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مشروع

محاكاة الفروق الفردية في التعليم :مدارس
حتى اآلن ،ال يزال معلمون كثر
يتعاملون مع تالمذتهم باعتبارهم كتلة
متجانسة ،في حين تبرز فروق فردية بين
التالمذة في الصف الواحد تقتضي التدخل
لمعالجتها إلبقائهم في المسار التعليمي.
«المعالجة التربوية» مشروع استدراكي
اعتمدته مدارس المهدي منذ أربع سنوات
غير
لردم ّالثغر في
األهداف والكفايات ِ
ّ
قة لدى المتعلمين ،في ضوء
المحق ِ
وتحديد أسبابها
تشخيص أخطا ِئهم
ِ
ِ
ومصادرها
فــي الـغــالــبُ ،ي َ
لصق الخطأ باملتعلم
وحـ ــده فـ ُـيـهـمــش ويـقـصــى ويـعــاقــب،
ف ـ ــي ح ـ ــن أن امل ـ ـشـ ــاكـ ــل الـ ــدراس ـ ـيـ ــة،
صـ ـغـ ـي ــرة ك ــان ــت أم كـ ـبـ ـي ــرة ،لـيـســت
ذاتية فحسب وال تتعلق فقط ببنية
املتعلم
التلميذ املعرفية .فأن ُيخطئ
ّ
أو يــرســب ال يـعـنــي ب ــال ـض ــرورة أن ــه
«كـ ـ ـس ـ ــول» ،أو«م ـ ـ ــش دارس» أو«م ـ ــا

معالجة التأخر المدرسي بإعادة
الصف ليست وسيلة ناجعة
بـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــدر يـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــي» أو«أهـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــو م ــش
م ـه ـت ـمــن» ،ب ــل ث ـمــة م ــروح ــة واس ـعــة
مــن األس ـبــاب الشخصية والنفسية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة امل ـت ـص ـلــة ل ـيــس فقط
ب ــأداء املتعلم بــل أيـضــا ب ــأداء املعلم
والـ ـنـ ـظ ــام ال ـت ـع ـل ـي ـمــي فـ ــي امل ــدرس ــة
وال ـب ـل ــد ،وال ـت ــي ق ــد ت ـع ـتــرض سبيل
ب ـ ـعـ ــض املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـم ــن وت ـ ـ ـحـ ـ ــول دون
تمكنهم من متابعة دروسهم.
املـتـعـلـمــون ل ـي ـســوا كـتـلــة متجانسة
مــن حيث الــذكــاء أو مــن حيث وتيرة
التعلم أو هذا ما ّ
نبه إليه عالم النفس
األمـ ـي ــرك ــي جـ ـي ــروم ب ــرون ــر ف ــي ع ــام
 1971حــن قــال« :ال يوجد متعلمان
يـتـقــدمــان بــالـســرعــة ذات ـهــا ولديهما
االس ـت ـعــداد للتعلم فــي الــوقــت ذات ــه،
ويـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــان تـ ـق ـن ـي ــات ال ـ ــدراس ـ ــة
ذاتـ ـه ــا ...وي ـع ـب ــران ع ــن االه ـت ـمــامــات
ذاتها.»...

