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ايمان المقيطيب

عهود الدغمي

نوف السديري

كلمة رئيسة التحرير
د.وداد اباحسين
اجريت دراسة هدفت لتوظيف الطالبات المعلمات الستراتيجيات التدريس

وبعد تحليل البيانات اتضح أن ترتيب االستراتيجيات المستخدمة مع ذوي

الحديثة مع الطالبات ذوات صعوبات التعلم والتي قمت بها إلى التعرف

صعوبات التعلم من قبل الطالبات المعلمات حسب تكرارها على التوالي

على مدى استخدام الطالبات المتدربات مسار صعوبات تعلم بقسم

استراتيجية الربط الحسي ثم استراتيجية تحليل المهمات ثم استراتيجية

التربية الخاصة ألحدث استراتيجيات التدريس (تحليل المهمات ،والربط

الحواس المتعددة ثم استراتيجية تبادل األدوار ثم استراتيجية العصف

الحسي ،والحواس المتعددة ،وتبادل األدوار ،وخرائط المفاهيم ،والعصف

الذهني ثم استراتيجية خرائط المفاهيم.

الذهني) مع التلميذات ذوات صعوبات التعلم بمدينة الرياض .واشتملت

في حين نجد أن هناك تفاوت بين مصادر الحصول على المعلومات حيث

عينة الدراسة على ( )30طالبة من طالبات التدريب الميداني مسار صعوبات
التعلم في الصف الدراسي الثاني 1432-1433هـ.

ل

تم استخدام استبانة مكونة من ثالثة أجزاء ،الجزء األول :المعلومات
العامة المتعلقة بمجتمع الدراسة ،الجزء الثاني :خصص لمعايير بناء
االستراتيجيات ،والجزء الثالث :فهو عبارة عن سؤال مفتوح .أما منهج
الدراسة فقد تم استخدام الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وذلك
لمالئمته لطبيعة أهداف الدراسة.

ل

كانت المقررات الدراسية لها النسبة األعلى الستجابات الطالبات المعلمات.
أما الدورات التدريبية فقد حصلت على النسبة األقل.

ل

أما فيما يتعلق بالعقبات فقد تركزت على عدم التطرق لالستراتيجيات
الحديثة في مقرر طرق تدريس صعوبات التعلم ،وعدم التدريب على
استخدام تلك االستراتيجيات أثناء مادة دراسة حالة.

ل

ل
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تدريس الطالب ذوو صعوبات التعلم وفق المنهج العلمي

اختبارات قياس و الطالب الذين
لديهم صعوبات تعلم
عهود عبدالرحمن الدغمي
بالجامعة أو بعد االلتحاق فيها .وهذا حق لهؤالء
الطالب نصت عليه القواعد التنظيمية لمعاهد
وبرامج التربية الخاصة ( ،)1422في الباب الخامس
الخاص بالبرامج االنتقالية والتأهيل ،ففي المادة
السادسة ،وضحت أن من أنواع البرامج االنتقالية
قبل وأثناء المراحل الدراسية الثالث تتضمن تهيئة
التلميذ لالنتقال وإكسابه بعض المهارات ،كمهارات
التواصل والمشاركة في األنشطة المنهجية وغير
المنهجية .النوع اآلخر :برامج انتقال بعد االلتحاق
في الجامعة ،تركز على إكسابهم مهارات الحياة
مع الجماعة ،ومهارات اتخاذ القرار واختيار البرامج
المالئمة ،وأساليب الحياة الجديدة وتبادل عالقات
الزمالة .النوع الثالث :هي برامج يتم العمل فيها
على تهيئة التالميذ الذين لديهم إعاقة للعمل مع
العاديين ،من خالل قيامهم بعدة أعمال لتحديد
قدراتهم واختيار العمل المالئم .فإذا تم االلتزام
بتطبيق ما ورد في اللوائح التنظيمية ،فهو يحقق
الهدف السامي الذي تقدمه هذه الجامعات في تلبية
احتياجات جميع الطلبة مقابل احتياجات المجتمع
وسوق العمل ،باإلضافة إلى تطوير فكر األشخاص
نحو مجتمع أكثر رقي وتقدم .وبالتالي يمكننا وضع
بصمة خاصة لنا كتربويين وكدولة رائدة في مجال
العمل مع ذوي اإلعاقة ،ونشر فلسفة خاصة تنبع
طر علمية واضحة الخطى.
من ُأ ٍ

