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 شكر وعرفان
 
  

نًا لمشروع إى         ان ممك ا آ سواء  "فى البحث العملى، وإيجاد وتوزيع هذه اإلرشادات        . نت . إى. م
ذه النسخه المطبوعة               وال التفضل بالتمويل من      " نسخة االقراص المدمجه األصليه أو ه تم ل أن ي

   DFIDجانب قسم التنمية الدولية التابع للحكومة البريطانية 
 

رها بمعرفة سوزى مايلز، إنجريد لويس ومل إينسكو وصممت بمعرفة                 م تحري ذه اإلرشادات ت ه
 .إنجريد لويس

 
نت واألنشطة المصاحبة والتى أسست عليها هذه اإلرشادات قد نظم          . إى. هذا البحث العملى إلى   

ان رفة جوزيف آيس يا بمع ى تنزان انجوا، وف ريك آ با وبات ول موم رفة ب يا بمع ى زامب نا ف جى ودي
 .مباجا

 
ادات آل من ذه اإلرش ى ه يقات عل يم والنصح والتعل ا بالتدع د زودن تا : ولق رو شوآر، مرجري ب

تر ميتلر، سو فيلبوت، آريستين سكوتشمر، ينجوس شنكوتى، نيدهى سينجال،                فوآاس ليشت، بي
يامز       با توماس وجيمى ول رجو العذر لو نسينا أحداً . فيلي قصير فى ونرجو إعتبار أى سهو أو ت. ن

 .نت. إى. هذه اإلرشادات مسئولية تقع على عاتق إى
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 :خلفية وتأسيس) أ
 
 للبحث العملى . نت. إى. مشروع إى: 1
 

بادرات المجتمع لتحسين الدخول إلى العمليه التعليميه    "(هِدف المشروع      تيعاب م إلى بحث الوسائل ) "إس
ى یفك      اعدة آ ى المس ن تلق تمع م اء المج ن أعض تى تمِك ارآوا   ال تعملوا ویتش جلوا وی بروا ویس روا ویع

 .  بخبراتهم القيمه فى مجال الدمج
 

ان إى           تحدید الدمج یمكن إیجادها فى إطار                . نت . إى.وأساس المشروع هو إیم ول ل ير من الحل أن الكث ب
يه أو خالل خبرات أشخاص یعيشون ویعملون فى بيئات مشابهه             أما اإلعتماد على نصح    . الخبرات المحل

 .غالبًا ما یكون غير مالئم وال ُمداِوم" الشمالية"ئق خبراء بلدان أخرى ووثا
 

ذا تسعى إى       جاهدًة لخلق حوار بين الممارسين فى المجال فى البالد الجنوبية والمستفدین وأن            . نت. إى.ل
ا البحث  وهذ. تناشد هؤالء الناس الُمعتبرین، فى أحوال آثيرة، أنهم الخبراء الحقيقيون فى بيئتهم الخاصة              

 .نت. إى. العملى آان جزءًا من هذا اإللتزام المتجدد من جانب إى
 

. 1اإلرشادات الموجودة فى هذه الوثيقه قد نشأت أصًال من تسجيل حى من خالل وحدة األقراص المدمجه               
مؤسسة على الدروس المستفادة أثناء مشروع البحث       (وهى تسهم باألفكار والمناهج واألساليب واألنشطة       

ى الع يقها من أجل تيسير التعبير والتسجيل والتعلم                    ) مل اولوا إستخدامها أو توف ن أن یح تى یمكن لآلخری ال
 .والتشارك فى إطارمجتمعاتهم المحلية

 
 
 القصه وراء هذه اإلرشادات: 2
 
بادرات المجتمع لتحسين الدخول إلى العمليه التعليميه           " تيعاب م هو الشعار لدراسة دامت عامين من      "إس

.  والذى يستمر حتى اآلن من خالل تطوير ونشر هذه اإلرشادات2001 العملى أبتدأء من أبريل   البحث 
ره الرئيسيه خلف الدراسة آانت أن تفهم آيف يمكن لنمو المهارات فى الكتابه والتحليل فى إطار                   والفك

  .مجتمع ما أن تؤدى إلى تغيرات تجاه مزيد من ممارسات أسلوب الدمج فى التعليم
 
 

متاح عن (النشر / ظر مقترح المشروع األصلى ومقترح مرحلة المتابعةأن
 .)نت. إى. طريق إى

  
  
 

وقد قاموا بعملهم بالتعاون مع . الدراسة تعاملت مع ميسرى أبحاث فى مبيكا وزامبيا ودارالسالم وتنزانيا
 ها والدراسة قد توثق إرتباط. وجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. نت. إى. ميسرى إى

 
 

 

                                            
ومن الجلى أننا . وحدة األقراص المدمجه تحتوى على لقطات مسموعه ومرئيه وأیضًا على آم آبير من المواد للمزید من اإلطالع) 1(

لذا نحن نوصى القراء أنه آلما أمكن، یستخدمون وحدة األقراص المدمجه بجانب . النسخه من اإلرشاداتال نستطيع إصدارها فى هذه 
 .نت. إى.إى تلك النسخه، للحصول على نسخه من وحدة األقراص المدمجه رجْا اإلتصال ب
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وأهدافها لتشد من أزر الممارسين فى بلدان الجنوب لتوثيق خبرتهم التى يمكن أن . نت. إى. بفلسفة إى
 .تسهم بالفائدة لمن يواجهون تحديات مشابهه

   
 

. إى. متاح عن طريق إى( ، الرؤيه والرسالة ومنظومة القيم.نت. إى. أنظر إى 
 .)نت
 

د تساعد من يشارك فى م              زيد من ممارسات الدمج فى           واإلرشادات ق ترقى بالم ية لل بادرات مجتمع
 :التعليم وذلك ألجل
 .التعلم من خبراتهم أثناء ممارسة الدمج 
 .توثيق تلك الخبرات 
 .مشارآة اآلخرين بما لديهم من الخبرات 

 
بعض من أآثر الخبرات تشويقًا ". التعلم من الجنوب"هناك ترآيز شديد فى اإلرشادات على أهمية 

  . الممارسات ريادًة فى جعل التعليم مدمج تحدث فى بلدان الجنوبوأآثر
 

د من الحواجز التى تمنع اآلخرين فى مشاريع أو ثقافات أخر من تعلم تلك الخبرات، عادًة                 لكن العدي
تواجد ا ت ن خالل  . م ر م لوب تظه ذا األس ل به ه العم تى تواج تحديات ال دى : بعض الضغوط وال م

ثقا        تعلم عبر ال ة ال فات المختلفة، الربط بين الثقافات المختلفة من زاوية الثقافة السمعية والثقافة        مالئم
 .المعتمده على الوثائق، التعاون ونقاط القوة ما بين الشمال والجنوب

   

 .للمعلومات حول نقاط القوه) 1( أنظر ملحق 
 
 

تقاط  و تمع إلل اعدة الممارسين وأعضاء المج ادات لمس ذه اإلرش براتهم " اك باإلمس"صممت ه خ
بر من المشارآين               اعدًة أآ ا لق ويستطيع آل فرد أن يشارك ببحث خبراته       . حتى تتسنى المشارآة به

يمه  توى تعل نظر عن مس جيع  . الخاصة بصرف ال ى تش دف إل ادات يه ذه اإلرش وتصميم أنشطة ه
ى       ذا المشروع ال      . مساهمات عريضه فى البحث العمل تائج ه تم المشارآة بن أمل أيضا أن ت بحثى ون

 .العملى بين الممارسين العاملين فى مجاالت مشابهه، وباألخص بين بلدان الجنوب
 

ى ال يجب أن يؤدى لعبء فى العمل أو تشتيت للجهود المعتاده                       اإلنخراط فى مشروع البحث العمل
ل باألحرى يسهم بمزيد من القيمه لما يقوم به هؤالء فعًال أثناء المسار المعتاد لعملهم                 نطلق  لذلك  . ب

لهذا تم تصميم هذه اإلرشادات يمكن إدخاله على األنشطة المعتادة فى المدارس            ". بحث عملى "عليه  
تمعات ى   . والمج زمالء ف ن ال ريق م رفة ميسر أو ف اد بمع يه هى أن تق ذه العمل ثلى له ريقه الم والط

  .أعضاء المجتمع الذين يعملون معًا بصالت وثيقه/ المجال
  

  

 اإلرشادات ليس محاوله إستخراج المعلومات من األفراد أو المشاريع بل باألحرى الزياده الهدف األساسى لهذه
 .من قوة األفراد وتحسين المشروعات الخاصة بممارسة الدمج
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 :فى هذا الدليل، سوف نستخدم هذا التعريف للبحث العلمى
 

 هو عملية جمع وتحليل المعلومات حول مشكلة حقيقية أو نستشعرها حتى"
 ."نستطيع وضع خطه عمليه لتحديد وإبراز تلك المشكله

  
تى تجرى  تحرى ال اليب ال ن أس ا بي اد م ى اتح تنا ينضوى عل ناه فى دراس ذى نتب ى ال والبحث العمل
تعاون، مثلما تستخدم فى المدارس اإلنجلزية، ومساهمات العمل والتعلم آما تمارس           ريق م رفة ف بمع

يه ووسائل بصريه وتسجيالت والتى يظهر فيها ما هو أآثر          وتشتمل على عمليات جمع   . فى الجنوب  
ية من وسائل البحث المستخدمة، أال وهو تصرفات وإتجاهات الميسيرين فى البلدان االخرى                    . أهم

أن عملية التغيير المنتظره من البحث، تعود على الباحث                       ى هو اإلحساس ب يادة بحث عمل تاح ق ومف
      .ى مشروعًا خاصا بهشخصيًا آما لو آان هذا البحث العمل

 
 
  :بعض المبادىء والمفاهيم الرئيسيه: 3
 

وباإلضافة . من الضرورى إرساء لغة بحث وإصطالحات مشترآه خاصة عند العمل عبر الثقافات        
تحدى بسبب تلك المصطلحات الخاصة              زيد من ال إن البحث فى مجال الدمج يضيف الم ك ف ى ذل إل

و من صعوبة           تى ال تخل تى تستخدم لوصف هؤالء                بالمجال، وال يان، ال  أو تعارض فى بعض األح
ن    ذا ونحن نقود مشروع البحث العملى إلى        . الموصوفون بالمعاقي ارسينا محاولة واعيه   . نت. إى. ل

 .إلستخدام لغة واضحه مباشرة واإلتفاق على مغزى المصطلحات المستخدمة

مين المحلييًن وهو تحليل خطاب المعل: البحث العملى فى مبيكا، زامبيا" أنظر 
 .)نت. إى. متاح عن طريق إى(يمدنا بالمزيد من المناقشات حول شئون اللغة 

 
 

 تنظير عملى   بحث   تعلم
 تعبير                           مساهمه

 تحرى    تعاون    مجد
   

 
ى   تابة عن البحث العمل تحدث أو الك ند ال تخدم ع ناك بعض المصطلحات تس ذه المصطلحات . ه ه

 :أمثلة. تستخدم باقترانات مختلفه لتف عدة رؤى لهذا النوع من العمل
 
 
 التحرى بالتعاون أو بالمشارآة •

ائم على باحثين معاونين ومواضيع ذات عالقة بالبحث                  ذا البحث ق ا فى ه آل من . آل م
يذ سواء باإلدارة أو المساهمه فى األنشطة قد تم إدماجه فى                  إشترك فى التصميم أو التنف

 .  البحثموضوع
 

 إحياء الضمير �
نها        ير ع ذات والتعب رى ال ن تح ا بي ع م الل الجم الذات خ ى ب ية وع ذا  . عمل ب ه إآتس

ن    ن م ر الكثيري ى فك تاباته ف رت آ ذى أث رى ال اولو فري ى ب يرة عل عبيه آب المصطلح ش
 .العاملين فى مواقف الفقر
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 )PAR (or.) م. ع. ب(البحث العملى بالمساهمة  •
برز دور المعرفة      آوسيلة متميزه للقوه والتحكم ويؤآد على إنتاج المعرفه والعمل الذى          ي

 .يفيد مجموعة من الناس ويقوى الناس من خالل عملية بنائيه باستخدام معارفهم الخاصه
 

 )PLA (or.) م. ع. ت( التعلم والعمل بالمساهمة  •
ه تتكون من رؤى ووسائل وسلوآيات لتمكين الناس من المشارآة               و لعائل  والتقوية  هو نم

 .والتحليل لمعلوماتهم عن الحياه والظروف وأيضًا للتخطيط والفعل والمراقبة والتقييم
 

وه              PLA. م. ع.  و ت  PAR. م. ع. آال من ب     دان الق وة وفق انى الق راز مع ى اب زان عل وهما .  يرآ
ام المجتمع قوه هى التى لها تحكم آامل فوق الح                       ثر أقس تى تظهر أن أآ يقه ال بان بالحق د وأيضا  يطال

 .توظيف للمعرفة
 

يم المساهم للمناطق الريفيه   PLA م . ع. وفى االصل يعرف ال ت    وقد .  PAR). م. ع.  ب( بالتقي
ام    ر ع ند أواخ يا واله ى آين أ ف داً  . 1980نش ده ج ياقات عدي ى س تخدم ف د إس ياه : ولق زراعة، الم ال

يه                بار، محو األم يم الك رأه، تعل رى، الحراجه، مشاريع الم نا . وال  عناصر مشترآه توجد من  3ك ه
  :PLAم . ع. زاويه رؤية ت

 المسئولية، المساواه والتمكين، اإلختالف
 : توآيد عدة تغييراتPLA م. ع. ت/ PAR .  م. ع. ويستتبع  إستخدام ب

 
 من السياده والسيطره إلى التمكين
إلى الجماعيه من الفرديه
إلى اإلنفتاح من اإلنغالق

ىإل العيانى والمرئى من الشفاهى
إلى المقارنه والترتيب والتسجيل من القياس

 
 

 2 أنظر المزيد من القراءات فى ملحق
     

 
بره ب ى خ ادات مؤسسة عل ذه اإلرش د قامت ه بادىء PLAم . ع. ت/ PAR. م. ع. لق   وطبقت م

بار     يس الك ال ول يم االطف د تعرضت طريقة ت . تعل ن نظرًا  للنقد من جانب المكفوفيPLA م . ع. ولق
ائل البصريه، خرائط، أشكال، صور                    ير من الوس ائل الكث ير من الوس خالل . الخ...إلستخدامها الكث

ال       ب االطف ن جان ناولها م هل ت ائل يس تخدام وس نا إس ن لحاجت نا واعي اداتنا، آ ر إرش راحل تطوي م
اء               ات جسديه، فى الحواس، وفى الذآ انون من إعاق ن يع بار الذي ميه من أو هؤالء االقرب لأل  والك

تابة  راءة والك ى الق يله ف ارات القل ن  . ذوى المه زيد م تاج الم ت تح اداتنا مازال ن إرش ية م ذه الناح ه
   . اإللتفات والعناية لذا نرحب بأفكارآم واألثر الراجع لنا منكم يا من تستخدمون الدليل اإلرشادى

م لجعلها أآثر مالئمه للعمل نرجو أن تبلغونا بخبراتكم عن إستخدام هذه اإلرشادات وماهى مقترحاتك
 .الخ.... مع ذوى اإلحتياجات الخاصه وضعيفى التعلم
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" تدريب فى اليمن: مساهمات المجتمع ألجل ذوى اإلحتياجات الخاصة" أنظر 
  وذوى اإلحتياجات الخاصه قد يحوى بعض االفكار PRA.  م. ع. هذا المقال عن ب

 .)نت. إى. متاح عن طريق إى(التى يمكن لك إستخدامها فى أنشطتك 

 دورة التعلم
 والطرق االخرى للبحث العملى هو أن األشخاص الذين PLAم . ع. أحد أهم المبادىء من وراء ت     

رفة               ينقذون البحث ويطورون المع ن س م الذي برون المشاآل ه إذًا هو تحليل للخبرة يحولها إلى . يخت
 .معرفة ومعلومات يمكن الوثوق فيهما

مىالدمج التعلي  
براتهم الخاصه عن الدمج      يم الممارسين لبحث خ يل اإلرشادى هو تدع ذا الدل الهدف المحورى له

يمى              ثر للدمج التعل تطوير ممارسات أآ لكن مصطلح الدمج هو صعب بعض          . والعمل التشارآى ل
 .الشىء ويساء فهمه أحيانًا

 
 or (EFA)التعليم للجميع يجب النظر لمسألة الدمج فى سياق أوسع آسياق المناقشات الدولية حول  

ن         .) ج. ل. ت( زها إعالن جوتي تى حف يم للجميع وإطار العمل فى عام           1990وال  2000 عن التعل
ار    أن الدمج يجب أن ينظر إليه آعنصر                      . فى دآ ناك بعض اإلعتراف ب يه ه ذه االطر الدول داخل ه

 .أساسى فى داخل حرآة التعليم للجميع آكل
 

ترا          رة الدمج هو اإلف زيد من الترتيبات يجب أن تتخذ إلستيعاب تالميذ ينظر              وأساس فك أن الم ض ب
ئة خاصة من خالل نظام مدرسى باٍق، إلى حد آبير، دون تغيير                   يهم آف آثير من البلدان تتحرك    . إل

  .اآلن نحو الدمج حيث الهدف هو إعادة الترآيب والترتيب للمدارس لتستجب إلحتياجات التالميذ
 

 صعوبات
ية من      ثر أهم رة       الدمج    االآ وفى هذا الدليل   ". الصعوبات والحواجز أمام التعلم والمشارآة      "هو فك

ير من االنشطه تساؤالت تدفعك للتفكير حول الصعوبات التى تواجهها فى                   اإلرشادى ستجد فى الكث
ى الحواجز أمام التعلم، ستجد أنه من المفيد أن تسال                       . موقعك  تمد عل نى موقف من الدمج يع ند تب ع
 .ة لكى تفهم التعدد الكبير للحواجز والصعوبات التى توجد فى المدارس والمجتمعاتعدة أسئل

 .الصعوبات والحواجز يمكن تقسيمها إلى هذه األنواع، مع بعض االمثلة عن آل نوع
 

  
 :إتجاهات خوف، حرج، خجل، تشاؤم، توقعات منخفضه

 :يئهالب مبانى المدارس ودورات المياه التى ال يسهل التعامل معها
 :السياسات يوم مدرسى ضيق فى وقته دون مرونه، نقص التعليم باللغه األم

 : ممارسات نقص فى األساليب التفاعليه والتعاونيه فى عملية التعليم
 :موارد القصور فى عدد المدرسين والفصول المكدسه

 
   
 
 
 
 
 
 



 دليل من خالل بحث عملى: التعلم من التباين واإلختالف

 11

  
 سالمنكا

بادىء والسياسات والممارسه فى              مجال تعليم ذوى اإلحتياجات الخاصه صدر تصريح سالمنكا للم
ام  كو ع ن اليونس ال   1994م ى مج ة ف ع السياسات والممارس ية دف ى آيف ير ف ارًا للتفك دم إط د ق  وق
 :والتصريح يحاجج فى آون المدارس النظامية ذات التوجه نحو الدمج هى. التعليم بالدمج قدمًا

 
  

ات التمي   "...  ه اإلتجاه ى مكافح يه ف ائل فاعل ثر الوس نى  أآ تى تب تفرقه، وال يز وال
  ."مجتمع يعتمد مبدأ الدمج ويحقق التعليم للكل

 

 

   :عالوة على ذلك، فإن هذا التصريح يفترض أن هذه المدارس تستطيع

اءه خاصًة، بشكل جوهرى،                  "... ال وتحسين الكف ية األطف ال لغالب يم فع ا بتعل إمدادن
   ."الفعالية مقابل النفقات للنظام التعليمى آكل

 
 

ده                  رؤى جدي يه ب ى الصعوبات التعليم نظر إل د شجعتنا سالمنكا لل ويرتكز هذا اإلتجاه الجديد فى      . لق
برون     ن يخ يذ الذي تجابه للتالم يم، آاس ائل والتنظ ى الوس يرات ف أن التغ ان ب ى اإليم ير عل التفك

نه                    ذت تحت شروط معي يذ إذا نف يد آل التالم ذه الطريقه، فإن الت    . الصعوبات، يمكن أن تف الميذ وبه
يهم آحافز لتشجيع نمو بيئات تعليميه أآثر                      ياجات خاصه، سينظر إل ذوى إحت ن يصنفون اآلن آ الذي

 .ثراًء
 

 أنظر تصريح سالمنكا  
(www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF) 

   
   

ع باتجاه الدمج قد تم بواسطه برامج دول الشم                      وع حول الدف ير من المجادالت والدف نما الكث ال إال  بي
تعرض  دول الجنوب حيث ي بادرات السياسات الخاصة ب ه بم باطات قوي م إرت ى أن له ه من الجل أن
توى ذوى   ى مس ط عل يس فق ك ل تثناء، وذل يش واإلس ناك للتهم ن ه وع المتعلمي ن مجم ير م الكث

 .الصعوبات فى التعلم بل أيضًا على مستوى عوامل أخره مثل الجنس والعرق والنوع والفقر
 

ضًا وثيقة دوليه أخرى ترتقى بالمبدأ القائل بأحقية آل طفل فى التعليم، أال وهى ميثاق األمم          هناك أي  
ل      وق الطف تحدة لحق م     . الم يقة رق ة من التفرقة والتمييز سواء                 2والوث ل فى الحماي د حق آل طف  تؤي

ة أو الفقر                  ن أو اللغ ة أو الدي نوع أو الجنس أو اإلعاق ى حق آل    عل 28وتنص الوثيقة رقم    . بسبب ال
تدائى المجانى إجباريًا والعمل على خفض نسبة التسرب من                      يم اإلب ى جعل التعل يم عل ل فى التعل طف

يم  م       . التعل يقه رق ا الوث  فهى أيضًا تتحدث عن التعليم  وإتاحة الفرصة لنمو شخصية ومواهب              29أم
 .والقدرات الذهنية والبدنيه للطفل إلى أقصى مدى

 

 (www.unicef.org/crc/crc.htm) ة لحقوق الطفل  أنظر ميثاق األمم المتحد
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 هدف هذا الدليل اإلرشادى: 4
 

ع     ث عن قصتهم م ن الحدي ن م تمعات لتتمك م المج و دع ادى ه يل اإلرش ذا الدل دف األساسى له اله
 .التطوير فى مجال ممارسات الدمج فى التعليم عبر التعلم والتوثيق ومشارآة هذه الخبره

   
ى، مجمو     يما يل التشارك اإلبداعى "عه من المبادىء الموجهه والتى تم تطويرها لخدمة ودعم فلسفة   ف

ويعد الهدف بعيد المدى لهذا الدليل اإلرشادى هو مساعده من يستخدمه فى خفض معدالت ". الخالق
تبعاد من التعليم وبذلك يصبح التعليم أآثر إشتماًال على آل الفئات وهم يتعلمون معًا،          التهميش واإلس

 :أى يصبح التعليم متوجهًا نحو الدمج وذلك بواسطة
 

 إستخدام المعلومات القائمه •
م األسباب وراء أن بعض                      ى فه يه، تساعدنا عل ان الممارسة المحل المعلومات الخاصة بمك

 .األطفال يمرون بخبرة صعوبة ما فى التعليم
  

 بناء الخبره •
التى يمكن أن تستخدم لجعل التعليم      أعضاء المجتمعات المحليه يملكون العديد من الخبرات          

 .دامجًا بشكل أشمل
  

 جمع المعلومات •
 .بناءًا على ما سبق، هناك إحتياج لنقدم معًا المعلومات المتاحه فى أى مجتمع

 
 العمل معًا •

بدأ يعنى أن التقدم يعتمد على تعاون االفراد من أجل تحديد المشكالت وتحديد طرق        ذا الم ه
 .الحل

  
 اء المختلفهاإلستماع لآلر •

ًا هو أن نتعلم من أحدنا اآلخر وباألخص أن ننصت آلراء الذين إعتادوا                    نى أن نعمل مع مع
 .أال تصل أصواتهم إلينا أو لغيرنا

 
 فتح قنوات الحوار •

تعلم       تكلم ونمع آى ن نا ن ن نقف بصورة مختلفه عن       . إن رؤية أي ذه الحوارات ل ا ه د تقودن وق
 .ت هامه فى طريقة ممارستنا التعليميهالتى إعتدناها وهكذا نستلهم تغيرا

 

 . آأمثله للحوارات بين المعلمين3 أنظر ملحق 
 

 تقييم الخبرات •
تفاده من البحث العملى يمكن إبرازها فى صورة قصص تستخدم فى التعبير                  دروس المس ال

 .عن وتقييم العمليات التعليميه التى تمت ومشارآتها مع آخرين
 

يه، فإنه واجب التأآد من أن آل فرد منهم يعى ما تتضمنه هذه عند تكوين مجموعات عمل بحث
   المبادىء الرئيسيه

 
 

 اإلختالف هو أعظم مالدينا من موارد دائمة التجديد
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 اإلعداد للبحث العملى فى الدمج) ب
 
تأسيس وترسيخ فریق البحث: 1  

 
كل  ریق البحث ألن یش تاج ف يًا، یح م اإلرش .  مبدئ يه تقدی ریق عل ذا الف يه  وه راءات البحث ى اإلج اد ف

تم        ا ی ير عم اق على هدف مشترك  والتشارك ببرامجهم          . وفرص التعب ریق اإلتف ویستطيع أعضاء الف
ى إختالفها    وإليك بعض اإلعتبارات   .  ودور الميسر هو تكوین فریق تتباین فيه الرؤى والخبرات         . عل

 :لتكوین فریق نموذجى
  

 التوازن فى إختيار النوع •

 غير ذوى إحتياجات خاصه/ خاصهذوى إحتياجات  •

 من الخارج/  من الداخل  •

  من الجنوب/من الشمال  •

 العمر •

 مستویات المعلومات حول البحث ومدى اإلهتمام به •
 
   
   

            إطار مهارات فریق البحث: 2
  
 

