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أفكار مع اقتراب السنة الدراسیة الجدیدة  

الفرصة الضائعة  

فزع المعلم في ذھنھ  
وتنھد في نفسھ  

عندما رأى ألول وھلة من  
أعطوه ھذا العام 	

 
عیون واسعة جاحظة 	
وتكشیرة منتفخة  

یدان ورأس ورجلین ملتویة  
یا لھا من خسارة 	

 
ركز الطالب انتباھھ  
على معلمھ الجدید  
كلھ أمل أن یتعلم  

المدرسة ھذا العام في 	
 

أبان عیون واسعة متسائلة  
وابتسامة مرحبة  

والحظ الفزع والتنھیدة  
سنة أخرى ضائعة 	

	
مع بدایة السنة الدراسیة الجدیدة ھناك تغییرات بسیطة في تعلیم الطالب ذوي اإلعاقة في كندا فیما 

"التعلیم الشامل" و یتعلق بإدراجھم. یستخدم كل تخصص تعلیمي كندي ھذه المصطلحات بحریة 
"إدراج". ومع ذلك یبدو عدد قلیل من التخصصات التعلیمیة، باستثناء ملحوظ لنیو برونزویك، یوكون، 
ً بإحالل نموذج التعلیم الشامل األكثر فعالیة وعدالة  األقالیم الشمالیة الغربیة، ونونافوت، ملتزما

اجتماعیاً محل نموذج التعلیم الخاص.  

التحلیل المتشائم؟ وفیما یلي قصاصات من مختلف السیاسات. الحظ تسطیر بعض  ما ھو المبرر لھذا
العبارات.  

تحتوي سیاسة التعلیم الشامل في كولومبیا البریطانیة على العبارات التالیة.  

، وتتجاوز اإللحاق ال تعني بالضرورة الدمج الكامل في الصفوف الدراسیة العادیةإن ممارسة اإلدراج 
المشاركة الفعالة وتعزیز التفاعل مع اآلخرین.وتتضمن   

ماذا یعني ھذا؟ ھا ھي سیاسة كولومبیا البریطانیة عن وضع الطالب.  

ویجب على مجلس التعلیم أن یوفر للطالب الذي لدیھ احتیاجات خاصة برنامج تعلیمي في الفصل 
ما لم تشر ت خاصة، الدراسي حیث یُدمج الطالب مع الطالب اآلخرین الذین لیس لدیھم احتیاجا

االحتیاجات التعلیمیة للطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة أو الطالب اآلخرین إلى ضرورة توفیر 
البرنامج التعلیمي للطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة في أماكن أخرى.  
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ر العمل قارن سیاسة كولومبیا البریطانیة بسیاسة األقالیم الشمالیة الغربیة في توجیھھا األخیر وإطا
. قارنھا أیضا بسیاسة أونتاریو التالیة الموضحة في 2010الخاص باإلبالغ وتحسین المدارس لعام 

الجزء التالي ..  

یلتزم نظام التعلیم في األقالیم الشمالیة الغربیة بفلسفة وممارسة الشمولیة التي ترحب بكل الطلبة 
ھم وقدراتھم، في الفصول الدراسیة مع وتوفر لھم فرص التعلم، المناسبة لمختلف احتیاجات تعلم

أقرانھم.  

 2009تستند وثیقة سیاسة أونتاریو "إستراتیجیة أونتاریو للتعلیم الشامل والمساواة" لعام  •
على تعریف واسع لإلدراج یشمل الطالب المھاجرین والطالب المعرضین لخطر االنتحار، 

طالب المثلیین أو الذین لدیھم والطالب من السكان األصلیین، والطالبات السحاقیات وال
ازدواجیة جنسیة أو حاملي صفات الجنسین أو الذین یغیرون جنسھم، ویشمل أماكن العبادة 
لضمان قیام الطالب بشعائرھم الدینیة بدون مضایقة أو تمییز، باإلضافة إلى الطالب من ذوي 

لمدرسیة المنتظمة. ومن اإلعاقة. وال جدال في أنھ ال بد من دعم ھذه المجموعات في فصولھم ا
المھم أن نالحظ، مع ذلك، أن كل ھذه المجموعات من الطالب، باستثناء الطلبة ذوي اإلعاقة، 

یحضرون نفس الفصول الدراسیة باعتبارھم أقران بدون اقتراح أي مكان آخر لھم.  
 

