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الحــــمد هلل الــــذي تــــتم بــــنعمته الــــصالــــحات, والــــصالة والســــالم عــــلى ســــيدنــــا 

وحبيبنا و قدوتنا محمد عليه أفضل الصالة وأتم  التسليم… 

اإلرادة هــــــي تــــــلك الــــــنقطة الــــــصغيرة الــــــتي تــــــصنع املســــــتحيل, وهــــــي الــــــتي 
تــــعطيك الــــدافــــع والــــحافــــز فــــي اتــــجاه هــــدفــــك وتــــمكنك مــــن تــــذلــــيل الــــصعاب 
وتحـدي املـعوقـات إلكـمال طـريـقك وإنـجاز مـبتغاك مـهما صـعب املـشوار, ومـن 
ثـــم هـــي تـــلك الـــتي تـــجعلك تـــنطلق كـــالـــسهم إلـــى الهـــدف بـــخوض التحـــديـــات 

للوصول للنجاح. 

وهـــــا نـــــحن فـــــي مجـــــلة جســـــتر الـــــثقافـــــية الـــــتي أشـــــرقـــــت بـــــعددهـــــا األول فـــــي 
ديــسمبر 2017م. وبــتضافــر جــهود أبــت إال أن تــقدم مــا هــو جــديــد ومــميز، 
صــدر الــعدد الــخاص بــالــقوانــني والتشــريــعات فــي الــتربــية الــخاصــة بــاملــملكة 
الـعربـية الـسعوديـة بـأقـالم طـالب الـدراسـات الـعليا فـي قـسم الـتربـية الـخاصـة 
بــجامــعة املــلك ســعود. كــما أن الــكم الــكبير لــلمشاركــات فــي هــذا الــعدد أكــبر 
دلـيل عـلى الـنجاح والـدعـم السـتمرار إصـدار املجـلة بـعد أن أضـاءهـا بـإرادة  
الـعامـلني عـليها  وبـاجـتهادات وتـكاتـف طـالب أرادوا مـن هـذه املجـلة أن تـكون 
نـــــافـــــذة لـــــلعالـــــم الـــــخارجـــــي لـــــتكتب أنـــــامـــــلهم مـــــا تـــــعلموه فـــــي مـــــجال الـــــتربـــــية 
الــخاصــة لــيكونــوا أصــواتــاً تــنادي بــحقوق األفــراد ذوي اإلعــاقــة. وهــم بــالــفعل 
أبــــدعــــوا, وزاد اإلبــــداع بــــمشاركــــة عــــمالــــقة مــــن أســــاتــــذة و مــــن ذوي الــــخبرة 
والـــفكر األكـــاديـــمي, وذلـــك بـــتقديـــم مـــا هـــو جـــديـــد ومـــميز فـــي مـــجال اإلعـــاقـــة 

بجميع مجاالتها, وهذا ما كنا نسعى له .

والــيوم بــالــعدد الــثانــي, الــذي يــقدمــه نــخبه مــن املــختصني فــي مــجال الــتربــية 
الـــخاصـــة وطـــالب و طـــالـــبات الـــدراســـات الـــعليا بـــقسم الـــتربـــية الـــخاصـــة فـــي 
جـــامـــعة املـــلك ســـعود, ويـــبدعـــون مـــن خـــالل الـــعدد الجـــديـــد مـــن مجـــلة جســـتر 
الـــثقافـــية الـــتي بـــالـــفعل أشـــعر بـــأنـــها صـــبحت مـــشواراً جـــميالً تـــنثر فـــيها مـــن 
حــقل األزهــار بــاقــات جــميلة مــن املــقاالت ذات فــوائــد مــتنوعــة عــلمية وعــملية, 
والــــتي نــــعمل جــــاهــــديــــن لــــتكون مــــرجــــعاً مــــميزاً لــــثقافــــة جــــديــــدة فــــي مــــجاالت 
الــتربــية الــخاصــة املــختلفة. الــنجاح كــلمة نــرددهــا فــي كــل وقــت وزمــان نــرغــب 
بـها ونـسعى لـلوصـول لـها وقـد وصـلت مجـلة إرادة لـلنجاح.  وبـإذن اهلل سـوف 

