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معاييـر االعتماد الخـاص
للبـرامـــــج المقـدمــــــة
للطلبة ذوي صعوبات التعلم
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المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

كلمة رئيس المجلس
شهد ميدان التربية الخاصة تطوراً في البرامج والخطط الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة
إثر اطالق المجلس معايير اإلعتماد العام لمؤسسات وبرامج األشخاص ذوي اإلعاقة في عام
 .2010ومنذ إطالق تلك المعايير سعى المجلس الى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر العاملة في
مؤسسات التربية الخاصة على تلك المعاييرللمساهمة في تصنيف مستوى الخدمات التي تقدمها
المؤسسات العاملة في مجال التربية الخاصة.
وادراكاً من المجلس الهمية متابعة الطلبة
م���ن ذوي صعوبات التعلم ف���ي المدارس وتقديم
الخدمات الفضلى لهم باعتبارهم ش���ريحة واسعة
من الطلبة الملتحقين على مقاعد الدراس���ة ،كان
ال بد من اصدار معايير تحكم عملية تعليم الطلبة
ذوي صعوب���ات التعل���م من حيث توفي���ر البيئة
التعليمية المناس���بة والك���وادر االدارية والفنية
المؤهلة وابراز دور االسرة في كل ما يقدم للطلبة
بهدف انجاح دمجهم في الصف النظامي وغيرها
من المحاور االساسية التي تضمنتها المعايير.
ونأمل من خالل تطبيق ه���ذه المعايير ان
تنخفض أعداد الطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين
يتسربون من المدارس من خالل تلبية احتياجات
هؤالء الطلبة من قب���ل معلم الصف النظامي في
المدرس���ة ومعلم صعوبات التعلم بما ينسجم مع
مبادئ التربي���ة الخاصة القاضي���ة بدمج هؤالء
الطلبة مع أقرانهم من غير ذوي صعوبات التعلم
وعدم فصلهم في مؤسسات أو مراكز معزولة.
ويأت���ي اهتم���ام المجلس األعلى لش���ؤون
األش���خاص المعوقين باص���دار معايير االعتماد
لمختل���ف برامج ومؤسس���ات التربي���ة الخاصة
لتحس���ين نوعي���ة الخدمات والبرام���ج التي تقدم
لألش���خاص ذوي اإلعاقة منس���جماً م���ع المهام
التي أنيطت بالمجلس األعلى لشؤون األشخاص
المعوقين وذلك بموجب قانون حقوق األشخاص
المعوقين رقم  31لس���نة 2007م المادة  7الفقرة
(هـ) والتي تن���ص على (وضع المعايير الالزمة
لج���ودة البرامج والخدمات المقدمة لألش���خاص
المعوقين بالتنس���يق مع الجه���ات ذات العالقة،
وبهذا اكتس���ب المجلس صفة المظلة الرس���مية
لقطاع اإلعاقة في األردن).

وحت���ى نواكب التط���ورات المتس���ارعة
في المي���دان كان ال بد لنا ف���ي المجلس األعلى
لش���ؤون األش���خاص المعوقي���ن من أن نش���حذ
جميع الجهود والطاقات لمسايرة تلك التطورات
لنكون إنموذجاً عملياً في مجال العمل مع الطلبة
ذوي صعوبات التعلم وأن نعمل وبالتنس���يق مع
الش���ركاء وخصوصاً وزارة التربية والتعليم إلى
تحقي���ق تقديم الخدمات النوعية الش���املة لهم من
خالل تطوي���ر معايير اعتماد خاصة بصعوبات
التعلم بما يتسق مع معايير اإلعتماد العام الصادرة
عن المجلس ،وبما يضمن تمكينهم من الحصول
على الخدمات بالمواصفات التي تحقق إندماجهم
التعليمي واإلجتماعي ويسمح بتحقيق اقصى ما
لديهم من إمكانيات.
وإننا في المجلس األعلى لشؤون األشخاص
المعوقي���ن نؤمن بأن ه���ذه المعايير هي الطريقة
المثل���ى للمضي قدماً في تحقي���ق تطلعاتنا طويلة
األمد المتمثلة بالمس���اهمة بش���كل فاعل في كافة
الجهود الرامي���ة لجعل األردن مرك���زاً متميزاً
في تقديم الخدمات ورس���م السياس���ات الخاصة
باألشخاص ذوي صعوبات التعلم وبرامجهما.
لقد تكلل مشروع إطالق سلسلة من معايير إعتماد
مؤسس���ات وبرام���ج األش���خاص المعوقين في
األردن بالنجاح نتيج���ة لتكاتف جهود العديد من
الجهات المعنية .ويمكننا القول بأننا قد إس���تطعنا
بفضل هذا الدعم والتنس���يق من إيجاد طريقة من
التواصل يس���ودها فهما مش���تركا لثقافة المعايير
وجودة الخدمات التي ينبغي تقديمها لألش���خاص
ذوي صعوبات التعلم وذويهم.
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وإننا في المجلس نفخر بهذا اإلنجاز الوطني الذي يحقق رؤية سيد البالد الملك عبداهلل بن الحسين في
ايجاد مجتمع يتمتع فيه األش���خاص المعوقين بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة القائمة على
اإلنصاف واإلحترام.
كل الش���كر للجهات الدولية الداعمة لهذا المشروع وأخص بالذكر السفارة البريطانية والمجلس الثقافي
البريطاني والذي قدم دعماً مادياً إلصدار هذه المعايير.
وف���ي الختام اس���محوا لي بأن أتقدم بخالص مش���اعر التقدي���ر واإلمتنان لمس���اهمات جميع العاملين
والمساهمين في إنجاز هذا المشروع الوطني .

رعـد بـن زيـد
رئـيـس الـمـجــلــس
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شكر وتقدير
ان انج���از معايير االعتماد الخاص لبرامج وخدمات االش���خاص ذوي صعوبات التعل���م في المملكة االردنية
الهاشمية لم يكن ليتم لوال استعانة المجلس بالخبرات الوطنية المتميزة ،والشكر موصول لكل المساهمين والداعمين
من االفراد والمؤسسات والمنظمات التالية أسماؤهم:
الدكتور محمد مهيدات
كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير للمؤسسات التي ساهمت في مراجعة ومناقشة هذه المعايير وهي:
• وزارة التربية والتعليم
• وكالة الغوث الدولية/االونروا
• جمعية الحسين  /مركز األردن للتدريب والدمج الشامل
• جمعية الشابات المسلمات
• مدرسة المونتيسوري الحديثة
• مدرسة البكالوريا -عمّان
• مدارس عمّان الوطنية
• فرق السالم
• مديرية الثقافة العسكرية
• الجامعة االردنية
• جامعة مؤتة
• جامعة الحسين بن طالل
• جامعة الطفيلة التطبيقية
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المقدمة
سعى المجلس ومنذ انشائه الى مواكبة التطورات
التي من ش���أنها تحس���ين الخدمات المقدمة لالشخاص
ذوي االعاق���ة .ومنذ إط�ل�اق معايير اإلعتم���اد العام
لبرامج وخدم���ات األش���خاص ذوي اإلعاقة فقد عمل
المجلس على ش���حذ الجهود والطاقات بهدف التنس���يق
مع الش���ركاء في القطاع الحكومي وغير الحكومي بما
يضمن الوصول إلى مس���توى من الفهم المشترك الذي
يدعم مأسس���ة معايير اإلعتماد وتوفير كافة المتطلبات
المالية والفنية لتحقيقها من خالل خطة اجرائية فاعلة.
وتكمن أهمي���ة هذه اإلجراءات في حرصنا على
العناي���ة واإلهتمام باألش���خاص ذوي االعاقة وضمان
تقدي���م الخدم���ات والبرامج النوعية لهم ضمن س���ياق
من الفهم المشترك والمس���اهمة في تأسيس وبناء ثقافة
الج���ودة والنوعية لدى جميع المعنيين بخدمات وبرامج
األش���خاص ذوي اإلعاقة .ولن تتحق���ق هذه األهداف
والغاي���ات إال إذا تم اإلتف���اق والتواصل والعمل بروح
الفريق الواحد الذي يضم جميع الجهات ذات العالقة.
ولق���د حرصنا في المجل���س األعلى على وضع
وتطوي���ر معايي���ر اإلعتماد الخاص للبرام���ج المقدمة
للطلبة ذوي صعوبات التعلم بما يتسق مع واقع وطبيعة
وإمكانات المؤسسات التعليمية التي تعنى بالطلبة ذوي
صعوبات التعلم.
وب���رزت الحاجة ال���ى اعداد معايي���ر لتطوير
الخدم���ات في مجال صعوبات التعلم نظرا الزدياد عدد
الطلبة الذين تم تش���خيصهم بصعوبات التعلم والتطور
الكبير في الخدمات والبرامج والتقنيات التي تقدم لهم في
العالم المتقدم مما اس���تدعى ضرورة نقل تلك الخدمات
والبرامج ووضعها ضمن اطر تطبيقية تضمن فاعليتها.
وحتى نضمن اإلستفادة القصوى من المعايير تم اعداد
دليل اجرائي ليكون بمثابة منارة يستدل بها كل العاملين
م���ع الطلبة ذوي صعوبات التعلم من حيث ايضاح كافة
المفاهيم والمحاور التي ورد ذكرها في المعايير.
وقد مرت عملية تطوير هذه المعايير بالمراحل التالية:
 .1تشكيل لجنة وطنية لتطوير معايير اإلعتماد
الخاص.
 .2تطوير المكونات واألبعاد الرئيسية لمعايير
اإلعتماد الخاص .
 .3إشتقاق الفقرات والمؤشرات وطرق التحقق من كل
معيار.

 .4عرض المعايير على لجنة المختصين واألكاديميين
والعاملين في مجاالت التربية الخاصة.
 .5إدخال تعديالت واقتراحات اللجنة على المعايير.
 .6الخروج بالصورة النهائية للمعايير.
 .7التعاون والتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني
لتقديم الدعم المالي لمشروع المعايير لتغطية جزء من
تكلفة المشروع.
 .8اعداد دليل اجرائي لتطبيقات واستخدامات معايير
برامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
ونتطلع في المجلس األعلى لشؤون األشخاص
المعوقين إلى تحقيق األهداف التي تضمن تطبيق هذه
المعايير بما يتسق مع تقديم افضل الخدمات والبرامج
لفئة صعوبات التعلم وذلك من خالل اإلجراءات
التالية:
 .1مصادقة وزارة التربية والتعليم على المعايير.
 .2تدريب المشرفين والعالملين في المدارس على
تبني هذه المعايير وتطبيقها.
 .3القيام بإجراء تقييم ذاتي لتحديد مدى تحقيق
المؤسسة التعليمية لهذه المعايير.
 .4وضع خطة عمل لمساعدة المؤسسات التعليمية
على تحقيق المعايير.
 .5تنفيذ خطة العمل وتذليل كافة العقبات والصعوبات
بالعمل ضمن الفريق الواحد لتحقيق المعايير.
 .6التأكد من جاهزية المدرسة لإلعتماد وفق المعايير
الخاصة بصعوبات التعلم واستيفائه لشروط اإلعتماد.
 .7تشكيل لجنة مشتركة مكونة من المجلس األعلى
لشؤون األشخاص المعوقين وشركاؤه في الوزارات
والجهات المعنية لتقييم المؤسسات التعليمية والتاكد
من تطبيقها للمعايير الخاصة بالبرامج المقدمة للطلبة
ذوي صعوبات التعلم.
نأم���ل أن نتمكن من تحقيق كاف���ة المهام الملقاة
على عاتقنا وبناء المزيد من الش���راكات مع المؤسسات
المعنية الحكومية والخاصة بم���ا يضمن حقوق الطلبة
ذوي صعوب���ات التعل���م في الحصول عل���ى الخدمات
بالمواصفات التي تحقق إندماجهم التعليمي واألجتماعي
ويكفل جودة الخدمة المقدمة لهم.

د .أمل نحاس
األمين العام
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األبعاد والتعريفات اإلجرائية
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الرقم

المعيار

1

الرؤية والرسالة

التعريف اإلجرائي
اإلطار الفكري والفلس���في الذي تتبناه المدرسة /المؤسسة والمنبثق من
فلس���فة وزارة التربي���ة والتعليم وقانون التربية والتعليم والذي يش���كل
األس���س التي تعتمد عليها في اختيار األهداف المتعلقة بتقديم الخدمات
التعليمية والتدريبية والعالجية والتاهيلية للطلبة ذوي صعوبات التعلم،
ِ
باإلضافة إلى إج���راءات تحقيق تلك األهداف اعتمادا على قيم المجتمع
وتوجهاته ونتائج البحوث العلمية في مجال تعليم الطلبة ذوي صعوبات
التعلم

2

اإلدارة والعاملون

جميع المعنيين بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية للطلبة ذوي صعوبات
التعلم من الكوادر اإلدارية و الفنية المؤهلة كالمدير و المعلمين النظاميين
و معلمي غرفة المصادر ،و مس���اعدي معلمي غرف المصادر ،كذلك
االختصاصيون المساندون ،المعالج الوظيفي و المعالج النطقي ،المرشد
النفسي وأخصائي التقييم النفسي والتربوي وكفايتهم المهنية ومهاراتهم
في تنفيذ وتحقيق األهداف المتوخاة.
ويتضم���ن ه���ذا المعيار كذلك مؤه�ل�ات وكفايات جمي���ع العاملين في
البرنامج والمتعلقة باإللمام باألس���س الفلس���فية والنماذج المستخدمة في
تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلّم ،وطرق التعرف والكشف والتطبيقات
التربوي���ة ،باإلضافة إلى المهارات المتعلق���ة بمتابعة البحوث وتوظيف
نتائجها في التعليم واإلطالع على أنشطة المنظمات العالمية المتخصصة
في مجاالت صعوبات التعلم.

3

البيئة التعليمية

البيئة التي ينفذ فيها البرنامج  ،وتتضمن البيئة المادية المنظمة واآلمنة،
واإليجابية والتي توظف مبادئ إدارة السلوك  ،وتسمح بدعم و تطور نمو
الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتس���اعدهم على الوصول إلى االستقاللية
وتحقيق متطلبات النجاح األكاديمي ،باإلضافة إلى التجهيزات و المواد
التعليمية التي تتناس���ب مع خصائص هؤالء وأنماط تعلمهم
والوسائل
ِ
وتلبي احتياجاتهم.

4

التقييم

اإلجراءات الت���ي يقوم بها الفريق متعدد التخصصات في المدرس���ة /
اوالمؤسس���ة التي تعنى بالطلبة ذوي صعوبات التعلم لتحديد مس���توى
األداء الحالي للطالب ذي الصعوبة و تحديد جوانب القوة و الضعف لديه
للبدء بتقديم الخدمات التربوية ،و تش���مل األدوات المستخدمة في التقييم
الرسمي وغير الرسمي و مجاالت التقييم.
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الخدمات والبرامج

التعليمية والتدريبية التي تشتمل على المنهاج والتخطيط
عناصر العملية
ِ
للتدريس وأس���اليب التدريس وإدارة الس���لوك والتقويم وسجالت الطلبة
والتواصل المهني واإلشراف على برنامج غرفة المصادر.

6

مشاركة ودعم وتمكين
األسرة

مش���اركة األس���رة في مختلف فعاليات البرنامج التعليمي وفي مختلف
مراحله الزمني���ة ،باإلضافة إلى مدى توفر الفرص الحقيقية لألس���رة
لالنخراط والمش���اركة في البرامج التدريبي���ة التي تنفذ من قبل مدربين
مؤهلين في برامج التدريب األس���رية في الجوانب الرئيس���ة لصعوبات
التعلّم والتي تهم األسرة.

7

الدمج والخدمات
االنتقالية

اإلجراءات التي تقوم بها المدرس���ة  /أو المؤسس���ة التي تعنى بالطلبة
ذوي صعوبات التعلم لتهيئة الطلبة للدمج الكامل في الصف النظامي،
وتحدي���د المتطلبات واألس���اليب الالزمة لتحقيق الدم���ج واالنتقال عبر
التعليمية المختلفة.
المراحل
ِ

8

التقييم الذاتي

اإلجراءات التي تقوم بها المدرس���ة  /أو المؤسسة بهدف تحديد جوانب
الق���وة ومواطن الضعف واتخاذ اإلج���راءات الالزمة لتطوير البرنامج
استنادا إلى نتائج الدراسات التقييمة.

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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البيانات والمعلومات العامة عن المؤسسة

اسم المدرسة  /المؤسسة
سنة التأسيس
اسم مدير المدرسة  /المؤسسة
المحافظة/اللواء /المنطقة
رقم الهاتف
رقم الفاكس
اسم الشارع
رقم المبنى
الحي
ساعات الدوام
البريد االلكتروني
موقع االنترنت
عدد الحاالت المخدومة
عدد الكوادر اإلدارية
عدد الكوادر الفنية
تصنيف المدرسة  /المؤسسة

14

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

حكومي /

خاص

أبعاد األداة ومكوناتها

تتك���ون هذه األداة من ثمانية أبعاد تتضمن الرؤية والرس���الة ،اإلدارة والعامل���ون ،التقييم ،الخدمات
والبرامج ،مش���اركة ودعم وتمكين األس���رة ،البيئة التعليمية ،الدمج والخدمات االنتقالية ،والتقييم الذاتي،
(وهي خاصة بالمدارس و المؤسس���ات التي تعنى بتقديم الخدمات والبرامج التربوية والتعليمية للطلبة ذوي
صعوبات التعلم).
يرجى قراءة كل مؤشر في كل بعد و التحقق من انطباق المؤشر الوارد في هذه األداة ثم وضع إشارة
( √) تحت عبارة تحقق المؤشر أو اشارة (

) تحت عبارة لم يتحقق المؤشر ووضع إشارة ( √) تحت

عبارة تحقق بشكل جزئي.

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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أبعاد األداة :
 .1الرؤية والرسالة
 .2اإلدارة والعاملون :
 مشرف صعوبات التعلم. المعلمون ( معلم الصف النظامي ،معلم غرف المصادر) . األخصائيون المساندون . .3البيئة التعليمية
 نموذج الدمج في الصف النظامي نموذج الدمج في غرفة المصادر .4التقييم .
 .5الخدمات والبرامج :
أوال :البرنامج التربوي الفردي
ثانيـاً :التخطيط للتدريس

ثالثــاً :المنهـاج
رابعـاً :طرق واستراتيجيات التدريس

خامساً :استراتيجيات وطرائق تعليم القراءة والكتابة
سادساً :استراتيجيات تعليم اللغة الشفهية

سابعاً :استراتيجيات تعليم اللغة التعبيرية (مهارات الكالم)
ثامناً :استراتيجيات وطرائق تعليم الرياضيات

تاسعاً :تقييم التعلّم
عاشراً :التقويم واالمتحانات

حادي عشر :تعديل وتكييف االمتحانات للطلبة ذوي صعوبات التعلم
ثاني عشر :التنسيق والتعاون مع المعلم النظامي
ثالث عشر :اإلشراف على معلمي صعوبات التعلم
رابع عشر :أساليب إدارة السلوك
خامس عشر :سجالت الطلبة
 . 6مشاركة ودعم وتمكين األسرة
 .7الدمج والخدمات االنتقالية
 .8التقييم الذاتي
16
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ً
أوال
معيار الرؤية والرسالة
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أوال :معيار الرؤية والرسالة
المقياس

18

الرقم

معيار الرؤية والرسالة

طرق التحقق

1

تتبن���ى المدرس���ة رؤية ورس���الة خاصة
تنظر إل���ى الطلبة ذوي صعوب���ات التعلّم،
بأنهم ق���ادرون عل���ى التعلّ���م ،وجديرون
بالحصول على تعلي���م نوعي يحقق تطوير
اماكاناتهم وقدراتهم في الجوانب األكاديمية
واالجتماعية والشخصية واالنتقالية.

االط�ل�اع عل���ى الوثائق،
واللوحات والملصقات

2

تنس���جم األهداف المعلنة للمدرسة وتتطابق
مع الرؤية والفكر والرسالة .

االط�ل�اع عل���ى الوثائق
والسياسات

3

يتم تحديد أهداف المدرسة بمشاركة الهيئة
اإلداري���ة ومعلم���ي الصف���وف النظامية ،
ومعلمي غ���رف المص���ادر واألخصائيين
اآلخرين.

االطالع عل���ى محاضر
االجتماع���ات ،واللوائ���ح
والسياس���ات مقابلة عينة
من العاملين وس���ؤالهم و
التحقق منهم

4

تنش���ئ المدرسة  /المؤسس���ة نظاما لتنفيذ
وتوثيق ومتابعة مدى تحقق األهداف.

االط�ل�اع عل���ى الوثائق
والسياسات

5

يتم اختيار وتكييف المناهج واس���تراتيجيات
التدريس الخاص���ة بالطلبة ذوي صعوبات
التعلم وفقاً لرؤية المدرس���ة  /المؤسس���ة
ورسالتها.

االطالع على السياسات،
واس���ت���ع���راض ال��خ��ط��ط
والبرامج المقدمة

6

تقوم المؤسسة باستعراض واعالن رؤيتها
ورس���التها ومراجعته���ا بص���ورة دورية
وتوصيلها إلى مجتمع المدرسة  /المؤسسة
(المديرين ،هيئة التدريس ،المعلمين ،أولياء
األمور).

االط�ل�اع عل���ى محاضر
االجتماع���ات الدوري���ة،
المقابالت مع المعنيين

7

يتبني البرنامج اس���تخدام تعريف محدد و
مكتوب لصعوبات التعلّم يس���تند إلى األدب
والبحث ذي العالقة.

االطالع عل���ى التعريف
المستخدم

9

يتم مراجعة السياسات واإلجراءات دورياً
بمش���اركة العاملي���ن والمهنيي���ن المعنيين
لتطوير وتحس���ين نوعية الخدمات المقدمة
للطلبة ذوي صعوبات التعلّم.

االط�لاع على السياسات
والوثائق ذات العالقة
مقابلة عينة من العاملين
وسؤالهم و التحقق منهم

10

تعتمد المدرس���ة  /المؤسسة سياسات وتنفذ
ممارس���ات الدم���ج الش���امل للطلبة ذوي
صعوبات التعلم .

االطالع على السياس���ات
الدامج���ة والوثائ���ق ذات
العالقة
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تحقق
المؤشر

تحقق
بشكل
جزئي

لم يتحقق
المؤشر

ثانياً
معيار اإلدارة والعاملون
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ثانياً :معيار اإلدارة والعاملون :
مجال اإلدارة
المقياس
المؤشر

الرقم

طرق التحقق

يتوافر في
المؤسسة /
المدرسة كادر
تعليمي ومساند
يشمل

1

2

3

20

مشرف
صعوبات
التعلم

يحمل المش���رف درجة الماجستير
اإلطالع على
ف���ي مج���ال التربي���ة الخاصة كحد
الملف الشخصي
أدنى ودورات متخصصة في مجال
صعوبات التعلم ال تق���ل مدتها عن (الوثاق والشهادات
( )100س���اعة تدريبية .وخبرة في والدورات،والخبرات)
التدريس ال تقل عن سنتين.

يحمل المعلم درج���ة البكالوريوس
في تخصص اللغ���ة العربية ودرجة
الدبلوم العالي ف���ي صعوبات التعلم
أو درج���ة البكالوريوس في التربية
اإلطالع على
معلم صعوبات الخاص���ة أو بكالوريوس صعوبات
الملف الشخصي
التعل���م و دورات متخصص���ة في
التعلم /لغة
(الوثاق والشهادات
صعوبات التعلم ال تقل عن ()100
عربية
والدورات،والخبرات)
س���اعة تدريبية أو خب���رة عملية في
مجال تدريس الطلبة ذوي صعوبات
التعل���م أو تدريس المرحلة االبتدائية
ال تقل عن سنة تدريسية.
يحمل المعلم درج���ة البكالوريوس
في تخصص الرياضي���ات ودرجة
الدبلوم في صعوبات التعلم أو درجة
البكالوريوس ف���ي التربية الخاصة
أو بكالوري���وس صعوبات التعلم و
اإلطالع على
معلم صعوبات دورات متخصصة ف���ي صعوبات
الملف الشخصي
التعلم /
التعل���م ال تقل عن ( )100س���اعة (الوثاق والشهادات
رياضيات
تدريبي���ة أو خب���رة عملية في مجال والدورات،والخبرات)
تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم
أو تدريس المرحلة االساس���ية الدنيا
ال تقل عن سنة تدريسية.
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تحقق
المؤشر

تحقق
بشكل
جزئي

لم يتحقق
المؤشر

مجال اإلدارة
المقياس
المؤشر

الرقم

طرق التحقق

تحقق
المؤشر

تحقق
بشكل
جزئي

لم يتحقق
المؤشر

يتوافر في المؤسسة أخصائيون
مساندون :
4

األخصائيون
المساندون

أ .أخصائ���ي ع�ل�اج نط���ق
يحمل درج���ة البكالوريوس في
التخصص وخب���رة ال تقل عن
س���نة أو دورات تدريبي���ة ف���ي
مجال التخص���ص ال تقل مدتها
عن ( )100ساعة.
ب .معال���ج وظيفي يحمل درجة
البكالوري���وس ف���ي التخصص
و لديه خب���رة عملية في مراكز
صعوبات التعلم ال تقل عن ستة
أشهر أو دورات متخصصة في
مجال التخصص.
ج .م���رش���د ي��ح��م��ل درج���ة
البكالوريــوس في التخصـــص
ولديـــه دورات تدريبيــــة في
صعوبات التعلـم وإرشاد الطلبة
ذوي صعوبات التعلم وأسرهم و
دعم وتمكين أألسرة ال تقل عن
( )50ساعة تدريبية.

اإلطالع على
الملف الشخصي
(الوثاق والشهادات
والدورات،والخبرات)

د .معلم مساند يحمل درج��ة
الدبلـــوم أوالبكالوريــوس في
تخصص تربية خاصة و لديه
خبرة عملية في مراكز صعوبات
التعلم ال تقل عن ستة أشهر أو
دورات متخصصة في مجال
التخصص

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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ثالثاً
معيار البيئة التعليمية

22
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ثالثاً :معيار البيئة التعليمية:
المقياس
الرقم

البيئة التعليمية

طرق التحقق

ً
اوال

نموذج الدمج في الصف النظامي /
تنظيم البيئة التعليمية:

1

يتم دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في
التعليمية
الصف النظامي ضمن األنشطة
ِ
الصفية و الالصفية.

االطالع عل���ى الوثائق،
واللوحات والملصقات

2

ال يتجاوز عدد الطلبة الكلي للصف
 35 -25طالباً.

زيارة صفية

3

ال تقل مس���احة الغرفة الصفية عن 48
م مربع.

زيارة صفية

4

ال يتجاوز عدد الطلب���ة المدموجين في
الصف النظامي  3-2طالب.

زيارة صفية

5

يتوافر مقعد خاص للطالب.

زيارة صفية

6

يتم توفير األدوات واألجهزة المس���اعدة
للطلبة ذوي صعوبات التعلم (الحاسوب،
جه���از الع���رض  ،حاس���بة ،أنش���طة
معدلة ،...أفالم توضيحية)

زيارة صفية

7

التعليمية بأنها بيئة آمنة
تتمي���ز البيئة
ِ
وإيجابية.

زيارة صفية

8

تس���تخدم محط���ات واركان تعليمي���ة
للمجموعات الصغيرة خالل موضوعات
المنهاج.

زيارة صفية

9

تتوافر مس���احة كبيرة لتعليم المجموعة
باكملها (النش���اط االفتتاح���ي ،القراءة
الجهرية ،انشطة القراءة المشتركة) .

زيارة صفية

10

تتوافر ح��دود بصرية واض��ح��ة بين
التعليمية داخ���ل الصف
المحطات
ِ
النظامي.

زيارة صفية

11

يت���م تش���جيع ودعم عملي���ة تواصل
الطال���ب ( صور وكلم���ات مفتاحية ،
صور  /تتاب���ع المهام المرتبطة بالكتاب
المدرسي)

زيارة صفية

تحقق
المؤشر

تحقق
بشكل
جزئي

لم
يتحقق
المؤشر
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12

يتم االحتفاظ بالمواد الصفية في حافظات
خاصة مقرون���ة بالص���ور الدالة على
محتوياتها.

زيارة صفية

13

تتوافر ش���روط نظافة وتنظيم الغرفة
الصفية .

زيارة صفية

تقديم التعليم

24

14

يشارك جميع الطلبة في التعلم.

زي���ارة صفية  ،حضور
حصة تدريسية

15

يت���م التخطي���ط لالنتقال بين االنش���طة
بطريقة مناسبة.

زي���ارة صفية  ،حضور
حصة تدريسية

16

تتوافر ادلة حول توظيف الخطة التربوية
الفردية .

زيارة صفية  ،االطالع
عل���ى ملف���ات الطلبة،
حضور حصة تدريسية

17

تعكس خطط التدريس االولويات الفردية
للطالب في جميع االنشطة.

زي���ارة صفية  ،حضور
حصة تدريسية

18

يتم عقد اجتماعات شهرية للفريق المعني
ببرنامج الدمج.

االطالع على محاضر
االجتماعات،مقابلة
المعنيين بالبرنامج

19

يتم عقد برامج تدريبي���ة للفريق المعني
ببرنامج الدمج بواقع برنامجين تدريبيين
في السنة.

االطالع عل���ى التقارير
التقييمية التدريبية

20

يتم تقييم اداء الطالب سنويا ويتم مراجعة
التعليمية
نتائج التقييم لتحدي���د الحاجات
ِ
واالهداف واالولويات.

االط�لاع على التقارير
التقييمية
مراجعة الخطط التعليمية

21

يتم توظيف واستخدام التقييم المستمر
المستند الى المنهاج .

االط�لاع على التقارير
التقييمية
مراجعة الخطط التعليمية

22

ترتبط تقارير التق���دم باالهداف الواردة
في الخطة التربوية الفردية.

االط�لاع على التقارير
التقييمية
مراجعة الخطط التعليمية

23

تعكس اهداف الخطة التربوية الفردية
والتعليم نتائج التقييم .

االط�لاع على التقارير
التقييمية
مراجعة الخطط التعليمية

24

يتوافر في الصف برنامج يومي مصور
مرجعي بعد كل نشاط.

زيارة صفية
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الجداول الشاملة لالنشطة

25

يتم تنظيم تدوير انشطة المجموعة
ال��ص��غ��ي��رة ف���ي ك���ل م���وض���وع من
الموضوعات الدراسية ( ال��ق��راءة ،
الحساب ،العلوم ،الدراسات االجتماعية).

االط�ل�اع على الخطط
التعليمية

26

يتواف���ر برنام���ج يوم���ي ش���امل يحدد
المس���ؤوليات للمعنيي���ن ف���ي البرنامج
يتضم���ن (الرعاية الش���خصية للطالب،
الوصول للصف ،انش���طة الدمج ،الدعم
الفردي للطالب)

االطالع على البرنامج
مقابلة المعنيين

27

يتواصل االباء بش���كل ايجابي ومستمر
مع المعنيين بالبرنامج.

االط�ل�اع على نماذج
التواصل

28

يشارك االباء في تطوير الخطة التربوية
الفردية.

29

يتم تبادل المعلومات مع االباء بخصوص
تقدم وتطور الطالب.

االط�لاع على محاضر
اجتماعات الخطة الفردية
االطالع على نماذج من
الخطط الفردية
االط�ل�اع على تقارير
التقدم مقابلة االباء

التعليم الدامج

30

يتم وصول الطلبة المدمجين وحصولهم
على التعليم الصفي ويتم مشاركتهم في
االنش���طة االجتماعية حسب ما جاء في
الخطة التربوية الفردية .

31

ينخ���رط جمي���ع الطلب���ة ف���ي
المدرس���ية
االنش���طة
جمي���ع
(المسابقات،الرحالت000،الخ).

االطالع على البرنامج
م���راج���ع���ة االن��ش��ط��ة
المدرسية

32

يتم اجراء التعديالت والمواءمات الفردية
لضمان نجاح الطالب في الصف العادي.

زيارة صفية

33

يقوم الفريق المعني بالبرنامج بتش���جيع
وتعزي���ز فرص الدمج خالل االنش���طة
والمناسبات المدرسية.

االطالع على الخطط
و االنشطة

34

يتم عقد اجتماعات اس���بوعية للمعلمين
النظاميين.

االط�لاع على محاضر
االجتماعات

زيارة صفية
مقابلة المعلمين

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

25

26

35

يتم توظيف اجراءات واستراتيجيات دعم
السلوك االيجابي.

زيارة صفي���ة االطالع
عل���ى خط���ط تعدي���ل
السلوك

36

يتوافر برنامج تربوي فردي للطالب بنا ًء
على نتائج التقييم.

االط�ل�اع على ملفات
الطلبة االط�ل�اع على
الخطة الفردية للطالب

37

تتناس���ب األهداف األكاديمية في الخطة
التربوية الفردية مع مستوى أداء الطالب
الحالي.

زيارة صفية  ،االطالع
عل���ى ملف���ات الطلبة،
حضور حصة تدريسية

38

تتضمن الخطة التعليمية الفردية ما يلي :

أ -مهارات العناية بالذات.

زيارة صفية  ،االطالع
عل���ى ملف���ات الطلبة،
حضور حصة تدريسية

ب -مه���ارات حركية ومه���ارات تآزر
بصري حركي.

زيارة صفية  ،االطالع
عل���ى ملف���ات الطلبة،
حضور حصة تدريسية

ت  -مهارات حياتية واستقاللية.

االط�ل�اع على ملفات
الطلبة االط�ل�اع على
الخطة الفردية للطالب

ث  -مجاالت تعديل السلوك.

زي��ارة صفية االط�لاع
ع��ل��ى خ��ط��ط ت��ع��دي��ل
السلوك

ج -أهداف���اً تركز على تعليم مهارة اتخاذ
القرار.

زيارة صفية  ،االطالع
عل���ى ملف���ات الطلبة،
حضور حصة تدريسية

ح -أهداف���اً تتعلق بتطوير مهارة التفاعل
والتواص���ل م���ع األق���ران وغيرها من
المهارات االجتماعية.

زيارة صفية  ،االطالع
عل���ى ملف���ات الطلبة،
حضور حصة تدريسية

39

يتم مراجعة الخطة التربوية الفردية خالل
فترات دورية قد تتمثل بفترة شهرين.

زيارة صفية  ،االطالع
عل���ى ملف���ات الطلبة،
حضور حصة تدريسية

40

يت���م تعديل الخطة التربوي���ة الفردية في
عمر  14س���نة لغايات تنمية المهارات
التي سوف يحتاج إليها الطالب في الخطة
االنتقالية.

زيارة صفية  ،االطالع
عل���ى ملف���ات الطلبة،
حضور حصة تدريسية

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

42

يتوافر برنامج تربية رياضية معدلة.

االط�لاع على برنامج
التربية الرياضية المعدلة

43

يتوافر برنامج للكش���ف عن اهتمامات
الطالب األكاديمية والمهنية.

االط�لاع على برنامج
الكشف عن اهتمامات
ال��ط��ل��ب��ة االك��ادي��م��ي��ة
والمهنية

44

يتوافر في المدرس���ة برنامج للزيارات
المنزلية لمتابعة تنفيذ خطة الطالب.

االطالع عل���ى برنامج
الزيارات المنزلية

45

تعكس خطط التدريس االولويات الفردية
للطالب في جميع االنشطة.

زي���ارة صفية  ،حضور
حصة تدريسية

ثانياً

نموذج الدمج في غرفة المصادر

1

تقع غرف���ة المصادر بين الصفوف التي
تخدمها أو قريبة منها.

زيارة صفية

2

تتراوح مساحتها بين (30م 2و 48م.)2

زيارة صفية

3

تقع في مكان جيد التهوية واإلضاءة.

زيارة صفية

4

يتوافر بها كافة التوصيالت والتمديدات
الكهربائية.

زيارة صفية

5

الغرف���ة مجه���زة باألثاث المناس���ب،
والوس���ائل التعليمية ،واأللعاب التربوية
المناسبة.

زيارة صفية

6

يتم تقس���يم الطلبة ذوي صعوبات التعلم
إلى مجموعات دراس���ية وفقاً لمس���توى
أدائهم الحالي في الجانب التحصيلي في
القراءة والكتابة ،و اللغة ،والحساب .

زيارة صفية

7

يتلقى الطلبة تعليما مكثفاً بواقع
( )20-15حص���ة في مهارت���ي اللغة
العربية ،والرياضيات أسبوعيا ً.

زيارة صفية

8

يتواف���ر أربع���ة أركان عل���ى األقل من
مجموع���ة األركان التعليمي���ة المنظمة
التالية:
 -ركن العمل الجماعي .

زيارة صفية
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

27

28

 -ركن العمل الفردي.

زيارة صفية

 -ركن المعلم.

زيارة صفية

 -ركن اللغة العربية.

زيارة صفية

 -ركن الرياضيات.

زيارة صفية

 -ركن الحاسوب.

زيارة صفية

 -ركن األنشطة.

زيارة صفية

 -المكتبة .

زيارة صفية

 -ملفات الطلبة.

زيارة صفية

9

يتوافر في غرفة المصادر مثيرات
( ح���دود ) بصرية توض���ح أماكن أداء
المهمات التعليمية.

زيارة صفية

10

يتواف���ر في غرف���ة المص���ادر برنامج
يوضح األنشطة اليومية .

زيارة صفية ،واالطالع
على الجدول اليومي

11

يتوافر في غرفة المصادر جدول تعليمي
خاص لكل طالب .

زيارة صفية

12

يتوافر ف���ي غرفة المصادر مكان خاص
لكل طالب لحفظ أغراضه و مستلزماته
.

زيارة صفية

13

التعليمية المناسبة
تتوفر المواد والوسائل
ِ
في غرفة المصادر.

زيارة صفية

14

يت���م تقييم بيئ���ة الطالب لتحدي���د أنماط
س���لوكه ،واألنش���طة المقدمة ،والمهام
المس���تهدفة وبنية وتركيب البيئة الصفية
وذلك باس���تخدام الطرق الرسمية وغير
الرسمية.

زيارة صفية  ,االطالع
على نماذج التقييم

15

يس���تخدم الطلبة ذوي صعوب���ات التعلم
مرافق المدرس���ة المخصصة لألنش���طة
المختلفة أس���وة بزمالئهم من غير ذوي
صعوبات التعلم في المدرسة.

زيارة صفية

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

رابعاً
معيار التقييم
النفسي والتربوي

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

29

ثالثاً :معيار التقييم النفسي والتربوي
المقياس
الرقم
ً
اوال

30

المؤشر

طرق التحقق

إجراءات مرحلة ما قبل اإلحالة

1

ينفذ في مرحلة ما قبل اإلحالة مجموعة
اإلج���راءات والتدخ�ل�ات الوقائية التي
يق���وم بها معلم���و الصف���وف النظامية
لتلبي���ة حاجات الطلب���ة الذين يواجهون
مش���كالت تعليمية في صفوفهم .وتعمل
هذه اإلج���راءات بمثابة التدابير الوقائية
التي تمنع وص���ول الطالب إلى برنامج
صعوبات التعلم.

 استعراض إجراءاتما قبل اإلحالة والخطط
العالجية.

2

يق���وم معلم الصف النظام���ي بتطبيق
اإلج���راءات العالجي���ة الوقائية داخل
الصف النظام���ي قبل إحالة الطالب إلى
برنامج صعوبات التعلّم.

االط�ل�اع على الخطط
العالجية ،استعراض
ملفات الطلبة.

3

يتم دعوة ول���ي أمر الطالب الذي يعاني
من مش���كالت تعليمية لدراس���ة البدائل
المتاحة واتخاذ ما يلزم لحل المشكلة

مقابالت أولياء األمور
االطالع على بطاقة
الدعوة .

4

تش���كل لجنة فنية في المدرس���ة لدراسة
ح���االت الطلبة ذوي صعوب���ات التعلّم
وتقدي���م المس���اعدة للمعلم قب���ل تحويل
الطالب إلى برنامج صعوبات التعلّم

مقابلة اللجان واالطالع
على دراسات الحاالت

5

يقدم معلم غرف المصادر االستشارات
للمعل���م النظامي بش���أن الطلب���ة الذين
يواجهون مشكالت تعليمية.

مقابلة المعلمين واالطالع
على المخاطبات ونماذج
التواصل

6

يزود الطالب بتعليم وتدخل مناسب في
جوانب (التعبير الشفوي ،االستيعاب،
التعبيرالكتابي ،مهارات القراءة األساسية
مهارات طالقة القراءة ،الفهم القرائي،
حل المسائل الحسابية).

االط��ل��اع ع��ل��ى ملف
الطالب

7

يتم توثيق جميع اإلجراءات والممارسات
التعليمية العالجي���ة وتطور الطالب في
ِ
سجالت خاصة.

استعراض إجراءات
اإلحالة والخطط
العالجية،

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

تحقق
المؤشر

تحقق
بشكل
جزئي

لم
يتحقق
المؤشر

ثانياً

إجراءات مرحلة اإلحالة

8

مجموع���ة من اإلج���راءات يتم بموجبها
تحوي���ل الطالب من ع���دة مصادر مثل
المعلم النظام���ي ،أو ولي أمر الطالب،
أو الطالب نفس���ه لتلق���ي خدمات التربية
الخاصة.

اس���ت���ع���راض ت��ق��اري��ر
أع�����ض�����اء ال��ل��ج��ن��ة
أالستشارية ،استعراض
ملفات الطلبة.

9

يقوم معلم غرفة المصادر بمالحظة أداء
الطالب المراد إحالته في الصف النظامي
قبل قبول قرار اإلحالة.

االط�ل�اع على نماذج
المالحظة

10

تش���كيل لجنة فنية من المدرسة لمراجعة
ودراسة قرار اإلحالة واتخاذ القرارات
المناس���بة وتتكون من (المدي���ر ،المعلم
النظامي ،معلم غرفة المصادر ،المرشد).

مقابلة اللجان واالطالع
على قرار اإلحالة

11

يت���م إعالم ول���ي األمر قب���ل اتخاذ أية
إجراءات لتقييم الطالب الذي يتم تحويله
و الموافق���ة الخطية لول���ي أمر الطالب
المح���ول إلجراء عملية التقييم النفس���ي
والتربوي

12

يتم مراجع���ة قرارات ما قب���ل اإلحالة
واإلحال���ة واعتماده���ا م���ن قب���ل لجنة
استشارية على مستوى المدرسة .

االط�لاع على ق��رارات
اإلحالة

13

تفضي نتائ���ج التقييم في مرحلة اإلحالة
إلى وضع الطالب في المكان المناس���ب
(الصف النظامي ،غرفة المصادر).

االط�ل�اع على تقرير
التقييم

ثالثاً

إجراءات التشخيص والتقييم

14

تتم عملي���ة التش���خيص والتقييم من قبل
الفريق متع���دد التخصصات والذي يقوم
بإجراء التقييم النفس���ي والتربوي ،وذلك
من خالل استخدام أدوات القياس المختلفة
لجمع البيانات بما ف���ي ذلك االختبارات
المقننة ،دراسة الحالة ،المالحظة ،قوائم
الش���طب وغيرها .وبعد اإلنتهاء من هذه
العملية يق���وم فريق التش���خيص بكتابة
التقرير النهائي حول نتائج التقييم.

مقابلة أولياء األمور
االطالع على بطاقة
الدعوة االطالع على
موافقة ولي االمر

اس��ت��ع��راض أع��ض��اء
فريق التقييم ،استعراض
االخ��ت��ب��ارات وأدوات
التقييم المستخدمة
و ملفات الطلبة

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

31

32

15

التعليمية
يتم تقيي���م الطالب ذي الصعوبة
ِ
من قب���ل فري���ق متع���دد التخصصات
يش���تمل على (االختصاصي النفس���ي،
المعلم النظام���ي ،معلم صعوبات التعلّم،
اختصاصي���ي الخدمات المس���اندة مثل
معالج النطق والمعالج الوظيفي والوالدين
والطالب نفس���ه واختصاصيين آخرين)
حسب طبيعة الحالة.

اس��ت��ع��راض أع��ض��اء
فريق التقييم ،استعراض
االخ��ت��ب��ارات وأدوات
التقييم المستخدمة
و ملفات الطلبة

16

يستخدم الفريق ألغراض التقييم اختبارات
رس���مية لقياس القدرة العقلي���ة ،اللغوية،
الرياضي���ة /الحس���ابية ،االجتماعي���ة،
والعوامل البيئية.

االطالع على
االختبارات وأدوات
التقييم المستخدمة

17

يتوافر ف���ي االختب���ارات المس���تخدمة
لغايات التش���خيص والتقييم الخصائص
السيكومترية المناسبة.

االطالع على
االختبارات وأدوات
التقييم المستخدمة

18

يستخدم الفريق ألغراض التقييم اختبارات
غير رس���مية لقياس وتقيي���م الصعوبات
التعلمية

االطالع على
االختبارات وأدوات
التقييم المستخدمة

19

يس���تخدم معلم صعوب���ات التعلّم مقاييس
تقدي���ر خصائ���ص صعوب���ات التعلّ���م
السلوكية.

االطالع على
االختبارات وأدوات
التقييم المستخدمة

20

تش���ارك األس���رة ف���ي عملي���ة التقييم
والتش���خيص من خالل تقديم المعلومات
الالزمة للفريق.

مقابلة األسرة واالطالع
على تقارير التقييم

21

يتم إعداد التقرير النهائي للتقييم ويحتفظ
به في ملف الطالب.

االطالع على التقرير
النهائي ومراجعة ملف
الطالب

22

يتم استخدام بيانات التقييم ألغراض اتخاذ
قرارات تتعلق بتحدي���د األهلية ،وتحديد
البرامج ،والبدائل التربوية المناسبة .

االطالع على ملف
الطالب

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

خامساً
معيار الخدمات والبرامج

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

33

خامساً :معيار الخدمات والبرامج
المقياس
الرقم

ً
اوال

34

المؤشر

طرق التحقق

البرنامج التربوي الفردي

1

تع���د الخطة التربوية ف���ي ضوء تقرير
التش���خيص ،وتش���تمل الخطة التربوية
الفردية على العناصر األساسية للبرنامج
التربوي الفردي.

استعراض ملفات الطلبة
للتاكد من توفر المعلومات
حول وصف االداء
الحالي للطالب وتحديد
االهداف ،وتحديد نوعية
الخدمات الالزمة ،وتحديد
زمن البدء بتنفيذ الخطة
الفردية والخدمات المساندة
وتحديد الفترة الزمنية التي
سيقضيها الطالب خارج
الصف النظامي باالضافة
الى تحديد الية قياس تقدم
الطالب.

2

يتم إع���داد البرنامج الترب���وي الفردي
للطالب في ضوء نتائج التقييم.

مراجعة نتائج التقييم

3

يتضم���ن البرنام���ج الترب���وي الفردي
للطالب المكون���ات والمتطلبات الالزمة
مث���ل المعلوم���ات العام���ة ،واألهداف
التعليمي���ة ،وأس���اليب التعلي���م ،وطرق
التقيي���م ،ووصف للخدمات المس���اندة،
وخطة الخدمات األس���رية ،والخدمات
االنتقالية.

االط�ل�اع على البرنامج
التربوي الفردي

4

يت���م التركيز عل���ى تعلي���م المهارات
األكاديمية األساسية (القراءة والكتابة و
الحساب).

االط�ل�اع على البرنامج
التربوي الفردي

5

يت���م تعلي���م المه���ارات االجتماعية /
االنفعالية الوظيفية.

االط�ل�اع على البرنامج
التربوي الفردي

6

تش���ارك األسرة في حضور اجتماعات
الخطة التربوية الفردية.

االط�ل�اع على البرنامج
التربوي الفردي
مقابلة األسرة

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

تحقق
المؤشر

تحقق
بشكل
جزئي

لم يتحقق
المؤشر

7

تش���ارك األس���رة في وض���ع البرنامج
التربوي الفردي.

االط�ل�اع على البرنامج
التربوي الفردي
مقابلة األسرة

8

تشارك األس���رة في مراقبة التقدم الذي
يحرزه الطالب.

االط�ل�اع على البرنامج
التربوي الفردي
مقابلة األسرة

9

تتخذ القرارات إلعادة التقييم والتوصية
بإج���راء تقييم إضاف���ي للحصول على
معلومات أخرى إذا اقتضت الحاجة.

االطالع على القرارات

ثانياً

التخطيط للتدريس

10

تس���تخدم اإلجراءات التالي���ة في عملية
التخطيط للتدريس:

 يتم تقييم مستوى األداء الحالي للطالبذي الصعوبة التعليمية.
التعليمية .
 يتم اختيار وتحديد األهدافِ

االط�ل�اع على الخطط
التدريسية
ومراجعة ملفات الطلبة

التعليمية بطريقة
 يتم صياغة األهدافِ
إجرائية بحيث يتضمن الهدف التعليمي
العناصر األساس���ية (السلوك ،الشروط،
المعيار).

االط�ل�اع على الخطط
التدريسية
ومراجعة ملفات الطلبة

التعليمية المرتبطة
 يتم اختيار الوسائلِ
باألهداف التعليمية.

االط�ل�اع على الخطط
التدريسية
ومراجعة ملفات الطلبة

التعليمية المرتبطة
 يتم اختيار األنشطةِ
باألهداف التعليمية.

االط�ل�اع على الخطط
التدريسية
ومراجعة ملفات الطلبة

 يت���م تحديد أس���لوب التقوي���م الخاصباألهداف .

االط�ل�اع على الخطط
التدريسية
ومراجعة ملفات الطلبة

 يت���م توزي���ع الوقت التعليمي بش���كليتناسب مع تحقيق األهداف التعليمية.

االط�ل�اع على الخطط
التدريسية
ومراجعة ملفات الطلبة
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

35

36

ثالثاً

المنهـاج

11

يتوافر منه���اج أكاديمي ووظيفي مالئما
يلبي الحاجات الفردية ويناسب القدرات
وأنماط التعلّم واالهتمامات للطلبة ذوي
صعوبات التعلّم.

استعراض المناهج
المستخدمة ،مقابلة
المعلمين.

12

يتم تطوير المنهاج اس���تنادا إلى أفضل
النظري���ات والممارس���ات والمراجعة
الشاملة للمواد والتكنولوجيا ،واألهداف
التعليمي���ة والم���دى والتتاب���ع المنطقي
ِ
للمنهاج.

استعراض المناهج
المستخدمة ،مقابلة
المعلمين.

13

يعكس المنهاج فلس���فة ومهمة البرنامج
وخلفية الدراس���ات واألبح���اث المتعلقة
بأفضل ممارسات تعليم ذوي صعوبات
التعلّم.

استعراض المناهج
المستخدمة ،مقابلة
المعلمين

14

يوفر المنهاج إمكانية وصول الطالب ذي
التعليمي���ة وتحقيقه لمتطلبات
الصعوبة
ِ
المنهاج النظامي.

استعراض المناهج
المستخدمة ،مقابلة
المعلمين.

15

يس���تخدم معلمو غرفة المصادر المنهاج
النظام���ي عن���د تدري���س الطالب ذي
الصعوبة التعليمية.

استعراض المناهج
المستخدمة ،مقابلة
المعلمين.

رابعاً

طرق واستراتيجيات التدريس

16

تستخدم إس���تراتيجيات وطرائق تدريس
تعمل على تس���هيل دم���ج الطلبة ذوي
صعوبات التعلّم في الصفوف النظامية.
(تجزئ���ة المهم���ة ،تك���رار التدريبات
والمراجعة،ط���رح األس���ئلة وتلق���ي
اإلجابات ،التحكم في مستوى الصعوبة،
اس���تخدام التكنولوجي���ا ،النمذجة ،حل
المش���كالت،التعليم الجماعي،تعلي���م
األقران)

استعراض األساليب
التدريسية من واقع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية
ومراجعة ملفات الطلبة.

17

يقوم معلم���و غرفة المص���ادر بتكييف
أنشطة تنفيذ محتوى المنهاج النظامي بما
يتالءم وحاج���ات الطالب ذي الصعوبة
التعليمية.

استعراض األساليب
التدريسية من واقع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية
ومراجعة ملفات الطلبة.

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

18

تستخدم اس���تراتيجيات وطرائق تدريس
المفاهي���م األساس���ية ،والمف���ردات،
والمحت���وى األكاديمي ال���ذي يتضمنه
المنهاج النظامي.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

19

تستخدم استراتيجيات وطرائق التدريب
المعرفي ( التعليم الذاتي ،اإلستراتيجيات
المعرفي���ة ،معينات التذك���ر ،المراقبة
الذاتية..إل���خ) في تدري���س الطلبة ذوي
صعوبات التعلّم.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

20

تستخدم اس���تراتيجيات وطرائق زيادة
التعليمية
ق���درة الطالب ذي الصعوب���ة
ِ
على الوع���ي الذاتي ،والتقدي���ر الذاتي
والتنظيم الذاتي واالعتماد على الذات.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

21

تستخدم اس���تراتيجيات وطرائق تعليم
المهارات االجتماعية.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

22

تس���تخدم إس���تراتيجيات وطرائق تعليم
الطلب���ة ذوي صعوب���ات التعل���م ف���ي
إالستعداد لالمتحانات وتقديمها.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

23

تس���تخدم طرائق التدري���س الفردية أو
ضم���ن مجموعات صغي���رة أو ضمن
مجموعات كبيرة.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

24

يت���م تقييم وتعديل طرائق التدريس بناء
على بيانات القياس والتقييم المستمرة.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

37

خامساً

38

استراتيجيات وطرائق تعليم القراءة
والكتابة

25

تستخدم الطريقة الكلية في تعليم القراءة
للطلبة ذوي صعوبات التعلم.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

26

تس���تخدم الطريق���ة التحليلي���ة (تدريس
الحرف ثم المقطع ثم الكلمة) في تدريس
القراءة للطلبة ذوي صعوبات التعلم.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

27

تس���تخدم اس���تراتيجيات تعلي���م وزيادة
الوع���ي الصوتي للطلبة ذوي صعوبات
التعلم.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

28

تستخدم استراتيجيات تعليم األصوات.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

29

تستخدم استراتيجيات تعليم الطالقة.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

30

تستخدم استراتيجيات تعليم المفردات.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

31

تستخدم استراتيجيات تعليم الفهم.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

32

تستخدم التكنولوجيا المساندة في تيسير
التعلم.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

33

سادساً

34

يتم تقييم مدى تقدم الطالب.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

استراتيجيات تعليم اللغة الشفهية:

تس���تخدم اإلجراءات التالية لِتعليم اللغة
االستقبالية (االستماع أو اإلصغاء) :

 تحس���ين اإلدراك السمعي لألصواتغير اللغوية.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

 -زيادة وعي الطفل لألصوات اللغوية.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

 -فهم الكلمات.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

 -فهم الجملة والوحدات اللغوية األخرى.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

 -االستيعاب السمعي.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

39

 -االستماع الناقد.

40

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

سابعاً

اس���تراتيجيات تعلي���م اللغ���ة التعبيرية
(مهارات الكالم)

35

تستخدم استراتيجيات بناء المفردات
الكالمية.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

36

تستخدم اس���تراتيجيات إنتاج األصوات
اللغوية.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

37

تستخدم استراتيجيات تعليم األنماط
اللغوية.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

ثامناً

استراتيجيات وطرائق تعليم الرياضيات
وتشمل ما يلي:

38

توفير االستعداد لتعلم الرياضيات.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

39

االنتقال من المحسوس إلى المجرد.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

40

إت��اح��ة ال��ف��رص��ة للطالب للتدريس
والمراجعة.