تعلیم الشامل. جاء لقد حضرت مؤخراً مؤتمر وزارة التعلیم في أونتاریو الذي انعقد لمدة یومین بشأن ال
ً بدعم مالي من الوزارة للنظر في سبل  المشاركون من األنظمة المدرسیة في جمیع أنحاء المقاطعة معا
"سد الفجوة" بین المتعلمین. خالل الیومین، لم تكن ھناك أي إشارة تقریبا لحاالت اإلعاقة باستثناء 

تركیز على مجموعات الطالب الخمسة عرض واحد قدمتھ لجنة حقوق اإلنسان في أونتاریو. وكان ال
األخرى الذین شملتھم إستراتیجیة أونتاریو للمساواة والتعلیم الشامل.  

قارن المقتطف التالي عن سیاسة أونتاریو، كما قدمھ فریق بقیادة نائب مساعد وزیر التعلیم في  •
ألقالیم الشمالیة مؤتمرات في نیویورك وفانكوفر إلى وزارة التعلیم في كولومبیا البریطانیة وا

. 2008الغربیة في  
"زیادة قدرة جاء في المرتبة الثانیة في بیان رؤیة الوزارة وأولویاتھا في مجال التعلیم الخاص: 

المدارس على تلبیة احتیاجات مجموعة متنوعة من الدارسین بفعالیة في أماكن تتراوح بین الفصول 
. وبعبارة أخرى، االستمرار في نموذج التعلیم اتھا"الدراسیة العادیة والفصول الدراسیة القائمة بذ

الخاص بأكملھ كما تسمح بذلك أیضاً سیاسة كولومبیا البریطانیة.  

وبالنظر إلى األمثلة المذكورة أعاله، واستمرار التعلیم الخاص القائم على فصل الطالب المعاقین بل 
المفید النظر في نتائج البحوث الكندیة وزیادتھ على األقل في بعض األنظمة المدرسیة الكندیة، فمن 

والدولیة في مجال تعلیم الطالب ذوي اإلعاقة. وما یلي أمر معروف، أو ینبغي أن یكون معروفاً، 
للمسئولین عن تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة. فال ینبغي على الحكومات والمربین معرفة ما یلي 

ً مسؤولیة ضمان معر فة اآلباء بھا كذلك حتى یتسنى لھم الحصول فحسب، بل یقع على عاتقھم أیضا
على أقوى تعلیم ألطفالھم المعوقین ...  
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تشیر معظم دراسات األبحاث التي تحقق في التأثیر األكادیمي إلدراج الطالب من ذوي اإلعاقة  •
في الصفوف العادیة إلى أن التحصیل الدراسي في الفصول العادیة یتجاوز التحصیل الدراسي 

منفصلة أو ال یقل عنھا.في الفصول ال  
تشیر معظم دراسات األبحاث بشأن التأثیر االجتماعي لتعلیم الطالب المعوقین في إطار التعلیم  •

الشامل إلى أن العالقات بین المجموعتین من الطالب توطدت بدرجة أقوى في الفصول 
الدراسیة العادیة عن ما كانت علیھ في إطار التعلیم الخاص.  

ت األبحاث حول تأثیر تعلیم الطالب ذوي اإلعاقة في نفس الفصول المدرسیة تشیر معظم دراسا •
مع أقرانھم غیر المعوقین إلى عدم وجود أي تأثیر سلبي على تعلم األقران.  

تشیر معظم دراسات اإلعداد المھني لمعلمي الصفوف العادیة من أجل دعم الطالب ذوي اإلعاقة  •
عتقدون أن برامجھم المھنیة لم تُِعدُّھم لھذه المسؤولیة.في الصفوف العادیة إلى أن المعلمین ی  

یمكنك أن تصل إلى قراراتك الخاصة حول أسباب استمرار معظم التخصصات التعلیمیة في كندا في دعم 
إطار التعلیم الخاص بینما تشیر األبحاث وتجربة ھؤالء الذین یواصلون اإلدراج إلى أن التحصیل 

المساواة مع التحصیل الدراسي في إطار التعلیم الخاص، وبینما تشیر الدراسي أقوى أو على قدم 
األبحاث إلى أن العالقات االجتماعیة إلى حد كبیر أقوى، وبینما ال یوجد أي تأثیر سلبي على الطالب 

اآلخرین، وبینما إعداد المعلم متأخر في خضم التغییر العالمي نحو الدمج.  

ھذا أمر یمكنك التفكیر فیھ.  

ً بنموذج التعلیم الخاص للطلبة من ذوي اإلعاقة الذین یعتبرون تحتف ظ كل الحكومات الكندیة تقریبا
"غیر قادرین على االستفادة من التعلیم في نفس المكان مع أقرانھم من غیر المعوقین".  

	


