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صعوبات التعلم
ودور معلمي التعليم العام في تقديم الخدمات

إبراهيم سعد أبونيان

عن خدمات صعوبات التعلم في المملكة العربية السعودية
تعتبــر اخلدمــات املقدمــة للتالميــذ الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم يف بالدنــا أول جتربــة رســمية لتربيــة وتعليــم هــؤالء
التالميــذ يف التعليــم ،وقــد اســتفادت اململكــة يف ذلــك مــن النمــوذج األمريكــي بحكــم أن أمريــكا تعتبــر الدولــة الرائــدة
يف هــذا املجــال علــى الصعيديــن النظــري والتطبيقي.
ويحســن القــول بــأن البدايــة الفعليــة ملجــال صعوبــات التعلــم يف اململكــة ترجــع إلــى عــام 1413هـــ ،عندمــا أضيــف
مســار صعوبــات التعلــم إلــى خطــة قســم التربيــة اخلاصــة بجامعــة امللــك ســعود ،متهيـ ًدا إلعــداد معلمــن ومعلمــات
يف هــذا املجــال .فقــد كان خلريجــي ذلــك املســار دور فاعــل يف إيجــاد خدمــات التربيــة اخلاصــة لتالميــذ املــدارس
االبتدائيــة الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم ،حيــث قامــوا بــدور مهـــم يف التوعيــة علــى الصعيديــن العــام والرســمي
بصعوبــات التعلــم ،ومــا يجــب أن يقــدم للتالميــذ مــن خدمــات متخصصــة ،كمــا قامــوا بتأســيس البرامــج خلدمتهــم
والعمــل يف تلــك البرامــج كمعلمــي صعوبــات تعلــم.
وقــد بــدأ تقــدمي اخلدمــات يف مــدارس التعليــم العــام للبنــن عــن طريــق غــرف املصــادر مــع مطلــع العــام الدراســي
نوعــا
1416هـــ 1417/هـــ .ومــن هنــا وضعــت اململكــة قدمهــا لتخــوض جتربــة جديــدة يف خدمــة تالميــذ يواجهــون ً
متخصصا،
12برنامجا وتعيــن 23معل ًمــا
آخــر مــن أنــواع اإلعاقــة لــم تكــن حقيقتــه معروفــة مــن قبــل ،فقــد مت افتتــاح
ً
ً
وشــملت اخلدمــات يف ســنتها األولــى  187تلميـ ًذا مــن الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم .كمــا بــدأت خدمــة التلميــذات
برنامجــا حتــت تنفيــذ  18معلمــة قمــن بخدمــة
الالتــي لديهــن صعوبــات تعلــم يف الســنة الدراســية التاليــة بافتتــاح 12
ً
 165تلميــذة.
واســتمرت وزارة املعــارف (ســابقاَ) ووزارة التعليــم حال ًيــا يف افتتــاح البرامــج ســنة تلــو األخــرى حتــى وقتنــا احلاضــر
حيــث تبلــغ البرامــج اآلالف ،وراعــت يف ذلــك ضــرورة التوزيــع اجلغــرايف للخدمــات مــن جانــب لتشــمل جميــع مناطــق
اململكــة ومحافظاتهــا ،واالمتــداد العمــودي خــال مراحــل التعليــم مــن جانــب آخــر ،حيــث افتتحــت البرامــج يف جميــع
مراحــل التعليــم العــام.
وقــد حــرص القائمــون علــى التربيــة اخلاصــة علــى أن تكــون مــدارس التعليــم العــام هــي مقــر تقــدمي خدمــات
صعوبــات التعلــم ،بحكمهــا البيئــة الطبيعيــة لهــؤالء التالميــذ ،وإميانــا منهــم بــأن خدمــات التربيــة اخلاصــة تعتبــر
إضافــة نوعيــة لتطويــر التعلــم.
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عن الكتاب
يعتبــر معلــم التعليــم العــام عض ـ ًوا أساس ـ ًيا وها ًمــا يف تقــدمي اخلدمــات للتالميــذ الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم،
فبحكــم أن هــؤالء التالميــذ يتلقــون تعليمهــم يف فصــول التعليــم العــام ،فمعلــم التعليــم العــام هــو أول مــن يعلمهــم
ويطلــع علــى قدراتهــم علــى التعلــم ،ويســتجيب ً
أول بــأول الحتياجاتهــم ،ويســتمر يف التفاعــل معهــم يف جميــع
مســتويات تعليمهــم .كمــا أنــه أول مــن يالحــظ التلميــذ الــذي قــد يكــون لديــه صعوبــات تعلــم يف النطــاق املدرســي،
ممــا مي ِّكنــه مــن املســاهمة مبعلومــات هامــة عــن التلميــذ ومنهــج التعليــم العــام تفيــد باقــي أعضــاء الفريــق يف اتخــاذ
القــرارات املتعلقــة بالتعــرف علــى صعوبــات التعلــم بــن التالميــذ وتقــدمي اخلدمــات لهــم .كمــا أنــه مصــدر أساســي
للمعلومــات التــي تبــن مــدى تقــدم التلميــذ يف الدراســة مــع مــرور الوقــت ،باإلضافــة إلــى أي ســلوك أو عوامــل
أخــرى يــرى أنهــا قــد ســاهمت يف ظهــور املشــكلة لــدى التلميــذ .هــذا باإلضافــة إلــى دوره الهــام يف تعزيــز املعلومــات
واملهــارات واســتراتيجيات التعلــم التــي يتلقاهــا التلميــذ يف نطــاق التربيــة اخلاصــة.
وبتلــك املعلومــات واألدوار تعتبــر مشــاركة معلــم التعليــم العــام يف إعــداد البرنامــج التربــوي الفردي وتنفيذه أساســية،
فهــو مشــارك حيــوي يف جميــع مراحــل اخلدمــات مــن التشــخيص حتــى تقييــم فاعليــة البرامــج ،فبــدون مشــاركته
الفاعلــة تبقــى خدمــات التربيــة اخلاصــة قاصــرة .ولكــي تتحقــق تلــك املشــاركة بفاعليــة ويقــوم معلــم التعليــم العــام
بــدوره الهــام بجــداره ال بــد مــن أن يكــون عار ًفــا بصعوبــات التعلــم وتأثيرهــا علــى التالميــذ أكادمييــا ونفســ ًيا
واجتماع ًيــا ،وبالــدور الــذي ميكــن أن يقــوم بــه يف خدمــة أولئــك التالميــذ.
وعليــه فقــد جــاء هــذا لكتــاب ملــد معلــم التعليــم العــام باملعلومــات األساســية عــن صعوبــات التعلــم ،وخصائــص
التالميــذ الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم ،وكيفيــة التعــرف عليهــم ،واألدوار التــي ميكــن أن يقــوم بهــا معلــم التعليــم
العــام ضمــن فريــق اخلدمــات ويف فصــول التعليــم العــام .فالكتــاب ينقســم إلــى جزأيــن أساســيني يهتــم األول منهمــا
بالتعريــف بصعوبــات التعلــم واآلخــر بالــدور الــذي يقــوم بــه معلــم التعليــم العــام يف كل مرحلــة مــن مراحــل تقــدمي
اخلدمــات ابتــداء مــن التعــرف علــى صعوبــات التعلــم.
وقــد روعــي يف إعــداد الكتــاب احلالــي عــدم ذكــر املراجــع ضمــن النصــوص املكتوبــة ،فهــي موجــودة يف الكتــب
املرجعيــة الثالثــة التاليــة ،وذلــك لتســهيل القــراءة واختصــار حجــم الكتــاب.
1.أبونيــان ،إبراهيــم ســعد ( .)2019/1440صعوبــات التعلــم :طــرق التدريــس واالســتراتيجيات املعرفيــة،
الناشــر الدولــي ،الطبعــة الرابعــة
2.أبونيان ،إبراهيم سعد (يف اإلخراج) .صعوبات التعلم :من التاريخ إلى اخلدمات
3.أبونيان ،إبراهيم سعد ( .)2019/1440البرامج التربوية الفردية ،الناشر الدولي ،الطبعة األولى
4.مراجع أخرى مذكورة يف قائمة املراجع

وفق اهلل اجلميع
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شكر وامتنان
منــذ تأســيس مركــز امللــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة عــام 1412هـــ «ليكــون مركـزًا متميـزًا يف مجــال أبحــاث اإلعاقــة
وذا تأثيــر عاملــي « واملركــز يســعى مــن خــال هــذه الرؤيــة لتحقيــق رســالته التــي مــن أهــم ركائزهــا « حتســن حيــاة
األشــخاص» الذيــن لديهــم إعاقــات .وبالفعــل فقــد حقــق املركــز الكثيــر مــن اإلجنــازات التــي تصبــوا إلــى حتقيــق
أهدافــه يف مجــال اإلعاقــة ،ولعــل مــن أبــرز جهــود املركــز يف مجــال إعاقــة التعلــم (صعوبــات التعلــم) مبــادرة «
املشــروع الوطنــي لصعوبــات التعلــم» ،والــذي يهــدف إلــى التطويــر النوعــي للخدمــات التــي تقــدم لتالميــذ وطــاب
املــدارس الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم مــن خــال تطويــر إجــراءات التعــرف عليهــم ومعــارف ومهــارات القائمــن علــى
خدمتهــم مــن املتخصصــن وكذلــك معلمــي التعليــم العــام.
فشــك ًرا ملركــز امللــك ســلمان ألبحــاث اإلعاقــة علــى هــذه املبــادرة الرائــدة ،وشــك ًرا للقائمــن علــى دعــم وإعــداد
وتنفيــذ هــذه املبــادرة ،فالفائــدة تتعــدى كونهــا الوفــاء بحــق مــن حقــوق التالميــذ والطــاب الذيــن لديهــم صعوبــات
تعلــم إلــى كونهــا مبــادرة وطنيــة تســاهم يف الرقــي بنوعيــة املخــرج الوطنــي والثــروة الوطنيــة احلقيقيــة وهــو املواطــن.
فهــذه املبــادرة تســهم يف تأهيــل مواطنــن صاحلــن فاعلــن لهــم دور إيجابــي يف نهضــة ومنــو وطنهــم بـ ً
ـدل مــن أن
يكونــوا ضحيــة للفشــل األكادميــي ومــا يترتــب عليــه مــن مشــكالت نفســية واجتماعيــة واقتصاديــة ،ورمبــا أمنيــة.
فأكــرر شــكري وامتنانــي للمركــز وأصحــاب الــرأي والرؤيــة والعمــل يف هــذا املجــال ،كمــا يســعدني أن أشــكر
األســتاذة نــدى بنــت عبــد الرحمــن الســجان مديــرة التدريــب باملركــز علــى تشــجيعها ودعمهــا املعنــوي لــي يف إعــداد
هــذا الكتــاب ،فشــك ًرا يــا نــدى

وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلير
إبراهيم بن سعد أبونيان
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قائمة المحتويات

			

الجزء األول :صعوبات التعلم

الفصل األول :المفاهيم العامة
مقدمة تاريخية
تعريف صعوبات التعلم
مفهوم صعوبات التعلم
املجاالت التي تظهر فيها صعوبات التعلم
انتشار صعوبات التعلم
الفصل الثاني :خصائص صعوبات التعلم
مقدمة:
ً
أول :اخلصائص األكادميية
خصائص صعوبات التعلم يف الرياضيات
خصائص صعوبات التعلم يف القراءة
خصائص صعوبات التعلم يف اإلمالء
خصائص صعوبات التعلم يف التعبير التحريري
خصائص صعوبات التعلم يف اخلط
خصائص صعوبات التعلم يف املواد األخرى
ثان ًيا :خصائص صعوبات التعلم يف اللغة الشفوية
ً
ثالثا :اخلصائص الفكرية لصعوبات التعلم
مشكالت االنتباه
مشكالت الذاكرة
مشكالت اإلدراك
مشكالت التفكير
رابعا اخلصائص املعرفية
ً
خامسا اخلصائص النفسية
ً
سادسا اخلصائص السلوكية
ً
الجزء الثاني :دور معلمي التعليم العام في تقديم الخدمات
الفصل الثالث :التعرف على صعوبات التعلم ودور معلمي التعليم العام
مقدمة:
التعرف على صعوبات التعلم
ً
أول :التعرف والتقييم من خالل الطرق التقليدية
مفهوم الطرق التقليدية وأنواعها
فريق التعرف والتقييم
أساليب جمع املعلومات
التقييم الرسمي
التقييم غير الرسمي
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مصادر جمع املعلومات
مراحل التقييم
دور معلم التعليم العام من خالل الطرق التقليدية
ثان ًيا :التعرف والتقييم من خالل االستجابة للتدخل
اخللفية وراء االستجابة للتدخل.
تعريف االستجابة للتدخل
مستويات االستجابة للتدخل.
معيار االستجابة للتدخل.
مناذج االستجابة للتدخل
دور معلم التعليم العام من خالل االستجابة للتدخل
مؤشرات صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية
الفصل الرابع :دور معلم التعليم العام في تحديد احتياجات التالميذ
وإعداد البرامج التربوية الفردية
مقدمة:
دور معلم التعليم العام يف حتديد االحتياجات األكادميية
دور معلم التعليم العام يف حتديد االحتياجات النفسية
دور معلم التعليم العام يف حتديد االحتياجات االجتماعية
دور معلم التعليم العام يف حتديد االحتياجات السلوكية
دور معلم التعليم العام يف إعداد البرامج التربوية الفردية
الفصل الخامس :دور معلم التعليم العام في التدريس
مقدمة:
دور معلم التعليم العام يف مواءمة املنهج
دور معلم التعليم العام يف توظيف استراتيجيات التعلم
أمثلة على استراتيجيات التعلم
استراتيجيات التعلم وتدريس القراءة
استراتيجيات التعلم وتدريس الكتابة
استراتيجيات التعلم وتدريس الرياضيات
دور معلم التعليم العام يف مواءمة عرض املادة العلمية
دور معلم التعليم العام يف تقييم التالميذ
الفصل السادس :صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة والثانوية
مقدمة
خصائص املرحلة املتوسطة والثانوية
خصائص الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم يف املرحلة املتوسطة والثانوية
اخلصائص األكادميية
اخلصائص االجتماعية
اخلصائص النفسية
اخلصائص السلوكية
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الفصل السابع :الخدمات في المرحلة المتوسطة والثانوية
ودور معلم التعليم العام.
مقدمة:
اخلدمات ذات العالقة ودور املعلم
اجلوانب النفسية
اجلوانب االجتماعية والتواصل
االرشاد املهني
التقنية
اخلدمات االنتقالية
استراتيجيات تفادي الفشل األكادميي ودور املعلم
استراتيجيات أداء الواجبات
استراتيجيات تدوين املالحظات
استراتيجيات التنظيم
استراتيجيات إدارة الوقت
استراتيجيات االستذكار
استراتيجيات أخذ االختبارات
استراتيجيات اإلدارة الذاتية
دور معلم التعليم العام يف التدريس
استراتيجيات القراءة لغرض الفهم
استراتيجيات تعلم الكتابة
استراتيجيات تعلم الرياضيات
الفصل الثامن :دور معلم التعليم العام ضمن فريق خدمات التالميذ الذين
لديهم صعوبات تعلم
مقدمة:
أعضاء الفريق وأدوارهم
آلية عمل الفريق
مقومات جناح عمل الفريق
معوقات عمل الفريق
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الفصــل األول :المفــــاهيم العــــــامــــــة
مقدمة تاريخية:

كثي ًرا ما يرد يف الدراسات والكتب أن صعوبات التعلم لم تعرف إال يف الستينيات من القرن العشرين للميالد،
ولكن احلقيقة هي أن مصطلح صعوبات التعلم ( )Learning Disabilitiesلم يظهر بصفة رسمية إال يف الستينيات
من القرن العشرين للميالد يف الواليات املتحدة األمريكية ،أما صعوبات التعلم كإعاقة فتمتد جذروها إلى القرن
اخلامس قبل امليالد ،حيث ذكر الطبيب اليوناني هيبوكراتس  Hippocratesأوصا ًفا لبعض اجلنود الذين لم
يتمكنوا من معرفة الرموز الكتابية يف ذلك الوقت رغم سالمة قدراتهم احلسية والفكرية .أما الدراسات
احلديثة فقد بدأت مع مطلع القرن التاسع عشر عندما قام طبيب أعصاب أملاني اسمه قال  Gallبنشر دراسة
( )1802وصف فيها العالقة بني اإلصابات الدماغية والسلوك ،وأن هناك ثالث وظائف للمخ ،وربط كل وظيفة
بسلوك معني .وقد تال ذلك العديد من الدراسات التي تناولت القدرة على الكالم وتعلم القراءة ،فقد بني
الطبيب الفرنسي بروكا  )1860( Brocaأن وظائف الكالم تقع يف الشق األيسر من املخ ،وذكر أن إصابة منطقة
معينة يف اجلزء السفلي من الفص األمامي األيسر قد نتج عنها اضطراب يف الكالم لدى بعض املرضى ،أما
ً
مريضا بال ًغا وذك ًيا ،فقد القدرة على
برادبنت  Broadbentوهو طبيب أعصاب بريطاني ( ،)1872فقد وصف
القراءة رغم قدرته على الكتابة إمال ًء وتلقائ ًيا ،ويجيد التحدث وثري املفردات ،ولكنه ال يتذكر األسماء أحيا ًنا
وال يستطيع تسمية األشياء البسيطة إذا عرضت عليه.
كما كتب ورنك (فرنكي)  )1874( Wernickeوهو طبيب أملاني عن  10حاالت من املصابني دماغ ًيا الذين ظهر
لديهم مشاكل لغوية بسبب اإلصابة ،وتختلف عن احلاالت التي وصفها بروكا( )Brocaفيما يتعلق باملنطقة
املصابة ،حيث إنها تقع يف الصدغ األيسر ،وكانوا يتمتعون مبرونة وطالقة يف الكالم ولكن بدون معنى ،ويجدون
صعوبة يف التعرف على الكلمات وصعوبة يف الفهم .ويف عام 1877كتب كوزمول  Kussmaulوهو طبيب أملاني
عن حالة رجل اليظهر عليه أي إعاقة إال عجز شديد يف القراءة ،ووصف حالته بأنها عمى تام للنصوص املكتوبة
رغم أن القدرة على الرؤية والذكاء والقدرة على الكالم كلها سليمة .ويعتبر املؤرخون هذا الوصف الدقيق مول ًدا
لصعوبات التعلم اخلاصة بالقراءة ،وأطلق على هذه احلالة اسم «عمى الكلمة» فاملصاب قادر على التعبير عن
أفكاره بالكالم والكتابة ،وأضاف أن هذا الرجل رغم سالمة سمعه ال يستطيع فهم الكالم.
وما برحت الدراسات أن امتدت من دراسة البالغني إلى دراسة األطفال والشباب ،ومن دراسة املشكالت الناجتة
عن إصابات دماغية إلى املشكالت الفطرية ،أي التي تظهر لدى األطفال دون إصابات الحقة .فقد قام طبيب
العيون األملاني برلني( )1887بدراسة مشكالت القراءة لدى تالميذ املدارس وأطلق على هذه املشكلة اسم
الدسلكسيا (  ،) Dyslexiaوالذي يعني يف أبسط معانيه صعوبة القراءة ،أو اضطراب القراءة .كما كتب الطبيب
البريطاني  )1896( Morganعن حالة شاب عمره  14سنة ،يعتقد املؤرخون أنها أول حالة تنشر عن شاب لديه
«عمى كلمة فطري» حيث يدل تاريخ احلالة على أن لديه صعوبة شديدة يف القراءة .قال مورقن :إن الشاب نبيه
وميتلك ذكا ًء طبيع ًيا يف احلوار ،وعيناه سليمتان وبصره جيد .وأضاف قائال :إن مدير املدرسة الذي قد د ّرسه
عدة سنوات يقول« :سيكون أذكى تلميذ يف املدرسة لوكان التدريس شفو ًيا» ،ويعتقد مورقن أن حاالت «عمى
الكلمة» ال تنبع من إصابة دماغية أو مرض ،ولكنها ناجتة عن خلل يف منو التلفيف الزاوي األيسر من املخ .وقد
أيد هذا االفتراض ما نشره هنشلوود  ،Hinshelwoodوهو طبيب عيون أسكتلندي ،عام 1901بعد دراسة عدد
من األطفال الذين أحيلوا إليه لعدم قدرتهم على القراءة ،وأوضح أنه رغم سالمة املخ فإن هؤالء يجدون صعوبة
يف التعرف على الكلمات واحلروف.
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فبهذا تعتبر هذه األحداث التي ظهرت يف أوروبا خالل القرن التاسع عشر البنية األساسية للعلم يف هذا املجال.
فما يعرف اآلن يف أمريكا بصعوبات التعلم ( )Learning Disabilitiesما هو إال انطالقه لتلك اجلهود .وميتاز
القرن العشرين للميالد بتوسيع نطاق دراسة املخ ووظائفه وعالقة ذلك بجميع أنواع التعلم ،وبتعليم القراءة
والكتابة ملن لديهم صعوبات تعلم .وقد أسفرت هذه اجلهود عن معرفة أكثر شمولية وعم ًقا لطبيعة صعوبات
التعلم ،فقد تبني للعلماء أن صعوبات التعلم ليست مقصورة على القراءة والكتابة ،بل تشمل الرياضيات ،ويطول
تأثيرها اجلوانب االجتماعية والعاطفية واملهنية للفرد ،وأنها تأخذ صفة الدوام فتالزمه الفرد يف شبابه وكبره.
كما تبني أن هناك اختالفات بني التالميذ الذين يتعلمون بشكل معتاد ومن لديهم صعوبات تعلم يف طبيعة
معاجلة املعلومات ويف استراتيجيات التعلم ،ناجتة يف األساس عن اضطرابات يف كيفية معاجلة املخ للمعلومات،
بي أورتون ،)1925( Orton
وعن فروق جوهرية يف بنية املخ .إن من أبرز معالم هذه الفترة (القرن العشرين) أن ّ
وهو طبيب أعصاب بأن صعوبات القراءة تتدرج يف الشدة ،وأنها نشاط معقد يشترك فيه مناطق عديدة من
املخ ،ونادى بالتدريس الصوتي ( ،)phonicsوهو الربط بني احلرف والصوت وكذلك جمع األصوات لتكوين
الكلمات ،واستخدم التدريس عن طريق احلواس املتعددة الذي كانت تستخدمه فرنالد )1921( Fernald
املتخصصة يف علم النفس التربوي ،ولكنها كانت تد ِّرس بطريقة الكلمة الكلية ،وتراقب تقدم التالميذ .ويف
عام  1928برزت جهود مونرو  Monroeاملتخصصة يف علم نفس األطفال حيث جربت طريقة أورتن وطريقة
فرنالد ،وأعدت اختبا ًرا تشخيص ًيا لصعوبات القراءة ،واستخدمت النتائج يف توجيه التدريس ،وقامت مبراقبة
تقدم التالميذ أثناء التدخل ،وأدخلت مفهوم التباين كطريقة للتعرف على التالميذ الذين لديهم صعوبات يف
القراءة ،وطريقة حتليل األخطاء لتوجيه التدريس .ولعل من أشهر العلماء الذين تأثر بهم مجال صعوبات التعلم
 Kirkوالذي عمل مع مونرو منذ  ،1929وتأثر يف التدريس بأورتن وفرنالد ومونرو وبأسس التعلم التي درسها
يف علم النفس ،فمن بني أشهر إسهاماته أن أعد اختبار ألينوي للقدرات اللغوية النفسية للوقوف على قدرات
الفرد الواحد ،واقترح مصطلح صعوبات التعلم عام 1963يف أمريكا ،ثم ترأس اللجنة الفدرالية التي اقترحت
تعري ًفا تربو ًيا لصعوبات التعلم.
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تعريف صعوبات التعلم

مقدمة:

إن معرفة تاريخ نشأة وتطور مجال ومفهوم صعوبات التعلم جتعل من السهل توقع ظهور أكثر من تعريف .فقد
تنوعت املجاالت التي تناولت ظاهرة عدم قدرة كثير من التالميذ على التعلم بشكل طبيعي ،رغم توفر القدرات
العقلية الالزمة للتعلم وسالمة البصر والسمع ،وإتاحة فرص التعليم العام ،باإلضافة إلى االتزان العاطفي
واحلياة االجتماعية واالقتصادية العادية .وبالفعل أخذ العلماء يف اقتراح تعاريف متعددة تعكس اهتماماتهم
العلمية وأغراضهم البحثية والتربوية .ففي حني أن بعض العلماء يبحث يف طبيعة صعوبات التعلم ،فقد توجه
البعض اآلخر إلى البحث عن طرق وأساليب واستراتيجيات لتعليم التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم .ولكن
العلماء ،رغم اختالفهم يف صيغ التعريفات التي توصلوا إليها ،يتفقون على خصائص التالميذ الذين لديهم
صعوبات تعلم ،وهذا أمر جوهري يف رأيهم ،فرغم عدم االتفاق على تعريف واحد فإن اجلميع يعرف صعوبات
التعلم عندما يراها.
إن محاولة إيجاد تعريف لصعوبات التعلم لم تقتصر على العلماء بل كان للجمعيات األهلية واملهنية دور كبير
يف تعريف صعوبات التعلم .وبناء على هذا التنوع يف مصادر االهتمام واختالف أهدافه حظي مجال صعوبات
التعلم بتعريفات كثيرة نال أحد عشر تعري ًفا منها صبغة رسمية أو ً
قبول بني املهتمني.
ونظ ًرا لالختالف يف التعريفات ،وبإحلاح من األهالي بإيجاد مظلة يخدم أطفالهم حتتها ،فقد عمدت احلكومة
األمريكية إلى تكوين فرق عمل إليجاد تعريف لظاهرة صعوبات التعلم ،وتعتبر أول محاولة لتعريف صعوبات
التعلم على نطاق الواليات املتحدة األمريكية ،ولذا فهي حتمل أهمية كبيرة .ومن أبرز فرق العمل تلك فريق
العمل برئاسة كلمنتز ( )Clementsوالذي يتكون يف جله من املتخصصني يف املجال الطبي .وقد ركز هذا الفريق
على إيجاد تعريف «االضطراب البسيط لوظيفة املخ» ( ،)Minimal Brain Dysfunctionفخرج بتعريف
يصف االضطراب البسيط لوظيفة املخ لدى األطفال ،وعرف بتعريف املعهد الوطني لألمراض العصبية
والعمى/كفاف البصر .أما الفريق الثاني فكان برئاسة كيرك ( ،)Kirkويتكون يف األساس من مهنيني يف املجال
التربوي فرأى وضع تعريف تربوي لصعوبات التعلم يساعد يف تقدمي اخلدمات للتالميذ الذين لديهم صعوبات
تعلم ،وتوصل الفريق إلى تعريف يصف اضطراب املعاجلات الفكرية (النفسية) األساسية لدى األطفال ،وعرف
بتعريف اللجنة الوطنية اإلرشادية عن األطفال املعاقني.
ورغم اجلهود الكبيرة واالختالفات يف التوجهات الشخصية واالجتاهات العلمية لم ينس أحد الهدف األساسي
من هذه اجلهود وهو إيجاد وسيلة قانونية تخدم هؤالء التالميذ تربو ًيا .فإدرا ًكا من احلكومة األمريكية لهذا
الهدف اعتمدت التعريف التربوي تعري ًفا لظاهرة صعوبات التعلم ،وهو ال يختلف كثي ًرا عن التعريف الذي
نادى  Kirkباألخذ به عام 1963م .وتوالت اجلمعيات واملؤسسات املهتمة بعد ذلك بإصدار تعريفاتها اخلاصة
بصعوبات التعلم ،مؤكدة على ما ترى ضرورة تضمينه يف التعريف الرسمي .ويف ضوء هذه اخللفية أتت
التعريفات املختلفة والتي تهدف جميعها إلى إيضاح مفهوم صعوبات التعلم .فالتعريفات النظرية التي توضح
مفهوم صعوبات التعلم مهمة ،حيث يجب معرفة ماهية صعوبات التعلم قبل التعرف عليها لدى التالميذ مث ً
ال.
أي يجب أن يعرف ما يُقصد بصعوبة التعلم قبل القول بأن لدى تلميذ ما «صعوبة تعلم».
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معنى التعريف وأهميته:

التعريف على وجه العموم هو جملة أو مجموعة من اجلمل أو العبارات تصاغ إليضاح معنى كلمة ما أو مصطلح
وإبراز خصائصه األساسية ،بقصد متييزه عن غيره من املصطلحات .ويعتبر التعريف من املتغيرات التي تتأثر
أو يجب أن تتأثر بالبحث العلمي فيتجدد كلما جتددت املعلومات عن الظاهرة التي وضع ليصفها يف األساس
أساسا
بناء على املعلومات التي كانت متوفرة يف ذلك الوقت .فتعريف صعوبات التعلم على سبيل املثال ،يكون
ً
لبناء النظريات العلمية التي تثري معرفة املهتمني من الباحثني واملعلمني وأولياء أمور التالميذ ،كما أن التعريف
يساعد على وضع الفرضيات املتعلقة بصعوبات التعلم ،باإلضافة إلى كون التعريف محو ًرا للتواصل بني العلماء
واملعلمني وأولياء أمور التالميذ أيضا.
وفيما يلي أهم التعريفات التي كان لها الدور األكبر يف بلورة مفهوم صعوبات التعلم مرتبة وفق تسلسلها
التاريخي ،مع استخالص النقاط املهمة التي وردت فيها ،ومناقشتها.
1.تعريف اللجنة الوطنية اإلرشادية عن األطفال املعاقني( )NACHCبرآسة كيرك 1969/ 1968
لقد قامت احلكومة األمريكية بتشكيل جلنة برآسة كيرك ( )Kirkوعضوية عدد من املهنيني معظمهم
يف املجال التربوي ،وكان الهدف األساسي اخلروج بتوصيات تربوية ال بتعريف ،ولكن الفريق رأى أنه
ال بد من وضع تعريف تربوي لصعوبات التعلم يساعد املعلمني يف وضع استراتيجيات التدخل بناء على
نتائج التشخيص ،وتوصل الفريق إلى تعريف يصف اضطراب املعاجلات الفكرية (النفسية) األساسية لدى
األطفال ،فاختارت احلكومة األمريكية هذا التعريف ،رمبا لكونه مييل إلى وصف هذه اإلعاقة وص ًفا له
عالقة بالتعلم ،وجاء التعريف كما يلي.
« يظهر لدى األطفال الذين لديهم صعوبات تعلم معينة (محددة) اضطراب يف واحدة أو أكثر من املعاجلات
النفسية (الفكرية) األساسية الداخلة يف فهم أو يف استخدام اللغة املنطوقة واملكتوبة .وقد تظهر يف
اضطراب االستماع أو التفكير أو التحدث أو القراءة أو الكتابة أو اإلمالء أو احلساب .وتشمل احلاالت
التي قد أشير إليها حتت اسم إعاقات إدراكية و إصابة دماغية و خلل بسيط يف وظيفة املخ و دسليكسيا و
احلبسة النمائية  ..الخ .ولكنها ال تشمل مشكالت التعلم الناجتة يف األساس عن إعاقة بصرية أو سمعية
أو حركية أو تخلف عقلي أو اضطراب انفعالي أو حرمان بيئي «
2.التعريف الفدرالي عام  1977بعد حذف املعادلة
لغرض تقدمي اخلدمات أصدرت احلكومة األمريكية ضوابط للتعرف على التالميذ الذين لديهم صعوبات
منها وضع معادلة حلساب التباين الشديد للتعرف على التالميذ الذين لديهم صعوبات حددته مبقدار %50
عن مستوى األداء املتوقع يف جانب أو أكثر من اجلوانب التي تتأثر بصعوبات التعلم ،ولكن هذه املعادلة القت
ردود فعل سلبية من األهالي واملهتمني ،مما أدى إلى حذفها من التعريف ،ليكون على النحو التالي:
مصطلح «صعوبات التعلم املعينة (احملددة) « يعني اضطراب يف واحدة أو أكثر من املعاجلات النفسية
(الفكرية) األساسية الداخلة يف فهم أو يف استخدام اللغة املنطوقة و/أو املكتوبة .والذي قد يظهر على
شكل قدرة غير سليمة على االستماع أو التحدث أو القراءة أو الكتابة أو اإلمالء أو إجراء العمليات
الرياضية .ويشمل هذا املصطلح حاالت اإلعاقة اإلدراكية واإلصابة الدماغية واخللل البسيط يف وظيفة
املخ والدسلكسيا واحلبسة النمائية .ولكن هذا املصطلح ال يشمل األطفال الذين لديهم إعاقات تعلم
( )learning disabilitiesناجتة يف األساس عن إعاقة بصرية أو سمعية أو حركية أو تخلف عقلي أو
اضطراب انفعالي ،أو حرمان بيئي أو ثقايف أو اقتصادي.
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(حاليا-اجلمعية األمريكية لصعوبات التعلم
3.تعريف جمعية األطفال والكبار ذوي صعوبات التعلم
ً
:)1986( )LDAهذه اجلمعية هي يف األصل اجلمعية التي تأسست بعد املؤمتر الذي عقد يف  6أبريل  1963وحتدث فيه
كيرك واقترح مصطلح «صعوبات التعلم» ،وهي األخرى أرادت أن تضيف شي ًئا إلى تعريف صعوبات التعلم،
وأصدرت التعريف التالي:
صعوبات التعلم احملددة (املعينة) هي حالة مستمرة ،يفترض أن تكون ذات أساس عصبي يعرقل منو و/
أو تكامل و/أو إبراز القدرات اللفظية و /أو غير اللفظية ،وتوجد صعوبات التعلم احملددة كحالة إعاقة
مستقلة ،وتتنوع يف هيئة ظهورها ويف درجة شدتها ...وتؤثر هذه احلالة خالل حياة الفرد على تقدير الذات
( )self esteemوالتعليم واملهنة واحلياة االجتماعية ،ويف أنشطة احلياة اليومية.
4.تعريف اللجنة الوطنية املشتركة لصعوبات التعلم (:)1988
يف عام  1981تشكلت جلنة ممثلة من جميع املنظمات املهنية واملنظمات األساسية التي تكونت يف الستينيات
ذات االهتمام بصعوبات التعلم وأصدرت تعري ًفا لها أعادت إصداره عام  1988كتفاعل مع تعريف جمعية
األطفال والكبار الذين لديهم صعوبات تعلم (حاليا -اجلمعية األمريكية لصعوبات التعلم ،)1986( )LDA-
ومع جلنة املمثليات الفدرالية فيما يخص امتداد صعوبات التعلم طوال احلياة ،واجلانب االجتماعي
لصعوبات التعلم ،وجاء يف التعريف:
مصطلح «صعوبات التعلم» مصطلح عام يشير إلى مجموعة اضطرابات غير متجانسة تظهر على شكل
صعوبات واضحة يف اكتساب واستخدام االستماع أو التحدث أو القراءة أو الكتابة أو االستدالل أو القدرات
الرياضية .وتكون هذه االضطرابات متأصلة يف الفرد ،ويفترض أن تكون ناشئة عن خلل يف النظام العصبي
املركزي .ورمبا تظهر طوال حياة الفرد .وقد توجد مشكالت يف سلوك التنظيم الذاتي ويف اإلدراك
االجتماعي ويف التفاعل االجتماعي مصاحبة لصعوبات التعلم ،إال أن هذه املشكالت ال تعتبر بحد ذاتها
صعوبات تعلم .ومع أن صعوبات التعلم قد تظهر متزامنة مع اإلعاقات األخرى (مثل اإلعاقة احلسية أو
التخلف العقلي أو االضطراب االنفعالي الشديد) أو التأثيرات اخلارجية (مثل الفروق الثقافية ،أو التدريس
غير املالئم أو غير الكايف) إال أنها ليست ناجتة عن هذه احلاالت أو التأثيرات.
5.التعريف الفدرالي عام United States Code (20 U.S.C. §1401 [30]), - 2004
تضمن صدور القانون الفدرالي اخلاص بتعليم األفراد الذين لديهم إعاقات عام  2004تعري ًفا لصعوبات
التعلم ال يختلف يف جوهره عن التعريف الفدرالي السابق ولكنه استبدل كلمة « إعاقات « األطفال الذين
لديهم إعاقات تعلم ( ،)learning disabilitiesبكلمة مشكلة ( )a learning problemيف عبارة النفي
أو االستبعاد ،ألنه قبل التشخيص ال ميكن التأكد من أن ضعف التلميذ هو بسبب إعاقة ،وجاء التعريف
على النحو التالي.
مصطلح «صعوبات التعلم املعينة» (احملددة) يعني اضطراب يف واحدة أو أكثر من املعاجلات النفسية (الفكرية)
األساسية الداخلة يف فهم أو يف استخدام اللغة املنطوقة أو املكتوبة .وقد يظهر هذا االضطراب على شكل قدرة
غير سليمة على االستماع أو التفكير أو التحدث أو القراءة أو الكتابة أو اإلمالء أو إجراء العمليات الرياضية.
ويشمل هذا املصطلح اإلعاقات اإلدراكية واإلصابة الدماغية واخللل البسيط يف وظيفة املخ والدسليكسيا
واحلبسة النمائية .ولكن هذا املصطلح ال يشمل مشكلة التعلم ( )a learning problemالناجتة يف األساس
عن إعاقة بصرية أو سمعية أو حركية أو تخلف عقلي أو اضطراب انفعالي ،أو حرمان بيئي أو ثقايف أو
اقتصادي.
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مناقشة التعريفات:

ً
أول -تتفق اللجنة الوطنية املشتركة مع التعريف الفدرالي الصادر عام 7791م ،ولكن تعتقد أنه ميكن حتسينه
يف اجلوانب التالية:
1.التأكيد على أن صعوبات التعلم تظهر طوال حياة الفرد
2.إلغاء عبارة « املعاجلات النفسية األساسية»
3.التمييز بني إعاقات التعلم (learning disabilitiesصعوبات التعلم) ومشكالت التعلم
(learning problem).
-4التأكيد على أن عبارة االستبعاد ال تنفي وجود إعاقة أخرى بجانب صعوبات التعلم لدى الفرد الواحد
نصا يف تعريف اللجنة الوطنية املشتركة وال يف التعريف الفدرالي
ضمن «املهارات االجتماعية» ً
ثان ًيا :لم ُت ّ
لألسباب التالية:
1.أن إدراجها ضمن التعريف يتطلب إجراء تعديالت على القانون العام 142-94
2.أن إدراجها ضمن التعريف يزيد من اللبس فيما يتعلق بالتأهيل للخدمات
3.أن إدراجها ضمن التعريف يزيد من أعداد األطفال املصنفني حتت صعوبات التعلم
4.تخوف اللجنة الوطنية املشتركة من أن إضافة املهارات االجتماعية كواحدة من مظاهر
صعوبات التعلم سيدخل من لديهم أمراض نفسية حتت مظلة صعوبات التعلم ،فيزيد من تعقيد التعرف
على من لديهم صعوبات تعلم على مختلف أعمارهم وكذلك تعقيد عمليتي التشخيص والتدخل.
ً
ثالثا :ورد يف تعريف اللجنة الوطنية املشتركة بأن « صعوبات التعلم «مصطلح عام يشير إلى «اضطرابات غير
متجانسة» .فرغم أن هذا قد ورد باللغة االجنليزية إال أن مدلوله قد ال يكون مفهو ًما لدى غير املتخصصني
العارفني بتاريخ صعوبات التعلم وأسباب ظهور مثل هذه العبارات .فقد أشار بعض العلماء إلى أن مثل هذه
العبارات قد يوحي بأن صعوبات التعلم ليست إعاقة واحدة أو اضطراب واحد بل صنف مكون من عدة إعاقات،
والصحيح أنها إعاقة واحدة تظهر على أشكال أو أعراض متنوعة كالقراءة واإلمالء والرياضيات وبعض تعلم
اجلوانب االجتماعية ً
أيضا.
رابعا :إن جوهر صعوبات التعلم يالحظ يف جميع التعريفات مهما كانت االختالفات بينها ،وهو أن هناك بعض
ً
التالميذ الذين يجدون صعوبة يف اكتساب الكفاية األكادميية مع عدم وجود إعاقات أخرى لديهم كاإلعاقات
احلسية والتخلف العقلي واالضطرابات العاطفية /السلوكية.
مفهوم صعوبات التعلم:

بعد مراجعة تعريفات صعوبات التعلم التي صدرت من جهات مختلفة قد يتبني مفهوم صعوبات التعلم ،فاملفهوم
أوسع نطا ًقا من التعريف .إن مفهوم صعوبات التعلم مبني على أربعة أسس وهي :التباين والتنوع واالستبعاد
والتمركز حول التلميذ ،أي أن صعوبات التعلم تتضح عند وجود فارق بني األداء املتوقع من التلميذ وأدائه الفعلي
يف القراءة أو الكتابة أو الرياضيات ،وأن صعوبات التعلم متنوعة يف طبيعتها ،فبينما يجد تلميذ ما صعوبة
يف تعلم القراءة ،قد يجد تلميذ آخر صعوبة يف تعلم الرياضيات .أما االستبعاد فهو التأكد من أن املشكلة
األكادميية التي تواجه التلميذ ليست بسبب إحدى اإلعاقات املعروفة غير صعوبات التعلم ،أو بسبب عوامل
أخرى مثل املشكالت األسرية أو قلة أو ضعف فرص التعليم.
18

صعـــوبات التعــــلم ودور معـــلمي
التعليم العام في تقديم الخدمات

وتوضح العناصر التالية املفهوم التقريبي لصعوبات التعلم:
1.إن صعوبات التعلم إعاقة مستقلة كغيرها من اإلعاقات األخرى.
2.يقع مستوى الذكاء (القدرات العقلية) ملن لديهم صعوبات تعلم يف املستوى العادي وقد يكون
أعلى.
3.تتدرج صعوبات التعلم من حيث الشدة من البسيطة إلى الشديدة.
4.قد تظهر صعوبات التعلم يف واحدة أو أكثر من العمليات الفكرية كاالنتباه ،والذاكرة ،واإلدراك،
والتفكير وكذلك اللغة الشفوية.
5.تظهر صعوبات التعلم يف واحدة أو أكثر من املجاالت األكادميية األساسية كمهارات القراءة
وفهم املقروء والكتابة ،والرياضيات بوجه عام واالستدالل الرياضي ،واملهارات اللغوية كالتعبير الشفوي
والتحريري ،والفهم املبني على االستماع.
6.تظهر صعوبات التعلم لدى الفرد طوال حياته ،فليست مقصورة على مرحلة الطفولة أو
الشباب.
7.قد تؤثر على اجلوانب الهامة حلياة الفرد كاالجتماعية والنفسية واملهنية وأنشطة احلياة
اليومية.
8.قد تظهر متزامنة مع أي إعاقة أخرى ،وقد توجد لدى املتفوقني واملوهوبني.
9.قد تظهر بني األوساط املختلفة ثقاف ًيا واقتصاد ًيا واجتماع ًيا.
	10.ليست نتيجة مباشرة ألي من اإلعاقات املعروفة ،أو االختالفات الثقافية ،أو تدني الوضع
االقتصادي أو االجتماعي ،أو احلرمان البيئي ،أو عدم وجود فرص للتعليم.
المجاالت التي تظهر فيها صعوبات التعلم:

لقد انتهى القانون  2004يف الواليات املتحدة األمريكية إلى أنه ال ميكن أن يصنّف التلميذ حتت صعوبات
قياسا
التعلم ما لم يثبت أنه ال يستطيع التحصيل بشكل كاف يف واحد أو أكثر من املجاالت الثمانية التالية،
ً
بعمره الزمني ،أو ال يستطيع الوصول إلى املعايير التي تقرها الوالية التي يدرس فيها ،بعد تلقيه خلبرات تعلم
وتدريس مناسبة لعمره وللمعايير التي أقرتها الوالية ،وهذه املجاالت هي:
.

