تعليم للجميع – ولكل فرد
في جهاز التربية والتعليم في إسرائيل
وثيقة تلخيص عمل جلنة جهاز تعليم للجميع  -ولكل فرد

ا لبحث

ُكتب التقرير الكامل باللغة العبرية ،وجتد هنا ترجم ًة لبعض أجزائه.
احملرران :أﭬرهام هركابي و ُنعمي ماندل-ليـﭭـي

ا لتطبيقي
في
ا لتر بية

עיצוב עטיפה:

مبادرة البحث التطبيقي في التربية
األكادميية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم

لجنة "جهاز تعليم للجميع – ولكل فرد"
أقامت األكادميية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم ،بطلب من وزارة الرتبية والتعليم ،جلنة خرباء للبحث يف التحديات الناجتة عن التعامل مع
الفروق بني الطالب يف جهاز التعليم.
وقد استعرضت اللجنة يف أثناء عملها أوراق مواقف ومناذج وخطوط سياسة تعليمية من البالد ومن اخلارج ،هبدف اقرتاح وسائل للتفكري
والختاذ قرارات عقالنية بشأن مجيع القضايا املتعلقة بالفروق بني الطالب ،كي يستفيد معظم الطالب ويستمتعوا بدراستهم يف جهاز
التعليم.
يف هناية النقاشات وضعت اللجنة هذه الوثيقة اليت وافق على مضموهنا وتوصياهتا مجيع األعضاء .وهي تعرض تلخيصاً للفكر واملعرفة
البحثية غري املنحازة واحلديثة ،وتتضمن توصيات للتفكري والتطبيق .وقد راجع بعض الزمالء هذه الوثيقة ،وهي مقدمة لوزارة الرتبية والتعليم
وللجمهور الواسع على موقع املبادرة ) .)http://education.academy.ac.ilوتوجد على املوقع ايضاً األحباث العلمية اليت
طلبتها اللجنة خصيصاً لعملها ،ومواد مرافقة اخرى.
أعضاء اللجنة
بروفسور أﭬرهام هركايب (رئيس) ،معهد ﭬايتسمان للعلوم
السيدة روت أوتولنـﭽـي ،وزارة املعارف (سابقاً)
بروفسور رفقا إيزيكوﭬيتش ،جامعة حيفا
بروفسور دوريت أرام ،جامعة تل أبيب
دكتوره يفعت بن-دافيد كولكنت ،اجلامعة العربية يف القدس
بروفسور مىن خوري كسابري ،اجلامعة العربية يف القدس
بروفسور طايل طال ،التخنيون ،املعهد التكنولوجي إلسرائيل
بروفسور يونتان كوهني ،اجلامعة العربية يف القدس
دكتور ميخائيل كاتس ،جامعة حيفا
بروفسور دافيد ميودﭬسر ،جامعة تل أبيب
بروفسور ماريو ميكولينسر ،املركز املتعدد التخصصات هرتسليا
بروفسور برباره فرسكو ،الكلية األكادميية بيت برل
دكتور روين كرسنيت ،معهد ﭬايتسمان للعلوم
مركزة اللجنة :دكتوره نعمي ماندل-ليـﭭـي
كتب التقرير الكامل باللغة العربية ،وجتد هنا ترمجةً لبعض أجزائه.
ميكنك العثور على الوثيقة الكاملة بالعربية يف العنوان ,انقر هنا
وقد ترمجت الوثيقة إىل اللغة اإلنكليزية ،وهي موجودة يف العنوان ,انقر هنا

ملخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات
ملخص
أقامت املبادرة للبحث التطبيقي يف الرتبية التابعة لألكادميية الوطنية اإلسرائيلية للعلوم ،جلنة خرباء ملوضوع "جهاز تعليم للجميع – ولكل
فرد "،رداً على طلب من وزارة الرتبية والتعليم ،للبحث يف قضية الفروق بني الطالب ،ويف التنظيم البنيوي والرتبوي الذي سيعمل لصاحل
معظم الطالب .وتلخص هذه الوثيقة نقاشات وعمل جلنة اخلرباء.
جهاز الرتبية والتعليم اإلسرائيلي متنوع من عدة وجوه :فهو خيدم شرحية واسعةً من األعمار ( ،)12 – 3ويليب متطلبات جمموعات سكانية
قومية وثقافية متنوعة ،ومتطلبات طالب من خلفية اجتماعية-اقتصادية خمتلفة ،وعلى املستوى الفردي جداً يتعامل اجلهاز مع طالب
يتميزون بقدرات ورغبات وحاجات خاصة وخمتلفة .ونتيجة لذلك نرى فروقاً كثرية بني املدارس املوجودة يف أماكن خمتلفة يف أاحاء البالد،
وفروقاً كثرية أيضاً يف داخل كل صف.
عندما أرادت اللجنة فحص هذا املوضوع املعقد مجعت معلومات من مصادر متعددة :من لقاءات مع العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم،
ومع مربني يعملون يف جماالت أوسع بكثري ،ومن األدبيات البحثية ومن لقاءات مع أكادمييني ومن جوالت يف املدارس ولقاءات مع أفراد
كانت سرية حياهتم اخلاصة ذات صلة باملوضوعات املطروحة للبحث .كما عقدت اللجنة يوماً دراسياً للجمهور الواسع التقى فيه باحثون
وعاملون يف احلقل وأصحاب القرار يف وزارة الرتبية والتعليم .كذلك طلبت اللجنة أحباثاً علمية وحصلت عليها ونشرت إعالناً للجمهور
الواسع طلبت فيه مشاركتها يف برامج وأحباث تتناول الفروق بني الطالب.
متت نقاشات وأعمال اللجنة على خلفية حقيقة أن أجهزة التعليم الرمسية تشكلت يف فرتة ختتلف مبفاهيم كثرية عن وقتنا احن .فسهولة
الوصول إىل املعلومات وتوفرها ،والثورة التكنولوجية والتغريات يف مناهج التعليم وأهدافها ،وكذلك التغريات يف مكانة املعلمني ،كل هذه
األمور كانت جزءاً فقط من العوامل اليت ميكن اإلشارة إليها عند مقارنة مدارس "القرن احلادي والعشرين" مبدارس "القرن العشرين ".وتظهر
هذه التغريات أيضاً يف االحتياجات املتغرية للمدارس اليوم ،وتطرح السؤال عن كيفية تنظيم التعليم بالشكل األفضل الذي من شأنه أن
يفيد معظم الطالب.
بعد سنتني من العمل أدرك أعضاء اللجنة ضرورة تطوير رؤية مركبة يف اجلهاز حول الفروق بني الطالب .ويعتقد أعضاء اللجنة أن رؤية
مركبة كهذه جيب أن توسع مفهوم الفرق إىل أبعد من التحصيل التعليمي ليشمل أيضاً فروقاً أخرى :فروقاً عاطفية واجتماعية ،وفروقاً يف
خلفية عائالت الطالب ويف اخللفية االجتماعية-االقتصادية للعائلة ،وفروقاً تتعلق بالعمر وفروقاً تتعلق برغبات وحاجات خاصة للمتعلم،
وغريها .املفهوم املركب ملوضوع الفروق بني الطالب يف جهاز الرتبية والتعليم سيعرتف بأن لكل طالب نظاماً مركباً من املميزات اخلاصة –
اإلدراكية والعقلية – تتصل بالتعلم .وعليه فكل متعلم هو حالة خاصة ،ومن الصعب ،بل من املستحيل ،العمل حسب منوذج "املتعلم
التمثيلي" الناتج عن معدالت إحصائية .املقاربة املركبة للفروق ستكون حساسة أيضاً خللفية عائلة املتعلم وللبيئة احلياتية اليت نشأ هبا .هكذا
مثالً ،مقارنةً بأوالد السكان األصليني أو باألوالد ذوي خلفية اجتماعية-اقتصادية عالية ،فإن األوالد الذين ينشأون يف الفقر ،وأوالد
القادمني وأبناء األقليات حباجة إىل شروط أخرى للنجاح .وأخرياً ،ال شك يف أن مواصفات البيئة التعليمية تؤثر على القدرة على التعامل
مع الفروق بني الطالب .والقصد يف هذا السياق هو أيضاً إجياد حلول تربوية تطبق يف احلياة اليومية للمدرسة ،وكذلك السياسة الشاملة
ولوجهة النظر اليت يعمل اجلهاز على أساسها .ومن الطبيعي أن تؤثر وجهة النظر أيضاً على عملبات إعداد املعلمني وتطويرهم املهين

