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في التربية الخاّصة، كما في التربية العاّمة، تقوم منظومة التقويم بخدمة العمليّة التّعليميّة التّعلميّة فتسّهل 

على  قادرين  وتجعلهم  من جهة،  للمتعلّمين  التحصيلي  الواقع  إلى  التعرّف  واألهل  والمتعلّم  المعلّم  على 

تخطيط عمليّة التثقيل وتخطّي التحديات من جهة أخرى. فالتقويم ليس هدفًا بحّد ذاته بل وسيلة قياس 

لتطوير قدرات المتعلّمين )معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم( كما أن التعلّم هو حّق للجميع من دون تمييز، 

ولكّل وضعية تعلّميّة تقويم مالئم ينسجم مع طبيعتها ومكّوناتها.

يكتسب هذا التقرير أهّميًة خاّصة ألنّه يتناول امتحانات المتعلّمين ذوي االحتياجات الخاصة. وستقّدم نتائجه 

المتعلّمين.  نتائج هؤالء  على  وانعكاسها  التكييف  ونوعيّة  التوصيف وخصائصه  دور  إلبراز  مهمة  إمكانات 

يستحّق المتعلّمون ذوو االحتياجات الخاصّة بكل فئاتهم، وعلى قاعدة تكافؤ الفرص، دراسات تحليليّة تبيّن 

التربويين من  تمّكن  الدراسات  فهذه  الرسميّة.  االمتحانات  المتّبعة في  التقويم  لنماذج  استجاباتهم  أنماط 

اكتشاف نقاط القوّة والفرص المتاحة للنجاح واالندماج والتقّدم، كما تمكّنهم من مواجهة التحديات والتغلّب 

عليها، وال سيما تلك المتعلّقة بمشكالت الرسوب والتسرّب، وما تمثّله من مخاطر االستبعاد واإلقصاء والتهميش 

على المستوى اإلنساني.

مة حول التربية المختّصة تشرح بعض المفاصل القانونيّة والتربويّة التي أسهمت  تضّمن التقرير الحالي مقدِّ

التربية  مفهوم هذه  لحظ  كما  الخاّصة،  االحتياجات  بالمتعلّمين ذوي  الخاّصة  التربويّة  المقاربة  بلورة  في 

وأهدافها وفئاتها. وأشار هذا التقرير، في سياق آخر، إلى مفهوم االحتياجات التعلّميّة الخاّصة من وجهة نظر 

المركز التربوي للبحوث واإلنماء، مركّزًا على بعض المنطلقات األساسيّة التي نتبناها في مواجهة مشكالت 

االستبعاد والتهميش واإلقصاء، وال سيما أنها مشكالت تعرّض مستقبل المتعلّمين ذوي االحتياجات الخاصة 

إلى العديد من المخاطر.

مّهدت أهمية التقرير وأهدافه إلى طرح اإلشكالية وإلى اختيار المنهجيّة العلميّة التي تتناسب مع طبيعة 

)المتوّسطة  الشهادتين  نتائج  ظهرت  اإلحصائية  القياسات  إطار  وفي  للعيّنة.  والنوعيّة  الكميّة  المعطيات 

حيث  العاديّة  للدورة   2018-2017 الدراسي  للعام  الرسميّة  لالمتحانات  األربعة(  بفروعها  العاّمة  والثّانويّة 

قّدمت معلومات تفصيليّة حول توزّع أفراد العيّنة والنتائج وفاقًا للعديد من المتغيّرات. هذا وقد خلُص التقرير 

إلى تحليل شامل تليه خطّة تدّخل مستقبليّة وبعض اإلجراءات العمليّة المالئمة والتوصيات المستقبليّة.

إّن حرص المركز التربوي للبحوث واإلنماء على تمتين بنية التربية الدامجة هو جزء ال يتجزأ من دوره الفّعال 

في إرساء سياسة تربوية شمولية تراعي الفروق الفرديّة وتعّد متعلًّما لمدى الحياة.

رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء بالتكليف

الدكتورة ندى عويجان

تمهيد
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المقّدمة
ترتبط الّنظرة للرتبية الخاّصة ، وفاقًا لـِ Heward )2013(، بالتطّور التّاريخي لهذا امليدان، وبشكل خاص بحركات الحقوق 

املدنيّة وحقوق اإلنسان، والّتي بدورها تأثّرت بالتطّور االجتامعي والترشيعات والقوانني. ومن أهّم أمثلة هذه الترشيعات ما 

حصل يف الواليات املتّحدة يف الخمسينيات من القرن املايض كقرارات املحاكم املتعلّقة بالفصل بني املتعلّمني ألي سبب كان، 

وأّن حق التعليم مكفول وهو حّق للجميع وأن املساواة والعدالة أمر توجبه كّل القوانني )البسطامي وفتيحة، 2016؛23(.

الحقوق  فظهور  وتطّورها،  الخاصة  للرتبية  الّنظرة  تغيري  يف  أسهمت  الّتي  العوامل  أهم  من  والترشيعات  القوانني  وتعترب 

والترشيعات الخاصة بذوي االحتياجات الخاّصة سواء من ذوي اإلعاقات أو القدرات املميّزة، كان سببه العديد من االتّجاهات 

االجتامعية والرتبوية الّتي شّددت عىل رضورة وأهميّة إصدار قوانني خاّصة بهذه الفئات ملا له من أهميّة يف حفظ حقوقهم، 

ووقف التمييز ضدهم، ونقلهم من خدمات العزل إىل دمجهم بشكل كامل مع أقرانهم ويف النظام التعليمي واالجتامعي 

العام نفسيهام ؛ وتاليًا إىل العمل عىل تنمية القدرات إىل الحّد األقىص والحّد من العوائق والحواجز االجتامعيّة واالقتصاديّة 

والثقافيّة واملاديّة لألفراد الّذين يعانون من اضطرابات أو إعاقات يف الجوانب املختلفة )البسطامي وفتيحة، 2016؛25(.

من ناحيٍة أخرى وعىل الّرغم من ازدياد عدد األطفال امللتحقني باملدارس يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أكرث من 

أي وقت مىض، إال أّن 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 15 مليونًا يف عام 2015 إىل 

12.3 مليون يف عام 2018. إالّ أّن هناك 6.2 مليون طفل وطفلة قد التحقوا بالتعليم األسايس لكّنهم معرّضون لخطر الترّسب؛ 

وهؤالء هم من يُعتربون األطفال املترّسبني من املدرسة يف املستقبل. إجامالً، هناك ما يقارب 22 مليون طفل وطفلة مّمن 

هم إّما خارج املدرسة أو معرّضني لخطر الترّسب )اليونيسف(.

أمام  األوىل  العقبات  إحدى  هي  اإلعاقة  أن  فيعترب  املترّسبني،  األطفال  »بروفايل«  اليونيسف  ملنظّمة  تقرير  ويُظهر  هذا 

.)Unicef,2014( املتغرّيات  من  وغريها  املالمئة  غري  الّدراسيّة  واملناهج  املعلّمني،  تدريب  بضعف  فريبطها  االلتحاق 

كذلك يشري تقرير صادر عن Open Society Foundation إىل أّن إزالة العقبات الّتي تدفع األطفال خارج املدرسة هو أكرث 

فاعليّة من محاولة إرجاع أولئك الّذين ترّسبوا منها. وتحقيًقا لهذه الغاية ال يكفي الرتكيز عىل السياسات الرتبويّة، فال بّد من 

.)Jorman & Murray, 2010( االهتامم مبراحل التنفيذ وكيفيّته يف العمليّة التعليميّة التعلّميّة

عىل املستوى املحيل ويف القسم الّسابع من القانون 2000/220، تشري املادة 59 إىل أّن »لكّل شخص معّوق الحّق بالتعليم«، 

جميع  وراشدين، ضمن  أطفال  من  املعّوقني  األشخاص  لجميع  والتعليم  للرتبية  متكافئة  فرص  يضمن  القانون  أن  مبعنى 

املؤّسسات الرتبويّة أو التعليميّة من أي نوع كانت، وذلك يف صفوفها النظاميّة ويف صفوف خاّصة إذا استدعى األمر )مجلس 

النواب، 2000(.

أما يف ما يخص املراسيم االشرتاعية لتنظيم االمتحانات الرسمية لذوي االحتياجات الخاصة:

فإن املرسوم رقم 16417 الصادر عن رئيس الجمهورية يف العام 2006 حول تحديد حاالت إعفاء ذوي الصعوبات التعلمية 

والطب  التقوميية،  الرتبية  أو  الرتبوي  النفس  علم  االختصاص يف  لجنة من ذوي  تشكيل  تضّمن  الرسمية،  االمتحانات  من 

النفيس، وعلم النفس. مهمة هذه اللجنة تحديد حاالت إعفاء ذوي الصعوبات التعلمية من االمتحانات الرسمية، وال سيام 



7

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 9533 الصادر عن رئيس الجمهورية يف العام 2012 حول تحديد أوضاع ذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة 

لجهة االمتحان الرسمي للشهادة املتوسطة، فقد تضّمن أيًضا 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 

املتوسطة واقرتاح نظام خاص المتحانات هؤالء املتعلمني ممن ال يستوفون رشوط اإلعفاء من االمتحان الرسمي؛ علاًم أن 

إعفاء التلميذ من إجراء امتحانات الشهادة املتوسطة، ال يعفيه من الرشوط املطلوبة للدخول إىل مؤسسات التعليم العايل.

كام نشري إىل القرار رقم 316/م/2019 الصادر عن وزير الرتبية والتعليم العايل والذي يتعلّق بتشكيل لجنة تحديد أوضاع 

ذوي االحتياجات الرتبوية الخاّصة لجهة االمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها األربعة حيث تكلّف لجنة من 

االختصاصيني القرتاح املساعدات املطلوبة وفاقًا لحالة كل منهم.

وعىل الّرغم من أهميّة الوصول الفعيل إىل التعلّم إالّ أن جودة التعليم املقّدم تحتل القدر نفسه من األهميّة )اليونيسف، 

2015؛ 21(، والسيام عىل مستوى الرتبية الخاصة يف ما يخص املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة.

مفهوم الرتبية الخاّصة وأهدافها:

يرى العديد من املختّصني والباحثني أّن الرتبية الخاّصة هي مجموعة برامج التدّخل املبكر والربامج الوقائيّة والتعليميّة الّتي 

تهدف بشكِل عام إىل توفري اإلمكانية إىل جميع األفراد ذوي االحتياجات الخاصة لتحقيق أقىص درجة ممكنة من تطوير 

مهاراتهم واالندماج يف مجتمعاتهم بشكل طبيعي. كام تتّجه الرتبية الخاّصة إىل تحقيق األهداف الخاّصة اآلتية:

التعرّف إىل فئات املعّوقني وذوي االحتياجات الخاّصة.ـ 

تلبية حاجات هذه الفئات.ـ 

تحقيق الكفاءة الشخصيّة واالجتامعيّة واملهنيّة وتنمية مهاراتهم االستقالليّة.ـ 

تطوير الربامج الوقائيّة وطرائق التدريس والوسائل واألدوات التعليميّة.ـ 

إعداد املختّصني وتوفري فرص التطوير والبحث العلمي.ـ 

مساعدة األنظمة الرتبويّة عىل تطوير البيئات املدرسيّة وتعديلها مبا يتناسب مع حاجات هذه الفئات.ـ 

إصدار القوانني والترشيعات وتعديلها وتطويرها.ـ 

تطوير منظومة متكاملة من البيانات واملعلومات واملناهج وما تتضّمنه من متايز يف التعليم والتقويم والتغذية الراجعة.ـ 

ودعمه.ـ  املختلف  اآلخر  قبول  ثقافة  لنرش  والتواصل  الّدعم  شبكات  وتطوير  املجتمع  أفراد  اتّجاهات   تطوير 

)البسطامي وفتيحة، 2016(

فئات الرتبية الخاّصة:

تشمل الرتبية الخاّصة فئات متعّددة وذلك بحسب Heward )2013(، وكام جاءت يف كتاب البسطامي وفتيحة )2016(: 

صعوبات التعلّم، اضطرابات النطق واللّغة، املشكالت الصحيّة، اإلعاقات العقليّة، االضطرابات االنفعاليّة والسلوكيّة، التوّحد، 

اإلعاقات املتعّددة، التأّخر الناميئ، اإلعاقات السمعيّة، اإلعاقات البرصيّة، اإلعاقات السمعيّة البرصيّة، إصابات الدماغ، أمراض 

العظام واإلصابات الجسميّة.
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مفهوم االحتياجات التعلمّية الخاّصة:

 Unesco,( هو مصطلح يُستخدم يف بعض البلدان لإلشارة إىل األطفال ذوي اإلعاقات ألّتي يُنظر إليها عىل أنّها تتطلّب دعاًم إضافيًّا

2017(. يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، نعترب أّن األطفال ذوي االحتياجات التعلميّة الخاّصة هم أولئك الّذين يعانون صعوبات 

يف التعلّم أو تعرّثًا دراسيًّا أو أنواُعا مختلفة يف اإلعاقات، إضافًة إىل املوهوبني )املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء، 2019(.