اس��ت��ع��راض األساليب
ال��ت��دري��س��ي��ة م��ن واق��ع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية ومراجعة
ملفات الطلبة.

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

41

تعليم الطلبة التعميم إلى مواقف أخرى.

استعراض األساليب
التدريسية من واقع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية
ومراجعة ملفات الطلبة.

42

تستخدم استراتيجيات وطرائق تسمح
بوصول الطلبة ذوي صعوبات التعلّم إلى
مستويات عالية من الدقة واإلتقان عند
إجراء العمليات الحسابية والرياضية.

استعراض األساليب
التدريسية من واقع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية
ومراجعة ملفات الطلبة.

43

تس���تخدم اس���تراتيجيات وطرائق تعلّم
المعالجات المعرفي���ة للوصول إلى حل
المشكالت.

استعراض األساليب
التدريسية من واقع
الخطط التعليمية،حضور
حصص صفية
ومراجعة ملفات الطلبة.

تاسعاً

تقييم التعلّم

44

تنفذ عملية تقييم التقدم من خالل الفريق
متعدد التخصصات.

االطالع على أساليب
التقييم المستخدمة
وملفات الطلبة

45

تنفذ عملية التقييم بشكل مستمر ويراعى
مالءم���ة المحت���وى التدريب���ي لقدرات
الطالب ،وعمره ونمط تعلّمه.

االطالع على أساليب
التقييم المستخدمة
وملفات الطلبة

46

يستخدم المعلم طرق تقييم رسمية تتمتع
بخصائ���ص س���يكومترية للتحقق من
تطور أداء الطالب .

االطالع على أساليب
التقييم المستخدمة
وملفات الطلبة

47

يستخدم المعلم طرق التقييم غير الرسمية
للتحقق من تطور أداء الطالب.

االطالع على أساليب
التقييم المستخدمة
وملفات الطلبة
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

41

48

عاشراً

التقويم واالمتحانات

49

يشارك معلمو غرفة المصادر في إعداد
وتنفيذ االمتحانات واالختبارات ووضع
الدرجات للطلبة ذوي صعوبات التعلم.

االطالع على
االمتحانات واالختبارات
ومقابلة المعلمين

50

تتوفر أسس وتعليمات خاصة بتكييف
وتعديل امتحانات الطلبة ذوي صعوبات
التعلم (مثل قراءة األسئلة للطالب ،تقديم
األسئلة بطريقة شفوية ...إلخ).وتكون
في موضع التنفيذ.

االط��ل�اع ع��ل��ى أس��س
وتعليمات االمتحانات

51

تنسجم امتحانات الطلبة ذوي صعوبات
التعلم م���ع المهارات والمع���ارف التي
تعلموها وأتقنوها في غرفة المصادر.

االطالع على
االمتحانات واالختبارات
ومقابلة المعلمين

52

يخضع الطلبة ذوي صعوبات التعلم لذات
االمتحانات المقدمة ألقرانهم النظاميين.

االطالع على
االمتحانات واالختبارات
ومقابلة المعلمين

حادي
عشر

42

تتخ���ذ الق���رارات المناس���بة إلج���راء
التعدي�ل�ات الالزم���ة عل���ى المحتوى
التعليمي في ضوء نتائج التقييم.

االطالع على أس���اليب
التقيي���م المس���تخدمة
وملفات الطلبة

تعديل وتكييف االمتحانات

53

يتم تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم
مهارات تقديم االمتحانات.

االطالع عل���ى الخطط
التدريس���ية والتعديالت
اإلضافية

54

يتم تغيير نوع األسئلة في االختبار
( أسئلة االختيار من متعدد بدال من
األسئلة اإلنشائية).

االطالع عل���ى الخطط
التدريس���ية والتعديالت
اإلضافية

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

55

يتم منح الطالب وقتا إضافيا لإلجابة عن
أسئلة االختبار.

االطالع عل���ى الخطط
التدريس���ية والتعديالت
اإلضافية

56

يتم قراءة أس���ئلة االختب���ار للطلبة ذوي
صعوبات التعلم.

االطالع على الخطط
التدريسية والتعديالت
اإلضافية

57

يتم مساعدة الطالب بطريقة فردية لشرح
تعليمات االختبار.

االطالع على الخطط
التدريسية والتعديالت
اإلضافية

58

يس���مح للطلبة تقديم االمتحانات بطريقة
شفوية إذا كانوا غير قادرين على القراءة
وتسجل إجاباتهم على شريط كاسيت.

االطالع على الخطط
التدريسية والتعديالت
اإلضافية

59

يسمح للطالب باستخدام اآلالت الحاسبة
خالل االختبارات.

االطالع على الخطط
التدريسية والتعديالت
اإلضافية

60

تقدم التغذية الراجعة للطالب ذي الصعوبة
التعليمية خالل تقديمه لالختبار.
ِ

االطالع على الخطط
التدريسية والتعديالت
اإلضافية

ثاني
عشر

التنسيق والتعاون مع المعلم النظامي
والعاملين اآلخرين

61

يتم التنس���يق بين معل���م غرفة المصادر
و المعلم النظامي في تحديد المش���كالت
األكاديمي���ة والس���لوكية للطال���ب ذي
الصعوبة التعليمية.

الزيارات الصفية
والمقابالت واالطالع
على الوثائق والنماذج
المعتمدة

62

يتم التنسيق بين معلم غرفة المصادر و
المعلم النظامي عند كتابة الخطة التربوية
الفردية للطالب.

الزيارات الصفية
والمقابالت واالطالع
على الوثائق والنماذج
المعتمدة

63

يتم التنسيق بين معلم غرفة المصادر و
المعلم النظامي لتحدي���د منهجية موحدة
في العمل م���ع الطال���ب ذي الصعوبة
التعليمية.

الزيارات الصفية
والمقابالت واالطالع
على الوثائق والنماذج
المعتمدة

64

يتم التنسيق بين معلم غرفة المصادر
و المعلم النظامي في اختيار المحتوى
التعليمي  /األكاديمي الذي يتم تقديمه
للطالب ذي الصعوبة التعليمية.

الزيارات الصفية
والمقابالت واالطالع
على الوثائق والنماذج
المعتمدة
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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65

يتم التنسيق مع مقدمي الخدمات المساندة
بخصوص تقدم الطالب وتطوره .

ال����زي����ارات الصفية
والمقابالت واالط�لاع
على الوثائق والنماذج
المعتمدة

62

يتم التنس���يق بين معلمي غرفة المصادر
ومقدم���ي الخدم���ات بخص���وص اخذ
اهتمامات الطالب ومستوى األداء الحالي
واألهداف الواردة ف���ي الخطة التربوية
الفردية عند تنفيذ الخدمات.

االط�ل�اع على نماذج
ال���ت���واص���ل وم��ق��اب��ل��ة
المعلمين

63

يتم التنسيق بين معلمي غرفة المصادر
و مقدمي الخدمات المساندة في تنفيذ
أهداف الخطة التربوية الفردية.

االط�ل�اع على نماذج
ال���ت���واص���ل وم��ق��اب��ل��ة
المعلمين

64

يتم التنس���يق بين معلمي غرفة المصادر
و مقدم���ي الخدم���ات المس���اندة ف���ي
مراقب���ة كثاف���ة الخدمات بم���ا في ذلك
التكرار،المدة ،الموقع ،حجم المجموعة
ويتم تنفيذ الخدمات كما هو مش���ار اليها
في الخطة الفردية.

االط�ل�اع على نماذج
ال���ت���واص���ل وم��ق��اب��ل��ة
المعلمين

65

يتم التنسيق بين معلمي غرفة المصادر
و مقدمي الخدمات المساندة للتواصل مع
األسرة حول تقدم الطالب وتطوره.

االط�ل�اع على نماذج
ال���ت���واص���ل وم��ق��اب��ل��ة
المعلمين واألسرة

66

يتم التنس���يق بين معلمي غرفة المصادر
و مقدمي الخدمات المس���اندة بخصوص
توثيق تقدم وتطور الطالب.

االط�ل�اع على نماذج
ال���ت���واص���ل وم��ق��اب��ل��ة
المعلمين

ثالث
عشر
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اإلشراف على معلمي صعوبات التعلم

67

يقوم مش���رف صعوب���ات التعلم بزيارة
معل���م الص���ف النظام���ي  /معلم غرفة
المصادر بش���كل دوري بمعدل زيارتين
في الشهر.

ال��م��ق��اب�لات واالط�ل�اع
على سجالت الزيارات
والتقارير اإلشرافية

68

يقدم مشرف صعوبات التعلم توجيهات
لمعلم الصف النظامي  /معلم غرفة
المصادر حول استراتيجيات و طرائق
التدريس للطلبة ذوي صعوبات التعلم.

ال��م��ق��اب�لات واالط�ل�اع
على سجالت الزيارات
والتقارير اإلشرافية

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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يقدم مشرف صعوبات التعلم تغذية
راجعة مفيدة لمعلم غرفة المصادر.

ال��م��ق��اب�لات واالط�ل�اع
على سجالت الزيارات
والتقارير اإلشرافية

70

يقوم مش���رف صعوب���ات التعلم بزيارة
معل���م الص���ف النظام���ي  /معلم غرفة
المصادر بش���كل دوري بمعدل زيارتين
في الشهر.

ال��م��ق��اب�لات واالط�ل�اع
على سجالت الزيارات
والتقارير اإلشرافية

رابع
عشر
71

أساليب إدارة السلوك
تستخدم األساليب واإلجراءات التالية:

 يتم الكشف والتعرف على الطلبة ذويالمشكالت واالضطرابات السلوكية.

استعراض ملفات
الطلبة والخطط الفردية
وإستراتيجيات التدخل
السلوكي

 تستخدم إجراءات التدخل الفعالة قبلاإلحالة.

استعراض ملفات
الطلبة والخطط الفردية
وإستراتيجيات التدخل
السلوكي

 تعد خطة تعديل السلوك وتضمَّن فيالبرنامج التربوي الفردي للطالب.

استعراض ملفات
الطلبة والخطط الفردية
وإستراتيجيات التدخل
السلوكي

 تس���تخدم إجراءات التقيي���م الوظيفيللسلوك.

استعراض ملفات
الطلبة والخطط الفردية
وإستراتيجيات التدخل
السلوكي

 يتم استخدام اجرءات زيادة السلوكالمرغوب.

استعراض ملفات
الطلبة والخطط الفردية
وإستراتيجيات التدخل
السلوكي

 تس���تخدم إجراءات التقيي���م الوظيفيللسلوك.

استعراض ملفات
الطلبة والخطط الفردية
وإستراتيجيات التدخل
السلوكي
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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خامس
عشر
72
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 -يتم التدريب على المهارات االجتماعية.

استعراض ملفات
الطلبة والخطط الفردية
وإستراتيجيات التدخل
السلوكي

 يتم اس���تخدام إجراءات خفض السلوكغير المرغوب.

استعراض ملفات
الطلبة والخطط الفردية
وإستراتيجيات التدخل
السلوكي

سجالت الطلبة
تحتوي سجالت الطلبة على-:
 -الوثائق الشخصية للطالب.

االطالع على سجالت
الطلبة

 -دراسة الحالة و تقارير التشخيص.

االطالع على سجالت
الطلبة

 وثائ���ق التقييم التي تح���دد احتياجاتالطالب.

االطالع على سجالت
الطلبة

 -الخطة التربوية الفردية .

االطالع على سجالت
الطلبة

 -الخطة التعليمية للطفل.

االطالع على سجالت
الطلبة

 الخطة االنتقالية للطفل عند سن الرابعةعشرة.

االطالع على سجالت
الطلبة

 -خطة الخدمات األسرية الفردية.

االطالع على سجالت
الطلبة

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

سادساً

معيار مشاركة ودعم
وتمكين األسرة
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سادساً :معيار مشاركة ودعم وتمكين األسرة
المقياس
الرقم

المؤشر

طرق التحقق

1

يتوافر لدى المدرسة  /المؤسسة برنامجاً
تثقيفي���اً توعوي���اً عن صعوب���ات التعلم
بمعدل محاض���رة واحدة على األقل كل
شهر.

 مقابلة عينة من األسر االط����ل����اع ع��ل��ىخ���ط���ة ال���م���ؤس���س���ة

2

تق���دم المدرس���ة  /المؤسس���ة خدمات
اإلرش���اد األسري ألس���ر األطفال ذوي
صعوبات التعلم حول المشكالت الناجمة
عنها وكيفية التعامل معها.

 مقابلة عينة من األسر االط����ل����اع ع��ل��ىخ���ط���ة ال���م���ؤس���س���ة

3

تعقد المدرسة  /المؤسسة اجتماعاً ألسر
الطلب���ة ذوي صعوب���ات التعلم مرة كل
شهر لتبادل الخبرات.

 مقابلة عينة من األسر االط�ل�اع على خطةالمؤسسة
 االطالع على محاضراالجتماعات

4

يتواصل المعلم���ون واألخصائيون في
المدرس���ة  /المؤسس���ة مع األسرة من
خالل :

5

48

-اجتماعات المعلمين واألخصائيين .

 االط�ل�اع على نماذجالتواصل مع األسرة

 -دفتر المالحظات اليومي.

 االط�لاع على نماذجال��ت��واص��ل م��ع األس��رة

 -المكالمات الهاتفية.

 االط�لاع على نماذجال��ت��واص��ل م��ع األس��رة

 -المراسالت والمخاطبات.

 االط�لاع على نماذجال��ت��واص��ل م��ع األس��رة

 -التقارير المتعلقة باالختبارات.

 االط�ل�اع على نماذجالتواصل مع األسرة

 -البريد االلكتروني.

 االط�ل�اع على نماذجالتواصل مع األسرة

تؤخذ أنماط االتصال المفضلة لألس���رة
بعي���ن االعتبار عن���د اختي���ار طريقة
االتصال.

مقابلة المعلمينواألخصائيين
 -مقابلة األسرة

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

تحقق
المؤشر

تحقق
بشكل
جزئي

لم يتحقق
المؤشر

6

يتوافر في مبنى المدرس���ة مكان يلتقي
فيه الوالدين بشكل غير رسمي .

زي��ارة موقع المدرسة

7

يتواف���ر برنام���ج تدريب���ي للعاملين في
المدرس���ة حول التعامل والتواصل مع
األسرة .

االط������ل������اع ع���ل���ى
ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي

8

تش���ارك األسرة في مجموعات الدعم
األس���ري إلباء وامه���ات الطلبة ذوي
صعوبات التعلّم.

م���ق���اب���ل���ة األس�������رة

9

تنف���ذ برام���ج التدريب لألس���ر من قبل
مهنيي���ن مؤهلين في مج���االت البرامج
التدريبية ألسر ذوي صعوبات التعلم يوم
في الشهر على األقل.

 مقابلة عينة من األسر االطالع على خططالمؤسسة.
استعراض البرامج
التدريبية

10

تراعي برامج التدريب األس���رية التغير
الذي يط���رأ عل���ى احتياجات األس���ر
واهتماماتها.

استعراض البرامج
التدريبية

11

يتوافر لألس���ر فرص حقيقية ومتنوعة
للمشاركة في البرنامج وأنشطة الطالب
من خالل المشاركة في:
 عضوية لجنة اتخاذ القرارات واللجنةأالستشارية.

مقابلة األسرة

 المالحظ���ة بالص���ف أو إالعم���الالتطوعية.

مقابلة األسرة

 -مشاركة العاملين بالمعلومات .

مقابلة األسرة

 تقييم الطالب ،تخطيط البرنامج ،تطويرالخطة الفردية.

مقابلة األسرة

 -تقييم فعالية البرنامج.

مقابلة األسرة

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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سابعاً

معيار الدمج
والخدمات االنتقالية

50
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سابعاً :معيار الدمج والخدمات االنتقالية
المقياس
الرقم

المؤشر

طرق التحقق

1

يتوافر في المدرسة خطة لدمج األطفال
ذوي صعوب���ات التعل���م ف���ي الصف
النظامي.

االطالع على خطة الدمج

2

يتم وضع خطة انتقالية للطالب من
غرفة المصادر إلى الصف الدامج
التعليمية
تشترك فيها األسرة والهيئة
ِ
والفريق المختص .

3

يتم تحديد صفوف الدمج وإجراء ما يلزم
من تعديالت وتكييفات بشكل مسبق.

زيارة الصفوف الدامجة

4

تعقد المدرسة /المؤسسة دورات تدريبية
حول صعوبات التعلم لمعلمي الصفوف
الدامجة .

االطالع عل���ى البرامج
التدريبية

5

تطلع األس���رة عل���ى صف���وف الدمج
وتشارك في الخطة االنتقالية .

االط�ل�اع على محاضر
االجتماع���ات ومقابل���ة
األسر

6

يتم تقييم قدرات األطفال ذوي صعوبات
التعلم قبل االلتحاق في صفوف الدمج .

االط�لاع على التقارير
التقييمية

7

تعق���د المؤسس���ة دورات تدريبي���ة عن
صعوبات التعلم لألطفال من غير ذوي
صعوب���ات التعلم لتس���هيل تفاعلهم مع
األطفال ذوي صعوبات التعلم.

االطالع على البرامج
التدريبية

8

يتضم���ن برنامج الطال���ب تدريباً على
المجاالت والموضوعات التالية :

تحقق
المؤشر

تحقق
بشكل
جزئي

لم يتحقق
المؤشر

االطالع على
محاضراالجتماعات
والخطة االنتقالية

 -المهارات االجتماعية .

اإلطالع على برنامج الطالب

 -الصحة والرياضة البدنية.

اإلطالع على برنامج الطالب

 -مهارات وتنظيم إدارة الذات.

اإلطالع على برنامج الطالب

 -مهارات إدارة الوقت .

اإلطالع على برنامج الطالب

 المهارات  /احتياجات حل المشكالتوتقرير المصير .

اإلطالع على برنامج الطالب

 -مرحلة التهيئة المهنية.

اإلطالع على برنامج الطالب

 مرحل���ة البح���ث عن ف���رص العملوالتوظيف .

اإلطالع على برنامج الطالب
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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ثامناً

معيار التقييم الذاتي
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المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

ثامناً :معيار التقييم الذاتي
المقياس
الرقم

المؤشر

طرق التحقق

1

تجري المدرسة تقييما مستمرا وشامال
للبرامج والخدمات للطلبة ذوي صعوبات
التعلم وفق خطة معتمدة ومكتوبة بشكل
سنوي (نهاية العام الدراسي).

االط������ل������اع ع���ل���ى
دراس��ات التقييم الذاتي

2

تس���تخدم المؤسس���ة منهجية علمية في
عملي���ة التقييم باس���تخدام طرق البحث
الكمي والنوعي.

االطالع على دراسات
التقييم الذاتي ومنهجيتها

3

توظف المؤسسة نتائج التقييم في تطوير
مس���توى الخدمات الت���ي تقدمها للطلبة
ذوي صعوبات التعلم.

االط��ل�اع ع��ل��ى خطط
التطوير

4

تعكس عمليات التقييم حاجات وتوقعات
األشخاص المساهمين واألسر ومعلمي
صعوبات التعلّ���م والمعلمين النظاميين
ومقدم���ي الخدمات المس���اندة وصانعي
السياسات.

االطالع على دراسات
التقييم الذاتي ومنهجيتها
وإج��راء المقابالت مع
المعنيين

5

تتضم���ن عملية التقييم جوانب البرنامج
المتعددة:

6

 -تنفيذ البرنامج.

االطالع على دراسات
التقييم الذاتي ومنهجيتها

 -تنظيم الممارسات.

االطالع على دراسات
التقييم الذاتي ومنهجيتها

 -نتاجات الطلبة.

االطالع على دراسات
التقييم الذاتي ومنهجيتها

 رض���ا العاملين في البرنامج وأس���رالطلبة ذوي صعوبات التعلّم .

االطالع على دراسات
التقييم الذاتي ومنهجيتها

تحقق
المؤشر

تحقق
بشكل
جزئي

لم يتحقق
المؤشر

تس���تخدم إس���تراتيجيات متعددة لجمع
البيانات مثل :

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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ملخص تنفيذي
تمثل الهدف األساس���ي من المشروع الحالي في اعداد وتطوير دليل اجرائي لتطبيقات واستخدامات معايير
االعتم���اد الخاص لبرامج الطلبة ذوي صعوبات التعل���م ،وتقديم المعلومات الالزمة للمعلمين النظاميين والمعلمين
العاملين في غرف مصادر صعوبات التعلم والتي تس���اعدهم على توظيف هذه المعايير بما يمكنهم من تقديم تعليم
نوعي يرقى الى الممارس���ات المهنية ،وتمكين المشرفين القائمين على االشراف على برامج صعوبات التعلم من
التحقق من مدى اتساق الممارسات التعليمية في برامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في البدائل المختلفة مع معايير
االعتماد الخاصة ببرامجهم ،والعمل على تطوير البرامج التعليمية التي يق ّدمونها.من خالل البرامج التدريبية التي
تسعى الى رفع كفايات هؤالء العاملين .
وقام المستش���ار في البداية باالطالع على وثيقة المش���روع ومتطلبات تنفيذه ،ومن ثم التقى بأعضاء مديرية
البرامج التعليمية في المجلس االعلى لش���ؤون االش���خاص المعوقين بهدف توضيح أهداف المش���روع لهم .وابتدأ
المستش���ار بمراجعة ودراس���ة وثيقة معايير االعتماد الخاصة لبرامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم باالضافة الى
وثيقة االعتماد العام لبرامج وخدمات ومؤسس���ات االعاقة في االردن  ،باالضافة الى وثيقة االستراتيجية الوطنية
لالش���خاص المعوقين ،ثم اجتمع الخبير بمديرة البرامج التعليمية لمناقشة الخدمات المتوفرة للطلبة ذوي صعوبات
التعلم والتحديات التي تتم مواجهتها في هذا الخصوص .كذلك قام المستش���ار بمناقش���ة المس���ودة األولى من خطة
العمل التي تم تطويرها لتنفيذ المش���روع مع مديرة مديرية البرام���ج التعليمية وكوادر المديرية وبعد تعديل خطة
العمل تم اقرارها بصورتها النهائية.
وفي المرحلة التالية بدأ المستش���ار بالعمل على تطوير مكونات وابعاد الدليل االجرائي اس���تنادا إلى تحليل
معم���ق لكل م���ن أدبيات التربية الخاصة العالمية ذات العالقة والمقابالت الت���ي تمت مع أعضاء مديرية البرامج
التعليمية إضافة إلى الدراسات واالبحاث الجامعية و تقارير الخبراء والمستشارين ووثائق وزارة التربية والتعليم
التي تتناول واقع برامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم على المستوى المحلي والتي أمكن الحصول عليها.
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شكر و تـقـدير
يطي���ب لي وقد انتهيت من تنفيذ هذا الدليل االجرائي حول تطبيقات واس���تخدامات معايير االعتماد الخاص
لبرامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أن أتقدم بالشكر والعرفان للمجلس
ً
ممثال بسيدي صاحب الس���مو الملكي االمير رعد بن زيد كبير أمناء جاللة
األعلى لش���ؤون األش���خاص المعوقين
المل���ك المعظ���م ،وعطوفة االمين العام الدكتورة أمل نحاس على ثقتهم الكبيرة التي منحوني إياها للقيام باعداد هذا
ً
اس���تكماال لمشروع تطوير معايير برامج التربية الخاصة ،كما واتقدم بالشكر الجزيل
الدليل االجرائي والذي يأتي
الى مديرية البرامج التعليمية .
الدكتور محمد مهيدات
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لمحة موجزة عن اإلطار المرجعي للمشروع

انبثق مش���روع اعداد الدليل االجرائي لتطبيقات واستخدامات معايير االعتماد الخاص لبرامج الطلبة ذوي
صعوبات التعلم من رؤية المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين في سياق مشروع تطوير معايير االعتماد
لبرامج االعاقات التي تهدف الى تحس���ين نوعية البرامج والخدمات المقدمة لالش���خاص ذوي االعاقة من خالل
تنفيذ مضامين االستراتيجية الوطنية لالشخاص المعوقين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بهدف تحسين نوعية
البرامج والخدمات المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم ،بما يدعم جهود الوزارة التي تس���عى نحو اصالح التعليم،
و تحقيق التجديد التربوي وتوفير فرص تربوية متساوية لجميع الطلبة بغض النظر عن قدراتهم .وتتحمل ادارة
التربي���ة الخاصة في الوزارة مس���ؤولية إدارة برامج التربية الخاصة للطلب���ة ذوي االعاقات ،وتواجه جملة من
التحديات من أبرزها غياب معايير ضبط جودة البرامج المقدمة ونقص أدوات اإلحالة والكشف والتشخيص ،وعدم
توفر المناهج المناسبة ،وغياب األدلة التدريبية ،وعدم مشاركة األسر ببرامج أطفالها بشكل فعال.
ويقوم المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين وبالتنسيق مع وزارة التربية بدعم دمج الطلبة ذوي االعاقة
في المواقف التعليمية ضمن الصف النظامي ،وعلى اي حال فان التعرف على انماط الصعوبات التعلمية باالضافة
الى تحديد جوانب القوة واالحتياجات تعد من االمور الهامة والمتطلبات التي تهدف الى التخطيط التعليمي لهؤالء
الطلبة.
وتجدر االشارة الى ان الطلبة ذوي صعوبات التعلم يشكلون نسبة ال يستهان بها بالمقارنة مع بقية فئات االعاقة
اذ تش���ير التقديرات ضمن المصادر والمراجع المتخصصة الى ان هذه الفئة تش���كل ما نسبته  %15-%5من فئات
االعاقة.
ومن هنا ادرك المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين اهمية تطوير واعداد دليل اجرائي لتقديم المعلومات
التطبيقي���ة والعملية للمعلمين العاملين ف���ي صفوف الدمج وغرف المصادر تلك المتعلق���ة بالخصائص المرتبطة
باضطراب���ات صعوبات التعلم ،باالضافة الى المعلومات حول االس���تراتيجيات التعليمية ،واس���تراتيجيات تحديد
احتياجات هؤالء الطلبة .
لقد تم اعداد هذا الدليل اس���تجابة لتلك االحتياجات ،ومن اجل مساعدة المعلمين من خالل تزويدهم بالمعلومات
االساسية حول الخصائص المرتبطة باالنماط المختلفة لصعوبات التعلم ،حيث يقدم هذا الدليل معلومات وموجهات
تتعلق باستراتيجيات التقييم الرسمية وغير الرسمية ،وتطوير الخطط والبرامج الفردية التي تحدد احتياجات هؤالء
الطلبة ،كما ويقترح العديد من المصادر المختلفة والمناس���بة لتلبية احتياجاتهم التعليمية.واخيراً يوصي هذا الدليل
طرقاً لتفعيل التعاون والمشاركة مع االسرة في عملية التخطيط.
يهدف هذا الدليل الى تقديم المعلومات االساس���ية حول صعوب���ات التعلم ،وكيفية تاثيرها على االفراد  -تحديداً
الطلبة  -صعوبات التعلم من االعاقات التي تستمر طيلة حياة الفرد وهي غير قابلة للشفاء لكن قد يتعلم االفراد ذوي
صعوبات التعلم التعايش معها ويصلوا الى مس���توى من التكيف في المواقف المختلفة  ،ويعتبر الوالدين والمعلمين
من المصادر الهامة والداعمة لتعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتحقيقهم للنجاح المدرسي واالجتماعي.
جاء اعداد هذا الدليل كمبادرة من المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين الستكمال مشروع تطوير معايير
االعتماد الخ���اص لبرامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم وذلك لتمكين القائمين والمعنيين في وزارة التربية والتعليم
– الجهة الرس���مية المس���ؤولة عن برامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم -على تقديم العون والدعم للمدارس التابعة
له���ا في مختلف مديريات التربية والتعليم في محافظات المملكة لتطبيق واس���تخدام وثيقة معايير االعتماد الخاص
لبرامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،بما يضمن تحقيق معايير الممارسة المهنية المتعلقة باجراءات ما قبل االحالة،
واجراءات االحالة ،وعمليات التقييم والتش���خيص التربوي  ،وتنظيم البيئة التعليمية ،واستراتيجيات التعليم ......
الخ وبهدف الوصول بالطلبة ذوي صعوبات التعلم الى المنهاج العام.
كما ويهدف هذا الدليل الى مساعدة المعنيين في وزارة التربية والتعليم على توفير فرص التطوير المهني لرفع
وتطوي���ر كفايات مش���رفي التربية الخاصة فيما يتعلق بفهم وتطبيق معايي���ر االعتماد الخاص لبرامج الطلبة ذوي
صعوبات التعلم .بما يضمن تقديم تعليم ذي نوعية جيدة ضمن بدائل التعليم الدامج وبالش���كل الذي يلبي احتياجات
هؤالء الطلبة.
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مبادئ واهداف الدليل االجرائي لمعايير صعوبات التعلم
مبادئ وأهداف وبنية هذا الدليل:
يستند هذا الدليل إلى مجموعة مبادئ أساسية وهي:
ً
أوال :تفعيل المادة رقم ( )7البند( هـ) من قانون حقوق االشخاص المعوقين رقم ( )31لسنة  2007والمتعلق
بوضع المعايير الالزمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة لالشخاص المعوقين بالتنسيق مع الجهات ذات
العالقة.
ثانياً :تنفيذ مضامين االستراتيجية الوطنية لالشخاص ذوي االعاقة – محور التعليم الدامج  -من خالل التنسيق
مع وزارة التربية والتعليم اليجاد سياسات وممارسات تعليمية دامجة على مستوى المدارس النظامية
الحكومية والخاصة
ثالثاً :تطبيق وثيقة معايير اعتماد مؤسسات االشخاص ذوي االعاقة في االردن ،ووثيقة معايير االعتماد
الخاص لبرامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
رابعاً :رفع سوية الخدمات وتطوير كفاءة األفراد العاملين مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم من مشرفي تربية
خاصة  ،وإدارات مدرسية ومعلمين نظاميين ،ومعلمي تربية خاصة وأهالي.
خامساً :ضمان تقديم التعليم الفعّال لهؤالء الطلبة ،وتوفير فرص حقيقية لمشاركة األهل في البرامج التعليمية
المقدمة ،وفتح قنوات االتصال المناسبة معهم .
سادساً :تقييم فاعلية الخدمات والبرامج المقدمة.
يهدف هذا الدليل إلى توفير المعلومات الالزمة التي تساعد المعنيين ببرامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم على
توفير المعلومات الالزمة وتأمين متطلبات تعليم هؤالء الطلبة في غرفة المصادر ،والصف النظامي ،وتدريب
االفراد المعنيين والقائمين على برامج صعوبات التعلم من اداريين ومشرفين ومعلمين واخصائيين للتعامل مع
الطلبة ذوي صعوبات التعلم ضمن افضل الممارسات التعليمية المستندة الى االدلة العلمية والنتائج البحثية من
خالل تحقيق المخرجات التالية:
 -1عدم استبعاد أي طالب من الطلبة ذوي صعوبات التعلم من التعليم ضمن اطار المدرسة النظامية (الصف
النظامي  /غرفة المصادر)
 -2تطبيق اجراءات ما قبل االحالة واجراءات االحالة وفق سلسلة من االجراءات والعمليات المنتظمة.
 -3توفير التقييم النفسي والتربوي المناسب الرسمي وغير الرسمي
 -4تقديم التعليم المناسب والفعّال لهذه الفئة من الطلبة.
 -5ضمان تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم مع اقرانهم أكبر قدر ممكن من الوقت.
 -6ضمان وجود خطة لكل طالب ،يتم من خاللها تحديد مدة التحاقه في برنامج الدمج وتعديل وتقييم الخطة
بشكل مستمر.
 -7ضمان اطالع األهل على خطة الطالب ومشاركتهم الفعّالة في جميع ما يخص الطالب من قرارات.
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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• لمن هذا الدليل؟
هذا الدليل موجه إلى:
 .1ادارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم
 .2الجهات والمؤسسات المعنية برسم السياسات ووضع التعليمات المتعلقة ببرامج وخدمات االشخاص ذوي
االعاقة.
 .3الجهات المعنية بتنفيذ السياسات والتعليمات وترجمتها الى ممارسات تعليمية.
 .4المهنيين واالخصائيين المعنيين بالبرامج المقدمة لالفراد ذوي صعوبات التعلم.
 .5االكاديميين والمهتمين والباحثين وطلبة الجامعات.
 .6أهالي الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
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المنهجية المتبعة في هذا الدليل:
لقد تم إعداد هذا الدليل وفق المراحل التالية:
ً
أوال :مسح معايير الممارسة المهنية في مجال تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلّم والمعتمدة من قبل المجلس
األمريكي لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة ( )Council for Exceptional Childrenوالخاصة بفئة
صعوبات التعلّم ( )Learning Disabilitiesوهي من أكبر المنظمات المهنية المتخصصة التي تلتزم وتعنى
بتطوير المخرجات التربوية لألفراد ذوي اإلعاقات والموهوبين،
حيث أن قسم صعوبات التعلّم يعد من أكبر األقسام في المجلس (Division For Learning Disability (DLD

ويصدر عنه مجلة أبحاث ونشرات متخصصة في مجاالت صعوبات التعلّم ،كما وقد صدر عن المجلس مجموعة
المعايير الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات التعلّم.
ثانياً :مراجعة معايير المجلس الوطني العتماد برامج إعداد المعلمين ،والتي تتمثل بمعايير إعداد معلمي التربية
الخاصة (. National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE
ثالثاً :مراجعة وثيقة المجلس الوطني للمعايير النموذجية
(Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium Special Education
.Sub- Committeee (INTASC
رابعاً :االطالع على العديد من االدلة االجرائية التي تم تطويرها لمساعدة العاملين في البرامج التعليمية للطلبة
ذوي صعوبات التعلم .
خامسأ :اإلطالع على بعض برامج األكاديميات والمراكز والمدارس العالمية المعتمدة في تقديم البرامج والخدمات
للطلبة ذوي صعوبات التعلّم على وجه التحديد .
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الجزء األول
صعوبات التعلم
المبادىء والمفاهيم االساسية
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الجزء االول  :صعوبات التعلم المبادئ والمفاهيم االساسية

مقدمة

ً
جدال منذ ظهورها واستخدامها منذ الستينيات من القرن
يعد مفهوم صعوبات التعلم من المفاهيم األكثر
الماضي ،وبالرغم من إختالف طرق التعرف على الطلبة المؤهلين لتلقي برامج التربية الخاصة المقدمة لذوي
صعوبات التعلم إال أنها بقيت تشير إلى بعض الطلبة الذين يواجهون صعوبة في اكتساب الكفايات األكاديمية
بالرغم من عدم معاناتهم من أية إعاقات حسية او إعاقة عقلية او اضطرابات سلوكية ،وقد تطور مفهوم وبنية
صعوبات التعلم في العديد من البلدان بطريقة مشابهة مما يشير إلى أن هناك شبه إجماع عالمي على فهم
صعوبات التعلم.
تعريف صعوبات التعلم
Definition of Learning Disabilities
يعتبر تعريف صعوبات التعلّم من القضايا المثيرة للجدل واإلختالف ،نظراً الختالف القطاعات المهنية
التي أسهمت بتشكيل معالم هذا المجال ومالمحهّ ،
ولعل أكثر تعريفين لصعوبات التعلّم شيوعاً و استخداماً هما
تعريف الحكومة االتحادية في الواليات المتحدة االمريكية ،وتعريف اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلّم
وفيما يلي نص هذين التعريفين:
تعريف الحكومة االتحادية لصعوبات التعلم
The Federal Definition of Learning Disabilities
صعوبات التعلم المحددة تعني االضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية والمتضمنة في فهم
واستخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة  ،والتي يمكن أن تعّبر عن نفسها من خالل نقص القدرة على االستماع أو
التفكير أو الكالم أو القراءة أو الكتابة أو في إجراء العمليات الحسابية ،ويتضمن االصطالح حاالت اإلعاقات
اإلدراكية وإصابات الدماغ والخلل الدماغي البسيط ،والديسلكسيا ،والحبسة الكالمية النمائية .لكن االصطالح
ال يشمل مشكالت التعلم الناتجة أساسا عن اإلعاقات البصرية أو السمعية أو الحركية أو التخلف العقلي أو
االضطراب االنفعالي ،أو الحرمان البيئي والثقافي واالقتصادي (. )Smith,2007
تعريف اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلّم
(National Joint Committee on Learning Disabilities (NJCLD
مصطلح «صعوبات التعلّم» هو مصطلح عام يشير إلى مجموعة غير متجانسه من اإلضطرابات التي تتجلى
على هيئة صعوبات كبيرة في إكتساب و استخدام القدرة على إالستماع ،والتحدث ،والقراءة والكتابة ،والتفكير،
أو القدرات الرياضية ،وأن هذه اإلضطرابات داخلية في الفرد كما أنها ترجع إلى خلل وظيفي في الجهاز
العصبي .وعلى الرغم من أن صعوبات التعلّم قد تترافق مع حاالت أخرى لإلعاقة( ،مثل :اإلعاقة الحسية،
العقلية ،واإلضطرابات اإلنفعالية) أو مع العوامل البيئية كالفروق الثقافية أو التعليم غير المالئم وغير الكافي
أو العوامل النفسية الجينية ،ولكنها ال تعتبر في واقع األمر نتيجة مباشرة لتلك الحاالت (.)Lerner,2003
وعلى الرغم من تعدد تعريفات صعوبات التعلم اال اننا نجد هذه التعريفات تتفق على بعض العوامل:
 .1وجود مشكالت في التجصيل االكاديمي لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم ووجود تباين بين قدرات الفرد وأداءه
الفعلي.
 .2وجود تباين في نمط النمو (اللغوي  ،الجسمي واالكاديمي واالدراك الحسي)
 .3إن صعوبات التعلم غير ناتجة عن الحرمان البييئي.
 .4إن صعوبات التعلم غير ناتجة عن حاالت االعاقة العقلية او السمعية او البصرية او االضطرابات
السلوكية.
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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تصنيف صعوبات التعلّم

صعوبات التعلم
صعوبات التعلم
األكاديمية
التهجئة
التعبير
الكتابي

القراءة

الكتابة

الحساب

صعوبات التعلم
النمائية
الصعوبات
الثانوية

الصعوبات
األولية

التعبير

االنتباه

اللغة

الذاكرة

الشفهية

اإلدراك

يتم تصنيف صعوبات التعلّم إلى صعوبات نمائية ( ،)Developmentalوصعوبات أكاديمية (،)Academic
وتشتمل الصعوبات النمائية على اإلضطرابات اإلدراكية ،والحركية ،والبصرية ،والسمعية ،والذاكرة ،واإلنتباه.
أما الصعوبات األكاديمية فتشمل صعوبات الكتابة والقراءة والحساب واللغة ،والوظائف التنفيذية.

نسبة انتشار صعوبات التعلم

تشير ليرنر ( )Lerner,2003الى اختالف التقديرات حول انتشار ظاهرة صعوبات التعلم اختالفاً واسعاً ،اذ
تتراوح هذه التقديرات ما بين  %30-%1وان هذا االختالف ناجم عن اختالف المعايير المستخدمة في تحديد اهلية
الطالب لتلقي خدمات التربية الخاصة.
وتشير ليرنر الى انه كلما كانت المعايير متشددة اكثر كلما قلل من نسب االنتشار والعكس صحيح ،ويشير
كل من هاللهان وكوفمان ( )Hallahan and Kuffman,2008إلى ان تقديرات نسبة الطلبة ذوي صعوبات
التعلم في الواليات المتحدة االمريكية تتراوح ما بين  %6-5من التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة
والسابعة عشرة.
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الفروق بين الجنسين
تشير الدراسات التي بحثت في نسبة انتشار صعوبات التعلم بين الجنسين الى ان عدد الذكور الذين يعانون من
صعوبات التعلم يفوق عدد االناث بما يقارب الثالثة أضعاف ،وقد عزى بعض الباحثين المعدالت المرتفعة بين
الذكور الى العوامل البيولوجية ،في حين عزى البعض االخر ذلك إلى التحيز في اإلحالة بسبب المشكالت السلوكية
التي يظهرها الذكور مقارنة مع االناث والتي تسبب ازعاجاً لمعلميهم

أسباب صعوبات التعلم

Causes of Learning Disabilities

تتوفر معلومات قليلة حول االسباب التي تؤدي الى حدوث صعوبات التعلم اال أن هناك من يشير الى أن مجموعة
االسباب التي من المحتمل ان تؤدي الى الخلل الوظيفي العصبي تقع ضمن أربع فئات رئيسية هي :العوامل
الجينية أو الوراثية ،والعوامل الكيميائية السامة ،والعوامل الطبية ،والعوامل البيئية.

خصائص األفراد ذوي صعوبات التعلّم

على الرغم من ان فئة االفراد ذوي صعوبات التعلم تعتبر فئة غير متجانسة  ،اال ان االدب المتصل بالموضوع
يشير الى ان هناك خصائص شائعة لدى هؤالء االفراد.
ذوي صعوبات
التعلم

صعوبات في
المعالجة

تباين واضح
بين التحصيل
والقدرات

قدرات عقلية
في المتوسط
وفوق المتوسط

تحصيل
اكاديمي اقل
من المتوسط

بالعالقة مع االقران يبدي الطلبة ذوي صعوبات التعلم المظاهر التالية :
 اقل انخراطا في االنشطة والمهام التعليمية اقل تنظيما في االفكار واالداء اقل ثقة بقدرتهم على التعلم يحبطوا لدى مواجهة المهمات التعليمية الصعبة اقل قدرة على التعامل مع متطبات المواقف التعليمية اقل شعورا بالتشجيع بسبب اخفاقاتهم المتكررة عدم القدرة على التعامل الموقف التعليمي الذي يتطلب مهمات متعددة()1(1)Adapted from Teachers Make the Difference: Teaching Students with Learning Disabilities at
)Middle School and Secondary School Levels. Ministry of Education Saskatchewan. (2009
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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أن األفراد ذوي صعوبات التعلّم مجموعة غير متجانسة ،وان لكل فرد منهم خصائصه الفريدة ،فبعض الطلبة
لديهم صعوبة في تعلّم الحساب ،لكن يبدي البعض اآلخر منهم قدرات جيدة في الرياضيات ،وكذلك يعاني بعض
الطلبة ذوي صعوبات التعلم من إضطرابات معالجة المعلومات واإلنتباه وصعوبات التعلّم غير اللفظية بينما ال
تشكل تلك اإلضرابات أي مشكلة لدى بعض الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتظهر بعض الخصائص التي تميز
األفراد ذوي صعوبات التعلّم وهي:
• إضطراب اإلنتباه
• ضعف القدرة الحركية (الجانب المتعلق بالنمو الحركي الدقيق والنمو الحركي الكبير).
• إضطراب معالجة المعلومات اإلدراكية.
• اإلخفاق في تطوير إستراتيجيات معرفية للتعلّم ( ما وراء المعرفة ،أنماط التعلّم ،تنظيم الذات ،ضبط الذات).
• صعوبات اللغة الشفهية  /المحكية.
• صعوبات القراءة.
• صعوبات في جانب التعبير الكتابي.
• صعوبات في الحساب.
• صعوبات التعلّم غير اللفظية (السلوك اإلجتماعي غير المالئم ).

انماط صعوبات التعلم:
مشكالت القراءة

مشكالت اللغة المكتوبة

االستيعاب القرائي :هي
قدرة الفرد على استخراج
المعنى من النص

اإلمالء :تنتج مشكالت
اإلمالء عن عدم قدرة
الطلبة على فهم الرابطة
مابين أصوات الرموز
وأشكالها

مشكالت اللغة الشفوية

مشكالت الحساب

إجراء العمليات الحسابية:
مشكالت في إجراء
الجوانب االجتماعية للغة:
مشكالت في االستقبال الجيد العمليات الحسابية األربعة
للمحادثة ،أو انتاج محادثة الجمع ،الطرح ،الضرب،
القسمة
بناءة،

التعبير الكتابي :توصف
فك الرموز :هي قدرة الفرد
كتابات الطلبة ذوي
على تحويل الرمز المكتوب
صعوبات التعلم بمحدودية
الى لغة منطوقة ويعتمد ذلك
الجوانب الميكانيكية للغة:
األفكار واستخدام الجمل
على الوعي الصوتي
استخدام غير صحيح لقواعد االستدالل الرياضي :مثال
البسيطة واالستخدام
على ذلك حل المسائل
اللغة ،مشكالت في فهم
المحدود للمفردات
اللفظية الحسابية
معاني الكلمات ،مشكالت
الكتابة اليدوية (الخط) :
في األصوات الكالمية
الطالقة :هي قدرة الفرد
عدم الكتابة على السطر،
على القراءة بشكل سلس
أخطاء في حجم الكلمات
وبدون جهد كبير
والحروف ،الكتابة بدون
تنقيط ،الخط غير المقروء
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قياس وتشخيص صعوبات التعلم Identification and Assessment

تعرف عملية القياس على أنها العملية التي يتم من خاللها جمع معلومات عن الطالب بغرض الوصول إلى أحكام
واتخاذ قرارات تتعلق بذلك الطالب.
تحقق عملية القياس هدفين رئيسيين هما:
 .1التصنيف :أي تصنيف الطالب ضمن أحد فئات التربية الخاصة والتأكد من أهلية الطالب للحصول على
خدمات التربية الخاصة.
 .2تخطيط التدريس :وهو الهدف األكثر أهمية ،ويقصد بهذا الهدف جمع معلومات عن الطالب بغرض
مساعدته على التعلم .وكلما كانت الصلة بين عملية القياس والتقييم التربوي وبين التدريس وثيقة بشكل أكبر،
كلما اعتبرت هذه العملية أكثر نجاحا.
وتضيف ليرنر ( )Lerner,2003بان اهداف عملية القياس تتمثل فيما يلي:
 الكشف :ومن خالله يتم تحديد الطلبة الذين يحتاجون الى اختبارات اكثر شمولية،ويتم خالل الكشف اجراءاختبارات سريعة للطلبة الذين ثبت انهم بحاجة الى تقييم مكثف وشامل.
 االحالة :وتعنى قيام المعلم بالبحث عن المساعدة االضافية من الزمالء االخرين في المدرسة في ضوء اداءالطالب.
 التصنيف :ان تحديد مدى أهلية الطالب للخدمات يتطلب أن يتم تقييم هذا الطالب لتحديد نوعية الخدمات التييحتاجها ونوع االعاقة التي يعاني منها.
 التخطيط للتدريس :للمساعدة في تخطيط البرنامج التربوي الفردي للطالب فان المعلومات الواردة في التقييمتستعمل في صياغة االهداف التدريسية وفي تحديد البديل التربوي المناسب.
 مراقبة تقدم الطالب :هناك العديد من الطرق التي يمكن ان تستخدم لمراجعة تحصيل وتقدم الطالب والتيتتضمن االختبارات الرسمية التقليدية او االختبارات غير الرسمية او البديلة.

خطوات عملية قياس وتشخيص حاالت صعوبات التعلم
مرحلة الكشف والتعرف

مرحلة التقييم

مرحلة التعليم

اجراءات ما قبل االحالة

تقييم الفريق متعدد
التخصصات

تنفيذ الخطة التعليمية

اجراءات االحالة

كتابة الخطة التربوية الفردية
IEP

مراقبة تقدم الطالب

اوال :مرحلة االحالة وتشتمل على مرحلتين هما:
 .1مرحلة ما قبل اإلحالة :وتعني االجراءات والتدخالت الوقائية التي يقوم بها معلمو الصفوف العادية لتلبية
حاجات الطلبة الذين يواجهون مشكالت تعلمية في صفوفهم وتمثل إجراءات ما قبل اإلحالة التدابير الوقائية
التي تمنع وصول الطالب إلى برامج التربية الخاصة.وتتميز هذه االجراءات بانها اقل تكلفة واكثر سهولة
لجمع البيانات والمعلومات عن اداء الطالب من التقييم الرسمي متعدد التخصصات.كما ان هناك فريق من
المعلمين ممن يساعدون المعلم على تحليل مشكالت الطالب األكاديمية والسلوكية ويقومون بتقديم التوصيات
المتعلقة بالتكييفات والتدخالت المناسبة .وتتميز هذه المرحلة بشيء من الخطورة ،اذ بمجرد ان تتم احالة
الطالب تزداد احتمالية ان يكون بحاجة الى خدمات التربية الخاصة .وهناك ثالثة نماذج للتدخل في هذه
المرحلة هي :النموذج االستشاري ،ونموذج الفريق المساعد ،والنموذج التعاوني.
 .2مرحلة اإلحالة والتخطيط االولي :قد تأتي اإلحالة من عدة مصادر مثل المعلم في الصف النظامي ،أو ولي
أمر الطالب ،أو الطالب نفسه.
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ثانيا :مراحل التقييم وتشتمل على مرحلتين هما:
 .1مرحلة تقييم الفريق متعدد التخصصات :يقوم هذا الفريق بإجراء التقييم النفسي والتربوي ،وذلك من خالل استخدام
أدوات القياس المختلفة لجمع البيانات بما في ذلك االختبارات ،ودراسة الحالة ،والمالحظة وقوائم الشطب وغيرها.
ويمك���ن أن يضم الفريق متخصص في علم النفس المدرس���ي ،وأخصائي نطق ولغ���ة ،وأخصائي صعوبات تعلم،
واخصائي تعليم القراءة ،وبعد االنتهاء من هذه العملية يقوم هذا الفريق بكتابة التقرير النهائي حول نتائج التقييم.
وينبغي ان يتم تطبيق االختبارات من قبل فاحص مؤهل ومدرب ،وأن تتوفر في االختبارات المستخدمة الخصائص
السيكومترية المناسبة.
 .2مرحلة كتابة الخطة التربوية الفردية :تكتب الخطة التربوية في ضوء تقرير التش���خيص ،وتش���تمل الخطة التربوية
الفردية على العناصر التالية:
 وص���ف األداء الحالي للطالب (مث���ال :كيف تؤثر صعوبة التعلم على مش���اركة الطالب وتطوره في المنهاجالعادي).
 تحديد األهداف السنوية بعبارات قابلة للقياس ،وتحديد األهداف قصيرة المدى. تحديد نوعية الخدمات التربوية الخاصة الالزمة لتلبية احتياجات الطالب وتمكينه من تحقيق األهداف الس���نوية(مثال :تعديالت المنهاج ،الوسائل المساعدة والوسائل التعليمية).
 عبارة تصف التعديالت الالزمة عند تطبيق اختبارات التحصيل على الطالب (مبرراتها) والطرق التي س���يتماستخدامها لقياس تحصيل الطالب.
 تحديد زمن البدء بتنفيذ الخطة التربوية الفردية ،والخدمات المس���اندة األخرى وتكرارها ومدتها والموقع الذيسيتم فيه تنفيذ الخطة.
 قياس مدى تقدم الطالب في تحقيق األهداف السنوية.وينبغي على فريق إعداد البرنامج التربوي الفردي أخذ النقاط التالية بعين االعتبار عند إعداد الخطة:
 جوانب القوة والضعف لدى الطفل وتقييمه الحالى واهتمامات الوالدين. احتياجات الطالب التواصلية. استخدام التكنولوجيا المساندة. -موافقة الوالدين الخطية على البرنامج التربوي الفردي الخاص بالطالب قبل البدء بتنفيذه.

ثالثا :مرحلة التدريس وتشتمل على مرحلتين هما:

 .1تنفي���ذ الخطة التعليمية :يقوم معلم الصف العادي أو معلم التربية الخاصة بترجمة الخطة التربوية الفردية إلى خطة
تعليمية فردية مس���تخدما طرق التدريس المختلفة ،اضافة الى إجراء التعديالت والتكييفات الالزمة والمناسبة سواء
على تلك المتعلقة بالمنهاج أو البيئة التعليمية أو الوسائل التعليمية.
 .2مراقبة تقدم الطالب :تقيّم الخطة التربوية الفردية في ضوء التقدم والتطور الذي أحرزه الطالب.

محكات تشخيص صعوبات التعلم:

تشهد اجراءات التعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم نقلة كبيرة وخاصة في الواليات المتحدة االمريكية وذلك في ظل
تاثير التغيرات التي طرأت على قانون تعليم االفراد ذوي االعاقة ،فبعد أن كان محك التباين بين القدرة العقلية والتحصيل
هو المحك التقليدي للتعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،والذي تعرض لالنتقاد ،أضيف أس���لوب آخر للتعرف على
هؤالء الطلبة وهو ما يعرف بمحك اإلس���تجابة للمعالجة ( Response to Intervention(RTIوالذي تعرض ايضا
للعديد من االنتقادات مما يشير الى وجود اشكالية في التعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
أما بالنسبة ألنواع التقييم المستخدمة في مجال صعوبات التعلّم فيمكن تصنيفها إلى ما يلي:

 -التقييم الرسمي Formal Assessment

يعتمد هذا النوع من التقييم على استخدام األدوات المقننة مثل إختبارات الذكاء ،ومن األمثلة على ذلك :إختبار (وكسلر)
للذكاء ،وإختبار (س���تانفورد-بينيه) ،وإختبار (سلوس���ون) وإختبار الذكاء غير اللفظي.باالضافة الى اختبارات التحصيل
المقننة.

-التقييم غير الرسمي Informal Assessment

ويتضم���ن التقييم المقن���ن للتحصيل ،والتقييم الحقيقي ،والتقييم بواس���طة الحقائب التعليمية ،والتقييم المس���تند إلى المنهاج
( ،Curriculum Based Measurement (CBMواإلختبارات محكية المرجع Criterion Reference Test

( )Lerner,2003
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اإلتجاهات الرئيسة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلّم

يمك���ن القول أن أبرز اإلتجاهات التربوي���ة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلّم تتمثل باتجاهين أساس���يين هما:
التدريب المعرفي والتدريس المباشر.
ً
أوال :التدريب المعرفي Cognitive Training
يركز هذا النموذج على تغيير عمليات التفكير ،وتقديم تعليم إستراتيجيات التعلّم ،وتعليم المبادأة الذاتية كما صمم هذا
النموذج من أجل معالجة الوظائف التنفيذية ،والمش���كالت المتعلقة بما وراء المعرفة ،أو اإلستراتيجيات التنظيمية،
ومن األمثلة على أساليب التدريب المعرفي ما يلي-:
 التعليم الذاتي Self-Instruction مراقبة الذات Self-Monitoring التعليم التبادلي Reciprocal Teaching إستراتيجيات التعلّم Learning Strategiesثانياً :التعليم المباشر Direct Instruction
يركز هذا األس���لوب بشكل مباش���ر على المقررات األكاديمية وذلك بصورة تفوق ما يتم التركيز عليه في التدريب
المعرف���ي ،كما أنه يركز على العملي���ات التعليمية ،والتحليل المنظم للمهمة ً
بدال م���ن خصائص المتعلّمين .وتؤكد
الدراسات واألبحاث في هذا اإلطار بأن التعليم األمثل ينبغي أن يكون خليطاً من النمطين معاً .ويعتبر تحليل المهمة
أحد المكونات الرئيسية في هذا النوع من التدريس ،حيث يتم تحليل المهمة األكاديمية إلى عناصرها الفرعية ،ويتم
تعليم تلك األجزاء الفرعية للطالب بش���كل منفصل ،ومن ثم يتم تعليم الطلبة الربط بين تلك المهارات الفرعية وذلك
لتشكيل المهارة الكلية .ويستخدم هذا األسلوب في معظم المجاالت األكاديمية كالقراءة والحساب واللغة والكتابة.
(هالهان وكوفمن)2007،

نماذج تقديم الخدمة

تشير اللجنة الوطنية المشتركة لصعوبات التعلّم
) (National Joint Committee of Learning Disabilities,1982
بأن نماذج تقديم الخدمة تتمثل في:
 .1برنامج التعليم النظامي حيث يتلقى المعلم النظامي المس���اعدة وإالستشارات من المهنيين المتخصصين ويتطلب هذا
البديل تزويد المعلم بإجراءات التقييم وطرق التعليم وإستراتيجياته.
 .2البديل الثاني معد خصيصا لألفراد الذين بإمكانهم أن يستفيدوا من الخدمات المقدمة في الصف النظامي مع الخدمات
إالستش���ارية التي يقدمها المعلم المستش���ار ،ولكنهم في الوقت نفس���ه يحتاجون إلى مساعدة مباشرة من تخصصات
أخرى وأن هذه الخدمات من الممكن أن تقدم في الصف النظامي من خالل (تعليم األقران ،التعليم ضمن مجموعات
صغيرة) أو في مواقف منفصلة مثل (غرفة المصادر أو العيادة) ويتميز هذا البديل بزيادة عدد مقدمي الخدمات.
 .3البديل الثالث معد لألفراد الذين يحتاجون في األس���اس إلى برنامج تعليمي متخصص بينما يش���اركون في جوانب
مختارة من برنامج الصف العادي.
 .4البديل الرابع معد لألفراد الذين يحتاجون إلى إحالل في برنامج متخصص في مؤسس���ات نهارية (صف خاص أو
مدرسة نهارية)
 .5البديل الخامس معد لألفراد الذين يحتاجون إلى إحالل في برنامج متخصص في مؤسسة لإلقامة الدائمة وهذا البديل
موجه لألفراد ذوي صعوبات التعلّم الذين تتالزم إعاقتهم مع إضطرابات أخرى.

