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تمهيد
الخاصة ،كما في التربية العا ّمة ،تقوم منظومة التقويم بخدمة العمل ّية التّعليم ّية التّعلم ّية فتس ّهل
في التربية
ّ
على المعلّم والمتعلّم واألهل التع ّرف إلى الواقع التحصيلي للمتعلّمين من جهة ،وتجعلهم قادرين على
وتخطي التحديات من جهة أخرى .فالتقويم ليس هدفًا بح ّد ذاته بل وسيلة قياس
تخطيط عمليّة التثقيل
ّ
حق للجميع من دون تمييز،
لتطوير قدرات المتعلّمين (معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم) كما أن التعلّم هو ّ
ولكل وضعية تعلّم ّية تقويم مالئم ينسجم مع طبيعتها ومك ّوناتها.
ّ
خاصة ألنّه يتناول امتحانات المتعلّمين ذوي االحتياجات الخاصة .وستق ّدم نتائجه
يكتسب هذا التقرير أه ّمي ًة ّ
إمكانات مهمة إلبراز دور التوصيف وخصائصه ونوع ّية التكييف وانعكاسها على نتائج هؤالء المتعلّمين.
يستحق المتعلّمون ذوو االحتياجات الخاص ّة بكل فئاتهم ،وعلى قاعدة تكافؤ الفرص ،دراسات تحليل ّية تب ّين
ّ
أنماط استجاباتهم لنماذج التقويم المتّبعة في االمتحانات الرسميّة .فهذه الدراسات تمكّن التربويين من
اكتشاف نقاط القو ّة والفرص المتاحة للنجاح واالندماج والتق ّدم ،كما تمك ّنهم من مواجهة التحديات والتغلّب
عليها ،وال سيما تلك المتعلّقة بمشكالت الرسوب والتس ّرب ،وما تمثّله من مخاطر االستبعاد واإلقصاء والتهميش
على المستوى اإلنساني.
المختصة تشرح بعض المفاصل القانونيّة والتربويّة التي أسهمت
تض ّمن التقرير الحالي مق ِّدمة حول التربية
ّ
الخاصة ،كما لحظ مفهوم هذه التربية
الخاصة بالمتعلّمين ذوي االحتياجات
في بلورة المقاربة التربويّة
ّ
ّ
الخاصة من وجهة نظر
وأهدافها وفئاتها .وأشار هذا التقرير ،في سياق آخر ،إلى مفهوم االحتياجات التعلّم ّية
ّ
المركز التربوي للبحوث واإلنماء ،مركّ ًزا على بعض المنطلقات األساس ّية التي نتبناها في مواجهة مشكالت
االستبعاد والتهميش واإلقصاء ،وال سيما أنها مشكالت تع ّرض مستقبل المتعلّمين ذوي االحتياجات الخاصة
إلى العديد من المخاطر.
م ّهدت أهمية التقرير وأهدافه إلى طرح اإلشكالية وإلى اختيار المنهجيّة العلميّة التي تتناسب مع طبيعة
(المتوسطة
المعطيات الكم ّية والنوع ّية للع ّينة .وفي إطار القياسات اإلحصائية ظهرت نتائج الشهادتين
ّ
والثّانويّة العا ّمة بفروعها األربعة) لالمتحانات الرسم ّية للعام الدراسي  2018-2017للدورة العاديّة حيث
ق ّدمت معلومات تفصيل ّية حول توزّع أفراد الع ّينة والنتائج وفاقًا للعديد من المتغ ّيرات .هذا وقد خلُص التقرير
إلى تحليل شامل تليه خطّة تد ّخل مستقبل ّية وبعض اإلجراءات العمل ّية المالئمة والتوصيات المستقبل ّية.
إ ّن حرص المركز التربوي للبحوث واإلنماء على تمتين بنية التربية الدامجة هو جزء ال يتجزأ من دوره الف ّعال
في إرساء سياسة تربوية شمولية تراعي الفروق الفرديّة وتع ّد متعلّ ًما لمدى الحياة.
رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء بالتكليف
الدكتورة ندى عويجان
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المقدمة
ّ
الخاصة  ،وفاقًا لـِ  ،(2013) Hewardبالتط ّور التّاريخي لهذا امليدان ،وبشكل خاص بحركات الحقوق
ترتبط ال ّنظرة للرتبية
ّ
املدن ّية وحقوق اإلنسان ،والّتي بدورها تأث ّرت بالتط ّور االجتامعي والترشيعات والقوانني .ومن أه ّم أمثلة هذه الترشيعات ما
حصل يف الواليات املتّحدة يف الخمسينيات من القرن املايض كقرارات املحاكم املتعلّقة بالفصل بني املتعلّمني ألي سبب كان،
كل القوانني (البسطامي وفتيحة2016 ،؛.)23
حق للجميع وأن املساواة والعدالة أمر توجبه ّ
وأ ّن حق التعليم مكفول وهو ّ
وتعترب القوانني والترشيعات من أهم العوامل الّتي أسهمت يف تغيري ال ّنظرة للرتبية الخاصة وتط ّورها ،فظهور الحقوق
الخاصة سواء من ذوي اإلعاقات أو القدرات املميّزة ،كان سببه العديد من االت ّجاهات
والترشيعات الخاصة بذوي االحتياجات ّ
خاصة بهذه الفئات ملا له من أهم ّية يف حفظ حقوقهم،
االجتامعية والرتبوية الّتي ش ّددت عىل رضورة وأهم ّية إصدار قوانني ّ
ووقف التمييز ضدهم ،ونقلهم من خدمات العزل إىل دمجهم بشكل كامل مع أقرانهم ويف النظام التعليمي واالجتامعي
العام نفسيهام ؛ وتال ًيا إىل العمل عىل تنمية القدرات إىل الح ّد األقىص والح ّد من العوائق والحواجز االجتامع ّية واالقتصاديّة
والثقافيّة واملاديّة لألفراد الّذين يعانون من اضطرابات أو إعاقات يف الجوانب املختلفة (البسطامي وفتيحة2016 ،؛.)25
من ناحي ٍة أخرى وعىل ال ّرغم من ازدياد عدد األطفال امللتحقني باملدارس يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أكرث من
أي وقت مىض ،إال أ ّن هناك املزيد ميكن بذله عىل صعيد التعليم .إذ ال تزال مسألة عدم التساوي يف الحصول عىل التعليم
إىل جانب عقبات أخرى مثال جودة التعليم من املشكالت الرئيسة يف املنطقة.
لقد انخفض عدد األطفال ممن هم خارج املدرسة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من  15مليونًا يف عام  2015إىل
رسب؛
 12.3مليون يف عام  .2018إالّ أ ّن هناك  6.2مليون طفل وطفلة قد التحقوا بالتعليم األسايس لك ّنهم مع ّرضون لخطر الت ّ
رسبني من املدرسة يف املستقبل .إجامالً ،هناك ما يقارب  22مليون طفل وطفلة م ّمن
وهؤالء هم من يُعتربون األطفال املت ّ
رسب (اليونيسف).
هم إ ّما خارج املدرسة أو مع ّرضني لخطر الت ّ
رسبني ،فيعترب أن اإلعاقة هي إحدى العقبات األوىل أمام
هذا ويُظهر تقرير ملنظّمة اليونيسف «بروفايل» األطفال املت ّ
املتغيات (.)Unicef,2014
االلتحاق فريبطها بضعف تدريب املعلّمني ،واملناهج ال ّدراس ّية غري املالمئة وغريها من
ّ
كذلك يشري تقرير صادر عن  Open Society Foundationإىل أ ّن إزالة العقبات الّتي تدفع األطفال خارج املدرسة هو أكرث
رسبوا منها .وتحقيقًا لهذه الغاية ال يكفي الرتكيز عىل السياسات الرتبويّة ،فال ب ّد من
فاعليّة من محاولة إرجاع أولئك الّذين ت ّ
االهتامم مبراحل التنفيذ وكيف ّيته يف العمل ّية التعليم ّية التعلّم ّية (.)Jorman & Murray, 2010
الحق بالتعليم»،
السابع من القانون  ،2000/220تشري املادة  59إىل أ ّن ّ
«لكل شخص مع ّوق ّ
عىل املستوى املحيل ويف القسم ّ
مبعنى أن القانون يضمن فرص متكافئة للرتبية والتعليم لجميع األشخاص املع ّوقني من أطفال وراشدين ،ضمن جميع
خاصة إذا استدعى األمر (مجلس
املؤسسات الرتبويّة أو التعليم ّية من أي نوع كانت ،وذلك يف صفوفها النظام ّية ويف صفوف ّ
ّ
النواب.)2000 ،
أما يف ما يخص املراسيم االشرتاعية لتنظيم االمتحانات الرسمية لذوي االحتياجات الخاصة:
فإن املرسوم رقم  16417الصادر عن رئيس الجمهورية يف العام  2006حول تحديد حاالت إعفاء ذوي الصعوبات التعلمية
من االمتحانات الرسمية ،تض ّمن تشكيل لجنة من ذوي االختصاص يف علم النفس الرتبوي أو الرتبية التقوميية ،والطب
النفيس ،وعلم النفس .مهمة هذه اللجنة تحديد حاالت إعفاء ذوي الصعوبات التعلمية من االمتحانات الرسمية ،وال سيام
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ذوي االضطرابات التعلمية والنفسية املتوسطة والشديدة .يُعطى التلميذ املعفى إفادة إنهاء الدراسة املتوسطة أو الثانوية
من املدرسة املنتسب إليها ويوافق عليها املدير العام للرتبية.
ويف املرسوم رقم  9533الصادر عن رئيس الجمهورية يف العام  2012حول تحديد أوضاع ذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة
لجهة االمتحان الرسمي للشهادة املتوسطة ،فقد تض ّمن أيضً ا إنشاء لجنة خاصة تناط بها مهام دراسة ملفات ذوي االحتياجات
الرتبوية الخاصة ،والحاالت املرضية ،ويعود لهذه اللجنة اقرتاح املناسب لكل صاحب ملف لجهة االمتحان الرسمي للشهادة
علم أن
املتوسطة واقرتاح نظام خاص المتحانات هؤالء املتعلمني ممن ال يستوفون رشوط اإلعفاء من االمتحان الرسمي؛ ً
إعفاء التلميذ من إجراء امتحانات الشهادة املتوسطة ،ال يعفيه من الرشوط املطلوبة للدخول إىل مؤسسات التعليم العايل.
كام نشري إىل القرار رقم /316م 2019/الصادر عن وزير الرتبية والتعليم العايل والذي يتعلّق بتشكيل لجنة تحديد أوضاع
الخاصة لجهة االمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها األربعة حيث تكلّف لجنة من
ذوي االحتياجات الرتبوية
ّ
االختصاصيني القرتاح املساعدات املطلوبة وفاقًا لحالة كل منهم.
وعىل ال ّرغم من أهم ّية الوصول الفعيل إىل التعلّم إالّ أن جودة التعليم املق ّدم تحتل القدر نفسه من األهم ّية (اليونيسف،
الخاصة.
2015؛  ،)21والسيام عىل مستوى الرتبية الخاصة يف ما يخص املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ

الخاصة وأهدافها:
مفهوم الرتبية ّ

الخاصة هي مجموعة برامج التد ّخل املبكر والربامج الوقائ ّية والتعليم ّية الّتي
املختصني والباحثني أ ّن الرتبية
يرى العديد من
ّ
ّ
تهدف بشكلِ عام إىل توفري اإلمكانية إىل جميع األفراد ذوي االحتياجات الخاصة لتحقيق أقىص درجة ممكنة من تطوير
الخاصة اآلتية:
الخاصة إىل تحقيق األهداف
مهاراتهم واالندماج يف مجتمعاتهم بشكل طبيعي .كام تتّجه الرتبية
ّ
ّ
الخاصة.
ــالتع ّرف إىل فئات املع ّوقني وذوي االحتياجات
ّ
ــتلبية حاجات هذه الفئات.
ــتحقيق الكفاءة الشخص ّية واالجتامع ّية واملهن ّية وتنمية مهاراتهم االستقالل ّية.
ــتطوير الربامج الوقائ ّية وطرائق التدريس والوسائل واألدوات التعليم ّية.
املختصني وتوفري فرص التطوير والبحث العلمي.
ــإعداد
ّ
ــمساعدة األنظمة الرتبويّة عىل تطوير البيئات املدرسيّة وتعديلها مبا يتناسب مع حاجات هذه الفئات.
ــإصدار القوانني والترشيعات وتعديلها وتطويرها.
ــتطوير منظومة متكاملة من البيانات واملعلومات واملناهج وما تتض ّمنه من متايز يف التعليم والتقويم والتغذية الراجعة.
ــتطوير ات ّجاهات أفراد املجتمع وتطوير شبكات ال ّدعم والتواصل لنرش ثقافة قبول اآلخر املختلف ودعمه.
(البسطامي وفتيحة)2016 ،

الخاصة:
فئات الرتبية ّ

الخاصة فئات متع ّددة وذلك بحسب  ،(2013) Hewardوكام جاءت يف كتاب البسطامي وفتيحة (:)2016
تشمل الرتبية
ّ
صعوبات التعلّم ،اضطرابات النطق واللّغة ،املشكالت الصحيّة ،اإلعاقات العقليّة ،االضطرابات االنفعاليّة والسلوكيّة ،التو ّحد،
اإلعاقات املتع ّددة ،التأ ّخر الناميئ ،اإلعاقات السمعيّة ،اإلعاقات البرصيّة ،اإلعاقات السمعيّة البرصيّة ،إصابات الدماغ ،أمراض
العظام واإلصابات الجسم ّية.
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الخاصة:
مفهوم االحتياجات التعلم ّية ّ

دعم إضاف ًّيا (Unesco,
هو مصطلح يُستخدم يف بعض البلدان لإلشارة إىل األطفال ذوي اإلعاقات ألّتي يُنظر إليها عىل أنّها تتطلّب ً
الخاصة هم أولئك الّذين يعانون صعوبات
 .)2017يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ،نعترب أ ّن األطفال ذوي االحتياجات التعلميّة ّ
يف التعلّم أو تعثّ ًا دراسيًّا أو أنوا ُعا مختلفة يف اإلعاقات ،إضاف ًة إىل املوهوبني (املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء.)2019 ،