افرتاضات:

ينطلق املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء من العديد من االفرتاضات الّتي يعتربها مبنزلة مسلاّمت تربويّة وحّق من حقوق 

املتعلّمني ذوي االحتياجات التعلّمية الخاّصة مثال: تأمني فرص التعلّم املتكافئة لهؤالء املتعلّمني أسوة بسواهم من خالل 

مرشوع الدمج املدريس، مواجهة مشكالت الترّسب املدريس واإلعادة الّتي تقلّل من فرص هؤالء املتعلّمني باالستمرار يف التعلّم 

النظامي، تطوير التقويم الرتبوي بحيث يراعي قدراتهم ومستوياتهم.

فالتعلّم حّق للجميع من دون متييز، وهو مبدأ عام يتبّناه املركز الرتبوي ويعتمده يف التخطيط الرتبوي عىل مستوى الوطن. 

وهكذا يأيت التقرير الحايل كخطوة وقائيّة وعالجيّة لترّسب املتعلّمني ذوي االحتياجات التعلّميّة الخاّصة وللكشف عن بعض 

املتغرّيات الّتي قد تسهم يف استبعادهم عن العمليّة التعليميّة التعلّميّة، بهدف اإلحاطة بها وتحليلها والتحّكم بعنارصها 

قدر اإلمكان. فاملركز الرتبوي يدرك متاًما أّن التنمية املستدامة والتقّدم العلمي يحتاجان إىل تنمية مهارات متعّددة لدى 

املتعلّمني كاالستقالليّة واقتصاد املعرفة واالندماج االجتامعي، وال سيّام للفئات األكرث عرضة للتهميش مثال ذوي االحتياجات 

الخاّصة. وبناًء عليه، تُعترب دراسة بعض املتغرّيات كالجنس والقطاع التعليمي ونوع الطلب ولّغة التعليم األجنبيّة وفروع 

الّشهادة )الثّانويّة العامة( ووصفها وتحليلها تسهم يف عمليّة التدّخل عىل مستوى تلك املُتغرّيات لتطول تدريب املعلّمني، 

وتطوير املناهج، وإجراء البحوث العلميّة املناسبة وتحسني مرشوع الدمج الرتبوي بهدف مواجهة مشكالت اإلعادة والترّسب 

للمتعلّمني ذوي االحتياجات التعلّميّة الخاّصة؛ وهذه اإلجراءات إذ تُعترب جزًءا ال يتجزّأ من حقوقهم ومن واجباتنا فإنها تُعترب 

يف الوقت عينه خطوة نوعيّة جديدة تدخل يف إطار تعميم ثقافة الدمج وتأمني التعلّم للجميع من دون متييز.

أوالً- األهّمّية
لقد عملت غالبيّة دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل تأسيس نُظم إدارة معلومات التعليم، لكّن أغلبها نُظم غري 

فّعالة، حيث إنّها ال تبنّي مدى تعلّم املتعلّمني. لذا وبهدف تحسني املامرسات الرتبويّة ال بّد من تعزيز ثقافة استخدام نُظم 

إدارة معلومات التعلّم والتعليم وتحليل البيانات واألرقام واإلحصاءات الّتي تتعلّق بالعمليّة التعليميّة التعلّميّة، والغاية من 

ذلك تعزيز األهل لجهود املعلّمني واملتعلّمني واملدرسة )اليونسف، 2017(. كذلك إّن تضمني مخرجات الوصول إىل التعلّم 

والتعليم يف إجراءات تحليليّة بسيطة، لكّنها واضحة يف الوقت ذاته، يقّدم للرتبوينّي واألهل واملعلّمني معطيات علميّة تُبنى 

عىل أساسها إجراءات وقائيّة أو عالجيّة الحقة، وال سيّام ملسألتي اإلعادة والترّسب املدريس.

لذا يقّدم التقرير الحايل منوذًجا عمليًّا ذا طابع وصفي تحلييل إلدارة البيانات واملعلومات املستخرجة من االمتحانات الرّسميّة 

يف ما يخّص املتغرّيات املتعلّقة باملتعلّمني ذوي االحتياجات التعلّميّة الخاصة.

بإمكان املدارس أن تستند إىل هذا التقرير لالستئناس به عىل مستوى مخرجات االمتحانات الرّسميّة، والعتباره منوذًجا يُحتذى 

به إلجراء تحليل بيانات إحصائيّة داخل كّل مدرسة؛ األمر الّذي يسّهل عىل األهل واملعلّمني واملتعلّمني رصد التحديات وتأثري 

املتغرّيات وتنّوعها داخل العمليّة التعليميّة التعلّميّة. فالتقويم الّذايت الّذي يستند إىل قاعدة بيانات واضحة هو أفضل أنواع 

التقويم حيث يتيح عمليّتي التخطيط والتجريب من جهة ويعالج مشكالت اإلعادة والترّسب املدريس من جهة أخرى.
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ثانيًا- األهداف
إن هدف التعليم الجديد يف جدول أعامل التنمية املستدامة يحتوي عىل إشارة إىل اإلعاقة يف هدفني:

جميع  إىل  الوصول  يف  املساواة  وضامن  التعليم  يف  الجنسني  بني  الفوارق  عىل  القضاء   ،2030 عام  »بحلول   :5-4 الهدف 

مستويات التعليم والتدريب املهني للمهّمشني واألكرث عرضة، مبن فيهم األشخاص ذوي اإلعاقة والّشعوب األصليّة واألطفال 

الّذين يعيشون يف أوضاع هّشة«.

وسائل التنفيذ 4-1: »بناء املرافق التعليميّة وتحديثها وال سيّام تلك الّتي تراعي الطفل واإلعاقة واملساواة بني الجنسني وتوفّر 

.)Unesco, 2017( »بيئات تعليميّة آمنة وغري عنيفة وشاملة وفّعالة للجميع

وانسجاًما مع أهداف التنمية املستدامة )2030( يهدف هذا التقرير، مستنًدا إىل نتائج االمتحانات الرّسميّة 2017 – 2018 

)الّدورة العاديّة(، إىل الكشف عن مستوى التحصيل التعلّمي لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة وفاقًا ملتغرّيات: الجنس، 

لّغة التعلّم والتعليم األجنبيّة األوىل، نوع الطلب، قطاع التعليم، والّشهادة)الثانوية العامة( بهدف اتّخاذ اإلجراءات املناسبة لرفع 

مستوى التحصيل التعلّمي والتقليل من مشكالت اإلعادة والترّسب، وتاليًا التخفيف من استبعاد املتعلّمني ذوي االحتياجات 

الخاّصة من طريق تأمني مستلزمات الدمج والتغلّب عىل مشكالته ويف طليعتها القضايا املتعلّقة باملناهج وبطرائق التعليم 

واسرتاتيجياته والتقويم ومن ضمنها التوصيف والتكييف للفئات املختلفة وتبًعا لحاجات كل فئة عىل حدٍّ سواء.

ثالثًا- اإلشكالّية
يواجه العامل أزمة تعلّم تُظهر حاجة حقيقيّة إىل متكني الوصول إىل التعلّم الجيّد واملنصف لجميع املتعلّمني عىل حّد سواء. 

لذا يويص تقرير املراقبة العاملي بأّن تستمّر جميع الحكومات يف التعليم كميرّس لعمليّة التنمية الشاملة.

وفاقًا لِـ MEHE, 2017( RACE2(، غالبًا ما يكون املتعلّمون غري قادرين عىل تحقيق األداء املطلوب بحسب العمر أو 

مستوى الصّف. وقد يرجع ذلك إىل أّن قياس التحصيل التعلّمي يف لبنان يقترص عىل االختبارات املدرسيّة يف الصّفني التاسع 

األسايس والثانوي الثّالث، وكذلك عند االنتقال بنجاح من صّف إىل آخر والّذي يكون أسهل يف السنوات الّدراسيّة األوىل.

كذلك قد ترّجع األسباب إىل أّن املنهج اللبناين للعام 1997 يركّز أكرث عىل املحتوى بدالً من املهارات الحياتيّة وأيًضا إىل عدم 

تقنيًّا، والّذي يؤّمن معلومات وبيانات دقيقة ذات  التعلّم. فبدون تقويم سليم  لتقويم  وجود اسرتاتيجيّة وطنيّة واضحة 

مغزى، يتعّذر عىل املعلّمني إيجاد طريقة موضوعيّة لتحديد ما يحتاجه املتعلّم أو كيفيّة تكييف التعليم أو متايزه لتلبية 

حاجات املتعلّمني جميًعا. ووفاقًا »للوكالة األوروبيّة للتنمية يف تعليم ذوي االحتياجات الخاّصة«: يُعترب التقويم من أجل 

التعلّم عنرًصا مهامًّ يف التعليم والتعلّم الناجحني مع املتعلّمني عموًما، وذوي االحتياجات الخاّصة خصوًصا. 

استناًدا إىل ما تقّدم نطرح اإلشكالية اآلتية:

ذوي  للمتعلّمني  الحايل  التعلّمي  الوضع  تحليل  يف  الرّسميّة  االمتحانات  من  املتوافرة  اإلحصائيّة  البيانات  نستثمر  كيف 

الالزمة؟ اإلجراءات  واتّخاذ  تدّخل  خطّة  وضع  يف  وتاليًا  الخاّصة،  التعلّميّة  االحتياجات 

ويتفّرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية:

كيف نحلّل الوضع التعلّمي الحايل للمتعلّمني ذوي االحتياجات التعلّميّة الخاصة؟. 1

ما هي خطّة التدّخل الّتي تحايك املعطيات التحليليّة؟. 2

ما هي اإلجراءات التنفيذيّة املناسبة؟. 3
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رابًعا - المنهجية المعتمدة
يعتمد التقرير الحايل املنهج الوصفي التحلييل1 لنتائج االمتحانات الرّسميّة للدورة العاديّة يف العام الّدرايس 2017 – 2018 

للّشهادة الثانويّة العاّمة بفروعها األربعة والّشهادة املتوّسطة.

وقد متثّلت األدوات املستخدمة يف املنهج الوصفي التحلييل مبسابقات االمتحانات الرّسميّة الّتي أعّدتها لجان املواد الّدراسيّة 

يف الّشهادة الثّانويّة العاّمة بفروعها األربعة والّشهادة املتوّسطة للّدورة العاديّة يف العام الّدرايس 2018-2017.

يف ما يخّص اسرتاتيجيّة البحث الوصفي التحلييل وما يتوّخاه من مقاربات نوعيّة عىل مستوى املعلومات املتوافرة والنتائج 

 ، )اليونيسف، 2017؛ 7(  برنامج »إنصاف«  اليونيسف يف  استخدمته منظّمة  النوعي كام  التحليل  نهج  اعتُِمد  املستهدفة، 

الشهادة  امتحانات  الخاصة يف  االحتياجات  املشاركني ذوي  نتائج  يخص  ما  والنوعي يف  الكمي  التحليل  نهج  إىل  باإلضافة 

العادية. الدورة  الدرايس -2017 2018  املتوسطة للعام 

نهج التحليل النوعي

الجمهور والعّينة:
لن منيّز الجمهور من العيّنة يف هذا التقرير كون العيّنة هي جمهور املتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة املتقدمني المتحانات 

الشهادتني املتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة للعام الدرايس 2017-2018 بدورته العادية. تتألّف عيّنة هذه الّدراسة / 

التقرير من 1029 متعلاًّم من ذوي االحتياجات الخاّصة، سواء أكانت ملّفاتهم صحيّة أو تربويّة، مّمن تقّدموا لالمتحانات 

الرسميّة الدورة العادية يف العام الدرايس 2017 – 2018. تقّدم لهؤالء املتعلّمني أنواع متعّددة من املساعدات مثال الوقت 

اإلضايف، القارئ، الكاتب، التكييف يف كّل املواد الّدراسيّة، باإلضافة إىل البيئة املكيّفة وفاقًا لنوع الحاجة باإلضافة إىل غريها 

هو طريقة لدراسة الظّواهر أو املشكالت العلميّة من طريق الوصف بطريقة علميّة، وتفسري األدلّة والرباهني بشكل منطقي ما يتيح للباحث وضع   1
وخالصاته. البحث  نتائج  وتحديد  إطارها  يف  املشكلة 

تحليل 
الوضع

خطة 1

تحليل 
الوضع

تحليل 
الوضع

اإلجراء 
1

اإلجراء 
2

خطة 2

)اليونيسف، 2017(
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من أنواع املساعدات. تنقسم هذه العينيّة بدورها إىل مجموعتني:

املتعلّمون املشاركون يف امتحانات الّشهادة الثّانويّة العاّمة بفروعها األربعة وعددهم 324 متعلاًّم. يسمح لهذه الفئة . 1

باملساعدة وال يحّق لها الحصول عىل اإلعفاءات.

