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Abstract
All children should be treated equally, feel significant and should not left out. The No Child
Left Behind Act of 2001 (NCLB) focuses on supporting culturally, socioeconomically and
racially diverse school district populations. Public education is a right for all well and
disadvantaged children.
Inclusive education treated learners fairly and with dignity
regardless of their race, color, physical ability, learning styles and interests. It is a dynamic
process where stereotypes, exclusion from education, inactivity, discrimination are terms
that will not be tolerated anymore. Nevertheless, the activation of comprehensive education
in Palestine remains limited due to the lack of skills of teachers to contain all students at all
levels, and the lack of material resources, equipment and means, and therefore appropriate
legislation and laws for the Palestinian context must be enacted to facilitate the integration
of people with special needs into our schools. Therefore, this study aims to highlight the
history of inclusive education, its objectives, the justifications for its application, inclusive
education and private education, the role of teachers when applying them, and the
challenges of their application in Palestine.
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التربية الشمولية بين النظرية والتطبيق
ياسمين أبو مخ
الباحثة ،أكاديمية القاسمي

رهام سلحب
الباحثة ،جامعة فلسطين التقنية خضوري

الملخص
منذ أن تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة "اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" في عام  ،2006دخل مفهوم "التعليم
الشمولي ،أو "التعليم الجامع" إلى الخطاب التعليمي في العالم وفي فلسطين على حد سواء .وعندها تطور مفهوم التربية
الشمولية والذي يُعنى بفهم حاجات الطلبة جميعًا وتطوير األنظمة التعليمية لتلبية احتياجاتهم تبعًا لمبدأ تكافؤ الفرص،
ولمبررات دينية ،أخالقية ،تعليمية ،اجتماعية ،اقتصادية .مما استوجب حدوث تغيير في دور المعلم من حيث االستعداد
المهني والنفسي .وعلى الرغم من ذلك ما زال تفعيل التعليم الشامل محدودا ً في فلسطين تبعا لعدم توفر المهارات لدى
المعلمين الحتواء جميع الطلبة بمختلف مستوياتهم ،وعدم توفير الموارد المادية واألجهزة والوسائل لذلك ،وعليه يجب
استصدار التشريعات و القوانين المناسبة للسياق الفلسطيني لتسهيل عملية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مدارسنا .لذا
تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على تاريخ التربية الشمولية ،أهدافها ،مبررات تطبيقها ،التربية الشمولية والتربية
الخاصة ،دور المعلم عند تطبيقها ،تحديات تطبيقها في فلسطين.
الكلمات المفتاحية :التربية الشمولية ،فلسطين ،تحديات.
المقدمة:
منذ أن تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة "اتفاقية وتعهد لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة " في عام  ،2006دخل
مفهوم "التعليم الشامل ،أ و "التعليم الجامع" إلى محور الخطاب التعليمي في العالم وفي منطقتنا على حد سواء" .المادة :24
التعليم" من خالل الميثاق واالتفاقية أعلن بوضوح وبشكل ليس فيه سابقة " ان الدول ذات األطراف تعترف بحق
األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم ،ومن أجل وبهدف ممارسة هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص مما أدى
بتلك الدول وفي نظام تعليمي شامل ان تحتوي جميع المستويات والتعلم مدى الحياة "(.)United Nations, 2006
وعندها تطور مفهوم التربية الشمولية من مصطلح لدمج الطلبة في المدارس دون تطوير أساليب تعليمية لهم ،إلى مفهوم
الم درسة الخاصة والمدرسة العادية للفصل بين الطلبة العاديين والطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،ثم الوصول إلى التعليم
الشامل أو الجامع الذي يعنى بفهم حاجات الطلبة جميعا وتطوير األنظمة التعليمية لتلبية احتياجاتهم (مهنا)2018 ،
وفي هذا البحث سنتطرق إلى تعريف التربية الشمولية ،التربية الشمولية والتربية الخاصة ،أهدافها ،دور المعلم عند
تطبيقها.