واقع برامج الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في األردن

بدأت وزارة التربية والتعليم في األردن في أوائل التس���عينات باس���تحداث برنامج غرف مصادر صعوبات التعلّم في
المدارس العامة .وكان الهدف من ذلك هو مس���اعدة الطلبة م���ن ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة من خالل تقديم الدعم
والعون التعليمي من قبل معلمين مؤهلين ومدربين تدريبا خاصاً لجزء من اليوم الدراسي .وعلى وجه التحديد أعدت غرفة
المصادر ،بهدف تقديم العون التعليمي والتربوي لمس���اعدة الطلبة على تعلّم مهارات القراءة والكتابة والحساب ،ويستفيد
من هذا البرنامج الطلبة بطيئوا التعلّم ،والطلبة ذوو صعوبات التعلّم ،والطلبة ذوو اإلعاقات العقلية البس���يطة والملتحقون
في الصف الثاني وحتى السادس األساسي ،ويستمر الطلبة عادة في البرنامج لمدة سنة واحدة ،ويبلغ العدد إالجمإلى لغرف
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المصادر في المدارس الحكومية حوالى ( )800غرفة ،تخدم (  )16000طالباً وطالبة ، ،كما أن متوسط نسبة المعلمين
إلى عدد الطلبة المستفدين في هذه الغرف هي معلم واحد لكل ( )19طالباً.
وتشير الدراسات واالبحاث االكاديمية والتقارير الموجودة بحوزة الوزارة والتي تعد حصيلة قيام مجموعة من الخبراء
برصد ومراجعة برامج التربية الخاصة التي تعنى بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة عموما والطلبة ذوي صعوبات التعلم
تحديداً الى الجوانب التالية:
 غياب االدوات التشخيصية المالئمة للتعرف على حاالت صعوبات التعلم ضعف استراتيجيات التدخل المستخدمة في مرحلة ما قبل االحالة من قبل المعلمين النظاميين بسبب اكتظاظ الصفوفونقص فرص التطوير المهني.
 قيام معظم المعلمين النظاميين باحالة الطلبة الذين يعانون من ذوي المشكالت واالضطرابات السلوكية  ،واسوأ حاالتتدني التحصيل في صفوفهم للتخلص منهم.
 تتم اجراءات االحالة لغرف المصادر بناء على مالحظة المعلمين النظاميين وليس على ادوات او اختبارات تشخيصية. غياب المعايير المعتمدة رسميا لتشخيص صعوبات التعلم . ضعف اس���اليب واس���تراتيجيات التدريس ،وعدم اتس���اق االساليب المس���تخدمة مع المنهاج مما يؤثر على محتوىالتدريس ويزيد من الفجوة بين ما يتلقاه الطالب في الصف النظامي وغرفة المصادر.
 ضعف مستوى خبرة معلمي غرف المصادر في تكييف المناهج النظامية لتلبي حاجات الطلبة ذوي صعوبات التعلم. ضعف مستوى تجهيزات غرف المصادر من المواد والوسائل التعليمية والتكنولوجيا المساندة. ضعف التنسيق بين معلمي غرف المصادر والمعلمين النظاميين. معظم معلمي غرف المصادر غير مؤهلين للتعامل مع مناهج الصفوف العليا (خامس فما فوق) ضعف ومحدودية مشاركة اسر الطلبة ذوي صعوبات التعلم في برامج ابنائهم. ضعف مستوى االشراف الفني المتخصص على اداء معلمي غرف المصادر. افتقار معلمي غرف المصادر الى معرفة االساليب التعليمية المستندة الى نتائج الدراسات العلمية.()Al_Khateeb,2007
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صعوبات التعلم
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المعيار االول :الرؤية والرسالة
يجب أن تدرك المؤسسة التعليمية أهمية وجود رؤية ورسالة لها تواكبان وتستجيبان إلحتياجاتها وتوجهاتها ،وتعتبرهما
نقطة األساس الذي تنطلق منها أهدافها ونشاطاتها وكافة أعمالها .ويتميز مضمون بيان الرسالة بأنه مركز ومختصر
وواضح ويعبر عن الغاية من وجود المؤسسة ،وآليات العمل التي تطبقها لتحقيق هذه الغاية ،ويحدد القيم التي تنطلق منها
المؤسسة في تقديم خدماتها ،ويحدد الفئات التي تستفيد من هذه الخدمات ،من خالل جهد جماعي وبمشاركة كافة المعنيين
لإلستفادة من مساهماتهم وآرائهم للوصول إلى صياغة شاملة وفعّالة لبيان الرسالة.
وبنا ًء على مراجعة األدب التربوي والدراسات ذات العالقة يقترح الدليل الموجهات التالية لتطوير الرسالة و الرؤية
لتلك المؤسسات التي تقدم خدماتها للطلبة ذوي صعوبات التعلم:

 .1معلومات أساسية عن الرؤية والرسالة

تعتبر الرؤية والرسالة من المرجعيات األساسية للمؤسسة التعليمية ،وهما من الخطوات األولى التي تتخذها المؤسسة
التي تعنى بالطلبة ذوي صعوبات التعلم عند بدء إنشائها .وبطبيعة الحال ولتبعية المؤسسات التعليمية في القطاعين العام
والخاص لوزارة التربية والتعليم ،فينبغي ان تستمد المؤسسات التعليمية رؤيتها وفلسفتها من الرؤية والفلسفة التي تتبناها
وزارة التربية والتعليم والتي تنسجم مع فلسفة وقانون التربية والتعليم والتشريعات والتعليمات التي تنطلق منها الوزارة في
ممارساتها المتعلقة بتعليم الطلبة ذوي االعاقة.
فالرؤية هي :بيان تُعبر فيه المؤسسة عن نظرتها للمستقبل وكيف ترى نفسها في المستقبل ،وكيف ترى الفئات التي
تخدمهم في المستقبل .فالرؤية هي صورة ملهمة وإيجابية للمستقبل ،وتشجع أعضاء المؤسسة والمحيطين بها على النظر
بإيجابية للمستقبل.
أما الرسالة فهي بيان يوضح أسباب وجود المؤسسة التعليمية ،والخدمات التعليمية والبرامج التربوية التي تقدمها و َمن
تستهدف ،وكيف تخدمهم وتساعدهم .فالرسالة توضح كيف ستحقق هذه المؤسسة رؤيتها.
ونظراً لخصوصية مضموني الرؤية والرسالة ،فإنهما تمثالن «البوصلة» لكافة جهود ونشاطات المؤسسة وتوجهاتها.
فأهداف المؤسسة يجب أن تعبر عن رسالتها ،والخطة اإلستراتيجية تأتي بأهداف إستراتيجية تستجيب لرسالة المؤسسة،
وكذلك النشاطات والخدمات يؤدي تطبيقها إلى إحداث آثار وتغيرات في المجتمع تجد صداها في رسالة المؤسسة .فأي
شيء تقوم به المؤسسة التعليمية يؤدي بالضرورة إلى تحقيق رسالتها وبالتالي رؤيتها.

مواصفات مضمون بيان الرسالة

حتى تؤدي الرسالة الوظيفة والغاية المرجوة منها ،وحتى ال تواجه المؤسسة اضطراباً في مطابقة برامجها وأنشطتها
مع الرسالة ،ال َّ
بد أن يتم مراعاة بعض المواصفات والمعايير عند إعداد مضمون بيان الرسالة ،ومن أهمها:
ً
والتعرف عليها مهم جدا للقرارات التي تتخذها المؤسسة ،فمن السهل على
 تحديد الغاية من وجودها :إن فهم الغايةّ
المؤسسة أن تقوم بالتخطيط الي من البرامج والخدمات أو تقوم بحملة جمع تبرعات إذا كانت الغاية من وجودها
واضحة ،وبدون وجود الغاية ستواجه المؤسسة جملة من العقبات والصعوبات في شرح أسباب وجودها ونشر
خدماتها و نشاطاتها والتعريف بها.
ً
 وصف آليات العمل :يجب أن يوضح مضمون بيان الرسالة كيف ستحقق المؤسسة غاياتها ،فمثال تصميم برامجأو خدمات أو نشاطات هي من آليات العمل التي تتبعها المؤسسة لتحقيق غاياتها في تقديم خدماتها للطلبة ذوي
صعوبات التعلم.
 تحديد الفئات المستهدفة :تحديد الغاية من وجود المؤسسات والمدارس التي تعنى بالطلبة ذوي صعوبات التعلميقود إلى تحديد المستفيدين منها ،وتتسع وتضيف الفئات المستهدفة بحسب غايات المؤسسة .والفئات المستهدفة
في صياغة الرؤية والرسالة هي (اإلدارة ،الكادر الفني والتعليمي ،واخصائيو الخدمات المساندة ،وأولياء األمور،
والطلبة ذوي صعوبات التعلم ،والمهتمون).
 وصف قيم تقديم الخدمة :يهتم المجتمع بالقيم التي تنطلق منها المؤسسة في تقديم برامجها وخدماتها للفئات المستهدفة،ولذلك على المؤسسة أن تذكر قيمها في تقديم برامجها وخدماتها ،وقد تكون القيم دينية أو إنسانية أوتعليمية أو فكرية.
 مضمون مركز ومختصر وواضح :إن تركيز بيان الرسالة وجعله محصوراً في جوانب واضحة يساعد المؤسسةفي تكوين صورة واضحة عنها لدى جميع أفراد المجتمع ،واإلختصار يساعد على سهولة حفظه أو تذكره من قبل
كوادر المؤسسة .وال ب َُّد أن يصاغ بيان الرسالة بلغة واضحة وبسيطة وال تحتمل التأويل وال يكتنفها الغموض.
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 .2خطوات إعداد بيان الرسالة

يتطلب إعداد أو تعديل بيان الرسالة القيام بعدة خطوات ،وهي:
• تشكيل فريق إعداد بيان الرسالة :إن مهمة إعداد بيان الرسالة مهمة جماعية تقتضي مشاركة ومساهمة عدد من
االفراد ،ومهمة هذا الفريق إعداد نسخة أولية لبيان الرسالة ليتم عرضها على الهيئة اإلدارية لتتم مراجعتها ودراستها
وفي النهاية إقرارها .ومن المهم جداً أن يضم هذا الفريق افراداً يمثلون كافة العاملين الفنيين واالداريين ،ومنهم:
(أعضاء من الهيئة اإلدارية ،العاملون ،المتطوعون المستشارون ،أفراد من الفئات المستهدفة ،أولياء األمور).
• تحديد مواصفات ومعايير بيان الرسالة :من خالل قيام المؤسسة التعليمية بوضع ضوابط ومواصفات لضمان دقة
صياغة بيان الرسالة.
• وضع صيغ أولية لبيان الرسالة :يقوم أعضاء الفريق ،منفردين أو مجتمعين ،بوضع صيغ أولية لبيان الرسالة الذي
يقترحونه باإلعتماد على المواصفات والمعايير التي تم اإلتفاق عليها .ويتم بعد ذلك مناقشة المقترحات بشكل جماعي
من أجل اختصارها في بيان أو بيانين.
• تقييم المقترحات :يقوم الفريق هنا بتقييم المقترحات النهائية لبيان الرسالة ومن ثم اختيار بيان رسالة نهائي يتم تعديله
وصياغته بصورة نهائية.
• إقرار بيان الرسالة ونشره :يتم عرض بيان الرسالة النهائي المقترح على الهيئة اإلدارية لدراسته ومراجعته ومن ثم
إقراره ونشره على كافة األعضاء.
• وضع خطة لتنفيذ بيان الرؤية والرسالة :يقوم الفريق المشرف على المؤسسة بوضع برنامجاً تنفيذياً لتحقيق بيان
الرؤية والرسالة لتحقيق األهداف الموضوعة لها ضمن خطة عمل تكفل حسن تطبيقها .من خالل تحديد نقاط القوة
والضعف والفرص المتاحه أمامها والمخاطر التي تتوقع أن تواجهها في المستقبل ،وذلك لتحديد مالمح إستراتيجياتها
المستقبلية وفرص نجاح الوصول لها واإلمكانات المتوفرة لديها والتي تساعد على تحقيق هذه اإلستراتيجيات ،من
خالل سلم أولويات محدد وواضح يركز على أولوية المهام التي تنصب على تطوير أداء المؤسسة في جانب
الخدمات والبرامج المتخصصة .وتقوم المؤسسة على كتابة خطتها وتوثيقها ونشرها على المعنيين في المؤسسة،
وتُ ُّ
عد ما يلزم من خطط العمل التي يكفل تطبيقها الوصول إلى أهداف وغايات الخطة اإلستراتيجية ،وتعتمد المؤسسة
على الخطة اإلستراتيجية كنقطة إرتكاز في عملية التقييم الذاتي لعملها.
وفي ضوء ذلك ال بد من القيام باتخاذ التدابير الالزمة وبالتنسيق ما بين الجهات ذات العالقة ( المجلس االعلى لشؤون
االشخاص المعوقين ،وزارة التربية والتعليم ) للعمل على تطوير وتوحيد الرؤية والرسالة فيما يتصل ببرامج الطلبة ذوي
صعوبات التعلم وتحفيز المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس التابعة للقطاع الخاص على ضرورة االلتزام
بتوجيهات الوزارة بخصوص تبين تلك الرؤية والرسالة والعمل على ضمان وضعهما موضع التنفيذ والممارسة.

العمليات واالجراءات المرتبطة بالرؤية والرسالة
المراجعة
الرصد

االولويات

والمتابعة
اهداف
الرؤية
والرسالة

التصميم

الخطط
االجرائية
والسياسات

التقييم الذاتي

التنفيذ

(الخطيب  -عاكف)2011،
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المعيار الثاني :اإلدارة والعاملون
يتضح من خالل مراجعة العديد من التقارير الحكومية والدراسات واالبحاث العلمية المحلية ان برامج الطلبة ذوي
صعوبات التعلم في األردن تعاني من جوانب ضعف وقصور عدة في مجال «اإلدارة والعاملين» وخاصة فيما يتعلق
بجانب االشراف والمتابعة الفنية لبرامج هؤالء الطلبة  ،باالضافة الى االفتقار الى التخصصات الفنية والمساندة مثل :
أخصائي عالج طبيعي ،وأخصائي عالج وظيفي ،وأخصائي عالج نطقي ،وأخصائي نفسي ،وأخصائي إالرشاد المدرسي.
يمثل الهيكل التنظيمي النموذج الرسمي لتنظيم المؤسسات والمدارس المعنية بالطلبة ذوي صعوبات التعلم  ،ويأخذ شكل
هرم يمثل المدير قمته ،ويمثل العاملون في المؤسسة في جميع مستوياتهم جسمه وقاعدته ،وهو البناء الذي يحدد مواقع
اتخاذ وتنفيذ القرارات اإلدارية والتربوية .ويلعب المديرون دوراً قيادياً وداعماً ال غنى عنه إلنجاح البرامج والخدمات
المقدمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم بما في ذلك دعمهم النجاح برامج الدمج التعليمي في مدارسهم .فالمديرون قادرون
على تذليل العقبات التي تحقق التغيير المطلوب كما انهم قادرون على قيادة الكادرلتطوير رؤى تربوية متقدمة تسهم في
توفير الفرص التعليمية المتساوية لجميع المتعلمين ،وتحديد ادوار ومسؤوليات العاملين ،وتوفير اإلمكانات الالزمة لتنفيذ
برامج التطوير المهني و توفير مصادر الدعم الالزمة .وفي ضوء ذلك ال بد من القيام باتخاذ التدابير الالزمة وبالتنسيق ما
بين الجهات ذات العالقة ( المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين ،وزارة التربية والتعليم ) للعمل على تطوير الهيكل
التنظيمي في المدارس والمؤسسات المعنية بالطلبة ذوي صعوبات التعلم من خالل إحداث بعض الوظائف والتخصصات
اإلدارية والتربوية في المدارس النظامية وذلك على النحو التالي:

ً
اوال :مشرف صعوبات التعلم  /مقيم في المدرسة

بهدف االشراف الفني وتقديم االستشارات وتوجيه العاملين والمشاركة في تقييم فاعلية البرنامج .

المؤهالت العلمية والعملية:

 -1يحمل درجة الماجستير في التربية الخاصة كحد أدنى
 -2خبرة ال تقل عن سنتين في مجال االشراف على برامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
 -3إتقان اللغة اإلنجليزية ومهارات استخدام الحاسوب.
 -4المعرفة والدراية بكافة فئات التربية الخاصة عموما وبفئة صعوبات التعلم على وجه التحديد.
 -5دورات متخصصة في كل فرع من فروع اإلختصاصات التشخيصية والخدمات المساندة.
 -6التمتع بكفايات وسمات شخصية  ،وقدرة على اإلتصال والتواصل مع اآلخرين.

المهام والواجبات:

 .1التفرغ للعمل في المؤسسة التعليمية /المدرسة النظامية.
 .2االلمام الكامل بأهداف المؤسسة ،وتفهمها ،والتعرف على خصائص الملتحقين بالمؤسسة من الطلبة ذوي
صعوبات التعلم ،وفقاً لما جاء في رؤية ورسالة المؤسسة.
 .3وضع خطة تطويرية سنوية للبرنامج  ،تشمل محاورها( :اإلدارة ،المعلمون ،الطلبة ،البرامج والخدمات
التربوية ،المناهج ،األسرة ،التدريب ،المجتمع المحلي ،نشاطات المؤسسة ،التشخيص والتقييم ،تكنولوجيا التعليم
واستخدام التقنيات.)،
 .4تقييم مستوى أداء المعلمين واإلختصاصين المساندين واإلداريين اآلخرين العاملين في البرنامج.
 .5القيام بزيارات صفية اشرافية دورية للمعلمين والكوادر المساندة بهدف تحسين نوعية تعليم الطلبة ذوي
صعوبات التعلم .
 .6توثيق العالقة بأولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم  ،وتطوير نظم االتصال والتواصل الفعال معهم تحقيقا
لمبدأ المشاركة الفاعلة ..
 .7العمل على بناء قدرات العاملين في البرنامج من خالل دراسة وتحديد اإلحتياجات التدريبية ووضع خطط
وبرامج التدريب.
 .8المشاركة بمراجعة رؤية ورسالة المؤسسة التعليمية والخطة اإلستراتيجية واإلجراءات المتخذة لتحسين جودة
ونوعية الخدمات والبرامج المقدمة وشموليتها.
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ثانياً :المعلمون
معلم الطلبة ذوي صعوبات التعلم هو الشخص المؤهل في مجال التربية الخاصة ويشترك بصورة مباشرة في تدريس
الطلبة ذوي صعوبات التعلم  ،وعضو في الفريق متعدد التخصصات .ويكمن دور المعلم داخل المؤسسة التعليمية في
تنفيذ بعض اإلجراءات والمهام.

المؤهالت العلمية والعملية:
-1
-2
-3
-4

يحمل درجة البكالوريوس مع تأهيل في مجال التربية الخاصة /صعوبات التعلم.
القدرة على التواصل والعمل مع الفريق متعدد التخصصات.
القدرة على كتابة وتفسير التقارير التشخيصية والتحويلية والعالجية.
إتقان مهارات الحاسوب.

المهام والواجبات:

 -1المشاركة مع اللجنة الفنية في المدرسة مع بداية كل عام دراسي في وضع خطة للقيام بالمسح األولي لمن يتوقع أن
لديهم صعوبة تعلم.
 -2االشتراك في عمليات التشخيص والتقييم لتحديد صعوبة التعلم لدى كل طالب.
 -3إعداد البرامج التربوية الفردية التي تتواءم مع خصائص واحتياجات كل تلميذ وذلك بالتنسيق مع اللجنة الفنية
لصعوبات التعلم .
 -4تقديم الخدمات التربوية الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات التعلم حسب طبيعة احتياجاتهم من خالل البرنامج.
 -5اعداد تقارير دورية توضح مدى تقدم وتطور أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
 -6تبادل المشورة مع معلم الصف النظامي في األمور التي تخص التالميذ ذوي صعوبات التعلم مثل:
ب .أساليب التعامل مع الطالب.
			
أ .طرق التدريس.
د .متابعة تقدم الطالب في البرنامج.
ج .كيفية تأدية االمتحانات.
 -7تبني قضايا الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتمثيلهم في المجالس المدرسية.
 -8التعاون والتنسيق مع الفريق المدرسي في إعداد الجداول الدراسية الخاصة بكل تلميذ من المستفيدين من غرفة
المصادر.
 -9التنسيق مع المرشد المدرسي بشأن التعاون مع أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم من أجل تذليل الصعوبات
التي يعاني منها أبناؤهم.
 -1نشر الوعي بين معلمي الفصول وكذلك إدارة المدرسة عن خصائص ذوي صعوبات التعلم ،وكيفية اكتشافهم
ونوعية الخدمة التي يمكن تقديمها لهم ضمن فريق العمل المدرسي.
 -2التعاون والتواصل الفعال مع اولياء امور الطلبة ذوي صعوبات التعلم.

ثالثاً :المعلمون المساعدون:

المعلم المساعد هو الشخص الذي يقوم بأعمال تساعد المعلمفي الغرفة الصفية على استثمار وقته في أداء مهامه
األساسية.

المؤهالت العلمية والعملية:
-1
-2
-3
-4

يحمل درجة دبلوم كليات المجتمع في التربية الخاصة .
لديه معرفة وخبرة في التعامل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
إتقان مهارات الحاسوب.
القدرة على التواصل مع األخصائيين ومعلمي التربية الخاصة.

الواجبات والمهام:
-

المساعدة في تنفيذ البرنامج التربوي الفردي.
التحضير للمواد واألدوات والوسائل الخاصة بالصف المدرسي.
المساعدة في عملية ضبط الصف المدرسي ،واإلشراف على الطلبة في ساحات المؤسسة ،والنقل ،والمكتبة،
والمختبرات ،والمقصف ،وغير ذلك.
العمل مع الطلبة داخل الصف الدراسي من خالل متابعة الطلبة في القراءة ،أو العمل التمثيلي ،أو اإلنتاج المسرحي
تحت إشراف المعلم.
مساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم أثناء مراجعة دروسهم.
متابعة حضور وانصراف الطلبة.
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-

مساعدة المعلم في إعداد خطة الدرس ،والوسائل الالزمة ،وتجهيز السبورة ،والمساعدة في رصد تقدم الطلبة
ومستوى أدائهم من خالل جمع المعلومات.
المساعدة في بعض األعمال اإلدارية كتصوير األوراق والمستندات.
المساعدة في تدوين المالحظات في دفتر المتابعة اليومي.
المشاركة في الدراسات واألبحاث والدورات والندوات ،والمؤتمرات في مجال اختصاصه.
تنفيذ األعمال الموكلة إليه من قبل المعلم بما يخدم العملية التعليمية.

رابعاً :الخدمات المساندة:

وهي البرامج التي تكون طبيعتها األساسية غير تربوية ،ولكنها ضرورية للنمو التربوي لألطفال ذوي صعوبات
التعلم ومساعدة األسر على نمو أطفالهم .ومن أهم األخصائيين العاملين مع الطلبة ذوي اإلعاقة هم:

أ .أخصائي العالج الوظيفي:

هو الذي يُعنى بتقييم وعالج الحاالت وتطوير وظائف الجسم والمحافظة عليها .وخاصة الحركية منها ذات العالقة
بالعضالت الدقيقة والتي تهدف إلى تأهيل الطفل ذي اإلعاقة وظيفياً ،واإلفادة من أقصى إمكاناته وقدراته.

المؤهالت العلمية والعملية:

 -1البكالوريوس كحد أدنى في العالج الوظيفي من جامعة معترف بها.
 -2خبرة ال تقل عن ستة اشهر في مجال التقييم والعالج الوظيفي في مؤسسة تعنى بالطلبة ذوي
صعوبات التعلم.
 -3إتقان مهارت الحاسوب.
 -4القدرة على العمل بروح الفريق ضمن فريق العمل متعدد التخصصات.
 -5القدرة على إتقان مهارات اإلستشارات المتخصصة إجابة وإستفساراً
 -6التمتع بمهارات التواصل االجتماعي ،والقدرة على التعامل مع الشخص وبيئته وذويه.

الواجبات والمهام:

 تقييم المهارات اإلستقاللية ،ونشاطات الحياة اليومية عند الطفل ذي الصعوبة التعلمية . تقييم وتشخيص الصعوبات ذات العالقة بالوظائف الحيوية الناتجة عن اإلعاقة مثل :العناية بالذات ،والمهاراتالحركية الكبيرة والدقيقة ،التوازن ،مهارت الكتابة والقراءة.
 تقييم القدرة على المشاركة في النشاطات اليومية المختلفة .وإرشاد األسرة لتطوير تلك النشاطات. إرشاد الطلبة ذوي صعوبات التعلم وذويهم على تطوير وتحسين وتعزيز وإعادة اإلستقاللية. تدريب الطلبة على تحقيق المهارات اإلستقاللية في بيئة الطفل الطبيعية كي تكون داعمة في تحقيق أهدافالبرنامج العالجي .
 تقييم قدرات الطفل ومحدداته (جوانب القوة والضعف) ووضع األهداف العامة والخاصة وتضمينها في الخططالعالجية وتطبيقها.
 اختيار األدوات واألجهزة والمعينات المناسبة للطفل . -إعادة التقييم ،ومتابعة التحسن ،وكتابة التوصيات الخاصة بالطفل.

ب .أخصائي النطق:

هو شخص ذو إختصاص يؤهله إلى تقييم وعالج اضطرابات التواصل (النطق واللغة) لألطفال ذوي اإلعاقة ،وعادة
ما يعمل أخصائي النطق ضمن فريق العمل متعدد التخصصات في المؤسسة التعليمية.

المؤهالت العلمية والعملية:

 -1درجة البكالوريوس كحد أدنى في إختصاص النطق من جامعة معترف بها.
 -2خبرة ال تقل عن سنة في مؤسسة تعليمية تُعنى بالطلبة ذوي صعوبات التعلم.
 -3الحصول على شهادة مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
 -4القدرة على العمل مع الفريق متعدد التخصصات.
 -5إتقان مهارات التقييم والتدريب واإلستشارات ،وكتابة التقارير التشخيصية.
 -6القدرة على وضع الخطط العالجية وتنفيذها.
 -7إتقان مهارات الحاسوب.
 -8القدرة على التواصل مع األطباء ذوي العالقة ،واإلختصاصات األخرى المساندة.
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الواجبات والمهام:

 تقييم وتشخيص الحاالت التي تعاني من اضطرابات النطق واللغة وضع الخطط التأهيلية (الفردية والجماعية) والعمل على تنفيذها في ضوء البرنامج التربوي للطفل ذي صعوباتالتعلم ،ومن خالل جلسات فردية وجماعية.
 متابعة تقييم الطلبة ذوي صعوبات التعلم بشكل دوري. إطالع األسرة على الخطة التدريبية للطفل ذي صعوبات التعلم ،وإشراكها في مراحل إعداد الخطة ،وتنفيذهاوتقييمها.
 -وضع البرامج الوقائية وبرامج التدخل المبكر وتقديمها لألشخاص وذويهم.

ج .المرشد المدرسي

المرشد المدرسي له دور هام في التنسيق مع اإلدارة لعقد اجتماعات تهدف إلى توعية أولياء األمور والمعلمين وطلبة
المدرسة نحو الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،والعمل مع معلمي الصفوف النظامية لتحديد الطلبة ذوي الصعوبات من
خالل أدائهم وسلوكهم داخل الصف والتعامل مع المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى هؤالء الطلبة.

الواجبات والمهام :

 وضع الخطط السنوية لبرامج التوجيه الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات التعلم . متابعة الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الجوانب السلوكية والتحصيلية وتقديم الخدمات والمساعدات اإلرشادية لهم. التنسيق مع معلم صعوبات التعلم التخاذ اإلجراءات الكفيلة بتلبية احتياجات تالميذ صعوبات التعلم . توثيق الروابط بين البيت والمدرسة واطالع أولياء األمور على مسيرة ابنهم. تثقيف المجتمع المدرسي بأهداف برنامج صعوبات التعلم في المدرسة. استخدام فنيات وطرق التدخل المهني المتعددة للخدمة االجتماعية لمواجهة مشكالت الطفل ومساعدته على التوافق. بناء عالقات مهنية فعالة مع الطفل وأسرته قائمة على الثقة واالحترام المتبادل وإظهار مشاعر االهتمام والتقبلوالمساندة والتشجيع ،واستخدام أسلوب الشرح والتفسير واالقتناع.
(الخطيب -عاكف)2011،
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المعيار الثالث  :البيئة التعليمية  /الصف النظامي وغرفة المصادر
أ .الصف النظامي الدامج
الخطوط التوجيهية لتقديم الخدمات التعليمية للطلبة ذوي صعوبات التعلم في الصف النظامي
يعد تطبيق وتنفيذ التوصيات التالية ضروريا لتقديم التعليم المالئم للطلبة ذوي صعوبات التعلم في الصف النظامي:
 تأسيس نظام واسع وخطط مدرسية لتعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الصفوف النظامية على أن تتم عملية تطويرالخطط بالتعاون والمشاركة بين المعلم النظامي ومعلم التربية الخاصة واآلباء والطلبة المستفيدين من الخدمات
 تأسيس آليات محددة لتطوير وتعزيز التواصل والتعاون بين المهنيين واآلباء والطلبة. تأسيس ظروف وشروط تعليمية وبيئية تمكن المعلمين من استثمار جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف لدى الطلبةذوي صعوبات التعلم وتتضمن هذه اإلجراءات ما يلي :
• حجم مناسب ومعقول للصف.
• مالئمة مستوى األعمال الورقية والمهمات غير التعليمية المطلوبة من المعلمين.
• بيئات مادية مالئمة تتضمن االنتباه لمستويات اإلزعاج.
كاف للتعليم والتخطيط التعاوني.
• وقت ٍ
• مواد تعليمية وتكنولوجية مناسبة.
• مرونة في تحديد المهارات الضرورية لتحقيق األهداف العامة للمنهاج .
 ضمان توفير الخدمات المطلوبة لتعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم والتي تشمل:• الخدمات المساندة المناسبة.
• الخدمات االستشارية للمعلمين.
• خدمات مباشرة للطلبة من معلمين متخصصين في مجاالت صعوبات التعلم  ،األخصائي النفسي ،المرشد،أخصائي
النطق  ،أخصائي العالج الوظيفي .
• مساعدي المعلمين المؤهلين للعمل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
 تقديم الدعم والوقت للتخطيط  ،والتواصل بين المهنيين واآلباء . التأكيد على مشاركة المعلم النظامي في إعداد وتطوير البرنامج التربوي الفردي للطلبة ذوي صعوبات التعلم المخدومينفي الصفوف النظامية .
 تأسيس نظام وخطط لتسهيل انتقال الطلبة من البيت إلى المدرسة ومن المدرسة إلى مرحلة ما بعد المدرسة. تأسيس نظام لتقييم فاعلية البرامج لمقدمة في الصفوف الدامجة وإجراء التعديالت والتكييفات الالزمة على برنامجالطالب حسب نتائج التقييم .
 التأكيد على عقد برامج التدريب أثناء الخدمة لتأهيل المعلمين وتمكينهم من الحصول على المعلومات والكفايات الالزمةللعمل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم
 ان تتضمن برامج التدريب أنشطة تساعد المشاركين على تعلم االستراتيجيات التعليمية التي تلبي حاجات الطلبة ذويصعوبات التعلم وتعزز التعاون فيما بينهم.
 تقديم برامج التدريب أثناء الخدمة للعاملين بما في ذلك المعلمين النظاميين والعاملين الذين لم يسبق لهم المشاركة ببرامجتدريبية في مجالت صعوبات التعلم على أن تتضمن الموضوعات ما يلي:
• تطور ونمو الفرد.
• الفروق الفردية.
• تطور اللغة المحكية والمكتوبة واضطراباتها.
• التطور المعرفي ونظريات التعلم.
• التطور االنفعالي واالجتماعي.
• طبيعة صعوبات التعلم.
• التقييم غير الرسمي.
• االستراتيجيات التعليمية المستندة للبحث.
• تكييف المواد واالستراتيجيات التعليمية.
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• إدارة الصف.
• التعاون واالستشارة وعمل الفريق.
• تفاعل الفريق متعدد التخصصات.
• الدعم األسري.

()Al_Hasan,2007

المظاهر المميزة لصفوف الدمج

تتميز البرامج التعليمية الناجحة والتي تقدم ضمن اطار الصفوف الدامجة بما يلي:

قبل بدء الدرسBefore the lesson:

 المعلمون على اطالع ومعرفة بمبادئ الدمج والتي تحدد ان الطلبة هم جزء من المجتمع الصفي ويشاركون فينفس االنشطة التي يمارسها اقرانهم.
 المعلمون على اطالع ومعرفة بالصعوبات والتحديات التي تواجه الطلبة ذوي صعوبات التعلم  ،وبكيفية ايجادالبدائل لمساعدة الطلبة على مواجهة هذه الصعوبات.
 المعلمون يبذلون الجهد لفهم الصعوبات التي يواجهها الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،من خالل اجراء التكييفاتوالتعديالت الالزمة على المواد التي يدرسونها.
 مناقشة اهداف ومحتوى البرنامج للطلبة ذوي صعوبات التعلم واخذ تصورات الطلبة ذوي صعوبات التعلمواهتماماتهم بعين االعتبار.

عند بداية كل درسAt the start of each lesson

 يكون الطلبة على معرفة بما سيتعلمون خالل الدرس. عند بداية كل درس يعي الطلبة ويعرفون ماالذي سيكونون عليه . اعطاء الطلبة فرصة العادة تنشيط التعلم السابق والربط بين التعلم السابق والحالي قبل تقديم المهمة التعليميةالجديدة.

في كل درس In each lesson

 يعي الطلبة ذوي صعوبات التعلم حاجاتهم لالنتباه عند البدء باعطاء المهمة التعليمية  ،ويتاكد المعلم من انتباهالطالب قبل تقديم المهمة  ،ويقدم المعلم تعليمات واضحة ومحددة مكونة من امر او امرين بسيطين  ،مع اعطاء
مالحظة تبين ما هو المطلوب  ،وفي حال نسيان الطالب لمتطلبات المهمة يسمح له بسؤال احد االقران.
 يتم تسجيل وعرض التعليم خالل الدرس. يعي الطلبة الغرض والهدف من كل مهمة ،المدة الزمنية التي ستستغرقها ،وما هي النتاجات المطلوبة. يتم اجراء التعديالت والمواءمات بما يتناسب مع انماط تعلم الطلبة تنوع النتاجات تأخذ بعين االعتبار الصعوبات التي تواجه االفراد يتم تقديم المهام بطريقة متنوعة (الصف ككل  ،عمل المجموعات ،العمل الفردي ) تتالف مجموعات الطلبة من مستويات متباينة ويتم التخطيط للمهمات بطريقة تتيح التعليم التعاوني والدعم المتبادلبين الطلبة.

الدعم Support

 يتلقى الطلبة الدعم الذي يحتاجونه لتحقيق النجاح يتم تقديم الدعم بشكل تدريجي على شكل خطوات لتمكين الطالب من الوصول الى مستوى من االستقاللية واقلاعتمادا على الكبار.

البيئة المادية  /التعليمية Physical Environment

 يتم تكييف وتعديل مستويات المواد التعليمية ( الكتب ،الوسائل التعليمية) بطريقة تلبي االحتياجات التعليمية للطلبة يتم تزويد الطاوالت الخاصة بالطلبة بجميع المصادر الالزمة مثل (ادوات الكتابة المعدلة ،اوراق الرسم البياني،قوائم الكلمات ،القواميس اإلكترونية ،القواميس البصرية ،المنظمات البصرية ،نماذج من العمل المقبول)
 تتوفر اركان ومحطات تعليمية دائمة مزودة بانشطة اثرائية بشكل مستمر. تتوفر مواد ومصادر مالئمة مرتبطة بالمنهاج المدرسي (كتب ،مجالت ،دوريات من مجالت مهنية ،رزم تعليميةفي موضوعات معينة مرتبطة بالمحتوى التعليمي ،مجالت خاصة بالمعلم تحتوي على افكار قابلة للتطبيق)
 يتم ترتيب االثاث الصفي بطريقة تساعد الطلبة على الوصول الى المواد التعليمية بيسر وسهولة يتم توظيف وتطبيق استخدامات التكنولوجيا المساندة في التعليم مثل استخدام (السبورة التفاعلية ،انظمة التواصلالمجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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البديلة الحواسيب المحمولة)

التعديالت والتكييفات في الصف النظامي

تشمل التعديالت التي تتم في الصف النظامي لتناسب الطلبة ذوي صعوبات التعلم ما يلي:
( )1زيادة مدة االنتباه ( )2تحسين القدرة على اإلصغاء )3 ( ،تعديل المنهاج )4( ،تنظيم الوقت.

دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الصفوف النظامية

تعديالت الصف النظامي

 تغيير المكان :أعط التعليمات او االختبار في غرفة مستقلة ،ركن خاص ،او مجموعة صغيرة. تغيير الجدول :زد من الوقت المحدد لشرح الدرس أو إعطاء االختبار وأكثر من فترات الراحة بين المهام. تغيير طريقة العرض :استخدم الخط العريض؛ أعط تعليمات لفظية بدال من كتابية ،او استخدام تسجيل صوتيللتعليمات.
 تغيير التوقعات حول االستجابة :أعطي الطالب فرصة ان يجيب شفهيا وان يشير إلى اإلجابة؛ الطالب يمكنه اختياراإلجابة بدال من الكتابة الخطية.

زيادة مدة االنتباه

قصر االنتباه هي من صفات العديد من الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم .ونظراً ألثرها على تعلم الطلبة كان
ال بد من العمل على زيادة مدة اإلنتباه لديهم من خالل تنفيذ األنشطة التالية:
 تقصير المهمة التعليمية بتجزئة المهمة الطويلة إلى أجزاء صغيرة .أعطي عدد قليل من المسائل ،و عدد قليل منكلمات اإلمالء او القراءة
 الواجبات المنزلية تكون قصيرة .و ذلك بإعطاء عدد قليل من المسائل الحسابية وزع األنشطة ،استبدل الجلسات القليلة و الطويلة التي تحتاج إلى تركيز عالي بالعديد من الجلسات القصيرة السريعةوالعديد من التطبيقات.
 اجعل المهمات ممتعة لكسب الطالب ،وشجع الطالب على العمل مع صديق ،او في مجموعة صغيرة ،او في الركنالممتع.
 أعقب المهمة الممتعة بأخرى غير ممتعة بالتبادل زد عدد المهمات الجديدة ،والتي تجذب االنتباه و التركيز. التنويع في التدريس وإضفاء عنصر الجدة والحداثة على المهمة التعليمية. استخدام مثيرات ذات أبعاد واضحة. استخدام اإليماءات اللفظية والتلميحات الوجهية واليدوية وغيرها من الدالالت التمييزية المساعدة للفوز بانتباه الطالب. استخدام الوسائط المتعددة. إزالة المثيرات المشتته واستخدام المثيرات ذات العالقة فقط. -تعزيز االنتباه.

تحسين القدرة على اإلصغاء

نحن نتوقع أن الطلبة يعرفون كيف ينصتون .إال أن الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم عادة ما يفقدون
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التعليمات المهمة و المعلومات ألنهم مستمعون غير فاعلين .وغير مدركين أن هناك رسالة أو تعليمات أعطيت لهم.
والمعلم ال يتوقع من الطلبة االستماع و تمييز الكلمات المنطوقة فقط و لكنه يتوقع فهم الرسالة.

انشطة تساعد الطلبة على تحسين مهارات القدرة على اإلصغاء.

 اجعل التعليمات بسيطة باستخدام جمل مباشرة و قصيرة .أعطي أمر واحد فقط في كل مرة؛ أعده حسب الحاجة .كنمتأكداً من معرفة الطلبة لكل الكلمات التي استخدمتها.
 اطلب من الطالب إعادة التعليمات بعد استماعه لها .الحقا اطلب من الطالب تكرار التعليمات التي سمعها منك لنفسهليبني مهارة االستماع ويدرب الذاكرة.
 نبه الطالب باستخدام مصطلحات محددة مثل« :هذا مهم» « ،استمع جيدا» ،او « هذا سيكون في االختبار» .بعضالمعلمين يرتب إشارة مسبقة مثل إشارة اليد او إطفاء و إضاءة النور قبل إعطاء التعليمات.
 استخدام المعينات البصرية ،مثل :الرسم البياني ،الصور  ،الجداول ،النقاط المهمة على السبورة ،الشفافيات ،إليصالودعم المعلومات اللفظية.

تكييف المنهاج

يستطيع المعلم تغيير او تعديل المنهاج بدون فقدان العناصر األساسية (األهداف) من خالل تطبيق لبعض االنشطة
واالفكار المساعدة مثل:
ً
 اختيار موضوعات شيقة لتعزيز أهداف المنهج ،باستخدام الخدع ،النشاطات اليدوية ،اذا كان ذلك ممكنا؛ او بناءنشاطات تتطلب التفاعل مثل التحدث من خالل مشكلة ،و تحديد خطواتك الالحقة .العديد من الطلبة يتعلم بشكل جيد
عندما يطبقون بشكل عملي باإلضافة إلى االستماع و المالحظة.
 استخدام المعينات البصرية لدعم المعلومات اللفظية و المقروءة .استخدام المساعدات التعليمية مثل الكمبيوتر ،االلهالحاسبة ،و شريط التسجيل لزيادة الدافعية.
 تعديل االختبارات :اسمح للطالب بأخذ االختبار شفهيا بدال من كتابة اإلجابة .درس الطالب كيف يشطب اإلجابة غيرالصحيحة عند اإلجابة على سؤال متعدد االختيارات.

مساعدة الطالب على تنظيم و إدارة الوقت

تنظيم و إدارة الوقت إحدى المشاكل التي يعاني منها العديد من الطلبة ذوي صعوبات التعلم  .بحيث ينسحب الطالب
من المهمة التي في يده إلى أخرى ليواجه تحدي جديد قبل أن ينهي األول.

انشطة تساعد الطلبة على ادارة الوقت:

 ضع روتين و تقيد به ،عند حدوث تغيير البد من التوضيح للطالب األسباب ،و الطريقة المثلى لالستجابة. إستبدل األنشطة التي تتم في وضع جلوس بأخرى تتضمن الوقوف و الحركة. اعد قائمة لمساعدة الطلبة على تنظيم واجباتهم .اطلب من الطالب وضع عالمة على الواجبات التي تم إنهاؤها. -استخدم العقد السلوكي الذي يحدد الوقت المسموح به إلنهاء نشاط معين.
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التعليم المتمايز في الصف العادي Differentiating Instruction in the Regular Classroom

خصائص البيئة الصفية التي تدعم وتؤسس التمايز:

 تشجع وتدعم تقبل القدرات المختلفة للطالب. تؤكد على تعزيز جوانب القوة في التعلم لدى جميع الطلبة. تقدير االختالفات والفروق وانماط التعلم بين الطلبة . تحقيق العدالة في التعامل مع الطلبة. االعتراف بان النجاح يعني اشياء مختلفة لالخرين.ً
 اتاحة الفرصة للطلبة للعمل مع اشخاص متنوعين استنادا الى طبيعة المهمات التعليمية  ،واالحتياجات الفردية للطالب. اعتبار اهتمامات الطالب مفتاحا للدافعية  ،وبأن الطلبة لديهم اهتماماتهم الخاصة والمختلفة. بناء مشاعر الثقة بالذات والثقة بالتعليم. تعزيز اتجاهات الطلبة نحو التعلم المستقل. دعم وتعزيز نجاحات الطلبة. تشجيع تطوير جوانب القوة ،واالهتمامات والتفضيالت التعليمية الخاصة بالطلبة. االهتمام بتطوير وتعزيز روح االبداع لدى الطلبة. -احترام وتقدير اعمال جميع الطلبة.

الطلبة ذوي صعوبات التعلم هم أعضاء في مجتمع الصف النظامي:

يعتمد نجاح تقبل الطلبة لزمالئهم ذوي صعوبات التعلم على كيفية تقديم المعلم المساند  /التربية الخاصة لهم على أنه
معلم مساعد للمعلم النظامي ويقوم بمساعدة الطلبة من غير ذوي صعوبات التعلم ومراجعة عملهم وبناء عالقات إيجابية
معهم ،مما يساعد على عدم وصم الطلبة ذوي صعوبات التعلم .باإلضافة إلى أن عالقة المعلم المساند مع الطلبة من غير
ذوي صعوبات التعلم هي المنفذ لبناء عالقات إيجابية بناءة بين هؤالء الطلبة واقرانهم ذوي صعوبات التعلم وهو الهدف
األسمى لمفهوم الدمج.

البرنامج التوعوي:

يشمل كل من المعلمين النظاميين والطلبة وأولياء أمور الطلبة من غير ذوي صعوبات التعلم وقد يكون بشكل مباشر
مثل برنامج الرعاية الطالبية بالتعاون مع قسم اإلرشاد أو غير مباشر من خالل قصص أو ملصقات أو أنشطة مشتركة
بين الطلبة ذوي اإلعاقة و الطلبة من غير ذوي االعاقة.

أهداف البرنامج التوعوي:
-

84

تعريف الطلبة من غير ذوي االعاقة ومعلميهم وذويهم بطبيعة الطلبة ذوي اإلعاقة.
التعريف بكيفية الكشف والتعامل مع الحاجات الخاصة.
التركيز على مجاالت القوة الموجودة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة.
التأكيد على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وواجباتنا نحوهم حيث أنه ال أحد يحصن من احتمالية تعرضه لحاجة
خاصة.
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 التركيز على أن المدارس الدامجة نموذج مصغر من المجتمع وأنها خبرة تعلمية إثرائية للطلبة من غير ذوياإلعاقة لتمكينهم من فهم االختالفات بين الناس والتعامل معها بمزيد من التحضر واالنتباه.
 تغيير االتجاهات السلبية نحو األشخاص ذوي اإلعاقة لدى كافة الفئات التي تتعامل معهم.ً
وعلى برنامج التوعية أن يكون معداً مسبقاً بالتعاون مع المرشد /ة التربوي وأن يكون مستمرا على مدار السنة الدراسية
ويتناول مواضيع لها عالقة بكيفية التعامل معهم وتقبلهم من قبل مجتمعهم.

ب .غرفة المصادر
تعريف غرفة المصادر:
تهدف الى تقديم انموذج من الخدمة يسمح للطلبة ذوي صعوبات التعلم بان يتلقوا تعليمهم مع زمالئهم من غير ذوي
صعوبات التعلم في الصف النظامي الى اقصى حد ممكن و في الوقت نفسه يوفر هذا النموذج تعليما مكثفا لهؤالء
الطلبة يلبي احتياجاتهم التعليمية ،وهي االساس الذي يبنى عليه البرنامج التعليمي في غرفة المصادروالمبني على
تعاون معلم غرفة المصادر و معلم الصف النظامي لدعم تعليم الطالب وتقدمه في الصف النظامي في المجاالت
االكاديمية واالجتماعية واالنفعالية.

مواصفات غرفة المصادر الفعالة

يجب أن تتمتع غرف المصادر بمميزات تساعد في جذب الطلبة إليها وتحببهم بالوقت الذي يقضونه بها بحيث تكون
مناسبة من حيث االتساع لكي تسمح للطلبة بحرية الحركة وممارسة األنشطة المتنوعة  ،كما يجب أن تكون اإلضاءة
مناسبة وكافية ،وتهويتها جيدة وألوانها زاهية وارتفاع سقفها مناسب وأرضيتها مغطاة بالسجاد أما بالنسبة إلى األثاث
فيجب أن يكون من النوع الجيد القابل للفك والتركيب  ،ويتميز بالمرونة واأللوان الزاهية المريحة للطالب ،ويتمتع باألمان
والراحة وبشروط السالمة العامة ويتناسب وأحجام التالميذ  ،ويمكن استغالله بما يتناسب وطريقة التعليم سواء كان
تعليم فردي أو مجموعات ،وتتسم االدارة المدرسية بالنضج واالبداع ،وتهتم بتوفير أوجه الدعم لضمان نجاح البرنامج ،
والحرص على تطوير المعلمين واالختصاصيين المساندين.
ويجب مراعاة األمور التالية في غرف المصادر:
 موقع غرفة المصادر :مالءمة موقع غرفة المصادر بحيث تكون قريبة من الصفوف الدراسية. المساحة :مالءمة مساحة غرفة المصادر بحيث تتراوح مسحتها بين (30م 2و 48م.)2 التجهيزات :تجهيزات غرفة المصادر بالوسائل التعليمية الالزمة ،والمصادر المتنوعة التي تدعم التعلم والتطور. تجميع الطلبة :تجميع الطلبة حسب مستوى أدائهم التحصيلي في القراءة والكتابة ،واألنماط اللغوية ،والحساب بحيثتخدم الغرفة (  )4 -3مجموعات ،ويتلقون من ( )20-15حصة في مادتي اللغة العربية ،والرياضيات أسبوعياً.
 التنظيم :تتوفر في غرفة المصادر االركان التعليمية التالية (ركن اللغة العربية ،وركن الرياضيات ،وركن االنشطة،وركن الحاسوب،والمكتبة).
 ملفات الطلبة :يتم االحتفاظ بملفات الطلبة بطريقة تيسر استخدامها واسترجاعها. -ترتيب وتنظيم موجودات الغرفة بطريقة تمكن الطلبة من االنتقال بين االنشطة التعليمية وغير التعليمية بيسر وسهولة

آلية العمل في غرفة المصادر:

يستند العمل في غرفة المصادر إلى بعض المبادئ التالية :
 .1تفريد التعليم.
 .2تكييف وتعديل التعليم.
 .3توظيف استراتيجيات التعلم
 .4التعاون مع المعلم النظامي.

مراحل العمل في غرفة المصادر:
مرحلة اإلعداد والتحضيروتشمل :

 .1إحصاء الطلبة:

مع بداية العام الدراسي يبدأ معلم غرفة المصادر بجمع المعلومات االولية عن الطلبة الذين يواجهون مشكالت في
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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التعلم بالتعاون مع معلم الصف النظامي ،وذلك من خالل مراجعة سجالت الطلبة ونتائجهم المدرسية وتهدف هذه
العملية الى حصر أعداد الطلبة ذوي المشكالت التعليمية.

 .2اجتماع أولياء األمور:

بعد حصر أعداد الطلبة ذوي المشكالت التعلمية يقوم معلم غرفة المصادر بالتحضير الجتماع أولياء األمور بهدف
مناقشة الصعوبات التي يواجهها ابناؤهم ،واعطاء اولياء االمور معلومات عن البرنامج والخدمات الممكن تقديمها
لمساعدة ابنائهم وتعريف اولياء االمور بادوارهم ومسؤولياتهم في هذه المرحلة .ويتم في هذا االجتماع الفردي اخذ
موافقة ولي االمر الخطية على تقييم قدرات الطالب في الجوانب المختلفة والتحويل الى غرفة المصادر لتلقي خدمات
التربية الخاصة اذا ما تم التاكد من أهلية الطالب لتلقي تلك الخدمات.

 .3تشكيل اللجنة الفنية:

حيث يتم تحديد اهلية الطلبة ذوي صعوبات التعلم لتلقي الخدمات في غرفة المصادر ،من خالل لجنة يتم تشكيلها
لهذا الغرض ،مكونه من:
أ .مدير المدرسة.
ب .معلم التربية الخاصة.
ج .معلم الصف المعنى.
د .المرشد التربوي في المدرسة.
هـ .ولي أمر الطالب.