املتعلّمون املشاركون يف امتحانات الّشهادة املتوّسطة وعددهم 907 متعلمني. يحق لهم الحصول عىل اإلعفاء برشوط . 2

محّددة، ومن ال يعفى يحّق له الحصول عىل املساعدة وذلك بحسب ما تستنسبه لجنة تحديد حاالت إعفاء ذوي 

الصعوبات التعلمية من االمتحانات الرسمية وفاقًا للمرسوم رقم 16417.

خامًسا - القياسات اإلحصائّية
 أواًل-  نتائج الّشهادة الثانوية العامة بفروعها األربعة لالمتحانات الرّسمّية للعام الّدرايّس 2018-2017

للدورة العاديّة
الدرايس  للعام  العامة  الثانوية  الشهادة  الخاصة يف  الرسمية للمشاركني ذوي االحتياجات  نتائج االمتحانات  سنقوم بعرض 

لن  املتغريات.  لبعض  بالنتائج وفاقًا  املرتبطة  البيانية  والرسوم  اإلحصائية  الجداول  العادية من خالل  للدورة   2018-2017

وفاقًا  العالمات  معدل  بني  املقارنة  تخّولنا  التي  املناسبة  اإلحصائية  املعلومات  توافر  لعدم  محددة  فرضيات  هنا  نعتمد 

بالنسب  املحققة  املذكورة والنتائج  املتغريات  العيّنة بحسب  أفراد  لذا سنكتفي بوصف كيفية توزّع  املذكورة.  للمتغريات 

الوضع«. النوعي وهو »تحليل  التحليل  املرحلة األوىل من نهج  املئوية ما يشكل 

توّزع أفراد عّينة املشاركني يف امتحانات الّشهادة الثانويّة العاّمة بفروعها األربعة للعام الدرايس2018-2017 - 1

سنقوم بوصف توزّع أفراد عيّنة املتعلّمني من ذوي االحتياجات الخاّصة املشاركني يف امتحانات الشهادة الثانويّة العامة للعام 

الدرايس 2017-2018 وفاقًا لبعض املتغريات األساسية اآلتية: معدل العالمات، الجنس، لّغة التعلّم والتعليم األجنبيّة األوىل، 

نوع الطلب، النتيجة وقطاع التعليم.

توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي معدل العالمات - 1 - 1

يُظهر الجدول اإلحصايئ رقم)1( أّن قيمة املعّدل )املتوّسط الحسايب( للعالمات هي 10.91؛ كام يبنّي الوسيط أن %50 من 

بيع  بيع األدىن )قيمته 8,89( والرُّ أفراد هذه العيّنة قد حصلوا عىل معدل عالمات أكرب من 10.97؛ كذلك فإّن كالًّ من الرُّ

األعىل ) قيمته 13,14( وقيمة املنحنى )0.35-( تشري إىل أّن عدد الناجحني من ذوي االحتياجات التعلّميّة الخاّصة يف الّشهادة 

الثّانويّة العاّمة للعام الّدرايس 2017-2018 الدورة العاديّة هو أـكرب من عدد غري الناجحني.

Mean املعّدل 10.91

Median الوسيط10.97

Skewness قيمة املنحنى0.35-

8.8925
Percentiles

املئني
10.9750

13.1475

الجدول رقم )1(: توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي معّدل العالمات.
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توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي الجنس - 2 - 1

يتوزّع أفراد العيّنة وفاقًا ملتغرّي الجنس إىل 199 متعلاًّم من الّذكور ما تشّكل نسبتهم املئويّة %61، و125 متعلّمة من اإلناث 

ما تشّكل نسبتهن %39 من املتعلمني املشاركني يف امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها األربعة. وتشري هذه األرقام 

والّنسب املئويّة إىل أّن عّدد املتعلّمني الّذكور املشاركني يف االمتحانات الرسمية من ذوي االحتياجات الخاّصة هو أكرب من 

عدد اإلناث. 

61%
39%  ركذ

 ىثنأ

الرّسم البياين رقم )1(: توّزع أفراد العّينة بالّنسبة املئويّة وفاًقا ملتغّي الجنس

توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبّية األوىل - 3 - 1

يتوزّع أفراد العيّنة وفاقًا ملتغرّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبيّة األوىل إىل 116 متعلاًّم )ما نسبته %36 من العيّنة( يدرّسون 

باللّغة الفرنسيّة لغة أجنبيّة أوىل، يف حني يبلغ عدد املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة الّذين يدرّسون باللّغة اإلنكليزيّة لغة 

أجنبيّة أوىل 208 متعلّمني )ما نسبته %64 من العيّنة(. وتشري هذه النتائج إىل أّن عدد املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة 

الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لغة أجنبيّة أوىل هم أكرث من أولئك الّذين يعتمدون اللّغة الفرنسية لغة أجنبية أوىل.

36%

64%
 يسنرف

 يزیلكنا

الرّسم البياين رقم )2(: توّزع أفراد العّينة بالّنسبة املئويّة وفاًقا ملتغّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبّية األوىل
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توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي نوع الطلب - 4 - 1

يتوزّع أفراد العيّنة وفاقًا ملتغرّي نوع الطلب إىل 125 متعلاًّم )ما نسبته %39 من العيّنة( تقّدموا لالمتحانات الرّسميّة )الّدورة 

بطلب مساَعدة  تقّدموا  مّمن  العيّنة(  من  نسبته 61%  )ما  متعلاًّم  بطلب مساَعدة صّحية، و199  العاديّة( 2018-2017 

تربوية. وتشري النتائج إىل أّن عدد الطلبات الرتبويّة هو أكرب من عدد الطلبات الصحيّة.

39%

61%
 يحص

 يوبرت

الرّسم البياين رقم )3(: توّزع أفراد العّينة بالّنسبة املئويّة وفاًقا ملتغّي نوع الطلب

توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي النتيجة - 5 - 1

الثانويّة العامة واملصّنفني بحسب ملّفات صحيّة أو  إّن عدد املتعلّمني الناجحني من ذوي االحتياجات الخاّصة يف شهادة 

تربويّة هم 223، يف حني أّن الّذين مل يتمّكنوا من إحراز الّنجاح هم 101 متعلّم.

تشري النتائج بالّنسب املئويّة وذلك وفاقًا ملتغرّي النتيجة الّنهائيّة )ناجح / غري ناجح( لالمتحانات الرّسميّة الدورة العاديّة 

2017– 2018 إىل أّن نسبة الناجحني من املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة هي %69، أّما نسبة املتعلّمني غري الّناجحني 

فهي %31. وتشري النتائج إىل أّن عدد الناجحني هو أكرب من عدد غري الّناجحني ما يعّزز النتائج الّتي ظهرت عند وصف توزّع 

أفراد العيّنة بحسب معّدل العالمات.

69%

31%

 حجان 

 حجان ریغ

الرّسم البياين رقم )4(: توّزع أفراد العّينة بالّنسبة املئويّة وفاًقا ملتغّي النتيجة
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توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي قطاع التعليم - 6 - 1

وفاقًا ملتغرّي قطاع التعليم )خاص، رسمي، طلب حّر(، يتوزّع املتعلّمون ذوو االحتياجات الخاّصة يف الشهادة الثّانويّة العاّمة 

عىل القطاعات التعليميّة الثالثة عىل الّشكل اآليت: خاّص )268 متعلاًّم(، رسمي )39 متعلاًّم(، طلب حّر )17 متعلاًّم(.

يُظهر الرّسم البيايّن املرفق أّن %82.7 من املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة هم من القطاع الخاّص، وإّن نسبة %12.0 هم 

من القطاع الرّسمّي، أّما الّنسبة األقل فهي %5.2 وهي من املتعلّمني الّذين تقّدموا لالمتحانات الرّسمية بواسطة طلبات حرّة. 

وتشري النتائج إىل أن عدد املتعلمني من ذوي االحتياجات الخاصة من القطاع الخاص املشاركني يف االمتحانات الرسمية للعام 

الدرايس 2017-2018 هو أكرب من أولئك املشاركني من القطاع الرسمي ومن املتقدمني بطلبات حرة.

82.7%

12.0%
5.2%

 رح بلط يمسر صاخ

الرّسم البياين رقم )5(: توّزع أفراد العّينة بالّنسبة املئويّة وفاًقا ملتغّي قطاع التعليم
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الّنتائج - 2

للشهادة  الرسمية  االمتحانات  يف  الخاصة  التعلمية  االحتياجات  ذوي  املتعلمني  قبل  من  املحققة  النتائج  بوصف  سنقوم 

التعلّم  لّغة  الجنس،  ملتغريات:  وفاقًا  وذلك  العادية  الدورة   2018-2017 الدرايس  للعام  األربعة  بفروعها  العامة  الثانوية 

الدرايس. والفرع  التعليم  قطاع  الطلب،  نوع  األوىل،  األجنبيّة  والتعليم 

النتائج وفاًقا ملتغّي الجنس - 1 - 2

من  الخاّصة  االحتياجات  ذوي  املتعلّمني  لدى  العالمات  ملعدل  تفصيليًّا  وصًفا  اإلحصائيّة  والجداول  البيانيّة  الرّسوم  تبنّي 

الجنسني )إناث / ذكور(. ويتبنّي من الجدول املرفق أّن معّدل عالمات اإلناث 11.49 أعىل من معّدل عالمات الّذكور 10.54 

الوطني. املستوى  عىل 

االنحراف املعياري Standard Deviationاملعّدل Meanالجنس

10.543.24ذكور

11.492.97إناث

الجدول رقم )2(: املعّدل العام واالنحراف املعياري للشهادة الّثانويّة العاّمة وفاًقا ملتغّي الجنس

كذلك بلغ عدد الناجحني من الّذكور 131 متعلاًّم )%65.8( من ذوي االحتياجات الخاّصة، يف حني بلغ عدد الّناجحني من اإلناث 

92 متعلّمة )%73.6(. أما عدد غري الّناجحني من الّذكور فهو 68 متعلاًّم)%34.2( ، ومن اإلناث فهو 33 متعلّمة )26.4%(.

نالحظ أّن نسبة الّنجاح لدى اإلناث يف الّشهادة الثّانويّة العاّمة للدورة العاديّة 2017 – 2018، هي أعىل من نسبة الّنجاح 

لدى الّذكور من ذوي االحتياجات الخاّصة للدورة نفسها. 

65.8%

73.6%

 ىثنأ ركذ

الرّسم البياين رقم )6(: الّنسب املئويّة للّنجاح وفاًقا ملتغّي الجنس

وقد ترجع األسباب يف ذلك إىل أن البيئة يف املجتمع الرشقي غري متساهلة نسبيًا مع اإلناث مقارنًة 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 التدرّب عليها يف مراكز التدريب أو 
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يف ميدان العمل ذاته. ويف ما يتعلق باملتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة وحني تكون مهنة األب متوافرة بعنارصها املادية، 

العمل يف املهنة نفسها حفاظًا عىل اإلرث  املتعرّثة يف بعض األحيان فيوفرون لهم فرصة  الذكور  قد يخترص األهل مسرية 

العائيل. من ناحيٍة أخرى، يُقال إن شهادة األنثى سالٌح لها يف مواجهة صعوبات الحياة وعرثاتها، فتندفع األنثى نحو الجد 

واالجتهاد والتحصيل للتغلب عىل التحديات الدراسية التي تواجهها، فتتحدى ذاتها وأقرانها عىل حّد سواء.

النتائج وفاًقا ملتغّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبّية األوىل - 2 - 2

الّذين  أّما  متعلاًّم،   116 هو  أوىل  أجنبيّة  لغة  الفرنسيّة  اللّغة  يعتمدون  ممن  الرّسميّة  االمتحانات  يف  املشاركني  عدد  إّن 

متعلّمني.  208 فهم  أوىل  أجنبيّة  لغة  اإلنكليزية  اللغة  يعتمدون 

نالحظ أّن نسبة الّنجاح لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لغة أجنبيّة أوىل يف التعليم 

هي %72.6، يف حني أن %62.1 هي نسبة املتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة الفرنسيّة لغة أجنبيّة أوىل يف التعليم.