وتنعكس فيها .املفهوم املنهجي الذي يتعامل مع مجيع هذه القضايا يدفع احو تعزيز الراحة النفسية لكل طالب ولنجاحه يف جهاز التعليم
والندماجه يف اجملتمع.
عندما رأت اللجنة أن تقرتح طرقاً للتعامل مع حتدي الالجتانس الذي يواجهه جهاز الرتبية والتعليم اإلسرائيلي ،تبنت على أساس الفرضيات
السابقة ،مصطلح "الفروق" بدل املصطلح الشائع "فرق ".ترى اللجنة أن االصطالح "فرق" يرتبط بالفجوات بني الطالب كما تنعكس يف
نتائج امتحانات موحدة تولد جمموعات من الطالب "الضعفاء" و"األقوياء" بالنسبة لتحصيلهم يف املدرسة .أما املصطلح " فروق" فريى يف
كل متعلم نقاط قوة وقدرات متفاوتة تظهر يف طرق التعلم ونقاط االهتمام واالحتياجات اخلاصة وما أشبه .وفق هذه املقاربة يكون لكل
متعلم احتياجات خاصة ،وعليه جيب أن يتالءم التعليم وتقييم التعلم حسب ذلك.
من الواضح أن مقاربة "الفروق" تضع أمام اجلهاز حتديات تربوية واجتماعية وقيمية عند حماولة خلق الظروف اليت جيد فيها كل متعلم فرصة
للتطور وفق احتياجاته اخلاصة .هذه التحديات موجودة أمام كل العاملني يف الرتبية – "اجلهاز" واملعلمني ونوادي الرياضة والثقافة للشباب
وغريها .وعلى املستوى العام جداً ميكن التفكري مبسارات تعليم خاصة يف جماالت متنوعة (اجملال النظري ،التكنولوجي واملهين) هلا مكانة
اجتماعية متساوية وخلرجييها احتماالت متساوية للتقدم احو التعليم العايل .وعلى مستوى املدرسة والصف هناك إمكانية لتطوير برامج تعليم
وحلول تربوية وتنظيمية متكن تشكيلةً واسعة من أنواع املتعلمني من التطور والتقدم .أساس التعامل مع "الفروق" هي الرؤية الشاملة لكل
متعلم وخلق ظروف تعلم مشتقة من احتياجاته مع أخذها باحلسبان أيضاً لبيئته احلياتية خارج الدوام اليومي يف املدرسة .يرى أعضاء اللجنة
أن تساوي فرص كهذا يقود إىل حتقيق كبري للقدرات املتنوعة لكل متعلم.
أساسيات الوثيقة
على ضوء ما تقدم إليكم أساسيات هذه الوثيقة كما وردت يف فصوهلا الستة:
أ.

االنتقال من "الفرق" إلى "لفروق" :لكلمة "فرق" مفهوم األحادية والرتكيز على النواقص أو نقاط ضعف الفرد .أما االعرتاف
بكثرة الفروق فيؤكد على نقاط القوة لدى طالب خيتلفون يف جماالت متنوعة ،وهكذا ميكن ليس فقط من التعامل مع الفروق،
بل احرتامها واالنبناء منها (للتوسع أنظر املقدمة يف الوثيقة األصلية باللغة العربية أو بالرتمجة اإلنكليزية).