مرحلة التطبيق والمتابعة.
(الخطيب  -عاكف)2009 ،
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المعيار الرابع :التقييم النفسي والتربوي
مراحل قياس وتشخيص صعوبات التعلم
ينبغي ان يتم النظر الى عملية الكشف والتعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم على انها عملية مستمرة وتقع على
عاتق النظام التعليمي و تتولى األنظمة المدرسية والهيئات العامة القيام بها للتعرف على هؤالء الطلبة بد ًء بمرحلة ما قبل
المدرسة وحتى الصف الثاني عشر .
تمر عملية القياس بعدة مراحل هي:
 .1مرحلة ما قبل اإلحالة :وتعني االجراءات والتدخالت الوقائية التي يقوم بها معلمو الصفوف العادية لتلبية حاجات
الطلبة الذين يواجهون مشكالت تعلمية في صفوفهم .وإجراءات ما قبل اإلحالة تمثل التدابير الوقائية التي تمنع
وصول الطالب إلى برامج التربية الخاصة.
 .2مرحلة اإلحالة :وقد تأتي اإلحالة من عدة مصادر مثل معلم الصف العادي ،أو ولي أمر الطالب ،أو الطالب نفسه (
إذا كان واعيا لمشكالته ،وإذا كان عمره يسمح بذلك).
 .3مرحلة تقييم الفريق متعدد التخصصات :يقوم هذا الفريق بإجراء التقييم النفسي والتربوي ،وذلك من خالل استخدام
أدوات القياس المختلفة لجمع البيانات بما في ذلك االختبارات ودراسة الحالة والمالحظة وقوائم الشطب وغيرها.
وبعد االنتهاء من هذه العملية يقوم فريق التشخيص بكتابة التقرير النهائي حول نتائج التقييم.
 .4كتابة الخطة التربوية الفردية :تكتب الخطة التربوية في ضوء تقرير التشخيص  ،وتشتمل الخطة التربوية الفردية
على العناصر التالية:
 وصف األداء الحالي للطالب (مثال :كيف تؤثر صعوبة التعلم على مشاركة الطالب وتطوره في المنهاج العادي). تحديد األهداف السنوية بعبارات قابلة للقياس  ،وتحديد األهداف قصيرة المدى. تحديد نوعية الخدمات التربوية الخاصة الالزمة لتلبية احتياجات الطالب وتمكينه من تحقيق األهداف السنوية(مثال :تعديالت المنهاج ،الوسائل المساعدة والوسائل التعليمية)
 عبارة تصف التعديالت الالزمة عند تطبيق اختبارات التحصيل على الطالب (مبرراتها) والطرق التي سيتماستخدامها لقياس تحصيل الطالب.
 تحديد زمن البدء بتنفيذ الخطة التربوية الفردية ،والخدمات المساندة األخرى وتكرارها ومدتها والموقع الذي سيتمفيه تنفيذ الخطة.
 تحديد الزمن (الفترة) التي سيقضيها الطالب خارج الصف النظامي (غرفة المصادر) وإعطاء تفسير واضح لذلك. تحديد آلية قياس مدى تقدم الطالب في تحقيق األهداف السنوية. .5تنفيذ الخطة التعليمية :يقوم معلم الصف العادي أو معلم التربية الخاصة بترجمة الخطة التربوية الفردية إلى خطة
عمل (الخطة التعليمية) وتستخدم هنا طرق التدريس المختلفة ،وإجراء التعديالت المناسبة سواء على صعيد المنهاج
أو البيئة الصفية أو الوسائل التعليمية.
 .6مراقبة تقدم الطالب :تقيّم الخطة التربوية الفردية في العادة في ضوء التقدم والتطور الذي أحرزه الطالب ،ويمكن
استخدام نوعين من التقييم للحكم على مدى تقدم الطالب وهما (التقييم التراكمي :من خالل مراقبة تقدم الطالب
بشكل مستمر والتاكد من اتقانه المهارات من خالل االختبارات القصيرة المتكررة والمالحظات الدورية  ،والتقييم
التلخيصي :الذي يسعى الى تقديم صورة عن اداء الطالب خالل فترة زمنية طويلة نسبيا كالفصل او السنة ويتم ذلك
من خالل استخدام امتحانات نهاية العام او االختبارات الفصلية).
() Lerner,2003 - Alhasan,2009

إجراءات التعرف والتشخيص ( إجراءات ما قبل اإلحالة واإلحالة والتشخيص والتقييم ):
 -عمليات ما قبل اإلحالة ومرحلة اإلحالة:

عمليات مرحلة ما قبل اإلحالة :مجموعة اإلجراءات والتدخالت الوقائية التي يقوم بها معلمو الصفوف العادية لتلبيةحاجات الطلبة الذين يواجهون مشكالت تعلّمية في صفوفهم .وتعمل هذه اإلجراءات بمثابة التدابير الوقائية التي تمنع
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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وصول الطالب إلى برنامج التربية الخاصة.
 عمليات مرحلة اإلحالة :مجموعة من اإلجراءات التي يتم بموجبها تحويل الطالب من عدة مصادر مثل المعلم العادي،أو ولي أمر الطالب ،أو الطالب نفسه الى غرفة المصادروتشمل هذه االجراءات:
 .1قيام معلم الصف العادي بتطبيق اإلجراءات العالجية الوقائية داخل الصف العادي قبل إحالة الطالب إلى برنامج
صعوبات التعلّم.
 .2تشكيل لجان من معلمي الصفوف العادية في المدرسة لدراسة حاالت الطلبة ذوي صعوبات التعلّم وتقديم
المساعدة للمعلم قبل تحويل الطالب إلى برنامج صعوبات التعلّم.
 .3توثيق جميع اإلجراءات والممارسات التعليمية العالجية وتطور الطالب في سجالت خاصة
 .4مشاركة األسرة في تحديد المشكلة وأساليب حلها والموافقة على قرارات مرحلة ما قبل اإلحالة ومرحلة اإلحالة.
 .5مشاركة معلم صعوبات التعلّم اللجنة إالستشارية في إجراءات ما قبل اإلحالة
 .6مراجعة قرارات ما قبل اإلحالة واإلحالة وتعتمد من قبل لجنة استشارية على مستوى المدرسة
 .7إحالل الطالب في المكان المناسب (الصف العادي ،غرفة المصادر) بنا ًء على نتائج التقييم في مرحلة اإلحالة.

 -التشخيص والتقييم

تتم عملية التشخيص والتقييم في البرنامج من قبل الفريق متعدد التخصصات والذي يقوم بإجراء التقييم النفسي
والتربوي ،وذلك من خالل استخدام أدوات القياس المختلفة لجمع البيانات بما في ذلك اإلختبارات ودراسة الحالة
والمالحظة وقوائم الشطب وغيرها .وبعد اإلنتهاء من هذه العملية يقوم فريق التشخيص بكتابة التقرير النهائي حول نتائج
التقييم ،ويتم اإلحتفاظ به في ملف الطالب وتمر مرحلة التقييم باالجراءات التالية-:

ماهي هذه اإلجراءات؟

 .1تقييم الطالب ذو الصعوبة التعلّمية من قبل فريق متعدد التخصصات حسب احتياجات الطالب
 .2التقييم من قبل اختصاصيين مؤهلين وذوي خبرة مكثفة في مجال تقييم صعوبات التعلّم.
 .3إستخدام إختبارات رسمية خاصة بصعوبات التعلّم.
 .4إستخدام إختبارات غير رسمية خاصة بصعوبات التعلّم.
 .5يتوفر في اإلختبارات المستخدمة في التشخيص و التقييم الخصائص السيكومترية المناسبة (الصدق والثبات).
 .6إستخدام مقاييس تقدير خصائص صعوبات التعلّم السلوكية للحكم على حاالت صعوبات التعلّم.
 .7تحديد أنماط الصعوبات التعليمية لدى الطالب.
ّ
 .8تقييم أنماط تعلّم الطلبة لتحديد أفضل الممارسات والطرق التعليمية( .متعلم سمعي ،بصري،حركي)
 .9توفير التكييفات والتعديالت الالزمة لعملية التقييم ( كالوقت والمكان وطريقة اإلجابة وشكل المساعدة المقدمة
للطالب).
 .10استخدام نظام لمراقبة التقدم الذي يحرزه الطالب في البرنامج من قبل المعلم.
 .11مشاركة األسرة في عملية التقييم والتشخيص من خالل تقديم المعلومات الالزمة للفريق.
 .12استخدام بيانات التقييم ألغراض إتخاذ قرارات تتعلق بتحديد األهلية ،وتحديد البرامج ،والبدائل التربوية المناسبة
للطلبة ذوي صعوبات التعلّم.
 .13االحتفاظ بملفات وسجالت توثق أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلّم.
 .14إعداد وكتابة تقرير نهائي حول نتائج التقييم.
 .15اإلحتفاظ بالتقرير النهائي في سجل الطالب.

دور معلم غرفة المصادر
يتضح دور معلم التربية الخاصة على النحو التالي :
 .1القيام بعمليات التقييم والتشخيص بقصد تحديد االحتياجات األساسية لكل طفل .
 .2إعداد الخطط التربوية الفردية والعمل على تنفيذها .
 .3تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،المهارات التي ال يستطيع معلم الفصل العادي تدريسها .
 .4مساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم،على اكتساب المهارات التواصلية  ،والمهارات االجتماعية التي تمكنهم – بإذن
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اهلل – من النجاح ليس في المدرسة وحسب ،إنما في الحياة بوجه عام.
 .5تقديم النصح والمشورة لمعلمي الفصول العادية فيما يتعلق بطرق تدريس المواد الدراسية واالستراتيجيات التعليمية
 ،وأساليب تأدية االختبارات المختلفة  ،ووضع الدرجات وكتابة التقارير  ،وكذلك تزويدهم – عند الحاجة –
بالكتيبات  ،والمنشورات  ،والوسائل التعليمية التي تمكنهم من التعرف على المفاهيم األساسية في التربية الخاصة.
 .6تسهيل مهمة الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،في عملية المشاركة في األنشطة الصفية والالصفية.
 .7تمثيل الطلبة ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في االجتماعات المدرسية  ،والتأكيد على احتياجاتهم األساسية ،
والدفاع عن حقوقهم وقضاياهم الضرورية
 .8مساعدة أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،وتزويدهم بالمواد التربوية ،والوسائل التعليمية التي من شأنها
أن تسهل مهمة متابعة واجبات أبناءهم المدرسية ،وأن تسهم في زيادة وعيهم بخصائص ،واحتياجات ،وحقوق
وواجبات أبنائهم ،األمر الذي يجعل منهم أعضاء فاعلين في مجالس أولياء األمور المدرسية وغيرها.
 .9توطيد أواصر التعاون  ،والنهوض بمستوى التنسيق  ،وتقوية قنوات االتصال بين أسر الطلبة ذوي االحتياجات
التربوية الخاصة والمسؤولين في المدرسة.
 .10العمل على إيجاد بيئة أكاديمية واجتماعية يستطيع فيها الطلبة من غير ذوي اإلعاقة والطلبة من ذوي اإلعاقة –
على حد سواء – استغالل أقصى قدراتهم ،وتحقيق أسمى طموحاتهم.
(الخطيب )2009
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المعيار الخامس :الخدمات والبرامج
الخطة التربوية الفردية:
تعرف الخطة التربوية الفردية  -:بأنها خطة توضع لكل طالب من الطلبة ذوي اإلعاقة من قبل شخص معين أو جهة
مؤهلة تتمكن من تزويد الطالب بالخدمات المناسبة لتلبية احتياجاته الخاصة (  )Unique Needsوتتضمن الخطة
الفردية  -:األهداف السنوية  ،واألهداف التعليمية قصيرة المدى  ،والوضع الراهن لمستوى أداء الطالب ونوع الخدمات
التي يحتاجها ،وموعد بدء تقديمها ،وأسلوب تقييم تعلم الطالب.

المبادئ التوجيهية لتطوير الخطة التربوية الفردية
-

جميع الطلبة باستطاعتهم أن يتعلموا.
جميع الطلبة لهم الحق في االلتحاق بالمدارس التي يمكنهم أن يتعلموا ويتقدموا من خاللها.
يشتمل التعلم الناجح على مشاركة فاعلة بين المنزل والمدرسة.
يحصل جميع التالميذ على فرص للتعلم.
تساهم المدرسة في عملية إعداد الطلبة لمواجهة متطلبات حياة البالغين المنتجة.
تحتاج عملية التخطيط للتالميذ ذوي اإلعاقة إلى المرونة والعقل المتفتح.
التربية الخاصة هي على وجه التحديد تصميم التعليم والخدمات األخرى المساندة بحيث تلبي احتياجات الطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة.
يجب أن يتعلم الطلبة ذوي اإلعاقة جنبا إلى جنب مع اقرانهم وإلى أقصى حد ممكن.
تعتمد الخطة التربوية الفردية على قدرة الطالب في التعلم والمشاركة في التعليم العام مع إجراء بعض التعديالت
لتلبية حاجات الطالب الفردية.

أهمية البرنامج التربوي الفردي:

إن البرنامج التربوي الفردي غيّر مسار التربية الخاصة وذلك على النحو التالي:
• يعمل بمثابة وثيقة مكتوبة تؤدي بطبيعتها إلى حشد الجهـود التي يبذلها ذوو االختصاصات المختلفة لتربية الطفل
ذو االحتياجات الخاصة وتدريبه.
• تقدم الخطة التربوية الفردية الضمانات الكافية الشراك والدي الطفل المعني في العملية التربوية الخاصة.
• يرغم االختصاصيين على األخذ بعين االعتبار اإلنجازات المستقبلية المتوقعة للطفل.
• يبين بوضوح مسؤوليات كل اخصائي.
• يلزم كل االختصاصيين على تقييم فاعليتهم الذاتية.
• يقوم البرنامج أساسا على افتراض مفاده ان من المهم التعامل مع الطفل بوصفه ذا خصائص فريدة.

خصائص الخطة التربوية الفردية :

 فردية  :تصمم لطالب واحد وتركز على جوانب القوة والضعف لديه. مرنة  :مرنه ومناسبة للنشاطات ومناسبة للنشاطات واألساليب المقترحة وقابلة للمراجعة الدورية. تعاونية  :مدخالتها تأتي من حاجات الطالب وكل من لهم عالقة به. متوازنة  :تبنى على جوانب القوة والضعف لدى الطالب. -مستمرة :قابلة للمراجعة والتعديل عند الحاجة في ضوء التقييم المستمر.
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يجب أن يتم مراعاة النقاط التالية عند تقييم حاجات الطفل ومشكالته:

أ -أن تعطى االختبارات للطفل بلغته أو بطريقة التواصل التي يفهمها.
ب -أن تتمتع االختبارات المستخدمة بالصدق والثبات.
ت -ان تطبق االختبارات وفقا لتعليمات التطبيق المعتمدة .
ث -أن يقوم فريق متعدد التخصصات بتقييم الطفل.
ج -عدم االكتفاء باستخدام اختبار واحد لتقييم حاجات الطفل أو تشخيص حالته.

محتويات البرامج التربوية الفردية :

بوجه عام ،تشمل هذه البرامج العناصر األساسية التالية :
• وصف المستويات الحالية لألداء.
• وصف األهداف السنوية .
• وصف األهداف قصيرة المدى.
• وصف الخدمات المحددة.
• تحديد موعد البدء بتقديم الخدمات ومدة تقديم تلك الخدمات.
• وصف إمكانات دمج الشخص ذوو االحتياجات الخاصة في البيئة العادية.
• تحديد المعايير الموضوعيـــــة واإلجراءات التقويمية والجداول الزمنية التي سيتم اعتمادها لتحديد مدى تحقيق
األهداف قصيرة المدى.
• تقديم المبررات التي تكمن وراء اختيار الوضع التعليمي أو التدريبي.
• تحديد األشخاص المسؤولين عن تنفيذ البرامج التربوية والتأهيلية الفردية.

نقاط يجب مراعاتها من قبل فريق الخطة التربوية الفردية:

خالل اجتماع تحضير الخطة التربوية الفردية يجب مراعاة األمور التالية :
• نقاط القوة والضعف لدى الطالب و التي لها عالقة مباشرة بأداء الطالب التعليمي.
• نتائج التقييم الحديثة للطالب.
• في حالة وجود مشاكل سلوكية لدى الطالب يجب مراعاة أفضل الوسائل والتعزيزات المناسبة لتعديل السلوك.
• مراعاة احتياجات الطالب التواصلية ،خاصة في حالة اإلعاقات السمعية والبصرية.

مواصفات االهداف التعليمية

 – 1الوضوح.
 - 2الصدق.
 - 3قابلة للتحقيق.
 - 4قابلة للقياس.
 - 5متفق على أهميتها.
 - 6صياغة الهدف دون لبس في المعنى.
 – 7المرونة.
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الجانب التطبيقي إلعداد الخطة التربوية الفردية
تحديد األهداف التعليمية
ما هو الهدف التعليمي؟

هو جملة تصف ما الذي سيكون الطالب قادرا على أدائه بعد أن يكمل التعليم وتتضمن الهدف الذي يضعه المعلم ويقصد
الوصول إليه من خالل التعليم ويعتبرالتحديد الواضح للهدف التعليمي الخطوة األولى في التخطيط الفاعل ألي
برنامج تعليمي.

أهمية تحديد الهدف التعليمي:
-

يمكن المعلم من تحديد ما يريد الوصول إليه من خالل التعليم.
يساعد المعلم في تقويم ما أنجز من خالل التعليم.
يساعد المعلم في تخطيط التعليم.
يساعد المعلم في تحديد إجراءات التقويم.
يساعد الطلبة في تحديد ما يتوقع منهم.
يساعد الطلبة في تقويم مدى تقدمهم في التعليم.

المتطلبات األساسية لتحديد األهداف التعليمية المناسبة

 )1تحديد مستوى األداء الحالي للطالب.
يعتبر الركيزة االساسية والذي يستند اليه في الخطة التربوية الفردية لتحديد االهداف المناسبة للطالب وعليه يجب ان
يتضمن وصف تأثير اإلعاقة على األداء في النواحي األكاديمية وغير األكاديمية ،وصف مستوى األداء بكل دقة
مع تفسير نتائج االختبارات ،ضرورة وجود عالقة مباشرة بين مستوى األداء الحالي للطالب وعناصر البرنامج
التربوي الفردي بما فيهما ،األهداف بعيدة المدى واألهداف قصيرة المدى.
النقاط األساسية التي يجب مراعاتها عند كتابة األهداف السلوكية
• هل الهدف ذو عالقة مباشرة بحاجات الطالب العالجية ؟
• هل يستطيع الطالب تحقيق الهدف في الفترة الزمنية المحددة فعال ؟
( هل تتناسب األهداف مع قدرات الطالب الحقيقية ؟ )
• هل يحدد الهدف طبيعة المشكلة التي تحاول معالجتها ؟
• هل تمت صياغة الهدف بطريقة مناسبة لمعالجة مواطن القوة والضعف المختلفة لدى الطالب ؟
• هل تمت صياغة أهداف شاملة لتحقق على مدار السنة الدراسية ؟
• هل يشمل الهدف تحديد الظروف التي سيحدث فيها السلوك بشكل مناسب ؟
• هل تم تحديد األداء بشكل مناسب ؟
• هل يشمل الهدف تحديد المعيار المناسب ؟
• هل تم ترتيب األهداف قصيرة المدى على نحو متتابع ؟ وبشكل يسمح بالتقدم نحو الهدف طويل المدى على نحو
منطقي ومنظم ؟
• هل ستؤدي األهداف قصيرة المدى إلى تحقيق الهدف طويل المدى؟
 )2تفهم خصائص الطالب  :ضرورة االعتماد على خصائص الطالب التي تمت اإلشارة اليها في الجزء االول من
الدليل.
 )3تفهم ما يود الطالب أن يتعلمه وتفهم توقعات األهل.
 )4األهداف طويلة المدى واألهداف قصيرة المدى.

كيفية اختيار األهداف التعليمية:

أيا كان المصدر المستخدم ،على المعلم أن يسأل نفسه دائما عندما يقرر أن يعلم الطالب شيئا ما  ،هل هذا الشيء مهم
للطالب وضروري لتطوره أم ال.

ما هي عناصر الهدف التعليمي ؟

للهدف التعليمي ثالثة عناصر هي:
أ -تحديد السلوك النهائي( األداء المطلوب أن يقوم به الطالب ويظهر عليه كنتاج سلوكي )

92

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

ب -تحديد الظروف التي يجب أن يؤدى السلوك ضمنها ( المعطيات التي يتم من خاللها تحقيق األداء )
جـ  -تحديد محك األداء المقبول ( درجة الجودة ) وهو الحد الذي يقبل عنده األداء.
وعند كتابة الهدف يجب مرعاة ما يلي:
 -1تحديد الهدف بوضوح ودقة بحيث يمكن ألي شخص آخر غير المعلم معرفة ما الذي سيقوم الطالب بأدائه ،مع
االبتعاد عن الغموض في صياغة الهدف فيجب يكون للكلمات التي تتضمنها العبارة أكثر من تفسير ،فالعبارات من
نوع يدرك – يفهم – يتمكن ليست واضحة تماما مثل يسمع – يميز – يشير – يلون...الخ0
 -2تحديد الظروف التي سيحدث فيها السلوك ،وتتضمن -:
أ ) األدوات المساعدة والمواد التي سيستخدمها الطالب لتأدية المهمة مثل الكتاب.
ب) المكان والزمان المناسبين لحدوث السلوك.
ج) طريقة تقديم المعلومات للطالب ( لفظيا  ،توجيه جسدي ).
 -3تحديد المعيار :و هو المحك الذي يلجأ إليه المعلم لتحديد مستوى األداء المقبول من الطالب ويشمل:
أ ) تحديد مستوى الدقة في األداء
ب) تحديد تكرار السلوك
ج) تحديد نوعية األداء

كيف يتم تقييم النجاح أو الفشل للطلبة ذوي صعوبات التعلم؟

• يتم تحديد  4 – 3مواعيد إلعادة تقييم الخطة الفردية في بداية السنة الدراسية بحيث تناسب هذه المواعيد فريق العمل
• خالل االجتماعات يتم مناقشة:
 .1الخطة التربوية الفردية للتأكد من انها ال زالت تعكس إحتياجات الطالب.
 .2إنجازات الطالب لتحقيق الهدف المطلوب.
 .3تقييم مدى فعالية األساليب المستخدمة .
 .4تبعا لذلك يتم تعديل األهداف وتطويرها.
• إذا لم يبد الطالب تحسناً في ناحية معينة يتم وضع مقترحات أخرى لتحقيق األهداف التي لم يحققها مثل:
بسط الهدف.
 ّ استخدم أساليب أخرى متنوعة. استخدم أدوات حديثة مثل اآللة الحاسبة للرياضيات. اجعــــل من المعلوم أن الطالب يحتاج للمساعدة المستمرة في مجال معين وغيّر الهدف بما يناسب قدرة الطالبحتى ال يمل الطالب من تكرار المهارة ذاتها باستمرار.
 -الجأ الى تكييف التعليم حسب المجال الذي يواجه الطالب الصعوبة فيه.

متابعة المعلمين المساندين:

 - 1االجتماع األسبوعي مع مشرف صعوبات التعلم.
 - 2االجتماع مع معلم الصف والمادة.
 - 3االجتماع بشكل دوري مع األهل.
 - 4زيارات صفية من قبل رئيس قسم التربية الخاصة.
 - 5متابعة مدى تحقيق األهداف قصيرة المدى واألهداف طويلة المدى تبعا للخطة التربوية الفردية.
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المكونات األساسية :التطبيق الناجح للبرنامج التربوي الفردي في برامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم

من اجل تشجيع وتعزيز التطوير واالستخدام الناجح للبرنامج التربوي الفردي للطلبة ذوي صعوبات التعلم سواء كان
في الصف العادي أو أي بديل من بدائل التربية الخاصة ينبغي التأكيد على ما يلي:
 .1التعرف المبكر والتقييم من قبل الفريق متعدد التخصصات لجوانب القوة في المجاالت االنفعالية واالجتماعية
واألكاديمية للطلبة ،باالضافة الى تحديد الحاجات المهنية التي تزداد أهميتها مع تقدم الطالب في المدرسة .
 .2مصادقة الفريق على البرنامج التربوي الفردي بالوقت المحدد كنتيجة مباشرة للجهود التعاونية والتي تضم المربين
واألباء والطلبة .
 .3أن يتضمن البرنامج التربوي الفردي مستويات األداء الحالية ،واألهداف التعليمية ،والفترة الزمنية والمواءمات
المتاحة ،والحالة والقرارات المتعلقة بالخدمات المقدمة ،واإلجراءات المتعلقة بتقييم فعالية البرنامج.
 .4مؤشرات نتاجات واضحة تسمح وتؤدي الى التقييم الرسمي وغير الرسمي للبرنامج و لتقدم الطالب في الجوانب
األكاديمية ومهارات الدراسة و الجوانب االجتماعية.
 .5ان يسمح حجم الصف الدراسي ويساعد المعلم ليلبي حاجات الطلبة بشكل متكافئ.
 .6تزويد المعلم من قبل النظام المدرسي بالتدريب المطلوب والمواد التعليمية الالزمة والمعينات وتوفير االختصاصيين
والوقت والدعم الالزم.
 .7توفير المواءمات والتكييفات والمصادر البشرية والمادية لكل من الطالب والمعلم ومن األمثلة على ذلك (المساحة
المادية ،المعينات ،التكنولوجيا ،الكتب ،الوقت االضافي واالمتحانات والفيديو).
 .8توفير بيئة تعليمية ايجابية داعمة تتسم بتقبل وفهم صعوبات التعلم وتشجع من اجل تطوير فرص متساوية ونتاجات
قابلة للتحقق.
 .9تواصل مستمر حول تقدم الطالب مع األباء واألشخاص ذوي العالقة ببرنامج الطالب .
 .10تطوير تخطيط انتقالي مالئم للتغيرات في الظروف والمتطلبات المتوقعة من الطالب.
 .11خدمة مستمرة للطالب تتضمن مدى من التغيرات والدعم المطلوب ومدى من المواقف البديلة.
 .12تشجيع وتخطيط ووضع موازنة لتدريب العاملين في التربية الخاصة والمعلمين العاديين لتلبية حاجات الطلبة
()Al_Hassan2009
ذوي صعوبات التعلم.

االستراتيجيات التعليمية:

تقتضي الممارسة الجيدة في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم الجمع بين توظيف واستخدام التدريب المعرفي والتدريس
المباشر وذلك للوصول إلى مخرجات تعليمية جيدة .
أوال :التدريب المعرفي
يتضمن التدريب المعرفي ثالثة مكونات أساسية هي:
 .1تغيير عمليات التفكير لدى المتعلم.
 .2تزويد الطالب باستراتيجيات التعلم.
 .3تعليم الطالب المبادرة الذاتية.
يهتم التدريب المعرفي بتعديل عمليات التفكير غير الظاهرة لدى الفرد واالفتراض األساسي للتدريب المعرفي هو أن
تعديل عمليات التفكير لدى الفرد ستعمل على تحسين وتعديل السلوك الظاهر لديه.

ومن األمثلة على أساليب التدريب المعرفي ما يلي:

 -التعليم الذاتي

يهدف هذا األسلوب إلى زيادة وعي الطالب بمراحل حل المشكالت أثناء قيامه بالمهمات التي تتطلب حل المشكالت،
وحثه على التعبير عن هذه المراحل لفظيا .وفي هذا اإلجراء يقوم المعلم أوال بنمذجة أسلوب حل المشكالت بصوت
مسموع (لفظي) ومن ثم يشرف على الطالب أثناء قيامه بهذه المهمة ،حيث يقلد الطالب المعلم في أسلوب حل المشكالت
وبصوت مسموع ،ثم يهمس الطالب لنفسه أثناء قيامه بالحل ،والحقا يقوم الطالب باستخدام هذا األسلوب لوحده ودون
إصدار أي صوت.

 -مراقبة الذات

يتضمن أسلوب مراقبة الذات متابعة الفرد الذاتية لسلوكه .ويتضمن هذا األسلوب عاملين رئيسيين هما :تقييم الذات
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وتسجيل السلوك ،فالطالب يقوم بتقييم سلوكه ومن ثم يسجل فيما إذا كان السلوك المستهدف قد ظهر أم ال .ويمكن استخدام
أسلوب مراقبة الذات في مهارات أكاديمية محددة ( الرياضيات ،االستيعاب القرائي)
كما يمكن استخدامه في مهمات غير أكاديمية مثل مراقبة الطالب إلنتباهه أثناء تأدية المهمات ،أو قد يستخدم لخفض
السلوك اللفظي غير المالئم.
ثانيا :التدريس المباشر
يركز هذا األسلوب على العمليات التعليمية .ويؤكد كذلك على التحليل المنظم للمفهوم المراد تدريسه بدال من التركيز
على تحليل خصائص المتعلم ،ويعتبر تحليل المهمة أحد المكونات الرئيسية في هذا النوع من التدريس  ،ويستخدم
هذا األسلوب في معظم المجاالت األكاديمية كالقراءة والحساب واللغة والكتابة.

تحليل المهمة

يشمل هذا االسلوب تجزئة المهمة إلى الخطوات الفرعية التي تتكون منها وترتيبها بشكل متسلسل ،ويتضمن توجيه
الطالب نحو تأدية المهمة خطوة  -خطوة إلى أن يستطيع تأديتها كامال بنجاح .وبوجه عام ،يشتمل أسلوب تحليل
المهمة على الخطوات التالية:

خطوات تحليل المهمات
 .1تحديد وتعريف المهمة التعلمية (الهدف السلوكي).
 .2تجزئة المهمة التعلمية إلى الخطوات الفرعية المكونة لها وترتيبها بشكل منطقي لتعليمها للطالب.
 .3تقييم أداء الطالب للمهمة لتحديد الخطوات التي يستطيع القيام بها قبل البدء بتدريبه.
 .4البدء بتعليم الطالب واالنتقال تدريجيا من خطوة إلى أخرى وبشكل متسلسل( .الناطور )2007
وقد أشارت نتائج الدراسات التي أجريت باستخدام مبادئ البرمجة التعليمية في إطار التدريس المباشر ،الى أن الطلبة
يتعلّمون بشكل أسرع ويقومون بالتعميم بشكل أفضل عندما يتم التحكم الدقيق في تفاصيل التعليم ،كإختيار األمثلة
المستخدمة والترتيب الذي يتم تقديمها به.
ّ
ومن الممارسات الشائعة التي تساعد على التنبؤ بالنجاح األكاديمي للطلبة ذوي صعوبات التعلم وهي:
 .1ضبط صعوبة المهمة.
 .2التعليم ضمن مجموعات صغيرة ال يتجاوز عدد الطلبة فيها ( )6طالب.
 .3الدمج بين األسلوب المعرفي والسلوكي في التعليم.
 .4أن يتضمن التعليم اإلستراتيجيات التالية:
 تقديم إطار للتعلّم باستخدام المنظمات المتقدمة. نمذجة العمليات واإلستراتيجيات باستخدام أسلوب التفكير بصوت عال ،وأسلوب الحوار. تدريس الضبط الذاتي ومراقبة الذات. تقديم فرص للتنويع في الممارسة والتطبيق. استخدام الوسائل والمعينات التعليمية. تكييف وموائمة عبء العمل. تقديم المعلومات بطرق متنوعة ومراعاة نمط الطالب التعليمي. -تعليم الطلبة إستراتيجيات التذكر.

طرق زيادة االنتباه

من الخصائص المميزة للطلبة ذوي صعوبات التعلم قصر فترة االنتباه والقابلية للتشتت ،فمن المعروف أن ثمة
عالقة وثيقة بين ضعف االنتباه وصعوبات التعلم ،لذا ينبغي على المعلمين استخدام أساليب مناسبة لزيادة انتباه
هؤالء الطلبة ،فذلك ينعكس ايجابيا بالضرورة على تعلمهم وتحصيلهم.

وفي ما يلي اقتراحات لزيادة انتباه الطلبة ذوي صعوبات التعلم:
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 .2تعليم مهارات التنظيم:

لمساعدة الطلبة ذوي صعوبات التعلم على اكتساب مهارات التنظيم على المعلم اللجوء الى استخدام االستراتيجيات التالية :

أ  -استخدام اسلوب التعليم الصريح  /المباشر من خالل:
 تعليم االستراتيجيات التنظيمية بما في ذلك متى وكيف تستخدم كل استراتيجية. جعل االستراتيجيات جزء ال يتجزأ من المنهاج وشجع الطلبة على المواظبة على استخدامها. اضفاء البعد الشخصي على االستراتيجيات التنظيمية إلمكانية االستفادة من جوانب القوة واالهتمامات الخاصةبالطلبة.
 االلتقاء مع الطلبة لتحديد جوانب الضعف لديهم وتحديد األهداف الواقعية. تعليم مهارات مراقبة الذات. التحقق من اكتساب الطلبة للمهارات التنظيمية ،وتقييم مستوى التقدم.ب  -تقديم الدعم المساند من خالل:
 تقديم التعليمات الشفهية والمكتوبة. استخدام أسلوب تحليل المهمة. تنبيه الطلبة بأوقات االنتقال بين األنشطة. تزويد الطلبة بقائمة بالمواد التي يحتاجون إليها لتأدية المهمات التعلمية. التأكد من حصول الطلبة على التعيينات الدراسية المنزلية قبل مغادرتهم المدرسة. تزويد الطلبة بملف لتنظيم المواد واألشياء فيه. استخدام لون مختلف لكل مادة من المواد الدراسية في الملف. ايجاد أماكن منفصلة للعمل ومزودة باألدوات الالزمة إلنهاء األنشطة.ت  -نمذجة المهارات التنظيمية من خالل:
 عمل قوائم شطب لألنشطة ،وتقدير المدة الزمنية الالزمة إلنهاء المهمة. تقديم معينات بصرية تنظيمية للرجوع اليها بشكل منتظم (مفكرة بصرية ،روزنامات لمتابعة التواريخ ،التواريخالمستحقة ،األنشطة الروتينية).
 وفر للطالب جدول مدرسي بالحصص الدراسية .استخدم الصور كرموز للمواد. تأكد من أن الطالب قد حصل على جميع واجباته قبل مغادرته للمدرسة ،اكتب كل واجب على السبورة و تأكد منأنه قد نقله إلى دفتره ،أو قم بكتابته له في دفتر الواجبات.
 وفر للطالب ملف متعدد األقسام ليضع به واجباته -مثال ضع الواجبات الجديدة في جهة و الواجبات التي تم حلها فيالجهة األخرى من الملف مرتبة وفقا لتاريخها .استخدم فواصل مختلفة األلوان ،لكل مقرر لون.
 قم بعمل قائمة بالمتطلبات :قائمة المتطلبات إحدى استراتيجيات تحسين التنظيم ،عندما يتعلم الطالب عمل قائمةالمتطلبات ،فإنه سيستخدمها في جميع أمور حياته .اكتب األنشطة المطلوب من الطالب عملها ،و عند اتمام النشاط
يقوم بشطبه ،فمثال ،من الممكن أن يقوم الطالب بكتابة قائمة بالخطوات التي يحتاج لعملها ليستعد الختبار قادم،
ويقوم بشطب كل خطوة ينتهي منها :القائمة قد تحوي-:
 .1اعد قراءة الفصل لالستعداد لالختبار.
 .2مراجعة ملخص الفصل في الدفتر.
 .3اكتب قائمة بالكلمات المهمة في الفصل.
 .4اكتب ملخص للفصل باستخدام العناوين.
 .5قم بعمل بطاقات بالكلمات و التعاريف المهمة.
 .6اختبر نفسك في المعلومات المهمة.
 وفر للطالب قائمة بمتطلبات الواجب ،اقتصر القائمة على المتطلبات الضرورية إلنهاء المهمة. تقليل مستوى الضوضاء والفوضىث  -استراتيجيات التعلم والضبط الذاتي
يتعرض الطلبة ذوي صعوبات التعلم الى مستويات مرتفعة من اإلحباط في المواقف التعلمية ألسباب مختلفة من أهمها:
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مشكالت الذاكرة ،وضعف االنتباه ،وصعوبات إتباع التعليمات ،وصعوبات اإلدراك السمعي والبصري ،وتوقع اإلخفاق
بسبب خبرات الفشل المتكررة في الماضي .لذا فإن ثمة حاجة ماسة إلى تعليمهم المهارات
واالستراتيجيات الفعالة التي تساعدهم على اكتساب المعلومات وتخزينها ،واستدعائها وتطبيقها في المواقف المختلفة.
وقد تكون هذه االستراتيجيات بسيطة ،وقد تكون بالغة التعقيد.
 استراتيجيات التعلم البسيطة: أخذ المالحظات ،إعداد رسم بياني ،طرح األسئلة على المعلم ،طرح األسئلة ذاتيا ،إعادة قراءة النص في حال عدمالتأكد من فهم ما يحتويه ،االطالع على األسئلة قبل البدء بالقراءة ،التحقق من األداء ذاتيا ،التمرن على تقديم عرض
شفوي ،إعداد مخطط عام قبل البدء بالكتابة ،وأساليب عديدة أخرى.
 استراتيجيات التعلم المعقدة: فهي األخرى تأخذ أشكاال عديدة في المجاالت األكاديمية المختلفة .ففي عملية الكتابة مثال ،قد تتمثل هذه االستراتيجياتفي التخطيط للكتابة والتنقيح .وقد تتمثل استراتيجيات التعلم المعقدة في العمليات المعرفية والعمليات ما وراء المعرفية.
وتشمل االستراتيجيات المعرفية استخدام عمليات وإجراءات محددة لمعالجة المعلومات (مثل :تدوين المالحظات ،طرح
األسئلة ،تعبئة نموذج).
أما االستراتيجيات ما وراء المعرفية  Metacognitive Strategiesفهي عمليات تنفيذية عامة غير محددة
بمهمة معينة .وتشمل العمليات المعرفية التي يستخدمها الطالب عند التخطيط والمتابعة والتقييم لتعلمه ،ولذلك فهي تعرف
باستراتيجيات تنظيم الذات ( .) Self-Regulated Strategies
و يشمل هذا النوع من التعلم تحديد األهداف ،والتعليم الذاتي ،والمتابعة الذاتية ،والتعزيز الذاتي.
(الخطيب -جمال  ،الحديدي  -منى  ،2013،الناطور)2007،
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يقدم الشكل التالي بعض الحقائق المفتاحية للتعلم والتي من الممكن تطويرها من خالل تنفيذاستراتيجيات التعليم الفعالة
المراقبة

االولوية

تحديد
الهدف

التقييم

المقارنة

التحليل

أخذ
المالحظات

تنظيم المواد
التعليمية

حل
المشكالت

التخطيط

التركيز

التفكير

أخذ
االختبار

التذكر

الدراسة

ادارة الوقت

الجدولة

التنظيم

االعتبارات العامة في التدريس
يشير الباحثون الى اإلجراءات واالستراتيجيات التعليمية المختلفة ،والتي تهدف الى تحديد أفضل الممارسات التدريسية
للطلبة ذوي صعوبات التعلم والتي تتمثل فيما يلي:
• الجمع بين أسلوب التعليم المباشر مع استراتيجية التعليم.ويتضمن أسلوب التعليم المباشر محاضرات المعلمين
الموجهة  ،والمناقشات ،والتعلم القائم على اللغة .بينما تشير استراتيجية التعلم إلى تعليم الطلبة «كيفية التعلم» (على
سبيل المثال ،مهارات أخذ االختبار،مهارات الدراسة  ،والمهارات التظيمية ).
• تقديم المعلومات للطالب بطريقة متسلسلة بعناية من المستوى البسيط إلى المهام أالكثر تعقيدا ،وتحليل المهام ومن
ثم تجميع المهام بشكل كلي .التكرار والممارسة متطلب اساسي الكتساب المعلومات واالحتفاظ بها.
 علّم ّونمذج حل المشكلة.
 استخدم أسلوب المجموعات الصغيرة. استخدم أسلوب طرح االسئلة واالجابة بطريقة تفاعلية. استخدام مجموعة متنوعة من االستراتيجيات. -تأكد من تطابق استراتيجيات التدخل الحتياجات الطالب التعليمية ونقاط القوة لديه.

اقتراحات تعليمية أخرى:

 -اسأل الطلبة عن أفضل االستراتيجيات األكثر نجاحا بالنسبة لهم.
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 وفر بيئة لغوية غنية مع تعريض الطلبة ألنواع عديدة من مواد الكتابة. وفر فرص متعددة وأصيلة للطلبة لممارسة القراءة والكتابة. استخدم موضوعات لتنظيم التعليم. استخدم أسلوب تعليم االقران. قدم التوجيهات بطريقة واضحة ودقيقة. استخدم أسلوب تحليل المهام. كرر المعلومات الهامة. استخدم المنظمات مسبقا عند تقديم المواد.(على سبيل المثال ،تحديد الخطوات في حل المشكالت).
 التواصل مع أولياء األمور لتأسيس عالقة عمل جيدة. استخدام منهج األسلوب متعدد الحواس في التدريس. اضافة المعلومات السمعية ودمجها مع اإلشارات البصرية. تشجيع الطلبة على إعادة صياغة تعليمات وتوجيهات لضمان استيعاب المعلومات. -إشراك الطلبة في عملية التعلم.

الضبط الذاتي Self Regulation

يواجه الطلبة ذوي صعوبات التعلم صعوبات مرتبطة بالضبط الذاتي مما يؤثر على قدرتهم على التعلم والتفاعل
االجتماعي.مما يستدعي اتخاذ التدابير الالزمة لمساعدتهم على تعلم طرق واستراتيجيات الضبط الذاتي.

استراتيجيات تعليم الضبط الذاتي
-

السماح للطالب بالتعبير عن عصبيته وتملله بطريقة ايجابية ( طفل الصلصال  ،الضغط على الكرة).
اتاحة الفرصة امام الطالب للعب الكرة من أجل تهيئته للجلوس.
تعيين موقع عمل وأداء الطالب بعيدا عن مصادر االزعاج والضوضاء.
اتاحة الفرصة أمام الطالب للوقوف أثناء تأدية العمل.
تقديم فرص حقيقية للطالب للتحرك والتنقل من الصف الدراسي.
تقسيم المهمات الطويلة الى مهمات صغيرة.
تقسيم المهمات على مراحل وتوزيعها على مخطط زمني.
تحديد الروتين اليومي.
تقديم اشارات مادية وبصرية للسلوك المتوقع.
تعزيز السلوك المقبول.
عمل محكات واضحة وصريحة للمهمات المطلوبة.
االعالن عن أي تغيير يطرأ على المهمة المطلوبة بشكل فوري.
تحديد جوانب اهتمامات الطالب واستخدامها في التدريس.
تقديم التعليم والدعم لتطوير القدرة على مراقبة الذات.
معرفة أنماط السلوك المقبول وغير المقبول.
التركيز على سلوك محدد بشكل يومي أو اسبوعي والتعامل معه وفق منهجية منظمة.

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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توجيهات لتنمية التعلم النشط

شجع التعلم التفاعلي

التعلم يحدث نتيجة لتفاعل ثالثة عناصر :البيئة ،المتعلم ،وسائل التعليم .على المعلم
ربط هذه العناصر عند تدريسه.

حدد المتطلبات او الخبرات السابقة

على المعلم دمج و توظيف خبرات و خلفيات الطالب المعرفية في أنشطة الدرس
التعلم مبني على ما يعرفه الطالب مسبقا.

أعد الطلبة للدرس

اإلعداد للدرس يسهل الفهم ،يزيد الدافعية ,و يحفظ المعلومات ،إعرض على الطلبة
العناصر األساسية في الدرس قبل شرح الموضوع.

شجع التفاعل النشط

عندما يشارك الطالب في عملية تعليمية بشكل فعال فانه سيكون متعلم ناجح والعكس
إذا كان سلبيا تجاه تعلمه.

خطط الدرس للنجاح

هناك عالقة طردية بين التعلم مفهوم الذات و التوجهات االيجابية ،على المعلمين
تخطيط الدرس بحيث تعرض جميع الطلبة لخبرة النجاح.
يمكن للمعلمين مساعدة الطلبة على أن يكونوا واعين بتقدمهم في التعلم ،مثال سؤال
الطالب كيف قام بحل السؤال او المشكلة ،يساعده في فهم اإلستراتيجية التي
استخدمها.

درس استراتيجيات التعلم

استراتيجيات التدريس
أوال  :القراءة وطرق تدريسها
القراءة هي نسق معقد يمكننا من خالله استخراج المعنى من مادة معينة مطبوعة أو(مكتوبة) .ولكي يتمكن الفرد من
القراءة البد من أن تتوفر لديه المكونات التالية:
فهم الكيفية التي ترتبط
بموجبها الفونيمات
واالصوات الكالمية
بالمادة المطبوعة
توفر خلفية كافية من
المعلومات والمفردات
اللغوية لحدوث
االستيعاب القرائي

القدرة على القراءة
بطالقة

القراءة
تطوير استراتيجيات
مناسبة لتمكين الفرد
استخراج المعنى من
المادة المطبوعة

القدرة على فك
شيفرة الكلمات غير
المألوفة

توفر الدافعية
للقراءة والمحافظة
على هذه الدافعية
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العناصر الرئيسية للقراءة
هناك مكونان أساسيان للقراءة وهما فك الشيفرة واالستيعاب .ويمثل فك الشيفرة الجانب اآللي للقراءة ،ويعني قدرة
الفرد على تحويل المادة المطبوعة إلى لغة منطوقة ،بينما يشير االستيعاب إلى الجوانب األكثر تعقيدا و األعلى ترتيبا في
القراءة ،ويشير االستيعاب الى قدرة الفرد على استخراج المعنى من النص .كما تتضمن هذه العناصر عناصر فرعية
أخرى ،فعلى سبيل المثال يتطلب عنصر فك الشيفرة في اللغة معرفة بالحروف الهجائية ،و باتجاه القراءة ،وكيفية جمع
األصوات مع بعضها البعض .أما العناصر الفرعية لالستيعاب القرائي فتتطلب القدرة على تخزين الجملة لوقت طويل
ليتمكن من اإلجابة عن أسئلة محددة في النص ،باالضافة الى االنتباه وتوظيف االستراتيجيات المعرفية .

المشكالت الشائعة في القراءة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم :

 العادات القرائية غير المالئمة ،مثل الشعور بعدم األمان  ،وفقدان مكان الكلمة أثناء القراءة بإستمرار والقيام بحركاترأس نمطية أثناء القراءة تعوق عملية القراءة  ،وجعل األدوات القرائية قريبة منه أثناء القراءة أو وضع اإلصبع على
الكلمات أثناء القراءة .
 أخطاء تمييز الكلمة أثناء القراءة ،مثل :حذف بعض الحروف من الكلمة أو حذف الكلمة من الجملة و إضافة الحروفأو الكلمات في النص وهي ليست موجودة فيها ،و تبديل كلمة بكلمة أو حرف بحرف في الجملة الواحدة  ،و إعادة كلمة
معينة في النص إذا توقف عندها في القراءة  ،والتهجئة غير السليمة للكلمات  ،والقراءة السريعة غير الصحيحة والتي
يكثر فيها الحذف .والقراءة البطيئة والتي يفقد فيها النص معناه ،واستخدام تعابير قرائية غير مالئمة أثناء القراءة مثل
التوقف في مكان ال يستدعي التوقف.
 أخطاء في االستيعاب القرائي وهي عدم القدرة على استدعاء حقائق أساسية (بسيطة) من نص تمت قراءته  ،وعدمالقدرة على إتباع التسلسل الصحيح في إعادة سرد قصة ما  ،و عدم القدرة على استدعاء العنوان الرئيسي للقصة المقروءة
( .الناطور )2007

الوعي الصوتي

هناك عالقة بين تطور الوعي الصوتي عند الطفل وبين تحصيله في القراءة ،فالوعي الصوتي للكلمة عند الطفل يسهل
عليه عملية القراءة و حيث أنه ال قراءة بدون وعي صوتي كما أن الوعي الصوتي لوحده ال يضمن اتقان القراءة.

تعريف الوعي الصوتي-:

 الفونولوجيا أو علم األصوات هو أحد مجاالت أو مكونات أية لغة من اللغات حيث يختص بدراسة كل ما يتعلقبأصوات اللغة .
 لهذا فإن الوعي الفونولوجي يعني امتالك القدرة على معرفة أماكن إنتاج األصوات اللغوية وكيفية أو آلية إخراجهذه األصوات والكيفية التي تتشكل فيها هذه األصوات مع بعضها لتكوين الكلمات واأللفاظ مع القدرة على إدراك التشابه
واالختالف بين هذه األصوات سواء جاءت هذه األصوات مفردة أو في الكلمات والتعابير اللغوية المختلفة .
 من الناحية العلمية فإن الوعي الفونولوجي يعني امتالك الطفل لقدرات تتجاوز اللغة إلى ما وراء اللغة بمعنى قدرةالطفل على التنغيم  ،تقسيم الجملة إلى كلمات والكلمات إلى مقاطع والمقاطع إلى أصوات إضافة إلى مزج األصوات
لتكوين الكلمات .

عناصر ومكونات الوعي الفونولوجي  /الصوتي
 .1تقسيم الجمل إلى كلمات :

وحدة اللغة األولى هي الجملة وليست الكلمة .
مهم جدا لألطفال الذين يدخلون المدرسة معرفة أن الجمل مكونة من كلمات وهي المرحلة األولى في التحليل حتى
يستطيع الطفل معرفة أن الكلمة مكونة من مجموعة من الفونيمات .إن إدراك أن لكل كلمة حدود سمعية صوتية في مراحل
تعلم القراءة األولى يعتبر مؤشرا قويا على األداء القرائي في المراحل الالحقة  ،وينجح الطلبة بشكل أفضل في تقسيم
الجمل التي تتضمن كلمات أساسية كاألسماء واألفعال أكثر من الكلمات الوظيفية ( أسماء اإلشارة  ،حروف الجر )..... ،

.2تقسيم الكلمات إلى مقاطع:

المستوى الثاني من التحليل اللغوي هو تقسيم الكلمات إلى مقاطع  .إن مقدرة الطفل في مستوى رياض األطفال على
تقسيم الكلمة إلى مقاطعها يمكن استخدامه كمؤشر على األداء القرائي في الصف األول كما ان تقسيم الكلمات إلى مقاطع
أسهل من تقسيمها إلى فونيمات.
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

101

انشطة على تقسيم الكلمات الى مقاطع
 .1البحث عن المقاطع  :مثل أذكر أسماء أشياء موجودة في غرفة الصف مكونة من مقطعين.
 .2استمع وميز :ضع عددا من األغراض أمام الطالب ثم أطلب منه أن يميز األشياء المكونة من مقطع وأثنين وهكذا
ثم دعه يصنف هذه األشياء تبعا لمقاطعها .
 .3كم عدد المقاطع  :عندما تقرأ بصوت عال اختر عددا من الكلمات ثم اطلب من الطالب أن يحدد عدد مقاطع كل
كلمة .
 .4استمع للمقاطع  :التصفيق باليدين أو الطرق على الطاولة لتعريف الطالب بمقاطع عدد من الكلمات التي يتعلمها .
 .5بطاقات المقاطع  :أكتب أرقاما مختلفة على عدد من البطاقات  ،ودع الطالب يرفع البطاقة التي تمثل عدد المقاطع
في كلمة تقرؤها أو تقولها له .
 .3التنغيم
 وصف التنغيم على أنه أحد مجاالت اللعب باللغة التي تعطي مؤشرا على قدرة الطفل على التحكم بالمجال الصوتيللغته ،كما أن القدرة على اإلتيان بكلمات لها نفس النغمة يعتبر مؤشرا على النجاح في القراءة مستقبال .
 يساعد التنغيم الطلبة على زيادة الوعي بأصوات اللغة مما يسهل عملية الترميز ( ربط صورة الحرف بصوتهوالعكس)
 يعلم التنغيم الطفل على وضع وتصنيف الكلمات مع بعضها اعتمادا على أصواتها مما يسهل عليه عملية التعميموبالتالي يقلل عليه عدد الكلمات التي يجب أن يتعلم قراءتها .
 يعلم التنغيم الطفل القدرة على الربط بين الخصائص والصفات التي تنظم أنماط ترابط الحروف في الكلمات فياللغة .
 أشارت بعض األبحاث أن الطلبة الذين يتلقون خدمات عالج النطق واللغة ممن يعانون من اضطراب في الوعيالفونولوجي يستفيدون من تدريبات التنغيم المباشرة  ،كما بينت الدراسات أن الطلبة الذين علموا قوانين التنغيم
والربط بين األصوات والحروف أظهروا تقدما عاليا في مهارتي القراءة والتهجئة كما أنهم استمروا على هذا التقدم.

انشطة على التنغيم

 .1أن يستطيع الطالب اإلتيان بكلمات لها نفس التنغيم تنتهي بمقطع صوتي مشترك .
مثال  :ثالث كلمات تنتهي ب ( ان ) أو ( ات ) ( ين ) ( اح ) ....الخ
بستان  ،برهان  ،بركان
 .2من النشاطات األخرى التي تعزز إدراك الطالب لتنغيم الكالم قراءة القصص التي تتضمن كلمات كثيرة فيها تنغيم
مثل:
زار برهان صديقه حسان وذهبا معا إلى البستان وقطفا الرمان .
ثم عاد برهان إلى بيته فرحان .
 .3اللعب بالبطاقات أن نقوم بعمل هذه البطاقات كل حسب الصف الذي يدرسه .
 .4قل كلمتين ثم اسأل الطلبة عن االختالف أو التشابه بينهما ولماذا ؟
 .5دع الطلبة يكملون الجمل بكلمات تتفق في النغمة مثل  :لعب سعيد يوم العيد .
أخذ الدجاجة من الثالجة  ،رسم بالقلم صورة العلم ..... ،الخ
 .6ألق نشيدا أو قصيدة حدد كل الكلمات التي لها نفس النغمة أو القافية ثم اكتبها على بطاقات وتحدث عن تشابهها .

 .4المزج الصوتي
القدرة على مزج األصوات مع بعضها البعض مهارة مهمة جدا للقارئ المبتدئ .والمزج الصوتي يحضر الطفل
للتعرف على الكلمة بعد أن ينطق أصواتها أو تنطق له هذه األصوات  .ويساعد المزج الصوتي على ظهور(األوتوماتكية)
في ربط األصوات مع بعضها والتي تحتاجها القراءة .ويتعلم الطلبة الصغار ربط األصوات ومزجها بشكل أسرع من تعلم
تقسيم أصوات الكلمة .لهذا فإن تمارين المزج الصوتي يتم تقديمها للطفل قبل تقسيم الكلمات.
(نصيرات  -فتحية)
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نشاطات وتدريبات المزج الصوتي

الهدف  :أن يستطيع الطفل ربط صوتين لغويين حتى ستة أصوات أو أكثر مكونا كلمات بنسبة إتقان ال تقل عن . %90
مالحظة  :يمكن تقسيم هذا الهدف بحيث يبدأ من صوتين لغويين حتى ستة أصوات  .الصوت اللغوي هو الفونيم .
المعلم  :قل للطالب سوف أنطق كلمة بشكل بطيء  ،استمع جيدا وضع أصوات هذه الكلمة مع بعضها البعض وقل
لي ما هي الكلمة .
 .)1د  ،ب  . )2غ  ،د  .)3س  ،م  ،ك  .)4غ  ،ر ،ي  ،ب
 .)5م  ،د  ،ر ،س  ،ه  .)6م  ،س  ،ا  ،ف  ،ر ،ه
هذه مجرد أمثلة بسيطة حيث ينصح الشروع في الكلمات المكونة من صوتين ويتم التدرج بحيث ال تقل كل مجموعة
عن  25كلمة .

نشاطات إضافية
بعد أن يكون الطالب قد تعلم معنى مزج األصوات واخذ تمارين كافية وأصبح قادرا على تكوين الكلمات من مجرد
سماع أصواتها يعطى تمارين عامة مثل :
 .1ضع حروف عدد من الكلمات داخل وعاء واخلطها ثم أخرجها وضعها أمام الطالب وابدأ بتشكيل كلمات من هذه
الحروف بنطق أصواتها .
 .2أخبر الطلبة أنك في بعض األحيان سوف تغير طريقة كالمك حتى تصبح مثل آلة التسجيل التي تعمل ببطء وعليهم
أن يعرفوا ماذا تقول بأن يسرعوا ما تقوله .
 .3ضع عددا من نماذج األشياء أمام الطلبة أو يمكن استخدام األغراض واألدوات المتوفرة داخل الصف  ،وقم بنطق
أصوات اسم كل غرض وعليهم أن يحددوه .
 .4ضع حروف عدد من الكلمات أمام الطلبة وقم بنطق حروف كل كلمة ببطء ثم أطلب من الطالب أن يشير إلى
الحروف ويقول الكلمة .
 -5تقسيم الكلمات إلى أصواتها
قدرة الطفل على تقسيم الكلمة إلى أصواتها اللغوية هو آخر مستويات التحليل اللغوي وهنالك عالقة قوية بين وعي
الطالب بأصوات الكلمة والقدرة على القراءة .
النشاطات األساسية لتعليم تقسيم الكلمة إلى أصواتها اللغوية هي:
 .1نطق أصوات الكلمة ( كل صوت على حدة ) .
 .2معرفة ونطق الصوت األول واألخير أو كليهما ( معرفة الصوت وموقعه).
 .3القدرة على نطق أصوات الكلمة كل صوت بشكل مفرد فقط من مجرد االستماع لها .
مبادئ واعتبارات في التدريب على الوعي الصوتي
 – 1التمارين تبدأ من السهل الى األصعب.
 – 2تهيئة مسبقة للطفل على األصوات .
 – 3توعية الطفل لألصوات المتشابهة.
 – 4تعليم أصوات المقاطع والتمييز بين المقطع الطويل والمقطع القصير .
 –5تمييز صوت الحرف األول واألخير والشاذ في الكلمة بدون الحركة (مع سكون)  ,تهيئة في تمييز الحرف حسب
الصوت.
 – 6تحليل األصوات التي تتكون منها الكلمة .
 – 7التمييز البصري للحرف والربط بين الصوت والحرف .
 – 8تهيئة لبداية الكتابة – تلوين االحرف .
 -9كتابة األحرف األبجدية.

