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مقدمة إلى برنامج تطوير المعلمين القائم على المدرسة: 
المتخصص لمعلمي الصفوف )7 – 12(

يشكل برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي الصفوف )٧-12( 
بعًدا رئيًسا من أبعاد استراتيجية إصالح النظام التعليمي في األونروا. ويهدف هذا البرنامج 
إلى حتسني املمارسات التعليمية والتعلمية في البيئة الصفية في مدارس األونروا من خالل 

تطوير أساليب تربوية تفاعلية وطرائق تعليمية تسهم في اندماج طلبة صفوف املرحلة 
العليا من السابع وحتى الثاني عشر بفاعلية في العملية التعليمية التعلمية. وسيشكل 

هذا البرنامج اخملصص وبرنامج التطوير املهني املستمر للمعلم القائم على املدرسة ملعلمي 
الصفوف األول وحتى السادس برنامًجا شاماًل لتدريب معلمي األونروا جميًعا أثناء اخلدمة. 
ويتألف البرنامج املتخصص من ستة مجمعات تدريبية مت تصميمها وفًقا لنظام التعلم 

الذاتي حيث يركز كل منها على جانب من جوانب عمليتي التعليم والتعلم، وحتديًدا ما 
يتعلق بتعليم وتعلم اللغة العربية في الصفوف السابع إلى الثاني عشر. وقد صممت 

اجملمعات التدريبية واألنشطة ودراسات احلالة في هذا البرنامج لتزود معلم اللغة العربية 
مبنظور عام حول املناحي والطرائق التي تدعم تطوير ممارسات تعليم وتعلم تتسم باجلودة 

داخل الغرف الصفية في مدارس األونروا. 

متتاز اجملمعات التدريبية في برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي 
الصفوف)٧-12( بأنها تفاعلية، حيث إنها تطلب منك، أيها املعلم، أن تتمعن في ممارساتك، 

وجترب املناحي اجلديدة وتفكر في األثر الذي حتدثه هذه املناحي واملمارسات على تعلم ودافعية 
الطلبة.
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مقّدمة عن المجّمع التدريبي الخامس: المنحى الجامع في 
التعليم والتعلم

الوحدة السابعة عشرة: الصفوف واملدارس اجلامعة 
عرضت هذه الوحدة مفهوم التعّلم اجلامع وأهّم مستلزماته وبّينت دوره في استراتيجّية 

إصالح الّنظام الّتعليمّي في مدارس األنروا، وستسهم هذه الوحدة في تطوير قدراتك لتبتكر 
أساليب كفيلة بتحويل صّفك إلى بيئة تعّلمّية آمنة، يتعّلم فيها الّطلبة في جوٍّ يسوده 

االحترام الّشخصّي، واحترام حقوقهم، وقبولهم جميًعا مهما اختلفت قدراتهم وأوضاعهم، 
وستشّجعك للتعّرف إلى حاجاتهم املتنّوعة اجتماعيًّا وماديًّا وجسديًّا وفكريًّا.

وستجد نفسك ساعًيا إلزالة العوائق التي تعترض تعّلم طلبتك عاّمة، وذوي االحتياجات 
اخلاّصة بشكل خاّص، حيث ستجد في دراسات احلاالت املطروحة والّنشاطات املرافقة لها 

ميدانًا واسًعا للدربة والتَّفاعل، ممّا سيؤّدي إلى تعديل ممارساتك التعليمية في هذا اجملال، 
وحتصد رضًى عن ذاتك، حيث ستلحظ تطّور قدراتك.

الوحدة الّثامنة عشرة: حتديد االحتياجات املتنوعة للمتعلمني
اشتملت هذه الوحدة على عناوين للّداللة على مفاهيم ووقائع تربوّية ميدانّية لست غريًبا 
عنها، وقد عايشتها وخبرتها، لكّن ماّدة هذه الوحدة صيغت لتساعدك في حتويل املفاهيم 

واألفكار إلى سلوك محّقق مرتكز إلى معطيات علمّية وتربوّية، وستقف بها على أنواع 
االحتياجات اخلاّصة املتنّوعة لدى طلبتك الذين يعانون من وجودها مباشرة، أو بتوظيف 

إمكانّيات البيئة املدرسّية: املدير وفريق مساندة تعّلم الطلبة، واملرشد... والبيئة احمللّية من 
أولياء األمور، ومراكز تأهيل خاّصة.

الوحدة الّتاسعة عشرة: استراتيجّياٌت داعمة لتعليم الّلغة العربّية وتعلمها
تبني هذه الوحدة على الوحدات السابقة، التي بحثت في طبيعة التعلم التفاعلي النشط. 
كما أنها تبحث في أربعة مناٍح واسعة بشأن التعليم والتعلم القائمة على أساس التمايز، 

وتسعى إلى تطوير املهارات والقدرات الالزمة الستخدام هذه املناحي بشكل مناسب؛ ملساندة 
الطلبة ذوي االحتياجات التعلمية املتنوعة في دروس اللغة العربية، وتهدف هذه املناحي إلى 
تعزيز بيئة تعلمية يتمكن فيها الطلبة جميعهم من حتقيق إمكاناتهم وقدراتهم الكاملة. 
وفي حني أن هذا املنحى يشمل طلبة يواجهون صعوبات معينة في التعلم وآخرين يتمتعون 

بقدرات ومواهب خاصة، إال أن هذه الوحدة مبحتواها وممارساتها تدعم حقيقة أن الطلبة 
لديهم احتياجات مختلفة، وأن كل صف هو عبارة عن مجموعة متنوعة ومختلطة من 

القدرات.

الوحدة العشرون: الّتخطيط للتعليم اجلامع في اللغة العربّية
عرضت هذه الوحدة بعض احلاالت التي يحتاج أصحابها إلى مساندة إضافّية، أو مكّثفة، 

»استجابة لتفاوت القدرات واختالف االحتياجات« وتكون غالًبا مرتبطة مبجموعة من املهارات 
التأسيسّية، يعمد املعّلم إلى حتديدها، وينّظم لها أساليب التعّلم املساندة، حّتى تتحّقق، 

ومنها ما يلزمه مساندة مستمّرة ودائمة، سواء في املدرسة ذاتها، أو في مراكز تأهيل خاّصة. 
وعلى املعّلم أن يطلق الطاقات الكامنة عند الطلبة خاصة الذين يعانون من صعوبات 

تعلمية، ويوظفها في تعليمهم. 
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1 المجمع الخامس : الوحدة السابعة عشرة

 المجمع التدريبي الخامس، الوحدة السابعة عشرة: 
الصفوف والمدارس الجامعة 

مقدمة
ستتعرف في هذه الوحدة من هذا اجملمع على مفهوم املنحى اجلامع في العملية التعليمية 

التعلمية، انطالًقا من أن حق التعلم مكفول للجميع، وكذلك العمل على استيعاب الطلبة 
مبختلف احتياجاتهم، والتي ميكن أن يكون بعضها خاًصا. وتأخذ بيدك إلى العمل على إزالة 
الصعوبات التي قد تعيق أداءك الصفي، أو حتول دون حصول بعض الطلبة على تعلم عالي 

اجلودة، وهم أولئك الطلبة الذين قد يكون لديهم صعوبات تعلمية. 

ستمضي في رحاب هذه الوحدة أسبوًعا تتعرف فيه على اللغة اجلامعة، وتكون اجتاهات 
إيجابية نحو التعليم اجلامع، واضعة بني يديك بعض الطرائق واألساليب التي تالحظ أن 

بعضها قد مر معك في اجملّمعات األربعة السابقة مثل العمل ضمن مجموعات ثنائية أو 
أكثر، أو تفعيل البيئة املدرسية بشكل عام، والصفية بشكل خاص، والسبب في ذلك أن 
التعليم اجلامع يوظف هذه األساليب كونها متمحورة أساًسا حول الطالب، ويعمل على 
تفعيل دوره، ضمن اجملموعة الصفية التي ينتمي إليها، موظفا األساليب التربوية احملفزة 

كافة، ومستفيًدا من تفعيل دور أولياء األمور في مساندة املدرسة عامة واملدارس اجلامعة 
خاصة. 

يعّد الّتعليم اجلامع منًحى قائًما على حّق اإلنسان في الّتعّلم.
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نتاجات التطوير املهني للمعلم
يتوّقع منك وفي ضوء دراستك لهذه الوحدة، وتفاعلك مع نشاطاتها، أن تكون قد طّورت: 

•  فهمك ملنحى الّتعليم اجلامع، مبكّوناته.
•  طرائق وأساليب نشطة في داخل الغرفة الصفية اجلامعة، تسهم في إزالة معوقات 

التعلم واملشاركة.  
•  فهمك لدور أولياء أمور الطلبة في العملية التربوية عموًما، وفي املدرسة اجلامعة 

خصوًصا.

الّتقّدم نحو ترسيخ منحى التعليم اجلامع 
يشكل التعليم اجلامع منًحى تسعى األونروا  لترسيخه في أنظمتها جميًعا، ضمن 

عملية إصالح النظام التعليمي لضمان إتاحة فرص التعليم واملشاركة جلميع الالجئني 
الفلسطينيني، بغض النظر عن قدراتهم وأوضاعهم الصحية، وظروفهم االجتماعية 
واالقتصادية. واستنادًا إلى الوعي العميق لألونروا بضرورة مواجهة التحديات املتعلقة 

باملساواة، قامت األونروا بترسيخ هذا االلتزام في سياسة األونروا للتعليم اجلامع )وثيقة 
سياسة التعليم اجلامع،201٣( التي تنص على: 

»تلتزم وكالة األمم املتحدة املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األوسط 
)األونروا( بتوفير تعليم جامع عالي اجلودة... وتهدف األونروا إلى إزالة املعوقات جميعها، وإلى 

خلق فرص متكافئة في التعليم...«.

إّن التزام األونروا بالتعليم اجلامع  ينبثق من ميثاقها بتقدمي خدمات اإلغاثة والتنمية البشرّية 
وتقدمي احلماية لالجئني الفلسطينينّي. وفي ضوء ذلك فإن األنروا تلتزم بتعزيز وحماية احلقوق 
اإلنسانّية لالجئني الفلسطينينّي. مبا في ذلك احلّق في )التعليم للجميع( هذا احلّق املنصوص 

عليه في مواثيق حقوق اإلنسان مبا في ذلك اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان الذي متّ تبّنيه في 
عام 1٩٤٨. والعهد الدولي اخلاّص باحلقوق االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية)1٩٦٦(، واتفاقّية 
حقوق الطفل )1٩٨٩(، واتفاقّية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد املرأة )1٩٧٩(، واإلعالن 

العاملي حول التربية للجميع )1٩٩0( ، وإطار عمل داكار )2000(، وكذلك اتفاقّية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة )200٦( الذي يقوم على أساس مبادئ احلماية وعدم التمييز، وقد 

شّجعت اجلمعّية العاّمة لالمم املّتحدة األنروا على مواصلة إحراز التقّدم في تلبية احتياجات 
وحقوق النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة في عملّياتها وفًقا التفاقّية حقوق الطفل، 

واتفاقّية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد املراة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
على التوالي. في حني أّن كل املواثيق املذكورة تضّم أحكاًما تتعلق باحلق في التعليم. وللمادة 

2٤ من اتفاقّية حقوق اإلنسان ذي اإلعاقة أهمّية خاصة إذ إّنها تضع مجموعة متنّوعة من 
الوسائل لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من حّقهم في التعليم، ومن بينها التعليم اجلامع.

إّن املنحى اجلامع في التعليم يُعّد أساًسا في حتقيق الرؤية الشاملة لألونروا، فقد ورد: إّن رؤية 
األونروا هي أن يتمّتع كّل الجئ فلسطيني بأفضل معايير التنمية البشرّية.

يعّد التعليم اجلامع مجااًل من مجاالت إصالح التعليم في األونروا )2011-2015( وذلك من أجل تطوير 
برنامج تربوي فّعال ذي جودة عالية وقادر على تطوير اإلمكانات الكاملة لالجئني الفلسطينينّي.
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تهدف سياسة التعليم اجلامع إلى دعم السياسات األخرى لألونروا، وهي تنسجم في الوقت 
ذاته مع جهود احلكومات املضيفة نحو التعليم اجلامع. 

ميّثل التعليم اجلامع النموذج االجتماعي لإلعاقة: يرى هذا النموذج أّن الناس قد يواجهون 
أنواًعا مختلفة من الّضعف/ أو العجز، ولكّن اجملتمع هو اّلذي يحّول هذا الّضعف إلى إعاقة 

من خالل االجّتاهات الّسلبّية، واملعّوقات البيئّية. 

نشاط )39(

انظر إلى الّنموذجني اآلتيني )الّتعليم القائم على الّدمج، والّتعليم اجلامع(، ثّم أجب عن 
األسئلة املدرجة بعدهما.

التعليم القائم على الدمج يرى أن املشكلة في الطالب لألسباب املوضحة في الشكل

الّتعليم اجلامع يرى أّن املشكلة في الّنظام الّتربوّي لألسباب املوضحة في الّشكل
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واآلن، بعد أن تأّملت النموذجني، دوِّن أجابات األسئلة اآلتية في دفتر املالحظات اخلاص 
بالبرنامج:

1-  هل ترى أنك قادر على ممارسة التعليم اجلامع؟، إذا كان جوابك )ال(، فحاول تبيان 
األسباب في ذلك. 

2-  ما النموذج الذي تعتمده مدرستك؟
٣-  هل ترى أّن أحًدا من طلبة صفك لديه مشكلة، وترى وجوب إحالته إلى بيئة 

خاصة؟ حدد نوع املشكلة، حاول رصد أسبابها، ثم اذكر بدقة ما السبب الذي 
حال- برأيك- دون إرساله إلى مؤسسة خاصة تُعنى بحالته.

٤-  عد إلى هذا الطالب، واقترح إجراءات ميكنك أن تقوم بها، وملا تقم بها بعد، في 
محاولة منك ملساعدته على حتصيل أفضل.  

تعليق 
من املسلم به تربويًا، أن الطلبة ال يتعلمون بالطريقة نفسها، ألسباب عديدة، على األقل 
اختالف قدراتهم العقلية، وما يرتبط بها من مهارات تفكير، وهذا ما يشير بالضرورة إلى 

احتياجات مختلفة لدى الطلبة، قد تتطّور لتصبح خاصة. ومن هنا، ضرورة أن ينوع املعّلم في 
طرائق التدريس التي يستخدمها، وفي أساليبه، وكذلك في االستراتيجّيات. وإذا ما وّسعنا 
دائرة الطرائق واألساليب ربًطا بحاجات الطلبة، وجدنا بذرة التعليم اجلامع الذي ينطلق من 
حق الطلبة جميعهم في التعلم، اعتراًفا منه بأنهم قادرون على حتقيق تعلمهم، وما على 

النظام التربوي بأشكاله كافة إال أن يتجه هذا االجتاه، ويأخذ باحلسبان الفروقات الفردية 
للطلبة واحتياجاتهم. 

ولقد اطلعت في الشكل الّسابق على العناصر املتعّلقة بالتعليم اجلامع في النظام التربوي. 
إن نظرة تأمل بسيطة فيها، حتيلنا فورًا إلى مجموعة من احللول، ميكن للنظام التربوي، العام 

أو اخلاص، إذا وّفرها، أن يسهم بإشعال جذوة التعليم اجلامع، الذي يقوم على املبادئ اآلتية 
)وثيقة سياسة التعليم اجلامع،201٣(: 

•  يؤمن التعليم اجلامع بقدرة كل طفل على التعّلم مثّمًنا جميع األطفال وطرق تعّلمهم 
اخملتلفة.