62.1%

72.6%

 يزیلكنا يسنرف

الرّسم البياين رقم )7(: الّنسب املئويّة للّنجاح وفاًقا ملتغّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبّية األوىل

اللغة اللغة اإلنكليزيةاللغة الفرنسيةاإلحصاء الوصفي 

Mean 10.57311.091املعّدل

 Median 10.79211.118الوسيط

Coefficient of Variation 0.3210.274معامل االختالف

Std. Deviation 3.3903.037االنحراف املعياري

Minimum 1.6981.019األدىن

Maximum 17.57117.1األعىل

Skewness 0.45-0.489-قيمة املنحنى

الجدول رقم )3(: املعّدل العام والوسيط ومعامل االختالف واالنحراف املعياري وقيمة املنحنى للشهادة الّثانويّة العاّمة وفاًقا ملتغّي الّلغة.
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التعلّم والتعليم األجنبيّة األوىل )الفرنسيّة( هو 10.57 مقابل  لّغة  أّن معّدل عالمات املتعلّمني وفاقًا ملتغرّي  النتائج  تُظهر 

لصالح  العام  املجموع  مستوى  أعىل عىل  معّدل  إىل  يشري  ما  أوىل،  أجنبيّة  لّغة  اإلنكليزية  اللّغة  يعتمدون  للّذين   11.09

أوىل(.  أجنبيّة  لغة  اإلنكليزيّة  اللّغة  يعتمدون  )ممن  الثّانية  املجموعة 

وقد يعود الّسبب يف ذلك إىل طرائق التدريس الناشطة أو التعليم املتاميز املُعتمد من ِقبَل معلمي اللّغة اإلنكليزية بحيث 

تتم مراعاة الفروق الفردية، وأمناط التعلّم وقدرات املتعلمني ذوي الصعوبات التعلّمية داخل الّصف. ورمبا تعود إىل أساليب 

التكييف التي تعتمدها لجان اللغة الفرنسية واللغة اإلنكليزية، األمر الذي يطرح من جديد إشكالية ازدواجية املعايي 

يف تكييف املسابقات، ويؤكد أهمية اعتامد توصيف وتكييف موحدين للغات يراعيان حاجات الفئات املختلفة من ذوي 

التواصل  ووسائل  اإللكرتونية  لأللعاب  عاملية  لغة  هي  اإلنكليزية  اللغة  أن  إىل  األسباب  ترجع  وقد  الخاصة.  االحتياجات 

االجتامعي ما يجعلها أكرث تداواًل بني املتعلمني ، باإلضافة إىل أن قواعدها تُعترب أقل تعقيًدا من قواعد اللغة الفرنسية.

النتائج وفاًقا ملتغّي نوع الطلب - 3 - 2

بلغ عدد الناجحني من املشاركني يف االمتحانات الرّسميّة واملتقّدمني بطلب مساَعدة صّحية 92 متعلاًّم من ذوي االحتياجات 

الخاّصة )%73.6(، يف حني بلغ عدد الّناجحني املتقّدمني بطلب مساَعدة تربوية 131 متعلاًّم من ذوي االحتياجات الخاّصة 

.)65.8%(

نالحظ أّن نسبة الّنجاح لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة مّمن تقّدموا لالمتحانات الرّسميّة 2017-2018 )الدورة 

تقّدموا  مّمن  الخاّصة  االحتياجات  ذوي  املتعلّمني  نجاح  نسبة  من  أعىل  هي   )73.6%( صّحية  مساَعدة  بطلب  العاديّة( 

.)65,8%( تربوية  مساَعدة  بطلب  نفسها  الّدورة   2018-2017 الرّسميّة  لالمتحانات 

73.6%

65.8%

 يوبرت يحص

الرّسم البياين رقم )8(: الّنسب املئويّة للّنجاح وفاًقا ملتغّي نوع الطلب

ونفّصل النتائج عىل الشكل اآليت: إّن 125 متعلاًّم )طلب صّحي( قد سّجلوا معّدل عالمات 11.91 أكرث ارتفاًعا من معّدل 

199 متعلاًّم )طلب تربوّي( حيث سّجلوا 10.27. ويعود ذلك إىل العديد من األسباب قد يكون أهّمها أساليب التكييف 

املُعتمدة وأنواع املساعدات املُقّدمة والفروق الفرديّة بني املتعلّمني الّتي ال ميكن الحكم عليها إالّ إذا تّم اعتامد توصيف 

مقّسم بحسب الفئات املختلفة بني ذوي االحتياجات الخاّصة )صم، مكفوفني، صعوبات تعلّمية(، وهو أمر ال ميكن البت 

به علميًّا إالّ بعد اعتامد توصيف واضح، شامل وموضوعي يراعي حاجات تلك الفئات ومييزها وفاًقا للمواد الّدراسّية كاّفًة.
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نوع الطلب طلب تربويطلب صحياإلحصاء الوصفي 

Mean 11.91710.271املعّدل

 Median 12.58310.453الوسيط

Coefficient of Variation 0.2910.272معامل االختالف

Std. Deviation 3.4702.798االنحراف املعياري

Minimum 2.1131.019األدىن

Maximum 17.57116.464األعىل

Skewness 0.519-0.59-قيمة املنحنى

 الجدول رقم )4(: املعّدل العام والوسيط ومعامل االختالف واالنحراف املعياري وقيمة املنحنى للشهادة الّثانويّة العاّمة

وفاًقا ملتغّي نوع الطلب.

النتائج وفاًقا ملتغّي قطاع التعليم - 4 - 2

يتبنّي لنا من خالل الرّسم البياين املرفق، أّن نسبة املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة املتقّدمني من القطاع الرّسمي لالمتحانات 

الرّسميّة يف الّشهادة الثّانويّة العاّمة مّمن أحرزوا الّنجاح يف الدورة العادية للعام 2017 – 2018 هم %87.2. يف حني أّن نسبة 

الّنجاح يف القطاع الخاص للفئة نفسها هي %67.2. أّما نسبة الّنجاح للمتعلّمني املتقّدمني لالمتحان بواسطة طلب حّر من 

الفئة نفسها فهي 52.9%.

87.2%

67.2%

52.9%

 رح بلط صاخ يمسر

الرّسم البياين رقم )9(: الّنسب املئويّة للّنجاح وفاًقا ملتغّي قطاع التعليم

إّن عدد الّناجحني يف القطاع الرّسمي هو 34 متعلاًّم ما تشّكل نسبته %87,2، يف حني أن عدد املتعلمني غري الناجحني ـ 

يف هذا القطاع هو 5 متعلمني ما تشكل نسبته 12,8%.

غري ـ  املتعلّمني  عدد  انخفض  حني  يف   ،67.2% نسبته  تشّكل  ما  متعلاًّم   180 الّناجحني  عدد  بلغ  الخاّص،  القطاع  يف 

.32.8% نسبته  تشّكل  ما  متعلاًّم   88 إىل  الّناجحني 

يف القطاع الحّر، بلغ عدد الناجحني 9 متعلّمني ما نسبته %52.9، يف حني بلغ عدد املتعلّمني غري الّناجحني 8 متعلّمني ـ 

ما نسبته 47.1% .
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سّجل املتعلّمون ذوو االحتياجات الخاّصة يف القطاع الرسمي معّدالً مرتفًعا )12.54( مقارنة باملتعلّمني من القطاع الخاص 

)10.70( واملتعلّمني املتقدمني بطلبات حرّة )10.33(. قد يعود السبب يف ذلك إىل أّن املتعلّم يف القطاع الرّسمي ال يحصل 

عىل تكييف يف امتحاناته املدرسيّة يف السنوات السابقة فيواكب املتطلّبات نفسها كبقيّة املتعلّمني، وتاليًا يترّسب العديد 

الّشهادة بحّدها  الّذين يستطيعون مواكبة متطلّبات هذه  العاّمة، فيبقى فقط  الّثانويّة  الشهادة  منهم قبل وصولهم إىل 

األدىن، ثّم تأيت املساعدات املقّدمة لهم يف االمتحانات الرّسميّة لجّهة التكييف وزيادة الوقت املخّصص لكّل ماّدة والقارئ 

والكاتب لتسّهل لهم مسألة الّنجاح يف الّشهادة الثانويّة العاّمة.

كذلك فإّن معامل االختالف يف القطاع الرّسمي )0.200( هو أقّل من قيمته يف التعليم الخاّص والطلبات الحرّة )0.299(، ما 

يشري إىل تجانس يف نتائج املتعلّمني يف القطاع الرسمي وعدم وجود فروق فرديّة كبرية عىل صعيد املجموعة لجّهة التحصيل 

ما يؤكّد عىل ما ذهبنا إليه حول بقاء املتعلّمني املتجانسني من حيث القدرات، ورمبا ترّسب املختلفون منهم واستُبعدوا عن 

إمكانيّة الوصول إىل املشاركة يف االمتحانات الرسميّة.

قطاع التعليم طلب حرالتعليم الخاصالتعليم الرسمياإلحصاء الوصفي 

Mean 12.54310.70410.335املعّدل

 Median 13.00010.84910.038الوسيط

Coefficient of Variation 0.2000.2990.299معامل االختالف

Std. Deviation 2.5133.2023.094االنحراف املعياري

Minimum 6.4911.0193.057األدىن

Maximum 16.56617.57114.708األعىل

Skewness 0.610-0.288-0.425-قيمة املنحنى

 الجدول رقم )5(: املعّدل العام والوسيط ومعامل االختالف واالنحراف املعياري وقيمة املنحنى للشهادة الّثانويّة العاّمة

وفاًقا ملتغّي قطاع التعليم.

النتائج وفاًقا ملتغّي الفرع الدرايس - 5 - 2

نالحظ أّن نسب الّنجاح تتفاوت بني الفروع الدراسية األربعة للشهادة الثّانويّة العاّمة حيث يأيت فرع االجتامع واالقتصاد 

يف الحّد األدىن %61 مقارنة بالفروع األخرى. كذلك يسّجل املتعلّمون ذوو االحتياجات الخاّصة نسبة نجاح %100 يف فرع 

اآلداب واإلنسانيات، يف حني يسّجلون %76.2 يف فرع العلوم العاّمة و%89.7 يف فرع علوم الحياة.

100.0%
89.7%

76.2%
61.0%

 داصتقاو عامتجا ةماع مولع ةایحلا مولع تایناسناو بادا

الرّسم البياين رقم )10(: الّنسب املئويّة للّنجاح وفاًقا ملتغّي الفرع الّدرايس للشهادة الّثانويّة العاّمة
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قد  العاّمة  الثّانويّة  الشهادة  لنيل  الرّسميّة  االمتحانات  املشاركني يف  الخاّصة  االحتياجات  املتعلّمني ذوي  أّن  النتائج  تُظهر 

جاءت أعدادهم ومعدالتهم عىل الّشكل اآليت: 68 متعلاًّم يف فرع علوم الحياة سّجلوا معّدل عالمات 12.76، 21 متعلاًم يف 

فرع العلوم العاّمة سّجلوا معّدل 12.28، 7 متعلّمني يف فرع اآلداب واإلنسانيّات سّجلوا معّدل 13.08، و228 متعلاًّم يف فرع 

االجتامع واالقتصاد سّجلوا معّدل 10.15.

إًذا سّجل املشاركون أعىل معّدل عالمات يف فرع اآلداب واإلنسانيّات وأقّل معّدل يف فرع االجتامع واالقتصاد. وتوضح لنا 

معامل االختالف يف فرع اآلداب واإلنسانيّات )0.119( أّن املشاركني السبعة يتشابهون يف أدائهم إىل حّد كبري وتقّل بينهم 

الفروق الفرديّة وقد سّجلوا كمعّدل أدىن 9.95 وكمعّدل أعىل 14.70 وهو أعىل من املعّدل املطلوب للّنجاح وبدون عالمات 

استلحاق. وقد يرجع السبب يف تحقيق املشاركني يف فرع اآلداب واإلنسانيات لنسبة نجاح %100 إىل وجود عدد قليل من 

املتعلمني )7 مشاركني( عىل املستوى الوطني.

