
االحد  4  ابريل  2010  11محليات

د.جاد البحيري لـ »األنباء«: تطبيق مشروع الدمج التعليمي بمدراس 
االبتدائي في »مبارك الكبير« التعليمية من مارس 2010 إلى مارس 2013

أسامة دياب

أكد املدير التنفيذي ملركز تقومي وتعليم الطفل د.جاد البحيري أن صعوبات التعلم حتدث بدرجات 
متفاوتة منها البسيط واملتوسط والشديد، موضحا أن احلاالت الشديدة تأتي للمركز أما احلاالت البسيطة 
واملتوسطة فيقع عليها ظلم كبير بسبب غياب التوعية بكيفية التعامل معها مما يجعلها دوما حتت طائلة 
اللوم والتأنيب بسـبب تأخر مستواهم الدراسي، مشـيرا إلى أن املركز قد طبق مشروع الدمج التعليمي 
مبدراس املرحلة االبتدائية مبنطقة مبارك الكبير التعليمية الذي يسـتهدف هذه الفئة وذلك بالتعاون 
مـع وزارة التربية وبتمويل كرمي مـن األمانة العامة لألوقـاف. وأضاف البحيري أن املشـروع ميتد على 
مدار 3 سـنوات بدءا من مارس 2010 وحتى مارس 2013 مبيزانيـة قدرها 280 ألف دينار، الفتا إلى 
أن مصطلـح الدمج التعليمي يعني رعاية ذوي صعوبات التعلم في كل مكان قدر اإلمكان، مشـيرا ألهمية 

مشروع الدمج التعليمي، مشددا على أنه ليس إجراءا فرديا ولكنه فلسفة لقضية مجتمعية تتعاون 
فيها كل مؤسسـات الدولة ووزاراتها تهدف لتوفير التعليم املالئم جلميع الطالب وإعدادهم 
للمستقبل. وأشار إلى عناصر الدمج التعليمي الثالثة: الطالب كمحور رئيسي للعملية التعليمية، 
فريق العمل كأداة فعالة وداعمة، وأخيرا األسرة واملجتمع، مبينا أن املشروع له أهداف سامية 
حتقق املفهوم الشامل للتربية ومن أهمها خفض معدالت الرسوب والتسرب في السنوات األولى 
من التعليم األساسي، احترام تنوع األطفال داخل املدرسة، تبني أشكال ومضامني مريحة وواضحة 

تغذي عملية الدمج التعليمـي وتقلص اإلقصاء االجتماعي والتربوي للطالب الذين يعانون صعوبة 
خاصة في التعلم. »األنباء« التقت د.جاد البحيري واطلعت على أهم محاور وأهداف مشـروع الدمج 

التعليمي، فإلى التفاصيل:

دواٍع عدة لمدارس الدمج التعليمي منها األخالقية والقانونية والقيمة التربوية المضافة

المشـروع يخّفـض 
معدالت الرسـوب 

فــي  والتســرب 
السنوات األولى من 

التعليـم األساسـي 
تنـوع  ويحترم 
األطفال داخل 
المدرســـة

الدمـج التعليمي ليس إجـراًء فرديًا ولكنه فلسـفة لقضيـة مجتمعية تتعاون فيها كل مؤسسـات الدولـة ووزاراتها
الهـدف الجوهـري لمدارس الدمـج التعليمي هـو توفير التعليـم المالئم لجميـع الطالب وإعدادهم للمسـتقبل

ما طبيعة احلاالت التي يرعاها مركز تقومي وتدريب الطفل؟
املركز بوصفه احدى جمعيات النفع العام التي تأسست عام 
1984 يرعى مجموعة من احلاالت الش����ديدة سواء في البرنامج 
الترب����وي الصباحي بالتعاون م����ع وزارة التربية أو البرنامج 
التربوي املسائي املفتوح للجميع، باإلضافة إلى أن املركز يتبع 
إستراتيجية علمية في التعامل مع تلك احلاالت من خالل نظرة 
كلية ش����املة للطالب من خالل التعلي����م املتكامل وليس كوعاء 
للمعلومة، تدري����ب املعلمني وتأهيلهم، مراع����اة تقليل الكثافة 
الطالبية للصفوف بحد أقصى 6 طالب في الصف الواحد أو من 
خالل التدريس الفردي في البرنامج التربوي املسائي، تخصيص 
حصة فردية زائدة لكل معلم يوميا، التركيز على دور االختصاصي 
النفسي واالجتماعي والتربية املوسيقية والفنية وهذا األسلوب 
ميكن الطفل من التغلب على اإلعاقات التي تواجهه وتساهم في 