ب .التفضيل بين قيم متضاربة :تبحث الوثيقة يف التوتر احلاصل بني القيم املتضاربة مثل احلرية واملساواة ،وتقرتح استعماالً متّزناً
السرتاتيجية من شاهنا أن تدعم حل معضالت :يف كل تفضيل قيمي (بني قيمة مهمة وحيوية وأخرى مثلها) جيب التفكري يف
أيهما أقدر على حتمل ضرر حمتمل يسببه ذلك التفضيل ،ومن ميلك موارد أقل للتعامل معه ،لذلك تكون احتماالت إصابته
بالضرر أكرب (للتوسع أنظر الفصل األول يف الوثيقة االصلية باللغة العربية أو يف الرتمجة اإلنكليزية).
ت .تأثير العائلة والوضع االقتصادي-االجتماعي :هناك توافق كبري بني التحصيالت األكادميية واخللفية العائلية والوضع
االقتصادي-االجتماعي .وال تظهر الفروق يف اخللفية والوضع االقتصادي يف املوارد فقط ،بل أيضاً يف القيم والتوقعات واملعايري
ويف اللغة والسلوك ،وتؤثر على التحصيل التعليمي .وعليه فإىل جانب وضع حتديات أكادميية مناسبة (للتوسع أنظر الفصل
الثاين من الوثيقة األصلية باللغة العربية أو بالرتمجة اإلنكليزية) ،على جهاز الرتبية والتعليم خلق مناخ داعم لطالب من أوضاع
متدنية ،وخلق عالقات ثقة متبادلة معهم ومع عائالهتم.
ث .سن الطفولة :تظهر الفروق العاطفية والفروق األكادميية منذ سن الطفولة .فالتحكم الذايت والتعبري الذايت يف سن الطفولة
عوامل سيكون هلا تأثري فيما بعد على االندماج يف اجملتمع وعلى النجاح يف الدراسة .فاألوالد ذوو القدرة املتدنية على التعبري
الذايت ،الذين يعتربون انطوائيني أو خجولني ،يظهرون يف احلضانة صعوبات يف التأقلم وتعامالً اجتماعياً قليالً تؤدي إىل ضحالة

يف اللغة وإىل حتصيل متدن .وللوضع االقتصادي-االجتماعي تأثري كبري على الوعي والتعلم (مبا يف ذلك مدخالت الوالدين
كاحلديث السطحي لألمهات من وضع متدن مع أوالدهن) .وقد يساعد السلوك املثري للمربيات على دعم التحكم الذايت
والتعبري الذايت والتعويض عما ينقص من البيت وحتسني التطور العقلي (للتوسع أنظر الفصل الثالث يف الوثيقة االصلية باللغة
العربية أو يف الرتمجة اإلنكليزية).
ج .الجانب العاطفي-االجتماعي :تشمل الراحة النفسية للطالب الشعور اجليد واإلحساس باألمان واحلماية ،وكذلك الرضا عن
مناخ املدرسة وعن العالقات مع املعلمني واألصدقاء .فالراحة النفسية تدعم التحصيل العلمي بواسطة تقوية احلافز والشعور
بالقدرة ،لذا جيب أخذها باحلسبان يف كل عمل تربوي (مبا يف ذلك مثالً تقسيم الطالب إىل جمموعات) .إن اعتبار جوانب
الراحة النفسية واالجتماعية اليت تؤثر على جوانب إدراكية أكادميية هي مسؤولية ملقاة على عاتق وزارة الرتبية والتعليم .وهلذه
األمور مردود على اجلوانب العاطفية-االجتماعية يف نطاق دائرة التأثريات املتبادلة (للتوسع أنظر الفصل الرابع يف الوثيقة
االصلية باللغة العربية أو يف الرتمجة اإلنكليزية).
ح .فروق إدراكية :ال تشري األدبيات البحثية إىل نتائج قاطعة بالنسبة لتطبيق مناذج لتنظيم التعليم والتعلم (صفوف متجانسة
وصفوف غري متجانسة) .فلكل منوذج حسناته وسيئاته ،وقد استعرضت كل هذه بتوسع يف الوثيقة .كما استعرضت أيضاً
"فعالة" تتميز بقيادة تربوية مبادرة تساعد على تطور مجيع الطالب يف اجملاالت األكادميية ،وبوجود أجهزة
مقاربات مدارس ّ

دعم عاطفي وتربية احو االستقاللية واملواطنة الصاحلة (للتوسع أنظر الفصل اخلامس يف الوثيقة االصلية باللغة العربية أو يف
الرتمجة اإلنكليزية).