•  التعليم اجلامع منحى قائم على حقوق اإلنسان. 
•  التعليم اجلامع هو عملية مستمرة لتحسني النظام التعليمي.

•  التعليم اجلامع يتمركز حول تلبية احتياجات جميع األطفال مع التركيز بشكل خاص 
على األطفال الذين هم عرضة لإلقصاء والتهميش.

•  ميّثل التعليم اجلامع النموذج االجتماعي لإلعاقة.
•  يُعنى التعليم اجلامع بتحديد االحتياجات الفردية وبتقدمي املساندة الالزمة لتلبيتها.

•  تسهم املدارس اجلامعة في تطوير مجتمعات تعّلم قائمة على املنحى اجلامع.
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ويرصد الشكل اآلتي مجموعة من احللول املستقاة من مجموعة أسباب املشكالت التي 
بينها الشكل الّسابق:

تغيير النظام التربوي بهدف حتسني النظام املدرسي والبيئة املدرسية من أجل تلبية االحتياجات 
اخملتلفة للمتعلمني جميعهم

تضع دراسة احلالة )٣٣( بني يديك كيف استطاع حسن حل مشكلة أحد الطلبة، ناهًجا 
منحى التعليم اجلامع.

دراسة احلالة )33(
حسن مدّرس الّلغة العربّية للصف السابع في مدرسة عني السلطان في الضفة الغربية، 
ومنذ اليوم األول للعام الّدراسي الحظ أن بني طلبته تلميًذا اسمه سمير، يزّم عينيه بشّدة 

أثناء القراءة، سأل حسن زمالءه إن كانوا الحظوا ذلك على سمير في حصصهم، فأكد له 
أحمد مدّرس العلوم أن سميرًا بحاجة إلى نظارات طبية وأنه كان يضع نظارات طبية، ذات 

زجاجات سميكة، مبا يشير إلى ضعف حاد في نظره، كانت أولى اخلطوات التي جلأ إليها حسن 
أن اختار املقعد األمامي لسمير، القريب من السبورة ومن طاولة املعلم في آن، ثم سأل حسن 

سميرًا عن مشكلته، فأخبره أن والديه اشتريا له نظارات رخيصة الثمن ذات زجاج سميك، 
وذلك ألن دخل والده محدود، وعندما لبس سمير النظارات أخذ الطلبة يضحكون عليه 

وينعتونه بألقاب مزعجة، مما دفعه لتركها في البيت.

اجتمع حسن مع زمالئه في غرفة املدرسني، واقترح عليهم اإلسهام مع أهل سمير بثمن 
نظارة طبية ذات زجاج مضغوط، ومناسبة ملظهره، وافق الزمالء بحماسة على اقتراح حسن، 

وأخبروا  مدير مدرستهم بفكرتهم، شكرهم املدير على لفتتهم الكرمية هذه،. أرسل املدير 
في طلب ولي أمر سمير، وأخبره بالفكرة، سر والد سمير، وشكر للمدرسة ولفريق املعلمني 

اهتمامهم، ومشاعرهم النبيلة. وهكذا، مت شراء نظارات لسمير تساعده على القراءة 
بوضوح، شأنه في ذلك شأن بقية زمالئه الذي ال يعانون من أي ضعف في نظرهم. وشارك 

املعلمون في تشجيع سمير على لبس النظارات، وتوعية زمالئه في تقبل سمير وعدم نعته 
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بأوصاف غير الئقة، يوًما بعد يوم، أخذت عالمات سمير باالرتفاع ، بل زاد األمر على ذلك، إذ 
الحظ املعلمون في عالقة سمير بزمالئه تطورًا إيجابًيا، فقد أصبح أكثر إقبااًل عليهم، ويبدو 

أن تكيفه في بيئته املدرسية قد أخذ بالتحسن. 

تقدمي الدعم النفسي للطلبة ذوي االحتياجات االضافية  يسهم في حل مشكالتهم ويخلق بيئة معززة للتعلم.

تعليق
يؤمن حسن بأّن التعليم حق للطلبة جميعهم، بغض النظر عن الظروف الصحية التي 

قد مير بها أحد الطلبة، وهذا ما يقوم عليه منحى التعليم اجلامع. كما يؤمن حسن بأن من 
واجبه إزالة معوقات التعلم عند أبنائه الطلبة، أو على األقل إتاحة فرص متكافئة للطلبة 

جميعهم، وهذا ما جعله يلتفت منذ اليوم األول إلى مشكلة سمير، فلجأ إلى إجالسه 
في املقعد األمامي، وأدرك حسن بوعيه التربوي، أن املعلم الفعال هو املعلم الذي يخلق 

بيئة معّززة  للتعلم، توفر الدعم للطلبة كافة، وبخاصة أولئك الذين هم عرضة للتهميش 
واإلقصاء، كما في  حالة سمير مثاًل. 

وملا كان منحى التعليم اجلامع هو مسؤولية مشتركة بني العاملني في املؤّسسة الواحدة، 
ومعهم أولياء أمور الطلبة أيضا، قام حسن بالتنسيق مع زمالئه، واملدير، واألهل، فعملوا على 

شراء النظارات املناسبة التي ساعدت سميرًا في التغلب على مشكلة القراءة. 

هناك العديد من املمارسات التي تتجه بالتعليم صوب املنحى اجلامع، ميكنك أنت وزمالؤك 
القيام بها، فتتحول املدرسة إلى مدرسة جامعة.
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منحى التعليم اجلامع، يتطلب تضافر جهود املعنيني بالشأن التربوي كافة مبا فيهم أولياء األمور.

إليك بعض األفكار أو الرؤى التي ميكن أن تساعدك على تطوير ممارساتك التربوية، وتنحو بك 
نحو التعليم اجلامع، رغم أن اجملمعات السابقة قد بينت كثيرًا منها، وإن كانت لم ترد حتت 

عنوان منحى التعليم اجلامع: 
•  إميان أفراد الهيئة التدريسية جميًعا بأهمية التعليم اجلامع، ودورهم في تفعيل هذا 

املنحى.
•  توفير البيئة املدرسية والبيئة الصفية التي يشعر الطلبة جميعهم فيها باالرتياح، 

مما يعزز لديهم الشعور باالنتماء، من خالل أساليب عدة، تبدأ بعرض الوسائل واللوحات 
مبكان ميّكن اجلميع من االستفادة منها، بعد تنظيم الغرفة بطريقة تسمح لهم 

باالنتقال بسهولة ويسر، خاصة إذا كان من بينهم من لديه إعاقات. 
•  حتديد املعوقات التي يعاني منها الطلبة، والعمل على إزالتها، ليصبح التعلم فّعااًل 

للجميع. وقد جتري اختبارات تشخيصية للتأكد من توافر املعلومات التأسيسية الالزمة 
ملفهوم ما، كما ميكنك العناية بأسئلتك، وبطريقة طرحها، وعلى من تطرحها، لذلك، من 
املهم توظيف التقييم بأنواعه بطريقة فعالة متكنك من االستفادة من نتائجه، وتعميم 

هذه الفائدة على الطلبة جميعهم. 
•  وضع خطة لبرامج الدعم التي ترى أن طالًبا أو مجموعة من الطلبة يحتاجون إليها، 

وحتديد الوقت املناسب لتنفيذها، لكي ال يكون ثمة خلل في متابعة آليات التنفيذ، 
فتضطر إلى قطعها. 

•  االستفادة من قدرات احمليطني بك، ومجاالت عملهم ووظائفهم، في سبيل خدمة 
أهدافك التعليمية، بدًءا من طالبك املميزين، الذين ميكن لهم بتوجيهاتك أن يساعدوا 

األقل حتصياًل منهم، ونلفت نظرك هنا إلى أهمية العمل في مجموعات، والعناية 
باختيار عناصر كل مجموعة، والعمل على تنفيذ مجموعة من التوجيهات ذات النتاجات 

التعلمية املشتركة.
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كذلك ميكنك االستفادة من زمالئك اآلخرين، أو من عناصر من البيئة البشرية خارج املدرسة، 
انتهاء بأولياء األمور. ال ميكنك أن تغفل أبًدا دور أولياء أمور الطلبة في تفعيل منحى التعليم 

اجلامع، فهم شركاء في العملية التعليمية، وسترى مناذج من كيفية توظيف قدرات أولياء 
أمور الطلبة أو واقعهم في اجملمع التدريبي السادس.

إذا كان التعليم اجلامع، يسعى إلى إيجاد بيئة تعليمية فاعلة يستفيد منها الطلبة 
جميعهم، خاصة الطلبة املعرضني للتهميش أو اإلقصاء، فإن دورك هو العمل على تفعيل 

موارد هذه البيئة التعليمية مبا هو متاح لك من قدرات ووسائل، وأن تسأل نفسك باستمرار: 
ماذا ميكنني أن أقدم ليتعلم الطلبة جميعهم، وما الوسائل الالزمة التي علي أن أجلأ إليها 

خللق بيئة صفية محفزة للطلبة جميعهم، ومتمحورة حول كل طالب بشكل فردي. 

فالتعليم اجلامع يعنى بالطلبة جميعهم، ويهتم باحتياجات األفراد، ويعمل على إزالة 
املعوقات التي تعترض سبيل تعلمهم، موفرًا الدعم الالزم لتلبية حاجاتهم التعلمية، 

النفسية واملعرفية، إميانا بقدرة كل طالب على التعلم، فمثاًل، ميكن تخصيص غرف املبنى 
األرضي للصفوف التي بني طلبتها ذوو إعاقات جسدية، والذين ال يستطيعون صعود أدراج 

املدرسة. 

إن التغيير الذي نصبو إليه، قد ال يكلف الكثير، إذا عّد كّل معّلم نفسه جزًءا من إرادة وإدارة 
هذا الّتغيير، جّل ما في األمر، أن تبدأ أّيها املدّرس بالّتفكير بشكل مختلف، فتحّدد ما أنت 

بحاجٍة إليه لتطوير قدراتك، وميكنك حتصيله بنفسك ذاتيًّا، وتساعَد في حتديِد ما يحتاُج 
إليه الّزمالء والّزميالت، وقد تعملون بشكٍل ثنائيٍّ أو جماعّي، مّتخذين عناوين محّددة، ثّم 

ا ألهّم قضايا الّتعليم اجلامع ومستلزماته، وقد تكوُن البدايُة بالبحث عن أثر  تخّصصون ملفًّ
الكلمة الّطيبة التي تُشعر الّطالب بقيمته املعنوّية، وعن اإلجراءات واملمارسات اّلتي يجب 
على املعّلم أن يحرص عليها خالل معاملته أصحاب احلاجات اخلاّصة على األقّل معاملًة ال 
تختلف عن بقّية زمالئهم، فضاًل عن ضرورة رعاية أوضاعهم الّنفسّية والصحّية، وتأمني 

حاجاتهم الفردّية. 

إن اإللتفات إلى ألفاظنا خالل عملية التعليم، وطريقة خطابنا الطلبة أمر جدير باالهتمام 
ويترتب على العناية به اجتاهات إيجابية تسهم في تطوير اجتاهات الطالب نفسه، فمثاًل، بداًل 
من أن تقول عن طالب إنه غبّي، أو ضعيف، وقدراته العقلّية محدودة، ميكنك التعبير بطريقة 

أفضل، ذلك عندما تنظر إليه من زاوية ما يحتاج إليه، فتقول مثاًل، يحتاج إلى برنامج دعم في 
املهارات اآلتية، وقد يكون من هذه املهارات مهارات اجتماعية فيما يخص سلوكه، أو مهارات 

تعليمية فيما يخص تعليمه.

( عند الكلمات والتعابير التي ترى أنها تلتقي  يطلب منك النشاط )٤0( أن تضع إشارة )
ومنحى التعليم اجلامع، وإشارة ) X ( عند الكلمات والتعابير التى ترى أنها ال تلتقي واملنحى 

اجلامع، ملا حتمله من اجتاهات سلبية.
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نشاط )40(

•  تأّمل في الكلمات والّتعابير الّسابقة، ثم أجرِ تقييما ذاتيا للغتك التي تعكس 
اجتاهاتك.  

•  ناقش مع زمالئك كل كلمة أو تعبير، متوقًفا عند أثرها في تغيير مسار التعليم 
الناجت عن اعتمادها. 

•  حاول استبدال كلمات وتعابير ذات بعد إيجابي بالكلمات والتعابير السلبية في 
اجلدول أعاله.

•  أضف كلمات وتعابير من عندك تعكس املنحى اجلامع للتعليم.

ميكنك أن تناقش مع طلبة صفك- وبشكل فردي إذا أردت- احتياجاتهم الفردية كما 
يرونها هم، ثم تنقلها إلى دفترك اخلاص، وتعيد ترتيبها حسب أهميتها تنازليا، 

فتخلص إلى مجموعة بنود تسهم في جعل صفك بيئة محفزة  للتعليم اجلامع، 
وتعلقها على جداريات صفك، وتعمل على حتقيقها بالتعاون مع من تراه فاعاًل. 

كما ميكنك أن تقوم بكتابة عبارات لغتها إيجابية، وتلصقها في الصف، أو في غرفة 
املعلمني، أو في املماشي واملمرات في املدرسة. 

حاجات تعليميةتقييم دقيق ومعياريمعلم متفائلطالب ال يتعلم

لغة مشجعةمشاركة جماعيةمنهج بحاجة إلى إثراءغبي

مشكلة نفسيةحاجات خاصةمميز
ضعف في مهارات 

محددة

إعاقة عقليةبيئة محفزةراسبنشاط زائد

إعاقة جسديةعلينا تطوير اجتاهاتناال أستطيع أن أساعد
يجب توظيف قدرات 

األهل

طالب لديه وضع 
صحي صعب

كل طالب قادر على 
التعلم

عمل جماعيبطء تعلم

كلمات وتعابير  تعكس لغة إيجابّية أو سلبّية
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النقاش مع الزمالء في تقييم كلمات وتعابير من حيث إيجابيتها أو سلبيتها، يسهم بخلق اجتاهات إيجابية نحو 
التعليم اجلامع والتغيير الذي نصبو إليه.

تعليق
من الضروري مبكان االلتفات إلى احتياجات الطلبة في صفك، ورصدها بدقة، والعمل على 
تلبيتها، وفق سلم أولويات يبدأ من األهم وينتقل إلى األقل أهمية، ثم تعرض هذه الالئحة 
على بقية الزمالء، ويتم نقاشها، والتخطيط مًعا العتماد نسق واحد من االجتاهات يعكس 

أداء موحًدا مع الطلبة. 

إن نظرة واعية على املنهج بني يديك، وواقع الطلبة في صفك، يحيلك إلى مجموعة من 
التساؤالت، ستجد في اإلجابة عنها فائدة تصب في خدمة اجتاهاتك التعليمية وتطويرها 

وصواًل إلى منًحى جامٍع في تعليمك وأدائك. وكما قد جتد نفسك مضطرًا إلى إثراء املنهاج أو 
إغنائه لتحقيق األهداف التي تتوّخاها أنت، فقد جتد نفسك مضطرًا أيًضا إلى جتزئة األهداف 
اخلاصة إلى أهداف فرعية، مبا يسمح لك ببناء املفاهيم على أسس سليمة، "وهذا منحى من 
مناحي التعليم اجلامع"، ألن طالًبا أو مجموعة صغيرة من الطلبة يحتاجون إلى حتقيق هذه 

األهداف الفرعية، ليتم تعلمهم بشكل سليم.

ومن ناحية أخرى، وقد حتدثنا عن املضمون واألهداف، جند أّن وسائلك وطرائق تدريسك يجب أن 
تلحظ التنوع فتغطي الطلبة جميعهم مبستوياتهم التحصيلية، وقدراتهم املتنوعة، ذلك 
بأن املعّلم ذا املنحى اجلامع يعمد إلى تكييف أساليبه وطرائق تدريسه مبا من شأنه أن ميكن 

كل طالب من فهم املناهج بالطريقة التي تالئم حاجاته التعلمية. 