تاحه بين أعضاء فریق البحث والتى یمكن أن تتمثل فى هي                       ارات الم يده أن ترسخ المه رة ج ئة هى فك
 .مهارات لها نفس األصل والمنشأ أو تربط ما بين المهارات المطلوبه وأفراد الفریق

 
 

ه، ثم دعهم یستخدمون العصف الذهنى فى                         ى إحدى جوانب الورق ه عل ریق فى قائم ضع أعضاء الف
  )أنظر المثال اسفل(تسجيل آل المهارات والخبرات التى قد تفيد هذا المشروع على نطاق شامل 

 
 

اط القوه ونقاط الضعف فى أعضاء الفریق قبل مباشرة العمل فى المشروع البحثى سيساعد        مناقش  ة نق
 .على تأآيد إستعداد الفریق لتكامل المهارات والخبرات إضافة إلى تعرف األعضاء وتوزیع المهام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بتجربة وأختبار
.نت. إى.. إى
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 العضو 
 )5(رقم 

 العضو 
 )4(رقم 

 العضو 
 )3(رقم 

 العضو 
 )2(رقم 

 العضو 
 )1(رقم 

 المهاره

 اللغه المحليه     

 المعلومات عن الثقافه المحليه     

 إجادة مهارات الكتابه     

إجادة مهارات العمل آميسر مع      
 المجموعه

 إجادة مهارات التواصل الشخصيه     

 إستيعاب التفاصيل     

     
اإللمام بالرؤیه الكليه للبحث 
لمحيط العلمى والدمج فى التعليم وا

 المحلى لموقع البحث

 إجادة مهارات اإلصغاء     

 القدرة على رسم االشكال والصور     

 القدرة على المرح وإطالق النكات     
 
 
 
اإلطارالرابط للمستفدین: 3  

 
م أن نعى بوضوح أآثر، من هم المستفيدین الرئيسيون، ویمكن أیضا لهذه المسأله أن توضح           من المه

 :طة الروابط المشترآة وذلك بعمل تحليل للمستفدینمعالمها بواس
 

 ....) الخ– مجتمع –مدرسه (من هم المستفدون بشكل آلى ولهم فائده  فى هذا المشروع  •

 ).5-1لألهميه مستویات متدرجه للقياس من ( وما أهمية مشروع آهذا لهم؟  •

ًال، عند هؤالء المستفدین، حول هذا ال          • ا هى المعلومات الموجوده فع مره أخرى ( مشروع؟م
 ). إلظهار درجة للمعلومات ما بين اإلرتفاع أو اإلنخفاض5-1إستخدام المقياس 
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 :إرسم النموذج والقالب وضع المستفدين على إختالفاتهم والمربع المناسب
  

 أهميه قليله
 
 معلومات وافره

   

 أهميه آبيره
  
 معلومات وافره

 معلومات قليله 
 

 أهميه قليله
  

 ومات قليلهمعل
 

 أهميه آبيره
 

  
 

د تساعد فى تأآيد أنك قد آونت فريق شامل أدمجت أشخاصه                       نها ق ذه الخطوه ليست ضروريه لك ه
 :وأن تعمل بنجاح على اآلتى

 .من سيشترك فى العمل •
 ).المربع السفلى إلى اليمين(من يحتاج المزيد من المعلومات  •
 .)المربع العلوى لليسار( لهم أهميه أآثر من سيشارك إذا امكن فى المشروع أذا آان يمثل •
ريق  • ن الف ن ِم ن     َم رى بي ورد بش يه آم ان أساس ن ويصبحوا أرآ زوا اآلخري ن أن يحف يمك

 .)المربع العلوى إلى اليمين(أعضاء الفريق 
ات    • ية والمعلوم ن الدافع ٍل م ن آ زيد م تاجون للم ياح أو يح تبعادهم بأرت ن إس ذى يمك ن ال م

  .)سارالمربع السفلى إلى الي(
 

اإلنتشـار: 4  
بدايه وآجزء من اإلعداد له وعلى              نذ ال اره م يد أن تفكر فى مخرجات مشروٍع وإنتش ه لشىء مف أن

  :سبيل المثال
  

   المخرجات والنتائج المرجوه
 

 ما الذى يريده االفراد أن يتحقق من هذا المشروع البحثى؟
 عمل درامى على المستوى المحلى •
 آتيب صغير •
 يط فيديورش •
 عرض فنىم •
  آتاب تدريبى •

 
  على إختالف نوعية المستفدین ستختلف المخرجات المرجوه 
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 تحليل جمهور المتلقين
 

ا حدث فى موضوع تحليل المستفدين فإن المتلقين يجب أن يتم أثناء مراحل التخطيط بدال من أن          آم
 يترك فى نهاية المشروع

 امًا؟َمن ِمن الجائز أن تلقى نتائج البحث فى نفسه إهتم •
 وما مدى أهميته لهم؟ •
 وما مدى سهولة وصولهم لهذه المعلومات؟ •
 ماهى أفضل الطرق المستخدمه لإلنتشار والمشارآة فى نتائج البحث؟ •
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 األنشطـة
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  مقدمه حول األنشطة-1
 
  

وتنقسم األنشطة فى هذا    . تستخدم فى خطوات بحث علمى    إن المجال لمتسع ألنشطه عديده يُحمل أن        
يين   مين رئيس ى قس ادى إل يل اإلرش رؤيه: "الدل ير"و" ال م صغير يخص   " التفك ب قس ى جان ذا إل ه

 ".فعل"ال
 

د لخصنا خطوات البحث العملى المستخدم بواسطه إى            للبحوث ولتحسين الممارسات   . نت. إى. ولق
 ين بالشكلالتعليميه والتربويه فى اإلطار المب

   

 21 و19 أنظر األشكال فى صفحتى 
 

 
يرات فى المدارس                            بل أن تدخل التغي ى، وق نما تشرع فى مباشرة العمل فى مشروع بحث عمل حي

تمعات، من المهم للمجموعات أن تكتشف وأن تفكر فى خبراتهم الحاليه          وضرورى أيضًا أن . والمج
ان فى                ذا المك تاريخ الخاصان به ثقافة وال بار تؤخذ ال ألن هذا سيساعد فى تحديد أى نوع من        . اإلعت

ا وتسجيلها آى نحللها           ى جمعه ولكى تكتمل دورة البحث العملى، فإن أنشطة       . المعلومات سنحتاج إل
 .الرؤية والتفكير يجب أن تؤدى إلى الفعل

 
 

 أآثر للبحث العملى يبرز علمليات التعبير متمثله فى أنشطة الرؤيه والتفكير      . نت. إى. ومشروع إى  
برز الفعل      ا ي أن الدليل اإلرشادى يحوى بشكل أساسى أمثله لالنشطه التى تساعد على                .مم م ف ومن ث

ير      اع بمستوى التعب وجد أن ممارسات   . نت. إى. وبمشارآة بعض المجتمعات لمشروع إى       . اإلرتف
ير فى الجماعه قد أدى بالفعل إلى التغيير فى الممارسه داخل الفصول والمجتمعات               لقد ضمنا  و.التعب

ول   ثله ح ن األم يل م ل القل ذا العم ل"ه ه " الفع ذه الدراس ه له يس القضيه المحوري ه ل ك ألن ن . ذل لك
 ".يقصوا قصتهم"قضيتنا الرئيسيه آانت آيف تقدم الدعم والمسانده لممارسى تلك الخبره آى 

 
 

يمكنهم اإلختيار !) نتأ(فالباحثون العمليون   ". قائمة البوفيه "وقائمة األنشطة يمكن التعامل معها مثل       
تمادًا على خصوصيه الموقف الذى تتعامل معه أو                       ك إع تمله، وذل ده رؤى مح ده طرق وع ن ع مابي

ريقك        نه لف ياجات معي ى إحت يار تدريب الصور الفوتغرافيه فقط                  . عل نك إخت ه يمك ك  أن ى ذل ثال عل م
 الطريقه رائعه للعمل دون سواه وذلك إذا آان سهًال عليك أن تحصل على آلة التصوير أو ترى هذه       

 .مع مجموعات يصعب عليها التعبير عن وتسجيل أفكارهم وخبراتهم آتابة أو بالحديث عنها
 

   
ا يخصه من أفكار، خبرات، ذآريات، أهواء                           ه م ريق البحث سيحمل مع آل شخص مشارك فى ف

ى تشكل قيمه   إنها الموارد البشريه الت   . آل شخص هو مورد عالى القيمه فى عمليه البحث          . وتحامل 
 .إن التحدث مع زميل والنظر لوضعك بعنايه ال يكلف شيئًا. عظيمه فى البحث العملى

 
 

ى آى تناسب األسلوب الذى إعتدنا                       يك االنشطه المستخدمه فى البحث العمل يل وتفك نا تحل د حاول لق
نا ع                       ير وإستخدام قدرات رؤيه واإلستماع والتفك نا فى الحديث وال يه من إستخدام ملكات لى القراءه  عل

تابه والرسم    وبالنسبه لهؤالء، من لديهم صعوبه فى مهارات القراءه والكتابه فهناك طرق أخر             . والك
 .عديده مقترحه لتسجيل أفكارهم ومعلوماتهم
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 .من فضلك، أنت لك آامل الحریه فى أستخدام األنشطه بالقدر الذى تراه من المرونه

  .نحن نمدك بقائمه من المقترحات
 .  صيغه أو وصفه لكيفيه أداء البحث العملىوليس ب

   

 
 لمحات ستساعدك

  
يه من عده مصادر مختلفه، ألن                يم المعلومات اآلت يع وتقي ده أن تستخدم أنشطتك فى تجم ره جدي فك

يه ودالله هذه المعلومات                   بار مدى أهم ه وإخت ى المقارن ادرًا عل ك سيجعلك ق والنظر إلى األمور   . ذل
وآمثال نقول أنه ". التثليث" زوايا مختلفه أو أآثر، يطلق عليه بعض األحيان بهذه الطريقه من ثالث  

عدة أشخاص داخل مجتمع مدرسى معين، عدة طرق لجمع         : يمكنك موازنة وتقييم دليل ما من خالل      
ريق البحث           ده أعضاء فى ف يانات، ع ع األمر أنك قد تحصل على الثة منظومات     . الب ولكن فى واق

ول ا   ا ح تلفه تمام ه    مخ ات متعارض وى معلوم د تح تى ق رفه     ! لدليل،وال ذا بمع ه ه ن مناقش أآد م ت
 .المشارآين فى البحث

  
  

وم ببعض تدريبات اإلحماء أو                 يد أن تق ه من المف مع المجموعه قبل اإلنخراط   " إذابة الجليد "تذآر أن
 .فى بعض األنشطه المقترحه

  

  مواد تدريبيه للمدارس" االدمج فى التعليم فى آمبودي"أنظر أنشطة اإلحماء من  
 .)نت. إى. متاح عن طريق إى(

  
  

يىء جوًا من الترحيب واإلسترخاء بشكل غير رسمى فى مكان تطبيق األنشطه             وتذآر . حاول أن ته
يم     ا تق ا حسب م ة م ى درج تهم أو نضعهم عل ى معرف بر األشخاص ف يس لنخت ى ل أن البحث العمل

يل وتغيير المواقف        ى تحل م عل ر أيضا أن البحث العملى ال يهدف إلى أن نقول لهم آيف  وتذآ. قدرته
ا                تى يجب أن يحدثوه يرات ال اهى التغ ائفهم أو م ريد أن يشعر آل شخص بأنه     . يقومون بوظ أنت ت

 .على سجيته وأن يجد تكافؤ الفرص لقول مايريد قوله
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": للفعل"ال تندفع 
إرجع للخلف وأعد 
دالنظر، إجمع المزی
من المعلومات 

وإطرح المزید من 
األفكار وأعد التفكير
 .إذا إحتجت لذلك

 "الرؤیه"أنظر 
ن( دث ع عك، تح ك ووض ظ موقف الح

ه تعلم القائم ات ال ف معوق براتك، إآتش خ
ة إستخدامها فعًال تى تمت محاول والطرق ال

 )للتغلب على تلك المعوقات

 "التفكير"فكَر 
ى ( ر ف ياج: فك ى إحت ت ف ات مازل معلوم

ا ى تجمعه رى آ رق أخ يها وط يف. إل آ
ق نىتحق ات وتب ى الموق ب عل التغل

ل ن وحل ب ع اقش وأآت نجاحات، ن ال
)خبراتك

 "نفذ وإعمل"فعل 
ى( تها ف تى جمع ات ال تخدم المعلوم إس
ى" أنظر" ا ف تى قمت به يالت ال والتحل
، أدخل تغييرات على ممارساتك"فكر "

حه    تعلم واض ات ال ل معوق كل یجع .بش
 )أآتب قصص

أعد النظر مره 
أخرى بصورة 

 مختلفه 
أفرادوشا عدة رك

 
قيم التغيرات الحادثه، 
وأنشطه البحث العملى

 المستخدمه،
  قبل إعادة النظر
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 لمشارآة والتشبيك آجزء من البحث العملىا

 

 

 
  

تطویر آتابة البيانات 
ألخرى للعملوالمخرجات ا

الخ... مثل تسجيالت الفيدیو

 إنتشار محلى للبحث 
بيانات مكتوبه، تسجيالت(

 )الخ... فيديو

إستخدام نتاج العمل لتوسيع
شبكة الغتصال وتبادل

على ) التشبيك(المعلومات 
مستوى إقليمى وقومى

 ودولى

أنظر

إعمل فكر

 بحثك العملى
إستلهم مشارآة 
 اآلخرین فى

أنظر

إعمل فكر
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 رؤیهأنشطة ال" أنظر "-2
 .أنشطة الرؤيه تنقسم إلى قسمين، األول ألنشطة الحوار والحديث والثانى ألنشطة المالحظه" أنظر"
 

ائم فى مدرستك ومجتمعك أنت، وستساعدك            نظر للوضع الق رحه آى ت نا ستساعدك األنشطه المق ه
ذى يحدث عندما نكلم بعضنا اآلخر وعندما تالحظ وتسجل ما يحدث ح                     ا ال ولك أيضا فى اآتشاف م

 .فى أماآن ومواقف متنوعه ومتعدده
  

بمجرد الرؤيه عن آثب للوضع القائم ستقدر على التواجد فى موقع أفضل يسمح لك بالتفكير فى أو          
يم وإصطالحات ممارسات الدمج أو اإلستعباد         نى األحداث من خالل مفاه يل مع وتصبح أيضا . تحل

ية النهوض ب                  ير فى آيف ك بالتفك ع أفضل يسمح ل مجتمعك أآثر / الممارسات لجعل مدرستكفى موق
  .إستخدامًا للدمج

 
رؤيه                    ن ال تداخل بي ير من ال د آب ناك ق وعلى سبيل المثال عندما ". فكر"والتفكير  " أنظر "بال شك ه

وطبعًا . تنظر إلى ما يحدث فى مدارسنا ومجتمعاتنا فإننا بديهيًا سنحتاج  لتسجيل مانراه آى ال ننسى
 .هو جزء من خطوة التفكير) آتابه ورسومًا( المستخدمه من أجله هذا التسجيل والطريقه



 دليل من خالل بحث عملى: التعلم من التباين واإلختالف

 23

 تحدث وإستمع:  أنشطة الرؤیه1 -2
  
 
 

      أفكار العصف الذهنى2-1-1
  

تعريفات   يم وال تمامات والمفاه ار واأله ى األفك ارك ف دًا للتش ريعه ج و طريقة س نى ه العصف الذه
وا أو يكت           . األساسيه  تى تخطر فى بالهم عند ذآر             يطلب من المشارآين أن يقول ى الكلمات ال بوا أول

دد وع مح كل  . موض زوجى والش كل ال ردى والش كل الف نها الش رق م دة ط نى ع ف الذه وللعص
المسائل األساسيه التى سيغطيها بحثك     ) فى وقت قصير نسبياً   ( وهو يساعدك على تحديد     .  الجماعى

 .ناء بحثكالعملى والتساؤالت الرئيسيه التى ستحتاج أن تسألها أث

 

 عصف ذهنى أثناء ورشة عمل للمعلمين فى زامبيا 
 
ى         ثك العمل ى بح نى ف تخدام العصف الذه ن إس نك م تى تمك نه ال رق المتباي ن الط د م ناك العدي . ه

  .وسنصف هنا آيف آان العصف الذهنى موائمًا أثناء ورشة عمل المعلمين فى زامبيا
 

  
 تعليمات أعطيت للمشارآين

م إعطاء ال      رديه     أوال ت ن أنشطة ف بوا إعالن قصير عن مدارسهم تبرز           . معلمي نهم أن يكت د طلب م فق
ة نظرهم               دارس، من وجه ذه الم يده فى ه ياء الج بالطبع هذه الخطوه ستجعل أنشطة ذلك اليوم     . األش

 .تبدأ من منظور إيجابى يحافظ على إستمرار الدافعيه لدى المشارآين
 

تمعوا ن أن يج ن المعلمي ب م ك، يطل د ذل ى  بع م ف تى تواجهه ات ال ان حول المعوق  ويعصفون األذه
يس على النحو المرجو             ا ل د تجعله تى ق وعليهم آتابة قائمة للمعوقات آما يرونها على       . مدارسهم وال

ه  ويجب مراعاة عدم السماح لهم بشرح األفكار أو إبداء الموافقه من عدمها على آراء الزمالء     . ورق
 .أثناء عملية العصف الذهنى

 
تهاء العصف الذهنى يسمح لهم بمناقشة األفكار التى فى القائمة بشىء من التفصيل                   فقط   د إن ثم .  بع

ى المناقشة عصف ذهنى آخر بهدف وضع قائمه بأى إستراتيجيه سبق وإستخدمت فعًال لمحاولة                     يل
 .التغلب على المعوقات

 
  آيف إستجاب المشارآون لهذا النشاط؟

راد المجموعه أن يناقشوا        تها فى الورقة                 أراد أف بل آتاب ات ق تأآد من صحة اإلجاب ارهم وال إن .  أفك
أت بسهوله     م ي يه برؤوسهم ل ه العقل ار مباشرة من القم تابة األفك رة آ وواحده من المجموعات  . فك

 .بالفعل فقدت حماسها عندما تكرر عليهم القول عدة مرات بأال يناقشوا بل يعصفوا األذهان
 
 
 
 
 
 
 
 
  

جربته واختبرته 
 .نت. إى. إى
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 لمحات ستساعدك
  

ى دروس          إل ًا عل ك تأسيس نجاح، وذل ل ب نى يعم اط العصف الذه ل نش ترحات لجع ض المق يك بع
 .تعلمناها

 
تاد العصف الذهنى                د ع رد ق ترض أن آل ف ز أن يكون شيئًا لم يفعله هؤالء من              . ال تف ل من الجائ ب

كرة فى  أيضا يحتاج األمر إلى الثقه آى أخرج األفكار أمام مجموعه آبيره قبل مناقشتهم فى الف              . قبل
ا آى أرى إن آانت          لذا يحتاج المشارآون لشرح جلى للعصف الذهنى قبل ". تبدو صحيحه"حد ذاته

 . فى هذا النشاط" خاطئة"وأخرى " صحيحه"بدء ممارسته وطمأنتهم بأنه ال توجد إجابات 
  
ارآين    ن المش به لذه ون قري ن أن تك نى يمك ا العصف الذه ى طرق تشرح به ر ف ن . فك ثًال يمك فم

بها دون مناقشة أحد، ثم تناقش تفاصيلها مع                      مقا ة المشتراوات، فأنت تكت ة العصف الذهنى بقائم رن
 .الخ... ثمن اللبن، حجم الخبز–البائع بعد ذلك 

 
  .قد يفيد أن يريهم الميسر مثل للعصف الذهنى

  
رغم أن العصف الذهنى يجب أن يكون سريعًا وتلقائيًا واليشتمل على مناقشات للكلمات أ       و االفكار ب

تعامل مع هذه                              رونه فى ال در من الم د يحتاج للسماح بق ترحه من المشارآين، إال أن الميسر ق المق
اعده  و آان أحد المشارآين يتكلم بلغه أخرى او لديه صعوبات تعلم فأنه قد ال يستطيع فهم          . الق ثًال ل م

 بالكامل آفريق فى عملية وإلتاحه الفرصه لدمجهم. آل الكلمات واألفكار المطروحه من قبل زمالئه      
ه فى هذه الحاله يجب السماح للزمالء بشرح مختصر للكلمه أو الفكرة، ونفس                    نى، فإن العصف الذه
د يكون ضروريًا إذا آان أحد المشارآين يتعامل عبر وسيط للترجمه أو لغة اإلشاره ويكون       بدأ ق الم

ره للمتعاملين معه                 ه أو الفك اهم آيف الكلم ذا الوسيط غير ف  لكن تأآد من أن الشرح المقصود لن   .ه
 !يتحول إلى نقاش مستفيض

 
 
 

 سجل العصف الذهنى بواسطة الطریقه العقليه
 

ؤدى العصف الذهنى إلى قائمة من االفكار تجمع فى وقت قصير            ا ي ادة م ولكن من الجائز أيضًا . ع
ن خ   يه، وم ريطه عقل ى خ تائج عل جل الن يل الأن تس ة وتحل بدأ مناقش ن أن ت ا يمك ار له  بعض األفك

بر          تواه فى الخريطه بتفصيل أآ يه أآثر إفاده آمفكر            . المح ا تكون الخريطه العقل يانًا م  للمناقشة  هأح
 .أآثر من القائمه أو مجموعه المالحظات والمذآرات ألنها توضح الروابط ما بين المواضيع

 
ل إلى ة عم ناء ورش ة  . إى. أث ه مدرس ى مجموع ارآون ف ل المش يا، عم ى تنزان ت ف ى وضع ن  عل

ى          ال عل تعلم ومشارآة األطف ات الخاصه ب ا فى مدارسهم  " خريطه "المعوق بما يواجهونه وآان . حس
بارة عن نشاط جماعى لعصف ذهنى والمعوقات التى حددت بواسطة المشارآين قد وضعت                   ذا ع ه

وذج أو خريطة عقليه       مثال الموارد،  (بعض الخرائط تم تنظيمها فى صورة مواضيع رئيسيه         . فى نم
ئه  بعض اآلخر إحتوى على أفكار أآثر عشوائيه والوصالت بين المعوقات تم تحديدها بعد            ). البي وال

هم  ك باألس ول       . ذل ه ح تكلمون آمجموع ر وي ًل لآلخ رائطهم آ تقديم خ ارآون ب وم المش ند إذ، يق ع
 . المواضيع الرئيسيه التى برزت فى العصف الذهنى وسجلت فى الخرائط العقليه
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 . لمزيد من المعلومات حول خرائط العقل7-1-3سم أنظر الق 
 

  
       

       
 

 
 

 
 .أمثله للخرائط العقليه للعصف الذهنى، تنزانيا
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  مجموعات النقاش المتمرآز حول الموضوع 2-1-2
  

 
تمرآز حول الموضوع ماهى إال مجموعات نقاشيه          ربما تضم مجموعه واحده محدده     . مجموعات ال

ن، ن المنتفعي نهم  م ب م ن ويطل ن المنتفعي رة أوسع م ى دائ تمل عل ثال، أو تش بيل الم ى س اء عل  اآلب
ن        ى موضوع معي يز عل د وجد ضروريًا، أو من األفضل فى بعض األحيان أن يتم النقاش   . الترآ وق

 ).  مثًال النقاش مع األطفال فى غير وجود اآلباء والمعلمين(مع مجموعة متجانسه بشكل منفصل 
ئات من المنتفعين معًا لمناقشة                وفى وقت آخر و       دة ف ده ع يد أن تضم مجموعة واح ه من المف جد أن

 .موضوع بعينه تريد أن ترآز عليه
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

يا ى: زامب ارآون ف األوالد يش
مجموعه نقاش حول موضوع عن

ه  ى مدرس تمع ریف ى مج انوا. ف وآ
یناقشون أمور تخص ما یصعب عليهم

ارآة ور أو المش  أو األداءالحض
 الدراسى الجيد فى المدرسه

يا ة: زامب تهاء مجموع د إن بع
وع ول الموض نقاش ح ال
اء ض اآلب رر بع اء، ق لآلب

 .مواصلة نقاشهم

جربته واختبرته 
 .نت. إى. إى
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) لليسار(فى مجموعة نقاشهم حول موضوع، حدد األطفال بعض المعوقات التى یواجهونها فى التعليم : زامبيا

 )لليمين(والحلول المستخدمه للتغلب على تلك المعوقات 
 
 

 ى الجدول التالىأنظر ترجمة الصور ف    
 
  لاطفاأل

  توقف العمل المؤقت لحرق الفحم-: مصاريف المدرسة -
 بيع الدواجن /  صيد السمك – بيع اإلنتاج -                       

 "اللدائن" تأتى مع البالستيك -: غمر األمطار -
اء     : الجوع  - تكرار واإلستمرار   –شرب الم أن يجبر الفرد   /  ال

 . أآل أوراق نبات اليقطين– نفسه على الحضور للمدرسة
 )التقليدى(العالج األفريقى : المرض -
اعد  -: المناضد  - دون مق بًا – يحضرونها ب  ضع األحجار جن

 .إلى جنب
دران  - يار/الج اب  : اإلنه روا األخش اء ان يحض غ اآلب أبل

 .للوقاية
ياه   -  إجمع  – إذهب للشجيرات آثيرة األغصان        -: دورات الم

 .غطاء/ وراق الشجرضع أ. الحشائش للتسقيف بالقش
 .التسقيف بالقش فوق الجدران: البرد -
 .إسأل المعلمين عن طرق الحل: مادة الحساب -
  الترجمه–أجرة التعليم : مادة اللغه اإلنجليزيه -