خ .تأهيل وتطوير مهني للعاملين في التعليم :يستعرض الفصل ما مت وما مل يتم يف جمال تأهيل املعلمني يف البالد يف موضوع
الفروق .عامة ال حيتل هذا املوضوع مكاناً مركزياً يف برامج تأهيل املعلمني يف إسرائيل ،واملطلوب هو إثراء هذه الربامج هبدف
إجياد وتنمية فهم أعمق لرتكيبات وسريورات اجتماعية .هذا اإلثراء مهم أيضاً يف أثناء التطوير املهين املستمر للعاملني يف التعليم
(للتوسع أنظر الفصل السادس يف الوثيقة االصلية باللغة العربية أو يف الرتمجة اإلنكليزية).
توصيات
يف هذه الوثيقة نوعان من التوصيات :أ) توصيات عامة توجز روح الوثيقة بشكل عام ،وترد الحقاً ،ب) توصيات خاصة لكل موضوع
حبث يف الفصول املختلفة .قراءة التوصيات فقط من دون اإلثباتات الواردة يف الوثيقة ال تعكس عمل اللجنة.
أ.

القيم والبحث كأساس قرارات بشأن السياسة التربوية :نوصي بتأسيس القرارات اهلامة على اعتبارات قيمية وعلى نتائج
حبثية .قد تكون النتائج البحثية مفيدة وتلقي الكثري من الضوء ،ولكن جيب أن نذكر أنه توجد فيما بينها أيضاً تصادمات
وتناقضات لكوهنا متعلقةً بالسياق ،وقد تكون متأثرًة بشكل واضح أو غري واضح بوجهة نظر كاتبيها.

ب .فرق مقابل فروق :مدى اختالف األوالد والشباب عن بعضهم البعض كبري ومعقد .ويف التعامل مع هذا التعقيد جيب التطرق
إىل الفروق العديدة واملتنوعة وكأهنا مورد ومناسبة للتطوير الذايت ،ملواطنة صاحلة ولتطوير اجملتمع بأكمله.
ت .مقاربة شاملة و"حاضنة" :ننصح بأن يكون تعامل املؤسسة الرتبوية مع الفروق بني الطالب شامالً .وننصح يف نطاق املدرسة
بأن يكون كل طاقم (املدير ،املستشارون واملعلمون) بالتعاون مع أطر من خارج املدرسة (مثل نوادي الرياضة والشباب ،حركات
ضن" الطالب وخلق إطار متماسك يدعم التعلم ،والراحة النفسية والبيئة االجتماعية
شبابية ،عائالت وطالب) شريكاً يف "ح ْ
اإلجيابية اليت تسود فيها عالقات الثقة املتبادلة (براهني تثبت وجود هذه املقاربة مفصلة يف الوثيقة).