ت َُعد الجامعة هي الحلم أو الهدف الذي يسعى طالب
المرحلة الثانوية إلى تحقيقه بعد التخرج من المرحلة
الثانوية ،فالجامعة عبارة عن مؤسسة تربوية تعمل
على تحقيق متطلبات المجتمع ،من خالل أغراض
علمية ومجتمعية وفكرية ،كما تعمل على تحقيق
شخصية وكيان األفراد وتأهيلهم األكاديمي حسب
رغباتهم وميولهم الشخصية .وحتى توازن هذه
الجامعات بين متطلبات المجتمعات وميول األفراد،
وضعت عدة معايير لقبول الطالب في الجامعات
العالمية والمحلية .من هذه المعايير ما تقدمه
مراكز القياس والتقويم ،والتي تهدف إلى تحسين
التعليم .فوضعت المملكة العربية السعودية
خصوصا مع زيادة
معايير للقبول في الجامعات،
ً
معدالت الطالب في المرحلة الثانوية ،وما كان من
هذه المعايير اختبارات “قياس” ،الذي يصدره المركز
الوطني للقياس والتقويم” .ففي التاسع عشر
من جماد األولى من عام  ،1421صدر األمر السامي
رقم  471/8بالموافقة على قرار مجلس التعليم
العالي المؤيد بقرار من مجلس الوزراء ،والمتضمن:
أن يكون من ضمن متطلبات القبول في الجامعات
السعودية إجراء اختبارات ،تكون نتيجتها معيا ًرا
ُيستخدم إلى جانب معيار الثانوية العامة ،إن آلية
القبول في الجامعات السعودية للطالب ذوي
صعوبات التعلم والمتضمنة اختبارات “قياس”
تحتاج إلعادة النظر فيها ،فهي تضع عقبة أمام
طموح هؤالء الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم.
دما ،مع
فيجب أالّ ُيحرم هؤالء الطالب من المضي ُق ً
تقديم التسهيالت التي قد تكون قبل االلتحاق

ل

لقراءة كامل المقال تواصل مع الكاتبة
ohud2015@outlook.sa

1

العدد األول الجزء األول

تدريس الطالب ذوو صعوبات التعلم وفق المنهج العلمي

ديسمبر ٢٠١٧

ً
فرقا باستثمار دقائق معدودة
كيف تصنع
مع الطالب ذوي صعوبات التعلم؟
نوف عبداهلل السديري
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات
ً
ملحوظا بتطوير برامج
اهتماما
القليلة الماضية
ً
صعوبات التعلم في المدارس ،استجابةً للتوجهات
العالمية نحو التعليم الشامل في العملية
واهتماما لهذه الفئة التي أخذت تبرز في
التعليمية،
ً
المجتمع السعودي ،وتحتاج إلى رعاية خاصة .وقد
كانت برامج صعوبات التع ّلم والخدمات المقدمة
للطالب ذوي صعوبات التعلم مقتص َر ًة على
المرحلة االبتدائية حتى وقت قريب ،إلى أن ُف ّعلت في
المراحل العليا (المتوسطة والثانوية) .وفي العام
الدراسي 1426 /1425هـ افتتح أول البرامج في المرحلة
تطور بآلية عمل مختلفة عام /1432
المتوسطة ،ثم
ّ
1433هـ ليشمل المرحلة الثانوية .واشتملت خطط
والتوسع في افتتاح
وزارة التعليم على االستمرار
ّ
برامج صعوبات التعلم في التعليم العام ،وتقديم
الخدمات المناسبة لتشمل جميع المراحل الدراسية
في مناطق المملكة ومحافظاتها.