تطوره بصورة ملحوظة.
هل كل صعوبات التعلم تعتبر إعاقات شديدة؟

بالطب����ع ال، فأي إعاقة أو صعوبة حت����دث بدرجات متفاوتة 
منها البسيط واملتوسط والشديد، احلاالت الشديدة تأتي للمركز 
أما احلاالت البس����يطة واملتوسطة فيقع عليها ظلم كبير بسبب 
غياب التوعية يتم حتويلهم ملدارس التعليم العام العادية حيث 
تواجههم عدد من املش����اكل منها عدم دراية املعلم بحالة الطالب 
مما يجعله دائما حتت طائلة التقصير والتأنيب املس����تمر مما 
يس����هم في تدهور حالته التعليمية ولذلك أقدمنا على مشروع 
مدارس الدمج التعليمي للوصول لهذه الشريحة أصحاب اإلعاقات 

)صعوبات التعلم( املتوسطة والبسيطة.

دمج سهل

إلى أي مدى تعتقد أنه من الس��هل دمج أصحاب صعوبات التعلم 
املتوسطة والبسيطة في مدارس التعليم العام؟

نؤمن بأنه من اليس����ير جدا دم����ج أصحاب صعوبات التعلم 
املتوس����طة والبسيطة في مدارس التعليم العام من خالل آليات 
علمية واضحة والدليل على ذلك أن هناك جهة استشارية بريطانية 
طبقت نظام الدمج التعليمي في بريطانيا من خالل فلسفة مفادها 
النظر للمتعلم كوحدة متكاملة تعتمد على 3 محاور أساسية، األول 
املتعلم وقدراته الشخصية والثاني بيئة التعلم والثالث املجتمع 
الذي يتأثر ب����ه املتعلم وبيئته التعليمية ومن خالل احملاور ال� 
3 طورت 10 نقاط يوضع في االعتبار منها املتعلم وطرق قياس 
تقدمه، املتعل����م وقيمه وعالقاته باآلخرين، املعلمون وتدريبهم 
وعالقتهم باإلدارة، اإلدارة املدرسية ودورها في تطوير العملية 
التعليمية، استخدام تكنولوجيا التعليم، عالقة املدرسة باملجتمع 
احمللي. ومن خالل النقاط ال� 10 طورت هذه اجلهة االستشارية 
ش����هادة جودة خاصة بنظام الدمج من خالل العمل مع املدارس 
وتوجيهها للط����رق املثلى لدمج الطالب ذوي صعوبات التعلم. 
خاطبنا هذه اجلهة ودعوناها لتطبيق هذا املشروع في الكويت 
وحتصل املدارس املتميزة في نظام الدمج على شهادة اجلودة.

ما املفهوم العلمي ملصطلح الدمج التعليمي؟
بداية محاولة تطبيق مبدأ الدمج التعليمي من أهم أهداف مركز 
تقومي وتعليم الطفل اإلستراتيجية، ومصطلح الدمج التعليمي 
يعن����ي رعاية ذوي صعوبات التعلم ف����ي كل مكان قدر اإلمكان 
وعلين����ا أن نعترف بأن هناك كثيرا من اخللط يش����وب مفهوم 
الدمج التعليمي، في الواقع هو ليس إجرا فرديا ولكنه فلس����فة 
لقضية مجتمعية تتعاون فيها كل مؤسسات الدولة ووزاراتها، 
فالبعض يتصور أن الدمج هو وضع كل الطالب ذوي صعوبات 
التعلم في م����دارس التعليم العام وهذا التصور خاطئ ألن ذلك 
ما هو إال مجرد آلية من آليات الدمج، فهناك فرق كبير بني الدمج 
وآليات تطبيقه الكثيرة واملتنوعة وعلى سبيل املثال هناك بعض 
الدول مثل السعودية والبحرين لديها ما يسمى بغرفة املصادر 
بحيث حتتوي كل مدرس����ة على غرف����ة، دول أخرى تعتمد آلية 
املراكز املتخصصة املسائية، والبعض اآلخر يعتمد على املدارس 