 1التعبير الشفوي

2.الفهم املبني على االستماع (الفهم الذي يعتمد على االستماع)
3.التعبير التحريري
4.مهارات القراءة األساسية
5.املرونة /الطالقة يف القراءة
6.الفهم املبني على القراءة
7.العمليات احلسابية يف الرياضيات
8.حل املسائل اللفظية يف الرياضيات
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انتشار صعوبات التعلم:

تعتبر اإلحصاءات عمو ًدا فقر ًيا للتخطيط ،وعليه فإن معرفة انتشار أي إعاقة بني أفراد املجتمع ضروري لتقدمي
اخلدمات .وإن من الضروري عند احلديث عن نسبة انتشار صعوبات التعلم التمييز بني نسب االنتشار املبنية
على اخلدمات والنسب الشائعة يف الدراسات والبحوث العلمية ،والتي متثل واقع انتشار صعوبات التعلم بني
أفراد املجتمع .فاإلحصائيات التي تعكس نسب التالميذ املخدومني تعتمد على التقارير املرفوعة إلى اجلهات
الرسمية ،والتي تأخذ معدل النسب الواردة من القطاعات املختلفة .بينما تعكس النسب الواردة يف البحوث
العلمية انتشار صعوبات التعلم بني من متثلهم عينات الدراسات ،وليس نسب املخدومني ،ففي الغالب أنها متثل
النسبة احلقيقية ،فمن تصلهم اخلدمات قد يكونون أقل من ذلك .كما تخضع النسب سواء كانت للمخدومني
من التالميذ أو عينات الدراسات العلمية ،إلى درجة كبيرة ،ملتغيرات تؤثر على تلك النسب ،من أهمها معايير
التأهيل للخدمة أو الترشيح لعينة الدراسة ،مما يكون أحد أسباب التفاوت يف النسب.
ففي الواليات املتحدة األمريكية على سبيل املثال تتراوح نسبة املخدومني حتت مظلة صعوبات التعلم بني
 %6-5من تالميذ املدارس مع أنها قد تختلف باختالف الفترات الزمنية ،فقد ورد يف بعض اإلحصاءات أن
نسب التالميذ الذين يؤهلون للخدمة للعام الدراسي  2002/2001يف أمريكا تراوحت بني (.)9.43-2.85
بينما يظهر يف كثير من البحوث العلمية أن نسبة صعوبات التعلم تصل إلى  %10بني تالميذ املدارس.
عالميا:
انتشار صعوبات التعلم
ً

لقد تبني للباحثني من الدول املختلفة أن صعوبات التعلم ليست خاصة بلغة معينة أو ثقافة ،أو موقع جغرايف،
ولكن من املقبول أن يكون هناك تفاوت يف النسب بني الدول يعود لالختالف بينها يف مفهوم صعوبات التعلم،
وكيف تقاس ،واالختالفات اجلوهرية يف طبيعة اللغات.
ففي كندا يوجد فروق بني املقاطعات يف نسب صعوبات التعلم متراوحة بني  %10-1من تالميذ املدارس .هذا،
وقد ورد يف إحصاءات احلكومة النيوزيلندية أن صعوبات التعلم تنتشر بني  %6من األطفال ،ولكنها تركز على
صعوبات التعلم يف القراءة (الدسلكسيا).
ومن أمثلة انتشار صعوبات التعلم يف الدول غير الناطقة باللغة اإلجنليزية ما ورد من أنه يف غواتيماال وجد أن
 %8من عينة التالميذ لديهم صعوبات يف تعلم القراءة و %9يف اإلمالء ،وأنها تظهر بني التالميذ األندلسيني
يف القراءة بنسبة  %2ويف اإلمالء  ،%3مما قد يشير إلى تأثير اختالف الثقافة أيضا ألن اللغة اإلسبانية هي
الرسمية يف كال البلدين.
ويف أملانيا ذكرت اإلحصاءات أن حوالي  % 14من تالميذ املرحلة االبتدائية يواجهون صعوبات شديدة يف تعلم
القراءة واإلمالء ،رغم تلقيهم للتعليم املناسب ومتتعهم بقدرات عقلية عادية.
وجدير بالتنويه أن اللغات يف الدول السابق ذكرها رغم اختالفها ،تعتمد على الهجاء يف التعرف على الكلمات،
أي يف درجة العالقة بني الصوت واحلرف ،ولكن صعوبات التعلم يف الصني تتراوح بني  %3,9و  % 9,7يف
القراءة وفق ما ورد يف الدراسات رغم أن اللغة الصينية تختلف جوهر ًيا عن اللغات األبجدية.
أما يف الدول العربية فيظهر أنه ال يوجد دراسات على مستوى وطني تعطي إحصاءات عن نسبة انتشار
صعوبات التعلم يف كل دولة ،ولكن يبدو من نتائج بعض الدراسات الصغيرة أن صعوبات التعلم يف القراءة يف
البالد العربية ال تقل عنها يف الدول األخرى.
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الفصل الثاني :خصائص صعوبات التعلم

مقدمة:
تعتبر اخلصائص من بني أهم العوامل التي متيز بني التالميذ الذين لديهم إعاقات من جانب ،وبينهم وبني
التالميذ الذين ليس لديهم إعاقات من جانب آخر ،ولذا فإن معرفة املعلمني بخصائص التالميذ الذين لديهم
صعوبات تعلم ضرورية للتعرف عليهم وخلدمتهم ،ويجدر التنبيه إلى أن لكل تلميذ خصائصه التي يتفرد بها،
فال ميكن القول بأنه مبجرد أن يكون لدى تلميذ ما صعوبات تعلم فإن جميع اخلصائص املذكورة أدناه تظهر
لديه .وفيما يلي أبرز اخلصائص التي تظهر بني التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم عمو ًما:
ً
أول -:اخلصائص األكادميية لصعوبات التعلم:
ينص تعريف صعوبات التعلم على أنها تظهر يف املجاالت األكادميية الرئيسية كالرياضيات والقراءة واإلمالء
والتعبير التحريري واخلط .وعليه ميكن ذكر اخلصائص التالية تب ًعا لتلك املجاالت مع التعريف باخلصائص
األخرى ذات العالقة.

أ  .خصائص صعوبات التعلم يف الرياضيات:
يجد التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يف الرياضيات صعوبة يف التفكير الكمي الالزم ملعرفة األرقام وما تدل
عليه ،وبالتالي يجد التالميذ صعوبة يف مفاهيم األعداد واألرقام ومدلوالتها الفعلية .كما يجدون صعوبة يف
معرفة احلقائق الرياضية كاجلمع والطرح والضرب والقسمة ،وقيم املنازل ،والتسلسل التصاعدي أو التنازلي
لألرقام واألعداد ،وكتابة أو قراءة األعداد املكونة من منازل متعددة.
ومن ناحية أخرى يواجه بعض التالميذ صعوبة يف معرفة معاني الرموز الرياضية ذات املدلول احملدد مثل
عالمات العمليات األربع ( .)÷ ،× ،- ،+بينما قد يواجه البعض اآلخر مشكلة يف التمييز بني األرقام املتشابهة
كتابة مع اختالفها يف االجتاه مثل ( ،)6 ،2ويف وضع األرقام حتت بعضها البعض يف خط عمودي عند حل
مسائل اجلمع والطرح .هذا وقد يصعب على عدد من التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يف الرياضيات
إدراك الفروق بني األشكال الهندسية وخاصة املتشابهة والعالقة بني األطوال واألوزان.
ولعل ملعاجلة املعلومات واخلصائص املعرفية مثل إدراك املفاهيم الرياضية وفك الرموز اللغوية والذاكرة العاملة
وسرعة املعاجلة دو ًرا كبي ًرا يف بعض مشاكل الرياضيات ،فيظهر لدى عدد من التالميذ سرعة نسيان األرقام
واألعداد وكيفية إجراء العمليات احلسابية ،وتذكر احلقائق الرياضية كجداول الضرب ،وغيرها من احلقائق،
والتعليمات املرفقة باحلل ونحو ذلك.
أما فيما يتعلق بحل املسائل اللفظية ،فيظهر أن كثي ًرا من التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يجد صعوبة
كبيرة يف حل املسائل اللفظية ،حيث قد تش ّكل لغة املسألة صعوبة ملثل هؤالء التالميذ يف فهم املسألة ،باإلضافة
إلى عوامل أخرى مثل القدرة على حتديد املطلوب ،ومتابعة أفكار املسألة ،وتذكر املعلومات السابقة لربطها
مبا يلحق بها ،وإجراء العمليات احلسابية الالزمة للحل .كما أنهم ال يجيدون توظيف االستراتيجيات املعرفية
وفوق املعرفية يف حل املسائل.
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ب .خصائص صعوبات التعلم يف القراءة:
تظهر صعوبات التعلم يف القراءة على أشكال متنوعة ،فمن بني التالميذ من يجد صعوبة بالغة يف الوعي
باألصوات اللغوية ،ويف الربط بني شكل احلرف وصوته ،ويف تكوين كلمات من مجموعة من احلروف ،ويف
التمييز بني احلروف التي قد تختلف اختالفات بسيطة يف شكلها مثل الباء والنون إذا وردت يف أول الكلمة
خاصة ،وبني التاء والياء يف نفس املوضع ،والضاد والصاد (ض ،ص) وما جاء على هذا النحو.
هذا ،ويوجد من بني التالميذ من لديه صعوبة يف التعرف السريع على الكلمات ،ويف حتليل أو تهجي الكلمات
الغريبة لغرض نطقها .كما أن هناك من يواجه مشكلة كبيرة يف معرفة وتذكر عالمات التشكيل ومدى تأثيرها
على نطق األصوات الكالمية التي ُت َّثل باحلروف الهجائية.
ومن اخلصائص التي قد تظهر على قراءة عدد من التالميذ حذف بعض احلروف من الكلمات عند نطقها،
وإضافة البعض اآلخر ولو لم يكن له وجود ،أو إبدال بعض احلروف ببعض ،أو تشويه نطقها .ويالحظ على
سلوك بعض التالميذ عدم التمييز بني األلف والالم إذا وردت يف وسط الكلمة ،حيث إن بعض التالميذ ينطقها
يف الغالب  -على أنها الم.ومن مظاهر صعوبات التعلم يف القراءة التكلف فيها حتى ولو تعلم التالميذ املهارات األولية كفك الرموز
الكتابية ،فإن املرونة يف القراءة تبقى مشكلة كبيرة لعدد منهم ،وقد تستمر املشكلة إلى املراحل املتوسطة
والثانوية من التعليم األساسي.
إن صعوبات التعلم يف املهارات األساسية يف القراءة ليست املشكلة الوحيدة ،فقد يواجه التالميذ صعوبة يف
فهم ما يقرأونه ولو كانت قراءتهم الظاهرية سليمة ،ألسباب من أهمها ضعف الثروة اللغوية املتمثلة يف معاني
املفردات ،وضعف استخدام استراتيجيات الفهم .واملعروف أن هذه الصعوبات تعيق تقدم التالميذ يف جميع
مراحل التعليم على كافة مستويات القراءة.

جـ .خصائص صعوبات التعلم يف اإلمالء:
إن شيوع مشاكل اإلمالء بني التالميذ بشكل عام ،أمر مألوف لدى التربويني وأولياء األمور ،وهذا ال يستغرب
خصائصا تظهر على
ألسباب عديدة من أهمها صعوبة مهمة اإلمالء وقلة العناية بتدريسها .ومع هذا فإن هناك
ً
كتابات التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ،منها ما قد يكون مرتبطاً مبشكلة القراءة ،ومنها ما يتعلق مبشاكل
ً
مستقل.
يف اخلط ،ومنها ما يكون
فمن أهم مظاهر صعوبات التعلم يف اإلمالء اخلطأ يف كتابة الكلمات شائعة االستخدام ،وصعوبة متييز األصوات
املتشابهة وبالتالي اخلطأ يف الكتابة املطابقة ملا قيل ،هذا باإلضافة إلى احلذف واإلضافة واإلبدال ،فهي تظهر
يف اإلمالء كما تظهر يف القراءة.
ويشترك التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم مع غيرهم من عامة التالميذ يف األخطاء الشائعة مثل عدم التمييز
كتابة بني التاء املفتوحة والتاء املربوطة .واخلطأ يف كتابة الكلمات التي تبدأ بالالم الشمسية واخلطأ يف مواضع
الهمزات ،وعدم التمييز أثناء الكتابة بني النون والتنوين وبني احلركة واحلرف ،وخاصة يف املراحل األولى من
التعليم ،إ ّال أن أخطاء التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم تتميز باالستمرارية ،أي أن زوالها صعب ،وقد تستعصي
إذا لم يكن هناك تدخل متخصص وممارسة على مدى طويل ميتد إلى املرحلة اجلامعية واحلياة الوظيفية بعد
ذلك .كما قد يعكس بعضهم احلروف أو يقلبها عند كتابتها ،مع أن هذا يبدو ناد ًرا ج ًدا وخاصة بعد الصف
الثالث االبتدائي.
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د .خصائص صعوبات التعلم يف التعبير التحريري:
يشكل التعبير التحريري ،وهو من وسائل التواصل الهامة ،مهمة صعبة للتالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم،
ً
نشاطا فوق معريف يتطلب وجود ثروة علمية لدى التلميذ،
ورمبا يعود السبب يف ذلك إلى عوامل كثيرة منها كونه
وحصيلة من املهارات واالستراتيجيات املتعلقة بالكتابة ،والقدرة على التنسيق بني مجموعة من املعاجلات
الفكرية.
إن من أبرز اخلصائص التي تظهر على كتابات التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم قصر املقاالت ،وقلة
األفكار ،وعدم ترابطها ،وضعف أو قلة املفردات املستخدمة .فيجد هؤالء التالميذ صعوبة يف التخطيط
للكتابة ،وتوليد األفكار وترتيبها ترتي ًبا منطق ًيا ،وحتديد األفكار الرئيسية واملساندة .كما يجدون صعوبة يف
املراجعة والتصحيح ،ويف آلية الكتابة كاإلمالء واخلط.
هذا وتشكل سرعة الكتابة عقبة أمام التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ،حيث إن منهم من يواجه صعوبة يف
الكتابة باليد مما يؤثر سل ًبا على جودة وطول املقال .ومن هؤالء التالميذ من يتوقف عن الكتابة قبل اكتمال
املوضوع ،كما يجدون صعوبة يف انتاج عبارات متعددة حول الفكرة الواحدة ،بل قد يكررون املعلومات ويكتبون
أفكا ًرا ال عالقة لها باملوضوع.

هـ .خصائص صعوبات التعلم يف اخلط:
يعتمد اخلط اعتما ًدا كبي ًرا على عنصرين أساسيني هما السرعة والوضوح ،وهذه من اجلوانب التي يجد
التالميذ املعنيني صعوبة يف حتقيقها .فالكثير ممن لديهم صعوبات تعلم يكتب بخط غير واضح ،أي أن احلرف
ال يعطى حقه يف الرسم ،فلكل حرف خصائص مت ِّيزه عن غيره يف الشكل ،كما قد تظهر صعوبة التعلم يف
عدم القدرة على التحكم يف حجم احلرف حيث قد يكون صغي ًرا ال ميكن قراءته أو كبي ًرا ال يتناسب مع بقية
احلروف ،أو مع ما هو مقبول .وكذلك يجد بعض التالميذ صعوبة يف التحكم يف حجم الفراغات بني احلروف
املفصولة ،أو بني الكلمات .هذا ومن املظاهر األخرى لصعوبات التعلم يف اخلط االنحراف عن السطر إما إلى
أعلى أو إلى أسفل ،وكذلك امليالن املخل عن اخلط العمودي للحروف الرأسية.
كما يجد بعض التالميذ صعوبة يف حتريك القلم حركة مرنة ،ومنهم من يجد صعوبة يف اإلمساك بالقلم ،ويف
التآزر (التنسيق) بني العني واليد ،والذي يتطلب القدرة على التحكم يف حركة العني تب ًعا حلركة اليد ،والعكس.

و .خصائص صعوبات التعلم يف املواد األخرى:
قد ال تقتصر مظاهر صعوبات التعلم على املواد املذكورة أعاله بل متتد إلى كل ما يحتاج إلى تعلم ،فالعديد
من التالميذ يجد صعوبة يف تعلم املواد الدراسية املختلفة .ففي احلقيقة أن صعوبات التعلم مشكلة يف التعلم
وليس يف القراءة والرياضيات فحسب ،فصعوبات التعلم يف القراءة والرياضيات ما هي إال مظاهر للمشكلة،
فالذي كان سب ًبا يف مشكلة الفهم يف القراءة ً
مثل قد يكون سب ًبا للصعوبة يف فهم غيرها من املواد األخرى .وال
شك أن صعوبة التعلم يف القراءة تضاعف حجم مشكلة تعلم املواد األخرى ،حيث إن القراءة من أهم الوسائل
األساسية يف التعلم.
إن من أهم مظاهر صعوبات التعلم يف املواد األكادميية األخرى ضعف كثير من التالميذ الذين لديهم صعوبات
تعلم يف استخدام االستراتيجيات الالزمة لفهم املادة الدراسية وتذكر املعلومات .فكثير من هؤالء التالميذ
يفتقد استراتيجيات تنظيم املعلومات ،وربط األفكار ،وحتديد املعلومات الهامة ،ومقارنة املادة احلالية مبا قد
يعرفه مسب ًقا ،مما دفع كثير من العلماء املهتمني إلى إيجاد استراتيجيات تخدم دراسة وفهم محتوى املواد
األكادميية وخاصة يف املراحل املتقدمة من الدراسة .كما أن تنظيم أوقات االستذكار واملراجعة وحل الواجبات
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تعتبر من املهام الصعبة على التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم .وباإلضافة إلى هذا يجد هؤالء التالميذ
مشكلة يف كيفية االستعداد لالختبارات وكذلك يف كيفية أخذها.
ثانيا :خصائص صعوبات التعلم يف اللغة الشفوية:
لقد أدرك العلماء منذ قرنني على األقل أن من اخلصائص املميزة ملن لديهم صعوبات تعلم اضطراب أو ضعف
اللغة الشفوية ،ورغم أن بعض التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم قد ال يجد مشكلة يف هذه ذلك إال أنها قد
متثل مشكلة للبعض اآلخر .وأن ثمة عالقة بني النمو اللغوي والقراءة الحقاً .فمشكالت اللغة الشفوية تؤثر
على القراءة والتعبير التحريري واإلمالء .ويظهر لدى بعض التالميذ مشكلة يف بعض أو كل وظيفية من وظائف
اللغة كاالستقبال أو املعاجلة أو التعبير ،أو فيها مجتمعة .ومن خصائص مشكالت اللغة الشفوية الصعوبة يف
فهم الكالم ،ويف ربط املفردات بالسلوك ،ويف التمييز بني الكلمات املتشابهة يف النطق .وكذلك الصعوبة يف
اتباع التعليمات الشفوية ،واختيار املفردات املعبرة عن التفكير وتذكرها ،وبناء اجلمل ،واملرونة يف التعبير عن
األفكار.
ثالثا :اخلصائص الفكرية لصعوبات التعلم:
لقد ذكر عدد من الباحثني أن اضطرابات معاجلة املعلومات يؤثر على االنتباه والذاكرة واإلدراك ،وعلى التفكير
واللغة الشفوية وهذه مهمة للتعلم ،وتتميز كل منها بخصائص معينة فيما يتعلق بصعوبات التعلم ميكن إيرادها
على النحو التالي:

أ -مشكالت االنتباه:
من مشاكل االنتباه عدم قدرة بعض التالميذ على اختيار املعلومات التي يلزمه أن يتعلمها من بني بقية املعلومات
احمليطة بها ،كأن يختار كلمة معينة من بني كلمات عديدة ،أو يختار كالم املعلم رغم حتدث زمالئه يف الفصل،
أي يف االستماع للمعلم واستبعاد املشتتات السمعية األخرى أو البصرية يف آن واحد .ومن ناحية أخرى يجد
بعض التالميذ صعوبة يف االستمرار منتبهاً إلى املادة التي يحاول تعلمها مدة كافية ملعاجلتها ،أو يجد مشكلة
يف االنتقال من فكرة إلى أخرى حني يعرفها .هذا باإلضافة إلى أن بعض التالميذ يجد مشكلة يف متابعة
تسلسل املعلومات أو األفكار .ومن املهم العلم بأن من بني التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم من قد جتتمع
لديه «اضطرابات االنتباه والنشاط الزائد» وصعوبات التعلم ،مما يجعل من الصعب متييز مصدر املشكلة .فقد
تبني من بعض البحوث أن نسبة ذلك التزامن بينهما تتراوح بني  ،%31-16وأن هذا التزامن يؤثر بشكل أكبر
على االنتباه والذاكرة مما لو كانت اإلعاقة مفردة.

ب  -مشكالت الذاكرة:
تعتبر مشكالت الذاكرة من بني اخلصائص املعروفة لدى التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم منذ وقت
طويل ،فمن بني العلماء من يعتقد أن املشكلة مرتبطة باستراتيجيات التذكر ومنهم من يرى أنها متعلقة
بالطاقة االستيعابية للذاكرة وخاصة العاملة ،وهي الذاكرة التي حتتفظ باملعلومات جاهزة أثناء معاجلتها وأثناء
استخدامها .فالذاكرة على وجه العموم تتصف لدى هؤالء التالميذ بسرعة فقد املعلومات .وميكن تصنيف
الذاكرة من حيث املعاجلة إلى سمعية وبصرية وحسية  -حركية .ومن سمات الذاكرة السمعية لدى التالميذ
الذين لديهم صعوبات تعلم صعوبة تذكر ما قد سمعه التلميذ من أرقام أو كالم أو تعليمات أو شرح ونحوه .أما
مشكلة الذاكرة البصرية فتظهر على شكل صعوبة يف تذكر ما شاهده التلميذ كطريقة احلل أو كتابة الكلمات
أو غيرها من متطلبات الدراسة ،بينما تظهر صعوبات التعلم املرتبطة بالذاكرة احلسية  -احلركية يف عدم قدرة
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التلميذ على تذكر ما ملسه أو ما قامت به يده من حركة كتأثيرها على اخلط .وقد ركزت البحوث يف السنوات
األخير على الذاكرة العاملة ملا تبني لها من أهمية كبيرة يف التعلم وتأثير اضطرابها على أداء التالميذ وخاصة
يف مهارات القراءة والرياضيات.

جـ -مشكالت اإلدراك:
اإلدراك هو معرفة حقيقة الشيء ،ويتطلب ذلك معرفة خصائص ذلك الشيء التي متيزه عن غيره من
املتشابهات .وكما هي احلال يف الذاكرة ،تتفرع صعوبات التعلم يف اإلدراك حسب نوعية املعاجلات املطلوبة
كاملعاجلات السمعية والبصرية واحلسية  -احلركية؛ ومن أهم اخلصائص املرتبطة بصعوبات التعلم يف اإلدراك
عدم القدرة على متييز أوجه الشبه واالختالف بني ما يصل إلى احلواس من مثيرات ،ففي الناحية البصرية
قد يجد التلميذ مشكلة يف معرفة األرقام واحلروف والكلمات واألشكال الهندسية ونحوها.
أما من الناحية السمعية فقد تظهر املشكلة يف عدم القدرة على التمييز بني أصوات احلروف والكلمات
املتشابهة وعدم فهم اللغة الشفوية بشكل عام ،بينما تسبب مشاكل اإلدراك احلس  -حركي صعوبة يف الكتابة
اليدوية املعروفة باخلط.
هذا وقد تكون الصعوبة يف عدم إدراك ما يقوله املعلم إذا كان هناك كالم آخر يسمعه التلميذ ولو كان خارج
الفصل ،وعدم القدرة على تكوين الكلمات من احلروف املتفرقة .كما قد يجد بعض التالميذ صعوبة يف معرفة
األشياء املسموعة أو املشاهدة إذا حدثت يف مدة وجيزة ،أو صعوبة يف إعطاء اإلجابة فور سماع السؤال رغم
معرفته بها.

د -مشكالت التفكير:
التفكير يشمل تكوين املفاهيم وحل املشكالت ،فقد تظهر صعوبات التعلم يف كل منهما .فمن مظاهر صعوبات
التعلم يف التفكير االندفاعية وهي االستجابة قبل التفكير ،ومقاومة التفكير يف األشياء أو محاولة تفاديه،
وضعف أو عدم تنظيم وتصنيف األفكار واملعلومات ،وعدم أو ضعف الوصول إلى املعنى العميق للمعلومة ،وامليل
إلى االعتماد على الغير فيما يحتاج إلى تفكير .أما خصائص صعوبات التعلم يف حل املشكالت فتتمثل يف عدم
الوعي باملشكلة ،وعدم القدرة على حتليلها ووضع بدائل حللها واختيار البديل األفضل .واملشكالت هي أي
شيء يواجه التلميذ ويحتاج إلى تأمل ووضع خطة للتعامل معه ،فإذا واجه التلميذ كلمة ال يعرف كيف ينطقها،
أو مسألة رياضيات ال يعرف حلها مباشرة فقد يقف وال يحاول نطق الكلمة أو حل املسألة.
رابعا :اخلصائص املعرفية:
ً
يقصد «باملعرفية» ما يتعلق بالتعلم ،فيجد التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم مشكلة يف اقتناء واستخدام
االستراتيجيات املعرفية وفوق املعرفية التي يتعاملون بها مع املواقف األكادميية .ويقصد باالستراتيجيات
املعرفية اإلجراء الذي يقوم به املتعلم أثناء اكتسابه للمهارة أو املعلومة ،بينما يراد باالستراتيجيات فوق املعرفية
الوعي باإلجراءات الالزمة للتعلم والتحكم فيها فكر ًيا ،فإذا أدرك التلميذ أهمية وضع خط حتت األفكار املهمة
لكي يركز عليها ويتذكرها ثم قام بذلك فقد جمع بني النوعني من االستراتيجيات املعريف وفوق املعريف (الوعي
املعريف).
ويبدو على بعض التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم عدم وعيهم مبتطلبات التعلم ،وعدم أو ضعف القيام
باإلجراءات الالزمة الكتساب املعلومات ،فالصفة السائدة بني التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم عدم
االستخدام الصحيح الستراتيجيات التعلم ،إما لعدم توفرها لديهم أو لضعفها ،أو لعدم التوفيق بني نوع
االستراتيجية ومتطلبات املادة.
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خامسا :اخلصائص االجتماعية:
ً
لقد ذكر العلماء منذ بدايات االهتمام بصعوبات التعلم أن التواصل االجتماعي قد يتأثر بسبب صعوبة التعلم،
أي أن صعوبات التعلم قد تؤثر على اجلوانب االجتماعية ،ولكن معرفة حقيقة ذلك ومحاولة االهتمام بهذه
الناحية من صعوبات التعلم لم تظهر إال يف اآلونة األخيرة حيث حظيت هذه الناحية باهتمام الباحثني منذ
منتصف الثمانينيات امليالدية من القرن العشرين ،ومع هذا االهتمام مازال هناك اختالف بني العلماء حول
طبيعة تلك املشكالت.
ومن املظاهر العامة التي تبدو على التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ضعف املهارات االجتماعية كمهارات
السالم على اآلخرين (التحية) ،وضعف القدرة على مقاومة التوجهات السلبية من قبل اآلخرين أو التعامل
معها بنجاح ،وتقبل النقد ،وإدراك املزح واملداعبة والتمييز بينها وبني مواقف اجلد .والرد على الثناء ،وأخذ
الدور يف احلديث ،ومعرفة مؤشرات القبول أو عدم القبول من قبل اآلخرين ،والدفاع بأدب عن الرأي ،ومعرفة
األعراف االجتماعية لتحري الصواب يف التعامل مع اآلخرين وجتنب اخلطأ .كما أن األثر السلبي لتدني
املهارات االجتماعية يظهر يف عدم قدرة كثير من التالميذ على تكوين صداقات مع زمالئهم أو احملافظة عليها
إن وجدت .ورمبا تكون هذه اخلصائص مرتبطة باخلصائص الفكرية واملعرفية ،وكذلك باخلصائص النفسية.
سادسا :اخلصائص النفسية لصعوبات التعلم:
ً
يشير بعض املتخصصني إلى أن التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يواجهون تدن ًيا يف مفهوم الذات ويف
تصورهم لقدراتهم ،فكثير منهم يرى نفسه غير قادر ،أو أنه يعزو فشله وجناحه ألسباب خارجة عن إرادته
وليس له القدرة على التحكم فيها .ويظهر أن تدني مفهوم الذات يبرز يف مواقف دون أخرى ،فرمبا ميتلك
التلميذ مفهو ًما إيجاب ًيا نحو ذاته على وجه العموم ،ولكن يتدنى ذلك املفهوم يف املواقف التي تكرر فشله فيها
كاألكادميية .كما تبني من البحوث يف اجلانب النفسي ملن عندهم صعوبات تعلم أنهم يواجهون مشكالت أخرى
كالكآبة والقلق أكثر من زمالئهم الذين ليس لديهم صعوبات تعلم خالل مراحل التعليم العام.
سابعا :اخلصائص السلوكية:
ً
تختلف الدراسات يف تقديرها لنسبة انتشار املشكالت السلوكية التي قد تظهر بني بعض التالميذ الذين لديهم
صعوبات تعلم ويف مصدر أو منشأ تلك املشكالت ،كما تشير الدراسات إلى أن املشكالت السلوكية ال تظهر
بني جميع هؤالء التالميذ ،ولكن تأثيرها السلبي على احلياة االجتماعية واألكادميية ملن تظهر بينهم يستدعي
االهتمام والتدخل ،وإلى أن معظمها تظهر يف سن املراهقة .ومن بني اخلصائص التي تظهر أحيا ًنا يف أوساط
التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم اخلوف والقلق واحلزن ،واملخاطرة أو املغامرة ،واجلنوح والتدخني ،وتعاطي
املخدرات ،والتعدي على اآلخرين ،واالنسحاب واخلجل وضعف حتمل املسؤولية.
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الفصل الثالث  :التعرف على صعوبات التعلم والتقييم
ودور معلم التعليم العام

مقدمة:
يوجد طريقتان للتعرف على صعوبات التعلم ،ظهرت إحداهما مع ظهور برامج صعوبات التعلم يف أمريكا،
وتعرف بالطريقة التقليدية أو طريقة التباين بني القدرة والتحصيل ،يف أواخر الستينيات من القرن العشرين،
بينما ظهرت الطريقة األخرى رسم ًيا عام  2004ميالدي وتعرف باالستجابة للتدخل .لذا يلزم التعريف بهما
ودور معلم التعليم العام يف كل واحدة.
ويعتبر التعرف على صعوبات التعلم عملية شائكة ،تهدف إلى معرفة نوع اإلعاقة أو طبيعة املشكلة التي
تواجه التلميذ فتحول دون تعلمه بشكل طبيعي ،وعادة ما تنتهي بتصنيف نوع اإلعاقة ،أما التقييم فهو جمع
املعلومات باستخدام األدوات واإلجراءات الرسمية وغير الرسمية من مصادر متنوعة للحصول على معلومات
كمية ونوعية عن كل تلميذ تساعد الفريق املختص على صنع القرارات املتعلقة بالتلميذ كالتأهيل للخدمة
ونوع وكثافة اخلدمات التي يحتاجها وكذلك كثافة وطبيعة التدريس.
وميثل التعرف على التالميذ الذين لديهم إعاقات ،على وجه العموم ،حتد ًيا كبي ًرا للعاملني يف مجال التعليم.
ويزداد ذلك التحدي إذا كانت اإلعاقة أقل ظهو ًرا يف أعراضها البدنية والعقلية على التالميذ مثل االضطرابات
السلوكية واضطرابات االنتباه والنشاط الزائد ،وبعض حاالت التوحد ،وصعوبات التعلم ،والتي تعتبر واحدة
ً
تناول من حيث البحث العلمي املرتبط مبوضوع التعرف وذلك لعدة أسباب من أبرزها:
من أكثر اإلعاقات

أ .خفاء اإلعاقة:
فال ميكن تفسير انخفاض حتصيل التلميذ من خالل العوامل الظاهرة التي ميكن أن تؤثر على أدائه
مثل اضطرابات السمع والبصر ،والقدرات العقلية ،واالضطرابات السلوكية ،واحلرمان البيئي ،واختالف
الثقافات ،واللغات وضعف التدريس ،وقلة فرص التعليم .فرغم غياب هذه العوامل التي من املنطق أن تكون
سب ًبا يف تدني التحصيل األكادميي يبقى التلميذ غير قادر على تعلم املهارات األكادميية ،أو املادة العلمية
بشكل طبيعي.

ب .تعريف صعوبات التعلم:
ميثل التعريف احملور األساسي يف التقييم وتقدمي اخلدمات ،فجميع عمليات التعرف والتقييم والتشخيص
تنطلق من مفهوم صعوبات التعلم .فكلما كان التعريف دقي ًقا ومحد ًدا كلما كان التعرف على صعوبات التعلم
أسهل.

ج .تنوع صعوبات التعلم:
فهناك أنواع متعددة من صعوبات التعلّم ،ودرجات متفاوتة من الشدة حتى يف اجلانب الواحد كالقراءة مث ً
ال.
محاولة رفع كفاءة التعرف ودقته ،فالتعرف
وقد أدت هذه التحديات إلى ظهور عدد من الطرق واألساليب
ِ
الدقيق يؤدي إلى الدقة فيما يتلوه من التخطيط والتدريس وتقييم فاعلية التدخل.
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د-الضوابط القانونية للتأهيل:
إن الضوابط القانونية يف أي بلد تؤثر على تأهيل التالميذ الذين لديهم إعاقات كصعوبات التعلم للخدمات
التربوية ،واملساندة .لذا يلزم فريق التعرف والتقييم أن يكون مل ًما بالقوانني احمللية التي تنظم عملية التعرف
على التالميذ وتأهيلهم للخدمات.
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التعرف على صعوبات التعلم:
أو ًلا :التعرف والتقييم من خالل الطرق التقليدية:

مفهوم الطرق التقليدية:

يقصد بالطرق التقليدية تلك الطرق التي كانت تستخدم رسم ًيا يف الواليات املتحدة األمريكية منذ بداية
برامج صعوبات التعلم الرسمية إلى حوالي 2006م للتعرف على صعوبات التعلم بني تالميذ املدارس .وتعتمد
الطرق التقليدية يف التعرف على صعوبات التعلم على مبدأ التباين بني استعداد التلميذ للتعلم ،والذي يقاس
بأحد مقاييس القدرات العقلية (الذكاء) ،وأدائه الفعلي الذي يقاس بأحد مقاييس التحصيل األكادميي ،حيث
يوجد على وجه العموم أربعة أساليب حلساب التباين وهي :االنحراف عن مستوى الصف الدراسي ،ومعادلة
التوقع املساوي للصف ،ومقارنة الدرجات املعيارية ،وحتليل امليول نحو املعدل العام( .للتفاصيل أنظر البتال
 ،)2001 ،وميكن شرح هذه اإلجراءات على النحو التالي:

 .١االنحراف عن مستوى الصف:
يقوم هذا األسلوب على مقارنة درجة الصف املتوقع بدرجة مستوى الصف الفعلية وحساب التباين بطرح
درجة الصف املتوقع من درجة الصف الفعلي ،فالفرق بني الدرجتني هو التباين ،فينظر هذا األسلوب يف
الفرق بني صف التلميذ ودرجات التحصيل املبنية على املستوى الصفي ،فلو مت اعتبار صفني دراسيني حتت
مستوى الصف الذي يفترض أن يكون فيه التلميذ كحد للتباين الكبير ،فإن التلميذ الذي يدرس يف الصف
السادس ويحصل على درجة يف التحصيل تعادل الصف الرابع سيصبح ضمن من يشملهم هذا املعيار ،ويدخل
ضمن صعوبات التعلم .وميكن يف هذا األسلوب أن يبنى مستوى الصف املتوقع على عمر التلميذ الزمني
ويحسب التباين من حساب السنوات التي تأخر فيها التلميذ.

 .٢معادالت التوقع:
ظهر كثير من الطرق التي متكن العاملني يف مجال صعوبات التعلم من حساب نسبة التباين ،وذلك من خالل
حتويل كل من درجات القدرة العقلية والتحصيل الدراسي إلى مكافئات عمرية أو مكافئات صفية.

 .٣مقارنة الدرجات املعيارية:
تقارن هذه الطريقة درجات الذكاء ودرجات التحصيل حلساب التباين الكبير ،فيوضع حد معني لفارق
انخفاض درجة حتصيل التلميذ عن درجة ذكائه ،فإذا وقعت درجات حتصيله دون ذلك احلد فيعتبر لدى
التلميذ تباينًا شدي ًدا ،ويصنف على أن لديه صعوبات تعلم.

 . 4حتليل امليول نحو املعدل (املتوسط):
ظهرت هذه الطريقة بغرض حتديد معنى التباين الكبير بني القدرة والتحصيل عام 1983م يف أمريكا للتقليل
من أخطاء القياس ( )measurement errorاملعروفة عن قياس الذكاء وقياس التحصيل ،وتأخذ العالقة
الفعلية بني مقاييس الذكاء واختبارات التحصيل عند تطبيقهما على التالميذ ،وتفترض أنه ميكن التنبؤ
بدرجات أحد االختبارين من خالل درجات االختبار اآلخر.
ويف جميع هذه الطرق ال بد من وضع معيار لتأهيل التلميذ خلدمات صعوبات التعلم.
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فريق التعرف والتقييم:
يجب أن يتصف التعرف على صعوبات التعلم وتقييم احتياجات التالميذ بالدقة والشمولية ،وهذا اليتم ّإل إذا
جمعت املعلومات عن التلميذ والعوامل التي قد يكون لها دور يف مشكلته من قبل فريق متعدد التخصصات،
وفيما يلي احلد األدنى الذي يجب أن يتكون منه ذلك الفريق ،مع توضيح مختصر لدور كل منهم:

 .1معلم التعليم العام:
تعتبر مشاركة معلم التعليم العام يف عملية التعرف على صعوبات التعلم بني التالميذ مهمة وأساسية ،فهو
أول من يالحظ التلميذ الذي قد يكون لديه صعوبات تعلم يف النطاق املدرسي ،مما مي ِّكنه من املساهمة
مبعلومات هامة عن التلميذ ومنهج التعليم العام تفيد بقية أعضاء الفريق يف اتخاذ القرارات .كما أنه مصدر
أساسي للمعلومات التي تبني مدى تقدم التلميذ يف الدراسة مع مرور الوقت ،باإلضافة إلى أي سلوك أو
عوامل أخرى يرى أنها قد ساهمت يف املشكلة ،وذلك لكون التالميذ املعنيني يتلقون تعليمهم يف فصول التعليم
العام ،ومن خالل املناهج العامة( .انظر قائمة مؤشرات صعوبات التعلم يف نهاية هذا الفصل التي تعني املعلم
يف املالحظة).

 .٢معلم التربية اخلاصة:
إن معظم التشخيص التربوي يقع على عاتق معلم التربية اخلاصة مع شرح وتفسير النتائج ألعضاء الفريق.
لذا يعتبر وجوده ضمن فريق التعرف على صعوبات التعلم أساس ًيا .كما أنه هو الذي يقوم بالتنسيق من أجل
التعرف والتقييم بعد إحالة التلميذ لوجود مشكلة لديه .هذا ،باإلضافة إلى حصوله على نتائج التشخيص
ً
أول بأول ،وقدرته على شرح وإيضاح احتياجات التلميذ التربوية واخلدمات الالزمة لتلبيتها لبقية أعضاء
الفريق.

 .٣الوالدين:
يعتبر الوالدين مصد ًرا أساس ًيا لكثير من املعلومات الهامة عن التلميذ ،وسلوكه خارج املؤسسة التربوية ،فهم
املصدر األول للمعلومات التي تساعد فريق العمل يف وضع أهداف واستراتيجيات التعرف والتقييم ،بحكم أن
األسرة هي احلاضن األول للتلميذ فهي أكثر معرفة مبسيرته النمائية يف جميع جوانب حياته.

 .٤االختصاصي النفسي املدرسي:
إن من ضمن األدوار األساسية التي يقوم بها االختصاصي النفسي املدرسي تطبيق االختبارات النفسية
والتربوية ضمن فعاليات التشخيص ،وتفسير نتائجها ،وشرح تلك النتائج لباقي أعضاء الفريق .واحلصول
على املعلومات املتعلقة بسلوك التلميذ وتفسيرها .وقد يقوم يف بعض احلاالت مبالحظة التلميذ يف الفصل
ومقابلة الوالدين ،يف حني أنه يقدم االستشارة للمهنيني اآلخرين فيما يتعلق بسلوك التلميذ احملال إلى التربية
اخلاصة وأدائه عند االجتماع لتحديد أهلية التلميذ للبرنامج.

 .٥االختصاصي االجتماعي:
يلعب االختصاصي االجتماعي دو ًرا ها ًما يف اخلدمات التي تقدم للتالميذ الذين لديهم إعاقات ،فبجانب
التعرف على االحتياجات االجتماعية للتلميذ واألسرة يقوم االختصاصي االجتماعي مبساعدة الفريق يف
جمع املعلومات من األسرة وخاصة التاريخ االجتماعي عن الطفل ،والتنسيق بني فريق العمل واملؤسسات
املجتمعية ،ومالحظة تفاعل التلميذ خارج الفصل واملدرسة.
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 .6اختصاصيون آخرون:
أي متخصص آخر ميكن أن يفيد مبعلومات تساعد الفريق يف التعرف على صعوبات التعلم مثل الطبيب ،أو
اختصاصي املكتبة.

جمع املعلومات عن التالميذ:
لفهم أساليب ومصادر جمع املعلومات يجدر التعريف بأنواع التقييم وهما نوعان أساسيان :التقييم الرسمي
وغير الرسمي .ولكل نوع فائدة ومجال ،إال أن التقييم غير الرسمي أكثر فائدة لغرض التدريس وخاصة
املبنى منه على منهاج التلميذ املدرسي .ويكمن الفرق بينهما يف طريقة إعطائهما للتالميذ وكذلك يف رصد
الدرجة التي يحصل عليها التلميذ ويف تفسير النتائج .فتتبع االختبارات الرسمية نظا ًما محد ًدا يف طريقة
إعطائها للتالميذ ،وكذلك يف رصد الدرجة التي يحصل عليها التلميذ ويف تفسير النتائج ،فالبد للمستخدم
لها من اخلبرة واملعرفة بجميع متطلبات تلك العمليات الثالث ،وهذا هو املقصود بوصفها رسمية ،ومن أمثلة
االختبارات الرسمية اختبارات الذكاء واختبارات التحصيل.
فاالختبارات املقننة على مجموعة من التالميذ تعطي املعلم فرصة ملعرفة أداء التلميذ مقارنة بأداء املجتمع
الذي قنن عليه املقياس ،وتُ ْعرف هذه االختبارات باالختبارات عادية املرجعية (.)norm-referenced
فيمكن من االختبارات هذه التعرف على املستوى الصفي للقراءة ً
مثل واملستوى العمري ،وكذلك النسبة
املئوية التي تبني موقع التلميذ بالنسبة لآلخرين فيما يتعلق باألداء ،فالغرض الرئيسي من االختبارات عادية
املرجع هو تصنيف التالميذ يف مجموعات القدرات.
وبخالف املقياس املقنن على مجتمع معني من التالميذ يأتي املقياس ذو املعيار املرجعي الذي يحدد املهارات
التي يفترض أن يكون قد أتقنها التلميذ ،ويقارن أداءه على االختبار بذلك املعيار ،وتُ ْعرف هذه االختبارات
باالختبارات معيارية املرجعية( . )criterion-referencedفالغرض األساسي من االختبارات معيارية
املرجع هو صنع القرار فيما يتعلق بالتدريس.
أما االختبارات غير الرسمية فإنها أكثر التصا ًقا باملنهج ،فاملعلم يستطيع أن يستمد عينات االختبار من
املنهاج املدرسي ،كما أنه يحصل على معلومات مفيدة بفحص أعمال التلميذ الفصلية واملنزلية ،وحتليل
إجاباته على االختبارات ،وكذلك املالحظات داخل وخارج الفصل ،ومناقشة التلميذ خالل مقابلة شخصية
موجهة ،حتى يتمكن املعلم من حتديد أنواع األخطاء التي ترتبط مبشكلة التلميذ ،كما أن باإلمكان التعمق
أكثر من ذلك بتحليل أعماله الكتابية والتحدث معه ملعرفة تفكيره الذي كان يستخدمه للتعامل مع املهمة .إن
االختبارات غير الرسمية متكن املعلم من معرفة مدى إدراك التلميذ للمفاهيم على مستوياتها احلسية وشبة
احلسية واملجردة.