تعريف التربية الشمولية:
وقد تعددت التعريفات لمفهوم التربية الشمولية على اعتباره مصطلح معاصر في عملية التعلم والتعليم ،ويقوم على
مبدأ أساسي لمجتمعات المدارس الشاملة (الجامعة) والتي تسعى لرعاية وتوفير تعليم بجودة عالية لجميع الطلبة ،وفق مبدأ
تكافؤ الفرص ودون النظر إلى الثقافة ،الجنس ،اللغة ،القدرات ،والطبقات للطلبة (العطل.)2016 ،
وقد أشارت منظمة اليونسكو إلى أن التعليم الشمولي هو عملية تلبي التنوع في احتياجات جميع الطلبة من خالل
زياد ة المشاركة في التعلم والثقافات والمجتمعات ،والحد من اإلقصاء من التعليم أو داخله .وهو يتطلب تغييرات وتعديالت
في المحتوى وأساليب العمل والهياكل واالستراتيجيات ،واالقتناع بأن مسؤولية النظام العام أن يُعلَم جميع الطلبة
(.)UNESCO, 2009
على الرغم من االختالفات في الرأي حول تطبيق التربية الشمولية ،يمكن القول إن “بيداغوجيا التضمين او التربية
الشاملة" ،)pedagogy of inclusion) ،كما يسميها  ،)2014( Makoelleتعتبر بمثابة نهج ثوري ألنه ال يرى إمكانية
وصول الطالب ومشاركته وإنجازه كمشكلة من النظام والبيئة التعليمية ،وبالتالي يتم التركيز على إجراء تغييرات جوهرية
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قادرا على التكيف مع احتياجات كل متعلم .وبالتالي ،فإن االتجاه هو
في النظام بأكمله لجعل المدرسة مكا ًنا أكثر مرونة
ً
اتباع نهج "ثنائي المسار" أي أنهم من ناحية ،يتعاملون مع العقبات النظامية التي تعترض االحتواء ،ومن ناحية أخرى
يمنحون الطفل الموارد والدعم الذي يحتاجونه كفرد .في السنوات األخيرة ،شهدنا عمليات إصالح اكتسبت فيها هذه النظرة
زخما ً في التعليم العربي داخل الخط األخضر ،ال سيما من خالل اعتماد وتنفيذ توصيات تقرير دورنر (،)2018-2008
حيث توصلوا في العامين األخيرين مع تعديل قانون التعليم الخاص في يوليو  )State of Israel, 2018( 2018وتنفيذه
في نظام التعليم هذه األيام ( ) Ministry of Education, 2019ومع ذلك ،يجب أن نتذكر أن الكفاح من أجل تعليم
االحتواء قد تم قيادته منذ التسعينيات من قبل مفكرين وباحثين أساسيين في مجال مثل البروفيسور "ريتر ريف" من جامعة
حيفا ،والذي يوضح أن "الشمولية تعني قبول اآلخر كما هو ،حتى لو كان مختلفًا عن القاعدة؛ تعامله مع إعاقته على أنه أمر
بديهي ،كطريقة أخرى من الطرق التي يختلف بها البشر عن بعضهم البعض" ( .)Harpaz, 2013ومع ذلك ،فإن النهج
القديم المتمثل ف ي "الدمج" ،توضح "فرضية االستبعاد " بمعنى أن االختالف الذي تم استبعاده من مراحل الحياة ،بإمكانه
للعودة واالندماج معها.
سا
في أيامنا هذه يمكننا أن نالحظ أن وزارة التعليم أدركت هذا التمييز المهم " -الخطاب المشترك والذي يدور أسا ً
حول مراقبة احتياجات الطلبة والتكيف مع البيئة ،في حين أن الخطاب للشمولية يدور بشكل أساسي حول النظر إلى البيئة
ومدى مالءمتها للطلبة" ( - )Ministry of Education, 2019وأن نهج االحتواء يأتي "لمعالجة جميع طلبة الصف
الغير متجانس ،بما في ذلك الطلبة الذين يحق لهم التعليم الخاص ،دون تلوين حاجتهم على أنها فريدة من نوعها ،ولكن تعنى
بسد حاجات ورغبات المقدمة لجميع الطلبة" (المرجع نفسه.).