العام .كذلك يمارس معلمو التعليم العام دو ًرا
بالغ األهمية في إنجاح برامج صعوبات التع ّلم في
المدارس العادية؛ لذا عليهم المشاركة في التوعية
بأهداف البرنامج وفوائده ،وتعديل المفاهيم
الخاطئة عنه لدى المعلمين واألسرة والطالب
أيضا.
العاديين وذوي صعوبات التعلم ً
ل

إن تحقيق هذه المتطلبات لمعلم التعليم العام
لنجاحه في برامج صعوبات التع ّلم يستدعي توجيه
رسالة إلى المسؤولين في وزارة التعليم؛ لدعم هذا
المعلم في مسيرته التعليمية ،وهو ما يتط ّلب
االرتقاء بواقع معلم التعليم العام ،وإكسابه
المهارات التي تساعده في التغلب على التحديات
التي تواجهه في تعليم الطالب ذوي صعوبات
توجه إلى معلم التعليم
التعلم .وثمة رسالة أخرى ّ
العام الذي قد ال يدرك بأن دعمه ومساندته ستؤدي
جوهري ،وإلى تركه أث ًرا كبي ًرا ليس في
إلى تغيير
ّ
الطالب ذي صعوبات التعلم فحسب ،بل في أسرته،
أيضا؛ وبالتالي في
وفي معلمي صعوبات التعلم ً
نجاح برامج صعوبات التعلم.

ل

ولمعلم التعليم العام دو ٌر بالغ األهمية ال يمكن
ملما بالمظاهر التعليمية
إغفاله؛ لذا ال بد أن يكون ًّ
لهؤالء الطالب ذوي صعوبات التعلم لمساعدتهم
ّ
تخطي المشكالت التي تواجههم في أثناء
في
عدد
المعلم .فتخصيص
تلقي المعلومات من
ٍ
ّ
من الدقائق القليلة لتوضيح مفهوم ما ،أو تعليم
مهارة مع ّينة ،أو مراجعة بعض التعليمات ،أو تأكيد
استمرارية تركيز الطالب مع الدرس؛ ستكون ُمجديةً
الحد من الصعوبات التي يواجهها الطالب في
في
ّ
أثناء الحصة الدراسية ،في الوقت الذي يواصل فيه
بقية الطالب العاديين األنشطةَ التطبيقيةَ للدرس
بطريقة طبيعية .إن هذا االستثمار لبعض الدقائق
ٍّ
شك  -بالنفع على هؤالء الطالب،
سيعود  -دون
األمر الذي قد يغفل عنه بعض معلمي التعليم

ل

وخالصة القول إنه ينبغي لمعلم التعليم العام
أن يكون عار ًفا ببرامج صعوبات التعلم وطرقها
ّ
لعا على ما يحدث في الميدان
وأساليبها،
ومط ً
التربوي ،يسانده في ذلك معلم صعوبات التعلم،
واإلدارة المدرسية الناجحة .ولتحقيق ذلك ال بد من
اتباع منهجية علمية للحصول على أفكار متخصصة
في مجال التربية الخاصة ،يمكن تعميمها ،من
خالل التعلم ،والنقاش بموضوعية في شتّى
المواقف التربوية ،وتنمية روح المبادرة والمثابرة لدى
المعلمين ،وتشجيع استقاللية التفكير لديهم.
ل