وال يخفى عليك كم يساعدك التقييم على التعرف إلى الطلبة، وتعلم أن عمليات التقومي 
البنائي املستمر تبقى دون جدوى ما لم تتبعها خطة لتلبية االحتياجات التي كشفها هذا 
االختبار أو ذاك. لذلك، فمن الّضروري وفق املنحى اجلامع، أن تنظم اختبارات التقييم، وترصد 
برامج الدعم الالزمة بناء على نتائجها، ليتم حتقيق الطلبة جميعهم للنتاجات التعلمية.
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يبحث القسم اآلتي من هذه الوحدة في املعوقات التي تعترض تعلم بعض الطلبة، مبا يفتح 
أمامك آفاق التأمل في أدائك لتعديله في مرحلة الحقة تعدياًل يحد من معوقات التعلم هذه، 

وينحو نحو التعليم اجلامع.

معوقات التعلم
هناك العديد من املعوقات التي تؤثر على تعلم الطلبة، منها ما سببه ضعف في القدرات، 
ومنها ما سببه اإلعاقات اجلسمية كاإلعاقات السمعية والبصرية، أو اإلعاقات الذهنية، أو 

االحتياجات النفسية - االجتماعية، كالفقر واحلرمان، فيحتاجون إلى إدارة سلوكهم وتنظيم 
تعاملهم مع أقرانهم.

إن املدرسة ال تستطيع بالتأكيد عالج املعوقات اخلارجية، ولكنها تستطيع احلد من آثارها، 
والتخفيف منها. فقد يؤدي النزاع األسري مثاًل إلى حدوث مشكالت نفسية واجتماعية 

عند الطالب، تولد عنده اخلوف والقلق واالكتئاب، مبا يؤثر على حتصيله، فيمكن للمدرسة أن 
تسهم بشكل أو بآخر في مساندة هذا الطالب لتمكينه من التكيف مع واقعه االجتماعي 

من جهة، وتعزيز عوامل الوقاية التي تدعم رفاه الطالب ومنوه من جهة أخرى. 

ثم علينا أال ننسى االحتياجات الصحية التي تؤثر حتًما على تعلم الطلبة، وإن كانت في 
املرحلة اإلعدادية والثانوية أقل بروزًا من املرحلة االبتدائية، إذ تلعب املدرسة دورًا مهما في 

تزويد الطلبة باملعرفة واالجتاهات السلوكية التي يحتاجونها لالهتمام بصحتهم واحلماية 
من األمراض الناجتة عن سوء العناية بالنظافة الشخصية، إضافة إلى العادات الصحية 

اخلاطئة التي ميكن أن يقع املراهق فيها كالتدخني وإساءة استخدام العقاقير واألفكار 
السوداء التي ميكن أن تؤدي إلى االنتحار أو على األقل التفكير به.    

تشمل املعوقات التعلمية ما يأتي: 
•  إعاقات جسمية.

•  إعاقات عقلية.
•  االحتياجات النفسية واالجتماعية، كاحلاجة إلى احلب، واالنتماء، وتقدير الذات... إلخ. 

•  أوضاًعا صحية حتتاج إلى رعاية دائمة، أو إسعاف أولي، كالربو، والسكري، وأمراض القلب، 
والصرع، وأمراض الكلى... إلخ.  

•  اعتماد طرائق تدريسية ال تلبي االحتياجات التعليمية للطلبة، أو أساليب  تفتقر إلى 
توظيف الدوافع واحلوافز، فيحدث أن يفقد بعض الطلبة الرغبة في التعلم. 

ومن هنا، على املعّلم الذي ينحو نحو التعليم اجلامع أن يكون على دراية مبختلف احتياجات 
الطلبة، فيعمد إلى تكييف طرائقه ومهاراته التدريسية مبا يتناسب واالحتياجات املتنوعة، 

والعمل على توفير بيئة صفية آمنة، ومشجعة، من خالل اخلطوات اآلتية:
•  معرفة االحتياجات املتنوعة للطلبة.

•  حتديد موقع كل طالب منها من حيث تلبيتها أو عدمها.
•  تبويب احلاالت اخلاصة املتشابهة حتت عناوين محددة، مرتبطة بنوعها.
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تعليق
تختلف أنواع املعوقات، وأسبابها، ولكن من املهم مبكان أن يكون املعلم على دراية تامة بها، 

ويضع تصورًا إلزالتها، منطلًقا من اإلميان بـ: 
•  قدرة كل طالب على الّتعّلم، مع االحتفاظ بفكرة الفروقات الفردية.

•  تلبية احتياجات الّتعّلم اخملتلفة، عند الطلبة جميعهم.
•  العمل على إيجاد بيئة صّفّية آمنة، خاليٍة من العنف.

•  لزوم التطوير الذاتي خلبراته التعليمية ووممارساته الصفية. 

تبني دراسة احلالة )٣٤( كيف اهتّم أحمد بتحصيل رامي املتدني، وعمد إلى جملة أساليب 
كان من شأنها مساعدة رامي على االنطالق في حتصليه.

دراسة احلالة )34(
رامي طالب في الصّف الّسابع، في مدرسة ذكور قلنديا في الضفة الغربية، انتقل إليها هذا 
العام، الحظ أحمد منذ األسبوع األول أن رامي ال يبدي مشاركات رغم محاوالت إشراكه خالل 

الشروحات واألمثلة والعصف الذهني الذي كان كثيرًا ما يلجأ إليه.

حاول أحمد التقرب من رامي خالل االستراحات، كانت مالمح التردد واضحة في سلوكه، ردها 
أحمد في البداية إلى سوء تكيف رامي في مدرسته اجلديدة. اهتم أحمد مبتابعة سلوك رامي، 

خاصة في كيفية متضية االستراحة في محاولة لرصد عالقاته مع أقرانه، فكان أن الحظ 
أنه ال مييل إلى االختالط كثيرًا مع زمالئه، الذين لم يهتموا ألمره أساًسا، فهو ميضي فترة 

االستراحة وحيًدا.

كان أمام أحمد عدة خيارات، منها إعطاء أدوار قيادية لرامي في داخل الصف وفي خارجه، 
ومنها اإليعاز إلى أقرانه بالتقرب إليه، ودعوته ليشاركهم نشاطاتهم خالل االستراحة، 

وهكذا كان، كما طلب من زمالئه املعلمني بكل حب وود أن يساعدوه في هذه اجلوانب. 

•  وضع خطة أو برنامج دعم لتلبية هذه االحتياجات التعلمية، يحدد فيها: 
1.  الزمان.
2.  املكان.

٣.  العناصر املساندة، دون إغفال دور أولياء األمور في املساندة.
٤.  إجراء التغذية الراجعة الالزمة بعد كل نتاج تعلمي. 

نشاط )41(

واآلن، تأمل في واقع طلبتك، هل جتد معوقات تعلمية عند بعضهم، حدد هؤالء 
الطلبة، وحدد نوع املعوقات، وحاول وضع تصور حول كيفية مساندة تعلمهم، مثبتا 

ذلك كله في دفتر املالحظات اخلاص بالبرنامج.
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خالل عمل اجملموعات، كان أحمد يعمد أحيانًا كثيرة إلى تعيني رامي مقررًا للمجموعة، وعهد 
مربي الصف-  بالتنسيق مع أحمد- إلى رامي مهمة عرافة الصف، وفي االجتاه نفسه، كان 

زمالء رامي يدعونه ليشاركهم نشاطاتهم خالل االستراحة، ممّا أعاد إلى رامي ثقته املفقودة 
بنفسه. 

وكان أحمد بني الفينة والفينة، ينزل إلى امللعب خالل االستراحة، يطمئن على مشاركة 
رامي أقرانه، وملباركة سلوكهم وتشجيعهم، كان كثيرا ما يشاركهم، فيتمشى معهم، 

ويشاركهم أحاديثهم وحتى مزاحهم.

بعد عدة أسابيع، كانت مظاهر التكيف في البيئة اجلديدة قد أخذت مكانها وحجمها 
الطبيعي في سلوك رامي، الذي أخذ يبدي تطورًا في مشاركاته الصفية وارتفاًعا في مستوى 

حتصيله.

تعليق
يعاني الطلبة اجلدد املنتقلون حديًثا إلى مدرسٍة جديدٍة من عدم التكيف في بيئتهم اجلديدة، 

بعنصريها املادي والبشري، األمر الذي يؤدي بالضرورة إلى التأثير على مستوى حتصيلهم، 
خاصة إذا كان مستوى الذكاء االجتماعي عند الطالب متدنًيا ، وهو يرتبط بشكل مباشر 

بثقة الطالب بنفسه، وهذا ما الحظه أحمد بسهولة في سلوك رامي. 

لذلك، على املدارس- وهي املوكلة مبهمة بناء شخصيات الطلبة- أن تلحظ هذا السلوك عند 
بعض الطلبة وخاصة امللتحقني اجلدد، فتعمد إلى تطوير مجموعة من األساليب، تعمل على 

تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم. 

قد تكون الثقة بالنفس صفة من صفات شخصية الطالب، ويساعد انتقاله إلى بيئة جديدة 
على تعزيز هذا السلوك وتنميته، أو قد تصبح مشكلة بسبب ظروف طارئة، سرعان ما يزول 

ببذل قليل من اجلهد والتخطيط. وفي كال احلالني، ميكن للمدرسة أن تسهم في عالج هذه 
املشكلة مهما كانت حادة، باتخاذ العديد من اإلجراءات التي تساعد الطالب على االنطالق 

وبقوة في حياته املدرسية، التي ستنعكس حتًما على حياته خارج املدرسة. ومن هذه 
اإلجراءت مثاًل: إعطاؤه أدوارًا صفية وال صفية، وفتح حوار معه حول اهتماماته ونشاطاته، في 

محاولة لكسب ثقته... إلخ.

يلقى على املعلم واجب مالحظة سلوك طالبه، متاًما كمالحظة تطور حتقيق نتاجاتهم 
التعلمية تقدًما أو تراجًعا، والعمل على مساعدتهم، لتذليل الصعوبات أو املعوقات التي 

تعترض طريق تعلمهم، وهذا من صلب منحى التعليم اجلامع.
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من املهم مبكان التعرف على الطلبة خارج الصف، ملا في ذلك من إضاءة على سلوكهم وأمناط تفكيرهم.

يضع النشاط الّتالي )٤2( بني يديك مجموعة من املمارسات التي عليك إتقانها، انطالًقا من 
مبادئ التعليم اجلامع، والذي تعّرفت على اجتاهاته.   

نشاط )42(

2-  حدد ثالثة إجراءات جتد أنها تسهم في تغيير مناخ صفك التربوي، وجتعله بيئة 
آمنة، مبا يتيح للطلبة جميًعا التعلم، ميكنك أن جتعلها في لوحة جدارية، تناقش 

طلبتك في بنودها، وتطلب منهم إثراءها. دون ذلك في دفتر مالحظات البرنامج 
اخلاص بك.       

٣-  عندك طالب لديه احتياجات سلوكية، حدد ثالث خطوات لتلبية احتياجاته 
وحتسني سلوكه، واضًعا آلية ملتابعة تطوره.

٤-  برأيك، هل ميكن تفعيل دور طلبتك في مساعدة بعضهم بعًضا؟ إذا كان اجلواب 
)نعم(، ضع تصورًا ترصد فيه اجلوانب اإليجابية لهذا األسلوب، وحدد دورك في 

املتابعة.
5-  سمِّ أساليب ستعتمدها في األيام اآلتية، من شأنها أن تعمل على تفعيل ثقة 

الطلبة بأنفسهم، مبتكرًا أساليب تنمي عندهم الشعور باالنتماء )يترك لك 
حتديد نوع االنتماء(.

1-  ما نوع املعّوقات والصعوبات التي تعترض تعلم الطلبة لديك؟ ارصدها، وبوبها حتت 
عناوين حسب أنواعها، ثم امأل اجلدول اآلتي: 

سبل مواجهتهاسببهنوعهالصعوبة أو املعوق
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ملخص
تعرفت في هذه الوحدة على منحى التعليم اجلامع، الذي يعد محورًا أساسًيا في 

استراتيجية إصالح النظام التعليمي في مدارس األونروا، وتعلمت بعض األساليب الكفيلة 
بتحويل صفك إلى بيئة آمنة، يسودها جو من االحترام  وحق التعلم للجميع دون استثناء، 

دون إغفال الوضع الطبيعي ألي بيئة صفية لناحية الفروقات الفردية، التي تفرض عليك 
ضرورة التعرف إلى احتياجاتهم اخلاصة، وهي متنوعة، والعمل على إزالة العوائق التي تعترض 

حتقيق تعلم طلبتك بشكل عام، وذوي االحتياجات اخلاصة بشكل خاّص.    
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المجمع التدريبي الخامس، الوحدة الّثامنة عشرة: تحديد 
االحتياجات المتنّوعة  للمتعلمين

مقدمة
تبحث هذه الوحدة في الصعوبات التي ميكن أن تعترض تعلم الطلبة، أو املعوقات التعلمية 

احملتمل مواجهتها في داخل كل صف. ويأتي دور املعلم الفّعال في التعرف على الطلبة الذين 
يواجهون مشكالت حتد من حتصيلهم، ويحدث ذلك عندما يرى املعّلم أن حتصيل هؤالء الطلبة 

هو دون املتوقع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يبدأ املعلم بتطوير ممارساته التعليمية من 
خالل تكييف طرائقه وأساليبه وإثرائها واملواد والواجبات الدراسية مبا يتناسب واالحتياجات 

املتنوعة للطلبة، أو يقوم بإعداد برنامج دعم، يلبي حاجات الطلبة التعلمية اإلضافية، 
ويستجيب لها. 

ويعد هذا االجتاه من صلب منحى التعليم اجلامع، إميانًا بأن لكل طالب القدرة على التعلم، وإن 
بنسب متفاوتة. لذلك، فوظيفة املعلم هي مساندة تعلم الطلبة جميعهم، من خالل تقدمي 

تعليم عالي اجلودة، في بيئة صفية آمنة، وصديقة للطالب. 

نتاجات التطوير املهني للمعلم
يتوقع منك وفي ضوء دراستك لهذه الوحدة وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها أن تكوَن قد 

طّورت: 
•  مهاراتك في حتديد احتياجات الطلبة املتنوعة، اجتماعًيا، ونفسًيا وصحًيا.

•  استراتيجيات املساندة اإلضافية املناسبة لتلبية احتياجات الطلبة.

تعريفات ذات عالقة بالتعلم اجلامع
قد يحتاج بعض الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة إلى دعم تعلمهم بسبب ضعف 

حتصيلهم، الناجت عن نقص في املعلومات التأسيسية مثاًل، وقد يكون هذا الضعف 
ا، بحيث يحتاجون إلى دعم إضافي، قد يكون سببه اجتماعًيا، أو نفسًيا،  التحصيلي حادًّا جدًّ
أو حتى صحًيا، فيضطر معه املعلم إلى وضع برنامج دعم إضافي ال تكفي خطته السنوية 

لتلبية هذه االحتياجات، وقد يكون لدى أحد طلبة الصف من هو بحاجة إلى احتياجات 
صحية ال بد من تلبيتها له ليتمكن من التعلم أو من متابعة تعلمه بشكل سليم. 