افرتاضات:
وحق من حقوق
ينطلق املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء من العديد من االفرتاضات الّتي يعتربها مبنزلة مسلّامت تربويّة ّ
الخاصة مثال :تأمني فرص التعلّم املتكافئة لهؤالء املتعلّمني أسوة بسواهم من خالل
املتعلّمني ذوي االحتياجات التعلّمية
ّ
رسب املدريس واإلعادة الّتي تقلّل من فرص هؤالء املتعلّمني باالستمرار يف التعلّم
مرشوع الدمج املدريس ،مواجهة مشكالت الت ّ
النظامي ،تطوير التقويم الرتبوي بحيث يراعي قدراتهم ومستوياتهم.
حق للجميع من دون متييز ،وهو مبدأ عام يتب ّناه املركز الرتبوي ويعتمده يف التخطيط الرتبوي عىل مستوى الوطن.
فالتعلّم ّ
الخاصة وللكشف عن بعض
رسب املتعلّمني ذوي االحتياجات التعلّم ّية
ّ
وهكذا يأيت التقرير الحايل كخطوة وقائ ّية وعالج ّية لت ّ
املتغيات الّتي قد تسهم يف استبعادهم عن العمل ّية التعليم ّية التعلّم ّية ،بهدف اإلحاطة بها وتحليلها والتحكّم بعنارصها
ّ
قدر اإلمكان .فاملركز الرتبوي يدرك متا ًما أ ّن التنمية املستدامة والتق ّدم العلمي يحتاجان إىل تنمية مهارات متع ّددة لدى
املتعلّمني كاالستقالليّة واقتصاد املعرفة واالندماج االجتامعي ،وال سيّام للفئات األكرث عرضة للتهميش مثال ذوي االحتياجات
املتغيات كالجنس والقطاع التعليمي ونوع الطلب ولغّة التعليم األجنب ّية وفروع
الخاصة .وبنا ًء عليه ،ت ُعترب دراسة بعض
ّ
ّ
ُتغيات لتطول تدريب املعلّمني،
الشّ هادة (الثّانويّة العامة) ووصفها وتحليلها تسهم يف عمل ّية التد ّخل عىل مستوى تلك امل ّ
رسب
وتطوير املناهج ،وإجراء البحوث العلم ّية املناسبة وتحسني مرشوع الدمج الرتبوي بهدف مواجهة مشكالت اإلعادة والت ّ
الخاصة؛ وهذه اإلجراءات إذ ت ُعترب جز ًءا ال يتج ّزأ من حقوقهم ومن واجباتنا فإنها ت ُعترب
للمتعلّمني ذوي االحتياجات التعلّم ّية ّ
يف الوقت عينه خطوة نوعيّة جديدة تدخل يف إطار تعميم ثقافة الدمج وتأمني التعلّم للجميع من دون متييز.

األهم ّية
أوالً-
ّ
لقد عملت غالب ّية دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل تأسيس نُظم إدارة معلومات التعليم ،لك ّن أغلبها نُظم غري
تبي مدى تعلّم املتعلّمني .لذا وبهدف تحسني املامرسات الرتبويّة ال ب ّد من تعزيز ثقافة استخدام نُظم
ف ّعالة ،حيث إنّها ال ّ
إدارة معلومات التعلّم والتعليم وتحليل البيانات واألرقام واإلحصاءات الّتي تتعلّق بالعمل ّية التعليم ّية التعلّم ّية ،والغاية من
ذلك تعزيز األهل لجهود املعلّمني واملتعلّمني واملدرسة (اليونسف .)2017 ،كذلك إ ّن تضمني مخرجات الوصول إىل التعلّم
والتعليم يف إجراءات تحليليّة بسيطة ،لك ّنها واضحة يف الوقت ذاته ،يق ّدم للرتبويّني واألهل واملعلّمني معطيات علميّة ت ُبنى
رسب املدريس.
عىل أساسها إجراءات وقائ ّية أو عالج ّية الحقة ،وال س ّيام ملسألتي اإلعادة والت ّ
لذا يق ّدم التقرير الحايل منوذ ًجا عمل ًّيا ذا طابع وصفي تحلييل إلدارة البيانات واملعلومات املستخرجة من االمتحانات ال ّرسم ّية
املتغيات املتعلّقة باملتعلّمني ذوي االحتياجات التعلّم ّية الخاصة.
يف ما ّ
يخص ّ
بإمكان املدارس أن تستند إىل هذا التقرير لالستئناس به عىل مستوى مخرجات االمتحانات ال ّرسم ّية ،والعتباره منوذ ًجا يُحتذى
كل مدرسة؛ األمر الّذي يس ّهل عىل األهل واملعلّمني واملتعلّمني رصد التحديات وتأثري
به إلجراء تحليل بيانات إحصائيّة داخل ّ
املتغيات وتن ّوعها داخل العمليّة التعليميّة التعلّميّة .فالتقويم الذّايت الّذي يستند إىل قاعدة بيانات واضحة هو أفضل أنواع
ّ
رسب املدريس من جهة أخرى.
التقويم حيث يتيح عمل ّيتي التخطيط والتجريب من جهة ويعالج مشكالت اإلعادة والت ّ
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ثانيًا -األهداف
إن هدف التعليم الجديد يف جدول أعامل التنمية املستدامة يحتوي عىل إشارة إىل اإلعاقة يف هدفني:
الهدف « :5-4بحلول عام  ،2030القضاء عىل الفوارق بني الجنسني يف التعليم وضامن املساواة يف الوصول إىل جميع
مستويات التعليم والتدريب املهني للمه ّمشني واألكرث عرضة ،مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة والشّ عوب األصل ّية واألطفال
الّذين يعيشون يف أوضاع هشّ ة».
وسائل التنفيذ « :1-4بناء املرافق التعليم ّية وتحديثها وال س ّيام تلك الّتي تراعي الطفل واإلعاقة واملساواة بني الجنسني وتوفّر
بيئات تعليميّة آمنة وغري عنيفة وشاملة وف ّعالة للجميع» (.)Unesco, 2017
وانسجا ًما مع أهداف التنمية املستدامة ( )2030يهدف هذا التقرير ،مستن ًدا إىل نتائج االمتحانات ال ّرسم ّية 2018 – 2017
ملتغيات :الجنس،
(ال ّدورة العاديّة) ،إىل الكشف عن مستوى التحصيل التعلّمي لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات ّ
الخاصة وفاقًا ّ
لغّة التعلّم والتعليم األجنبيّة األوىل ،نوع الطلب ،قطاع التعليم ،والشّ هادة(الثانوية العامة) بهدف اتّخاذ اإلجراءات املناسبة لرفع
رسب ،وتاليًا التخفيف من استبعاد املتعلّمني ذوي االحتياجات
مستوى التحصيل التعلّمي والتقليل من مشكالت اإلعادة والت ّ
الخاصة من طريق تأمني مستلزمات الدمج والتغلّب عىل مشكالته ويف طليعتها القضايا املتعلّقة باملناهج وبطرائق التعليم
ّ
واسرتاتيجياته والتقويم ومن ضمنها التوصيف والتكييف للفئات املختلفة وتب ًعا لحاجات كل فئة عىل ح ٍّد سواء.

ثالثًا -اإلشكال ّية
يواجه العامل أزمة تعلّم ت ُظهر حاجة حقيق ّية إىل متكني الوصول إىل التعلّم الج ّيد واملنصف لجميع املتعلّمني عىل ح ّد سواء.
كميس لعمليّة التنمية الشاملة.
لذا يويص تقرير املراقبة العاملي بأ ّن تستم ّر جميع الحكومات يف التعليم ّ
وفاقًا لِـ  ،(MEHE, 2017) RACE2غالبًا ما يكون املتعلّمون غري قادرين عىل تحقيق األداء املطلوب بحسب العمر أو
الصف .وقد يرجع ذلك إىل أ ّن قياس التحصيل التعلّمي يف لبنان يقترص عىل االختبارات املدرس ّية يف الصفّني التاسع
مستوى ّ
صف إىل آخر والّذي يكون أسهل يف السنوات ال ّدراس ّية األوىل.
األسايس والثانوي الثّالث ،وكذلك عند االنتقال بنجاح من ّ
كذلك قد تر ّجع األسباب إىل أ ّن املنهج اللبناين للعام  1997يركّز أكرث عىل املحتوى بدالً من املهارات الحيات ّية وأيضً ا إىل عدم
وجود اسرتاتيج ّية وطن ّية واضحة لتقويم التعلّم .فبدون تقويم سليم تقن ًّيا ،والّذي يؤ ّمن معلومات وبيانات دقيقة ذات
مغزى ،يتعذّر عىل املعلّمني إيجاد طريقة موضوعيّة لتحديد ما يحتاجه املتعلّم أو كيفيّة تكييف التعليم أو متايزه لتلبية
الخاصة» :يُعترب التقويم من أجل
حاجات املتعلّمني جمي ًعا .ووفاقًا «للوكالة األوروب ّية للتنمية يف تعليم ذوي االحتياجات
ّ
خصوصا.
الخاصة
مهم يف التعليم والتعلّم الناجحني مع املتعلّمني عمو ًما ،وذوي االحتياجات
ً
ّ
رصا ًّ
التعلّم عن ً
استنا ًدا إىل ما تق ّدم نطرح اإلشكالية اآلتية:
كيف نستثمر البيانات اإلحصائيّة املتوافرة من االمتحانات ال ّرسميّة يف تحليل الوضع التعلّمي الحايل للمتعلّمني ذوي
الخاصة ،وتاليًا يف وضع خطّة تد ّخل واتّخاذ اإلجراءات الالزمة؟
االحتياجات التعلّميّة
ّ
ويتف ّرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية:
1.1كيف نحلّل الوضع التعلّمي الحايل للمتعلّمني ذوي االحتياجات التعلّم ّية الخاصة؟
2.2ما هي خطّة التد ّخل الّتي تحايك املعطيات التحليل ّية؟
3.3ما هي اإلجراءات التنفيذيّة املناسبة؟
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راب ًعا  -المنهجية المعتمدة
يعتمد التقرير الحايل املنهج الوصفي التحلييل 1لنتائج االمتحانات ال ّرسم ّية للدورة العاديّة يف العام ال ّدرايس 2018 – 2017
املتوسطة.
للشّ هادة الثانويّة العا ّمة بفروعها األربعة والشّ هادة
ّ
وقد متثّلت األدوات املستخدمة يف املنهج الوصفي التحلييل مبسابقات االمتحانات ال ّرسم ّية الّتي أع ّدتها لجان املواد ال ّدراس ّية
املتوسطة لل ّدورة العاديّة يف العام ال ّدرايس .2018-2017
يف الشّ هادة الثّانويّة العا ّمة بفروعها األربعة والشّ هادة ّ
يخص اسرتاتيج ّية البحث الوصفي التحلييل وما يتو ّخاه من مقاربات نوع ّية عىل مستوى املعلومات املتوافرة والنتائج
يف ما ّ
املستهدفة ،اعتُ ِمد نهج التحليل النوعي كام استخدمته منظّمة اليونيسف يف برنامج «إنصاف» (اليونيسف2017 ،؛ ، )7
باإلضافة إىل نهج التحليل الكمي والنوعي يف ما يخص نتائج املشاركني ذوي االحتياجات الخاصة يف امتحانات الشهادة
املتوسطة للعام الدرايس  2018 2017-الدورة العادية.

نهج التحليل النوعي
خطة 2
خطة 1
تحليل
الوضع

تحليل
الوضع

تحليل
الوضع

اإلجراء
1

اإلجراء
2

(اليونيسف)2017 ،

الجمهور والع ّينة:

لن من ّيز الجمهور من الع ّينة يف هذا التقرير كون الع ّينة هي جمهور املتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة املتقدمني المتحانات
الشهادتني املتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة للعام الدرايس  2018-2017بدورته العادية .تتألّف ع ّينة هذه ال ّدراسة /
الخاصة ،سواء أكانت ملفّاتهم صح ّية أو تربويّة ،م ّمن تق ّدموا لالمتحانات
التقرير من  1029متعل ًّم من ذوي االحتياجات
ّ
الرسميّة الدورة العادية يف العام الدرايس  .2018 – 2017تق ّدم لهؤالء املتعلّمني أنواع متع ّددة من املساعدات مثال الوقت
كل املواد ال ّدراسيّة ،باإلضافة إىل البيئة املكيّفة وفاقًا لنوع الحاجة باإلضافة إىل غريها
اإلضايف ،القارئ ،الكاتب ،التكييف يف ّ
هو طريقة لدراسة الظّواهر أو املشكالت العلم ّية من طريق الوصف بطريقة علم ّية ،وتفسري األدلّة والرباهني بشكل منطقي ما يتيح للباحث وضع
1
املشكلة يف إطارها وتحديد نتائج البحث وخالصاته.
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من أنواع املساعدات .تنقسم هذه العين ّية بدورها إىل مجموعتني:

1.1املتعلّمون املشاركون يف امتحانات الشّ هادة الثّانويّة العا ّمة بفروعها األربعة وعددهم  324متعل ًّم .يسمح لهذه الفئة
يحق لها الحصول عىل اإلعفاءات.
باملساعدة وال ّ
املتوسطة وعددهم  907متعلمني .يحق لهم الحصول عىل اإلعفاء برشوط
2.2املتعلّمون املشاركون يف امتحانات الشّ هادة ّ
يحق له الحصول عىل املساعدة وذلك بحسب ما تستنسبه لجنة تحديد حاالت إعفاء ذوي
مح ّددة ،ومن ال يعفى ّ
الصعوبات التعلمية من االمتحانات الرسمية وفاقًا للمرسوم رقم .16417

خامسا  -القياسات اإلحصائ ّية
ً
ً
ايس 2018-2017
أول-نتائج الشّ هادة الثانوية العامة بفروعها األربعة لالمتحانات ال ّرسم ّية للعام الدّ ر ّ
للدورة العاد ّية