أساليب جمع املعلومات عن التالميذ:
مبا أن التقييم ينقسم إلى قسمني أساسيني فإن أساليب وأدوات جمع املعلومات ستختلف تب ًعا لنوع التقييم:
ً
أول :التقييم الرسمي:
يهدف التقييم الرسمي إلى التعرف على وضع التلميذ مقارنة مبا هو معتاد بني عامة التالميذ ،أو إلى وضعه
مقارنة مبعيار قد حدد مسب ًقا .ومن أشهر أدوات هذا النوع من التقييم اختبارات القدرات العقلية (الذكاء)،
واختبارات التحصيل .وقد استخدمت يف مجال صعوبات التعلم كثي ًرا يف الواليات املتحدة األمريكية للتعرف
على صعوبات التعلم منذ السبعينيات من القرن العشرين حتى صدور إلزام الواليات باستخدام «االستجابة
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للتدخل» للتعرف على صعوبات التعلم عام  2006وإعطاء الواليات احلرية يف استخدام التباين املبني على
هذين االختبارين يف التعرف على صعوبات التعلم.
ثانيا التقييم غير الرسمي:
ً
إن من أبرز أدوات وأساليب التقييم غير الرسمي الذي يستخدم يف مجال صعوبات التعلم ما يلي:

أ .االختبارات املبنية على املنهج:
تُستمد عناصر هذا االختبار مباشرة من املنهج املقرر الذي يستخدم يف تدريس التالميذ ،فهو يعطي املعلم
مجموعة من اإلجراءات احملددة التي تساعده على القيام بتشخيص صادق وثابت لتحصيل التالميذ يف إطار
املنهج الذي يدرسونه .ومع أنه ميكن أن يستخدم يف تقييم التلميذ الواحد ،إال أن التقييم املبني على املنهاج
يبدأ عادة بتقييم جميع تالميذ الصف الدراسي باستخدام أداة مسحية حتوي نطا ًقا من املهارات املالئمة
لذلك الصف.

ب .االختبارات املرتبطة مبهارة محددة:
يتم التعرف على املهارات احملددة التي حتتاج إلى تشخيص أعمق من دراسة نتائج االختبارات املسحية أو
االختبارات املقننة ،أو دراسة أداء التلميذ اليومي يف الفصل .فرمبا يرى املعلم أن التلميذ يحل معظم مسائل
اجلمع ً
مثل يف منهاج صفه ولكنه يجد مشكلة كبيرة يف إجراء عمليات الطرح ،وحينها يقوم املعلم بإعداد ما
يعرف باالختبارات ذات اخلاصية املهارية ،والتي عادة ما تكون معدة من قبل املعلم .ويعتبر هذا النوع من
االختبارات أساس ًيا يف التدريس ،حيث إنها تساعد املعلم على حتديد املشكلة التي تواجه التلميذ بشكل دقيق،
ويف معرفة مستوى الفهم الذي هو فيه من محسوس وشبه محسوس ومجرد كما يف مفاهيم الرياضيات
وعملياتها احلسابية ،وذلك على النقيض من االختبارات املسحية التي حتتوي عناصرها يف العادة على
مهارات يف املستوى املجرد.

ج .املقابلة التشخيصية:
املقابلة التشخيصية هي إجراء يهدف املعلم من خالله إلى التعرف على العمليات الفكرية التي يستخدمها
التالميذ عند محاولة حل املسائل الرياضية ،أو الفهم يف القراءة أو كتابة اإلمالء .فهذا يتطلب من التالميذ
استخدام استراتيجيات وإجراءات قد ال تظهر إال بالتحدث معهم للوصول إلى تفكيرهم .وهي أفضل
األساليب لتحليل اإلجراء واالستراتيجيات التي لدى التلميذ ،وكذلك ردود الفعل االجتماعية والعاطفية
وتوجهاته نحو املادة والتعلم.

د .حتليل األخطاء:
يقصد بتحليل األخطاء التعرف على أخطاء التلميذ وتفسيرها ،سواء كان العمل مكتو ًبا ،أو شفو ًيا كما يف
املناقشة املشار إليها .فالهدف منه الوقوف على أمناط األخطاء وتصنيفها إلى أنواع ذات معنى للمعلم،
كما أنه يعطي األسس التي يبني عليها املعلم البرنامج التدريسي املالئم للتلميذ ،فتحليل األخطاء قد يعقب
اختبا ًرا تشخيص ًيا أو مقابلة تشخيصية ،كما ميكن استخدامه لدراسة الواجبات الصفية واملنزلية واالختبارات
املعتادة.
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هـ .املالحظة:
املالحظة عملية تتم فيها مشاهدة السلوك وتسجيله بأسلوب منظم .ويرى بعض املتخصصني يف التقييم أن
املالحظة تتخلل جميع أنواع التشخيص غير الرسمي ،فاملعلم يالحظ التلميذ بشكل مستمر عند إعطائه
اختبا ًرا يف القراءة ً
مثل ،أو عند مقابلته وطرح األسئلة عليه .إن كثي ًرا من األنشطة التي يقوم بها التلميذ
كاملشاركة يف الفصل ،وحل التمارين الفصلية ،والقراءة اجلهرية ،وأخذ االختبارات ،تعطي الفرصة املناسبة
للمالحظة .فيمكن للمعلم احلصول على معلومات تشخيصية عن طريق املالحظة املصممة ألغراض معينة
كتقييم توجهات التلميذ نحو الدراسة ،أو مادة معينة ،ومدى رغبة التلميذ يف التعلم وقدرته على حتمل
الضغوط .وتشمل املالحظة بيئة التعلم بجانب التلميذ نفسه للتعرف على العوامل التي تؤثر يف سلوكه.

مصادر جمع املعلومات:
ال يكفي للتعرف على صعوبات التعلم أخذ املعلومات من مصدر واحد بل يجب أن تتنوع املصادر حتى تعطي
معلومات شاملة عن التلميذ والعوامل التي قد يكون لها أثر على املشكلة .ومن أهم مصادر جمع املعلومات
ما يلي:
wتاريــخ الحالــة :إن تاريــخ الطفــل الصحــي ،وتاريــخ نمــو الطفــل مفيــدان فــي التعــرف علــى بعــض المؤشــرات
التــي قــد ترتبــط بمشــكلته التــي أحيــل مــن أجلهــا إلــى فريــق التشــخيص.
wأعمال التلميذ :وتعطي معلومات هامة عن أنواع وكثافة األخطاء وأنماطها
wالملــف األكاديمــي :ويتبيــن منــه أداء التلميــذ قبــل اإلحالــة للتقييــم ،وبدايــة ظهــور المشــكلة ،واإلجــراءات
التــي اتخــذت قبــل اإلحالــة إن وجــدت ،وأي مالحظــات أخــرى قــد يكــون لهــا عالقــة بالمشــكلة.
wالتلميــذ نفســه :فــي الغالــب أن التلميــذ هــو المصــدر األساســي عــن توجهاتــه وميولــه ،وثقتــه فــي نفســه
خاصــة فــي مجــال التعلــم ،وكذلــك أســلوبه فــي التعلــم.
wالوالديــن :الوالديــن هــم المصــدر األول للمعلومــات التــي يحتاجهــا فريــق التشــخيص عــن ســلوك التلميــذ
فــي المنــزل ،وتعاملــه مــع الواجبــات المنزليــة ،ومهاراتــه الحياتيــة واالجتماعيــة ،وحالتــه النفســية
والعاطفيــة .ويمكــن جمــع المعلومــات مــن الوالديــن بطــرق متنوعــة مثــل المقابلــة الشــخصية ،وتعبئــة
نمــاذج أســئلة معــدة مســب ًقا.
wمعلمــي التعليــم العــام :معلــم التعليــم العــام هــو المصــدر األول فــي المدرســة لجمــع المعلومــات عــن ســلوك
التلميــذ األكاديمــي وغيــر األكاديمــي ،وزمــن وظــروف ظهــور المشــكلة ،واإلجــراءات التــي ســبق اتخاذهــا
لحــل المشــكلة.
wزمــاء التلميــذ :يعتبــر الزمــاء مصــد ًرا مه ًمــا لمعرفــة توجهاتهــم نحــو التلميــذ ،ورأيهــم فــي قدراتــه
ومهاراتــه االجتماعيــة
wأي مصــدر آخــر :أي مصــدر آخــر يمكــن أن يعطــي معلومــات تفيــد فــي التعــرف علــى مشــكلة التلميــذ
كالتقاريــر الطبيــة

مراحل التقييم:
متر املدرسة غال ًبا مبراحل متتالية ومتسلسلة تهدف إلى خدمة التالميذ الذين لديهم مشكالت وتكون يف العادة
على النحو التالي:
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 .1البحث والتحري  /املسح:
تبدأ املدرسة يف البحث عن التالميذ الذين ميكن أن يكون لديهم مشكالت تعيق النمو أو تعرقل سيرهم
يف التعليم ،ويتم ذلك من خالل جلنة معنية بهذا األمر أو فريق عمل ،وتتم إحالتهم إلى فريق متخصص يف
التشخيص بناء على نتائج املسح .إن مالحظة املعلم للتلميذ أثناء الدرس من أفضل مصادر املعلومات حول
احتمالية وجود صعوبات تعلم لدى التلميذ ،باإلضافة إلى أهمية مصادر املعلومات األخرى مثل أدوات املسح
واملعلومات التي تؤخذ من الوالدين.

 .2اإلحالة إلى فريق التقييم:
قد ينتهي األمر بأن يحال التالميذ املشتبه يف وجود صعوبات تعلم لديهم من قبل جلنة البحث ،أو أي مصدر
آخر له عالقة بالطفل مثل الوالدين أو املعلمني إلى فريق التقييم والتشخيص التخاذ إجراءات أبعد .وقد يرى
فريق التقييم إجراء بعض التحسينات على التدريس قبل تقييم احلالة على أنها صعوبات تعلم.

 .3التقييم والتشخيص  /التصنيف:
إذا لم يتحسن التلميذ ،واستمرت املشكلة التي دعت إلى املسح واإلحالة أو التدخل قبل اإلحالة ،فيحال
التلميذ إلى التشخيص لغرض التأهيل خلدمات التربية اخلاصة .ويتم تقييم وتشخيص التالميذ الذين مت
حتويلهم خالل فترة زمنية محددة بعد موافقة والديهم على ذلك ،للتعرف على طبيعة املشكلة لدى أولئك
التالميذ .وحينها تطبق املقاييس الرسمية وغير الرسمية ،باإلضافة إلى املعلومات التي جمعت أثناء إجراءات
«االستجابة للتدخل» وهي طريقة حديثة للتعرف على صعوبات التعلم (تأتي أدناه).
ويف العادة أن املتخصص يف املقاييس النفسية والتحصيلية يقوم بتطبيق املقاييس الرسمية كمقاييس الذكاء
والتحصيل والسلوك ،بينما يقوم معلم التربية اخلاصة بتطبيق مقاييس التحصيل والسلوك ً
أيضا إذا كان
ً
مؤهل لذلك ،باإلضافة إلى املالحظة .كما يساهم معلم التعليم العام يف هذه املرحلة بإعطاء الوثائق التي
تدل على أن التلميذ يجد مشكلة يف تعلم بعض املواد األكادميية .أما الوالدين فيقدمون للفريق معلومات عن
سلوك التلميذ يف البيئات األخرى غير املدرسة كالبيت واملجتمع .ويف بعض األحيان يكون هناك وثائق طبية
تؤكد وجود املشكلة فتستخدم يف تقرير التأهيل للخدمات.

 .4األهلية للخدمات:
يتم يف هذه املرحلة حتديد مدى حاجة التلميذ للخدمات ذات العالقة بطبيعة مشكلته ،واخلدمات ذات
العالقة األخرى والتي تعرف أيضا باخلدمات املساندة ،إذا قرر الفريق ذلك .ويتم تأهيل التلميذ للخدمات إذا
تبني من اإلجراءات السابقة أن لديه صعوبات تعلم تؤثر سلب ًيا على أدائه األكادميي ،وأنه يحتاج إلى خدمات
التربية اخلاصة لكي يستفيد من التعليم.

 .5إعداد البرنامج:
يقوم الفريق املتخصص ،ومن ضمنه الوالدين ،بإعداد البرنامج التربوي الفردي للتلميذ ،وحتدد فيه األهداف
التي يجب أن يسعى البرنامج إلى حتقيقها ،واألساليب واالستراتيجيات واألدوات واملواد الالزمة خلدمة
التلميذ ،وكذلك القائمني على اخلدمة ،وحتدد أدوارهم .ويتضمن البرنامج اخلدمات التربوية واملساندة.
واخلدمات االنتقالية ملن هم يف املرحلة الثانوية.
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دور معلم التعليم العام من خالل الطرق التقليدية:
يكمن دور معلم التعليم العام يف مراحل التقييم السابقة فيما يلي:
wمالحظــة المعلــم للتلميــذ أثنــاء الــدرس ،فهــي مــن أفضــل مصــادر المعلومــات حــول احتماليــة وجــود
صعوبــات تعلــم لــدى التلميــذ ،وهــذا يبــدأ مــن مرحلــة المســح حيــث يعتبــر معلــم التعليــم العــام مصــد ًرا
ها ًمــا للمعلومــات التــي تجمــع أثنــاء تلــك المرحلــة.

wإحالــة التلميــذ إلــى فريــق التشــخيص إذا رأى أن هنــاك حاجــة إلــى تشــخيص لمشــكلة التلميــذ ،نظ ـ ًرا
الســتمرارها بعــد عمليــة المســح.
wإعطــاء الوثائــق التــي تــدل علــى أن التلميــذ يجــد مشــكلة فــي تعلــم بعــض المــواد األكاديميــة كأعمــال
التلميــذ فــي الفصــل والواجبــات واالختبــارات.
wالمشاركة في إعداد البرامج التربوية الفردية للتالميذ الذين يدرسون لديه في فصول التعليم العام.

ثانيا :التعرف والتقييم من خالل االستجابة للتدخل:
ً
اخللفية وراء «االستجابة للتدخل»:
لقد حرصت الواليات املتحدة األمريكية على تعليم كافة أبناء مجتمعها دون استثناء ،مبا فيهم الفقراء الذين
رأت أمريكا أنهم ،ولظروف الفقر ،ال يستفيدون كغيرهم من التعليم ،فأصدرت قانو ًنا يعرف بقانون التعليم
االبتدائي والثانوي عام  .1965وينص القانون على وجوب االهتمام بجميع التالميذ بغض النظر عن سبب
اخفاق بعضهم يف التحصيل األكادميي ،مؤك ًدا على االهتمام باجلوانب االجتماعية والعاطفية والسلوكية بجانب
األكادميية .ومنذ ذلك احلني توالت القوانني املبنية على نفس املبدأ والتي تهدف إلى حتقيق العدل واملساوات
بني جميع التالميذ يف التعليم ،مما نتج عنه ما يعرف «مبنظومة املساندة ذات املستويات املتعددة» ،وهي منظومة
مترابطة وشاملة تعنى بتلبية احتياجات جميع التالميذ من خالل مستويات متعددة من املساندة يف جميع
جوانب االحتياج ،ويرمز لها بالرمز  .MTSSوانبثق منها فيما بعد ما يعرف مبساندة السلوك اإليجابي ()PBS
ويهتم بالسلوك ،واالستجابة للتدخل ( )RTIويهتم باجلانب األكادميي ،وكالهما مبني على مبدأ املستويات.
وبعد أن أصبحت صعوبات التعلم ضمن أصناف اإلعاقة التي يشملها قانون تعليم من لديهم إعاقات عام 1977
أصدر مكتب التعليم يف أمريكا تعليماته باستخدام ما عرف «بالتباين بني قدرات التلميذ (الذكاء) وحتصيله»
ليكون معيا ًرا رئيس ًيا للتعرف على صعوبات التعلم ،ولكن املكتب ترك لكل والية احلق يف وضع التنظيمات
والتعليمات النهائية اخلاصة بها ،فأدت هذه املرونة إلى اختالفات كبيرة بني الواليات يف تعريف التباين ودرجته
وكيفية التوصل إليه ،فش َّكل هذا االختالف تفاوتًا كبي ًرا بني الواليات يف نسب التالميذ املخدومني حتت اسم
ً
مسهل احلجة أمام الناقدين لألساليب التقليدية.
«صعوبات التعلم»
ونظ ًرا الستخدام مقاييس الذكاء واختبارات التحصيل للوصول إلى درجة التباين املطلوبة للتأهيل ،فال بد من
االنتظار حتى يصل التالميذ إلى الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية ،حتى ولو أنهم يواجهون مشكالت يف
يعرض التالميذ للفشل األكادميي .هذا باإلضافة إلى أن درجات الذكاء ودرجات التحصيل ال
التعلّم ،وهذا ِ ّ
تعطي التربويني معلومات ذات فائدة يف خدمة التالميذ ،فهي تبني فقط أن التلميذ متأخر أكادمي ًيا وهذا شيء
يعرفونه مسب ًقا .ومن جانب آخر الحظ املهتمون بصعوبات التعلم أن هناك تزاي ًدا يف أعداد التالميذ املخدومني
حتت اسم «صعوبات التعلم» مما أثار تساؤلهم حول دقة التعرف على صعوبات التعلم باستخدام اإلجراءات
املعتادة.
لقد أدت هذه الظواهر املترتبة على استخدام التباين بني القدرات والتحصيل يف التعرف على صعوبات التعلم
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إلى عدم الرضا عن استخدام اختبارات الذكاء والتحصيل ،والبحث عن بدائل تكون أكثر فاعلية ومبنية على
نتائج البحوث العلمية ،للحد من جوانب القصور يف النماذج التقليدية ،والرفع من املستوى النوعي للخدمات.
وهنا جاء اإلصدار اجلديد لقانون تعليم األفراد الذين لديهم إعاقات عام  2004مبنع الواليات من إلزام
إدارات التعليم باستخدام التباين املبني على اختبارات الذكاء واختبارات التحصيل لتحديد التباين ،بل وأعطت
الواليات الصالحية مبنع استخدامها ،والسماح لها باستخدام طريقة مبنية على مدى استجابة التلميذ للتدخل
املبني على نتائج البحوث العلمية ،وأي إجراء آخر مبني على البحث العلمي للتعرف على صعوبات التعلم.
وقد استجابت الواليات للتعليمات التي صدرت بهذا خلصوص عام  2006فأذِ نت للمدارس بعدم استخدام
معادالت التباين كطريقة للتعرف على صعوبات التعلم ،واستخدام ما يعرف «باالستجابة للتدخل» ضمن إجراءات
التقييم ،وخاصة للتعرف على صعوبات التعلم ،والذي متتد جذوره إلى منظومة املساندة ذات املستويات املتعددة.
ويعتبر منوذج «االستجابة للتدخل» طريقة أخرى مغايرة للتعرف على التباين بني قدرات التلميذ املتوقعة وأدائه
الفعلي.
وفيما يلي تعريف منوذج «االستجابة للتدخل» واملبادئ التي بني عليها وأهدافه ،وكذلك مستوياته واملعوقات
التي قد حتد من فاعليته.
تعريف االستجابة للتدخل:
يشير عدد من الباحثني إلى أنه ال يوجد تعريف موحد لالستجابة للتدخل ،ولكن هناك اتفا ًقا على أنه عملية
متر مبستويات تبدأ من التعليم العام وتنتهي بالتربية اخلاصة ،ملن يؤهل خلدماتها بعد تقييم شامل للتالميذ
الذين ال يستجيبون للتدخل خالل مستوياته السابقة ،رغم التغيير يف طبيعة وكثافة التدريس ومراقبة كل من
أداء التالميذ وسرعة تقدمهم .وأنه يهتم بأداء جميع التالميذ بغية الرقي مبستوى تعلمهم ،بجانب أنه يهدف
إلى التعرف على صعوبات التعلم .وتعتبر جودة التدريس والتقييم املستمر لتقدم التالميذ هما جوهر منوذج
االستجابة للتدخل.
ومن بني أهداف االستجابة للتدخل التعرف املبكر على التالميذ املعرضني للفشل األكادميي أو املشكالت
السلوكية ،والتعرف على التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم (الذين لم يستجيبوا ألساليب التدخل) ،ويحتاجون
إلى خدمات التربية اخلاصة.
مستويات االستجابة التدخل:
تختلف مستويات التدخل من حيث العدد ،ولكن املألوف يف الواليات املتحدة األمريكية هو التدخل املبني على
ثالثة مستويات .وقد اقترحت اللجنة املشتركة لصعوبات التعلم يف أمريكا املستويات الثالثة التالية كأحد مناذج
االستجابة للتدخل

 .1املستوى األول:
عال من اجلودة يف التعليم العام
ويتلقى فيه جميع تالميذ التعليم العام مساندة أكادميية وسلوكية ذات مستوى ٍ
على النحو التالي:
wيقــوم فريــق متخصــص بالمدرســة يضــم مــن بيــن أعضائــه معلمــي التعليــم العــام بإجــراء مســح عــام
لمهــارات التالميــذ فــي القــراءة والمــواد األكاديميــة والســلوك ،وذلــك بإجــراء اختبــارات مســحية ســريعة
للتعــرف علــى مــن قــد يكــون لديهــم صعوبــات تعلــم نظ ـ ًرا النخفــاض درجاتهــم علــى االختبــارات القصيــرة.
wتدريــس التالميــذ مــن قبــل معلمــي التعليــم العــام باســتخدام أنــواع مــن اســتراتيجيات التدريــس المســتندة
فــي فاعليتهــا إلــى البحــث العلمــي.
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wتقييــم أداء التالميــذ بشــكل مســتمر باســتخدام التشــخيص المبنــي عــل المنهــج ،مــع مراقبــة تقدمهــم
باســتمرار لمــدة تتــراوح بيــن  8-5أســابيع بإعطائهــم اختبــا ًرا قصي ـ ًرا كل أســبوع للتعــرف علــى الذيــن
تكــون اســتجابتهم للتدريــس فــي التعليــم العــام منخفضــة ،ولتوجيــه التدريــس ذي النوعيــة العاليــة.
تدريسا متمايزًا بناء على احتياجات التالميذ التي ظهرت في نتائج التقييم المستمر.
wيتلقى التالميذ
ً

 .2املستوى الثاني:
يتلقى التالميذ الذين مازال أداؤهم أو مستوى تقدمهم أقل من أداء أو سرعة تقدم أقرانهم ،سواء يف فصولهم
ً
تخصصا مما
تدخل وقائ ًيا أو تدريس ًيا أكثر
أو مدارسهم أو على نطاق إدارة التعليم ( %20-15من التالميذ)
ً
كان عليه يف املستوى األول ،ولكنه ما زال يف نطاق التعليم العام ،باإلضافة إلى ما يتلقونه يف التعليم العام وليس
ً
بديل عنه ،وذلك من خالل اإلجراءات التالية:
أ .استخدام القياس املبني على املنهج للتعرف على التالميذ الذين مازالوا بحاجة إلى مساعدة،
وحتديد نوع املهارات التي حتتاج إلى تدخل (مرتني يف الشهر على األقل).
ب .إعداد وتنفيذ برنامج مسانَدة تدريسية للتالميذ من خالل حل املشكلة اجلماعي ،وقد يكون هذا
البرنامج معرو ًفا بفاعليته مع التالميذ الذين لديهم مشكالت مشابهة ،أو أن يكون مبن ًيا على
استراتيجيات أو تدخل أكثر فردية.
تدريسا أكثر كثافة ،ومبني على البحث العلمي ،وموجه نحو
ج .يتلقى التالميذ الذين مت التعرف عليهم
ً
أسبوعا ،ويتكون هذا التدريس
احتياجاتهم الفردية ،يف مجموعات صغيرة ملدة تتراوح بني 02-9
ً
حصصا يف االسبوع مدة كل منها  04-03دقيقة (مع وجود فروق بني املدارس).
يف العادة من 4-3
ً
هذا باإلضافة ملا يتلقونه يف التعليم العام .وقد يكون يف فصول التعليم العام أو يف بديل مكاني آخر
(هذا حتدده املدرسة).
د .مراقبة تقدم التالميذ بشكل متكرر (كل أسبوع أو على األقل مرتني يف الشهر) من خالل اختبارات
قصيرة لتحديد فاعلية التدخل والتعديالت الالزمة ،كما يعطى التالميذ اختبا ًرا يف نهاية فترة
التدخل .فالتلميذ الذي يستجيب لهذا التدخل بشكل جيد (يتحسن كل أسبوع ويحصل على درجة
مرضية يف نهاية التدخل) يعود إلى التعليم العام-املستوى األول وتستمر مراقبة أدائه.
هـ .تقييم مدى األمانة يف تنفيذ التدخل أو عملية التدريس بشكل منظم.
و .إشعار أولياء أمور التالميذ وإشراكهم يف التخطيط ومراقبة تقدم أطفالهم يف هذا املستوى من
التدخل (مستوى - 2متخصص).
ز .تقدمي املساندة (تدريب ،استشارة ،خدمة مباشرة للتالميذ ).....ملعلمي التعليم العام للقيام
بالتدخل ومراقبة تقدم التالميذ عن طريق التربويني اآلخرين األكثر تأهي ً
ال.

 .3املستوى الثالث:
يقوم فريق متعدد التخصصات بإجراء تقييم شامل للتالميذ الذين لم يستجيبوا للتدخل يف املستوى الثاني
(الذين كان حتسنهم األسبوعي ضعي ًفا ،وكذلك درجاتهم على االختبار يف نهاية فترة التدخل يف املجموعات
الصغيرة) لتحديد أهليتهم خلدمات التربية اخلاصة واخلدمات املساندة ،ويهدف التقييم الشامل إلى معرفة
ما إذا كان سبب ضعف االستجابة يعود إلى صعوبات تعلم ،أو إلى إعاقات أخرى كالتخلف العقلي (اإلعاقة
الفكرية) ،أو تأخر يف منو اللغة ،أو االضطرابات السلوكية .وتتم يف هذا املستوى اإلجراءات التالية:
أ .إشعار أولياء األمور بحقوقهم يف االعتراض ،واحلصول على موافقتهم على إجراء التقييم الشامل
بغرض حتديد أهلية التلميذ للتربية اخلاصة واخلدمات املساندة.
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ب  .جمع املعلومات من مصادر متعددة كاملقاييس املقننة وغير املقننة ،واملالحظة من قبل أولياء أمور
التالميذ ،والتالميذ اآلخرين ،ومعلميهم ،وكذلك املعلومات التي جمعت يف املستوى األول والثاني.
ج .التدريس املتخصص املكثف الفردي اليومي املنظم للتالميذ يف هذا املستوى (حوالي  %5من التالميذ)
(التربية اخلاصة) ،كما يتم جمع معلومات إضافية عن االستجابة للتدخل عند احلاجة ،متاش ًيا مع
قوانني التربية اخلاصة .ويراقب تقدم كل تلميذ أسبوع ًيا على األقل ،فإذا لم يتقدم التلميذ فتجرى
على البرنامج التعديالت الالزمة ويستمر التدخل .وعندما يصل التلميذ إلى مستوى جيد من التقدم
ويكون أداؤه مرض ًيا يخرج من مظلة التربية اخلاصة ويعود إلى التعليم العام-املستوى األول-مع
استمرار مراقبة أدائه .أما مكان اخلدمات املكثفة فتحدده املدرسة.
حتديد معيار االستجابة للتدخل:
ٌ
أهداف معينة حتتوي على معيار لسرعة االستجابة ،والتي تعكس
لكل مستوى من مستويات االستجابة للتدخل
تدريسا ذا جودة عالية ،ومبني على
سرعة التعلم ،ومعيار لإلتقان الذي يعكس جودة التعلم .فيد ّرس التالميذ
ً
الشواهد العلمية املؤيدة لفاعليته ،ويقاس تقدم كل تلميذ بناء على األهداف احملددة للتدريس ،فإذا حقق
التلميذ تقد ًما من حيث سرعة التعلم ومستوى االتقان احملددين يف األهداف فيعتبر التلميذ مستجي ًبا للتدريس
أو التدخل ،أما إذا واجه التلميذ مشكلة يف حتقيق التقدم املطلوب سواء يف السرعة أو يف مستوى االتقان فيعتبر
تدريسا أكثر كثافة من السابق،
غير مستجيب للتدخل ،وعندها يتلقى التالميذ الذين لم يستجيبوا للتدخل
ً
وتكون الكثافة على هيئة زيادة يف الوقت املعطى للتدريس ،أو تقليل عدد التالميذ يف املجموعات التدريسية ،أو
إضافة طرق تدريس أخرى .ويستمر املعلمون يف استخدام املعلومات التي يتم جمعها لصنع القرارات املرتبطة
بالتدريس .فالتالميذ الذين ال يستجيبون لهذا التدريس املكثف رمبا يحتاجون إلى خدمات التربية اخلاصة.
مناذج االستجابة للتدخل:
يطبق االستجابة للتدخل بطريقتني مختلفتني هما :منوذج حل املشكلة والنموذج ذو اإلجراء املوحد .وهما على
النحو التالي:

ا .منوذج حل املشكلة:
يقوم هذا النموذج على االفتراض بأن احلل ملشكلة التدريس أو السلوك يكمن يف تقييم استجابة التلميذ،
كما أنه يقوم على األطراف الثالثة وهم :التلميذ واملعلم واملستشار .وقد وجد هذا النموذج تأيي ًدا من قبل
املتخصصني يف القراءة وعلم النفس السلوكي الذين وصفوه منذ السبعينيات من القرن العشرين يف مجال
االستشارة .ويتكون هذا النموذج من أربعة مستويات هي:
أ .التعرف على املشكلة :ويتم يف هذا املستوى تعريف السلوك الذي ميثل مشكلة ما إجرائ ًيا مبن ًيا على
املالحظة أو املشاهدة وتدوين املعلومات الضرورية عنه مثل تكراره وكثافته ومدته.
ب .حتليل املشكلة :ويجري يف هذا املستوى التأكد من وجود املشكلة والتعرف على املتغيرات املتعلقة
بالتدريس والتلميذ التي ميكن أن تساهم يف حل املشكلة ووضع خطة مناسبة للتدخل.
ج .التنفيذ :ويقوم املعلمون يف هذا املستوى بتطبيق اخلطة ،ويقوم املستشار مبراقبة التطبيق ،ويقدم تغذية
تصحيحية راجعة متأك ًدا من أن التنفيذ يتم وف ًقا للخطة.
د .تقييم التدخل :يقوم املستشار واملعلم م ًعا بتقييم فاعلية التدخل ،ويقرران طبيعة التعديالت الالزمة إن
تبني أن التدخل غير فاعل.
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 .2النموذج املوحد:
ميثل هذا النموذج « االستجابة للتدخل» املعتاد ،والذي سبق وصف مستوياتهً ،
بديل لنموذج حل املشكالت،
ويتبع إجراء موح ًدا حيث يستخدم استراتيجيات التدريس املبنية على نتائج البحث العلمي مع جميع
التالميذ الذين يشتركون يف نوع املشكلة .فبينما كان منوذج حل املشكالت يختلف من تلميذ آلخر فإن
النموذج املوحد ال يختلف يف إجراءاته من تلميذ آلخر .ويتم التعرف على مدى استجابة التالميذ من خالل
تديسهم بشكل واحد يف مجموعات صغيرة أو بانفراد ،وقياس تقدمهم عن طريق اعطائهم اختبارات
مبنية على املنهج ،ومقارنة أدائهم (نتائج االختبار) باملعايير (ما يعتبر عاد ًيا) يف نفس املستوى للتعرف على
التالميذ املعرضني للفشل األكادميي.
دور معلم التعليم العام من خالل االستجابة للتدخل:
يضطلع معلم التعليم العام بدور أساسي وهام يف التعرف على صعوبات التعلم من خالل «االستجابة
للتدخل» ،فهو أول من يدرس التالميذ جمي ًعا ،ويطلع على قدراتهم على التعلم ،ويستجيب ً
أول بأول
الحتياجاتهم ،ويستمر يف التفاعل معهم يف جميع مستويات االستجابة للتدخل ،ومن أبرز أدواره ما يلي:
wتدريــس جميــع التالميــذ فــي فصــول التعليــم العــام باســتخدام أنــواع مــن اســتراتيجيات التدريــس
المســتندة فــي فاعليتهــا إلــى البحــث العلمــي.
wمســاعدة الفريــق فــي إجــراءات المســح لمهــارات جميــع التالميــذ فــي القــراءة والمــواد األكاديمية
والســلوك ،وذلــك بإجــراء اختبــارات مســحية ســريعة ،وشــرح مشــكلة التلميــذ بوضــوح ،وإبــداء
رأيــه فــي ســبب وجــود المشــكلة.
wاختيــار التدخــل المبنــي علــى البحــث العلمــي ،والقيــام بالتدخــل المســتهدف لمجموعــات صغيــرة
مــن التالميــذ عنــد الحاجــة.
wتوثيق تقدم التالميذ ،مما يساعد فريق االستجابة للتدخل في التعرف على فاعلية التدخل.
wالتشــاور مــع معلــم صعوبــات التعلــم حــول الطــرق التــي يمكــن مــن خاللهــا تدريــس التالميــذ
المتعثريــن.
wحضور اجتماعات االستجابة للتدخل.
wالبقاء على تواصل مع الوالدين.
مؤشرات صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية:
ميضي التالميذ ست سنوات من أعمارهم يف املرحلة االبتدائية يحدث خاللها تغير كبير يف منوهم الفكري
واملعريف ،لذا يجب أن يكون املعلم مل ًما بخصائص التالميذ يف تلك املرحلة حتى يعرف ما ميكن أن يتوقع من
التلميذ يف كل صف دراسي ،وقاد ًرا أن مييز بني ما قد يشير إلى احتمالية وجود صعوبات تعلم وما هو طبيعي،
فمعرفة املعلمني مبؤشرات صعوبات التعلم ضرورية ،حيث تكون عو ًنا للمعلمني على املساهمة الفاعلة واملبكرة
يف التعرف على صعوبات التعلم ،وميكن تقسيمها إلى نوعني ،مؤشرات عامة ومؤشرات أكادميية ،وهي:
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أ .املؤشرات العامة:
wصعوبة في متابعة الدرس أو الشرح
wصعوبة في فهم تعليمات المعلم أو الكتاب
wصعوبة في البدء في أداء التمارين في الفصل
wتأخر عن زمالئه في التعلم بشكل ملحوظ ،وربما في الشهر األول من بداية الدراسة
wتدني التحصيل في مادة أو أكثر أو عدم النجاح فيها
wصعوبة في الحفظ وسرعة نسيان ما قد حفظه
wكثرة نسيان الواجبات المنزلية سواء من حيث أدائها أو إحضارها للمدرسة
wصعوبة في التواصل مع الزمالء والمعلمين
فإذا الحظ املعلم مجموعة من هذه املؤشرات فعليه إشعار اجلهة املتخصصة باملدرسة ،وعدم االنتظار أمال يف
زوال تلك املشكلة.

ب -املؤشرات األكادميية:
 .1القراءة والكتابة:
wضعــف الوعــي بأصــوات الــكالم فــي الكلمــات الشــفوية ،فــا يســتطيع التلميــذ ذكــر األصــوات التــي تتكــون
منهــا الكلمــة إذا ســمعها
wصعوبة في ربط أصوات الكالم بالحروف المقابلة لها
wصعوبة في تعلم حروف الهجاء
wصعوبة في التمييز بين الحروف المتشابهة عند قراءتها
wصعوبة في تكوين كلمات من حروف متفرقة
wصعوبة في تمييز الكلمات المتشابهة في شكلها
wالقراءة ببطء أو تكلف أو كالهما.
wكثي ًرا ما يفقد بعض هؤالء الطالب مكانه بين األسطر التي يقرأها.

wضعف معاني المفردات مقارنة بزمالئه
wصعوبة في فهم المادة التي يقرأها.

wكثرة األخطاء اإلمالئية غير المتوقعة مقارنة بالعمر الزمني والصف الدراسي
wضعف في جودة الخط
wضعف النقل من شاشة العرض أو السبورة.
wصعوبة في فهم ما يقال شفو ًيا أثناء الشرح ،أو المحادثة أو النقاش.

wصعوبة في التعبير شفو ًيا عن المعلومات أو الرأي.
wصعوبة في اتباع التعليمات الشفوية أو المكتوبة.
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 .2الرياضيات:
wصعوبة في العد الشفوي
wصعوبة في التمييز بين األرقام المتشابهة المفردة والمركبة ()12،21 – 2،6
wصعوبة في تسلسل األعداد (قد اليستطيع العد بتسلسل أو معرفة الرقم المحذوف بين رقمين)
wصعوبة في تذكر الحقائق الرياضية (.)3=3÷9( ،)6=2×3( ،)3=1-4( ،)5=3+2
wصعوبة في التمييز بين الرموز الحسابية وخاصة  +و ×
wصعوبة في تمييز مفاهيم المقارنات مثل أكبر من وأصغر من ،وفي مدلول الرمز (< .)> ,
wصعوبة في التمييز بين األرقام من حيث القيمة أو القراءة بناء على المنزلة (.)512 ،215
wصعوبة في إجراء العمليات الحسابية ،كمسائل الجمع والطرح والضرب والقسمة متعددة المنازل
wصعوبة في إدراك المفاهيم الرياضية ،واستخدامها في حل المسائل.
wصعوبة في فهم المسائل اللفظية رياض ًيا ولغو ًيا.

wصعوبة في تتبع التسلسل في خطوات الحل

wصعوبة في إدراك المفاهيم واألشكال الهندسة.
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الفصل الرابع  :دور معلم التعليم العام في تحديد احتياجات التالميذ
وإعداد البرامج التربوية الفردية

مقدمة:

متثل احتياجات التلميذ األكادميية احملور األساسي لبرنامجه التربوي الفردي ،وملعلم التعليم العام دور كبير يف
التعرف على تلك االحتياجات من حيث كميتها ونوعها ،فما أحيل التلميذ للبرنامج إلى بعد ما ظهرت حاجته
إلى تدريس أكثر كثافة وفردية وتخصصية .فبحكم أن معلم التعليم العام هو الذي بدأ تعليم التلميذ حتى بانت
حاجته للبرنامج اخلاص فهو على علم بجوانب القوة واالحتياج لدى ذلك التلميذ .ولذا فعلى معلم التلميذ يف
فصول التعليم العام تقدمي املعلومات عن التلميذ التي تفيد يف التعرف على املشكالت األكادميية ،والتي يرى
أنها هي السبب يف عدم تقدم التلميذ ،ويجب أن تكون تلك املعلومات مفصلة وأال يكتفى بذكر املادة التي تعثر
فيها التلميذ فقط .ويشمل ذلك االحتياجات األكادميية والنفسية واالجتماعية والسلوكية ،باإلضافة إلى دوره
يف إعداد البرنامج التربوي الفردي للتلميذ.
ً ª
أول :دور معلم التعليم العام يف حتديد االحتياجات األكادميية:
ومن أمثلة ما ميكن أن يقدمه معلم التعليم العام عن التلميذ ما يلي:
wزمــن ظهــور المشــكلة ،أي متــى بــدأ يالحــظ تعثــر التلميــذ أكاديم ًيــا ،فبعــد مضــي كــم مــن الزمــن منــذ
بدايــة العــام الدراســي؟
wالظــروف التــي ظهــرت أو تظهــر فيهــا المشــكلة ،فهــل تظهــر أثنــاء الــدرس أو أثنــاء التماريــن التــي
تعطــى فــي الفصــل ،أو الواجبــات المنزليــة ،أو االختبــارات ،وهــل تظهــر فــي األعمــال واألنشــطة
الشــفوية أو التحريريــة؟ فلــكل ظــرف مــن هــذه الظــروف مدلــول معيــن.
wالمادة أو المواد التي تظهر فيها المشكلة.
wنــوع وكميــة األخطــاء التــي يقــع فيهــا التلميــذ :فــي الغالــب أن فريــق التقييــم أو معلــم صعوبــات التعلــم
يــزود معلــم التعليــم العــام بنمــوذج خــاص بــكل مــادة تظهــر فيهــا المشــكلة ،وفــي هــذا النمــوذج مجموعة
مفصلــة مــن األخطــاء التــي يقــع فيهــا التالميــذ الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم ،فمــا علــى معلــم التعليــم
العــام إال تحديــد األخطــاء التــي يقــع فيهــا التلميــذ محــط التقييــم ،ولــه أن يذكــر األخطــاء األخــرى
التــي لــم يحتويهــا النمــوذج ألهميــة معرفتهــا لفريــق البرنامــج.
ومن أمثلة ما قد حتتويه تلك النماذج ما يلي:

أ .أخطاء يف القراءة:
wعدم معرفة أسماء حروف الهجاء أو بعضها (تُذ َكر).
wالخطأ في نطق حروف معينة (تذكر).

wحذف بعض الحروف من الكلمة أثناء نطقها (تُذ َكر).
wصعوبة في بداية الكلمة أو وسطها أو آخرها (تُذ َكر).
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wعدم القدرة على تجزئة الكلمات إلى مقاطع للتعرف على نطقها.
wالقراءة ببطء مع أخطاء في النطق.
wالقراءة ببطء مع صحة النطق.
wعدم تغيير الصوت تبعا للمعنى
wعدم معرفة الكلمة بمعناها في الجملة

ب .أخطاء يف اإلمالء:
wأخطاء في كتابة الحروف الصامتة (جميع الحروف غير حروف العلة).
wعدم التمييز كتابة بين حروف العلة والحركات التي تشبهها (ضمة أو واو ،ألف أو فتحة).
wخطأ في كتابة الالم الشمسية أو القمرية.
wاستبدال الكلمة التي أمليت بكلمة أخرى تحمل نفس المعنى (مدرس  ،معلم).

