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يتميز نظام التعليم يف إرسائيل بتباينه الكبري: فهو يخدم مجموعة واسعة من األعامر ويوفر استجابة ملختلف 

املجتمعات والقوميات والثقافات، وللتالميذ من خلفيات اجتامعية واقتصادية مختلفة. عىل املستوى الفردي، 

هي توفر حالً للتالميذ الذين يتميزون بقدرات ورغبات واحتياجات فريدة من نوعها. ونتيجة لذلك هناك 

فرق كبري بني املدارس املوجودة يف أماكن مختلفة يف جميع أنحاء البالد، و تنوع كبري داخل كل صف.

سوف نستبدل يف هذا العدد مصطلح "االختالف" مبصطلح "التنوع": يشري االختالف إىل الثغرات ومييز بني 

"قوي" و "ضعيف" يف حني يشري الفروق بني التالميذ. عدد الفروق بني التالميذ هو نفس عدد التالميذ. لكل 

تلميذ خصائص شخصية مختلفة، ويتم التعبري عنها بشكل مختلف يف بيئات مختلفة.

يعرتف التنوع يف نظام التعليم بوجود مجموعة معقدة من الصفات الشخصية - املعرفية والذهنية - التي متيز 

كل متعلم والتي لها صلة بالتعلم. لذلك فإن كل متعلم فريد من نوعه ومن الصعب، وحتى من املستحيل، 

اتباع منوذج "املتعلم النموذجي" الناتج عن املتوسطات اإلحصائية. 

ويأخذ النهج املعقد ملوضوع التباين يف الحسبان أيضاً خلفية املتعلم والبيئة التي نشأ فيها. فعىل سبيل املثال، 

يحتاج أطفال الشعوب األصلية أو األطفال الذين ينتمون إىل خلفيات اجتامعية واقتصادية أعىل إىل رشوط 

مختلفة ليك ينجحوا مقارنة باألطفال الذين ينشئون يف ظروف فقر، وأطفال املهاجرين واألطفال املنتمني إىل 

جامعات األقليات.

)مأخذون من הרכבי, א׳ ומנדל־לוי, נ׳ )محررون(. )2013/14(. التعليم للجميع - ولكل شخص يف نظام 

التعليم اإلرسائييل، القدس: أكادميية العلوم القومية اإلرسائيلية(.

التباين يف جهاز التعليم 
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الصف املتباين ميكن وصفه بأنه الصف الذي تكرث فيه االختالفات بني التالميذ لدرجة أنها تخلق ثغرات يف 

أداء املتعلمني. 

تفسريات وأسباب التباين كثرية ومتنوعة وتركز عىل ثالثة مجاالت: 

العوامل الشخصية والنفسية  .1

العوامل الثقافية واملجتمعية واالجتامعية   .2

العوامل األخالقية الرتبوية.  .3

يشري مصطلح "الصف املتباين" ليس فقط إىل مدى تنوع مجموعات التالميذ وفقاً لالختالفات يف الذكاء 

واالنجاز الدرايس، بل إىل مجموع التفاصيل التي تختلف عن بعضها البعض يف العديد من املعطيات: الخلفية، 

الصفات الشخصية، أسلوب التعلم، امليول، االحتياجات، الرغبات، الصعوبات وغريها من املتغريات. لكل تلميذ 

شخصية فريدة متيزه.

ويكمن مصدر التباين يف الصف يف خصائص املتعلم التي ميكن عرضها يف عدة نظم: 

نظام الذي يحدد سلوك املتعلم يف اتجاه التنمية والتغيري. وتشمل هذه الخصائص: مستوى التفكري،   •

املواقف والقيم، املعرفة، املهارات الحركية، املهارات االجتامعية، درجة إتقان املصطلحات وما إىل ذلك، أي: 

كل املتغريات التي تطمح العملية التعليمية للتأثري عليها داخل املدرسة. 

نظام الذي يشمل خصائص ثابتة نسبياً أو التي تتغري بوترية بطيئة، مثل: أسلوب التفكري، أسلوب التعلم   •

واملتغريات الشخصية. 

نظام الذي يشمل جميع الخصائص التي تعرب عن شخصية التلميذ كفرد - ميوله، مواهبه، رغباته، قدرة   •

االختيار واالهتامم مبواضيع مختلفة. 

هذه األنظمة تتداخل وتكمل بعضها البعض، وأحياناً تكون هناك عالقات وثيقة بني الخصائص املختلفة. عىل 

سبيل املثال، هناك غالباً عالقة بني القدرات الشخصية املرتفعة وبني نجاح التعلم يف مجال االهتامم الشخيص 

والحافز العايل للتعلم.

يتم تفسري الفروق بني املتعلمني استناداً إىل وجهة نظر مفادها أن البرش ليسوا متشابهني، ولكن الغرض من 

التعليم هو تحقيق تكافؤ الفرص بني املتعلمني. 

الصف املتباين - توضيح املفهوم
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مدرسة للحيوانات - من كتاب "الحب والحيوانات" لليو بوسكاليا

قرر األرنب والعصفور والسمكة والسنجاب والبطة وغريهم من الحيوانات إقامة مدرسة. واجتمعوا جميعهم 

من أجل كتابة املناهج الدراسية. طلب األرنب أن يتم شمل الركض يف الربنامج، وطلب العصفور أن يتم تعليم 

الطريان. وطلبت السمكة إدراج السباحة، وطلب السنجاب إدراج تسلق األشجار. 

وكان عىل جميع الحيوانات تعلم كل املواضيع املدرجة يف الربنامج. كان األرنب متفوقاً يف الركض، مل يكن 

هناك من هو أرسع منه... ولكن قال الجميع بأنه عليه ذهنياً وعاطفياً تعلم الطريان. ولقد أرصوا عىل ذلك. 

ثم رفعوا األرنب إىل األعىل وقالوا: "طر أيها األرنب!" قفز األرنب، وكرس ساقه وتلقى رضبة عىل جمجمته. 

ومنذ ذلك الحني عاىن من إصابات يف الدماغ ومل يعد متفوقاً يف الركض. وهكذا بدالً من الحصول عىل A يف 

الركض حصل عىل C ،وحصل أيضاً عىل D يف الطريان.

وهذا ما حدث للعصفور الذي كان بطالً يف الطريان، ولكن كان عليه تعلم الحفر )مثل الخلد(. 

فقد كرس جناحيه ومل يعد قادراً عىل الطريان...

تخيلوا كيف بدت شهادات تخرج جميع الحيوانات؟
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ورشة عمل حول: التدريس يف الصف املتباين

املعلمون األفضل هم الذين يدلونك إىل أين عليك النظر، 
ولكنهم ال يخربونك ما الذي عليك رؤيته

الكسندر ك ترنفور

مسار ورشة العمل:

اطلبوا تعليقاً عىل الصورة املعروضة.   .1

لخصوا: قدرتنا عىل توجيه ورعاية أو تربية األشخاص من حولنا تكمن يف قدرتنا عىل مرافقتهم وتوجيههم   

ومنحهم األدوات، واإلميان بقدرتهم عىل أداء مهام الحياة بأنفسهم. غالباً ما تكون أصعب مهمة هي 

التخلص من رغبتنا يف امتالك املعرفة الحرصية مقابل الشخص املوجود أمامنا، بغض النظر عن عمره. 

علينا السامح له بارتكاب األخطاء، ومحاولة رؤية األمور من خالل عينيه وليس من خالل أعيننا أو 

بالطريقة التي نرى نحن فيها األمور، ويف نهاية املطاف احرتام وجهة نظره.

تذكروا صعوبة التي  واجهتكم مع أحد التالميذ خالل عملكم. ماذا فعلنت؟  .2
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جولة: يشارك كل شخص الصعوبة مع اآلخرين. إذا كانت املجموعة كبرية ميكن تقسيمها إىل مجموعات   .3

من ثالثة إىل أربعة مشاركني. يلخص كل رئيس مجموعة عىل لوح بريستول طرق العمل التي تم طرحها.