يف حني أّن املشاركني يف فرع االجتامع واالقتصاد وعددهم 228 قد سّجلوا معامل اختالف 0.289 وهو أعىل من سابقه ما 

يشري إىل عدم انسجام يف أداء هؤالء املتعلّمني، ويرجع إىل وجود فروق فرديّة كبرية فيام بينهم، ورمّبا يعود ذلك إىل تواجد 

أنّه الفرع الدرايس األسهل واألقّل تطلّبًا  أنواع صعوبات تعلّميّة وإعاقات مختلفة تُسّجل يف هذا الفرع العتقاد الرتبوينّي 

ملهارات التفكري العليا. ومبا أّن التكييف مل يتبع توصيًفا موضوعيًّا محّدًدا لنوع الحاجة فتبقى األسباب املوضوعّية يف اختالف 

املعّدالت غي واضحة وغي مستندة إىل أساس موضوعي بخاّصة حني نالحظ أّن معّدل العالمات يف فرعي علوم الحياة 

)12.76( والعلوم العاّمة )12.28( قد جاءت مرتفعة نسبيًّا.

الفرع الدرايس اجتامع واقتصادآداب وإنسانياتعلوم عامةعلوم الحياةاإلحصاء الوصفي 

Mean 12.77012.28113.08310.157املعّدل

 Median 12.89313.90013.66710.472الوسيط

Coefficient of Variation 0.2060.3550.1190.289معامل االختالف

Std. Deviation 2.6284.3651.5572.935االنحراف املعياري

Minimum 5.0714.8009.9581.019األدىن

Maximum 17.57117.10014.70816.566األعىل

Skewness 0.440-1.540-0.609-0.395-قيمة املنحنى

 الجدول رقم )6(: املعّدل العام والوسيط ومعامل االختالف واالنحراف املعياري وقيمة املنحنى للشهادة الّثانويّة العاّمة

وفاًقا ملتغّي الفرع الدرايس.

ثانًيا- نتائج الّشهادة املتوّسطة لالمتحانات الرّسمّية للعام الّدرايّس 2017-2018 للدورة العاديّة
إن عرض النتائج لالمتحانات الرسمية للشهادة املتوسطة يف العام الدرايس 2017-2018 الدورة 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 نظرًا 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 تحديًدا والتي 

جاءت عىل الشكل اآليت:

يُظهر معدل العالمات اختالفًا داالًّ وفاقًا ملتغري الجنس )إناث، ذكور( يف الّشهادة املتوّسطة.ـ 
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يُظهر معدل العالمات اختالفًا داالًّ وفاقًا ملتغري لغة التعلّم والتعليم األجنبية األوىل )اإلنكليزية، الفرنسية( يف الّشهادة ـ 

املتوّسطة.

يُظهر معدل العالمات اختالفًا داالًّ وفاقًا ملتغري نوع الطلب )صحي، تربوي( يف الّشهادة املتوّسطة.ـ 

يُظهر معدل العالمات اختالفًا داالًّ وفاقًا ملتغري قطاع التعليم )رسمي، خاص، حر( يف الّشهادة املتوّسطة.ـ 

بلغت نسبة نجاح املتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة يف امتحانات الشهادة املتوسطة للعام الدرايس 2017-2018 الدورة 

العادية %77 من عدد املشاركني وهي نسبة جيدة. غي أن وجود %23 من املتعلّمني غي الناجحني ينذر بتحويلهم إىل فئة 

ُمهّمشة، ُ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 2017-2018 الدورة العادية عىل الشكل اآليت: 

توّزع أفراد عّينة املشاركني يف امتحانات الّشهادة املتوسطة للعام الدرايس 2017-2018 للدورة العادية - 1

سنقوم بوصف توزّع أفراد عيّنة املتعلّمني من ذوي االحتياجات الخاّصة املشاركني يف امتحانات الشهادة املتوسطة للعام 

الدرايس 2017-2018 وفاقًا لبعض املتغريات األساسية اآلتية: معدل العالمات، الجنس، لّغة التعلّم والتعليم األجنبيّة األوىل، 

نوع الطلب، النتيجة وقطاع التعليم.

توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي معدل العالمات - 1 - 1

يُظهر الجدول اإلحصايئ أّن قيمة املعّدل )املتوّسط الحسايب( للعالمات هي11.57 ؛ كام يبنّي الوسيط أن %50 من أفراد هذه 

بيع األعىل )قيمته13.57(  بيع األدىن )قيمته 9.64( والرُّ العيّنة قد حصلوا عىل معّدل عام أكرب من 11.78؛ كذلك فإّن كالًّ من الرُّ

وقيمته املنحنى 0.277 - تشري إىل أّن عدد الناجحني من ذوي االحتياجات التعلّميّة الخاّصة يف الّشهادة الثّانويّة العاّمة للعام 

الّدرايس 2017-2018 )الدورة العاديّة( هو أكرب من عدد غري الناجحني.

اإلحصاء الوصفي

11.572 Mean املعّدل

11.786Median الوسيط

12.929Mode املنوال

2.742Std. Deviation االنحراف املعياري

-0.277Skewness قيمة املنحنى

3.071Minimum األدىن

18.286Maximum األعىل

9.64325

Percentiles املئني 11.78650

13.57175

الجدول رقم )7(: توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي معّدل العالمات.
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توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي الجنس - 2 - 1

يتوزّع أفراد العيّنة وفاقًا ملتغرّي الجنس إىل 478 متعلاًّم من الّذكور ما تشّكل نسبتهم املئويّة %68، و227 متعلّمة من اإلناث 

ما تشّكل نسبتهن %32 من املتعلمني املشاركني يف امتحانات الشهادة املتوسطة .

 وتشري هذه األرقام والّنسب املئويّة إىل أّن عّدد املتعلّمني الّذكور املشاركني يف االمتحانات من ذوي االحتياجات الخاّصة هو 

أكرب من عدد اإلناث.

68%

32%

 ركذ

 ىثنأ

الرّسم البياين رقم )11(: توّزع أفراد العّينة بالّنسبة املئويّة وفاًقا ملتغّي الجنس

توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبّية األوىل - 3 - 1

يتوزّع أفراد العيّنة وفاقًا ملتغرّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبيّة األوىل إىل 295 متعلاًّم )ما نسبته %42 من العيّنة( يدرّسون 

باللّغة الفرنسيّة لغة أجنبيّة أوىل، يف حني يبلغ عدد املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة الّذين يدرّسون باللّغة اإلنكليزيّة لغة 

أجنبيّة أوىل 410 متعلاًّم )ما نسبته %58 من العيّنة(.

وتشري هذه النتائج إىل أّن عدد املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لغة أجنبيّة أوىل هم 

أكرث من أولئك الّذين يعتمدون اللّغة الفرنسية لغة أجنبية أوىل يف التعلّم.

42%
58%  يسنرف

 يزیلجنإ

الرّسم البياين رقم )12(: توّزع أفراد العّينة بالّنسبة املئويّة وفاًقا ملتغّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبّية األوىل 
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توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي نوع الطلب - 4 - 1

يتوزّع أفراد العيّنة وفاقًا ملتغرّي نوع الطلب إىل 134 متعلاًّم )ما نسبته %19 من العيّنة( تقّدموا لالمتحانات الرّسميّة )الّدورة 

العاديّة( 2017-2018 بطلب مساَعدة صّحية، 571 متعلاًّم )ما نسبته %81 من العيّنة( مّمن تقّدموا بطلب مساعد تربوية. 

وتشري النتائج إىل أّن عدد الطلبات الرتبويّة هو أكرب من عدد الطلبات الصحيّة

81%

19%

 ةیوبرت

 ةیحص

الرّسم البياين رقم )13(: توّزع أفراد العّينة بالّنسبة املئويّة وفاًقا ملتغّي نوع الطلب

توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي النتيجة - 5 - 1

إّن عدد املتعلّمني الناجحني من ذوي االحتياجات الخاّصة يف الشهادة املتوسطة واملصّنفني وفاقًا مللّفات صحيّة أو تربويّة هم 

543، يف حني أّن الّذين مل يتمّكنوا من إحراز الّنجاح هم 162 متعلاًّم .

تشري النتائج بالّنسب املئويّة وذلك وفاقًا ملتغرّي النتيجة الّنهائيّة )ناجح/ غري ناجح( لالمتحانات الرّسميّة الدورة العاديّة 2017–

2018 إىل أّن نسبة الناجحني من املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة هي%77، أّما نسبة املتعلّمني غري الّناجحني فهي 23%.

وتشري النتائج إىل أّن عدد الناجحني هو أكرب من عدد غري الّناجحني، ما يعّزز النتائج املذكورة يف وصف توزّع أفراد العيّنة 

وفاقًا ملعّدل العالمات.

23%

77%

غیر ناجح

 حجان

الرّسم البياين رقم )14(: توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي النتيجة
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توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي قطاع التعليم - 6 - 1

وفاقًا ملتغرّي قطاع التعليم )خاص، رسمي، طلب حّر(، يتوزّع املتعلّمون ذوو االحتياجات الخاّصة يف شهادة املتوسطة عىل 

الّشكل اآليت: خاّص )657 متعلاًّم(، رسمي )41 متعلاًّم(، طلب حّر )7 متعلمني(.

ويشري الرّسم البيايّن املرفق إىل أّن %93.2 من املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة هم من القطاع الخاّص، وإّن نسبة %5.8 هم 

من القطاع الرّسمّي، أّما الّنسبة األقل فهي %1 وهي من املتعلّمني الّذين تقّدموا لالمتحانات الرّسمية بواسطة طلبات حرّة.

93.2%

5.8%
1.0%

 رح بلط يمسر صاخ

 میلعتلا - عاطق

الرّسم البياين رقم )15(: توّزع أفراد العّينة وفاًقا ملتغّي قطاع التعليم

الّنتائج - 2

للشهادة  الرسمية  االمتحانات  يف  الخاصة  التعلمية  االحتياجات  ذوي  املتعلمني  قبل  من  املحققة  النتائج  بوصف  سنقوم 

العادية. الدورة   2018-2017 الدرايس  للعام  املتوسطة 

نتائج املعالجة اإلحصائّية وفاًقا ملتغّي الجنس )أنثى، ذكر( - 1 - 2

املتعلّمني  مستوى  عىل  ذكور(   / )إناث  الجنسني  بني  للفروق  تفصيليًّا  وصًفا  اإلحصائيّة  والجداول  البيانيّة  الرّسوم  تُظهر 

ذوي االحتياجات الخاّصة. وتبنّي املعالجات اإلحصائيّة ما إذا كان ملتغرّي الجنس )أنثى / ذكر( تأثري يف تحصيل املتعلّمني يف 

التأثري. أو تنفي وجود هذا  العاديّة 2017 – 2018  للدورة  املتوّسطة  الرّسميّة للشهادة  االمتحانات 

بلغ عدد الناجحني من الّذكور 356 )%74,5( متعلاًّم من ذوي االحتياجات الخاّصة، يف حني بلغ عدد الّناجحني من اإلناث 

187 )%82,4( متعلّمة. أما عدد غري الّناجحني من الّذكور فهو 122 )%25,5( متعلاًّم، ومن اإلناث هو 40 )%17,6( متعلّمة.

ونالحظ أّن نسبة الّنجاح لدى اإلناث هي %82,4 يف الّشهادة املتوسطة للدورة العاديّة 2017 – 2018، وهي أعىل من نسبة 

الّنجاح لدى الّذكور %74,5 من ذوي االحتياجات الخاّصة للدورة نفسها.

74.5%

82.4%

 ىثنأ ركذ

الرّسم البياين رقم )16(: الّنسب املئويّة للّنجاح وفاًقا ملتغّي الجنس



25

وتُظهر النتائج يف الجدول رقم )8( املعدالت واالنحرافات املعياريّة ملعّدل العالمات وفاقًا ملتغرّي جنس املتعلّمني، وقد جاء 

معّدل عالمات اإلناث 12,10 أعىل من معّدل عالمات الّذكور 11,34 عىل املستوى الوطني.

االنحراف املعياري Standard Deviationاملعّدل Meanالجنس

11.342.73ذكر

12.102.72أنثى

الجدول رقم )8(: املعدل واالنحراف املعياري للعالمات وفاًقا ملتغّي الجنس

التوزّع الطبيعي أم ال، استُخدم اختبار كولوموغروف– سمرينوف من أجل تحديد ما إذا كان املتغرّي الكمي يتبع طريقة 

التوزّع  بطريقة  توزيعها  يتم  العالمات  أن معدالت   )p> 0.05 االحتامل )قيمة  أظهر  ( حيث   )Kolomogrov-smirnov

الجنس. ملتغرّي  وفاقًا  الطبيعي 

لذا، استُخدم اختبار Independent samples T-test( T( املستقل للعينة للتحّقق من صّحة الفرضيّة حول داللة الفروق بني 

املعدالت وفاقًا ملتغرّي الجنس. أظهر هذا االختبار )t )694(=3.087; p < 0.01( فارقًا إحصائيًّا داالً بني معّدل العالمات وفاقًا 

لجنس املتعلّمني حيث يشري إىل أّن معّدل اإلناث هو أفضل من معّدل الّذكور من ذوي االحتياجات الخاّصة يف الّشهادة املتوّسطة.