تستمر بإبداع أقالمكم. 
رئيس هيئة التحرير …



مجال املشاركة : 
مقاالت علمية في مجال التربية الخاصة. -
ملخصات أبحاث و كتب علمية في مجال التربية الخاصة. -
مواضيع حديثة و قريبة من امليدان التعليمي.  -

ضوابط املشاركة:  
أن تكون املشاركة ضمن املجال املحدد أعاله. -
أن تقدم املشاركات إلكترونياً بصيغة Word و يوضح فيها البيانات التالية: -

االسم الثالثي. (١)
التخصص.  (٢)
جهة العمل. (٣)

أال تكون املقالة منشورة سابقاً في مجالت أخرى.  -
أال تقل املشاركة عن صفحة وال تزيد عن أربع صفحات. -
-  .Arial أال يزيد حجم الخط عن ١٤ و تباعد األسطر عن ١.٥ و نوع الخط
املشاركات تُرسل على االيميل : Gester@ksu.edu.sa في املواعيد املحددة. -
- Gester@ksu.edu.sa لـإلعـالن فـي املجـلة يـرجـى إرسـال بـريـد إلـكترونـي عـلى

يشــتمل عــلى كــافــة بــيانــات الــجهة و انــجازاتــها و الــحسابــات الــرســمية لــها 
على مواقع التواصل االجتماعي و رقم جوال للتواصل.
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طاولة جستر للقراءة 

خـصصت الجـمعية الـسعوديـة لـلتربـية الـخاصـة يـومـني مـن كـل أسـبوع لـلقراءة مـن 
مكتبتها في مقرها الرئيسي بجامعة امللك سعود للرجال و النساء.

 و الـتي تـحتوي عـلى الـعديـد مـن الـكتب و املـجالت الـعلمية فـي مـجال الـتربـية و 
التربية الخاصة.
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تـــــــــعد املجـــــــــلة الـــــــــسعوديـــــــــة 
لـلتربـية الـخاصـة الـتي تـصدر 
عـن أول دار نشـر فـي جـامـعة 
عـــــــــربـــــــــية و هـــــــــي دار نشـــــــــر 

جامعة امللك سعود .
تـعد املجـلة األولـى مـن نـوعـها 
الــــــعالــــــم الــــــعربــــــي ،تــــــختص 
بـالـتربـية الـخاصـة و اإلعـاقـة، 
و صــــــــــدر مــــــــــنـهـا إلــــــــــى اآلن 

خمسة أعداد .

كـــــــما يـــــــمكن االطـــــــالع عـــــــلى 
شـروط النشـر و كـل مـا يتعلق 
فــــــــــيها عــــــــــن طــــــــــريق زيــــــــــارة 

موقعها الرسمي:  
sase.ksu.edu.sa
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تـــتعدد مـــخاوفـــنا حـــول بـــعض ســـلوكـــيات أبـــنائـــنا 
الـــــــــصغار ويـــــــــجب أن نـــــــــتذكـــــــــر أن بـــــــــعض تـــــــــلك 
الســــلوكــــيات الــــعدوانــــية ـ والــــتي يــــجب أالّ يــــكون 
فـــيها تـــسامـــح ـومـــنها :(الـــضرب،  الـــركـــل ،الـــعض، 
شـد الـشعر، الـقرص، ) والـتي تـعطل أي عـمل مـهما 
كـان سـواًء لـلطفل املـعتدى عـليه أو الـطفل املـعتدي 

أو أولياء األمور أو املعلمني .. 

قــد يــضرب الــطفل أخــاه أو يــلقي بــألــعابــه خــارجــاً 
حــتى مــع وجــود إشــراف مــن الــكبار ومــع كــل ذلــك 
يــشعر بــاإلحــباط فــي هــذه الــحالــة يــجب أن  نــدرك 
بـأن الـطفل يـصدر مـثل هـذا السـلوك نـتيجة لـشعور 
ســيء لــديــه  ال يســتطيع أن يــعبر عــنه اال بــالــضرب 
قـد يـكون شـعور بـالـغيرة او االلـم او حـيال شـعور ال 

يستطيع ان يعبر عنه  .