يجب تلخيص ما تم قوله عىل اللوح.  .4

ملخص: االسرتاتيجية هي وسيلة لحل املشاكل. إن جميع اسرتاتيجيات التكيف التي قمنت  بطرحها هي   .5

عبارة عن اسرتاتيجيات تدريس. عملية التفكري العاكس والتعلم من األقران هي وسيلة رائعة لجمع 

اسرتاتيجيات التكيف.

طريقة أخرى لتنويع التدريس يف الصفوف املتباينة هي استخدام أساليب التدريس اإلبداعية، مثل   .6

األلعاب التعليمية )كام يرد أدناه(.
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الصف املتباين - قاعة املرايا

شاهدوا الفيديو. انقروا هنا ملشاهدة الفيديو. أ. 

يتحدث كل واحد من املشاركني عن اإلحساس أو املوقف الذي يذكره الفيديو به.  

فعالية  ب. 

توضع ورقة بيضاء كبرية عىل طاولة كبرية )ميكن الوصل بني 4-2 أوراق أو بريستول( وأدوات الرسم   

)الغواش، الطباشري، الطباشري امللونة، ألوان الباستيل(. يقف كل مشارك بشكل عامودي أمام الورقة وعند 

سامع املوسيقى يبدأ بالرسم. بعد بضع دقائق تتوقف املوسيقى وبدون التحدث ينتقل كل مشارك مكاناً 

واحداً إىل جهة اليسار. يتم تشغيل املوسيقى مرة أخرى ويستمر كل مشارك بالرسم يف موقعه الجديد.

تستمر الجولة 4-3 مرات.  

عودة إىل الدائرة  ج. 

يطرح املرشد أسئلة:  

مباذا شعرت خالل الرسم بجانب الجميع؟  

مباذا شعرت عندما طُلَِب منك تكملة لوحة جارك؟ مباذا جعلتني هذه التجربة أشعر؟  

يف املرحلة التالية يقوم املرشد بتعليق املنتج الكامل ودعوة املشاركني إىل تناول العالقة بني عملية الرسم   

واملنتج النهايئ والتفاصيل التي تخلق كل ما هو أبعد من مجموع أجزائه. 

التحويل -  

محادثة حول قدرة كل شخص عىل املساهمة يف خلق عمل مشرتك:  

ما الذي ميكن أن يساعدنا عىل العمل معاً؟ كيف ميكننا االعرتاف مبساهمة كل واحد منا؟  

كيف يسمح تحديد القاسم املشرتك بيننا لكل شخص بالتعبري بطريقته الخاصة، طبعاً يخضع للقواعد التي   

تنطبق علينا جميعاً.

تلخيص  د. 

تحديد املشرتك يتيح لكل مشارك التعبري عن تفرده، ويتيح هذا النمو والتعلم املشرتك.  

خالل اللقاءات املقبلة ميكن الرتكيز عىل طرق لخلق مساحة آمنة التي  تعزز القاسم املشرتك ومتّكن كل   

تلميذ من التعبري والنمو.

ورشة عمل حول قواعد السلوك يف الصفوف املتباينة 



 8 

اللقاء الثالث يف املدرسة. جلست مع حافا، معلمة منذ مثاين سنوات. هذا العام هي مربية صف ثالث. 

"اسمعي"، قالت يل، وانتقلت مبارشة إىل وصف الصف: 

)قبل امليض قدماً، ضعوا عالمة عىل الكلامت التي تشري إىل مواضيع أساسية املتعلقة باإلرشاد املخبأة يف 

وصف الحالة(.

"لقد أصبحت مربية للصف قبل ثالثة أشهر. كام تعلمني، يصبح يف الصف  الثالث مكثفاً أكرث وهناك املزيد 

من املواضيع. لقد حذرتني كل من مديرة املدرسة واملربية السابقة بأن هذا الصف لن يكون سهالً. هناك 

بعض التالميذ الذين مل يكتسبوا مهارات القراءة بشكل كامل ومستواهم يف موضوع الحساب متدٍن أيضاً. 

هناك عدد كبري من التالميذ الذين يعانون من اضطرابات نقص االنتباه، وقد تم تشخيص بعضهم منذ مرحلة 

الروضة. يعاين بعض التالميذ من مشاكل عاطفية. الصف فوضوي، ليس هناك عادات  تعلم. أنجح خالل 

درويس، إىل حد معني، يف خلق التعلم، ولكن يرتاجع أداء الصف يف دروس باقي املعلمني بشكل كبري ولقد 

تحول يوم عطلتي أيضاً إىل يوم عمل يف املدرسة، يوم كابوس. أتلقى كل أسبوع املكاملات وعيل التعامل مع 

مشاكل االنضباط والسلوك يف الصف. ويشكو املعلمون من عدم نجاحهم يف تدريس كل املادة، واملديرة 

غاضبة وغري راضية، وهناك أيضاً األهل الذين يتوجهون بشكاوى عن الصف. كل األعني تتجه ايل. ليس لدي 

أي فكرة من أين عيل البدء وأنا أيضاً غاضبة! "

النقاط املرتبطة باإلرشاد الناشئة عن الحالة: 

تجربة املعلم العاطفية  .1

الحاالت الفردية للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة  .2

عادات التعلم يف الصف  .3

العالقة بني أعضاء الطاقم يف الصف  .4

عالقة األهل مع املدرسة  .5

العالقة مع املديرة  .6

التدريس يف الصفوف املتنوعة  .7

)افحصوا إذا اخرتتم مواضيع القريبة من منطقة الراحة الخاصة بكم؟ منطقة الراحة هي املنطقة املألوفة 

واآلمنة. يف هذه الحالة علينا أن ندرس "آليات اإلرشاد" واالهتامم بالتطور والتعلم يف مجاالت أخرى(.

كيف نرشد حول هذا املوضوع ؟ 

كيف نرشد حول هذا املوضوع...؟
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يربط التدريس يف الصف املتباين )املتنوع( بني عدد كبري من املواضيع. سوف نتناول ثالثة منها ونحاول 

وصفها سوياً مع حافا:

ميزات أسلوب املعلم التدرييس - ما الذي أميل إىل القيام به أكرث: رشح املصطلحات؟ طرح األسئلة؟   •

نقل املعرفة؟ إىل أي مدى استخدم كل حوايس خالل التدريس؟ ملاذا ال ينجح أسلويب يف التدريس يف 

إعطاء الحلول؟ ما الذي أجد أنه من السهل تدريسه؟ ماذا الذي أحب تدريسه، وما ال؟ وملاذا؟ ما هي 

اسرتاتيجيات التدريس التي ميكنني استخدامها من أجل التطرق ملعظم التغريات يف الصف؟

أساليب تعلم التالميذ - ما الذي أعرفه عنهم؟ كيف يتعلم التالميذ املستصعبني؟ ما هي األساليب التي   •

اعتمدوها؟ كيف ميكنني متكني النجاح؟ وهل النجاح ممكن للجميع؟ 

البيئة التعليمية - عىل ماذا تحتوي؟ هل تساهم يف جلب الهدوء إىل الصف؟ إىل أي درجة تسهم يف تلبية   •

االحتياجات املختلفة؟ كيف ميكنني االستعانة بالحيز يف تحقيق أهداف الدرس وتجربة التعلم يف الصف؟

بعد أن قمنا بهذا التحليل سوياً مع حافا، سوف نسأل مرة أخرى كيف وعام إذا كان هذا يعزز حل املشكلة 

التي طرحتها حافا يف التدريب.

من حيث املبدأ، من الصواب التعامل مع كل قضية من القضايا التي تنتج عن الحالة، وميكن أن يكون االرشاد 

مهامً ومفيداً. 

ويستند التدريس يف الصف إىل االفرتاض بأنه عندما يكون التعلم هادفاً بحيث ميكن لكل تلميذ أن ينجح 

ويشعر باالنتامء، سوف ينشأ جو تعلم يف الصف الذي مُيّكن التالميذ من التقدم نحو املستوى املتوقع.