نظام تعليمي أكثر إنصافًا
من هنا كانت ضرورة تصميم «تعليم
فارقي» ،وهو طريقة تربوية تستخدم
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــوس ــائ ــل الـتـعـلـيـمـيــة
بقصد مـســاعــدة املتعلمني املختلفني
فــي ال ـقــدرات والـسـلــوكـيــات ،واملنتمني
إلى صف واحد ،للوصول إلى األهداف
واملعارف األساسية نفسها.
ي ـقــول الـخـبـيــر ف ــي ال ـع ـلــوم ال ـتــربــويــة،
الباحث البلجيكي جان ماري دوكتيل،
ّ
إن أشكال التعليم الفارقي تطورت في
الـعــالــم وتـفــاوتــت آثــارهــا عـلــى صعيد
الفعالية والعدالة ،ومن أهم مزايا هذا
التعليم هــو تمكني الـنـظــام التعليمي
من أن يصبح أكثر إنصافًا ومواجهة
الفروق بني التالمذة إيجابيًا بمنحهم
الثقة بأنفسهم.
كيف؟ يشير دوكتيل إلى أن «املطلوب
ال ـت ـفــريــق م ــن خ ــال اإلشـ ـ ــراك وال ــدم ــج
ول ـي ــس م ــن خ ــال اإلقـ ـص ــاء وال ـف ـصــل،
وذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـلـ ـج ــوء املـ ـعـ ـل ــم إلـ ـ ـ ــى دراسـ ـ ـ ــة
وت ـش ـخ ـي ــص املـ ـ ـي ـ ــزات الـ ـخ ــاص ــة بـكــل
تلميذ من حيث االهتمامات والتركيز
وتـ ـمـ ـكـ ـيـ ـن ــه مـ ـ ــن ت ـ ـطـ ــويـ ــر إم ـ ـكـ ــانـ ــاتـ ــه.
فــال ـت ـل ـم ـيــذ ال ي ـش ـكــل ت ـح ــدي ــا لـلـمـعـلــم
بـ ــل م ـ ـصـ ــدرًا ل ـل ـت ـع ـلــم (إذا لـ ــم يـتـعـلــم
املـعـلــم مــن التلميذ ال يعلمه شـيـئــا)».
وي ـ ـ ــرى دوكـ ـتـ ـي ــل أن ف ـص ــل ال ـت ــام ــذة
ب ـح ـس ــب ق ــدراتـ ـه ــم وخ ـصــوص ـيــات ـهــم
فــي صـفــوف أو مجموعات عمل قوية
وأخ ــرى ضعيفة هــي طــريـقــة مستترة
ل ــوض ــع وص ـم ــة مـعـيـنــة ع ـلــى التلميذ
ال ـض ـع ـي ــف ،وق ـ ــد يـ ـك ــون مـ ــن س ـخــريــة
ال ـن ـظ ــام ال ـت ـع ـل ـي ـمــي هـ ـ ــروب املـعـلـمــن
الــذيــن يـتـمـتـعــون بـمــؤهــات أع ـلــى من
ح ـيــث ال ـت ــدري ــب وال ـت ـكــويــن ال ــدراس ــي
إلى الصفوف القوية .الالفت ما يقوله
ّ
ل ـج ـه ــة أن انـ ـتـ ـق ــاء األه ـ ــل لـلـمــؤسـســة
الـ ـت ــرب ــوي ــة األك ـ ـثـ ــر رقـ ـي ــا قـ ــد ال ي ـكــون
بـ ــال ـ ـضـ ــرورة الـ ـخـ ـي ــار األف ـ ـضـ ــل دائ ـم ــا
ألوالده ـ ــم ،ال سـيـمــا إذا ك ــان التلميذ
حـســاســا لـلـمـقــارنــات االجـتـمــاعـيــة ،ما
سـيـنـعـكــس عـلــى تـحـصـيـلــه ال ــدراس ــي.
دوك ـت ـي ــل ي ــوض ــح أي ـض ــا أن األب ـح ــاث
ّ
التربوية أفضت إلى أن معالجة التأخر
املدرسي بإعادة الصف ليست وسيلة
ناجعة نظرًا إلى آثارها السلبية على
األداء ال ــدراس ــي واملـتـغـيــرات النفسية
واالجـتـمــاعـيــة .ويـشـيــر إل ــى أن فرنسا
هـ ــي مـ ــن الـ ـبـ ـل ــدان الـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد ه ــذه