وبالّنظر إىل الجدول رقم )8( والرّسم البياين رقم )16( ونتائج اختبار t-test لدراسة الفروق بني املجموعات ميكننا تأكيد 

صّحة الفرضيّة: يُظهر معّدل العالمات اختالًفا داالً وفاًقا ملتغّي الجنس، وقد جاء هذا االختالف لصالح اإلناث حيث سّجلن 

معّدالً أفضالً من الّذكور.

11.34
12.10

 ىثنأ ركذ

الرّسم البياين رقم )17(: معّدل العالمات يف الّشهادة املتوّسطة للعام 2017 – 2018 وفاًقا ملتغّي الجنس

قد تعود األسباب يف متيّز اإلناث من املتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة بالنسبة اىل الذكور من الفئة نفسها إىل أن البيئة يف املجتمع 

الرشقي غري متساهلة نسبيًا مع اإلناث مقارنًة 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 

التدرّب عليها يف مراكز التدريب أو يف ميدان العمل ذاته. ويف ما يتعلق باملتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة وحني تكون مهنة األب 

متوافرة بعنارصها املادية، قد يخترص األهل مسرية الذكور املتعرّثة يف بعض األحيان فيوفرون لهم فرصة العمل يف املهنة نفسها حفاظًا 

عىل اإلرث العائيل. من ناحيٍة أخر، يُقال إن شهادة األنثى سالٌح لها يف مواجهة صعوبات الحياة وعرثاتها، فتندفع األنثى نحو الجد 

واالجتهاد والتحصيل للتغلب عىل التحديات الدراسية التي تواجهها، فتتحدى ذاتها وأقرانها عىل حٍد سواء.
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نتائج املعالجة اإلحصائّية وفاًقا ملتغّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبّية األوىل) فرنيس، إنكليزي( - 2 - 2

الّذين  أّما  متعلاًّم.   295 هو  أوىل  أجنبيّة  لغة  الفرنسيّة  اللّغة  يعتمدون  ممن  الرّسميّة  االمتحانات  يف  املشاركني  عدد  إّن 

متعلّمني.  410 فهم  أوىل  أجنبيّة  لغة  اإلنكليزية  اللغة  يعتمدون 

نالحظ أّن نسبة الّنجاح لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لغة أجنبيّة أوىل يف التعليم 

هي %72,2، يف حني أن %83.7 هي نسبة املتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة الفرنسيّة لغة أجنبيّة أوىل يف التعليم.

83.7%

72.2%

 يزیلجنإ يسنرف

الرّسم البياين رقم )18(: الّنسب املئويّة للّنجاح وفاًقا ملتغّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبّية األوىل

وتُظهر النتائج أّن معّدل عالمات املتعلّمني وفاقًا ملتغرّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبيّة األوىل )الفرنسيّة( هو 11,96 مقابل 

11.29 للّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزية لّغة أجنبيّة أوىل، وتُظهر النتائج يف الجدول رقم )9( املعدالت واالنحرافات املعياريّة 

الّذين  للمتعلّمني   11.96 العالمات  معّدل  بلغ  حيث  األوىل،  األجنبيّة  والتعليم  التعلّم  لّغة  ملتغرّي  وفاقًا  العالمات  ملعّدل 

يعتمدون اللّغة الفرنسيّة لّغة أجنبيّة أوىل و11.29 للمتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لّغة أجنبيّة أوىل. ما يشري إىل 

معّدل أعىل عىل مستوى املجموع العام لصالح املجموعة األوىل )يعتمدون اللّغة الفرنسية لغة أجنبيّة أوىل.

االنحراف املعياري Standard Deviationاملعّدل Meanلّغة التعلّم والتعليم األجنبيّة األوىل

11.962.50فرنيس

11.292.88إنكليزي

الجدول رقم )9(: املعدل واالنحراف املعياري للعالمات وفاًقا ملتغّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبّية األوىل

استُخدم اختبار كولوموغروف – سمرينوف )Kolomogrov-smirnov( حيث أظهر )قيمة االحتامل p> 0.05( أن معدالت 

العالمات يتم توزيعها بطريقة التوزّع الطبيعي وفاقًا ملتغرّي لغة التعلّم والتعليم األجنبية األوىل.

لذا، استُخدم اختبار Independent samples T-test( T( املستقل للعينة للتحّقق من صّحة الفرضيّة حول داللة الفروق بني 

املعدالت وفاقًا ملتغرّي لغة التعلّم والتعليم األجنبية األوىل. أظهر هذا االختبار )t )671(=3.305; p < 0.01( فارقًا إحصائيًّا 

داالً بني معّدل العالمات وفاقًا للّغة التعلّم والتعليم األجنبية األوىل حيث يشري إىل أّن معّدل املتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة 

الفرنسيّة لّغة أجنبيّة أوىل هو أفضل من معّدل املتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزيّة لّغة أجنبيّة أوىل.
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وبالّنظر إىل الجدول رقم )9( والرّسم البياين رقم )19( ونتائج اختبار t-test لدراسة الفروق ميكننا تأكيد صّحة الفرضيّة: يُظهر 

معّدل العالمات اختالًفا داالً وفاًقا للّغة التعلّم والتعليم األجنبّية األوىل؛ وقد جاء هذا االختالف لصالح اللّغة الفرنسيّة لّغة 

أجنبيّة أوىل وذلك بالّنسبة لعالمات الدورة العادية للشهادة املتوّسطة للعام الّدرايس 2018-2017.

11.96

11.29

 يزیلجنإ يسنرف

الرّسم البياين رقم )19(: معّدل العالمات وفاًقا ملتغّي لّغة التعلّم والتعليم األجنبّية األوىل

قد تعود األسباب يف متيّز املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة الّذين يعتمدون اللّغة الفرنسيّة لّغة أجنبيّة أوىل إىل طرائق 

اللّغة الفرنسيّة يف الّصف التاسع  ِقبَل معلمي  الّناشطة الّتي يستخدمها املعلّمون أو التعليم املتاميز املُعتمد من  التعليم 

األسايس بحيث تتم مراعاة الفروق الفردية وأمناط التعلم وقدرات املتعلمني ذوي الصعوبات التعلمية داخل الّصف، أو رمّبا 

تعود إىل أساليب التكييف املعتمدة من قبل لجنة االمتحانات الّتي تضع األسئلة للّغة الفرنسيّة، أو قد ترجع إىل املصّححني 

الّذين يراعون حاجات هؤالء املتعلّمني، وهنا ال بد من التوقف عند إشكالية ازدواجية املعايي يف تكييف املسابقات ويف 

تصحيحها يف االمتحانات الرسمية. وقد تكون اللّغة الفرنسيّة أكرث ارتباطًا بتجارب املتعلّم اليوميّة وخرباته عىل الّرغم من 

صعوبتها النسبيّة. لذا نجد من املناسب اإلفادة من التحليل التخّصيص ملضمون االمتحان املقّدم باللّغة الفرنسيّة وتعميم 

التجربة عىل اللّغة اإلنكليزيّة؛ وهنا تظهر الحاجة إىل اعتامد آلّية موّحدة لتوصيف وتكييف مسابقات املتعلّمني يف اللّغات 

األجنبّية عىل مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة بني املتعلّمني من ذوي االحتياجات الخاّصة. كام أّن آلّية التوصيف والتكييف 

الّنظامّية وفاًقا لحاجات املتعلّمني قد تسهم يف رفع معّدالت املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة فتقلّل من معّدالت اإلعادة 

والترسّب، وتالًيا تقّدم لفئات املتعلّمني الصّم واملكفوفني وذوي الّصعوبات التعلّمّية امتحانات متاميزة ومكّيفة بحسب 

قدراتهم.

نتائج املعالجة اإلحصائّية وفاًقا ملتغّي نوع الطلب )صّحي، تربوي(: - 3 - 2

نعرض للنتائج وفاقًا ملتغرّي نوع الطلب من خالل دراسة معّدل العالمات واالنحراف املعياري ونتائج املعالجة اإلحصائيّة الّتي 

تبنّي وجود الّداللة اإلحصائيّة أو عدم وجودها.

بلغ عدد الناجحني من املشاركني يف االمتحانات الرّسميّة واملتقّدمني بطلب مساَعدة صّحية 110 متعلمني من ذوي االحتياجات 

الخاّصة، يف حني بلغ عدد الّناجحني املتقّدمني بطلب مساَعدة تربوية 433 متعلاًّم من ذوي االحتياجات الخاّصة.

نالحظ أّن نسبة الّنجاح لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة مّمن تقّدموا لالمتحانات الرّسميّة 2017-2018 )الدورة 
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العاديّة( بطلب مساَعدة )تربوي( هي %75.8. يف حني أّن %82,1 هي نسبة نجاح املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة مّمن 

تقّدموا لالمتحانات الرّسميّة 2017-2018 )الّدورة العاديّة( بطلب )صّحي(.

75.8%

82.1%

 ةیحص ةیوبرت

الرّسم البياين رقم )20(: الّنسب املئويّة للّنجاح وفاًقا ملتغّي نوع الطلب.

ونفّصل النتائج عىل الشكل اآليت: إّن 134 متعلاًّم )طلب صّحي( قد سّجلوا معّدل عالمات 12,64 أكرث ارتفاًعا من معّدل 571 

متعلاًّم )طلب تربوّي( حيث سّجلوا 11.33.

)صّحي،  الطلب  نوع  ملتغرّي  وفاقًا  العالمات  ملعّدل  املعياريّة  واالنحرافات  املعدالت   )10( رقم  الجدول  يف  النتائج  وتُظهر 

تربوي(، وقد بلغ معّدل العالمات 12.64 للمتعلّمني الّذين تقّدموا لالمتحانات الرّسميّة بطلب صّحي و11.33 للمتعلّمني 

تربوي. بطلب  نفسها  لالمتحانات  تقّدموا  الّذين 

االنحراف املعياري Standard Deviationاملعّدل Meanنوع الطلب

11.332.63تربوي

12.642.97صّحي

الجدول رقم )10(: املعدل واالنحراف املعياري للعالمات وفاًقا ملتغّي نوع الطلب.

استُخدم اختبار كولوموغروف – سمرينوف )Kolomogrov-smirnov( حيث أظهر )قيمة االحتامل p< 0.05( أن معدالت 

العالمات ال يتم توزيعها بطريقة التوزّع الطبيعي وفاقًا ملتغرّي نوع الطلب.

يف  الفروق  داللة  الفرضيّة حول  من صّحة  للتحّقق   )  Mann Whitney –U Test  ( ويتني   – مان  اختبار  استُخدم  لذا، 

املعدالت وفاقًا ملتغرّي نوع الطلب )صّحي، تربوّي(. أظهر هذا االختبار )U =26227; p<0.01( فارقًا إحصائيًّا داالً بني معّدل 

العالمات وفاقًا لنوع الطلب حيث يشري إىل أّن معّدل املتعلّمني الّذين يتقّدمون لالمتحانات الرّسميّة للعام الّدرايس 2017– 

2018 بطلب صّحي هو أفضل من معّدل املتعلّمني الّذين يتقّدمون لالمتحانات نفسها بطلب تربوي.

وبالّنظر إىل الجدول رقم )10( والرّسم البياين رقم )21( ونتائج اختبار مان – ويتني لدراسة الفروق بني املجموعات ميكننا 

تأكيد صّحة الفرضيّة: يُظهر معّدل العالمات اختالًفا داالً وفاًقا ملتغّي نوع الطلب؛ وقد جاء هذا االختالف لصالح املشاركني 
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يف االمتحانات الرّسميّة واملتقّدمني بطلبات صحيّة وذلك بالّنسبة لعالمات الّدورة العادية للّشهادة املتوّسطة للعام الّدرايس 

.2018 – 2017

11.33

12.64

 ةیحص ةیوبرت

الرّسم البياين رقم )21(: معّدل العالمات وفاًقا ملتغّي نوع الطلب.