إن إدراك املربية ملاهية "رموز" التدريس يف الصف املتباين والطريقة الناجحة للتدريس ستُيرس عملية نقل 

املعرفة إىل املعلمني يف الصفوف، وبالتايل عىل خلق جو من التعلم املستمر حتى يف الصفوف التي ال تتوفر 

فيها بيئة مشابهة.

أدوات إضافية التي ميكن استخدامها لنفس الهدف:

التعلم من النجاحات - دليل الستخالص العرب يف املدرسة، أفنيه روشاه.   •

SWOT صّفي  •

إذاً كيف نرشد حول موضوع التدريس يف صف شديد التنوع؟

http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/hafakat lekachim.pdf
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=5122
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 Goofy - Teachers
Are People

اضغطوا

اضغطوا

يوم يف حياة معلم 

السياج، الخروف والرجل الذي يواجه مشكلة

"اآلن ...تواجه الخراف أيضاً مشكلة."

لقد بدأت بعبور السياج - 

واحداً تلو اآلخر،

وعىل الرغم من أن جميع الخراف متشابهة، 

والسياج ظل نفس السياج،

إال أن كل خروف عربه بشكل مختلف...

الصف املتباين يف املصادر

أريد لكل واحد من أوالدي أن يكون عىل 

طبيعته. أنا ال أريد أن تكون أنت، هومر، 

مثل أي شخص آخر، فقط من أجل إسعادي 

أو من أجل تسهيل عميل. ورسعان ما تعبت 

من رؤية صف كامل ميلء ب"السيدات" 

و"السادة". أريد من جميع تالميذي أن 

يكونوا برشاً - كل شخص عىل حدة، وكل 

شخص عبارة عن "صيغة يف حد ذاته"، 

متحرك ومثري ومختلف ومميز عن الباقي. 

مأخوذ من "الكوميديا البرشية"، ويليام 

سريويان 

املعلم / فرانك ماكورت

يصف ماكورت يف نصه النابض بالحياة املتميز 

بالطرافة الحادة غري املتهاونة، والذي يالمس 

القلب مبارشًة، صعوباته وانتصاراته واملفاجآت 

خالل سنواته عمله كمعلم يف املدارس 

الحكومية يف مدينة نيويورك. لقد ترك ماكورت 

انطباعاً ال يُنىس لدى تالميذه من خالل اتباعه 

لطرق عمل غري تقليدية وإعطائهم املهام 

املبتكرة.... "االرصار،" كام يقول، "ليست سمة 

براقة مثل الطموح والفكر والسحر الشخيص، 

ولكن كانت هي التي ساعدتني خالل حيايت".

القديم يتجدد والجديد يُقدس.... 

https://www.youtube.com/watch?v=dGta6M8vLr8
https://www.youtube.com/watch?v=dMdTBep3W9c
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http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/13C84CC0-35E1-4A59-B2B3-62EA2A69FE54/82132/horaotLemida.pdf
http://www.achva.ac.il/sites/default/files/achvafiles/maof_book/1994_06.pdf
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=94178741
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Index/Book.aspx?nBookID=101418643
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االتاحة الرتبوية بحسب نظرية الذكاءات املتعددة )غاردنر(

مرشدي االحتواء لواء الشامل 2013/14

يقود نظام التعليم عملية أخالقية واجتامعية وإنسانية التي متّكن األفراد من مختلف الخلفيات من العيش 

معاً يف مجتمع مثايل القائم عىل قيم عاملية ودميقراطية وإنسانية. املجتمع املثايل هو املجتمع الذي يسمح 

لكل فرد بتحقيق ذاته بشكل مسؤول، ويف نفس الوقت االنخراط يف املجتمع وااللتزام تجاهه.

من املهم الرتكيز عىل نهج تعليم الذي يعرتف بتنوع األشخاص ويؤمن بأن دور املدرسة هو االستجابة لهذا 

التنوع من خالل تكييف بيئة التعلم الحتياجات املتعلمني ومتطلبات املناهج الدراسية، لتوفر بهذا االتاحة 

الرتبوية ملختلف النهج.

إحدى اإلمكانيات املمكنة هي االتاحة الرتبوية بحسب نظرية الذكاءات املتعددة التي وضعها غاردنر.

نظرية غاردنر حول الذكاءات املتعددة 

نظرية الذكاءات املتعددة هي نظرية التي متيز بني أنواع الذكاء املختلفة وال تعتربها قدرة عامة واحدة. لقد 

طور هذه النظرية هوارد غاردنر عام 1983 وكان لها تأثري كبري يف مجاالت علم النفس والرتبية.

وفقاً لغاردنر، الذكاء هو القدرة عىل حل املشاكل أو تصميم املنتجات ذات االهمية يف إطار اجتامعي وثقايف 

معني. وهو يعتقد بأن الذكاء البرشي يشمل عدة مجموعات من القدرات املعرفية التي تشغل ثالث وظائف 

رئيسية: استكشاف املشاكل، طرح األسئلة حول هذه املشاكل، وحلها. لدى البرش العديد من الذكاءات 

املستقلة إىل حد كبري والغري قابلة للقياس الكمي. 

وفقاً لهذا النظرية، من املهم تطوير مجموعة متنوعة من الحلول للتعامل مع االختالفات )الذكاءات(. 

والحقاً يقرتح عىل املعلمني واملوظفني الرتبويني مجموعة متنوعة من األدوات واملقاالت والوسائل للتعامل 

املتاميز استناداً إىل نظرية الذكاءات املتعددة.

إذاً كيف ميكننا فعل ذلك؟ باختصار
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האחר הוא אני

اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

اضغطوا

موضوع اآلخر هو أنا بحسب نظرية الذكاءات املتعددة )غاردنر(

الذكاء املنطقي 

الحسايب

الذكاء الجسدي 

الحريك

ذكاء عامل الطبيعة

ذكاء معرفة 

اآلخرين

ذكاء معرفة الذات

الذكاء اللغوي 

)الكالمي(

الذكاء املكاين

الذكاء املوسيقي

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon9/math.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon9/natural.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon9/beneishit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon9/tocheiahi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon9/gufanit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon9/merhav.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/hachala/alon9/miluli.pdf
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الذكاء اللغوي 

)الكالمي(

قصة حياة طه حسني، مفكر مؤثر ومؤرخ وكاتب وناقد 

مرصي وشخص أعمى.

ديان روس - فنانة تجريدية عمياءالذكاء املكاين

جون برامبليت فنان أعمى

أغنية بلغة اإلشارةالذكاء املوسيقي

يهودا بوليكر الطفل الذي كان يتأتأ ويخجل من 

الكالم يف الصف أمام الجميع تحول إىل الرجل الذي 

يتشوق الجميع لسامعه.

لودفيج فان بيتهوفن امللحن - األصم. 

مكسيم كوهني - راقص أصم

مكسيم كوهني هو مثال آخر عىل أنه ال يوجد يشء 

ميكنه الوقوف يف طريق الرغبة والحب. عىل الرغم 

من أنه ولد أصم ومل يسمع أبداً املوسيقى التي كان 

يرقص عىل أنغامها، إال أنه عندما يعتيل املرسح فهو 

يشعر بالنغامت واإليقاع.

العزف دون استخدام اليدين )أغنية باللغة العربية(

أغاين بلغة اإلشارة - السامح للتالميذ بتجربة الغناء 

بلغة اإلشارة خالل التعلم.

ملحن أصم- محادثة: هل ميكن لألشخاص الُصم 

التمتع باملوسيقى؟

تجربة االستامع إىل املوسيقى مع سدادات األذن 

التي تقلل من قوة السمع بنسبة 10 ديسيبل.

حديث حول املشاعر بعد التجربة. 

االستامع إىل قطعة موسيقية التي ألفها بيتهوفن 

بعد أن فقد سمعه.

مناقشة مشاعر التالميذ بعد قراءة مقطع 

املعلومات واالستامع إىل الجزء املوسيقي.