أدوات
التشخيص
ال يـ ـقـ ـتـ ـص ــر نـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ُ
ـوذج "امل ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة
ّ
ال ـت ــرب ــوي ــة"ع ـل ــى مـ ــؤشـ ــر الـ ـع ــام ــة أو
االخ ـت ـبــارات والـتـقــويـمــات ال ـعـ ّ
ـاديــة ،بل
هـ ـن ــاك ال ـت ـق ـي ـيــم ال ـت ـش ـخ ـي ـصــي ال ــذي
يـسـبــق الـتـعـلـيـ َـم ،والـتـقـيـيــم التكويني
ّ
ّ
الجزئية َ
عملي ِة
أثناء
العادي لألهداف
ّ
التعليم ،والتقييم التكويني امل ـتــدرج
ّ
الجزئية التي ترتبط
ملجموعة األهداف
ببعضها فــي سـيــاق تكوين األه ــداف
ال ـب ـن ــائ ـ ّـي ــة ،واالخـ ـتـ ـب ــار الـتـشـخـيـصــي
ّ
ّ
ّ
البنائية بعد
املقنن واملــرمــز لــأهــداف ّ
االن ـت ـه ــاء م ــن تـعـلـ ًيـمـهــا وتـعــلـمـهــا ّإذا
تــم اكتشاف ثـغــرة ح ـ ّـادة عند املتعلم
ّ
ّ
التطبيقية لهذه
وضعياته
فــي تقييم
ً
األه ـ ـ ــداف ،ه ــذا ف ـض ــا ّ ع ــن املــاحـظــة
الــدقـيـقــة لـلـسـلــوك الـتـعــلـمــي ،واملـقــابـلـ ِـة
الـتـشـخـيـصـ ّـيــة الــدق ـي ـقــة (ال ـع ـي ـ ّ
ـادي ــة)،
ّ
ـف ال ـت ـعــل ـمــي لـلـتـلـمـيــذ (الـ ـب ــورت
واملـ ـل ـ ِ
ـارات ،وغـيـ ِـر ذلــك من
فوليو) ،واالخ ـت ـبـ
ِّ
األدوات الدقيقة واملقن ِنة باالستعانة
ّ
املختصة عند الـحــاالت التي
باملراكز
ّ
ّ
تتطلب تشخيصًا متقدمًا .يعني ذلك
أن املعالجة تسلك مسارًا قبل الحكم
بأن التلميذ يعاني صعوبة تعلمية.

الــوسـيـلــة بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة ،ف ــي ح ــن أن
فنلندا تتجنبها بشكل كبير لكونها
تؤثر على ثقة التلميذ بنفسه.
دوكتيل كان يشارك في مؤتمر نظمته
«املؤسسة اإلسالمية للتربية والتعليم
ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ــدارس امل ـ ـه ـ ــدي» ل ـ ـعـ ــرض م ــام ــح
مشروع بدأت املؤسسة باعتماده منذ
عام .2012
ف ـك ــرة املـ ـش ــروع ان ـط ـل ـقــت ،ك ـمــا يـشــرح
مدير اإلش ــراف التربوي غالب العلي،
مـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـ ـت ـ ــام ـ ــذة وتـ ـعـ ـث ــره ــم
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي وم ـ ـ ــن ح ـ ــاج ـ ــات امل ـج ـت ـم ــع
َ
سب
وإح ـصــاءات تــؤكــد دومــا وج ــود ِن ِ

ُ
ـوب وت ـس ـ ّـر ٍب مــدرســي ال يستهان
رس ـ ٍ
بـ ـه ــا ( %19.7مـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرون و% 6.2
راسـ ـ ـب ـ ــون فـ ــي  ،2016-2015بـحـســب
النشرة اإلحصائية الصادرة عن املركز
التربوي للبحوث واإلنماء).

الدعم المدرسي ال يكفي
بـ ـ ـ ــرأي الـ ـعـ ـل ــي ،ال ـ ــرس ـ ـ ٌـوب والـ ـتـ ـس ـ ّـرب
ّ
املــدرسـ ّـيــان هما نتيجة ملـســار تعلمي
طـ ــويـ ــل ،وي ـص ـع ــب ال ـت ـع ــام ــل مـعـهـمــا
ّ
العادية من خالل ما اصطلح
بالطرق
عـلــى تـسـمـيـتــه ال ــد ّع ــم امل ــدرس ــي ،ال ــذي
ُ
ي ـص ــل ع ـ ــادة م ـت ــأخ ـرًا م ــن خ ــال طــرق