ج .أخطاء يف الرياضيات:
wصعوبة في العد الشفوي
wصعوبة في التمييز بين األرقام المتشابهة المفردة والمركبة ()12،21 – 2،6
wصعوبة في العد بتسلسل األعداد
wصعوبة في تذكر الحقائق الرياضية (.)3=3÷9( ،)6=2×3( ،)3=1-4( ،)5=3+2
wصعوبة في التمييز بين الرموز الحسابية وخاصة  +و ×
wصعوبة في تمييز مفاهيم المقارنات مثل أكبر من وأصغر من ،وفي مدلول الرمز (< .)> ,
wصعوبة في التمييز بين األرقام من حيث القيمة ،أو القراءة بناء على المنزلة (.)512 ،215
wصعوبــة فــي إجــراء العمليــات الحســابية ،كمســائل الجمــع والطــرح والضــرب والقســمة متعــددة
المنــازل.
wصعوبة في إدراك المفاهيم الرياضية ،واستخدامها في حل المسائل.
wصعوبة في فهم المسائل اللفظية رياض ًيا ولغو ًيا.

wصعوبة في تتبع التسلسل في خطوات الحل.

wصعوبة في إدراك المفاهيم واألشكال الهندسة.
وباإلضافة إلى قائمة األخطاء قد يلزم اإلجابة على أسئلة مفتوحة مثل:
wرأي المعلم في مشكلة التلميذ
wاإلجراءات التي اتخذها المعلم في الفصل تجاه المشكلة
فعلى معلم التعليم العام التعاون مع معلم صعوبات التعلم ،أو الفريق يف جمع املعلومات للتعرف على
مشكلة التلميذ بشكل كامل ودقيق.
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ثانيا :دور معلم التعليم العام يف حتديد االحتياجات النفسية:
ً ª
ال تقتصر احتياجات التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم على اجلوانب األكادميية ،فيظهر من الدراسات
أنهم يواجهون تدن ًيا يف مفهوم الذات ،وأن تدني مفهوم الذات قد يبرز يف مواقف دون أخرى ،فكثي ًرا ما
يبرز يف املواقف التي يتكرر فشل التلميذ فيها كاألكادميية .كما أن هؤالء التالميذ قد يرون أنهم غير
قادرين على التعلم ،أو أن جناحهم أو فشلهم يأتي ألسباب خارجة عن إرادتهم .أضافة إلى أنهم قد
يواجهون مشكالت أخرى كالكآبة والقلق أكثر من زمالئهم الذين ليس لديهم صعوبات تعلم خالل مراحل
التعليم العام .ولذا يجب أن ينتبه معلم التعليم العام ملؤشرات املشكالت النفسية بني التالميذ الذين
لديهم صعوبات تعلم ،ويقدم مالحظاته ملعلم صعوبات التعلم أو الفريق أثناء تقييم احتياجات التالميذ.
وكما هي احلال يف املجال األكادميي ،فرمبا يطلب فريق العمل من معلم التعليم العام اإلدالء مبرئياته من
خالل أسئلة قصيرة أو منوذج خصائص ،ومن أمثلة ذلك ما يلي:
wيظهر على التلميذ عدم الثقة بنفسه.
wيخجل التلميذ عندما يُطلب منه التحدث في الفصل كاإلجابة على السؤال.
wيرى التلميذ أنه أقل قدرة من زمالئه

wيقلق التلميذ كثي ًرا في االختبارات ،أو أداء الواجبات

wيبدو التلميذ كئي ًبا أو حزينًا

حساسا للنقد
wيبدو التلميذ
ً

wيشتكي التلميذ من التعب المستمر والصداع
wيلوم اآلخرين أو الظروف على إخفاقاته
wيتخوف من المواقف حتى البسيطة منها
ً ª
ثالثا :دور معلم التعليم العام يف حتديد االحتياجات االجتماعية:
احتياجا آخر للتالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ،فمع أن بعضهم ميتلك
قد ميثل اجلانب االجتماعي
ً
وميارس املهارات االجتماعية بفاعلية ،إال أن منهم من يحتاج إلى تدريب على ذلك .فلمعلم التعليم العام
دور هام وكبير يف التعرف على االحتياجات االجتماعية بني التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ،ومن
أمثلة ذلك مالحظته ملا يلي:
wقدرة التلميذ على البدء بالسالم أو رده
wقدرة التلميذ على البدء في الحديث مع اآلخرين
wقدرة التلميذ على تكوين صداقات مع زمالئه
wقدرة التلميذ على االستمرار في الصداقة مع اآلخرين
wقدرة التلميذ على العمل مع اآلخرين في مجموعات
wقدرة التلميذ على التمييز بين المزح والجد فيما قد يوجه له من نقد
wقدرة التلميذ على الرد على النقد بأدب
 wالقدرة على التحكم في المشاعر
صعـــوبات التعــــلم ودور معـــلمي
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رابعا :دور معلم التعليم العام يف حتديد االحتياجات السلوكية:
ً ª
مع أن االضطرابات السلوكية إعاقة قائمة بذتها ،إال أنه قد يظهر عند بعض التالميذ الذين لديهم
صعوبات تعلم مشكالت تتعلق بالسلوك ،وحتتاج إلى تدخل ،إما لكون التلميذ جتتمع لديه صعوبات التعلم
واالضطرابات السلوكية ،أو ألسباب أخرى .فاملعلومات التي يدلي بها معلم التعليم العام عن املشكالت
السلوكية التي قد يراها عند بعض التالميذ تكون يف غاية األهمية عند إعداد برامج التدخل ،ومن أمثلة
تلك املشكالت ما يلي:
wسرعة االنفعال
wاستخدام العنف مع اآلخرين
wالمشاجرة والتعدي اللفظي مع الزمالء
wالسخرية من الزميل عند الخطأ في اإلجابة
wأخذ ممتلكات االخرين دون إذن
wالعض على القلم أو أصابع اليد عند التوتر
wاللجوء إلى الصمت في المواقف التي تتطلب الحديث أو النقاش
وبجانب هذه اخلصائص قد يكون هناك خصائص أخرى تتعلق باضطرابات االنتباه والنشاط الزائد،
والتي هي األخرى قد تتزامن يف بعض األحيان مع صعوبات التعلم ،ومن أمثلة ذلك ما يلي:
wعدم االنتباه للمعلم أثناء الشرح
wكثرة فقدان ممتلكاته
wعدم إنهاء الواجبات الصفية أو المنزلية
wكثرة نسيان الواجبات أو األدوات المدرسية
wكثرة التأخر عن الدرس
wإعطاء اإلجابة دون تفكير
wكثرة مقاطعة اآلخرين
wالخروج من الفصل دون استئذان
wعدم القدرة على االنتظار ألخذ الدور في األنشطة ،أو في اإلجابة على سؤال المعلم.
wتشتت االنتباه بسهولة
wكثرة التململ ،والخروج من المقعد
خامسا :دور معلم التعليم العام يف إعداد البرامج التربوية الفردية:
ª
ً

مفهوم البرامج التربوية الفردية:
نظ ًرا للخصائص واالحتياجات التي يتفرد بها كل تلميذ لديه إعاقة مثل صعوبات التعلم ،وعدم التجانس
حتى بني التالميذ الذين لديهم نفس اإلعاقة ،لزم تفريد اخلدمات يف تعليم كل تلميذ لدية إعاقة،
واستخدام الطرق واألساليب واالستراتيجيات التي تالئم احتياجاته وخصائصه ،وهذا من أهم ما تتميز
به التربية اخلاصة .فالبرنامج التربوي الفردي وثيقة قانونية وتربوية وإدارية مكتوبة ،مخصصة لكل
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ُبي جميع احتياجاته وأهداف التدخل والبرنامج الذي تسير وف ًقا له جميع اخلدمات التي يجب
تلميذ ت ِّ
أن تقدم لتلبية احتياجاته اخلاصة.
دور معلم التعليم العام في إعداد البرنامج:

يتلقى التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم تعليمهم يف فصول التعليم العام ،ويتلقون التدريس املتخصص
يف غرف املصادر ،أو أي بديل تربوي آخر بسبب االحتياج الناجت عن اإلعاقة ،ولذا تعتبر مشاركة معلم
التعليم العام يف إعداد البرنامج التربوي الفردي أساسية .فهو أول من يالحظ التلميذ الذي لديه
احتياجات تربوية خاصة ،وعلى وجه اخلصوص يف مجال صعوبات التعلم يف النطاق املدرسي ،مما
مي ِّكنه من:
wالمساهمة بمعلومات هامة عن التلميذ،
wالمســاهمة بمعلومــات هامــة عــن منهــج التعليــم العــام تفيــد الوالديــن وبقيــة أعضــاء الفريــق فــي
اتخــاذ القــرارات المناســبة لخدمــة التلميــذ،
wالتشــاور مــع معلــم صعوبــات التعلــم فــي إعــداد اســتراتيجيات معينــة تســهل تقديــم خدمــات التربية
الخاصــة فــي فصــول التعليــم العام،
wإعطاء فريق العمل معلومات عن تقدم التلميذ في البرنامج.
وللعلم ،فال يلزم مشاركة جميع معلمي التعليم العام يف إعداد البرامج التربوية الفردية ،فال ينضم للفريق ّإل
من عنده تالميذ لديهم صعوبات تعلم يف فصله.
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الفصل الخامس  :دور معلم التعليم العام في التدريس

مقدمة:

نظ ًرا لتنوع أساليب التعلم لدى التالميذ ،وضعف استخدام استراتيجيات التعلم الفاعلة من قبل التالميذ الذين
لديهم صعوبات تعلم ،فالبد من اتخاذ إجراءات تثري منهج التعليم العام استراتيج ًيا ليكون يف متناول فهم
التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ،فقد تبني من الدراسات أن التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يتعلمون
بشكل أفضل عندما تتحقق لهم املتطلبات التالية:
 .1يشتركون يف الدرسً ،
بدل من أخذ دور املتفرج

 .2تعرض لهم املفاهيم املجردة من خالل تطبيقات عملية أو محسوسة أو بصرية
 .3تكون املعلومات منظمة وواضحة املعالم
توضح لهم العالقات بني املعلومات
ّ .4
 .5مت ّيز لهم املعلومات املهمة من غير املهمة
 .6تكون هناك فرص كثيرة للتمارين واملمارسة.
وفيما يلي ما ميكن أن يقوم به معلم التعليم العام من أدوار تثري تعلم التالميذ وتيسر لهم التعلم ،ويشمل ذلك
مواءمة املنهج ،وتوظيف االستراتيجيات الفاعلة يف تدريس من لديهم صعوبات تعلم ،إضافة إلى طرق عرض
املادة العلمية وتقييم التالميذ.
ً ª
أول :دور معلم التعليم العام يف مواءمة املنهج العام:
إلثراء املنهج وتسهيل التعلم على التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ميكن للمعلم اتخاذ اإلجراءات التالية:

 .1التنظيم السابق للدرس:
تنظيم الدرس قبل البدء يف الشرح يساعد التالميذ على تنظيم املعلومات فكر ًيا وتصور ما سيحدث ،وحتريك
اخللفية املعرفية حول املوضوع لدى التالميذ .وميكن ذلك من خالل:
أ .إعطاء خلفية عن املوضوع أو املهارة قبل البدء.
ب .حتديد املواضيع واملهام التي سيتم تعلمها وبيان ذلك للتلميذ.
جـ .توضيح األنشطة املطلوبة للتعلم.
د .إعطاء إطار عمل واضح ملادة الدرس.
هـ .تعريف التلميذ باملفردات التي تستخدم يف الشرح والالزمة للفهم.
و .توضيح املفاهيم التي سيتم تعلمها من قبل التلميذ.
ز .توضيح املخرجات املتوقع من التلميذ أن يعرفها عند نهاية الدرس.
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 .2استخدام خرائط املفاهيم أو اخلرائط الفكرية:
إن تنظيم املعلومات مبخطط ،أو خرائط فكرية يسهل على التالميذ حتويل املجرد إلى صورة فكرية ،تتضح فيها
عناصر املادة العلمية ،فيتمكنون من متابعة الشرح أو القراءة.

 .3جتزئة املادة العلمية:
قد اليستطيع بعض التالميذ االنتباه ومتابعة الدرس مدة طويلة (أكثر من بضع دقائق) مع التفاوت بينهم،
فيمكن للمعلم جتزئة املادة العلمية والشرح إلى فترات ،مع طرح سؤال عند نهاية كل فترة للتأكد من متابعة
التالميذ ولرفع مستوى اهتمامهم بالدرس.

 .4جتزئة النصوص الطويلة:
يف حالة النصوص التي حتتاج إلى قراءة يحسن جتزئة النصوص الطويلة (صفحة أو أكثر) إلى فقرات ،مع
وضع سؤال قصير بعد كل فقرة ليساعد التلميذ على أخذ راحة ،وليراقب مدى فهمه للموضوع .ومع أن
التالميذ يختلفون يف قدراتهم على التركيز ّإل أن ثالث فقرات يف الصفحة الواحدة تكون مناسبة ملعظم
التالميذ وخاصة يف الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية وما بعدها.

 .5إبراز األفكار:
يصعب على العديد من التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم استخراج األفكار الرئيسية واملساندة من
النصوص أو من الشرح ،وميكن للمعلم مساعدتهم يف ذلك بإبراز األفكار الرئيسية واملساندة يف الشرح
أو يف املادة العلمية املقروءة ،إما باإلشارة إليها عند عرضها أو بتلوينها ،أو بأي طريقة أخرى يرى املعلم
فائدتها لذلك الغرض.

 .6شرح الرسم البياني واألشكال واجلداول:
يجد كثير من التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم مشكلة يف حتليل وفهم اجلداول والرسومات البيانية،
فعلى املعلم التأكد من قدرتهم على ذلك.

 .7إدخال معينات التذكر على املادة:
من أكبر املشكالت التي تواجه التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم معاجلة املعلومات أثناء الشرح أو
القراءة لغرض تذكرها عند احلاجة ،لذا يجب أن يحرص املعلم على استخدام ما يساعد هؤالء التالميذ
على تذكر املعلومات ومن ذلك:
wربط المعلومات بما يساعد على التذكر كمعلومات معروفة مسب ًقا لدى التلميذ أو صور أو أحداث

wتدريــس المعلومــات التــي يجــب أن يتعلمهــا التلميــذ مباشــرة (ال تتــرك لالســتنتاج) ،وإعطــاء فــرص متكــررة
للتمريــن عليها
wإعطاء أنشطة صفية مباشرة تعزز تذكر تلك المعلومات
ثانيا :دور املعلم يف توظيف استراتيجيات التعلم:
ً ª

تعريف استراتيجيات التعلم:
استراتيجيات التعلم هي األنشطة الفكرية والعملية التي يستخدمها التلميذ ليتعلم ،فالتلميذ الذي يوظف
استراتيجيات التعلم يأخذ دو ًرا حيو ًيا يف التعلم ،بخالف التلميذ املتلقي للمعلومات فقط .وتعرف األنشطة
الفكرية الستراتيجيات التعلم باالستراتيجيات فوق املعرفية أو الوعي معرفية .وهي مفهوم يشير إلى وعي
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املتعلم بالسلوك الفكري والعملي الالزم للتعلم ،وقدرته على التحكم يف ذاته وإدارة عملياته الفكرية ،ويشمل
ذلك التخطيط للعمل واملراقبة النشطة وما يترتب عليها من تعديل وتنظيم لعملية التعلم ،ومعرفة العمليات
الفكرية التي تسبق أو تلحق القيام باملهمة فتمكن التلميذ من التنبؤ باألداء قبل وأثناء العمل ،وتقييمه أثناء
القيام به ،وبعد االنتهاء منه .وتعرف االستراتيجيات العملية باالستراتيجيات املعرفية ،وهي اإلجراء الذي
يقوم به التلميذ ليتعلم املفاهيم أو يتذكر املعلومات.
ويتطلب توظيف استراتيجيات التعلم الوعي باملتغيرات التي تؤثر على التعلم مثل :متغيرات املهمة ،ومتغيرات
االستراتيجيات الالزمة للتعلم ،واملتغيرات الشخصية .فالتلميذ الواعي مبتطلبات التعلم يعرف أن املتطلبات
تختلف باختالف املهارة املطلوب تعلمها ،فنوع املهارة يحدد نوع ودرجة املتطلبات الفكرية الالزمة للقيام بها،
كأن يعي التلميذ أن متطلبات حفظ النص تختلف عن متطلبات فهمه ،وبالتالي تختلف املعاجلات املطلوبة
وعليه تختلف طريقة االستذكار ،فالوعي بهذه احلقيقة يجعل التلميذ يوظف االستراتيجية املالئمة للمهمة.
أما متغيرات االستراتيجية فتشير إلى معرفة املتعلم بنوع االستراتيجية الالزمة للتعلم .فعلى التلميذ أن يعي
بأن االستراتيجية املعرفية إجراء يوصله إلى الهدف ،فالتلخيص ً
مثل يساعده على فهم ما يقرأ .وكذلك
عليه أن يعي أن مراقبته لذاته واختبار مدى فهمه يساعده على تطبيق االستراتيجية بفاعلية ،كأن يسأل
ذاته عما إذا كان قد قام بالتلخيص بالشكل املطلوب.

استراتيجيات التعلم وصعوبات التعلم:
لقد توالت البحوث التي تدرس مدى استخدام التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم الستراتيجيات التعلم
واضحا لدى العلماء أن هؤالء التالميذ ال يستفيدون االستفادة الفاعلة
املعرفية وفوق املعرفية ،فقد أصبح
ً
من تلك االستراتيجيات ،فأكدت الدراسات أن تدريب التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم على االستخدام
الفاعل الستراتيجيات التعلم يجب أن يكون هد ًفا تربو ًيا ،وأن هذه األهمية تنبع من أن معاجلاتهم للمعلومات
ال تصل إلى مستوى قدراتهم الكامنة على التعلم .لذا يجب أن يوازن املنهج بني تدريس املهارات واملعلومات
من جانب واستراتيجيات التعلم املعرفية (خطوات احلل) وفوق املعرفية (التفكير فيما يجب عمله وكيف
ميكن أن يجري) من جانب آخرّ ،
وأل يقتصر على املادة العلمية فقط ،فبهذا يكون التلميذ متعل ًما ذات ًيا ال
ينتظر املساعدة من اآلخرين.

دور معلم التعليم العام يف تعزيز استخدام استراتيجيات التعلم:
نظ ًرا ألن التالميذ الذين ليس لديهم صعوبات تعلم يوظفون استراتيجيات التعلم تلقائ ًيا ،فقد ال يعي معلم
التعليم العام أن من بني هؤالء من ال يستخدم استراتيجيات تعلم فاعلة تساعدهم على الفهم واألداء .ومع
أن مهمة تدريب التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم على استراتيجيات التعلم هي يف األساس من مهام معلم
صعوبات التعلمّ ،إل أنه ال بد من تعزيز توظيف تلك االستراتيجيات وتعميم استخدامها يف فصول التعليم
العام ،فبدون ممارسة مستمرة يف كل من برامج صعوبات التعلم وفصول التعليم العام سرعان ما يفقدها
التلميذ ،وهنا يأتي دور معلم التعليم العام .فعلى معلم التعليم العام الوعي مبا يتعلمه التالميذ الذين لديهم
صعوبات تعلم يف برامجهم اخلاصة ،والتأكد من توظيفهم لتلك االستراتيجيات يف فصول التعليم العام.

أمثلة على استراتيجيات التعلم:
تدخل استراتيجيات التعلم يف تعلم جميع مستويات املهارات واملعلومات ،من تعلم أصوات الكالم ،واحلروف
والربط بينها يف القراءة إلى القراءة للفهم أو اإلدراك ،ومن تعلم مهارات الرياضيات األولية إلى حل املسائل
اللفظية.
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استراتيجيات التعلم وتدريس القراءة:
يجب أن يدرب التلميذ على كيفية التمييز بني أصوات الكالم شفو ًيا ،فيدرب على أن يقف ويتأمل ويبحث
يف خصائص كل صوت ليعي أوجه التشابه والفروق بينها( ،ز/س) ً
مثل .بل يجب التأكد من أن التلميذ يعي
أن الكالم يتكون يف األصل من أجزاء صغيرة تعرف باألصوات ،فاجلملة تتكون من كلمات والكلمات تتكون
من أصوات.
وعندما يأتي الربط بني األصوات واحلروف لتعلم القراءة ،فيدرب التلميذ على أن يقف ويتحدث مع نفسه
ً
قائل :ما هذا الصوت ،وما احلرف املقابل له ،وكيف أكتبه؟ ثم يأتي يف القراءة ويقول :ما هذا احلرف،
وما الصوت املقابل له ،وكيف أنطقه؟ ومع أن هذه االستراتيجيات تأتي تلقائ ًيا وبدون جهد أو وعي ظاهري
بالنسبة للتالميذ الذين ليس لديهم صعوبات تعلمّ ،إل أنها ال تكون كذلك عند معظم من لديهم صعوبات
تعلم ،فيلزم تدريبهم عليها ومراقبة استخدامهم لها.
فعند تدريب املعلم للتالميذ على استراتيجيات التعلم فإنه يدربهم على كيفية قراءة الكلمات اجلديدة أو
الغريبة .فيتساءل التلميذ عن كيفية قراءة الكلمة التي تصعب عليه متب ًعا اخلطوات التي دربه عليها املعلم.
فيتساءل :هل يعرف كلمة مشابهة لها ،أم يحللها إلى مقاطع ،أو إلى أصوات وحروف .وهل يستطيع نطق
مجموعة من احلروف ولكنه يجد مشكلة يف حرف معني ،وما ذا يفعل.
وفيما يلي عدد من األنشطة التي تساعد معلم التعليم العام ومعلم صعوبات التعلم على تدريس القراءة
للتالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم على وجه اخلصوص:
ً ª
أول :أساسيات القراءة:

أ .التدريب على الوعي الصوتي (األصوات واحلروف):
يجب التدريب على الوعي الصوتي لدى التالميذ ،وخاصة مع بداية املرحلة االبتدائية ،وربط احلروف
باألصوات ،فيمثل الوعي الصوتي مشكلة كبيرة عند من لديهم صعوبات تعلم ،ويؤخر تعلمهم ملاهرات القراءة
الالحقة ،وميكن تدريبهم من خالل اإلجراءات التالية ،مع مزج ذلك باستراتيجيات التعلم:

1.علِّم التلميذ األصوات واحلروف السهلة أوالً ،مع تدريب التلميذ على أن يقف ويتأمل ويبحث يف
خصائص كل صوت وكل حرف ليعي أوجه التشابه والفروق بينها .وإذا استمرت مشكلة التلميذ
فيفضل الفصل يف التدريس بني األصوات واحلروف املتشابهة ّ
وأل تُدرس تِلو بعضها البعض.

َ 2.علِّم التلميذ العالقة بني احلرف والصوت اجلديدين بسرعة معقولة ،ورمبا يكون إدخال حرف –
ً
معقول .ويفضل عدم إدخال مهارة جديدة
صوت جديد – كل يومني أو ثالثة مع التمارين اليومية
(حرف – صوت) إال بعدما يتم إتقان العالقة بني خمسة أحرف وأصواتها ،فإن تعذر إتقان التلميذ
للعالقة بني حرف وصوت معني فمن املهم أ ّال تكون املهارة اجلديدة (عالقة صوت جديد بحرف
جديد) مماثلة لتلك التي تبدو صعبة على التلميذ.
3.ع ِّرف التلميذ بالعلل (الصوائت) ولكن د ِّرسه السواكن (الصوامت) أو ًال :إن حروف العلة مهمة يف
يؤجل تعليمها للتلميذ ،ولكن يجب
حتليل الكلمات لغرض التعرف عليها ونطقها ،ولذا يجب ّأل َّ
تعليمه األساسيات األبجدية ً
أول( ،ملعرفة أكثر بالصوائت والصوامت يف اللغة العربية ميكنك البحث
حتت هذين االسمني).
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شيوعا لكل حرف ً
أول :تتغير أصوات احلروف بتغير حركاتها ،ولكن
َ 4.علِّم التلميذ األصوات األكثر
ً
هناك أصواتًا أكثر استخدا ًما من غيرها فيفضل التركيز على تلك األصوات أثناء التدريس قبل
شيوعا .ميكنك البحث يف املوقع(http://www.intellaren.com/articles/
األقل
ً
ar/a-study-of-arabic-letter-frequency-analysis).
َ 5.علِّم التلميذ األصوات املستمرة (فوق القطعية) قبل األصوات املبتورة (املتوقفة ،القطعية) ،فبعض
األصوات تستغرق وقتًا أطول أثناء النطق فيفضل تدريس هذه األصوات قبل األقل منها مدة يف
النطق ،وذلك ألنها أسهل يف النطق وميكن سماعها بشكل أجود من األخرى (الصوائت وبعض
الصوامت مستمرة).
6.د ِّرس التلميذ دمج األصوات مبك ًرا :فعندما يتقن التلميذ أربعة أو خمسة أصوات يستحسن تعليمه
كيفية جمع األصوات .وهنا ميكن استخدام العالقة بني احلرف األول وصوته لنطق الكلمة ثالثية
احلروف ذات العلة مثل (بات) ،فعندما يستطيع التلميذ جمع احلروف البسيطة (حرف ،علة ،حرف)
واستخدام علة مع ساكن لتكوين كلمات ميكن إدخال أنواع الكلمات األخرى.

َ 7.علِّم التلميذ دمج الصوامت (السواكن)؛ بعد معرفة التلميذ دمج الساكن والعلة والساكن ،وميكن
إدخال أنواع أخرى على الدرس مثل الكلمات التي تبدأ بصوت مستمر والتي تبدأ بصوت منقطع.

َ 8.علِّم التلميذ الكلمات عادية الكتابة قبل غير عادية الكتابة ،فيفضل أن يركز التدريس يف مراحله
األولى على الكلمات التي تكتب كما تنطق .إن التالميذ يحتاجون إلى وقت طويل ومتارين كثيرة
ملعرفة قوانني األصوات ،وبعد معرفتهم لها وكيفية تعميمها يسهل عليهم تعلم مفردات إضافية.
9.اقرأ النصوص التي تعزز أمناط األصوات .فيبدو أن قراءة النصوص التي تؤكد على العالقة بني
احلرف والصوت مباشرة جتعل التعلم بطريقة األصوات أكثر فاعلية.

	10.د ِّرس احلروف بالهيئة التي سيتعرض لها التلميذ يف كثير من املواقف ،أي أن شكل احلرف املستخدم
يف التدريس يشابه شكل احلرف املستخدم يف الكتاب ً
مثل.

ب .التدريب على الكلمات:
عندما يختار املعلم التدريس بالكلمة ميكنه اتباع التوجيهات التالية:

1.ر ِّكز ً
أول على السمات السمعية للكلمات؛ (احلرف األول  ،احلروف املدمجة  ،حروف العلة.)....فيجب
البدء باألصوات قبل احلروف الهجائية ،عندما يطلب املعلم من التلميذ حتديد األصوات املكونة
للكلمة ،أو عندما يطلب منه جمع األصوات لتكوين كلمة.
وضوحا وأكثر تعقي ًدا؛ فيفضل البدء
2.انتقل بالتدريج من التجزئة الواضحة الطبيعية للكلمة إلى األقل
ً
من جتزئة اجلملة إلى كلمات ،ثم الكلمات إلى مقاطع ،ثم املقاطع إلى أصوات.
3.استخدم خصائص الكلمات لترفع من األداء؛ فيمكن التحكم يف مدى تعقيد املهمة باختيار الكلمات
األقل أصواتًا ً
أول ،وكذلك الكلمات التي ميكن متييز أصواتها بسهولة.
4.قم بعملية اجلمع والتجزئة من خالل النمذجة الواضحة؛ وهنا يجب أن يقوم املعلم بنمذجة الطريقة
أمام التلميذ ،وقد ينبه عليها ملدة من الوقت حتى تتضح عملية التجزئة للتلميذ.

بارعا يف املهارات السمعية ،ويف هذه
5.قم بإدخال التوافق بني احلرف والصوت بعدما يصبح التلميذ ً
املرحلة يجب أن يتم اجلمع والتجزئة يف أوضاع طبيعية كالقراءة والكتابة واإلمالء.
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 ªثانيــ ًا :بناء الـمفـــــردات:
من خصائص التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ضعف املفردات (يف العدد واملعاني) مقارنة بزمالئهم ،وهذا
يؤثر على األداء األكادميي .وميكن بناء املفردات من خالل األنشطة التالية ،مع توظيف استراتيجيات التعلم:

 .1معـ ـ ــاني الكلم ـ ـ ــات:
ولهذا األسلوب طرق مختلفة منها:
أ .استخدام القاموس أو املعجم :ومن أمثلة هذه الطريقة إعطاء التالميذ مفردات ليبحثوا عن معانيها يف
القاموس ،أو إعطاؤهم قوائم من املفردات كواجب ،وإعطاؤهم متارين تعبئة فراغات ت ُْستَخدم فيها تلك
املفردات.
ب .التدريس باستخدام احلاسب :حيث يقوم احلاسب بعرض املفردات ومعانيها وإعطاء متارين عليها .وقد
تبني أن التالميذ يستفيدون من هذه الطريقة يف حفظ املفردات بعد التكرار والتمارين الكثيرة.
ج .طريقة الكلمة املفتاح :وهنا يتم ربط املفردة اجلديدة بكلمة يعرفها التلميذ مسب ًقا ،ويكون املؤشر الدال
عليها ذا مكونات بصرية وصوتية؛ فتكون الكلمة املألوفة مماثلة صوت ًيا للجزء األول من الكلمة اجلديدة ،واجلزء
البصري هو احلدث الذي ذكرت فيه الكلمة املألوفة.

 .2القراءة املكثفة وذات النطاق الواسع:
ومن الطرق املستخدمة لتحقيق ذلك ما يلي:
أ .القراءة اجلهرية :وتتم هذه الطريقة بقراءة القصص لألطفال أو التالميذ ،أو باستماعهم لشريط قد سجلت
عليه املادة املطلوبة.
ب .التدريس باستخدام احلاسب :ميكن أن يستخدم احلاسب يف عرض مقاطع من النصوص املكتوبة والتي
ميكن فيها استدعاء معاني املفردات عند احلاجة بحيث تظهر تلك املعاني على الشاشة .وتتميز هذه الطريقة
بإمكانية احلصول على املعنى فور احلاجة إليه وأنه يعطي املعنى كما يستخدم يف ذلك النص املعني.
جـ .اإلعداد أو التهيئة للقراءة :يقوم املعلم يف هذه الطريقة بتهيئة التلميذ للقراءة وذلك مبناقشة األفكار
واملفردات حتى يتمكن التالميذ من فهم وتذكر املقاطع الواردة يف النص ،فيهدف النقاش السابق للقراءة إلى
تنشيط اخللفية املعرفية لدى التلميذ ،وج ْعله يتوقع األحداث التي سترد يف النص مما يبعث الرغبة عنده يف
القراءة بوعي وفهم مبدئي.

 .3االستنتاج:
ويقصد بهذا األسلوب استنتاج املعنى من احملتوى حيث يتعلم التلميذ كيفية اكتساب املفردات من احملتوى الذي
يدرسه أو يقرأه ،فهذا األسلوب طريقة لربط الكلمة بفهم النص .ومن الطرق املستخدمة يف هذا األسلوب ما
يلي:
أ .طريقة استخدام االستراتيجية :حيث يقوم املعلم بتدريب التالميذ على استراتيجية معينة يستخدمونها
لتساعدهم على استنتاج املعنى من السياق .وعادة تكون خطوات االستراتيجية مجموعة يف كلمة ،كل حرف
منها ميثل خطوة من خطواتها بالترتيب .فقد يعطي املعلم التلميذ جملة محذوف منها كلمة ،وعليه استخدام
السياق ملعرفة الكلمة احملذوفة.
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ب .طريقة تركيب أو بناء الكلمة :تعتمد هذه الطريقة على معرفة الصرف ،ورمبا تفيد بشكل أكبر تالميذ
املرحلة املتوسطة والثانوية ألنها تعتمد على معرفة التلميذ بكيفية تركيب الكلمة ،فيتم يف هذه الطريقة تدريب
التالميذ على حتليل بناء الكلمات ،وإرجاع الكلمة إلى أصلها ،وهذا يساعد التالميذ ،خاصة الذين يفتقدون
الوعي مبكونات الكلمة .وقد تصل فائدته إلى مهارات فك الرموز وفهم املعاني.

 .4أسلوب تدريس مفاهيم الكلمات:
يركز هذا األسلوب على مفاهيم الكلمات وعالقاتها املعنوية ،حيث ينمي لدى التالميذ الوعي بالعالقة بني
الكلمات من حيث املعنى ،ويعد هذا األسلوب مه ًما للتالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يف القراءة ،وباألخص
أولئك الذين لديهم عجز أو قصور يف منو اللغة ،ويف قدرات االستدالل اللفظي (هل هذا معقول؟!) .وميكن
وضع شبكة من املفردات وبيان العالقة بينها مثل مجموعة الغذاء.
ً
ثالــثا :الطــــالقــة يف القـــــراءة:
ª
الطالقة أو املرونة يف القراءة هي قدرة التلميذ على القراءة بسرعة مع صحة النطق وبتعبيرات صوتية
مناسبة للمعنى ،وهي ذات عالقة بالفهم .فالتلميذ الذي يتعثر كثي ًرا يف القراءة يفقد كثي ًرا من املعاني
املترابطة الضرورية لفهم النصوص .ومن اإلجراءات التي تساعد على ذلك ما يلي:

 .1القراءة احلرة:
إن القراءة احلرة يف املنزل واملدرسة مفيدة ج ًدا يف حتسني املرونة يف القراءة ،فهناك عالقة طردية بني
املرونة يف القراءة وكمية القراءة التي يقوم بها التالميذ خارج املدرسة .وحيث إن التالميذ الذين لديهم
صعوبات تعلم يف القراءة قد يجدون القراءة احلرة مهمة صعبة فيمكن التقليل من تلك املشكلة باختيار
القصص الشيقة اجلذابة التي مييلون إليها ،وأن تكون لغة تلك القصص سهلة من حيث املفردات املستخدمة
وطول العبارات وتركيب اجلمل.

 .2القراءة اجلهرية للتالميذ:
تشير البحوث إلى فائدة القراءة اجلهرية للتالميذ ،فهم يستفيدون من االستماع للقراءة ومشاهدة اآلخرين
يقرأون ،فتعتبر القراءة اجلهرية للتالميذ من الطرق التي تساعدهم على تعلم القراءة وحتسني املرونة.
وميكن أن يقوم بها املعلم أو أحد الطالب املهرة أو أن تكون مادة مسجلة.

 .3تكرار القراءة:
الفكرة التي تبنى عليها هذه الطريقة هي أن التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يف القراءة يحتاجون إلى
يكنهم بعده االنتقال إلى قطعة جديدة .فقراءة
فرصة لتكرار القراءة عدة مرات ليصلوا إلى املعيار الذي ُ ْ
القطعة مرة واحدة ال تكفي .فمع تكرار قراءة القصة أو القطعة يصبح التلميذ ذا خبرة بالنص فتساعده
الذاكرة على القراءة مبرونة وثقة بالنفس .ويجب أن يكون التلميذ قاد ًرا على معرفة معظم الكلمات الواردة
يف القطعة قبل البدء يف القراءة.

 .4قراءة الكتيبات قابلة التنبؤ:
نوعا ما احلدث أو الفكرة التالية ،وغال ًبا
بعض القصص ميكن أن يتنبأ التلميذ بأحداثها بسهولة ،فهو يعرف ً
ما يكون لها منط أو عبارات تتكرر بكثرة .فعندما يقرأ املعلم أو غيره القصة على التلميذ عدة مرات يصبح
التلميذ قاد ًرا على توقع الكلمات والعبارات.
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 .5القـ ــراءة الصـ ــامتة املستمـ ــرة:
القراءة الصامتة املستمرة هي قراءة صامتة ملدة عشر دقائق دون توقف يوم ًيا ،كجزء من برنامج القراءة
للتلميذ الذي مدته ،يف العادة ،ثالثون دقيقة.

 .6الق ـ ــراءة مبحاكـ ـ ــاة املعلم ،أو القـ ــراءة بعد املع ــلم:
يقرأ املعلم جملة من النص ثم يقف ويقوم التلميذ بقراءتها بعده .فالهدف األساسي من هذه الطريقة إعطاء
منوذجا للقراءة اجلهرية املرنة ،وإعطاؤه الفرصة ملمارسة التغييرات يف الصوت لتي تعكس ما يجري
التلميذ
ً
يف القصة .وميكن أن تتم هذه الطريقة بقراءة النص جملة جملة ،وهذا مناسب للتالميذ الصغار ،أو بقراءة
مجموعة من اجلمل أو مقطع قصير مرة واحدة ،فعلى املعلم مراعاة قدرات كل تلميذ.
رابعا :القراءة لغرض الفهم:
ً ª
يهتم املنهج بالفهم يف املراحل املتقدمة من املرحلة االبتدائية أكثر منه بأساسيات القراءة ،فيدرب التلميذ على
أن يسأل نفسه قبل وأثناء وبعد قراءة املادة ،فاألولى تهيؤه فكر ًيا للموضوع وتبني له مدى ما يعرفه عنه مسب ًقا،
وعالقة العنوان بالنص وغيرها من املعلومات الضرورية للفهم ،والثانية تبني له مدى فهمه أثناء القراءة ،والثالثة
تق ّيم خالصة العمل .وميكن ذلك عندما يقوم املعلم بوضع أسئلة تأملية يف كل مرحلة من هذه املراحل الثالث
تقود تفكير التلميذ أثناء قراءة املادة العلمية وتساعده على البقاء منتبها ملا يقرأ مثل:

قبل الق ـ ــراءة:
wما الغرض من قراءتي لهذا الموضوع؟
wع ّم سيتحدث هذا الموضوع؟

وأثناء القراءة:

wما الفكرة الرئيسية في الموضوع؟  -حددها وضع تحتها ً
خطا.
wماذا تعلمت حتى اآلن؟

وبعد القراءة:
يقول التلميذ لنفسه راجع كل سؤال وجواب يف كل مقطع لترى كيف أن كل سؤال وجواب أعطاك معلومات أكثر
تعلمت ما أردت أن أتعلم؟ وكيف ميكن أن أستفيد مما تعلمته أو استخدمته؟
عن القطعة .واسأل نفسك؟ هل
ُ
ويأتي مثال على عدد من االستراتيجيات التي تساعد على الفم عند احلديث عن إثراء املنهج يف املرحلة
املتوسطة والثانوية حيث إن احلاجة لها تكون أكثر.

تدريس الكتابة:
تشمل الكتابة اإلمالء والتعبير التحريري واخلط ،وفيما يلي بعض اإلجراءات التي تساعد التالميذ الذين لديهم
صعوبات تعلم يف مجال اإلمالء لكونه من أكثرها مشكلة بني التالميذ ،وميكن الرجوع إلى املراجع التي استمدت
منها مادة هذا الكتاب فيما يخص التعبير التحريري واخلط:
وميكن تديس اإلمالء من خالل أسلوبني أساسيني هما :األسلوب اللغوي وأسلوب اللغة الكلية ،وذلك على النحو
التالي:
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أ .التدريس باألسلوب اللغوي /الصوتي:
 .1اختر قاعدة معينة ودرس قاعدة واحدة يف الدرس الواحد.
 .2ضع قائمة بالكلمات التي تعكس تلك القاعدة ،وك ِّون القاعدة بنا ًء على دراسة تلك الكلمات.
 .3قم بقيادة التالميذ نحو اكتشاف العموميات التي تنطوي عليها تلك القاعدة ،وذلك عن طريق مناقشة
خصائص الكلمات التي يف القائمة ،واطلب من التالميذ تكوين القاعدة ما أمكن ،وساعدهم يف
حتسني تلك القاعدة.
فبي للتالميذ أن القاعدة قد ال
 .4اطلب من التالميذ استخدام القاعدة فوراً ،وإذا دعت احلاجة ِّ
تنطبق يف بعض األحوال مع التركيز على أهميتها.

.5
.6

راجع القاعدة بشكل منتظم على مدى األيام التالية ،ووضح أهمية استخدامها وال تطلب من
التالميذ حفظ عبارات تنص على القاعدة.

بي للتالميذ احلاالت التي ال تنطبق عليها القاعدة متى ما لزم األمر ،ولكن أ ِّكد على قيمة القاعدة.
ِّ

ب .أسلوب اللغة الكلية:
1.ابدأ تعليم اإلمالء باللغة ذات املعنى .فالتالميذ يتعلمون ويكتشفون خصائص الكلمات أثناء تعلم
اإلمالء من خالل محتوى ذي معنى.
2.اجعل الكتابة عملية تواصل يتم تبادل اخلبرات والتجارب من خاللها .فيمكن أن ينظر التلميذ إلى
اإلمالء على أنه وسيلة لتبادل األفكار مع املستمع أو القارئ وليس مجرد مهمة يجب إتقانها فحسب.
3.ابدأ التدريس يف مستوى معرفة التلميذ ،ثم تدرج مع تدرج اكتساب التلميذ خلبرات جديدة ومعرفة
أكثر باللغة املكتوبة.
4.ابن التدريس على االكتشاف الذي يقوم املعلم بتسهيله أمام التلميذ ،حيث يقوم املعلم بقيادة التلميذ
بدل من التركيز على الصحة والدقة يف اإلمالء ً
نحو حتسني املهارات اإلمالئية ً
أول.
5.اجعل هدف التدريس التمهيد للتغير مع النمو يف االستراتيجيات التي يستخدمها التلميذ لتمثيل
املفردات ً
بدل من أن يهدف التدريس إلى إتقان الكلمات الصحيحة فقط.

تدريس استراتيجيات التع َلم ضمن برنامج اإلمالء:
من املهم تدريب التالميذ على التعلم الذاتي ،وعدم االعتماد على املعلم فقط ،فالبد أن يقوم التلميذ
بدور فاعل يف التعلم ،ومن أسهل الطرق تدريب التالميذ على طرح أسئلة على أنفسهم أثناء الكتابة
وتصحيح ذواتهم.

التصحيح الذاتي:
إن الهدف من تدريب التالميذ على اكتشاف األخطاء وتصحيحها ذات ًيا هو تعويدهم على التفكير أثناء
ً
مستقل ال
التعلم ،وتوظيف استراتيجيات التعلم املعرفية وفوق (وعي) املعرفية ،ليصبح التلميذ متعل ًما
ينتظر املعلم ليساعده على حتري الكتابة الصحيحة.
فعلى املعلم أن يدرب التالميذ على اكتشاف األخطاء وتصحيحها ً
بدل من أن تبني لهم أين اخلطأ ،ويتم
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ذلك من خالل:
wدراسة وتصحيح أخطاء تالميذ آخرين عن طريق مقارنة الكلمات الصحيحة بالتي فيها أخطاء.
wدراسة وتصحيح أخطاء التلميذ نفسه عن طريق مقارنة الكلمات الصحيحة بالتي فيها أخطاء
نموذجا للكتابة الصحيحة حتى يرى الفرق.
wيقلد المعلم أخطاء التلميذ والتلميذ يشاهده ثم يعطيه
ً

استراتيجيات التعلم وتدريس الرياضيات:

تظهر صعوبات التعلم يف الرياضيات بني التالميذ من الصفوف األولى من املرحلة االبتدائية ،ولكن قد ال
يُلتَفت إليها إال يف الصفوف املتأخرة ،فهي تستمر مع التالميذ والطالب طوال مسيرتهم العلمية ،ولذا يؤكد
الباحثون على ضرورة االنتباه ألعراضها مبك ًرا حتى يأتي التدخل يف أسرع وقت ممكن .وميكن ملعلم التعليم
العام املساهمة الفاعلة يف التقليل من املشكلة باتباع إرشادات التدريس التالية:
ً ª
أول :تدريس أساسيات الرياضيات:

 .1الـمه ـ ـ ــارات األول ـ ــية:
sاألعـ ـ ــداد واألرقـ ـ ــام:
إن قدرة التلميذ على الع ّد لفظ ًيا قد ال تدل على فهمه ملدلول الرقم ،ولذا يلزم الربط بني الرقم ومدلوله
باستخدام املجسمات واألشياء احملسوسة ،فالنشاط احلركي يساعد التلميذ على تعلم أسس الع ّد مثل:
sملس املجسمات مع الع ّد ،أو أن يضرب التلميذ على الطاولة بيده ثالث مرات للعدد ثالثة ،أو أن
يحرك ثالثة أقالم من جهة الطاولة إلى اجلهة األخرى.
sورمبا يجد بعض التالميذ صعوبة يف التمييز بني بعض األرقام ،ففي هذه احلالة ميكن استخدام
اللون كعالمة للتمييز ،كأن يكون الرقم ثالثة ( )3أحمر فيتميز به عن الرقم .2
sحتديد املجموعات التي حتتوي على نفس كمية األشياء ،بوضع دائرة حول املجموعات ذات
الكميات املتساوية.
××× ×
×

×

×××

××

			
×
××

×

×

حتديد وكتابة وتسمية الرقم الدال على مجموعة معينة :وهنا يقوم التلميذ بوضع دائرة حول الرقم الذي
ميثل املجموعة.
كم قل ًما يف الصورة التالية؟
()3 ، 5 ، 1

!!!