كتابة رسالة إىل بيتهوفن وتحيته عىل التعامل 

الناجح مع محنته.

الذكاء الجسدي 

الحريك

غابرييل مونيزاين ال11 عاماً الذي ولد بدون قدمني. 

وعىل الرغم من ذلك، مل يرتك اإلعاقة تؤثر عليه 

وكرس كل وقته لكرة القدم مثل معظم األطفال يف 

بالده..

عيناف بيزارو، رياضية التي تعاين من إعاقة

ذكاء معرفة 

اآلخرين

 "معلم ملدى الحياة" - قصة رون كالرك -

مأخوذ عن قصة حقيقية

)الدقائق 54 58-; 1:06 - 116(

جوش بلو -الضحك مع اإلعاقة )الكوميدي الذي 

يعاين من شلل دماغي

اقرتاحات لفعالية

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%94_%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=7lfaSmDxVZQ
https://www.youtube.com/watch?v=cSlGocYJ2Dk
https://www.youtube.com/watch?v=S7YHKZZps2A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%92_%D7%95%D7%90%D7%9F_%D7%91%D7%98%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=tiJIW9Tky6c
http://www.youtube.com/watch?v=6Fr-kZoNKXQ
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=921763
http://www.shvoong.co.il/%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%95-%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%90%D7%99%D7%AA/40722/
https://www.youtube.com/watch?v=Gr6lrTO2-TQ
http://www.baba-mail.co.il/content.aspx?emailid=32979
https://www.youtube.com/watch?v=03tGFLikh_A
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يف الصف املتباين تالميذ املختلفون  بعدة طرق. كل واحد منهم يفكر بشكل مختلف، كل واحد منهم يدرك 

بشكل مختلف وكل واحد منهم يحتاج إىل ظروف مختلفة من أجل استيعاب املعلومات وتطويرها.

Felder ي)1933( يشري إىل أمناط التعلم التي متتد عىل أربعة محاور رئيسية:

املتعلم الحيس -----------------------------------------------------------------------------املتعلم البديهي

يستوعب املتعلم الحيس املواد بشكل جيد بواسطة التفسري املنظم الذي ترافقه األمثلة، يف حني يفضل املتعلم 

البديهي أن يكتشف بشكل مستقل ومبتكر الروابط بني وحدات املعلومات املختلفة.

املتعلم البرصي -----------------------------------------------------------------------------املتعلم اللفظي

يستوعب املتعلم البرصي بشكل أفضل املعلومات املنظمة يف شكل رسوم واملسّجلة عىل اللوح، يف حني بفضل 

املتعلم اللفظي التعلم من خالل االستامع إىل املحارضات والنقاشات داخل الصف أو املجموعة.

املتعلم الفعال -----------------------------------------------------------------------------املتعلم العاكس

املتعلم الفعال قادر عىل التعامل مع كرثة التفاصيل من خالل النقاشات يف الصفوف، الحوار، التعلم الجامعي، 

يف حني يُفضل املتعلم العاكس معالجة املواد بشكل مستقل من خالل تفعيل عمليات التفكري الفعالة بالنسبة 

له.

املتعلم الخطي -----------------------------------------------------------------------------املتعلم الشامل

يُفضل املتعلم الخطي املعلومات املقدمة بطريقة منظمة، من التفاصيل وحتى الكيل، يف حني يحاول املتعلم 

الشامل ربط املعرفة الجديدة مع املعرفة السابقة، يف محاولة لفهم البنية الفوقية وإدراج التفاصيل فيها.

الجميل يكون دامئاً متنوع 

ال يوجد أي شخص كامل يف حد ذاته .

كل شخص هو عبارة عن قطعة من اليابسة، جزء من األساس؛... )جون دون( 
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يسعى املعلم إىل إيجاد القاسم املشرتك بني جميع التالميذ، ويف نفس الوقت إىل تكييف عرض املعلومات 

لكل تلميذ وفقاً ألسلوب تعلمه استناداً إىل هذه األبعاد األربعة، وبالطبع معالجة حالة التلميذ العاطفية 

والسلوكية.

مركب ولكن ممكن -

تركز العملية املقرتحة عىل العمل يف مراحل. من املستحسن أن تبدأ بأمر معني، ألنه ال ميكنك القيام بكل يشء 

كل الوقت وبالتزامن. أحد ضامنات النجاح هو التغيري التدريجي وخلق سلسلة من النجاحات الصغرية.

قبل البدء يف عملية التعلم من املهم أن نفحص:

ما الذي تريد تعليمه؟ ما هي خصائص املواد املدروسة؟  •

ما هي املهارة وما هي املعرفة التي يفرتض أن يكتسبها التلميذ؟ )ما الذي ميكن اعتباره تعليامً ناجحاً أو   •

ما هو املؤرش(؟

ما هو القاسم املشرتك لدى جميع التالميذ الذين ميكن أن يخدم عملية التعلم؟  •

ما هي أساليب التعلم الفعالة بالنسبة لكل تلميذ؟ ما هو أسلوب التعليم املالئم يل؟  •

ما هي األدوات املتوفرة لدي؟ ما هي الوسائل التكنولوجية املناسبة؟  •

كيف يجب تنظيم الصف لهذا الغرض؟ ما هي درجة املرونة التي سأسمح بها أثناء التعلم؟  •

بأي طرق ميكن للتالميذ الحصول عىل وساطة أثناء الدرس؟  •
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ولقد اخرتنا كمثال عملية التدريس يف الصف السابع يف مدرسة أورط ليفوفيتش يف نتانيا، حيث يقوم التالميذ 

بتدريس زمالئهم ضمن مرشوع "من جميع معلّمي استفدت".

حول املرشوع - عىل كل تلميذ أن يعطي الصف درساً حول موضوع من اختياره، وبذلك يساهم للتعلم يف 

الصف.

مرحلة متهيدية -

هناك العديد من الدروس التي يتعلم فيها التالميذ ويتمرنون عىل اإلصغاء الفعال، وينكشفون عىل أمناط 

التعلم املتنوعة ويدركون أهمية تكييف أساليب التدريس. ومن ثم يتعلمون عن مبنى التغذية املرتدة استناداً 

إىل معايري املحددة مسبقاً وعن وطرق لعرض وتطوير األفكار.

من املهم توضيح اإلطار: اإلطار الزمني، استخدام الوسائل التكنولوجية املتقدمة )ملصق رقمي، استبيان 

رقمي...( ونبدأ بالتحضري بتوجيه من املعلم.

مرحلة التنفيذ - 

يف نهاية كل لقاء، يعرض التلميذ ملخص منظم حول الغرض من الدرس، عملية التحضري، واملنتجات واملفاهيم 

التي خلص إليها.

تعرض مربية الصف املواضيع واملفاهيم واملعلومات التي يتم طرحها خالل االجتامعات الجارية خالل السنة 

الدراسية.

يتم خالل السنة الدراسية تنظيم لقاءات تعليمية مثرية، حيث يقوم التالميذ باستثامر الفكر واالختبار والتعلم، 

واالستمتاع بالعملية ألقىص حد.

أمثلة عىل لقاءات التعلم: 

عرض جملة حول موضوع مسؤولية الصف يف حالة االعتداء الجنيس. تم عرض مثال عىل حالة اعتداء جنيس 

وتقسيم التالميذ إىل مجموعات: الدفاع، القضاة، الشهود، املدعي العام، واملدعى عليه )الصف(. ولقد تم 

الحكم وفقاً للقواعد املتوقعة، وكان عىل املعلمة خالل الفعالية توضيح مفاهيم مثل: الفئة، الدفاع، املسؤولية 

املتبادلة واملسؤولية. وأشارت املعلمة يف تقريرها إىل أنها استعانت خالل السنة الدراسية بأمثلة من عامل 

القانون خالل تدريس التاريخ واملدنيات.
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رقص الصالونات - قام تلميذ املحرتف يف هذا النوع من الرقص بتعليم الصف رقص الصالونات مع اإلشارة إىل 

أصول الرقصة، دورها يف التاريخ ويف يومنا هذا، والعالقة بني املكانة االجتامعية والرقص. وتطرقت املعلمة إىل 

املعلومات التي تم طرحها يف دروس التاريخ )الفولكلور، املكانة االجتامعية...(.