د.جاد البحيري في سطور
د.جاد البحيري حاصل على دكتواره الفلسفة من جامعة »درهام« 
البريطاني���ة في اللغوي���ات التطبيقية، حيث درس عس���ر القراءة 
»الدسلكس���يا« في اللغة العربية. وتتضم���ن اهتمامات د.البحيري 
البحثية العمليات املعرفية واللغوية ضمن األفراد الطبيعيني واألفراد 

الذين يعانون صعوبات خاصة في التعلم.
عمل د.البحيري كمستش���ار تعليمي لوزارة التخطيط الكويتية 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بالكويت ملدة س���نة ونصف السنة 
قب���ل أن ينتقل إلى العمل لدى مركز تقومي وتعليم الطفل بالكويت، 

حيث يشغل اآلن وظيفة املدير التنفيذي للمركز.
د.البحيري مهتم بش���كل كبير باألبحاث الت���ي تتناول العالقة 
بني عس���ر القراءة في اللغات املختلف���ة والعوامل التنبؤية للقراءة 
والكتابة ضمن األفراد الذين يتحدثون العربية كلغة أولى، وأبحاثه 
ترتبط ارتباطا وثيقا باجلوانب العملية واملمارس���ة كما هو واضح 

من مؤلفاته.

لكي يكون الدمج فاعال ومثم����را فإن من الضروري توافر إدارة 
فاعلة وداعمة، وتدريب منتظم ذي نوعية جيدة، وبيئة تعليمية 
مؤثرة، واستشارات رفيعة املس����توى، وخدمات تعليم وتعلم 

ذات فاعلية عالية.
ثالثا: األسرة واملجتمع حيث يتعني على األسرة واملجتمع التسليم 
باألهمية األساس����ية لتدخل اآلباء وأولياء األمور، واملسؤولني، 
والش����ركاء اخلارجيني، وخدمات السلطات احمللية واستيعابهم 
لعملية الدمج، حيث يترتب على عدم تدخلهم ومعرفتهم واطالعهم 
والتزامهم، تقليص نطاق ما ميكن حتقيقه من الدمج إلى حد كبير، 
حتى لدى املدارس الناجحة التي ت����ؤدي دورا جيدا في نوعية 

حياة التلميذ إلى أن يصبح راشدا في مجتمعه.
لديكم مش��روع خاص بالدمج التعليمي ل��ذوي صعوبات التعلم 
في م��دارس التعليم العام، فما آخر أخباره واجلهات املش��اركة فيه 

واملستفيدة منه؟
تقدمنا بطلب لألمانة العامة لألوقاف وملس����نا منهم تعاونا 
واضحا وحتمسا للمشروع وأهميته ووافقوا على تقدمي الدعم 
امل����ادي له مبيزانية تق����در بحوالي 280 ألف دين����ار، أما اجلهة 
املستفيدة فهي وزارة التربية وحتديدا مدراس املرحلة االبتدائية 

املتخصصة في صعوبات التعل����م أو وحدات صعوبات التعلم 
داخ����ل مدارس التعليم العام وعلينا أن نعي أن كل هذه اآلليات 

صحيحة وتصب في مصلحة الدمج التعليمي.
الدم����ج التعليمي ليس منوذجا من من����اذج خدمات التربية 
اخلاصة، ولكنه أس����لوب جديد للتفكير واملمارسة التي تشمل 
األفراد جميعهم في املجتمع الذي أصبح االختالف فيه هو القاعدة 
وليس االستثناء. فالهدف اجلوهري للدمج التعليمي هو توفير 