تاريخ التربية الشمولية:
تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى حدوث ثورة مماثلة في نظام التعليم الفلسطيني ،وهو ما ينعكس في كل من البحوث
األكاديمية مثل ( )Abu Heran, 2014وسياسة التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم الفلسطينية ( Ministry of
 .)Education, 2019تحتضن هذه السياسة إلى حد كبير روح اتفاقية األمم المتحدة ()United Nations, 2006
والمبادئ التوجيهية لليونسكو بشأن اإلدماج في التعليم ( ،)UNESCO, 2009وتعهدت ،في جملة أمور" ،بإجراء تغييرات
جوهرية على نظام التعليم بأكمله ،وفقًا لمبدأ التصميم .في دراسة أجراها  ،)2014( Abu Heranوالتي تتناول تصورات
مثيرا لالهتمام على مدى تعقيد تنفيذ هذا النموذج الطموح في
وتوقعات معلمي بيت لحم حول احتواء التعليم ،تلقي ضو ًءا
ً
سياق التحديات المستمرة للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية ،قامت الدراسات السابقة ،مثل دراسة ( (Lifshitz,
 laubman & Issawi, 2008وهي نسبية لمواقف المعلمين الفلسطينيين واإلسرائيليين ،سواء في التعليم الخاص والتعليم
العام ،إلدراج الطلبة ذوي اإلعاقة مع نتائج رائعة ولم يكن مشجعًا بالضرورة.
على الرغم من أن التعليم العربي في فلسطين وتحديدًا داخل الخط األخضر لم يتعامل مع معاهدة األمم المتحدة بشكل
ملحوظ إال في شهر سبتمبر  ، 2018وفي األعوام  2012-2011حيث بدأت اإلدارة التربوية في وزارة التعليم داخل الخط
األخضر تعمل على مناقشة تنفيذ عملية الدمج في نظامنا (  ،(Ministry of Education, 2012فنرى أن قضية الدمج لم
تهمل ولم تسقط من جدول األعمال العام األكاديمي والحكومي حتى يومنا هذا ،حيث وثقت هذه العملية من خالل أبحاث
كثيرة وشواهد جيدة (من بين ذلك  Timur, 2013 :؛  Harpaz, 2013؛ Fishel, 2015؛ , 2017 ، Talmor, 2015
 Kupferberg؛ .)Merom, 2019
وترى الباحثات مما سبق من التعريفات والتطور التاريخي للتربية الشمولية أنها تقوم على كال مما يلي:
 -1مبدأ تفريد التعلم ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة المتعلمين.
 -2تعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص وإعطاء الحق في التعلم لجميع الطلبة.
 -3تُعنى التربية الشمولية باالهتمام بتوفير بيئة تعليمية داعمة لجميع الطلبة وفق االهتمام بجميع حاجاتهم الفردية،
االجتماعية ،الصحية ،النفسية.
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أسباب تطبيق التربية الشمولية:
هنالك عدة أسباب ظهرت لتطبيق التربية الشمولية ،وضحتها ( اليونيسيف ،)2013 ،ومن أهمها:
 مبرر تعليمي :يتوجب على المدرسة توفير وتطوير أساليب ،وطرق تدريس ،واستراتيجيات تعليمية تثير دافعيةالمتعلم للتعليم والتعلم ،وفق مراعاة الفروق الفردية ،ألنها مطالبة باستقبال جميع الطلبة بمختلف خلفياتهم وقدراتهم.
 مبرر اجتماعي :إن المدارس الجامعة قادرة على تغيير المواقف واالتجاهات السلبية نحو التنوع عن طريق تعليمجميع الطلبة معًا ،ومن ثم وضع األسس لبناء مجتمع عادل ،يستوعب شرائح المجتمع كافة غير قائم على التمييز والتهميش
لفئات المجتمع.
 مبرر اقتصادي :إن إنشاء وصيانة مدارس تقدم التعليم لجميع للطلبة يعتبر أقل تكلفة من إقامة شبكة معقدة منالمدارس التي تختص بمجموعات مختلفة من الطلبة.