سنقوم بعرض نتائج االمتحانات الرسمية للمشاركني ذوي االحتياجات الخاصة يف الشهادة الثانوية العامة للعام الدرايس
 2018-2017للدورة العادية من خالل الجداول اإلحصائية والرسوم البيانية املرتبطة بالنتائج وفاقًا لبعض املتغريات .لن
نعتمد هنا فرضيات محددة لعدم توافر املعلومات اإلحصائية املناسبة التي تخ ّولنا املقارنة بني معدل العالمات وفاقًا
للمتغريات املذكورة .لذا سنكتفي بوصف كيفية توزّع أفراد العيّنة بحسب املتغريات املذكورة والنتائج املحققة بالنسب
املئوية ما يشكل املرحلة األوىل من نهج التحليل النوعي وهو «تحليل الوضع».
1 -1توزّع أفراد ع ّينة املشاركني يف امتحانات الشّ هادة الثانويّة العا ّمة بفروعها األربعة للعام الدرايس2018-2017
الخاصة املشاركني يف امتحانات الشهادة الثانويّة العامة للعام
سنقوم بوصف توزّع أفراد ع ّينة املتعلّمني من ذوي االحتياجات
ّ
الدرايس  2018-2017وفاقًا لبعض املتغريات األساسية اآلتية :معدل العالمات ،الجنس ،لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل،
نوع الطلب ،النتيجة وقطاع التعليم.
ملتغي معدل العالمات
1 -11 -1توزّع أفراد الع ّينة وفا ًقا ّ
يبي الوسيط أن  50%من
يُظهر الجدول اإلحصايئ رقم( )1أ ّن قيمة املع ّدل
ّ
(املتوسط الحسايب) للعالمات هي 10.91؛ كام ّ
كل من ال ُّربيع األدىن (قيمته  )8,89وال ُّربيع
أفراد هذه الع ّينة قد حصلوا عىل معدل عالمات أكرب من 10.97؛ كذلك فإ ّن ًّ
الخاصة يف الشّ هادة
األعىل ( قيمته  )13,14وقيمة املنحنى ( )-0.35تشري إىل أ ّن عدد الناجحني من ذوي االحتياجات التعلّم ّية ّ
الثّانويّة العا ّمة للعام ال ّدرايس  2018-2017الدورة العاديّة هو أـكرب من عدد غري الناجحني.
10.91
10.97
-0.35
8.89
10.97
13.14

 Meanاملع ّدل
 Medianالوسيط
 Skewnessقيمة املنحنى
25
Percentiles
50
املئني
75

ملتغي معدّ ل العالمات.
الجدول رقم ( :)1توزّع أفراد الع ّينة وفاقًا ّ
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ملتغي الجنس
11 -1
 1توزّع أفراد الع ّينة وفا ًقا ّملتغي الجنس إىل  199متعل ًّم من الذّكور ما تشكّل نسبتهم املئويّة  ،61%و 125متعلّمة من اإلناث
يتوزّع أفراد العيّنة وفاقًا ّ
ما تشكّل نسبتهن  39%من املتعلمني املشاركني يف امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها األربعة .وتشري هذه األرقام
الخاصة هو أكرب من
وال ّنسب املئويّة إىل أ ّن ع ّدد املتعلّمني الذّكور املشاركني يف االمتحانات الرسمية من ذوي االحتياجات
ّ
عدد اإلناث.

ذﻛ ر
أﻧﺛﻰ

39%
61%

ملتغي الجنس
ال ّرسم البياين رقم ( :)1توزّع أفراد الع ّينة بال ّنسبة املئويّة وفاقًا ّ

ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل
11 -1
 1توزّع أفراد الع ّينة وفا ًقا ّملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل إىل  116متعل ًّم (ما نسبته  36%من الع ّينة) يد ّرسون
يتوزّع أفراد الع ّينة وفاقًا ّ
الخاصة الّذين يد ّرسون باللّغة اإلنكليزيّة لغة
باللّغة الفرنس ّية لغة أجنب ّية أوىل ،يف حني يبلغ عدد املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
الخاصة
أجنب ّية أوىل  208متعلّمني (ما نسبته  64%من الع ّينة) .وتشري هذه النتائج إىل أ ّن عدد املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لغة أجنبيّة أوىل هم أكرث من أولئك الّذين يعتمدون اللّغة الفرنسية لغة أجنبية أوىل.

ﻓر ﻧﺳﻲ
اﻧﻛ ﻠﯾ زي

36%
64%

ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل
ال ّرسم البياين رقم ( :)2توزّع أفراد الع ّينة بال ّنسبة املئويّة وفاقًا ّ
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ملتغي نوع الطلب
11 -1
 1توزّع أفراد الع ّينة وفا ًقا ّملتغي نوع الطلب إىل  125متعل ًّم (ما نسبته  39%من العيّنة) تق ّدموا لالمتحانات ال ّرسميّة (ال ّدورة
يتوزّع أفراد العيّنة وفاقًا ّ
العاديّة)  2018-2017بطلب مسا َعدة ص ّحية ،و 199متعل ًّم (ما نسبته  61%من العيّنة) م ّمن تق ّدموا بطلب مسا َعدة
تربوية .وتشري النتائج إىل أ ّن عدد الطلبات الرتبويّة هو أكرب من عدد الطلبات الصح ّية.

ﺻ ﺣﻲ

39%
61%

ﺗر ﺑوي

ملتغي نوع الطلب
ال ّرسم البياين رقم ( :)3توزّع أفراد الع ّينة بال ّنسبة املئويّة وفاقًا ّ

ملتغي النتيجة
11 -1
 1توزّع أفراد الع ّينة وفا ًقا ّالخاصة يف شهادة الثانويّة العامة واملص ّنفني بحسب ملفّات صح ّية أو
إ ّن عدد املتعلّمني الناجحني من ذوي االحتياجات
ّ
تربويّة هم  ،223يف حني أ ّن الّذين مل يتمكّنوا من إحراز ال ّنجاح هم  101متعلّم.
ملتغي النتيجة ال ّنهائ ّية (ناجح  /غري ناجح) لالمتحانات ال ّرسم ّية الدورة العاديّة
تشري النتائج بال ّنسب املئويّة وذلك وفاقًا ّ
الخاصة هي  ،69%أ ّما نسبة املتعلّمني غري ال ّناجحني
 2018 –2017إىل أ ّن نسبة الناجحني من املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
فهي  .31%وتشري النتائج إىل أ ّن عدد الناجحني هو أكرب من عدد غري ال ّناجحني ما يع ّزز النتائج الّتي ظهرت عند وصف توزّع
أفراد العيّنة بحسب مع ّدل العالمات.

31%
ﻧﺎﺟﺢ
ﻏﯾر ﻧﺎﺟﺢ

69%

ملتغي النتيجة
ال ّرسم البياين رقم ( :)4توزّع أفراد الع ّينة بال ّنسبة املئويّة وفاقًا ّ
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ملتغي قطاع التعليم
11 -1
 1توزّع أفراد الع ّينة وفا ًقا ّالخاصة يف الشهادة الثّانويّة العا ّمة
ملتغي قطاع التعليم (خاص ،رسمي ،طلب ح ّر) ،يتوزّع املتعلّمون ذوو االحتياجات
ّ
وفاقًا ّ
خاص ( 268متعل ًّم) ،رسمي ( 39متعل ًّم) ،طلب ح ّر ( 17متعل ًّم).
عىل القطاعات التعليميّة الثالثة عىل الشّ كل اآليتّ :
الخاص ،وإ ّن نسبة  12.0%هم
الخاصة هم من القطاع
يُظهر ال ّرسم البيا ّين املرفق أ ّن  82.7%من املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
ّ
سمي ،أ ّما ال ّنسبة األقل فهي  5.2%وهي من املتعلّمني الّذين تق ّدموا لالمتحانات ال ّرسمية بواسطة طلبات ح ّرة.
من القطاع ال ّر ّ
وتشري النتائج إىل أن عدد املتعلمني من ذوي االحتياجات الخاصة من القطاع الخاص املشاركني يف االمتحانات الرسمية للعام
الدرايس  2018-2017هو أكرب من أولئك املشاركني من القطاع الرسمي ومن املتقدمني بطلبات حرة.
82.7%

5.2%
طﻠب ﺣر

12.0%

رﺳﻣ ﻲ

ﺧﺎص

ملتغي قطاع التعليم
ال ّرسم البياين رقم ( :)5توزّع أفراد الع ّينة بال ّنسبة املئويّة وفاقًا ّ
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2 -2ال ّنتائج
سنقوم بوصف النتائج املحققة من قبل املتعلمني ذوي االحتياجات التعلمية الخاصة يف االمتحانات الرسمية للشهادة
الثانوية العامة بفروعها األربعة للعام الدرايس  2018-2017الدورة العادية وذلك وفاقًا ملتغريات :الجنس ،لغّة التعلّم
والتعليم األجنب ّية األوىل ،نوع الطلب ،قطاع التعليم والفرع الدرايس.
ملتغي الجنس
22 -2
 2النتائج وفا ًقا ّالخاصة من
تبي ال ّرسوم البيان ّية والجداول اإلحصائ ّية وصفًا تفصيل ًّيا ملعدل العالمات لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
ّ
ويتبي من الجدول املرفق أ ّن مع ّدل عالمات اإلناث  11.49أعىل من مع ّدل عالمات الذّكور 10.54
الجنسني (إناث  /ذكور)ّ .
عىل املستوى الوطني.
الجنس

املع ّدل Mean

االنحراف املعياري Standard Deviation

ذكور
إناث

10.54
11.49

3.24
2.97

ملتغي الجنس
الجدول رقم ( :)2املعدّ ل العام واالنحراف املعياري للشهادة الثّانو ّية العا ّمة وفاقًا ّ

الخاصة ،يف حني بلغ عدد ال ّناجحني من اإلناث
كذلك بلغ عدد الناجحني من الذّكور  131متعل ًّم ( )65.8%من ذوي االحتياجات ّ
 92متعلّمة ( .)73.6%أما عدد غري ال ّناجحني من الذّكور فهو  68متعل ًّم( ، )34.2%ومن اإلناث فهو  33متعلّمة (.)26.4%
نالحظ أ ّن نسبة ال ّنجاح لدى اإلناث يف الشّ هادة الثّانويّة العا ّمة للدورة العاديّة  ،2018 – 2017هي أعىل من نسبة ال ّنجاح
الخاصة للدورة نفسها.
لدى الذّكور من ذوي االحتياجات
ّ
73.6%
65.8%

أﻧﺛﻰ

ذﻛ ر

ملتغي الجنس
ال ّرسم البياين رقم ( :)6ال ّنسب املئويّة لل ّنجاح وفاقًا ّ

وقد ترجع األسباب يف ذلك إىل أن البيئة يف املجتمع الرشقي غري متساهلة نسب ًيا مع اإلناث مقارن ًة بالذكور ،فال تسمح لهن
بالخروج ومامرسة الهوايات واألنشطة خارج املنزل كام تسمح للذكور .وهكذا تجد اإلناث الوقت الكايف لتجد وتجتهد بهدف
إثبات الذات والحصول عىل الشهادة التي تخولهن اختيار االختصاص املناسب ودخول سوق العمل ،األمر الذي ال يأخذ
املنحى ذاته بالنسبة إىل الذكور (الدقس ،)2012 ،إذ إنهم أقل قدرة عىل االنضباط لوقت طويل يف املذاكرة ولديهم يف املقابل
خيارات مفتوحة يف املهن واألعامل الحرفية واليدوية التي ال تتطلب شهادات عليا وميكن التد ّرب عليها يف مراكز التدريب أو
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الخاصة وحني تكون مهنة األب متوافرة بعنارصها املادية،
يف ميدان العمل ذاته .ويف ما يتعلق باملتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
ّ
املتعثة يف بعض األحيان فيوفرون لهم فرصة العمل يف املهنة نفسها حفاظًا عىل اإلرث
قد يخترص األهل مسرية الذكور
سالح لها يف مواجهة صعوبات الحياة وعرثاتها ،فتندفع األنثى نحو الجد
العائيل .من ناحي ٍة أخرى ،يُقال إن شهادة األنثى ٌ
واالجتهاد والتحصيل للتغلب عىل التحديات الدراسية التي تواجهها ،فتتحدى ذاتها وأقرانها عىل ح ّد سواء.
ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل
22 -2
 2النتائج وفا ًقا ّإ ّن عدد املشاركني يف االمتحانات ال ّرسميّة ممن يعتمدون اللّغة الفرنسيّة لغة أجنبيّة أوىل هو  116متعل ًّم ،أ ّما الّذين
يعتمدون اللغة اإلنكليزية لغة أجنب ّية أوىل فهم  208متعلّمني.
الخاصة الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لغة أجنبيّة أوىل يف التعليم
نالحظ أ ّن نسبة ال ّنجاح لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
هي  ،72.6%يف حني أن  62.1%هي نسبة املتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة الفرنس ّية لغة أجنب ّية أوىل يف التعليم.
72.6%
62.1%

ﻓر ﻧﺳﻲ

اﻧﻛ ﻠﯾ زي

ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل
ال ّرسم البياين رقم ( :)7ال ّنسب املئو ّية لل ّنجاح وفاقًا ّ
اإلحصاء الوصفي

اللغة

املع ّدل Mean
الوسيط Median
معامل االختالف Coefficient of Variation
االنحراف املعياري Std. Deviation
األدىن Minimum
األعىل Maximum
قيمة املنحنى Skewness