إن غالبيّة الطلبات الصحيّة تتضّمن مشكالت يف الّسمع والبرص والحركة، باإلضافة إىل أمراض وراثيّة ومستعصية مثال: الرسطان 

والسّكري وأمراض العظام والتنّفس والكيل... إلخ. كام قد ترد عّدة أنواع من املشكالت األخرى ضمن هذه الطلبات مثال 

اضطراب فرط الحركة وتشتّت االنتباه ADHD بخاّصة عندما يحتاج املتعلّم أدوية محّددة ومتابعة طبيّة من االختصاصيّني، 

باإلضافة إىل أنواع أخرى مثال: اضطراب طيف التوّحد والرصع واالضطرابات النفسيّة والسلوكيّة واإلعاقة التطوريّة الذهنيّة 

الّتي تستوجب متابعة طبيّة يف العيادات واملستشفيات. ما نرمي إليه هو أّن موانع التحصيل الّدرايس يف الحاالت الصحيّة 

ليست نفسها يف الحاالت الرتبويّة، وال سيّام أن الحاالت الرتبويّة بغالبيتها هي صعوبات تعلّميّة أو تعرّث درايس بحيث يشّكل 

الخلل أو القصور النيورولوجي لدى الفئة األوىل )صعوبات التعلّم( عائًقا يف قدرة املتعلّمني عىل التحصيل أسوة بأقرانهم، 

ويف الحالة الثانية )تعرّث درايس( تظهر مشكلة التأّخر الّدرايس أو الضعف عىل مستوى اكتساب الكفايات التعلّميّة بسبب 

فجوات دراسيّة مرتاكمة عرب سنوات التعلّم السابقة األمر الّذي ينعكس سلبًا عىل تحصيلهم الّدرايس.

لذا فإّن املتعلّمني املتقّدمني بطلبات صحيّة قد يتغلّبون عىل العقبات الّتي تحول بينهم وبني التحصيل الّدرايس مبجرّد متتّعهم 

باالستقرار الصّحي الّنسبي، يف حني تبقى معاناة املتعلّمني ذوي الّصعوبات التعلّميّة عىل املدى الطويل عائًقا أمام مسريتهم 

التحصيليّة ألسباب عّدة قد يرجع معظمهام إىل عدم وجود خطط تربويّة للتعليم والتعلّم والتقويم تتناسب مع قدراتهم، أو 

عدم وجود تشخيص مبكر ملشكالتهم بحيث ال يتّم التدّخل من قبل االختصاصيّني والرتبوينّي يف الوقت املناسب األمر الّذي 

قد يجعل هؤالء أكرث هشاشة وأكرث عرضة لإلعادة والترّسب واإلحباط.

وقد تعود الفروق بني املجموعتني إىل أسباب أخرى قد يكون أهّمها أساليب التكييف املُعتمدة وأنواع املساعدات املُقّدمة 

والفروق الفرديّة بني املتعلّمني الّتي ال ميكن الحكم عليها إالّ إذا تّم اعتامد توصيف مقّسم بحسب الفئات املختلفة بني 

ذوي االحتياجات الخاّصة )صم، مكفوفني، صعوبات تعلّمية(، وهو أمر ال ميكن البت به علميًّا إالّ بعد اعتامد توصيف 

واضح وشامل وموضوعي يراعي حاجات تلك الفئات ومييزها وفاًقا للمواد الّدراسّية كاّفًة.
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نتائج املعالجة اإلحصائّية وفاًقا ملتغّي قطاع الّتعليم )رسمي، خاص، طلب حّر(: - 4 - 2

نعرض للنتائج وفاقًا ملتغرّي قطاع التّعليم من خالل دراسة معّدل العالمات واالنحراف املعياري ونتائج املعالجة اإلحصائيّة 

الّتي تبنّي وجود الّداللة اإلحصائيّة أو عدم وجودها.

التعليم )رسمي،  النتائج يف الجدول رقم )11( املعدالت واالنحرافات املعياريّة ملعّدل العالمات وفاقًا ملتغرّي قطاع  وتُظهر 

خاص، طلب حّر(، إذ سّجل املتعلّمون ذوو االحتياجات الخاّصة يف القطاع الرسمي معّدالً مرتفًعا )11.97( مقارنة باملتعلّمني 

من القطاع الخاص )11.58( واملتعلّمني املتقدمني بطلبات حرّة )8.28(.

االنحراف املعياري Standard Deviationاملعّدل Meanقطاع التعليم

11.582.69خاص

11.972.96رسمي

8.283.74طلب حّر

الجدول رقم )11(: املعدل واالنحراف املعياري للعالمات وفاًقا ملتغّي قطاع الّتعليم

استُخدم اختبار كولوموغروف – سمرينوف )Kolomogrov-smirnov( حيث أظهر )قيمة االحتامل p> 0.05( أن معدالت 

العالمات يتم توزيعها بطريقة التوزّع الطبيعي وفاقًا ملتغرّي قطاع التعليم.

قطاع  ملتغرّي  وفاقًا  املعدالت  بني  الفروق  داللة  الفرضيّة حول  من صّحة  للتحّقق   )ANOVA( أنوفا اختبار  استُخدم  لذا، 

التّعليم. وقد جاء هذا االختبار)F)2;693(=5.576; p<0.01( ليظهر داللة الفروق بني القطاعات الثالثة )رسمي، خاص، طلب 

حّر( لصالح القطاع الرسمي بالدرجة والقطاع الخاص بالدرجة الثانية. وبالّنظر إىل الجدول رقم )11( والرّسم البياين رقم 

)21( ونتائج اختبار أنوفا لدراسة الفروق بني املجموعات ميكننا التأكيد عىل صّحة الفرضيّة: يُظهر معّدل العالمات اختالًفا 

داالً وفاًقا ملتغّي قطاع الّتعليم؛ وذلك بالّنسبة إىل عالمات الدورة العادية للّشهادة املتوّسطة للعام الّدرايس 2017–2018.

11.97 11.58

8.28

 رح بلط صاخ يمسر

الرّسم البياين رقم )22(: معّدل العالمات وفاًقا ملتغّي قطاع الّتعليم )رسمي، خاص، طلب حّر(.

إًذا إن معّدل العالمات يف القطاع الرّسمي هو 11.97، يف القطاع الخاص 11.58 ويف الطلبات الحرّة 8.28. ما يشري إىل أّن معّدل 

املتعلّمني املتقّدمني من القطاع الرّسمي أفضل من معّدل املتعلّمني يف القطاع الخاص واآلخرين املتقّدمني بطلبات حرّة. كذلك فإّن 

معّدل املتعلّمني يف القطاع الخاص أفضل من معّدل زمالئهم املتقّدمني بطلبات حرّة للدورة نفسها.
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 bonferroni ولكن وبهدف فهم داللة الفروق عىل مستوى املجموعات اتّجهنا إىل مقارنة كّل مجموعتني عىل حدة من خالل

correction coefficient الّذي يبنّي لنا اآليت:

فروق دالة بني املشاركني يف االمتحانات الرّسميّة من القطاع الخاص وأولئك املشاركني بطلبات حرّة )p<0.01(. ـ 

فروق دالة بني املشاركني يف االمتحانات الرّسميّة من القطاع الرّسمي وأولئك املشاركني بطلبات حرّة )p<0.01(. ـ 

عدم وجود فروق دالة بني املشاركني يف االمتحانات الرّسميّة من القطاعني الرّسمي والخاص )p>0.05(. ـ 

بطلبات حرّة  الّدرايس 2018-2017  للعام  الرّسميّة  لالمتحانات  املتقّدمني  املتعلّمني  معّدل عالمات  بني  الدالة  الفروق  إن 

وأقرانهم من املتقّدمني يف القطاعني الرّسمي والخاص، والّتي جاءت لصالح القطاعني املذكورين، قد ترجع بشكل أسايس إىل 

عدم وجود تكافؤ فرص فيام بينهم. فاملتقّدم بطلب حّر غالبًا ما يكون لديه ظروف خاّصة لجّهة:

العمر )من أتمَّ الثامنة عرشة من عمره يتقّدم المتحانات الّشهادة املتوّسطة برصف الّنظر عن مسريته الّدراسيّة املؤّهلة ـ 

أو غري املؤّهلة لالمتحانات(.

الترّسب )قد يكون من األفراد الّذين ترّسبوا سابًقا من التعليم الّنظامي بسبب صعوبات التعلّم أو التعرّث الّدرايس أو ـ 

غريها من املشكالت الّنفسيّة والسلوكيّة… إلخ(.

فرصة ـ  من  يستفيد  أن  يحاول  كونه  مسبق  تحضري  دون  من  االمتحانات  إىل  يأيت  )قد  الرّسميّة  لالمتحانات  التحضري 

الّنجاح(. تحقيق  يف  اآلخرين  عىل  االعتامد 

إن األسباب الّتي ذكرناها إىل جانب العديد من األسباب األخرى قد تسهم يف خفض معّدالت هؤالء املتعلّمني مقارنة بزمالئهم 

من القطاعني الرّسمي والخاص مّمن يتابعون دراستهم يف صفوف نظاميّة طيلة العام الّدرايس.

أّما يف ما يختّص باملتعلّمني املتقّدمني إىل االمتحانات الرّسميّة من ذوي االحتياجات الخاّصة بني القطاعني الرّسمي والخاّص، 

فقد جاءت الفروق بني معّدالتهم غري دالة وقد يعود ذلك للعديد من األسباب نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص:

إّن آليّة الرتفيع يف املرحلة املتوّسطة املستخدمة يف الكثري من املدارس الخاّصة غري مشابهة آلليّة الرتفيع يف املدارس ـ 

الرّسميّة، ما يتيح الّنجاح لذوي االحتياجات الخاّصة يف املدارس الخاّصة أكرث ماّم يتيحه يف املدارس الرّسميّة. إذ ال يزال 

نظام التقويم يف املدرسة الرّسميّة غري مواكب لحاجات هؤالء املتعلّمني وما زال يخضع املتعلّم من ذوي االحتياجات 

الخاّصة يف غالبيّة املدارس الرّسميّة إىل املعايري نفسها أسوة بزمالئه من دون أي متايز للتقويم.

تلك ـ  بحسب  مسابقاتهم  وتكيّف  قدراتهم  تراعي  فرديّة  تدّخل  خطّة  الخاص  القطاع  يف  للمتعلّمني  يكون  ما  غالبًا 

اآلن. حتّى  الرّسميّة  املدارس  يف  يحصل  ما  نادًرا  أمر  وهو  القدرات، 

غالبًا ما يحظى املتعلّمون ذوو االحتياجات الخاّصة يف القطاع الخاّص مبتابعة مستمرّة من قبل االختصاصينّي )ُمَريّب ـ 

تقوميي، عامل نفس( داخل املدرسة وخارجها )معالج نطق، معالج نفس حريك(، يف حني هذه الخدمات ليست مؤّمنة 

بالطّريقة نفسها يف معظم املدارس الرّسميّة.

إن أساليب التقويم وأدواته وتشخيصه غري الدقيقة أحيانًا )عن قصد أو بالّصدفة( قد يصّنف بعض املتعرّثين دراسيًّا ـ 

بأنّهم من ذوي الّصعوبات التعلّميّة بهدف عدم املّس بسمعة بعض املدارس الخاّصة الّتي تريد تحقيق نسبة نجاح 

%100، األمر الّذي يخّفض معّدالت العالمات لذوي االحتياجات الخاّصة يف القطاع الخاّص.

كام أّن منظومة التقويم الضعيفة وغري املتاحة يف كثري من األحيان للمتعلّمني يف املدرسة الرّسميّة تجعل املتعلّمني ذوي ـ 

الّصعوبات التعلّميّة غري ملحوظني يف ملّفات االحتياجات يف االمتحانات الرّسميّة، األمر الّذي قد يسهم يف عدم خفض 

معّدل العالمات للمصّنفني ضمن فئات االحتياجات الخاّصة.



32

قد يعود السبب يف ذلك أيًضا إىل أّن املتعلّم يف القطاع الرّسمي ال يحصل عىل تكييف يف امتحاناته املدرسيّة يف السنوات ـ 

السابقة فيواكب املتطلّبات نفسها كبقيّة املتعلّمني، وتاليًا يترّسب العديد منهم قبل وصولهم إىل الشهادة املتوسطة، 

يف  لهم  املقّدمة  املساعدات  تأيت  ثّم  األدىن،  بحّدها  الّشهادة  متطلّبات هذه  مواكبة  يستطيعون  الّذين  فقط  فيبقى 

االمتحانات الرّسميّة لجّهة التكييف وزيادة الوقت املخّصص لكّل ماّدة والقارئ والكاتب لتسّهل لهم مسألة الّنجاح يف 

الّشهادة املتوسطة.