 
 التالميذ/ األطفال 

 معوقات -
 مصروفات المدرسة -
 الغمر بالماء أثناء مواسم األمطار -
 الزى المدرسى/ المالبس -
 الفقر/ الجوع -
  فى الفصولالمناضد -
 )ربما(اإلنهيار / الجدران -
 غياب الخصوصيه/ دورات المياه -
 التلطيخ والتلوث الدائم -
 التسقيف بالقش سنويًا -
 المدرسة غير جذابه -
 البرد والرجفه فى المواسم البادرة -
 3+2القليل من المعلمين فقط  -
 الدعم غير دائم لهؤالء المعلمين -
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                                مجموعات النقاش   2-1-3

  
كل             ا أال تتش ن له ن ويمك ن المنتفعي تلفه م تعدده ومخ ئات م م ف نقاش أن تض ات ال ن لمجموع يمك

تى تخرج من مشروع البحث العملى                من المفيد أن تستخدم   . بالضروره حول المواضيع الرئيسيه ال
تى ت  نقاش ح تمرآز حول موضوع وال نقاش الم ن، أى ال ن آال المجموعتي ن م در ممك بر ق ع أآ جم

 .المعلومات
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17نت مبيكا، زامبيا  . إى.  إلى مشروع بحث عملى  : ورش عمل الكتابه  "أنظر   
يو 24-  فى هذا التقرير تعطى مزيدًا من التفاصيل         20-16الصفحات من     " 2002يول

نقاش التى تمت فى                    تمرآز حول موضوع ومجموعات ال نقاش الم حول مجموعات ال
 .)نت. إى. متاح عن طريق إى. (مجتمعات مدرسيه

 
 

يا ى زامب اش ف ة نق تكون. مجموع ت
-المجموعه من آباء وأطفال ومعلمين
الذين شارآوا فعليًا فى مجموعة نقاش

ن فى-حول موضوع     وأعضاء آخري
 .المجتمع

جربته واختبرته 
 .نت. إى. إى
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    المقابالت2-1-4
 

ابالت من الطرق          بر المق يده  لمساعده األفراد على الحديث عن خبراتهم حول التعليم بالدمج         تعت الج
تبعاد( يون ) أو اإلس ات الرئيس تهم(مصادر المعلوم تم مقابل ن ت راد الذي تمع يفضل أن ) األف ى المج ف

 :يكونوا
  

 .معلمون •
 .أباء •
 .أطفال •
 .إداريون تعليميون •
 .قادة تقليديون •
 .عاملون فى مجال تنمية المجتمع •

 
 :لمقابالت أن تجرى مع هؤالء األفراد بطريقتين اساسيتينويمكن ل

  
نه  • ه شبه مقن لفًا بواسطة من سيجرى   –مقابل د س تى تع رة ال ئله المباش يها األس تخدم ف يس

 .المقابله
 
ه  • ن      –قص حكای ى م تهم وعل اتهم بطريق وا حكاي ات أن يقص ادر المعلوم ن مص ب م يطل

 . وقت آلخر لتشجيع من يتكلمسيجرى المقابله إعطاء قليًال من التحفيز من
 

 المقابالت شبه المقننه
ث عن     بدء الحدي ى ل ثك العمل ى بح ارآين ف ع المش يده لدف ون مف ا تك اده م نه ع به المقن ابالت ش المق

 .األحوال فى مدارسهم وعن المعوقات التى تواجه المعلمين وعن أية حلول قد جربوها
 

تقابل مع  ن ي اعد  م ه أن يس ن يجرى المقابل ى م ة  عل ول المدرس ه ح ن معلومات ث ع ى الحدي م عل ه
ئله    ومن الجائز مواجهة صعوبه آبيره مع األفراد آى يبدأوا التعبير عن خبراتهم فى             . باستخدام األس

رفون من أين يبدأون أو قد يعتقدون أن بعض مالمح من                  . صورة آلمات وجمل      ز أال يع ممن الجائ
رة بالذآر    براتهم غير جدي اب   . خ أن المق نا ف نه يمكن أن تشجع    ومن ه ير رسميه وشبه المقن الت الغ

ا إنزعاج من فكرة إعطاء معلومات ال أهميه لها       بدأوا الحديث دونم راد آى ي لذا فالجو األنسب . األف
 !)وليس آاإلستجواب(للمقابلة هو جو الحوار الودى 

 
 مثال لمقابله شبه مقننه

) المدمجهالتسجيل السمعى متاح عبر الدليل اإلرشادى على األقراص(  
 

ناك أطفال اليذهبون للمدارس على اإلطالق                    ان ه ا إذا آ ه عم ردت المعلمه  . سأل من يجرى المقابل
ثر    رح أآ م تش نها ل ذه، ولك االت آه ناك بعض ح ان ه نه، أى ليست  . ب به مقن ه ش ذه المقابل وألن ه

ه ان يطرح سؤاًال آخر لتشجي                        ى من يجرى المقابل ذا فعل لفًا، ل ده س ئله مع بطه بأس ع المعلمه آى   مرت
أجابت المعلمه بأن التالميذ الذين ال يذهبون للمدارس منهم من اليريد           . تشرح من هم هؤالء االطفال    

ببا للذهاب للمدارس وبعضهم غير قادر على مصاريف الزى                       رون س م ال ي اؤهم الذهاب النه م أب له
 . وهؤالء الذين يهربون من المدرسة يفضلون اللعب. الخ... المدرسى

 
تى يتسرب األطفال من المدارس       وسأل  ه م أجابت المعلمه بأن التالميذ يتسربون .  من يجرى المقابل

 والسبب من وجهة نظرها يسند إلى آثرة المواد التى تدرس لهم،. غالبًا ما بين السنه الثالثه والرابعه

جربته واختبرته 
 .نت. إى. إى
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تكرر            ذا المستوى وبسبب الحمل الم ه سؤاًال آخر حول عمر الفتيات          . فى ه  عندما  وأضافت المعلم

ن سن  ه يحدث بي ت أن ن وقال باب أخرى للتسرب تخص  15-12يحمل م واصلت شرح أس نه ث  س
إنهم      رابع ف ث او ال توى الثال ندما يصلون المس ك ع يره لذل ن آب ى س ة ف بداون الدراس يان،فهم ي الفت

 .يشعرون بعدم اإلرتياح ألنهم قد آبروا بما فيه الكفايه على أن يظلوا فى مدرسه
 

 حكایاتمقابالت قص ال
 

 مثال من تنزانيا
 

اء فى تنزانيا، آانت إحدى                        ن وأعضاء لجان وآب ن تعليميي ن وإداريي ناء ورشة عمل تضم معلمي أث
ات          ابالت قص الحكاي ان الغرض من النشاط هو مساعدة األفراد ينظروا للنظم          . األنشطه هى مق وآ

تى يستخدمونها بالفعل لتحديد معوقات تعليم األوالد           وآانت المعوقات قد نوقشت فى     (. والسياسات ال
 ).جلسه سابقه باستخدام اسلوب الخريطه الذهنيه

  
ل     ن آ ط م د فق ه شخص واح ون ضمن المجموع ى أن يك ات عل ى مجموع ارآين إل يم المش م تقس ت

د يكون من يمثل المدرسه معلم، أو معلم أول أو أب             . مدرسه  من تجرى /وآما وجد متكلم   . الخ...وق
 .وشخص لتدوين الملحوظات فى آل مجموعه) صديق ناقد(ضا مستمع معه المقابله، وجد أي

 
تكلم بصوت مسموع عن مدرسته شارحًا الصعوبات التى تواجه                        نه أن ي ثل لمدرسه طلب م آل مم

اليب المستخدمه لتحديد هذه الصعوبات      وفى نهاية جلسه المقابله إجتمع ممثلو آل مدرسه معًا     . واألس
 ).آما تم تدوينها بمعرفة مدونى الملحوظات (لمقارنة ما قالوه عن مدارسهم

 
 

 ‘ مقابالت بال أسئلة’
 

 قواعد المقابله
   .آل مجموعه يجب أن تضم ممثل واحد فقط لكل مدرسه

 .آل مجموعه يجب أن تضم ممثل للمدرسه وصديق ناقد ومدون ملحوظات
  

 ادوات المقابله
 تكلميفكر بصوت مسموع وي:               دور ممثل المدرسه
 أن يكون مستمعًا فعاًال:               دور الصديق الناقد

 تدوين وتوثيق آل ما يقال:           دور مدون الملحوظات
 

 
 

 آيف إستجاب المشارآون لهذا النشاط؟
لقد آانوا واثقين من . لم يجد بعض ممثلى المدارس أى صعوبه فى التفكير والحديث بصوت مسموع

ى الحديث        م عل يقولونه     قدرته ير ل م الكث ن على القول دون أن          . ولديه انوا غير قادري نما آخرون آ بي
 .يسالوا أوًال أو إذا ما تم تشجيعهم

  
يه فى إستماعهم وتدوين آافة التفاصيل عما                / بعض المستمعين    ثر فاعل انوا أآ مدونى المالحظات آ

 . طرح األسئلهبينما آخرون وجدوا صعوبه فى اإلنتباه الكامل للمتكلم وفضلوا. يقال
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ان لكل ممثل لمدرسه موقفه الخاص من مدرسته ومنظوره المتفرد عن آيفية سير األمور فى تلك                   آ

د ظهر ما يعكس هذه الفروق عند مقارنة المالحظات المدونه عما قاله آل ممثل لنفس                . المدرسه  ولق
ة آل مدرسه             . المدرسه  اه أن نقص حكاي د سار فى إتج ذا النشاط ق إن ه ذا ف امل من خالل  وله  بالك

 .إختالف وجهات النظر
  

 مثال لتدوين مالحظات سجلها المدون أثناء مقابلة قص الحكايه
  

ى  ى مجوالن نا ف ل و3097لدي م81 طف نا .  معل د دمج م 8ولق ال لديه ى" أطف بدايه ". تأخر عقل ى ال ف
نا من عدم تجاوب التالميذ مع مبادرتنا نحو الدمج فى التعليم             ذلك ادرآنا أن األطفال     ولكننا بعد . تخوف

رق     رون الف نحن . نحن نحتاج الى أن نربى لدى التالميذ إهتمامات       . ولقد أصبح لألطفال أصدقاء   . ال ي
تعلم ى ال اعدتهم عل اب لمس وم بالع ى أن نق تاج ال ى نطق الحرف . نح م صعوبه ف ان لديه ثال إذا آ فم

تحرك    ز حتى يقدر الطفل فى نهاية األم      "a"الم نى ونقف نا نغ إننا لقادرون على حل . ر على النطق فإن
اء       تعاون مع اآلب اء فى بناء فصلين جديدين آى نتمكن من خفض     . أى مشكله تطرأ بال ادنا اآلب د س لق

 . طفل35آثافة الفصل إلى 
  

 لمحات ستساعدك
 

تكلم د الم جيع    / إذا وج ن التش ير م ا الكث موع دونم ث بصوت مس ى الحدي ه، صعوبه ف ه المقابل ن تجرى مع م
اديه وبدأ المشارآون يتململون أثناء النشاط عندئذ فإنه يجب عليك أن تكيف المقابله لتتخذ شكل       واأل ئله اإلرش س

ه شبه المقننه    فكال الميسرون والمشارآون يحتاجون أن يدرآوا الفرق بين        . ولكن هذا يحتاج إلى إستعداد    .المقابل
مقابله من اإلتيان بأآبر قدر ممكن من المعلومات  ى معهم ال  رحتى يتمكن من تج   " المغلقه"و" المفتوحه"األسئله  

 .عن مدارسهم دونما تأثير أو إيحاء بدرجه آبيره من جانب من يجرون المقابالت
 

يده أن يرتب الميسرون بعض األسئله المناسبه للمقابالت شبه المقننه آى تطرح على المشارآين                     ره ج ا لفك إنه
 .مى لمقابالت قص الحكاياتغذا مابدوا متململين من األسلوب الغير رس

 
  
 

فى هذه الوثيقه وصف معلموا زامبيا آيف بحثوا أمور         ". تحرى خبراتنا "أنظر     
هم  ى مدارس ج ف ابالت   . الدم تخدموا المق نهم إس يرون م اء   (آث يذ وآب ع تالم م

خ ...وزمالء  إلآتشاف الوضع فى مدارسهم ولمساعدتهم فى بدء التفكير فى آيفية               ) ال
 .)نت. إى. متاح عن طريق إى(على الوضع القائم إدخال تحسينات 

 
  

 3-1-3يمكن أيضا أن نشجع أسلوب قص الحكايه باستخدام محددات الوقت والمذآوره فى قسم 
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    العوامل المختلفه على ملصق الحائط2-1-5
  
 

ه                    ى ورق ن عل يقاتهم حول موضوع معي تابة تعل ر ورقه     ‘ يطلب من المشارآين آ ذات ماده  وأن توف
يتم لصق قطع ). ورقه يكتب عليها ملحوظات صغيره وتلصق مؤقتا من الخلف  (الصقه من الخلف       

ير منقسم إلى قسمين              ى ملصق حائط آب ورق عل ". المعوقات/ المشاآل/ الموانع  "و  " النجاحات: "ال
م  ى قس ع ف بوه يق ا آت رروا هل م ارآين أن يق ى المش نجاحات"وعل م " ال ع "أم قس اآلالم/ الموان / ش

ات ل        ". المعوق و العوام ائط أال وه لق الح ى مص ل عل نوان بدي تخدام ع ا إس ن أيض ه يمك ك فإن لذل
 ).معوقات(والعوامل المعطله ) النجاحات(المدعدمه 

 
نا     ارآون ه ماء إذا مافضل المش ر أس تم دون ذآ اط أن ي ذا النش ن له يقات . يمك تابه التعل رد آ  بمج

ى ملصق ال   م عل م المالئ ى القس تها ووضعها ف راءتها ومناقش ائط يجب ق ى  . ح ترح عل ن أن يق يمك
ريق تقديم مقترحاتهم ألساليب تمكن من التغلب على الموانع والمعوقات            ًا آف ن مع المشارآين العاملي

 .تلك المقترحات، يمكن بعد ذلك، أن تناقش وتلخص. سالفه الذآر
.    
 
  

 جاحات والمعوقات فيما نعمللتمييز الن" العوامل المختلفه على ملصق الحائط"إستخدام 
  

ناء إحدى ورش العمل، طلب من المعلمين والتالميذ واآلباء أن يكتبوا إثنين أو ثالثة          يا، وأث فى تنزان
لبيات حول مدرستهم فى قصاصات ورق يمكن لصقها، وذلك دون التحدث فيما             ثلهم س يات وم إيجاب

نهم  أن ) لآلباء( الدروس أو   /  الذهاب للمدرسه  بكونه شيئًا يجعلهم يرغبون فى    " اإليجابى"ويحدد   . بي
وا آجزء من المدرسه               ع، أو يكون وا مشارآين م ا   . يكون فهو مايجعلهم غير راغبين فى   " السلبى"أم

 .الدورس أو أن يكونوا آجزء من المدرسه/ الذهاب للمدرسه
 

نتخاب ويناقش المشارآون معًا فى المجموعات ما قد سطروه إل. على آل شخص أن يقرأ ما سطره
هذه اآلراء المنتخبه يتم وضعها . أفضل العوامل التى تعبر عما يتم فى مدارسهم فى أغلب المواقف

  .على ملصق الحائط وعرضها حتى يراها ويناقشها أعضاء المجموعات األخرى
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 العوامل المختلفه على ملصق حائط من تنزانيا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العوامل المختلفه على ملصق حائط تنزانيا
 
 
 
 
 

 سلبيــات اتــإیجابي 

بيئه فيزیقيه 
 سليمه

أقرب مدرسة
فى الجوار

الترابط فى 
وظيفية 
 التدریس

السكنى قرب 
 المدرسة

اده القي
 الحسنه

عالقات عمل 
جيده  وتعاون
بين المعلمين

م
ع
ل
م
و
ن

آ
ب
ا
ء

ت
ل
ا
م
ي
ذ

تعطى المكافآت
الصحاب السلوك

 الحسن

 

 
 

حسن العالقات 
واآلباء والتالميذ

المعلمون 
ملتزمون 

ویعلموننا بطریقه
 حسنه

المشكالت 
 وحلها

 

شارآة ما بينالم
المعلمين واآلباء

لتحديد والتالميذ

اللجنه المدرسية 
ال إستراتيجيات 
واضحه لتحسين

البيئة الفيزیقيه
 والتعليميه

 

 المدارسفى
 

 

غياب التمييز بين
التالميذ وبعضهم
 سواء ذوى
 اإلعاقات

 

 

 
 

قصور فى عدد
 المعلمين

 

 
 

مستوى سىء
للمشارآه بين 
المعلمين واآلباء
والتالميذ

مستوى منخفض 
 للمهارات

الوظيفيه لبعض 
المعلمين

مستوى 
 منخفض 
للمهارات 
األآاديميه

قصور فى 
الملكات 

الشخصيه 
ض قصور فى عددل

 الفصول

 
 

 
 

العقاب غير
معقول فالتالميذ 
یعاقبون دون 
االستماع اليهم

ضعف مستوى
التواصل والعالقه
بين المعلمين 
والتالميذ

المعلمون ال 
بعون تقدم یتا

 تالميذهم

مشارآة ضعيفه
بين المعلمين 

 واآلباء

بعض المعلمين ال
یحضرون 

للتدریس فى 
الفصول

مشارآه ضعيفه
 بين اآلباء
 والمعلمين

حجم عمل آبير
 فترتين(

 )للدراسة

 
ال یوجد سور
 للمدرسة

 غياب
  المالعب

 

 
 
 الفقر

أداء منخفض
للمدارس فى 
 اإلمتحانات

صور فى أماآن
إلقامة للمعلمينا

آثافة فصول 
 مرتفعه

 فصول 
 متهدمه

وسائل 
الموصالت ال 
یعتمد عليها

قصور فى 
الوسائل 
 التعليميه

إنخفاض مستوى
اإلنضباط 

والتهذیب بين 
الطلبه واآلباء

القياده السيئه
رواتب فى مكان العمل

ضعيفه 
وظروف
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ة ورشة عمل بواسطة إى           ناء إقام ام   . نت . إى. أث دان الجنوب          1998ع ، طرح المشارآون من بل
ا عند محاولة تط                تى واجهوه ات ال نجاحات والمعوق بيق الدمج فى التعليم   اآلراء والمعلومات حول ال

كل      ى ش ات ف جلوا المعلوم د س بل "ولق ئة الج وذج      "هي ار نم ات إلظه تخرجنا المعلوم نا إس ، ولكن
 ".العوامل المختلفه على ملصق الحائط"

 

 "هيئة الجبل" لتحصل على معلومات حول نموذج 1-1 -3نظر قسم  أ

 

 لمساعدتنا على تطوير بيئة مشارآة وتشبيك" العوامل المختلفه على ملصق الحائط"إستخدام   
 نجاحات

 )تقوية مرآز اآلباء(منح السلطات وتمكين اآلباء  -

اإلطالع على برامج مرحلة ما قبل التعليم  -

 )ماقبل المدرسة(النظامى 

 فاتورة الحقوق -

 التبادل الدولى -

 الحكومات ساهمت بقدر فى إصالح التعليم العام -

 موانع، مشاآل، معوقات

 المقاومه وعدم مرونة المعلمين -

 نقص الموارد -

 نقص الوعى -

 )يعتمد نظام الفصل(وجود نظام معزول ومنفصل  -

 تدريبنقص ال -
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د أستخدمت إى     وذج   . إى. لق تلفة على ملصق الحائط   "نت نم آجزء من ورشة عمل " العوامل المخ
ج،  لمساعدة المشارآين على إآتشاف           ما المعلومات المعرفه فعليًا لهم والتى يمكن ) أ: (الصم والدم

ن ا اآلخري ارآوا به م أن يش ته ) ب. (له ى معرف بون ف د يرغ ذى ق ا ال تى  م ات ال ا هى المعلوم  أو م
 .يحتاجون لمعرفتها من اآل خرين

 
د آانت خطوه ناجحه أوضحت للمشارآين أنهم فعليًا لديهم آم هائل من المعرفه والمعلومات حول                 لق
م ال  يره ه ياء آث اعدونهم بأش د يس م ق ارآون أيضًا أن زمالئه ج، وأدرك المش موضوع الصم والدم

رفونها  د إحتوت المجموعة     . يع اٍل من الخبرة      وق ى مستوى ع م فقط يحتاجون للحديث مع  – عل  إنه
 .بعضهم البعض إلآتشاف ومشارآة خبراتهم
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 الحظ وسجل": أنظر" أنشطة الرؤیه 2-2
  
  

   مالحظة الفصل2-1 -2
  

مالحظة الطريقة التى يتعامل بها االفراد مع بعضهم تعد من أبسط أنشطة البحث ويمكن تطبيقها فى                
ان تقري   اهدة أنشطة         . بًاأى مك ى المالحظة داخل الفصول حيث يمكن مش يلة عل ذه الوس وتشتمل ه

ال  ين واألطف اعالت المدرس الدمج أو    . وتف يم ب ات التعل ول ممارس زيد ح تعلم الم اعدنا لن ذا سيس وه
 .التعليم باإلستبعاد

 
م يكن لديك خبره بكيفية المالحظة وتدوينها فإنه يمكنك ممارستها فى أماآن عدي       ده قبل محاولة إذا ل

ك فى الفصل أو المجتمع        على سبيل المثال يمكن ممارسة مالحظة اآلخريين فى المنزل أو حتى   . ذل
 !فى وسائل المواصات العامة

 
بدايه أن تسجل ببساطه وما يقال ومايفعل بدون إدخال أى تحليل                    م فى ال لكن من األفضل   . من المه

رحله ال     ى م ات ف يل المالحظ ى تحل بدء ف وب ال ات أو     وج راءة المالحظ ادة ق ند إع ثًال ع ه، فم حق
 .الرسومات التى قمت بها

   
ة             جيل أي يك تس ن عل اتك، لك دون مالحظ ت ت بار إذا آن ى اإلعت يه ف ئله اآلت ذ األس ز أخ ن الجائ م

 :فى صف منفصل من الصفحه) مثل تحليل وتأويل ماتراه(مالحظات شخصية 
  

 الذى لم يشارك ولماذا؟هل شارك الجميع؟ إذا آانت اإلجابه بال فمن  •
 آيف يتعامل المعلمون مع بعضهم البعض؟ •
تحدث    • ون من أنفسهم                / آيف ي م واثق ن؟ هل ه ال مع المعلمي تعامل األطف  فخائفون؟ وآي / ي

 يتعاملون مع بعضهم البعض؟ هل هناك دليل على إستخدام قواعد سلوآيه بينهم؟
 آيف يتواصل اآلباء والمعلمون؟ •
 متوقعه فى مالحظاتك؟هل هناك أية مفاجآت غير  •

 
ذه            ن ه ه م ن أن تفهم ذى يمك ا ال بار م ى اإلعت أخذ ف اول أن ت اتك، ح يل مالحظ وم بتحل نما تق حي

 :المالحظات
 

 .العالقه بين المعلم والتلميذ •
 .التفاعل بين التالميذ •
 .مشارآة األطفال •
 .أسلوب التدريس لدى المعلمين •
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ت  راه، إس ول مات ب مالحظات ح ندما تكت معها دون  . خدم صفينع راها وتس ا ت ائق آم تابة الحق نهما لك األول م

 .والثانى لكتابة تعليقاتك حول مفاهيمك وتأويالتك لما رأيته وسمعته. تأويل
  :وإليك مثال

 
 مالحظات

 ----سمعت/ رأيت -
 األوالد يجيبون أسئلة المعلمون -
 البنات يجلسن صامتات -

 مالحظات شخصيه
 ----أعتقد أن -
 لماذا تسكت الفتيات هكذا؟ -
ؤال     - م أى س ه المعل اذا ال يوج لم

  مباشرًة للفتيات؟ 
  

ا نج          تابعة العمل ربم نقديه شيئًا مفيدًا             مع م تك ال يات لرؤي تفاظ بيوم ) 1-3-3أنظر القسم   (د أن اإلح
يه الدائره أمامك نفسها         يه مالحظاتك حول العمل ن ستدون ف على سبيل المثال يمكن أن تسجل . والذي

 :اآلتى
 ما الذى نجح وأفاد فى عمليه المالحظة نفسها؟ •
 ما الصعوبات التى واجهتها؟ •
 اعليه؟آيف تكون مالحظًا أآثر ف •

 
تراحات      وره أعاله، يمكن أن تكتشف وتطور قائمة المؤشرات أو قائمة                / لكل من اإلق ئلة المذآ األس

 :إختبار ومراجعات لتساعدك على تدوين المالحظات، فمثًال
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قائمة إختبار ساهمة األطفال/ مؤشرات   

 ال يتساءلون / آانوا يتساءلون •
 ال يجيبون/ آانوا يجيبون على األسئله •
 ا مطيعينآانو •
 آانوا مهتمين •
 آانوا يكتبون على السبوره •
 آانوا يستخدمون أدوات التدريس •
 الخ.....آانوا يعرضون أعمالهم •

 
 التحليل الذاتى للمالحظ

 هل وجدت مكانا مناسبًا فى الفصل آى تتمكن من المالحظة؟ •
 هل آنت مشتتًا فى الفصل؟ •
 ما هو شعورك وأنت تمارس المالحظة؟ •
 أفرزته؟ماهو إتجاهك الذى  •
  هل أنت واثق؟–ماهو حكمك  •

 
ع إختبار المعلمين فى المالحظة على طريقة ممارسة زمالئهم            د يق وفى هذه الحالة يجب أن تكون      . ق

 . أى أن المعلمين سيالحظون بعضهم بالتتابع ثم يناقشون مالحظتهم مع بعضهم–المالحظة متبادلة 
 
ات تضم الم    ة مناقش طة المالحظ ل أنش ى آ نيجب أن يل ن والمالحظي نك . الحظي ن، يمك وإن أمك

تلك     دًا إضافيًا ل تى يصبح راف ة ح ية المالحظ ناء عمل يديو أث رافى أو الف تخدام التصوير الفوتوج إس
 .أنظر ما بعد حول المعلومات الخاصة باستخدام التصوير والفيديو فى البحث العملى. المناقشات