لقراءة كامل المقال تواصل مع الكاتبة
nouf.alsudairi@gmail.com
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عناصر خطة العمل لنموذج اإلستجابة
للتدخل :دليل عملي للمدارس
أروى صالح العقيل
تحقيقً ا لتوجه رؤية المملكة بالعمل على رفع
مستوى الخدمات التعليمية واالرتقاء بجودة
التعليم ،وتماش ًيا مع التوجهات الحديثة للتربية
الخاصة في دمج الطالب ذوي اإلعاقة مع أقرانهم
العاديين في مدارس التعليم العام ،أصبح من
المهم اليوم على المدارس أن ترسم خطط
مستقبلية للتوسع في توفير الخدمات التعليمية
وتطبيق أنظمة تراعي معايير الجودة األكاديمية.
ومع بروز نموذج االستجابة للتدخل كأسلوب جديد
في تشخيص صعوبات التعلم ،يلبي احتياجات
الطالب األكاديمية والسلوكية ،أصبح لدى العديد
من المدارس والمهتمين في مجال صعوبات
التعلم الرغبة الشديدة في تبني هذا األسلوب
الجديد في التدريس والتشخيصُ .يعرف نموذج
حسب المركز الوطني )(RTIاالستجابة للتدخل
لالستجابة للتدخل ( )2010على أنه النهج الذي “يجمع
بين التقييم والتدخل في إطار نظام الوقاية متعدد
المستويات لزيادة التحصيل العلمي للطالب والحد
”من المشكالت السلوكية

يضمن أن الممارسات التعليمية السيئة ليست
السبب في صعوبات الطالب أو إعاقته”
ل

فإن هذه المقالة هدفت إلى تحديد مكونات خطة
عمل نموذج اإلستجابة للتدخل ،واستكشاف
اإلجراءات التي يمكن أن تساعد على تنفيذ نموذج
اإلستجابة للتدخل وتحسين تحصيل الطالب في
استنادا إلی تحلیل األدبيات
السياق المحلي ،وذلك
ً
 (RTI).التي قدمت توصياتها لنجاح تنفيذ نموذج
ومع ذلك ،فإن العناصر أعاله ذُ كرت على سبيل
المثال وليس الحصر .إذ يمكن لكل مدرسة أن تضع
العنصر الذي يساعدها في تهيئة البنية التحتية
والعمل على تحديد اإلجراءات والممارسات المندرجة
تحته وتنفيذها .كما يمكن للمدرسة االستعانة
باألسئلة التوجيهية التالية عند تطوير خطة العمل.
ل

لقراءة كامل المقالة تواصل مع الكاتبة
arwa.aqeel@gmail.com

في الحد من أعداد  RTIوتتمثل فعالية نموذج
المحولين لخدمات التربية الخاصة ،والتعرف
 (At risk chilالمبكرعلى األطفال العرضه للخطرإضافة إلى تقديم الخدمات التربوية عالية dren)،
الجودة إلى جميع الطالب في الفصل .ويذكر شوريس
& تشيستر ( “ )2009إن اإلستجابة للتدخل ممارسة
تركز على التعليم في بيئة التعليم النظامي ،مما
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الصفوف المقلوبة والطالب
ذوي صعوبات التعلم
إيمان إبراهيم المقيطيب
الصفوف التقليدية القائمة على التلقين والحفظ،
إلى متع ّلم أكث َر إيجابيةً  ،قاد ٍر على التفاعل
ّ
العادي ،ومن
الصف
والتحاور والمناقشة داخل
ّ
أبرزها استراتيجية الصفوف المقلوبة وتعتبر إحدى
اهتماما كبي ًرا خالل
أهم االستراتيجيات التي القت
ّ
ً
توجه كثير من
السنوات القليلة الماضية ،حيث
ّ
الدراسات واألبحاث األجنبية والعربية نحو دراسة
فاعلية الصفوف المقلوبة في زيادة مستوى الدافعية
لدى الطالب وتحسين مستوياتهم األكاديمية،
ليصبح المتع ّلم هو محور العملية التعليمية ،بدالً
من االعتماد على المع ّلم في الصفوف التقليدية.