يشجع مرشوع "من جميع معلّمي استفدت" كل تلميذ عىل تحمل مسؤولية تعلمه وتعلم زمالئه يف الصف، 

ويسمح بإدخال معلومات جديدة وأصيلة من وجهات نظر جديدة إىل الصفوف. يقوم التلميذ بتدريس املواد 

التي تهمه وتثري فضوله، ويجعله هذا يشعر بالثقة والرضا. وتنتقل هذه التجربة إىل التالميذ اآلخرين أيضاً - 

يدعو التلميذ املعلم الصف إىل التعرف إليه خالل أدائه لدور الشخص صاحب السلطة والرأي.

وهكذا، تتحقق أربع وظائف:

الطاقة - محفز قوي كون التعليم يتناول مجال اهتامم القريب لقلب التلميذ.

التحضري واملعرفة - يتحقق التعلم بعد عملية إعداد طويلة ودقيقة. املعلومات مثرية لالهتامم وتستمر 

معالجتها حتى بعد انتهاء اللقاء، وذلك ألن املعلم يحرص عىل إدراجها عند رشح معلومات أخرى ذات الصلة 

باملنهج الدرايس.

الثقة بالنفس - يعرض كل تلميذ مجال معرفة القريب إىل قلبه، ويتلقى تعاطف من جمهور املستمعني.

املظهر - يتم عرض املعلومات مع األخذ يف االعتبار أمناط التعلم املختلفة لدى املستمعني ومدى مشاركتهم 

الفعالة.

فلنعرف دامئاً املحبة
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التعامل مع الصفوف املتباينة من خالل األلعاب املشرتكة 

بينجو- )شكراً ملريي أورجاد عىل اقرتاح فكرة اللعبة( 

الهدف من اللعبة: التمرن عىل ماذا؟

سري اللعبة:

عىل كل تلميذ إخراج صفحة ورسم مربع سحري بحجم 3X3 بحيث يصبح لديه تسع مربعات.

تكتب املعلمة عىل اللوح الكلامت واملفاهيم التي تريد التطرق اليها يف التمرين.

يُطلب من كل تلميذ اختيار تسعة مفاهيم أو كلامت من تلك املكتوبة عىل اللوح وكتابتها عىل املربع 

السحري بحيث يصبح لطى  كل تلميذ مربع سحري خاص وفريد من نوعه.

يقوم املعلم بقراءة تعريف أحد املفاهيم أمام الطالب. ويقوم الشخص الذي يظهر لديه الجواب بوضع عالمة 

عىل x عىل مربعه السحري. وعىل مبدأ لعبة البينجو، فإن التلميذ الذي يضع عالمة بجانب جميع املصطلحات 

عىل الصفحة يكون هو الفائز.

ميكن للمعلمة ضبط اإلعدادات ، إىل م ستوى الصعوبة، وميكنها تقسيم اإلعدادات  مسبقاً بني جميع التالميذ 

يف الصف، وميكنها هكذا تسهيل األمر عىل التالميذ الذين يتبعون النمط البرصي ومساعدتهم. 

لعبة مسار السلسلة الحسايب )يستغرق درس كامل( حانا غومتورجن باسكن

الهدف من اللعبة: التمرين ?

املواد املطلوبة:

10 بطاقات عليها متارين أو مهامت. ميكن إعداد بطاقات عىل مستويات مختلفة من الصعوبة.  .1

يظهر عىل كل بطاقة التمرين أو املهمة، ويظهر يف الجزء العلوي األمين دائرة ملونة مع رقم الذي ميثل   .2

نتيجة )حل( التمرين املسجل يف البطاقة السابقة.

ميكن وضع إرشادات عىل بعض البطاقات للتلميذ بالتوجه للمعلم للحصول عىل جائزة حلوى أو ميدالية.   .3

من املستحسن استخدام بطاقات الجائزة بشكل أسايس يف متارين السلسلة لألطفال الذين يعانون من 

عرس تعليمي.

يجب عىل التالميذ التزود بورقة للحساب وأداة للكتابة.  .4
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سري اللعبة:

تقوم املعلمة بإعداد 30 بطاقة املسجل عليها متارين سلسلة، 10 بطاقات عليها متارين سلسلة يف ثالثة   .1

مستويات من الصعوبة. يف الصف املتباين من األفضل خلق العديد من املسارات من أجل خلق اهتامم 

باملستويات املختلفة.

تقوم املعلمة بتوزيع جميع البطاقات يف الغرفة بشكل عشوايئ.  .2

يعطي املعلم عدد مختلف لكل تلميذ. يطلب املعلم من التالميذ الوقوف بجانب البطاقة التي يظهر   .3

عليها الرقم وحل التمرين عىل البطاقة. وألن متارين السلسلة مقسمة وفقاً ملستوى الصعوبة، ميكن 

للمعلمة أن تعطي بشكل مقصود "رقم للبداية" املالئم ملستوى الصعوبة لدى التلميذ دون أن يالحظ 

التلميذ ذلك. هذا يعني أنه سيتم توجيه التالميذ األقوياء لبدء حل متارين السلسلة ذات املستوى األكرث 

تعقيداً، يف حني سينشغل التالميذ اآلخرين يف حل متارين السلسلة األقل تعقيداً.

يحصل التلميذ الذي حل التمرين عىل نتيجة. املجموع الذي حصل عليه هو مبثابة "َمعلَم" وسيوجهه نحو   .4

البطاقة التالية. )الرقم املبني يف الدائرة. هو يف الواقع حل التمرين السابق(.

ميكن إنشاء محطات يف منتصف اللعبة مع قسائم للتالميذ املستصعبني. توجه إىل املعلم واحصل عىل   .5

مفاجأة...

تنص البطاقة األخرية يف السلسلة عىل عودة التلميذ إىل البطاقة االوىل حيث بدأ.  .6

ما الفائدة من اللعبة؟

تسمح اللعبة للمعلم بتمرين جميع التالميذ يف الصف يف نفس الوقت، ويف نفس الوقت معالجة   •

االختالفات بينهم. 

ميكن لكل تلميذ العمل بالوترية املالمئة له.  •

تسمح اللعبة للتالميذ بالتنقل يف أرجاء الصف أثناء بحثهم عن البطاقة، وهذا يوفر حالً لألطفال ذوي   •

أسلوب التعلم الحريك واألطفال الذين يعانون من اضطراب نقص االنتباه.

ميكن خالل اللعبة توزيع املحفزات )تحتوي بعض البطاقات كام قلنا عىل إشارة للمعلمة إلعطاء مفاجأة.   •

سوف يختار املعلم نوع املحفز: ميدالية، وجه مبتسم، حلوى...( 

تسمح هذه اللعبة بالتنويع يف طرق التدريس واالستمتاع.  •
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 إلحداث التغيير المنشود

 أمامنا طريقتان؛ طريقة عاديّة وأخرى سحريّة

 أّما العاديّة...فهي أن تفتح السماء أبوابها

 !التغيير ث  حد  ت  لفتنزل المالئكة 

 أّما الطريقة السحريّة، فهي...و

 ...ناالتغيير بأنفس   ث  أن نحد  

 

 يّة: جنان زعبي، مرشدة قطريّة للتربية اللغويّةأعّد المواد باللغة العرب

 نضال حجازي، مرشد قطري لموضوع االحتواء                       

 

 1االختالفات بين التالميذ

جيل وفي  االختالفات في كلّ  ، أو مدرسة( " من الواضح أنّ ق بالفوارق بين التالميذ )جيل، أو صفّ إّن االختالفات في التربية تتعلّ 
 (. 2000 ،عنبار)ة والدافعيّة" ها تتجاوز قضايا القدرات الذاتيّ مجموعة تعلّم قد تكون كبيرة لدرجة أنّ  كلّ 