 
يل اإلرشادى      ذا الدل ة فصول      فى نسخه األقراص المدمجه له يديو آليب يوضح أربع م تصوير ف  ت

يا            يا وزامب تلفه فى آل من تنزان ذا الكليب لدعم األفراد عند              . مخ ه يمكن إستخدام ه تقادنا أن وفى إع
ة ارات المالحظ ة مه اعد . ممارس ثر لتس ير أو أآ ب قص ت بكلي ك أن ر عمل تطيع تطوي نك تس لك

 . المساهمين فى بحثك العملى على ممارسة المالحظة
 

 :آان متاحًا لك مشاهدة الكليب عبر وحدة األقراص المدمجه فحاول أن تدون بعض النقاط حولإن 
 

 .طريقة التدريس •
 .التفاعل بين المعلمين والتالميذ •
 .التفاعالت بين التالميذ •

 .الجو العام المحيط بما يحدث  فى الفصل �
  

م ت       د ت ذه الفصول ق ب أن ه يديو آلي ول الف اتك ح ت تضع مالحظ ر وأن تها  تذآ ويرها ومالحظ ص
رباء طة غ ى     . بواس يذ وعل ن والتالم لوب المعلمي ريقة وأس ى ط به عل ن تجن رًا يمك يؤثر أث ذا س وه

  .محتوى ما يقولونه
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 :أفكار إلستخدام الفيديو آليب آى تساعد فى تطوير مهارات مالحظاتك وتدوين النقاط
 

 .ه مع آل مشاهده أم الشاهد الكليب عدة مرات لتعرف ما إذا آنت ستالحظ أشياء مختلف •
ده      • ره واح ًا لم اهده أيض ك أن يش يًال ل أل زم م إس ده، ث ره واح ب م اهد الكلي ل . ش ارن ه ق

 .الحظتما نفس األشياء أم إنك الحظت أشياًء مختلفه
يما يمكن أن يدور بعيدأ عن عدسة المصور           • يدًا ف وإذا آنت داخل الفصل فما نوعية . فكر ج

 ظهر فى الفيديو؟األشياء التى ستبحث عنها وال ت
د تفيد فى ممارسة المالحظات وتدوين النقاط قبل إستخدامك لهذه األساليب فى فصل          ن ق ذه التماري ه

يقى تى سوف . حق ربها ال ية المالحظة ودرجة ق ره عن آيف ن فك ى تكوي ن سيساعدك عل ذا التمري ه
 .هتحتاجها فى فضولك لكى تصبح بعد ذلك واثقًا من أنك لن تغفل أى شىء ذى أهمي

  
 لمحة ستساعدك

  
إن لم يكن بأستطاعتك عرض فيديو آليب، فإنه بإمكانك إستخدام لعب األدوار أو دراما قصيرة لزمالئك فى 

 .البحث العملى للتمرين على المالحظة
 

 
 
 

  التصویر الفوتوجرافى 2-2-2
  

ية    اتك بكيف جيل بعض مالحظ يده لتس يله مف ون وس رافى أن يك ن للتصوير الفوتوج ك يمك أو (تجعل
ن    نظر مره أخرى لمزيد من التفاصيل الحقاً             ) تجعل اآلخري ادة ال ى إع ادر عل أساسًا، فى مشروع   . ق

، فإن التصوير الفوتوجرافى قد إستخدم فقط لتسجيل المظاهر األساسيه          .نت. إى. البحث العلمى إلى  
 .لسياق البحث العملى واألنشطة التى تنفذ أثناءه

د إستخدم احد ميسرى ال         يرا ديجيتال أثناء زيارة المدارس وورش العمل وإلتقط            ولق  200بحث آام
ياة المدرسة                     . صوره  تقطون الصور لح يذ يل ه والتالم يجعل آال من زمالئ وإستخدمها باحث آخر ل

 . والمجتمع
 

ثم إستخدمت تلك الصور فى مراحل الحقه لحفز المناقشات بين المجموعات األخرى فى عدة أماآن 
  .مختلفه

 م الصور الفوتوجرافيه فى العمل الجماعى فى تنزانياإستخدا
  

رين             رفة الميس يرا بمع تال آام يا بالديجي ى زامب ت ف تى إلتقط يه ال ور الفوتوجراف يار الص م إخت ت
 .الخارجيين من المملكة المتحدة

 
الدمج         يم ب ن التعل تعدده م ه م ور أوج ن الص ة م ثل مجموع ج    : وتم ول الدم يطة وفص ئة المح البي

  . وتمثل مجموعة أخرى من الصور الملتقطهواإلعاقات
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 .ورش العمل والنشاط الخارجى: عملية التعبير والتحليل المحتواه فى البحث العملى

 
 .ثم تجمعيهم فى أزواج متبانيه. A4تمت طباعة الصور المختارة باألبيض واألسود على ورق 

 

 . للصور المستخدمه4 أنظر ملحق  

ان لتشجيع المشارآين بالبحث للتعبير عن مواقفهم                   والهدف من إستخدا      يا آ ك الصور فى تنزان م تل
ابه       (الشخصية باستخدام الصور        ز ) من خالل سياق مش أثناء ورش العمل تم إعطاء الصور      . آحاف

ن    اء والمعلمي ال واآلب ول موضوع تضم األطف تمرآزه ح نقاش الم ات ال نهم  . لمجموع ب م د طل وق
 :هاإلجابه عن األسئلة اآلتي

 
 ماذا ترى فى آل زوج من الصور؟ 
 ماهى المعلومات التى يمكن لك تجميعها حول الدمج فى التعليم عبر آل زوج من الصور؟ 
 .إعصف ذهنك ثم ناقش المالمح االساسيه لكل زوج من الصور 
 .أآتب المالمح فى بنود محدده 
 .أى من الصور نعبر عن الممارسات التى تجرى فى مدرستك؟ ناقش هذا 

 
 
 :ولقد أثارت الصور قدرًا آبيرًا من الحراك داخل مجموعات المناقشه مشتمله على تعليقات آهذه 

 
 ".مدرستنا ليست آهذا الذى نراه" 
 " إنه متكدس جدًا–هذا الفصل ليس به دمج " 
 ".نحن لم نجتمع فى مجموعات آهذه" 

 
د تناقش المشارآون بحماس ودونوا أفكارهم حول ما راوه فى الصور ث    م نسقوا ما الحظوه تحت ولق

 :بنود محدده إشتملت على مايلى
 

 ).سواء خارج أم داخل الفصول(البيئات المحيطه بالمدارس  
 .طرق التدريس والتدريب 

 .المشارآة بما فى ذلك اإلصغاء لما يقوله األطفال �
 

د          ى أح تمدة عل ية مع ريطه ذهن موا خ ول موضوع أن يرس ة ح ة مناقش ل مجموع ن آ ب م م طل ث
ا من الصور       المواضي  تى الحظوه اء والمعلمين على البيئة      . ع ال د رآزت معظم مجموعات اآلب ولق

   .المحيطة، بينما رآز غالبية التالميذ على طريقة التدريس
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 لمحة ستساعدك
 

اط          ذا النش ناء ه ور أث ى الص رح عل يق أو ش تابة أى تعل دم آ رار بع ذ ق بح  . إتخ ى تص ك آ  وذل
تمده تمام        روه فى الصور وليست تحت تأثير ما سيقال لهم عن   مالحظات المساهمين مع ى ماي ا عل

 .الصور المستخدمه
 

اعدة       ذا لمس اط آه ى نش يه ف ور الفوتوغراف ع الص يق م رح أو تعل تابة ش نك آ ا يمك نك أيض لك
ة الصور     د رؤي رًة بع ا مباش ياء يصعب إدراآه ة أش ى مناقش اهمين ف دى الصور  . المس ثًال إح فم

يذ أصم        ه    المستخدمه آانت لتلم ار حول سبب           .  يجلس لحال باستطاعة المشارآين أن يناقشوا األفك
يد لن يستطيعوا إدراك صممه وبناًء عليه لن يستطيعوا مناقشة                      نهم بالتأآ يدًا لك ل وح ذا الطف آون ه

إنك بذلك قد تفقد ): أى الصمم(إذا ما آان هذا سبب أنه وحيد أو آيفية أن ترتبط وحدته بهذا السبب  
 . النقاش حول دمج المتعلمين الصمالفرصه لفتح باب

 
ب، أعط المشارآين بعض                    نقطة وسط خالل التدري م آ يق ث بدأ بصور بال تعل نك أن ت بالطبع يمك

تلك الصور      ا أيضًا مناقشة آيفية                   . الشروح ل دة وربم ى مناقشه معلومات جدي يقدرون عل ندئذ س ع
 .إختالف مالحظاتهم آنتيجه لما تم شرحه

 
  
 

تكار مجموع     يتم إب ، وسترآز هذه الوحدة 2006عام ) على أقراص مدمجه(ه ثانيه آدليل إرشادى   س
ى الصورة والبحث العملى                   نه عل رؤى المبي ى ال األخص عل ده لالقراص المدمجه ب وفى نفس  . الجدي

رى إى       ت، أنظر تقري خبرات من  ". إستخدام الصور إلستكشاف وتزآية الدمج    "عن   . نت . إى. الوق
يا      يكا، زامب ى المبنيه على الصورة            حيث التفا  "مب الفنون والتى  / صيل الخاصة بأنشطة البحث العمل

 )نت. إى. متاح عبر إى (2005، ومايو 2005نفذت فى سبتمبر 
  
 

   الفيدیو3 -2-2
  
آما فى الصور الفوتوجرافية، يمكنك إستخدام الفيديو لتسجيل مالحظاتك بدًال من، أو باإلضافة إلى، 

فمن الجائز (نه يساعدك إن أردت أن تشاهد موقف ما مرة أخرى الحقًا إ. تسجيل المالحظات آتابًة
إنه أيضًا يحفزك آى ). أن تجد معلومات جديدة لم تشاهدها عند مالحظتك للموقف فى المرة األولى

ربما قد ال تستطيع أن تقوم بذلك وأنت تالحظ الموقف على الطبيعة (تناقش مالحظاتك مع اآلخرين 
 ).أول مرة

 
ير عن رأيهم والمقارنه                        أيضا ي   ن فى مالحظة الموقف الخاص بك وفى التعب يديو اآلخري ساعد الف

المدمجه الخاصة بهذا    يوجد العديد من الكليبات القصيرة على األقراص      . الخ...بمواقفهم أثناء النشاط  
يل اإلرشادى    ك الموقف وقارن ذلك                      . الدل بدو ل ندئذ فكر فى آيف ي ادتهم ع ان باستطاعتك مش إذا آ
 هل رايت مدارس أو حضرت ورش عمل آهذه من قبل؟. بخبرتك الخاصه

 
أداه لتسجيل أنشطة البحث، لكنه بعد ذلك إستخدم بتوسع فى                        يا آ ره فى زامب يديو ألول م إستخدم الف

 .لقاءات المعلمين وذلك لإلرتقاء بالمناقشة والتعبير
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ذ  يديو ه ن، تسجيالت الف ى حى معي والمدارس ف د عرض مفتش ياء أخر ‘ هولق ن أح ن م ى معلمي عل
يكا            ه فى مب تم عمل ا ي يه المستقطعه من تعليق أحد المدرسين بعد             . إلستعراض م باره اآلت وتشير الع

د إستخدام فيلم مصور محليًا          ى أحد فوائ يديو إل اهدة الف حتى إذا ) يصور أجواء وثقافات مشابهه(مش
 .ما آان هذا الفيديو على درجة عالية من الجودة التقنيه

 
حقا إنها لورشة عمل، أینما آان بأستطاعتنا مشاهدة أنفسنا والتعلم من بعضنا البعض،         "

   ."نأمل فى أن یستمر هذا. بدًال من الحدیث حول نظریات غير قابله أبدًا للتطبيق
  
 

 لمحة للمساعده
 

المستقبل لتقييم  قد تعيد النظر إليها فى      . تسجيالت مالحظاتك قد تفيد فى آونها قاعدة بيانات أساسيه        
ته عند مالحظة الوضع ألول مره             ذى حقق تقدم ال أين حدث التقدم وما األشياء التى مازالت       . مدى ال

 . تحتاج أن تتحسن
 

 .لذلك حافظ على تسجيالت مالحظاتك فى مكان آمن
 

 . حيث يوجد جدول قد يساعدك فى جميع البيانات األساسية5 أنظر ملحق 
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  أنشطة التفكير-3
 
 
 

يل اإلرشادى أن تنقسم إلى ث                  ذا الدل ير فى ه / الرسم واألداء والقراءة  : ثة أنواع اليمكن ألنشطة التفك
 .الكتابة

 
بق        يما س نه ف ت ع ته وتحدث د الحظ ا ق ول م بر ح يل أآ ر بتفص ى تفك اعدك آ طة ستس ذه األنش . ه

العمق مع  وستساعدك أيضا على مناقشات أآثر وفى       . سيساعدك آى تحلل وتسجل ما رأيته وناقشته       
 ).مثال حول المعوقات والنجاحات التى جمعت عنها المعلومات(اآلخرين حول الوضع القائم 

 
ذا  ول للمشكالت، وه اد الحل اه إيج ل باتج ى العم ادرًا عل ير يجب أن تصبح ق ند أداء أنشطة التفك ع

  .سيؤدى بك للعمل على تحسين ممارساتك وتدريباتك
  

د اآتشفت من خالل أن             ا تكون ق راد فى مدرستك          ربم رؤيه أن بعض األف مجتمعك قد بدأوا   / شطة ال
فمثال بعض المعلمين قد رتبوا بالفعل أن يجعلوا . فعًال فى تطبيق أفكار مختلفه أو أخذها فى اإلعتبار 

ا    ى أن م بل ف ن ق ير م م التفك بق له م يس م ل ع أنه ال م ن األطف نه م ه لمجموعات معي فصولهم دامج
  ".تعليمالدمج فى ال"يفعلونه يسمى 

 
ذه        . المجتمع أآثر دمجًا/ حينما تفكر فى آيفيه جعل المدرسة "اإلآتشافات"باستطاعتك أن تستخدم ه

غير واجب أن يكون آبيرًا أو دراميًا آى يصبح مفيدًا لك حينما تفكر فى آيفية          " اإلآتشاف"تذآر أن   
يه          ى الممارسه التعليم ينات عل أآد أنك تفكر فى آل          . إدخال التحس ك ت  – شىء قد رأيته وناقشته      لذل

 .بعض األحيان نجد أن األثر األآبر على الدمج يأتى من أبسط األشياء التى يقوم بها المعلم
  
  

 لمحه للمساعده
  
ة      وده للمدرس ى الع بًا ف ك راغ د نفس ز أن تج ن الجائ تها، م تى جمع ات ال ى المعلوم ير ف د التفك / بع

تلقى نظرة مرة أخرى قبل الشروع فى       من الجائز أن يكون هناك معلومات أخرى .  العملالمجتمع ل
ريد جمعها، باستخدام الوسائل المختلفه للمالحظه والحديث أو باشراك مختلف األفراد قبل أن تحدد          ت

 .خطوات العمل التى ستتخذها
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  الرسومات:  أنشطة التفكير1 -3
 
 

 لمحة للمساعدة
  

تفاده من أنشطة الرسومات فى آل مرحل               أثناء " التفكير"ومرحلة  " الرؤى"ة من مرحلة    يمكن اإلس
فى " التفكير"ولقد قدمنا الرسومات قسم     .  إنها ال تتالئم تمامًا مع مرحلة دون أخرى        –البحث العملى   

ًا للوصول لتفكير                        ى العمل مع يده آى تساعد المجموعات عل ا أنشطة مف يل اإلرشادى ألنه ذا الدل ه
ثر عمقًا حول المعلومات المبدئيه ا       ولكن الكثير من  . لتى جمعوها حينما آانوا يتحدثون ويالحظون     أآ

راحل سابقه من خطوات البحث العملى للمساعده                      د تستخدم أيضًا فى م ذه األنشطة بالرسومات ق   ه
نما تجمع         يه حي وآما قد شرحنا فى المقدمه، فإن لك الحريه فى التقاط . فى تسجيل المعلومات المبدئ

 .إلحتياجاتك فى أى مرحلة من مراحل بحثك العملىوإختيار األنشطة المناسبة 
 
 

مثًال مساعدتك (وبعضها له أهداف متشابهه . هناك العديد من األنشطة المحتمل أن تستخدم رسومات
ا لبيه ألمر م يه والس ير فى األوجه اإليجاب ى التفك ذه ). عل ه من المحتمل أال ترغب آل ه ك فإن لذل

  !تجنبًا للتكراراألنشطة مع نفس المجموعة من الناس 
 
 

 
     "صورة الجبل"  الصور الجبليه أو 1- 1 -3

  
 

د يساعد المجموعات على التفكير فيما يريدون تنفيذه                 ذا النشاط ق ، المعوقات الواجب   )قمة الجبل (ه
 .التغلب عليها آى يصلوا إلى القمه، ومؤشرات األمل التى راوها بالفعل أثناء تلك الرحله

  
ناء ورشة عمل تها إىأث د نظم ام . إى.  ق ارآون صورًا 1998نت ع م المش ند، رس را باله ى أج  ف

يه وفى الصورة المعروضه الحقًا، نجد أن معوقات التقدم التى واجهها ويواجهها المشاآون إلى                 جبل
د صورت على هيئة صخور ضخمه على الجبل            ) باللون األزرق (، وآلمات   )باللون األحمر ( اآلن ق

ثل نقص الوعى ال      ( ه     م تى خبرها المساهمون          ) حكومى، واإلتجاهات الوالدي يه ال ا األوجه اإليجاب أم
يم فى محيط مجتمعهم                  تهم نحو الدمج فى التعل ناء رحل ئة الحشائش       / أث ى هي د تمثلت عل / وطنهم فق

 ).مثل الدعم السخى للمتبرعين ووثيقة الحقوق(وشمس ساطعه ) آلمات بلون أخضر(األشجار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جربته واختبرته 
 .نت. إى. إى
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 1998رة الجبل، أجرا، الهند مثال لصو

 
 ما يأمل اآلباء فى تحقيقه

يه   ( رونه التكيف فى تطبيق البرامج            / اإلتجاهات اإليجاب يم م به والتقي إتجاهات اآلباء  / التطوير المتكامل للمؤسسات  / المراق
تعداد    ال واإلس اء     / واألطف نح السلطه لآلب بل المدرسه         / م رامج ماق ى ب برامج تغيير  /  جقصص ناجحه عن الدم      / المدخل إل

الدمج   / األدوار يم ب وق   / المجتمع الدامج   / التعل يقة الحق يه     / وث رامج إعالم ون أسخياء   / ب أنوار / وسائل أخرى للتدعيم  / ممول
 )جهود المتطوعين الدولين/ ساطعه

 
 المعوقات

وارد   ( النظام المحلى  / الموظفين  مقاومه  / الفقر/ نقص الوعى   / الخ  .. إفتقاد التدريب والمرونه  / نقص المشارآه   / نقص الم
 )القائم على الفصل والعزل

 
يا            ناء ورشة عمل اقيمت فى تنزان طلب من  ) تضم اآلباء والمعلمين وأعضاء آخرين فى المجتمع      (أث

نجارو           د رسمت الكتل الصخريه       . المشارآين أن يرسموا شكل جبل آليم ) التى تمثل المعوقات  (ولق
بل  ى الج ريق ألعل ى الط تى . عل يقه  والصور ال ى تحق أملون ف ثل ماي ت تم ه آان ى القم . رسمت عل

أن المشارآون التنزانيون آتبوا فى الجزء السفلى من الملصق، آما طلب         ًا لملصقات أجرا، ف وخالف
 .منهم، قائمة باألشخاص المنضمين معهم فى الرحله للوصول إلى هدفهم بتحقيق الدمج

 
تالقى مع نشاط ملصق            ألن آليهما ) 5-1-2أنظر قسم ( العوامل يمكن لتدريب صورة الجبل، أن ي

م                        لبيات مواقفه يات وس روا فى إيجاب رفوا ويفك ى آى يع من . يساعدان المشارآون فى البحث العمل
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ز أن تستخدم صورة الجبل مع مشارآين ال يحسنوا إستخدام الكتابه                ويستطيع المشارآون أن   . الجائ
حتياج لكلمات تصف، مع صورة الجبل، آال من     يرسموا األشياء التى تساعد أو تعوق التقدم دون اإل        

ات نجاحات / المعوق ثل  (ال م م دًا أن ترس ن الصعب ج ون م د يك تى ق يم ال ود بعض المفاه م وج رغ
 ").نقص الوعى الحكومى"

 
 

 
 

 طریق آليمنجارو التخطيط خطوة بخطوة 
 
 

 ملصق آليمنجارو من ورشة عمل أقيمت فى تنزانيا
 :الصعوبات

 لخبراء  نقص ا–ضيق الوقت  -
  نقص التمويل المادى–نقص األدوات  -

 :الهدف
 تطوير أساليب التدريس -
 أدوات التدريس/ تحسين التدريس -

 آيف؟
 جوالت دراسية -
 تبادل زيارات -
 مشارآة األفكار فى لقاءات المعلمين -

 من؟
 .مجلس المدرسة -
 .المعلمون والتالميذ -
 اآلباء -
 )الجهاز الحكومى المحلى(احكومه المحليه  -
 
   وصف األنشطة اليوميه لألطفال3-1-2

  

ال أن يرسموا صورًا توضح ما يقومون به من نشاط على مدار اليوم              طلب من األ     ولقد رسموا . طف
ريق البحث             . سلسل مرور الوقت     تالصور ب   ام أعضاء ف ك ق د ذل ال    (بع يهم األطف ا ف بمناقشة ما  ) بم

يه                  ك األنشطة اليوم يل المعلومات عن تل ك لجمع وتحل ذا التدريب على أن      .يصفون وذل  ويساعد ه
ال فى المنزل                   بها األطف تى يلع ة اإلستبصار عن األدوار ال راد ملك المجتمع وعن آيفية   / يكتسب األف

تهم    تى يواجههااألطفال أثناء التعليم                   . تمضية وق ات ال يعة المعوق م طب ى فه تالى سيساعد عل ذا بال وه
ى تلك الم                ه للتغلب عل ائالتهم فعل ى ع يهم وعل أسلوب . نت. إى. لم تستخدم إى  . شكالتومايجب عل

 .النشاط المذآور إلى اآلن فى مشروع بحثها العملى، لكن آخرين قد إستخدموه بنجاح

....جرب هذه
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 مثال لشكل من أشكال األنشطه اليوميه فى حياة األطفال ، ليسوتو

 
رنامج ليسوتو القومى للدمج فى التعليم         1995ستابس   . س: المصدر  ، مقترح لدرجة   دراسة حاله فى اإلنجاز   :  ب

 .الماجستير، جامعة آمبريدج
 فى الصورة نجد ان الطفل يقوم بعرض النشطته اليوميه

 "ما لم يذهب إلى المدرسه"  يعتنى بالحيوانات 8: 7من
 . يذهب إلى الكنيسه9: 8من
 . يطعم الحيوانات11: 9من
 ).القلم وشنطة المدرسه( يذهب الى المدرسة 12: 11من
 . الطعام1: 12من
  راحة1:2من
 
   مسارات الوقت1-3 -3

  
ترسم ). أو على األرض بالطباشير مثالً    (ترسم محددات الوقت أفقيًا عبر المنطقة الوسطى للصفحه           
ذا      ثل ه ته ليم ه أو تح واء فوق ط س بر الخ ور ع ت  "الص اهو تح وق وم اهو ف ياة " م ى ح ف

تمع/المدرسة وق. "المج اهو ف نجاحات، "م ى ال اهمه ف ل المس ثل العوام ل " ماتحت"ويم ثل العوام يم
 .التى تعطل السير نحو الدمج) المعوقات(

 
ول  رى نق ره أخ لوب لعرض    : م ل آاس تابعة، ملصقات العوام ًال، أو لم بر بدي ب يعت ذا التدري أن ه

ات    نجاحات والمعوق ويمكن أيضًا للمشارآين أن يستخدموا مسار الوقت لتسجيل والحديث عن                  . ال
تر     / قصة مدرستهم    نه    مجتمعهم خالل ف يه معي نظر إلى الصور ليتذآر            -ة زمن ه ي  ومن يقص الحكاي

يه فى القصه   م تستخدمه إى . األحداث الرئيس د فى مشروع  .إى.وأسلوب النشاط المذآور ل نت بع
  .البحث العلمى ولكن ىخرين قد إستخدموه بنجاح

  
ع األفراد على قص حكایة  حول مقابالت قص الحكایات آأحد المفاهيم البدیله التى تشج4-1-2أنظر أیضا قسم (

 ) مجتمعهم/مدرستهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

....جرب هذه
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تم إبداع هذا الشكل لمحددات الوقت بناء على قصة خياليه لشخص يتسلم نسخته من الدليل اإلرشادى على  
وهى تبين ما فى بحثهم العملى عوامل تدفع ألعلى وترفع المعنويات أو ألسفل وتسبب . األقراص المدمجه

.اإلحباط  
  

 عوامل تدفع ألسفل وتسبب اإلحباط  تدفع العلى وترفع المعنوياتعوامل  
ى �  ث العلم ادى للبح يل اإلرش تالم الدل إس

 .نت. إى. الخاص بإى
ن   � تماع األول للمعلمي ل–اإلج ربة أوائ  تج

 .األنشطة للبحث العملى
باط � ض : اإلح م اإلدارى وبع ص الدع نق

 .المعلمين ال يهتمون بالمشارآة
 

ن    م م تمام ودع يةإه نطقة التعليم ئول الم مس
 .للتعاون بين المدارس

اء     ع اآلب تماع م نقاش–إج ريدون ال م ي  إنه
 .حول تحسين أحوال المدارس

 .مزيد من األنشطة، إدماج األطفال 
 .بداية آتابة التقارير �

انات، ال     ره، الفيض ار الغزي األمط
دان     دارس، فق ف الم نه، تل طة ممك توجدأنش