التنوع المتزايد في مستويات الطالب
لقد فرض
ّ
التوجه نحو
وقدراتهم داخل الصف العادي ،وخاصة مع
ّ
التعليم الشامل ،والتوافق مع متط ّلبات المتع ّلم
عددا من التحديات أمام
في القرن الحادي والعشرين
ً
المعلمين والطالب لمواجهة االحتياجات الفردية
ّ
الصف الدراسي الواحد.
والمتنوعة للطالب داخل
ّ
الضروري إعادة النظر في العملية
لذلك أصبح من
ّ
تعد الطرق التقليدية للتعليم
التعليمية ،إذ لم
ْ
المتنوعة للطالب،
قادر ًة على الوفاء باالحتياجات
ّ
وهو ما دعا التربويين وخبراء المناهج إلى البحث
عن استراتيجيات وطرق تعليمية قادرة على تطوير
العملية التعليمية ،من خالل توظيف التقنية في
التعليم ،التي أصبحت ضرورة ملحة أثبتت الدراسات
فاعليتها في تحسين مستوى األداء األكاديمي
مشوقة وجذّ ابة،
للطالب ،وتوفير بيئات تعليمية
ّ
تتناسب واهتمامات الطالب واحتياجاتهم الفردية.
كما أكدت عليها اللوائح في الدليل اإلجرائي
نصت
والتنظيمي للتربية الخاصة (1436هـ) حيث ّ
على ضرورة تفعيل دور التقنية المساندة في
جزءا من
وخصصت
تعليم الطالب ذوي اإلعاقة،
ّ
ً
يحدد من خاللها
الخطة التربوية الفردية لكل طالب َّ
المستخدمة مع الطالب،
خدمات التقنية المساندة
َ
حسب احتياجاته التربوية الفردية.

ل

ومن خالل النظر إلى واقع المدارس في المملكة
الملحق بها برامج للطالب
العربية السعودية،
َ
ذوي صعوبات التعلم يمكن القول بأن استخدام
استراتيجية الصفوف المقلوبة من الممكن أن تعالج
كثي ًرا من أوجه القصور داخل الصفوف الدراسية،
متنوعين في القدرات والمهارات
تضم طال ًبا
التي
ّ
ّ
يعي المهتمون
واالحتياجات الخاصة .بل يجب أن
َ
بالمجال التربوي وصنّاع السياسات التربوية ضرورة
تفعيل أفضل الممارسات العالمية الحديثة والمبنية
على الدليل العلمي ،حيث نجد العديد من الدراسات
األجنبية قد تناولت فاعلية الصفوف المقلوبة في
تدريس الطالب ذوي صعوبات التع ّلم ،والتي من
شأنها أن ترفع من جودة مستوى التعليم والتعلم
وفق متط ّلبات التعليم والمتع ّلم في القرن الحادي
والعشرين.

ل

ومن هذا المنطلق ظهرت العديد من االستراتيجيات
والطرق التعليمية التي عملت على توظيف
التقنية الحديثة ،وإعادة تشكيل العملية التعليمية
داخل الصف ،ليصبح المتع ّلم هو محور العملية
والتحول من دور المتع ّلم السلبي في
التعليمية،
ّ