الوقاية من العدوان :

١- إعــــداد الــــبيئة : يــــجب أن يــــتم تــــنظيم الــــبيئة 
بـــحيث يســـتطيع الـــطفل الـــوصـــول إلـــى 
األلـــــــــعاب مـــــــــثال عـــــــــلى ذلـــــــــك : ( عـــــــــند 
التخـطيط إلشـراك األطـفال فـي لـعبة مـن 
أربــــعة أشــــخاص يــــجب أن نــــوفــــر لــــهم 
أربــعة كــراســي مــع األدوات الــالزمــة لــكل 
واحـــــد ) وذلـــــك ملـــــنع حـــــدوث أي خـــــالف 

بينهم على األدوات أثناء اللعب.

٢- اعـــــداد روتـــــني:	إعـــــداد روتـــــني مـــــعني لـــــلطالب 
وتــــدريــــسهم هــــذا الــــروتــــني ( وهــــو خــــط 
مــــــتابــــــعة) مــــــثال عــــــلى ذلــــــك : إخــــــراج 
األلـــــعاب وإعـــــادتـــــها وكـــــيفية الجـــــلوس 
والـهــــــــــدوء ، وكــــــــــيـف يــــــــــطـلـب األدوات  ، 
وكـيف يـقدم الـشكر ، أيـضا كـيف يـمارس 
األدوار ويــحترمــها ويــتم تــعزيــز الــطالب 

على اتباع الروتني.
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٣- تــــــــفعيل دور االشــــــــراف : االشــــــــراف عــــــــلى 
األطـفال أثـناء قـيامـهم بـاألنشـطة فـي 
حــالــة وجــود أي خــلل فــي اإلشــراف 
سيظهــر ســلوك الــعدوان بــني الــطلبة 

ألسباب كثيرة .

٤- عـلم املـهارات االجـتماعـية: إذا كـنت تـريـد أن 
تـــــساعـــــد ابـــــنك عـــــبّر عـــــن دعـــــمك لـــــه 
حســـــب مـــــراحـــــل عـــــمره فـــــقد يـــــكون 
بــحاجــة لــتعلم املــهارات االجــتماعــية 
أو بــعض املــفردات الجــديــدة والــتي 
ال يــعرفــها فــي أوقــات محــددة لــذلــك 

يجب أن نكون صبورين.

٥- التحـدث عـن  نـتائـج السـلوك: يـمكن تـعليم 
الـطفل عـن سـلوك الـعدوان فـي االيـام 
الــتي يــكون فــيها الــطفل هــادئ وعــن 
نــــــتائــــــج الــــــعدوان عــــــلى الــــــشخص 

نفسه وعالقاته وعلى االخرين.

طرق عالج العدوان :

الخطوة االولى :

خــــذ نــــفس عميق وتــــعامــــل مــــع الســــلوك، مــــن 
الـطبيعي أن األطـفال الـصغار وأطـفال مـا قـبل 
املــدرســة لــديــهم صــعوبــة فــي الــتعبير وإدارة 
املـــشاعـــر وأغـــلب األحـــيان يخـــطئ الـــكبار فـــي 
تـفسير عـدوانـهم عـلى أنـه مـتعمد وأنـه سـلوك 
غـــير مـــناســـب وطـــريـــقة لـــلتالعـــب بـــالـــكبار وال 
نــنظر لــه عــلى أنــه هــو أســلوب لــلتواصــل مــع 
اآلخــريــن ، كــثيرةٌ هــي الســلوكــيات الــعدوانــية 
الــــتي تــــعبر عــــن فــــكرة أو شــــعور لــــيس لــــديــــه 
املـــفردات لـــيعبر عـــنها فـــيضرب ويـــركـــل تـــعبير 
عـــن طـــلب املـــساعـــدة ، وقـــد يـــكون مـــعبراً عـــن 
احتياجاته ملساعدة خاصة فيه أو أنه يعبر

عــــــن شــــــعور بــــــالــــــغيرة أو يــــــريــــــد أن يــــــختار 
اختيارات خاصة فيه .