 .الحماس لدى المجتمع
 .من المعلمين المتحمسين يبتعدانإثنان  �

 

 .معلمون جدد يشارآون الخبرات المختلفه   �
ن يجربون األفكار الجديده فى  بعض المعلمي

 .فصولهم
ن لمناقشة الخبرات الخاصة � إجتماع المعلمي

 .بتلك الممارسات الجديدة وإخبار الزمالء
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     األشكال التوضيحيه3-1-4
  

  المدرسىاألشكال الموضحة لمسيرة األداء
ؤدى، داخل البيئه المدرسيه، إما إلى                     إيمكن    تى ت ذه األشكال التوضحيه لشرح العوامل ال ستخدام ه

يد أو أداء متواضع     ذا التدريب يمكن تنفيذه مع المدرسين واآل  . أداء ج باء واألطفال، حيث أن آل وه
ى        ى األداء المدرس رة ف ل المؤث ول العوام نظورها ح يختلف م ه س ري . مجموع ذه ط رى وه قة أخ

لمساعده المساهمين فى التفكير فى الوجوه اإليجابيه داخل المدرسة وتحديد المعوقات التى يجب أن      
هذا النشاط لم تستخدمه . وهذه األشكال التوضيحيه قريبه الشبه بالخريطة الذهنيه إلى حد آبير. تحدد
  .نجاحنت بعد ذلك فى مشروع البحث العملى، لكن آخرين قد إستخدموه ب. إى. إى

 

  ذا الشكل التوضيحى أبدع فى مدرسه فى ليسوتوه
 

رنامج ليسوتو القومى للدمج فى التعليم         1995ستابس   . س: المصدر  دراسة حاله فى اإلنجاز، مقترح لدرجة      :  ب
 .الماجستير، جامعة آمبريدج

 فى مدرستنا
 

 أداء سىء  أداء جيد
ين  اون المدرس ل –تع س أفض  – تدري

ون   ون مدرب نفس  ال–مدرس  –ثقه بال
الت   ه –رح يع  – رياض ب المواض  ح
 إنتظام فى – حب المدرسة     –الدراسيه   
 عدم فقدان حصص دراسيه     –الحضور   

ور – اء للحض جيع اآلب دح – تش  م
 . المعلمين

ياح   دم اإلرت يه  –ع ة األبن ام  – قل ير األي اء – تغي  اآلب
ريدون رعاية األبقار       حضور األوالد يوم أو إثنين فى       –ي

باه واإلحساس بالحراره والتعب      –األسبوع    – عدم اإلنت
تكدس    يزات      –ال افه    – غياب التجه د المس  فيضانات – بع

ة الحضور      –مواسم المطر      دان حصص دراسيه – قل  فق
ه          - رامج تغذي ة اآلباء       – عدم وجود ب  تدريس  – نقص ثق

  - أطفال مرهقين – مدرسين غير مدربين –سىء 
   

....جرب هذه
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 أشكال التشبيك التوضيحيه
على هذه األشكال التشبيكيه حيث أنها تشرح   " األشكال التوضيحيه للتدعيم  " أيضا إطالق اسم        يمكن 

 ).اإلتصال والتواصل(التى تدعم بها المجتمعات المدرسية ومع من يحدث التشبيك  األساليب
تصاالت ومن خالل إبداع شكل توضيحى آهذا سيتمكن أعضاء المجتمع المدرسى من التفكير فى اإل           

تى ت   ن المدرسة     ال وم بي وتشير األسهم . المجتمع وبين مختلف المجموعات أو المنظمات أو األفراد      / ق
 .فى الشكل إلى الدعم وما إذا آان يقدم أو يقبل من شخص أو مجموعه أو منظمه بعينها

 
تاح من الدعم وتحديد الفجوات القائمه                          ى مدى الم تعرف عل يدًا لل لوبًا مف ثل أس بيكى يم والشكل التش

/ والتفكير فى شبكة التدعيم سيساعد فى تعزيز إدراك اإلعتماد المتبادل بين المدرسة    . هذا الدعم وفى  
ن المدارس األخرى فى المساحه المحيطة والمقاطعه والدوله والمنطقة اإلقليميه والقارة       المجتمع وبي

ياً  عاون بين األفراد أيضا لهذا النشاط أن يعمل على خفض أحاسيس العزله واإلرتقاء بفكره الت  . ودول
 .والمؤسسات ومساعده المدارس للتعرف على مصادر أخرى للمزيد من الدعم

 
تائج ومخرجات                        راد، لن وتضم دورة البحث العلمى عنصر المشارآة، مع مجموعه أوسع من األف

وقد يفيد الشكل التشبيكى أيضًا فى مساعده       . بحثك وماتتخذه من خطوات لتحسين الممارسه التعليميه       
ى نطاق              مجم يًا أو عل نك مسارآة خبراتك سواء محل ى من يمك تعرف عل ى فى ال وعة بحثك العمل
  ويساعد على    -وقد تساعد أيضًا على التفكير فى من يمكنه أيضًا المشارآه فى بحثك العملى              . أوسع

  .أن تتطلع إلى وتفكر فى أمور جديده قبل أن تقوم بخطوه ما على الصعيد العملى
 

 
 ديد البساطه يوضح شبكه دعم لمدرسه فى ليسوتو شكل توضيحى ش

 
رنامج ليسوتو القومى للدمج فى التعليم         1995ستابس   . س: المصدر  دراسة حاله فى اإلنجاز، مقترح لدرجة      :  ب

 .الماجستير، جامعة آمبريدج
  المراآز الصحيه– مديرون –اآلباء : معلومات/ إستقبال دعم 
 – المراآز الصحيه – أطفال القرى – رجال الدين –مدارس أخرى : معلومات/ إعطاء دعم 

 .  اآلباء– مديرون - اإلدارة التعليميه–القيادات 
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شكل تشبيكى، أآثر تعقيدًا بعض الشىء، يظهر فيه اإلتصاالت لمنظمة اآلباء ومجتمع ليسوتو 
 .للمعاقين ذهنيًا بالجهات المحليه والقوميه واإلقليميه والدوليه

 .نت. إى. ما تقوم به العائلة من أجل التعليم بالدمج، مانشستر إى) 2002. (نت. إى. إى: المصدر
 

أس المنظمة . منظمة ذوى اإلعاقة ، المدارس اإلبتدائيه، إم  . (بى. أتش. إم. إس. ال": ليسوتو"دائرة  
ى  رنامج س يه، ب ى. الدانمارآ وق    .آر. ب اص بحق تحالف الخ ن، ال ب المعلمي ى لتدري د القوم  ، المعه

 ).الطفل، وزارة التعليم
رة    يا "دائ ه . سى . آى. دى": (أفريق يا، إتحاد آباء األطفال المعاقين بزيمبابوى         . جى . إي بجنوب أفريق

. سى. إيه. زد"، إتحاد األطفال والكبار من ذوى صعوبات التعلم فى زامبيا           "إيه. دى. سى .بى . زد"
 .")إتش. إم.  إيه.تى"، اإلتحاد التنزانى للمعاقين ذهنيًا.)دى. إل. إيه

رة    يا "دائ ه (☺":دول وق اآلباء             . إم. آى. إى. بى . إي اع عن حق ية للدف بموريشيوس، المجموعة القوم
 )، الدمج دوليًا.نت. إى. يو النرويج، إى. إف. بجامايكا، إن

 
  

     رسومات االطفال1-5 -3
  

ى أنشطة ال  اهموا ف ال آى يس ا تشجيع األطف ن خالله ن م دة طرق يمك ناك ع د الطرق . بحثه أح
نهم رسم صور تمثل خبراتهم              نه هى أن نطلب م وبالرغم من أن هذا النشاط قد تمت محاولة      . الممك

فى مشروع بحثها العملى، إال أنه لم يكن مدعومًا بشكل آاف بألدوات     . نت. إى. تطبيقة بواسطة إى  
  2.الالزمه، لذلك لم ينهض ويثبت آنشاط شائع اإلستخدام

 
                                            

تمدة على الصورة بما فيها الرسومات ت         ) 2( دأت األنشطة المع يل اإلرشادى ب ذا الدل ام ه نذ إتم أخذ وضعها م
يا          يكا، زامب ا فى مب إستخدام الصور "نت حول . إى  .أنظر تقريرى إى    ).2005، وأوائل   2004اواخر  (آم

الدمج اء ب ى اإلستكشاف واإلرتق يا. ف يكا، زامب ن مب برات م ى ". خ يذ أنشطة البحث العمل ا تفصيل تنف وبهم
 .)نت. إى. إىمتاح عبر . (2005 ومايو2004الفنون فى سبتمبر/ المعتمدة على الصورة

....جرب هذه
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الم يكن واردًا لهذا النشاط أن يوظف آى يستخدم بالموارد        إن أدوات الرسم    د وتمول م  تحتاج أن تع
مثال عن طريق توجيه األطفال لعمل النماذج التى تمثل خبراتهم بالطين أو            (المتاحه محليًا وبالمجان    
خ ...أو القش  الصلصال أو العصى       ذا النشاط آطريقه تمكن               ). ال يقك له ة تطب ونحن نوصى بمحاول

ا  وآما يحدث مع أنشطة الرسم، يمكن إستخدام       . ل من التفكير والمشارآه بآرائهم حول تعليمهم       األطف
الصور أو النماذج بطرق مختلفه لحفز النقاش وقص الحكايات بين األطفال وآذلك بين المجموعات               

 .األخرى من المنتفعين
 

 الكاریكاتور 3-1-6
  

يا،  ى تنزان اهمون ف ام المس روع إى ق ناء مش ت. إى.أث ه  . ن م صور آاريكاتوري ى، برس لبحث عمل
لم يكن فى إستطاعتنا، لسوء الحظ، أن نعيد نشر هذه الصور . للتعبير عن خبراتهم فى التعليم بالدمج

 .ولكن هناك مثال من الرسم الكاريكاتورى لطفله من نيجيريا قد أتيح  لنا نشره هنا. هنا

 
 .تمكين الفتيات بنيجيریا: أعطى لنا بواسطة

يه   ة الوطن ى الدرس ال ف تواجد أى  : األطف ى ال ی وه آ ا اآلن ندع ال، دعون ن األهم نجو م ا اهللا لن د دعون ى لق نا ف  م
 .المدرسة فى ذلك اليوم الذى سينهار فيه هذا المبنى

 
 

   الخرائط الذهنيه7 -1 -3 
  

نا بأسلوب مرئى                  ا وتأمالت يه طريقه لتسجيل أفكارن يمكن أيضا إستخدامها  . (تعرض الخرائط الذهن
 )لتسجيل المعلومات التى تم جمعها أثناء العصف الذهنى

 
بح أ   يه أن تص رائط الذهن ن للخ ات   يمك م والملحوظ تابة القوائ ن آ ائده م ثر ف ات  / آ محاضر الجلس

ما يوضح من  المفصله لنقاش ما، ذلك ألنك تستطيع أن ترسم على الخريطه الذهنيه، بسهوله أآثر،           
تلفه          ن األمور المخ روابط بي نك إستخدام عدة أساليب أو ألوان للخطوط، أو             . خطوط ال ه يمك حتى إن

واع الرواب         ا أن يمكن أيضا للمشارآين رسم   . ط أو العالقات المختلفه بين المواضيع     أسهم، لتوضح به
 .صور بدًال من أو باألضافة إلى الكلمات إذا ماشعروا بأرتياح أآثر لهذه الطريقه

   
وتبدأ . وما الخريطه الذهنيه إال وسيلة لتنظيم األفكار والمفاهيم والمواضيع على ورقه بصورة مرئيه

ؤدى    زيه ت نقطه مرآ ادة ب رى  ع ن األفكاراآلخ ير م ى الكث كال   . ,إل ناس باألش ميها بعض ال ذا يس ل
 :العنكبوتيه وقد تبدو على صورة آهذه

جربته واختبرته 
 .نت. إى. إى
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. ولقد إستخدمت الخرائط الذهنيه فى عدد من الفرص المتاحه لذلك أثناء مشروع البحث العملى إلى

 .فى آل من تنزانيا وزامبيا. نت. إى
 

م    ؤال يدفعه الهم س ى الميسر أن يس اط، عل ذا النش ى ه بدء ف تعداد لل ى اإلس ارآين عل اعدة المش لمس
ناء خرائطهم ال         ير فى ب ه     للتفك يه حول اإلجاب ثًال، أثناء ورشة عمل للمعلمين فى زامبيا، سئل         . ذهن م

ذا السؤال        رؤيه لمدرستك؟          "المشارآون ه اهو الشعور المرآزى أو ال عندئذ تعرف المشارآون   " م
ى الرؤيه المهيمنه فى مدرستهم      دائره فى وسط الورقه ثم بدأوا يفكرون    / وتم آتابة هذا فى مربع    . عل

   . ما يرتبط بهذه الرؤيه من خبراتفى اآثر فى تفصيل 
 
 

 
 

 

 

 

ن يعملون فى الخريطه مجموعة من المعلمي
م ه به يه الخاص ول. الذهن وا ح د تجمع لق

ى ن عل م قادري م آله ريقه تجعله ة بط الورق
رؤيه وا ى/ ل ارآه ف تماع والمش أو اإلس

 . النقاش
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 : مستقبل أفضل

 : آل مكون منها تتفاعل فيما بينها ولها شبكة التفاعالت التى تخرج منها

 لحقوق الدفاع عن ا–شخصيه -العالقات البين: -التواصل

 

  المجتمع- معلمون اخرون – مجتمع – تالميذ –معلمون : -المشارآة

  

  المواد المستخدمه– مشاريع – آباء متعاونون – الحساسيه –المجتمع : -المساهمه

 

  التدريب فى مجال العمل–تمويل : -الموارد

 

 " تقدير الذات– الوعى –التوآيد "مهارات حياتيه : -التفاعل

 

  التخزين-األمن الغذائى : -عاونالت

 

  الشفافيه-القدرة المحاسبيه : -القياده 
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 ط ذهنيه أبدعها المدرسون من مدرستسن فى زامبيانماذج لخرائ
 

 – إدارة الشئون الصحيه – الوحده - المساهمه– العالقات –اإلنجاز : دفع مدرستنا إلى األمام
 لقاءات المعلمين - إنتاج األدوات– فهم أفضل – الزيارات المنزليه– التعاون –اإلرشاد والتوجيه 

  المشارآه - اإلرتقاء- اإلستبصار–
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 لمحه ستساعدك

 
يك بعض اللمحات حول عمل الخرائط الذهنيه بشكل نشاط بناء، مؤسس على الدروس المستفاده                إل

يا    . ، متاح عبر إى   2002تقرير لعام   " ورش عمل الكتابه  "لمزيد من التفاصيل أنظر مبيكا      (من زامب
 . نت. إى
 

رح وا   ناك ش ون ه اط، ضرورى أن يك ذا النش ة ه ى بداي م  ف اهمون ل ان المس ًا إذا آ ضح خصوص
  .يتعاملوا مع الخرائط الذهنيه من قبل

 
تخدام موضوع  يه، إس ل بشكل عرض سريع لخريطه ذهن يذ للعم ثاًال وحتى تنف روا م يد أن ي د يف ق

 .مغاير للذى تريدهم أن يفكروا فيه ويصيغوه فى خريطه
 

رآه معروضاً                   احذر من ت ابه ف ثاًال يغطى موضوع مش فالمساهمون قد يطابقون فى    . إذا عرضت م
ارهم أو    ذا ال يناقشون أفك ن وهك ريطة الذه ن خ نه م تلك العي ده ب تأثرون بش د ي ابهه أو ق خه مش نس

 .يسجلون خبراتهم الخاصه بشكل حقيقى
 

تجمع حول الورقه بطريقه تسمح لهم آلهم برؤية ما يكتبون ويشارآون فى           ى ال شجع المشارآين عل
 .المناقشه

 
مثًال آحل . المشارآين إستيعاب فكرة الخريطه الذهنيه، فكر فى إستخدام صور أخرىإذا عسر على 

 .لشرح تحليالتهم لخبراتهم) جذع، فروع، أوراق(بديل، يمكنهم صورة الشجرة 
 

يه، إال أنك قد تحتاج أن تسمح لهم أوال                           بدع بطريقة تلقائ يه يجب أن ت رغم من أن الخرائط الذهن بال
ثًال عل   (بعمل مسوده      فاألمر قد يحتاج شيئًا من الثقه آى تضع أفكارك مباشرًة     ). ى قصاصه ورق   م

يرة      ة آب ى ورق يه أو أخطاء الرسوم                   . عل توتر من األخطاء اإلمالئ راد سيشعرون بال ير من األف وآث
م  زقون ورقه روها     -ويم ى ي ن آ ل الموجودي ى آ تعرض عل ت س ة إذا آان لبًا   .  خاص ن ص ال تك ف

ريطة مبا    م الخ ى رس رارك عل دل    باص ورة ال تع ورق بص ى ال رًة عل يه    . ش ر تلقائ د تؤخ ك ق ألن
ط لوضع        ده فق ه واح ناك فرص أن ه عروا ب تهم إذا ش ارهم ومناقش ياب أفك ر إنس ارآين وتؤخ المش
خريطتهم على الورق وبذلك يرآزون على جعل خريطيهم تبدو متقنه أآثر من الترآيز على التفكير                

 .من خالل خبراتهم
 

   
  
   

 ى للخرائط الذهنيهإستخدامات أخر
  

 المناقشات وقص الحكایات
  

ز المناقشات بين مختلف المجموعات                       د تستخدم لحف ا ق يه، فأنه بدع الخرائط الذهن مثًال (بمجرد أن ت
وآما يحدث مع آل أنشطه الرسم، فإن الخرائط ). للمقارنه وطرح األسئله حول خرائط آل مجموعه     

 .ص الحكاياتالذهنيه يمكن لها أيضًا أن تستخدم فى ق
  
فى زامبيا، إستخدام نشاط الفصل المتحرك أو الفصل المتشابك لمساعده المساهمين فى ورشة عمل 

 .على مشارآه خرائطهم الذهنيه مع بعضهم البعض



 دليل من خالل بحث عملى: التعلم من التباين واإلختالف

 57

 
ائط    ى الح ريطه عل ل خ م وضع آ بًا      . ت م قري ى أنه دارس عل ات الم ل مجموع ى آ يه عل م التنب وت

ات األخرى أى يقصون حكايات مدارسهم وخبراتهم حول        سيستوجب عليهم شرح الخرائط للمجموع    
ا وصفتها الخرائط        ائق إلسترجاع ما يمكن قوله حول          . الدمج آم د أعطى المشارآون بضعة دق ولق

 .الخريطه لشخص آخر لم يسبق أن رآها
 

ع          ة م ل مدرس ن آ د م ل شخص واح ى األق ناك عل ون ه ى يك دارس آ ات الم م فصل مجموع وت
  .المجموعه الجديده

 

 . للشكل التوضيحى الذى يشرح آيف يقام هذا النشاط6أنظر الملحق   
 
 

ائق لكل ملصق         . وهذا النشاط قد قورن بحرآة القطار الذى يقف فى آل محطه      . تخصص بضعة دق
دارس           ى الم ن مدرس تمعين م ته لمس ة مدرس ص حكاي ه لق ى الفرص يه أعط ة مدرس ل مجموع فك

 .األخرى
 

ذا النشاط م            بار ه ز إعت دًا أو عدة حجرات أو                ! زعجمن الجائ يره ج ذا نوصى باستخدام حجره آب ل
 .مكان خارجى فسيح حينما تنفذ هذا النشاط

  
  

 التقارير المكتوبه
  

تى تستخدمها إى     يه، ال فى مشروع بحثها العملى، ال تعد طريقه لتسجيل . نت. إى. إن الخرائط الذهن
نها تشكل األ  نى والمناقشات وحسب ولك تائج العصف الذه ه عن ن ين المدون تقارير المدرس ساس ل

براتهم    يمكن للمشارآين أن يختاروا، عبر الخرائط الذهنيه، واحدًا        ).  حول الكتابه  3-3أنظر قسم   (خ
دة موضوعات من موضوعات التى تم تحديدها ومناقشتها فى مجموعاتهم               ولقد ساعدهم هذا   . من ع

 وايضا يفهم من ذلك أن آل مساهم لديه ).أى أن يكتب آل منهم عن نفس الموضوع(لتجنب التكرار 
 –مساحه ليغطيها بنفسه والنجاحات التى إختربها آل الفريق أو هى خبرة المدرسة التى يعملون بها                
 .ولكن فقط واحده أو أثنين من الذين يشكلون نوعًا من األلفه مع خبرة الشخص أو يهتم بهم آثيرًا

 .مجمعه عن الدمج/ ه جماعيههذا المدخل يقدم لنا نقطه بدايه إليجاد قص

 
 "تحرى خبراتنا" أنظر 

اط       اموا بنش د أن ق يا بع ى زامب طة مدرس توبه بواس تقارير مك يعًا ل ثل تجم يقه تم ذه الوث ه
ن رائط الذه ارجى  . خ ر بحث خ طه ميس ت بواس د جمع يقه ق ن  . والوث يل م ط بقل ن فق ولك

تعديل تم تصنيف المقاالت طبقا للموضوعات   نا تقريرًا مجمعًا حول خبرة والوثيقه تقدم ل. ال
 .األحياء/ الدمج فى واحدهمن المدن الصغيره
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 األداء:  أنشطة التفكير3-2
 

ى التفكير                        ى عل تازه لمساعدة المشارآين فى البحث العمل يله مم يمكن ألنشطه األداه أن تصبح وس
 إنها وسيله شيقه وسهله. خالل معلوماتهم وأفكارهم ومشارآة اآلخرين بذلك

 
 :أنشطة األداء قد تشتمل على مايلىو
 

 لعب األدوار 
 الدراما 
 مسرح العرائس 
 رقصات  
 أغانى 

 
 :تىآلعند التحضير لالداء على المشارآين القيام با

 
 

 .الخ....تقييم المعلومات التى لديهم فعليًا فى مدارسهم، خبرات الدمج •
 .لعناصر أهميةإيجاد طريقة لترتيب المعلومات أو السير حسب األولويات ألآثر ا •
 .التفكير وبحرص فى آيفية حمل هذه المعلومات ببساطه ووضوح حتى تصل لمستمعيهم •

 
ير  ية التحض ل إن عمل ب ب راد وحس ن األف زيد م ارآة الم ريقه لمش دم ط طة األداء ال تق إذَا فأنش

ير فى المعلومات                  ادة التفك براتهم وإع تأمل فى خ ن الفرصه لل ألداء تعطى المؤدي تعداد ل التى واإلس
ن عن خبراتنا على إدراك واقعى للمعلومات                         يقال لآلخري ان س ا آ ية أداء م يانا تساعد عمل م أح لديه

  .التى لدينا والمعلومات التى ال نعرفها ومازلنا نحتاج لمعرفتها
 

د يشعر بعض المشارآين فى البحث العملى براحه أآبر مع أنشطة األداء أآثر من تلك التى تشتمل      ق
تابه  ى الك معل ا   . أو الرس ية البحث، وجعله ياء عمل ى إح اعد عل ذه األنشطة أن تس ن أيضا له ويمك

تى من طابع ورش العمل أو معها                          تادوا األنشطة ال م يع ن ل ليه، وخاصًة لهوالء المشارآين الذي مس
 .أيضًا قد يستشعرون الملل

   
فعندما ما :  بحثك العملىوفى النشاط األدائى أيضًا إمكانية جذب عدد أآبر من األفراد للنشاطات فى

 .يرى األفراد ما يؤدى قد يرغبون فى إآتشاف المزيد
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إدماج لعب األدوار فى البحث العملى
  

يا  ى زامب ط ف يات فق ة لفصل للفت يانديل مدرس يدة م ل الس ى،  . تعم ة البحث العمل ن دراس زء م وآج
يا      باب وراء أن بعض الفت اف األس ى إستكش ياتها عل ة فت جعت المدرس ن   ش ن ع ا يتغيب يرًا م ت آث

ة عشر فتاه عادة ما يغبن             . المدرسة  ناك أربع ان ه د آ وحينما أدرآت السيدة ميالنديل أن العمل    . ولق
ياب من المدرسة، طلبت من الفتيات أن يعرض على وجه الدقه ما                      نزل هو السبب الرئيسى للغ بالم

 .صلها لعمل مسح مجتمعىالذى يجب فعله من مهام يوميه روتينيه منزليه لألطفال؟ وحضرت ف
 

يه             ام المنزل ذه المه يات ه الكنس وغسل األطباق وجلب الماء وآنس الساحه           : أوضح المسح أن للفت
ام وغسل المالبس ورش                     و الطع نات وطه ن إخواتهن سواء أوالد أو ب المحيطه بمنازلهن وأن يحمل

 .الحديقه والذهاب إلى السوق
 
 

يدة ميالنديل مقابلة فى             ولكى يمكن أن تلفت األنظار لموضوع الم            يه، نسقت الس يه اليوم ام المنزل ه
اً            يات مع اء والفت ن واآلب ان الغرض هو مشارآة ما تهتم به من أثر هذه             . المدرسة تجمع المعلمي وآ

ى     اء ف ارآة اآلب ل بمش بغى أن تعم يف ين رف آ يات وأن تع يم الفت ى تعل يه عل يه اليوم ام المنزل المه
   . ستمرالترآيز على مسألة الغياب الم

 
ولقد بين آم العمل الكبير الذى     . ولقد أدت الفتيات نشاط لعب األدوار لعرض أسباب الغياب المستمر         

دًال من أن يدعوهن يذهبن للمدرسة            اء من أطفالهن ب توقعه اآلب ولقد تأثير اآلباء بشده بهذه الخبره . ي
ك مناقشة وجدال      ى ذل اء أن بعض األسر       . وتل ير من اآلب م يصدق الكث قد تعامل الفتيات بمثل تلك ل