اللغة الفرنسية

اللغة اإلنكليزية

10.573
10.792
0.321
3.390
1.698
17.571
-0.489

11.091
11.118
0.274
3.037
1.019
17.1
-0.45

ملتغي الّلغة.
الجدول رقم ( :)3املعدّ ل العام والوسيط ومعامل االختالف واالنحراف املعياري وقيمة املنحنى للشهادة الثّانويّة العا ّمة وفاقًا ّ
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ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل (الفرنس ّية) هو  10.57مقابل
ت ُظهر النتائج أ ّن مع ّدل عالمات املتعلّمني وفاقًا ّ
 11.09للّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزية لغّة أجنب ّية أوىل ،ما يشري إىل مع ّدل أعىل عىل مستوى املجموع العام لصالح
املجموعة الثّانية (ممن يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لغة أجنب ّية أوىل).
السبب يف ذلك إىل طرائق التدريس الناشطة أو التعليم املتاميز امل ُعتمد من ِق َبل معلمي اللّغة اإلنكليزية بحيث
وقد يعود ّ
الصف .ورمبا تعود إىل أساليب
تتم مراعاة الفروق الفردية ،وأمناط التعلّم وقدرات املتعلمني ذوي الصعوبات التعلّمية داخل ّ
التكييف التي تعتمدها لجان اللغة الفرنسية واللغة اإلنكليزية ،األمر الذي يطرح من جديد إشكالية ازدواجية املعايري
يف تكييف املسابقات ،ويؤكد أهمية اعتامد توصيف وتكييف موحدين للغات يراعيان حاجات الفئات املختلفة من ذوي
االحتياجات الخاصة .وقد ترجع األسباب إىل أن اللغة اإلنكليزية هي لغة عاملية لأللعاب اإللكرتونية ووسائل التواصل
تداول بني املتعلمني  ،باإلضافة إىل أن قواعدها تُعترب أقل تعقي ًدا من قواعد اللغة الفرنسية.
االجتامعي ما يجعلها أكرث ً
ملتغي نوع الطلب
22 -2
 2النتائج وفا ًقا ّبلغ عدد الناجحني من املشاركني يف االمتحانات ال ّرسم ّية واملتق ّدمني بطلب مسا َعدة ص ّحية  92متعل ًّم من ذوي االحتياجات
الخاصة
الخاصة ( ،)73.6%يف حني بلغ عدد ال ّناجحني املتق ّدمني بطلب مسا َعدة تربوية  131متعل ًّم من ذوي االحتياجات
ّ
ّ
(.)65.8%
الخاصة م ّمن تق ّدموا لالمتحانات ال ّرسم ّية ( 2018-2017الدورة
نالحظ أ ّن نسبة ال ّنجاح لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
الخاصة م ّمن تق ّدموا
العاديّة) بطلب مسا َعدة ص ّحية ( )73.6%هي أعىل من نسبة نجاح املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
لالمتحانات ال ّرسم ّية  2018-2017ال ّدورة نفسها بطلب مسا َعدة تربوية (.)65,8%
73.6%
65.8%

ﺗر ﺑوي

ﺻ ﺣﻲ

ملتغي نوع الطلب
ال ّرسم البياين رقم ( :)8ال ّنسب املئو ّية لل ّنجاح وفاقًا ّ

ونفصل النتائج عىل الشكل اآليت :إ ّن  125متعل ًّم (طلب ص ّحي) قد س ّجلوا مع ّدل عالمات  11.91أكرث ارتفا ًعا من مع ّدل
ّ
تربوي) حيث س ّجلوا  .10.27ويعود ذلك إىل العديد من األسباب قد يكون أه ّمها أساليب التكييف
 199متعل ًّم (طلب
ّ
تم اعتامد توصيف
املُعتمدة وأنواع املساعدات املُقدّ مة والفروق الفرد ّية بني املتعلّمني الّتي ال ميكن الحكم عليها إالّ إذا ّ
الخاصة (صم ،مكفوفني ،صعوبات تعلّمية) ،وهو أمر ال ميكن البت
مقسم بحسب الفئات املختلفة بني ذوي االحتياجات
ّ
ّ
به علم ًّيا إالّ بعد اعتامد توصيف واضح ،شامل وموضوعي يراعي حاجات تلك الفئات ومييزها وفا ًقا للمواد الدّ راس ّية كا ّف ًة.
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اإلحصاء الوصفي

نوع الطلب

املع ّدل Mean
الوسيط Median
معامل االختالف Coefficient of Variation
االنحراف املعياري Std. Deviation
األدىن Minimum
األعىل Maximum
قيمة املنحنى Skewness

طلب صحي

طلب تربوي

11.917
12.583
0.291
3.470
2.113
17.571
-0.59

10.271
10.453
0.272
2.798
1.019
16.464
-0.519

الجدول رقم ( :)4املعدّ ل العام والوسيط ومعامل االختالف واالنحراف املعياري وقيمة املنحنى للشهادة الثّانويّة العا ّمة
ملتغي نوع الطلب.
وفاقًا ّ

ملتغي قطاع التعليم
22 -2
 2النتائج وفا ًقا ّالخاصة املتق ّدمني من القطاع ال ّرسمي لالمتحانات
يتبي لنا من خالل ال ّرسم البياين املرفق ،أ ّن نسبة املتعلّمني ذوي االحتياجات ّ
ّ
ال ّرسميّة يف الشّ هادة الثّانويّة العا ّمة م ّمن أحرزوا ال ّنجاح يف الدورة العادية للعام  2018 – 2017هم  .87.2%يف حني أ ّن نسبة
ال ّنجاح يف القطاع الخاص للفئة نفسها هي  .67.2%أ ّما نسبة ال ّنجاح للمتعلّمني املتق ّدمني لالمتحان بواسطة طلب ح ّر من
الفئة نفسها فهي .52.9%
87.2%
67.2%
52.9%

طﻠب ﺣر

ﺧﺎص

رﺳﻣ ﻲ

ملتغي قطاع التعليم
ال ّرسم البياين رقم ( :)9ال ّنسب املئويّة لل ّنجاح وفاقًا ّ

ــإ ّن عدد ال ّناجحني يف القطاع ال ّرسمي هو  34متعل ًّم ما تشكّل نسبته  ،87,2%يف حني أن عدد املتعلمني غري الناجحني
يف هذا القطاع هو  5متعلمني ما تشكل نسبته .12,8%
الخاص ،بلغ عدد ال ّناجحني  180متعل ًّم ما تشكّل نسبته  ،67.2%يف حني انخفض عدد املتعلّمني غري
ــيف القطاع
ّ
ال ّناجحني إىل  88متعل ًّم ما تشكّل نسبته .32.8%
ــيف القطاع الح ّر ،بلغ عدد الناجحني  9متعلّمني ما نسبته  ،52.9%يف حني بلغ عدد املتعلّمني غري ال ّناجحني  8متعلّمني
ما نسبته . 47.1%
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الخاصة يف القطاع الرسمي مع ّدالً مرتف ًعا ( )12.54مقارنة باملتعلّمني من القطاع الخاص
س ّجل املتعلّمون ذوو االحتياجات
ّ
( )10.70واملتعلّمني املتقدمني بطلبات ح ّرة ( .)10.33قد يعود السبب يف ذلك إىل أ ّن املتعلّم يف القطاع ال ّرسمي ال يحصل
رسب العديد
عىل تكييف يف امتحاناته املدرس ّية يف السنوات السابقة فيواكب املتطلّبات نفسها كبق ّية املتعلّمني ،وتال ًيا يت ّ
منهم قبل وصولهم إىل الشهادة الثّانويّة العا ّمة ،فيبقى فقط الّذين يستطيعون مواكبة متطلّبات هذه الشّ هادة بح ّدها
لكل ما ّدة والقارئ
املخصص ّ
األدىن ،ث ّم تأيت املساعدات املق ّدمة لهم يف االمتحانات ال ّرسميّة لج ّهة التكييف وزيادة الوقت
ّ
والكاتب لتس ّهل لهم مسألة ال ّنجاح يف الشّ هادة الثانويّة العا ّمة.
الخاص والطلبات الح ّرة ( ،)0.299ما
أقل من قيمته يف التعليم
كذلك فإ ّن معامل االختالف يف القطاع ال ّرسمي ( )0.200هو ّ
ّ
يشري إىل تجانس يف نتائج املتعلّمني يف القطاع الرسمي وعدم وجود فروق فرديّة كبرية عىل صعيد املجموعة لج ّهة التحصيل
رسب املختلفون منهم واستُبعدوا عن
ما يؤكّد عىل ما ذهبنا إليه حول بقاء املتعلّمني املتجانسني من حيث القدرات ،ورمبا ت ّ
إمكانيّة الوصول إىل املشاركة يف االمتحانات الرسميّة.
اإلحصاء الوصفي

قطاع التعليم

التعليم الرسمي

التعليم الخاص

طلب حر

12.543
13.000
0.200
2.513
6.491
16.566
-0.425

10.704
10.849
0.299
3.202
1.019
17.571
-0.288

10.335
10.038
0.299
3.094
3.057
14.708
-0.610

املع ّدل Mean
الوسيط Median
معامل االختالف Coefficient of Variation
االنحراف املعياري Std. Deviation
األدىن Minimum
األعىل Maximum
قيمة املنحنى Skewness

الجدول رقم ( :)5املعدّ ل العام والوسيط ومعامل االختالف واالنحراف املعياري وقيمة املنحنى للشهادة الثّانو ّية العا ّمة
ملتغي قطاع التعليم.
وفاقًا ّ

ملتغي الفرع الدرايس
22 -2
 2النتائج وفا ًقا ّنالحظ أ ّن نسب ال ّنجاح تتفاوت بني الفروع الدراسية األربعة للشهادة الثّانويّة العا ّمة حيث يأيت فرع االجتامع واالقتصاد
الخاصة نسبة نجاح  100%يف فرع
يف الح ّد األدىن  61%مقارنة بالفروع األخرى .كذلك يس ّجل املتعلّمون ذوو االحتياجات
ّ
اآلداب واإلنسانيات ،يف حني يس ّجلون  76.2%يف فرع العلوم العا ّمة و 89.7%يف فرع علوم الحياة.
61.0%

اﺟﺗﻣﺎع واﻗﺗﺻ ﺎد

76.2%

ﻋﻠوم ﻋ ﺎﻣﺔ

89.7%

ﻋﻠوم اﻟﺣﯾﺎة

100.0%

اداب واﻧ ﺳﺎﻧ ﯾﺎت

ملتغي الفرع الدّ رايس للشهادة الثّانويّة العا ّمة
ال ّرسم البياين رقم ( :)10ال ّنسب املئويّة لل ّنجاح وفاقًا ّ
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الخاصة املشاركني يف االمتحانات ال ّرسم ّية لنيل الشهادة الثّانويّة العا ّمة قد
ت ُظهر النتائج أ ّن املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
متعلم يف
جاءت أعدادهم ومعدالتهم عىل الشّ كل اآليت 68 :متعل ًّم يف فرع علوم الحياة س ّجلوا مع ّدل عالمات 21 ،12.76
ً
فرع العلوم العا ّمة س ّجلوا مع ّدل  7 ،12.28متعلّمني يف فرع اآلداب واإلنسان ّيات س ّجلوا مع ّدل  ،13.08و 228متعل ًّم يف فرع
االجتامع واالقتصاد س ّجلوا مع ّدل .10.15
وأقل مع ّدل يف فرع االجتامع واالقتصاد .وتوضح لنا
إذًا س ّجل املشاركون أعىل مع ّدل عالمات يف فرع اآلداب واإلنسانيّات ّ
وتقل بينهم
معامل االختالف يف فرع اآلداب واإلنسانيّات ( )0.119أ ّن املشاركني السبعة يتشابهون يف أدائهم إىل ح ّد كبري ّ
الفروق الفرديّة وقد س ّجلوا كمع ّدل أدىن  9.95وكمع ّدل أعىل  14.70وهو أعىل من املع ّدل املطلوب لل ّنجاح وبدون عالمات
استلحاق .وقد يرجع السبب يف تحقيق املشاركني يف فرع اآلداب واإلنسانيات لنسبة نجاح  100%إىل وجود عدد قليل من
املتعلمني ( 7مشاركني) عىل املستوى الوطني.
يف حني أ ّن املشاركني يف فرع االجتامع واالقتصاد وعددهم  228قد س ّجلوا معامل اختالف  0.289وهو أعىل من سابقه ما
وربا يعود ذلك إىل تواجد
يشري إىل عدم انسجام يف أداء هؤالء املتعلّمني ،ويرجع إىل وجود فروق فرديّة كبرية فيام بينهمّ ،
واألقل تطلّ ًبا
ّ
أنواع صعوبات تعلّم ّية وإعاقات مختلفة ت ُس ّجل يف هذا الفرع العتقاد الرتبويّني أنّه الفرع الدرايس األسهل
ملهارات التفكري العليا .ومبا أنّ التكييف مل يتبع توصيفًا موضوع ًّيا محدّ ًدا لنوع الحاجة فتبقى األسباب املوضوع ّية يف اختالف
بخاصة حني نالحظ أنّ معدّ ل العالمات يف فرعي علوم الحياة
املعدّالت غري واضحة وغري مستندة إىل أساس موضوعي ّ
( )12.76والعلوم العا ّمة ( )12.28قد جاءت مرتفعة نسب ًّيا.
اإلحصاء الوصفي

الفرع الدرايس

املع ّدل Mean
الوسيط Median
معامل االختالف Coefficient of Variation
االنحراف املعياري Std. Deviation
األدىن Minimum
األعىل Maximum
قيمة املنحنى Skewness

علوم الحياة

علوم عامة

آداب وإنسانيات

اجتامع واقتصاد

12.770
12.893
0.206
2.628
5.071
17.571
-0.395

12.281
13.900
0.355
4.365
4.800
17.100
-0.609

13.083
13.667
0.119
1.557
9.958
14.708
-1.540

10.157
10.472
0.289
2.935
1.019
16.566
-0.440

الجدول رقم ( :)6املعدّ ل العام والوسيط ومعامل االختالف واالنحراف املعياري وقيمة املنحنى للشهادة الثّانويّة العا ّمة
ملتغي الفرع الدرايس.
وفاقًا ّ

ايس  2018-2017للدورة العاديّة
ثان ًيا -نتائج الشّ هادة
ّ
املتوسطة لالمتحانات ال ّرسم ّية للعام الدّ ر ّ