التعليم املالئم للطالب جميعهم إلعدادهم للمستقبل.
ماذا عن مبادئ الدمج التعليمي الرئيسية وأهم عناصره؟

املفهوم اجلوهري للدمج التعليمي يسمح مبنح فرص متساوية 
لكل طالب ليؤدي دورا كامال كفرد متعلم في قلب مجتمعه احمللي 

اخلاص. من خالل 3 عناصر جوهرية وهي:
أوال: الطالب الفرد حي����ث يجب االعتراف بأن الطالب كأفراد 
هم احملور الرئيس لكل ما يقدم، وأن تكون احتياجاتهم الفردية 
وحقوقه����م محل اهتمام كل من احملي����ط التربوي واالجتماعي. 
ينطبق هذا املفهوم على الطالب كافة أيا كان مس����توى قدراتهم 

أو مهاراتهم.
ثانيا: فريق العمل حيث يركز فريق العمل على التسليم بأنه 

مبنطقة مبارك الكبير التعليمية أما اجلهة االستشارية البريطانية 
 »Inclusion Quality Mark« واملانحة لش����هادة اجلودة هي مكتب
االستشاري البريطاني، علما بأن املشروع ميتد على مدار ثالث 
سنوات من أول مارس 2010 الى أول مارس 2013، وللعلم رفضنا 
أن يخصص لنا مدرس����تني في كل منطق����ة وطلبنا تخصيص 
منطقة تعليمية متكاملة حتى تعم الفائدة ويتس����نى لنا تقييم 
التجربة بش����كل واضح، ومن جهة أخرى اخترنا منطقة مبارك 
الكبير بشكل خاص وبالتنسيق مع وزارة التربية لكون مديرتها 
بدرية اخلالدي كانت مديرة إدارة اخلدمة النفسية واالجتماعية 

فهي على دراية كبيرة باالختبارات واحلاالت.

مدارس الدمج

ما دواعي وجود مدارس الدمج التعليمي؟ 
هن����اك دواع عدة للدمج التعليمي أهمها دواع أخالقية والتي 
تقوم على مبدأ املس����اواة، أي أن الطالب جميعهم متساوون في 
احلقوق والواجبات واحلصول على الدعم في أي فترة من فترات 
حياتهم الدراسية، لذلك فإنه أمر أخالقي أن يستفيد ذوو صعوبات 
التعلم من البرامج املدرس����ية العادية قدر اإلمكان ويقدم الدعم 
للمدارس املشاركة واملجتمعات احمللية لتصبح قادرة على تعليم 
الطالب ذوي صعوبات التعلم اخلاص����ة وتدريبهم وتوفر لهم 
تربية وتعليما شبيها قدر اإلمكان للذي توفره للطالب العاديني، 
األمر الذي من ش����أنه أن يش����عر الطالب ذوو صعوبات التعلم 
بأنهم طالب عاديون وغير مختلفني مما سيرفع من مفهومهم عن 
ذاتهم ويكسبهم الثقة بالنفس ويحسن من حتصيلهم الدراسي 
ومينع اآلخرين من النظر إليهم على أنهم طالب غير مناس����بني 

أو غير نافعني. 
أما الدواعي القانونية فتؤك����د على أن عزل الطالب من دون 
س����بب وجيه فيه ظلم وعدم مساواة مع اآلخرين وما دام األمر 
كذلك، فإنه يعد مخالفا حلقوق هؤالء األطفال فالتعليم والتربية 

للطالب جميعهم. 
أما دواعي القيمة التربوية املضافة فتراعي احتياجات الطالب 
ذوي صعوبات التعلم اخلاصة في املدارس العادية قدر اإلمكان 
من الصغر مما يحس����ن من تكيفهم مع أقرانهم، ويحس����ن من 
مستواهم التحصيلي مع تقدمهم في العمر، فالدمج التعليم��ي 
يتيح لهم فرص النم��و الس������وي والتعل������م بالنمذج��ة وعن 

