أدرك البعض اآلخر 

ذلك. ألنھم یفعلون، التنظیرأن تتبع   

أن التعلیم في إطار  بشكل متزایدالبحوث الدولیة وتوثق تغیر لألفضل. یلمجتمع أن یمكن ل

ال یؤدي فقط إلى العزلة االجتماعیة، ولكنھ ال یؤدي أیضا إلى مستویات  ةالخاص التربیةنموذج 

ھناك تأثیر سلبي على صحة ھذه المجموعة و الدامجةالتحصیل الدراسي الممكنة من خالل التجربة 

من المتعلمین. ففي جمیع أنحاء العالم، على سبیل المثال في أماكن مثل الھند ومالطا وإیطالیا 

ألنھم یرون الفوائد للجمیع. الدامجنحو التعلیم  علمونمن كندا، تتجھ الحكومات والم وكرواتیا وأجزاء  

غییر الممارسات الماضیة. لتلسوء الحظ، لیست كل الحكومات والمعلمین تقریبا على استعداد 

 ذلككیف یمكن ، إذ . ومن الصعب فھم ذلك الدامجھو أنھم ال یدركون فوائد التعلیم الطیب تفسیر وال

ھو أن طیبة و. وھناك احتمال أقل الدمجبالنظر إلى تزاید البحوث والخبرات التي توثق فوائد 

لجھد المطلوب لوضع سیاسات وممارسات ا عليالحكومات والنظم التعلیمیة تفضل الوضع الراھن 

أكثر تقدما.  

 

 