ولكن بعض اآلباء لم يوافقوهم الرأى وقالوا إن التقاليد تسمع أن تؤدى الفتيات هذه األعمال                . القسوه 
 :وأخيرًا وصلوا لآلتى. آمًا وآيفًا

    
   : يجب على اآلباء أن

 .يكلفوا الفتيات بعمل أقل 
 .دة الضحايا فى قسم الشرطةيبلغوا عن من يكلفون بناتهم بأعمال آثيرة، لوحده مسان 
 .يعاودوا التفكير فيما يجب القيام به آآباء لهم دورهم لتغيير تلك التقاليد التى تؤذى الفتيات 

 
 :ويجب على المعلمين أن

 .يتفقدوا الفتيات فى المدارس 
وآانوا قد آفوا عن إعطائهن واجبات منزليه (يعطوهن واجبات منزليه لتشجيعهن على المذاآره  

 ) لم يكن يكملنهمألنهن
 

 :ويجب على المدرسة أن
 )أوالد أو بنات(تقلل من العمل اليدوى المتوقع من األطفال  
 .تنظيم المزيد من اللقاءات للفت األنظار إلى المشاآل المشابهه 

 
ى تحديد                           د ساعد عل اء وأداء نشاط لعب االدوار، ق بات، إلجراء مسح وإستشاره اآلب إن ضم الطال

  .الفتيات فى المدارس وساعد على إيجاد حلول ضمت آل المنتفعينمعوق آبير لدمج 
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بق إلى   م يس ادى، ل يل اإلرش ذا الدل راج ه بل إخ ت   . إى. ق يه أن قام بحوث العمل يذ ال الل تنف ت خ ن
طة األداء   ن أنش ير م ده ثا   . بالكث تاج وح نظم إلن نا ن ام   نولكن ه ع راص المدمج ا 2006يه لألق  به

ادا      يًا على األساليب المبينه على الصور والفنون      مجموعه من اإلرش هذا المورد الجديد . ت ترآز آل
م منذ إصدار الوحده األولى لألقراص المدمجه والدليل اإلرشادى الذى                  ذى ت ى العمل ال سيؤسس عل

 .عليها
 

رى إى   ر تقري ول . إى. أنظ ت ح اف  "ن تخدام الصور إلستكش إس
الدمج  اء ب يكا زامب  . واإلرتق ن مب برات م ث  ". ياخ طة البح وتفصل األنش

ور    ى الص ه عل ى القائم بتمبر    / العمل ى س ذت ف تى نف نون  وال  2004الف
 .)نت. إى. متاح عبر إى (2005ومايو 

  



 دليل من خالل بحث عملى: التعلم من التباين واإلختالف

 61

 الكتابه والقراءه:  أنشطة التفكير3-3
 
  

  اليوميات1 -3 -3
  

ى     ث العمل م للبح ن ينض ل م ى آ رين (عل ارآين أو الميس ن المش ن ) م ياته أث تفظ بيوم دة أن يح اء م
نقد               . الدراسة  ى ال ه يساعدك عل يم ألن ه لتدريب ق ى والتأمل     –إن الذاتى وآذلك يساعد  ) التعبير( الذات

يه            يه البحث ناء العمل راه أث ى تسجيل مات نك تسجيل ما قمت به، آيف سارت بعض األنشطه،           . عل يمك
ألفكار عن تلك  آيف شعرت أنت أو مشارك آخر تجاه األنشطه، ما المعلومات التى وجدتها، ماهى ا              

ن          زيد م ع الم يف تجم ات أو آ ذه المعلوم ه به ب عمل ا يج وراتك عم اهى تص ات، م المعلوم
ات خ... المعلوم رات . ال ئة المذآ بر او هي ل المع ل الطوي ئه المدخ أخذ هي يات أن ت ن لليوم ويمك

 .والمالحظات القصيرة أآتبها لنفسى
 

 
  

 مثال ليوميات بحث علمى
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يوم آان إجتماع    من المدارس المشارآه فى المشروع لكتابة تقرير حول التطورات " ريق البحثف"ال

يائهم ى أح تلف   . ف ا مخ ن خالله ع م تى تجم ياد الطرق ال يرًا إلرت ًا آب تح  باب ذا يف ًا آه تقد أن حدث يع
ل الموقف بشكل آامل ونخرج          نظر، ونحل . قد تستخدم لكتابة مسوده لتقرير" نصًا مكتوبًا"وجهات ال

 . الضوء حول صعوبه المشى على الخط الرفيع ما بين التسير والسياده من الخارجيينإنها تلقى
 
 

برز ملحوظه              نا يجب أن ن نى أفكر فى أن يوم جعل ذا ال خالفًا للخبرة التنزانيه، ". خلق الحوارات" ه
ام المحيط بالمشارآين يدخل شعورًا باعداد مسبق لورشة العمل، اليوم قد                ناك رغم آون الجو الع  ه

 .سارت األمور بشكل أآثر طبيعيه
 
 

دو قد              ى أن أب بيًا من األسهل ل ألنى لدى معرفه جيده باالفكار والكثير من الخبرات        " أحطت بها "نس
ن    ؤالء المتجمعي رأس ه ى أت بق      . آ يط المس ن التخط ىء م يه بش تحتم التوص ك أن االدوات س الش

تماعات تخدمين     . لإلج جيع المس رق لتش اد ط نا إيج نا علي وار    ولكن تمد الح ريقة تع و ط اه نح لإلتج
 .آأسلوب بشكل أساسى

 
 
 
  دراسة الحالة3-3-2

  
يل وضع مابصوره أعمق                     يده لتحل ة مف دم بداي ة أن تق ى سبيل المثال، رآز     . يمكن لدراسة الحال فعل

 .معلمو زامبيا أوًال على إآتشاف والتأمل فى وضع طفل واحد وما هى التحديات التى يواجهها
 

  آمثال لدراسة حالة من البداية7حق أنظر مل  
  

بعينها، وجدوا أنه من األسهل أن تعمم حول      " دراسة حالة "بمجرد أن صارت األلفه بين المعلمين و        
 .اإلستبعاد التى آانوا يواجهونها فى حياتهم اليوميه آمعلمين فى الفصول/ مواضيع الدمج

 
لكنه قد يكون مفيدًا أن تمضى . ل المتعلمين من الواجب أن يرآز بحثك العملى على مسائل الدمج لك           

ياجات التعليم والمشارآه لطفل واحد                       ا تستطيعه حول إحت يل أقصى م بعض الوقت إلآتشاف وتحل
  .تصبح خبرة بناءه لعمل بحثى على نطاق أوسع

  
   

 "القصص" الحكایات 3-3-3
  

ة لتسجيل الخبرات ومشارآتها مع اآل                   ات من الطرق الفعال د الحكاي ن، سواء محليًا أو على       تع خري
ياء واألوطان        دارس أخرى واآلح وتساعد الكثير من األنشطه األخرى المقترحه فى هذا  . مستوى م

 قصه تدور حول    –مجتمعهم  / الدليل اإلرشادى على أن يبحث ويفكر المشارآون فى قصه مدرستهم         
وآتابه هذه الحكايه على . خالمشاآل والحلول والممارسات والسياسات والدمج واإلستبعاد ال: أوضاع

ة يكل طريقه بسيطه آى            تقطها "ورق  ففيما أنت   –وتحوى عملية الكتابه أيضًا آثيرًا من التفكير       ". تل
ى           منه ف ارك المتض براتك وأفك يل خ اده تحل طرًا إلع روره مض ك بالض د نفس تك، تج ب حكاي تكت

 .الحكايه
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بوا أو يهتموا بكتابة هذ               يس باستطاعه آل األشخاص أن يكت لذلك ال يجب إعتبار الكتابه     . ه الحكايه ل
ار وخبرات من ال يكتبون                       تثنى أفك د تس نك ق ى، لك باريًا فى بحثك العمل يًا أو إج وإذا . عنصرًا أساس

ى            ان لديك مشارآين فى بحثك العمل ممن ال يكتبون، فربما تتمكن المجموعه من العمل معًا ألجل   آ
اد طريقه تسمح للذين ال يكتبون آى ينخرط         فعلى سبيل المثال   . وا فى تدريبات تعتمد على الكتابه     إيج

 .يمكنك أن تقسم األفراد فى أزواج بحيث يعمل آل شخص ال يكتب مع أخر يمكنه الكتابه
 

ى المعلومات التى جمعت وسجلت آخرائط ذهنيه             تمد عل يا قصصًا تع د آتب المعلمون فى زامب . لق
توبه طبقًا لل              ات المك ذه الحكاي يع ه م تجم د ت . نت. إى. مواضيع الرئيسيه بها وطبعت بواسطة إى     ولق

ماه  يقه المس ى الوث نا"ف تى ". تحرى خبرات تمعات ال ه من القصص تحكى عن المج ذه المجموع وه
  .يعيش فيها هؤالء المعلمون وطالبهم

     
 

 إستخدام القصص المكتوبه للترقى بمستوى البحوث العمليه القادمه
  

ر          تابة تقري بط آ ا ترت بًا م نهاية مشروع  غال  إعمل، لم تكن الوثائق – فكر  –لكن فى دوره أنظر    .  ب
يه من الدوره                         راء المرحله التال ل يمكن أن تستخدم إلث ائى، ب تج نه توبه مجرد من أو فى دوره   (المك

 .مثاًال على إستخدام الكتابه بهذه الطريقه" تحرى خبراتنا"وتعد وثيقه ). بحث عملى لشخص آخر
  
  

 آتابة القصص
 
اج فى عملية البحث العملى فى مبيكا بزامبيا                        بد ان من الصعب أن ترغب المدرسين لإلندم ًة آ  –اي

ولقد آانت الفكره األصليه هى أن يعمل المعلمون متعاونين . ولكن من إندمج هم فقط األآثر إهتماما       
 تأملهم  وبعد. إلخراج قصه جماعيه حول تطوير ممارسات أآثر سعيًا للدمج فى مدارسهم اإلبتدائيه              

نفرده                  ة م تابة دراسة حال يًا فى آ دأوا فعل م، ب ذا، فى األغلب، صورة           . فى عمله أملهم ه د إتخذ ت ولق
ى آاسيت آى تصبح المراجعه المستقبليه، ألى من                         م تسجيل بعضها عل مناقشة مع ميسر البحث ت

ناً          رًا ممك تى تمت، أم يات ال تابه آمجموعات أثن            . العمل ون فى الك دأ المعمل ك ب د ذل اء ورشة عمل بع
ولكن فى سياق الممارسه، ال تزال أغلب حكايات المعلمين         . قادها فريق من تنزانيا والمملكه المتحده     

 ".تحرى خبراتنا"تكتب بشكل فردى فى وثيقه 
 

 
 

 بدأ المعلمون فى آتابه حكاياتهم أثناء ورشة العمل
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 إستخدام القصص المكتوبه
  

تى آت  توبه، وال ال القصص المك م إرس ب إى ت ى مكت ب، إل ى األغل ًا ف ت يدوي ت. إى. ب م . ن ث ت حي
تى آتبت بها        ولقد آانت الكتابه اليدويه وآيفيه نسخها سببًا فى عدم تمييز بعض           . تصحيح الكلمات ال

يطه   قاط بعض التفاصيل البس االت إضطررنا إلس ى بعض الح ك فف ات، لذل يع . الكلم م تجم د ت ولق
بعًا للمواضيع الر          ندرج تحت عنوانين شاملين هما     القصص فى مجموعات ت تى ت " التوجد"ئيسيه ال

توب لتصحيح بعض األخطاء اإلمالئيه والنحويه                   ". المشارآه "و تعديل فى المك يل من ال م القل د ت ولق
 .ولشرح أية مصطلحات محليه مع اإلبقاء على أصالة النص قدر اإلمكان

 
 

 . لبعض العينات من مسودات آتابة اليد 8حق لأنظر م  
  
  

نا   "سميت مجموعة القصص ب       م إرسال نسخ لجميع المساهمين فى زامبيا خالل         ". تحرى خبرات وت
ك القصص        تابة تل نذ آ ذا اإلجراء الفرصه لكل معلم آى يقرأ ما ساهم به    . سته أشهر م اح ه د أت ولق

توبه يدوياً                   –اآلخرون    ه مع األوراق المك وم ب ذا سهًال ألن نق ان ه ا آ مين وبناء عليه فإن المعل   .  وم
يه البحث العملى أصبحوا فجأه شديدى الحرص على اإلنضمام               م أن تحمسوا لعمل م يسبق له ن ل الذي

 .إليه
 

. إستطاع ميسر البحث فى زامبيا أن يستخدم الحكايات لتحفيز المعلمين للمزيد من التأمل فى عملهم         
تى إ                      تلفه ال رأوا ويناقشوا الخطوات المخ ن أن يق ان فى إستطاعة المعلمي د آ ا زمالؤهم وأن    لق تخذه

. يضعوا فى اعتبارهم األساليب التى قد إستجابوا بها بصورة مغايره لنفس المعوقات التى يواجهونها     
د لفتت الحكايات أنظار موجهى المدارس        ا سبق، فق والمسئولين الرسميين فى وزارة  وباألضافه لم

 . إحياء التعليم بالدمجلقد ساهمت الحكايات فى. التعليم إلى العمل الذى يتم فى المدارس
 

دد ضخم من جمهورنا عبر الموقع اإللكترونى إلى          تاحه لع ذه القصص م د اصبحت ه . نت. إى. لق
رامج تدريب المعلمين، النهم يعكسون                        ى إستخدامها آجزء من ب د حرصوا عل بعض الممارسين ق

يه   دارس األفريق ى الم ن ف ن المعلمي ير م ا الكث تى يواجهه ات ال يقة المعوق يقة تع. حق بر وث تحرى "ت
نا  ية إستخدام األفكار المكتوبه حول البحث العملى آجزء من التشبيك على مستوى               " خبرات ثاًال لكيف م

م الفرصه آى يستخدم اآلخرون مخرجات البحث                        ات، وتقدي ية التشارك بالمعلوم أوسع، وفى عمل
اع      ين االوض له لتحس ود المبذو م للجه هم لدع ى مدارس ى ف بحت ال . العمل د أص برة  ولق ارآه لخ مش

نه عبر إى       يا ممك ات فى زامب ، ولكن مشارآات مشابهه يمكن أن تتم بسهوله محليًا .نت. إى. الحكاي
 .من خالل أدوات بسيطه للطباعه والنسخ

 
   

 

فى " والتشبيك آجزء من البحث العملى المشارآه "أنظر الشكل التوضيحى   
 20صفحة
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 الكتابه تقييم التدریبات بإستخدام 3-3-4
  

 :يساعد التقييم فريق البحث العملى على. تعدد الوسائل التى تقيم بها عملك وتختلف آثيرًا
 

يم          • ه والتقي تابعه الجاري اده فى الم ثر إف رار بخصوص أى من االنشطه سيكون أآ اذ الق إتخ
 .للتعليم بالدمج

 .أن يتحسناإلتفاق على نوعيه األنشطه التى لم تكن فعاله آما يجب وأى منها يمكن  •
عمل قائمه بالمواضيع الرئيسيه واألسئله التى أوضحها البحث والتى ما تزال تحتاج متابعه               •

 .مستقبليه
 

ه أشياء تعلمتها نتيجة القيام                   م ثالث تابه أه ا، أال وهى آ يم نشاط م ناك طريق سريعه ومباشره لتقي ه
 .بهذا النشاط فى يومياتك

 
مثًال، . ستخدم عوامل مساعده وعوامل دعم فقد يكون أآثر فائده        أما التقييم ذو الفتره األطول والذى ي      

ذا النوع من التدريب قد يشتمل على أسئله للمشارآين آى يكلموا جملة مثل              أهم شىء تعلمته هو    : "ه
"....  

 

 . لترى مثاًال لنموذج تقييم إستخدم فى ورشة عمل بتنزانيا9أنظر ملحق  
 

  
  القراءه3-3-5
  

اط م راءه نش تابهالق ل للك وه  . كم بطه بمواضيعك خط وده المرت ائق الموج يل الوث راءه وتحل بر ق تعت
يم   ث أو تقي روع بح ن     . ضروريه ألى مش رأ ع ى وتق ثر عل ب أن تع أنك يج ثال، ف بيل الم ى س عل

أوراق السياسات، تحضير الدروس، سجالت عن حاالت فرديه بين التالميذ، سجالت : مواضيع مثل
اء        تعتبر إعادة قراءة ما آتبته أو قراءة ما آتبه زمالئك          . مين وقادة المجتمع   المعل –عن مجالس اآلب

ذى تحقق سواء معك أو                 ) أو أشخاص آخرون فى مشروع آخر          ( تقدم ال ير فى ال يده للتفك يله مف وس
م  ى جمعها أو مواضيع                        . معه تى مازالت فى حاجه إل راءه أيضًا أن تذآرك بالمعلومات ال يمكن للق

 لمعرفة تفاصيل   3-3 -3أنظر قسم   . (ألنظر إليها من خالل الخطوات العمليه     مازالت تحتاج للفت ا      
بوها وأيضٍا بواسطة     ن آت ن الذي ات بواسطة المعلمي يل مجموعة من الحكاي راءة وتحل آيف تمت ق

 ).آخرين
 

أيضًا سيساعدك أن تقرأ المراجع الرئيسيه التى آتبها باحثون آخرون وعاملون فى مجال النمو حول 
  .فى أن تحفز تفكيرك وان تدعم تطوير عمليتك البحثيهالعالم 

 

تعلم من اإلختالف والتباين  أنظر     تفهم مبادرات المجتمع من أجل تحسين : ال
يم      ى التعل اآلتى             .المدخل إل نون آ ائى ، الملحق مع ر نه تواصل األفكار عبر    "  تقري

 "األدبيات
 

 .2ملحق ظر قائمة المزيد من القراءات فى أن  
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 لمحات للمساعدة
  

يع المشارآين فى البحث العملى من القراءة أو الكتابة                ن يتمكن جم عليك أن تنظم أنشطة بطريقه     . ل
 :مثًال. تجعل هؤالء االفراد غير مستبعدين

 
تى تجعل المساهمين يساعدون بعضهم البعض مع ممارسة أنشطة                 • ائل ال اد الوس يك إيج عل

 .القراءه والكتابه
ى  • تعدًا آ ن مس راءه آ ية الق تمة خفض آم تى ي يف األنشطه ح تابه المتضمنه أو أن / تك الك

ثل الرسم، األداء، تسجيالت آاسيت، آاميرا الفيديو مع المشارآين                  تستخدم طرق أخرى م
 .حتى تلتقط وتوصل أفكارهم

 .تأآد من وجود توازن بين األنشطه الكتابيه وغير الكتابيه أثناء البحث العملى •
 إن .ى أن يساوا فى القيمه بين مخرجات األنشطه الكتابيه والغير آتابيه شجع المساهمين عل     •

األفكار والمعلومات التى تلتقط على هيئة غير مكتوبه لها نفس القيمه والفائده التى لمثيالتها              
 .المكتوبه
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 "العمل" الفعل -4
 

  مقدمه4-1
  

ت                ا فى مدرس تى تحققه ينات ال يرات والتحس تمد التغ ى البيئه المحيطه التى       / ك  سوف تع مجتمعك عل
ات التى حددتها واألساليب التى تعتقد أنها ستحقق أفضل النتائج للتغلب على تلك          يها والمعوق تعمل ف

 .المعوقات
 

يل اإلرشادى أن نقترح عليك آيفيه                 ذا الدل يس باستطاعتنا فى ه آاستجابه للمعلومات التى   " العمل"ل
رد تفرده        تها، ألن لكل ف لكننا نقدم ثالثة أمثله حيث قام المعلمون برؤية وضعهم والتفكير فى           و. جمع

نه ثم العمل على إحداث تغيير         ول الممك وقد قامت هذه األمثله على دراسه حاالت فرديه نفذتها         . الحل
 .مجموعه من المعلمين أثناء المراحل األولى لمشروع التعليم بالدمج فى مبيكا بزامبيا

 

 "تحرى خبراتنا" أنظر لمزيد من التفاصيل  
 
    

 إدماج األمهات األطفال:  مثال4-2
 

ه يشكالن عائقا إلستمرار دمج الفتيات فى فصله                   ن أن الحمل واألموم ولقد أراد  . الحظ أحد المعلمي
والدة  د ال ل أو بع ناء الحم ا أث ن إم تكمال تعليمه يات إلس ن 52-49أنظر ص ص .(أن يشجع الفت  م

 ")التفاصيلللمزيد من " تحرى خبراتنا"
 

ن   ن وآبائه ال وأقرانه ات أطف ع أمه ابالت م كله، أجرى مق زيد عن المش اد أيضا . وليكتشف الم وق
ه        ذى يدرس نات ال ل الب ى فص وع ف ول الموض تمرآزه ح اش م ه نق يات  . مجموع ف أن الفت وإآتش

الحوامل أو من لديهن أطفال يتحرى عنهن بواسطة أقرانهن وهذا يجعلن غير مقدمات على الذهاب                 
د وجد أيضا أن بعض اآلباء يفضلون الزواج واإلنجاب لبناتهم بدًال من إهدار الموارد       . للمدرسة  ولق

تى تلد طفًال واحدًا غالبًا ما ال تستطيع مقاومة رغبة                . فى مصروفات المدرسة      تاه ال م أن الف د عل ولق
  .زوجها أو صاحبها فى والدة طفل آخر قبل أنهاء الدراسه بالمدرسه

 
يع ت   م أن يفكر فى الخطوات العمليه المحتمله التى سيساعد بها                   وبتجم ات، إستطاع المعل ك المعلوم ل

ن فى فصله            ن من األمهات موجودتي بقاء فى                 . فتاتي ى ال ن عل يز لتشجيع الفتاتي ود متم ام بمجه د ق لق
تواجد فى المدرسة وفى                        . المدرسه  ن فى ال وق الفتاتي ألة حق يالتهما فى الفصل فى مس وإستشار زم

ي  دًال من عدم تشجيعهما          آيف ا       . ة المساعده ب ناقش أيضًا مع آبائهم دة أشهر من تنفيذ بحثه        . وت د ع بع
م إلى    ب المعل االت، آت ة الح تابة دراس ى وآ ت. إى. العمل ى    . ن تا ف د نجح ن ق ن أن الفتاتي ى يعل آ

  .االمتحان ومستمرتان فى عمليتهما التعليميه
  

 سهولة إستعمال دورات المياه:  مثال4-3
 

يال  أص  وهو صغير بشلل األطفال وأصبح اآلن يستخدم العكازات والدعامات لمساعدته فى          * يب دان
 . الحرآه

ياته        ى ح ه ف تى تواجه ات ال تحديات والمعوق ن ال زيد ع تمًا أن يكتشف الم له مه درس فص ان م وآ
 . اليوميه، لذلك قام بزياره لمنزله
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ازات                 ه حيث إآتشف أن عك ه مع والدت ا تحتاج لإلصالح فى          وأجرى المدرس مقابل بًا م يال غال  دان

نه  يال يغيب فى األغلب عن المدرسة                       . المدي ا يجعل دان ه ووقت مم ات مادي م نفق ذا يكلفه ولكن . وه
ترك عكازيه مفضًال الزحف               تار أن ي يال يخ حتى فى دورة المياه هو . إآتشف المدرس أيضًا أن دان

ان                  ذا المك ه فى ه در أن يستخدم دعامات ه ال يق زحف ألن زحف لدورة المياه فأنه يستخدم        . ي نما ي وحي
 . الحذاء البالستيكى الذى لوالدته ليغطى يديه

  
ه مع دانيال وعرف أنه اليستخدم دورة المياه فى المدرسه على اإلطالق ألنه                     أجرى المدرس مقابل

يس لديه ما يحفظ نظافة يديه إذا زحف وهو حتى اآلن ال يقدر على الوصول وإستخدام دورة ا       لمياه ل
لو لم يقم المدرس بتلك الزياره المنزليه وتكلم مع دانيال ووالدته، ولما آان مستطاعًا أن          . بالدعامات 

ام من المعلومات            ذا الجزء اله ولقد إستطاع المدرس أن يناقش هذا الوضع مع زمالئه فى          . يجمع ه
يًا أال و    ًا عمل تخذ موقف ة ت دأت المدرس ات، وب ك المعلوم ع تل تجاوب م ف ي ياه  موق ناء دورة م و ب ه

 .يستطيع دانيال أن يستخدمها
 

  . تم تغيير اإلسم*
  

  من أحد المعلمين" تعبير عن النفس" مثال لتأمل ذاتى -* إدماج جون:  مثال4-4
  

بل مدرسة الفصل فى واحده من أوائل                          وم لحضور جون المدرسه بالتفصيل من ق م وصف أول ي ت
تى تمت آجزء من أنشط              آان جون أمهقًا وولد    ). 7أنظر ملحق (ة البحث العملى    دراسة الحاالت ال

داً        يف ج د خف ون جل ير من الخرافات تحيط باالمهق لذلك لم يحضر جون للمدرسه من              . بل يوجد الكث
بل  ه                     . ق بكره للحال ك الدراسه الم ناء تل د ظهرت مخاوف الطالب والمدرسين بوضوح أث آانوا . ولق

 .أن حالته معديهيخشون اإلقتراب من الفتى ألنهم يعتقدون 
 

ا الشخصيه ومخاوف المجتمع أيضًا آعمليه تعبير عن                    د وثقت المدرسة معلومات حول مخاوفه ولق
نفس  لقد الحظت عن . خالل األشهر الالحقه قامت بأفضل مالديها للتغلب على مخاوفها الشخصيه    . ال

الء فصله ع زم اعالت جون م لوآيات وتف رب س ت. ق تى جمع ات ال د شكلت المعلوم ك ولق ها من ذل
ع  اس رائ اده خصبه ألس ريق م ى    : الط در ف ى تق ى الماضى آ دث ف يه آح رجوع إل ن ال ىء يمك ش

 .المستقبل أن تقيم مدى التقدم الذى حدث
 

د فكرت فى وسائل تمكنها من إدماج جون فى فصلها وعلى سبيل المثال فقد قايضت الدروس فى                     لق
ًا بأنشطه بدنيه           ال مع يام األطف ابل ق نوا آثيرى التشتت بسبب وجود جون بينهم لدرجة        حينما يكو . مق