إن عرض النتائج لالمتحانات الرسمية للشهادة املتوسطة يف العام الدرايس  2018-2017الدورة العادية ،والسيام للمتعلمني
ذوي االحتياجات الخاصة ،يشكل قاعدة بيانات أساسية لالطالع عىل داللة الفروق بني معدالت املتعلّمني وفاقًا ملتغريات:
الجنس ،اللّغة األجنبية األوىل ،نوع الطلب وقطاع التعليم .نعتمد هنا فرضيات محددة نظ ًرا لتوافر املعلومات اإلحصائية
املناسبة التي تخولنا املقارنة بني املعدالت وفاقًا للمتغريات املذكورة ،وسيظهر ذلك من خالل الجداول اإلحصائية والرسوم
البيانية واملعالجات اإلحصائية املناسبة ما يؤكد صحة أو عدم صحة الفرضيات املتعلقة بنتائج هؤالء املتعلمني تحدي ًدا والتي
جاءت عىل الشكل اآليت:
املتوسطة.
دال وفاقًا ملتغري الجنس (إناث ،ذكور) يف الشّ هادة
ــيُظهر معدل العالمات اختالفًا ًّ
ّ
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دال وفاقًا ملتغري لغة التعلّم والتعليم األجنبية األوىل (اإلنكليزية ،الفرنسية) يف الشّ هادة
ــيُظهر معدل العالمات اختالفًا ًّ
املتوسطة.
ّ
املتوسطة.
دال وفاقًا ملتغري نوع الطلب (صحي ،تربوي) يف الشّ هادة
ــيُظهر معدل العالمات اختالفًا ًّ
ّ
املتوسطة.
دال وفاقًا ملتغري قطاع التعليم (رسمي ،خاص ،حر) يف الشّ هادة
ــيُظهر معدل العالمات اختالفًا ًّ
ّ
بلغت نسبة نجاح املتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة يف امتحانات الشهادة املتوسطة للعام الدرايس  2018-2017الدورة
العادية  77%من عدد املشاركني وهي نسبة جيدة .غري أن وجود  23%من املتعلّمني غري الناجحني ينذر بتحويلهم إىل فئة
ُمه ّمشةُ ،مترسبة أو ُمستبعدة ،األمر الذي يتطلب منا العمل عىل مبدأ تكافؤ الفرص يف التعليم وذلك من خالل توصيف
وتكييف يراعيان حاجات وقدرات الفئات املختلفة من صم ومكفوفني وصعوبات تعلمية.
يف ما يأيت سنعرض كيفية توزّع أفراد العينة ونتائجهم يف امتحانات الشهادة املتوسطة من ذوي االحتياجات الخاصة للعام
الدرايس  2018-2017الدورة العادية عىل الشكل اآليت:
1 -1توزّع أفراد ع ّينة املشاركني يف امتحانات الشّ هادة املتوسطة للعام الدرايس  2018-2017للدورة العادية
الخاصة املشاركني يف امتحانات الشهادة املتوسطة للعام
سنقوم بوصف توزّع أفراد عيّنة املتعلّمني من ذوي االحتياجات
ّ
الدرايس  2018-2017وفاقًا لبعض املتغريات األساسية اآلتية :معدل العالمات ،الجنس ،لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل،
نوع الطلب ،النتيجة وقطاع التعليم.
ملتغي معدل العالمات
11 -1
 1توزّع أفراد الع ّينة وفا ًقا ّيبي الوسيط أن  50%من أفراد هذه
يُظهر الجدول اإلحصايئ أ ّن قيمة املع ّدل
ّ
(املتوسط الحسايب) للعالمات هي 11.57؛ كام ّ
كل من ال ُّربيع األدىن (قيمته  )9.64وال ُّربيع األعىل (قيمته)13.57
الع ّينة قد حصلوا عىل مع ّدل عام أكرب من 11.78؛ كذلك فإ ّن ًّ
الخاصة يف الشّ هادة الثّانويّة العا ّمة للعام
وقيمته املنحنى  - 0.277تشري إىل أ ّن عدد الناجحني من ذوي االحتياجات التعلّميّة
ّ
ال ّدرايس ( 2018-2017الدورة العاديّة) هو أكرب من عدد غري الناجحني.
11.572
11.786
12.929
2.742
-0.277
3.071
18.286
9.643
11.786
13.571

اإلحصاء الوصفي
املع ّدل Mean
الوسيط Median
املنوال Mode
االنحراف املعياري Std. Deviation
قيمة املنحنى Skewness
األدىن Minimum
األعىل Maximum
25
املئني Percentiles
50
75

ملتغي معدّ ل العالمات.
الجدول رقم ( :)7توزّع أفراد الع ّينة وفاقًا ّ
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ملتغي الجنس
11 -1
 1توزّع أفراد الع ّينة وفا ًقا ّملتغي الجنس إىل  478متعل ًّم من الذّكور ما تشكّل نسبتهم املئويّة  ،68%و 227متعلّمة من اإلناث
يتوزّع أفراد العيّنة وفاقًا ّ
ما تشكّل نسبتهن  32%من املتعلمني املشاركني يف امتحانات الشهادة املتوسطة .
الخاصة هو
وتشري هذه األرقام وال ّنسب املئويّة إىل أ ّن ع ّدد املتعلّمني الذّكور املشاركني يف االمتحانات من ذوي االحتياجات
ّ
أكرب من عدد اإلناث.
32%
ذﻛ ر
أﻧﺛﻰ

68%

ملتغي الجنس
ال ّرسم البياين رقم ( :)11توزّع أفراد الع ّينة بال ّنسبة املئويّة وفاقًا ّ

ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل
11 -1
 1توزّع أفراد الع ّينة وفا ًقا ّملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل إىل  295متعل ًّم (ما نسبته  42%من الع ّينة) يد ّرسون
يتوزّع أفراد الع ّينة وفاقًا ّ
الخاصة الّذين يد ّرسون باللّغة اإلنكليزيّة لغة
باللّغة الفرنس ّية لغة أجنب ّية أوىل ،يف حني يبلغ عدد املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
أجنب ّية أوىل  410متعل ًّم (ما نسبته  58%من الع ّينة).
الخاصة الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لغة أجنبيّة أوىل هم
وتشري هذه النتائج إىل أ ّن عدد املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
أكرث من أولئك الّذين يعتمدون اللّغة الفرنسية لغة أجنبية أوىل يف التعلّم.

ﻓر ﻧﺳﻲ
إﻧﺟﻠﯾزي

42%

58%

ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل
ال ّرسم البياين رقم ( :)12توزّع أفراد الع ّينة بال ّنسبة املئو ّية وفاقًا ّ
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ملتغي نوع الطلب
11 -1
 1توزّع أفراد الع ّينة وفا ًقا ّملتغي نوع الطلب إىل  134متعل ًّم (ما نسبته  19%من العيّنة) تق ّدموا لالمتحانات ال ّرسميّة (ال ّدورة
يتوزّع أفراد العيّنة وفاقًا ّ
العاديّة)  2018-2017بطلب مسا َعدة ص ّحية 571 ،متعل ًّم (ما نسبته  81%من العيّنة) م ّمن تق ّدموا بطلب مساعد تربوية.
وتشري النتائج إىل أ ّن عدد الطلبات الرتبويّة هو أكرب من عدد الطلبات الصح ّية
19%
ﺗر ﺑوﯾﺔ
ﺻ ﺣﯾ ﺔ

81%

ملتغي نوع الطلب
ال ّرسم البياين رقم ( :)13توزّع أفراد الع ّينة بال ّنسبة املئو ّية وفاقًا ّ

ملتغي النتيجة
11 -1
 1توزّع أفراد الع ّينة وفا ًقا ّالخاصة يف الشهادة املتوسطة واملص ّنفني وفاقًا مللفّات صح ّية أو تربويّة هم
إ ّن عدد املتعلّمني الناجحني من ذوي االحتياجات
ّ
 ،543يف حني أ ّن الّذين مل يتمكّنوا من إحراز ال ّنجاح هم  162متعل ًّم .
ملتغي النتيجة ال ّنهائ ّية (ناجح /غري ناجح) لالمتحانات ال ّرسم ّية الدورة العاديّة –2017
تشري النتائج بال ّنسب املئويّة وذلك وفاقًا ّ
الخاصة هي ،77%أ ّما نسبة املتعلّمني غري ال ّناجحني فهي .23%
 2018إىل أ ّن نسبة الناجحني من املتعلّمني ذوي االحتياجات ّ
وتشري النتائج إىل أ ّن عدد الناجحني هو أكرب من عدد غري ال ّناجحني ،ما يع ّزز النتائج املذكورة يف وصف توزّع أفراد العيّنة
وفاقًا ملع ّدل العالمات.
23%
ﻏﯾر ﻧﺎﺟﺢ
ﻧﺎﺟﺢ

77%

ملتغي النتيجة
ال ّرسم البياين رقم ( :)14توزّع أفراد الع ّينة وفاقًا ّ
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ملتغي قطاع التعليم
11 -1
1 -توزّع أفراد الع ّينة وفا ًقا ّ

الخاصة يف شهادة املتوسطة عىل
ملتغي قطاع التعليم (خاص ،رسمي ،طلب ح ّر) ،يتوزّع املتعلّمون ذوو االحتياجات
ّ
وفاقًا ّ
خاص ( 657متعل ًّم) ،رسمي ( 41متعل ًّم) ،طلب ح ّر ( 7متعلمني).
الشّ كل اآليتّ :
الخاص ،وإ ّن نسبة  5.8%هم
الخاصة هم من القطاع ّ
ويشري ال ّرسم البيا ّين املرفق إىل أ ّن  93.2%من املتعلّمني ذوي االحتياجات ّ
ّذينم تق ّدموا لالمتحانات ال ّرسمية بواسطة طلبات ح ّرة.
من القطاع ال ّر ّ
ّمنيﻟ اﺗلﻌﻠﯾ
املتعل -ا
منطﺎع
سمي ،أ ّما ال ّنسبة األقل فهي  1%وهي ﻗ
93.2%

5.8%

1.0%
طﻠب ﺣر

ﺧﺎص

رﺳﻣ ﻲ

ملتغي قطاع التعليم
ال ّرسم البياين رقم ( :)15توزّع أفراد الع ّينة وفاقًا ّ

2 -2ال ّنتائج
سنقوم بوصف النتائج املحققة من قبل املتعلمني ذوي االحتياجات التعلمية الخاصة يف االمتحانات الرسمية للشهادة
املتوسطة للعام الدرايس  2018-2017الدورة العادية.
ملتغي الجنس (أنثى ،ذكر)
22 -2
2 -نتائج املعالجة اإلحصائ ّية وفا ًقا ّ

ت ُظهر ال ّرسوم البيان ّية والجداول اإلحصائ ّية وصفًا تفصيل ًّيا للفروق بني الجنسني (إناث  /ذكور) عىل مستوى املتعلّمني
ملتغي الجنس (أنثى  /ذكر) تأثري يف تحصيل املتعلّمني يف
ذوي االحتياجات
ّ
وتبي املعالجات اإلحصائيّة ما إذا كان ّ
الخاصةّ .
املتوسطة للدورة العاديّة  2018 – 2017أو تنفي وجود هذا التأثري.
االمتحانات ال ّرسميّة للشهادة
ّ

الخاصة ،يف حني بلغ عدد ال ّناجحني من اإلناث
بلغ عدد الناجحني من الذّكور  )74,5%( 356متعل ًّم من ذوي االحتياجات
ّ
 )82,4%( 187متعلّمة .أما عدد غري ال ّناجحني من الذّكور فهو  )25,5%( 122متعل ًّم ،ومن اإلناث هو  )17,6%( 40متعلّمة.
ونالحظ أ ّن نسبة ال ّنجاح لدى اإلناث هي  82,4%يف الشّ هادة املتوسطة للدورة العاديّة  ،2018 – 2017وهي أعىل من نسبة
الخاصة للدورة نفسها.
ال ّنجاح لدى الذّكور  74,5%من ذوي االحتياجات
ّ
82.4%
74.5%

أﻧﺛﻰ

ذﻛ ر

ملتغي الجنس
ال ّرسم البياين رقم ( :)16ال ّنسب املئويّة لل ّنجاح وفاقًا ّ
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ملتغي جنس املتعلّمني ،وقد جاء
وت ُظهر النتائج يف الجدول رقم ( )8املعدالت واالنحرافات املعياريّة ملع ّدل العالمات وفاقًا ّ
مع ّدل عالمات اإلناث  12,10أعىل من مع ّدل عالمات الذّكور  11,34عىل املستوى الوطني.
الجنس

املع ّدل Mean

االنحراف املعياري Standard Deviation

ذكر
أنثى

11.34
12.10

2.73
2.72

ملتغي الجنس
الجدول رقم ( :)8املعدل واالنحراف املعياري للعالمات وفاقًا ّ

املتغي الكمي يتبع طريقة التوزّع الطبيعي أم ال ،استُخدم اختبار كولوموغروف– سمرينوف
من أجل تحديد ما إذا كان
ّ
 ) )Kolomogrov-smirnovحيث أظهر (قيمة االحتامل  )p> 0.05أن معدالت العالمات يتم توزيعها بطريقة التوزّع
ملتغي الجنس.
الطبيعي وفاقًا ّ
لذا ،استُخدم اختبار  (Independent samples T-test) Tاملستقل للعينة للتحقّق من ص ّحة الفرضيّة حول داللة الفروق بني
ملتغي الجنس .أظهر هذا االختبار ( )t (694)=3.087; p < 0.01فارقًا إحصائ ًّيا داالً بني مع ّدل العالمات وفاقًا
املعدالت وفاقًا ّ
املتوسطة.
لجنس املتعلّمني حيث يشري إىل أ ّن مع ّدل اإلناث هو أفضل من مع ّدل الذّكور من ذوي االحتياجات ّ
الخاصة يف الشّ هادة ّ
وبال ّنظر إىل الجدول رقم ( )8وال ّرسم البياين رقم ( )16ونتائج اختبار  t-testلدراسة الفروق بني املجموعات ميكننا تأكيد
ملتغي الجنس ،وقد جاء هذا االختالف لصالح اإلناث حيث س ّجلن
ص ّحة الفرضيّة :يُظهر معدّ ل العالمات اختالفًا داالً وفا ًقا ّ
مع ّدالً أفضالً من الذّكور.
12.10

أﻧﺛﻰ

11.34

ذﻛ ر

ملتغي الجنس
ال ّرسم البياين رقم ( :)17معدّ ل العالمات يف الشّ هادة
املتوسطة للعام  2018 – 2017وفاقًا ّ
ّ

قد تعود األسباب يف مت ّيز اإلناث من املتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة بالنسبة اىل الذكور من الفئة نفسها إىل أن البيئة يف املجتمع
الرشقي غري متساهلة نسب ًيا مع اإلناث مقارن ًة بالذكور ،فال تسمح لهن بالخروج ومامرسة الهوايات واألنشطة خارج املنزل كام تسمح
للذكور .وهكذا تجد اإلناث الوقت الكايف لتجد وتجتهد بهدف إثبات الذات والحصول عىل الشهادة التي تخولهن اختيار االختصاص
املناسب ودخول سوق العمل ،األمر الذي ال يأخذ املنحى ذاته بالنسبة إىل الذكور(الدقس ،)2012 ،إذ أنهم أقل قدرة عىل االنضباط
لوقت طويل يف املذاكرة ولديهم يف املقابل خيارات مفتوحة يف املهن واألعامل الحرفية واليدوية التي ال تتطلب شهادات عليا وميكن
الخاصة وحني تكون مهنة األب
التد ّرب عليها يف مراكز التدريب أو يف ميدان العمل ذاته .ويف ما يتعلق باملتعلّمني ذوي االحتياجات ّ
متوافرة بعنارصها املادية ،قد يخترص األهل مسرية الذكور املتعثّ ة يف بعض األحيان فيوفرون لهم فرصة العمل يف املهنة نفسها حفاظًا
سالح لها يف مواجهة صعوبات الحياة وعرثاتها ،فتندفع األنثى نحو الجد
عىل اإلرث العائيل .من ناحي ٍة أخر ،يُقال إن شهادة األنثى ٌ
واالجتهاد والتحصيل للتغلب عىل التحديات الدراسية التي تواجهها ،فتتحدى ذاتها وأقرانها عىل ٍ
حد سواء.
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ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل( فرنيس ،إنكليزي)
22 -2
2 -نتائج املعالجة اإلحصائ ّية وفا ًقا ّ