ما تّم طرحه يؤّدي بنا إىل إمكانيّة استنتاج ارتفاع نسبة إعادة العديد من املتعلّمني من ذوي االحتياجات الخاّصة يف املدرسة 

لديه  توجد  غالبًا من ال  األسايس هو  التاسع  الصّف  إىل  التعليمي، ومن يصل  املسار  الكثري منهم خارج  الرّسميّة وترّسب 

مشكالت حاّدة عىل مستوى الصعوبات التعلّميّة والتعرّث الّدرايس. باإلضافة إىل أن منظومة التقويم املوضوعيّة غري متوافرة 

يف كثري من األحيان للمتعلّمني ذوي الّصعوبات التعلّميّة يف القطاع الرّسمي؛ وقد يكون هذا السبب إىل جانب ما ذُكر من 

أسباب أخرى، تلّخص واقع الحال وقد تكون مسؤولة عن عدم وجود داللة عىل مستوى الفروق بني معّدالت املتعلّمني ذوي 

االحتياجات الخاّصة بني القطاعني الرّسمي والخاّص.

خالصة تحليل الوضع
تعترب الشهادة املتوسطة التي ينالها املتعلمون ذوو االحتياجات الخاصة مبنزلة إنجاز أكادميي يعّزز ثقتهم بذاتهم ويحفزهم 

ا بوجود حاالت تُعفى من التقّدم لالمتحانات الرسمية بحيث  عىل متابعة مسريتهم يف التعلّم، وال سيام أنهم يعلمون جيدًّ

يحصلون عىل إفادة تخولهم املتابعة يف املسار التعليمي النظامي. غري أنهم يدركون كذلك بأن اإلعفاء يرتّب عليهم تبعات 

مستقبلية قد تعّوق 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 كاٍف يف هذه الحالة. 

كذلك فإن الشهادة الثانوية العامة ال زالت تحظى باهتامم املتعلم واألهل وقطاعات التوظيف والجامعات املحلية والعاملية 

بحيث تُعترب 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، وكثريًا 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 تعّزز 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، وتاليًا مواجهة مشكالت االستبعاد واإلعادة والترسب املدريس.

من هنا جاء هذا التقرير ليصف وليحلل الوضع الحايل لالمتحانات الرسمية للمتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة من جهة، 

وليقّدم خطة عمل وإجراءات تدّخل من جهة ثانية.

وبناًء عىل ما تقّدم، يتبنّي من خالل النتائج أّن نسبة الّنجاح لدى اإلناث يف الّشهادتني الثّانويّة العاّمة واملتوسطة )فروق ذات 

داللة إحصائية( للدورة العاديّة 2017 –  2018 هي أعىل من نسبة الّنجاح لدى الّذكور من ذوي االحتياجات الخاّصة للدورة 

نفسها، املسألة التي تثري مشكلة عىل مستوى تكافؤ الفرص بني اإلناث والذكور، إذ تبدو فئة الذكور من ذوي االحتياجات 

الخاصة أكرث هشاشة وأكرث عرضًة للتهميش واالستبعاد مقارنًة باإلناث.
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كام أّن نسبة الّنجاح لدى املتعلّمني ذوي االحتياجات الخاّصة الّذين يعتمدون اللّغة الفرنسية لغة أجنبيّة أوىل يف التعليم يف 

الشهادة الثانوية العامة هي أعىل من نسبة املتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة اإلنكليزية لغة أجنبيّة أوىل يف التعليم، يف حني 

التعليم يف  أجنبيّة أوىل يف  لغة  اإلنكليزيّة  اللّغة  الّذين يعتمدون  الخاّصة  االحتياجات  املتعلّمني ذوي  الّنجاح لدى  أّن نسبة 

الشهادة املتوسطة هي أعىل من نسبة املتعلّمني الّذين يعتمدون اللّغة الفرنسيّة لغة أجنبيّة 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 وفاًقا ملالمحهم وقدراتهم املختلفة.

يف سياق آخر إّن املشاركني يف امتحانات الشهادة الثانوية العامة واملتوسطة )فروق ذات داللة إحصائية( ممن تقدموا بطلب 

صّحي قد سّجلوا معّدل عالمات أكرث ارتفاًعا من معّدل أقرانهم املتقدمني بطلب تربوّي، األمر الذي يربز مشكلة املتعلمني 

ذوي الصعوبات التعلمية، وهم يشكلون غالبية الحاالت يف الطلبات الرتبوية، حيث إنهم يحتاجون إىل مدارس دامجة أكرث 

وعًيا لحاجاتهم وإىل مناهج وطرائق تعليم متاميزة وأساليب تقويم حديثة.

العامة واملتوسطة يف  الثانوية  الشهادتني  امتحانات  الخاّصة يف  املتعلّمني ذوي االحتياجات  يبدو أن معدل عالمات  كذلك 

القطاع الرسمي هو األكرث ارتفاًعا مقارنًة مبعدالت املتعلّمني من القطاع الخاص واملتعلّمني املتقدمني بطلبات حرّة. 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 

بني القطاع الرسمي والقطاع الخاص جاءت غري دالة. يتبنّي لنا مام تقّدم أن هناك خطر استبعاد وتهميش وترسب للمتعلمني 

ذوي االحتياجات الخاصة الذين يتقدمون بطلبات حرّة 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 

الرسمية من القطاعني الرسمي والخاص قد ال يكون مؤرًشا صحيًّا للمدرسة الرسمية بقدر ما يكون مشكلة كامنة عىل مستوى 

اإلعادة والترسب والتشخيص لذوي االحتياجات الخاصة. ورمبا تكمن املشكلة يف وسائل املساعدة املقدمة يف االمتحانات 

الرسمية التي ال تضع إطاًرا مرجعًيا محدًدا 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 

العاّمة، فرع االجتامع واالقتصاد؛ األمر الذي يطرح مشكلة عدم تكافؤ الفرص بني املشاركني من الفروع األربعة ويجعل 

العديد من املتعلمني يف الفروع الثالثة األخية وأكرثهم من املتعلّمني يف فرع االجتامع واالقتصاد األكرث عرضة لالستبعاد 

والتهميش والترسب املدريس.

الخطة واإلجراءات
تُعترب مشكلتا اإلعادة والترّسب يف القطاعني الرّسمي والخاص من أبرز مظاهر التهميش الّتي تجرب املتعلّمني ذوي االحتياجات 

الخاّصة 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 تدّخل تتضّمن العديد من اإلجراءات 

وقد تأيت أبرز مكوناتها عىل الشكل اآليت:

توفري اإلمكانية للمتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة لتحقيق أقىص درجة من تطوير مهاراتهم واالندماج يف مجتمعاتهم ـ 

واملساهمة يف تقدمها.



34

تضافر الجهود والعمل الجامعي بني القطاعني الرسمي والخاص إلزالة العوائق أمام نجاح املتعلمني ذوي االحتياجات ـ 

الخاصة.

أنّها  ـ الرّسمّية بحسب حاجاتهم وقدراتهم، السّيام  توحيد آلّية التوصيف والتكييف لهؤالء املتعلّمني يف االمتحانات 

ا من حقوقهم أسوة بأقرانهم يف التعليم، وقد قمنا فعاًل يف املركز الرتبوي بوضع توصيف وتكييف للفئات  تُعترب حقًّ

والخاصة  الرسمية  املؤسسات  قبل  من  إجامع  نتيجة  جاء  بحيث  التعلمية  والصعوبات  واملكفوفني  الصم  الثالث: 

الدامجة، وما زلنا ننتظر توقيعه من قبل معايل وزير الرتبية والتعليم العايل ليك يُعمل وفاقه يف االمتحانات الرسمية 

للشهادتني املتوسطة والثانوية العامة بفروعها األربعة.

تدريب املزيد من املعلّمني عىل أساليب التعليم املتاميز، والدمج املدريس، والتكييف بحسب الفئات، واستخدام أدوات ـ 

الرصد للكشف عن التحديات النامئية والتحصيلية يف سن مبكرة، والدعم النفس اجتامعي، واستخدام خطة التدّخل 

الفردية للمتعلمني.

تطوير املنهج الحايل بحيث يستطيع تلبية حاجاتهم ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني.ـ 

تعميم ثقافة الدمج من خالل مسارات تربوية وإعالمية.ـ 

املساهمة يف تحديث القوانني وتعديلها لضامن حقوق املتعلمني يف الدمج والتعلم والنجاح عىل قاعدة تكافؤ الفرص ـ 

يف العملية التعليمية التعلمية.

التوصيات
بشكل عام ال ميكن الفصل بني الرّتبية الخاّصة وبقيّة العلوم وامليادين األخرى، فالرّتبية الخاّصة مبجملها هي منظومة متكاملة 

ومتداخلة من العلوم املختلفة، فهي يف األساس وقبل كّل يشء جزء من منظومة الرتبية العاّمة، حيث تهتم بتعليم األفراد 

الهدف األساس يف أي نظام تربوي، وبالرغم من  التكيف واالندماج يف مجتمعاتهم، وهذا هو  وتأهيلهم ملساعدتهم عىل 

بعض االختالفات بني الرّتبية الخاّصة والرّتبية بشكل عاّم، تظل الرّتبية مصدًرا مهاًم يزود املعلّمني يف امليادين األخرى بأساليب 

وطرائق التدريس وبأسس بناء املناهج وتطويرها وبطرائق إعداد املعلّمني وإدارة الصفوف واإلدارة املدرسيّة وغريها من 

الرّتبية  أن أهم أعضاء أي فريق يف  ارتباطًا وثيًقا، حتّى  الخاّصة  الرّتبية  بها  ترتبط  لذا  بالتعليم،  العالقة  املوضوعات ذات 

الخاّصة، سواء كان للتقييم، أو إلعداد الخطط التعليمية واإلرشاديّة والتشخيص والتقييم والتدريب ال بّد من أن يكون من 

املختّصني يف الرّتبية ومن املعلّمني املختّصني يف مواد وموضوعات مختلفة. لذا ويف نهاية هذا التقرير نويص باآليت:

تحديث املراسيم والقوانني التي تنظم إعفاء ذوي االحتياجات الرتبوية الخاصة وتحديد أنواع املساعدات املقدمة لهم ـ 

وفاقًا لتنوع الحاالت بحيث تصبح خارطة طريق موضوعية وموحدة  تعتمدها لجنة دراسة ملفات ذوي االحتياجات 

الخاصة ، وهكذا ال تتغري مقاربة اإلعفاء واملساعدة لهؤالء املتعلمني بتغرّي أعضاء اللجنة كل عام .

برشاكة ـ  أُنجز  أنه  والسيام  واإلمناء،  للبحوث  الرتبوي  املركز  عن  صادرة  تكييفات  من  يتضمنه  وما  التوصيف  اعتامد 

الرتبوية الخاصة:  العام والخاص، وهو يتوجه إىل ثالث فئات من املتعلّمني ذوي االحتياجات  القطاعني  حقيقية مع 

الصم، املكفوفني، الصعوبات التعلمية، وقد بُني هذا التوصيف عىل أسس نظرية تُظهر مالمح املتعلمني وحاجاتهم 

العامة ثم الخاصة بكل مادة دراسية. ويأيت هذا  التكييف  الرتبوية وبيئتهم البرشية واملادية املساندة، ويبنّي أسس 

التوصيف ليقّدم للمتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة حًقا من حقوقهم يف تكافؤ الفرص أسوًة بزمالئهم الذين يحظون 

بتوصيف شامل لكل املواد الدراسية. 

مثابرة املركز الرتبوي واستمراره يف دعم مرشوع الدمج املدريس باملزيد من الربامج الرتبوية التي تراعي الفروق الفردية ـ 
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والتي تؤسس لتنمية املهارات الحياتية لدى هؤالء املتعلمني إىل جانب املهارات األكادميية. 

تحديث املناهج الدراسية التي تراعي حاجات املتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة، وقدراتهم وميولهم واستعداداتهم، ـ 

والتفكر يف وضع منظومة تقويم بديل تكون تجربة رائدة ميكن تعميمها الحًقا يف القطاعني الرسمي والخاص .

االستمرار يف تدريب املعلمني عىل أسس التعليم املتاميز وأساليب التكييف يف كل املواد الدراسية واستخدام أدوات ـ 

الرصد وخطة التدخل الفردية والدعم النفس اجتامعي واملهارات الحياتية والتعلم االجتامعي الوجداين.

إجراء التحليل التخصيص لالمتحانات الرسمية للمتعلمني ذوي االحتياجات الخاصة يف العام املقبل للكشف عن بعض ـ 

النقاط الجوهرية التي تساعدهم يف تفعيل إمكاناتهم إىل حدها األقىص املمكن.
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