 .2العمليات احلسابية:
متثل العمليات احلسابية األربع (اجلمع والطرح والضرب والقسمة) صعوبة كبيرة لدى من عندهم صعوبات
تعلم ،فقد ال يكتشف التلميذ الذي لديه صعوبات تعلم االستراتيجيات املعرفية دون تدريب ،ولذا على معلم
التعليم العام تدريب التالميذ على تلك االستراتيجيات .وإذا لم تكن متوفرة لدى املعلم يف املنهج فيمكنه إعداد
تلك االستراتيجيات باتباع اخلطوات التالية:
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 .1قم مبا يلي:
أ .حتليل املهارة للتعرف على اخلطوات األساسية حللها.
ب .كتابة تلك اخلطوات يف مستوى يفهمه التلميذ.
ج .ترتيب العبارات تبعا لترتيب اخلطوات ( :أبدأ  ،أجمع  ،أقرر ،
		

أنتقل).

(يتحدث إلى نفسه).
د .وضع قائمة اخلطوات بجانب كل مسألة.

 .2اشرح للتلميذ قائمة خطوات احلل ،وأعط التلميذ ً
مثال ملموسا ( تنمذج له أنت ) على كيفية استخدام
عنصر مراقبة الذات ،وعندما يصبح التلميذ قاد ًرا على استخدام هذا اإلجراء بدون مساعدة أشرح له
كيفية استخدام الرمز (الكلمات يف فقرة ج) التي تساعده على تذكر خطوات احلل املوجودة يف القائمة.
 .3عندما يصبح التلميذ قاد ًرا على استخدام القائمة ،يُشجع على استخدام الرموز التي تذكره بخطرات
احلل ،مع استبعاد القائمة تدريجيا وذلك مبسح اخلطوات املكتوبة يف أعلى الورقة ،ثم مسح أو استبعاد
القائمة املوجودة بجانب كل مسألة.
 .4عندما يكون االنتقال صع ًبا ميكن تعليق القائمة على احلائط أو على بطاقة ميكن االستعانة بها عند
احلاجة.

أمثلة على تطبيق االستراتيجيات:
ميكن كتابة خطوات احلل ليتبعها التلميذ عند تعلم املهارات وحل املسائل ،ومن أمثلتها:
تدريب التلميذ على اتباع خطوات لفظية (استراتيجيات فوق معرفية) وأخرى عملية عند تعلم املهارات وحل
املسائل اللفظية ،ففي علمية اجلمع يدرب التلميذ على اخلطوات التالية( :الحظ أن التلميذ يتحدث إلى نفسه).
خطوات مسائل اجلمع:

أبدأ

،

أجمع

،

أقرر

،

أنتقل

 .1أبدأ من العمود األول – منزلة اآلحاد
 . 2أجمع األرقام يف هذا العمود
 .3أقرر ما إذا كان هناك حمل – هل املجموع دون ال ،10إذا كان اجلواب نعم فضع الناجت حتت هذا العمود
 .4أنتقل للعمود الثاني – العشرات وأجمع أرقام هذا العمود وأكرر فقرة 3
وقياسا على هذه االستراتيجية ميكن وضع استراتيجية لكل نوع من العمليات األربع ،باتباع االرشادات املذكورة
أعاله.
ثــــانيا :املســـــائل اللفظــــية:
ª
ً
تعتبر مهارات االستعداد واحلقائق احلسابية والعمليات األربع والكسور وسيلة حلل املسائل الرياضية
اللفظية ،والتي تعتبر األساس واجلوهر يف تعليم وتعلم الرياضيات ،فمن املفيد أن يَ ْعل َ َم معلم الرياضيات
أن املسائل اللفظية متثل واحدة من أكبر مشكالت الرياضيات للتالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ،ولكن
تدريبهم على استخدام استراتيجيات التعلم يساعدهم على التغلب ولو جزئ ًيا على املشكالت التي تواجههم
يف حل املسائل اللفظية .ويف حل املسائل اللفظية يجب أن يجمع التلميذ بني االستراتيجية فوق املعرفية
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والتطبيق ،مثال:
وأساسا حلل املسائل اللفظية
تعتبر اخلطوات األربع التالية العمود الفقري الستراتيجيات حل املسائل اللفظية،
ً
يف جميع مراحل التعليمSTAR - - .
- Translate - Answer - Review

Search

-

راجع

إبحث

-

ترجم

-

أجب

§ابحث يف املسألة :أبحث يف املسالة عن املعلومات التي أعرفها والتي أريد أن أعرفها ،ثم
أكتب احلقائق
§ترجم املسألة :ترجم املسألة إلى معادالت حسابية أو صور أو مجسمات
§أجب :أجر العمليات احلسابية للتوصل إلى اجلواب
§راجع احلل :أعد قراءة املسألة ،وأسأل نفسك :هل اجلواب معقول؟ تأكد
اخلطوات فوق املعرفية :لكل خطوة معرفية ثالث خطوات فوق معرفية – أمر وسؤال وتقييم.
¬ابحث يف املسألة:
 wاقرأ املسألة
 wهل قرأت وفهمت املسألة
 wتأكد ،نعم قرأت وفهمت املسألة
¬ترجم املسألة:

¬أجب:

 wحول املعلومات اللفظية إلى معادالت  /عمليات حسابية
 wهل حولت املسألة إلى عمليات حسابية
 wتأكد ،نعم حولت املسألة إلى عمليات حسابية
 wقم بالعمليات احلسابية

 wهل قمت بالعمليات احلسابية

 wتأكد ،نعم قمت بالعمليات احلسابية

¬راجع:
 wراجع احلل

 wهل راجعت احلل

 wتأكد ،نعم راجعت احلل

م ــالحظ ــة:
عند تدريب التالميذ على االستراتيجيات فإنهم يدربون على اخلطوات املعرفية أوالً ثم اخلطرات فوق املعرفية،
أي أن املعلم يحل املسألة أمامهم مبينًا خطواتها ثم يدربهم على التحدث الذاتي لقيادة العمل.
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ً
ثــالـــــثا  -دور معلــم التعلـيم العــام يف مــــواءمة عــرض الــمادة العلمــية:
ª
مع أن اإللقاء أو احملاضرة من الطرق السائدة يف املدارس ،إال أنها ليست األكثر فاعلية يف تدريس التالميذ
الذين لديهم صعوبات تعلم يف فصول التعليم العام ،فهم يختلفون عن كثير من زمالئهم يف سرعة معاجلة
املعلومات ،وطول مدة االنتباه ،وفهم املعلومات املجردة ،واستخدام استراتيجيات التعلم ،ومعاجلة املعلومات
لغرض التذكر .وهنا جاء التنويع يف طرق التدريس ليتماشى مع التنوع يف أساليب التعلم عامة ،وتنوع قدرات
التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم على فهم املواد العلمية .فمن بني الطرق أو اإلجراءات التي تساعد معلم
التعليم العام على تلبية احتياجات التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ما يلي:

 .1إجراءات يف التدريس:
§استخدام املعينات (وسائل اإليضاح) البصرية أثناء الشرح.
§اإلكثار من األنشطة يف مجموعات صغيرة كثالثة طالب ،مع التأكد من مشاركة الذي لديه صعوبات
تعلم.
§استخدام املجسمات يف شرح املفاهيم املجردة بقدر اإلمكان ،حتى ولو كانت يف رأي املعلم بسيطة.
§التدرج يف التدريس من احملسوس إلى شبه احملسوس ثم املجرد.
§عدم تدريس مفاهيم أو معلومات جديدة إال بعد التأكد من فهم التالميذ ملا قبلها إذا كانت تعتمد
عليها.
§عدم اإلكثار من تدريس املفاهيم أو اإلجراءات أو املعلومات يف وقت واحد ،فقد تلتبس على التالميذ.
§إعطاء التالميذ أمثلة ومتارين ترتبط بحياتهم اليومية كلما أمكن ،باإلضافة إلى ما يف الكتاب
املدرسي.
§استخدام التقنية التفاعلية يف األنشطة ،مع التأكد من معرفة التالميذ الستخدامهاّ ،
وإل فيدربون
على ذلك.
§ جتنٌّب إدخال التالميذ يف حتديات ومسابقات ،مع تشجيعهم على التعاون والتكاتف أثناء األنشطة.
§عدم سؤال التلميذ أمام زمالئه إال إذا كان املعلم متأك ًدا من أنه يعرف اإلجابة الصحيحة.
§تعزير التالميذ لفظ ًيا على أقل إجناز ،وإبراز قدراتهم لهم.
§استخدام األلفاظ الطيبة ،ولو أخطأ التالميذ ،والتعامل مع السلوك غير املرغوب فيه باحترام.

 .2توظيف استراتيجيات تدريس األقران:
تدريس األقران هو أحد أساليب التدريس الفاعلة يف مساعدة التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ،حيث يعمل
التالميذ م ًعا لغرض تعلم مهارات أو معلومات معينة .ويعتبر مصطلح «تدريس األقران» مظلة ألنواع من النماذج
التي يتم من خاللها التفاعل بني التالميذ .وقد جاءت البحوث العلمية مؤيدة الستخدام هذا النوع من التدريس،
ملا ثبت له من فوائد علمية ونفسية واجتماعية على كل من التلميذ الذي يتلقى املساعدة وكذلك الذي يقدمها.
كما أنه يعطي املعلمني الفرص للتركيز على جوانب أخرى من عملهم ،أو تدريس تالميذ آخرين ً
بدل من انتظار
التالميذ أثناء قيامهم بالتمارين وحل الواجبات الصفية .ولتدريس األقران مناذج متنوعة يختار معلم التعليم
العام ما يراه مناس ًبا منها:
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منـــــاذج تدريس األقــــــران:

أ .تدريس األقران من نفس العمر الزمني:
يتم التدريس يف هذا النموذج بني التالميذ من نفس العمر ،أو مستوى الصف الدراسي .وميكن أن يكون
التالميذ من نفس الفصل أو من فصول مختلفة .ومع أن النموذج يوحي بأن التلميذين يتساويان يف السن
إال أنه قد يكون بينهما فارق ولكنه ليس كبي ًرا ،ويف العادة أن يكون الفارق بينهما هو يف اإلملام باملهارة أو
املادة العلمية ،حيث يقوم األكثر معرفة باملادة العلمية بدور املعلم واآلخر بدور املتعلم .وميكن إعطاء األقل
معرفة الفرصة ليقوم بدور املعلم كأن يختبر «املعلم» بطرح سؤال سريع على التلميذ الذي يعلمه ،ويكون معه
اجلواب مكتو ًبا لتجنب أي قصور قد يكون لديه يف املهارة أو املعلومة.

ب .تدريس األقران عبر األعمار املختلفة:

يجري هذا النوع من تدريس األقران /الزمالء بني التالميذ من أعمار مختلفة ،يقوم فيه األكبر سنًا بتدريس
األقل سنًا ،ويف الغالب أن يكون الفارق سنتني أو أكثر ،ويكون التركيز على املهارات األساسية كالقراءة
والرياضيات .وميكن أن يكون بهدف فهم املادة العلمية أو تدريس مادة جديدة .ويف هذا النموذج ال تتغير
األدوار ،ويأخذ التفاعل بينهما صيغة التعاون أو اخلبير .فيقوم األكبر بنمذجة السلوك املناسب أو املطلوب،
وطرح األسئلة ،وتشجيع املتعلم على عادات الدراسة/املذاكرة الفاعلة .وميكن أن يتم هذا التفاعل بني
التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم أنفسهم نظ ًرا للفارق يف املهارات.

ج .تدريس األقران التبادلي /احلواري:

يقوم التلميذان يف هذا النموذج بتبادل األدوار ،وقد يكون ذلك يف نفس الدرس حيث يقوم كل منهما
بالتدريس تارة والتعلم تارة ،خالل مدة زمنية متساوية قد حددت مسب ًقا .أو يُث ّبَت دور كل منهما يف درس
معني ،ويتبادالن األدوار يف درس آخر ،أو مع زميل آخر يف درس مختلف .ويف الغالب أن يجتمع تلميذ عالي
األداء مع تلميذ متدني األداء .ويف هذا النوع من تدريس األقران يقوم التلميذ-املعلم بتدريس املادة العلمية،
ومراقبة أجوبة التلميذ الذي يتلقى التدريس ويشجعه على التعلم .كما يتم متابعة وتقييم هذه العملية من
قبل املعلم األساسي (معلم التعليم العام أو معلم التربية اخلاصة).

د .تدريس األقران على نطاق الفصل:
يقوم هذا النموذج على فكرة تدريس األقران احلواري أو التبادلي ،ولكنه يطبق على جميع طالب الفصل.
ويأخذ شكل اللعب حيث يتم ربط كل تلميذ بزميل ،ويقسم الفصل إلى فريقني متساويني يف القدرات ،على
أن يتكون كل فريق من تالميذ مختلفني يف مستوى القدرات املهارية موزعة بني عالي ومتوسط ومنخفض.
ويقوم كل زوجني من التالميذ بالتدرب على املهارات األكادميية من خالل فترة تدريسية بينهما ،مع تكافؤ
الفرص بينهما يف تبادل األدوار .ويقوم هذا النموذج على تكرار املادة العلمية بشكل مكثف ،ويتم هذا مرتني
أو أكثر خالل األسبوع ،وملدة حوالي  30دقيقة لكل مرة .وميكن تغيير أعضاء كل فريق ،وكذلك تغيير عضوية
الزميلني كل أسبوع أو أسبوعني ،كما ميكن تكوين مجموعات كفرق عمل .فالترتيبات يف هذا النموذج مرنة،
وميكن أن تبنى على قدرات التلميذين أو مدى التوافق بينهما.

هـ .استراتيجية التعلم املسانَدة من قبل زميل:
أساسا ليساند املنهج األساسي يف القراءة
ينبثق هذا النموذج من تدريس األقران على نطاق الفصل ،وصمم
ً
والرياضيات ،ولكن ميكن استخدامه يف املواد األخرى التي يجد بعض التالميذ صعوبة يف تعلمها .فيقوم
معلم الفصل بتكوين زوج من التالميذ بناء على االحتياجات الفردية لكل تلميذ ،حيث يربط التلميذ الذي
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يحتاج إلى مساعدة يف جانب ما بالتلميذ الذي ميكن أن يقدم له تلك املساعدة بشكل جيد ِ ّ
ميكنه من تعلم
املادة العلمية أو املهارة.
تتمتع النماذج السابقة باملرونة الكبيرة ،فيمكن تطبيق هذا األسوب يف أي من البدائل التربوية املكانية
كفصول التعليم العام أو غرف املصادر أو غيرها.
رابعا :دور معلم التعليم العام يف تقييم أداء التالميذ:
ً ª
يعتبر تقييم أداء التالميذ عنص ًرا ها ًما يف تعليمهم ،ولكن كما تتنوع قدرات واحتياجات التالميذ الذين لديهم
صعوبات تعلم يف تلقي املواد العلمية ،فهم يختلفون ً
أيضا يف كيفية التعبير عن املعلومات واملهارات التي
تعلموها ،وتب ًعا لذلك يجب أن يعطوا الفرص املناسبة لكل منهم يف إبراز ما لديه من معلومات ومهارات ،ففي
ً
زميل آخر ال يستطيع .ولذا يرى املتخصصون
حني أن بعضهم يستطيع إظهار ما لديه من علم كتابة ،فإن
أن الفرص التالية أو املواءمات مت ّكن التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم من التعبير ع ّما تعلموه:
§السماح باإلجابات الشفوية ،ملن يناسبه ذلك أكثر من اخليارات املعتادة.
§السماح بكاتب ميلل عليه التلميذ اإلجابة.
§السماح بتسجيل اإلجابات صوت ًيا.
§السماح باستخدام احلاسب لإلجابات على األسئلة ،ملن تصعب عليه الكتابة باليد.
§السماح بإعداد مشروع يعكس مدى فهم التلميذ حملتوى املادة.
§السماح بإعطاء تقدمي (عرض) عن املادة العلمية ملن يرغب يف ذلك.
§السماح بتقييم التالميذ على فترات متعددة خالل الفصل ً
بدل من فترتني كاملعتاد.
§السماح بتقييم التالميذ على كل وحدة من املنهج.

ومع أن هذه اخليارات ذكرت عند احلديث عن صعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية إال أنها تستخدم يف
جميع مراحل التعليم ،فلن يتكرر ذكرها.
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الفصل السادس  :صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة والثانوية

مقدمة:
تأتي املراحل الدراسية بعد املرحلة االبتدائية مليئة بالتحديات لكل من طلبة العلم ومعلميه وأولياء أمور
التالميذ ،لتوافقها مع التطورات البدنية والفكرية واملعرفية والنفسية واالجتماعية للتالميذ ،وكذلك التطورات
يف املتطلبات األكادميية .فها هي املرحلة املتوسطة تتزامن مع سن املراهقة املفعم بالتغيرات السريعة والواضحة
يف نفسيات التالميذ وقدراتهم وعواطفهم ،فهي مرحلة انتقال من الطفولة إلى الشباب ،ومتتد عادة من السن
الثالثة عشرة إلى اخلامسة عشرة .وتعتبر هذه املرحلة أكثر حتد ًيا للجميع من سابقتها والحقتها ،ففي هذه
املرحلة يبدأ لدى التالميذ الوعي بالذات مبا يف ذلك القدرات والثقة بالنفس أو عدمها ،كما تتميز هذه املرحلة
بالتغيرات املزاجية ،ومحاولة صنع العالقات مع اآلخرين وخاصة الزمالء .ولذا تعتبر هذه املرحلة هامة جدا
وحاسمة يف تكوين شخصية التلميذ مما يزيد من مسؤولية املربني يف البيت واملدرسة.
أما املرحلة الثانوية فتعتبر هي األخرى مرحلة انتقالية تتضمن ،يف الغالب ،السنة السادسة عشرة والسابعة
نضجا من ذي قبل .ففي هذه املرحلة تتطور مهارات
عشرة والثامنة عشرة من عمر التلميذ ،ولكن التالميذ أكثر
ً
التالميذ بشكل سريع استعدا ًدا ملا بعدها كالتعليم العالي أو العمل .وتتحسن يف هذه املرحلة القدرات املعرفية،
واملهارات االجتماعية ،كما تتطور العالقات مع اآلخرين أكثر مما كانت عليه يف املرحلة املتوسطة ،وتزداد
الضغوط من قبل األقران لتصل إلى ذروتها يف هذه املرحلة .ولعل من املهم معرفة أن التالميذ يف هذه املرحلة
يبدأون يف التفكير اجلاد يف مستقبلهم األكادميي والوظيفي ،األمر الذي يجب أن يؤخذ بعني االعتبار من قبل
العاملني باملدرسة بشكل خاص ،ويد َّون ضمن برامج اخلدمات االنتقالية ملن لديهم صعوبات تعلم.
وما دامت هذه هي حال جميع الطالب يف هذه املرحلة فكيف سيكون حال الذين لديهم صعوبات تعلم .وفيما
يلي وصف خلصائص التالميذ يف هذه املراحل ومتطلبات التعلم واخلدمات التي يجب أن تقدم يف كل مرحلة.
ليس من السهل فصل املرحلة املتوسطة عن الثانوية ،وخاصة فيما يتعلق بنمو التالميذ ،والذي رغم أنه يسير
وفق مراحل متتابعة إال أنه يتصف باملرونة من حيث بداية ونهاية كل مرحلة .أي أن التالميذ يختلفون يف مدى
وصولهم إلى نقطة معينة على خط النمو الذي ميتد من الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة من العمر .فتبدأ
هذه املرحلة مع بداية املراهقة والتي قد وصفها  )1904( Hallمبرحلة العواصف والضغوط ،ورمبا أن ذلك
ملا يصاحب هذه الفترة من تغيرات بدنية ومنو فكري ،وتلهف لالستقاللية ،وزيادة أهمية التفاعل االجتماعي
مع األقران وغيرهم .ويف هذه املرحلة يظهر الصراع بني الطموحات وقدرات التلميذ على التعامل الفاعل مع
التغيرات .ففي الوقت الذي تثير فيه االستقاللية النشوة لدى املراهق فقد تكون يف الوقت نفسه مبع ًثا للشعور
بالغرق يف بحر التغيرات.

صعوبات التعلم يف املرحلة املتوسطة والثانوية:
عند دراسة تعريفات صعوبات التعلم من بعد تاريخي يتبني التحول يف مفهوم صعوبات التعلم من مشكلة
تتمركز يف مرحلة الطفولة إلى مشكلة متتد طوال حياة الفرد ،ومن مشكلة أكادميية إلى مشكلة حياة .وقد
أدى هذا التطور يف املفهوم إلى تقدمي خدمات التربية اخلاصة ،يف الدول السابقة يف هذا املجال ،لتالميذ
املرحلة املتوسطة والثانوية وما بعدها .كما قاد إلى التعرف على متطلبات اخلدمة يف هذه املرحلة الناجمة
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عن خصائص التالميذ ،وطبيعة املنهاج الذي لم يعد يهتم بتدريب التالميذ على املهارات األساسية ،بل يهتم
باحملتوى العلمي للمواد الدراسية.

خصائص املرحلة املتوسطة والثانوية:
لقد ناقش الباحثون القضايا التي تتميز بها املراحل الدراسية ما بعد االبتدائية ،والتي توجب أن يولي
ونوعا عن املرحلة االبتدائية فأوجزوها فيما يلي:
التربويون هذه املراحل عناية خاصة تختلف ك ًما
ً
 .١اختالف أدوار املعلمني:
تختلف أدوار املعلمني سواء يف التعليم العام أو التربية اخلاصة عن تلك االدوار التي يقوم بها نفس املعلمون
يف املرحلة االبتدائية .فقد أصبح على معلم التربية اخلاصة تدريب التالميذ الذين لديهم صعوبات
تعلم على مهارات واستراتيجيات تعلم أكثر تعقي ًدا وعم ًقا من ذي قبل ،باإلضافة إلى احلاجة إلى إجراء
التعديالت الالزمة على املناهج لتصبح املادة العلمية يف متناول فهم التلميذ .وهذا يتطلب من املعلمني
فهم طبيعة تلك املناهج وأهدافها وكيفية إجراء التعديال عليها ،دون اإلخالل باملادة العلمية من حيث الكم
والنوع .كما أصبح لزا ًما على معلمي التربية اخلاصة ومعلمي التعليم العام التشاور ،سواء فيما يتعلق
بخصائص التالميذ واحتياجاتهم أو االستراتيجيات التي تفيد معلم التعليم العام يف تسهيل التعلم على
خاصا
هؤالء التالميذ يف فصول التعليم العام .ورغم أن هذا وارد يف املرحلة االبتدائية إال أنه يشكل حتد ًيا
ً
يف هذه املرحلة ،لتخصص معلمي التعليم العام يف مواد دراسية معينة وكثرة تن ّوع تلك املواد ،وتغ ّير وتن ّوع
خصائص التالميذ .هذا ،وعلى املعلمني إعداد خطط اخلدمات االنتقالية يف هذه املرحلة ،وهو شيء غير
مألوف يف املرحلة االبتدائية ،على األقل يف احملتوى وطرق التنفيذ.
 .2التوقعات االكادميية:
تختلف التوقعات االكادميية يف هذه املرحلة ع ّما كان عليه احلال يف املرحلة االبتدائية ،فيتوقع من التالميذ
العاديني والذين لديهم إعاقات على حد سواء حتقيق معايير أكادميية واجتماعية – سلوكية عالية ،ولكن
التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ،بحكم أن لديهم مشكالت يف معاجلة املعلومات ويف مهارات التنظيم،
رمبا يعتمدون على الكبار ملساعدتهم ،كما أن لديهم مشكلة يف معرفة االسباب الفعلية وراء النجاح أو
الفشل ،فهم يعزون ذلك إلى عوامل خارجة عن إرادتهم ً
بدل من حتمل املسؤولية بأنفسهم ،فالتالميذ
الذين لديهم صعوبات التعلم مييلون إلى ربط الفشل أو النجاح بأسباب خارجة عن إرادتهم وقدراتهم أكثر
مما يفعله زمالؤهم الذين ليس لديهم إعاقات.
 .3اختالف التالميذ أنفسهم:
يختلف تالميذ هذه املرحلة عن تالميذ املرحلة االبتدائية ،فهم ميرون بتغيرات بدنية وعاطفية وفكرية
ومعرفية كبيرة وسريعة ،حيث يستطيع بعض التالميذ يف هذه املرحلة أن يفكر تفكي ًرا مجر ًدا ،ويناقش
القضايا االخالقية واألدبية ويضع افتراضات ملا يتعلمه أو ما يريده .ومن ناحية تكوين الشخصية والهوية
الذاتية ،مير املراهقون بنمو نفسي متغير (دينامي) ينتهي مبفاهيم معينة حول الذات ،متأثرة بالعالقات
املتبادلة بني الفرد واملؤثرات االجتماعية يف بيئته ،والتي قد تشكل حتديات كبيرة للمراهق ،وهنا تأتي
أهمية فهم ذلك التغ ّير من قبل كل من له دور يف تشكيل شخصية املراهق.
 .4التنظيم داخل املدارس:
تعتمد املرحلة املتوسطة والثانوية على نظام التخصص أكثر مما هو معمول به يف املرحلة االبتدائية ،فلكل
معلم مواده املعينة التي يقوم على تدريسها كالعلوم الشرعية ،والعلوم الطبيعية ،واللغة ،والرياضيات.
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فيكون لكل معلم أسلوبه اخلاص يف التعامل مع التالميذ ويف تقييم أعمالهم ووضع الدرجات وتوزيعها على
املهام .ومبا أن التالميذ ينتقلون من معلم إلى آخر فيواجهون حاجة التأقلم والتكيف مع أسلوب كل معلم
يف التدريس ومع توقعاته من تالميذه.
كما أن هذا التنوع يف أساليب املعلمني وتوقعاتهم يجعل العمل اجلماعي والتعاون بني معلم التربية اخلاصة
ومعلمي التعليم العام صع ًبا .فالتنسيق والتشاور وتبادل اخلبرات والتدريس التعاوني (التشاركي) تشكل
حتد ًيا للطرفني ،وخاصة ملعلم التربية اخلاصة الذي عليه أن يتأقلم ويتكيف هو اآلخر مع أساليب وتوقعات
معلمي التعليم العام.
 .5االختالف يف إعداد املعلمني.
إن إعداد معلمي التعليم العام يختلف عن إعداد معلمي التربية اخلاصة ،وبالذات معلمي املراحل بعد
االبتدائية ،فمع إعدادهم يف مادة علمية معينة -بخالف االعداد العام الذي يتلقاه معلم املرحلة االبتدائية-
يتلقي معلم املرحلة املتوسطة موا ًدا أقل يف طرق التدريس من تلك التى يأخذها معلم املرحلة االبتدائية،
مما يجعلهم -يف العادة -أقل وع ًيا بالتعديالت الالزمة على التدريس ،وأقل معرفة بالستراتيجيات التي
يحتاجها التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم.
أما فيما يتعلق بإعداد معلمي التربية اخلاصة ففي الغالب أنهم ال يتلقون تعلي ًما نظر ًيا ومما راسة عملية
يف التدريس يف هذه املرحلة ،وال يف أساليب واستراتيجيات العمل اجلماعي والبرامج واخلدمات االنتقالية
اخلاصة بهذه املرحلة ،مما يجعلهم يواجهون مقاومة من معلمي التعليم العام يف تطبيق التدخل الفردي
الالزم للتالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم.

خصائص الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم يف املرحلة املتوسطة والثانوية:
ً ª
أول :اخلصائص املرتبطة باجلوانب األكادميية:
تتأثر اخلصائص األكادميية بكثير من السمات األخرى التي قد يبدو إيرادها حتت هذا العنوان غريبا
نوعا ما ،ولكن نظ ًرا للتفاعل بني اخلصائص األكادميية وبعض اخلصائص التي تبدو نفسية مت ذكر تلك
اخلاصائص ضمن محتوى اخلصائص األكادميية .ومن أبرز تلك اخلصائص ما يلي:
 .1ضعف التحصيل:
يعتبر ضعف التحصيل األكادميي من اخلصائص األساسية لتالميذ املرحلة املتوسطة والثانوية الذين
لديهم صعوبات تعلم ،ويتميز ذلك بالتباين الكبير بني الصف الدراسي واألداء ،والذي قد أطلق عليه
«تراكم العجز» .فال يستغرب أن يكون التلميذ يف الصف الثاني املتوسط ولكن أداءه يف املادة التي لديه
فيها صعوبات تعلم ال يتعدى الصف اخلامس اإلبتدائي ،وميكن تفسير ذلك بعدم تركيز املرحلة املتوسطة
والثانوية على تدريس وممارسة املهارات األساسية من جانب ،وزيادة متطلبات املنهاج مع ضعف مهارات
الدراسة واالستذكار من جانب آخر.
فمع ضعف املهارات األساسية وخاصة القراءة مع الفهم من ناحية ،وكثافة املادة العلمية من ناحية أخرى
يجد تالميذ املرحلة املتوسطة والثانوية صعوبة كبيرة يف فهم املادة العلمية ،مما يزيد من التباين بني املتوقع
أن يتعلمه التلميذ وما يتعلمه فعل ًيا .وقد أشار بعض الباحثني يف هذا اجلانب إلى أن عد ًدا من التالميذ
الذين لديهم صعوبات تعلم قد يصل إلى ما سموه املسطح األكادميي ( )academic plateauوالذي
يعني أن التلميذ يقف عند مستوى معني من القراءة قد ال يتحسن بعده.
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 .2ضعف الدافعية ( )Motivationنحو التعلم:
توصف الدافعية بانها عملية ،أي أنها متر مبراحل ،فهي تبدأ السلوك املوجه نحو هدف معني وتقوده
نحو حتقيقه وحتافظ عليه ،وهي السبب وراء تصرفات البشر .والدافعية قد تكون ذاتية نابعة من رغبة
التلميذ نفسه يف التعلم واستمتاعه بالنجاح ،وقد تكون غير ذاتية كأن ينتظر التلميذ مكافأة على النجاح
ً
ً
ارتباطا بني الدافعية والتحصيل ،وقد أكدت
مثل ،أو يتجنب العقاب على الفشل .ويرى التربويون أن هناك
الدراسات التي تبحث يف الدافعية عند التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم أن خبرات الفشل األكادميي
املتكررة تقلل من شعور التلميذ بكفاءته األكادميية ،والتي متثل شعوره باالستعداد للتعلم ،ويكون توقعه
ً
منخفضا مما يقود إلى شعوره باليأس ،والذي بدوره يؤدي إلى الشعور بعدم االنتماء للمدرسة
النجاح
وجتنب املهام التي تشكل حتد ًيا له.
ومبا أن الدافعية نحو التعلم الرسمي تقل يف مرحلة املراهقة املبكرة لدى التالميذ عمو ًما ،فاملتوقع أنها
ستكون أقل لدى من عندهم صعوبات تعلم نظ ًرا للتحدي الذي تفرضه عليهم صعوبات التعلم.
 .3التسويف :Procrasination
يتلخص التسويف يف تأخير إجناز املهمة ذات الوقت احملدد عن إطار الوقت املتوقع أو املرغوب إجنازها
وبي الباحثون أن التسويف يعتبر مشكلة دافعية ألغلب
فيه ،والذي غال ًبا ما ينتج عنه أداء غير ُم ْر ٍضّ .
الناس ،وأنه ميثل يف بعض احلاالت مشكلة أكادميية ونفسية خطيرة .وقد تبني أن مستوى التسويف عند
الطالب املراهقني الذين لديهم صعوبات تعلم أعلى بشكل كبير منه عند زمالئهم العاديني .كما ظهر من
نتائج الدراسة نفسها أن الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم قد يسوفون يف واجباتهم خو ًفا من الفشل
األكادميي ،وأن هناك عالقة بني الدافية والتسويف والشعور بفاعلية الذات (القدرة على العمل) ،والتنظيم
الذاتي(سيأتي احلديث عنه يف اخلصائص املعرفية) .ولذا ،يعتبر التسويف عائ ًقا للنجاح األكادميي لـتاجيل
إكمال األعمال ولعالقته بانخفاظ مستوى التعلم املنظم ذات ًيا ،وتدني ثقة الطالب الذي لديه صعوبات تعلم
بقدرته على إجناز املهام األكادميية.
 .4ترك الدراسة :Dropout
ويعرف أيضا بالتسرب الدراسي أو االنسحاب من املدرسة.فقد تبني من الدراسات أن التالميذ الذين
لديهم صعوبات تعلم ميثلون ثاني مجموعة من بني الذين لديهم إعاقات يف التسرب من املدرسة يف املرحلة
الثانوية بالواليات املتحدة األمريكية ،يسبقهم يف ذلك التالميذ الذين لديهم اضطرابات سلوكية  ،كما أنهم
أكثر عرضة من عامة التالميذ ملشكلة ترك الدراسة .ويف البحث عن األسباب التي تؤدي إلى التسرب
من املدارس ظهر أنه وبجانب األسباب املعروفة مثل املستوى االقتصادي -االجتماعي والعرق والثقافات،
ميكن تصنيف العوامل إلى ثالثة أصناف وهي :عوامل تتعلق بالتلميذ  ،وعوامل أسرية ،وأخرى مدرسية.
فما يتعلق بالتلميذ فهو ضعف التحصيل األكادميي وكثرة الغياب عن املدرسة ،وضعف املهارات االجتماعية
واملشكالت السلوكية وسلوك املخاطرة مثل استعمال املخدرات وارتكاب اجلرائم ،وهذه من املخاطر التي
تظهر بني التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يف هذه املرحلة أكثر منها بني زمالئهم العاديني .أما
العوامل األسرية فأهما مدى مشاركة األسرة يف تعليم أبنائها الذين لديهم صعوبات تعلم ،فقلة حضور
الوالدين الجتماعات املعلمني مع أولياء األمور يزيد من احتمالية تسرب التالميذ من املدرسة .كما أن
تدني قوقعات الوالدين من أبنائهم أكادمي ًيا يرفع هو اآلخر من احتمالية التسرب ،هذا باإلضافة إلى
الدعم األسري الذي يحتاجه التلميذ ألداء الواجبات املدرسية يف البيت .وفيما يخص العوامل املدرسية
ذكر الباحثون أن جودة العالقة االجتماعية بني املعلمني والتالميذ ،وتلقي اخلدمات واملواءمات املطلوبة،
ذات عالقة بالتسرب من املدرسة.
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 .5إعادة السنة الدراسية:
لقد كان من املألوف أن يعمد القائمون على التعليم ،ويف كثير من األحيان بتأييد من أولياء أمور التالميذ،
إلى إبقاء التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يف نفس الصف عا ًما آخ ًرا ،أمال يف أن تتحسن مهاراتهم
يف التعلم .ولكن البحوث العلمية التي تقصت نتائج هذه املمارسات يف الثمانينيات من القرن العشرين
يف الواليات املتحدة األمريكية لم تؤيد مثل هذا اإلفتراض ،بل تبني من تلك الدراسات أنه رغم استفادة
بعض التالميذ من إعادة السنة الدراسية إال أن غالبية التالميذ يتضررون من تلك املمارسات ،وأنه مقارنة
بالدول الصناعية األخرى كاليابان وبعض الدول األوروبية تعتبر أمريكا أكثر تلك الدول تطبي ًقا لسياسة
اإلعادة .وقد وجد الباحثون أن هناك أضرا ًرا كثيرة تلحق بالتالميذ منها :تدني مفهوم الذات ،والتوجهات
السلبية نحو املدرسة ،وتدني التحصيل الدراسي ،باإلضافة إلى تدني الثقة بالنفس .وأكدوا أن إعادة
الصف الدراسي هي السبب األول وراء التسرب من املدرسة.
كما تبني من الدراسات احلديثة أن إعادة السنة الدراسية لم يفد التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم
يف القراءة أو الرياضيات ،ورمبا أن السبب يف ذلك أن إعادة السنة لم تُقدِ م لهم أي مهارات بل رمبا أنها
أخرت هؤالء التالميذ عن التعرف املبكر والتدخل .فاستجابة لتوصيات الباحثني وجتن ًبا لألضرار التي
ً
حلول متنوعة
تلحق بالتالميذ والطالب على أثر إعادة السنة الدراسية قدمت إدارات التعليم يف أمريكا
من أبرزها ما عرف «مبنظومة املستاندة متعددة املستويات» والتي انبثق منها ما يعرف «مبساندة السلوك
اإليجابي» و «اإلستجابة للتدخل» ملا حتمله هاتان املنظومتان من عنصر وقائي للتالميذ املتعثرين دراس ًيا،
ومن بينهم من لديهم صعوبات تعلم.
 -6التخرج من الثانوية العامة:
يعتبر تخرج الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم من الثانوية العامة هد ًفا ها ًما لكل من العاملني على
التعليم وأولياء أمور الطالب ،ورمبا الطالب أنفسهم ،ولكن ذلك الهدف قد ال يتحقق بالدرجة التي
يتمناها املعنيون ،ويصبوا إليها الطالب أنفسهم .فقد ورد يف اإلحصاءات املرفوعة للحكومة األمريكية
للعام الدراسي  2012/2011أن  68.8من طالب املرحلة الثانوية الذين لديهم صعوبات تعلم قد تخرجوا
بشهادة ثانوية عامة كغيرهم من الطالب .وقد جاء يف التقرير ذاته أن نسبة التخرج أخذت يف اإلزدياد
منذ عام . 2003/2002
ثانيا :اخلصائص املعرفية:
ً ª
ترتبط اخلصائص املعرفية بالتعلم ويدخل يف ذلك كيفية التعلم و تنظيم بيئة التعلم ومهارات االستذكار.
وعند دراسة العلماء خصائص التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم تبني أنهم يتصفون باخلصائص املعرفية
التالية:
 .1ضعف الوعي مبتطلبات التعلم:
يواجه الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم مشكلة يف الوعي مبتطلبات التعلم ،وما يجب أن يفعله التلميذ
فكر ًيا وعمل ًيا عند مواجهة مواقف التعلم املختلفة ،أي أن التلميذ يفتقد ما يعرف باالستراتيجيات املعرفية
والوعي معرفية ،مع أن احلاجة إلى هذه القدرات تزداد يف املرحلتني املتوسطة والثانوية نظ ًرا لكثافة املواد
الدراسية ،وتعقيد محتواها ،مما يجعل هذه املرحلة وما بعدها أكبر حتد ًيا أمام هؤالء التالميذ من ذي
قبل.