المشكالت المرتبطة بالوعي الصوتي:

تتضمن مشكالت الوعي الصوتي مشكالت إصدار األصوات المختلفة (تعرف بمشكالت النطق) مثل عدم القدرة على
إصدار أصوات معينة .كما قد يواجه الطالب مشكالت في استقبال الفونيمات (التمييز السمعي) ،فقد تختلط على الطفل كلمة
(سور) بكلمة (صور) إذا كان يعاني من مشكالت في التمييز السمعي.
إن مشكالت الوعي الصوتي قد تؤدي الحقا إلى مشكالت في فك الشيفرة ،والسبب في ذلك أن بعض األشكال األساسية
للوعي الفونيمي ( مثل تجزئة الكلمات أو ضمها معا) تعد من أهم المكونات لمهارات فك الشيفرة ( .الناطور .)2007 ،
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المشكالت المرتبطة بفك الشيفرة:

تبدو مشكالت فك الشيفرة واضحة لكل من يستمع لهؤالء الطلبة وهم يجاهدون عند القراءة بصوت مرتفع ،ويالحظ
المستمع العديد من األخطاء التي يرتكبها الطالب مثل إبدال الكلمات وحذف كلمات أخرى (أخطاء التعرف على الكلمة).
إن القراءة تتطلب أن يكون الفرد قادراً على فك الشيفرة بسهولة  ،وهذا بحد ذاته يتطلب معرفة الطالب في اتجاه القراءة
( مثال يبدأ الطالب من مكان محدد عند نطق الكلمات ويتحرك بشكل منتظم نحو اليسار -كتاب :ك –ت –ا-ب)  ،ومعرفة
الترابطات التي تجمع ما بين الحرف وصوته (الفونيم)  ،وكذلك القدرة على ضم أو جمع األصوات مع بعضها البعض
لتشكيل الكلمة.
إن الطلبة الذين يفشلون في إجادة هذه المهارات ( بسبب مشكالت االنتباه  ،أو مشكالتهم اللغوية أو المعرفية) سيواجهون
صعوبات في القراءة .وإذا تكرر فشلهم في إتقان هذه المهارات فهذا سيؤدي إلى احباطهم .لذا فإنهم بحاجة الى تدريس
مباشر وواضح و منظم ليكتسبوا المهارات المتعلقة بفك الشيفرة.

المشكالت المرتبطة بالطالقة:

يعاني الطلبة الذين ال يتمكنون من القراءة بسالسة وسهولة (لديهم توقفات عديدة أثناء القراءة) من مشكالت في فهم
النص لذا سيستغرق الطالب معظم وقته في فك الرموز مما يؤثر على المعنى .وتقاس الطالقة بعدد الكلمات الصحيحة
التي يستطيع الطالب قراءتها في الدقيقة الواحدة .وتتكون الطالقة من ثالث مكونات هي )1( :معدل القراءة  )2( ،الدقة
في القراءة  )3( ،والتعبير أثناء القراءة.

المشكالت المرتبطة باالستيعاب القرائي:

ترتبط مشكالت االستيعاب القرائي بمشكالت فك الشيفرة و بالقدرات اللغوية للطالب ،خاصة التراكيب اللغوية و
الدالالت اللفظية .فإذا كانت قدرات الطالب محدودة في فك الشيفرة  ،فإنه سيواجه مشكالت في قراءة النص ،وبالتالي
لن يتمكن من ربط األفكار بالنص .أما إذا كانت مشكالتهم ناتجة عن الضعف في الدالالت اللفظية (والتي يكون سببها
المشكالت في الذاكرة العاملة أو مراقبة االستيعاب أو في فهم معاني الكلمات) فإن هذا سيؤثر على االستيعاب القرائي
أيضا .وفيما يلي توضيح تلك الجوانب:

 .1التراكيب اللغوية

يقصد بالتراكيب اللغوية قواعد اللغة ،ففهم قواعد اللغة يؤثر على فهم المعنى (االستيعاب) فلو نظرنا إلى الجمل التالية :
(أ) ضرب أحمد وائل( .ب) ضرب وائل أحمد
سنالحظ بأن الكلمات المكونة لكال الجملتين هي واحدة ،لكن معنى الجملة األولى يختلف عن معنى الجملة الثانية .وبناءا
على ما سبق فإن الطالب الذي يواجه مشكالت في فهم التراكيب اللغوية ،فإنه قد يحصل على المعنى الخاطئ عند القراءة
ولو كان يجيد القراءة (قادرعلى فك الشيفرة).
 .2الدالالت اللفظية
يشير اصطالح الدالالت اللفظية إلى معاني الكلمات في اللغة .فالقارئ الجيد يعي بأن الكلمة الواحدة قد تعني عدة
معاني ويمكن للقارئ االستدالل على المعنى من خالل السياق ،ولذا فإن تلميحات السياق تساعد القارئ على فهم األفكار
المتضمنة في النص.
أن الطلبة الذين يعانون من صعوبات في االستيعاب القرائي ،على األغلب يعانون من ضعف في مهاراتهم اللغوية
ويعانون من مشكالت في الربط ما بين الكلمات المطبوعة ومعانيها ،وهو العامل األكثر أهمية في االستيعاب القرائي .علما
بأن تهجئة الطالب للكلمات بشكل صحيح ال تضمن بالضرورة فهمه لمعنى هذه الكلمات .ولذا فإن التعليم الجيد للقراءة ال
يتوقف على تعليم الطلبة فك الشيفرة وحسب ،بل يتعدى ذلك إلى تعليمهم معاني الكلمات للوصول إلى الفهم الجيد.
( الناطور .)2007 ،
وفيما يلي مجموعة من األنشطة التي تستخدم في اللغة العربية لتحقيق الوعي الصوتي  ،وهي تحتاج إلى ترتيب في
بعض أجزائها ( مثل تقديم تعلم الحروف على المقاطع )  ،وال تحتاج إلى الترتيب في بعض أجزائها األخرى أي ال بأس
من تقديم بعضها على بعض  ( .مثل تدريبه على نطق األصوات مع الفتحة والضمة فال بأس من تقديم أي من التدريبين
على اآلخر ) .
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 .1الحروف العربية :
نشاط ( ) 1
انطق الحروف اآلتية نطقا سليما من مخارجها الصحيحة.
أ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ
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غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

هـ

و

ي

 .2األصوات العربية مع الحركات القصيرة :

وهناك طريقتان للتدريب عليها  ،فإما أن ينطق الصوت الواحد بالحركات القصيرة الثالث  ،أو ينطق جميع األصوات
بحركة  ،ثم ينتقل إلى الحركة القصيرة التالية  ،وهكذا .

نشاط ( )1
انطق األصوات العربية نطقا سليما مع الفتحة.
أَ

َب

َت

َث

َج

َح

َخ

َد

َذ

َر

َز

س
َ

نشاط ()2
انطق األصوات العربية نطقا سليما مع الضمة.
أُ

ُب

ُت

ُث

ُج

ُح

ُخ

ُد

ُذ

ُر

ُز

س
ُ

نشاط ()3
انطق األصوات العربية نطقا سليما مع الكسرة.
إِ

ِب

ِت

ِث

ِج

ِح

ِخ

ِد

ِذ

ِر

ِز

س
ِ
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 .3األصوات العربية مع الحركات الطويلة :
نشاط ( )1
انطق األصوات العربية نطقا سليما مع المد باأللف.
أَا

َبا

َتا

َثا

َجا

َحا

َخا

دَا

َذا

َرا

َزا

َسا

نشاط ()2
انطق األصوات العربية نطقا سليما مع المد بالواو.
أُو

بُو

تُو

ثُو

ُجو

ُحو

ُخو

ُدو

ُذو

ُرو

ُزو

ُسو

نشاط ()3
انطق األصوات العربية نطقا سليما مع المد بالياء.
ِخي

ِدي

ِذي

ِري

ِزي

ِسي

ِغي

ِفي

ِقي

ِكي

لِي

ِمي

 .4األصوات العربية مع السكون والشدة والتنوين :
نشاط ( )1
انطق األصوات مع السكون والتضعيف والتنوين نطقا صحيحا.
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أَ ْن

ِب ْر

ْ
تب

َث ْج

َج ْر

ُح ْب

َخ ّد

ُد ّب

َذ ّر

َر ّب

َز ّل

ِس ّر

ًشا

صا
ً

ً
ضا

ًطا

ًظا

ًعا

ٌغ

ٌ
ف

ٌق

ٌك

ٌل

ٌم
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 .5تركيب األصوات وتكوين الكلمة:
نشاط ( )1
انطق المقاطع في الصف األول  ،ثم أعد بناءها لتكون منها كلمة .
اجمع الكلمات في جمل .
اكتب الفقرة ،واشرحها .
ُم َح ّم ُد

إِ ْن َسا ٌن

َع ِظي ٌم

َ
ف َق ْد

َكا َن

ُي ِح ْب ُب

ُح ّم
مَ
ْ
س
الن َنا َ

َو َي ْخ َشى

َع لَ ْي ِه ْم

َغ َ
ض ُب

َو َج ْل َل

أَ َح ْب َب هـُ

ْ
س
الن َنا ُ

َج ِمي ًع

ْ
ال َم ْو لَى

َع ْز َز

وينبغي تجاوز مرحلة التعليم النمطي لتحقيق الوعي الصوتي إلى مرحلة أكثر تقدما  ،وهي الممارسة الصوتية ،إذ يتم
تحقيق الوعي الصوتي باستخدام الممارسة العملية للغة بشكل تلقائي بتدريب المتعلم على أوضاع مختلفة ألداء األصوات.
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استراتيجيات تدريس القراءة

أساليب التدريس الفعالة في تدريس القراءة للطلبة ذوي صعوبات التعلم:

أوال :أساليب تحسين الطالقة.
 القراءة المتكررة :الطالب بحاجة إلى توفير فرص كافية من أجل ممارسة القراءة حتى ال يكون بحاجة إلىتكريس المزيد من االنتباه آلليات فك الشيفرة.
 قيام المعلم بقراءة النص أوال للطالب قبل أن يطلب منه قراءة النص .ويمكن استخدام تسجيل للنص القرائي علىشريط كاسيت لتمكين الطالب من سماع النص قبل الشروع بقراءته.
 استخدام طريقة القراءة الصامتة :تحقيق الطالقة في القراءة الصامتة يعد أكثر أهمية من تحقيق الطالقة في القراءةالجهرية.
 -التعليم بمساعدة األقران.

المكونات األساسية للبرامج التي تعتمد على قيام األقران على مستوى الصف بتعليم بعضهم البعض وهي:
 .1وجود فرق تنافسية أسبوعية.
 .2استخدام إجراء تعليمي على درجة عالية من التنظيم.
 .3حدوث اكتساب يومي للنقاط ،والتحديد العام ألداء الطالب.
 .4الممارسة المباشرة لألنشطة التعليمية الوظيفية.
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ومع استخدام هذا األسلوب يتغير دور المعلم من دور القائم األساسي على التعليم إلى الشخص الميّسر أو المسهل
الذي يساعد على حدوث التعليم ،والمشرف على أنشطة التدريس من جانب األقران .وغالبا ما تتضمن إجراءات التدريس
المستخدمة إتباع الطالب الذي يقدم التعليم لخطة معينة تحدد له ماذا يفعل (يقررها معلم الصف) ،وما هي األسئلة التي
سيوجهها ألقرانه ،وما الذي يتوقعه من إجابات منهم ،وماذا عليه أن يفعل إذا كانت إجاباتهم صحيحة أو غير صحيحة.

 التعليم التبادلي  Reciprocal Teachingويركز على ما يسمى بالتعلم الوقائي  scaffold instructionوالذييعد بمثابة إحدى الخصائص المميزة لتعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم .ويتضمن هذا األسلوب إقامة حوار فعال بين المعلم
والطالب ،حيث يقوم المعلم بالتخلي عن دوره بوصفه المعلم الرئيسي ،ويسمح للطالب بتولي دور المعلم المساعد لفترات
زمنية قصيرة ،ويشجع المعلم الطالب على استخدام استراتيجيات التنبؤ ،والتساؤل ،والتلخيص ،والتوضيح .ومن الممكن
االستفادة من تطبيقات التدريس التبادلي في تعليم التعبير لذوي صعوبات التعلم .ويؤكد مؤيدو التدريس التبادلي على أهمية
حدوث التعليم في إطار سياق اجتماعي يتضمن تقديم المساندات الالزمة لمساعدة الطلبة على أداء األنشطة المستهدفة،
وعلى زيادة كفاءتهم عن طريق قيامهم بتوضيح كيفية األداء لألنشطة المختلفة.
ثانياً :استراتيجيات تحسين الفهم
 تبسيط اإلجراءات المتبعة :وهو أحد األساليب المستخدمة لتحسين االستيعاب القرائي ،و يستند الى تبسيط اإلجراءاتالمتبعة في تعليم الطلبة إستراتيجية معينة النجاز مهمة معينة .فعلى سبيل المثال استخدم أسلوب تبسيط اإلجراءات في
مجال االستيعاب القرائي بما يعرف (بقواعد القصة  ) Story grammarوفي هذا األسلوب يقدم للطالب قصة أو قطعة
نثرية ،والتي تتضمن أسئلة هامة وإجاباتها ،ومن أمثلة ذلك ما يلي:
• من هم األشخاص الذين تتضمنهم القصة؟
• أين تقع أحداثها؟
• ماذا حدث؟
 التدريب على استخدام اإلستراتيجية :يتطلب استخدام هذا التدريب قيام الطالب بتحديد أي األحداث التي بدأت أوال،ثم األحداث التي تلتها ،فاألحداث األخيرة في القصة .وعادة ما يواجه الطلبة صعوبات كبيرة في هذا النوع من األسئلة،
وفي هذا السياق يمكن للمعلم أن يوضح للطلبة كيف يقومون بتحديد كل جزء من اإلجابة المحتملة في القصة ،وأن يضعوا
تحته خطاً .وبعد ذلك يمكن أن يقوم الطلبة بتحديد ترتيب هذه األجزاء ،واستخدام ذلك الترتيب في حل السؤال .كما يمكن
للمعلم تعليم الطلبة إستراتيجية محددة لتلخيص األفكار الرئيسية والجوانب األخرى التي يقرأونها.
 التدريب على فهم الفكرة الرئيسية في النص يمكن تعليم الطلبة استراتيجية عامة الستخراج األفكار الرئيسية من خاللتعليمهم طرح عدد من األسئلة المنظمة والتي يشبه بعضها األسئلة التي يستخدمها المعلم (مثال :من هي الشخصية الرئيسية
في القصة؟) وقد تتضمن األسئلة تقييم موقف أو حدث معين في النص( .الناطور  2007صفحة )40
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أنشطة لتدعيم االستيعاب

لزيادة فهم الطلبة للنصوص التي يقرأونها ،هناك خمس استراتيجيات أساسية لتعليمهم االستيعاب القرائي وهي التنبؤ،
والتلخيص ،وإعادة الرواية أو السرد ،وإعادة القراءة ،والتساؤل.

كيف نطبق تلك اإلستراتيجيات؟

عند تعليم تلك اإلستراتيجيات للطلبة يجب على المعلم أن يعلم إستراتيجية واحدة فقط في المرة الواحدة .وال يتم عرض
اإلستراتيجية التالية على الطلبة إال بعد أن يتأكد المعلم من إتقان الطلبة لإلستراتيجية القديمة.
وتستغرق معظم االستراتيجيات أكثر من ثالثة دروس إلى أن يتمكن الطلبة من تطبيقها بشكل مستقل أو بقليل من
المساعدة والدعم من قبل المعلم .وعند التخطيط لتعليم تلك اإلستراتيجية الجديدة ،يقوم المعلم بنمذجة اإلستراتيجية أمام
الطلبة ،ويقدم لهم اإلرشادات حول تطبيقها إلى أن يستطيع الطلبة ممارسة اإلستراتيجية بشكل مستقل.

 .1التنبؤ:

قبل المباشرة في عملية القراءة ،يتم تقييم المعارف السابقة للطلبة عن طريق أنشطة التنبؤ .ويمكن للطلبة تقديم تنبؤات
معينة اعتمادا على عنوان القصة أو من خالل النظر إلى الصور التي تتضمنها القصة ،أو من خالل خبرتهم السابقة في
الموضوع أو الشخصيات التي تتضمنها القصة .ويمكن أن يسهم التنبؤ في تحديد أهداف التعليم وأن يوجه الفهم لدى الطلبة.
مثال
المعلم :انظر إلى عنوان القصة « الضفدع والسحلية أصدقاء» ،حول ماذا تدور هذه القصة في اعتقادك؟
الطالب ( :)1تدور حول الضفدع الذي يمكنه أن يتكلم.
الطالب( :)2تدور حول الصداقة وماذا يعني أن يكون الواحد صديقا.
الطالب( :)3تدور حول البرك والمستنقعات.
المعلم :ممتاز ،دعونا نقرأ القصة لنرى ما إذا كانت توقعاتنا صحيحة أم ال.

ويجب أن تكون أنشطة التنبؤ مختصرة ،ويمكن أن تحدث قبل عملية القراءة أو خاللها .فال يفترض إمضاء وقت طويل
في التنبؤ ،ألن ذلك سيكون على حساب الوقت المخصص للدرس ،كما أن إمضاء وقت طويل في التنبؤ يشتت الطلبة وال
يجعلهم قادرين على التركيز في القراءة ( .الناطور 2007 ،صفحة )41

 .2التلخيص:

يتمثل الهدف من التلخيص في تحديد الهدف الرئيسي للقصة .وتعليم الطلبة استراتيجيات التلخيص من شأنه أن يساعدهم
في التركيز على المفاهيم المرتبطة بالفكرة الرئيسية .وهناك إستراتيجيتان أساسيتان للتلخيص هما الملخص ذو
الجملة الواحدة ،وتقليص أو اختزال الفقرة.
(أ) الملخص ذو الجملة الواحدة :يقوم الطلبة بقراءة جزء أو فقرة من كتاب ،ثم يقوموا بتلخيصه في جملة واحدة.
ويمكن أن يشارك الطلبة بعضهم البعض في الملخص ،ثم يقترعوا على أيهم قدم أفضل تلخيص من جملة واحدة.
(ب) تقليص أو اختزال الفقرة :يتم توجيه أسئلة للطلبة من نوع «من» أو «ماذا» وذلك من صميم القصة ثم
يطلب منهم الكتابة في حدود عشر كلمات أو أقل حول هذين السؤالين من القصة .وهذا االسلوب يساعد الطلبة
على تحديد الفكرة الرئيسية للفقرة.

 .3إعادة الرواية أو السرد:

يطلب من الطلبة في هذا اإلجراء إعادة رواية القصة بعد أن يتموا قراءتها أو االستماع إليها .ويمكن للمعلم تحديد درجة
(عالمة) إلعادة سرد القصة وذلك وفق المحكات التالية:
 .1تضمن سرد الطالب للفكرة األساسية.
 .2سرد القصة وفق التسلسل الزمني الصحيح.
 .3تضمن السرد الشخصيات والمواقف أو األحداث الرئيسية؟
 .4إعادة القراءة:
يتم تعليم الطلبة مجموعة من استراتيجيات إعادة القراءة مثل:
أ .النظر إلى الوراء :حيث يتم تعليم الطالب النظر أو العودة إلى الوراء للبحث عن إجابة سؤال ما .فإذا لم يعرف الطالب
إجابة أحد األسئلة يقوم المعلم بتعليمه كيف يرجع إلى القصة كي يجد اإلجابة المطلوبة.
ب .القراءة للطالقة :يتم تعليم الطلبة إعادة قراءة الجملة أو الفقرة في حال واجهتهم مشكلة في فهم أكثر من كلمتين.
كما أن إعادة قراءة الكتب المألوفة للطالب يساعده في زيادة سرعته ودقته عند القراءة ،خاصة وأن الطالقة تعتبر
مكونا أساسيا لالستيعاب القرائي.
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 .5التساؤل:

يقوم المعلم بتدريب الطلبة على استخدام عدد من األسئلة عند قيامهم بقراءة نص معين أو جزء من نص .وتتضمن تلك
األسئلة استخدام أدوات االستفهام التالية:

من ؟

ماذا ؟

متى؟

كيف؟

أين؟

ويمكن طباعة أدوات االستفهام على بطاقات حتى يتم استخدامها بشكل متكرر وألغراض تعليمية مختلفة .وعندما يقرأ
الطلبة في مجموعات صغيرة ،فإنهم يقومون عشوائيا باختيار بطاقة معينة ،ويجيبون عمّا تضمنته ،وذلك بالرجوع إلى
النص ( .الناطور 2007 ،صفحة)43-42

خارطة العالقات الداللية  /المفاهيمية
يقصد باستراتيجية تدريس العالقات الداللية بأنها تلك االستراتيجية التي تستند الى تفعيل المعرفة السابقة لدى الطالب
لتكون بالتالي أساسا للتعلم الجيد  .وتشكل أسلوبا ً
بديال من األساليب المستخدمة في تدريس المفردات التقليدية المستعملة
في كتب تدريس القراءة .

ما المقصود بخارطة المفاهيم ؟

خرائط المفاهيم « عبارة عن رسوم تخطيطية ثنائية البعد تترتب فيها مفاهيم المادة الدراسية في صورة هرمية بحيث
تتدرج من المفاهيم األكثر شمولية واألقل خصوصية في قمة الهرم إلى المفاهيم األقل شمولية واألكثر خصوصية في قاعدة
الهرم «وتحاط هذه المفاهيم بأطر ترتبط ببعضها بأسهم مكتوب عليها نوع العالقة».

متى تستخدم خريطة المفاهيم ؟

تستخدم خريطة المفاهيم في الحاالت اآلتية:
• تقييم المعرفة السابقة لدى الطلبة عن موضوع ما.
• تقويم مدى تعرف وتفهم الطلبة للمفاهيم الجديدة.
• تخطيط لمادة لدرس.
• تدريس مادة الدرس.
• تلخيص مادة الدرس.
• تخطيط للمنهج.

خطوات بناء خريطة المفاهيم ؟

• اختيار الموضوع المراد عمل خريطة المفاهيم له  ,وليكن وحدة دراسية  ,أو درسا  ,أو فقرة من درس بشرط أن
يحمل معنى متكامل للموضوع.
• تحديد المفاهيم في الفقرة (المفهوم األساسي والمفاهيم األخرى)  ,ووضع خطوط تحتها.
• إعداد قائمة بالمفاهيم وترتيبها تنازليا تبعا لشمولها وتجريدها .
• تصنيف المفاهيم حسب مستوياتها والعالقات فيما بينها وذلك عن طريق وضع المفاهيم األكثر عمومية في قمة
الخريطة ،ثم التي تليها في مستوى تال ،وترتيب المفاهيم في صفين كبعدين متناظرين لمسار الخريطة.
• ربط المفاهيم المتصلة ،أو التي تنتمي لبعضها البعض بخطوط ،وكتابة الكلمات الرابطة التي تربط بين تلك المفاهيم
على الخطوط.
كيف نعلم الطلبة مهارة بناء خريطة المفاهيم ؟
• قدم أمثلة مبسطة لخرائط المفاهيم ( تم إعدادها من قبل المعلم ).
• وضح كيفية بناء خريطة المفاهيم في شكل خطوات مبسطة مثل (استخدام فقرات تحوي على مفاهيم قليلة).
• تدرج في تدريب الطلبة من خالل استخدام خريطة للمفاهيم فقط ثم خريطة لكلمات الربط ثم استخدم الخريطة المفتوحة
وهكذا ...
• وجه الطلبة عند تنفيذ المحاوالت األولى.
• أعط تغذية راجعة لتحسين المحاوالت األولى.
• أتح للطالب فرصا للتدريب على استخدامها.
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أهمية خريطة المفاهيم:

• تسهل حدوث التعلم ذي المعنى  ،حيث يقوم المتعلم بربط المعرفة الجديدة بالمفاهيم السابقة التي لها عالقة بالمعرفة
الجديدة وبالتالي يتغلب على التعلم طابع الحفظ.
• تجعل المتعلم قادرا على تعلم المفاهيم ومعرفة العالقات وأوجه الشبه واالختالف مما ييسر تعلمها.
• تقود المتعلم إلى المشاركة الفعلية في تكوين بنية معرفية متماسكة متكاملة مرتبطة بمفهوم أساسي وبالتالي توفير
مناخ تعليمي جماعي.
• توفير قدر من التنظيم الذي يعتبر جوهر التدريس الفعال ،وذلك بمساعدة الطلبة على رؤية المعرفة المفاهيمية الهرمية
الترابطية.
• تعمل على تنمية التفكير اإلبتكاري لدى المتعلمين وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم.
• تساعد على توضيح بنية المادة المتعلّمة في صورة شبكة مفاهيمية تمكن المتعلم من فهم المادة المتعلمة واستيعابها
بصورة أفضل.
• تعتبر إحدى الطرق التي يستخدمها المتعلم في القراءة المعتمدة على الفهم .
• تساعد خرائط المفاهيم المتعلمين على مواجهة التحديات التي تواجههم عند تعلمهم مادة دراسية معينة وتكوين عالقات
بين المفاهيم ،ومعرفة كيف يتعلمون.
• تساعد خرائط المفاهيم على التنظيم الهرمي للمعرفة ومن ثم يتبعها تحسين في قدرة المتعلمين على استخدام المعلومات
الموجودة لديهم.
• تزود المتعلمين بملخص تخطيطي مركز لما تعلموه.
• تساعد المعلم على قياس مستويات بلوم العليا(التحليل والتركيب والتقويم) ألنه يتطلب من المتعلم مستوى عاليا من
التجريد.
• تساعد على الفصل بين المعلومات الهامة والمعلومات الهامشية وفي اختيار األمثلة المالئمة لتوضيح المفهوم.
• تساعد المعلم على معرفة سوء الفهم الذي قد ينشأ عند المتعلمين.
• تساعد المعلم على التركيز حول األفكار الرئيسية للمفهوم الذي يقوم بتدريسه.
• تساعد على بقاء أثر التعلم ألطول فترة.
• تقلل القلق عند المتعلمين وتغير اتجاهاتهم نحو المفاهيم الصعبة.

معايير تصحيح خريطة المفاهيم

 -1العالقات  :درجة واحدة لكل عالقة صحيحة بين مفهومين.
 -2التسلسل الهرمي  :خمس درجات لكل تسلسل هرمي صحيح.
 -3الوصالت العرضية  :عشر درجات لكل وصلة عرضية صحيحة و مهمة .
 -4األمثلة  :درجة واحدة لكل مثال صحيح .
تتميز هذه المرحلة من التدريس بأنها توفر فرصة للتالميذ للمشاركة تساعدهم على استرجاع وتذكر ما يعرفونه سابقاً
كما يالحظوا ومالحظة العالقة بين المفردات التي يتذكرونها وبهذا األسلوب يتعلم التالميذ معاني المفردات واستخدامها
مما يحسن االستيعاب.

هناك ثالث تطبيقات لهذه االستراتيجيات:

 استخدامها في تطوير المفردات بشكل عام. استخدامها كنشاط قبل البدء بالقراءة واالنتهاء منها. -استخدامها كأسلوب في المهارات الدراسية.

دور استراتيجية العالقات الداللية في تطوير المفردات:

 )1أخذ كلمة أوموضوع مرتبط بعمل الطلبة في الصف.
 )2اكتب كلمة على اللوحة أوالسبورة .
 )3شجع الطلبة على التفكير بكلمات أخرى ذات عالقة بالكلمة المكتوبة ثم اطلب منهم أن يكتبوا هذه الكلمات في
مجموعات أو فئات.
ً
 )4يناقش الطلبة المفردات ذات العالقة شفويا ثم تكتب هذه المفردات في فئات على السبورة.
 )5قد تشبه هذه الخريطة الشكل رقم (  ) -1-الذي يمثل المفردات المتعلقة بـكلمة البوظة.
 )6يقوم الطلبة بمزيد من التدريب بتصنيف المفردات الى فئات مثل :ما هو  ،ماذا يشبه  ،ما هي األنواع األخرى.
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 )7يناقش المعلم هذه المفردات مع تالميذه وهذه أهم خطوة في الدرس لزيادة وعي التالميذ بالمفردات الجديدة ،ولتمييز
الكلمات الجديدة من القديمة ،ولمعرفة العالقة بينها.
نشاط تطبيقي على خارطة العالقات الداللية:
يقوم الطلبة بقراءة قصة من القصص المناسبة ثم يشاركون في تحديد العالقات الداللية لتعزيز المفردات التي تعلموها
من القصة وبناء مهارات االستيعاب ،أنظر الشكل ( . ) -2-
 )1تعزيز المفردات في القصة.
 )2استذكار معلومات من القصة وتحديدها.
 )3تنظيم معلومات القصة حسب الموضوعات.
 )4استنتاج المعاني من الصور والنص.

اإلجراءات :

اليوم األول :
 .1اخبر الطلبة انهم سيقرأون قصة عن طفلة اسمها نوره تذهب إلى حديقة الحيوانات
 .2اقرأ القصة للتالميذ
 .3اشرح للطالب بأنهم سيقومون برسم خريطة خاصة تشمل على المعلومات المهمة في القصة
 .4اكتب عنوان القصة على السبورة وارسم دائرة حولها
 .5اكتب أسماء الموضوعات على الخريطة
 .6اطلب من التالميذ أن يتبادلوا المعلومات التي يتذكرونها من القصة وبعد ذلك نظم تصنيف تلك المعلومات على
الخريطة
اليوم الثاني :
 .1راجع خريطة العالقات لموضوع نوره وحديقة الحيوانات
 .2وضح للطالب انهم سيعيدون قراءة القصة بحثاً عن المعلومات التي لم تكتب تحت العناوين المختلفة في الخريطة
 .3تابع قراءة الطلبة فرديا وعندما يصل إلى معلومة جديدة اطلب منة أن يذكرها أمام زمالئه ليقوموا بدورهم في
تحديد العنوان الذي يشتمل على هذه المعلومة  .ثم اكتب المعلومة تحت العنوان المناسب .
 .4زود كل طالب بنسخة من الخارطة ليأخذها معه إلى البيت وشجعهم على إعادة سرد القصة .

ماذا يشبه ؟

ما هو ؟

شكل رقم ( ) 1
كريم
لذيذ

بـارد

البوظة
زبده

غذاء

فانيال
ما هي األنواع األخرى

فراولة
(السرطاوي وأخرون )2001
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شكل رقم ( ) 2

(األشياء التي فعلتها
نوره في الحديقة ؟)
دخول
مشاهدة
الحيوانات
القراءة
المشي
الركوب

األشياء التي تحبها
نوره في الحديقة
مشاهدة الحيوانات
المشي
الحديقة
صغيرة
الطيور
الزهور

نورة في
حديقــة
الحيوان

أشياء
شاهدتها
رجل
أطفال
حيوانات
فيلة
نمور
أسود
زرافة
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شعور نوره
مندهشة
خائفة
سعيدة
مسرورة

ثانيا :اللغة الشفهية وطرق تدريسها
ازدواجية تعليم اللغة
اللغة التعبيرية

اللغة االستقبالية

القدرة على استخدام الكلمات
لنقل المعنى

القدرة على استخدام اللغة
المنطوقة

مهارات التواصل من أهم المهارات الالزمة للفهم والتعبير عن األفكار لفظيا ،ويرتبط تطور اللغة جزئيا بالتطور
المعرفي ،فالطلبة الذين يعانون من مشكالت في التفكير المنظم ،واالنتباه االنتقائي أو التذكر أو التمييز ،قد يتأخرون في
اكتساب القدرة على فهم اللغة أو التعبير عن أفكارهم لفظيا.

عناصر اللغة:

تقسم اللغة في العادة إلى جانبين هما :اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية .وبشكل عام ،قد يواجه الطلبة ذوي صعوبات
التعلم مشكالت في اللغة االستقبالية أو في اللغة التعبيرية أو في كالهما معا.
وتُعرف اللغة االستقبالية بأنها مجموعة من المهارات التي تشمل سماع اللغة وفهمها واستخدامها ،وتعرف أيضا
على أنها قدرة الشخص على فهم التواصل وهو ما يعرف باالستيعاب (كما تعرف بأنها القدرة على فهم الكلمات واألفكار
المنطوقة ،ومعالجة المعلومات السمعية).
وتتبلور المشكالت المتعلقة باللغة االستقبالية في ضعف القدرة على فهم االتجاهات وتمييزها ،وفهم المفاهيم والمعاني
المتعددة للكلمات وما ترمز أو تشير إليه،اضافة الى ضعف في الربط ما بين الكلمات ،وفهم الجمل المعقدة .كما يبدو الطفل
الذي يعاني هذا النوع من المشكالت وكأنه غير منتبه ولم يسمع رغم سالمة حاسة السمع ،كما يظهر الطفل صعوبة في
فهم الكلمات المجردة ،ويستخدم الظروف استخداما غير صحيح.
وتُعرف اللغة التعبيرية بأنها مجموعة المهارات المسؤولة عن تحويل األفكار إلى رموز لغوية صوتية ،وهنا تكون
الرسالة لفظية أو أنها تحول إلى رموز صورية بصرية حيث تكون الرسالة بهذا الشكل كتابية .كما تعرف بأنها القدرة على
نقل الرسالة التي ينوي الفرد نقلها ،وهو ما يشار إليه أيضا باللغة اإلنتاجية.
وتتمثل مشكالت اللغة التعبيرية في ضعف القدرة على استخدام جمل طويلة أو معقدة أو مجردة ،وضعف استخدام
العبارات والكلمات والقواعد اللغوية الصحيحة ،وضعف إدراك السياق االجتماعي للغة ،وضعف القدرة على متابعة
الموضوع واختيار الكلمات الصحيحة وبالتالي ،فهي تشمل ضعف مناقشة المفاهيم والمصطلحات والتعبير عن الخبرات
والصياغة اللغوية السليمة لألفكار والمعاني.
وتمتاز صعوبات اللغة التعبيرية بالخصائص التالية أو ببعضها:
أوال :يظهر الطفل مقاومة للمشاركة في الحديث أو اإلجابة عن األسئلة.
ثانيا :المحدودية في عدد المفردات التي يستخدمها الطفل ،وكذلك اقتصار إجاباته على عدد معين من األنماط الكالمية.
ثالثا :يكون كالم الطفل غير ناضج ،بحيث يظهر كالمه أقل من عمره الزمني.
( الناطور )Lerner2003 ، 2007

هنالك سبعة جوانب لنظام اللغة Seven Aspects of Our Language System
 .1األصوات الكالمية Phonology
وهي عبارة عن النظام الذي يحكم أصوات الحروف .ويعتبر الفونيم أصغر وحدة في اللغة ،وهو عبارة عن وحدة
صوتية تتحد مع أصوات أخرى لتشكيل الكلمة .والفونيم أو الحرف بحد ذاته ليس له دالالت ذات معنى ،ولكن إذا
ما اشترك ودمج مع أصوات أخرى فانه يصبح ذو معنى.
(مثال :حرف «ب» لوحده ليس له معنى ،ولكن إذا ما اتحد هذا الصوت مع أحرف أخرى « باب» فانه يصبح ذو
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معنى).
 .2الصرف Morphology
وهو عبارة عن النظام الذي يضم الوحدات ذات المعنى في اللغة (الكلمة) ،والعديد من لغات العالم تستخدم أشكال
مورفولوجية مختلفة (قواعد الصرف) ،علما بأن معنى الكلمات يختلف من شكل آلخر.
مثال في اللغة العربية:
كلمة (عــلَّـم) لها معنى مختلف عن كلمة (معلم) كما أن لها معنى مختلف عن كلمة (تعليم).
أو كلمة (كتب) ( ،كتاب) ( ،كاتب).
وفي بعض الحاالت قد يالحظ بأن الطلبة الذين ال يعرفون قواعد الصرف هذه قد يعممون بطريقة خاطئة.انظر للمثال
التالي:
(هندسة – مهندس) ( ،علم – معلم) ( ،زراعة – مزارع) ( ،طب – مطبب !!!) في هذه الكلمة األخيرة يالحظ بأن
الطالب قد عمم القاعدة بطريقة غير صحيحة.
 .3بناء الجملة Syntax
ويتضمن ذلك النظام النحوي (أو القواعد) في اللغة ،أي أننا نتحدث عن الطريقة التي تجتمع بها الكلمات مع بعضها
لتشكيل أو تكوين الجملة .ولكل لغة قواعدها الخاصة بها ،وهذه القواعد لها عالقة بالمعنى الذي تقدمه لنا الجملة.
مثال في اللغة العربية:
الحظ الفرق بين الجملتين التاليتين
ض َرب الولد حجرا ُ -
َ
ض ِر َب الولد حجرا
 .4دالالت األلفاظ Semantics
ونعني بذلك معاني الكلمات في اللغة .ومن المالحظ أن بعض الطلبة يظهرون مشكالت في هذا الجانب فالطالب قد
يعرف مفهوما ما ولكنه ال يعرف الكلمة أو اللفظ المناسب للتعبير عن هذا المفهوم.
مثال :طالب في سن المراهقة يقول الجملة التالية  »:قابلت اليوم الولدين الذين لهما وجه واحد» وذلك بدال من قوله :
« قابلت اليوم األخوين التوأم».
 .5النفعية (توظيف اللغة)
تمثل النفعية الجانب االجتماعي للغة ،وتأخذ النفعية بعين االعتبار العالقة ما بين المتحدث والمستمع ،كما تتضمن
سلوكات معينة مثل:
• احترام الدور في المحادثة.
• عدم الخروج عن الموضوع أثناء المناقشة أو الحوار.
• طرح أسئلة ذات عالقة بالموضوع.
• المحافظة على التواصل البصري مع اآلخرين أثناء الحديث( .الناطور  2007صفحة ()44الحسن ،سهى )2013
.6التهجئة Orthography
 .7المفردات  Vocabularyمعرفة معنى الكلمات المنطوقة
المكونات الفعالة لتعليم اللغة
تعليم
مهارات
المحادثة

ايجاد بيئة
تعليمية
مركزة للغة

المكونات

تطوير
مهارات
االستماع

الفعالة لتعليم
اللغة الشفهية
تطوير
الذاكرة
السمعية
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توسيع
المعارف
والمفردات

تطوير
الوعي
بالكلمة

استراتيجيات تدريس اللغة الشفهية:

في هذا الجانب سيتركز الحديث عن االستراتيجيات التي تتعلق باستقبال اللغة (االستماع أو اإلصغاء) وإنتاج أو التعبير عن
اللغة (الكالم).

أوال :اللغة االستقبالية (االستماع أو اإلصغاء)

هناك مجموعة من الطلبة غير قادرة على اكتساب المهارات الوظيفية في االستماع أو اإلصغاء من تلقاء أنفسهم  ،ولذا يقتضي
األمر تعليم هؤالء الطلبة مثل هذه المهارات .والمهارات التي سيتم الحديث عنها هي مهارات استخدمت لتطوير وتدريب
القدرات الجزئية السمعية ،وهذه المهارات مرتبة بشكل متسلسل على النحو التالي:
 .1زيادة اإلدراك السمعي لألصوات غير اللغوية.
األصوات المقصودة هنا هي أصوات من بيئة الطفل (مثال :صوت الطبل ،سيارة اإلسعاف ،عصفور ،الخ) .بإمكانك أن
تسجل هذه األصوات على شريط كاسيت وتسمعه للطفل .مثل هذه النشاطات ستساعد الطفل على إدراك هذه األصوات،
والمقارنة بينها ،وتحديد اتجاه الصوت ،وربط األصوات مع األشياء التي تصدرها.
 .2زيادة وعي الطفل لألصوات اللغوية.
يمكن زيادة وعي الطفل باألصوات اللغوية من خالل النشاطات التالية:
• التمييز السمعي لألصوات اللغوية :لهذا النشاط بإمكانك استخدام أشياء حقيقية أو صور ألشياء تبدأ أسماؤها بحرف محدد
(مثال :باب ،بقرة ،بوق ،بيت) وأشياء أخرى ال تبدأ أسماؤها بهذا الحرف .اطلب من الطفل أن يختار األشياء التي تبدأ
أسماؤها بصوت الباء.
• صناديق الصوت :لهذا النشاط احضر صندوق بحجم صندوق األحذية ،وضع عليه اسم الحرف الذي تم تعليمه للطفل.
اطلب من الطفل أن يجمع أشياء أو صور ألشياء تبدأ أسماؤها بهذا الحرف( .مثال :صندوق األلف ،يضع به الطفل صورة
أرنب أو أسد ،الخ).
 .3فهم الكلمات.
إن االستماع للكلمات يعتبر شرطا أساسيا لتطور اللغة االستقبالية ،وفي العادة ،عندما نقوم بتدريس الكلمات نقوم بتدريسها
وفق الترتيب التالي (األسماء ،األفعال ،الصفات) ومن ثم ننتقل إلى تدريس الكلمات التي تبين العالقات ضمن الجملة الواحدة
كحروف الجر .ومن النشاطات المستخدمة لزيادة فهم الطلبة للكلمات ما يلي:
• أسماء األشياء :لمساعدة الطالب على فهم األسماء ،حاول استخدام أشياء حقيقية (مثال :كوب ،لعبة ،كرة) .ويمكنك استخدام
تعابير الجسم وأسلوب المبالغة لمساعدة الطلبة الذين يعانون من مشكالت استقبالية شديدة في فهم معاني الكلمات.
• معاني األفعال :إن تعليم معنى الفعل هو أكثر صعوبة من تعليم أسماء األشياء .بإمكانك استخدام التمثيل أو ممارسة النشاط
إليضاح معنى الفعل (مثال :يقفز ،يسير ،يبتسم ،يجلس ،الخ)
• مفاهيم المتضادات :يمكنك تدريس مثل هذه المفاهيم على شكل أزواج متضادة مثل (خشن -ناعم) (جميل -قبيح) (قليل-
كثير) ويمكنك استخدام مواد محسوسة أو الصور للتعبير عن هذه المتضادات.
 .4فهم الجملة والوحدات اللغوية األخرى.
لهذه الغاية بإمكانك استخدام األنشطة التالية:
• إعطاء التعليمات :يمكنك إعطاء الطالب تعليمات بسيطة ضمن جملة قصيرة(،مثال :ضع الكتاب على المقعد) أو (خذ القلم
األحمر) .إن هذا النشاط سيزود الطالب بالخبرات الالزمة لفهم الجملة.
• البحث عن الصورة :ضع مجموعة من الصور أمام الطالب ،ثم قل جملة تصف إحدى هذه الصور ثم اطلب من الطفل أن
يبحث عن الصورة التي تمثل الجملة التي قلتها.
 .5االستيعاب السمعي.
هذه المهارة مشابهة لما يسمى باالستيعاب القرائي ،لكن المطلوب هنا هو استيعاب المادة المسموعة بدال من استيعاب المادة
المقروءة ،ومهارة االستيعاب السمعي تتطلب نوعين من المهارات هي (مهارات االستيعاب ومهارات التفكير) .ويسير تعليم
مهارة االستيعاب السمعي وفق الترتيب التالي:
• االستماع للتفاصيل :اقرأ للطالب قصة ثم اسأله عن معلومات تفصيلية أو دقيقة حول القصة ،يمكنك استخدام األسئلة من
نوع (من ،متى ،أين ،كيف).
• ترتيب األحداث :اقرأ للطالب قصة ،واطلب منه أن يستذكر أحداث القصة حسب ترتيب حدوثها .ويمكن أيضا استخدام
صور تمثل القصة واطلب من الطالب ترتيب هذه الصور.
• اتباع التعليمات :اقرأ على الطفل تعليمات لصنع شيء ما ،وضع أمام الطفل جميع المواد المطلوبة لصنع ذلك الشيء،
واطلب من الطفل اتباع التعليمات خطوة بخطوة (مثال صنع قالب كيك).
• استخراج الفكرة األساسية :اقرأ قصة قصيرة على أن تكون غير مألوفة بالنسبة للطفل ،واطلب من الطفل أن يضع عنوانا
للقصة .أو اقرأ القصة للطفل واطلب منه اختيار الفكرة األساسية للقصة من ثالث بدائل تعطيها للطفل.
• الوصول إلى استنتاجات :اقرأ جزء من قصة ال يعرفها الطفل ،وتوقف عند نقطة مثيرة في القصة .واطلب من الطفل أن
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يُخمن ماذا حصل بعد ذلك.
 .6االستماع الناقد.
إن االستماع الجيد ال يعني فقط فهم ما يُقال ولكنه يتضمن القدرة على االستماع بطريقة ناقدة وإطالق أحكام وتقييم ما يقال
أيضا .ويمكن استخدام النشاطات التالية لتعليم هذه المهارة-:
• اكتشاف السخافات :اقرأ قصة للطفل بحيث تتضمن هذه القصة كلمة أو عبارة ال تنسجم مع القصة .اطلب من الطفل
اكتشاف الجزء السخيف في القصة مثال قولنا :السماء كانت مشرقة وساطعة في منتصف الليل
• أسلوب التصحيح :اقرأ قصة للطفل واستخدم اللوحة الوبرية لتلصق عليها رسومات تمثل القصة ،ارتكب أخطاء مقصودة
عند ترتيبك لهذه الصور على اللوحة ،واطلب من الطلبة ومن خالل استماعهم للقصة تصحيح الخطأ.

ثانيا :اللغة التعبيرية (مهارات الكالم)

إن تطور اللغة التعبيرية يمر وفق مراحل متسلسلة ،والمجموعة األولى من النشاطات التي سنقدمها ستمثل النشاطات التي
يمكن بواسطتها استثارة اللغة الطبيعية عند الطفل( .أي النشاطات التي يمكن تقديمها عند بداية تعلم اللغة) ومن هذه األنشطة
استخدام أسلوب اإلضافة والذي يهدف إلى توسيع وزيادة لغة الطفل .ومن خالل هذا النشاط يقوم اآلباء أو المعلمين باإلضافة
أو الزيادة على المصطلح الذي يقوله الطفل مثال:
الطفل :ماء.
األم أو المعلمة :ماء؟ أنا أريد ماء… تناول الماء.

نشاطات لتدريس مهارات الكالم

 .1بناء مفردات كالمية:
بعض الطلبة ذوي الصعوبات اللغوية لديهم مفردات محدودة جدا ،وفي الغالب تكون المفردات السماعية أكثر بكثير من المفردات
الكالمية لدى معظم الناس ،إن بعض الطلبة ذوي الصعوبات اللغوية قد يمتلكون القدرة على فهم الكلمات ولكنهم يفشلون
في إنتاج هذه الكلمات أو التحدث بها .كما يالحظ عليهم استخدام ألفاظ مثل (هذا ،تلك ،أو اإلشارة للشيء بدال من تسميته).
ولزيادة المفردات الكالمية بإمكاننا استخدام األنشطة التالية:
أ -التسمية :اطلب من الطفل تسمية الموجودات في البيئة المحيطة (مقعد ،حجر ،شجرة) .أو اطلب من الطفل جمع صور
ألشياء في حقيبة كاأللوان أو األشكال أو أسماء الحيوانات وهكذا.
ب -لعبة المحالت التجارية :يمكن استخدام لعبة المحالت التجارية (مثل :المطعم ،السوبر ماركت ،محل األحذية ،محل
المالبس) .حيث يجمع المعلم مواد وأشياء تشاهد في هذه المحالت ،ويطلب من الطفل أن يقوم بدور الزبون الذي يسأل
عن األشياء.
ج -التسمية السريعة :خصص للطفل زمن محدد (مثال دقيقة واحدة) واطلب منه تسمية الموجودات في الغرفة .احتفظ بسجل
يمثل عدد الكلمات التي قالها الطفل في كل يوم وقارن أداءه.
 .2إنتاج األصوات اللغوية:
بعض الطلبة قد يواجهون صعوبات في الجوانب الحركية التي يتطلبها إنتاج الكالم ،بعضهم قد يكون قادرا على تذكر الكلمات
لكنهم غير قادرين على استثارة الجهاز العضلي المالئم في إنتاج الكالم ،قد يساعد أخصائي النطق في معالجة هذا النوع من
مشكالت النطق .وفيما يلي بعض األنشطة:
أ -تدريب أجهزة وعضالت الكالم :يتم ذلك من خالل تشجيع الطفل على استخدام العضالت المختلفة المستخدمة في
إنتاج األصوات الكالمية من خالل تشجيعه على استخدام هذه العضالت في نشاطات غير لغوية مثل( :االبتسام ،البلع،
التصفير ،النفخ ،الضحك ،وعمل حركات باللسان).
ب -مساعدة الطفل على اإلحساس بذبذبات الصوت ومالحظة األصوات :هنا المعلم يقوم بإنتاج األصوات ويشجع الطفل
على تحسس الذبذبات الصوتية من خالل لمسه لوجه المعلم أو حنجرته ،أو من خالل مالحظته لحركة الفم أثناء تأدية
الصوت ،ويمكن استخدام المرآة لتشجيع الطفل على مالحظة نفسه أثناء تأدية األصوات.
 -3تعلم األنماط اللغوية:
كتعليم التعميم في الصرف مثال :القواعد التي تحكم جمع الكلمات المفردة (معنى – معاني  /مبنى – مباني ).
 -4أنشطة عامة لممارسة المهارات اللغوية الشفوية:
أ -المناقشة :شجع طالبك على الحديث ،بإمكانك أن تضع أمامهم شيئا ما وتطلب منهم مناقشة أبعاد تتعلق بذلك الشيء.
مثال :ما شكله؟ وما لونه؟ ولماذا يستخدم؟
ب -التصنيف :ضع أمام طالبك مجموعة من األشياء بحيث يمكن تصنيفها في مجموعات (مثال :جوارب ،بطة ،حذاء ،قلم ،أسد،
مسطرة) أطلب منهم تصنيف هذه األشياء في مجموعات واسألهم عن سبب التصنيف.
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ج -قراءة القصة :احرص دوما على تخصيص وقت لقراءة القصة ،الطلبة يستمتعون بنشاط قراءة القصة ،خصوصا إذا أظهر
المعلم تفاعال مع أحداث القصة من خالل تعابير وجهه ونبرة صوته وحماسه.
د -استخدام الدمى :بإمكانك استخدام الدمى لتشجيع الطلبة (خصوصا من يعانون من مشكالت في التعبير) على الكالم ،اسمح
لهم بتقمص شخصيات هذه الدمى ،ويمكن لمجموعة من الطلبة إنتاج مسرحية قصيرة بواسطة هذه الدمى.

(الناطور 2007 ،صفحة )49-46

ثالثا  :استراتيجيات تعليم الكتابة

الكتابة:

تحتل الكتابة المركز األعلى في هرم تعلم المهارات والقدرات اللغوية حيث تسبقها في االكتساب مهارات االستيعاب والتحدث
والقراءة  ،واذا ما واجه الفرد صعوبات في تعلم المهارات الثالث األولى فإنه سيواجه صعوبات في تعلم الكتابة.
يواجهه الطلبة ذوي صعوبات التعلم عدة أنواع من صعوبات تعلم الكتابة كعدم اتقان شكل الحرف وحجمه وعدم التحكم في
المسافة بين الحروف  ،واألخطاء في التهجئة واألخطاء في المعنى والنحو ،ومن أجل تسهيل تعلم الكتابة ال بد من اكتساب المهارات
الكتابية التالية:

مهارات الكتابة االولية:

 القدرة على اللمس ومد اليد ومسك االشياء وافالتها. القدرة على تمييز التشابه واالختالف بين االشكال واالشياء. -القدرة على استعمال احد اليدين بكفاءة.

المهارات الكتابية:

 مسك القلم. تحريك اداة الكتابة الى األعلى وألسفل. تحريك اداة الكتابة بشكل دائري. القدرة على نسخ الحروف. القدرة على نسخ االسم الشخصي. كتابة االسم باليد. نسخ الجمل والكلمات. نسخ الجمل والكلمات من على السبورة. الكتابة بتوصيل الحروف مع بعضها البعض. -النسخ بحروف موصولة من السبورة.

مهارات التهجئة

 تمييز الحروف الهجائية. تمييز الكلمات. نطق الكلمات بشكل واضح.المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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 تمييز التشابه واالختالف بين الكلمات. تمييز االصوات المختلفة في الكلمة الواحدة . الربط بين الصوت والحرف. تهجئة الكلمات. -استعمال الكلمات في كتابة االنشاء.

مهارات التعبير الكتابي

 كتابة جمل واشباه جمل . استعمال عالمات الترقيم بشكل صحيح. معرفة القواعد البسيطة لكتابة الجملة. كتابة فقرة كاملة. -كتابة مالحظات ورسائل.

صعوبات الكتابة:

هي عبارة عن خلل وظيفي بسيط في المخ حيث يكون الطفل غير قادر على تذكر التسلسل لكتابة الحروف والكلمات  ،فالطفل
يعرف الكلمة التي يرغب في كتابتها ويستطيع نطقها وتحديدها عند مشاهدته لها ،ولكنه مع ذلك غير قادر على تنظيم وانتاج االنشطة
المركبة الالزمة لنسخ أو كتابة الكلمة من الذاكرة.
ً
ان تعلم الكتابة يتطلب من الطفل أن يفرق ويميز بصريا بين األشكال والحروف والكلمات واألعداد ،فالطلبة الذين يعانون من
عدم تمييز الحروف والكلمات بصرياً يعانون أيضاً من صعوبات في اعادة انتاجها أو نسخها بدقة.
وهناك تعريف آخر ل «هارسون» حيث يقول ،أن االضطرابات التي تظهر لدى الطلبة ذوي صعوبات الكتابة يمكن تصنيفها الى:
 .1مشكالت في االدراك البصري (معرفة األشكال والصور) ،التمييز البصري.
 .2مشكالت في ادراك العالقات المكانية البصرية ،تتضمن اضطرابات ادراك الوضع بالفراغ.
 .3اضطراب القدرة الحركية البصرية ،وهي القدرة على معالجة العالقات المكانية.
 .4اضطراب التناسق الحركي البصري ،مثل – رسم أو اعادة انتاج ما تم معرفته وادراكه.
اذاً عملية الكتابة هي خليط من استراتيجيات عقلية وحركية ،لذلك فإن الطلبة ذوي صعوبات التعلم الذين لديهم ضعف في هذه
المجاالت ،يكون لديهم أيضاً ضعف في التعبير الكتابي ،وكتباتهم غير مرتبة ومليئة بأخطاء امالئية وأخطاء ترقيم ،وصعوبات تقنية
ممكن أن تنتج عن صعوبات ذهنية مثل خلل وظيفي للذاكرة البصرية أو القدرة على التواجد بالمكان ،أو في معرفة االتجاهات ،أو
من صعوبات حركية مثل سيطرة غير كافية للعضالت الدقيقة في اليد ،أو في المالئمة بين اليد والعين ،وصعوبات في التعبير الكتابي
ناتجة عن الضعف في القاموس اللغوي بسبب وجود لغة ضعيفة أو مقدرة ضعيفة في تأليف جملة انشائية صحيحة.
الديسغرافيا :معناها عدم المقدرة على خط شكل الحرف أو الرمز كما يجب ،وفي كتابة أحرف تصميمها خاطئ ،أو كتابة أحرف
غير مقروئة  ،فوق السطر أو تحته ،أو الكتابة عكس اتجاه كتابة الحروف باالضافة الى كتابة خطوط ضعيفة أو متقطعة ،مع
وجود خلل في نسخ األشكال ،و كتابة غير منظمة مع وجود فراغ غير ثابت بين األحرف أو الكلمات أو األسطر ،كما يتم استعمال
الممحاه بشكل كبير ،والعودة على نفس الخطأ أكثر من مرة .في حاالت الديسغرافيا يمكن رؤية الضغط الكبير أو الضغط الضعيف
الذي يضغطه الطالب على القلم.