مبررا دينيًا :حيث يقر الدين اإلسالمي بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدل بين
 وأضاف مؤنس ،جمعة (،)2013ً
اس ِإنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَكَر َوأ ُ ْنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ
ارفُوا
" َيا
تعالى:
قال
الناس،
أَيُّ َها النَّ ُ
شعُوبًا َوقَ َبا ِئ َل ِلتَ َع َ
ّللاِ أَتْقَا ُك ْم ِإ َّن َّ
ِإ َّن أ َ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ َّ
ّللاَ َع ِليم َخ ِبير " (الحجرات)13 :
التربية الشمولية والتربية الخاصة:
إن التربية الشمولية تهتم بمواءمة نظام التعليم القائم لتلبية احتياجات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،مما يتطلب
معالجة المعيقات في البيئة التعليمية ،والشعور بحجم المسؤولية لتقديم فرص متكافئة في التعليم لجميع الطلبة ،وتحت سقف
واحد وهو سقف المدرسة .في حين أن التربية الخاصة ال تستوعب وجود بعض الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في
المدارس بسبب عدم قدرتهم على التعلم من اآلخرين ،ويفترض أنهم بحاجة إلى معلمين مختصين وإلى خدمات خاصة
(مهنا.)2018،
تغيير دور المعلم في ظل التربية الشمولية
يمثل المعلمون العوامل الرئيسية في عملية تطوير سياسات ونماذج مختلفة من التربية الشمولية وتنفيذها .فإن ما
يميز المعلم في التربية الشمولية عن غيره من المعلمين هو االستعداد المهني والنفسي .نقصد هنا باالستعداد المهني المعرفة
والكفاءة المهنية التي تسمح باتخاذ القرارات المثلى في وضع تعليمي ملموس ،توضحها ثالث مجموعات من الكفاءات
الخاصة :التنظيمية واإلدارية والتعليمية (.(Baimnova, Bekova & Salue, 2015
كما وترى الباحثتان أنه يجب يكون هنالك مواءمة بين الطرائق والمناهج لتحقيق االستجابة المطلوبة في التربية
الشمولية .كما ينبغي إيالء اهتمام خاص للمنهجيات الموجهة نحو األطفال ومشاركتهم في األنشطة في العديد من المبادرات
التعليمية ،ويجب أن تستند منهجية العمل إلى بعض المبادئ األساسية ،مثل :االنفتاح والديمقراطية ( & Dimov, Iliev
.)Atanasoska, 2014
ونقصد بمبدأ االنفتاح أي إشراك جميع األطفال والتغلب على حواجز ومعيقات التعلم لديهم .وبالنسبة لمبدأ
الديمقراطية ،فيعني تعزيز ممارسة القيم الديمقراطية مثل التسامح وحماية حقوق اإلنسان والمساواة في عملية التعليم
بغض النظر عن الدين ،أو الجنس ،أو العرق ،أو أي خاصية اجتماعية ،أو فردية أخرى للفرد ( & Norwich
.)Koutsouris, 2017
إن التربية الشمولية تستوجب عددًا من التغييرات في استراتيجيات التدريس والتقويم ،والتعاون بين المعلمين
( .(Murdaca, Oliva, & Costa, 2018و يجب أن يختار المعلم االستراتيجيات التعليمية المختلفة ،ويستخدم أساليب
تعزيز متنوعة ،وطرائق البحث الحديثة ،ويرا عي عملية التفاعل من قبل الطلبة ،كل ذلك يساعد على التنمية المثلى لكل
طفل وفقًا إلمكاناته التنموية ،واحتياجاته وقدارته ).(Baranauskienė & Saveikienė ,2018
وأخيرا إن استخدام وتفعيل التربية الشمولية ما زال محدودا ً لألسف في فلسطين ،وعليه يجب استصدار التشريعات
ً
والقوانين لتسهيل عملية دمج ذوي االحتياجات الخاصة في مدارسنا .ويجب توظيف التقنية الحديثة لمساعدة هذه الفئة من
الطلبة للتحرك بحرية ولكي يشعروا أن لهم حقا مكتسبا كباقي زمالئهم.
