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لماذا یعد التعلیم الشامل مھماً لجمیع الدارسین؟  

جاري بنش  

لماذا یعد التعلیم الشامل الذي یُعلِّم الطالب النمطیین وأقرانھم من ذوي اإلعاقة في نفس الفصول الدراسیة 
مھماً لجمیع الدارسین؟ ولماذا یعد مھماً لمجتمعنا بأكملھ؟  

التعلیم إال في الماضي القریب. قبل ما یقرب من أواخر لم یكتسب الكندیون من ذوي اإلعاقة الحق في 
السبعینات وأوائل الثمانینات من القرن العشرین لم یكن یتعین على المدارس تعلیم الطالب المعاقین. 
أقامت بعض المراكز مدارس خاصة ولكن القلیل منھا فقط ھو الذي سمح للطالب المعاقین بالتعلم في 

مع أقرانھم النمطیین. على الرغم من أن بعض األنظمة المدرسیة لم تقرر تعلیم  الفصول المدرسیة العادیة
الطالب المعاقین، لم یكن ھناك شرط قانوني للقیام بذلك. وحتى عندما قُبل بعض الطلبة المعاقین في 
المدارس كان معظمھم من ھؤالء الذین یعانون من مستویات خفیفة ومتوسطة من اإلعاقة ویمكنھم 

ي بطریقة مقبولة مع المعاییر األكادیمیة والسلوكیة للمدارس.التماش  

لكن، في نھایة المطاف، بدأت حكومات المقاطعات واألقالیم سن تشریع یطالب أنظمة المدارس بقبول 
الطالب على تنوع قدراتھم. وكانت النتیجة زیادة في عدد المدارس الخاصة وزیادة كبیرة في عدد 

عض الطالب المعاقین الذین یتمتعون بمزید من القدرة بصورة مؤقتة في الفصول الخاصة. وقُبل ب
الفصول العادیة. وكانت ھذه التحركات كلھا تتفق مع نموذج التعلیم الخاص والذي بموجبھ یُوضع الطالب 
وفقا للتحصیل األكادیمي الفردي ونوعیة السلوك. واعتبر نموذج التعلیم الخاص ھذا أقوى استجابة للحاجة 

ى تعلیم الطالب المعاقین. كانت أحد الجوانب السلبیة لنموذج التعلیم الخاص ھو فصل الطالب لتعلیمھم. إل
وأدى ذلك إلى إبعاد الطالب المعاقین عن أقرانھم النمطیین في كل من المدرسة والمجتمع المحلي. 

واعتبرت ھذه النتیجة المؤسفة مقبولة من أجل الحفاظ على تعلیم قوي.  

موذج التعلیم الخاص یواجھھ نموذج التعلیم الشامل. یرى أنصار التعلیم الشامل أن إدراج الطالب والیوم ن
المعاقین سینتج عنھ نظام تعلیم أقوى ومجتمعات أكثر مرونة وتجاوباً. لماذا؟ ما ھي المزایا، إن وجدت، 

االختصاصات التعلیمیة التي یتضمنھا النموذج الشامل عن النموذج الحالي الذي ال تزال تقره غالبیة 
الكندیة؟  

وفیما یلي بعض األمور القلیلة التي نعرفھا اآلن عن مزایا نموذج التعلیم الشامل.  

اإلدراج في النظام المدرسي ینتج عنھ مجتمعات أكثر تقبالً وإیجابیة وتعلیم أقوى. واإلدراج  •
ً نحو تدعمھ األمم المتحدة وھیئاتھا المختلفة باعتباره الحل األنسب لقضا یا التنوع وللمضي قدما

المستقبل. وبالنسبة لألمم المتحدة، یعتبر اإلدراج مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان والعدالة 
االجتماعیة.  

اإلدراج في النظام المدرسي ینتج عنھ مجتمعات أكثر تقبالً وإیجابیة وتعلیم أقوى. واإلدراج  •
لحل األنسب لقضایا التنوع وللمضي قدما نحو تدعمھ األمم المتحدة وھیئاتھا المختلفة باعتباره ا

المستقبل. وبالنسبة لألمم المتحدة، یعتبر اإلدراج مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان والعدالة 
االجتماعیة.  

یصل الطالب المعاقون في إطار التعلیم الشامل إلى مستویات أكادیمیة أعلى مما یصلون إلیھ في  •
دعمھا األبحاث على نحو متزاید.إطار التعلیم الخاص. ھذه الحقیقة ت  
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ینمي الطالب المعاقون قوة سلوكیة أكبر في محیط التعلیم الشامل. ھذه الحقیقة تدعمھا األبحاث  •
على نحو متزاید.  

ً بإدراج أقرانھم من المعاقین. ھذه الحقیقة تدعمھا األبحاث  • ال یتأثر تعلم الطالب النمطیین سلبا
على نحو متزاید.  

ب النمطیین ویتوسع، وخاصة في فھم التنوع والمساواة، من خالل إدراج یقوى تعلم الطال •
الطالب المعاقین. ھذه الحقیقة تدعمھا األبحاث على نحو متزاید.  

یعزز اإلدراج الصداقة والتفاھم بین الطالب النمطیین وأقرانھم من المعاقین. ھذه الحقیقة تدعمھا  •
األبحاث على نحو متزاید.  

ف الدراسیة العادیة، وبدعم من مدرائھم وموظفي الموارد المتخصصین، یمكن لمعلمي الصفو •
تدریس الحصص على تنوع قدرات المتعلمین. وتتجلى ھذه الحقیقة، على نحو متزاید، من خالل 

المدرسین العاملین في إطار التعلیم الشامل.  

ً أن یكون السؤال في مقدمة ھذه المناقشة ھو، "لماذا استمرت ال عدید من الحكومات الكندیة وینبغي حقا
والمعلمین الكندیین في دعم نھج التعلیم الخاص في حین أن اإلدراج نھج یتسم بمزید من العدالة 

-االجتماعیة والفعالیة والعملیة، لیس فقط للطالب المعاقین بل لجمیع الطالب  ومجتمعاتھم.   

 

 

 

 