ويظهر الشكل اآلتي منوذًجا من مستويات الدعم الثالثة التي حتدثنا عنها:
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تركز هذه الوحدة على حتديد أولئك الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي أو مكثف 
لتعلمهم ، بينما تركز الوحدات 1٧ و1٩ و20 بدرجة أكبر على الكيفية التي ميكنك فيها 
توفير تعليم ذي جودة جلميع الطلبة. اقرأ هذه الوحدة مستعيًنا بحقيبة املعلم لتحديد 
احتياجات الطلبة املتنوعة واالستجابة لها )األونروا، 201٣(، كإثراء للموضوع، مع العلم 

أنه بإمكانك أن تنفذ جميع األنشطة، وتكتسب املهارات املطلوبة، حتى إن لم تكن قد 
تدربت بعد على هذه احلقيبة. 

فهم االحتياجات للّتعلم املتنوعة
من الطبيعي ألي معلم ذي ثقافة تربوية متوسطة أن يلتقط إشارات واضحة عما 

يحتاجه الطلبة ليصبح تطورهم ومنوهم طبيعًيا أسوة بأقرانهم، فال يحتاج املعلم إلى 
أن يكون طبيًبا، أو أخصائيًّا نفسيًّا ليحّدد حاجات الطلبة، بل عليه أن يكون مطلًعا على 

أنواع املعوقات وأنواع الصعوبات التي قد تعترض تعلم الطلبة، لكي يتمكن من حتديد 
احتياجاتهم، فيعمد إلى حتقيقها. 

وقد مر بك أن هناك أنواًعا من االحتياجات املرتبطة باملعوقات من السهل مالحظتها، كحاالت 
الضعف البصري واإلعاقة البصرية، أو الضعف السمعي واإلعاقة السمعية، أو الصعوبات 

الذهنية واإلعاقة العقلية، أو صعوبات التواصل والنطق واللغة... والتي قد تؤدي بالضرورة 
إلى ضعف في التحصيل، ولكن ثمة صعوبات ليس من السهل التقاطها، وإن كنت تالحظ 

إشارات منها، تضطرك إلى املتابعة الدقيقة والتمعن في سلوك الطلبة واستجاباتهم 
ملثيرات معينة. 

إن البحث في أنواع االحتياجات، وكيفية حتقيقها، يعد اخلطوة األولى والالزمة للسير في 
منحى التعليم اجلامع، الذي يعمل على تلبية االحتياجات املتنوعة للطلبة جميعهم، 

ليتمكنوا من حتقيق كامل قدراتهم وإمكاناتهم.

  منوذج دعم التعلم اجلامع في مدارس األونروا
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ومن املفيد مبكان التواصل مع زمالئك، للبحث باستخدام أداوت التحديد في حقيبة املعلم 
في احتياجات الطلبة، وهي متنوعة وقد تختلف باختالف املادة الدرسية، فتستفيد من آراء 

زمالئك، التي ال شك أنها ستكون لك عونًا في تضييق دائرة االحتياجات التي رصدتها سابًقا، 
وتنير لك خطة سير تسهل عليك التدخل املباشر املطلوب منك، فتعمد إلى تغيير طرائق 

تدريسك، واجتاهاتك التعليمية، دون أن تنسى للحظة واحدة أن مسؤوليتك األولى هي دعم 
تعلم الطلبة وتطورهم، وتقدمي الدعم اإلضافي عند احلاجة.

واعلم أن بعض احلاالت اخلاصة ال ميكنك وحدك عالجها، بل ال بد من فريق معك يساندك، وهو 
ما يطلق عليه: فريق مساندة تعلم الطلبة في املدرسة.

فريق مساندة تعّلم الطلبة في املدرسة
يتألف هذا الفريق من مدير املدرسة واملعلم، ومن املرشد التربوي، واملعلم املساند للتعّلم 

و/أو أي معلمني أو موظفني آخرين من كوادر الدعم حسب احلالة التي تتم دراستها.  
وتكمن مهمة هذا الفريق في التأكد من تلبية االحتياجات اإلضافية التعلمية والنفسية 

واالجتماعية والصحية للطلبة، والتأكد أيًضا من حصول املعلمني على الدعم الالزم واإلرشاد 
املطلوب. 

أما كيفية عمل هذا الفريق، فتكون بعقد اجتماعات دورية ملناقشة احلاالت الفردية التي يتم 
حتويلها إليه، ويتواصل مع املعلم الذي واجهته صعوبات، وقد يدعو املعلمني جميعهم إلى 

احلديث عما يواجهونه من حتديات مع الطلبة، ليتم التدخل والتوجيه واإلرشاد، وميكن اعتباره 
املصدر األساس  لتقدمي الدعم اإلضافي لتلبية احتياجات الطلبة، ومساعدة املعلم في إيجاد 

احللول الناجعة التي تلبي احتياجاتهم املتنوعة.   

لذلك، ال بد من وجود فريق مساندة تعلم الطلبة في كل مدرسة، مما يسهم ذلك في تطبيق 
منحى التعليم اجلامع، وهذا ما تسعى األونروا إلى اّتباعه لضمان حصول الّطلبة الالجئني 

الفلسطينّيني جميعهم على فرص متكافئة للّتعّلم في مدارسها.

تضع دراسة احلالة )٣5( بني يديك منوذًجا عن دعم طالب لديه صعوبات تعلم، وكيف متّكن 
سامر مع فريق مساندة تعلم الطلبة في مدرسته من دعم تعلمه.

دراسة احلالة)35(
يدّرس سامر الصّف الّثامن الّلغة العربية في مدرسة الزرقاء في األردن، لفت نظره من بداية 

العام طالب انتقل حديًثا إلى املدرسة اسمه جهاد، هادئ جًدا في الغرفة الصفية، شارد 
الّذهن، تبدو عليه مالمح اإلهمال في مظهر شخصيته اخلارجي، مشاركاته الصفية شبه 

منقطعة، ال يبدي أي ميل للرغبة في التعلم، قرر سامر بذل اجلهد مع جهاد، فبدأ رحلة 
التقصي والكشف لينتقل بعدها إلى خطة املتابعة. 

اعتاد سامر أن يجري في بداية كل عام دراسي اختبارًا تشخيصًيا يحدد فيه مدى توافر 
املعلومات التأسيسية الالزمة عند طلبته، فهاله ما الحظه في نتيجة اختبار جهاد، 
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فاألخطاء اإلمالئية كثيرة، بل إنه كثيرًا ما يخطئ في رسم صورة احلروف املتصلة مبا بعدها أو 
املنفصلة، كما الحظ أنه لم ينجز االختبار بكامله. 

ناقش مع زمالئه سلوك جهاد وحتصيله، فلم يجد كثير اختالف عما الحظه، فقصد مديرَ 
املدرسة الذي أطلعه على سجل أحوال الطلبة، وسجل عالماته من املدرسة السابقة، 

فالحظ أن عالماته لم تكن مميزة أصاًل، فتعجب من املفارقة الواضحة بني نتيجة االختبار 
التشخيصي، وبني عالماته السابقة. 

أما في القراءة، فكانت سمات البطء واضحة، وبدا له أنه يعاني من ديسليكسيا وإن لم تكن 
درجتها حادة، إال أنها موجودة. 

كثيرًا ما تابع سامر جهادًا في امللعب، فالحظ على عكس ما كان متوقًعا، الحظ عدوانية 
واضحة في سلوكه مع أقرانه، بل كثيرًا ما يتلفظ بكالم ناب.  

أحال سامر قضّية جهاد إلى املرشد الّتربوّي وفريق مساندة التعّلم في املدرسة، ومتت 
مناقشة وضع جهاد بحضور املدير، ودّونت املالحظات اآلتية: 

االقتراحالسمة

برنامج دعم يقوم على التدريب على السرعة.1-  الديسليكسيا )صعوبة بالقراءة(

وضع استراتيجيات تضبط السلوك. 2-  العدوانية

وضع خطة تضبط ألفاظه، وحتفزه لبدائل إيجابّية.٣-  الكالم النابي

٤-  املشاركة الصفية
اإليعاز إلى فريق أساتذته بتخصيص مشاركات 

إضافية جلهاد، وتسليمه أدوارا قيادية.

5- املظهر الشخصي اخلارجي
إهداؤه زجاجة عطر، ولقاء مع والدته للمساعدة في 

توجيهه للعناية مبظهره بشكل أفضل. 

خطة شاملة للتدريب على اإلمالء.٦- األخطاء اإلمالئية

تعليق
ا أن يكون املعلم على اطالع كاف باالحتياجات التعلمية املتنوعة لدى الطالب،  من املهم جدًّ

ويعمل على حتقيقها، وميكنه أن يعقد حلقات النقاش مع زمالئه، ومدير املدرسة، واملرشد 
التربوي وفريق مساندة التعّلم لتتم معاجلة الصعوبات التي تعترض تعلم الطالب. 

لقد الحظت كيف عمد سامر في رحلة تشخيص واقع جهاد التربوي: التحصيلي والسلوكي، 
إلى عدة مصادر، منها االختبار التشخيصي، ومنها املتابعة في امللعب، ومنها االستفادة من 

أفكار زمالئه، واملدير، قبل أن يضع ملف جهاد بني يدي املرشد التربوي، وفريق مساندة الطلبة. 
إن إدراك االحتياجات التعلمية يساعد املعلم على تشخيص حالة الطالب الذي يعاني من 

مشكلة/ مشكالت، أو صعوبات تعلمية، فيعمد إلى إزالة املعوقات، مستفيًدا ممن حوله 
وصواًل إلى املرشد التربوي أو إلى فريق مساندة الطلبة، الذي يضع احللول مبا يضمن تعلم 

الطالب بشكل سليم. 
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اختر طالًبا من طالبك الذين ترى أن لديه حاجة قد تكون عائًقا أمام تعّلمه، سارع إلى 
فتح ملف تسجل فيه املالحظات اآلتية: 

1- مالحظات املرشد النفسي أو االجتماعي أو فريق مساندة تعلم الطلبة في 
املدرسة وتوجيهاتهم.    

2- مالحظاتك حول: 
أ.  منط التعلم الذي يرتاح إليه.

ب.  النشاطات التي يرغب بالقيام بها.
ج.  مشاركاته الصفية، وبلورتها في إطار الضبط أو التفعيل.

د.  معلوماته ومهاراته التأسيسية، ومدى توافرها، وحتديد حاجاته منها. 

وبعد أن جتتمع لديك املعلومات كّلها، فّكر كيف ستقوم مبساعدة هذا الطالب على 
تخطي صعوباته التعلمية، محددًا اإلطار الزمني الذي حتتاجه، ومثبًتا ذلك في دفتر 
املالحظات اخلاص بالبرنامج، مثبًتا أيًضا نتائج التغذية الراجعة التي تلجأ إليها بني 

حني وآخر. 

في نهاية الفترة التي حددتها، دّون أبرز الصعوبات التي واجهتك، وضع تصورا كيف 
ميكن لك أن تتفاداها في متابعات أخرى.

نشاط )43(

حتديد االحتياجات املتنوعة للتعلم     
ملساعدة الطلبة على التغلب على الصعوبات التعلمية، ال بد من حتديد احتياجاتهم 

التعلمية أواًل، من خالل استخدام أدوات حتديد االحتياجات في حقيبة املعلم ومالحظة 
مؤشرات يطلق عليها اسم املؤشرات التحذيرية، فيعمد املعلم إلى رصدها، وإجراء االختبارات 

الضرورية لتحديدها بدقة، ودراسة أسبابها، للوصول إلى وضع برنامج دعم ميكن أن يكون 
من خالل تعديل طرائقه التدريسية، أو تعديل في بيئة التعلم أو إثراء املنهاج، وقد تصل إلى 

خطة مساندة تتضمنها جلسات التفريد اخلاصة ببعض الطلبة وغيرها.
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ضرورة مراعاة االحتياجات التعليمية للطلبة مبختلف قدراتهم عندما تخطط للدروس.

االحتياجات النفسية االجتماعية 
حقيبة املعلم: األداتان )5( ، )٦(

تواجه بعض الطلبة الصعوبات التي سببتها الظروف االجتماعية واالقتصادية القاهرة التي 
تعاني منها أسرهم، مما يؤثر بطبيعة احلال على منوهم النفسي واالجتماعي. ويالحظ املعلم 

في غرفته الصفية عالمات حتذيرية، من مثل شعور الطالب باخلجل من وضعه االجتماعي، ما 
يضعف لديه الشعور باالنتماء، أو يجد صعوبة في التحكم مبشاعره، أو حتى التعبير عن هذه 

املشاعر، وقد يتكون لديه تفكير سلبي جتاه اجلميع، ومنهم املعلم نفسه، أو فكرة التعليم 
نفسها، فيبدو منسحًبا من ممارسة دوره التعلمي، ومحبًطا، وحزيًنا، مترددًا يخشى توجيه 

األسئلة، وال يبدي مياًل ملشاركة صفية، أو مشاركة أقرانه، أو حتى تأدية واجباته. 

وقد تظهر عند بعض الطلبة مؤشرات حتذيرية أخرى، من خالل عدوانية مفرطة، فيميل 
الطالب إلى إيذاء اآلخرين مثاًل، وممارسة العنف ضدهم، وال يبدي احتراًما مللكيتهم، ويظهر 

سلوًكا تخريبًيا ضد ممتلكات اآلخرين أو حتى بيئة املدرسة املاّدّية. 

وقد تظهر على بعض الطلبة مظاهر النشاط الزائد أو فرط احلركة، مع قلة في القدرة على 
التركيز، وال بد هنا من اإلشارة إلى عالقة الغذاء بالسلوك، فأغذية الطاقة والكربوهيدرات 

واملشروبات الغازية وبعض احللويات لها أثر مباشر في سلوك الطالب، يجب مالحظته وأخذه 
بعني االهتمام والرعاية.

الفقر واحلرمان )الطلبة الضعفاء(  
حقيبة املعلم: األداة )٧( 

يعاني كثير من األسر من الفقر واحلرمان، إضافة إلى ظروف اقتصادّية تدفع بالكثير من أولياء 
األمور إلى عدم التمكن من تزويد أبنائهم مبا يحتاجونه، سواء على الصعيد املادي، أو على 
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الّصعيد العاطفّي. ويحدث في كثير من األحيان أن يسكن في البيت الواحد عدد كبير من 
األشخاص، مما يؤثر على الطالب في حتصيله أو في ظروفه الّنفسّية، الرتباطهما بالواقع 

االجتماعي، إضافة إلى ما ميكن أن تعانيه بعض األسر في ظروفها االقتصادية هذه من تأثير 
على صحتهم، فقد ال يتمكنون على األقل من اتباع نظام غذائي صحي سليم، فضاًل عن 

الظروف الصحية القاسية التي تشهدها بعض اخمليمات. 

وقد يحدث أن يضطّر بعض الطلبة للتغلب على فقره إلى العمل بعد دوامه املدرسي، إضافة 
إلى ضرورة اهتمامه بواجباته املدرسّية.

إن كل ما سبق، مدعاة للمدرسة ألن تكون مكانًا آمًنا، وجذابًا، يصبح تعلم الطلبة فيها 
ممتًعا، ومشجًعا، مبا يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويحفزهم في الوقت نفسه للتغلب على 
مصاعب حياتهم ومشاقها، وتنمي لديهم روح التفاؤل مزوَّدًا بالعزم واإلصرار ملتابعة 

دراستهم، لتصبح املدرسة نقطة االنطالق من واقع قد يكون أليًما إلى مستقبل مشرق 
حتقق فيه التربية أهدافها.  

التواصل مع الطلبة في أمور حياتهم وتشجيعهم على احلديث عن مشكالتهم، يجعل من 
املدرسة بيئة تعلمية آمنة ومحفزة.

التواصل مع الطلبة في أمور حياتهم وتشجيعهم على احلديث عن مشكالتهم، يجعل من املدرسة بيئة تعلمية آمنة ومحفزة.