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النتائج
إن مفهوم التربية الشمولية هو مفهوم لم يتردد على مسامعنا منذ  ،2006أي قبل قرابة  13عا ًما ،فأين نحن في
فلسطين من هذه التربية الشمولية لهذه الفئة من ذوي اإلحتياجات الخاصة؟
إن قضية التربية الشمولية هي قضية مهملة إلى حد كبير في فلسطين ،إذ يولد عدد كبير من األطفال يعانون من
إعاقات جسدية أو عقلية .إن هؤالء األطفال (ذوي االحتياجات الخاصة) يواجهون تحديات هائلة في حياتهم للحصول على
تعليم رسمي .وإن النسبة المئوية لألشخاص الذين نجحوا في دمج أنفسهم مع أنشطة الحياة السائدة هي أقل بكثير بالمقارنة
مع العدد اإلجمالي لهذه الفئة .وفقًا لقانون األشخاص ذوي اإلعاقة ) ،)NCLBيتمتع كل طفل ذو إعاقة بحق متساو في
التعليم المجاني في بيئة مناسبة حتى يبلغ سن  18عا ًما .أين هو ذلك الحق وحوالي  % 46من األطفال في العمر 20 -6سنة
من ذوي األعاقة غير ملتحقين بالتعليم في فلسطين؟ (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني . )2019 ،كم عدد المدارس في
فلسطين التي تدرك ً
فعال هذا القانون؟ عدد قليل جدا لألسف.
لقد تبين لدى الباحثتان وبتعمق للقضية المطروحة أنه يوجد تناقص في التربية الشمولية وإلى حد كبير ،هذا من
جهة .تؤيد الباحثتان جميع المبادئ والقيم والمثل العليا واألهداف التي تدعو إليها أيديولوجية التربية الشمولية أو التعليم
الجامع .فليس هناك شك في أن التعليم يحتوي على "جواز سفر األخالق" ،وفقًا لمصطلحات ،Alinsky( Alinsky
.)1971
التوصيات
يجب علينا كدولة فهم سياسات التغيير ،أي هو معرفة العالم كما هو ،فمن المؤلم أن تقبل تما ًما الحقيقة البسيطة التي
تبدأ من حيث أنت ،ويجب أن تتحرر من قناع األوهام التي نحتضنها في هذه الحياة .وذلك الن معظمنا ال يستطيع أن يواجه
ويتقبل العالم .كما هو ولكن نحب أن نواجهه كما نفضل أن يكون (.)1971 ،Alinsky
 يواجه األ طفال الذين يعانون إعاقات جسدية وعقلية (مثل مرض التوحد والشلل الدماغي والضعف السمعيوالبصري) تحديات هائلة في حياتهم للحصول على التعليم الرسمي .ولألسف إن موقف المدارس السائد تجاه دمج الطالب
ذوي اإلحتياجات الخاصة هو أمر مخيب لآلمال للغاية.
 يجب على معلمي التر بية الشمولية فهم الواقع من جميع االتجاهات وينعكس هذا في الطريقة التي يتم بها إسقاطالتفاصيل الدقيقة السخيفة ،مثل الحاحهم الشديد من أجل استبدال مصطلح "الطلبة ذوو اإلعاقة " بـ "الطلبة مع إعاقة " ،دون
أن يالحظ أن "اإلعاقات" هي مفهوم سلبي بشكل أساسي  -بغض النظر عن نسبة المستخدمين ،وفي كلتا الحالتين الموقف
لن يكون ايجابيًا.
 يحتاج المعلمون إلى طرح أسئلة صعبة والتحقيق في محتوى التربية الشمولية .أي يجب علينا قبول الواقع كما هو قبلأن يكون من الممكن حقًا "قبول اآلخر كما هو" في مؤسساتنا التعليمية ،خاصة عند األخذ في االعتبار الحقيقة الصعبة
المتمثلة في أن المجتمع في إسرائيل وفلسطين ،على أقل تقدير ،ال يتفوق من خالل مصطلح قبول اآلخر.