طريق األنداد. 
ما أبرز أهداف مشروع مدارس الدمج التعليمي؟ 

املشروع له أهداف سامية حتقق املفهوم الشامل للتربية ومن 
أهمها خفض معدالت الرسوب والتسرب في السنوات األولى من 
التعليم األساسي، وزيادة معدالت االلتحاق باملرحلة املتوسطة، 
احترام تنوع األطفال داخل املدرسة وتشجيعه كطريقة لتحقيق 
مزيد من الدمج، تبني أشكال ومضامني مريحة وواضحة تغذي 
عملية الدم����ج التعليمي وتقلص اإلقصاء االجتماعي والتربوي 
للطالب الذين يعانون صعوبة خاص����ة في التعلم، التنوع في 
عالقة املنهج القائم على تبن����ي وجهات نظر متعددة ومعاجلة 
وجهة النظر األحادية ودفع توقعات املعلمني ومديري املدارس 

التي تؤثر في نتائج التعلم اخلاص بالطالب.
كيفية إعداد املدارس املشاركة للحصول على شهادة جودة الدمج 

التعليمي؟ 
يجب أن تتبنى املدرس����ة فلسفة شاملة وواضحة قائمة على 
احتياجات الط����الب العامة واخلاصة، مراعاة الفروقات الفردية 
عند توفير فرص التعليم والتعلم، احلصول على دعم املشاركني 
جميعهم في إجناح برامج الدمج التعليمي، االستفادة من أفضل 
الف����رص التربوية احلديثة في مج����ال التعليم والتعلم، تزويد 
املدرسة بكل متطلباتها، تنظيم بيئة املدرسة التي تخدم أغراض 
تقدمي اخلدمات التربوية، التدريب املستمر للمعلمني باإلضافة 
إلى التقييم املستمر للطالب ملعرفة مدى التحسن وتنويع مصادر 

التعليم والتعلم.

المدير التنفيذي لمركز تقويم وتدريب الطفل أكد أنه يمتد على مدار 3 سنوات بدعم من األمانة العامة لألوقاف بميزانية قدرها 280 ألف دينار

)أسامة البطراوي(د.جاد البحيري متحدثا إلى الزميل أسامة دياب

د.جاد البحيري

العناصر التي تقوم عليها شهادة جودة مدارس الدمج التعليمي:
المحورالعنصر

الفرد تقدم الطالب
)الطالب( سلوكيات الطالب، وقيمه ومنوه الشخصي

القيادة واإلدارة

البيئة 
املدرسية

أنظمة فريق العمل والتنظيم
البيئة التعليمية
التعليم والتعلم

املوارد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
اآلباء وأولياء األمور

األسرة 
واملجتمع املسؤولون، الشركاء اخلارجيون، والسلطة احمللية

املجتمع من مجموعات وجمعيات ومدارس

مراحل تنفيذ المشروع

التاريخالفترة الزمنيةالمرحلة

املرحلة األولى: جتميع معلومات عن املدارس املشاركة والزيارات وحتليل 
مارس 72010 أشهر البيانات متهيدا لتنفيذ خطة عمل املرحلة الثانية والثالثة.

سبتمبر 2010

املرحلة الثانية: نشر التوعية بالدمج التعليمي وآلياته وكيفية حتقيقه 
أكتوبر 42010 أشهروصعوبات التعلم اخلاصة وكيفية مواجهتها.

فبراير 2011

املرحلة الثالثة: تطبيق اختبارات الفرز للتعرف إلى ذوي صعوبات التعلم 
وحتديد مستويات الصعوبات التي يواجهونها متهيدا لتوفير برامج التدخل 

العالجي املناسبة لهم.
مارس 72011 أشهر

سبتمبر 2011

املرحلة الرابعة: التدخل العالجي من خالل تدريب املدارس املشاركة في 
املشروع على توفير برامج التدخل العالجي لذوي صعوبات التعلم اخلاصة 

كل وفق مستوى الصعوبة التي يعانيها.
أكتوبر 182011 شهرا

مارس 2013

الطالب  نستهدف 
التعلم  صعوبـات  ذوي 
المتوسطة والبسيطـة 
والذيـن يعانون معاناة 
بالغـة بسـبب غيـاب 
الوعـي بحاالتهم