( الحسن  -سهى)Lerner2003 ، 2013

صعوبات في التهجئة:

تعتبر القدرة على التهجئة مهارة معقدة ذات جوانب مختلفة ويمكن النظر الى أربعة عوامل تؤثر في :
 القدرة على تهجئة الكلمات. القدرة على مشاهدة كلمة ثم كتابتها. القدرة على تهجئة بعض الكلمات التي يختلف لفظها عن كتابتها اختالفا كبيراً.تتطور عملية التهجئة في عدة مراحل:
 في الطفولة المبكرة يتعرف الطفل على صورة معينة ويحاول نسخ صورة أو اشارة أو حرف ويكتب اسمه. في عمر خمس سنوات يبدأ في تطوير القدرة على الكتابة الصوتية (أي تهجئة مقاطع سمعياً وليس حسب قوانين). في عمر ست سنوات يبدأ في تكوين كلمات متشابهه . -في بداية عمر عشر سنوات يقوم بتهجئة الكلمات بشكل دقيق ويفتش عن كلمات مركبة في القاموس كي يقوم بتهجئتها كما يجب.

120

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

أسباب صعوبات التهجئة:

 .1صعوبات لغوية وصعوبات في الوعي الصوتي هذه الصعوبات يمكن أن تؤدي الى تشويش عملية تحليل بناء الكلمة.
 .2ضعف في االدراك البصري والذاكرة البصرية :كي تتم عملية التهجئة بشكل صحيح يجب استعمال الذاكرة البصرية
واستراتيجيات بصرية ترمز الى طريقة التهجئة ً
مثال :تذكر جذر الكلمة ،وتذكر شكل الحرف في بداية الكلمة وفي وسطها
ونهايتها.
مثال صعوبة في تذكر أصوات الحروف ،وفي تحليل األصوات مثالً
 .3ضعف في االدراك السمعي والذاكرة السمعيةً -:
بو= ب  +و وفي بناء كلمات من مقاطع.
 .4مشاكل في المالءمة بين الذاكرة البصرية والذاكرة السمعية بسبب صعوبات في القراءة وصعوبة في اعطاء شكل الحرف
صوته المناسب.
 .5صعوبة في الذاكرة الحركية.

مؤشرات صعوبات الكتابة

 .1كتابة بطيئة جداً ،حيث تكون مشوشة من ناحية شكل الحرف واتجاهه ،والمكان بالورقة والسطر.
 .2نقص في تتابع الكلمات مطبوعة وتصميم األحرف ،وتنظيمها مما يؤدي الى ظهور قراءة مشوشة للكلمات.
 .3تهجئة مشوشة وغريبة وذات مستوى منخفض لقراءة الطفل.
 .4البلبلة في استخدام اليد المفضلة للكتابة.
 .5صعوبة كتابة األحرف لدى الشخص الذي لديه وظائف جيدة ومتميزة بالنشاطات التي تتطلب العضالت الدقيقة والكبيرة مثل
الرياضة وبناء المكعبات.
 .6تداخل األسطر ببعضها البعض (ال يوجد فراغات بين كل سطر وآخر).
 .7الورقة غير نظيفة وغير مرتبة.
 .8فروقات واضحة بالكتابة بين قطعة نسخت عن اللوح وبين قطعة كتبت من كتاب وضعت بجانب الطالب.
 .9يستخدم الممحاة كثيراً.
 .10االجابات الكتابية لديه قصيرة جداً مقارنة مع االجابات الشفهية.
 .11فرق كبير في الخط بين قطعة قام الطالب بنسخها وبين اجابات قام الطالب بكتابتها دون نسخ.
 .12يكتب كلمات ناقصة.
 .13وضع اليد والذراع والجسم تجاه الورقة المستخدمة للكتابة عليها.
 .14شكل الحرف الذي يكتبه إما صغيراً أو كبيراً.
 .15التناسق بين شكل إتصال الحروف مع بعضها والكلمات وبعضها غير جيد ،وغير منتظم.
 .16جودة التخطيط بالقلم ثقيلة جداً أو خفيفة جداً أو متغيرة.
 .17ميل األحرف إما أن يكون شديداً أو أن األحرف غير منتظمة.
 .18الفراغات بين األحرف والكلمات متنافرة أو ضعيفة جداً.
 .19سرعة كتابة الطلبة ،تكون إما سريعة جداً أو بطيئة جداً.
 .20كتابة الكلمة بعكس اتجاهها الصحيح.
 .21رموز خطية سائدة ،حيث أن معظم الطلبة الذين يعانون من صعوبة الكتابة يستعملون حرف سائد يمثل نغمة معينة مثال:
(طالب معين لديه حرف الطاء سائد فعندما يسمع كلمات فيها نغمات ألحرف معينة مثل «تاء» فإنه يقوم بكتابة الكلمة بحرف
«طاء» مثال توت – طوط).
 .22جهد كبير يبذله الطالب أثناء الكتابة.

توصيات للتعامل مع صعوبات الكتابة:

 .1عالج المهارات الحركية البصرية:
 تطوير وتحسين مهارات ما قبل الكتابة. مسك واستخدام أدوات الكتابة. وضع الورقة وانتاج الخطوط. رسم األشكال والخطوط. قص األوراق ولصقها. تقليب صفحات الكتاب برؤوس األصابع. تركيب المكعبات وفكها ،واللعب بالمعجون لتشكيل حروف وأشكال مختلفة. تدريب حركات اليد على تحرر حركات األصابع عن بعضها. تطوير مهارات كتابة األحرف واألعدادالمجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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 نسخ الحروف ،نسخ األعداد ،ترك فراغ مناسب بين األحرف ،تدريب الطفل على الكتابة بخط مستقيم. .2تنمية التآزر البصري اليدوي:
 ضبط حركات العين لتتوافق مع حركة اليد عند الكتابة  ،وذلك لمراعاة الكتابة على السطور المحددة مع مراعاة حجمالحروف وتوافق المسافات بين الكلمات.
 تدريب العين على التمييز بين الحروف والصور واألشكال وكيفية رسمها وادراك العالقات بينها قبل الشروع بالكتابة والرسم. تدريب الطلبة على تحرير أصابعهم على حروف محفورة على قطع من الخشب أو المعدن وذلك ليتم رسمها باليد بعد أنتدربوا عليها وشاهدوها جيدا.
 تدريب الطلبة على كيفية تحريك الذراع عند الكتابة لينسجم هذا التحريك مع عملية رسم الحرف أو الصورة.ً
تخيال أو على اللوح باستعمال اليدين االثنتين بنفس الوقت ،حيث تقوم العين بمراقبة حركة اليدين.
 رسم دوائر بالهواء تمرير خطوط بين نقاط على ورق أو على اللوح.في تمرين كهذا يجب على المعلم أن يطلب من الطفل التوقف الفجائي أثناء تمرير الخطوط ومن ثم المواصلة (تمرين كهذا
يقوي القدرة على التحكم في حركات اليدين).
 المرور على تخطيطات بسيطة موجودة تحت أوراق شفافة باألصبع بالهواء ومن ثم بالقلم( .وهذا ينطبق على الكلماتذات الوقع السمعي المتشابه).
 .3تحسين الذاكرة البصرية:
ً
شكال أو حرفاً أو كلمة ويطلب منه النظر اليه ثم يغلق
 يتم ذلك من خالل أسلوب اعادة التصور حيث يعرض على الطفلعينيه ويحاول اعادة تصور الحرف أو الشكل أو الكلمة ثم يفتح عينيه لكي يتثبت من التخيل البصري.
 عرض سلسة من الحروف على بطاقات ويطلب منه اعادة انتاجها من الذاكرة. جعل الطفل ينظر وينطق اسم الحرف أو الكلمة ،مما يعمل على تقوية الذاكرة البصرية حيث يربط التخيل البصري معصوت الحرف.
 .4فهم تشكيالت الحروف والخطوط:
أ .النمذجة ،حيث يكتب المعلم الحرف ورسمه ،ويالحظ الطفل العدد ،الترتيب ،اتجاه الخطوط.
ب .من خالل النسخ ،حيث ينسخ الطفل الحرف على قطعة من الورق.
ت .التتبع ،حيث يقوم الطفل عن طريق رسم نماذج منقطة بالتوصيل ما بين كل نقطة وأخرى ،وهذا التمرين يعمل على
تنمية القدرة في السيطرة على حركة اليد.
 .5تطوير المهارات السمعية:
يجب على المعلم تطوير المهارة السمعية لدى الطلبة الذين يعانون من صعوبات في الكتابة من خالل اعطاء النغمة الصحيحة
للحرف ،مما يسهل على الطفل التمييز بين األحرف المتشابهه مثل( :ت-ب ،س-ص) .وتدريبه أيضاً على استخدام مقاطع
الكلمة حسب النغمة ،مما يسهل عليه كتابتها.
(من المفضل عند الطلبة الصغار البدء معهم بتقطيع الكلمة من خالل التصفيق أو الطرق على الطاولة)
 .6تنمية الدافعية:
ان من أنجح الوسائل الثارة دافعية الطفل للكتابة اتباع النصائح التربوية التالية:
 ربط المادة الكتابية بميول الطلبة واهتماماتهم. تقديم التعزيز المادي أو المعنوي لدفع الطالب على االستمرارية بالكتابة والرسم. تشجيع الطلبة على تقليد رسومات وكتابات الكبار ،ومالحظة أوجه الشبه واالختالف بينهما. -توفير مواد القرطاسية الالزمة للرسم والكتابة.

رابعا :الرياضيات وطرق تدريسها

علم الرياضيات Mathematics
علم يهتم بدراسة وتطوير العالقات والمنظومات والتراكيب المتعلقة بالفراغ والوقت والوزن والكتلة والحجم والهندسة والعدد.

علم الحساب Arithmetic

علم يهتم بالطرق الحسابية التي تستخدم عند التعامل باألرقام ،وبالتالي فإن فهم الرياضيات يتضمن فهم الحساب.

االضطراب الحسابيDyscafulia :

هو مصطلح يستخدم لوصف االضطراب الجزئي في القدرة على التعامل مع الرموز الحسابية من أجل إجراء الحسابات الرياضية.
أما  Acalculiaفهو مصطلح يقصد به فقدان أو عدم وجود القدرة على التعامل مع الرموز الرياضية من أجل إجراء الحسابات
الرياضية.
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ً
أوال :خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات:

على الرغم من أن موضوع الرياضيات العالجية تلقى انتباه أقل في المجاالت األخرى للتعلم العالجي ،إال أن صعوبات التعلم في
الرياضيات للصغار هي المجال األكبر للبحث في الوقت الحالي .والصعوبات في الحساب قد تكون لها أسباب طبية تشمل اختالالت
في الجهاز العصبي المركزي ،وفي هذه الحالة تزداد هذه الصعوبات في المدرسة وفي الحياة الالحقة.
ترتبط العديد من أعراض صعوبات التعلم بصعوبات في اللغة ،والمفاهيم ،والرؤية الفراغية وقدرات التذكر ،وصعوبات في
العالقات المكانية واإلدراك البصري ،وتمييز الرموز وتطور اللغة.
وعلى الرغم من هذه األعراض إال أنه يجب النظر إلى كل طالب على أنه فريد في خصائصه ،أي أنه ليس كل من لديهم
صعوبات في الرياضيات لديهم هذه الخصائص جميعها.
دالئل مبكرة للمشكالت في الرياضيات:
بالنسبة لبعض الطلبة فإن الصعوبات في العالقات العددية تبدأ في عمر مبكرة ،كالقدرة على العد والتوفيق ،واالختيار ،والمقارنة،
وفهم استجابات واحد لواحد .كما أن الطلبة ذوي فترة االنتباه القصيرة والذين يعانون من اضطرابات في المهارات اإلدراكية ،وعدم
كفاءة النمو الحركي ،فإن ذلك يؤدي إلى عدم االستفادة من األنشطة والخبرات من أجل تطوير الفهم لبعض القضايا مثل الفراغ
والشكل والتسلسل والوقت والمسافة والكمية.
تظهر مفاهيم الطفل األولية عن الكمية من خالل اللغة عند استعمال كلمات مثل «الكل ذهبوا» هذا يكفي «أكثر» «أكبر»
«صغير».
يتعلم الطلبة من خالل اللعب وخصوصاً باألدوات والقطع والصناديق وهذه األنشطة تطور اإلحساس بالفراغ (البعد الثالث)
والتسلسل والترتيب.
كما أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم يمكنهم أن يكونوا فاقدين لهذه الخبرات األساسية ،وحيث يالحظ اآلباء عدم استمتاع أبناءهم
باللعب في المكعبات واألحاجي واللّعب التي تتضمن البناء والتركيب.

الخصائص:

 )1االختالل في العالقات المكانية (الفراغية):
تكتسب العديد من العالقات المكانية ومفاهيمها في مرحلة ما قبل المدرسة ،مثل مفاهيم أعلى ...أسفل ...فوق ...الخ وهذه المفاهيم
تكون مربكة عادة لذوي صعوبات التعلم ،كما أن االضطراب في العالقات المكانية عادة ما يتداخل مع االدراك البصري للنظام
العددي فعلى سبيل المثال ،قد يكون الطفل غير قادر على إدراك المسافات بين األرقام على خط األعداد أو المسطرة ،فمن الممكن
أن ال يعرف إذا كان الرقم  3أقرب إلى  4أو الى .6
 )2االختالالت في القدرات الحركية واإلدراك البصري:
لوحظ لدى الطلبة الذين لديهم صعوبات في الرياضيات أن لديهم صعوبات في النشاطات التي تتطلب إدراكاً بصرياً ومشاركة
بصرية حركية .لوحظ أن بعض الطلبة غير قادرين على عد األشياء على التوالي باإلشارة لكل منها وقولهم واحد ،اثنان...الخ ،لذا
فإن الطلبة بهذه الصعوبات يجب أن يتعلموا العد ً
أوال باإلمساك والمعالجة الفيزيائية لألشياء.
 العديد من الطلبة غير قادرين أن يروا األشياء في مجموعات حتى عندما نضيف مجموعة من  3عناصر إلى مجموعة من 4كما أن بعض الطلبة يظهرون سلوك عد األشياء واحد تلو اآلخر.
 بعض الطلبة غير قادرين على أن يدركوا األشكال الهندسية كوحدة واحدة أو متكاملة ،فالمربع يمكن أن ال يظهر كشكلمربع ولكن كأربعة خطوط غير مترابطة.
ً
 يعاني البعض من صعوبات في إدراك رموز األرقام بصريا مثل الرقم  2و  6و  7و .8 الطلبة الذين لديهم ضعف في القدرات الرياضية ينجزون بشكل غير تام في الوظائف الحركية البصرية ألنهم ال يستطيعونتمييز الشكل واألرضية واألجزاء والكل ،وبالتالي يكون لديهم اختالل في العالقات المكانية والفراغية  ،كما أنهم قد يكونوا
غير قادرين على نسخ األشكال الهندسية واألعداد واألحرف بشكل صحيح ،وعندما يفشل الطلبة في كتابة أرقام واضحة،
فإنهم ال يستطيعون قراءة وترتيب أرقامهم ،وبالتالي فهم يخطئون في الحسابات.
)3مشاكل في اللغة والقراءة:
لدى بعض الطلبة الذين لديهم صعوبات في الرياضيات مهارات سمعية ولغوية جيدة ،حيث أنهم متمكنون في اللغة وقارؤون
جيدون ،فيما قد ترتبط الصعوبة في الرياضيات بصعوبات لغوية وقرائية ،وبسبب الخلل في اللغة يرتبك الطلبة في
مصطلحات مثل زائد ،يأخذ من ،يستعير ...الخ .وفي العديد من الحاالت فإن مصدر الصعوبة هي أن الطالب ال يفهم بنية
اللغة وبالتالي يكون غير قادر على تحديد المهارة الحسابية المطلوبة لحل المسألة.
)4الضعف في مفاهيم االتجاه والوقت:
ً
ً
لدى الطلبة الذين لديهم صعوبات في الرياضيات لديهم غالبا إما ضعيفا باالتجاه أوالوقت ،حيث يمكنهم أن يضلوا الطريق
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بسهولة ،وفي بعض األحيان ينسون ما إذا كان الوقت صباحاً أو ظهرا كما أن لديهم أيضاً مشكلة في تقدير الوقت.
في الغالب فإن العديد من المفاهيم األساسية للوقت واالتجاه يتم تعليمها خالل مرحلة ما قبل المدرسة وفي نهاية الصف األول
ويتوقع من الطلبة أن يكونوا قادرين على إعطاء الوقت ألقرب نصف ساعة أما في الصفوف المتوسطة فيتوقع أن يكونوا
قادرين على إعطاء الوقت ألقرب دقيقة.
إن تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم على مفاهيم إدراك الوقت يتصف بالصعوبة فهم غير قادرين على تحديد الوقت المطلوب
إلنهاء المهمات أو حتى قراءة ساعة الحائط.
 )5مشاكل الذاكرة:
فهم النظام الرقمي مهم للنجاح في الرياضيات ،ولكن ما يعادله في األهمية هو التطور في مهارات العمليات الحسابية .ومن أجل تعلم
فعال ،فإن الحقائق الحسابية للجمع والطرح الضرب والقسمة يجب أن تصبح أوتوماتيكية .في العادة فإن الطلبة ذوي الضعف الشديد
في الذاكرة يفهمون النظام الرقمي ،ولكنهم غير قادرين على استرجاع حقائق األرقام بسرعة ،ومع الطلبة األكبر سناً فإن الذاكرة
البصرية مهمة في دراسة األشكال الهندسية حيث أن على الطالب أن يتذكر األشكال الهندسية المختلفة وعدد الزوايا في الشكل.

خصائص الطلبة ذوي صعوبات تعلم الرياضيات وتاثيراتها على التعلم:
عملياتها الفرعية

صعوبات التعلم

تأثيرها على األداء في الرياضيات

 يفقد مكان المتابعة ( قراءة أو كتابة ) في الصفحة التي أمامه .التمييز بين الشكل واألرضية  -ال ينهي حله للمشكالت على صفحة واحدة .
 يجد صعوبة في قراءة األعداد المتعددة األرقام مثل ( ) 372193التمييز البصري

اضطرابات اإلدراك البصري

العالقات المكانية

 يكتب األعداد معكوسة – ببطء – وغير دقيقة . -لديه صعوبة في كتابة األعداد على مسافات مفككة .

الحركة

الذاكرة قصيرة المدى

 غير قادر على االحتفاظ بالحقائق الرياضية أو المعلومات الجديدة. ينشي خطوات الحل أو التتابع العددي . -غير قادر على االحتفاظ بمعنى الرموز .

الذاكرة طويلة المدى

 يعمل ببطء ويأخذ وقتا في استرجاع الحقائق الرياضية . أداؤه ضعيف عند مراجعته للدروس السابقة ويخلط بينها . -ينسى خطوات حل المشكالت المتعلقة بالدروس السابقة .

التتابع
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 يجد صعوبة في استخدام خط األعداد في الجمع والطرح والضرب والقسمة . يجد صعوبة في نسخ األشكال. يجد صعوبة في الكتابة على خط مستقيم عبر الصفحة . تداخل أو خلط بين مفهومي ( قبل  /بعد ) ويجد صعوبة في التتابع العددي أوالتتابع الزمني لعقارب الساعة.
 يجد صعوبة في الخصائص االتجاهية للعمليات الحسابية والتي تالحظ عند حلهلمشكالت الحمل واالستالف واليمين واليسار .
 يضع األرقام أو الكسور العشرية أو الفاصلة في غير مكانها . يجد صعوبة في التعامل مع المجموعات أو الفئات . يجد صعوبة في التمييز بين اإلعداد الموجبة والسالبة . يجد صعوبة في إدراك التراكيب اللغوية الشفهية . يجد صعوبة في حل المشكالت اللفظية الشفهية أو فهمها . غير قادر على العد من داخل سلسلة التتابع العددي . يجد صعوبة في كتابة األعداد أو الواجبات إمالئيا . -يجد صعوبة في سماع أنماط األعداد .

اضطرابات اإلدراك السمعي

اضطرابات الذاكرة

 يجد صعوبة في التمييز بين األرقام مثل (  ) 6,2و (  ) 7,8و ( . ) 71,17 كما يجدر صعوبة في تمييز النقود ورموز العمليات  ،وعقارب الساعة  ،واليسارواليمين .

 يجد صعوبة في معرفة الوقت أو التعرف عليه من خالل الساعة. ال يستكمل جميع الخطوات في حل المشكالت متعددة الخطوات أو متعددةالعمليات الحسابية .
 يجد صعوبة في حل المشكالت اللفظية متعددة الخطوات الفتقاده التفكير المنطقيالتتابعي .

االستقبال
اضطرابات اللغة
التعبير

القراءة

 يجد صعوبة في ترجمة المصطلحات أو المفاهيم الحسابية إلى معانيها × ، - ، + ، ÷ ،آحاد  ،عشرات  ،مئات  ...الخ .
 يجد صعوبة في ترجمة الكلمات التي لها معنى مثل ( ضعف )  3أمثال  ...الخ . يجد صعوبة في استخدام المفردات الرياضية أو الحسابية . يجد صعوبة في صياغة المسائل أو المشكالت شفويا . يجد صعوبة في التعبير لفظيا عن خطوات الحل في المشكالت اللفظية أو العدديةأو الحسابية .
 -ال يفهم صياغات المفردات الرياضية .

ثانياً :نظريات التعلم التي تشكل األساس لتعلم الرياضيات:

هناك العديد من المناحي في تعليم الرياضيات والتي تستند إلى نظريات في التعلم وسوف يتعرض الدليل إلى المناحي األكثر
فاعلية واستخداماً وهي:
 -1التسلسل النمائي للتعلم .developmental learning sequences
 -2التعليم المتقن .Mastery Learning
 -3استراتيجيات التعليم .Learning strategies
 -4حل المشكالت .Problem solving

)1التسلسل النمائي للتعلم Developmental Learning Sequences

وتركز هذه الطريقة في التدريس على قياس مدى االستعداد عند الطالب وتوفير الخبرات األساسية وتعليم المهارات الحسابية
القبلية للطالب .ويعتمد هذا المنحى على نظرية بياجيه في النمو المعرفي حيث أن نظريته تشمل المضامين التالية لتعليم الرياضيات.
أ .نمو القدرات العقلية يكون بشكل مرحلي متسلسل يأخذ نفس الترتيب دائماً.
ب .تُعرف المراحل بمجموعات من العمليات العقلية والتي توضح السلوك العقلي.
ت .يوصف االنتقال خالل المراحل باالتزان ،حيث أن عملية النمو تتضمن التفاعل ما بين الخبرات ونمو األبنية المعرفية.
وهذا يعني أنه من غير المثمر تعليم مهارة رياضية أو مفهوم قبل وصول المتعلم في نموه المعرفي إلى المرحلة التي تسمح بذلك.

)2التعليم المتقنMastery Learning :

يرجع هذا المنحى في التعليم إلى عام  ،1976وهذا المنحى محكم البناء من حيث اإلجراءات المباشرة ويوصى به من قبل علماء
النفس السلوكيين وخطوات هذا المنحى في التعليم هي:
أ .حدد الهدف الذي نريد الوصول له /قابل للمالحظة والقياس.
ب .وضح اإلجراءات من أجل الوصول إلى الهدف.
ت .حدد نقاط القوة والضعف عند الطلبة ومستويات المعرفة واإلتقان لديهم.
ث .قم بتنفيذ الخطوات المطلوبة من أجل الوصول إلى الهدف.
ويالحظ أن هذا المنحى شائع في تعليم الرياضيات وهذا يعزى إلى الطبيعة التسلسلية لمهمات الرياضيات.

 )3استراتيجيات التعليم :Learning Strategies

يركزهذا المنحى في التعلم على «كيف نتعلم الرياضيات» وله تطبيقات عملية في هذا المجال حيث يتم تعليم الطلبة على تطوير
استراتيجيات وراء معرفية ،وذلك من أجل توجيه العمليات في الحساب ،وتعليمهم على توجيه أفكارهم وتشجيعهم على التحدث مع
أنفسهم وتوجيه أسئلة من مثل ما هو الشيء الناقص؟ هل أحتاج لعملية الجمع أو الطرح ...الخ.
يفتقر العديد من الطلبة ذوي صعوبات التعلم إلى االستراتيجيات المعرفية الالزمة لتعلم الرياضيات لذلك فهم بحاجة إلى تدخل
من أجل بناء هذه االستراتيجيات.

 )4حل المشكالت :Problem solving

يقصد بحل المشكالت في الرياضيات نوع التفكير المطلوب لحل لمسائل ،إذ أن على الفرد أن يحلل ويداخل المعلومات كأساس
من أجل االختبار وأخذ القرار و في حل المشكلة يجب أن يكون الطالب على معرفة بتطبيق المفاهيم الرياضية ،واستخدام المهارات
الحسابية في أوضاع مختلفة كما أن حل المسائل يتضمن عدة خطوات.
أوضحت األبحاث التي اهتمت بسلوك الطلبة في حل المشكالت ،أن الطلبة في الصف األول والثاني يدخلون طرقهم الخاصة
في حل المسائل البسيطة ،أما في الصفوف المتوسطة فيبدأون باستخدام الطرق المتعلمة ولكن في هذه المرحلة يجب تشجيع الطلبة
على استخدام طرقهم لحل المشكالت.
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

125

في تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم تم اقتراح طريقة من ثمان خطوات من أجل تطوير االستراتيجيات
المعرفية لحل المسائل:
عال.
أ .اقرأ المسألة بصوت ٍ
عال.
ب .لخص المسألة بصوت ٍ
ج .اظهر المعلومات الهامة.
عال.
د .وضح المشكلة بصوت ٍ
عال.
ه .ضع فرضية وفكر في المشكلة بصوت ٍ
عال.
و .قدر الجواب بصوت ٍ
وسم األرقام الناتجة.
ز .احسب ِّ
ح .تأكد من معقولية الحل.

خصائص أخرى:

 النقص في المتطلبات السابقة واألساسية هو اعتبار آخر يجب أخذه بعين االعتبار عند تعليم الطلبة الرياضيات ،فيمكن أن يقدمالطلبة لمهارات رياضية قبل أن يكونوا مستعدين لها.
 لوحظ أن التالميذ الذين لديهم إحساس ضعيف باألرقام ،لديهم نظرة غير دقيقة لشكل الجسم ،يمكن أن يكونوا غير قادرين علىفهم العالقات األساسية ألجزاء الجسم ،وعندما يطلب منهم رسم صورة لشكل إنسان يمكن أن يرسموا أجزاء الجسم على أنها
ليست لها عالقة ببعضها أو رسمها في غير مكانها ،أو بأرجل ملتصقة آتية من الرأس.
أما بالنسبة للنضج االجتماعي فلوحظ أن الكثير من الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات يعانون من ضعف في هذاالجانب.

ثالثاً :القياس في الرياضيات Assessing Mathematics

يمكن جمع المعلومات عن قدرات الطلبة وأدائهم في الرياضيات من خالل المقاييس الرسمية وغير الرسمية.

المقاييس غير الرسمية تتضمن:
 .1التدخل غير الرسمي.
 .2القياس المستند إلى المنهاج.
 .3تحليل أخطاء الطلبة.

أما المقاييس الرسمية فهي:

 -1مقاييس مسحية مقننة.
 -2االختبارات القيادية الفردية.
ومن أجل تقييم دقيق وواضح يمكن استخدام جميع هذه المقاييس سوياً.

المقاييس غير الرسمية Informal Measures

يعتقد العديد من أخصائي صعوبات التعلم أن المقاييس غير الرسمية هي أفضل الطرق للحصول على المعلومات عن الطالب
وأداؤه وقدراته في الحساب .ومن طرق المقاييس غير الرسمية المالحظة لسلوك الطالب اليومي في الحساب ومراقبة أداءه في
الواجبات ،واالختبارات الصعبة.
)1التدخل غير الرسميInformal inventory :
اختبار غير رسمي يمكن وضعه من قبل المعلم لقياس مهارات الطالب الرياضية بشكل سريع ،وعندما تحدد منطقة الصعوبة
بشكل عام يمكن استخدام االختبارات التشخيصية في هذه المنطقة.
)2القياس المستند إلى المنهاج:
Curriculum – Based Assessment
هذه الطريقة مفيدة لقياس مدى التعلم والتقدم في الرياضيات حيث أن هذه الطريقة تربط القياس بما يتم تعليمه في منهاج
الرياضيات.
)3تحليل األخطاء الرياضية:
Analyzing Mathematics Errors
عند العمل مع طالب لديه صعوبات في الرياضيات يجب أن يحلل المعلم نوع األخطاء التي يقوم بها الطالب ،بحيث يكون التعليم
موجهاً مباشر ًة نحو تصحيح األخطاء ،ويجب على المعلم أن يختبر أعمال الطالب أو يسأل أن يوضح كيفية حل المشكلة بحيث يطلع
المعلم على نظرية الطالب بالحل ،ثم يبدأ التدريس بإقناع الطالب بالحل الجديد.
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فيما يلي أكثر األخطاء التي يقع فيها الطالب عند إجراء الحسابات
أ) .القيمة المكانية place value
الطلبة الذين يخطئون بهذا النوع من الخطأ ال يدركون المفاهيم المتعلقة بالقيمة المكانية
مثال
75
				
63
 27			
18 +
58
				
17
يحتاج هؤالء الطلبة إلى تمرين عن القيمة المكانية  ،اآلحاد والعشرات والمئات ...الخ ،واألدوات الفعالة هنا هي ذات التدريب
الحسي من مثل المعداد ،صناديق القيمة العددية ،لوحات الجيوب ...،الخ.
ب) .حقائق الحساب Computation facts
الطلبة الذين يخطئون في أساسيات الطرح والجمع والقسمة والضرب يحتاجون إلى تدريب
إضافي في هذه المجاالت ويمكن أن يستعينوا بلوحات مساعدة مثل لوحات الضرب والجداول.
مثال
×6
		 ×9
8
		
7
49
			
62
ج) .استخدام العمليات الخاطئة Using the wrong process
يستخدم بعض الطلبة العمليات بشكل خاطئ وهذا يسبب لهم أخطاء ،مثال:
×6
			
152
			
3
8
		
18
د) .العمل من اليسار إلى اليمين Working from left to right
يعكس بعض الطلبة اتجاه حل المسائل الحسابية ويعملون من اليسار إلى اليمين .مثال
56 +
35 +
71
81
28
17
وهؤالء الطلبة بحاجة إلى تدريب على قيمة المكان.
المقاييس الرسمية Formal tests

االختبارات الرسمية في الرياضيات هي اختبارات مسحية أو عيادية فردية ومن المهم التحقق من صدقها وثباتها وأن
تكون معيارية المرجع.
 )1االختبارات المسحية المقننة standardized survey tests
تزودنا هذه االختبارات بمعلومات عن المستوى العام ألداء الطالب الرياضي ،ولقد صممت للمجموعات .كما أنها
يمكن أن تقدم لألفراد .معظم االختبارات المستخدمة في الرياضيات هي جزء من بطارية االختبار التحصيلي العام.
ومن االختبارات ذات االستخدام الواسع اختبار كاليفورنيا للتحصيل ،واختبار متروبليتان التحصيلي واختبار SRA
التحصيلي وغيرها.
 )2االختبارات العيادية الفردية Individual Clinical tests
صممت هذه االختبارات لتطبق بشكل فردي وليس بشكل جمعي وتعطي معلومات تشخيصية أكثر من االختبارات
المسحية ،كما أنها توفر بيانات عن جوانب الصعوبة في الرياضيات وتعطي مؤشرات لوضع اإلجراءات.
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استراتيجيات التعليم:

ً
أوال :منهاج الرياضياتThe mathematics Curriculum :

منهاج الرياضيات :يحتاج مدرسو الرياضيات ومدرسو غرف المصادر والصف الدامج ،أن يأخذوا صورة عامة عن
منهاج الرياضيات فمن المهم أن يعرفوا:
 -1ماذا تعلم الطالب قبل المرحلة العمرية الحالية.
 -2ما هو التعليم الرياضي الذي يحتاجه.
منهاج الرياضيات:
 )1المرحلة األولى :التمهيدي
مفهوم االعداد كأساس ،العد ،التصنيف ،التسلسل أو الترتيب ،تمييز األعداد ،كتابة األعداد.
 )2الصف األول:
الجمع والطرح حتى العدد  ،20إدراك قيمة اآلحاد والعشرات ،إدراك الوقت ألقرب نصف ساعة ،استخدام النقود،
القياسات البسيطة.
 )3الصف الثاني:
الجمع والطرح حتى  100وترتيب األعداد حتى  100عد األرقام بإجراء القفز عن األرقام ترتيب المنازل إلجراء
الجمع والطرح.
 )4الصف الثالث:
ضرب األعداد حتى  ،9وعد األعداد الفردية أو الزوجية ،إدراك خانة األلوف ،ترتيب خانتين أو أكثر ( 3خانات) من
األرقام إلجراء الجمع والطرح.
 )5الصف الرابع:
حقائق القسمة ،توظيف استخدام حقائق الضرب لفهم القسمة حتى  9وضرب األعداد ضمن خانتين.
 )6الصف الخامس:
الكسور ،جمع وطرح األعداد الكسرية ،القسمة الطويلة ،القسمة ضمن رقمين ،الفاصلة العشرية.
 )7الصف السادس:
األرقام العشرية ،ضرب  3أعداد ،القسمة على عددين ،الضرب والقسمة والجمع والطرح ضمن األعداد العشرية،
إجراء العمليات الحسابية األربعة ما بين األعداد العشرية واألعداد الصحيحة.
 )8الصف السابع:
استخدام الرسوم البيانية ،الكسور المعقدة ،تطبيقات أكثر تعقيدا ،مسائل كالمية.

وقد أوضح المعلمون القائمون على برامج تعليم ذوي صعوبات التعلم في الصفوف الثانوية أن أكثر مشاكل
الطلبة تتعلق بـ :
 -1قسمة األعداد الصحيحة.
 -2العمليات األساسية بما فيها الكسور.
 -3األعداد العشرية والنسبة.
 -4مصطلحات الكسور /البسط والمقام.
 -5ضرب األعداد الصحيحة.
 -6قدرات القياس.
 -7استخدام اللغة في الرياضيات.

مبادئ التعليم العالجي في الرياضيات:
المبدأ األول :تأسيس االستعداد لتعلم الرياضيات:
من المهم أن نفحص خلفية الطالب جيداً للتأكد من أن الطالب جاهز بالخبرات السابقة الالزمة للتعلم الجديد.
وفيما يلي أساسيات يجب أن تدرس خاصة إذا لم تكن موجودة:
 .1الربط ما بين المفاهيم واألشياء الدالة عليها.
 .2التعرف على مجموعة من األشياء دون عدها.
 .3العد.
 .4تسمية األعداد التي تلي عدد معين.
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 .5كتابة األعداد من صفر إلى عشرة.
 .6القياس والمزاوجة.
 .7القيم التسلسلية (ترتيب األشياء بنظام توزيع كمي).
 .8العالقات ما بين األجزاء والكل وعالقة األجزاء ببعضها.
 .9العمليات بدون الرجوع إلى األجسام المحسوسة حتى رقم .15
 .10النظام العشري (قراءة األعداد العشرية ووضع الفاصلة لغاية .)0.1

المبدأ الثاني :االنتقال من المحسوس إلى المجرد:

يجب أن يراعي المعلم ثالث استراتيجيات في تدريس في الرياضيات :
 -1المحسوس.
 -2التمثيل.
 -3المجرد.
في مرحلة المحسوس ،يستخدم الطلبة الكرات أو المكعبات ليتعلموا أن  3مكعبات  +مكعبين =  5مكعبات.
في مرحلة التمثيل يستخدم المعلم الرسومات مثال:
0 = 00 + 000
في مرحلة التجريد توضع األعداد مكان الرسومات:
5=2+3

المبدأ الثالث :أعط الفرصة للتدريب والمراجعة:

يحتاج الطلبة إلى مراجعة وتدريب أكثر ليتعلموا المفاهيم الرياضية وخاصة استخدام هذه المفاهيم بشكل أوتوماتيكي .وهناك
طرق عديدة لعمل هذا التدريب ويجب على المعلمين أن ينوعوا الطرق كلما كان ذلك ممكنا .ويمكن لهذه الطرق أن تتضمن
أوراق عمل كرتات األلعاب ،تقنيات تعديل السلوك ،التدريب على الكمبيوتر( ،برامج خاصة تعطي تغذية راجعة فورية).

المبدأ الرابع :تعليم الطلبة أن يعمموا على مواقف جديدة:

ً
فمثال يستطيع الطلبة أن يقوموا بحقائق التدريبات الحسابية على الكثير
يجب أن يتعلم الطلبة تعميم المهارة على عدة أوضاع،
من القصص (التي تعرض على شكل مشكلة) والتي يضعها المعلم أو الطالب ويكون التركيز يكون على إعادة المهارة والتذكر
للعمليات الحسابية في مختلف األوضاع الجديدة.

المبدأ الخامس :األخذ بعين االعتبار مواطن القوة والضعف عند الطالب:

قبل تقرير استراتيجية تدريس الرياضيات ،يجب أن يعرف المعلم قدرات الطلبة المرتبطة بالرياضيات ،باإلضافة لمعرفة
مستويات النبوغ والعمليات الرياضية التي يستطيع الطالب القيام بها .كما يجب أن يعرف المعلم ما هي الخصائص والتعريفات
التي يحملها الطالب عن تعلم الرياضيات ،وكيف تؤثر نقاط الضعف عند الطالب على تعلم الرياضيات؟ وما هي األشياء األخرى
التي يحملها الطفل عن هذا الموضوع؟

المبدأ السادس :أسس قاعدة قوية في المفاهيم والمهارات الرياضية:

من المؤكد أن التدريس الضعيف يجعل مشاكل الطلبة الرياضية أسوأ مما هي عليه ،ويجب أن تدرس الرياضيات بطريقة
تعمل على ترسيخ المفاهيم الرياضية.

مبادئ تطوير القدرة على التفكير الرياضي:

 -1يجب أن يكون التأكيد في التعليمات الرياضية على إجابة األسئلة ،وليس فقط على كيفية اإلجراءات الحسابية.
 -2أي شيء تم تعليمه يجب أن يعمم لمواقف وخبرات كثيرة ومتنوعة لحل المشاكل.
 -3بداية تعليم الرياضيات يجب أن تكون الموضوعات مترابطة ومنطقية.
 -4يجب أن تراعي االإجراءات تلقي الطلبة التدريب الكافي.
 -5يجب أن تدرس برامج الرياضيات بطريقة تكسب الطالب الثقة بقدراته الرياضية.

المبدأ السابع :وفر برنامج رياضي متوازن:

البرنامج المتوازن في الرياضيات يجب أن يتضمن ثالث عناصر وهي:
 -1المفاهيم .Concepts
 -2المهارات .skills
 -3حل المشكالت .problem solving
( )1المفاهيم :المفاهيم ترجع إلى الفهم األساسي ،الطلبة يطورون المفهوم عندما يكونوا قادرين على التصنيف أو وضع األشياء
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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في مجموعات أو إطالق التسميات.
( )2المهارات :المهارات ترجع إلى عمل الفرد .وتتطور المهارات بحيث يمكن أن تكون جيدة أو غير جيدة ،سريعة ،أو بطيئة،
سهلة أو صعبة .المهارات تتطور بالتدريج ،ويمكن أن تتحسن من خالل النشاطات التدريسية.
( )3حل المشكالت :تستخدم المفاهيم والمهارات في حل المشكالت ،وعاد ًة ما يتضمن هذا اإلستخدام اإلختيار أوالتداخل في
المفاهيم والمهارات ضمن وضعية جديدة.
مثال :قياس لوح خشبي:
 المفاهيم القبلية :المستطيل والمستقيمات المتعامدة والمتوازية. -المهارات القبلية :القياس الجمع والضرب.

ثالثا :نشاطات لتدريس الرياضياتActivities for teaching mathematics :
( )1تعليم المفاهيم الرياضية Teaching mathematical concepts

(أ) التصنيف والتجميع Classification and Grouping
فرز األلعابSorting games :
أعط الطلبة أجساماً تختلف فقط في صفة واحدة ،مثال :اللون  ،واطلب منهم أن يفرزا األجسام في صندوقين مختلفين ،فمثال إذا
كانت األجسام تختلف باللون اجعل الطلبة يضعون األجسام الحمراء في صندوق والزرقاء في صندوق آخر  .وفي مستوى متقدم
تزداد الصعوبة مثل :تصنيف األشياء إلى أجسام ساكنة وأخرى متحركة ،ومثال آخر استخدام أجسام لها عدة رموز (الشكل ،اللون،
الحجم) قطع هندسية مربعة ودائرية ومستطيلة وبثالثة ألوان (أزرق أصفر أحمر) ،وبحجمين (كبير وصغير) اطلب من الطلبة أن
يفرزوا هذه األشكال حسب الشكل ثم حسب اللون ثم أطلب منهم أن يكتشفوا طريقة ثالثة للفرز.
التوصيل والتنسيق Matching and sorting
الخطوة األولى لتطوير المفاهيم الرقمية هي القدرة على تحديد رموز األجسام وأشكالها ،مثل جعل الطلبة يتعلمون جمع األشياء
المتشابهة ليجدوا عالقة بين هذه األشياء .مثال :جمع خرزات ذات لون أحمر،جمع أنواع مختلفة من حب اللوز ،اختيار شوكات
الطعام ،البحث في صندوق األزرار عن األزرار البيضاوية ،فرز أعداد كبيرة من الكرتات الختبار الكرتات الدائرية.
 تمييز مجموعات األشياء Recognition of groups of objectsاستخدم الكرتات الملونة ،لعبة الدومينو ،الشدة ،أجسام مادية ،اللوحات الوبرية ،اللوحات المغناطيسية .وجميعها جيدة لتطوير
مفهوم المجموعات.
داللة الرقم Number stamp
طالبان يلعبان معاً أحدهما يكتب الرقم ويصله بعدة نقط ثم يمحو الرقم ويطلب من اآلخر أن يكتب الرقم.

(ب) الترتيب Ordering
 الترتيب التسلسلي والعالقات Serial order and relationأطلب من الطالب أن يذكر الرقم الذي يأتي بعد  6أو الذي يأتي قبل  5أو بين الرقمين ( .)4-2أو أن يسمي األول واألخير أو
الثالث في سلسلة أشياء .أو استخدام مفاهيم أخرى مثل الحجم ،الوزن ،الكثافة ،اللون ،وحدة األصوات.
 خطوط األعداد Number linesإن خطوط األعداد أو مكعبات األعداد مفيدة لفهم الرموز والعالقات بالنسبة لبعضها.
 األلعاب التسلسلية Pattern Gamesأطلب من الطالب أن يكتشف التسلسل بأن يختار الجسم التالي في سلسلة تكون قد بدأت أنت بها مثل :أحمر – أبيض – أحمر
يجب أن يتبع بأبيض .بالطبع اعمل على زيادة صعوبة المهمة بالتدريج.
 العالقات ما بين مفاهيم الحجم والطولRelationships between concepts of size and length .اجعل الطلبة يقارنون األجسام من حيث اختالف أحجامها وأطوالها (أصغر ،أكبر ،أطول ،أقصر) ،عمل كرتات ،مالقط أشجار،
أقالم ،وغيره .اطلب من الطلبة أن يرتبوها حسب الحجم أو حسب الطول .اجعلهم يفكرون أي هذه األجسام يمكن أن يوضع في
مكان معين.

(ج) مطابقة واحد لواحدOne-to-one Correspondence :
المزاوجة Pairing
المزاوجة توفر األساس لعملية العد ،من خالل األنشطة المصممة من أجل المطابقة والترتيب ما بين األجسام مفيدة .اطلب من
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الطالب ترتيب مجموعة من األشياء في علبتها أو إعادة ترتيب األشياء المختلطة ،ترتيب طاولة الطعام ووضع قطعة من الحلوى
في كل صحن.

(د) الع ّد Counting

النشاطات الحركية للعدMotor activities for counting :
يتعلم بعض الطلبة العد لفظياً لكنهم ال يدركون القيمة العددية للرقم ،يمكن مساعدة هؤالء الطلبة بعمل عالقة حركية وحسية قوية
خالل العد ،قد تكون المثيرات البصرية أو اإلشارة على األجسام غير كافية ،ألن الطالب سيعد دون أن يربط العالقة ،كأن يخطىء
في أسماء بعض األشكال أو يعد رقمين لجسم واحد.
يمكن أن تجعل الطفل يضع مالقط على الحبل ،أو يضع خرزات في خيط ،يمكن للنموذج الضوئي أن يدعم العد البصري من
خالل جعل الطالب يستمع إلى صوت الطبل وعيونه مغلقة أثناء العد .كما يمكن أن يعد الطالب عالمة لكل صوت ثم يقوم بعد
العالمات ،أو جعل الطفل يصفق  3مرات ،يقفز  4مرات ،يضرب على الطاولة مرتين وهذا من شأنه أن ينشىء عند الطفل نظاماً
للعد من خالل المهارات الحركية.

(هـ) التعرف على األرقام Recognition of Numbers
 -التعرف البصري لألرقامVisual Recognition of numbers :

(ح) الضرب Multiplication

ال يعرف العديد من الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الحساب حقائق الضرب  ،وفي هذه الحالة من المستحيل تعلم القسمة.
الضرب هو تطوير واختصار لعملية الجمع.
8=2+2+2+2
8=4×2
ً
ً
 يوضح الباحثون أن الطرح ليس متطلبا سابقا للضرب ،وأن الطالب الذي يواجه صعوبة في الطرح قد ال يواجه صعوبة فيالضرب ،ولكنه يجب أن يتعلم رمز الضرب (×).
 هناك العديد من الطرق لتفسير الضرب منها أسلوب جملة الضرب كأن نقول كم عدد  3مجموعات ثنائية؟ وباستخدام مجموعةمن األغراض قد يجد الطالب الجواب إما بعد هذه األغراض أو جمع المجموعات.
 يمكن تقديم مفهوم العالقة العكسية في الضرب ضمن نفس النشاط15 =3 × 5 = 5 × 3
ونطلب من الطالب أن يوضح هذا المفهوم على النحو  15 =3 +3 +3 + 3 + 3أو .15 = 5 +5 + 5
 استخدام طريقة خط األعداد ،من المالحظ أن الطلبة الذين يستخدمون خط األعداد بشكل صحيح في الجمع يمكنهم أن يستخدموهفي الضرب ،حيث يضيف الطالب مجموعة خمسات ثالث مرات.
ويمكن استخدام طريقة التمثيل على النحو 5 × 3

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

(د) القسمة Division

تعتبر هذه المهارة أصعب مهارة للتعلم وللتعليم.
ً
تأتي مبادئ القسمة األساسية من الضرب ،القسمة الطويلة تتطلب عمليات عديدة ،ويجب أن يكون الطالب قادرا على أداء جميع
الخطوات قبل استعمالها معاً .الرمز الجديد هو (÷).
* تم اقتراح عدة طرق لتعليم القسمة :مثال
... = 3 ÷ 6
 -ارسم مجموعة حلقات عددها  6ومن ثم ضعها في  3مجموعات

0 0 0
0 0 0

وبالتالي يكون عدد العناصر في المجموعة الجزئية = 2
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 يمكن استخدام خط األعداد بالقفز إلى الوراء بوحدة مقدارها  ،3عندها نسأل كم قفزة عملنا فيكون الجواب____________________

1 2 3 4 5 6
 أيضا يمكن استخدام منحى العامل الناقص وذلك باالعتماد على حقائق الضرب: 6 = .... × 3بعدها نحولها إلى جملة قسمة.
2=3÷6

(هـ) الكسور Fraction
تستخدم األشكال الهندسية عادة لتعليم الكسور حيث يتعلم الطالب
عدد األجزاء.
البسط
عدد الكل.
المقام
وينصح بأن نبدأ باألنصاف ثم األرباع ...الخ .وينصح باستخدام الكرتون وقص األجزاء.

(و) تعلم حقائق الحسابات Learning the computational facts
بعد تعلم المفاهيم الموجودة خلف الحقائق ،على الطالب أن يحفظ الحقائق ،ومن اجل إتقان هذا الحفظ من المهم كتابة الحقائق
وسردها ،واستخدام األلعاب المتضمنة لها ثم إجراء اختبارات.

( )2تعليم المهارات الحسابية Teaching Mathematics skills
(أ) الجمعAddition :
توفر المعرفة بحقائق الجمع األساس لكافة العلميات الحسابية األخرى ،الجمع طريقة قصيرة للعد.
الجمع يمكن أن يعلم على أنه جزء مضاف له جزء آخر يعادل أو يساوي الكل .ومن المهم تعليم الطالب رموز الجمع ( .)2= ، +
ابدأ مع الطالب باألشياء المحسوسة ،بعدها انتقل إلى الكرتات أو التمثيل ثم بعد ذلك استخدم الرموز واألرقام على الشكل التالي:
 ... = 2 + 3ومن هذا الشكل سوف يتعلم الطالب
 5 = 2 + ...و 5 = ..... + 3
* جمع األعداد ما بين  10و  20أكثر صعوبة لذلك تم اقتراح أكثر من منحى منها االبتداء بالمضاعفات مثل .16 = 8+8
بعدها نسأل  1+16 = 8 +9ألن  9أكثر من  8بواحد.
• وهناك طريقة أخرى للجمع وهي لعمل عشرة مثال.12 = 2+10 :
الفرد يأخذ  3من  5ليعمل  10بعدها يبقى  2من خمسة فيكون الجواب .12
• وطريقة أخرى باستخدام خط األعداد.
(ب) الطرح subtraction
بعد أن يتقن الطالب مهارات الجمع ،نبدأ معه بمهارة الطرح .وهنا يجب أن يتعلم رمز الطرح ( .)-يضع الطالب مجموعة من
األشياء على الطاولة ثم يأخذ منها شيئاً وبعدها نسأل كم تبقى على الطاولة بعد ذلك انتقل إلى التمثيل باستخدام الكرتات،
وبعدها يتم االنتقال إلى الرموز  ... =2-6ومن هذا سوف يفهم عملية الطرح.
.4 = .... - 6
.4 = 2 – ....
إن استخدام خط األعداد مفيداً أيضاً في تعليم الطرح.
ويجب أن يتعلم الطلبة األرقام األساسية ( )... ،8 ،3 ،7والكلمات التي تمثل هذه األرقام (سبعة ،ثالثة ،ثمانية )...كما ويجب
أن يتعلموا كيف يدمجوا الرموز المكتوبة بالرموز المحكية .يمكن استخدام الرموز الملونة مع الطالب الذي يخلط رقماً بآخر
كأن يصل الرقم  3وهو باللون األحمر بالكلمة  3وهي باللون األحمر أو بمجموعة من األشياء تكون  3ولونها أحمر.
 صف األشياء Parking lot – posterيمكن رسم أشياء محددة على لوحة ،ثم ترقيم المربعات الفارغة حسب عدد النقط .ثم كتابة أعداد على سيارات صغيرة وجعل
الطالب يضع السيارة في المكان الصحيح على اللوحة.

(و) النشاطات الحركية Motor Activities
Work space
يساعد توفيرطاولة كبيرة بمعدات على أداء مهارات األعداد ،أدوات العد مثل المعداد ،الخرز ،العصي ،نقود اللعب،
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مساطر ،وأدوات قياس أخرى يمكن للطالب استخدامها.
 األحاجي واللوحات Puzzles and form boardهذه مفيدة للطلبة من أجل التركيز على األشياء والعالقات المكانية ،بالنسبة للطلبة اللذين يواجهون صعوبة في تحديد
مكان القطعة الناقصة يمكن االستعانة بالمؤثرات السمعية واللفظية .ناقش الشكل الناتج مع الطالب ودعه يتلمسه.
 القياسMeasurment :يساعد سكب التراب والماء من وعاء إلى آخر حسب الشكل والحجم الطلبة على تطوير مفهوم القياس ،كما أن تقدير
الكميات ،باستخدام أوعية ،يعتبر مقدمة لفهم النسبة والكسور بحيث تستخدم كميات مثل الجالون ونصف الجالون
وربع الجالون وهذه توضح العالقات ما بين القياسات.
ومن األشياء المفيدة في هذا المجال استخدام البطاقات  Flash cardsوحجر النرد ،وأوراق الشدة ...الخ.
وعند تعليم الكسور للطلبة ذوي الصعوبات فإنه يجب التركيز وبشكل كبير على األشياء الملموسة قبل االنتقال إلى
المجردات والرموز وذلك باستخدام األجسام التي يسهل تفكيكها وفهم العالقات ما بين أجزاءها.
( )3تعليم حل المشكالتTeaching problem solving :
إن الهدف النهائي من تدريس الرياضيات هو توظيف المفاهيم والمهارات في حل المشاكل ،وقد تم اقتراح استراتيجيات
فعالة .في تدريس حل المشكلة لذوي صعوبات التعلم هي:
 .1طرح المشكلة على شكل قصة ،حيث أن هذا األسلوب يناسب خبرات الطلبة ويعجبهم.
 .2طرح المشكلة لفظيا :هذه الطريقة خاصة ومهمة لألطفال الذين لديهم مشاكل في القراءة.
 .3التعزيز البصري :استخدام أشياء محسوسة ،كالرسومات وغيرها من الوسائل البصرية لتوضيح المشكلة وتوضيح
الحل وإقناع الطالب بالجواب.
 .4التبسيط :جعل الطلبة يستبدلون أرقاماً كبيرة وصعبة بأرقام أسهل وأصغر بحيث يستطيعون فهم المشكلة وحلها
باستعدادية أكثر.
 .5اإلعادة :جعل الطلبة يعيدون المشكلة بلغتهم الخاصة عملية اللفظ تساعد الطلبة في بناء المشكلة وكما أن اإلعادة
تعكس مدى فهم الطالب.
 .6فحص المعلومات المقدمة :حل مسائل قليلة المعلومات واخرى كثيرة المعلومات ،وجعل الطلبة يحددون ما الشيء
الذي ما زلنا بحاجة له ،وما األشياء الزائدة.
 .7مسائل إضافية :يمكن دعم مسائل الكتاب المقرر بمسائل إضافية ،وهنا نستطيع أن نتعامل مع خبرات طالب الصف
وتضمين أسماء الطلبة في المشكالت مما يجعلها أكثر جاذبية.
 .8الوقت الالزم :أعط الطلبة الوقت الكافي للتفكير ،استفسر عن كافة البدائل الممكنة للحل .حاول أن تفهم كيف فكر
الطلبة بالحل وإيجاد الجواب.
 .9خطوات حل المسائل الحسابية :يواجه الطلبة ذوي صعوبات التعلم صعوبات في حل المسائل على الرغم من أن
الضعف في القراءة قد يكون عامل في هذه الصعوبة ،إال أن هؤالء الطلبة يواجهون مشكلة في التفكير في المسألة،
فهم بمجرد ما يرون األرقام يبدأون بالحل ،لذلك فقد تم اقتراح الطريقة التالية في تعليمهم:
أ .رؤية الوضع العام في المسألة.
ب.تحديد سؤال المسالة.
ت.تجميع البيانات واألرقام.
ث.تحليل العالقات ما بين البيانات والمعلومات.
ج .وضع خطة الحل.
ح .تقدير اإلجابة ومعقولية الحل.
خ .زيادة التدريب والتعميم.
()Lerner,2003
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خامسا :أساليب ادارة السلوك
التقييم الوظيفي للسلوك
التقييم الوظيفي للسلوك هو طريقة جديدة للتعامل مع المشكالت السلوكية والتي قد يظهرها الطلبة ذوي االعاقة عموما
والطلبة ذوي صعوبات التعلم على وجه الخصوص.
ماذا يقصد بطريقة التقييم الوظيفي للسلوك ؟
التقييم الوظيفي للسلوك هو عملية جمع معلومات بشكل شمولي للتعرف على مسببات المشاكل السلوكية لدى الطلبة
ذوي صعوبات التعلم ،لكي يتم فهم طبيعة المشاكل السلوكية ومصادرها ،ومن ثم التدخل للتعامل مع هذه السلوكيات
بطريقة صحيحة مدروسة ،حيث يتم جمع المعلومات حول المشاكل السلوكية لدى الطلبة من عدة مصادر مختلفة فقد تكون
من قبل المعلم النظامي  ،و  /او معلم غرفة المصادر و /أو من قبل ولي أمر الطالب  ،أو من قبل أشخاص على معرفة
تامة بالطالب نفسه ليتم التعرف على مسببات المشكلة السلوكية.