 توفير بيئة مدرسية تحتاج إلى توفير الموارد المادية واألجهزة والمعدات والوسائل لذلك ،باإلضافة إلى عدم تدريبالمعلمين ليكونوا مؤهلين الستيعاب جميع الطلبة بمختلف مستوياتهم ،وقدراتهم مهما كانت ،لذا أعتقد أن مجتمعنا ما يزال
في مرحلة بناء األعمدة لتقبل مبدأ التربية الشمولية ،معظم الغرف المدرسية غير مجهزة بالمعرفة والموقف أو المهارات
الالزمة إلدماجها هذه الفئة في التعليم بنجاح .ترى الباحثتان أنه يجب التغلب على عدة عقبات وهي قلة وعي وتجاهل
السلطات المدرسية بهذه القضية ،حيث ال يوجد في المدارس ساللم تشبه البنية التحتية ،ودورات المياه مزودة بمرافق غير
مناسبة .المعلمون يفتقدون للجاهزية النفسية والمعرفية والمهارات الالزمة للتعامل مع الطلبة.
 ان المدارس الحك ومية في فلسطين تنصح أولياء األمور لهؤالء الطلبة بقبول أطفالهم في "مدارس خاصة" .وبالتاليإضافة عبء جديد ألموال إضافية للرعاية الخاصة التي يحتاجها هؤالء األطفال.
 على الرغم من أن بعض المدارس تستقبل هؤالء األطفال ،إال أنهم ال يحاولون أبدًا استيعابهم أو إتخاذ أي تدابيرلمراجعة المناهج الدراسية أو إعادة هيكلة نظام االمتحانات أو تدريب المعلمين على تنفيذ هذا "التضمين" بشكل صحيح في
الممارسة العملية .باإلضافة إلى ذلك ،هناك الكثير من المواقف السلبية لدى أولياء أمور الطالب أنفسهم فيما يتعلق بقبول
األطفال ذوي اإلعاقة .هؤالء األطفال غالبا ما يصبحون ضحايا للقسوة من زمالئهم الذين يعرقلونهم أثناء تجولهم في الساحة
أو حتى سرقة األجهزة المساعدة التي يمتلكونها بحوزتهم!
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 توعية المجتمع بأن يكون على دراية بأسباب اإلعاقة التنموية ،ويجب إنشاء القدرات بين اآلباء والمدارس والمنظماتالمجتمعية.
 يجب أن يكون هناك سياسة قبول واضحة فيما يتعلق بقبول الطالب ذوي اإلعاقة .يجب تغيير البنية التحتية للمدرسةلتلبية احتياجات هؤالء األطفال ،يحتاج المعلمون إلى تدريب مكثف للتعامل مع هؤالء األطفال ،يحتاج نظام االمتحان إلى
إصالح شامل ،إذ يجب السماح للطالب ذوي اإلحتياجات بإجراء امتحاناتهم بمساعدة أجهزة الكمبيوتر المزودة بتكنولوجيا
خاصة.
 يجب أن يشمل قانون اإلعاقة في فلسطين األشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم ،مثل :عسر القراءة الذي يؤديإلى عدم وعي المعلمين وأولياء األمور بالعديد من المتسربين وقلة التحصيل من األشخاص الموهوبين بشكل كبير .لذلك
ينبغي أن يكون عسر القراءة تحت اختصاص قانون األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة.
 تطوير طرق التدريس ومواءمتها للطالب ذوي اإلعاقات الجسدية والعقلية. توظيف تقنيات االتصال المساعدة والتعاونية لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة  ،مثال أن يستخدم المحترفون مثلأخصائي أمراض النطق والمعالجين والمدرسين والمدربين أجهزة مزودة بمجموعة متنوعة من تطبيقات البرمجيات
لألشخاص ذوي اإلعاقات التي تساعد األشخاص الذين يعانون من مرض التوحد ومشاكل السمع الحادة على التواصل.
هناك العديد من  ،ويجب أن يكون مجتمعنا حساسا ً للقضية وأن يجتمعوا لجعل الحياة أسهل بالنسبة لهؤالء األطفال الذين هم
بأمس الحاجة للعناية واالحتواء في مدارسنا وجامعاتنا.
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