في م، في المجاالت والمواضيع والتالميذ في نفس الفئة العمريّة يختلفون عن بعضهم في تجاربهم وشخصيّاتهم، في استعدادهم للتعلّ 
مونه الحقًا، وعلى وتيرة تعلّمهم، وعلى طريقة تعلّمهم وعلى الدعم المطلوب من لى ما سيتعلّ أنماط تعلّمهم. لهذه االختالفات تأثير ع

 (. 2000، توملسون)قبل المعلّم تجاههم 

أسس التعليم وتنظيم برنامج الدروس في المدرسة " " منشور بشأن تركيب مجموعات التعلّم وردت في سياسة قسم التعليم االبتدائيّ 
 ."دعم التالميذ عوًضا عن تصنيفهم" وتنّص على ّما يلي:  ،"2000آذار 3.18 -/ ب،  7

جاء على خلفيّة اعتبار  ة بينهم. هذا االعترافيّ الفردإّن دور جهاز التربية هو دعم التالميذ ضمن االعتراف باالختالفات والفوارق  
 مع دعم وتشجيع كّل تميّز عند كّل تلميذ، وتنميته حتى يصل إلى أقصى درجات استنفاد ،ترامها هذه االختالفات قيمة يجب اح

 لطاقات الكامنة لديه. ا

 يتحقّق تقدّم التالميذ بواسطة: 
 النظرة المسبقة والتي قد تكون دامغة.أ. بناء أطر تعليم مرنة ودامجة تستثني 

 .والعمل على تقدّمهم ب. تشجيع التالميذ ذوي االحتياجات الخاّصة في الّصفوف العاديّة

في صفوفهم العاديّة وليس في صفوف  ل(ة )ومن المفضّ خاّصة في المدارس العاديّ  ت. تطبيق سياسة االعتناء بالتالميذ الموهوبين
 ومؤّسسات خاّصة.

 ة.مات واضحة بشأن قضيّة "التجميع" في تعلّم المهارات األساسيّة في جميع الصفوف في المدرسة االبتدائيّ ث. تعلي

 ج. تطوير مناهج تعليميّة متنّوعة ومرنة.
                                                             

 الدراسي وتحصيله الطالب شخصية على وتأثيرها الفردية الفروق  1

 التطبيق وآفاق النظرية...  دةالمتعدّ  الذكاءات
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 .ح. تشجيع طرائق تدريس مختلفة ومتنّوعة ) فرديّة، ثنائيّة وجماعيّة(
 

ا: المتجانسة ، بحسب الطريقتين األكثر شيوعً ة التعلم في الصفّ فيما يلي عرض معطيات لبعض األبحاث التي أجريت حول وضعيّ 
 :وغير المتجانسة )المتمايزة(

 

 

 متجانس من حيث التحصيل العلميّ  تعلّميّ  إطار تنظيميّ 

ذوو تالميذ صّف ة مستويات، بحيث يكون في كّل عدّ  فيالتالميذ  وّزعى طريقة التعليم المتجانسة طريقة "التجميع" وبموجبها يتسمّ 
 انجازات تعليميّة متشابهة. 

طريقة "التجميع" تزيد وتوسّع من الفجوات التعليميّة واالجتماعيّة بين التالميذ، وتشكّل جزًءا رئيسيًّا من  ظهر األبحاث إلى أنّ ت  
   .منظومة تحديد المسار المسبق )التقسيم ضمن مسارات( داخل جهاز التعليم

 اب التي قد تؤدي إلى توسيع الفجوات في أعقاب طريقة "التجميع": عددًا من األسب (2003) حطيبة تعرض

وتيرة التقدّم في المجموعات الضعيفة بطيئة إذا ما قارنّاها  .1
 بالمجموعات القويّة.

ت عرض المادّة وت قدّم بمستوى أقّل بكثير مّما هي عليه في المجموعات  .2
 القويّة.

صيل المتدنّي بزمالء البيئة التعليميّة ال تجمع التالميذ ذوي التح .3
 يستطيعون تقديم المساعدة لهم.

وصم التالميذ ونسبهم إلى المجموعة الضعيفة يوحي بتوقّعات  .4
   منخفضة ويؤدّي إلى عدم إيمانهم  بقدراتهم، وفي تحصيلهم  إلنجازات 

ت التالميذ هذه اإليحاءات ويطّورون توجّ   ءة التي تحقّق ذاتها(.سلبيًّا لجهودهم ودراستهم ) النبو اهً عالية. يذو ّ
 . يؤدّي هذا التصنيف )الوصم( إلى عزل اجتماعيّ  .5

 في حين أّن "التجميع" للتالميذ الموهوبين يشكّل فرصة أكاديميّة جيّدة، فإنّه يشكّل عائقًا وحاجًزا أمام التالميذ المستصعبين الذين
تعلّم واالكتفاء الذاتّي من أنفسهم ومن المدرسة. تظهر األبحاث يشعرون بمّس في تقييمهم الذاتّي ألنفسهم، وبتراجع في دافعيّتهم لل

الضرر الذي يحدث نتيجة التعلّم في إطار "التجميع"، التقسيم في مجموعات متجانسة للتالميذ المستصعبين أكبر من الفائدة  بأنّ 
 ّف. للص التي ينالها األقوياء، وهكذا يحصل تدّن في المعدّل العامّ 

 

 غير متجانس )متمايز( من حيث التحصيل العلميّ  تعلّميّ  إطار تنظيميّ   

ا لدرجة قد تخلق ثغرات وفجوات في أداء المتعلّمين. أسباب هذه أن التباين بين التالميذ واالختالف بينهم كبير جدًّ  ما يميّزه
ة ، والثقافيّة ة والنفسيّ امل الشخصيّ ن نصنّفها ونحصرها في ثالثة مجاالت، وهي: العوأاالختالفات عديدة ومتنّوعة، لكنّنا نستطيع 

الختالفات، كما يبدو، متعلّقة بالفكرة السائدة بأّن البشر يختلفون فيما بينهم، ولكن هدف ا والتربويّة والقيميّة. هذه ،واالجتماعيّة
 التعليم هو تكافؤ الفرص بين التالميذ.

ضمنهم تالميذ ذوي احتياجات خاّصة  نذوي قدرات مختلفة وم وفي الصفوف غير المتجانسة هنالك توّجه مسبق في دمج تالميذ 
األبحاث أّن التالميذ الذين ينتقلون من صفوف  تظهرقد أو " أو " راسبين" و متمّكنين". مستصعبيني صنّفون كـ"جيدين" و " 

 اصلة تعليمهم.متجانسة إلى صفوف متمايزة ينكشفون على جّوٍّ تعليمّي ناجع وذي جودة ويزيدون من طموحاتهم في مو

مين، وتصميم غير متجانسة هو تحديد الصعوبات الناجمة عن أنماط التفكير المختلفة بين المتعلّ في صفوف م دور المعلم الذي يعلّ  إنّ 
ا مساعدة التالميذ على على امتداد سنوات تعليمهم.  ودوره أيضً مستمّر ينهم والبطرائق تدريس باالعتماد على الحوار الجاري 

ً  نّ أنوا من تحقيق إمكاناتهم واستغالل طاقاتهم. من الواضح د عندهم. كي يتمكّ التفكير المجرّ تطوير   ،ادور المعلّم ليس سهال بل مركّب
مين والتعاطف والتسامح وقبول بالفروق الفرديّة بين المتعلّ  وهو يعتمد على سيرورة متواصلة ومستمّرة تتطلّب منه االعتراف

 .هممنقعة ردود فعل غير متوّ 
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  بين المنشود والموجود: ؛المتجانسغير  في الصفّ المعلّم  وظائف  

م رؤية المعلّ لذا فإّن م. التغيير المنشود لدى المتعلّ في تحقيق والتعلّميّة، و العمدة واألساس في بلورة السيرورة التعليميّةم هو المعلّ  
 ال يستغلّونالذين  والدة بالنسبة لألم، وخاصّ ا على التعلّ تأثيرً  هي العوامل األكثر ه،عملائق وطر ،ومنظوره، ومواقفه ومعتقداته