الصعوبات التعلمية احملددة
حقيبة املعلم : األدوات )٨( ، )٩( ، )10( ، )11(

تشير صعوبات التعلم احملددة إلى صعوبة معينة تؤثر على مجال أو أكثر من مجاالت تعلم 
الطالب. فقد تؤثر صعوبات التعلم احملددة على قدرة الطالب على اإلصغاء أو التفكير أو 

الكالم أو القراءة أو الكتابة أو التهجئة أو العمليات احلسابية. ومثل هذه الصعوبات تؤثر على 
قدرة املتعلم على التعلم مقارنة مع الطلبة اآلخرين من نفس الفئة العمرية. والطلبة الذين 
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يعانون من صعوبات تعلم محددة سيحققون التقدم، ولكن قد يحتاجون ملزيد من الوقت 
والدعم في مجال صعوبة التعلم الذي يعانون منه.

الصعوبات الذهنية واإلعاقات العقلية
حقيبة املعلم : األداة )1٨(

تتضمن اإلعاقات الذهنية صعوبات مهمة في جميع جوانب التعلم والنمو، فالطلبة ذوو 
الصعوبات الذهنية يعانون من صعوبات في عمليات التفكير، والتعلم والتواصل، وتذكر 

املعلومات وتوظيفها بشكل صحيح، واحلكم على األمور وحل املشكالت، كما تؤثر الصعوبات 
الذهنية على جميع جوانب تطور الشخص منذ الوالدة وحتى مرحلة البلوغ، ويكون تعلم 

الطلبة ذوو الصعوبات الذهنية ضعيًفا بشكل ملحوظ، باإلضافة إلى تأخر منوهم باملقارنة 
مع الطلبة اآلخرين من نفس العمر. 

يحتاج املتعلمون ذوو الصعوبات الذهنية إلى مساعدة اآلخرين لهم في معظم أنشطتهم 
اليومية، وميتلك معظمهم مهارات محدودة من النطق والتواصل. ومن الضروري النظر إلى 
تطور املهارات الذهنية واملهارات االجتماعية بالتناسب مع عمر املتعلم عند حتديد مستوى 

الصعوبة الذهنية، وميكن للمعلمني حتديد بعض املؤشرات واالشتباه أن املتعلم لدية صعوبة 
ذهنية، ولكن يفضل إحالة الطالب لتقييم نفسي يحدد من خالله بدقة إن كان الطالب 

يعاني من صعوبة ذهنية أم ال ؟ ومن اإلعاقات العقلية الشائعة هي متالزمة داون. 

يستفيد الطلبة ذوو الصعوبات الذهنية من البعد االجتماعي والبيئة التعلمية في املدارس 
والغرف الصفية العادية، ورغم أنهم ال يستطيعون حتقيق نفس النتاجات التعلمية أكادميًيا 

مثل الطلبة اآلخرين، إال أنهم يستطيعون من خالل الدعم اجليد حتقيق كامل إمكاناتهم 
واالستفادة من االختالط مع عدد كبير من الطلبة، فإذا كان لديك طالب لديه صعوبة 

ذهنية في غرفتك الصفية، سيساعدك فريق مساندة تعلم الطلبة في املدرسة في كيفية 
مساعدة الطالب ودعم تعلمه على نحو أفضل.

الطلبة املوهوبون واملتفوقون
حقيبة املعلم: األداة )12(

تتفاوت سرعة الطلبة في التقاط املفاهيم التي يطرحها املعلم في الغرفة الصفية، فكما 
أن بعضهم يحتاج إلى التكرار ليتحقق عنده املفهوم، قد جتد في صفك طالًبا أو أكثر يتحقق 

عنده النتاج التعلمي من أول مرة يطرح فيها املعلم مفهوًما تعلمًيا جديًدا. إن مثل هؤالء 
الطلبة إن لم يعطوا حافزًا ما، فسيفقدون بعض دوافعهم، وستقل لديهم الرغبة في 

املتابعة، ما يؤثر على حتصيلهم، وعلى سير احلصة الدرسية، ألنهم سيشعرون بامللل، ولك أن 
تتساءل عن كيفية متابعتهم احلصة واملعلم مشغول بتثبيت املهارات جملموعة أخرى. 

لذا، نقترح على املعلم تزويد هؤالء بنشاطات إضافية تشكل لهم حتديًا يحفزهم على 
املتابعة والتطور. ويكون واجب املعلم االهتمام بأمر هؤالء أيًضا، ومساعدتهم على إشباع 
حاجاتهم اإلبداعية ومواهبهم، لتغدو بيئتهم التعلمية مصدر غنًى وإثراٍء وتشّكل حافزًا 

لهم، ال مصدر إحباط لقدراتهم اإلبداعية، ودوافعهم. 
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صعوبات اللغة والنطق والتواصل
حقيبة املعلم: األداة )1٩(

قد يعاني بعض الطلبة من صعوبات في لغتهم مبا يؤثر على تعلمهم، ويكون ذلك عادة 
بسبب خلل دماغي، أو تلف مناطق معينة في أدمغتهم، فيجدون صعوبة في النطق 

والسيطرة على تنفسهم وبلعهم، ومعلوم أن جهاز التنفس وجهاز البلع من األجهزة التي 
تشترك في إدارة عملية النطق، بأوامر من الدماغ. وقد تكون هذه الصعوبة خفيفة الدرجة، 

ميكن عالجها عن طريق جلسات مع أخصائي النطق، وقد تكون درجتها حادة كمرضى التوحد 
مثاًل الذين يفقدون مع ذلك مهارات االتصال، إضافة إلى ضعف ظاهر في التفاعل االجتماعي 

والسلوك. 

ويكون من نتائج ذلك، صعوبة املشاركة في األنشطة الصفية، وصعوبات في القراءة 
والكتابة، فضاًل عن صعوبات في إدراك املفاهيم أساًسا، ومتابعة التعليمات.

وعلى املعلم أن يتصف بالصبر ويتقبل الطالب الذي يعاني من هذه الصعوبات، ويعطيه 
الوقت الكافي لإلجابة دون استعجاله، وال يصحح أخطاءه النطقية إال بعد أن يفرغ من 

حديثه. كما أن في إشراكه في النشاطات تشجيًعا له للتمتع بصحة نفسية، ولتطوير ثقته 
بنفسه، وحتفيز الطلبة اآلخرين على تقبله وعدم االستهزاء به عندما يتحدث. 

وميكن التواصل مع مراكز خاصة لتأهيل النطق، يحال إليها الطالب ليتم تدريبه فيها.

فقدان السمع
حقيبة املعلم: األداة )1٦(

 قد يكون فقدان الطالب سمعه بدرجات، وألسباب متنوعة. فقد يكون فقدان السمع جزئًيا 
أو كلًيا، وقد يكون بسبب التهابات في األذن، ميكن عالجه، وقد يكون بسبب فقدان أو تلف 

املناطق الدماغية املتعلقة بحاسة السمع، والتي ميكن أن ترافق الشخص منذ والدته. ومن 
الطبيعي أن يكون اخملزون اللغوي عند هؤالء الطلبة ضعيًفا، كون السماع هو املدخل األول 

للكالم، ومعرفة الكلمات وتشكيل اجلمل والعبارات. 

ويلجأ املعلم إلى أساليب عدة، ملساعدة الطلبة املصابني باإلعاقات السمعية، كأن يجلس 
الطالب في مقدمة الصف وفي مكان مواجه له، أو أن يرفع املعلم صوته للتأكد من وصوله 
إلى الطالب املعني، وقد يستخدم الرسومات التوضيحية واإلشارات، بل قد يلجأ إلى كتابة 

ما يريده منه كتابة، ويكثر من ترجمة ما يقوله خطًيا على السبورة أو على ورقة الطالب 
اخلاصة. ومن املهم مبكان، ضبط سلوك بقية الطلبة في مثل هذه احلالة، فال يسخرون أو 

يستهزئون، بل على العكس من ذلك، ينبغي تشجيعهم على تفعيل عالقة مساندة بينهم 
وبني هذا الطالب.
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فقدان اإلبصار اجلزئي والكلي ومشكالت اإلبصار  
حقيبة املعلم: األداة )15(

يعاني بعض الطلبة من صعوبات في نظرهم، بدرجات، قد تكون خفيفة جًدا، أو قد يكون 
باستخدام النظارات الطبية حل هذه املشكلة، وقد يصل الضعف إلى حالة العمى الكلي، 

إضافة إلى بعض مشكالت البصر األخرى، من مثل احلول أو عمى األلوان. فإذا كان لديك طالب 
يشكو من صعوبة في بصره، من الضروري عرضه على طبيب العيون ليحدد نوع الصعوبات 

ومقدار الضعف، ويضع العالج الالزم. 

أما اإلجراءات الصفية، فهي مرتبطة بحسب حالة الطالب، فقد حتل بجلوس الطالب على 
املقعد األمامي، قريًبا من السبورة، وقد تتصاعد فيعمد املعلم إلى كتابة األسئلة مثاًل على 

نسخة A٣ خاصة به، بداًل من A٤ أسوة بزمالئه. كما يرجى االلتفات إلى درجة اإلنارة في 
الغرفة الصفية، بحيث تكون كافية له، وتصبح قدرته البصرية قادرة على اإلحاطة بها.

وال يخفى أن الطلبة الذين فقدوا أبصارهم كلًيا، يحتاجون إلى تعلم القراءة والكتابة بطريقة 
بريل. 

ضعف القدرات احلركية
حقيبة املعلم: األداة )1٧(

ويعود ذلك إلى ضعف في األعصاب أو اجلهاز العضلي أو العظام. وقد يكون سبب ضعف 
القدرات العصبية مرتبًطا بوظائف الدماغ واجلهاز العصبي. كما ميكن لضعف القدرات 

احلركية العصبية أن تتسبب في الصعوبات اإلدراكية.

املشكالت الصحية
حقيبة املعلم: األداتان )1٣( و )1٤(

قد يكون في صفك طلبة ذوو احتياجات صحية إضافية، ونقصد بهم أولئك الذين يعانون من 
أمراض مزمنة أو حاالت مرضية قابلة للشفاء. ومن املهم التعرف على هؤالء الطلبة وجمع 

معلومات عنهم، من خالل النظر إلى ملفاتهم الصحية، أو لقاءات مع أولياء أمورهم، وطلب 
املساندة من املشرف الصحي أو اللجنة الصحية في املدرسة، ومن الضروري أيًضا املتابعة 
مع فريق مساندة تعلم الطلبة في املدرسة، لبحث برنامج الدعم الذي قد يحتاجونه في 

حال غيابهم فترات طويلة عن املدرسة، دون أن تنسى إرسال الواجبات والوظائف إليهم في 
بيوتهم طوال فترة غيابهم، لكي يستوعبوا ما فاتهم من مواد، بل وابحث أيًضا في كيفية 

تعويض الدروس الفائتة لهم بعد عودتهم إلى املدرسة وتخصيص وقت إضافي لهم.
ليس عليك أن تكون طبيًبا للتعرف على حاجات طلبتك الصحية، بل يكفي أن تكون على 

اطالع على العالمات التحذيرية التي ميكنك من خاللها التعرف على طبيعة حالتهم، وعلى 
نوع الرعاية الالزمة لهم، وفي الوقت نفسه، التعرف على احتياجات الطلبة التعلمية، التي 

تساعدك على تطوير مهاراتك التعليمية في برامج الدعم التي عليك تقدميها.
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إن تقدمي الدعم قد يكون في املدرسة، وقد يكون في مراكز خاصة، لذا، من الضروري لك 
التعرف على املراكز اخلاصة أو مراكز التأهيل، ونوع اخلدمات التي تقدمها، خاصة تلك القريبة 

من منطقتك، فتزود نفسك مبعلومات ميكن لها إذا توافرت لديك أن تسهم في تطوير أدائك 
وخبرتك التعليمية.

تقدم لك دراسة احلالة )٣٦( منوذًجا ملعلم في مدرسته، وكيف قرر مساعدة أحد طلبة صفه.

دراسة احلالة )36(
جهاد معلم اللغة العربية للصف الّثامن في مدرسة املالكية في سوريا، الحظ جهاد سلوك 
فارس أحد طلبته في الصف، بدا له فارس غير قادر على االستقرار في مكان، كان دائم العبث 

بيديه، رجاله في حركة دائمة، نظراته أحيانًا تكون زائغة، ويخيل له في كثير من األحيان أنه 
ينظر إليه ويتابع شروحاته، لكنه شبه متأكد أنه شارد الذهن. 

أداؤه لواجباته املنزلية، كان غير منضبط، فيما كتابته عن السبورة غير مرتبة، أما حتصيله 
فكان دون الوسط، وبدا جلهاد أن فارًسا قادر على األداء بشكل أفضل فيما لو أتيحت له بعض 

التوجيهات واملتابعة.

تواصل جهاد مع والدي فارس، اللذين أّكدا له أن سلوكه في البيت ال يكاد يختلف كثيرًا عما 
الحظه، وأضافا أنه ميل كثيرًا من اجللوس وقًتا طوياًل للدراسة. وضع جهاد خطة ملتابعة فارس، 

خصص له خمس دقائق في االستراحة، يجلسان فيها معا، يتناوالن خاللها الطعام، وكثيرًا 
ما كانا يشتركان فيه، وبسرعة كسب جهاد ثقة فارس. أخذ جهاد يحدث فارًسا عن أهمية 
النظام في احلياة، وأهمية التخطيط للمستقبل، ووعده بأنه سيعينه على حتقيق ما يصبو 

إليه، ويوًما بعد يوم، أخذ فارس يهتم بواجباته أكثر، وكان يزوره بني احلني واآلخر في بيته، 
يسأله عن واجباته، وفيما إذا كان بحاجة إلى مساعدة.

بدأت الدقائق اخلمس من االستراحة، تتحول إلى جلسات دعم في اللغة العربية، يعالج 
فيها جهاد املهارات التأسيسية التي يفتقدها فارس، ويحدد له وقًتا على ساعته، إلجناز 

النشاط، وكان في كل مرة يرشده أثناء الكتابة إلى ضرورة العناية بدفتره وخطه، الذي بدأ في 
التحسن، فيضع له املالحظات التقوميية املشجعة، وبدأ حتصيل فارس يتطور وينعكس على 

حتصيله وأدائه في املواد األخرى.

تعليق
بفضل اهتمام جهاد بفارس، استطاع تطوير أدائه، واحلصول على نتائج مرضية.  كانت البداية 

من نظرة املالحظة التي أوالها جهاد لفارس، وأعقبها االهتمام والرعاية، من خالل خمس 
دقائق اقتطعها من االستراحة، وجنح جهاد في تعديل سلوك فارس التعلمي، وفي تأكيد ثقته 
بنفسه. كما كان حتديد الوقت الذي كان يخصصه له عنصرًا مهًما في االعتياد على اجللسة 

التعلمية التي بالطبع كانت تزداد يوًما بعد يوم.

ميكنك االستفادة من فريق مساندة تعلم الطلبة املوجود في املدرسة، إلكمال الدراسة، 
والشروع في تنفيذها بالتنسيق مع مدير املدرسة.
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تعد اجللسة الفردية الودية بني املعلم والطالب مدخاًل طيًبا للشروع في اخلطة الفردية التي ستليها.

اخلطط التربوية الفردية
حقيبة املعلم: األداة )٤(

تعد املالحظة اخلطوة األولى في اخلطط الفردية التي عليك أن تقوم بها، إن كان ثمة حاجة 
إليها. وبعد املالحظة تشرع في التخطيط لكيفية دعم الطالب، وحتديد مادة الدعم، أو 

املهارات املطلوبة، وربطها في إطار من الزمان واملكان. 