إ ّن عدد املشاركني يف االمتحانات ال ّرسميّة ممن يعتمدون اللّغة الفرنسيّة لغة أجنبيّة أوىل هو  295متعل ًّم .أ ّما الّذين
يعتمدون اللغة اإلنكليزية لغة أجنب ّية أوىل فهم  410متعلّمني.
الخاصة الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لغة أجنبيّة أوىل يف التعليم
نالحظ أ ّن نسبة ال ّنجاح لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
هي  ،72,2%يف حني أن  83.7%هي نسبة املتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة الفرنس ّية لغة أجنب ّية أوىل يف التعليم.
83.7%

72.2%

ﻓر ﻧﺳﻲ

إﻧﺟﻠﯾزي

ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل
ال ّرسم البياين رقم ( :)18ال ّنسب املئويّة لل ّنجاح وفاقًا ّ

ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنبيّة األوىل (الفرنسيّة) هو  11,96مقابل
وت ُظهر النتائج أ ّن مع ّدل عالمات املتعلّمني وفاقًا ّ
 11.29للّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزية لغّة أجنبيّة أوىل ،وت ُظهر النتائج يف الجدول رقم ( )9املعدالت واالنحرافات املعياريّة
ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنبيّة األوىل ،حيث بلغ مع ّدل العالمات  11.96للمتعلّمني الّذين
ملع ّدل العالمات وفاقًا ّ
يعتمدون اللّغة الفرنسيّة لغّة أجنبيّة أوىل و 11.29للمتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لغّة أجنبيّة أوىل .ما يشري إىل
مع ّدل أعىل عىل مستوى املجموع العام لصالح املجموعة األوىل (يعتمدون اللّغة الفرنسية لغة أجنبيّة أوىل.
لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل

املع ّدل Mean

االنحراف املعياري Standard Deviation

فرنيس

11.96

2.50

إنكليزي

11.29

2.88

ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل
الجدول رقم ( :)9املعدل واالنحراف املعياري للعالمات وفاقًا ّ

استُخدم اختبار كولوموغروف – سمرينوف ( )Kolomogrov-smirnovحيث أظهر (قيمة االحتامل  )p> 0.05أن معدالت
ملتغي لغة التعلّم والتعليم األجنبية األوىل.
العالمات يتم توزيعها بطريقة التوزّع الطبيعي وفاقًا ّ
لذا ،استُخدم اختبار  (Independent samples T-test) Tاملستقل للعينة للتحقّق من ص ّحة الفرضيّة حول داللة الفروق بني
ملتغي لغة التعلّم والتعليم األجنبية األوىل .أظهر هذا االختبار ( )t (671)=3.305; p < 0.01فارقًا إحصائ ًّيا
املعدالت وفاقًا ّ
داالً بني مع ّدل العالمات وفاقًا للغّة التعلّم والتعليم األجنبية األوىل حيث يشري إىل أ ّن مع ّدل املتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة
الفرنس ّية لغّة أجنب ّية أوىل هو أفضل من مع ّدل املتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لغّة أجنب ّية أوىل.
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وبال ّنظر إىل الجدول رقم ( )9وال ّرسم البياين رقم ( )19ونتائج اختبار  t-testلدراسة الفروق ميكننا تأكيد ص ّحة الفرض ّيةُ :يظهر
معدّ ل العالمات اختالفًا داالً وفا ًقا للغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل؛ وقد جاء هذا االختالف لصالح اللّغة الفرنس ّية لغّة
املتوسطة للعام ال ّدرايس .2018-2017
أجنب ّية أوىل وذلك بال ّنسبة لعالمات الدورة العادية للشهادة ّ
11.96
11.29

إﻧﺟﻠﯾزي

ﻓر ﻧﺳﻲ

ملتغي لغّة التعلّم والتعليم األجنب ّية األوىل
ال ّرسم البياين رقم ( :)19معدّ ل العالمات وفاقًا ّ

الخاصة الّذين يعتمدون اللّغة الفرنس ّية لغّة أجنب ّية أوىل إىل طرائق
قد تعود األسباب يف مت ّيز املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
الصف التاسع
التعليم ال ّناشطة الّتي يستخدمها املعلّمون أو التعليم املتاميز امل ُعتمد من ِق َبل معلمي اللّغة الفرنس ّية يف ّ
ربا
األسايس بحيث تتم مراعاة الفروق الفردية وأمناط التعلم وقدرات املتعلمني ذوي الصعوبات التعلمية داخل ّ
الصف ،أو ّ
تعود إىل أساليب التكييف املعتمدة من قبل لجنة االمتحانات الّتي تضع األسئلة للّغة الفرنس ّية ،أو قد ترجع إىل املص ّححني
الّذين يراعون حاجات هؤالء املتعلّمني ،وهنا ال بد من التوقف عند إشكالية ازدواجية املعايري يف تكييف املسابقات ويف
تصحيحها يف االمتحانات الرسمية .وقد تكون اللّغة الفرنس ّية أكرث ارتباطًا بتجارب املتعلّم اليوم ّية وخرباته عىل ال ّرغم من
التخصيص ملضمون االمتحان املق ّدم باللّغة الفرنس ّية وتعميم
صعوبتها النسب ّية .لذا نجد من املناسب اإلفادة من التحليل
ّ
التجربة عىل اللّغة اإلنكليزيّة؛ وهنا تظهر الحاجة إىل اعتامد آل ّية مو ّحدة لتوصيف وتكييف مسابقات املتعلّمني يف اللّغات
الخاصة .كام أنّ آل ّية التوصيف والتكييف
األجنب ّية عىل مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة بني املتعلّمني من ذوي االحتياجات
ّ
الخاصة فتقلّل من معدّالت اإلعادة
ال ّنظام ّية وفا ًقا لحاجات املتعلّمني قد تسهم يف رفع معدّالت املتعلّمني ذوي االحتياجات ّ
الصعوبات التعلّم ّية امتحانات متاميزة ومك ّيفة بحسب
الصم واملكفوفني وذوي ّ
رسب ،وتال ًيا تقدّ م لفئات املتعلّمني ّ
والت ّ
قدراتهم.
ملتغي نوع الطلب (ص ّحي ،تربوي):
22 -2
2 -نتائج املعالجة اإلحصائ ّية وفا ًقا ّ

ملتغي نوع الطلب من خالل دراسة مع ّدل العالمات واالنحراف املعياري ونتائج املعالجة اإلحصائ ّية الّتي
نعرض للنتائج وفاقًا ّ
تبي وجود ال ّداللة اإلحصائ ّية أو عدم وجودها.
ّ
بلغ عدد الناجحني من املشاركني يف االمتحانات ال ّرسم ّية واملتق ّدمني بطلب مسا َعدة ص ّحية  110متعلمني من ذوي االحتياجات
الخاصة.
الخاصة ،يف حني بلغ عدد ال ّناجحني املتق ّدمني بطلب مسا َعدة تربوية  433متعل ًّم من ذوي االحتياجات ّ
ّ
الخاصة م ّمن تق ّدموا لالمتحانات ال ّرسم ّية ( 2018-2017الدورة
نالحظ أ ّن نسبة ال ّنجاح لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
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الخاصة م ّمن
العاديّة) بطلب مسا َعدة (تربوي) هي  .75.8%يف حني أ ّن  82,1%هي نسبة نجاح املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
تق ّدموا لالمتحانات ال ّرسم ّية ( 2018-2017ال ّدورة العاديّة) بطلب (ص ّحي).
82.1%
75.8%

ﺗر ﺑوﯾﺔ

ﺻ ﺣﯾ ﺔ

ملتغي نوع الطلب.
ال ّرسم البياين رقم ( :)20ال ّنسب املئو ّية لل ّنجاح وفاقًا ّ

ونفصل النتائج عىل الشكل اآليت :إ ّن  134متعل ًّم (طلب ص ّحي) قد س ّجلوا مع ّدل عالمات  12,64أكرث ارتفا ًعا من مع ّدل 571
ّ
تربوي) حيث س ّجلوا .11.33
متعل ًّم (طلب
ّ
ملتغي نوع الطلب (ص ّحي،
وت ُظهر النتائج يف الجدول رقم ( )10املعدالت واالنحرافات املعياريّة ملع ّدل العالمات وفاقًا ّ
تربوي) ،وقد بلغ مع ّدل العالمات  12.64للمتعلّمني الّذين تق ّدموا لالمتحانات ال ّرسم ّية بطلب ص ّحي و 11.33للمتعلّمني
الّذين تق ّدموا لالمتحانات نفسها بطلب تربوي.
نوع الطلب

املع ّدل Mean

االنحراف املعياري Standard Deviation

تربوي

11.33

2.63

ص ّحي

12.64

2.97

ملتغي نوع الطلب.
الجدول رقم ( :)10املعدل واالنحراف املعياري للعالمات وفاقًا ّ

استُخدم اختبار كولوموغروف – سمرينوف ( )Kolomogrov-smirnovحيث أظهر (قيمة االحتامل  )p< 0.05أن معدالت
ملتغي نوع الطلب.
العالمات ال يتم توزيعها بطريقة التوزّع الطبيعي وفاقًا ّ
لذا ،استُخدم اختبار مان – ويتني (  ) Mann Whitney –U Testللتحقّق من ص ّحة الفرض ّية حول داللة الفروق يف
تربوي) .أظهر هذا االختبار ( )U =26227; p<0.01فارقًا إحصائ ًّيا داالً بني مع ّدل
ملتغي نوع الطلب (ص ّحي،
ّ
املعدالت وفاقًا ّ
العالمات وفاقًا لنوع الطلب حيث يشري إىل أ ّن مع ّدل املتعلّمني الّذين يتق ّدمون لالمتحانات ال ّرسم ّية للعام ال ّدرايس –2017
 2018بطلب ص ّحي هو أفضل من مع ّدل املتعلّمني الّذين يتق ّدمون لالمتحانات نفسها بطلب تربوي.
وبال ّنظر إىل الجدول رقم ( )10وال ّرسم البياين رقم ( )21ونتائج اختبار مان – ويتني لدراسة الفروق بني املجموعات ميكننا
ملتغي نوع الطلب؛ وقد جاء هذا االختالف لصالح املشاركني
تأكيد ص ّحة الفرض ّيةُ :يظهر معدّ ل العالمات اختالفًا داالً وفا ًقا ّ
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املتوسطة للعام ال ّدرايس
يف االمتحانات ال ّرسم ّية واملتق ّدمني بطلبات صح ّية وذلك بال ّنسبة لعالمات ال ّدورة العادية للشّ هادة
ّ
.2018 – 2017
12.64
11.33

ﺻ ﺣﯾ ﺔ

ﺗر ﺑوﯾﺔ

ملتغي نوع الطلب.
ال ّرسم البياين رقم ( :)21معدّ ل العالمات وفاقًا ّ

السمع والبرص والحركة ،باإلضافة إىل أمراض وراثيّة ومستعصية مثال :الرسطان
إن غالبيّة الطلبات الصحيّة تتض ّمن مشكالت يف ّ
والسكّري وأمراض العظام والتنفّس والكيل ...إلخ .كام قد ترد ع ّدة أنواع من املشكالت األخرى ضمن هذه الطلبات مثال
بخاصة عندما يحتاج املتعلّم أدوية مح ّددة ومتابعة طب ّية من االختصاص ّيني،
اضطراب فرط الحركة وتشتّت االنتباه ّ ADHD
باإلضافة إىل أنواع أخرى مثال :اضطراب طيف التو ّحد والرصع واالضطرابات النفس ّية والسلوك ّية واإلعاقة التطوريّة الذهن ّية
الّتي تستوجب متابعة طب ّية يف العيادات واملستشفيات .ما نرمي إليه هو أ ّن موانع التحصيل ال ّدرايس يف الحاالت الصح ّية
ليست نفسها يف الحاالت الرتبويّة ،وال سيّام أن الحاالت الرتبويّة بغالبيتها هي صعوبات تعلّميّة أو ّ
تعث درايس بحيث يشكّل
الخلل أو القصور النيورولوجي لدى الفئة األوىل (صعوبات التعلّم) عائقًا يف قدرة املتعلّمني عىل التحصيل أسوة بأقرانهم،
ويف الحالة الثانية ّ
(تعث درايس) تظهر مشكلة التأ ّخر ال ّدرايس أو الضعف عىل مستوى اكتساب الكفايات التعلّم ّية بسبب
فجوات دراس ّية مرتاكمة عرب سنوات التعلّم السابقة األمر الّذي ينعكس سل ًبا عىل تحصيلهم ال ّدرايس.
لذا فإ ّن املتعلّمني املتق ّدمني بطلبات صح ّية قد يتغلّبون عىل العقبات الّتي تحول بينهم وبني التحصيل ال ّدرايس مبج ّرد متتّعهم
الصعوبات التعلّميّة عىل املدى الطويل عائقًا أمام مسريتهم
باالستقرار الص ّحي ال ّنسبي ،يف حني تبقى معاناة املتعلّمني ذوي ّ
التحصيليّة ألسباب ع ّدة قد يرجع معظمهام إىل عدم وجود خطط تربويّة للتعليم والتعلّم والتقويم تتناسب مع قدراتهم ،أو
عدم وجود تشخيص مبكر ملشكالتهم بحيث ال يت ّم التد ّخل من قبل االختصاص ّيني والرتبويّني يف الوقت املناسب األمر الّذي
رسب واإلحباط.
قد يجعل هؤالء أكرث هشاشة وأكرث عرضة لإلعادة والت ّ
وقد تعود الفروق بني املجموعتني إىل أسباب أخرى قد يكون أه ّمها أساليب التكييف املُعتمدة وأنواع املساعدات املُقدّ مة
مقسم بحسب الفئات املختلفة بني
والفروق الفرديّة بني املتعلّمني الّتي ال ميكن الحكم عليها إالّ إذا ّ
تم اعتامد توصيف ّ
الخاصة (صم ،مكفوفني ،صعوبات تعلّمية) ،وهو أمر ال ميكن البت به علم ًّيا إالّ بعد اعتامد توصيف
ذوي االحتياجات
ّ
واضح وشامل وموضوعي يراعي حاجات تلك الفئات ومييزها وفا ًقا للمواد الدّ راس ّية كا ّف ًة.
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ملتغي قطاع ال ّتعليم (رسمي ،خاص ،طلب ح ّر):
22 -2
2 -نتائج املعالجة اإلحصائ ّية وفا ًقا ّ