تجانسة م غير صفوفيعمل في  معلّمالرئيسية ل . لذلك، واحدة من المهامّ يحقّقون إنجازاتال ، وبالتالي التعليميّ  جهازإمكاناتهم في ال
  .همتضييق الفجوات بينوة  ي الفرص التعليميّ تحقيق إمكاناتهم، وبالتالي تحقيق المساواة ف في والدهو مساعدة هؤالء األ

 

مين على اختالفهم، تنبع من التفكير لدى المتعلّ ات أسباب صعوب فإنّ  وفقا لنهج فرانكشتاين؛– دتنمية التفكير المجرّ  .1
ة المبكرة. هذه األولى في الطفول ةالتنشئة االجتماعيّ  يهم فا اختالف في تجاربة والفكريّة وأيضً االختالف في األنماط الثقافيّ 

وليست نقديّة، ثنائيّة ال تفاضليّة، فعّالة ال  (אסוציאטיבי)دة، ترابطيّة الصعوبات، ترتكز على أنماط تفكير ملموسة ال مجرّ 
 نمطيّة أو ذاتيّة. أنماط التفكير هذه من شأنها أن تحدّ من سبل حصولهم على المعرفة وال تتيح لهم تحقيق إمكاناتهم وقدراتهم.

التفكير ف ؛ايه. لكن ما يدّعيه فرانكنشتين على العكس تمامً التدريس أن تؤدّي سيرورة التعليم إلى تطوير التفكير وتنمّ تّبع في من الم
. ومن وتطويره التفكير ثارةإل -م مشروط بالقدرة على التفكير، و المحتوى التعليمّي ما هو إال وسيلةالتعلّ  نّ أيؤدّي إلى تعلّم، بمعنى 

 المعلّم هو توفير فرص لتطوير التفكير كي يتّم التعلّم. ورهنا فإّن د

 لتلميذ.ا الخاّصة عند م هي سالمة "األنا"ة للتعلّ أحد الشروط والمتطلّبات النفسيّ   -تعزيز عالم التلميذ العاطفّي والشخصيّ   .2
 ممعلّ لالذلك، واحدة من وظائف م مركّبة وغير واضحة. يات تعلّ قدرته واستطاعته في التعامل مع سيرورات وعملّ باالعتراف 
  .م على "األمان" بالمعنى الحقيقيّ حصول المتعلّ  هيغير المتجانس  في صفّ  اإلضافيّة

، ة. ولكن جلب خبراتهم و تجاربهم الشخصيّ على مين مختلفة المتعلّ التدريس الع طرق تشجّ  -التعامل مع ردود فعل غير متوقّعة .3
   ا وفقً 

يات التفكير ا لتطوير عملّ مين، وإنمّ د عند المتعلّ تجارب ليس لخلق شعور جيّ لم المعلّ  استخدام من الغرضف لنهج فرانكنشتاين ،    
     ،عندهم

 والثقافيّ  عة تكشف عالمهم العاطفيّ ة. قد تظهر خالل التدريس ردود غير متوقّ ة والعقالنيّ المقارنة والمسؤوليّ بضمنها و    
  وهذا  ،والفكريّ 

 المعلم الردّ والتوجيه. يتطلّب من     

متناقضة بعض الشيء، لذا ينبغي م مواقف المعلّ في كثير من األحيان، تظهر   -تواصلم بلورة التدريس وإعادة تصميمه بشكل. 4
هذه  .ي حدثا حواًرا تربويًّا متواصالالتواصل والتفاعل اللذين خالل  منم ز عمل المعلّ . يتميّ متنبًّها لذلك حذًرا ميكون المعلّ أن 

ّ وقض انتال إلى ،اأحيانً  ،قد تفضيالتي و ،نهج فرانكشتاين في التعليمهي  ةالجدليّ  هي المركّبات  ولكن هذه .ر والصراعالتوت
  .مالمعلّ  لدى ي الفكريّ التحدّ نّمي أيًضا يم وتفكير لدى المتعلّ نّمي عمليّات الالذي ي لتعليميّ او لحوار األكاديميّ األساسيّة ل

 

 نيلتالميذ المستصعبل :في صفوف غير متجانسةخطوات عمليّة 

 مدى متابعة وبالتالي احتياجاته، يالئم تدّخل برنامج وتطبيق بناء في كذلك التلميذ، صعوبات وتقييم تحديد في األساسيّ  لمعلّم الدورل
 واجتماعيًّا عاطفيًّا داعمة تعليميّة مةمنظو وإدارة التالميذ، بين الفرديّة بالفروقات االعتراف بادئ األمر عليه يتوّجب . لذا،تقدّمه

 . المتوقّعة التحصيالت تحقيق في ودعمهم المستصعبين التالميذ مساعدة بهدف الصّف، داخل والتمايز التجانس تراعي وتحصيليًّا،

 طاقم ببناء تتعلّق ة،وتنظيميّ  بيداغوغيّة -تربويّة نفسيّة، عدّة؛ تجهيزات المدرسة من يتطلّب المستصعبين بالتالميذ النهوض إنّ 
 ت رصد أن ينبغي .صعوباتهم مع التعامل وكيفيّة المستصعبين، التالميذ تجاه المدرسة سياسة تحديد على يقوم التخّصصات، متعدّد
 الفرصة تكون فقط عندها األفضل، بالشكل واستغاللها جمعها ليتمّ  المستصعبين، التالميذ هؤالء لخدمة المخّصصة الموارد جميع
 .جيّدة العلميّة تحصيالتهم وتكون صحيح، بشكل نفسيًّا يتطّوروا لكي سانحة التالميذ مأما

 . مسؤول مهنيّ و واعٍّ  ذاتيّ  بفحص تقوم محدّدة معايير حسب عمل ثقافة بلورة إلى التدّخل عمليّات تحتاج هنا من
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، موّجه برنامج إعداد بعد لكن التأقلم، على قدراتهم من يحدّ  عسر من يعانون تالميذ هم جينالمدم   التالميذإّن   خالله من يتمّ  ومحتوٍّ
 برنامج إلطار االنضمام في الحقّ  لديهم يصبح الدمج، لجان جلسات عقد وبعد العادّي، التعليم في المتاحة الموارد جميع استنفاد
 ..) 1.2-37)ד(3 /סח :חדותמיו אוכלוסיות ,מנכ״ל )חוזר الدمج

؛ بشكلٍّ  الصفّ  مربيّ  ومسؤوليّة ومتابعة إشراف تحت ويكونون الصّف، من يتجّزأ ال جزًءا المدمجون التالميذ ي عتبر  تعليميًّا، مطلقٍّ
  .وتربويًّا اجتماعيًّا

 المختلفة االحتياجات ذوي للتالميذ تتيحو قيمة، اآلخر قبول تعتب ر الدمج قانون صلب في الموجودة اإلنسانيّة التربويّة الرؤيا إنّ 
 واضح، وبشكل أولويّاته، سلّم في يضع كنهج والدمج .احتياجاتهم تالئم بمساعدات يحظوا وأن الطبيعيّة، بيئتهم في التعلّم والمتعدّدة
 رعاية في المتخّصصو الخاصّ  التعليم طاقم بواسطة الدعم ي منح ״ .ممكن وقت ألكثر صفوفهم في الدمج تالميذ إبقاء وضعيّة
 في والمتاحة المتوفّرة للموارد ومراعاة الخاّصة التالميذ احتياجات مع تماشيًا مختلفة، مجاالت في عسر ذوي تالميذ ومعالجة
 . 2014)בינואר 10 ,תשע״ד בטבת כ״ט ,)א(5 /עד :מיוחדות אוכלוסיות ,מנכ״ל )חוזר ״التربويّ  إطارهم

 

 