ميكنك في الصف أن تركز على طالب يحتاج إلى املساعدة، فتعطيه في داخل احلصة 
الرسمية نشاطات إضافية داعمة لتعلمه، وقد رأيت كيف ميكن تطبيق ذلك مع الطلبة 

املوهوبني واملتفوقني كيال ميلوا العمل، وتذوي شعلة الدوافع في داخلهم، وكذلك األمر 
بالنسبة للطلبة الذين يحتاجون إلى دعم.

وقد تصلح املدرسة لتطبيق خطة الدعم الفردية لطالب من الطلبة، أو جملموعة منهم، وقد 
يكون الدوام اإلضافي ميدانًا لذلك، كما ميكن االستفادة من العمل البيتي وتنظيمه من خالل 

التعاون مع  الوالدين.  

يطلب منك النشاط )٤٤( التفكير مبجموعة من اإلجراءات املساندة لتعلم طلبتك.
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نشاط )44(

اختر طالًبا من طلبتك في الصف، ترى أنه يحتاج إلى خطة فردية، ضعها مستفيًدا مما 
يأتي: 

1-  ما املؤشر / املؤشرات التي جعلتك تختار هذا الطالب؟
2-  هل هي مؤشرات سلوكية، أم حتصيلية، أم صحية؟

٣-  هل ميكن مبزيد من التأمل إضافة مؤشرات أخرى، ترى أنها تسهم في ضرورة 
التدخل من خالل خطة فردية؟ 

٤-  حدد بنود اخلطة الفردية الالزمة التي عليك أن تقدمها.  
5-  حدد لها الفترة الزمنية املطلوبة لإلجناز.

٦-  اختر املكان املناسب لتنفيذ خطة الدعم.
٧-  ال تنس القيام الدائم بتغذية راجعة تضع بني يديك مدى جناحك في تقدمي 

املهارات الناقصة ربًطا بزمانها، وبناء عليها، ميكنك تعديل بنود اخلطة الفردية.
٨-  بعد فراغك من خطة الدعم هذه، أضف ثالثة أهداف ترى وجوب حتققها في 

احلالة التي اخترتها، والتي تسهم في تطوير أدائه أكثر. 

ملّخص
وضعت هذه الوحدة بني يديك أنواع االحتياجات املتنّوعة للمتعّلمني، وكيفية حتديدها، 
وكيفية العمل على تأمينها لدعم تعلم الطلبة. بعضها قد ال يكون حادًا، أو خطيرًا، 

فيمكن لك تزويد الطالب به من خالل خطة فردية، وبعضها اآلخر، يلزمه تدخل فريق مساندة 
التعلم املوجود في املدرسة، إن بشكل كامل، أو مقتصر على املرشد صاحب االختصاص. 

كما أن بعض احلاالت حتتاج إلى مراكز تأهيل خاصة، وهذا ما يساعدك على تطوير مهاراتك 
التعليمية وتزويد نفسك باخلبرات الالزمة والضرورية التي تساعدك على حتديد االحتياجات. 

ومن املصادر املساعدة لك، املراكز نفسها، فبالتواصل معها تتعرف على احلاالت التي 
تستقبلها، وتتعرف على كيفية دعم الطالب املسجل فيها.

وما هذا كله، إال ألنك معلم معني بتوفير تعليم ذي جودة وتطبيق منحى التعليم اجلامع، 
الذي يوفر فرًصا منصفة للطلبة جميعهم، بغض النظر عن أوضاعهم النفسية، أو 

االجتماعية، أو الصحية، أو التربوية عموًما. جل ما في األمر أن بعض هؤالء يحتاجون لوقت 
إضافي، أو ملهارات إضافية، أو لعناية خاصة، أو ملراكز خاصة، وهذا دور من أدوارك، ومبساعدة 

فريق مساندة تعلم الطلبة املوجود في املدرسة. 
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المجمع التدريبي الخامس، الوحدة التاسعة عشرة: 
استراتيجيات داعمة لتعليم اللغة العربية وتعلمها

مقدمة
من املهم ملعلم اللغة العربية أن يدرك االحتياجات املتنوعة للطلبة، إذ ال يوجد أبًدا مجموعة 
متجانسة من الطلبة، بل هناك عدد من االختالفات مت حتديد بعضها في وحدات سابقة تؤثر 

على تقدم الطلبة، وإجنازاتهم ومشاركتهم أو انخراطهم في دروس اللغة العربية. 

تعتبر معرفتك للطلبة أساًسا لكونك معلًما فعااًل: ماذا يفضلون؟ كيف ميكن إدماج الطلبة 
ذوي القدرات العالية دون أن يؤثر ذلك على إدماج الطلبة ذوي القدرات األقل؟ كيف ميكن 

تصميم مهمة تلبي االحتياجات املتنوعة لعدد من الطلبة؟ كيف ميكن التخطيط ملهمة يتم 
خاللها تقليل التشويش الصادر من الطلبة األقل اهتماًما أو دافعية؟ هل هناك تنوع كاف في 

الدرس بحيث يتم تلبية احتياجات أغلب الطلبة في أي وقت؟ 

إن دورك كمعلم لغة عربية في الصفوف اجلامعة هو محاولة تقدمي الدعم للطلبة ذوي 
االحتياجات اإلضافية املتنوعة، بحيث يستفيد من هذا الدعم الطلبة ذوو هذه االحتياجات 
وغيرهم من الطلبة الذين هم بحاجة إلى أكثر من استراتيجية ملساعدتهم على التغلب 

على معوقات التعلم أو تطوير مهارات ومواهب محددة لديهم. 

ستقدم لك هذه الوحدة معرفة حول االستراتيجيات الداعمة التي ستساعدك على 
تلبية احتياجات التعلم اإلضافية املتنوعة لبعض الطلبة. ومن اجلدير ذكره، أن تلبية هذه 

االحتياجات ال يكون في الصفوف التقليدية املتمركزة حول املعلم، ولكن حينما يبدأ الطلبة 
بتنفيذ املهمات بشكل فردي أو في مجموعات حيث يتمكن املعلم من تلبية احتياجاتهم 

املتنوعة وتسهيل تطوير فهمهم ومهاراتهم في اللغة العربية. 

بسبب وجود فروقات بني الطلبة في قدراتهم التعلمية، وخبراتهم السابقة ودافعيتهم، فإنه 
من الضروري توظيف استراتيجيات ومناٍح مختلفة لزيادة إمكانات الطلبة. فأنت كمعلم 

ستحتاج في بعض األحيان إلى تقدمي دعم إضافي أو استخدام مصادر متنوعة حسب 
احتياجات الطلبة واملهمة التي يقومون بها. قد حتتاج أيًضا في أحياٍن أخرى إلى جتزئة املهمة 

إلى مهمات وخطوات محددة لتسهيل الفهم لدى الطلبة. 

من املمكن أيًضا أن يحتاج بعض الطلبة إلى الدعم النفسي، وفي هذه احلالة عليك كمعلم 
أن تتحدث إلى املرشد إلحالة الطالب للمساعدة، إذا كان لديك طلبة ذوو احتياجات تعليمية 

خاصة، فإنه ينبغي عليك أن تعرف من أين وكيف تطلب الدعم.

 نتاجات التطوير املهني للمعلم
مع نهاية هذه الوحدة، ستكون قد متكنت من تطوير:

•  معرفتك وفهمك ملنحى التمايز في تعليم  اللغة العربية وتعلمها حتى يتسنى جلميع 
الطلبة حتقيق كامل إمكاناتهم في هذا املبحث.

•  مجموعة واسعة من استراتيجيات تدريس الصفوف الدراسية وتوظيفها لدعم الطلبة 
ذوي احتياجات التعلم اإلضافية  اخملتلفة لتعليم اللغة العربية. 
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التمايز على أساس املصادر أو املهمة أو النتاج أو الدعم
غالًبا ما ينظر إلى التمايز »التفاوت، التنوع، التباين« على أنه الطريقة التي ميكننا من خاللها 
تلبية احتياجات أولئك الطلبة الذين لديهم صعوبات تعلم ويحتاجون ملعاملة مختلفة عن 

بقية أقرانهم في الصف. حتتوي الصفوف عادة على مجموعة متنوعة من الطلبة ومهما 
كانت االستراتيجيات التي نستخدمها لتلبية احتياجاتهم املتنوعة فإنها يجب أن تعكس 

حرصنا على أن يتحقق التقدم جلميع الطلبة. لذلك، ففي الوقت الذي ميّكننا فيه منحى 
التفاوت من دعم أولئك الطلبة من ذوي االحتياجات احملددة، فإنه ينبغي أن ينفذ بطريقة جتعل 

املنهاج مناسًبا للجميع.

قد تتخذ استراتيجيات التمايز »التفاوت« أشكااًل عدة، سنركز في هذه الوحدة على أربعة 
مناٍح عامة هي: 

•  التمايز على أساس املصادر.
•  التمايز على أساس املهمة.
•  التمايز  على أساس النتاج.
•  التمايز  على أساس الدعم.

على الرغم من أن هذه األنواع األربعة قد تتداخل بحيث تصبح االستراتيجيات التي 
يستخدمها املعلم أكثر فاعلية لتلبية احتياجات الطلبة إال أنه من املفيد دراسة كل منها 

على انفراد. 

التمايز على أساس املصادر
في هذه احلالة يتم إعطاء جميع الطلبة نفس النشاط أو املهمة، ولكن املعلم سيحاول 

توفير األدوات التي تهدف إلى جعل هذه املهمة قابلة للتحقق لدى جميع الطلبة من ذوي 
االحتياجات اإلضافية. وهذا ميكن أن يتضمن توفير مواد مطبوعة بخط كبير، أو تعليمات 

مبسطة للدروس العملية أو استخدام مناذج مصورة لتوضيح النص املكتوب أو شرح املعلم.

توفير مصادر التعلم ميكن الطلبة من تلبية احتياجاتهم املتنوعة.
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التمايز على أساس املهمة
قد ال يكون هناك طالب ذو احتياجات خاصة في كل صف، لكن سيكون هناك دائًما طلبة ذوو 

مستويات مختلفة من الفهم واملهارات. وبينما ميكن من الناحية النظرية محاولة مواءمة 
درجة صعوبة النشاطات مع قدرات كل طالب، فإنه من الصعب حتقيق ذلك عملًيا بسبب 

صعوبة احلصول على معلومات كافية عن كل طالب أو التنبؤ بكيفية تطوير فهمه للغة، 
إضافة إلى أن تخطيط وتنفيذ مثل هذه األنشطة للصفوف ذات األعداد الكبيرة يعتبر عملية 

ليست سهلة ولكنها غير مستحيلة. 

وعليه، قد تكون هناك بعض احلاالت التي يكون من املناسب فيها إعطاء أنشطة ذات 
مستويات متمايزة جملموعات أكبر في الصف بحيث ميكن جعل املهام متفاوتة من خالل عدد 

من الطرق، منها:
•  تنويع مستوى املتطلبات اللغوية: قد يتطلب ذلك تعديل التعليمات اخلاصة باملََهّمة، 

أو تعديل النص املستخدم إما من حيث تقليل صعوبة املفردات أو التراكيب اللغوية 
املستخدمة.

•  التنويع في االستجابة املطلوبة: ميكن تبسيط أو زيادة صعوبة املهام التي تهدف إلى 
تطوير أو تقييم فهم املفاهيم اللغوية حسب نوع االستجابة املطلوبة. 

•  التنويع في صعوبة مهارات التفكير املستخدمة في األنشطة: تعتبر املهمات التي 
تعمل على تطوير مهارات التفكير العليا ذات أهمية في حتدي الطلبة املوهوبني، كمعلم 
للغة العربية، اسأل نفسك دائًما فيما إذا كانت الطريقة التي خططت فيها للمهمات 

جتعل الطلبة ذوي القدرات األعلى يفكرون، إذا كان اجلواب »ال«، اسأل نفسك مرة أخرى عن 
التعديالت التي ميكن أن تقوم بها من أجل أن تكون املهمات أكثر حتديًا لهؤالء الطلبة. 

لكل قدراته ومنط تعلمه، ونتاجات التعلم في املهمة تكون أفضل إذا استجبنا لذلك.
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التمايز على أساس النتاج
يتضمن هذا املنحى إعطاء مهمات فردية أو جماعية جلميع طلبة الصف، بحيث تكون 

منفتحة ومرنة بدرجة تسمح للطلبة باالستجابة مبستويات مختلفة. إذا أردت أن تكون 
طريقتك في التعليم فاعلة، عليك كمعلم لغة عربية أن تعرف طلبتك جيًدا، وأن تكون قادرًا 

على تقييم ما إذا كان الطلبة قد قاموا بعمل يتوافق مع إمكاناتهم أم ال. فدورك هو تقييم 
قدرات طالب معني أو مجموعة من الطلبة، وتشجعهم لبذل أقصى جهودهم لتنفيذ العمل 

بأفضل صورة ممكنة. من املهم أن تعرف أنه حتى في حال قيامك بتقييم أولي ملا تتوقعه 
من الطلبة، فإنه من الضروري أن تقوم برصد تقدم الطلبة بشكل مستمر أثناء قيامهم 

باملهمات املوكلة إليهم. وميكنك بعد ذلك تقدمي اإلرشاد لتوسيع وتطوير عمل الطلبة الذي ال 
يعكس توقعاتك األولية فحسب، ولكنه يعكس أيًضا ما قد حققه الطلبة حتى اآلن.

من املمكن تعزيز دور معلم اللغة العربية في تقدمي اإلرشاد واألسئلة التي تشجع الطلبة 
على إجناز العمل بأفضل مستوى من خالل التوضيح للطلبة مواصفات االستجابة اجليدة 

للمهمات، وتوضيح مجموعة من املعايير املتدرجة، أو نتاجات التعلم التي توضح مستويات 
مختلفة من اإلجناز التي ميكن للطلبة حتقيقه. 

توضيح مستويات مختلفة من اإلجناز ميكن الطلبة من حتقيقه.

التمايز على أساس الدعم
سواء أكان املعلم يقدم مهمات ومصادر متفاوتة أو يصمم أنشطة تقود إلى نتاجات تعلمية 

مختلفة، يبقى الطلبة بحاجة للدعم أثناء أداء العمل. املعلمون اجليدون يواصلون عملية 
املراقبة بشكل مستمر، واإلصغاء لإلجابات والتعليقات، ومساعدة األفراد والتفاعل مع 

اجملموعات. وأثناء قيامهم بذلك، سوف يعتمدون على معرفتهم السابقة فيما يخص نقاط 
القوة والضعف لدى كل طالب بحيث ميكنهم تعديل أسئلتهم ونصائحهم وفًقا للصعوبات 
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وألفكار الطلبة. فالتمايز »يحدث بشكل غير رسمي حني يتجول املعلم ويتدخل أثناء انخراط 
الطلبة في النشاط« )ميكاليفي 1٩٩٤(. 

وعلى أي حال، فإن هذه املعرفة الضمنية ال تنشأ بشكل عفوي، بل هي نتيجة الستخدام 
استراتيجيات التقييم التكويني خالل فترة من الزمن )انظر اجملمع التدريبي ٣(، وكذلك تطبيق 
حقيبة املعلم لتحديد احتياجات الطلبة املتنوعة واالستجابة لها. في الوحدة التالية سوف 

نتناول كيف ميكن لتخطيطك على املدى البعيد أن يسمح لك بتطوير دعم متمايز أكثر 
فاعلية لذوي االحتياجات احملددة، وكذلك لتحويل صفك إلى بيئة جامعة بدرجة أكبر والذي 

يهدف إلى االهتمام بجميع الطلبة املوجودين في أي درس لغة عربية. 

توضح دراسة احلالة التالية كيف وّظف منصور مناحي التمايز على أساس املهمة والدعم 
للطلبة ذوي االحتياجات اإلضافية في الصف العاشر في درس مهارة االستماع.  