يزيه           ه اإلنجل يز فى درس اللغ د بدأت تعى أن أآبر مشكله يواجهها جون آانت ضعف   . عدم الترآ لق
رى باستمرار المكتوب على السبوره                     نه من أن ي ى تمكي ه عل ك عملت بجدي وبدأ الطالب  . نظره لذل

 .صل ونسوا خوفهم األولاآلخرون فى اإلعتياد على وجود جون معهم فى الف
  . تم تغيير اإلسم*  

  
 لمحه للمساعده

   
ذه األ     ثله القصيره، عرضنا آيف نظر ثالثة من المدرسين آًل لمشكله واجهته وآيف فكروا                م فى ه

 نموذجًا ألسئله مقترحه    10حق  لسوف تجد فى م   . فى الحلول واتخذوا خطوات للتغلب على المشكله       
ل    ة عم ع خط ى وض اعدك ف د تس تلك      ق ه ل ت ب ذى قم يل ال تها وللتحل تى جمع ات ال بقا للمعلوم  ط

 .المعلومات
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 القوه: 1ملحق 
   
   

دة طرق          وه بع وه ويوجد مكونات                . يمكن تعريف الق يما يعرف الق ثر من مكون محورى ف يوجد أآ
ئه المحيطه               ى البي ثقافة وعل ى ال تمادًا عل ول إتخاذ القرار والمساهمه والوص   : مثًال. أخرى تختلف إع

نما حقوق الميراث أو ملكيه الدواجن والدواب يمكن أن                       ه بي ات المحوري م من المكون وارد ه ى الم إل
 .تكون أآثر أهميه فى بعض الثقافات عن غيرها آمكونات تعرف بالقوه

 
ويساعد أيضا تصنيف األنواع المختلفه من القوه التى تستخدم بتوسع فى العمل فى مجال النوع وفى 

 :وأحد التصنيفات الشائعه هو. رآىاألسلوب التشا
 

     
 القوه على

ى القوه، ولكنها قد تتصاعد لتصل إلى الظلم واإلضطهاد                ؤول عل مثال على  . أغلب األحيان ت
 .ذلك الرؤساء السلطويون المدافعون عن أوضاع معينه والدآتاتوريون

   
 القوه إلى

ى ع                دره عل ن أى الق نح السلطه والتمكي رديه لم ناحى الف ياء معينه آنتيجه للتعليم أو      الم مل أش
 .التدريب

 
 القوه مع

يه           وق المدن رآات الحق ثل ح وعات م ن بالموض ارآة اآلخري الل مش ه خ وه المجمع الق
 .ومجموعات الدعم الذاتى

   
 القوه داخل

وه الداخليه المعتمده على قبول الذات وإحترامها وإحترام اآلخرين، مثال        ثل الق مانديال فى : تم
 .السجن

   
   

يز    وه   "ويم وهذا يرتبط مباشرة بتحليل اإلمتداد الذى تملكه مجموعه        . بين مستويات القوه  " متصل الق
 :هناك أربعة مستويات عريضه هى. معينه وتفتقده من القوه

   
  : الفقدان المطلق للقوه

  .مثال، الوصول للحقوق األساسيه بما فيها حق الحياه
   

 :مستوى منخفض من القوه
 .للخدمات األساسيه واإلستفاده مباشرة لكن بسلبيهالوصول 

   
  : مستوى متوسط من القوه

 .الوصول الفردى لعمليه إتخاذ القرار، ولكن بناء على خطه وضعها آخرون
   

  : مستوى عاِل من القوه
ية صنع القرار والتى تؤثر فى األنظمه االجتماعيه              ق فى عمل داع والخل الفعل، اإلب بادره ب الم

 .تصاديه والسياسيهواالق
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 المزید من القراءات: 2الملحق 
 
 

 Inclusive education التعليم بالدمج
  
    
Alur, M. and Hegarty, S. (eds.) (2002) Education and Children with Special 
Needs: From Segregation to Inclusion. New Delhi: Sage Publications 

 "من الفصل إلى الدمج: حتياجات الخاصهالتعليم واألطفال ذواإل"
   
 
Bogale, G.H.T. (1999) ‘From Exclusion to Inclusion: A Case of Children with 
Mental Retardation in Kokebe Tsebah Primary School in Addis Ababa, 
Ethiopia’. Addis Ababa: Eastern and Central Africa Office Save the Children 
Sweden  

(available at: www.eenet.org.uk/theory_practice/exclu_inclu.shtml) 
ى الدمج       " يًا فى مدرسة آوآيبى تسيباه اإلبتدائيه فى                : من اإلستبعاد إل ن عقل ال متأخری ه أطف حال

 "وبياأدیس أبابا، أثي
  
 
Booth, T. and Ainscow, M. (eds.) (1998) From Them to Us: An International 
Study of Inclusion in Education. London: Routledge   

  "دراسه دوليه عن التعليم بالدمج: منهم إلينا"
   
 
Child-to-Child Trust (2003) Learning Together in the Mpika Inclusive 
Education Project, London: Child-to-Child Trust 
 (available from EENET) 

 "الثقه بين طفل وطفل"
   
 
Holdsworth, J. (2002) Seeking a Fine Balance: Lessons from Inclusive 
Education in Lao PDR, London: Save the Children UK  

(available from EENET) 
 "قيقالبحث عن توازن د"

   
 
Khatleli, P., Mariga, L., Phachaka, L. and Stubbs, S. (1995) ‘Schools for all: 
National planning in Lesotho’. In O’Toole, B. and McConkey, R. (eds.) 
Innovations in Developing Countries for People with Disabilities. Chorley: 
Lisieux Hall Publications  

(available at www.eenet.org.uk/parents/book/lesotho.doc) 
 " الخطه القوميه فى ليسوتو-مدارس للجميع"
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Lynch, J. (1994) Provision for Children with Special Educational Needs in the 
Asia Region. World Bank Technical Paper No 261, Asia Technical Series, 
Washington: World Bank 
 (available at http://inclusion.uwe.ac.uk/csie/senasia.htm) 

 "يميه الخاصه فى منطقة أسيااإلمداد والمعونه لألطفال ذوى اإلحتياجات التعل"
  
Lynch, J (2001) Inclusion in Education: The participation of disabled learners. 
A thematic study, Paris: UNESCO 

(available at 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001234/123486e.pdf) 

 "مساهمه المتعلمين المعاقين:التعليم بالدمج"
 

 
Mariga, L. and Phachaka, L. (1993) Integrating Children with Special 
Educational Needs into Regular Primary Schools in Lesotho. Report of a 
Feasibility Study. Maseru: Ministry of Education Lesotho 
 (available at www.eenet.org.uk/theory_practice/lesotho_feasibility.pdf) 

 "دمج األطفال ذوى اإلحتياجات التعليميه الخاصه فى المدارس اإلبتدائيه النظاميه فى ليسوتو"
 
  
Mittler, P. (2000) Working Towards Inclusion: Studies in Inclusive Education. 
London: David Fulton Publishers 

 "العمل نحو الدمج"
  
  
Mumba, P. and Milandile, T. (2002) ‘School In-Service Monitoring: An 
Evaluation Report on the Development of Literacy in Kabale Zone. Mpika’. 
Mpika: Teacher Education Department, Mpika District Resource Centre 

 "المدرسه فى خدمة الرقابه والمتابعه"
  
  
Muthukrishna, N. (2000b) ‘Transforming professional development 
programmes into an inclusive education system’. In Savolainen, H., Kokkala, 
H. and Alasuutari, H. (eds.) Meeting Special and Diverse Educational Needs: 
Making Inclusive Education a Reality. Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of 
Finland and Niilo Maki Institute 

(available at 
http://global.finland.fi/julkaisut/yleis/UM_Meeting%20Special.pdf) 

 "تحویل برامج تطور األداء المهنى إلى نظام للتعليم بالدمج"
  
  
Peters, S (2003) Inclusive Education: Achieving education for all by including 
those with disabilities and special education needs, Washington: World Bank 

(available at 
http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Education/In
clusive_Education_En.pdf) 

الدمج   " يم ب ياجات ا            : التعل ات وذوى اإلحت يع بدمج ذوى اإلعاق يم للجم يق فرصه التعل لتعليميه تحق
 "الخاصه
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Richard Mmbaga, D (2002) The Inclusive Classroom in Tanzania: Dream or 
Reality?, Studies in Comparative and International Education no. 59, 
Stockholm: Institute of International Education 

(available at http://www.interped.su.se/publications/EurenNo59.pdf) 
 حلم أم حقيقه؟: الفصل الدراسى الدامج فى تنزانيا"

  
  
Save the Children (1996) Towards Inclusion: SCF-UK’s Experience in 
Integrated Education  London: Save the Children 

(available at www.eenet.org.uk/bibliog/scuk/towards/scfukex.shtml) 
 "نحو الدمج"

  
  
Save the Children (2002) Schools for All: Including Disabled Children in 
Education. London: Save the Children. 

(available in English, Arabic, French, Portuguese, Russian and 
Spanish at www.eenet.org.uk/bibliog/scuk/schools_for_all.shtml) 

 " فى التعليمدمج األطفال المعاقين: المدارس للجميع"
  
 
 
Savolainen, H.,  Kokkola, H. and Alasuutari, H. (2000) (eds.) Meeting Special 
and Diverse Educational Needs: Making Inclusive Education a Reality. 
Helsinki: Ministry for Foreign Affairs of Finland Department of International 
Development Co-operation & Niilo Maki Institute 

(available at 
http://global.finland.fi/julkaisut/yleis/UM_Meeting%20Special.pdf) 

 "مواجهة اإلحتياجات الخاصه واإلحتياجات التعليميه المتعارضه"
  
  
Stubbs, S. (1997) ‘Towards Inclusive Education: The Global Experience of 
Save the Children UK’. Paper presented to the Second Ibero-American 
Special Education Congress. London: Save the Children 

(available at www.eenet.org.uk/bibliog/scuk/savechdn.shtml) 
 "الخبره الشامله لهيئة أنقذوا األطفال بالمملكه المتحده: نحو التعليم بالدمج"

  
  
Stubbs, S. (2002) Inclusive Education: Where There Are Few Resources. 
Norway: Atlas Alliance 
 (available at www.eenet.org.uk) 

 "حيث القليل من الموارد: الدمجالتعليم ب"
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 وثائق اليونسكو حول التعليم بالدمج
UNESCO documents on inclusive education 
  
  
UNESCO (1994) The Salamanca Statement and Framework for Action on 
Special Needs Education. Paris: UNESCO    
 (available at www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF) 

 "إعالن سالمنكا واإلطار للعمل من أجل تعليم ذوى اإلحتياجات الخاصه"
  
  
UNESCO (1999) Inclusive Schools and Community Support Programmes: 
Report First Phase 1996-1997. Paris: UNESCO 

(available at www.unesco.org/education) 
 "مدارس الدمج وبرامج الدعم المجتمعى"

  
  
UNESCO (1999) Welcoming Schools: Students with Disabilities in Regular 
Schools. Paris: UNESCO   

(available at www.unesco.org/education) 
 "الطالب المعاقون فى المدارس النظاميه: المدارس المرحبه"

  
  
UNESCO (2001) Deafness: A Guide for Parents, Teachers and Community 
Workers  Paris: UNESCO   

(available at www.unesco.org/education) 
 "دليل لآلباء: الصم"

  
  
UNESCO (2001) Including the Excluded: Meeting Diversity in Education. 
Example from Uganda. Paris: UNESCO  

(available at www.unesco.org/education) 
 "مواجهة التعارض فى التعليم، مثال أوغندا: دمج المستبعدین"

 
  
UNESCO (2002) Inclusive Schools and Community Support Programmes: 
Report Phase Two 1999-2002. Paris: UNESCO  

(available at www.unesco.org/education) 
 "المدارس الدامجه وبرامج الدعم المجتمعى"

  
  
UNESCO (2003) Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in 
Education: A challenge and a vision. A UNESCO Conceptual Paper, Paris: 
UNESCO  

(available at www.unesco.org/education) 
 "التغلب على اإلستبعاد من خالل رؤى الدمج فى التعليم"
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UNESCO (2001) Open File on Inclusive Education, Paris: UNESCO 
(available at www.unesco.org/education) 

 "إفتح ملف التعليم بالدمج"
 
  
  
 

 أبحاث وخطوات عمليه
Research and processes 
  
  
Chambers, R. (1992) Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory. 
Brighton: Institute of Development Studies  
 (available at www.ids.ac.uk/ids/bookshop/dp/dp311.pdf) 

 "التقييم الریفى: مساهمه سریعه ومریحه"
  
  
Chambers, R. (1999) Relaxed and Participatory Appraisal. Notes on Practical 
Approaches and Methods. Brighton: Institute of Development Studies  
 (available at www.ids.ac.uk/ids/particip/research/pra/rcwkshpjun99.pdf) 

 " مالحظات عن المداخل العمليه والوسائل-تقييم مریح ومساهم"
  
  
Laws, S. (2003) Research for Development: A Practical Guide. London: 
Thousand Oaks; New Delhi: Sage Publications 

 "دليل تطبيقى: بحث للتنميه"
  
  
Linney, B. (1995) Pictures, People and Power. London: Macmillan 

 "الصور والناس والقوه"
  
  
Mumba, P. (2000) ‘Democratisation of Primary Classrooms in Zambia: A 
Case Study of its Implementation in a Rural Primary School in Mpika’. Paper 
presented at the International Special Education Congress (ISEC 2000), 
Manchester, 24-28 July 2000.  
 (available at www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_m/mumba_2.htm) 

يا           " يه فى زامب ية تنفيذها فى مدارس إبتدائيه          : الدیمقراطيه فى الفصول اإلبتدائ ه لكيف دراسة حال
 "ریفيه فى مبيكا

  
  
Prosser, J. (1998) Image-based Research. London: Routledge Falmer  

 "البحث القائم على الصوره"
  
  
Reason, P. and Rowan, J. (1981) Human Inquiry: A Sourcebook for New 
Paradigm Research. Chichester: Wiley 

 "مرجع إلطار بحثى جدید: التحرى اإلنسانى"
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Save the Children UK (2000) Access for All. Helping to Make Participatory 
Processes Accessible for Everyone. London: Save the Children UK.   

(available in English, English large print, Arabic, French, Portuguese 
and Spanish at 
www.eenet.org.uk/key_issues/communication/communication.shtml) 

 "اهميه یصل إليها الجميعالمساعده للقيام بعمليه تس. الوصول للكل"
  
  
Stubbs, S (1995) The Lesotho National Integrated Education Programme: A 
study on implementation, Thesis submitted in part fulfilment for Med, 
University of Cambridge [an example of action research]  
 (available at www.eenet.org.uk/action/sthesis/contents.shtml) 

 "دراسة فى التطبيق والتنفيذ: البرنامج القومى للتعليم بالدمج فى ليسوتو"
     
 
 

 
 تطویر المعلم والمدرسه

Teacher and school development 
   
Ainscow, M. (1993) Special Needs in the Classroom: A Teacher Education 
Guide. London: Jessica Kingsley  

 "دليل إلرشاد المعلم: ذوو اإلحتياجات الخاصه فى الفصول"
  
  
Ainscow, M., Hopkins, D., Southworth, G. and West, M. (1994) Creating the 
Conditions for School Improvement: A Handbook of Staff Development 
Activities. London: Fulton 

 "آتاب لألنشطه المطوره لفریق العمل: خلق الظروف المالئمه لإلرتقاء بالمدرسه"
  
  
UNESCO (1993) Teacher Education Resource Pack: Special Needs in the 
Classroom. Paris: UNESCO (second edition 2004, UNESCO Publishing) 

 "ذوو اإلحتياجات الخاصه فى الفصول: ملزمه مرجعيه إلرشاد المعلم"
  
  
UNESCO (2001) Understanding and Responding to Children’s Needs in 
Inclusive Classrooms: A Guide for Teachers. Paris: UNESCO  

(available at www.unesco.org/education) 
 "دليل المعلمين: التفهم والتجاوب مع إحتياجات األطفال فى الفصول الدامجه"

  
  
UNESCO (2004) Embracing Diversity: Toolkit for Creating Inclusive, Learning-
friendly Environments, Bangkok: UNESCO   

(available at 
www2.unescobkk.org/ips/ebooks/documents/Embracing_Diversity/inde
x.htm) 

 "إعداد العده إلیجاد بيئه محيطه بالود والدفء التعليمى والدمج: إحتضان التعارض"
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 .نت. إى. وثائق مشروع من مشروع البحث العملى إلى

Project documents from EENET’s action research project 
 
EENET (2001) ‘Action-learning for Inclusion. Understanding Community 
Initiatives to Improve Access to Education’. Tanzania workshop report,16-20 
July 2001, Manchester: EENET 
 (available at www.eenet.org.uk/action/tanzania_report.shtml) 

 "تفهم مبادرات المجتمع لتحسين المداخل إلى التعليم. عمل وتعليم من أجل الدمج"
 
EENET (2003) ‘Researching our Experience’. A collection of writings by 
Zambian teachers, Manchester: EENET 
 (available at www.eenet.org.uk/action/rsrching_experience.pdf) 

 "مجموعة آتابات لمدرسى زامبيا. تحرى خبراتنا"
 
Lewis, I. (2004) ‘Using Images to Explore and Promote Inclusion. Experiences 
from Mpika Schools’, Manchester: EENET 
 (available at www.eenet.org.uk/action/action.shtml) 

 "خبرات من مدارس مبيكا. إستخدام الصور إلستكشاف وترقية الدمج"
 
Lewis, I. and Miles, M. (2002) ‘Writing Workshops: An EENET Action 
Research Project. Mpika, Zambia 16-24 July 2002, Manchester: EENET 
 (available at www.eenet.org.uk/action/action.shtml) 

تابه    " ى إلى      : ورش عمل الك  یوليو  24 -16فى مبيكا بزامبيا من     . نت. إى. مشروع البحث العمل
2002" 

 
Miles, S. with Ainscow, M., Kangwa, P., Kisanji, K., Lewis, I. Mmbaga, D and 
Mumba, M (2003) ‘Learning from Difference: Understanding community 
initiatives to improve access to education’, Final project report to DFID, 
Manchester: EENET 
 (available at www.eenet.org.uk/action/action.shtml) 

 "تفهم مبادرات المجتمع لتحسين المداخل للتعليم: التعلم من اإلختالف والتباین"
 
 
 

 لمحه للمساعده
 

راءه وانت فى قطر جنوبى وتجد صعوبه فى الوصول إلى وثائق اإلنترنت،                  ى الق تمد عل إذا آنت تع
 أو  نسخه مطبوعه   لك مقد نستطيع توصيل بعض الوثائق لك ونسل      . نت. إى. فمن فضلك إتصل بإى     

 .قرص مدمج
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 أمثله للحوارات بين المعلمين: 3ملحق 
  

سوف تجد فى هذه المقتطفات المعاد صياغتها من حوارات بين معلمى تنزانيا وزامبيا، آم هو نشاط   
بسيط أن تناقش مشكالت اآلخرين وأن تهتم بها مما يؤدى إلى مشارآة الفكار وطرح حلول محتمله                 

 "خبير" دون الحاجه لنصيحة –
   
   

 )".صعوبات التعلم(لم یتم تدریبنا لنعلم األطفال ذوى التخلف العقلى "
  

ياه" ن الح زء م تحديات. المشكالت ج نا ال كل أمام ى  . وتش اق ف ل المع ود الطف بل وج تى ق ح
إذا آان لديك مائة طفل فى فصلك، قعلى األقل ستجد أن عشرين            . فصلك، آان لديك مشكالت   

ن ال  ن م اآل، ولك م مش نهم لديه م م م تلحظه ك ل ز أن س . جائ ى  105إن تدري ال ف ن األطف  م
 ." أآسبنى الخبره التى أعدتنى للتعليم بالدمج1الدرجه 

 
 ."نحن نتقابل آل اسبوع لمناقشة أفكارنا وخبراتنًا. أنا أيضًا لم أنل أى تدريب متخصص"
    

 
 " األرضفصولنا متكدسه واألطفال یتسربون من المدرسه ألنهم یتعبون من الجلوس على"

  
من المفيد إستبدال االماآن بشكل دورى لألطفال الجالسين على األرض وهذا سيعطى دورًا " 

   "لكل واحد للجلوس على المنضده
  
   

 "األطفال حزانى الن آبائهم یموتون"
  

اؤهم                  " نما يموت أب ال حي رح األطف نه أن يف اطًا اليمك ثر المدرسين نش ولكن الطفل اآلخر    . أآ
ك نه ذل ل !يمك ياجات طف تجابه إلحت م تحدى اإلس نما يواجهه ن" فحي ن " حزي يصبحون مبدعي

ن    ن ومتعاطفي يا، أحضروا األحذيه واألقالم والزى المدرسى إلى      . ومتهمي فى مدرستى بزامب
تلزمات      ائهم المس م وإعط نايه به ن الع اؤهم م ن أب م يتمك ن ل ؤالء الذي ائهم له ه إلعط المدرس

 ".الضروريه للمدرسه
  

   
 "فال المتسربون آثيرون جدًااألط"

  
نهم عدده الكبير من األطفال                   " يم ألن لكل م ال من التعل تم المعلمون بتسرب األطف وفى . اليه

 "! ألن هذا سيخفف ضغط العمل–حقيقة األمر أنهم يفرحون 
 

  ".فنمنح السلطه لألطفال آى يساهموا فى تطوير المناهج. نحن نستخدم رؤيه متفاعله"
      

 ".لمتخصصين لتعليم األطفال ذوى صعوبات التعلم واإلعاقات األخرىنحتاج "
 

ال         ل األطف س، آ ع، وتدري تجاوب م ين لل ل المدرس ن آ تاج لتمكي نا   . نح تى إذا درب نا ح إن
 ."متخصصين لعشرة أعوام قادمه، فلن يكفينا

 
ان            " نا فى أى مك ن ينال ن ل  إلى  يجب أن ننظر  . فالمعلمون يموتون ويستقبلون  . تدريب المعلمي

 ".أطفالنا آمورد لنا
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 صور مستخدمه أثناء ورشة عمل تنزانيا: 4ملحق 

 
 التعليم بالدمج

 
 البيئه

 
 مبنى مدرسه أنيق وقائم بذاته: 1صوره

 .صمم وبنى حول فناء مزروع بالشجيرات والنخيل
 
          

  
 

 
مدرسه ريفيه يتضح من سطحها أن : 2صورة 

 . الريفيونسقفت بالقش ودون حوائط، بناها
 
 
 

 فصول الدمج
 

 .فصل للفتيات وقد نظمن فى مجموعات:1صورة 

 
 
 

فصل مشترك حيث يجلس نصف : 2صورة 
 .األطفال على األرض فى مجموعات
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  اإلعاقه
 

فصل نظم فى مجموعات وبه طفل : 1صورة 
 أمهق يجلس مع أقرانه

           
 

ثمانيه أطفال، يجلس أثنان بمفردهما : 2صورة 
. عار به الكثير من المناضد الشاغرهى فصل ف

األطفال صم ويتعلمون فى وحده خاصه، لكن 
 .ذلك ال يمكن مشاهدته من الصور

 

 التعبير والتحليل فى مرحله عمليه
 

  ورش العمل
 

مجموعه من الذآور واإلناث من : 1صورة 
المشارآين يجلسون على آراسى فى صفوف 

درسين ال يبدو أن الم. فى مرآز للموارد
 .ينوون اإلصغاء

 
                  

                    
 

مجموعه من المعلمين يجلسون : 2صورة 
حول مائده ويمسكون األقالم ويتناقشون مناقشه 

 .وتظهر على المائده لوحه حائط. حيه
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 العمل الخارجى
 

ثالثه مدرسين يقفون فى مكان : 1ورة ص
 لوحة حائطواسع مفتوح يقرأون 

               
 

 
أطفال مدرسه ومدرسون وآباء : 2صورة 

يجلسون فى دائرة خارج األسوار تحت بعض 
 .األشجار فى منطقه ريفيه
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 جدول لجمع المعلومات األساسيه: 5ملحق 
رف  اذا تع م

 المنطقه/ المدینه/ فى هذا الحى آم؟ من هم؟ فعليًا؟

ماؤهم     ال أس أطف
 غير مدرجه

ير     ال غ أطف
 حاضرین

تواجد  ال
 والحضور

ير     ال غ أطف
 مشارآين

عرون      ال یش أطف
 بعدم الترحاب

 المشارآه

ون       ال ال یكمل أطف
 المهام

   
ال ال  أطف
لونعلى  یحص

 نتائج مرضيه

 اإلنجاز

 
 

 ما الذى نحتاجه من معلومات أآثر حتى نفهم المعوقات التى يخبرها هؤالء المتعلمون؟
 

 نا أآيده؟هل المعلومات التى لدي
 

 هل ممكن أن تكون هناك وجهات نظر أخرى؟
 

  هل هناك فجوات فى معلوماتنا؟
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 الفصل المتنقل أو الفصل المتشابك: 6ملحق 
 
 

 
 

 
 "أ"خریطة مدرسة 

 م
 د
ر
س
 ه
 
"
ج
"

 "د"خریطة مدرسة  "هـ"خریطة مدرسة 

 "ب"خریطة مدرسة 

 م
 د
ر
س
 ه
 
و"
"

 "أ" 

"ب""
"هـ" "د" "ج"  "و"

 "ب"

 "أ"
"ج" "د"

"هـ"   

 "و"

 تدريب الفص المتنقل
 

ب، قسم مجموعات المدرسه إلى مجموعات جديده            دء التدري بل ب يجب أن. ق
 . من آل مدرسهتضم آل مجموعه جديده مدرسًا واحدًا