 تحّديات في التعليم

رات لجميع تالميذهم، اوالمه وا في إتمام تدريس الموادّ حخشية أال ينجغير متجانسة  صفوفتعليم من  مينالمعلّ  عضب فخوّ تي 
معايير والتحصيالت المطلوبة، وإال فالنتائج لن الما نقص من األهداف التعليميّة بحسب  وبالتالي سيجدون أنفسهم ملزمين بإتمام

سيكون على حساب األسس والمبادئ التي يجب أن تكون في كلّه ق الفجوات التعليميّة وهذا وبالتالي سيقومون بإغال تكون مرضية.
 الجدليّة فيهذه . ة التعليم،  لكنّها ليست خاضعة للمناهج التدريسيّة، وال يمكن قياسها بحسب معايير وتحصيالت متوقّعةصلب عمليّ 

ال يمكن كّل هذا  .مة المتعلّ شخصيّ  إدراك وبلورةو التفكير الستيعاب نميةوت، تعتمد على التنّوع والتركيب إلى حدّ ماالتدريس، والتي 
 ".والتحصيالت المطلوبة قياسه عن طريق "معايير التدريس

كما يتطلّب منه أيًضا القدرة على إعطاء . الداخليّ  -الذاتيّ  هعالمالكشف عن  ،غير متجانسةمن المعلّم في صفوف ب التدريس يتطلّ   
التعلّق المفرط بطريقة ف ،ومن هنا لصدق واألصالة.ا، والذاتيّ  أو اإلدراك لوعيوانطباع انعكاسّي، باإلضافة إلى ا ةتغذية مرتدّ 

تدريس معيّنة وتبنّيها بشكل دائم، قد يضع المعلّم وسيرورة عمله في قالب نمطّي، وهذا يمّس بمهنيّته وصدقه في العمل بل 
 Life -متواصلة على امتداد سنوات عمله هي العمدة واألساس لعمله؛ )التعلّم مدى الحياةويضعفه. لذلك يجب أن تكون المهنيّة ال

Long Learning.) قادرين على مراقبة عملهم بمهنيّة وبشكل دائم.واء يأكف ،وهذا يؤدّي إلى تطّور معلّمين مهنيّين 

  

 التدريس أسلوب مفهوم
ّ  الذي األسلوب هو أو ،التدريس ةبعمليّ  قيامه أثناء التدريس طريقة ملّ المع بها يتناول التي ةيّ الكيف هو التدريس أسلوب  في مالمعلّ  بعهيت
 ةأساسيّ  بصورة يرتبط مّ ث ومن الطريقة، سنف يستخدمون الذين مينالمعلّ  من غيره عن زهتميّ  بصورة التدريس طريقة تنفيذ

 (.2003 ،)الفتالوي مللمعلّ  ةالشخصيّ  بالخصائص

 

 2حديثةال التعلّمساليب أ

 رؤية من يمكنه بشكل وتكييفها لديه المخزونة المعلومات تنظيم إعادة الفرد من بتتطلّ  تفكير يةعملّ  هو :باالكتشاف التعلّم . أ
 .(1998قبل )مرعي،  من لديه معروفة تكن لم جديدة عالقات

 قويحقّ  ة،والوجدانيّ  ةوالجسميّ  ةالعقليّ  اتهموقدر سلوكهم لتنمية األطفال به يقوم هموجّ  نشاط هبأنّ  اللعب ي عّرف: باللعب التعلّم  . ب
 العلم مبادئ وتقريب المعرفة اكتساب في اللعب أنشطة استغالل هو باللعب التعلّم وأسلوب والتسلية؛ المتعة الوقت نفس في

 (.1999)زيتون،  ةالمعرفيّ  آفاقهم وتوسيع لألطفال
 مستويات تضمّ ( متجانسة غير صغيرة مجموعات إلى التالميذ تقسيم فيه يتمّ  متعلّ  أسلوب هو التعاونيّ  التعلّم: 3يّ التعاون التعلّم . ت

 أو هدف تحقيق في الواحدة المجموعة تالميذ ويتعاون ، أفراد 6 – 4 بين ما مجموعة كلّ  أفراد عدد يتراوح ،(مختلفة ةمعرفيّ 
 .(1998)مرعي،  مشتركة أهداف

                                                             
 ق البديلةائالتدريس التقليدية والطر طرائق بين ما 2
  التعاوني التعلّم لتصفح المزيد الرجاء الدخول عبر هذا الرابط : 3
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 وقدراته وإمكاناته استعداداته تنمية بهدف ةالذاتيّ  برغبته امدفوعً  مالمتعلّ  هب يقوم الذي التعلّمي النشاط هو :الذاتيّ  التعلّم . ث
 نفسه على االعتماد طريق عن مجتمعه مع الناجح والتفاعل وتكاملها، تهشخصيّ  تنمية ققّ يح بما واهتماماته لميوله امستجيبً 
 . (2002م )الحيلة، التعلّ  مصادر على يحصل أين ومن معلّ يت كيف مالمتعلّ  منعلّ  وفيه والتعلّم التعليم ةيّ عمل في بقدراته والثقة

 مونهيتعلّ  بما قتتعلّ  مشكلة حلّ  أو مناقشة أو كتابة أو قراءة في مونالمتعلّ  ينهمك أن ينبغي طًانش التعلّم يكونل :النشــــط التعلّم . ج
 والتركيب كالتحليل ؛تفكير مهامّ  يستخدموا أن مينالمتعلّ  من بيتطلّ  الذي هو النشط فالتعلّم .أعمق وبصورة تجريبيّ  عملب أو

  ه.مونيتعلّ  بما تتعلّق والتقويم
ّ  ةعدّ  أنشطةب يقوم إذ ة،التعليميّ  يةالعملّ  في نشط مشارك مالمتعلّ   ،فرضيّات وأ األسئلة طرح ؛مثل مة،المتعلّ  ةبالمادّ  صلتت

 .(1998)مرعي،  والتجريب والكتابة والقراءة، والبحث مناقشات، في االشتراكو
 مينالمتعلّ  هيوجّ  بحيث ةذكيّ  إدارة التعليميّ  الموقف يدير فهو ،مللتعلّ  والمرشد هالموجّ  هو مالمعلّ  دور يكون النشط التعلّم في

ّ  ةهامّ  بمهارات اإللمام منه بيتطلّ  وهذا. منه الهدف نحو  ةالتعليميّ  المواقف وتصميم المناقشات، وإدارة األسئلة بطرح صلتت
 .وغيرها ثيرةوالم قةالمشوّ 

 على القدرة وهو. العالية القيمة ذي الجديد الشيء ذلك ابتكار خاللها مّ يت التي اتالعمليّ  أو ةيّ العمل هو اإلبداع :4المبدع التعلّم . ح
ّ  بحيث األشياء بين جديدة عالقات إنتاج  .رهتطوّ  و الواقع هذا وتتجاوز الواقع في رتؤث

 :اإلبداع تنمية في تسهم التي التدريس أساليب من
  راألفكا استمطار أو ، الذهنيّ  العصف  -
 ت النهايا استخدام مواقف التدريس مفتوحة  -
   بالنتائج ؤوالتنبّ  عالتوقّ  على مالمتعلّ  قدرة يتنمّ  التي األساليب بعض استخدام  -
  للمشكالت المبدع لّ الح أسلوب  -
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העלון הבא יעסוק אף הוא בהוראה 
תה הטרוגנית ויתרכז בתפיסת בכי

לי ללמידה. אהעיצוב האוניברס  
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سوف تتناول النرشة القادمة أيضاً موضوع التدريس يف الصف املتباين وسرتكز عىل نهج التصميم 

الشامل للتعلم. 

ياعيل جودللواء الجنوب

مورياه طلمور مرشدة قطرية

ميخال فرانكل لواء تل أبيب 

نضال حجازي الوسط العريب

نركيس شور لواء حيفا

عيديت هوخنربج إدارة التعليم يف القدس، مانحي

عليزه شابريو لواء الشامل

تصميم غرايف جاليت صباغ "تو دو ديزاين"
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