ملتغي قطاع التّعليم من خالل دراسة مع ّدل العالمات واالنحراف املعياري ونتائج املعالجة اإلحصائيّة
نعرض للنتائج وفاقًا ّ
تبي وجود ال ّداللة اإلحصائ ّية أو عدم وجودها.
الّتي ّ
ملتغي قطاع التعليم (رسمي،
وتُظهر النتائج يف الجدول رقم ( )11املعدالت واالنحرافات املعياريّة ملع ّدل العالمات وفاقًا ّ
الخاصة يف القطاع الرسمي مع ّدالً مرتف ًعا ( )11.97مقارنة باملتعلّمني
خاص ،طلب ح ّر) ،إذ س ّجل املتعلّمون ذوو االحتياجات
ّ
من القطاع الخاص ( )11.58واملتعلّمني املتقدمني بطلبات ح ّرة (.)8.28
قطاع التعليم

املع ّدل Mean

االنحراف املعياري Standard Deviation

خاص

11.58

2.69

رسمي

11.97

2.96

طلب ح ّر

8.28

3.74

ملتغي قطاع ال ّتعليم
الجدول رقم ( :)11املعدل واالنحراف املعياري للعالمات وفاقًا ّ

استُخدم اختبار كولوموغروف – سمرينوف ( )Kolomogrov-smirnovحيث أظهر (قيمة االحتامل  )p> 0.05أن معدالت
ملتغي قطاع التعليم.
العالمات يتم توزيعها بطريقة التوزّع الطبيعي وفاقًا ّ
ملتغي قطاع
لذا ،استُخدم اختبار أنوفا ( )ANOVAللتحقّق من ص ّحة الفرض ّية حول داللة الفروق بني املعدالت وفاقًا ّ
التّعليم .وقد جاء هذا االختبار( )F(2;693)=5.576; p<0.01ليظهر داللة الفروق بني القطاعات الثالثة (رسمي ،خاص ،طلب
ح ّر) لصالح القطاع الرسمي بالدرجة والقطاع الخاص بالدرجة الثانية .وبال ّنظر إىل الجدول رقم ( )11وال ّرسم البياين رقم
( )21ونتائج اختبار أنوفا لدراسة الفروق بني املجموعات ميكننا التأكيد عىل ص ّحة الفرض ّيةُ :يظهر معدّ ل العالمات اختالفًا
املتوسطة للعام ال ّدرايس .2018–2017
ملتغي قطاع ال ّتعليم؛ وذلك بال ّنسبة إىل عالمات الدورة العادية للشّ هادة
داالً وفا ًقا ّ
ّ
11.58

11.97

8.28

طﻠب ﺣر

ﺧﺎص

رﺳﻣ ﻲ

ملتغي قطاع ال ّتعليم (رسمي ،خاص ،طلب ح ّر).
ال ّرسم البياين رقم ( :)22معدّ ل العالمات وفاقًا ّ

إذًا إن مع ّدل العالمات يف القطاع ال ّرسمي هو  ،11.97يف القطاع الخاص  11.58ويف الطلبات الح ّرة  .8.28ما يشري إىل أ ّن مع ّدل
املتعلّمني املتق ّدمني من القطاع ال ّرسمي أفضل من مع ّدل املتعلّمني يف القطاع الخاص واآلخرين املتق ّدمني بطلبات ح ّرة .كذلك فإ ّن
مع ّدل املتعلّمني يف القطاع الخاص أفضل من مع ّدل زمالئهم املتق ّدمني بطلبات ح ّرة للدورة نفسها.
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كل مجموعتني عىل حدة من خالل bonferroni
ولكن وبهدف فهم داللة الفروق عىل مستوى املجموعات اتّجهنا إىل مقارنة ّ
يبي لنا اآليت:
 correction coefficientالّذي ّ
ــفروق دالة بني املشاركني يف االمتحانات ال ّرسميّة من القطاع الخاص وأولئك املشاركني بطلبات ح ّرة (.)p<0.01
ــفروق دالة بني املشاركني يف االمتحانات ال ّرسم ّية من القطاع ال ّرسمي وأولئك املشاركني بطلبات ح ّرة (.)p<0.01
ــعدم وجود فروق دالة بني املشاركني يف االمتحانات ال ّرسميّة من القطاعني ال ّرسمي والخاص (.)p>0.05
إن الفروق الدالة بني مع ّدل عالمات املتعلّمني املتق ّدمني لالمتحانات ال ّرسميّة للعام ال ّدرايس  2018-2017بطلبات ح ّرة
وأقرانهم من املتق ّدمني يف القطاعني ال ّرسمي والخاص ،والّتي جاءت لصالح القطاعني املذكورين ،قد ترجع بشكل أسايس إىل
خاصة لج ّهة:
عدم وجود تكافؤ فرص فيام بينهم .فاملتق ّدم بطلب ح ّر غال ًبا ما يكون لديه ظروف ّ
املتوسطة برصف ال ّنظر عن مسريته ال ّدراس ّية املؤ ّهلة
ــالعمر (من أت َّم الثامنة عرشة من عمره يتق ّدم المتحانات الشّ هادة ّ
أو غري املؤ ّهلة لالمتحانات).
رسبوا سابقًا من التعليم ال ّنظامي بسبب صعوبات التعلّم أو ّ
التعث ال ّدرايس أو
رسب (قد يكون من األفراد الّذين ت ّ
ــالت ّ
غريها من املشكالت ال ّنفس ّية والسلوك ّية… إلخ).
ــالتحضري لالمتحانات ال ّرسم ّية (قد يأيت إىل االمتحانات من دون تحضري مسبق كونه يحاول أن يستفيد من فرصة
االعتامد عىل اآلخرين يف تحقيق ال ّنجاح).
إن األسباب الّتي ذكرناها إىل جانب العديد من األسباب األخرى قد تسهم يف خفض مع ّدالت هؤالء املتعلّمني مقارنة بزمالئهم
من القطاعني ال ّرسمي والخاص م ّمن يتابعون دراستهم يف صفوف نظاميّة طيلة العام ال ّدرايس.
والخاص،
الخاصة بني القطاعني ال ّرسمي
يختص باملتعلّمني املتق ّدمني إىل االمتحانات ال ّرسم ّية من ذوي االحتياجات
ّ
ّ
أ ّما يف ما ّ
فقد جاءت الفروق بني مع ّدالتهم غري دالة وقد يعود ذلك للعديد من األسباب نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
الخاصة غري مشابهة آلل ّية الرتفيع يف املدارس
املتوسطة املستخدمة يف الكثري من املدارس
ــإ ّن آل ّية الرتفيع يف املرحلة
ّ
ّ
مم يتيحه يف املدارس ال ّرسم ّية .إذ ال يزال
الخاصة يف املدارس
ال ّرسم ّية ،ما يتيح ال ّنجاح لذوي االحتياجات
ّ
ّ
الخاصة أكرث ّ
نظام التقويم يف املدرسة ال ّرسميّة غري مواكب لحاجات هؤالء املتعلّمني وما زال يخضع املتعلّم من ذوي االحتياجات
الخاصة يف غالبيّة املدارس ال ّرسميّة إىل املعايري نفسها أسوة بزمالئه من دون أي متايز للتقويم.
ّ
ــغال ًبا ما يكون للمتعلّمني يف القطاع الخاص خطّة تد ّخل فرديّة تراعي قدراتهم وتك ّيف مسابقاتهم بحسب تلك
القدرات ،وهو أمر ناد ًرا ما يحصل يف املدارس ال ّرسم ّية حتّى اآلن.
الخاص مبتابعة مستم ّرة من قبل االختصاص ّيني ( ُم َر ّب
الخاصة يف القطاع
ــغال ًبا ما يحظى املتعلّمون ذوو االحتياجات
ّ
ّ
تقوميي ،عامل نفس) داخل املدرسة وخارجها (معالج نطق ،معالج نفس حريك) ،يف حني هذه الخدمات ليست مؤ ّمنة
بالطّريقة نفسها يف معظم املدارس ال ّرسم ّية.
ّ
املتعثين دراس ًّيا
بالصدفة) قد يص ّنف بعض
ــإن أساليب التقويم وأدواته وتشخيصه غري الدقيقة أحيانًا (عن قصد أو ّ
الخاصة الّتي تريد تحقيق نسبة نجاح
املس بسمعة بعض املدارس
ّ
بأنّهم من ذوي ّ
الصعوبات التعلّم ّية بهدف عدم ّ
الخاص.
الخاصة يف القطاع
 ،100%األمر الّذي يخفّض مع ّدالت العالمات لذوي االحتياجات
ّ
ّ
ــكام أ ّن منظومة التقويم الضعيفة وغري املتاحة يف كثري من األحيان للمتعلّمني يف املدرسة ال ّرسميّة تجعل املتعلّمني ذوي
الصعوبات التعلّم ّية غري ملحوظني يف ملفّات االحتياجات يف االمتحانات ال ّرسم ّية ،األمر الّذي قد يسهم يف عدم خفض
ّ
الخاصة.
مع ّدل العالمات للمص ّنفني ضمن فئات االحتياجات
ّ
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ــقد يعود السبب يف ذلك أيضً ا إىل أ ّن املتعلّم يف القطاع ال ّرسمي ال يحصل عىل تكييف يف امتحاناته املدرس ّية يف السنوات
رسب العديد منهم قبل وصولهم إىل الشهادة املتوسطة،
السابقة فيواكب املتطلّبات نفسها كبق ّية املتعلّمني ،وتال ًيا يت ّ
فيبقى فقط الّذين يستطيعون مواكبة متطلّبات هذه الشّ هادة بح ّدها األدىن ،ث ّم تأيت املساعدات املق ّدمة لهم يف
لكل ما ّدة والقارئ والكاتب لتس ّهل لهم مسألة ال ّنجاح يف
املخصص ّ
االمتحانات ال ّرسم ّية لج ّهة التكييف وزيادة الوقت ّ
الشّ هادة املتوسطة.
الخاصة يف املدرسة
ما ت ّم طرحه يؤ ّدي بنا إىل إمكانيّة استنتاج ارتفاع نسبة إعادة العديد من املتعلّمني من ذوي االحتياجات
ّ
الصف التاسع األسايس هو غال ًبا من ال توجد لديه
رسب الكثري منهم خارج املسار التعليمي ،ومن يصل إىل ّ
ال ّرسم ّية وت ّ
ّ
والتعث ال ّدرايس .باإلضافة إىل أن منظومة التقويم املوضوع ّية غري متوافرة
مشكالت حا ّدة عىل مستوى الصعوبات التعلّم ّية
الصعوبات التعلّم ّية يف القطاع ال ّرسمي؛ وقد يكون هذا السبب إىل جانب ما ذُكر من
يف كثري من األحيان للمتعلّمني ذوي ّ
أسباب أخرى ،تل ّخص واقع الحال وقد تكون مسؤولة عن عدم وجود داللة عىل مستوى الفروق بني مع ّدالت املتعلّمني ذوي
والخاص.
الخاصة بني القطاعني ال ّرسمي
االحتياجات
ّ
ّ