 
ابل خريطه ذهنيه، ويقوم المعلم المنتمى للمدرسة تقف آل مجموعه فى مق

يها    رح ماف يه بش ريطه الذهن ك الخ تى أنتجت تل أل. ال ه تس د. والمجموع بع
تحرك المجموعه حول الخرائط              ائق ت ثل قطار يتحرك للمحطه(خمس دق م

يه  ناقش      ) التال أله حتى ت يه والمس تقل للخريطه التال للتن آل المجموعات، آ
 .الخرائط الذهنيه

 

أ

 ب
ج
د

و
 

"أ"
ب

د
هـ

و

و د ج بأ

هـ
وهـ جبأ

د
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  مثال لدراسة حاله مبكره: 7ملحق 
 

 مدرسه موساآانيا

 الفرقه الثانيه
 

 آيف ترحب بامهق فى الفصل  :الموضوع
 

 "ب"نجليز جزء دليل المعلمون اإل   :المرجع
 

 التحيات  :الموضوع الفرعى
 

 لوحات حائط وصور حائطيه : التعلم/وسائل التريس
 
 

 :األهداف
ه      ق والتواصل مع ع أمه تماعى م تفاعل اإلج رية ال ى ح ن عل م قادري ًا يجعله يذ درس س التالم تدري

  .وقبوله عضو فى فصلنا
 

 مقدمه
/ لت لهم أن هذا صديقنا الذى أخبرنا عنه السيد      وق*. طلب من التالميذ أن يقفوا ويحيوا صديقهم جون       

اً  تعلم مع ا ن نا سوف نظل دائم نا، إن ى اآلن، وإنضم إلي د أت يأتى، وق ه س و بأن عداء . زول تم س هل أن
قال جون أيضا   . قلت، إن آنتم سعداء هال حييتموه؟ قولوا صباح الخير يا جون          ". نعم"لرؤيته؟ قالوا   

ريد، فذهب وجلس فى المنضده األولى،            طلبت من جون       . صباح الخير، أشكرآم      نما ي أن يجلس أي
 .لكن التلميذ اآلخر هرع مبتعدًا عن المنضده

 
يذ فى الفصل أن يأتوا إلى المقدمه وقلت لهم أن يفعلوا ما                            ذا طلبت من آل التالم د أن الحظت ه بع

ه    زوا "قلت   . سآمرهم بفعل زوا،    "إقف بوا "، فقف بوا،   " ث وا "فوث يعهم،     " لف وا جم فرقصوا، " قصواأر"فلف
ان جون يفعل آما يفعلون        " صفقوا " فذهبوا دون أن يجلس    . قلت حسن عودوا لمقاعدآم   . فصفقوا وآ

 .والبعض ظل واقفًا. أى منهم بجنب جون
 

نا ل إلي بله تدخ دأت البل يم   . ب ت الموضوع عن تنظ زيه، حول ى درس اإلنجل تمرار ف ن اإلس دًال م وب
وس  يات          . الجل ًا أن الفت د الحظت دائم يرفضن الجلوس بجانب الفتيان، لذا ففى هذه المره قلت لهم          فق

ى جنب                   بًا إل ك يجب أن يجلسوا جن م إخوه وأخوات ولذل جعلت جون يجلس فى المقدمه قرب         . أنه
ى      ًا ف ان مع ا يجلس ه، ألنهم ن مع ا ودودي ذان آان ف، الل تر وجوزي ن بي ال الفتيي ت آ منضدتى وطلب

 .المكان
 

يات يجلسن            ره أخرى جعلت الفت ن الفتيان، والفتيان بين الفتيات     م الحظت شيئًا آخر أال وهو أن      . بي
لذلك إستبدلت درس اإلنجليزيه . آل أعضاء الفصل آانوا ينظرون إليه وآان الترآيز فى درسى أقل  

ه نا للمجموع اب وذهب درس األلع به لدرسى . ب يذ ينت د تلم ه ال يوج ك ألن د قمت بذل ب . لق ى الترتي ف
إن د       دروس، ف يقى لل ونحن ذاهبون . رس األلعاب يفترض إعطاؤه أثناء الفتره األخيره من اليوم       الحق

انوا يندهشون   ناء آ رون بالف انوا يم ن آ يه واألشخاص الذي تحديق إل ى ال بة فصول أخرى ف دأ طل ب
 .لرؤيه جون بين مجموعه من التالميذ
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افه حول ملعب آره القدم النهم آانوا م            . ن الصف األولمباشرة قلت للفصل أن يجروا نصف المس
ن            ن بإثني د الجرى قمت بأدخال إثني ترض أن يكون لكل طفل منهم زميل، لكن حتى اآلن ال  -بع  ومف

ه ون مع ق أن يك د يواف يه . أح ه وإنتهت األغن ت أرقص مع د أن رقصوا آن ت الموضوع . بع فحول
 .دهفمره أخرى قلت آونوا مع زمالئكم، فاختاروا ولكن جون بقى وح" آيف حالك يازميلى"إلى
 

. األسوأ أنه أنا آمدرسه آنت لست على حريتى تمامًا معه، لقد خفت من يديه، فقد آان عليهما قروح          
رى أمهقًا فيجب أن تبصق لعابًا على صدرك، لذا تخيلت أن                تما ت ه وق ان أن تقده آ ا أع وخاصة أن م

ر         ى أى أث وهو جوزيف، وقال   أوًال ناديت بيتر، ولكنه آان قد إختار زميًال بالفعل           . لمسته سيجلب ل
يل آخر        ه مع زم ا بداخلى للطلبه وهو أننى لست                      . أن د أن أظهر م م أآن أري ك أجبرت نفسى ول لذل

ه    د آان التالميذ مندهشين من رؤيتى وأنا                      . سعيده ب ى، وق له االول ًا فى الجو نا مع د احتكمت ايدي ولق
 .أفعل هذا

 
ادرًا أن يق                  ان ق يه وهو أن جون آ يًد الحظته عل ًد ج وم بأى شىء ومستعد للتفاعل مع أى شىء واح

 .شخص
 

م، فطلبت من جوزيف أن يكون مع جون، فوافق ولعبا معًا                        يذ زمالءه دل التالم يه ب له الثان فى الجو
نجاح  ه                . ب تر أن يلعب مع بل بي زمالء، وق يرنا ال ره أخرى غ ك مع فتاه وقد لعبا          . م يرًا جربت ذل أخ

 . بشكل لطيف
 

له إلق ره فى محاو دًا أن يلمسهذهبت ألعمل دائ ريد أح ى نفس الحال ال ي اعى، وعل ة نشاط إيق . ام
له لملء الفجوه            يه فى محاو د جوله واحده من عمل       . ذهبت إل ، وتعمدت أن   "ماتشينى ماتشينى "وبع

وه  يذ أن يلمس ط للتالم ر أردت فق يقة األم ى حق تظاهر، وف تظاهره بال ره م ه . أذهب لوسط الدائ لمس
ده              ه وآخر فى ي م وإحدى يدي راعًا سيكون هو           . اليسرى احده أن من سيترك ف نادوا ب م أن ي قلت له
 .وهذا أيضًا قد تم عمله بنجاح. المرحاض وسيحضر لوسط الدائره

 
وجعلت األوالد  " ياخراف ياخراف إرجعى للمنزل   "وإستمرينا إلى نشاط قبل اإلنصراف حيث لعبوا         

نات    ن رغم أن األولى رفضت ولكنه أ           . يلمسون الب . حضر أحد الفتيات لى شخصياً    أمسك جون باثني
نات عدنا إلى فصلنا              م اإلمساك بكل الب د أن ت وقلت . وجلسوا آلهم فى االماآن التى أعطيتها لهم      . بع

 .إن من سيغير مكانه لن يمنح الثناء من المعلمه أو من التالميذ اآلخرين
 

 .وجدت أننى مايزال أمامى ثالثون دقيقه أخر قبل وقت اإلنصراف
 

اً    دأت درس يزيه حيث طلبت من التالميذ أن ينطقوا صباح الخير وبعد ظهيره طيبه                ب وقد .  فى اإلنجل
يداً  درس ج ر ال بعض     . أدي ية بعضهم ال يذ تح ن التالم ت م ث طلب ره حي ه ح ى ممارس وواصلت إل

د شارك آل الفصل بالكامل وآان التالميذ سعداء لرؤيتهم أن جون قادر على التحيه        . بالمصافحه  ولق
 .ات والتجاوب معهاوتقبل التحي

 
تابه          يام بأنشطة الك ند الق أراد جون أن يكتب ولكنه لم      . للتالميذ آى ينسخوه  " ج" آتبت الجواب      –ع

د أتى لمنضدتى، فكتبت فى آراسته، ولكنه أعوزه الوقت ليرى                  ر بوضوح، لق إآتشفت أنه يعانى . ي
، ولكنه ظل غير قادر آتبت الدرس على السبوره بحروف أآبر     . من مشكالت فى اإلدراك البصرى      

 .دق جرس اإلنصراف وآان جون بصحبة بيتر وجوزيف. على اإلدراك
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ان مفترضًا أن أدرس سته موضوعات ولكنة رتبت لتدريس موضوعين        يوم آ ذا ال حتى اآلن . فى ه
نى            توقعا م ا هو م ا ال أدرس آم فقد أمضيت وقتًا أطول مع     . ويوجد إضطراب آامل فى دروسى    . أن

 .جون
 

 .مولوآا/ السيده
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 أمثله من مسودات الكتابه اليدویه: 8ملحق 
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 نموذج لعينة التقييم: 9ملحق 
 
 

 :آى نتمكن من التعلم من خبره ورشة العمل هذه، نود أن تكمل الجمل اآلتيه
 

  أفضل جزء من ورشة العمل هذه واألآثر تشويقًا هو  -1
          
          
          
           

 
 

       أما الجزء األقل تشويقًا فهو -2
          
          
          
           

 
 

       يقه التى بها آنالقد أمتعتنى الطر -3
          
          
          
           

 
 

       أنا لم يعجبنى                -4
          
          
          
           

 
 

       فى المره القادمه يجب عليكم أن    -5
          
          
          
           

 
 

         آنتيجه لورشة العمل هذه أنا سوف -6
          
          
          
           

 
 

 شكرًا لمشارآتك وتعاونك
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   إطار مقترح–بحث عملى للتعليم بالدمج : 10ملحق 
  

رنا فى قسم          ا ذآ يل اإلرشادى       "آم ، نأمل أن هذه المواد سوف تساعدك على العمل       "الهدف من الدل
ك ي  يم وبذل ن التعل تبعاد م يش واإلس و خفض التهم اً نح تماًال ودامج ثر إش يم أآ يل . صبح  التعل والدل
 :اإلرشادى سيساعدك لتحقيق ذلك بإرشادك إلى اآلتى

 
  

 إستخدم المعلومات الموجوده •
 قم بالبناء على الخبره •
 إجمع المعلومات •
 إعملوا معًا •
 إستمع لآلراء المتعدده •
 إخلق الحوارات •
  قيم الخبرات •

     
ارًا عا  م إط ذا القس ى ه ترح ف نا نق ثك  إن ى بح تخدامه ف ى إس ز أن ترغب ف ن الجائ ئله م ن األس ًا م م

يًا ما ألنشطتك          ى، آى يعطى توجه أن تغير وتضيف أسئله ترى أنت      ) بل يجب عليك  (يمكنك  . العمل
 .أو زمالؤك فى بحثك العملى أنها تتناسب أآثر مع الوضع الذى تبحثه

 
واس ب          ن األق يما بي بدأ الرئيسى اإلرشادى ف يك أن تحدد الم د آل سؤال وإلى ما سوف يساعدك   عل ع

 .على أن تنجزه
 

ا   راجعة الشكل التوضيحى إلطارن ريد م نقطه أن ت ذه ال ند ه ك أيضا ع ، )أنظر الصفحه؟(يجوز ل
 .والذى يشرح آيف يمكن للدوره المستمره ل أنظر وفكر وأعمل أن تعمل

 
   

 أنظر
  

الدمج فى مدرستك                 • يم ب ام التعل ات أم ا هى المعوق مثًال، فى إتجاهات األفراد،    مجتمعك؟  / م
 .}إجمع المعلومات{الخ ...فى سياسات الحكومه، فى البيئه المحيطه

 
ا الذى يمكن لك أن  تجمعه من المعلومات أآثر مما لديك؟     •  مثال، عن سبب عدم حضور -م

 .}إجمع المعلومات{. بعض األطفال للمدرسه أو آثرة غيابهم
 

 
     
   



 دليل من خالل بحث عملى: التعلم من التباين واإلختالف

 89

 فكر
 

ذى تعرفه عن مع       • ا ال إستخدم المعلومات  {مجتمعك؟  / وقات التعليم والمساهمه فى مدرستك    م
 }الموجوده

 
 .}بناء الخبره{ما هى اإلستراتيجيات التى تم تجربتها للتغلب على تلك المعوقات؟  •
 
ما الذى تعلمته من القيام بأنشطة هذا البحث العملى؟ وما الذى آان فعاًال وما الذى يمكن أن                 •

 }ألداء بحث عملى----------يم الخبراتق {يقام بصوره مختلفه؟
 
  

 إعمل
 

 }إعملوا معًا{مجتمعك؟ / ما التغيرات التى تود أنت وزمالؤك أن تتم فى مدرستك  •
 
 }إعملوا معًا وإستمعوا لمختلف اآلراء{من الذى تعتزم أن تعمل معه؟  •
 
 }بناء الخبره{آيف لك أن تحقق هذه التغيرات؟  •
 
 متى ستتم هذه التغيرات؟ •
 
تقوم بالتسجيل      آيف  • تابه ( س لما تعمل ولما تحدث من     ) فيديو/ تسجيل صوتى   / رسومات / آ

 .}إعملوا معًا وإستمعوا لمختلف اآلراء{تغيير؟ 
 

/ ألداء النشطات   ....قيم الخبرات {ما الذى تعلمته من تنفيذ هذه األنشطه أو إحداث تغيرات؟            •
 .}التغييرات

 
 }لق حواراتإخ{آيف ستشارك بما تعلمته وبما إختبرته؟  •
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 مواضيع سهولة التعامل فى بحثك العملى: 11ملحق 
   
   

الهدف من وراء بحثك العملى هو مساعدة الناس للتفكير فى ومناقشة والعمل على تحسين ممارسات      
تعلم فى مدارسهم        تدريس وال اً         / ال ثر دمج نه إحتمال وارد جدًا أن تجد      . مجتمعهم آى يصبحوا أآ لك

تى تؤ       ا تشكل صعوبه فى المشارآه لبعض األفراد أى أن هذه األنشطه يعسر                بعض األنشطه ال ديه
 .تناولها

 
راد ناول من األف ه للت ا قابل ه لجعله ده او مكلف ون معق ى أال تك تاج أنشطة بحثك العمل والطريقه . تح

تمل          اهمين المح ل المس ع آ توح م نقاش المف ى ال طتك ه ناول ألنش هوله الت ن س تأآد م يه لل األساس
ارآتهم  ياجاتهم الخاصهمش ن إحت ارآه   . ع وز أن تعطل مش ل يج ناك عوام ت ه ا إذا آان إآتشف م
 : على سبيل المثال.شخص ما

   
   

 .إعاقه بصريه أو سمعيه أو بدنيه أو فى التعلم •
 .القدره على فهم اللغات واللهجات المستخدمه •
 .القدره على األنتقال إلى أو الوصول غلى المكان الذى ستجرى فيه األنشطه •
 .اإللتزام بالعمل أو رعايه األوالد وأيه إلتزامات شخصيه أخرى •

  
   

يذ               ه للتنف ا قابل أآد أنه ول وت راد حول الحل ناقش مع األف وإن آانت غير قابله للتنفيذ فاوجد طريقه   . ت
 .بديله لجعل النشاط سهل لهم تناوله

 
 يصبح آل فرد على درايه      ناقش مواضيع سهوله التناول مع باقى المشارآين فى البحث العملى، آى          

ائل من أجل سهولة تناول األنشطه فى أى                        ياجات اآلخر ويشعر بحريه فى طلب تحسن الوس باحت
 .وقت

   

زيد من التفاصيل أنظر        تاحًا للجميع "لم المساعده لعل عمليات المشارآه : م
رد        ناول لكل ف تاح عبر إى    " (سهلة الت يه باألنجليزيه و العربيه والفرنس   . نت. إى. م
 )واالسبانيه والبرتغاليه

    
 

ترحه فى هذا                      نه من المق د تنشأ مع أنشطه معي تى ق ناول ال بعض الموضوعات الخاصه بسهولة الت
 الدليل اإلرشادى

     
   

 أنشطه تضم الحديث واإلستماع
   

اع الكالم، خاصه وأن إختلفت اللغات ووجد من            • ى أال يسرعوا فى إيق شجع المشارآين عل
ترجمون ال اراتي ى إش ه إل إن  . لغ ثك ف اع حدي تابعة إيق ى م ادر عل ير ق ترجم غ ان الم إذا آ

 .المستمعين له سيفقدون الكثير من المعنى لما تقوله
ال (شجع آل مشارك على الحديث بشكل واضح والـتأآد من أنهم وجهًا لوجه مع مستمعيهم                •

ه حتى إن شعر                      ه خلف يدي تحدث فى األرض أو يخفى وجه نظر الم  بالخجل أو يجب أن ي
 ).التوتر
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 .شجع األفراد على إستخدام لغه سهله وتجنب اللغو الذى لن يتمكن آل الموجودين من فهمه •
ده فقط أو فى مساحه خارجيه صغيره             • اعى فى حجره واح ة العمل الجم حينما . تجنب إقام

قد يجد المشارآون صعوبه فى الفهم وفى       ! يتكلم الكثيرون فى نفس الوقت فستعم الضوضاء      
. لترآيز على ما يقال فى مجموعتهم إذا آثرت الضوضاء القادمه من المجموعات األخرى            ا

 . إستخدم أآثر من حجره أو شجع المجموعات على اإلنتشار خارجًا فى مساه واسعه
     

 األنشطه التى تضم فردين فقط
  

يها فقط من يجرى المقابل                         ابالت، ف ثل بعض المق د تضم بعض األنشطه شخصين فقط م ه مع من   ق
قد يكون نشاط آهذا صعب التناول لمساهم ما فى البحث إذا شعر بعدم اإلرتياح              . تجرى معه المقابله  

ف، أو ألى سبب آخر          فمثًال قد ال يشعر تلميذ باالرتياح فى مقابله مع معلم أو أن أنثى قد              . فى الموق
ه مع ذآر            ياح فى مقابل ي    . ال تشعر باإلرت دم اإلرت د ال يشارآون بكل   إذا شعر المشارآون بع اح، فق

 .ماعندهم أو يقولون ما يودون بحق أن يقولوه
  

أخذ فى اإلعتبار أآثر الوسائل مالئمه لقيادة آل نشاط فى بحثك العملى، وتحديد ما                     ًا أن ت يك دائم عل
اده الصياغه لجعل المساهمين يشعرون باراحه          يس فقط على     . إذا آنت تحتاج إلع ذا ينطبق، ل وه

تضم شخصين بل أيضًا على األنشطه التى تضم شخصين بل أيضا على األنشطه التى األنشطه التى 
ير من األفراد       وآمثال إلعادة الصياغه يمكن جعل السيدات يجرون المقابالت مع سيدات          . تضم الكث

   .أو تسهيل إجراء إتمام المقابالت بين األطفال وبعضهم البعض
   
   

 أنشطه بها رسومات
  

 : من لديهم إعاقات بصريه والمكفوفين من المشارآين، مثًالتأآد من إحتواء
   

فروع أو حصى أو أورق (شجع اإلبتكار مثل إستخدام المشارآين ألشياء ثالثية األبعاد  •
 .حتى تمثل أشكال مجسمه ممكن إستيعابها باللمس) الخ... شجر

 واألخذ شجع المبصرين من المشارآين على وصف آل شىء يرسم لزمالئهم المكفوفين •
 .برايهم فيما يجب أن يرسموه

  
 

 أنشطه تستخدم المالحظه
  

ثالً     (تذآر أن يسمع       يه مثل ما يرى                ) فى الفصل م ى نفس الدرجه من األهم د يكون عل لذلك فال  . ق
يجب إستبعاد المعلمين أو اآلباء أو أعضاء المجتمع من تلك األنشطه التى تستخدم المالحظه، إذا ما                 

 .ًا أو مكفوفينآانوا معاقين بصري
 

ارآين    دى بعض المش د يشكل صعوبه ل ا ق يز مم ن الترآ ير م ه الكث ب المالحظ د تتطل يهم (ق ا ف بم
رهقون ون الم اهمين    !). المدرس ًال أو أن المس تًا طوي تغرق وق ه ال تس طة المالحظ ن أن أنش أآد م ت

 .يستطيعون أخذ فسحه من الوقت للراحه
 

ا إحتوت األنشطه على مالحظه لصور          أو رسوم أو فيديو فيمكن للمبصرين من المشارآين أن          إذا م
يصفوا ما يروه لزمالئهم من المكفوفين، وأثناء الخطوات العمليه قد يمكنهم أيضا تلقى المساعده آى               

 .يفكروا بعمق حول ما تتم مالحظته
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  أنشطة العصف الذهنى
   

توى     تقال وأن تح رعة اإلن نى س طة العصف الذه ى أنش ترض ف م  يف ى قوائ اطه عل رائط (ببس أو خ
يه ار) ذهن ك األفك ه الحوارات حول تل دًال من إطال ار ب ارآين. لألفك ان بعض المش ى  ولكن إن آ ف

انون من صعوبات فى اإلستماع او التواصل فعليك التأآد من أن سرعة اإلنتقال           العصف الذهنى يع
تجاوز قدرتهم على الفهم أو المشارآه       ح بشرح قصير إذا لم يفهم أحدهم لك أن تسم. فى نشاطك ال ت

 ).ولكن تجنب أن يصبح الشرح القصير مناقشه مطوله(معنى آلمه ما 
   
   

 أنشطه تستخدم الكتابه
   

 ألن المجموعات تستخدم الورق     –بعض األنشطه المقترحه فى هذا الدليل اإلرشادى تستخدم الكتابه          
بعض المشارآين قد ال يقدر     . ق الصغير الحجم  السبوره أو على مستوى األفراد يستخدم الور      / الكبير

تابه    ى الك تابه أو بسبب صعوبه فى التعلم         (عل م الك م يسبق له أن تعل ه ل يه أو ألن ه بدن ... بسبب إعاق
 !تأآد من عدم إستبعادهم). الخ

 
فى األنشطه الجماعيه التى تستخدم الكتابه، تأآد من وجود شخص واحد على األقل فى آل مجموعه            

يد ال ار   يج ن أفك ه م ى المجموع رح ف ا يط راءه لم تابه والق توى   . ك ى مس تابه عل طه الك ل أنش وألج
ًا منهم       راد، آون أزواج قد يتمكن حينئذ من اليستطيع الكتابه من التكلم بدًال منها ويقوم المساهم            . األف

 .اآلخر بكتابة أفكاره
 

اره أساسيه لكل أنشطة بحثك العملى وإال ستضطر             تابه مه  لإلستبعاد الدائم لهؤالء الذين ال تجعل الك
 .ال يكتبون أو ال يجيدون الكتابه رغم انهم قد يحملون داخلهم بعض المشارآات الشديده االهميه

 
ى إستخدام خط يد شديد الوضوح، وإذا آتبوا على سبوره أو ورقه آبيره، تأآد         بون عل شجع من يكت

 .أن يراه بوضوحمن آتابه الحروف بحجم آبير يسمح لكل فردفى المجموعه 
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 أنشطه تستخدم الصور الفوتوغرافيه والفيديو
   

م صور أو يصوروا                        تقط له يها تل تى ف د ال يرغب بعض المشارآين فى المشارآه فى االنشطه ال ق
يديو  ى إستخدام اآلت التصوير فى آل وقت بينما                    . بالف ناول وتصر عل ال تجعل أنشطتك صعبه الت

تقط ا يدًا أن تل يكون مف أمالت  س ى مناقشات وت تخدم ف ذه الطريقه آى تس وارات والمالحظات به لح
تبعد شخاص بشكل مستديم أو أن يحدث لهم                         ذه، أن يس ة ه يدًأ، والحال ن يكون مف ه ل تقبليه، إال أن مس

 .حرجًا أو حنقًا من بين المشارآين فى البحث العملى
 

ناقش مع مصورك حول من يقدر أو ال يقدر على قبول التصوير         وإذا آنت تقوم بأنشطه جماعيه، . ت
نك إستخدام حجرات منفصله أو مناطق منفصله للمجموعات سواء التى تريد أو التى التريد أن                 فيمك

وتأآد أن آل فرد يفهم ويحترم حق آل شخص فى عدم التصوير إذا آان هذا سيجعله . يتم تصويرها 
 .يشعر بعدم إرتياح

     
   

 لمحه للمساعده
   

ارآون  يمكن للجو ال ان المش ا إذا آ دد م ا أن يح ع م ا أو أى تجم ل م ة عم ا أو ورش تماع م ام إلج ع
بعض األحيان قد يجعل الجو العام . سيجدونه سهل التناول ويمكنهم لهم المشارآه بكل ما لديهم أم ال      

ن    ًا م ريدون، خوف ندما ي ريدون، ع ول ماي تطاعتهم ق دم إس عرون بع ارآين يش ميه المش ديد الرس الش
تماعالخروج  نظمه لإلج د الم ى القواع دم  . عل ى ع ديد ف ام ش ون الجو الع د يك يان أخرى ق ى أح وف

 .رسميته بدرجه تؤدى  غلى الفوضى والتشوش إذا لم تكن تعودت ذلك مما قد يعوق المشارآه
 

الزم  توزن ال اول الوصول لل ر   : ح المجهود أو القه عر ب ى ال تستش ثك العمل طه بح ن أن أنش أآد م ت
اٍف بالقياده والتنظيم لألنشطه تمنع األفراد من الشعور بالتشوش                بسبب رسميتها،      مع وجود حٍس آ

   .أو الخوف الشديد مما يقدمون به
 

   

  