ما هي أهداف أستخدام طريقة التقييم الوظيفي للسلوك؟

هنالك عدة أهداف رئيسية الستخدام هذه الطريقة :
 -1التعرف على مسببات المشكالت السلوكية التي قد يظهرها الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتعريفها بطريقة وظيفية.
بمعنى أن المشكلة السلوكية لدى الطالب يتم شرحها بوضوح وبطريقة إجرائية يمكن قياسها كما أنها تعطي شرحاً
واضحاً عن الوقت والموقف الذي تظهر فيه المشكلة السلوكية والوقت والموقف الذي قد ال تظهر فيه المشكلة
السلوكية خالل اليوم المدرسي .فعلى سبيل المثال ( الطالب خالد لديه مشكلة سلوكية وهي أنه يقوم بضرب طاولته
ً
محاوال جذب االنتباه لديه من قبل المدرس او من قبل زمالئه في الفصل ،وليس محاولة تجنب الصعوبة
باستمرار
في الواجب الفصلي ) ( هذا الطالب يضرب طاولته خمس مرات خالل درس الرياضيات ).
 -2التعرف على مسببات المشكالت السلوكية لدى الطلبة من خالل جمع المعلومات حول المشكلة السلوكية من عدة
مصادر مختلفة ،فعلى سبيل المثال يمكن جمع المعلومات عن المشكلة السلوكية من خالل المعلم النظامي  ،او معلم
غرفة المصادر ،أو من خالل ولي أمر الطالب أو من خالل األشخاص الذين لديهم معرفة بسلوك الطالب ،لتحديد
مسببات السلوك بشكل شامل .
 -3المساعدة على وضع خطة سلوكية مناسبة لمعالجة المشكلة السلوكية لدى الطلبة بنا ًء على تعريفنا للمشكلة السلوكية،
وبما لدينا من معلومات من مصادر مختلفة حول هذا السلوك ً .
مثال ( قد نحدد أن سبب ضرب الطالب خالد لطاولته
هو رغبته في جذب االنتباه ،وبناء عليه يتم وضع الخطة المناسبة لجعل ضرب هذا الطالب لطاولته أقل ظهوراً ).

كيف يتم تطبيق طريقة التقييم الوظيفي للسلوك؟

هناك عشر خطوات تسلسلية لتطبيق هذه الطريقة :
 -1شرح المشكلة السلوكية لدى الطالب من حيث صعوبتها وشدتها ومدتها .
 -2تعريف المشكلة السلوكية بطريقة إجرائية يمكن قياسها ومالحظتها .
 -3جمع المعلومات الالزمة عن المشكلة السلوكية لدى الطالب سوا ًء كان ذلك من خالل المالحظة المباشرة للمشكلة
السلوكية ،أو من خالل المقابلة الشخصية مع المعلمين ،أو ولي أمره أو مع األشخاص الذين يعرفون الطالب جيداً
للتعرف على طبيعة المشكلة السلوكية من أكثر من مصدر .
 -4تحليل المعلومات التي تم جمعها من المصادر المختلفة للتعرف على السلوكيات التي تسبق ظهور المشكلة السلوكية
( السلوكيات القبلية ) وكيفية بدايتها ،وكذلك التعرف على السلوكيات الالحقة للمشكلة ( السلوكيات البعدية).
 السلوكيات القبلية يقصد بها :السلوكيات التي تحدث قبل حدود المشكلة السلوكية والتي ربما تساعد على بدء المشكلةالسلوكية .
 السلوكيات البعدية يقصد بها :السلوكيات التي تحدث بعد حدوث المشكلة السلوكية والتي ربما تساعد على استمرارالمشكلة السلوكية .
ً
 -5وضع االفتراضات حول المشكلة السلوكية ومسبباتها لدى الطالب بناءا على ما لدينا من معلومات عن المشكلة
السلوكية ً
مثال ( معلم غرفة المصادر قد يفترض أن ضرب الطالب خالد لطاولته بسبب رغبته في جذب انتباه
المعلم ،أو لربما بسبب صعوبة المهمة التعليمية ،أو بسبب ملل الطالب من الحصة الدراسية
أو لهذه األسباب مجتمعة ).
 -6اختبار االفتراضات حول المشكلة السلوكية لدى الطالب لكي يتم التأكد أن هذه االفتراضات حول مسببات المشكلة
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السلوكية صحيحة أم ال  ،فعلى سبيل المثال قد يكون تغيير المدرس من طريقة التدريس أو وضع الطالب في الصف
األمامي من الفصل ليتم التأكد أن المشكلة السلوكية ،ما زالت أو أنتهت .
 -7وضع الخطة السلوكية المناسبة بنا ًء على االفتراضات المنطقية للمشكلة السلوكيةً .
مثال بنا ًء على فرضية المدرس
لمسببات المشكلة السلوكية قد يقوم بتغيير مكان الطالب في الصف المدرسي أو يقوم بتغيير طريقة التدريس له .
 -8البداية في تطبيق الخطة السلوكية و تحديد من سيقوم بتطبيقها
 -9التقييم العام لفاعلية الخطة السلوكية ومراجعتها للتأكد من نجاحها .
 -10تغيير الخطة السلوكية إذا دعت الحاجة لذلك أو اذا لم تكن لها فعالية في تغيير المشكلة السلوكية .
ما هي الفائدة من تطبيق طريقة التقييم الوظيفي للسلوك ؟
 -1فهم المشكلة السلوكية بطريقة منطقية ومدروسة وكذلك فهم لماذا تظهر المشكلة لدى الطالب وتحت أي ظرف وكم
مرة يتم ظهورها وماهى مدتها وشدتها.
 -2جمع المعلومات الهامة التي لها عالقة بالمشكلة السلوكية لدى الطالب من أكثر من مصدر لفهم المشكلة السلوكية
من جميع النواحي ووضع االفتراضات المنطقية لمسببات المشكلة السلوكية
 -3إيجاد العديد من األفكار والمقترحات واألستراتيجات الممكن استخدامها في وضع الخطة السلوكية المناسبة.
 -4تطبيق الخطة السلوكية المناسبة والصحيحة المبنية على معلومات منطقية حول المشكلة السلوكية للتعامل معها
وإنهائها .

سادسا  :التكييفات Adaptations

يقصد بالتكييفات ،استراتيتيجيات التعليم و التقييم التي يتم تصميمها لمواءمة احتياجات الطالب لتمكينه من تحقيق نتاجات
المنهاج التعليمية .وتنفذ تلك المواءمات على شكل تكييفات عند قيام المعلم بما يلي:
 جعل المنهاج منهاجاً متمايزاً. المرونة في التقييم. ربط التعليم بالخبرات الشخصية للطالب.كما ان التكييفات والتعديالت يجب ان تتاح لجميع الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،والطلبة الذين ال يواجهون صعوبات في
التعلم .ومن الممكن النظر للتكييفات على انها تعديالت لمساعدة الطلبة في كيفية:
 استقبال المعلومات ( المدخالت). المشاركة في االنشطة التعليمية (العمليات /االنخراط في التعليم). تقديم التعليم ( المخرجات).وتتضمن التكييفات والتعديالت النماذج ،واالستراتيجيات او المواقف ،والتغييرات التالية:
 البيئة التعليمية المادية واالجتماعية. االستراتيجيات التعليمية. المواد والوسائل التعليمية ومصادر وموضوعات التعلم. أشكال االستجابة واجراءات التقييم. الوقت المخصص للتعليم.يتم تلبية االحتياجات التعليمية المختلفة في البيئة التعليمية التي تقوم على تطبيق التقييم و مبادئ التعليم المتمايز .وفي
البيئات التعليمية التي ال تتصف بانها بيئات تميز التعليم ،فإنه ينبغي ان يتم تقديم التكييفات على اساس فردي  .واياً كان
نوع البيئة التعليمية فانه يجب ان تلبى احتياجات جميع الطلبة مع التركيز على التعلم الشخصي والمشاركة النشطة.
تتضمن عملية تأسيس وتطبيق التعديالت جوانب عدة منها العثور على االستراتيجية الشخصية التي تالئم الطالب ،كما أن
على المعلم ان ياخذ جوانب االحتياج وجوانب القوة لدى الطالب بعين االعتبار ،باالضافة الى البيئة التعليمية  ،وان يُنظر
الى طرق تحسين االداء في جوانب الضعف لدى الطالب للتقليل من اثر ذلك على االداء العام .
والتخاذ القرارات حول انماط وأشكال التكييفات التي تساعد الطالب على النجاح فإنه ال بد من االجابة على االسئلة
واالستفسارات التالية:
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ماذا يقول الطلبة حول القضايا التالية:
-

اهتماماتهم
تعلمهم
ما الذي يحتاجونه  /ما الذي يحتاجون تعلمه
ما الشيء الذي يريحهم
ما الشيء الذي يحبطهم
ما هي استراتيجياتهم المفضلة للتعلم؟

-

حاجات الطالب التعليمية
جوانب الضعف في المعالجات والعمليات
جوانب العجز في المهارات
الجوانب االجتماعية االنفعالية
االحتياجات البيئية

استناداً الى نتائج التقييم ،وبالرجوع الى سجالت الطالب ومعلومات المعلم والوالدين حول الطالب ،ما هي:

ما هي نقاط القوة لدى الطالب في الجوانب التالية:

 العمليات المهارات االستراتيجيات التفضيالت وانماط التعلم االهتمامات االتجاهات• الى اي درجة تتالئم تكييفات البيئة التعليمية مع احتياجات الطالب بدون الحاجة الى تكييفات فردية؟
• أي التكييفات تتناسب و تلبي احتياجات الطالب ذي الصعوبات التعلمية؟
• من بين التكييفات التي تلبي حاجات الطالب اي من هذه التكييفات اكثر مالءمة للبيئة التعليمية.

التكييفات الممكنة

من الممكن ان تكون التكييفات على النحو التالي:
 اشرطة سماعية ،مناهج اليكترونية ،مساعد على القراءة للطالب من االقران. الوصول الى الحاسوب من اجل اداء المهمات المكتوبة ( استخدام متنبئ الكلماتً Word-Prediction Software ،مصحح الكلمات ،مولد االفكار )Idea Generator
 بدائل للمهمات المكتوبة المنظمات المتقدمة  ،و المنظمات البصرية للمساعدة في اتباع التعليمات زيادة الوقت الكمال المهام التعليم المباشر و ممارسة وتطبيق مهارات الدراسة استخدام الحاسوب -تقديم نتاجات تعليمية من مستويات صفية اقل.

تكييف االبعاد التعليمية

يواجه الطلبة ذوي صعوبات التعلم العديد من التحديات ضمن المواقف المدرسية بشكل يومي ،لذا فان اجراء التعديالت
والتكييفات على البيئة التعليمية ستقلل وبشكل ملحوظ من مواجهتهم لتلك الصعوبات .
في كثير من االحيان ال يحتاج الطلبة ذوي صعوبات القراءة لتعديالت تختلف عن بقية الطلبة من غير ذوي صعوبات
القراءة وبدال من ذلك فانهم يحتاجون الى تكييفات وتعديالت على المنهاج التعليمي العادي بما ينسجم ويتطابق مع احتياجتهم
التعليمية .ويتطلب التعديل على محتوى المنهاج من المعلمين ان يقوموا باجراء التعديالت والمواءمات على االسلوب
التعليمي ،والبيئة التعليمية ،وموضوعات المنهاج  ،والمواد ،وذلك لمساعدة الطلبة على التقدم وتحقيق اهداف المنهاج .ومن
المهم أن نتذكر أنه يجب االنظر الى تقديم التعديالت الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات التعلم على انها احدى الطرق لمنحهم
نفس الفرص التعليمية المتاحة القرانهم من غير ذوي صعوبات التعلم  ،كما وينبغي اال ينظر إلى موضوع التكييف
والتعديالت على انه إعطاء ميزة للطلبة ذوي صعوبات التعلم على اآلخرين وفيما يلي بعض انماط التكييفات والتعديالت.
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التكييفات الخاصة بالطلبة ذوي الصعوبات اللغوية االستقبالية  /التعبيرية

Adaptations for Students with Receptive/Expressive Language Difficulties
• إعطاء الطلبة مزيدا من الوقت لالستجابة لفظيا ألنه يأخذ منهم في كثير من األحيان وقتا أطول لمعالجة اللغة الشفهية.
• إعطاء الطلبة مزيدا من الوقت لقراءة الفقرات والجمل والقطع ،أو التقليل من حجم المادة المقروءة النه غالبا ما
يكونون بطيئين في القراءة
• إعطاء الطلبة مزيدا من الوقت الستكمال المهام الكتابية حيث أنه غالبا ما يأخذ منهم وقتا أطول للحصول على
أفكارهم على الورق.
• توفير تعليمات واضحة ومختصرة.
• تشجيع الطلبة على إعادة صياغة التعليمات.
• تقديم أمثلة واقعية من المفاهيم اللفظية.
• استخدام طريقة التدريس «التعلم التعاوني» للسماح للطالب لالستفادة من مواطن القوة لديهم ضمن المجموعة.
• استخدام اسلوب تعليم االقران .
• تقديم نماذج وعينات للقيام بمهام الكتابة.
• السماح بصيغ بديلة للتعيينات والمهام .
• استخدام االسلوب متعدد الحواس
• استخدام النمذجة .
• المزاوجة بين الطلبة للتحقق من التوجيهات والتعليمات.
• توفير بيئة لغوية غنية مع العديد من الفرص لالنخراط في مجموعة صغيرة وممارسة انشطة االستماع والتحدث .

التكييفات الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات المعالجة الصوتية

Adaptations for Students with Auditory/ Phonological Processing Difficulties
• تقديم المحاضرات والتعليمات بطريقة بصرية.
• استخدام النماذج ،والخرائط والرسوم البيانية ،والجداول كمعينات بصرية.
• تقديم نسخة مكتوبة من الدروس.
• توفير منظم بصري مسبقا للمحاضرات من خالل إعطاء طالب خطوط عامة للموضوعات التي ستشملها الدروس .
• تقديم التوجيهات بطريقة واضحة ودقيقة.
• نطق الكلمات بشكل واضح.
• الطلب من الطلبة تكرار أو إعادة صياغة التوجيهات.
• السماح للطالب بتسجيل المحاضرات.
• تقليل الضوضاء الزائدة في البيئة التعليمية.
• تقديم وثيقة مكتوبة من المواعيد النهائية وأيام االختبارات.
• السماح للطالب بتسجيل إجاباتهم على االمتحانات.
• توفير الكتب على أقراص مدمجة ،او أشرطة  ،أو على الكمبيوتر.
• توفير مواد بديلة للقراءة
• التحقق من التوجيهات والتعليمات.
• تحليل العروض التقديمية الطويلة الى عروض تقديمية قصيرة
• كتابة النقاط الرئيسية  /المفردات على السبورة.

التكيفات الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات المعالجة البصرية

Adaptations for Students with Visual Processing Difficulties
• قلل من كمية المواد المخصصة للقراءة في الصفحة.
• استخدام خط أكبر للمواد المطبوعة.
• السماح لوجود كاتب أثناء االختبارات  ،واعطاء وقت اضافي.
• تعليم الطلبة مهارات استخدام لوحة المفاتيح.
• تزويد الطلبة باجهزة الحاسوب .
• قبول التقارير الشفوية.
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• السماح للطالب باستخدام اإلصبع أو مؤشر (مسطرة) عند القراءة.
• تعليم الطلبة مهارات التركيز على النقاط الهامة .Highlighting Techniques
• تظليل المعلومات الهامة أو كتابتها بخط عريض .
• تزويد الطلبة بنسخ من المالحظات والملخصات الخاصة بالدروس..
• تقديم توجيهات وتعليمات مكتوبة للطلبة لتنظيم اعمالهم الكتابية
• السماح باألخطاء اإلمالئية في االمتحانات وفي االعمال الكتابية في الصف.
• تقديم نموذج نوعي للمهمة..

التكيفات الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات المعالجة البصرية الحركية

Adaptations for Students with Visual-Motor Processing Difficulties
• تزويد الطلبة بادلة وخطوط عريضة للمشاريع المكتوبة.
• تقديم الدعم للطلبة لتطوير قدراتهم على عمل مالحظات من مثل ( المنظم البصري  ،نسخ المالحظات عن الدروس )
• تعليم الطلبة كيفية استخدام المنظم البصري .
• تعليم الطلبة استخدام لوحة المفاتيح.
• تزويد الطلبة باجهزة الحاسوب.
• السماح للطلبة بالقيام بعروض شفهية بدال من الكتابة.
• توفير كاتب مساعد.
• االعتراف بضرورة تكييف وتعديل طرق تقييم الطلبة ذوي الصعوبات في المهمات التي تتطلب مهارات حركية
دقيقة.
• استخدام اسلوب تحليل المهام في تكييف االنشطة الرياضية.
• نمذجة المهمة عند تعليم الطلبة مهارة جديدة.
• ممارسة المهارات الرياضة بشكل مسبق على شكل فردي او ضمن مجموعات صغيرة.
• منح الطلبة وقتا إضافيا إلكمال المهمة.
• مراقبة طريقة مسك الطالب للقلم.
• تزويد الطلبة بالمعينات الكتابية لتشجيعهم على الكتابة
• ضرورة نمذجة الكتابة من اليمين الى اليسار بالنسبة للطالب األصغر سنا .
• المحافظة على الفصل الدراسي منظما .

التكييفات الخاصة بالطلبة ذوي اضطراب عجز االنتباه وفرط الحركة

Adaptations for Students with Attention Difficulties
• احصل على انتباه الطالب قبل التحدث.
• استخدم االسلوب متعدد الحواس (السمع ،البصر ،اللمس ،حركي) في التعليم
• إعطاء الطلبة مزيدا من الوقت إلكمال المهام.
• السماح للطلبة باداء االمتحانات في غرفة خالية من االزعاج والتشويش .
• تزويد الطلبة بجدول يومي لالنشطة والمهام.
• تعزيز جهد الطلبة بشكل مستمر.
• تبديل المهام التي تتطلب مستويات عالية من النشاط بمهام تتطلب مستويات منخفضة.
• جلب اهتمامات الطلبة الى الواجبات والتعيينات.
• استخدام استراتيجية مراقبة الذات وتعليمها.
• أرسال تقارير التقدم بشكل يومي او اسبوعي لالسرة
• وضع نظام للمكافأة إلنجاز الواجبات المنزلية والمدرسية.
• تحليل المهام إلى أجزاء صغيرة.
• زيادة المسافة بين المقاعد.
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التكييفات الخاصة بالطلبة ذوي صعوبات الذاكرة
Adaptations for Students with Memory Difficulties
• تعليم الطلبة تنظيم أنفسهم والمواد الخاصة بهم .
• توفير الوقت االضافي لطرح األسئلة واالختبارات ،ليتمكن الطلب من استرجاع المعلومات.
• تقديم مراجعة موجزة يوميا لتعزيز الذاكرة طويلة المدى.
• تقديم قائمة من الكلمات الرئيسية او الكلمات المفتاحية لتحفيز القدرة على التذكر.
• تعليم الطلبة على استخدام اسلوب التخيل البصري.
• استخدام االسلوب متعدد الحواس (السمع ،البصر ،اللمس ،حركي) في التعليم
• تعزيز التعلم والذاكرة من خالل إشراك الطلبة في األنشطة التعاونية للتعلم.
• تشجيع الطلبة على القراءة  /تكرار المعلومات.
• تعليم الطلبة االختصارات لتذكر المعلومات.
• وضع عبارات أولية لتذكر المعلومات ،وجعل الجملة كلمات وحروف مترابطة ،مع تقديم التعزيز لكل طالب يتقن
ذلك.
• التركيز أقل على التذكر وأكثر على المعنى واسلوب حل المشكالت
• الطلب من الطلبة القيام بتدريس هذه المواد إلى أشخاص آخرين بوصفها تقنية فعالة لتذكر المعلومات.
• تشجيع الطلبة للدراسة مع االقران وتبادل طرح االسئلة فيما بينهم.

التكييفات الخاصة بالطلبة ذوي الصعوبات ما وراء المعرفية

Adaptations for students with Metacognitive Difficulties

• تعليم الطلبة كيفية التعرف على مواطن القوة في التعليم لديهم والتكييفات واالستراتيجيات التي تؤدي الى نتائج ايجابية بالنسبة
لهم
• طرح األسئلة وراء المعرفية لتشجيع الطلبة على تطوير مهارات الضبط الذاتي للتعلم  .على سبيل المثال :كيف ساتذكر وجبة
الغداء الخاصة بي؟ كيف ساتذكر واجباتي ؟ كيف ساتذكر واجباتي المنزلية؟ كيف اضمن انني قد فهمت واستوعبت ما قرأت؟ ما
الذي يمكنني القيام به لتذكر هذا المفهوم؟.
• تذكير الطلبة أن ما وراء المعرفة هو جزء مهم من عملية حل المشكالت.
• تتضمن االستراتيجية الجيدة لحل المشكالت ما يلي:
 فهم المسألة  /المشكلة. النظر في البدائل المتعلقة بحل المسألة  /المشكلة. اختيار الحل. مراقبة االختيار. تقييم الخطة. عالجها إذا لزم األمر.• النمذجة وتقديم استراتيجيات حل المشكلة عن طريق «التفكير بصوت عال».
• استخدام أسلوب طرح االسئلة التي تشجع الطلبة على التفكير في تفكيرهم.
• نمذجة مهارات طرح االسئلة .
• زيادة وقت االنتظار بعد طرح االسئلة لتشجيع مستويات التفكير العليا وزيادة عدد وطول استجابات الطالب.
• تقديم قائمة من انماط سلوك حل المشكالت ووضعها في الصف الدراسي

التكييفات الخاصة بالطلبة الذين يواجهون صعوبات في تقديم االمتحانات

Adaptations for Students with Test-Taking Difficulties
• إعطاء الطلبة مزيدا من الوقت لكتابة االمتحانات.
• السماح للطالب بكتابة االمتحانات في غرفة هادئة ،خالية من االزعاج
• منح الطلبة خيار االداء الشفوي لالمتحان .
• تزويد الطلب بقارئ و  /أو ناسخ ألداء االمتحانات.
• استخدام طريقة الكتاب المفتوح اثناء اداء االمتحانات.Open Book Examinations .
• إاستخدام طريقة االمتحانات المنزلية .Home Examinations
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• أعطاء الطلبة اختبارات قصيرة متكررة بدال من االختبارات المطولة
• استخدام التوجيهات القصيرة والبسيطة ،وتجنب الكلمات غير الضرورية.
• أعطاء تعليمات متكررة قبل االختبار .والتأكد من فهم الطالب لما ينبغي عليه القيام به.
• تعليم الطلبة كيفية التعامل مع االختبارات بطريقة منهجية
• استخدام التقنيات البديلة للدرجات :حسب مستوى اإلنجاز (فوق أو تحت متوسط)؛ حسب مستوى التقدم (كمية التعلم
التي حدثت )؛حسب الدرجات البديلة (نجاح  /فشل أو مقبول  /غير مقبول) ،و حسب درجات اإلتقان للمهمة (يجب
تحقيق مستوى معين من اإلتقان).

التكييفات الخاصة بالطلبة الذين يواجهون صعوبات اداء الواجبات المنزلية

Adaptations for Students with Homework Completion Difficulties
• التأكد من أن الطلبة قادرون على أداء الواجبات.
• ضبط طول المهمة.
• تقديم الفترة الزمنية المستحقة الكمال المهمات .
• توفير المعلمين األقران أو األصدقاء للدراسة.
• ترتيب مجموعة الدراسة.
• توفير الخيارات للقيام بمهام (على سبيل المثال ،كتابة مقال ،وتصميم الملصق).
• توفير خيارات إضافية للحصول على االئتمان.
• التقليل من كمية الواجبات المدرسية للطالب الذين لديهم صعوبات القراءة والكتابة ألنه ال يمكن أخذها مرتين طالما
لم يتم اتمام العمل.
• تعليم اآلباء كيفية مساعدة أطفالهم في أداء الواجبات المدرسية.

التكييفات الخاصة بالطلبة ذوي الصعوبات الدراسية والتنظيمية

Adaptations for Students with Study and Organizational Difficulties
• كن متسقا  /ثابتاً  ،متنبئاً ،ومنظماً.
• تأكد من أن الطلبة يعرفون ما هومتوقع منهم .
• أعط لوناً للكتب والواجبات والمهمات
• قدم ملفات فردية للطلبة.
• اثقب كل االوراق قبل تسليمها للطلبة .
• زود الطلبة بسجل الواجبات المنزلية.
• راقب استخدام الطالب للتقويم والمنظمات. Organiczers
• قدم توقعات واضحة ومكتوبة لكل مهمة .
• استخدم التقويم الصفي لتذكير الطلبة بتواريخ استحقاق تنفيذ الواجبات الدراسية.
• أعط الطلبة قائمة بالتواريخ لتتبعها ومعرفة المواعيد المحددة لتسليم الواجبات .
• زود االباء بقائمة الواجبات والتعيينات
• حافظ على الصف الدراسي منظماً.
• وزع أوراق العمل على الطلبة في وقت واحد.
• علم الطلبة المهارات التنظيمية
(على سبيل المثال ،وضع األولويات ،وتقديم القوائم ،ومتابعة جداول).
• عين األصدقاء المتطوعين للمساعدة في اداء الواجبات المنزلية.
• اسمح للطلبة باقتناء مجموعة إضافية من الكتب في المنزل.
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التكييفات الخاصة بالطلبة ذوي الصعوبات في المهارات االجتماعية

Adaptations for Students with Social Skills Difficulties
• استخدم النمذجة ولعب االدوار في المواقف االجتماعية .
• زوّد الطلبة بالتغذية الراجعة الفورية حول ادائهم في لعب االدوار.
• نمذج وشجع استراتيجيات المراقبة الذاتية والتقييم الذاتي.
• الصق قائمة شطب مرجعية للمراقبة الذاتية على مقعد الطالب (عندما يكون العمر الزمني مناسباً)
• استخدم االجراءات واالساليب التوقعية الدارة الصف من خالل وضع القواعد والتعليمات الصفية ( ال تنتظر
المشكلة حتى تحدث ).
• ضع قائمة بالمسؤوليات والواجبات المنوطة بالطلبة والمدرسين.
• طور قائمة االستماع.
• ساعد الطلبة على تطويرالضبط الداخلي من خالل تعزيز دورهم في النجاحات قل ( :لقد احسنت ،انك بحاجة الى
ان تبذل جهدا اضافياً)
• اجعل الطلبة يكررون مهاما مماثلة لتلك التي اكملوها بنجاح ليتاكدوا من انهم هم المسئولون عن تلك االنجازات
• تعزيز الطلبة عن اإلدالء بتصريحات إيجابية.
• نمذجة سلوك الرعاية ،واالحترام ،والتقبل.
• توفير التشجيع والدعم.
• مراجعة السلوكيات الالزمة التباع التعليمات:
 النظر الى المتحدث. االستماع. تكرار التوجيهات لنفسك. اطلب التوضيح إذا لزم األمر. -تنفيذ التعليمات.

مناقشة اإلجراءات الصحيحة لطلب المساعدة:

 هل فكرت من خالل هذه المشكلة؟ كيف تقدمت بالطلب؟ كيف ستشير بانك بحاجة الى نوع اخر من المساعدة؟ هل تنتظر دورك في الحصول على مساعدة؟ -هل شكرت الشخص الذي قام بتقديم المساعدة لك؟
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المعيار السادس :مشاركة ودعم وتمكين األسرة
توضح األبحاث ازدياد فرص النجاح لألطفال بالمدرسة عند مشاركة أسرهم في برامج التطوير والتعليم الخاصة
بهم ،وتزداد أهمية مشاركة أولياء األمور بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة ،فعادة ما يكون أولياء األمور أفضل مصدر أو
المصدر الوحيد لتلقي المعلومات حول نقاط القوة التي يتمتع بها الطفل ،وبكيفية تاثير اإلعاقة على تطوره أو قدرته على
التعلم .ويلعب أولياء األمور دوراً هاماً في تعليم أبنائهم ،لذلك تتطلب عملية تحقيق المخرجات النوعية أن يعمل أولياء
األمور والعاملون بالمدرسة معاً إلمداد الطلبة بالخدمات التعليمية المناسبة وينبغي على الوالدين أن يوجها أسئلة ويطلبا
المساعدة عند الشعور بالحاجة لذلك.

المبادئ الرئيسية للمشاركة:
•
•
•
•
•
•

االسر شركاء في تعزيز ما يتم تعلمه في المدرسة او المؤسسة
تعاون االسرة والمؤسسة شرط اساسي لدعم تعلم الطفل
يجب ان تدعم أهداف الخطة التربوية الفردية هذا التعاون
ان مشاركة االسر في انشطة الطفل يعود بالنفع على الطفل والوالدين واالسرة ككل
تزداد فعالية البرامج التربوية بمشاركة االسرة
يجب ان يكون هناك شراكة دائمة بين االسرة واالخصائيين تعتمد على المشاركة واالحترام المتبادل

لماذا المشاركة ؟
•
•
•
•

هناك معلومات معينة وهامة تعرفها االسرة عن طفلها بشكل افضل من اي شخص آخر.
االسرة أكثر المهتمين برؤية الطفل يتعلم.
قد يكون افراد االسرة هم الوحيدون المرافقون للطفل في سنوات تعليمه جميعها.
االسر هم من يتحملوا نتائج القرارات المتخذة من قبل الفريق التربوي بحق اطفالهم وعليه فاالولى ان يكونوا
مشاركين في صنع هذه القرارات.

فوائد المشاركة

بالنسبة للطفل ذي الصعوبة التعلمية
• ازدياد فرص النمو والتعلم المتاحة للطفل
• تحسن امكانية تعديل سلوك الطفل التفاق اآلباء واالخصائيين في التعامل مع الطفل
• ازدياد احتماالت تعميم االستجابات التي يتعلمها الطفل في المدرسة واستمراريتها
• تصبح الخدمات المقدمة للطفل اكثر شمولية واكثر قدرة على تلبية حاجاته

بالنسبة لالباء
• اكتساب المهارات الالزمة لتدريب الطفل وتعليمه
• يصبح اآلباء اكثر تفهما لحاجات طفلهم ولمشكالته واالهداف التي يسعى االخصائيون لتحقيقها
• حصولهم على المعلومات الضرورية حول مصادر الدعم المختلفة المتوفرة
• تقديم مقترحات مفيدة حول سبل التغلب على التحديات اليومية الناتجة عن تربية طفل ذي اعاقة
بالنسبة لالخصائيين
• تفهم اكبر لحاجات الطفل وحاجات اسرته
• الحصول على تغذية راجعة ومعلومات مفيدة لتطوير البرنامج
• توفير الوقت لتدريب الطلبة على المهارات االولية الضرورية
• زيادة فرص نجاح جهود االخصائيين الهتمام الوالدين بمتابعة الطفل خارج المدرسة

تدريب االسر

• تقييم الحاجات التدريبية لالسرة.
• تخطيط جلسات التدريب
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– اشراك االسرة في التخطيط
– ان تكون المواضيع ذات عالقة وتلبي احتياجات االسرة
– ان تكون المادة واضحة وبسيطة

استراتيجيات تعليم وتدريب الوالدين
-

توفير بيئة امنة وداعمة للتعلم.
تحديد اهداف للوالدين والطفل بطريقة تعاونية مع الوالدين.
التركيز على الطفل ونموه وتطوره اوال ومن ثم تغيير سلوك الوالدين.
تطبيق مبادئ االستجابة التفاعلية في التفاعل مع الولدين  :استماع ،استجابة ،تعزيز ،تواصل ،اسئلة لالستيضاح.
تخطيط المحتوى واالنشطة للجلسات الفردية والجلسات المتعاقبة لضمان اتقان اكتساب المهارة.
تعليم المبادئ السلوكية وتقديم امثلة متعددة.
التعليم باستخدام امثلة ايجابية وتقديم المواد الداعمة لتوضيح تلك االمثلة.
تضمين الممارسة في اجراءات التطبيق مع الطفل في كل جلسة.
تقديم التغذية الراجعة والدعم للوالدين خالل التطبيق مع الطفل.
تعليم الوالدين مهارة التعميم واالحتفاظ.
تكييف وتعديل انماط التعليم ،وطرق التعليم وتقديم التغذية الراجعة بشكل فردي للوالدين.
طلب التغذية الراجعة الرسمية وغير الرسمية من الوالدين بشكل متكرر.

المهارات الالزمة لالخصائيين في تدريب الوالدين

الطالقة
في تقديم
المعلومات
والتغذية الراجعة
للوالدين

القدرة على
تحليل تطبيقات
الوالدين وتقديم
التغذية الراجعة
لهم

تكييف اجراءات
التدخل حسب
احتياجات
الوالدين والطفل

تحديد
الهدف
التعاوني مع
الوالدين

مهارات
تدريب
الوالدين

تعليم وتسهيل
تعميم المهارات
على المواقف
اليومية

معرفة
االساس
التجريب
والمفاهيمي
للتدخل

تنفيذ
التدخل
مع
الطفل

استراتيجيات
تقييم تقدم
الوالدين
والطفل
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تدريب االخصائيين

• يجب ان يتضمن تدريب ما قبل الخدمة لالخصائيين اهمية مشاركة االسر.
• يجب ان يتم تعليم االخصائيين استراتيجيات التعامل غير الرسمي مع االسر وكيفية حل الخالفات.
• يجب ان يتم تدريب جميع االخصائيين لتمكين االسر من المشاركة بفعالية على مختلف المستويات.
• يجب ان يتم تدريبهم على تقدير مشاركة االسر واالستماع لمداخالتهم واستفساراتهم واالستجابة لها .
• يجب ان يتم تدريبهم على اكتساب مهارات التعامل مع االسر بشكل ودي .
نقاط يجب أخذها بعين االعتبار من قبل اولياء امور الطلبة:
 .1استمع إلى طفلك قدر ما تستطيع (حاول الحصول على «الرسالة»).
 .2اظهر مشاعر الحب له من خالل التقارب الجسمي ولمسه ومعانقته ،ودغدغته  ،ومصارعته (فهو بحاجة الى
االتصال الجسمي)
 .3ابحث عن نقاط القوة لديه ،وابحث عن اهتماماته وقدراته ،وقدم المساعدة الستخدام واستثمار هذه الجوانب.
 .4قدم المكافأة له والتعزيز اللفظي ،وربت على ظهره.
 .5تقبل الطفل تقبال غير مشروط وكن منطقيا في توقعاتك.
 .6إسمح له بالمشاركة في وضع القواعد واللوائح والجداول  ،في االسرة.
 .7اخبره عندما يسيئ التصرف  ،واشرح له كيف تشعر ازاء سلوكه  ،ثم اقترح بدائل أخرى أكثر قبوال للسلوك.
.8ساعده على تصحيح األخطاء واألغالط بإظهار ما ينبغي القيام به .دون تذمر!
 .9اعطه مهام معقولة ومسؤوليات ضمن االسرة.
 .10ق ّدم له الدمى واأللعاب واألنشطة والفرص التي تحفز نموه وتطوره.
 .11اقرأ له القصص الممتعة.
 .12اعمل على زيادة قدرته على التركيز من خالل تنظيم البيئة الخالية من التشتت ووفر لهم مكانا للعمل والدراسة واللعب.
 .13اصطحبه الى المكتبات وشجعه على اختيار الكتب ،وتبادل الكتب معه.
 .14قدم له المساعدة لتنمية احترام الذات والتنافس معها ال مع االخرين.
 .15ال تتردد في التشاور مع المدرسين أو غيرهم من المتخصصين كلما شعرت بأن ذلك ضروريا من أجل التوصل
إلى فهم أفضل ما يمكن القيام به لمساعدة طفلك على التعلم.

طرق تدريب االخصائيين:

• ما قبل الخدمة
• أثناء الخدمة
• استخدام الوالدين كمدربين لالخصائيين

اشكال المشاركة بين االخصائيين واالسر:
• المعلم واآلباء.
• اللجان .
• اتصال االسر مع بعضها البعض.
• التدريب مع الوالدين.

يمكن أن يأخذ التواصل بين البيت والمؤسسة احد االشكال التالية:
• اجتماعات اآلباء والمعلمين.
• الرسائل المكتوبة.
– الرسائل القصيرة السعيدة.
– اخبار الصف.
• المكالمات الهاتفية.

المعايير الخاصة بمشاركة ودعم وتمكين اسر الطلبة ذوي االعاقات في برنامج الطفل
مشاركة االسر في برنامج الطفل واالنشطة المختلفة من خالل:
– عضوية اللجان المختلفة
– المشاركة في التدريس والتدريب داخل الصف
– المشاركة في التقييم وفي تطوير الخطة التربوية الفردية
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– االنشطة التطوعية
– تقييم فاعلية البرامج التربوية .
– اعطاء معلومات مكتوبة لالسر عن الفسلفة واالهداف والسياسات والتطبيقات الخاصة بالبرنامج.
– اخذ المؤسسة بعين االعتبار وقت االسرة ومكان انعقاد االجتماعات واالنشطة المختلفة.
– اعداد نشرات حول االعاقة لتوعية األسر لتثقيفها.
– ان يتم تدريب االسر من خالل اشخاص متخصصين.
– تزويد االسر بتقارير دورية حول تقدم الطفل.
– ان تقوم المؤسسة بالتواصل مع االسر من خالل:
أ  -المراسالت المنتظمة.
ب  -ملخصات لتقدم الطفل.
ت  -اللقاءات المنتظمة (فردية وجماعية).
ث  -اجتماعات االسر.
ج  -االتصاالت الهاتفية.
 توفر المؤسسة برامج تدريبية لالسرة بمعدل ورشتين تدريبيتين في السنة على االقل. -تقدم المؤسسة خدمات االرشاد والدعم النفسي لالسرة.

العوامل التي تحول دون تأسيس عالقات مهنية بين االسرة والمؤسسة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

افتراض االخصائيين واآلباء ان للطرف اآلخر اتجاهات سلبية.
افتراض ان اآلباء غير مهتمين وغير متعاونين وعدائيين.
افتراض ان االخصائيين سلبيين وغير متواجدين.
صعوبة فهم وجهات نظر بعضهم البعض.
شعور كل من اآلباء واالخصائيين بانهم غير مرحب بهم.
قلة الوعي لدى اآلباء حول مفهوم مشاركة األسر وأهميتها.
بعض اآلباء يعتقدون انهم غير مالئمين للمشاركة في العملية التعليمية النهم غير مؤهلين.
بعض اآلباء ال يعرفون ما عليهم عمله للمشاركة.
بعض االحيان يعامل اآلباء على انهم متطفلين على المؤسسة.
رفض االخصائيين لمشاركة االسر الكاملة الن ذلك يتطلب منهم الوقت وهم مشغولين.
مواعيد االجتماعات غير مرنة.
االعالن عن االجتماع في آخر لحظة.
وقت محدود لالجتماعات الفردية مع اآلباء.
التركيز على الوثائق وليس على مشاركة اآلباء.
استخدام اللغة العلمية المهنية.
التنظيم العام واتاحة الفرصة لكي يتحدث االخصائيون ويستمع اآلباء لهم.

ما يجب ان يبتعد عنه االخصائيون عند التعامل مع اآلباء
•
•
•
•
•
•

معاملة اآلباء على انهم بحاجة للمساعدة وليس كشركاء متكافئين.
المحافظة على مسافة مهنية بين اآلباء واألخصائيين.
معاملة االباء كما لو انهم بحاجة الى ارشاد.
لوم اآلباء على حالة طفلهم.
التعامل مع اآلباء على انهم اقل ذكاءا.
اطالق مسميات على اآلباء.

نصائح للعمل مع اباء وامهات الطلبة ذوي صعوبات التعلم
•
•
•
•

ال تفترض انك تعرف عن الطفل اكثر مما يعرف اآلباء.
تحدث ببساطة وبلغة مفهومة.
ال تدع االفتراضات او التعميمات توجه جهودك.
كن حساسا ومتجاوبا مع االوضاع المختلفة لالسر.
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

145

•
•
•
•
•
•
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ال تكن دفاعيا في التعامل مع اآلباء.
حول األسر الى اخصائيين آخرين عند الحاجة.
ساعد اآلباء على التفاؤل الواقعي.
ابدأ باالشياء التي يمكن ان ينجح بها اآلباء.
اسمح لالباء رفض أي شيء واحترم حقهم في ذلك.
ال تكن خائفا من ان تقول” :ال أعرف“.
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المعيار السابع  :الدمج والخدمات االنتقالية
الدمج والخدمات اإلنتقالية :األدوار  /المهام  /المسؤوليات

المعلم

المنهاج
واالنشطة
التعليمية

المعلم
المساند

الطالب

الخدمات
الداعمة

البيئة
التعليمية

مشاركة
االسرة

االقران

البرنامج التحضيري للدمج:

ويشمل ً
كال من المعلمين النظاميين والطلبة من غير ذوي اإلعاقة ،وأولياء أمور الطلبة من غير ذوي اإلعاقة وقد يكون
بشكل مباشر مثل برنامج الرعاية الطالبية بالتعاون مع قسم اإلرشاد ،أو غير مباشر من خالل قصص أو ملصقات أو
أنشطة مشتركة بين الطلبة من ذوي االعاقة والطلبة من غير ذوي االعاقة.

أهداف البرنامج التحضيري:
-

-

تعريف الطلبة من غير ذوي اإلعاقة ومعلميهم وذويهم بخصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم .
تعزيز تقبل االختالف والتنوع.
دعم التعليم للجميع ،مع التركيز الخاص على إزالة الحواجز التي تعوق مشاركة الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
تشجيع المعنيين برسم السياسات ،والمشرفين االداريين على النظر الى الحواجز داخل النظام التعليمي والتخطيط
الزالتها( مناهج مصممة على نحو غير مالئم،كوادر غير مؤهلة  ،وسائل تعليمية غير مكيفة،مرافق في المدرسة
يصعب الوصول اليها)
التركيز على مجاالت القوة الموجودة لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
التأكيد على حق الطلبة ذوي صعوبات التعلم في تلقي التعليم الى جانب اقرانهم من الطلبة.
تغيير االتجاهات السلبية نحو الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

147

مواصفات وخصائص برنامج الدمج












يقر بأن جميع الطلبة قادرون على التعلم .
يقر ويحترم االختالفات بين الطلبة (السن  ،النوع االجتماعي  ،اللغة  ،االعاقة).
يُ َم ِّكن هياكل ونظم ومنهجيات التعليم من تلبية احتياجات جميع المتعلمين.
يعتبر جزء من االستراتيجية المتوسعة للمناداة بمجتمع إدماجي.
هو عملية ديناميكية تنشأ وتنمو بصفة مستمرة.
تقليل عوائق التعلم والمشاركة لجميع الطلبة.
اإلقرار بأن الدمج التعليمي هو جزء من كل ،كما أنه وسيلة للوصول إلى الدمج في المجتمع.
استعداد المدرسة لالستجابة لحاجات الطلبة المختلفة.
ً
مدخال لتعزيز نوعية التعلم و إصالح التعليم.
التأكيد على أن يكون منحى الدمج المدرسي
تعزيز التفاعلية التشاركية في حلقات الدارسين.
تعزيز رسالة ورؤية المدرسة االجتماعية.

ما هو الفرق بين التعليم التضميني والتعليم الدامج؟

 التعليم التضميني يتمثل في التحاق الطلبة ذوي اإلعاقة بالمدارس النظامية (بمعنى أن يكون التركيز على نسب
الحضور) .
 يعد الطفل في التعليم التضميني مشكلة
 التعليم الدامج يتمثل في التعليم الفعال لألطفال ذوي اإلعاقة عند التحاقهم بالمدارس النظامية (بمعنى أن يكون
التركيز على نوعية التعلم) .
 في التعليم الدامج يتوقع تغيير النظام وليس الطفل

مكون المعلم  /والمعلم المساند

يوجد تساؤالت عن كيفية نجاح الدمج داخل الصف العادي ،وهل وجود معلم آخر يشرح لمجموعة من الطلبة يشتت
العملية التعليمية والطلبة ،والجواب األمثل لهذا السؤال بأنه يجب تقسيم الحصة الصفية إلى قسمين متساويين ،القسم األول
لشرح المادة وهذا من الممارسات التعليمية الناجحة لجميع الطلبة ألن الفترة القصوى النتباه الشخص العادي ( )20دقيقة
 /ساعة وخالل ال ( )20دقيقة يكون دور المعلم المساند هو فقط ضمان انتباه الطالب مع المعلم األساسي وتأكده من أنه
يفتح كتابه ودفتره على الصفحات المطلوبة ،وأنه يقوم بتسجيل المالحظات ،ومن الممكن أن يقوم المعلم المساند بمساعدة
الطالب على تسجيل المالحظات والتركيز على النقاط التي لم يفهمها الطالب .أما النصف اآلخر من الحصة فيكون تطبيقات
عملية وأسئلة وواجبات صفية على ما تم شرحه وهي أيضاً ممارسة تعليمية ناجحة لكافة الطلبة حيث تعمل على ترسيخ
المعلومة وتوظيفها ،وتتيح أيضاً المجال للمعلم المساند للعمل مع الطالب بشكل فردي وبدون إزعاج بقية الطلبة.

خصائص أساسية لضمان نجاح الدمج لألطفال ذوي صعوبات التعلم من خالل قيام إدارة المدرسة بتدريب
المعلمين وتقييمهم على األبعاد التالية:

 )1القبول االجتماعي :يتوجب على البيئة الصفية التي تتبع أسلوب الدمج أن توفر األمور التالية للطالب:
أ -المساواة.
ب -حق المشاركة واحترام جميع المشاركات.
ج -شعور كل طالب بقيمته واالهتمام به.
 )2تقدير أهمية الفروق الفردية بين الطلبة-:
أ -يجب أن يتفهم المعلم فردية كل طالب قدر اإلمكان.
ب -أن يالحظ ويستجيب لكل الحاجات التعليمية لكل طالب.
ج -أن يراعي العادات والتقاليد والثقافة التي ينتمي اليها الطالب.
 )3االنتباه للحاجات المنهجية-:
أ -ما الذي يحتاج الطالب إلى تعلمه.
ب -المحتوى ذو المعنى للطالب حالياً وفي المستقبل.
ج -األساليب والوسائل المناسبة.
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 )4اإلدارة الصفية الناجحة:
أ -ضمان الهدوء والجو التعليمي المناسب للجميع.
ب -القدرة على استخدام إجراءات فعالة لتقديم التعليمات.
ج -إجراء التعديالت الصفية المناسبة.
د -المرونة في التعليمات.

كما يجب تحضير المعلمين النظاميين للدمج من خالل:

 -1حضور حصص نموذجية في الدمج واالطالع على خبرات مدارس رائدة في هذا المجال.
 -2توعية المعلمين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة مثل التعريف بأنواع االحتياجات التعليمية الخاصة وكيفية الكشف
عنها والتعامل معها ،تعريفهم باالستراتيجيات التعليمية المختلفة والمتعلقة بذوي اإلعاقة وكيفية تعديل المناهج بحيث
تتواءم مع حاجات الطلبة .
 -3تنظيم الوقت بين المعلمين لتتم عملية مناقشة الحاالت وطرق التعامل معها ،باإلضافة إلى إعطاء المعلمين وقت
كافي للتحضير والتنسيق مع معلمي التعليم المساند .

يعتمد نجاح تقبل الطلبة من غير ذوي اإلعاقة القرانهم ذوي صعوبات التعلم ،على كيفية تقديم المعلم المساند  /التربية
الخاصة لهم على أنه  /ها معلم مساعد للمعلم النظامي  ،ويقوم بمساعدة الطلبة من غير ذوي اإلعاقة ومراجعة عملهم
وبناء عالقات إيجابية معهم مما يساعد على عدم وصم الطلبة ذوي صعوبات التعلم ،باإلضافة إلى أن عالقة المعلم المساند
مع الطلبة من غير ذوي اإلعاقة هي منفذ لبناء عالقات إيجابية بناءة بين الطلبة النظاميين و الطلبة ذوي صعوبات التعلم
وهو الهدف األسمى لمفهوم الدمج .
ً
ً
ً
ويجب أن يكون برنامج التوعية معدا مسبقا بالتعاون مع المرشد /ة التربوي وأن يكون مستمرا على مدار السنة
الدراسية ويتناول مواضيع لها عالقة بكيفية التعامل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم وتقبلهم من قبل مجتمعهم ،وقد تم
مناقشة هذه القضية من وجهة نظر أخرى في برنامج التوعية.

مكون الطلبة النظاميين

يجب تحضير الطلبة النظاميين للدمج وذلك قبل الشروع بتطبيق برنامج الدمج وقبول الحاالت في البرنامج من خالل:
 -1برامج توعية تهدف إلى تقبل الطلبة ذوي صعوبات التعلم ومسؤوليتهم تجاه هؤالء الطلبة كأفراد في هذا المجتمع.
 -2لعب األدوار لمساعدتهم على اإلحساس بمعاناة هؤالء الطلبة.
 -3المناقشة ( )Circle Timeلزيادة وعي الطلبة باختالف قدراتهم وتنوعها عن بعض وضرورة ذلك لزيادة تكاملهم
في المجتمع.

مكون التجهيزات
التجهيزات الصفية الواجب توافرها بالصف عند إحالل طالب ذوي صعوبات التعلم:
 )1طاوالت وكراسي آمنة
 )2لوح خشن غير المع
 )3تهوية وإنارة جيدة للصف
 )4وجود تدفئة مناسبة خالل فصل الشتاء
 )5عدم وجود عتبة
 )6قرب الصف من الحمام ومياه الشرب والخدمات األخرى كالمقصف مثال.
 )7أن يكون الصف بعيداً عن الضجة والضوضاء التي قد تأتي من الشارع
 )8وجود الستائر المناسبة
 )9ضمان الهدوء وألواح فلينية لضمان امتصاص الصوت
 )10تجنب وجود الصف بالقرب من الدرج
 )11وجود ممرات خاصة ()Ramps
 )12وجود الصف بطابق مناسب من المدرسة
مكون المنهاج

كيفية إعداد المنهاج المعدل والمبسط:

يتم إعداد المنهاج المعدل والمبسط ليناسب احتياجات الطلبة ذوي اإلعاقة وخطة الطالب الفردية ليكون بمثابة نظام
ومنهاج واضح للمعلم والطالب واألهل ويتم ذلك من خالل:
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 .1تحديد المهارات األساسية والبنائية (المهارات التي تلزم لمهارات مستقبلية) في المنهاج العام وتجاهل المهارات
األخرى التي قد تشكل عبئاً على الطالب ذوي اإلعاقة.
 .2تبسيط النصوص والمهارات لكي تتناسب والمستوى األكاديمي للطالب ،على أن تكون هذه النصوص مالئمة
للمرحلة التطورية التي يمر بها الطالب وبدرجة من الصعوبة والتحدي ،بحيث ال تشكل له إحباطاً إذا كان على وعي
بمستواه التعليمي.
 .3ضمان تصميم الدروس واألنشطة المتعلقة بشكل ينظم المعلومات ،ويقوم بتوظيف النص لتحقيق كافة األهداف
التربوية التي تحويها الخطة التربوية الفردية من أهداف  :ففي اللغة العربية ً
مثال قراءة جهرية واستيعابية ،إمالء،
كتابة ،استيعاب سماعي ،تعبير ،مشروع عن الدرس يقوم الطالب بتطبيقه عن موضوع الدرس من خالل قص
ولصق صور وتركيب الكلمات أو الجمل أو الفقرة .وفي الرياضيات مثل قراءة وكتابة األرقام ،العدد بالمعدود،
المهارات الحسابية األساسية ،حيث تعطى بشكل تكاملي مع األرقام ،اضافة الى توظيف األرقام والمهارات بمواقف
حياتية مثل الذهاب للدكان وحل المسائل القصصية ،والتعرف على الكلمات المفتاحية في المسائل لحلها والتأكد من
صياغة المسائل بالمستوى القرائي للطالب ،بحيث يتمكن من قراءتها وحلها لوحده دون مساعدة.
 .4التأكد من توظيف الحواس المختلفة ومراعاة أنماط التعلم المتنوعة في المنهاج المعدل والمبسط.
 .5دعم المنهاج ببرامج محوسبة عن المهارات الواردة فيه.

مكون االسرة

البرنامج البيتي أو المنزلي:
يساعد البرنامج البيتي على تنظيم واستمرار العملية التعليمية داخل المنزل ،وقد يشمل البرنامج تحديد ساعات الدراسة،
ساعات االستراحة ،واألنشطة اليومية من خالل وضع برنامج ثابت ومخطط له بحيث يستطيع الطفل توقع األحداث في
يومه.
كما قد يشمل البرنامج إرشادات سلوكية تتعلق بتنظيم الوقت من خالل وضع برنامج واضح في غرفة الطالب وتعليمه
المهارات التنظيمية من خالل ترتيب أوراق عمله في ملفات خاصة بكل مادة ،وترتيب دراسته حسب جدوله المدرسي،
وتعليمه على وضع األولويات وغيرها من المهارات .وقد يشمل البرنامج نصائح عن كيفية وضع وترتيب مكتب الدراسة،
بحيث يكون ً
خال من المشتتات ،بعيداً عن الباب والشباك.
مثال في مكان ٍ

مكون الخدمات الداعمة

تعديل االمتحانات للطلبة ذوي صعوبات التعلم :
يتم مراعاة أسس النجاح واإلكمال والرسوب في مرحلتي التعليم األساسي والتعليم الثانوي الشامل والتطبيقـي حسب
تعليمات وزارة التربية والتعليم.