اإلعــادة واإلكمال والتصحيح وإخراج
الـ ـتـ ـلـ ـمـ ـي ــذ مـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــف وت ـخ ـص ـي ــص
ســاعــات إضــاف ـيــة بـعــد الـ ـ ــدوام ،والـتــي
غــال ـبــا م ــا ت ــول ــد إح ـب ــاط ــا لـ ــدى املـعـلــم
وامل ـت ـع ـلــم ع ـلــى ال ـ ـسـ ــواء .ي ـح ـصــل ذلــك
باألسباب واملصادر
من دون العناية
ُ
ال ـتــي يـنـتــج عـنـهــا اإلخ ـف ــاق ال ــدراس ــي،
ُ
وغــال ـبــا مــا ي ـكــون ال ـج ـهـ ُـد امل ـب ــذول في
الـ ــدعـ ــم املـ ــدرسـ ــي غـ ـي ـ َـر م ـت ـن ــاس ــب مــع
ّ
املحصلةِ منه ،وهــذا ما يفتح
النتائج
َ
َ
النقاش ُعلى مصراعيه :على مــن تقع
ّ
املسؤولية على املدرسة ،أم على األهل،
أم على التلميذ ،أم على املجتمع؟ هل

برنامج

ّ
الدمج التربوي في المبرات نحو المأسسة
فاروق رزق *
أسـبــوع امل ـبــرات فــي أي ــار مــن كــل عام
بـ ــات ،م ـنــذ سـ ـن ــوات ،تـقـلـيـدًا سـنــويــا
في مــدارس جمعية املبرات الخيرية
للتركيز على عـنــوان تــربــوي محدد
وتنظيم أنشطة متنوعة بشأنه.
هذا العام ،يطل األسبوع على الدمج
ال ـتــربــوي ال ــذي يـتـيــح ال ـفــرصــة أمــام
ّ
ذوي الصعوبات التعلمية لتحسني
تـحـصـيـلـهــم األك ــاديـ ـم ــي ،وتــأقـلـمـهــم
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ش ـع ــوره ــم
بــامل ـســؤول ـيــة ال ــذاتـ ـي ــة ،واإلحـ ـس ــاس
املتزايد بتقدير الذات.
تـ ـج ــرب ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة فـ ــي دمـ ـ ــج ذوي
االحتياجات الخاصة تعود إلى عام
 1995حيث دأبت ّ
املبرات على تطوير
بــرنــامــج لـلــدمــج ب ــدأت بتطبيقه في
ثــانــويــة الـكــوثــر ،ثــم امـتــدت التجربة
لـ ـتـ ـط ــال م ـ ـ ـ ـ ــدارس املـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ّـرات ال ـ ـ ـ ـ ،15

وم ـعــاهــدهــا املـهـنـيــة ال ـ ـ  ،6وه ــا هي
ّ
تتنوع
اليوم تحتضن  1456تلميذًا،
حاالتهم بــن الصعوبات التعلمية،
عسر ال ـقــراءة والـكـتــابــة ،اضطرابات
ال ـل ـغ ــة ،اضـ ـط ــراب اإلف ـ ـ ــراط ال ـحــركــي
وت ـش ـتــت االن ـت ـب ــاه ،اضـ ـط ــراب طيف
ال ـتــوحــد ،م ـتــازمــة "داون" ،والـشـلــل
الــدمــاغــي ،وي ـتــوزعــون عـلــى صفوف
متعددة ،من مرحلة ريــاض األطفال
حتى املرحلة الثانوية.
حاليًا ،تسعى الجمعية إلى مأسسة
ال ـت ـج ــرب ــة ل ـت ـض ـمــن ل ـل ـت ــام ــذة ذوي
ّ
الـ ـصـ ـع ــوب ــات ال ـت ـع ــل ـم ـي ــة االن ـ ـخـ ــراط
الـطـبـيـعــي ف ــي الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة
بما يتوافق مع قدراتهم وإمكاناتهم
وح ــاج ــات ـه ــم الـ ـخ ــاص ــة ،وقـ ــد أعـ ـ ّـدت
لذلك آلـيــات عمل ،اب ـتـ ً
ـداء مــن مرحلة
إج ـ ـ ــراءات ال ـق ـبــول وال ـت ـس ـج ـيــل ،إلــى
البرنامج التربوي الـفــردي ،وتقديم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــاجـ ـ ـي ـ ــة ،ك ـت ـق ــوي ــم