صعـــوبات التعــــلم ودور معـــلمي
التعليم العام في تقديم الخدمات

67

 .2ضعف وعي التلميذ بقدراته:
إن عدم وعي التلميذ بطبيعة قدراته وتوظيف تلك القدرات أثناء التعلم يولد قصو ًرا لديه يف مهارات حل
املشكالت ،والذي يعتبر من مقومات النجاح األكادميي واالجتماعي يف هذه املرحلة وما فوقها .كما قد يؤثر
سلب ًيا على اخيار املسار العلمي الذي سيسلكه يف املستقبل ،فال يكون هناك توافق بني جوانب القوة لدى
التلميذ وما سيتطلبه التخصص العلمي الذي قد يرغب يف دراسته ولكنه ال ميتلك القدرات التي تساعده
على النجاح فيه.
 .3ضعف التنظيم الذاتي : self-regulation
وهو عميلة بناءة نشطة يضع التالميذ من خاللها أهدا ًفا ،ثم يحاولون مراقبة عملياتهم املعرفية ودوافعهم
وسلوكهم وتنظيم ذلك والتحكم فيه ،مستخدمني األهداف التي وضعوها وخصائص بيئة التعلم كموجه
لتلك العميات ومحدد لها .وذكر الباحثون أن التلميذ املنظم لذاته ميتلك الدافعية ويتفاعل إيجاب ًيا مع
أنواعا مختلفة من استراتيجيات التنظيم
املواقف واملهام ،حيث إن اختالف املهام يف خصائصها تستدعي
ً
الذاتي كأن تكون املهمة بسيطة ال حتتاج ّإل لوضع هدف واحد واستخدام استراتيجيات قليلة ،أو تكون
املهمة معقدة وتتطلب مراحل متعددة ووضع عدة أهداف ،واستخدام عدد من االستراتيجيات.
 .4ضعف التنظيم وإدارة الوقت:
وهما أمران هامان أثناء التعلم يف املدرسة واالستذكار يف املنزل ،وبينمهما عالقة كبيرة .فالتنظيم أوسع يف
مفهومه من إدرارة الوقت ،ويشمل التنظيم املكاني والزماني والفكري .فالتنظيم املكاني يتضمن جعل املكان
ومريحا ومرت ًبا ،يسهل من خالله الوصول إلى ما يحتاجه الطالب ألداء عمله دون البحث الطويل عن
جذا ًبا
ً
الكتب أو األدوات ونحوها .أما الفكري فيتمثل يف حتديد األولويات وترتيبها والبقاء على املهام الدراسية
حتى إنهائها ،أو العودة إليها عند االنقطاع عنها وإكمالها .يف حني أن الزماني مرتبط بإدارة الوقت ،والتي
تتضمن وضع جداول العمل يف إطار الوقت احملدد للمهام.
وتعتبر إدرارة الوقت عنص ًرا ها ًما من من عناصر التنظيم ،ولكنها تشكل عائ ًقا كبي ًرا لكثير من الطالب
الذين لديهم صعوبات تعلم ،وخاصة يف املرحلة الثانوية .ويف واقع األمر أنه ليس باستطاعة أحد أن يدير
الوقت ،فهو يسمضي قد ًما ،وموزع بني الناس بالتساوي .فاملفهوم الفعلي إلدارة الوقت هو :االستخدام
األفضل للوقت املتاح أمام الفرد ،وعليه ميكن القول بأن إدارة الوقت هي :التحكم الواعي لكمية الوقت
املتوفر لدى الطالب ،ألداء مهامه باستخدام نطاق واسع من املهارات واالستراتيجيات ،وذلك بوضع جداول
زمنية واضحة تقوم على تقدير معقول للوقت الالزم للقيام بتلك املهام .ويرى العلماء أن مشكلة إدارة
الوقت لدى الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم نابعة من اضطراب القدرات التي تتحكم يف السلوك ،مما
يجعلهم غير قادرين على تقدير الوقت بشكل صحيح ،والتخطيط والتنظيم ،والبدء يف العمل والبقاء عليه
وإكماله ،وترتيب األولويات.
وقد تبني أن الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم يواجهون مشكلة كبيرة يف ترتيب األولويات (األعمال
األكادميية ،اإللتزامات االجتماعية ،الصالة ،النوم  ،ألخ ،)..ويف التوفيق بني املهمة والوقت الالزم ألدائها،
يحمل بعضهم نفسه أكثر من املعقول يف الوقت املعطى أو يس ِّوف يف أداء املهام بسبب سوء تقدير
فرمبا ِ ّ
الوقت الالزم للقيام بها .فالنوع األول يعيش يف احباط وخيبة أمل ،والنوع الثاني يشعر بالغرق قبل بداية
العمل.
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ً ª
ثالثا :اخلصائص االجتماعية والنفسية والسلوكية:
يرد يف كثير من الدراسات والكتب اجلمع بني اخلصائص االجتماعية والنفسية والسلوكية ،وهذا أمر وارد
حيث يوجد تفاعل بينها ،ولكن نظ ًرا ألهمية توجيه االنتباه ،وكذلك التدخل إلى كل نوع من تلك اخلصائص
مت ذكر كل صنف مبفرده وحتت عنوان خاص به .ويجدر بالذكر أن ثمة اختالف يف الرأي بني العلماء حول
مدى ارتباط هذه اخلصائص بطبيعة صعوبات التعلم ،ولكنهم يتفقون على أن التدخل ضروري إذا وجدت
عند من لديهم صعوبات تعلم بغض النظر عن منشأها.
أ  /الخصائص االجتماعية:
تعتبر املهارات االجتماعية هامة يف حياة كل فرد ويف جميع املستويات .ولعل أهمتها تظهر بوضوح أكثر
عند تالميذ املراحل التي توافق سن املراحقة ،فهي مرحلة إقامة العالقات مع اآلخرين وخاصة الزمالء
بشكل أكثر تعقي ًدا من ذي قبل .ويشير التربويون إلى أن صعوبات التعلم تشمل جوانب التعلم االجتماعي
لدى ما ال يقل عن  %30من التالميذ الذين لديهم صعوبات التعلم ،وهذا يزيد من صعوبة إقامة تلك
العالقات واحملافظة عليها مع ضرورة ذلك يف سن املراهقة والذي يتوافق مع املرحلة املتوسطة والثانوية.
وفيما يلي أهم اخلصائص االجتماعية التي يتكرر ذكرها يف الدراسات والبحوث العلمية:
 .1ضعف تكوين العالقات والصداقات مع اآلخرين:
حيث يجد بعض التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم مشكلة يف قراءة و تفسير تعبيرات الوجه وحركات
البدن ،التي تدل على مشاعر الطرف اآلخر كالقبول أو عدمه ،واملوافقة أو اإلنكار ،والرضى أو عدمه،
وهذه مهارات هامة ج ًدا يف صنع العالقات والصداقات مع االخرين .فكثي ًرا ما يخفق بعض هؤالء
التالميذ يف إيجاد صداقات ذات معنى ومستمرة ،وهذا يعرضهم لفقدان الثقة يف النفس يف اجلانب
االجتماعي ،والشعور باإلحباط ،مما قد يؤدي إلى االنسحاب االجتماعي.
 .2صعوبة تفسير االلفاظ املتعلقة بالسلوك االجتماعي :
إن السخرية واإلستهزاء من بني ما قد يتعرض له التالميذ يف سن املراهقة ،فصعوبة تفسير األلفاض
ذات الدالئل االجتماعية من بني اخلصائص االجتماعية لدى من عندهم صعوبات تعلم ،مما يوقعهم
يف محاوالت فاشلة يف اإلنتماء إلى مجموعات التالميذ العاديني .وينعكس ذلك على تطلعهم للحياة
املدرسية ،فقد يفقد بعضهم الرغبة يف مواصلة الدراسة.
 .3القلق االجتماعي:
غالبا ما يتعرض التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ملا يعرف بالقلق االجتماعي أكثر من زمالئهم
وخاصة يف سن املراهقة ،وهو خوف واضح ومستمر من املواقف االجتماعية ،أو املواقف التي تتطلب
األداء أمام اآلخرين ،وخاصة غير املعروفني لدى الفرد ،والذي يحتمل أن يكون فيها نقد لشخصيته.
إن القلق االجتماعي يزداد خطورة على التلميذ كلما تقدم يف السن ،ويؤثر أيضا على األداء األكادميي.
 .4مشكلة يف العالقات األسرية:
إن صعوبات التعلم لدى أحد أفراد األسرة تشكل حتديات نفسية واجتماعية كبيرة ،ولكون اإلعاقة
غير واضحة للعيان فإن الضغوط االجتماعية على األسرة تكون أعلى نظ ًرا ملستوى التوقعات ،فكثي ًرا
مايجد من لديه صعوبات تعلم صعوبة يف حل مشكالتهم مع بعض أفراد األسرة كالوالدين واإلخوة .بل
إن محاوالت حل تلك املشاكل قد تزيد من تفاقم الوضع ً
بدل من حله ،وخاصة يف سن املراهقة ،إذا لم
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تكن األسرة واعية بصعوبات التعلم لدى ابنها و تأثيرها على سلوكه االجتماعي.
 .5ضعف تقبل زمالئهم ومعلميهم لهم:
فقد تبني من الدراسات أن التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم أقل ً
تقبل من زمالئهم العاديني ،مما
قد يؤدي إلى الشعور بالعزلة .ويجدر بالذكر أن قصور املهارات االجتماعية لدى هؤالء التلميذ يف
سن الطفولة يعتبر أكثر ما يؤثر على ظهور املشكالت يف سن املراهقة والشباب ،وأن ضعف املهارات
اإلجتماعية يؤثر سلب ًيا على حياتهم اإلجتماعية عند البلوغ ،سواء الزوجية أو املهنية .ولذا يوصي
العلماء بدقة املالحظة والتعرف على املهارات االجتماعية عند من لديهم صعوبات تعلم مبك ًرا ،شأنها
شأن املهارات االكادميية.
 .6ضعف املهارات االجتماعية:
عندما يفشل التالميذ أو الطالب يف استخدام املهارات االجتماعية الفاعلة أثناء التفاعل مع اآلخرين
فإنهم يكونون عرضة لعدم القبول ،وعرضة للعزلة االجتماعية .وقد اتضح من الدراسات أن التالميذ
الذين لديهم صعوبات تعلم كثي ًرا ما يفتقرون إلى املهارات االجتماعية التي تتوافق مع أعمارهم ،مما
يؤثر سلب ًيا على الوظائف االجتماعية التي يلزمهم القيام بها.
 .7ضعف الوعي بالذات واحمليط اخلارجي:
إن النمو املعريف والبدني واالجتماعي يف هذا السن يدفع املراهقني إلى جتريب بعض أنواع السلوك
اجلديدة أثناء انتقالهم من الطفولة إلى الرشد .فالتالميذ يف هذه املرحلة يحاولون جادين أن يفهموا
ذواتهم ومستقبلهم واملجتمع الذي يعيشون فيه ،مبا يف ذلك عاداته وتقاليده .كما أنهم يف هذه املرحلة
أنواعا جديدة من السلوك ويبحثون عن موافقة زمالئهم عليها ،ولكن الضغوط من الزمالء يف
يجربون
ً
هذا السن قد تؤدي إلى أن يجرب التلميذ الذي لديه صعوبات تعلم أنواع السلوك غير السليم ،ورمبا
اخليارات غير الناضجة ،مما يؤثر سلب ًيا على حياتهم االجتماعية ،ونظرة اآلخرين إليهم ،وردود فعلهم
نحوهم.
ب /الخصائص النفسية والعاطفية:
متثل املراهقة مرحلة ضغوط نفسية انتقالية يلزم خاللها تعديل عدد من العادات وأنواع السلوك لتتماشى
مع املعتاد ،مما ينتج عنه مشاكل نفسية تعيق التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم من التعامل الفاعل
مع التحديات اجلديدة والفرص التي تأتي مع دخولهم هذه املرحلة .وأشار بعض الباحثني إلى أن القلق
واالكتئاب يظهران بني التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم بنسبة تتراوح من  ، % 50-30وهذا يؤكد على
ضرورة التعرف على اخلصائص النفسية والعاطفية لدى التالميذ يف هذه السن .ولقد حتدث العلماء عن
اجلوانب النفسية وعالقتها بالناحية األكادميية .ومن أبرز اخلصائص النفسية والعاطفية التي تظهر عند
التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم مايلي:
 .1تدني مفهوم الذات :Low self-concept
مفهوم الذات -يف أبسط صوره -هو نظرة الفرد نحو نفسه ،وقد يكون إيجاب ًيا أو سلب ًيا ،ويتكون من
عنصرين أساسيني هما :قيمة الذات  ،self-worthومصدر التحكم يف أسباب النجاح أو الفشل
 .Locus of controlو يتجلى تدني مفهوم الذات عند االرتباط مبواقف الفشل ،سواء األكادميية أو
االجتماعية .وقد تبني أن مفهوم الذات عند التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم أقل منه عند أقرانهم
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الذين ليس لديهم صعوبات تعلم ،ويشمل ذلك مفهوم الذات العام ،ومفهوم الذات االكادميي .وتعتبر
املراحل الدراسية ما بعد االبتدائية فترة حاسمة فيما يتعلق مبفهوم الذات ملوافقتها سن املراهقة ،نظ ًرا
للتغيرات الكبيرة التي مير بها التالميذ نفس ًيا واجتماع ًيا وأكادمي ًيا.
 .2الشعور باالكتئاب :Depression
رغم أن الشعور باحلزن من خصائص االكتئاب ،إال أن االكتئاب يتصف ً
أيضا بالشعور بالوحدة أو العزلة
وفقدان األمل وفقدان احليلة ،والشعور بعدم األهمية .فهو أحد األمراض النفسية التي تؤثر على حياة
الفرد عامة ،وعلى التفكير والتركير والدافعية لدى التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم خاصة .ويظهر
االكتئاب بني من لديهم صعوبات تعلم خاصة يف املرحلة املتوسـطة والثانوية .ومع أن ظهوره ليس
كثي ًرا ،إال أن الشعور بفقد األمل يأتي كعائق كبير للنجاح يف املستقبل ،مما يُحدِ ث دائرة من اإلنهزامية
واليأس بني هؤالء التالميذ فؤثر على حياتهم كبا ًرا ،ورمبا أن ذلك يعود إلى ضعف قدرتهم على مقاومة
املصائب (اإلفاقة بعد املصيبة) التي حتل بهم وعودتهم إلى احلياة الطبيعية مرة أخرى ،واالستفادة
من اإلخفاقات كتغذية راجعة تكون سب ًبا يف النجاح من جديد .وأكدت البحوث أن اإلكتئاب يظهر بني
من لديهم صعوبات تعلم أكثر من ظهوره بني العاديني وخاصة لدى املراهقني والشباب ،منبهة إلى
ضرورة الوعي بالعالقة بني االكتئاب والقلق ،فهذا املزيج قد يؤدي إلى مضاعفات سلبية على العواطف
والسلوك والتي تطول التلميذ وأسرته ،بجانب تأثيرها على التحصيل األكادميي.
 .3انخفاض قيمة الذات : Low self-worth
تعتبر قيمة الذات إحدى املكونات األساسية ملفهوم الذات ،وتعرف أيضا بتقدير الذا ت �self-es
 ،teemوتتلخص يف تقدير الفرد لقيمته كشخص بناء على مدى شعوره بتحقيق توقعاته من نفسه،
وتوقعات اآلخرين منه ،وشعوره مبدى جناحه يف احلياة ،وأنه قادر على التحكم يف املواقف .وغال ًبا
تدن يف الدافعية نحو التعلم ،ومشاكل يف الصحة النفسية وخاصة
ما يرافق انخفاض قيمة الذات ٍ
االكتئاب .فقد يرى التلميذ نفسه أقل قيمة من غيره مما يؤثر سلب ًيا على سلوكه ،وخاصـة تفاعله مع
املـواقف اإلجتماعية واالكادميية .وقد أوضحت الدراسات أن تالميذ املرحلة املتوسطة أكثر عرضة
للضغوط النفسية واالكتئاب ،وخاصة يف مرحلة االنتقال من املتوسطة إلى الثانوية .وعند النظر يف
العوامل املؤدية إلى انخفاض قيمة الذات يتضح أنها تتوافر يف التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم،
وخاصة يف سن املراهقة ،ورمبا يعود ذلك للتحديات األكادميية التي تواجههم يف هذه املرحلة.
 .4الشعور بالقلق :Anxiety
كثي ًرا ما ينتاب التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم الشعور بالقلق يف املواقف التي تتطلب األداء حتت
ظروف معينة كتسميع احلفظ ،واإلختبارات ،وطلب اإلجابة أمام التالميذ .ويظهر القلق بني التالميذ
الذين لديهم صعوبات تعلم أكثر من غيرهم من التالميذ العاديني ،ويظهر بني الذكور واإلناث .وتوصل
ً
عامل سب ًبيا يف القلق بني
الباحثون من مراجعة الدراسات إلى أن صعوبات التعلم بحد ذاتها متثل
هؤالء التالميذ من الصف األول االبتدائي إلى اجلامعة ،مشيرين إلى أن القلق من االختبارات والتعامل
ً
ضغوطا على هؤالء التالميذ .ويجدر بالذكر أن هناك عالقة بني القلق والتسويف
مع املعلمني يشكل
والضعوط النفسية ،مما يؤثر بشكل بالغ على األداء األكادميي.
 .5امليل إلى االنتحار:
قد يفكر بعض من لديهم صعوبات تعلم ممن هم يف سن املراهقة والشباب يف التخلص من احلياة ،ففي
أمريكا ترتفع نسبة االنتحار بني التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم من الشباب مقارنة بالعاديني.
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ويعتبر االنتحار من املشاكل النفسية التي يتأثر بها كل من له عالقة باملنتحر كاألسرة واألصدقاء
والرفاق واملجتمع احمللي ،وتبقى آثاره عليهم وخاصة أفراد األسرة مدى احلياه .وهذا يوضح أهمية
العناية بهذا اجلانب يف حياة التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم .ويتضح من الدراسات أن ظاهرة
االنتحار تزداد بني الشباب يف أمريكا خالل العقود الثالثة املاضية حيث إنه ميثل ثالث أسباب الوفاة
بني اخلامسة عشرة والرابعة والعشرين من العمر.
ويظهر من الدراسات أن التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم أكثر عرضة لإلنتحار ،معللة ذلك بأن
صعوبات التعلم لوحدها تشكل عامل خطر ،وأن من بني العوامل التي تضاعف فرص االنتحار تدني
مفهوم الذات لديهم ،واملشكالت التي يواجهونها يف كسب صداقة اآلخرين واحملافظة عليها ،وضعف
هؤالء التالميذ يف حل املشكالت ،واالكتئاب وتعاطي املخدرات .كما اتضح بأن عوامل اخلطر ال تقل
مع تقدم العمر بل متتد إلى ما بعد مرحلة الشباب.
ج  /الخصائص السلوكية:
لقد الحظ املعلمون والوالدين يف السبعينيات من القرن العشيرن يف أمريكا ظهور بعض اخلصائص
السلوكية غير املرغوب فيها عند التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ،فأدت تلك املالحظات إلى التفات
ً
حتول من التركيز على
الباحثني إلى دراسة ظواهر املشكالت السلوكية عند هؤالء التالميذ .ومتثل
اضطرابات املعاجلات الفكرية واملعرفية السائدة يف الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين امليالدي،
إلى البحث يف املشكالت السلوكية والعاطفية لدى من عندهم صعوبات تعلم ،وعليه تبني أن مشكلة
التحصيل األكادميي ليست التحدي الوحيد الذي يواجه هؤالء التالميذ.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن السلوك قد يُرى ظاه ًرا مثل التعدي على اآلخرين والتحرش والشتم ،وقد يكون
باطنًا ال يظهر للعيان مثل االنسحاب االجتماعي والشعور بالدونية واخلجل .وقد تبني أن السلوك الظاهر
يصل إلى ذروته يف منتصف سن املراهقة ثم يتدرج يف االنحدار ،بينما ميتد السلوك الباطن إلى ما بعد
املراهقة .وفيما يلي أبرز املشكالت السلوكية التي تظهر بني التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم وخاصة
يف سن املراهقة:
 .1االنحراف :deviance
(شرعا) ،فهو يخرج عن املتعارف عليه اجتماع ًيا وثقاف ًيا
وهو سلوك متعمد غير مقبول عر ًفا والقانو ًنا
ً
يف مجتمع ما ،ولكنه ال يصل إلى مستوى اجلرمية ،ويشمل الفكر والقول والفعل .وقد يختلط مبفهوم
اجلنوح إال أنه أوسع يف مفهومه من اجلنوح ،ومن أمثلته الكذب والسرقة وإحلاق الضرر باملمتلكات.
ومع أن هذه التصرفات قد تصدر يف أوساط املراهقني ّإل أنه يشترط لإلنحراف أن تكون هذه
التصرفات متكررة ،وذات درجة كبيرة وتعرقل حياة املراهق اليومية.
وقد تبني من الدراسات والبحوث أن التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ،وخاصة يف سن املراهقة
ً
تعرضا لإلنحراف من أقرانهم العاديني ،فهم أكثر عرضة من أقرانهم العاديني للتوقيف أو السجن،
أكثر
ً
احتمال للتعليق عن الدراسة ،أو الطرد من املدرسة ،أو ترك الدراسة ،وكلها عوامل قد تقود إلى
وأكثر
االنحراف أو اجلنوح .كما ظهر بأنهم يتعرضون ملخاطر املخالفات والعودة إلى اجلرمية مرة ثانية بنسبة
تفوق تعرض إقرانهم لها بضعفني أو ثالثة أضعاف.
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 .2اجلنوح :deliquency
وهو السلوك املتعمد املخالف للألعراف والقيم االجتماعية ،ويلحق ضر ًرا بالذات ،أو اآلخرين ،أو
شرعا وقانو ًنا ،وعادة ما يرتبط بسن املراهقة .ويشير عدد من الدراسات
املمتلكات ،ويعتبر جرمية
ً
إلى أن اجلنوح يظهر بني املراهقني الذين لديهم صعوبات تعلم أكثرمنه بني غيرهم من الذين ليس
لديهم صعوبات تعلم ،وبدرجة تستوجب التدخل .كما تبني أن اجلنوح يف سن املراهقة ذو عالقة
واضحة باجلرمية التي يرتكبها الكبار ،فيمكن التنبؤ باجلنوح يف املرحلة املتوسطة والثانوية على
ارتكاب اجلرمية الح ًقا ،ومن أنواع اجلنوح ما يصل إلى مستوى اجلرمية كالقتل.
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الفصل السابع  :الخدمات في المرحلة المتوسطة والثانوية
ودور معلم التعليم العام

مقــدمة:
من املنطق أن يأتي احلديث عن التعرف على صعوبات التعلم والتقييم يف املرحلة املتوسطة والثانوية قبل
احلديث عن اخلدمات ،ولكن يكتفى مبا ورد عن ذلك يف املرحلة االبتدائية حيث إن األساليب واإلجراءات ال
تختلف باختالف املراحل الدراسية ،وكذلك دور معلم التعليم العام يف التعرف والتقييم وإعداد البرامج التربوية
الفردية.
صت مراحل التعليم بعد االبتدائي بفصول تتحدث عن اخلصائص واخلدمات ألن املرحلة املتوسطة
وقد خُ ّ
والثانوية فترة صعبة على وجه العموم ،وتزداد تلك الصعوبة مع وجود صعوبات تعلم تفرض على الفرد اخلصائص
صراعا يف مواجهة
آنفة الذكر ،فبجانب مواجهة املشكالت األكادميية يعيش طالب املرحلة املتوسطة والثانوية
ً
املشكالت االجتماعية والنفسية والعاطفية ،مما يؤثر على حتصيلهم األكادميي ،ويوجب تلبية احتياجاتهم يف
تلك اجلوانب باإلضافة إلى االحتياجات األكادميية .وهذا يتطلب توسيع نطاق اخلدمات ،فلم تعد املهارات
األكادميية األساسية هي محور التدخل ،بل ال بد من تدريب الطالب على الكثير من االستراتيجيات واملهارات
التي تعينهم على النجاح يف هذه املراحل وما بعدها أكادمي ًيا ويف حياتهم اليومية واملهنية ،فمن أهم ما يجب أن
تتضمنه اخلدمات ما يلي:
ً ª
أول :اخلدمات ذات العالقة:
يلزم يف هذه املرحلة تقدمي اخلدمات األخرى ذات العالقة مثل :اإلرشاد النفسي واخلدمات االجتماعية،
والتقنية املساعدة .فالطالب يف سن املراهقة أكثر حاجة من ذي قبل إلى اخلدمات النفسية نظ ًرا لتعرضهم
للضغوط النفسية والقلق واالكتئاب ،ورمبا اخلوف من الفشل .كما أنهم يف حاجة إلى التدريب على املهارات
االجتماعية ،والتواصل االجتماعي .وأكد الباحثون على أهمية برامج التعرف والتدخل املبكرين لالهتمام
بصحة التالميذ النفسية املتعلقة بالقلق واالكتئاب تفاد ًيا لألضرار التي قد تنجم عن عدم االهتمام بهذه
اجلوانب من حياة التالميذ.
دور معلم التعليم العام:
يساهم معلم التعليم العام من خالل العمل مع املتخصصني يف اخلدمات غير األكادميية ،والتشاور معهم حول
ما يجب عمله يف فصول التعليم العام لتعزيز اخلدمات التي يقدمها املتخصصون اآلخرون لتلبية احتياجات كل
تلميذ لديه صعوبات تعلم ،ويف العادة أن االختصاصي النفسي واالجتماعي وغيرهم يقدمون توصيات مكتوبة
تعني املعلم على ما يجب عمله يف الفصل.
ومن أهم تلك اخلدمات ما يلي:
 .1تنمية الذات:
إن من بني التالميذ الذين لديهم صعوبات من يحتاج إلى التدريب على اإلميان بقدراتهم الذاتية وربط
النجاح أو عدمه بتلك القدرات والسلوك الذاتي ،كأداء الواجبات واالستعداد للتقييم وغيرها من عوامل
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النجاح ،أو مسببات الفشل .فيوصي العلماء بتدريب التالميذ على النظر إلى أنفسهم كمرجع للفشل أو
النجاحً ،
بدل من نظرتهم إلى العوامل اخلارجية كاملعلم أو املنهج أو االختبارات كسبب أساسي لذلك،
وهنا يتحمل التلميذ مسؤولية ما يترتب على جهوده فيكون أكثر فاعلية يف توظيف قدراته يف التعلم.
دور معلم التعليم العام:
يتأثر إميان التالميذ بقدراتهم بناء على ردود فعل املعلمني جتاه أدائهم وسلوكهم ،فعلى املعلم أن:
§يجعل هدفه رفع معنويات الطالب وغرس الثقة لديهم بأنفسهم.
§يتجنب ردود الفعل التي تؤثر سل ًبا على نفسيات الطالب.
§يبني للطالب العالقة بني النجاح والفشل وبني وسلوك الطالب كدور اجلهد الذي يبذله
التلميذ يف جودة األداء ،ودور استخدام استراتيجيات التعلم الفاعلة يف الوصول إلى الهدف.
§يبني للطالب جوانب القوة لدى كل منهم ،وأنه استطاع عمل كذا وكذا (أمثلة واقعية من حياة
الطالب).
 .2الوعي بالذات:
يتضمن الوعي بالذات الوعي باملشاعر والرأي والقيمة ،والوعي بطبيعة بصعوبات التعلم لدى الفرد وكيف تؤثر
على احلياة كالتعليم ،واحلياة االجتماعية والنفسية ،ومعرفة جوانب القوة والضعف الذاتية .وتؤكد الدراسات
على أن الذين لديهم صعوبات تعلم يحتاجون إلى تدريب على مهارات إبراز االحتياجات واملطالبة باحلقوق،
ولكن الوعي بالذات يعتبر اخلطوة األولى يف ذلك.
دور معلم التعليم العام:
عندما يكون معلم التعليم العام واع ًيا بصعوبات التعلم لدى الطالب فإنه سيكون عو ًنا لهم على معرفة سبب
اإلخفاقات التي قد تواجههم ولكن ال يعرفون أسبابها ،فاملعلم الواعي يكون مصد ًرا للطالب يف الوعي بالذات
واملشاعر والقدرات .فيمكنه عمل التالي:
§يهيئ البيئة التي تسمح للطالب بالتعبير عن مشاعرهم دون اخلوف من النقد غير البناء سواء
من املعلم أو من زمالئهم.
§يعمل أنشطة يف الفصل يتحدث فيها الطالب عن جوانب القوة والضعف لديهم ،ويكتبونها
يف قائمة.
§يتحدث مع كل طالب عن بجوانب القوة لديه ،وأن لديه جوانب أخرى تؤثر على تعلمه وبإمكان
املعلم مساعدته بتدريبه على كيفية التعلم الفاعل.
§يسمح للطالب بالتعبير عن احتياجاتهم األكادميية وغير األكادميية بحرية تامة.
§مشاركة نتائج النشاط مع معلم صعوبات التعلم إن وجد يف املدرسة للتشاور فيما يفيد
الطالب.
 .3إدارة العواطف واملشاعر:
توصي البحوث بأن يتضمن برنامج التدخل استراتيجيات لتنمية إدارة العواطف عند التالميذ الذين لديهم
صعوبات تعلم ،نظ ًرا لتعرضهم الضطرابات الصحة النفسية ،وخاصة عندما تكون صعوبات التعلم شديدة،
حيث تشير اإلحصاءات إلى أن حوالي  % 36من بني هؤالء التالميذ من األطفال واملراهقني تظهر لديهم هذه
املشكالت مقارنة ب  %8من زمالئهم العاديني.
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دور معلم التعليم العام:
يساهم معلم التعليم العام يف التقليل من االضطرابات النفسية بني الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم بعمل
التالي:
§تهيئة بيئة تعليمية يسودها االحترام بني اجلميع ،والقدرة على التعبير عن املشاعر دون خوف.
§اعطاء الطالب أنشطة يعبرون من خاللها عن األشياء التي تسبب لهم القلق أو الضغوط
النفسية.
§تشجيع كل طالب على وضع قائمة باألشياء التي تسبب له القلق أو الغضب.
§تشجيع كل طالب على وضع قائمة باملشاعر التي يستطيع التحكم فيها ،وما يحتاج فيه إلى
مساعدة.
§تدريب الطالب على مالحظة مؤشرات الضغوط النفسية والقلق مثل :جفاف الفم وآالم
املعدة.
§تشجيع الطالب على وضع قائمة باألشياء التي يفعلونها لتساعدهم عادة يف التغلب على
الضغوط.
§تدريب الطالب على تقييم املشكلة ملعرفة حجمها الفعلي ،وكيف أن الطالب ميكن أن يك ّبر
مشكلة هي يف األصل صغيرة.
§إشعار االختصاصي النفسي باالضطرابات التي قد يالحظها على الطالب ،والتشاور معه
حول املزيد من احللول املمكنة ،وتنفيذ التوصيات التي اتفقا عليها ،ومالحظة تأثير التدخل على
الطالب.
 .4تنمية مفهوم الذات:
تؤكد الدراسات على أهمية العناية مبفهوم الذات عند تقدمي اخلدمات التربوية ،فمفهوم الذات األكادميي
أكثر مجاالت مفهوم الذات تأث ًرا بالتدخل مقارنة مبفهوم الذات االجتماعي ومفهوم الذات العام ،فعلى املعلمني
والعاملني مع الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم أن يتعلموا استراتيجيات تساعدهم على وقايتهم من تدني
مفهوم الذات ،كاالستراتيجيات التي تساعد الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم على اإلحساس بالنجاح يف
حياتهم ،فللمعلمني أثر كبير يف مساعدة هؤالء الطالب على تكوين مفهوم ذات إيجابي بتقدمي التغذية الراجعة
اإليجابية.
دور معلم التعليم العام:
للمعلم دور كبير يف التأثير على مفهوم الذات لدى الطالب وخاصة مفهوم الذات األكادميي ،فعلى املعلم عمل
التالي:
§جتنب العبارات الشفوية واملكتوبة التي تؤثر سل ًبا على مفهوم الذات لدى الطالب الذين لديهم
صعوبات تعلم.
§إبراز جوانب القوة لدى الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم حتى يرونها فقد ال يكون لديهم
الوعي بها.
§تشجيع الطالب على قبول ذواتهم ،وعدم املقارنة باآلخرين.
§توفير مواقف جناح ،يستطيع من لديه صعوبات تعلم القيام بها بجدارة.
§تشجيع من لديهم صعوبات تعلم على مساعدة من هو أقل منهم قدرة يف شيء معني.
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التشاور مع معلم صعوبات التعلم أو االختصاصي النفسي حول املزيد من االستراتيجيات التي تعزز لدى
الطالب املفهوم اإليجابي عن ذواتهم رغم اإلخفاقات التي تواجههم أثناء التعلم.
 .5تنمية املهارات االجتماعية والتواصل:
تبني من خصائص الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم ضعف املهارات االجتماعية ومهارات التواصل عند
عدد منهم ،ونظ ًرا ألهمية املهارات االجتماعية ومهارات التواصل للتفاعل اإليجابي والبناء مع اآلخرين وما
يعود به عليهم من الرضا الذاتي ،والقدرة على تكوين صداقات مع زمالئهم واحملافظة عليها أصبح من
الضروري تنمية تلك املهارات لديهم ،فمهارات التواصل واملهارات االجتماعية نسيج يقوم بعضه على بعض.
دور معلم التعليم العام:
ميكن ملعلم التعليم العام عمل ما يلي:
§منذجة املهارات االجتماعية يف سلوكه ،فهو النموذج األول للطالب يف املدرسة.
§إعطاء الطالب أنشطة يناقشون فيها املهارات االجتماعية الفاعلة ويضعونها يف قائمة.
§تشجيع الطالب على ممارسة املهارات االجتماعية الفاعلة داخل الفصول وخارجها.
§تدريب الطالب على تقدمي النقد بأدب واحترام وبهدف بناء.
§تدريب الطالب على تقبل النقد واعتباره تغذية راجعة تفيد يف حتسني السلوك.
§تدريب الطالب على مهارات التواصل كاالستماع وأخذ الدور يف احلديث ،وعدم مقاطعة
كالم اآلخرين ،واختيار العبارات التي تقرب إلى اآلخرين ،واحترام اآلراء املخالفة ،والنظر إلى
املتحدث.
§إعداد وتقدمي أي أنشطة أخرى تفيد يف تنمية املهارات االجتماعية ومهارات التواصل.
 .6اإلرشاد املهني واألهداف املستقبلية:
يعتبر اإلرشاد املهني يف املرحلة الثانوية أم ًرا ضرور ًيا ،حيث على املرشدين التعرف على قدرات كل تلميذ
لتوجيهه ملا يناسبه بعد التخرج من الثانوية العامة .فرغم أن طالب املرحلة الثانوية قد يتوجهون إلى الدراسة
اجلامعية ،فقد يرغب عدد منهم التوجه إلى العمل .وهنا تأتي أهمية التعرف على ميول ورغبات الطالب
ومناقشة ذلك معهم بواقعية ووضوح ،وبيان اخليارات التي أمامهم ومتطلبات كل خيار سواء كان التعليم العالي
أو العمل.
دور معلم التعليم العام:
بحكم النقاش الذي يجري عادة بني طالب املرحلة الثانوية ومعلميهم للتعرف على ميولهم ورغباتهم ميكن ملعلم
التعليم العام عمل التالي:
§املساهمة يف جمع املعلومات حول التطلعات املهنية للطالب.
§املشاركة يف التعرف على قدرات الطالب ورغباتهم وميولهم.
§القيام بدوره ضمن فريق اخلدمات االنتقالية (يف الفصل  ،)8يف تنفيذ ما يخص التوعية املهنية
والتأهيل املهني.
 .7التقنية:
لقد كثرت البرامج املتخصصة يف السنوات القليلة املاضية مثل برامج قراءة النصوص ،وتصحيح األخطاء
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الكتابية ،وإيجاد مرادفات الكلمات ،والعرض (بوربونت) ،وغيرها من البرامج وأدوات التعليم التي تسهل على
الطالب التعلم وحتسن مستوى الرضا لديهم .ولكن الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم يحتاجون إلى خدمات
تدريب على كيفية االستفادة من هذا التقدم يف التقنية.
دور معلم التعليم العام:
يساهم معلم التعليم العام بعمل ما يلي:
§اإلملام بتطبيقات التقنية يف التعليم ،وأن يكون عار ًفا بأنواع أدوات التعليم.
§توظيف التقنية يف تعليم جميع طالب الفصل.
§تعزيز االستفادة من البرامج التقنية التي تساعد من لديهم صعوبات تعلم على تخطي الكثير من
املشكالت التي تواجههم يف القراءة والكتابة والرياضيات ،ودراسة املواد العلمية واألدبية.
 .8اخلدمات االنتقالية:
وهي مجموعة من اخلدمات املنسقة التي تسهل انتقال التالميذ من املدرسة إلى ما بعدها من نشاطات كالتعليم
فوق الثانوي ،أو التدريب املهني ،أو العمل ،أو العيش باستقاللية ،واملشاركة يف املجتمع .وهي جزء أساسي من
برنامج الطالب التربوي الفردي عندما يبلغ السادسة عشرة من العمر ،أو قبل ذلك إذا لزم األمر ،وليست خطة
منفصلة.
ويتضمن التخطيط أخذ رغبات الطالب وميولهم ،وجوانب القوة لديهم بعني االعتبار .إن التخطيط للخدمات
االنتقالية يتطلب التفاعل بني املعلمني والطالب الذين لديهم صعوبات تعلم وأولياء أمورهم ،ويتضمن ذلك
تدريبهم على التعرف على حقوقهم واحتياجاتهم واملطالبة بتلبيتها ،وكيفية حتديد األهداف املستقبلية والسعي
بتصميم لتحقيقها.
ويف العادة أن برامج اخلدمات االنتقالية يف املرحلة الثانوية تشمل التدريس ملن يحتاج إلى تدريس معني يسهل
عليه االنتقال ،وخبرات مجتمعية من خالل الزيارات امليدانية ،والتطوع يف اخلدمات املجتمعية ،ومالزمة موظف
ما للتعلم منه ،وأهداف تتعلق بالعمل أو العيش بعد الثانوية .ويؤكد العلماء على أهمية التخطيط الدقيق املبني
على تقييم شامل خلصائص واحتياجات ورغبات طالب املرحلة الثانوية الذين لديهم صعوبات تعلم ،الراغبني
يف مواصلة تعليمهم باجلامعات ،ألن االنتقال إلى الكليات ميثل مرحلة حماس وتلهف ،ويف نفس الوقت قد
ً
ضغوطا كبيرة ،وخاصة ملن يواجه مشكالت اجتماعية وأكادميية.
تسبب
دور معلم التعليم العام:
يساهم معلم التعليم العام يف اخلدمات االنتقالية من خالل التالي:
§تزويد فريق البرامج التربوية الفردية باملعلومات عن رغبات الطالب وميولهم التي يعرفها عنهم.
§ تزويد فريق البرامج بجوانب القوة لدى الطالب التي يالحظها عليهم.
§املشاركة يف تنفيذ برامج اخلدمات االنتقالية من تدريس وتدريب وتوعية.
ªثا ًنيا :استراتيجيات تفادي الفشل األكادميي:
إن تدريب التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم على املهارات األكادميية ال يكفي لتحقيق األهداف املطلوبة
بفاعلية وكفاءة ،بل يلزم تدريب التالميذ على استراتيجيات متكنهم من تفادي الفشل األكادميي واالستفادة من
الوقت بكفاءة عالية .وألهمية تلك االستراتيجيات فإن هناك مواقع متخصصة فيها ،فقد أخذت االستراتيجيات
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التالية من أحد تلك املواقع (http://www.interventioncentral.org/sites/default/files/
pdfs/pdfs_tools/Wright_2012_Academic_Survival_Skills_Checklist_Mak .)er_Manual.pdfوميكن اجمال تلك االستراتيجيات فيما يلي:

 :1استراتيجيات أداء الواجبات:
sتدويــن الواجبــات :تأكــد مــن أنــك قــد دونــت الواجبــات املطلوبــة بدقــة وشــمولية ،ورمبــا تتأكــد مــن
املعلــم بأنــك قــد دونــت جميــع الواجبــات قبــل أن تغــادر املدرســة.
sحصــر جميــع مــا حتتاجــه ألداء الواجــب :ضــع قائمــة بــكل مــا حتتاجــه ألداء الواجبــات ،وتأكــد مــن
أن جميــع تلــك األدوات واملــواد يف حوزتــك قبــل مغــادرة املدرســة ،وكذلــك متوفــرة لديــك يف البيــت
قبــل البــدء يف أداء الواجبــات.
sاســتغالل وقــت الفــراغ يف املدرســة :قــد يتوفــر لديــك وقــت يف املدرســة فاســتفد مــن ذلــك الوقــت
يف البــدء يف أداء الواجبــات .وإن اكتشــفت أن هنــاك شــي ًئا لــم تفهمــه أو ناقــص فراجــع املعلــم
لالســتيضاح.
sتهيئــة مــكان ألداء الواجبــات :جهــز مــكان أداء الواجبــات ورتبــه ســواء كان مؤق ًتــا أو دائ ًمــا .وتأكــد مــن
أنــه هــادئ وإضاءتــه مناســبة لــك.
وضــع جــدول ألداء الواجبــات :ضــع وق ًتــا معرو ًفــا ألداء الواجبــات ،وحــاول أن يكــون يف الوقــت التــي
ْ s
تكــون فيــه طاقتــك يف ذروتهــا ،ويف وقــت تكــون فيــه املشــتتات قليلــة ،وتتوفــر فيــه األدوات واألجهــزة
التــي يســتخدمها أكثــر مــن واحــد يف البيــت كاحلاســب.
sوضــع خطــة ألداء الواجبــات :ضــع قائمــة بجميــع واجباتــك اليوميــة ووزع الوقــت عليهــا .ويفضــل
البــدء بالواجبــات الصعبــة ً
أول ،وتابــع اإلجنــاز بشــطب كل مــا أجنزتــه مــن القائمــة.
sجت ّنٌــب التســويف :ال تســوف يف أداء الواجبــات الطويلــة خاصــة ،فــا تتأخــر يف البــدء يف الواجبــات
ً
تاريخــا
وقســم املهــام الطويلــة إلــى مهــام فرعيــة قصيــرة ،وضــع
التــي تســتغرق وق ًتــا طويـ ًـا كالبحــوثِّ .
إلنهــاء الواجبــات.
sاالســتفادة مــن تعليمــات املعلــم :تأكــد مــن أنــك تقــرأ وتفهــم التعليمــات التــي يوزعهــا املعلــم مــع بدايــة
الفصــل الدراســي ،أو أي معلومــات أعطاهــا لــك بعــد ذلــك فيمــا يخــص متطلبــات املــادة والواجبــات،
ووصــف املطلــوب عملــه وتواريــخ التســليم .وراجــع املعلــم فيمــا يغمــض عليــك أو يلتبــس قبــل البــدء
يف العمــل.
sتدويــن أســباب عــدم أدائــك الواجــب :أكتــب أســباب عــدم قدرتــك علــى أداء الواجــب كعــدم فهــم املــادة
العلميــة أو عــدم فهــم املطلــوب ،وناقــش ذلــك مــع املعلــم ليســاعدك بتوضيــح مــا قــد يلتبــس عليــك.
sالتأكــد مــن جــودة العمــل :تأكــد مــن جــودة عملــك قبــل تســليمه ،فبجانــب صحــة الكتابــة ،تأكــد مــن أنه
مطابــق للمواصفــات املطلوبــة ،أو معاييــر األداء التــي ذكرهــا املعلــم يف تعليمــات املــادة أو يف وصــف
متطلبــات املقــرر.

 :2استراتيجيات تدوين املالحظات:
sاختيــار مــكان اجللــوس :اختــر أفضــل مــكان يف الفصــل مي ِّكنــك مــن تدويــن املالحظــات ،فاجلــس يف
مــكان تســتطيع منــه ســماع املعلــم بوضــوح ورؤيــة املكتــوب ســواء كان ع ْر ً
ضــا أو كتابــة علــى لوحــة
الكتابــة ،مــع مراعــاة قلــة املشــتتات.
sتنظيــم كتابــة املالحظــات :ضــع نظا ًمــا يناســبك يف تدويــن املالحظــات ،فقــد تســتخدم معينــات
بصريــة ،أو ترقــم املالحظــات أو تســتخدم اللــون إلبــراز املعلومــات املهمــة.
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sمالحظــة املعينــات التــي يســتخدمها املعلــم :قــد يســتخدم املعلــم نظا ًمــا يعــن علــى إبــراز املعلومــات
املهمــة ومييزهــا عــن غيرهــا فالحــظ ذلــك.
sالدقــة يف املالحظــات :قــد تســتخدم عالمــات التنصيــص « »......إذا أردت أن تتذكــر مــا قالــه املعلــم،
وإذا اســتخدمت االختصــارات لتوفيــر الوقــت مثــل (ص ت) عــن «صعوبــات التعلــم» ،فاثبــت علــى
منــط واحــد.
sاختصــار املالحظــات :يجــب أن تكــون املالحظــات مختصــرة ومحــددة ،فهــي تســتخدم ً
بــدل مــن
اجلمــل الطويلــة.
sعنونــة املالحظــات :دون املعلومــات التــي تســاعد علــى تذكــر املعلومــات مثــل :التاريــخ ،واســم املعلــم،
واحلصــة ،وموضــوع الــدرس ،وأرقــام الصفحــات.
sالتأكــد مــن احملتــوى :راجــع مالحظاتــك للتأكــد مــن احملتــوى ،واتــرك فراغــات بــن املالحظــات،
وراجــع مــا دونتــه بعــد الــدرس مباشــرة أو بوقــت قصيــر وأضــف مــا قــد تتذكــره مــن معلومــات أخــرى
إلــى مالحظاتــك.
sإضافــة املعلومــات املفقــودة :قــد ال تتمكــن مــن كتابــة كل مــا يقــال يف الصــف فضــع لــك اســتراتيجية
تســاعدك علــى اســتدراك مــا فــات كأن تتفــق مــع زميــل علــى مراجعــة مالحظاتكــم بعــد كل درس
وتدويــن مــا فــات.
sعــدم االكتفــاء مبــا يــوزع يف الفصــل :قــد يــوزع املعلــم مختصـ ًرا للــدرس فــا تكتفــي بذلــك ،بــل احــرص
علــى تــدون املالحظــات أثنــاء الشــرح إضافــة إلــى مــا قــد يقدمــه املعلــم.