البرامج االنتقالية للطلبة ذوي صعوبات التعلم

ويعرف االنتقال Transitionبأنه تغير في حالة الفرد من التصرف بصفة أساسية على انه تلميذ إلى افتراض القيام
باألدوار المتوقعة من الراشدين في المجتمع ،وتتضمن مثل هذه األدوار التشغيل ،وااللتحاق بالتعليم بعد المرحلة الثانوية،
وتكوين أسرة ،واالنخراط في المجتمع ،وتكوين عالقات اجتماعية وشخصية وشعبية ,وينبغي النظر إلى أن عملية تيسير
االنتقال تتضمن االشتراك في البرامج المدرسية والخدمات المؤسسية المقدمة للراشدين ومصادر الدعم والمساندة الطبيعية
في المجتمع ،والتنسيق بينهما كذلك فان األسس و المبادىء الخاصة باالنتقال يجب أن يتم إرساؤها خالل سنوات المدرسة
االبتدائية والمتوسطة كما يجب أيضا أن تهتدي المفهوم العام للنمو المهني ،وعلى هذا األساس فان خطة االنتقال ينبغي أال
تتأخر عن سن الرابعة عشرة من عمر الفرد وان يتم تشجيع التالميذ إلى أقصى ما يمكن أن تتحمله طاقاتهم على القيام بحد
ادنى من المسؤولية عن مثل هذا التخطيط ،ويؤكد ذلك التعريف على الحاجة إلى منظومة شاملة من الخدمات وال يركز
بالتالي على مسالة التشغيل فقط وان يرتبط كل ذلك مع نوعية الحياة وعلى أن توفر المدرسة الخدمات االنتقالية لجميع
الطلبة ذوي اإلعاقات.
ولضمان التخطيط المالئم والدقيق لتنفيذ الخدمات االنتقالية يتطلب القانون أن يكون هناك خطة انتقالية تتدرج في
البرنامج التربوي الفردي لكل تلميذ ،ويحدد قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات أن يتضمن البرنامج التربوي الفردي ما يلي:
 -1أن يتم تحديد خطة الحاجات والخدمات االنتقالية للطفل عند بلوغه سن  14عام ،على أن يتم تجديدها وتحديثها
سنوياً وأن يتم فيها تحديد تلك المكونات القابلة للتطبيق من البرامج التربوي الفردي للطفل والذي يركز على المقررات
الدراسية التي يتلقاها مثل االشتراك في المقررات الخاصة بالبديل ألتسكيني المتقدم أو البرنامج التربوي المهني.
 -2أن يتم بداية من سن  16عاما أو اقل من ذلك (إذا أقر الفريق المسؤول عن البرنامج التربوي الفردي للطفل بمالئمة
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ذلك) تحديد تلك الخدمات االنتقالية التي يحتاجها الطفل والتي تتضمن دور ومسؤولية المؤسسات المختلفة أو أي روابط
أخرى تستدعي حاجة إليها .
إن البرامج االنتقالية يجب أال تكون شاملة فحسب ،بل يجب أن تكون فردية أيضا ،وان يتم تصميمها في ضوء الحاجات
واالهتمامات الفردية ،ويجب أن نأخذ في اعتبارنا أن حاجات العديد من التالميذ سوف تتغير مع تقدمهم إلى المدرسة
الثانوية  ،وان مرحلة المراهقة تشهد تغيرات جسمية وانفعالية سريعة ،وهو األمر الذي يجعل الطلبة في هذا السن يغيرون
بشكل مستمر من طموحاتهم التربوية والمهنية.

ما هي الخطة االنتقالية:

هي الخطة التي يتم إعدادها للطالب في عمر  14سنة والتي قد تحتوي على مهارات أكاديمية تشمل مواد المحتوى التي
قد تفيد الطالب فيما يريد أن يتخصص به في المستقبل ،باإلضافة إلى مهارات تواصل تساعده في بناء مستقبله األكاديمي
والمهني مثل تعلم كيفية إجراء مقابالت العمل ،كيفية التواصل مع األشخاص على مختلف المستويات ،مهارة التنظيم،
مهارة الحاسوب والطباعة ،واستخدام اآللة الحاسبة بشكل فعال إلجراء كافة العمليات الحسابية البسيطة والمعقدة  ...إلخ.
كما تشمل الخطة االنتقالية على مهارات حياتية يومية مثل االحتفاظ بسجل يبين ما يجب القيام به خالل اليوم كيفية بناء
عالقات صداقة واالحتفاظ بها ،وكيفية الحفاظ على الممتلكات ،اضافة الى الثقافة الجنسية ،والعناية بالذات.
التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العالقة
تُعد فكرة التنسيق بين الخدمات المقدمة من أهم العناصر في الخدمات االنتقالية ،حيث يسهم هذا التنسيق في ضمان
حدوث النتائج االنتقالية المرغوبة ،وتوصيل الخدمات المطلوبة ،وتحديد توقعات معينة لتقديم تلك الخدمات وهي األمور
التي يجب أن يكون هناك اتفاق حولها من جانب المشاركين فيها لكي تمنع حدوث تكرار أو ازدواجية في هذه الخدمات
كما تضمن وصولها من جهة أخرى إلى جميع الطلبة.

الجهات ذات العالقة:
-

ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
ممثل عن وزارة التعليم العالي.
ممثل عن مدرسة الطالب.
االسرة والطالب.
األخصائيون المسؤولون عن التأهيل المهني.
ممثلون عن الجامعة التي سيلتحق بها الطالب.

خصائص برامج االنتقال الفعالة:

 -1مشاركة الطلبة ذوي صعوبات التعلم بفاعلية في تخطيط البرامج االنتقالية واتخاذ القرارات.
 -2توفير فرص حقيقية لالسرة لتعلم المهارات والمعارف الالزمة للمشاركة بفاعلية.
 -3تدريب الطلبة ذوي صعوبات التعلم على مهارات التاييد الذاتي ليعوا جيدا تلك المواءمات التي سوف يحتاجون
اليها في مستوى التعليم بعد المرحلة الثانوية ويتمكنوا من االستفادة من تلك المواءمات وغيرها من مصادر التأييد
األخرى ،باالضافة الى فهم طبيعة مشكالتهم بالنسبة لألنشطة اليومية  ،ومعرفة حقوقهم ومسؤولياتهم كأفراد ذوي
إعاقات.
 -4توفير التدريب الالزم لمعلمي التربية الخاصة وبعض أعضاء الهيئة التدريسية والمرشدين لفهم الحاجات التي
يتطلبها الطلبة ذوو صعوبات التعلم بعد المرحلة الثانوية ،وذلك الهمية االعداد والتخطيط االكاديمي والمهني والذي
يتضمن مهارات التأييد الذاتي والوعي باإلعاقة.
 -5إن يألف المعلمون المتطلبات الالزمة للتعليم بعد الثانوي حتى يتمكنوا بذلك من مساعدة طالبهم ذوي صعوبات
التعلم على اكتساب تلك المهارات الالزمة لهم والتي يكون من شانها أن تعينهم على تحقيق النجاح.

المشاركة الوالدية Parental Involvement

يلعب الوالدان دورا حاسما في العديد من جوانب البرنامج التربوي للطلبة ذوي صعوبات التعلم ومع التحاق الطلبة
بالبرامج االنتقالية يبدأ الوالدان في االهتمام ببعض األمور التي تتعلق بابنهم ( االختيارات المهنية ،االهتامامت الجنسية،
الجوانب االجتماعية والشخصية).
وفي الواقع هناك بعض االستراتيجيات التي يوصي المختصون باللجوء اليها لزيادة المشاركة الوالدية في البرنامج
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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االنتقالي.
و تشجيع الوالدين على القيام بما يلي:
 -1أن يبدأ الوالدان مع أطفالهما األنشطة السابقة على النمو المهني ،وذلك بتكليفهم ببعض األعمال اليومية وان يدفعا
لهم قدرا ضئيال من المخصصات المالية مقابل ذلك.
 -2أن يقدرا تلك االختيارات التي يبديها أطفالهما حتى يزيدا بذلك من استقالليتهم
 -3أن يعمال على تطوير المصادر غير الرسمية للمساندة كاألصدقاء واالقارب والمؤسسات المجتمعية

التدريب المهني واإلعداد لاللتحاق بالجامعة:

على الرغم من أن الخطط االنتقالية عادة ما تكون خطط فردية ،فإننا نالحظ انه في الوقت الذي يقترب فيه الطلبة من
التخرج من المدرسة ،فانه ينبغي أن يكون قد تم بالفعل توجيههم أما إلى مجال العمل أو إلى الدراسة فيما بعد المرحلة
الثانوية ،وفي واقع األمر تعد الحاجة إلى تحديد تلك الوجهة التي ينبغي أن يتم توجيه البرنامج االنتقالي للطالب نحوها
سواء كانت في هذا الجانب أو ذاك من اكبر التحديات التي يواجهها الطلبة واآلباء والمعلمون.

إرشادات الختيار تخصص الدراسة الجامعية:

يعد اختيار التخصص من جانب الطالب بمثابة أمر صعب حيث تتحدد المتغيرات التي ينبغي أن يضعها الطالب ووالديه
آنذاك في اعتبارهم ،ومنها الشهرة ،والمحددات األكاديمية ،والموقع ،والتخصصات الموجودة واألنشطة الالمنهجية المقدمة
والتكاليف المطلوبة ،ومن ثم فان األمر يزداد صعوبة في حالة الطلبة ذوي صعوبات التعلم حيث سنجدهم وإباءهم يضعون
في اعتبارهم مستوى المساندة المقدمة لهوالء الطلبة وفيما يلي قائمة باألسئلة المختلفة التي قد يفكر فيها هوالء الطلبة قبل
التقديم للكلية أو الجامعة.

متطلبات الكلية/الجامعة:

 -1ما هي اختبارات القبول التي يجب أن يجتازها الطلبة ذوو صعوبات التعلم ؟
وهل يمكن التجاوز عن أي من تلك االختبارات؟
 -2هل يعد اختبار االستعداد المدرسي غير المحدد بوقت مناسبا في هذا الصدد؟
 -3هل هناك حد ادني من الدرجات في أي من تلك االختبارات يجب أن يحصل عليه الطالب وإذا كان األمر كذلك فما
هو ؟
 -4ما هو الحد األدنى للمستوى األكاديمي الذي يجب على الطالب أن يحققه في المدرسة العليا لكي يلتحق بالجامعة؟
 -5هل توجد هناك متطلبات معينة للمقررات الدراسية كتعلم لغة أجنبية مثال ينبغي أن تتوفر في الطالب قبل االلتحاق
بالكلية ،وإذا كان األمر كذلك فهل يمكن التجاوز عن أي من تلك المتطلبات؟ وإذا لم يكن ذلك مقبوال فهل توجد هناك
مقررات دراسية معينة يمكن استبدالها بالمقررات الموجودة كلغة اإلشارة أو لغة الكمبيوتر بدال من اللغة األجنبية؟
 -6هل ينحصر القبول في مجاالت دراسية معينة فقط؟
 -7ما هي المتطلبات المحددة الالزمة إلنهاء برنامج معين؟ وهل يمكن التجاوز عن أي من تلك المتطلبات ؟
 -8هل يمكن للطلب أن يختار عبئا دراسيا مخففا؟ أي هل يمكن تعيين أو تحديد عبء دراسي مخفف لطالب؟
 -9هل يجب على الطالب أن ينتهي من دراسة البرنامج في فترة زمنية معينة؟
 -10هل يمكن للطالب أن يقوم بتسجيل الدروس على جهاز تسجيل ؟
 -11هل من الممكن أن يتم اختياره شفويا؟
 -12ما هي أنواع الخدمات التعليمية المتاحة؟ وما طول المدة التي تستغرقها كل جلسة؟ وكم مرة تعقد تلك الجلسات؟
 -13هل تم أعداد المعلمين أو المربين خصيصا للعمل مع الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟
 -14هل هناك برنامج يتناول عالج المهارات األساسية كالقراءة والتهجي وغيرها مثال؟
 -15هل هناك جماعة مساندة تكونت خصيصا لتقديم المساعدات الالزمة ألولئك الطلبة ذوي صعوبات التعلم؟
 -16ما هي األنواع المتوفرة أو المتاحة من اإلرشاد في مجال التربية الخاصة (كاإلرشاد المهني مثال؟)
 -17هل يوجد مركز أو معمل للتعليم في الحرم الجامعي؟
 -18هل تتطلب تلك الخدمات الخاصة أي تكاليف مادية إضافية؟
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 -19ما اسم المدير أو المنسق القائم على تقديم الخدمات المختلفة للطالب ذوي صعوبات التعلم وما هي بياناته كاملة ؟

الخبرة بالطلبة ذوي صعوبات التعلم

 -1هل سبق وأن قبلت الكلية/الجامعة طلبة من ذوي صعوبات التعلم؟
 -2هل كان هؤالء الطلبة ناجحين؟
 -3هل هناك طلبة حاليين أو سابقين من ذوي صعوبات التعلم يمكن التحدث إليهم حول خبراتهم المختلفة؟
(هالهان وكوفمان ،وأخرون )2007
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المعيار الثامن  :التقييم الذاتي
مفهوم التقييم الذاتي:

تأتى أهمية التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية من أجل أن تتعرف على ذاتها وتتعرف كذلك على الجوانب اإليجابية
والفجوات في أدائها ،من خالل تقييم كافة جوانب األداء فيها قياساً على معايير االعتماد العام والخاص التي اقرها
المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين وصادقت عليها وزارة التربية والتعليم  ،ومن ثم يوفر التقييم الذاتي البيانات
الموضوعية التي تساعد االدارة على تحديد أولويات التطوير كمدخل لخطط التحسين بما يحقق الفاعلية في االداء في
ضوء بيئة داعمة من العاملين واالختصاصيين في المؤسسة التعليمية الذين يشعرون بالمسئولية والمشاركة الفعالة من
قبل المستهدفين في المجتمع .
ويتم التقييم الذاتي في المدرسة من خالل فريق الجودة  /فريق التقييم الذاتي بالمدرسة  ،وذلك بمساندة ودعم من
فريق الدعم الفني على مستوى اإلدارة  ،وعملية التقييم الذاتي عملية مستمرة ،حيث تقوم على المتابعة المستمرة من جانب
المدرسين وإدارة المدرسة  ،وتستمد هذه العملية قوتها من أنها تشجع على تنمية الممارسة المهنية ،وتدعم اإلبداع والتعاون
والعمل الجماعي  ،والنهوض المهني المستمر لجميع أعضاء هيئة التدريس ،كما يشجع التقييم أيضا الشراكة اإليجابية
بين المدرسة  ،وأولياء األمور  ،والمجتمع المحلي ،والتقييم الذاتي ليس غاية في ذاته ،وإنما هو وسيله مصممة خصيصاً
لتمكن المدرسة من تقديم تعليم وتعلم عالي الجودة لجميع الطلبة فيها.

أهداف التقييم الذاتي:
يهدف التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية إلى التعرف على:

 درجة التوافق بين الممارسات السائدة في المؤسسة التعليمية وبين معايير جودة الخدمات والبرامج المقدمة للطلبة
ذوي صعوبات التعلم في مجاالتها المختلفة.
 جوانب القوة والضعف في األداء في ضوء متطلبات الوصول إلى معايير الجودة واالعتماد.
 تحديد نقطة االنطالق في بناء وتنفيذ خطط التحسين المستمر لتحقيق متطلبات تحقيق معايير الجودة.

مجاالت التقييم الذاتي للمدرسة:

تستهدف عملية التقييم الذاتي للمدرسة والتي يتناولها تقييم المدرسة باستخدام المؤشرات التربوية في إطار
منظومة العمل بالمدرسة والتي تشمل األبعاد اآلتية :
 .1مدخالت المدرسة .وتضم مجاالت عدة منها :
• الطلبة ذوي صعوبات التعلم.
• المعلمين /االختصاصيين.
• المبنى المدرسي.
• إمكانات المدرسة.
 .2الخدمات والبرامج .وتضم مجاالت منها :
• التقييم النفسي والتربوي.
• بيئة التعلم وظروفه داخل الصف.
• فاعلية واستراتيجيات التدريس.
• مشاركة االسرة.
• الدمج والخدمات االنتقالية.
 .3مخرجات المدرسة .وتتمثل في التحصيل الدراسي.
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ما األساليب التي يمكن االعتماد عليها في جمع المعلومات والبيانات الالزمة لعملية التقييم الذاتي للمدرسة،
وما األدوات التي يمكن استخدامها في هذا الغرض؟.

هناك العديد من األساليب التي يمكن االعتماد عليها في جمع المعلومات والبيانات الالزمة لعملية التقييم الذاتي للمدرسة،
ومن أبرز هذه األساليب ما يلي:
 .1أسلوب المقابالت.
 .2اإلستبيانات.
 .3أسلوب المالحظة.
 .4المسوح وقوائم الرصد.
 .5المجموعات المستهدفة (البؤرية).
 .6ورشة عمل المستقبل.
 .7جلسات المناقشة واالستماع.
 .8مراجعة وتحليل الوثائق الرسمية.
 .9تحليل مشكالت العمل واألداء.

من الذي يقوم بعملية التقييم الذاتي للمؤسسة؟
فريق التقييم الذاتي للمؤسسة

يتم تشكيل فريق عمل من بين أفراد المجتمع المدرسي ليتولى قيادة هذه العملية ومتابعة العمل فيها من حيث:
 تخطيط الدراسة. تحديد طبيعة ونوعية المعلومات والبيانات الالزمة لهذا الغرض ،ومصادر هذه المعلومات والبيانات وأساليبالحصول عليها.
 تجهيز األدوات التي سيتم اإلعتماد عليها في هذا الصدد. اإلشراف على عملية جمع المعلومات والبيانات المطلوبة ومعالجتها كمياً وكيفياً. قيادة عملية إعداد مصفوفة األداء المدرسي الشامل في ضوء ما تسفر عنه عمليات المعالجة الكمية والكيفيةللمعلومات والبيانات.
 إعداد التقرير النهائي حول الدراسة.من المهم أن يشارك في عملية التقويم الذاتي للمدرسة جميع أفراد المجتمع المدرسي ،من معلمين وإداريين وأعضاء
مجلس األمناء ،والتالميذ وأولياء أمورهم ،ويكون ذلك من خالل الحرص على استطالع آرائهم حول األداء المدرسي،
كما يرونه في الواقع ،ويتم هذا األمر عن طريق االستبيانات التي يتم توزيعها عليهم ومتابعتهم في استجابتهم على
أسئلتها.
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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ما نوعية وطبيعة المعلومات الالزمة لعملية التقييم الذاتي للمدرسة؟.

تتطلب عملية التقييم الذاتي للمدرسة نوعين من المعلومات والبيانات هما:
• معلومات كمية:
 أعداد الطلبة. أعداد المعلمين واإلداريين وغيرهم من العاملين بالمدرسة. أعداد الفصول ومساحاتها وقدراتها االستيعابية. أعداد الصفوف وغرف المصادر وقاعات ممارسة األنشطة المدرسية المختلفة. أعداد األجهزة المختلفة ،كالحواسب اآللية وأجهزة العرض ،وسواها. درجات التالميذ في االختبارات المختلفة. نتائج تقييم أداءات معلمي المدرسة وإدارييها وغيرهم من العاملين فيها. ....الخ.• معلومات وبيانات كيفية:
 رؤية المدرسة ورسالتها. أراء ووجهات نظر المتأثرين بالممارسات السائدة في المدرسة والمؤثرين في هذه الممارسات. المعتقدات التربوية التي تشكل إدراكات واتجاهات أفراد المجتمع المدرسي. النمط اإلداري السائد في المدرسة. -خصائص المناخ المدرسي وطبيعة العالقات بين أفراد مجتمعها.

ما المصادر التي يمكن الرجوع إليها في الحصول على المعلومات المطلوبة لعملية التقييم الذاتي للمدرسة؟.
هناك العديد من المصادر التي يمكن ،بل يجب ،الرجوع إليها في عملية جمع المعلومات والبيانات في إطار عملية
التقييم الذاتي للمدرسة.
ولعل أبرزها ما يلي:
• المصادر البشرية وتشمل:
 المعلمون. اإلدارة المدرسية. الطلبة. أعضاء مجلس األمناء. أولياء األمور. أفراد المجتمع المحلي للمدرسة. الموجهون وغيرهم من المعنيين.• الوثائق والسجالت المدرسية وتشمل:
 سجالت حضور التالميذ. محاضر االجتماعات المدرسية المختلفة. سجالت الزيارات المدرسية. سجالت نتائج تقييم أداء التالميذ. -سجالت نتائج تقييم أداء اإلدارة المدرسية والمعلمين.

خطوات التقييم الذاتي

تمر عملية التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية بسبع خطوات أساسية يمكن النظر إليها على النحو التالي:
 .1تشكيل فريق قيادة التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية
 .2إعداد خطة التقييم الذاتي.
 .3التهيئة واإلعالن عن دراسة التقييم الذاتي.
 .4تشكيل وتدريب فرق العمل.
 .5االتفاق على نوعية البيانات المطلوبة وأساليب الحصول عليها.
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 .6تحليل البيانات.
 .7كتابة التقرير النهائي لدراسة التقييم الذاتي .

الخطوة األولى:

تشكيل فريق قيادة التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية :
تتمثل الخطوة األولى في عملية التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية في تشكيل فريق لقيادة عملية التقييم ومتابعة األداء
فيها ،وعادة ما يتكون هذا الفريق من:
 .1ممثل عن المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين
 .2ممثل عن مديرية التربية والتعليم.
 .3مدير المؤسسة التعليمية.
 .4مساعد المدير .
 .5ممثلين عن معلمي الصفوف النظامية.
 .6معلم غرفة المصادر.

تتمثل مهمة هذا الفريق فيما يلي:
• تخطيط عملية التقييم الذاتي.
• تشكيل فرق العمل الالزمة للقيام بالتقييم الذاتي .
• اإلشراف على تدريب فرق التقييم الذاتي وبناء قدراته.
• اإلشراف على تجهيز أدوات جمع البيانات.
• قيادة وتوجيه فرق التقييم الذاتي في عملية جمع وتحليل البيانات.
• اإلشراف على إعداد التقرير النهائي لدراسة التقييم الذاتي.
• اتخاذ القرار المناسب بأولويات التحسين.

الخطوة الثانية:

إعداد خطة التقييم الذاتي:
يقوم فريق قيادة التقييم الذاتي بتصميم خطة إجرائية لتنفيذ عملية التقييم الذاتي للمؤسسةالتعليمية ،يتم من خاللها وضع
الجدول الزمني للتنفيذ والمشاركين في تنفيذ عملية التقييم الذاتي ومسئولية كل منهم  ،مع وضع نظام للمتابعة.
كما يقوم فريق قيادة دراسة التقييم الذاتي بعقد اجتماعات ولقاءات دورية لمناقشة المشاركين في مقترحاتهم وتصوراتهم
لضمان اندماج الجميع في العمل وااللتزام بتنفيذ الخطة بالمستوى المطلوب.

الخطوة الثالثة:

التهيئة واإلعالن عن عملية التقييم الذاتي
تمثل تهيئة العاملين في المؤسسة التعليمية والمعنيين بها لتنفيذ إجراءات التقييم الذاتي متطلب أساسي ،وخطوة مهمة
لتوفير قناعات بمبررات إجراء عملية التقييم ،ودفع هؤالء األفراد للمشاركة بفاعلية في تلك اإلجراءات ،ومن ثم نجاح
عملية التقييم الذاتي ،وتحقيق أهدافها.
ويمكن استخدام آليات متنوعة لتهيئة هؤالء العاملين والمعنيين بها للقيام بعملية التقييم الذاتي مثل :ورش العمل
والندوات ،والملصقات ،والنشرات ،واستخدام الموقع االلكتروني للمؤسسة التعليمية.

الخطوة الرابعة:

تشكيل وتدريب فرق العمل الالزمة للقيام بعملية التقييم الذاتي
تتطلب عملية التقييم الذاتي تشكيل عدد من فرق العمل ،بحيث يتخصص كل فريق منها في أداء مهمة محددة من
المهام المرتبطة بعملية التقييم ،أو يتخصص في تقييم معيار محدد من المعايير الخاصة بضمان جودة برامج الطلبة ذوي
صعوبات التعلم.

الخطوة الخامسة:

االتفاق على نوعية البيانات الالزمة وأساليب الحصول عليها
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تتطلب عملية التقييم الذاتي جمع نوعين من البيانات هما:
 معلومات كمية  :تتمثل في البيانات الكمية والرقمية ( نتائج الطلبة ذوي صعوبات التعلم االكاديمية  -نسب النجاح
 نسب التسرب  -أعداد المعلمين واالختصاصيين المساندين أعداد المتدربين – المواد والوسائل التعليمية ،التجهيزات ،االختبارات والمقاييس  ...الخ) .
 معلومات نوعية :وهي بيانات وصفية يتم الوصول إليها من تحليل رؤية المؤسسة التعليمية ورسالتها ،واآلراء
ووجهات النظر واالتجاهات السائدة بين جميع األطراف المعنية (المعلمين والمعلم المساعد و ومعلم غرفة
المصادر ،والمرشد التربوي ) اخصائيي الخدمات المساندة اإلداريين  -الطلبة وأولياء أمورهم ...الخ).

الخطوة السادسة:

تحليل البيانات:
نظرا ألنها تقدم وصفا للوضع الحالي للمؤسسة التعليمية ويجب أن
تعتبر هذه الخطوة على جانب كبير من األهمية ً
يراعى في تحليل البيانات ما يلي:
 )1المعالجة الكمية والتحليل الكيفي /النوعي للمعلومات في ضوء معايير اعتماد خدمات وبرامج الطلبة ذوي
صعوبات التعلم.
 )2مشاركة جميع أعضاء فريق التقييم الذاتي.
 )3توجيه عملية تحليل البيانات لرسم صورة للوضع الحالي للمؤسسة التعليمية في المجاالت المختلفة مقارنة
بوضعها المرغوب في ضوء درجات القياس المعتمدة للمعايير التي اقرها المجلس االعلى لشؤون االشخاص
المعوقين.
 )4عند القيام باستخالص الدالالت من خالل معالجة وتحليل البيانات البد من تحقق كل معيار على حدة ،وكذلك
عالقته بغيره من المعايير في نفس المجال ،ومن ثم يكون االهتمام هنا بتكوين صورة متكاملة عن الوحدة
التعليمية.

الخطوة السابعة:

كتابة التقرير النهائي لعملية التقييم الذاتي:
تمثل كتابة تقرير التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية مرحلة مهمة من مراحل هذا التقييم ،حيث يوفر التقرير وثيقة
تسجل فيها كل إجراءات التقييم ،وما ارتبط بها من أدوات ،وآليات ،وتحديات ،وهي جميعها جوانب ضرورية لتشكيل
صورة شاملة ودقيقة للمؤسسة التعليمية ،كما يساعد على تعرف واقع األداء فيها استنادا إلى المعايير ومتطلبات
تحسين األداء .وعادة ما يشمل هيكل هذا التقرير مجموعة أساسية من العناصر لعل أبرزها البيانات األساسية
للمؤسسةالتعليمية ،ونتائج تقييم أدائها وفق كل معيار من معايير التقييم الذاتي ،فضال عن أبرز جوانب التميز في األداء
والتحديات التي تواجهها ،وأولويات تحسينها.

ما األدوات التي يمكن االعتماد عليها في جمع البيانات لدراسة التقييم الذاتي للمدرسة:

ما المقصود بالمعالجة الكمية للمعلومات؟
تستهدف هذه المعالجة تكميم الظواهر التربوية ،وتقديم مؤشرات كمية عن هذه الظواهر مما يساعد على اتخاذ
قرارات تصحيحية أكثر دقة ،األمر الذي يسير عمليات تقويم األداء من خالل عمليات المقارنة القائمة على األرقام،
ويكون ذلك من خالل االستعانة ببعض األساليب اإلحصائية البسيطة والمناسبة ،كالنسب المئوية ومعامالت االرتباط
واألوزان النسبية والوسط والوسيط والمنوال وما شابه ذلك.

ما المقصود بالتحليل الكيفي للمعلومات والبيانات؟

يقصد بذلك تحليل وتفسيرو شرح وتأويل المعاني والدالالت المتضمنة في األرقام والوثائق والتقارير واآلراء
ووجهات النظر ،ويمثل هذا المدخل اتجاهاً علمياً يسعى لفهم وتحليل واقع الحياة اليومية في المدرسة وفي الفصل
الدراسي أي دراسة التفاعالت والترتيبات التربوية التي تقع في الحياة اليومية أثناء الموقف التعليمي ،حيث ينصب
االهتمام هنا حول فهم وتحليل و تفسير وتأويل كل ما يحدث في الموقف التعليمي في المدرسة ،وكيفية حدوثه،
ومحددات ومسببات حدوثه.
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ما المقصود بمصفوفة األداء العام للمدرسة؟ ومن الذي يجب أن يشارك في إعدادها؟.

 مصفوفة األداء العام للمدرسة هي وثيقة تتضمن جملة من القرارات التي يتخذها أفراد المجتمع المدرسي ،والتيتعكس نوعاً من االتفاق الجمعي بينهم حول مدى مصداقية وواقعية نتائج عملية التقويم الذاتي للمدرسة في التعبير
عن ممارساتهم الفعلية.
 توضح مصفوفة األداء العام للمدرسة نوعين من الدرجات هما:أ) -متوسط الدرجة التي حصل عليها كل مؤشر ،في كل معيار ،في ضوء استجابات أفراد المجتمع المدرسي على
االستبيان الخاص بالمجال الذي ينتمي إليه هذا المعيار؛
ب) -متوسط الدرجة التي حصل عليها كل معيار ،في كل مجال من مجاالت معايير االعتماد  ،وذلك في ضوء
استجابات أفراد المجتمع المدرسي على االستبيان الخاص بهذا المجال.
ويجب أن يشارك في إعداد هذه المصفوفة جميع أفراد المجتمع المدرسي.

ما شكل التقرير النهائي لدراسة التقييم الذاتي ،ومن الذي يقوم بإعداده؟

ليس هناك شكل محدد للتقرير النهائي لمثل هذا العمل لكن يُقترح أن يأخذ هذا التقرير الشكل التالي:

(أ) -مقدمة (مختصرة):

تتناول المحاور التالية:
 أهمية العمل وأهدافه؛ الخطة التي أعدتها المدرسة للقيام بدراسة التقييم الذاتي. المجاالت المدرسية التي تم إخضاعها لعملية التقييم الذاتي ونوعية المعلومات التي تم التركيز عليها في كل مجال( من المهم تبرير أسباب اختيار مجال معين من مجاالت العمل المدرسي دون غيره ،وأسباب التركيز على نوعية
معينة من المعلومات دون األخرى).

(ب) -نتائج الدراسة:

وينبغي أن تتركز حول توضيح:
 رؤية إجمالية حول مدى التوافق بين األداء المدرسي في الوضع الحالي ومعايير االعتماد. تحديد واضح ألبرز نقاط القوة  Sوأبرز نقاط الضعف Wوالفرص المتاحة في األداء المدرسي /المؤسسي فيالوضع الراهن.
 -التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه المدرسة في الوضع الراهن.

(ج) -حافظة المالحق:

وتقدم في ملف (ملفات) مستقلة عن التقرير النهائي وتشتمل على ما يلي:
 .1قائمة بفرق العمل في اللجان المختلفة.
 .2أدوات جمع المعلومات والبيانات.
 .3مصفوفة األداء العام للمدرسة.
(الخطيب-عاكف)2011 ،
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ملحق رقم ( ) 1

قائمة رصد بأعراض صعوبات التعلم
البيانات األوليـة
االسم
الجنسية
تاريخ الميالد
المدرسة
الصف
مربي الصف
مدرس اللغة العربية
مدرس الرياضيات
معلم غرفة المصادر
تاريخ بدء التقييم
تاريخ انتهاء التقييم

مالحظة  :تعبأ من قبل معلم المادة بالتنسيق مع اختصاصي صعوبات التعلم.

قائمة رصد بأعراض صعوبات التعلم
التعريف
م

نعم

الفقرات

1

يستقطب االنتباه

2

يؤدي بعض المهام بشكل جيد وبعضها بشكل غير جيد

3

أخفق في مادة أو اكثر

ال

مالحظات

التنظيم
الفقرات

م
1

نادراً ما يكون في جاهزية أو مستعداً للحصة الدراسية

2

يضيع الواجبات وأدواته الشخصية

3

يخطئ في الوصول إلى مقعده المخصص

4

مالحظاته غير منظمة

5

دائم النسيان

نعم

ال

مالحظات
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6

دائم التأخر

7

يعرف الوقت واليوم والشهر والسنة

8

إدارة الوقت

9

ينهي الواجبات والمهام

10

يتعرف ويحدد األشياء الخاصة به

11

ينظم أفكاره

12

يخطط لعمل محدد

13

يتخذ قرارات

14

يرتب األولويات

15

متسلسل
التناسق الجسمي

م

نعم

الفقرات

1

يتحكم في األشياء صغيرة الحجم

2

يتعلم مهارات العناية الذاتية

3

لديه ضعف في التناسق البصري اليدوي ( القص ،الكتابة )

4

الرسم

5

التسلق والركض

6

إتقان األلعاب الرياضية

7

يبدو مندفعاً

8

يسقط األشياء

9

لديه ضعف في التوازن

ال

مالحظات

فرط الحركة
م
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الفقرات

1

يتصرف بشكل مندفع

2

يتصرف قبل أن يفكر

3

يتحرك بكثرة

4

السلوك يتغير من يوم إلى آخر

5

سلوكه فوضوي داخل الصف

6

لديه فترة انتباه قصيرة
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نعم

ال

مالحظات

التركيز واالنتباه
م

الفقرات

1

قدرته على االنتباه ضعيفة

2

لديه أحالم يقظة

3

تعليقاته ليس لها عالقة بالموضوع

4

يبدأ بأداء المهمات قبل االستماع إلى التعليمات

5

يفتقر إلى مهارات التنظيم

6

ينتظر لفترة طويلة

نعم

ال

مالحظات

التشتت
م

نعم

الفقرات

1

تُشتته األضواء واألصوات من حوله بسهولة

2

ال يستطيع التمييز بين األشياء المهمة وغير المهمة

ال

مالحظات

الذاكرة
الفقرات

م
1

يتذكر التعليمات

2

يتعلم حقائق الحساب

3

يتعلم طرق جديدة

4

يتعلم الحروف الهجائية

5

يتذكر األسماء

6

يتذكر األحداث

7

التهجئة

8

يستعد لالختبارات

9

يتذكر ما يراه منذ لحظات

10

يتذكر ما يسمعه منذ لحظات

نعم

ال

مالحظات

القصور في اإلدراك السمعي
الفقرات

م
1

ال يستمع داخل الصف

2

ال يتذكر ما يطلب منه ( اتباع التعليمات )

3

لديه محدودية في التحدث واالستماع

نعم

ال

مالحظات
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4

لديه ضعف الحس باإليقاع

5

ال يستطيع التمييز بين األصوات المتشابهة

6

يخطئ في لفظ الكلمات

7

لديه صعوبة في تعلم األصوات ( التمييز بين حركات المد
القصيرة والطويلة أو الحروف المتشابهة في اللفظ ( ظ – ذ  ،ق
–ك،س–ص)

8

يخطئ في قراءة الكلمات المتشابهة في المعنى( زهرة– وردة )

9

لديه أخطاء في التهجئة

10

يتذكر ما يراه

11

يستوعب محادثة أو درس يلقى بالسرعة العادية

12

يحدد االتجاه الذي يأتي منه الصوت

13

يميز الصوت المطلوب عن غيره من األصوات األخرى (صوت
المعلم عن غيره من األصوات داخل الفصل )
القصور في اإلدراك البصري

م
1

يعكس الحروف عند القراءة أو الكتابة(طريقة المرآة)

2

يقرأ ببطء

3

ال يستطيع أن يتذكر ما يراه ( صور أو مشاهد )

4

أخطاء في التهجئة

5

لديه صعوبة في النسخ عن اللوح ويرتكب أخطاء كثيرة أثناء
عملية النسخ.

6

يفقد الموقع الذي يصل إليه أثناء القراءة.

7

لديه قدرة فائقة في تذكر ما يسمع.

8
9
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الفقرات

يخلط بين الحروف أو األرقام المتشابهة شكال أثناء القراءة أو
الكتابة ( ب – ت – ث  ،ج – ح – خ  ،ع – غ ) ( ،6 – 2
)8–7
يقلب بعض الحروف أو األرقام ( ب ً
بدال من ن أو ) 8 –7

10

يتثاءب أثناء القراءة

11

يشكو من عدم الرؤيا بوضوح أثناء القراءة

12

يدير وجهه أو يحرف كتابه بشكل غير طبيعي

13

يغمض إحدى عينيه أثناء العمل
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نعم

ال

مالحظات

14

يستبدل كلمة بكلمة أخرى مشابهة لها في التركيب ولكن ال تعطي
المعنى المطلوب مثل (جمل/حمل)(،كلب/قلب)

15

يحذف بعض الكلمات أثناء القراءة .

16

يعيد قراءة بعض السطور أو يقفز عنها .

17

يتعرف إلى الشيء أو الكلمة إذا ظهر له جزء فقط.

18

ال يدرك الفكرة الرئيسة في الصورة وإنما بعض التفاصيل
الصغيرة فيها.

19

بطيء في التعرف على التشابه واالختالف في الكلمات أو
التغيرات في البيئة.

20

يكثر من المحي أثناء الكتابة أو يستخدم المزيل.

21

يواجه صعوبة في العثور على الكلمات المكتوبة على الصفحة
 ،أو األرقام في أعمدة  ،أو العثور على شيء واحد في صورة
مزدحمة بالتفاصيل.

22

لديه صعوبة في تحليل الكلمات .

23

لديه صعوبة في تذكر الكلمات المتشابه بصرياً ( بيت /بنت)

24

لديه صعوبة في إدراك المسافات بين الكلمات.

25

ال يدرك عالمات الترقيم في الجمل ( /،/.؟).

26

لديه أخطاء إمالئية بشكل مستمر.

27

يبدو عمله متسخاً وغير متقن.

28

لديه صعوبة في تتبع الكلمات أثناء القراءة.
القصور في اللغة الشفهية
الفقرات

م
1

يتحدث بجمل ناقصة.

2

لديه مفردات غير ناضجة.

3

ال يستطيع إيجاد الكلمات للتعبير عن أفكاره.

4

ال يرغب في المشاركة في المناقشات الصفية.

5

قدرة متدنية في الفهم القرائي .

6

يخطأ في صيغ األفعال.

7

ينطق الكلمات بطريقة خاطئة.

8

تبدو لديه الجمل مشوشة.

9

يستخدم اإليماءات أكثر من الكلمات.

نعم

ال

مالحظات
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10

يتبع التعليمات.

11

يفهم ما يطلب منه.

12

يسرد قصة بشكل متسلسل ومفهوم
القصور في اللغة المكتوبة

م

نعم

الفقرات

1

يفتقر إلى القدرة على الكتابة.

2

يبدو عمله الكتابي غير مرتب ومتسخ.

3

تتابع غير صحيح للحركات في تشكيل وصياغة الحروف .

4

يستمر في عكس الحروف إلى ما بعد الصف الثالث.

5

تنزل حروفه أثناء الكتابة عن السطر.

6

لديه صعوبة في النسخ عن السبورة.

7

لديه بطء في إنهاء العمل الكتابي.

8

يبدو أنه ال يستطيع التعبير عن أفكاره كتابياً بطريقة منطقية.

ال

مالحظات

القصور في التوجه
الفقرات

م
1

ال يستطيع أن يخبر عن الوقت.

2

يفتقد إلى القدرة في تقدير الفترات الزمنية.
مثال  :وقت النوم و تاريخ الميالد.

3

أداء متدن على المهام أو االختبارات المحددة بوقت .

4

ال يستطيع التخطيط إلى األمام .

5

عدم القدرة على تمييز االتجاهات ( يمين – يسار – شمال –
جنوب – فوق – تحت ).

6

صعوبة في عمل مقارنات بين األشياء حسب الحجم أو الطول أو
البعد .

نعم

ال

مالحظات

القصور في اإلدراك االجتماعي
م
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الفقرات

1

كثير التذمر ويكره المدرسة .

2

نادراً ما يتحمل مسؤولية تصرفاته ( يلوم اآلخرين ) .

3

يفقد السيطرة على انفعاالته بسهولة .

4

غير حساس لمشاعر وانفعاالت اآلخرين .
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نعم

ال

مالحظات

5

لديه قليل من األصدقاء .

6

انسحابي.

7

ال يشارك في األنشطة الجماعية.

8

ال يحب التغيير.

9

عدم اإلنتاجية وعدم التحمس ألي شيء.

10

يتحمل اإلحباط.

11

لديه روح رياضية ( يتقبل النتائج مهما كانت ).

12

القدرة على تفسير اإلشارات غير اللفظية.

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

167

ملحق رقم ()2

قائمة شطب للتدخالت في مرحلة ما قبل االحالة
التاريخ

اسم الطالب :
غرض  /سبب االجتماع

امأل تدخالت ما قبل االحالة التالية ليتم تطبيقها ومراقبة تنفيذها
التدخل
االتصال بالوالدين
تغيير مكان جلوس الطالب في الصف
مقابلة الطالب
زيارة الطالب للمرشد المدرسي
االجتماع مع الوالدين
تقديم اقتراحات اضافية للمساعدة
تعيين احد االقران ليقدم المساعدة للطالب
تحديد خطة سلوكية اسبوعية يتم توقيعها من قبل
المعلمين والوالدين
تقديم توصيات للمهارات االساسية او المساعدة
التعويضية
االعادة
تقديم تدخالت صفية اضافية
مالحظات وتوصيات:

موعد االجتماع القادم:

168

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

الشخص المسؤول

تاريخ التطبيق

ملحق رقم ( ) 3

نحو فهم اضطراب معالجة المعلومات
عجزالعمليات

المظاهر الدالة

االستراتيجيات

التتابع السمعي

تقديم تعليمات مكتوبة كمعزز للتعليمات
خلط وتشوش في تتابع االعداد،القوائم،
الشفاهية ،استخدم معينات بصرية مع
االتجاهات ،يسمع العدد  94بدال من 49
المحاضرات.

الذاكرة السمعية

ص��ع��وب��ة ت��ذك��رم��ا ق��د س��م��ع ،صعوبة
ت��ذك��ر االج����زاء وال��ف��ق��رات ال��ه��ام��ة من
المحاضرة،ضعف التهجئة

التتابع البصري

الذاكرة البصرية

الديسغرافيا

تقديم تعليمات مكتوبة

مشكالت في استخدام ورق��ة االجابة
ع��ال ،تقديم
ق��راءة التعليمات بصوت
ٍ
المنفصلة يفقد مكانه بسهولة.مشكالت في
تعليمات شفوية،الكتابة على شفافيات
القراءة ،تبديل وعدم القدرة على قراءة
ملونة،عند كتابةاالسئلة على اللوح غير
االرق��ام والحروف ،ق��راءة غير صحيحة
اللون لكل سؤال.
للكلمات ،صعوبة في المماثلة.
صعوبة تذكر ما يراه  ،فهم ما يقرا،صعوبة
في الحساب .صعوبة في استرجاع المعلومات

تقديم تعليمات شفوية،
تقديم ملخصات مكتوبة بخط واضح.

عدم القدرة على تشكيل الحروف بشكل عمل اختبارات شفوية مشاريع التسجيالت
صحيح ،والطالب ال يستطيع قراءة ما يكتب الصوتية.

اسمح باستخدام الحاسوب
جهاز تسجيل للمحاضرات
م��ش��ك�لات م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ف���ي عمل استبدل التقارير الشفوية.
ال��ت��ك��ام��ل ال��ب��ص��ري االختبار،صعوبة في الكتابة عن السبورة قدم اعمال كتابية تتطلب خطوات قليلة
او النسخ من الكتاب ،مشكلة في تقدير للحل في الحساب او العلوم يكون اكتساب
الحركي
االجابات وحلها عن طريق استخدام االالت
المسافات ،اداء كتابي رديء ،غير منظم
الحاسبة .استخدم اوراق مخططة ،دفتر الخذ
المالحظات،معايير اقل للكتابة المقبولة.
التمييز السمعي

مشكالت ف��ي تحديد االخ��ت�لاف��ات بين كتابة ال��م��ح��اض��رات حتى يتمكن من
االصوات المتشابهه أو الكلمات ويبدو كأنه متابعتها ،تحدث ببطء وعلى شكل خطوات،
اعط مهمة واحدة بذات الوقت.
يستمع ولكنه ال يفهم

ت��م��ي��ي��ز ال��ش��ك��ل من صعوبة في تمييز األص��وات مع وجود
أصوات أخرى وازعاجات
االرضية السمعي.

اجلس الطفل الى جانبك
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صعوبة مشاهدة الصورة ضمن خلفية
استخدم بطاقات دالة او مؤشر عند القراءة
ت��م��ي��ي��ز ال��ش��ك��ل من
مكتظة،عند القراءة يقرأ سطر واحد من
لتجنب التشتت بالكلمات االخرى.
األرضية
االسطر.
رؤية االختالفات بين شيئين متشابهين

التمييز البصري

باعد بين الكلمات بشكل واضح/المسائل
على الصفحة.

التوجه الفضائي

اعط وقت اكثر للمهام او الواجبات او قلل
يفقد االدوات ،يحضر للفصل متاخرا،
منها ،شجع الطفل على القراءة الصامتة،
لديه صعوبة في اللغة الشفهية ،واجباته غير
زود الطفل بمواد قراءة اقل مع وقت اكثر
منظمة ،وصعوبة في تمييز الوقت.
للقراءة ،قدم مساعدة للطفل في التنظيم.

اللغة التعبيرية

صعوبة في التعبير عن الذات ،ممكن ان وفر فرص للطفل لكتابة التقارير ،اسمح
بوقت كافي لالجابة عن االسئلة.
يصدروا اصواتاً بشكل تهكمي وساخر.
اجعل الطفل يعيد التعليمات على مسمعك
يبدو وكأنه غير مستمع ،ال ينهي اعماله.
حتى يفهمها

اللغة االستقبالية

التنظيم

قدم للطفل خطة لدراسة الموضوع ،زود
ال يكمل واجباته ،غير منظم في كراساته الطفل بجدول وخطة اسبوعية ،بما في ذلك
الواجبات .قدم توضيحات تفصيلية مكتوبة
وكتبه.
للمشاريع

المصدرLearning Disability On Line : LD In-Depth: Understanding Processing Deficits:

170

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

ملحق رقم ()4

خطة تعديل السلوك
• معلومات أولية
اسم الطالب(ـة) :
الجنـــس ( :

(

) ذكر

) أنثى

تاريخ الميـالد:
العمــــر:

شهر

سنه

ملخص الحالة:
تاريخ البدء بتطبيق البرنامج:
المشكلة السلوكية التي يعاني منها الطالب (ــة):

• المدخل السلوكي:
التعريف اإلجرائي للمشكلة :
وصـف وتحـلـيــل المشكلـة :
المثيرات والعوامل البيئية التي تستجر السلوك غير المرغوب :
المقترحات العالجية:
تقييم السلوك بوضعه الحالي (قبل البدء بالمعالجة) :
تحديد المعيار المطلوب للسلوك بعد المعالجة:
بطاقة تسجيل تكرار السلوك
اسم الطالب (ــة):

اليوم والتاريخ:

اسم المالحظ:

السلــوك:

رقم جلسة المالحظة:

المكـــان:

وقت ابتداء المالحظة:

وقت انتهاء المالحظة:

الوقت الكلي:

التكرارات:

المراحل العالجية:
 -1مرحلة األساس ( :فترة مالحظة السلوك قبل البدء بالمعالجة)
األسلوب المتبع خالل مرحلة األساس
تاريخ البدء بمرحلة األساس :
المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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تاريخ االنتهاء من مرحلة األساس:
الفترة التي استغرقتها مرحلة األساس:
مالحظات:

رسم بياني يمثل مرحلة األساس :

التكرار
10
9
8
7
األيام

مالحظات:

 - 2مرحلة المعالجة:
األسلوب المتبع خالل مرحلة المعالجة :
تاريخ البدء بمرحلة المعالجة:
تاريخ االنتهاء من مرحلة المعالجة:
الفترة التي استغرقتها مرحلة المعالجة:
نمط التعزيز المستخدم:
مالحظات:
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12/9

12/7

12/5

12/2

رسم بياني يمثل مرحلة المعالجة:
التكرار
9
8
7
6
5
4
3
12/21 12/23

األيام

12/19

12/14

12/16

12/12

مالحظات:

خطة مرحلة المعالجة
اليوم والتاريخ

تكرار حدوث
السلوك غير
المرغوب

االحد
12/12

الثالثاء
12/14

الخميس
12/16

االحد
12/19

الثالثاء
12/21

الخميس
12/23

12

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

173

 مرحلة المتابعة:األسلوب المتبع خالل مرحلة المتابعة :
تاريخ البدء بمرحلة المتابعة:
تاريخ االنتهاء من مرحلة المتابعة:
الفترة التي استغرقتها مرحلة المتابعة:
مالحظات:

رسم بياني يمثل مرحلة المتابعة :

التكرار
5
4
3
2

1/6

األيام

1/4

12/30

1/2

12/28

12/26

مالحظات:

خطة مرحلة المتابعة:
اليوم والتاريخ

تكرار حدوث
السلوك غير
المرغوب
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االحد
12/26

الثالثاء
12/28

الخميس
12/23

االحد
1/1

الثالثاء
1/4

الخميس
1/6

12

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

9

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
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رسم بياني يمثل المراحل الثالثة( ....األساس/المعالجة/المتابعة)
التكرار
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
األيام

1/6

1/4

1/2

12/30

12/28

12/26

12/23

12/21

12/18

12/16

12/14

12/12

12/9

12/7

12/5

12/2

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

175

المراجع
176

المجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين

المراجع
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مصادر ومواقع اليكترونية هامة
Resources – Websites and Support Services
Learning Disabilities Association of Ontario

www.ldao.on.ca
Learning Disabilities Association of Ontario – Toronto District
www.ldatd.on.ca
Learning Disabilities Association of Canada
www.ldac-taac.ca
Nonverbal Learning Disabilities on the Web
www.nldontheweb.org
LD-Online - An interactive guide to learning disabilities for parents, teachers, and
children.
www.ldonline.org
National Centre for Learning Disabilities
www.ncld.org
Integra – A children’s mental health centre in Toronto dedicated to helping children
and adolescents experiencing social, emotional, or behavioral difficulties related to
their learning disability.
www.integra.on.ca
All Kinds of Minds – Understanding Differences in Learning
www.allkindsofminds.com
About Learning Disabilities – Child Development Institute
www.cdipage.com/learndis.htm
Family Education Network
www.familyeducation.com/subchannel/0,2794,23-121,00.html
INTERNET RESOURCES
The International Dyslexia Association
http://www.interdys.org/serlet/compose?section_id=5
This site provides information about dyslexia for students, parents, and educators.
Also available are research based articles, information on assistive technology, and
a list of international conferences.
LDOnline: The Interactive Guide to Learning Disabilities – Giving Your Child A Better Chance to Succeed
http://www.ldonline.org
This site features research articles on learning disabilities.
The Learning Disabilities Association of Canada/Troubles d’apprentissage – Association canadienne
http://www.ldac-taac.ca
This national site provides general and professional information. Links to scholarالمجلس األعلى لشؤون االشخاص المعوقين
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ships, research projects, and other resources are available.
Information and Inspiration for Parents and Teachers of Children with Learning Disabilities by Richard Lavoie
http://www.ricklavoie.com
This web site provides research articles, list of upcoming workshops, videos, and
books. Includes recommended links.
Online Information & Resources for Learning Disabilities
Websites:
• http://www.allkindsofminds.org
• http://www.capwiz.com
• http://www.cldinternational.org
• http://www.closingthegap.com
• http://www.dldcec.org
• http://www.EFRConline.org
• http://www.interdys.org
• http://www.irsc.org
• http://www.iser.com
• http://www.KU-CRL.org
• http://www.ldaamerica.org
• http://www.LDACA.org
• http://www.LDASanDiego.org
• http://www.LDOnline.org
• http://www.LDPride.net
• http://www.nacd.org
• http://www.ncld.org
• http://www.nimh.nih.gov
• http://www.project-med.org
• http://www.reedmartin.com
• http://www.rfbd,org
• http://www.smartkidswithld.org
• http://www.wrightslaw.com
Articles:
• Early Warning Signs of Learning Disabilities
www.ldonline.org/article.php?max=20&id=398&loc=30
• What are Learning Disabilities?
www.ncld.org/LDInfoZone/InfoZone_FactSheet_LD.cfm
• The ABC’s of Learning Disabilities
www.ldonline.org/abcs_info/articles-info.html
• Learning Disabilities Basics
www.ncld.org/LDInfoZone/index.cfm
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• Observational Checklists for Children with Learning Disabilities
www.efrconline.org/admin/files/ACFDA83.doc
Online Information & Resources for Learning Disabilities(p.2)
• E-ssential Guide: A Parent’s Guide to Learning Disdabilities – LD Basics
www.schwablearning.org/pdfs/EGuideLDBasics.pdf?date=9-08-03
• Early Childhood Learning Disability Articles
www.ldanatl.org/aboutld/parents/early_childhood/index.asp
• Articles on Helping Your Child with Learning Disabilities
www.ldanatl.org/aboutld/parents/help/index.asp
• Talking with Your Elementary School Child About Learning Difficulties
www.schwablearning.org/print_resources.asp?type=articles&r=283
• Misunderstood Minds by Dr. Mel Levine
www.allkindsofminds.org/articleDisplay.aspx?articleID=12&categoryID=0
• Learning Styles and Multiple Intelligences Explained
www.ldpride.net/learningstyles.MI.htm
• Learning Strategies for Students with Learning Disabilities
www.nichcy.org/pubs/bibliog/bib14txt.htm
• Listing of Articles on Learning Disabilities
www.allkindsofminds.org/listArticles.aspx
• Ask The Experts – Submit Question online
www.smartkidswithld.org/experts.html
Publications:
• NICHCY “Learning Disabilities”
http://www.nichcy.org/pubs/factshe/fs7txt.htm
• NICHCY “Reading and Learning Disabilities”
http://www.nichcy.org/pubs/factshe/fs17txt.htm
• NICHCY “Interventions for Students with Learning Disabilities”
http://www.nichcy.org/pubs/newsdig/nd25txt.htm
• NICHCY “Your Child’s Evaluation”
http://www.nichcy.org/pubs/basicpar/bp1txt.htm
• NICHCY Bibliography: Learning Strategies for Students with learning Disabilities”
http://www.nichcy.org/pubs/bibliog/bib14txt.htm
• Free Guides & Booklets on Learning Disabilities
http://www.ldanatl.org/aboutld/resources/index.asp
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