الـنـطــق ،الـعــاج الـحـســي ـ ـ ـ الـحــركــي/
االنـ ـشـ ـغ ــال ــي ،ال ـ ـعـ ــاج ال ـف ـي ــزي ــائ ــي،
الـ ـع ــاج ال ـن ـف ـســي ،خ ــدم ــات الـصـحــة
املـ ــدرس ـ ـيـ ــة ،الـ ـخ ــدم ــات اإلرش ـ ــادي ـ ــة،
ً
وصــوال إلى التقييم املستمر للتقدم
امل ـ ـ ـحـ ـ ــرز ع ـ ـنـ ــد ذوي ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات،
وق ـيــاس م ــؤش ــرات ج ــودة العمليات
املرتبطة بالدمج التربوي وتفسير
وتحليل النتائج.
لـقــد اح ـتــاج تطبيق بــرنــامــج الــدمــج
داخ ــل الصفوف فــي م ــدارس املـبـ ّـرات
إل ـ ـ ـ ــى اع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوذج ال ـت ـع ـل ـي ــم
ال ـت ـش ــارك ــي ( ،)Co-Teachingوهــو
أس ـل ــوب ي ـق ــوم ع ـلــى ت ـش ــارك ك ــل من
ّ
ّ
م ـع ــل ـم ــة الـ ـص ــف وم ـع ــل ـم ــة ال ـتــرب ـيــة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـع ـم ــل مـ ـع ــا ف ـ ــي صــف
ّ
منتظم ،وتكون املعلمتان مسؤولتني
ع ــن :تـخـطـيــط س ـيــر الـ ـ ــدرس ،إع ـطــاء
اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ،ت ـح ـص ـي ــل الـ ـت ــام ــذة،
التقييم واالنـضـبــاط؛ وذلــك للتقليل

م ـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاكـ ــل تـ ـخـ ـطـ ـي ــط ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
والستدامة التواصل ّ
الفعال بينهما.
ّ
ك ــذل ــك ت ـح ـل ــل املـ ـع ــلـ ـمـ ـت ــان م ـح ـتــوى
املنهاج ،وتحددان الحاجات الخاصة
غـيــر األكــاديـمـيــة ولـكــن املــؤثــرة على
نجاح التلميذ في املدرسة ،مثل الثقة
بالنفس والتفاعل االجتماعي.
ّ
ويتضمن البرنامج ،إضافة إلى املواد
ّ
ّ
ّ
التعليمية الـنـظــامــيــة امل ـعــدلــة ،مــادة

توجيه األهل باتجاه
تجنب اإلنكار والرفض
وإلقاء اللوم

تقرير املصير ()Self-Determination
ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى ت ـع ـل ـيــم ال ـت ــام ــذة
ذوي االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة كيفية
اإلدارة الذاتية لحياتهم .وهذه ّ
املادة
ه ــي م ــزي ــج م ــن امل ـ ـهـ ــارات واملـ ـع ــارف
ّ
وامل ــواق ــف الـتــي تـمــكــن الـشـخــص من
االنخراط في سلوك ذي هدف ّ
موجه،
ّ
م ـنــظــم ذات ـي ــا وم ـس ـت ـقــل ،إل ــى جــانــب
إيمانه بنفسه أنه قادر ،فاعل ومدرك
ألهمية العالقة بني الجهد والنتيجة.
ّ
وفــي م ــوازاة ذلــك شكل التواصل مع
ّ
األه ــل مـكـ ّـونــا أســاسـيــا مــن مـكــونــات
بــرنــامــج الــدمــج ال ـتــربــوي ،إذ يجري
تزويدهم بالتدابير التي من شأنها
ح ـم ــاي ــة ط ـف ـل ـه ــم ،وت ــوع ـي ـت ـه ــم عـلــى
مـ ـع ــرف ــة ال ـ ـنـ ــواحـ ــي ال ـص ـح ـي ــة ال ـت ــي
ت ــرت ـب ــط ب ـح ــال ـت ــه ،وال ـت ـث ـق ـيــف ح ــول
أهمية الكشف والـتـعـ ّـرف املبكر إلى
ّ
حاالت الصعوبات التعلمية ،وكذلك
ّ
ت ـب ـن ــي ات ـ ـجـ ــاهـ ــات سـ ــويـ ــة وت ـج ـنــب