 :3استراتيجيات التنظيم:
sتخصيــص مــكان منظــم :خصــص مــكان للعمــل يكــون منظ ًمــا بحيــث يكــون فيــه مــكان لــكل مــا
حتتاجــه ،وميكنــك الوصــول إلــى كل مــا فيــه بســهولة وســرعة ،وتأكــد مــن أنــك تعيــد ترتيــب أشــيائك
بعــد كل عمــل.
sترتيــب األعمــال الورقيــة :ضــع مل ًفــا لــكل مرحلــة عمــل بحيــث يكــون هنــاك ملــف لألعمــال املنجــزة،
وآخــر ملــا هــو حتــت العمــل ،وثالــث للمؤجــل ،مــع وضــع ملــف لــكل مــادة .وتخلــص مــن األوراق التــي
لــم تعــد يف حاجــة إلــى حفظهــا.
sوضــع قائمــة بالواجبــات :ضــع قائمــة بجميــع واجباتــك وأعمالــك ،وحــدد أوقا ًتــا معينــة إلجنازهــا،
وتأكــد مــن أنهــا ضمــن جدولــك العــام (انظــر اســتراتيجيات إدارة الوقــت املذكــورة أدنــاه).
sجدولــة التنظيــف وإعــادة الترتيــب :ضــع جـ ً
ـدول أســبوع ًيا لتنظيــف احلقائــب وغيرهــا ألن األوراق
تتراكــم بســرعة ،وتخلــص مــن األشــياء التــي لــم يعــد حلفظهــا أهميــة ،وضــع األشــياء األخــرى يف
أماكنهــا املناســبة.
sوضــع حاويــات لــأدوات :ضــع األدوات كاألقــام وغيرهــا يف حاويــات ،فــا تتركهــا متناثــرة يف مــكان
العمــل ،وأعــد ترتيبهــا باســتمرار.
sوضــع روتــن (عــادة ثابتــة) للمهــام التــي تتكــرر :ســر وفــق روتــن واضــح ،فاجعــل ملهامــك اليوميــة
مثــل االســتعداد للمدرســة قبــل النــوم ،وأداء الواجبــات جـ ً
ـدول يوم ًيــا ،وتابــع مــدى التزامــك بالروتــن.
sتدويــن نتائــج االجتماعــات :اكتــب نتائــج اجتماعــك مــع املعلمــن أو مجموعــات العمــل ،فهــذه
االجتماعــات تنتهــي عــادة بالتزامــك بإجنــاز عمــل معــن فدونــه حتــى ال تنســاه.
sاســتخدام مــا يذ ِّكــر باملهــام :اســتخدم برامــج الهاتــف الذكــي مثـ ًـا لتذكيــرك باملواعيــد املهمــة كأداء
الواجبــات وتســليم املهــام والبحــوث.
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 :4استراتيجيات إدارة الوقت:
ـدول لألســبوع ثــم جـ ً
sوضــع جــدول عــام :ضــع جـ ً
ـدول للحصــص الدراســية وفتــرات املذاكــرة ،وضــع
ً
جــدول لألنشــطة غيــر املدرســية كاملواصــات والنــوم واألكل والصلــوات،
ضمــن اجلــدول العــام
ـدول للترويــح .وبعــد ذلــك ضــع جـ ً
والتواصــل االجتماعي....الــخ ،وال تنــس أن تضــع جـ ً
ـدول ملهامــك
مفتوحــا يف اجلــدول العــام ملــا قــد يطــرأ ســواء كان دراسـ ًيا
املدرســية كالواجبــات واالســتذكار ،ووق ًتــا
ً
أو غيــر دراســي.
sوضــع تقــومي يومــي :تابــع جدولــك اليومــي ومتغيراتــه ،مبتد ًئــا مــن اجلــدول العــام ثــم كل جــدول يومــي
بعــد ذلــك.
sوضــع جــدول لالطــاع واملذاكــرة :ضــع يف جدولــك وقتًــا لقــراءة املــواد الصعبــة قبــل الــدرس ثــم
ملراجعتهــا بعــد الــدرس ،ووضــح هــذه األوقــات يف جدولــك العــام.
sالبــدء بأهــداف املخرجــات :عنــد إعــداد اجلــدول األســبوعي أو اليومــي ضــع قائمــة باألهــداف التــي
يجــب أن تتحقــق بنهايــة تلــك الفتــرة .وتأكــد مــن أنــك قــد تركــت وقتًــا كاف ًيــا لألنشــطة الالزمــة
لتحقيــق ذلــك الهــدف أو تلــك األهــداف.
sالكفــاءة يف اســتغالل أي فــراغ يطــرأ :أحســن االســتفادة مــن أي وقــت فــراغ ميكــن أن يطــرأ علــى
اجلــدول ،وابــدأ يف مهامــك األساســية كاملراجعــة واملذاكــرة وأداء الواجبــات.
sمضاعفــة الوقــت للمهــم :ضاعــف الوقــت يف جدولــك للمهــام األكادمييــة املهمــة ،وذلــك بتحديــد
الوقــت الــذي تعتقــد أنــه كاف إلجنازهــا ثــم مضاعفتــه.
sاالهتمــام بــإدارة الوقــت :تأمــل يف جدولــك بنهايــة األســبوع ،وراجــع جهــودك التــي تبذلهــا يف إدارة
الوقــت ،ودون مالحظاتــك عــن كل مــا قــد يحتــاج إلــى حتســن .ومتعــن يف مــدى التزامــك بجداولــك
ومــا إذا كان هنــاك أنشــطة مهمــة حتتــاج إلــى إضافتهــا إلــى جدولــك األســبوعي واجلــداول اليوميــة.
إن إدارة الوقــت تشــمل االســتراتيجيات التــي تضمــن اســتخدام الوقــت بفاعليــة وكفــاءة إلجنــاز األعمــال

األكادمييــة ،ويف نفــس الوقــت إبقــاء وقــت ٍ
كاف لألنشــطة املهمــة األخــرى.

 :5استراتيجيات االستذكار:
ً
جــدول يوم ًيــا للمذاكــرة مــع إعطــاء وقــت ٍ
كاف واحتياطــي ملراجعــة
وضــع جــدول للمذاكــرة :ضــع
ْ s
محتــوى املــادة العلميــة واملعلومــات ذات العالقــة.
sاالبتعــاد عــن املشــتتات :ابتعــد عــن املشــتتات أثنــاء املذاكــرة كالهاتــف والتلفــاز واالنترنــت ،أو أي شــيء
ميكــن أن يصرفــك عــن مهمتــك األساســية وهــي االســتذكار.
sتنظيــم وترتيــب مــكان املذاكــرة :جهــز جميــع مــا حتتاجــه للمذاكــرة قبــل البــدء فيهــا ،ورتــب تلــك
األشــياء بحيــث تصــل إليهــا بســهولة.
وضــع أهــداف املذاكــرة :حــدد هد ًفــا أو أهدا ًفــا للمذاكــرة قبــل البــدء فيهــا ،فكــن علــى وعــي بغرضــك
ْ s
مــن املذاكــرة ،فهــل أنــت تذاكــر لالختبــار أو تبحــث عــن معلومــات معينة....الــخ.
sوضــع قائمــة مبــا ســتذاكر :أكتــب مــا ســتذاكره يف فتــرة معينــة علــى شــكل قائمــة ،فمــا املعلومــات التــي
ســتبحث عنهــا؟ أو الواجــب الــذي ســتؤديه؟ ،وكــم الوقــت الــذي يخصــص لذلــك؟ ،وخاصــة عندمــا
تذاكــر أكثــر مــن موضــوع يف فتــرة اســتذكار واحــدة.
sالبــدء باألصعــب ً
أول :ابــدأ بتحقيــق أصعــب األهــداف ،فــذ اكــر املــادة العلميــة التــي وضعــت هدفهــا
ضمــن أصعــب األهــداف.
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 sالتنويــع يف أنشــطة املذاكــرة :تنقَّــل يف املذاكــرة بــن األنشــطة كالقــراءة تــارة والكتابــة أخــرى يف
الفتــرة الواحــدة حتــى ال متــل وتفقــد الرغبــة يف العمــل.
sتقســيم املهــام الكبيــرة إلــى وحــدات :قســم املهــام الكبيــرة إلــى وحــدات صغيــرة ،وخــذ فتــرة راحــة
بــن الوحــدات.
sتدريــس املهــام الصعبــة :عندمــا تكــون املهمــة صعبــة حــاول أن تشــرحها لشــخص آخــر أو لنفســك إذا
لــم تشــرح ألحــد.
sإبــراز املعلومــات املهمــة :اســتخدم األلــوان أو الالصقــات إلبــراز املعلومــات املهمــة ،أو التــي قــد تكــون
موضــع أســئلة ،أو األســئلة التــي قــد تخطــر عليــك ،أو املصطلحــات واملفــردات واملعلومــات التــي قــد
تلتبــس عليــك لتراجعهــا مــع زميــل أو معلــم.
sطلــب املســاعدة :ال تتــردد يف طلــب املســاعدة مــن املعلــم أو زميــل ،أو أي شــخص آخــر عندمــا حتتــاج
ذلــك إليضــاح مــا لــم تفهمــه.
sجتنُّــب تزاحــم أوقــات املذاكــرة :جتنــب املذاكــرة الطويلــة عنــد االختبــارات وابتعــد عــن الســهر،
وميكنــك ذلــك بتوزيــع أوقــات املذاكــرة علــى عــدة أيــام وعلــى فتــرات يف كل يــوم ،وضــع ح ـ ًدا أعلــى
لــكل فتــرة مذاكــرة كســاعة مثـ ًـا.

 :6استراتيجيات أخذ االختبارات:
مع أهمية املذاكرة وأداء الواجبات فإن ذلك ال يكفي لتحقيق نتائج ق ّيمة يف اختباراتك ما لم جتيد كيفية
أخذ االختبارات ،فاالستراتيجيات التالية تساعدك على ذلك ،وتنقسم إلى عامة وخاصة:

 -1االستراتيجيات العامة:
sاحضــر معــك قلمــن علــى األقــل ،وإن كان االختبــار بقلــم الرصــاص فأحضــر مســاحة جيــدة املســح،
وتأكــد مــن أن اآللــة احلاســبة مشــحونة إذا كان االختبــار يتطلــب آلــه حاســبة.
sاستخدم مؤقت ،أو أحضر ساعة فيها مؤقت حتى تنظم وقت االختبار.
sالق نظرة عامة على االختبار فور استالمه حتى تستطيع توزيع الوقت عليه.
نفســا عمي ًقــا عــدة
sكــن متفائـ ًـا طــوال فتــرة االختبــار ،وحــاول ّأل تتوتــر ،وإن شــعرت بالقلــق فخــذ ً
مــرات ليــزول عنــك التوتــر.
sال تنظــر إلــى إجابــات أو أوراق اآلخريــن ،فقــد يوقعــك ذلــك يف مشــكلتني ،حيــث قــد تتهــم مبحاولــة
الغــش ،كمــا قــد تشــك يف إجاباتــك.
sأجــب علــى األســئلة الســهلة ً
أول ،وال تبــق مــدة طويلــة علــى ســؤال واحــد حتــاول أن تتذكــر إجابتــه
خاصــة إذا كان الوقــت عامـ ًـا أساس ـ ًيا لتغطيــة بقيــة األســئلة.
sأجب على األسئلة ذات الدرجات األكثر ً
أول.
sال تســتعجل يف االنتهــاء مــن االختبــار ،بــل اعــط االختبــار حقــه مــن الوقــت واقــرأ الســؤال كامـ ًـا
وانتبــه لتفاصيلــه ،وســر وفــق قدراتــك.
sاستفسر من املعلم عن املقصود من السؤال إذا غمض عليك ذلك.
sحتر الوضوح يف الكتابة ،فإن لم يستطع املصحح قراءة إجابتك ففي الغالب أن يعتبرها خاطئة.
ً
كامل ،فال تخمن املقصود من السؤال.
sاقرأ السؤال
sتخــط الســؤال الــذي ال تعــرف إجابتــه لتعــود إليــه فيمــا بعــد ،فرمبــا يكــون هنــاك معلومــات يف
األســئلة األخــرى تســاعدك علــى اإلجابــة علــى ذلــك الســؤال.
sال تعبأ مبن ينتهي من االختبار قبلك ،بل ركز على االختبار الذي بني لديك.
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sراجــع االختبــار بعدمــا تنتهــي إذا تبقــى مــن الوقــت مــا يســمح بذلــك ،وتأكــد مــن أنــك قــد أجبــت علــى
جميــع األســئلة ،واعلــم أن اإلجابــة األولــى علــى الســؤال تكــون يف الغالــب هــي الصحيحــة فــا تغيــر
اإلجابــة إال إذا كنــت قــد فهمــت الســؤال خطــأ ،واحــذر مــن األخطــاء التــي تنــم عــن عــدم املبــاالة،
فدقــق كتابتــك وصحــح أخطــاء الكتابــة.
ً
كامل على ورقة اإلجابة.
sتأكد من أنك قد كتبك اسمك

 -2االستراتيجيات اخلاصة:
أ .اإلجابة على أسئلة االختيارات املتعددة:
sاقرأ السؤال قبل النظر إلى اإلجابات.
sحضر اجلواب يف فكرك قبل النظر إلى اخليارات.
sاقرأ جميع اخليارات قبل أن تختار إجابتك.
sاستبعد اإلجابات التي تعرف أنها غير صحيحة.
sإذا اضطررت إلى التخمني فخمن بتوخ علمي واختر اإلجابة األرجح.
sال تكثــر مــن تغييــر اإلجابــات ،ففــي العــادة أن اختيــارك األول هــو الصحيــح ،ولكــن غ ّيــر إجابتــك
فقــط عندمــا تخطــيء يف فهــم الســؤال.
sيف حالــة اخليــارات التــي مــن ضمنهــا « جميــع مــا ســبق صحيــح» ،أو «جميــع اإلجابــات الســابقة غيــر
صحيحــة» ال تختــر أ ًيــا مــن هتــن الفقرتــن إذا كنــت متأكـ ًدا مــن أن أحــد اخليــارات األخــرى غيــر
مــا تضمنتــه الفقــرة هــذه صحيــح.
sإذا رأيــت أن إجابتــن علــى األقــل صحيحتــان يف حالــة اخليــارات التــي مــن ضمنهــا « جميــع مــا ســبق
صحيــح» فاختــر فقــرة «جميــع مــا ســبق صحيــح» ،فاحملتمــل أن ذلــك صحيــح.
sاخليارات ذات العبارات اإليجابية أقرب إلى الصواب من ذات العبارات السلبية.
sيف العادة أن اإلجابة الصحيحة هي الفقرة التي حتمل معلومات أكثر.
ب .اإلجابة على أسئلة الصح واخلطأ:
sيف العادة أن اإلجابات الصحيحة أكثر من اخلاطئة يف معظم االختبارات.
sإذا لــم تعــرف اإلجابــة وليــس هنــاك عقوبــة علــى االختيــار اخلاطــئ فخمــن اإلجابــة فأمامــك فرصــة
 %50أن اختيــارك ســيكون صائ ًبــا.
sاقرأ كل عبارة بعناية ،وانتبه للكلمات أو األوصاف مثل «دائما» و»جميع أو كل» أو «البتة»
sإن األوصــاف مثــل «دائمــا» و «جميــع أو كل» أو «البتــة» تنــم عــادة عــن عبــارات غيــر صحيحــة.
فاخليــار الصحيــح هــو أن العبــارة «خطــأ».
sإن األوصــاف مثــل «يف العــادة» و «بعــض األحيــان» و «عمو ًمــا» تنــم عــن صحــة العبــارة .فاخليــار
األمثــل أن العبــارة صحيحيــه.
sإذا كان جــزء مــن العبــارة غيــر صحيــح فــإن العبــارة برمتهــا غيــر صحيحــة ولــو كان جــزء منهــا
صحيحــا.
ً
ج .اإلجابة على األسئلة قصيرة اإلجابة:
sذاكــر مســتخد ًما بطاقــات تكتــب عليهــا املصطلحــات املهمــة والتواريخ واملفاهيم والتعريفات ،والشــرح
الــازم ،ورمبــا تكتــب املصطلحــات علــى وجــه والشــرح علــى الوجــه اآلخــر للبطاقة.
sحــاول أن تتوقــع األســئلة التــي ميكــن أن تأتــي يف االختبــار ،ويف العــادة أنهــا تكــون ممــا يركــز عليــه
املعلــم أثنــاء الــدرس.
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sال تتــرك أي ســؤال بــدون إجابــة ،فحــاول أن تكتــب حتــى ولــو لــم تعــرف اإلجابــة بدقــة ،ففــي العــادة
أن املصحــح يعطــي جــز ًءا مــن الدرجــة.
sتخــط الســؤال الــذي ال تعــرف إجابتــه و ُعــد إليــه بعــد االنتهــاء مــن األســئلة األخــرى ،فرمبــا تتذكــر
اإلجابــة أو يــرد يف اإلجابــات األخــرى مــا يعطيــك بعــض املؤشــرات علــى إجابــة الســؤال الــذي
تخطيتــه.
sإذا رأيت أن هناك إجابتني محتملتني للسؤال فاسأل املعلم لإليضاح أو ما ميكن عمله.
sاقــرأ الســؤال بعنايــة ،حتــى جتيــب علــى كل مــا هــو مطلــوب ،فقــد يحتــوي بعــض األســئلة علــى أكثــر
مــن جــزء.
د .اإلجابة على األسئلة طويلة اإلجابة:
sاقــرأ التعليمــات وتأكــد مــن عــدد األســئلة التــي يجــب أن جتيــب عليهــا ،فقــد يكــون املطلــوب اإلجابــة
علــى عــدد مــن األســئلة وليــس جميعهــا.
sتأكد من أنك تعرف املطلوب يف كل سؤال ،وإال فسأل املعلم لإليضاح.
sوزع الوقــت علــى جميــع األســئلة ،فــا تقــض وق ًتــا طويـ ًـا علــى ســؤال واحــد علــى حســاب بقيــة
األســئلة ،فــإذا كان لديــك ســاعة لإلجابــة علــى  3أســئلة فــا تقــض أكثــر مــن  20دقيقــة علــى كل
ســؤال ،ثــم عــد وأكمــل اإلجابــة الناقصــة إذا توفــر معــك وقــت لذلــك.
ً
خطوطــا عريضــة (خطــة للكتابــة) قبــل البــدء يف اإلجابــة ،فهــذا يســهل عليــك الكتابــة ،ويف
sضــع
حالــة خــروج الوقــت قبــل االنتهــاء مــن اإلجابــة فقــد يعطيــك بعــض املعلمــن جــز ًءا مــن الدرجــة علــى
الفكــرة التــي وردت يف اخلطــوط العريضــة حتــى ولــو لــم تتمكــن مــن كتابتهــا.
sتأكــد مــن أن جتيــب إجابــة ضافيــة ،فكلمــا كثــرت التفاصيــل كان أفضــل للدرجــة التــي تعطــى علــى
اإلجابــة.
sإذا كان السؤال يطلب حقائق علمية فال تعطي رأيك يف املوضوع.
sكن منظ ًما بقدر املستطاع ،فالورقة املنظمة حتصل على درجات أفضل عادة.
sاختصر املقدمات واخلواتيم عند اإلجابة على كل سؤال.
sركز على فكرة واحدة يف كل فقرة.
sإذا لم تكن متأك ًدا من تاريخ أو رقم معني فقرب ذلك.
sإذا أخطأت يف إجابة ما فضع ً
خطا عليها وال متسحها.
sإذا بقي لديك وقت بعد االنتهاء من اإلجابة فراجع وصحح األخطاء.

 :7استراتيجيات اإلدارة الذاتية:
الميكن الستراتيجيات تفادي الفشل األكادميي أن تتم بنجاح ما لم تتوفر اإلدارة الذاتية لدى الطالب اإلدارة
الذاتية مفهوم عام يشمل عد ًدا من العناصر املهمة والتي تأتي متكاملة ،فاإلدارة الذاتية تعني القدرة على
التحكم يف الذات ،وإدارة الضغوط ،وتهذيب الذات وتطويعها ،وغرس الدافعية الذاتية ،ورسم األهداف،
والتنظيم .أي أن الطالب يتحمل مسؤوليته بنفسه ً
بدل من أن يلقيها على اآلخرين .ومن أهم مهارات إدارة
الذات ما يلي:
sالوعــي بالــذات :ق ِّيــم ذاتــك ،وتعــرف علــى جوانــب القــوة والضعــف لديــك ،وتأمــل يف نفســك مــن
الداخــل وتعــرف علــى حقيقتــك ومشــاعرك ورغباتــك وطموحاتــك ،فالوعــي بالــذات وتقييمهــا مــن
أهــم عوامــل النجــاح.
sالتحكــم يف الــذات :حتكــم يف مشــاعرك ،وســلوكك ،فتعــود علــى كبــح االســتجابات الســلبية ملــا
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يثيــرك ،وتعــود علــى عــدم انتظــار النتائــج الفوريــة لعملــك؟ فاصبــر وانتظــر وال تقلــق وتتذمــر.
sإدارة الضغــوط :كــن واع ًيــا بالضغــوط التــي تعيشــها كالغضــب واإلحبــاط والقلــق ،وتعــرف علــى
مصدرهــا ،وأبحــث يف احلــل بـ ً
ـدل مــن أن تعيــش حالــة الضغــوط نفســها .ورمبــا حتتــاج إلــى أن تبتعــد
عــن مواطــن الضغــوط ولــو لوقــت وجيــز ،كأن متــارس رياضــة املشــي ،أو أي وســيلة أخــرى تعطيــك
فرصــة للتأمــل واالســترخاء .وال حتــاول أن تتجنــب مواقــف الضغــوط التــي ال بــد منهــا ،بــل واجههــا
واســع يف حلهــا ،واطلــب املســاعدة إن احتجــت لذلــك.
sتهذيــب الــذات :طــوع نفســك وعودهــا علــى التحكــم يف الرغبــات واملشــاعر االندفاعيــة ،وركــز علــى
مــا يجــب عملــه لتحقيــق األهــداف التــي ترســمها لنفســك ،فااللتــزام مبتطلبــات حتقيــق األهــداف
أســاس يف النجــاح ،فــا تكــن ضحيــة للســعي وراء الرضــى الفــوري أو العاجــل.
sتنميــة الدافعيــة الذاتيــة :الدافعيــة هــي الوقــود الــذي ميكنــك مــن االســتمرار يف العمــل ،فكــن إيجابيــا
ومتفائــا ،فلــن تســتطيع تغييــر الظــروف لصاحلــك ولكنــك تســتطيع تغييــر نفســك ،فصاحــب
املشــجعني وابتعــد عــن املثبطــن ،وال تأجــل العمــل بــل ابــدأ فــو ًرا ،وتتبــع إجنازاتــك ،وأطلــع اآلخريــن
عليهــا ،وســاعد مــن يحتــاج إلــى مســاعدتك ليبــدأ عملــه.
sرســم األهــداف :ضــع أهدا ًفــا لنفســك قصيــرة وطويلــة املــدى ،فاألهــداف أساســية يف وضــع خطــة
العمــل وبدونهــا ليــس لديــك مــا تعمــل مــن أجلــه.
دور معلم التعليم العام:
يف العادة أن معلم صعوبات التعلم واالختصاصي النفسي واالختصاصي االجتماعي هم من يق ِّيم احتياجات
الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم فيما يخص استراتيجيات تفادي الفشل األكادميي ويدربهم عليها ،ولكن
معلم التعليم العام يقوم بالدور التالي:
sالتعرف على سلوك التالميذ الذي يؤشر إلى حاجتهم لتلك االستراتيجيات.
sتعزيز ما يتم تدريبهم عليه أثناء تواجدهم يف فصول التعليم العام.
sتدريب جميع الطالب على هذه االستراتيجيات فهي مفيدة للجميع.

ً ª
ثالثا :دور معلم التعليم العام يف التدريس:

لم تعد املهارات األساسية هي محور التدريس يف املرحلة املتوسطة والثانوية ،فلم يعد الهدف من تدريس القراءة
تدريب التالميذ على القراءة السليمة أو بناء املفردات ،بل أصبحت القراءة وسيلة أساسية لتعلّم جميع املواد
األكادميية ،لذا أصبح الفهم عند القراءة عنص ًرا ها ًما ،وأصبح تدريب الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم على
استراتيجيات الفهم واإلدراك أم ًرا ضرور ًيا.
فبجانب دور معلم التعليم العام يف حتسني املنهج ليستطيع تالميذ املرحلة االبتدائية السير فيه أصبح دمج
استراتيجيات التعلم الفاعلة يف املنهج من أهم ما يطور به معلم مناهج املرحلة املتوسطة والثانوية لتمكني
الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم من فهم املواد العلمية واألدبية ،ومن األمثلة على ذلك ما يلي:

أ .استراتيجيات القراءة لغرض الفهم:
فيما يلي عينة من االستراتيجيات التي تثري املنهج ليسهل على الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم،
فاالستراتيجيات يف هذا املجال كثيرة ج ًدا ومتوفرة يف الكتب املتخصصة ،ولكن هذه العينة من
االستراتيجيات تعطي فكرة عن املقصود باستراتيجيات التعلم ،وبإمكان معلم التعليم العام استخدام أي
استراتيجية تتصف بخصائص األمثلة التي سترد.
ومبا أن الفهم املبني على القراءة يتأثر مبا يأتي به القارئ إلى املادة املقروءة من خبرات وجتارب ومعلومات،
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ويتأثر كذلك بسلوك القارئ أثناء القراءة ،كوعيه مبدى فهمه ومراقبته للعمليات الفكرية التي يوظفها
يف الفهم ،ومبا يفعله بعد القراءة كتقييم مدى ما خرج به من القراءة ،أصبح من املهم االهتمام بهذه
النواحي الثالث للقراءة .وعليه ميكن تقسيم االستراتيجيات إلى استراتيجيات تسبق القراءة وتهيئ لها،
واستراتيجيات تستخدم أثناء القراءة فتوجه انتباه القارئ وحتافظ عليه ،وتساعده على تقييم مدى فهمه
وهو يقرأ ،واستراتيجيات توظف بعد القراءة ،لتمكن التالميذ من تقييم مدى فهمهم ،وتساعدهم على
تذكر املعلومات.
وقبل الشروع يف وصف تلك االستراتيجيات يجدر ذكر االعتبارات واإلرشادات التالية التي لها أثر إيجابي
يف تشجيع التالميذ على القراءة بقصد وفاعلية
 .1قبل القراءة:
يعمل املعلم على تنشيط اخللفية السابقة لدى التالميذ فيما يتعلق باملوضوع الذي سيقرأون عنه ،وميكن
ذلك عن طريق تشجيعهم على التفكير يف العالقة املمكنة بني املوضوع اجلديد وما لديهم من معلومات
قد قرأوها يف موضوعات أخرى ،أو ما لهم من خبرات حول موضوع الدرس .وإ ْن لم يكن لدى التالميذ
خلفية حول املوضوع فيمكن بناء خلفية لديهم بعرض بعض الصور واألفالم واحلديث عنها ،أو بقراءة بعض
القصص أو املقاالت حول نفس املوضوع ومناقشتها معهم ،كما ميكن تهيئة التالميذ للموضوع بتشجيعهم
على أن يتنبأوا مبا ميكن أن يدور حوله املوضوع ثم يستعدون للتأكد من صحة تلك التنبؤات أثناء وبعد
القراءة.
 .2أثناء القراءة:
يعمل املعلم على تشجيع التالميذ على طرح أسئلة على أنفسهم أثناء القراءة ،ومراقبة مدى الفهم أثناء
القراءة ،والتصرف مبا يالئم يف حالة مالحظة أن الفهم ال يسير على الشكل املتوقع.
 .3بعد القراءة:
بعد االنتهاء من القراءة يقوم املعلم بتشجيع التالميذ على مناقشة املوضوع ،ومعرفة مدى الفهم ،وصحة
ً
خيال من تفكير الكاتب ،كما يشجعهم على طرح األسئلة التي
املعلومات الواردة وما إذا كانت واقعية أو
ميكن الرجوع إلى قراءات أخرى لإلجابة عليها .هذا ومن املفيد تعويد التالميذ على تلخيص ما قرأوه يف
أفكار منظمة وشاملة .وفيما يلي بعض لالستراتيجيات التي تبني من البحوث والدراسات أنها ذات فائدة
كبيرة للتالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يف القراءة.
ً ª
أوال :قبل القراءة :استراتيجيات تنشيط اخللفية املعرفية لدى الطالب:
تكمن أهمية االستراتيجيات التالية يف تنشيط خلفية التلميذ حول موضوع معني ليتمكن من ربط املعلومات
السابقة باجلديدة من خالل املقارنة والتحليل مما يزيد من دقة وصحة فهمه للموضوع املطروح عليه ،وهذه
االستراتيجيات هي:

 .1مسح أو استطالع النص:
وصف االستراتيجية:
تتلخص هذه الطريقة يف إطالع الطالب على املوضوع قبل قراءتهم له .ورغم أنها تستخدم لتحسني املرونة
يف القراءة ،إال أنها مفيدة أيضا يف حتسني فهم املادة املقروءة .وتعتبر مالئمة للتالميذ يف الصفوف العليا
من املرحلة االبتدائية ،ولذلك طالب املرحلة املتوسطة والثانوية.
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اإلجراء:
للرفع من فاعلية هذه االستراتيجية يف تشويق التلميذ للموضوع وحتريك خلفيته ميكن اتباع اإلجراء التالي:
أ .اإلعداد الطالع الطالب على املوضوع :يقوم املعلم بأخذ عينات من القصة أو املقالة فينظمها بشكل
يسترعي اهتمام التلميذ ويسهل النقاش ويوجه القراءة عندما يبدأ الطالب .وهنا يبحث يف املوضوع
عما يرتبط بخبرات وجتارب التالميذ ،ويتعرف على األدوار يف القصة وأصحابها ،ويُع ّد بعض األسئلة
التي تطرح قبل القراءة.
ب .تقدمي االستطالع :عند تقدمي االستطالع للتلميذ ميكن اتباع بعض اإلرشادات التي تهيئ فكر الطالب
للقراءة ،ومن تلك التعليمات:
sإعطاء الطالب حملة عن القصة.
sإعطاء الطالب فرصة لالستماع أثناء قراءة املعلم لها.
sمحاولة ربط موضوع القصة بخبرات الطالب ومعرفتهم السابقة.
sطرح أسئلة على الطالب تساعدهم على توقع اإلجابة أثناء القراءة.

 .2حتريك األفكار:

وصف االستراتيجية:
استراتيجية نشطة تقوم على إثارة أفكار التالميذ حول املوضوع ،جتري بني املعلم كمحرك ألفكار للتالميذ،
والتالميذ كمفكرين ومشاركني.
اإلجراء:
vقبل البدء يف النشاط يقوم املعلم مبا يلي:
sحتديد املوضوع الذي ستتم قراءته.
sحتديــد نــوع املثيــر الــذي سيســتخدمه املعلــم للنقــاش ،وقــد يكــون املثيــر إمــا كلمــة أو جملــة
أو صــورة ونحــو ذلــك.
vالبدء يف النشاط:
يقوم املعلم والطالب بالعصف الفكري بقيادة املعلم قبل القراءة الفعلية ،وميكن أن يتم التحريك الفكري
على النحو التالي:
أ .عرض املثير أمام الطالب ،والذي قد يكون كلمة تكتب على السبورة أو صورة تعرض أمامهم وغير ذلك
مما ميكن النقاش حوله.
ب .يطلب املعلم من الطالب وضع قائمة بالكلمات أو العبارات التي لها عالقة باملثير مع تشجيعهم على قول
كل ما يعرفونه عن املوضوع .ويعطي كل طالب بضع دقائق للتفكير استعدا ًدا للمشاركة مبا لديه ،وميكن
كتابة ذلك على ورقة إذا كان ذلك سه ً
ال على التلميذ.
جـ .يقوم املعلم بتسجيل ما قاله الطالب على السبورة أو على ورقة أو الكترون ًيا ،ويشترط عدم احلكم عليه
من حيث مالءمته للموضوع.
د .يقوم املعلم والطالب م ًعا بتصنيف املعلومات التي أدلى بها الطالب ،وتوضيح األفكار التي حتتاج إلى
إيضاح .كما يناقشون جمي ًعا العناوين التي ميكن أن تستخدم للتصنيف .مع تشجيع الطالب على اإلضافة
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إلى تلك القوائم التي أعدوها أثناء القراءة وبعد االنتهاء منها .ورغم أن العصف الفكري طريقة سهلة
وسريعة لتحريك اخللفية املعرفية حول أي موضوع إ ّال أن بعض املوضوعات يحتاج إلى نقاش حتى تتكون
اخللفية الكافية استعدا ًدا لقراءة املوضوع .وميكن ذلك من خالل:
أ .التأمل فيما ورد ،وهنا يقوم املعلم بسؤال التالميذ عما دعاهم إلى التفكير فيما قالوه ،فهذا يتطلب من
التالميذ التعمق يف خلفياتهم السابقة وعالقتها باملوضوع اجلديد وخاصة املفاهيم الرئيسية فيه .وتفيد
هذه الطريقة يف جعل التالميذ يق ّيمون مدى استخدام األفكار التي أدلوا بها لفهم ما يقرأه التالميذ الح ًقا،
خاصة بعد استماعهم لبعضهم البعض حني عرض األفكار.
ب .صقل املعلومات :يقوم املعلم يف هذه املرحلة بسؤال التالميذ عما إذا كان لديهم مزيد من املعلومات عن
املوضوع ،سيما وأن النقاش قد يثير معلومات جديدة ،ففي هذه املرحلة يتمكن التالميذ من مالحظة التغ ّير
الذي طرأ على أفكارهم من جراء النقاش.

 .3استراتيجية أوقل ( ،)Ogleما أعرفه وما أريد معرفته وما تعلمته:
وصف االستراتيجية:
تتكون هذه االستراتيجية ،كما هو واضح من العنوان ،من ثالث فقرات يحدد فيها القارئ ما يعرفه عن
املوضوع قبل قراءته ،وما يريد أن يعرفه ،وما تعلمه بالفعل مما قرأ.
اإلجراء:
ميكن توضيح خطواتها على النحو التالي:
أ .اخلطوة األولى – حتديد ما يعرفه كل طالب :يقوم الطالب بكتابة كل ما يعرفه عن املوضوع ،ويكن أن يتم
ذلك بالنقاش بني املعلم والطالب أو بني مجموعة من الطالب ،ويوضع قائمة بتلك املعلومات .وهذا شبيه
بالعصف الفكري.
ب .اخلطوة الثانية – حتديد ما يريد الطالب معرفته :يقوم كل طالب بالتفكير بكل ما يريد معرفته عن
املوضوع ،أو ما يتوقع أن يتعلمه عن املوضوع ،ويد ِّون ذلك على ورقة إذا كان قاد ًرا على الكتابة ،ويف حالة
عمل مجموعة من الطالب ميكنهم مقارنة كتاباتهم.
جـ .اخلطوة الثالثة – حتديد ما تعلمه الطالب :تأتي هذه املرحلة بعد االنتهاء من القراءة ،حيث يقرأ الطالب
قراءة صامتة ثم يد ِّون ما تعلمه من قراءته للموضوع .ومرة أخرى إذا كان الطالب ضمن مجموعة فيمكنهم
إطالع بعضهم البعض على ما تعلموه.
وقد أضافت ( Ogle )1989خطوة رابعة لهذه االستراتيجية وهي ما تبقى مما يُريد أن يعرفه التلميذ ،أي الفرق
ص َّممت جدوالً يس ِّهل على التلميذ إجراءات هذه
بني ما تعلمه التلميذ وما كان يريد أو يتوقع أن يعرفه .وقد َ
االستراتيجية كما هو مبني يف الشكل التالي:
ما أعرفه عن املوضوع
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ما أريد أن أعرفه

ما تعلمته من املوضوع

ما تبقى وأريد أن أعرفه

ªثاني ًا :أثناء القراءة :استراتيجيات التساؤل:
تقوم هذه االستراتيجيات على طرح األسئلة ،وتستخدم أثناء القراءة لتركيز انتباه الطالب على املادة املقروءة
ولقيادة وتوجيه التفكير أثناء القراءة ،وتقييم مدى الفهم ،فالطالب مراقب ذاتي وهذا سلوك ضروري للفهم.
وحتى تكون األسئلة فاعلة يجب أن تكون من َّوعة ،فال تقتصر على املعلومات فقط بل تشمل مراقبة الطالب
لتفكيره حيث قد يطرح أسئلة حول مدى فهمه مثل :هل هذا معقول؟ هل أفهم ما أقرأ؟ ما العالقة بني ما أعرفه
وهذه املعلومة؟ ماذا سيحدث بعد .وفيما يلي بعض االستراتيجيات التي ميكن استخدامها لتحقيق التساؤل
أثناء القراءة وبالتالي فهم املقروء.

 .1استراتيجية سؤال الذات:
وصف االستراتيجية:
يطرح الطالب أسئلة على نفسه فيكون واع ًيا بتفكيره ومراق ًبا لذاته ،ولقد أظهرت هذه االستراتيجية فاعليتها
يف تنمية مهارة مراقبة الذات لدى التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يف القراءة .وتتكون االستراتيجية
من ثالث مراحل زمنية فيما يتعلق بالقراءة ،فاملرحلة األولى تسبق القراءة ،واملرحلة الثانية أثناء القراءة،
واملرحلة الثالثة بعد القراءة ،ويطرح التلميذ على نفسه أسئلة يف كل مرحلة.
اإلجراء :يدرب املعلم الطالب على اخلطوات التالية حتى يصبح الطالب قاد ًرا على توظيف االستراتيجية
دون مساعدة:
أ .التفكير السابق للقراءة :وهنا يسأل الطالب نفسه األسئلة التالية:

 ما الغرض من قراءتي لهذا املوضوع؟  -حتى أجيب على بعض األسئلة ًمثل.
 عم سيتحدث هذا املوضوع؟ ماذا أعرف عن هذا املوضوع مسب ًقا؟ -ماذا أريد أن أعرف؟

ب .التفكير أثناء القراءة:

 ما الفكرة الرئيسية يف املوضوع؟  -حددها وضع حتتها ًخطا.
 ماذا تعلمت حتى اآلن؟ هل أفهم ما أقرأ؟ -إذا لم أكن أفهم فماذا أفعل؟

جـ .التفكير بعد القراءة :يقول الطالب لنفسه :راجع كل سؤال وجواب يف كل مقطع لترى كيف أن
تعلمت ما أردت أن
كل سؤال وجواب أعطاك معلومات أكثر عن القطعة .واسأل نفسك؟ هل
ُ
أتعلم؟ وكيف ميكن أن أستفيد مما تعلمته أو استخدمته؟
ولتعليم التلميذ هذه االستراتيجية يقوم املعلم بالنمذجة أمام التلميذ ثم يعطيه الفرصة لدراسة مراحلها التي
قد تكون مكتوبة أمامه على بطاقة .وأهم مرحلتني يف تدريس هذه االستراتيجية ما يلي:
vتدريس التلميذ معنى الفكرة الرئيسية ،وكيف ميكن أن يحددها يف النص ،وغال ًبا ما تكون الفكرة
الرئيسية يف اجلملة األولى أو األخيرة من كل مقطع.
vتدريس التلميذ املراحل الثالث املتعلقة بسؤال الذات.
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-2استراتيجية العالقة بني السؤال واجلواب:
وصف االستراتيجية:
تقوم هذه االستراتيجية على مبدأ أن لكل سؤال جواب ،وهي مبنية على األنواع الثالثة لألسئلة وهي :احلرفية
والضمنية والتقييمية .ولها ثالث مراحل تب ًعا ملتطلبات اجلواب على كل سؤال .فقد تكون املعلومات موجودة يف
الكتاب ،وأخرى يف فكر القارئ ،كما قد تكون واضحة أو حتتاج إلى تفكير وربط.
اإلجراء:
يدرب املعلم الطالب على كيفية التمييز بني النوعني األساسني من املعلومات :املعلومات املوجودة يف الكتاب
(بنص مباشر أو حتتاج إلى تفكير) ،واألخرى التي يف فكر القارئ (لدى القارئ ،أو من معرفة القارئ بالكاتب)،
ثم يدربهم على كيفية التمييز بني فروع كل صنف أساسي .وكالعادة ،ميكن كتابة هذه االستراتيجية على بطاقة
ليرجع إليها الطالب متى ما احتاج لذلك .ويقوم املعلم باإلجراء التالي لتدريس هذه االستراتيجية:
شارحا مفهومها ومقتص ًرا على فرعيها األساسيني ،ويقوم
يبدأ املعلم بتعريف الطالب بهذه االستراتيجية
ً
بنمذجة هذا اجلزء مستخد ًما مقاطع قصيرة .ثم يعطي الطالب متارين تساعدهم على حتديد نوع العالقة
بني السؤال واجلواب ،وحتديد اجلواب ،واالستراتيجية التي استخدمها للوصول إلى اجلواب .ويجب التدرج يف
التدريس على النحو التالي:
أ .يقوم املعلم بإعطاء النص واألسئلة واإلجابات ويحدد العالقة بني السؤال واجلواب ،ولكن يطلب من
الطالب التعليل لصحة تلك العالقة.
ب .يقوم املعلم بإعطاء النص واألسئلة واإلجابات ،ولكن يطلب من التلميذ حتديد العالقة بني السؤال
واجلواب والتعليل لذلك.
ج .يقوم املعلم بإعطاء النص واألسئلة ،ولكن يطلب من الطالب إعطاء اإلجابات وحتديد نوع العالقة
بني السؤال واجلواب والتعليل لصحة تلك العالقة.
وعندما يتضح الفرق بني ما يف الكتاب وما يف فكر القارئ ،ينتقل التدريس إلى تدريس التلميذ على كل فرع من
فرعي كل تصنيف أساسي على حدة .وميكن التمييز بني أنواع املعلومات على النحو التالي:
vالكاتب والقارئ (أنت والكاتب) :يكون هذا النوع عندما تأتي املعلومات من القارئ ولكن
يربطها باملعلومات التي أوردها املؤلف.
vلدى القارئ نفسه :يكون هذا النوع من املعلومات عندما يتطلب اجلواب خبرة القارئ كأن
يكون السؤال :ماذا ستفعل لو حصل لك ما حصل لـ  ....أحد أبطال القصة ً
مثل.

 .3استراتيجية طرح األسئلة املتبادل:
وصف االستراتيجية:
تقوم هذه االستراتيجية على طرح أسئلة متبادلة بني الطالب واملعلم .بهدف أن يصبح الطالب قاد ًرا على
طرح األسئلة الذاتية ،ليساعده ذلك على الفهم ومراقبة الذات.
اإلجراء:
يعتمد تدريس هذه االستراتيجية على النمذجة ،متب ًعا اخلطوات التالية:
أ .يختار املعلم املادة التي سيقرأها الطالب أو الطالب بحيث تكون يف مستوى القراءة االستقاللية.
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ب .يقرأ املعلم والطالب عبارة أو مقط ًعا قصي ًرا ثم يأخذ كل واحد منهما دو ًرا يف طرح أسئلة على الطرف
اآلخر حول املوضوع .ويتمثل دور املعلم يف منذجة األسئلة اجليدة وإعطاء الطالب تغذية راجعة حول
األسئلة التي يطرحها .ويجب أن تشتمل أسئلة املعلم على أنواع األسئلة الثالثة – حرفية ،ضمنية،
تقييمية – كما يوصي العلماء بتضمني سؤال ملراقبة الفهم مثل :هل هذا معقول؟
وبعدما يتد ّرب الطالب على املقطع األول يعاد اإلجراء نفسه مع باقي املقاطع األخرى حتى يكتمل النص.
ويدرب الطالب على طرح األسئلة مثل َم ْن ،ماذا ،أين ،ملاذا ،واألسئلة التي تساعد على مراقبة الذات وتقييم
العمل ،واألسئلة التي تفتح النقاش وليس لها جواب محدد يحتمل الصواب أو اخلطأ ،باإلضافة إلى األسئلة
التي تساعد على ربط اخللفية املعرفية باملعلومات اجلديدة .ولهذه االستراتيجية ضوابط تتم باالتفاق بني املعلم
والطالب وهي:
1.ال بد من احملاولة فال يسمح للطالب باالعتذار بأنه ال يعرف.
واضحا فتعاد صياغته.
2.إذا لم يكن السؤال
ً
3.عند التردد يف اإلجابة ميكن التأكد بالعودة إلى النص أو إلى أي مصدر آخر ميكن احلصول
منه على جواب.
وكما هي احلال يف باقي االستراتيجيات األخرى ميكن استخدام هذه االستراتيجية مع مجموعة من الطالب،
ولكن ميكن تدريب الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم على هذه االستراتيجية فرد ًيا ثم استخدامها مع
مجموعة صغيرة.
ªثالث ًا :بعد القراءة :استراتيجيات التلخيص:
من اخلصائص الشائعة بني الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم ،وخاصة ذات األساس اللغوي ،ضعف أو فقدان
مهارات التلخيص أو إعادة صياغة املوضوع أو إعادة الرواية بعد القراءة ،وهذه املهارات مهمة ج ًدا لفهم املادة
املقروءة .وفيما يلي بعض االستراتيجيات التي تعينهم على حتديد املفهوم العام للموضوع واألفكار الرئيسية
الواردة فيه.