خالصة تحليل الوضع
تعترب الشهادة املتوسطة التي ينالها املتعلمون ذوو االحتياجات الخاصة مبنزلة إنجاز أكادميي يع ّزز ثقتهم بذاتهم ويحفزهم
عىل متابعة مسريتهم يف التعلّم ،وال سيام أنهم يعلمون جي ًّدا بوجود حاالت تُعفى من التق ّدم لالمتحانات الرسمية بحيث
يحصلون عىل إفادة تخولهم املتابعة يف املسار التعليمي النظامي .غري أنهم يدركون كذلك بأن اإلعفاء يرتّب عليهم تبعات
مستقبلية قد تع ّوق بعض الخيارات أمامهم؛ إذ تتطلب بعض الوظائف يف القطاعني العام والخاص الشهادة املتوسطة كوثيقة
رسمية رضورية يف عملية التوظيف حيث إن وجود إفادة باإلعفاء غري ٍ
كاف يف هذه الحالة.
كذلك فإن الشهادة الثانوية العامة ال زالت تحظى باهتامم املتعلم واألهل وقطاعات التوظيف والجامعات املحلية والعاملية
بحيث ت ُعترب محطة أساسية لالنطالق إىل مسارات حياتية متعددة .لذا فإن املتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة يحتاجون
إىل هذه الشهادة رمبا أكرث من أقرانهم ألنهم يتعرضون يف كثري من املواقف إىل اإلقصاء عن أنشطة املجتمع ،وكث ًريا ما تكون
النظرة إليهم عىل أنهم ال يستطيعون دخول عامل االختصاص واملهن وقطاعات اإلنتاج ،فيكون عىل هؤالء املتعلّمني إثبات
قدرتهم عىل االستقاللية واالعتامد عىل الذات واستخدام قدراتهم كافة لتغيري نظرة اآلخرين وللتأكيد أنهم أصحاب حقوق
يف االنخراط ضمن أنشطة املجتمع املتنوعة واملساهمة يف بناء هذا املجتمع وتطويره.
وإن ثقافة الدمج التي تع ّزز تقبّل املجتمع للمتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة وانخراطهم فيه ،ال بد أن تنطلق يف تعزيز
مبدأ تكافؤ الفرص يف التعلم والتعليم ،الدمج املدريس وما يحتاجه من تعليم متاميز وأدوات رصد لواقع املتعلمني ونظام
تقويم بديل وتوصيف متخصص وتكييف موضوعي ،وتال ًيا مواجهة مشكالت االستبعاد واإلعادة والترسب املدريس.
من هنا جاء هذا التقرير ليصف وليحلل الوضع الحايل لالمتحانات الرسمية للمتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة من جهة،
وليق ّدم خطة عمل وإجراءات تد ّخل من جهة ثانية.
يتبي من خالل النتائج أ ّن نسبة ال ّنجاح لدى اإلناث يف الشّ هادتني الثّانويّة العا ّمة واملتوسطة (فروق ذات
وبنا ًء عىل ما تق ّدمّ ،
الخاصة للدورة
داللة إحصائية) للدورة العاديّة  2018 – 2017هي أعىل من نسبة ال ّنجاح لدى الذّكور من ذوي االحتياجات
ّ
نفسها ،املسألة التي تثري مشكلة عىل مستوى تكافؤ الفرص بني اإلناث والذكور ،إذ تبدو فئة الذكور من ذوي االحتياجات
الخاصة أكرث هشاشة وأكرث عرض ًة للتهميش واالستبعاد مقارن ًة باإلناث.
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الخاصة الّذين يعتمدون اللّغة الفرنسية لغة أجنب ّية أوىل يف التعليم يف
كام أ ّن نسبة ال ّنجاح لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
الشهادة الثانوية العامة هي أعىل من نسبة املتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزية لغة أجنب ّية أوىل يف التعليم ،يف حني
الخاصة الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لغة أجنب ّية أوىل يف التعليم يف
أ ّن نسبة ال ّنجاح لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
الشهادة املتوسطة هي أعىل من نسبة املتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة الفرنس ّية لغة أجنب ّية أوىل يف التعليم (فروق ذات داللة
إحصائية)؛ األمر الذي يجعلنا نلفت إىل وجود مشكلة جوهرية يف آلية التوصيف والتكييف املُعتمدة يف االمتحانات الرسمية
للشهادتني ،وال سيام أن هذه اآللية ال تفصل ذوي االحتياجات الخاصة إىل فئات واضحة وفا ًقا ملالمحهم وقدراتهم املختلفة.
يف سياق آخر إ ّن املشاركني يف امتحانات الشهادة الثانوية العامة واملتوسطة (فروق ذات داللة إحصائية) ممن تقدموا بطلب
تربوي ،األمر الذي يربز مشكلة املتعلمني
ص ّحي قد س ّجلوا مع ّدل عالمات أكرث ارتفا ًعا من مع ّدل أقرانهم املتقدمني بطلب
ّ
ذوي الصعوبات التعلمية ،وهم يشكلون غالبية الحاالت يف الطلبات الرتبوية ،حيث إنهم يحتاجون إىل مدارس دامجة أكرث
وع ًيا لحاجاتهم وإىل مناهج وطرائق تعليم متاميزة وأساليب تقويم حديثة.
الخاصة يف امتحانات الشهادتني الثانوية العامة واملتوسطة يف
كذلك يبدو أن معدل عالمات املتعلّمني ذوي االحتياجات
ّ
القطاع الرسمي هو األكرث ارتفا ًعا مقارن ًة مبعدالت املتعلّمني من القطاع الخاص واملتعلّمني املتقدمني بطلبات ح ّرة .غري أن
الفروق يف الشهادة املتوسطة جاءت دالة عند املقارنة بني معدل عالمات املتقدمني من القطاعني الرسمي والخاص ومعدالت
املتقدمني بطلبات حرة حيث جاءت لصالح املتقدمني من القطاعني الرسمي والخاص؛ يف حني أن الفروق يف معدل العالمات
يتبي لنا مام تق ّدم أن هناك خطر استبعاد وتهميش وترسب للمتعلمني
بني القطاع الرسمي والقطاع الخاص جاءت غري دالةّ .
ذوي االحتياجات الخاصة الذين يتقدمون بطلبات ح ّرة والذين ال يحظون بحقهم يف الحصول عىل فرص نجاح متكافئة
أسوة بأقرانهم من القطاعني الرسمي والخاص .كذلك فإن عدم وجود فروق دالة بني معدل عالمات املتقدمني لالمتحانات
رشا صح ًّيا للمدرسة الرسمية بقدر ما يكون مشكلة كامنة عىل مستوى
الرسمية من القطاعني الرسمي والخاص قد ال يكون مؤ ً
اإلعادة والترسب والتشخيص لذوي االحتياجات الخاصة .ورمبا تكمن املشكلة يف وسائل املساعدة املقدمة يف االمتحانات
الرسمية التي ال تضع إطا ًرا مرجع ًيا محد ًدا للقارئ والكاتب واملرتجم اإلشاري.
أما يف ما يخص املشاركني من ذوي االحتياجات الخاصة املتقدمني المتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها األربعة فقد
جاء ترتيب معدل عالماتهم من األعىل إىل األدىن عىل الشكل اآليت :فرع اآلداب واإلنسانيّات ،فرع علوم الحياة ،فرع العلوم
العا ّمة ،فرع االجتامع واالقتصاد؛ األمر الذي يطرح مشكلة عدم تكافؤ الفرص بني املشاركني من الفروع األربعة ويجعل
العديد من املتعلمني يف الفروع الثالثة األخرية وأكرثهم من املتعلّمني يف فرع االجتامع واالقتصاد األكرث عرضة لالستبعاد
والتهميش والترسب املدريس.

الخطة واإلجراءات
رسب يف القطاعني ال ّرسمي والخاص من أبرز مظاهر التهميش الّتي تجرب املتعلّمني ذوي االحتياجات
ت ُعترب مشكلتا اإلعادة والت ّ
الخاصة عىل ترك املدرسة لعدم قدرتهم عىل مواكبة متطلّباتها .من هنا جاء تحليل امتحانات هؤالء املتعلّمني ليضع اإلصبع
ّ
عىل الجرح وليشري إىل أنّه آن األوان لنقارب هذا امللف بجديّة واهتامم من خالل خطة تد ّخل تتض ّمن العديد من اإلجراءات
وقد تأيت أبرز مكوناتها عىل الشكل اآليت:
ــتوفري اإلمكانية للمتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة لتحقيق أقىص درجة من تطوير مهاراتهم واالندماج يف مجتمعاتهم
واملساهمة يف تقدمها.
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ــتضافر الجهود والعمل الجامعي بني القطاعني الرسمي والخاص إلزالة العوائق أمام نجاح املتعلمني ذوي االحتياجات
الخاصة.
ـ ـتوحيد آل ّية التوصيف والتكييف لهؤالء املتعلّمني يف االمتحانات ال ّرسم ّية بحسب حاجاتهم وقدراتهم ،الس ّيام أنّها
تُعترب حقًّا من حقوقهم أسوة بأقرانهم يف التعليم ،وقد قمنا ً
فعل يف املركز الرتبوي بوضع توصيف وتكييف للفئات
الثالث :الصم واملكفوفني والصعوبات التعلمية بحيث جاء نتيجة إجامع من قبل املؤسسات الرسمية والخاصة
الدامجة ،وما زلنا ننتظر توقيعه من قبل معايل وزير الرتبية والتعليم العايل ليك يُعمل وفاقه يف االمتحانات الرسمية
للشهادتني املتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة.
ــتدريب املزيد من املعلّمني عىل أساليب التعليم املتاميز ،والدمج املدريس ،والتكييف بحسب الفئات ،واستخدام أدوات
الرصد للكشف عن التحديات النامئية والتحصيلية يف سن مبكرة ،والدعم النفس اجتامعي ،واستخدام خطة التد ّخل
الفردية للمتعلمني.
ــتطوير املنهج الحايل بحيث يستطيع تلبية حاجاتهم ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني.
ــتعميم ثقافة الدمج من خالل مسارات تربوية وإعالمية.
ــاملساهمة يف تحديث القوانني وتعديلها لضامن حقوق املتعلمني يف الدمج والتعلم والنجاح عىل قاعدة تكافؤ الفرص
يف العملية التعليمية التعلمية.

التوصيات
الخاصة مبجملها هي منظومة متكاملة
الخاصة وبقيّة العلوم وامليادين األخرىّ ،
بشكل عام ال ميكن الفصل بني ّ
فالتبية ّ
التبية ّ
كل يشء جزء من منظومة الرتبية العا ّمة ،حيث تهتم بتعليم األفراد
ومتداخلة من العلوم املختلفة ،فهي يف األساس وقبل ّ
وتأهيلهم ملساعدتهم عىل التكيف واالندماج يف مجتمعاتهم ،وهذا هو الهدف األساس يف أي نظام تربوي ،وبالرغم من
مهم يزود املعلّمني يف امليادين األخرى بأساليب
التبية
والتبية بشكل عا ّم ،تظل ّ
الخاصة ّ
بعض االختالفات بني ّ
ّ
التبية مصد ًرا ً
وطرائق التدريس وبأسس بناء املناهج وتطويرها وبطرائق إعداد املعلّمني وإدارة الصفوف واإلدارة املدرس ّية وغريها من
التبية
التبية
الخاصة ارتباطًا وثيقًا ،حتّى أن أهم أعضاء أي فريق يف ّ
املوضوعات ذات العالقة بالتعليم ،لذا ترتبط بها ّ
ّ
الخاصة ،سواء كان للتقييم ،أو إلعداد الخطط التعليمية واإلرشاديّة والتشخيص والتقييم والتدريب ال ب ّد من أن يكون من
ّ
املختصني يف مواد وموضوعات مختلفة .لذا ويف نهاية هذا التقرير نويص باآليت:
التبية ومن املعلّمني
املختصني يف ّ
ّ
ّ
ــتحديث املراسيم والقوانني التي تنظم إعفاء ذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة وتحديد أنواع املساعدات املقدمة لهم
وفاقًا لتنوع الحاالت بحيث تصبح خارطة طريق موضوعية وموحدة تعتمدها لجنة دراسة ملفات ذوي االحتياجات
بتغي أعضاء اللجنة كل عام .
الخاصة  ،وهكذا ال تتغري مقاربة اإلعفاء واملساعدة لهؤالء املتعلمني ّ
ــاعتامد التوصيف وما يتضمنه من تكييفات صادرة عن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء ،والسيام أنه أُنجز برشاكة
حقيقية مع القطاعني العام والخاص ،وهو يتوجه إىل ثالث فئات من املتعلّمني ذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة:
الصم ،املكفوفني ،الصعوبات التعلمية ،وقد بُني هذا التوصيف عىل أسس نظرية تُظهر مالمح املتعلمني وحاجاتهم
ويبي أسس التكييف العامة ثم الخاصة بكل مادة دراسية .ويأيت هذا
الرتبوية وبيئتهم البرشية واملادية املساندةّ ،
التوصيف ليق ّدم للمتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة حقًا من حقوقهم يف تكافؤ الفرص أسو ًة بزمالئهم الذين يحظون
بتوصيف شامل لكل املواد الدراسية.
ــمثابرة املركز الرتبوي واستمراره يف دعم مرشوع الدمج املدريس باملزيد من الربامج الرتبوية التي تراعي الفروق الفردية
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والتي تؤسس لتنمية املهارات الحياتية لدى هؤالء املتعلمني إىل جانب املهارات األكادميية.
ــتحديث املناهج الدراسية التي تراعي حاجات املتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة ،وقدراتهم وميولهم واستعداداتهم،
والتفكر يف وضع منظومة تقويم بديل تكون تجربة رائدة ميكن تعميمها الحقًا يف القطاعني الرسمي والخاص .
ــاالستمرار يف تدريب املعلمني عىل أسس التعليم املتاميز وأساليب التكييف يف كل املواد الدراسية واستخدام أدوات
الرصد وخطة التدخل الفردية والدعم النفس اجتامعي واملهارات الحياتية والتعلم االجتامعي الوجداين.
ــإجراء التحليل التخصيص لالمتحانات الرسمية للمتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة يف العام املقبل للكشف عن بعض
النقاط الجوهرية التي تساعدهم يف تفعيل إمكاناتهم إىل حدها األقىص املمكن.

المراجع:
ــالدقس ،ج .)2012(.هل حقًّا البنات أكرث مقدر ًة عىل التحصيل الدرايس من األوالد؟ جريدة الدستور ،األردن ،العدد
.16700
ــاملركز الرتبوي للبحوث واإلمناء .) 2019( .لجنة توصيف املواد الدراسية لالمتحانات الرسمية للشهادتني املتوسطة
الخاصة.
والثانوية العامة بفروعها األربعة  :ذوي االحتياجات
ّ
ــاليونيسف .)2015( .املناهج واالعتامد ومنح الشهادات الدّ راس ّية لألطفال السوريني يف سوريا وتركيا ولبنان واألردن
والعراق ومرص .دراسة اقليم ّية.
ــاليونيسف .)2017( .إنصاف :اإلنصاف يف الوصول والتعلّم (إطار عمل قائم عىل املدرسة للرصد والعمل يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،امللخّص التنفيذي) ،عامن – األردن.
ــاليونيسف .برنامج التعليم :العمل من أجل ضامن أن يتمتع جميع األطفال يف املنطقة بفرص متساوية يف الحصول
عىل التعليم النوعي. Retrieved at 21/4/2019, from http://www.unicef.org/mena/ar .
ــمجلس النواب ( .)2000القانون Retrieved at 21/4/2019, from www.Lphu.com .2000/220
 Heward, w.l.(2013).Exceptional Children: An Introduction to Special Education.ــ
الخاصة :نظرة حديثة .الطبعة األوىل ،دار الكتاب الجامعي:
يف البسطامي ،غ ،.وفتيحة ،م .)2016( .مقدّ مة يف الرتبية ّ
دولة اإلمارات العرب ّية املتّحدة – الجمهوريّة اللّبنان ّية.
 Jorman, R. & Murray, H. (2010). Education Justice in the Middle East and North Africa. P.P.ــ
117-118.
 MEHE. (2017). Reaching All Children With Education: RACE II (2017 – 2021). Retrieved atــ
November 24, 2018 From http://mehe.gov.lb/uploads/file/2016/oct/RACE%2011_FINAL%20Narrative_29AUG2016.pdf
 Unesco. (2017). GEM Report summary on disabilities and education. Retrieved at May 12, 2019,ــ
from http://www.em.unesco.org
 Unicef. (oct 2014). Allin, summary, Jordan. Country Report on Out of School Children.ــ

35

36

 www.crdp.org

crdpLiban

CRDP_Liban

crdpliban

961 1 683 205