املعلمون اجليدون يواصلون عملية املراقبة والدعم بشكل مستمر. 

دراسة احلالة )37( 
منصور معلم لغة عربية للصف العاشر في مدرسة وقاص في األردن. الحظ منصور أنه 

أثناء تنفيذه لدروس االستماع أن مجموعة من الطلبة ال يتحلون بالدافعية واالهتمام، وال 
ينخرطون في أي من مهمات درس االستماع. قرر منصور معرفة األسباب التي تعيق مشاركة 

هؤالء الطلبة وانخراطهم وتفاعلهم، لذلك اجتمع معهم بعد انتهاء الدرس خارج الغرفة 
الصفية حيث طلب منهم احلضور إلى غرفة اإلرشاد، هناك رحب بهم واشعرهم باالطمئنان 

حتى يخلق جًوا من الود واالحترام يشعر فيه الطلبة بالراحة والثقة بالنفس. بدأ منصور 
حواره مع الطلبة بسؤالهم عن رأيهم في مادة اللغة العربية، وفيما إذا كانوا يحبونها أم 
ال، من ثم سألهم عن رأيهم في درس االستماع لذلك اليوم، وأخيرًا دار بينهم نقاش حول 
التحديات التي يواجهونها في مادة اللغة العربية. ومن اجلدير ذكره أن منصور كان طوال 
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اجللسة يشجع الطلبة على اإلجابة عن أسئلته والتعبير عما يجول في خاطرهم حول مادة 
اللغة العربية، كما أنه كان حريًصا على تدوين مالحظات تتعلق بكل طالب. اختتم منصور 

جلسته وشكر الطلبة ووعدهم أنه سيساعدهم حتى يتمكنوا من التغلب على الصعوبات 
التي تواجههم.

املعلم الفعال يكتشف احتياجات الطلبة ويعمل على تلبيتها في املواقف التعليميمة.

جلس منصور مع نفسه بعد اجللسة وتأمل إجابات الطلبة، وعرف من خاللها أنهم يواجهون 
مشكلة في مهارة االستماع تتمثل في عدم قدرتهم على مواكبة النص واإلجابة على 

األسئلة في نفس الوقت، وأن هذه املشكلة تعيق مشاركتهم واندماجهم في أنشطة تلك 
املهارة. قرر منصور مساعدة الطلبة في حصة االستماع القادمة فعمل على توزيع الطلبة 

في فئات ثالث: الطلبة ذوي القدرات العالية، والطلبة العاديني، والطلبة ذوي احلاجة لدعم 
إضافي. 

أعد منصور قبل تنفيذ درس االستماع )خطبة طارق بن زياد في فتح األندلس( ثالث أوراق 
عمل تتضمن أسئلة لكل فئة، وذلك بعد حتليله لألسئلة الواردة في كتاب اللغة العربية 

حول مهارة االستماع. فقد استخدم أسئلة الكتاب وأضاف عليها بعض البنود. راعى منصور 
البعد النفسي الذي يترتب على تفاوت املهمة، لذلك قبل توزيع الطلبة في مجموعات عمل 

على توجيههم بطريقة معينة بحيث اختار كل طالب ورقة العمل التي تناسبه ومن ثم 
وزعهم في مجموعات حسب مستوى املهمة. 

الطلبة ذوو احلاجة للدعم اإلضافي: اشتملت ورقة العمل على أسئلة اختيار من متعدد، مثل:
1. وردت في اخلطبة  كلمة أين، ما املعنى الذي خرجت إليه؟

د. اللوم ج. التعجب  ب. االستفهام   أ. التحسر   
2. حّث القائد اجليش .................................. اجلهاد

د.  على  ج.  من            أ.  إلى              ب.  في              
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الطلبة العاديون: اشتملت ورقة العمل على أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مغلقة، مثل:
1. اكمل الفراغ فيما يأتي:

•  توفي طارق بن زياد سنة ......................... هـ.
2. اذكر أمرين مما يستفاد من اخلطبة.

الطلبة ذوو القدرات العالية: اشتملت ورقة العمل على أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة 
مغلقة، وأسئلة مفتوحة بحاجة إلى حتليل وتعبير عن الرأي، مثل:

1.  اشرح العبارة اآلتية شرًحا وافًيا:
»إن امتدت بكم األيام على افتقاركم ولم تنجزوا أمرًا ذهبت ريحكم، وتعوضت القلوب من 

رعبها منكم واجلراءَة عليكم«
2. ما اجلانب البالغي في العبارة اآلتية:»أضيع من األيتام على مآدب اللئام«.

بعد أن قام منصور بتوضيح تعليمات املهمة وتوزيع أوراق العمل على الطلبة وقبل أن يبدأ 
الطلبة بعملية االستماع للنص عمل على تشجيعهم ورفع ثقتهم بأنفسهم من خالل 

تعزيزهم وحتفيزهم لإلجابة على األسئلة من خالل اإلعالن عن حوافز ومكافآت في حني أجابوا 
عن األسئلة. نّفذ منصور درس االستماع متبًعا استراتيجية تشتمل على ثالث مراحل: مرحلة 

قبل االستماع، ومرحلة أثناء االستماع، ومرحلة بعد االستماع. في مرحلة قبل االستماع، 
قام منصور بتوضيح تعليمات املهمة للطلبة ومن ثم طلب منهم قراءة األسئلة في ورقة 

العمل بتمعن ووجه لهم أسئلة حول توقعاتهم عن موضوع الدرس، أخبرهم منصور أنهم 
سيستمعون للنص ثالث مرات: املرة األولى يستمعون فقط، املرة الثانية يدونون إجاباتهم 

على ورقة العمل، واملرة الثالثة يتحققون من إجاباتهم. وكنوع من أنواع املساعدة للطلبة، 
قام منصور أثناء مرحلة االستماع  بقراءة النص ملرة واحدة فقط بدل من االعتماد الكلي على 

آلة التسجيل. 

الحظ منصور انخراط الطلبة جميًعا في اإلجابة عن األسئلة، فهو حني وقف في منتصف 
الغرفة الصفية لم ير املشهد الذي اعتاده في درس االستماع، وذلك ألن الطلبة جميًعا 

كانوا مندمجني في إجناز املهمة، كان يتجول بينهم ويقدم التغذية الراجعة واملساعدة أثناء 
انخراطهم في املهمة. 

جمع منصور األوراق وأثناء عملية التصحيح وجد أن جميع الطلبة الذين هم بحاجة لدعم 
إضافي قد أجابوا عن أسئلة االختيار من متعدد جميعها. مدح منصور إجنازهم وكافأهم على 
أدائهم حني أخبرهم أنه سيقوم بإسماعهم النص مرة أخرى حتى ينتقلوا من املستوى األول 
إلى الثاني، ويتمكنوا من اإلجابة عن األسئلة التي أجاب عليها أغلب طلبة الصف. زادت ثقة 
الطلبة بأنفسهم وشعروا أنه بإمكانهم اإلجابة عن األسئلة األخرى، واالنتقال إلى املستوى 
الثاني حتى يتمكنوا في املرات القادمة من االنخراط واملشاركة في جميع املهمات مع طلبة 

الصف جميًعا. 

لم ينس منصور بقية الطلبة، بل قام بالثناء على إجاباتهم وقدم لهم تغذية راجعة بناءة. 
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تعليق
أعطى منصور أغلب طلبة الصف ورقة العمل الثانية، ألنه كان يعلم أنهم سيتمكنون 
من اإلجابة عن األسئلة من خالل االستماع إلى النص. كان منصور يعلم جيًدا أن هناك 

مجموعة من الطلبة يواجهون مشكلة، لذلك عمل على إعطائهم أسئلة اختيار من متعدد 
ملساعدتهم في التغلب على مشكلتهم. إضافة إلى أنه أعد ورقة عمل ثالثة للطلبة 

املتفوقني أو ذوي القدرات العالية. متكن منصور بهذه الطريقة من توظيف منحى التفاوت 
على أساس املهمة حني نّوع في استجابات الطلبة وعمل على تدريج املهمة نفسها إلى 

ثالثة مستويات، من ناحية أخرى الحظنا كيف وظف منصور التفاوت على أساس املصدر حني 
قام بقراءة النص للطلبة كنوع من أنواع املساعدة. 

نشاط )45(

باالستعانة مبا ورد في دراسة احلالة )٣٧( من ممارسات، اختر أحد الصفوف التي تدرسها 
حيث يتفاوت الطلبة في اإلجنازات والقدرات، حدد موضوًعا معيًنا ومن ثم خطط 

لتدريس هذه املوضوع بحيث يتضمن مهمات متفاوتة املستويات، قد تكون مجموعة 
من املهمات تتيح للطلبة االختيار أو مهمة واحدة يستجيب لها الطلبة مبستويات 

متفاوتة. حدد الطريقة التي ميكن من خاللها أن توضح للطلبة املعايير املتوقع 
االستجابة لها، عليك أن تقرر فيما إذا كنت تريد أن توجه بعض الطلبة نحو نتاجات 
محددة، أو فيما إذا كنت تريد التنويع في مصادرك حتى تصبح املهمة مالئمة جلميع 

الطلبة. 

اجمع أعمال الطلبة بعد امتام املهمة، ومن ثم قّيم إجنازاتهم إضافة إلى تقييم طريقة 
توظيفك ملفهوم التمايز. خذ بعني االعتبار ما إذا أتاحت املهمة جلميع الطلبة إنتاج 

أعمال متكنهم من حتقيق إمكاناتهم.

اكتب تأمالتك في دفتر املالحظات اخلاص بالبرنامج. 

ملّخص
عمل برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي الصفوف من )٧-

12( على مساعدتك كمعلم لغة عربية في جعل الدروس أكثر جاذبية ومتعة من خالل 
استخدامك مجموعة من االستراتيجيات التفاعلية املتمركزة حول الطالب. وقد اطلعت 

في هذه الوحدة على الكيفية التي ميكن الستراتيجيات التعلم أن تتفاوت من خاللها لتلبية 
االحتياجات املتنوعة للطلبة. فالهدف من التمايز بأساليبه اخملتلفة هو مساعدة كل طالب 
على الوصول إلى أقصى إمكاناته من خالل تدخل املعلم بالطرق األكثر مالءمة. وفي الوقت 
الذي يركز فيه التمايز على مجموعة الطلبة الذي يحتاجون إلى دعم إضافي، إال أن املناحي 

التي مت تناولها في هذه الوحدة تهدف إلى إيجاد بيئة تعلمية متكن الطلبة من حتقيق التقدم.
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المجمع التدريبي الخامس، الوحدة العشرون: التخطيط 
للتعليم الجامع في اللغة العربية

مقّدمة
تتفاوت قدرات الطلبة في الصف الواحد، فمنهم من يلتقط املفاهيم املطروحة بسرعة، 

ومنهم يحتاج إلى تفصيل أكثر ليتم توكيد املفهوم، ومنهم من يحتاج إلى وقت ال يسمح 
به وقت احلصة الرسمي، ذلك بأن بعض الطلبة لديهم احتياجات إضافية أو مكثفة، الواقع 
الذي يفرض مساندة مكثفة. يسعى التعليم اجلامع إلى حتقيق تعلم الطلبة جميًعا، وهذا 
ما يلزم املعلم أن يكون على دراية تامة باحتياجات الطلبة، وهي متنوعة، ليتم العمل على 

االستجابة لها. صحيح أن بإمكان املعلم حتديد بعض االحتياجات التعلمية، لكن من املؤكد 
أن حتديد هذه االحتياجات ومن ثم االستجابة لها يحتاج إلى فريق مساندة تعلم الطلبة 

في املدرسة. لكن، وباحلد األدنى، تقع على عاتق املعلم مسؤولية استخدام أدوات حتديد 
االحتياجات املوجودة في حقيبة املعلم ومن خالل املالحظة املباشرة، لنتاجات الطلبة، فيحدد 
املهارات الناقصة، مقارنة مع بقية الطلبة في الصف، مبا يعني أن تتم املقارنة مع فئة عمرية 

واحدة، وضمن منهاج واحد. 

ويأتي دورك هذا من ضمن أدوارك في التنويع بطرائق تدريسك واستراتيجياتك التعليمية، مبا 
يبعد امللل عن جو الصف، ومبا يخاطب احتياجات الطلبة، فبعضهم تستهويه هذه الطريقة، 
وبعضهم اآلخر تستهويه طريقة أخرى، وهذا نفسه يتطلب منك التخطيط. وبعد أن تالحظ 

أن هناك طلبة يحتاجون إلى مساندة إضافية أو مكثفة، تعمد إلى التخطيط على مستوى 
أعلى لتحديد احتياجاتهم التعليمية والصحية والنفسية واالجتماعية، فتعمل على 

حتقيقها، وهذا ما ستبحثه هذه الوحدة.

نتاجات التطوير املهني للمعلم
يتوقع منك وفي ضوء دراستك لهذه الوحدة وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها، أن تكون قد 

طّورت: 
•  تخطيطك للتعليم اجلامع مبمارساته ومبا يضمن حتقيق تعلم أفضل.

•  مهاراتك في العمل على حتديد احتياجات طلبتك.
•  مجموعة من االستراتيجيات والطرائق واألساليب تؤمن من خاللها حتقيق احتياجات 

الطلبة التعلمية على مختلف أنواعها.

التخطيط لدعم التعلم
أصبح واضًحا لديك اآلن أن طلبة صفك تتفاوت قدراتهم، وتختلف احتياجاتهم التعلمية، 

وأن عليك أن تستجيب خلصائص منوهم، وتنوع طرائقك التدريسية بغية حصول الطلبة 
جميعهم على تعليم عالي اجلودة بغض النظر عن النوع االجتماعي واإلمكانات واإلعاقات 

والوضع االقتصادي، أو االجتماعي، أو الصحي، أو النفسي... وأن ذلك كله يحوجك إلى 
التخطيط إلدارة دروسك مبا يكفل حتقيق املنحى اجلامع، وحصول الطلبة جميعهم على 

النتاجات التعلمية. 
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وهذه بعض األفكار التي ميكن لها أن تساعدك على التخطيط الالزم، رغم مرور بعضها في 
اجملمعات السابقة: 

•  مارس العصف الذهني، لتتعرف على أفكار الطلبة، وطرائق تفكيرهم، وقد تكتشف أن 
بعض الطلبة لم يفهم املطلوب جيًدا، ناقشه فيما فهمه، وعد به إلى املطلوب ليتبني 
مدى بعده عنه. دون هذه املالحظة بجانب اسمه، واحرص على مالحظة مشاركاته في 

مرات قادمة.
•  احرص في عمل اجملموعات أن يكون حتديد عناصرها، وحتديد مهماتها مدروًسا بعناية من 
قبلك، وأن تكون اجملموعة خليًطا من مستويات متفاوتة، فيتعلم ذوو القدرات األدنى ممن 

قدراتهم أعلى.
•  قسم طلبتك إلى مجموعات، مجموعة تتبنى اجتاه الشرح والتفسير لظاهرة لغوية ما، 

مثل حذف النون من املثنى وجمع املذكر السالم عند اإلضافة، ومجموعة أخرى تتبنى 
استنتاج مفهوم لغوي ما، مثل جواز جزم أو رفع الفعل املضارع الواقع في محل جزم 

جواب الشرط، إذا كان فعل الشرط ماضًيا. 
•  حدد لطلبتك نشاًطا، وحدد لهم الوقت الكافي إلجنازه، والطالب الذي ينجز قبل الوقت 

احملدد، سلمه نشاًطا آخر يدعم النشاط السابق. أما الطالب الذي ترى أنه سيتجاوز 
الوقت احملدد، فبإمكانك التوجه إليه ومساعدته.