ث .العالقة بين جهاز التربية والتعليم وقضايا اجتماعية-اقتصادية :ليس مبقدور جهاز الرتبية والتعليم لوحده أن يتعامل مع
املشاكل اليت تنشأ يف اجملتمع نتيجة للفروق االجتماعية-االقتصادية والقومية-الثقافية .ومع ذلك فعلى جهاز الرتبية والتعليم أن
يكون متنبهاً للتأثري الكبري هلذه األمور على التعليم ،لذا عليه أن ميتنع عن تبين أسس أو برامج أو مقاربات قد تدمي أمد الفروق
الكبرية املوجودة بني جمموعات الطالب .وكل ما ذكر أعاله مهم خاصةً يف األجيال الشابة.
ج .سن الطفولة :تتشكل املركبات العاطفية واالجتماعية واألكادميية يف سن الطفولة ،وتؤثر على الطالب طوال حياته .لذا جيب
مباركة قرار منح التعليم اإللزامي اجملاين من سن ثالث سنوات .مع ذلك جيب دعم هذا القرار بواسطة تفعيل جهاز دعم
للمربيات يساعدهن على الصمود أمام التحديات الكثرية املرتبطة بتطبيقه (كما تصف الوثيقة) ،وبواسطة استكماالت وبرامج
تدخل ثبتت صحتها ( مثل تلك املوصوفة يف الوثيقة) ،كل ذلك من أجل تقليص الفروق اليت تتولد يف هذه السن.
ح .اختيار نموذج لتنظيم التعليم :اختيار عقالين لنموذج تنظيم التعليم (جملموعات متجانسة وغري متجانسة) جيرب على اهتمام
كبري جبمهور اهلدف ،يف السياق اخلاص الذي يطبق به ،وكذلك حبسنات وسيئات كل طريقة تنظيم .يف كل حالة جيب
االهتمام بأن يتعلم كل الطالب يف إطار جيد ومتحد ،يضع أمامه توقعات عالية يقف على رأسه مدرسون على درجة عالية
من املهارة .ننصح بعدم تقسيم الطالب إىل جمموعات يف املدرسة االبتدائية ،وبأن يكون القرار بالنسبة لطبيعة تنظيم التعليم يف
املدرسة الوسطى والعليا حسب ما ترتأيه اإلدارة حسب السياق الثقايف-االجتماعي للطالب ،وبالتنسيق مع املعلمني
واملستشارين ومع السلطة احمللية (املسؤولة عن وضع كل طالب من السكان).
خ .المديرون :جيب االستمرار يف دعم األطر اخلاصة مبديري املدارس (مثل أﭬ ـين روشا) ،وتطويرها وزيادة استقاللية املديرين بالنسبة
للقرارات املتعلقة مبدارسهم .فقد تنتج استقاللية كهذه مناذج ناجحة –مثل تلك اليت استعرضت يف الوثيقة -تربط بنجاح فروق
الطالب مبصلحة الفرد واجملتمع.
د .إعداد المعلمين :ننصح بتقوية مجيع برامج إعداد املعلمني يف خمتلف مراحل التأهيل (براعم التعليم ،معلمون يف سنوات
عملهم األوىل ومعلمون يف أثناء عملهم) مبواضيع تتعلق بالفروق األكادميية والعاطفية واالجتماعية-الثقافية .وتشمل هذه
التقوية التعرف على مقاربات نظرية خمتلفة (ومنها الرتبية الناقدة) ،وأحباث (مبحدوديتها) والتعامل مع التحديات القيمية
واالجتماعية والثقافية .ننصح بأن يتضمن تأهيل املعلمني مركباً أساسياً هو التعرف على مناذج مطبقة يف مؤسسات تربوية،
ويشجع ويدعم االتصال بني املعلمني العاملني يف هذه النماذج.
ذ .جهاز تعليم متعلم ومبادر :توجد يف البالد مدارس شكلت مقاربات إبداعية ناجحة تقدم احلل للفروق بني الطالب ،بعضها
بتشجيع ودعم وزارة الرتبية والتعليم .ننصح بأن يدرس جهاز التعليم هذه التجارب بعمق هبدف فحص احتمال استدامتها
لوقت طويل ،وقابلية حتويلها لسياقات أخرى وإمكانية تفعيلها تدرجيياً .ننصح بأن يكون هذا الدرس منهجياً ومتسقاً مع
ختصيص موارد كبرية لفروع األحباث التابعة للجهاز ويف مركزها مكتب العامل الرئيسي لوزارة الرتبية والتعليم .ننصح أيضاً بأن
يوجد اجلهاز ويفحص مناذج بديلة (تربوية وتنظيمية ومتعلقة باملناهج الدراسية) مبنية على قرارات قيمية واجتماعية ختتلف عن
املعمول هبا اليوم واملالئمة للقرن احلادي والعشرين ،وترافق هذه النماذج بالبحث هبدف معرفة ما إذا كانت هذه أيضاً قابلة
لالستدامة والتفعيل الواسع.