ل

لالطالع على كامل المقالة تواصل مع الكاتبة
almogeteb@gmail.com
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الصعوبات
الم ْن ِ
ط ِق َّية ْ
حول ُّ
المغا َلطات َ
ُ
(صعوبات ال َّت َع ُّلم) ـ
ال ًّت ْع ِ
ليم َّية ُ
أسماء إبراهيم حمد الحربي
يومي من االختالفات والت ُ
َّقاطعات،
ال يكاد يخْ لو ُّ
أي ِحوار ْ
وتداول العديد من المعلومات واألفكار ا ْل َم ْغلوطة
ُ
نسميه المغالطات
بلباس الحقيقة ،وهو ما
ِ
ِّ
تع ُّج باألحاديث
المنطق َّية في الحوارات ،فالمجالس ُ
المتنوعة ليس بالمجال وحسب ،وإنما بنسبة
الحقيقة أيضًا ،وكذا الحال في الصالونات األدبية،
ناهيك عن البرامج السياسية واالقتصادية والدينية،
فيتوجب علينا أن ندرك جيدًا عما تحدثه المغالطات
المنطقية في التواصل من تغيير للعديد من
ْ
وقلب الكثير من الحقائق ،وقد تقود
المفاهيم،
مناح أخرى .إن مغالطات المنطق بالحديث
الفكر إلى
ٍ
حول الصعوبات التعليمية (صعوبات التعلم) ال
تجعل منا جهالء فقط بل وتبعدنا عن فرص تعلم
مفاهيم وحقائق جديدة أو تصحيح أخرى خاطئة ،إذ
أن العديد من المحاورين ال يسعى إلثبات نظرية أو
استراتيجية بل أن يؤيد ويثبت ما يقوم به هو...
الصورة التي يريدها ،إن العقل البشري في حراك
دائم للبحث عن األنماط والنماذج والعالقات ويحاول
دائمًا ربط بعضها ببعض.

اإلعاقات الخاصة( ،بنيان )2001 ،وأهم محاور المغالطات
المنطقية عند الحديث عن طالب ذوي صعوبات
التعلم ،هي تلك المغالطات التي تستخدم
المنطق للطرح منها على سبيل الذكر ال الحصر:
التعميم ،الوهميات ،المتشابهات ،االحتكام من
التجميع ،االحتكام من التقسيم ،التحريف أو مغالطة
الفزاعة أو حجة رجل القش ،المبالغة أو السخرية،
طلب الدليل على فكرة المدعي ،النقد الشخصي أو
(الشخصنة ،االحتكام إلى الجهل ،العالقة المسببة
أو تخصيص السبب الخاطئ ،االحتكام إلى مصادر
مشوهة.
ل

ختاما قد يرى الناس الصراع والجدل في مفاهيم
سلبية ،وأطر من النقد ،إال أن لتلك الصراعات
والمناقشات والحوارات لها جانب مشرق ،له العديد
من اآلثار اإليجابية والمهمة التي تتناول يقظة الفكر؛
إلشعال نور الوعي والتفكر ،ويشمل هذا تجنب
الركود ،وتحفيز مبدع لحل المشاكل ،والمساهمة
في تقييم المفاهيم واختبار المهارات ،وتحديد
التغيير الشخصي والمؤسسي واالجتماعي.
فالغاية هي النظر إلى الصراع كفرصة للنمو
هدف ما،
والتغيير ،وانه يمكن للصراعات خدمة
ٍ
والنتيجة هي تحسين الخدمات وتنمية الوعي
االجتماعي لهم .لذلك كن دوما على وعي لما قد
قودنا اليه المنطق أحيانا! كن انت القائد بوعيك.

ل

ويعد موضوع صعوبات التعلم من الموضوعات
التي شغلت اهتمام الباحثين والعلماء في مجال
علم النفس بصفة عامة ،وعلم النفس التربوي
بصفة خاصة ،وقد تزايد هذا االهتمام بوجه خاص في
منتصف الستينات وبداية السبعينات ،وامتد البحث
في هذا الموضوع إلى عدة فروع أخرى من العلم
مثل :الطب النفسي والعصبي والتوجيه واإلرشاد
النفسي ،والصحة النفسية ،ومجال ذوي االحتياجات
الخاصة ،أو ما كان يشار إليهم منذ فترة قريبة بذوي

ل

لالطالع على كامل المقالة تواصل مع الكاتبة
Asma.i.alharbi@outlook.sa
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الكلمات المتقاطعة

المغالطات المنطقية حول الصعوبات التعليمية
تعميم

وهميات

متشابهات

مبالغة

تحريف

شخصنة

جهل

طلب دليل

سببية

موروث

جديد

شفقة

قصد

حب
سر
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