•  أعط الطلبة دائًما وقًتا إضافًيا للتأمل في نتاجاتهم التعليمية التعلمية، وزودهم 
بأسئلة تثير فيهم التفكير بالبدائل واخليارات اخملتلفة. أكثر من استخدام صيغة السؤال 

اآلتي: ماذا لو لم..؟
•  شجع طلبتك على كتابة ما يجول بخاطرهم يومًيا، وناقشهم بشكل جماعي أو فردي 

)حسب املضمون( في ما كتبوا. قد تكتشف أشياء تساعدك على حتديد احتياجاتهم 
التعلمية، وميكن لك من جانب آخر تصحيح أخطائهم اإلمالئية والنحوية والصرفية.    

ر في كل درس ستقدمه كيف ميكن توظيف البيئة احمللية البشرية أو املادية  •  فكِّ
واستثمارها، فربط التعلم بالواقع أبقى في الفكر، وأمتع للنفس.

ر في كل درس كيف ميكن إدخال نشاطات متنوعة لتفعيل أدائك، وجعله محبًبا  •  فكِّ
للطلبة، كاملوسيقى مثاًل، أو التمثيل، أو الرسم... إلخ.

مساندة الطلبة ذوي االحتياجات اإلضافية  
مما ال شك فيه أن بعض الطلبة في صفك يحتاجون إلى مساندة إضافية، وقد اطلعت في 
الوحدة السابقة على اخلطط التربوية الفردية، التي عليك أن تلجأ إليها في حال واجهت 

بعض طلبتك صعوبات أو معوقات، ونضع بني يديك في هذه الوحدة وحتت هذا العنوان بعض 
أنواع الدعم الفردي الذي يسهل على ذوي الصعوبات التعلمية تعلمهم: 

•  احملسوس بدل اجملرد، أو محاولة جتسيم اجملرد، من خالل ضرب املثل، على سبيل املثال. 
•  االنغماس اللغوي، أي: تعلم اللغة في املوقف احلي.

•  التمثيل، والغناء، والرقص، ومشاهدة األفالم السينمائية املرتبطة باملفهوم الذي تقدمه.
•  اإلكثار من وسائل اإليضاح، وإشراك الطلبة في تأمينها وصناعتها.

•  التكرار وبطرق مختلفة ومتنوعة، واعتماد األسلوب االستقرائي واالستنتاجي للمفهوم 
الواحد.
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•  جتزئة األهداف إلى أهداف جزئية، متكن الطالب في حال ضمها من حتقيق الهدف األساس، 
فإتقان إعراب الفعل املاضي هو هدف ولكن ميكن للمعلم النشط أن يجزئ بناءه إلى 

البناء الظاهر واملقدر، أو البناء على السكون والضم وتبيان أسباب ذلك، معتمًدا املنهج 
الوصفي التحليلي، وإجراء التمرينات املتعاقبة مع التغذية الراجعة الالزمة. 

•  إجراء تغذية راجعة دائمة. 
•  اعتماد أنواع مختلفة من التقومي )مثل التقومي البنائي، واخلتامي، ...(.

•  استخدام األلعاب في التعلم، كلعبة البطاقات، أو لعب األحاجي، وغيرها... إلخ.
•  إشراك أكثر من حاسة في املوقف التعليمي الواحد.

•  احلرص على إثراء املنهج بني يديك، باألمثلة، ومناذج أخرى، وعدم االكتفاء مبا يقدم الكتاب. 
•  عدم إغفال املالحظات التقوميية املشجعة، واستخدام الثواب وسيلة للتحفيز، ومن أنواع 

الثواب الثناء، وكما قال الشاعر:
يهوى الثناء مبرز ومقصر        حب الثناء طبيعة اإلنسان

حتليل املهمات
 من الفائدة مبكان أن تعلم أنَّ في جتزئة األهداف إلى أهداف جزئّية يساعد الطلبة على إدراك 

املفهوم، وهذا ما يجعل تعلمهم أيسر وأسهل، لذا، ميكن تطبيق فكرة »حتليل املهمة« في 
دروسك عندما ترى حاجة لذلك، وهذه احلاجة إما أن تكون مرتبطة باملفهوم نفسه ومعامل 

الصعوبة فيه، وإّما ان تكون مرتبطة بطالب أو أكثر. 

فعندما تقدم درس النحو على أّنه علم وصفّي حتليلّي، وأّن ما من قضّية نحوّية مستقّلة 
متاًما عن مفاهيم سابقة أو الحقة ومثال ذلك: جتزئة درس االستثناء إلى مهّمات صغيرة، 

فمفهوم االستثناء يرتبط باملفاهيم اآلتية: النفي، واإلثبات، واجلملة التاّمة األركان، وعالقة 
املستثنى باملستثنى منه... إلخ فعليك أن تتأّكد من وضوح هذه املفاهيم أّوال عن طريق 

تقدميها كمهمات جزئّية، فتطلب من الطلبة إعطاء جمل تاّمة مؤّكدة، وأخرى تاّمة لكّنها 
منفّية، وآخرون يعطون جماًل يكون املستثنى فيها من جنس املستثنى منه، ثم تتيح الفرص 
للّطلبة ليدرسوا ويحّللوا الّنماذج املعطاة؛ ليصلوا بأنفسهم إلى حاالت املستثنى وأحكامه 

اإلعرابّية. فهذا يعني أّنه بإمكانك أن حتّلل املهّمة الّنحوّية التي يقتضيها املفهوم الّنحوّي 
املطلوب، وكذلك عندما تقّسم طلبة صّفك إلى مجموعات وأنت في صدد تقدمي بنية الّسرد 

القصصّي، وتوكل إلى كّل مجموعة مهّمة جزئّية محّددة، مثل مجموعة الوضع األولّي، 
مجموعة العقدة، ومجموعة احلّل، فهذا نوع من أنواع حتليل املهّمات الكلّية إلى مهّمات 

جزئّية تتضافر لتشّكل املهّمة الكلّية وهي التمّكن من إنشاء نّص سردّي.

قد تبدو لك املهارة أنها سهلة، ولكنها في واقع األمر قد ال تكون كذلك، وحتًما تكون أسهل 
إذا عمدت إلى جتزئتها، وتقدمي كل جزء على حدة، وبشكل منفصل عن اجلزء الذي يليه، ثم 

تعمد إلى ربط األجزاء ليتبني للطلبة العالقة التي تربط هذه األجزاء ببعضها، عندها، يصبح 
تعلمهم أكثر فاعلية، وأكثر متعة. واعلم أنه من الضروري وأنت تنوع  في طرائقك التدريسية 

أن تعتمد حيًنا الطريقة الكلية، أو الطريقة اجلزئية حيًنا آخر، وأن تدمج بينهما حيًنا ثالًثا. 
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قد يكون سبب الصعوبات التعليمية هو في الطرائق التي يقدمها املعلم، فاملعلم الذي 
يعتمد أسلوب احملاضرة والتلقني، يختلف عن املعلم الذي يعتمد الطرائق الناشطة، ويوظف 

استراتيجيات التعلم احلديثة التي جتعل من املتعلم محور العملية التعليمية التعلمية، 
ومن الطبيعي أن تختلف النتاجات التعلمية عند الطلبة باختالف املعلمني، فاملعلم األول 

قد يخلق صعوبات تعلمية عند طلبته أقلها صعوبات ترتبط بذاكرتهم قصيرة املدى، بينما 
املعلم الثاني، وهو املعلم اخلالق، املبتكر، سيسهم في إنشاء جيل قادر على االبتكار، واإلبداع، 

وحل املشكالت. 

كل ما هو مطلوب منك في املرحلة األولى أن تهتم مبالحظة أداء طلبتك، مزودًا نفسك 
بتغذية راجعة دائمة، للتحقق من مدى حتقق احتياجاتهم التعلمية. إن تعويد نفسك على 
هذه املناخات التربوية يزيد من كفاءاتك التعليمية، ألنها ستجعلك أكثر مرونة وأكثر خبرة 

في اختيار الطريقة املناسبة للمفهوم الذي تود تقدميه من ناحية، وللطالب من ناحية أخرى. 
إن هذه املرونة إذا كانت مقترنة باملتابعة ستذلل كثيرًا من الصعوبات التي تواجهك في 

رحلتك الوظيفية، ومن الصعوبات التي قد تواجه بعض طلبتك خالل رحلتهم التعلمية. 

تضع دراسة احلالة )٣٨( بني يديك منوذًجا كيف استطاع عامر حل مشكلة أمين، التي كانت 
مستعصية احلل عند بعض زمالئه املعلمني. 

دراسة احلالة )38(
يدرس عامر اللغة العربية للصف السابع، في مدرسة دير عمار في  الضفة الغربية، الحظ 

عامر أن أمين ال يهتم بوظائفه، وال ينجزها على الوجه املطلوب، بل كان يأتي في أحايني كثيرة 
مهماًل إياها إهمااًل تاًما، في حني إن مشاركته الصفية كانت تتسم بكثير من الفوضى، 

فأحيانًا يشارك أمين بفاعلية، وأحيانًا أخرى يغدو أمين مصدر إزعاج لهدوء احلصة الصفية، 
علًما أن كثيرًا من هذا اإلزعاج، يصدر عن أمين كردة فعل من سلوك زمالئه معه في الصف 
أو في خارج الصف. فإذا وقعت مشكلة في االستراحة كان أمين يحملها معه إلى الصف، 
ويثيرها مما كان يزعج املعلمني. لكن األمر عند عامر لم يكن كذلك. كان عامر يدرك أن أمين 
يعاني من بطء في التعلم بنسبة طفيفة، وميكن إذا مت التركيز عليه في داخل الصف، أن 

يتجاوز صعوباته، بشرط ضمان عمله في البيت. 

اجتمع عامر مع والدة أمين، التي أوضحت له أن أمين ينجز كامل واجباته البيتية املدونة على 
املفكرة، فدون عامر املالحظة اآلتية: يجب متابعة مفكرة أمين. أما عن مستوى حتصيله في 

اللغة العربية والذي كان بحاجة إلى دعم فقد تكفل عامر بتزويده مبا ينقصه من معلومات 
تأسيسية ويكفل له سالمة االنطالق بقوة. 

بالعودة إلى مفّكرة أمين، الحظ عامر أّنه كثيرًا ما كان ميحو النشاطات البيتّية املرتبطة 
ببعض الدروس املطلوبة لألّيام اآلتية، فطلب منه في جلسة ودّية أن يقصده عند رحيله، 

إلى غرفة املعلمني، وبيده مفّكرته ومفّكرة زميله، ليقارن ما اثبته أميُن في مفّكرته مبا أثبته 
زميله، ثّم يوّقع عليها عامر. التزم أمين في األسبوع األّول، ولكنه أخذ يتملص من توقيع عامر 

امللزم بالنسبة له، فما يكون من عامر إال أن يقصده إلى حافلته قبل انطالقها في طريق 



٤1المجمع الخامس : الوحدة العشرون

العودة ليوقع على الدروس املطلوبة. واعتمد عامر وضع املالحظات املشجعة على املفكرة، 
وكان لهذه املالحظات كبير أثر في تقيد أمين وتركه عادة احملو. وكان خالل ذلك كله يعطيه 

واجًبا إضافًيا خاًصا به إلى البيت، في دفتر قدمه له هدية أسماه له: املسألة اليومية، يقدم 
فيها عامر معلومة تأسيسية كل يوم، يشرحها له عند الصباح، في الدقائق اخلمس األولى. 

أوعز عامر إلى زمالئه املعلمني بضرورة إشغال أمين في مشاركات صفية، تزامنا مع ضبط 
زمالئه الطلبة وعدم إثارته. ويوًما بعد يوم، أبدى أمين التحسن املطلوب الذي وضعه عامر 

نصب عينيه.

حتتاج املتابعة الفردية إلى التزام من املعلم قبل الطالب، مع ما يلزم من التشجيع .

تعليق
قد يكون في كل صف منوذج من أمين آخر، يحتاج إلى متابعة لضبط مظهر ما من مظاهر 

سلوكه، لكن املطلوب هو التمتع بدقة مالحظة عامر وحسن متابعته، األمر الذي حل 
مشكلة املفكرة، التي جعلته بدورها ينخرط من جديد في الواجبات الصفية أو البيتية التي 

كان أمين قد عزل نفسه عنها يوًما ما.

وإن إصرار عامر على االلتزام أمام أمين، كان رسالة واضحة الداللة فهمها أمين بقصد أو عن 
غير قصد، أن عليه هو اآلخر االلتزام.

وإن شعور أمين باهتمام عامر به، لدرجة تخصيص خمس دقائق من كل صباح جعله يقدر ما 
يقوم به، خاصة باملالحظات املشجعة والتي أوحى عامر ألمين أن عالماته الصفية ستتحسن 

مبوجبها. 
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•  عد إلى طلبة صفك، واختر طالًبا ذا سلوك ترى أن عليك تعديله. حدد اآلثار 
السلبية على حتصيل الطالب والتي تنجم عن هذا السلوك، ضع خطة لتعديله أو 

تقوميه بالتعاون مع املرشد املدرسي.
•  فكر في طالب يعاني بطًئا في تعلمه، دون العالمات التحذيرية التي الحظتها، 
افترض بنود خطة الدعم الفردية التي عليك تنفيذها، محددًا فترة تطبيق هذه 
اخلطة، ومفترًضا األهداف التي عليك حتقيقها، داعًما إياها بالنماذج التقوميية 

الالزمة. 
•  اختر مشكلة صفية تعاني منها، اكتشف لها حلواًل ممكنة، اشرع في تطبيق احلل 

الذي تراه هو األنسب، مقترًحا مساعدة من: أحد زمالئك، وأحد أولياء األمور وفريق 
مساندة تعلم الطلبة.

ملّخص
في كل صف من الصفوف مجموعات متفاوتة ومتنوعة من الطلبة ذوي االحتياجات 

اإلضافية. بعض هذه احلاالت حتتاج إلى مساندة إضافية أو مكثفة، ومتابعة، وتكون غالًبا 
مرتبًطة مبجموعة محددة من املهارات التأسيسية، يعمد املعلم إلى حتديدها، وينظم لها 

أساليب املساندة، حتى تتحقق، ومنها ما يلزمه مساندة مستمرة ودائمة، سواء في املدرسة 
ذاتها، أو في مراكز تأهيل خاصة.

بعض الطلبة يحتاج إلى دعم إضافي، وقد يكون هذا الدعم في داخل احلصة الرسمية، حيث 
يعمد املعلم إلى إعطاء هذا الطالب أو ذاك نشاًطا يكون مختلًفا عن نشاطات أقرانه، )ومن 

هؤالء املوهوبون واملتفوقون(، أو قد يكون الدعم الفردي من خالل تخصيص وقت إضافي خارج 
عن احلصة الرسمية، ينظمه املعلم وفريق مساندة تعلم الطلبة باالتفاق مع الطالب مختارًا 

الوقت املناسب، واآللية املناسبة، مزودًا الطالب بالتشجيع الالزم، والثناء حيث يلزم. 

إن إرادة التغيير موجودة في داخل كل منا، وفي الوقت نفسه، وعلى املعلم أن يطلق الطاقات 
الكامنة عند الطلبة خاصة الذين يعانون من صعوبات تعلمية، ويوظفها في تعليمهم.   

كما أن إشراك أمين بالنشاطات الصفية وتقبله من قبل بقية املعلمني، جعل ثقته بنفسه 
تزداد، وينظر إلى سلوكه نظرة إيجابية أنه كغيره من أقرانه، بل هو مميز عنهم بعالقته مع 
عامر، األمر الذي جعل منه طالًبا مقباًل بعد أن كان مدبرًا، وستشهد األيام اآلتية تطورًا في 

حتصيله، وسلوكه. 

النشاط )46(   
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