 .1استراتيجية التلخيص:
وصف االستراتيجية:

خطوات محددة وعملية فكرية يتبعها الطالب بعد قراءة النص لتساعده على تلخيص ما ورد فيه من معلومات.
ولهذه االستراتيجية ضوابط تساعد الطالب على تذكر املعلومات املهمة الواردة يف املوضوع هي:
أ .حذف املعلومات غير الضرورية.
ب .حذف املعلومات املتكررة.
جـ .وضع مصطلح رئيسي ً
بدل من قائمة عناصر.
د .اختيار عبارة رئيسية إذا لم يكن هناك عبارة من قبل الكاتب.
اإلجراء:
يتم تدريس هذه االستراتيجية وف ًقا للضوابط بحيث:
§يدرب املعلم الطالب على كل ضابط على حدة.
§يقوم املعلم بنمذجة كل فقرة أمامه ثم يعطيه متارين عليها.
§يعطى الطالب مسئولية التطبيق باستقاللية ،ومراقبة مدى تطبيق كل ضابط ،بعد ما
تظهر براعة التلميذ يف تطبيق الضوابط حتت توجيه املعلم.
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 .2استراتيجية خارطة القصة:
وصف االستراتيجية:
ً
مخططا للقصص بوصف عناصرها ،وتهدف إلى متكني الطالب من إعادة النقاط
متثل هذه االستراتيجية
األساسية يف القصة ،كما ميكن أن تستخدم مع وضع خارطة للرواية فتساعد التلميذ على تصور القصة
وبالتالي فهمها وإعادتها.
خطوات االستراتيجية:
تتكون االستراتيجية من خمس خطوات يتبعها القارئ حتى يتمكن من فهم القصة وإعادتها .وهذه اخلطوات
هي:
أ .الوضع :ويقصد به وضع القصة أو الرواية وميكن االستعانة على حتديده باإلجابة على األسئلة ،من،
ماذا ،متى ،وأين.
ب .املشكلة :ما املشكلة التي حتتاج إلى حل.
جـ .ترتيب األحداث أو املشاهد :ماذا حصل ألجل حل املشكلة ،وهنا ترتب األحداث منطق ًيا.
د .النتائج :ما نتائج كل حدث من األحداث.
هـ .اخلامتة :ماذا حصل يف نهاية القصة.
اإلجراء:
ميكن استخدام اإلجراء التالي املك ّون من ثالث مراحل لتدريس هذه االستراتيجية:
يبي املعلم للطالب ،عن طريق النمذجة ،كيفية وضع خارطة للقصة ،وذلك بقراءة
vمرحلة النمذجة :وهنا ّ
القصة قراءة جهرية ،والتوقف عند الوصول إلى معلومات تتعلق بإحدى مكونات القصة .ويطلب من
يبي له كيفية كتابة املعلومات
الطالب حتديد نوعية هذه املك ّونة – بطل ،مشهد ،مشكلة  ....إلخ .ثم ِّ
على خريطة القصة .ويجب أن يكون هناك نسخة للخريطة مع الطالب حيث سيُطلب منه كتابة تلك
املعلومات عليها.
vمرحلة القيادة :يتولى الطالب يف هذه املرحلة القيادة حيث يقرأ القصة مبفرده ويد ِّون املعلومات على
خريطة ،وللمعلم أن يلقنه إذا دعت احلاجة ،ثم يراجع اخلريطة ويضيف إليها إذا لزم األمر.
vمرحلة االختبار :يقرأ الطالب قصة ويعمل خارطة لها ،وبعد ذلك يجيب على األسئلة األساسية ،مثل
أبطال القصة؟ أين حدثت؟ ما الغرض من أحداث القصة؟
 .3استراتيجية القراءة املتكررة ،أو املرور املتكرر:
وصف االستراتيجية:
يقرأ الطالب املادة املكتوبة ثالثة مرات ،ويختلف الغرض يف كل مرة ،ففي املرة األولى يتعرف على الفكرة
الرئيسية وتنظيم املادة املكتوبة ،ويف املرة الثانية يتعرف على األسئلة التي تأتي بعد النص حتى يتهيأ فكر ًيا
لإلجابة عليها أثناء القراءة ،بينما يختبر نفسه يف املرور الثالث ويتعرف على مدى فهمه ملا قرأ.
وتتكون هذه االستراتيجية من ثالث مراحل هي :املرور املسحي أو االستطالعي ،واملرور املتعمق ،واملرور
الفرزي .وهذا سبب تسمية االستراتيجية باملرور املتكرر.
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اإلجراء:
يتم تدريس كل مرحلة على حدة .وفيما يلي ذكر هذه املراحل الثالث والغرض من كل واحدة منها:
أ .املرور املسحي :يهدف املرور املسحي إلى تعريف الطالب بالفكرة الرئيسية وتنظيم املادة املكتوبة .فعند
قراءة فصل من كتاب مثال يتبع القارئ اخلطوات التالية:
 قراءة عنوان الفصل. قراءة املقطع التعريفي – األول. التعرف على عالقة الفصل بالفصول األخرى وذلك بالنظر إلى قائمة احملتويات. النظر إلى الرسومات التوضيحية وقراءة التعليقات. قراءة اخلامتة أو اخلالصة. صياغة املعلومات التي مت االطالع عليها حتى اآلن.ب .املرور املتعمق :تهدف هذه املرحلة إلى إيصال الطالب إلى معلومات معينة وحقائق وردت يف النص .وهنا
يلزم الطالب قراءة األسئلة الواردة يف آخر الفصل حتى يوجه انتباهه إلى تلك املعلومات قبل البدء يف
املرحلة الثانية .ويضع عالمة على األسئلة التي يعرف جوابها من جراء املسح األول.
خطوات االستراتيجية:
ميضي الطالب يف القراءة متخ ًذا اخلطوات التالية ً
قائل لنفسه:
 اقرأ العناوين الرئيسية والفرعية والكلمات ذات الداللة التي جتلب االنتباه ،كأن تكون ملونة أومكتوبة بخط مختلف.
 -ح ِّول املعلومات التي يف العناوين الرئيسية أو الكلمات ذات الداللة إلى أسئلة.

اقرأ النص املجاور لتلك املعلومات بشكل سريع بح ًثا عن اإلجابة. -أعد صياغة اجلواب.

وبعدما يصل الطالب إلى نهاية الفصل أو الباب يقوم بإعادة صياغة ما ميكن تذكره من حقائق وأفكار.
جـ .املرور الفرزي :تتطلب املرحلة التالية اختبار الطالب نفسه فيما يتعلق باملعلومات الواردة يف الباب أو
الفصل .فيقوم مرة أخرى بقراءة األسئلة الواردة يف آخر الباب ويحاول اإلجابة عليها من ذاكرته .فإن
استطاع اإلجابة على السؤال فيضع عالمة أمامه ،وإ ّال فيحاول أن يتذكر مكانه يف النص ويقرأ ذلك
بسرعة.
ب .استراتيجيات تعلم الكتابة:
من املتوقع من طالب املرحلة املتوسطة والثانوية القدرة على الكتابة باستقاللية ،ولكن من بني من لديهم
صعوبات تعلم من قد ال يتمكن من ذلك ألن اخلدمات لم تصلهم يف تلك املرحلة أو لعدم ممارسة ما تعلموه
مبا يكفي لبقاء املهارة ،ويف هذه احلالة تقدم لهم اخلدمات بنفس األساليب املستخدمة يف املرحلة االبتدائية
(الفصل اخلامس) ،وذلك من خالل التدريب من قبل معلم التربية اخلاصة وتعميم املمارسات من قبل معلم
التعليم العام.
ج .استراتيجيات تعلم الرياضيات:
يقوم معلم التعليم العام يف املرحلة املتوسطة والثانوية بتوظيف استراتيجيات حل املسائل اللفظية وتعزير
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استخدام الطالب لها ،فمن خالل التشاور بينه وبني معلم صعوبات التعلم يتبني الطالب الذين ما زالوا يف
حاجة إلى التدريب على تلك االستراتيجيات إما ألنهم قد نسوا ما تعلموه يف املرحلة االبتدائية أو ألنهم
لم يتلقوا خدمات متخصصة يف تلك املرحلة .وال تختلف االستراتيجيات املستخدمة يف املرحلة املتوسطة
عن تلك التي تستخدم يف املرحلة االبتدائية ،ولكن يكون التركيز أكثر على االستراتيجيات فوق املعرفية،
والتي سبق ذكرها يف اجلزء اخلاص باملرحلة االبتدائية عند احلديث عن استراتيجيات حل املسائل اللفظية
(الفصل اخلامس) ،ولذا لن يتكرر ذكرها.
دور معلم التعليم العام:
§تدريب الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم على استراتيجيات الفهم واإلدراك.
§دمج استراتيجيات التعلم الفاعلة يف املنهج يف جميع املواد التي يدرسونها

اخلامتة:
إن تدريب الطالب على استراتيجية التعلم ال يفيدهم يف وقت الدرس فحسب ،بل على مدى حياتهم ،فهم
يتعلمون كيف يتعاملون مع املادة العلمية لغرض فهمها ،ولذا فإن الوقت الطويل واجلهد الكبير اللذان يبذالن
يف تدريس استراتيجيات التعلم ال يقارنان بالنتائج بعيدة املدى .ولهذا يجب أن يكون تدريس االستراتيجيات
وأساسا يف املنهج .وبحكم أن معلم التعليم العام هو الذي يقدم املواد العلمية جلميع الطالب فإن توظيفه
منظ ًما
ً
الستراتيجيات التعلم الفاعلة وتدريب الطالب عليها سيكون له األكثر الكبير يف حياتهم األكادميية والعملية.
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الفصل الثامن  :دور معلم التعليم العام ضمن فريق خدمات
التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم

مقدمة:

نظ ًرا لتعدد وتنوع احتياجات التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم أصبح لزا ًما أن تقدم اخلدمات من قبل فريق
من تخصصات متنوعة ،وجدير بالتنبيه بأن دور معلم التعليم العام ومعلم صعوبات التعلم ،ودور الوالدين متثل
الركيزة األساسية يف تقدمي اخلدمات ،وحتى يتمكن معلم التعليم العام من القيام بدوره بفاعلية البد أن يكون
على وعي بأدوار األعضاء اآلخرين يف فريق العمل .وفيما يلي أعضاء ذلك الفريق ودور كل منهم يف اخلدمة،
مع تفاوتهم يف درجة ذلك الدور تب ًعا حلاجة كل تلميذ وكذلك آلية عمل الفريق ،ومقومات جناحه واملعوقات
التي حتد من فاعليته:

¬ ً
أول :فـــــريق الـخـــــــدمات
أعضاء الفريق وأدوارهم:
يضم فريق العمل كل من حتتاج خدمة التلميذ إلى مساهمته يف البرنامج من التعليم العام والتربية اخلاصة
واخلدمات ذات العالقة ،والوالدين ،والتالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم أنفسهم كلما كان ذلك ممكنًا .فلكل
من هؤالء دوره الفاعل يف خدمة التلميذ:

 .1مدير املدرسة:
يلعب مدير املدرسة أو وكيلها دو ًرا أساس ًيا يف فريق العمل ،فهو املسؤول عن تعليم جميع التالميذ يف
املدرسة ،وعليه أن يكون مل ًما مبا يتعلق بالتربية اخلاصة ،وخاصة املسائل القانونية ،طاملا أن البرنامج
يف نطاق املدرسة .ويف املدارس ذات الكثافة الطالبية الكبيرة يقوم وكيل املدرسة بتمثيل مدير املدرسة
يف فريق العمل.
إن من أهم أعمال املدير وضع جداول االجتماعات ورئاستها ،فرغم أنه ال يشترك يف تقدمي اخلدمات
مباشرة إال أنه يؤثر على جهود العاملني يف الفريق ،وعلى فاعلية العمل من خالل توجهاته نحو البرنامج
والتالميذ والعاملني على خدمتهم ،ومن خالل توفير اجلو املالئم إلعداد البرامج التي تخدم التالميذ
خدمة فاعلة ،وتوفير جميع مستلزمات ومتطلبات اخلدمات ،كما أنه يشارك يف استقطاب معلمي التربية
اخلاصة الذين لديهم الكفاءة والفاعلية.

 – 2مدير التربية اخلاصة:
يقوم مدير التربية اخلاصة باإلشراف على برامج التربية اخلاصة يف جميع األوضاع التربوية املكانية
وأساليب تقدمي اخلدمات .فهو املسؤول عن جودة اخلدمات التي تقدم للتالميذ املؤهلني خلدمات التربية
ً
تأهيل عال ًيا ً
أيضا .وغال ًبا ما
اخلاصة ،ويشارك بفاعلية يف استقطاب معلمي التربية اخلاصة املؤهلني
ً
مسؤول عن إعداد برامج التدريب أثناء العمل التي تساعد معلمي التعليم العام للعمل بفاعلية أكثر
يكون
مع التالميذ الذين لديهم إعاقات كصعوبات التعلم.
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كما أن من بني مهام مدير التربية اخلاصة ،بصفته عض ًوا يف فريق العمل ،مساعدة الفريق أثناء التشخيص
وإعداد البرامج التربوية الفردية من خالل مراجعة املعلومات التي مت جمعها واختيار املكان التربوي
املناسب لتقدمي اخلدمة.

 – 3معلم التعليم العام:
طاملا أن التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم يتلقون تعليمهم األساسي يف فصول التعليم العام ،فتعتبر
مشاركة معلم التعليم العام يف إعداد برنامجهم التربوية الفردية وتنفيذها مهمة وأساسية .ويتميز معلم
التعليم العام بأنه أول من يالحظ التلميذ الذي قد يكون لديه صعوبات تعلم يف النطاق املدرسي ،مما
مي ِّكنه من املساهمة مبعلومات هامة عن التلميذ ومنهج التعليم العام تفيد الوالدين وباقي أعضاء الفريق
يف اتخاذ القرارات ،كما أنه يساعد يف إعداد استراتيجيات معينة تسهل تقدمي خدمات التربية اخلاصة
يف فصول التعليم العام ،وميد فريق العمل مبعلومات عن تقدم التلميذ يف البرنامج.
ويبدو هذا الدور مه ًما بشكل خاص يف املرحلة املتوسطة والثانوية يف مجال صعوبات التعلم بالذات لكون
التالميذ املعنيني يتلقون تعليمهم يف فصول التعليم العام ،ومن خالل املناهج العامة.

 – 4معلم التربية اخلاصة:
يعتبر وجود معلم التربية اخلاصة ضمن فريق اخلدمات أساس ًيا ،حيث إنه هو الذي يقوم بالتنسيق من
أجل تقدمي اخلدمات ،وألنه ممن يشارك يف تقدمي تلك اخلدمات .هذا ،باإلضافة إلى قدرته على شرح
وإيضاح اخلدمات التي تلبي احتياجات التلميذ لبقية أعضاء الفريق .ويبقى معلم التربية اخلاصة عنص ًرا
مه ًما وحيو ًيا يف فريق العمل حيث إنه يعمل مع أولياء أمور التالميذ واملؤسسات املجتمعية األخرى وميهد
الطريق للخدمات االنتقالية يف املرحلة املتوسطة والثانوية .فمعلم التربية اخلاصة إما أن يقوم بتقدمي
اخلدمة مباشرة كما يف برامج غرف املصادر ،أو يقدم املشورة ملعلم التعليم العام إذا كانت فصول التعليم
العام هي اخليار األمثل خلدمة التلميذ .وعليه فقد أصبح دور معلم التربية اخلاصة أكثر تعقي ًدا من ذي
قبل نظ ًرا للتغ ُّيرات التي حدثت على مر العقود األربعة املاضية يف كل من سياسات التعليم ونتائج البحوث
العلمية.

ً
مسؤول
وباإلضافة إلى دور معلم التربية اخلاصة الذي يرتبط بالتدريس ،فقد يكون معلم التربية اخلاصة
عن التنظيم املرتبط بفريق العمل مبا يف ذلك التنسيق واالجتماعات ،كما يتابع اخلدمات املقدمة للتالميذ
الذين لديهم صعوبات تعلم ،إضافة إلى أن معظم التشخيص التربوي يقع على عاتق معلم التربية اخلاصة
مع شرح وتفسير النتائج ألعضاء الفريق ومساعدتهم يف إعداد البرامج التربوية الفردية.

 – 5اختصاصي اضطرابات التواصل:
يشترك اختصاصي اضطراب التواصل (اللغة ولكالم) مع فريق العمل يف أي من ،أو جميع مراحل العملية
التربوية حسب حاجة التلميذ ،فقد يشترك يف تشخيص احتياجات التلميذ يف مجال التواصل ،وإعداد
البرامج وتنفيذها وتقييمها ،وقد يعمل مع معلم التعليم العام أو معلم التربية اخلاصة ،كما قد يقدم
اخلدمة للتلميذ مباشرة .فهو يؤدي دو ًرا أساس ًيا يف إعداد التوصيات اخلاصة بخدمات اللغة والكالم،
ويف حتديد أهلية التلميذ لتلك اخلدمات يف املرة األولى ،ويف تقييم مدى أهليته ملواصلة تلك اخلدمات
عند إعادة تقييم البرنامج ،ويف إعطاء التوصيات ملعلمي التعليم العام والتربية اخلاصة يف اإلجراءات التي
ميكن أن يتخذوها أثناء تقدمي اخلدمات األكادميية للتالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ذات أساس لغوي،
أو جتتمع لديهم صعوبات التعلم مع اضطرابات يف اللغة أو الكالم عامة.
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 – 6الوالدين:
يعتبر مشاركة الوالدين متطل ًبا أساس ًيا للتخطيط خلدمات التلميذ .فتشير الدراسات إلى أن برامج التربية
اخلاصة تكون أكثر فاعلية عندما يشارك الوالدان مشاركة نشطة يف تربية وتعليم أبنائهم .فالوالدان
مصدر أساسي لكثير من املعلومات الهامة عن التلميذ وسلوكه خارج املؤسسة التربوية ،باإلضافة إلى
مساعدتهم لفريق العمل يف وضع األهداف املالئمة للتلميذ ،وحتديد املساندة املنزلية املطلوبة .كما تبني
من الدراسات أنه كلما ارتفعت نسبة مشاركة الوالدين يف إعداد برامج أبنائهم التربوية الفردية كلما
ارتفعت نسبة حضور أبنائهم وتخرجهم.

 – 7التلميذ:
إذا كان التلميذ قاد ًرا على فهم عملية إعداد البرنامج التربوي الفردي ،ويستطيع أن يضيف معلومات أو
أفكار تفيد البرنامج فإن مساهمته تكون مالئمة .ويكون لهذه الفقرة أهمية خاصة عندما يكون التلميذ
يف املراحل املتقدمة ويحتاج إلى خطة انتقالية ،وهي أنشطة منسقة تسهل انتقال التالميذ من املدرسة
إلى ما بعدها من نشاطات كالتعليم فوق الثانوي ،أو التدريب املهني ،أو العمل ،أو العيش باستقاللية،
واملشاركة يف املجتمع .وتعتبر مساهمة التلميذ يف فريق العمل مصدر إثراء لبرنامج التلميذ ،كما أنها ترفع
من احتمالية حتقيق أهداف البرنامج وفرصة تخرج التلميذ الذي يشارك.
وعلى وجه العموم ،فإن التالميذ يف مرحلة املراهقة والشباب قادرون على املساهمة بفاعلية يف اخلدمات
املقدمة لهم ،فعلى فريق العمل تشجيع املشاركني من التالميذ على التعبير عن مشاعرهم وما يتوقعونه
حول األهداف التربوية واخليارات املكانية يف تقدمي اخلدمة.

 – 8االختصاصي النفسي املدرسي:
إن من ضمن اخلدمات التي يقدمها االختصاصي النفسي تطبيق االختبارات النفسية والتربوية ضمن
فعاليات التشخيص ،وتفسير نتائجها ،واحلصول على املعلومات املتعلقة بسلوك التلميذ وتفسيرها ،كما
أنه يُعد ويدير البرنامج املرتبط باخلدمات النفسية ،مبا يف ذلك األهداف واستراتيجيات التدخل .وكثي ًرا
ما يعمل مع معلمي التعليم العام من خالل مالحظة التلميذ يف الفصل وتقدمي االستشارة لهم فيما يتعلق
بسلوك التالميذ واالستراتيجيات التي ميكن أن يستخدمها معلم التعليم العام داخل الفصل للتفاعل
اإليجابي مع السلوك الذي يحتاج إلى تدخل.

 – 9املرشد النفسي:
يبرز دور املرشد النفسي بشكل أكبر يف املرحلة املتوسطة والثانوية حيث االزدياد يف حاجة التالميذ
لإلرشاد النفسي ،ولكنه يلعب أدوا ًرا متعددة ،من أبرزها العضوية يف فريق العمل واخلدمة املباشرة
للتالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم ،وهو اآلخر يساعد يف جمع املعلومات من الوالدين ،واملعلمني وملفات
التالميذ وخاصة عند غياب االختصاصي االجتماعي ،أو عدم توفره يف املدرسة .ويرتكز عمل املرشد
النفسي حول التعرف على احتياجات التالميذ ورغباتهم وميولهم خالل مراحل النمو املختلفة ،ويساعد
التالميذ يف الوعي بالذات ،وصنع القرارات ،والتخطيط للمستقبل ،وحتمل املسؤولية .فعمله ضروري
لنجاح التالميذ يف التعليم العام نظ ًرا للتأثير السلبي للمشكالت النفسية على التعلم ،والتفاعل االجتماعي
والتواصل مع اآلخرين .كما أن املرشد النفسي يعمل مع األسرة ً
أيضا ،ويقدم لها اإلرشادات التي حتتاج
إليها للتعامل اإليجابي الفاعل مع أبنها أو بنتها يف املنزل فيما يتعلق باجلوانب النفسية ،بل رمبا يقدم
إرشا ًدا نفس ًيا لألسرة ذاتها.
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 – 10االختصاصي االجتماعي:
لقد تبني منذ بدايات التربية اخلاصة أن لالختصاصي االجتماعي دو ًرا ها ًما يف اخلدمات التي تقدم
للتالميذ الذين لديهم إعاقات كصعوبات التعلم ،فبجانب التعرف على االحتياجات االجتماعية للتلميذ
واألسرة يقوم االختصاصي االجتماعي مبساعدة الفريق يف جمع املعلومات من األسرة وخاصة التاريخ
االجتماعي عن الطفل ،والتنسيق بني فريق العمل واملؤسسات املجتمعية ،ومالحظة تفاعل التلميذ خارج
الفصل .كما يقوم بتقدمي املشورة للوالدين واملعلمني والتالميذ أنفسهم فيما يخص اجلوانب االجتماعية،
ويعمل على توفير جميع املصادر التي يف املدرسة واملجتمع احمللي التي يحتاجها التلميذ لكي يتمكن من
التعلّم بفاعلية ،ويساهم بفاعلية يف إعداد وتنفيذ ومراجعة اخلدمات االجتماعية ضمن برنامج التلميذ.

 – 11املمرض املدرسي:
قد يحتاج بعض التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم إال خدمات صحية كأي طالب آخر أو قد يكون
خاصا باضطرابات االنتباه إذا تزامنت مع صعوبات التعلم ،وحينها تأتي احلاجة
بعضهم يتناول عقا ًرا
ً
للممرض املدرسي ضمن فريق تقدمي اخلدمات ،ويشمل نطاق عمله تقييم احتياج التلميذ للخدمات
الصحية ،وحتديد املخرجات املتوقعة وتنفيذ اخلطة الصحية كإعطاء األدوية وتعريف املعلمني بأثرها
املتوقع ،وتقييم فاعليتها ،فهو يعمل يف اجلانب االجتماعي والصحي مع بقية أعضاء الفريق.

 – 12أعضاء آخرون ينضمون عند احلاجة:
قد يحتاج التلميذ إلى خدمات أخرى ال ميكن تقدميها من قبل املذكورين أعاله ،وهنا ينضم املتخصص إلى
فريق العمل حسب احلاجة .ومن بني هؤالء املتخصصني ،اختصاصي العالج الطبيعي ،والعالج الوظيفي.

الوالدين

العالقة التبادلية بني معلم التعليم العام وكل عضو من أعضاء فريق اخلدمات
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ثانيا :آلية عمل الفريق ،ومقومات جناحه واملعوقات:
ً
أوال :آلية عمل الفريق:
تعتبر آلية عمل الفريق أساسية لنجاح عمله ،ومع أن مهام الفريق قد تختلف باختالف مراحل تقدمي
اخلدمات وأهدافها ،إال أن اآللية التالية تكون يف العادة مناسبة لكثير من مراحل العمل وأهدافه:

اإلعداد للعمل:
ويتضمن:
ترشيح منسق أو رئيس للفريق :فحسب البيئة التي يجري فيها العمل ،قد يكون هناك رئيس للفريق وآخر
منسق أو قد يكون املنسق هو الرئيس .ففي كثير من األحيان يكون معلم التربية اخلاصة هو رئيس الفريق
ومنسق األعمال يف آن واحد ،بينما قد يرأس الفريق أحد أعضاء إدارة املدرسة أو املؤسسة التربوية ،ويف
أحيان أخرى يكون االختصاصي االجتماعي هو املنسق ويكون هناك رئيس آخر .وعلى أي حال ال بد من
حسم هذا األمر كخطوة أولى يف العمل ،ويتمثل اإلعداد للعمل فيما يلي:
أ .عمل الترتيبات الالزمة للقاء التحضيري مثل املكان والوقت
ج .اشعار كافة أعضاء الفريق مبكان وزمان االجتماع التحضيري
د .إعداد املعلومات واملادة العلمية التي ستناقش أثناء االجتماع ووضعها بشكل منظم
هـ .توزيع تلك املعلومات قبل اللقاء حتى يتسنى للجميع قراءتها

 .2عقد االجتماع التحضيري:
ويجري فيه ما يلي:
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

أالتعارف بني أعضاء الفريق
باستعراض قائمة األعمال ،مع التركيز على املوضوع محط االهتمام والذي يخص الطالب
جتعبير رئيس الفريق عن رغبة املؤسسة التربوية يف تلبية احتياجات اجلميع
دتدوين املالحظات عن كل املعلومات التي ميكن احلصول عليها من اآلخرين وفق الغرض
من االجتماع
هالربط بني املعلومات ووضع ملخص لها
وتقييم املعلومات ملعرفة اجلوانب التي مازالت حتتاج إلى مزيد من املعلومات والتركيز عليها
زوضع ملخص لهذه املرحلة
ححتديد املهام ومن يقوم بها واملكان الذي ستنفذ فيه
طتوضيح املسؤوليات بدقة وكيفية القيام بها
يوضع جدول إلجناز تلك املهام
كوضع آلية ومعايير للتقييم
لاالتفاق على تاريخ ملتابعة تقدم العمل

 .3تنفيذ نتائج االجتماع:

أ .تنفيذ ما اتفق عليه يف االجتماع التحضيري
ب .تشجيع أعضاء الفريق على التواصل مع رئيس الفريق باستمرار ملعرفة احتياجاتهم ،وتلبيتها
ج .تشجيع أعضاء الفريق على التواصل بينهم باستمرار لتبادل االستشارة حول املواضيع التي
تتطلب ذلك
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 .4مناقشة نتائج العمل:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

أ حتديد القضايا املطروحة (احتياج التلميذ) مع جتنب استخدام املصطلحات واملفاهيم
الغامضة لكون الوالدين ضمن الفريق وقد ال يلمون بكل املصطلحات التخصصية.
ب يقوم رئيس االجتماع بتشجيع أعضاء الفريق على التعبير عن كل ما يقلقهم أو يهمهم
ج االستمرار يف التركيز على القضايا ذات العالقة باحتياجات التلميذ
د البحث عن مواطن االتفاق
ه وضع حلول تلبي احتياجات التلميذ بشكل جماعي
و وضع قائمة باخليارات املمكنة
ز إجراء التعديالت املناسبة التي تلبي احتياج التلميذ بعد سماع ما لدى أعضاء الفريق
ح مراجعة هذه اخليارات مع مناقشة ما يترتب على كل منها
طاختيار البديل الذي يبدو أكثرها مالءمة لتلبية احتياج التلميذ

تقدم التلميذ وعمل الفريق:
 .5تقييم كل من ُ
حتديد وقت ملراجعة العمل والتقدم
أ.
ب .مراجعة العمل وحتليل النتائج
ج .احضار ما يدل على تقدم التلميذ
د .يشجع رئيس الفريق اآلخرين بعبارات إيجابية وداعمة جلهودهم
هـ .تقييم نتائج العمل اجلماعي

ثانيا :مقومات جناح العمل اجلماعي:

يعتمد العمل اجلماعي على التفاعل بني املهنيني من تخصصات مختلفة ،لذا فمن الضروري وضع إجراءات
واضحة ودقيقة تضمن سير العمل بفاعلية ،وتعتبر العناصر التالية مقومات لنجاح العمل اجلماعي:

 .1حتديد األدوار:
إن حتديد الدور يف العمل اجلماعي من أهم مقومات العمل .ولتحقيق حتديد األدوار البد من توفر
العناصر التالية:
 إيضاح الدور :قد يعيش املهنيون حالة من الغموض وعدم معرفة املتوقع من كل منهم ولو عرف تخصصه.
ومبا أن التواصل بني املهنيني والتعاون والتنسيق يف العمل هو اخلطوة األولى يف خدمة التالميذ.
أصبح من الضروري إيضاح دور كل من تتطلب خدمة التلميذ وجودة ضمن العمل اجلماعي.
االنتماء للدور :إن تكليف املتخصص بأعمال ليست يف نطاق علمه وعمله جتعله يشعر بعدم االنتماء
لدوره األساسي ،كما أنه يؤثر سل ًبا على توقعات اآلخرين منه مما يؤثر على أدائه ،فيجب أن حترص
املؤسسات على عدم تكليف املختص مبا قد يؤثر سل ًبا على عمله.
التوقعات املبنية على الدور :قد يكون هناك توقعات غير واقعية وال معقوله ،ولذا يجب االهتمام بهذا
املوضوع يف أول مراحل التخطيط للعمل اجلماعي ،ووضع أهداف لكل دور ميكن حتقيقها ،وال يعني
هذا أن املؤسسات هي املعنية بذلك فقط ،بل يجب على كل عضو أن يعرف نطاق عمله وقدراته
فيحدد لنفسه أهدا ًفا معقولة ،وأال يحاول عمل ما ليس يف وسعه .فإن التوقعات اخلاطئة قد تهضم
حق عمل الفريق وتكون سببا يف قلة فاعليته .فنجاح اخلدمات يكون سب ًبا يف تقدير الفريق الذي
قد يعود بالفائدة على املدرسة كلها.
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-2وضع إطار عمل واضح:
البد للعمل اجلماعي من وجود إطار عمل يحتوي على أسس محددة مثل هيكل العمل ،وحتديد زمان
ومكان العمل وكيفية إدارته وميكن بيان ذلك فيما يلي:
هيكل العمل اجلماعي :يحتاج الفريق إلى هيكل عمل يساعده على القيام مبسئولياته من خالل الدور
الذي حدد له .وليس هناك هيكل واحد صالح جلميع الظروف ،بل يختلف الهيكل باختالف األوضاع
التي تستدعي العمل اجلماعي .ورغم أن اختيار الهيكل املناسب أمر صعب ،إال أن وضوح األدوار
والتأكيد على الشعور باالنتماء والتوقعات الصحيحة من صاحب الدور تسهل اختيار الهيكل املالئم
لطبيعة االحتياج واجلهة صاحبة االحتياج كاألسرة أو املدرسة.
الزمان واملكان :يجب ّأل يحول عدم توفر الوقت دون التخطيط للعمل ،بل يجب أن يكون هذا العمل
ضمن جدول املدرسة وأن يكون هناك مرونة يف اجلدولة لتستوعب أعمال الفريق .وال يقل املكان
أهمية عن الزمان حيث يجب توفير املكان املريح الذي يتوفر فيه الهدوء واخلصوصية بعي ًدا عن
املقاطعات وضوضاء املدرسة.
اإلدارة :قد تطغى اجلوانب املالية على حاجة التالميذ وهنا يتعطل العمل ،فيجب أن حتتل احتياجات
التالميذ الصدارة عند صنع القرار املتعلق بأعباء ومسؤوليات املعلمني واملهنيني اآلخرين .كما يجب
أن يكون العمل يف غاية التنظيم والفاعلية .ويلزم متابعة استخدام واستهالك املواد املستخدمة
للتدخل كاألوراق والكتب واألشرطة واألجهزة ونحوها.

 .3التقييم:
لن يكسب العمل اجلماعي ثقة اآلخرين ما لم تثبت فاعليته ،وهذا يستوجب توثيق فاعلية هذه األنشطة
وفوائدها من خالل اشتراك جميع أعضاء الفريق الذين يلعبون أدوا ًرا مختلفة ولكنها متكاملة .وميكن حتقيق
ذلك من خالل:
تقييم العمل :حيث يجب التركيز على طبيعة الدور ال على مدى إتقان صاحب الدور ملعلومات كان
من املتوقع أن يتقنها .كما يشمل التقييم الوضع الذي يجري فيه العمل ،ومدى تسهيل ذلك الوضع
مهام أصحاب األدوار من املهنيني.
مشاركة اجلميع :حتى يؤتي العمل اجلماعي ثماره البد جلميع أعضاء الفريق من الرغبة يف العمل
اجلماعي ،فيجب على املؤسسة /املدرسة العمل على تهيئة جو العمل بشكل يدعو اجلميع إلى
الرغبة يف املشاركة .فاإلشادة بالنجاح واملساهمات اإليجابية الفاعلة للعمل اجلماعي تساعد على
الرغبة يف املشاركة .ولعل إشراك اجلميع يف العمل منذ بدايته يكون داع ًيا للمشاركة برغبة.
القبول والدعم املعنوي :تلعب إدارة املؤسسة /املدرسة دو ًرا ها ًما يف مساندة العمل اجلماعي وتشجيع
العاملني يف املؤسسة على هذا العمل.

 .4إعداد املهنيني:
ً
عرضا .ولذا البد من برامج موجهة نحو إعداد املهنيني
يحتاج العمل اجلماعي إلى مهارات ومعلومات ال تتوفر
للعمل بشكل جماعي ،ومن أمثلة البرامج:
اإلعداد قبل اخلدمة :يجب أن حتتوي برامج إعداد املهنيني على مهارات التواصل وحل اخلالف
الالزمة للعمل اجلماعيّ ،
وأل يقتصر ذلك على برامج التربية اخلاصة بل يشمل معلمي التعليم العام
وغيرهم ممن تتطلب خدمة التالميذ وجودهم ضمن فريق العمل.
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الدبلومات العليا :ميكن إحلاق املعلمني بدبلومات عليا تعدهم للعمل اجلماعي إذا لم تكن تلك
املهارات متوفرة أثناء إعدادهم اجلامعي.
التدريب أثناء العمل :إذا لم تتوفر البرامج املتخصصة يف التعليم اجلامعي أو الدبلومات العليا فيمكن
تأهيل العاملني باملؤسسات التربوية من خالل برامج التدريب أثناء العمل.

ثالثا :معوقات العمل اجلماعي:
ال يخلو عمل الفريق من معوقات حتد من فاعليته ،أو جتعل القيام به مستحي ً
ال يف بعض األحيان ،فرغم رغبة
العاملني يف ميدان التربية والتعليم يف توظيف أفضل األساليب خلدمة التالميذ عامة والتالميذ الذين لديهم
إعاقات بوجه اخلصوص ،إال أن معوقات العمل واردة .فمن هذه املعوقات ما يرتبط بطبيعة العمل ومنها ما
يرتبط باألسس التي بني عليها العمل اجلماعي .كما أن هناك معوقات ترتبط بأمور مالية وميكن إجمال
املعوقات فيما يلي:
1.عدم وضوح األدوار ،فاملعروف أن العمل اجلماعي يتطلب أن تكون األدوار محددة ،وأن يعرف
كل طرف املتوقع منه إجنازه أو القيام به.
2.قلة أو عدم التدريب :اإلملام باملادة العلمية ال يكفي ،بل يتطلب العمل مهارات يف التفاعل مع
املواقف والعمل مع اآلخرين بفاعلية.
3.عدم وجود إطار عمل :فغياب إطار العمل الذي يحتوي على أسس محددة مثل هيكل العمل،
وحتديد زمان ومكان العمل وكيفية إدارته يسبب إربا ًكا يف القيام باملهام وحتمل املسؤوليات
مما يعطل اإلجناز.
4.عدم تقييم العمل اجلماعي :تقييم العمل يوجهه نحو الهدف ويبني مدى فاعليته فإذا لم يقيم
بشكل مستمر فسيخل ذلك بتحقيق األهداف.
5.ضعف تكاتف التخصصات املختلفة أثناء العمل اجلماعي بني التربويني.
6.قلة املوارد املادية والبشرية الضرورية لتفعيل العمل اجلماعي بنجاح.
7.مقاومة بعض املؤسسات التربوية وغيرها للعمل اجلماعي.
8.الضغوط واالحتراق النفسي التي قد تنتج من تكليف املتخصصني بأعباء أكثر مما يف وسعهم
أو خارجة عن نطاق خبراتهم.

التغلب على املعوقات  /التحديات.
دون شك أن زوال معوقات العمل اجلماعي مهمة لنجاحه ،ولكن العوامل التالية مهمة هي األخرى لتوفير
مناخ مالئم لتحقق العمل اجلماعي:
1.توحيد الهدف :أن يتفق اجلميع على أن الغاية من العمل هو تقدمي أفضل خدمة ممكنة
للتلميذ ،وأن هذا هدفهم جميعا مع اختالف تخصصاتهم.
2.االحترام :االحترام املتبادل بني أعضاء الفريق يزيد من توطيد العالقة بني العاملني ،ويؤكد
قيمة كل عضو يف الفريق.
3.التواصل :فتح باب التواصل املستمر بني أعضاء الفريق يف جميع مراحل العمل ،وأن يستمع
كل منهم لآلخر.
4.التعاون  :cooperationأن يكون التعاون بني أعضاء الفريق هو الطابع السائد يف العمل.
5.الثقة :الثقة املتبادلة بني أعضاء الفريق أساس يف حرية التصرف حلل املشكالت ،والتعلم من
األخطاء ،دون اخلوف من التأنيب
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6.باالنتماء :أن يشعر كل فرد بانتمائه للفريق ،وأن يؤمن كل عضو بأهميته وأهمية كل عضو آخر
إلجناح العمل.

اخلتام:
إن أهمية معلم التعليم العام يف اكتشاف صعوبات التعلم بني التالميذ والطالب وتقدمي اخلدمات لهم ،جتعل
وعيه ومعرفته بطبيعة صعوبات التعلم وخصائصها ،وتأثيرها على التعلم ،واحلالة النفسية واالجتماعية على
التالميذ يف غاية األهمية .كما أن معرفته بدوره الكبير يف إجناح التدخل ،وفتح أبواب األمل أمام هؤالء الطالب
يف حياة أكادميية واجتماعية ومهنية ذات جودة عالية ،قد يدفعه إلى املشاركة البناءة يف تطوير مهاراتهم
ومعلوماتهم واالستراتيجيات التي يوظفونها يف اكتساب تلك املهارات واملعلومات.
ولتحقيق هذه األهداف النبيلة التي ال ينحصر حتقيقها يف كون الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم يجتازون
املواد الدراسية أو ينهون مراحل التعليم بنجاح ،بل يتعدى إلى متكينهم من أن يصبحوا مواطنني فاعلني
ً
فضل عن الرضا الذاتي الذي يعود عليهم جراء اإلجنازات التي يحققونها،
ومشاركني يف بناء مجتمعاتهم،
لتحقيق هذه األهداف جاء هذا الكتاب لتعريف معلمي التعليم العام بصعوبات التعلم ،وبالدور الكبير الفاعل
الذي يسهمون به يف خدمة الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم بناء على ما يتضح لهم من أدوار.
فبعد هذا الوعي وهذه املعرفة تأتي األمانة واملسؤولية ،فإن خير من يستأجر القوي األمني ،فالقوه يف هذا
املجال تأتي بالعلم ،واألمانة تأتي باإلميان بثقل املسؤولية ،فهي خاصية شخصية تنبع من الذات ،وتنمو مع
ممارستها وتهذيبها يف النفس املؤمنة بعظمها وقيمتها .فما أجمل أن يرى املعلم أثره اإليجابي على حياة
اآلخرين ،وخاصة من أوشكوا على الغرق يف جلة ظلماء أضاء لهم املعل ُم النو َر فيها بإذن اهلل ،فمشوا يف هدى
ذلك النور إلى النجاة من الغرق .فما أعظم حظ املعلم الذي يجعل اهلل له نو ًرا يضئ به حياة اآلخرين إذا أخلص
النية واحتسب األجر.

«من نشد الكمال فسيتعب ويحترق ويقف دون إحرازه ،ومن نشد التطوير فسيستمتع بالتعب ويدرك
مقصده» بإذن اهلل
«العمل مدعاة للوقوع يف األخطاء ،واألخطاء من أقوى الدروس للتعلم والوصول إلى الصواب»
« التجارب الفاشلة من أهم مصادر النجاح»
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الـمـــــراجـــــــع:
هذا الكتاب مستخلص من املراجع التالية:
1.أبونيان ،إبراهيم سعد (يف اإلخراج) .صعوبات التعلم :من التاريخ إلى اخلدمات.
(يغطي اجلزء األول من الكتاب والذي يشمل الفصول من  1إلى  4وكذلك الفص السادس)
2.أبونيان ،إبراهيم سعد ( .)2018/1439صعوبات التعلم :طرق التدريس واالستراتيجيات املعرفية،
الناشر الدولي ،الطبعة الرابعة (يغطي اجلزء الثاني من الكتاب والذي يشمل الفصول من  5إلى ) 8
3.أبونيان ،إبراهيم سعد ( .)2018البرامج التربوية الفردية ،الناشر الدولي ،الطبعة األولى
باإلضافة إلى أنه قد متت اإلشارة يف الفصل الثالث إلى إمكانية الرجوع إلى:
1.البتال ،زيد محمد ( .)2001استخدام أساليب التباين بني القدرات العقلية والتحصيل األكادميي يف
التعرف على صعوبات التعلم لدى األطفال( .شتاء 2001م) ـ املجلة التربوية ـ جامعة الكويت .العدد
( ،)58املجلد (.)5
2.ملن يرغب يف أمثلة على كيفية استخدم معادالت التباين يف التعرف على صعوبات التعلم
3.املوقع التالي ملن يرغب يف االطالع على مصدر استراتيجيات تفادي الفشل األكادميي الواردة يف الفصل
السابع
https://www.interventioncentral.org/tools/student-academic-success-strategies-checklist-maker

استدراك:
لقد روعي يف إعداد هذا الكتاب عدم ذكر املراجع ضمن النصوص املكتوبة ،فهي موجودة يف الكتب املرجعية
الثالثة ،وذلك لتسهيل القراءة واختصار حجم الكتاب .فقد أُعد ليكون مرج ًعا ميس ًرا ملعلمي التعليم العام
وللبرامج التي تهدف إلى تعريفهم بصعوبات التعلم وأدوارهم يف خدمة التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم.
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