الخطوة الثانية:

عـلى االبـاء ان يـتعامـلوا بهـدوء وان ال يـرفـعوا 
اصــــواتــــهم واظــــهار ضــــبط الــــنفس امــــام 
االطـــفال ،ان االطـــفال يـــقلدون االبـــاء وهـــم 
نــموذج لــهم قــد نســتخدم اســلوب افــضل  
غــــير الــــصراخ وهــــو تــــغير لــــهجة وحجــــم 
الـــــصوت امـــــا اذا اســـــتمر بـــــالـــــصراخ قـــــد 
اطـلب مـن احـد املـوجـوديـن اخـذه وتهـدئـته 
وحــني يــعود اثــني عــليه ألنــه اســتطاع ان 
يهـــــــدئ نـــــــفسه طـــــــبعا عـــــــدم اهـــــــتمامـــــــك 
واهـتمام االخـريـن بـالـشخص املـعتدي قـد 
يقلل هذا من تعزيز السلوك العدواني  .

ونســــتخدم كــــلمات تــــثير فــــيها غــــضب طــــفلك 
مــثال ذلــك مــع  أطــفال عــمر 18 الــى عــمر 
ســــــنتني (انــــــت مــــــجنون لــــــكن ال تــــــسمح 
بــاســتخدام الــضرب) ، ام اطــفال 3 الــى 7 
ســـــنوات اقـــــول لـــــه كـــــلنا نـــــغضب لـــــكن ال 
نـضرب وعـندمـا اغـضب اقـول انـا غـاضـب 
واغـــادر الـــغرفـــة ويـــمكنك الـــعد مـــن 1 الـــى  
عشــره او اتــنفس بــشكل عميق  وكــل ذلــك 
ملــواجــهة هــذه الــعاطــفة واالعــتراف فــيها ، 
يــمكن ان نتحــدث مــع الــطفل عــن عــواقــب 
الســـلوك ،ويـــمكن ان نســـتخدم الحـــرمـــان 
مــع الــطفل كــأن نحــرمــه مــن الــذهــاب الــى 

امللعب او الحديقة .

الخطوة الثالثة:

الـــتعرف عـــلى الســـبب خـــلف ســـلوك الـــعدوان 
وذلـك ملـساعـدتـهم عـلى ايـجاد طـرق بـديـلة لحـل 

املشكالت  بطرق غير عدوانية،



يـجب مـراقـبة الـطفل ملـعرفـة أي سـبب هـو خـلف سـلوك 
الـــعدوان لـــديـــه أن مـــعرفـــة الســـبب خـــلف الـــعدوان 
هــي أفــضل وســيلة لــلتعامــل مــعه وهــنا يــجب أن 
نـجيب عـلى بـعض األسـئلة والـتي تـمكنا مـن جـمع 

معلومات عن سلوك العدوان. 

من الذي يضرب ابني ؟

هل يوجه الضرب لصديق واحد ؟

هل يضرب فقط والديه ؟

هل يضرب من هم معه في الصف؟

فـــي حـــالـــة أن الـــطفل يـــضرب شـــخصاً مـــعيناً يـــجب 
االنـــتباه ، فـــقد يـــكون الســـبب مـــمارســـتهم لـــلعبة 
فـيها عـدوان وعـنف أو عـدم وجـود قـواعـد واضـحه 
لـــلعبة ، أيـــضا يـــجب مـــالحـــظة ســـلوكـــيات ابـــنك 
أثـــناء ســـلوك الـــعدوان ومـــحاولـــة اكـــتشاف دوافـــع 
هــــذا الــــعدوان هــــل هــــي االحــــباط أو الــــغضب أو 
الـــــــتعرض إلثـــــــارة عـــــــالـــــــية  ، فـــــــإذا اســـــــتمريـــــــت 
بـاملـالحـظة فـإنـك سـتالحـظ أنـماطـاً لسـلوك الـعدوان 
لــدى ابــنك قــد يــكون عــدوانــاً لــفظياً أو جســديــاً أو 
لــــفظياً ثــــم جســــديــــاً ، ومــــن خــــالل اإلجــــابــــة عــــلى 
األســـئلة ســـوف يـــتم تحـــديـــد الســـلوك الـــعدوانـــي 

والسيطرة عليه حسب األسباب . 

فـي االعـمار املـبكره مـن 18 شهـر الـى سـنتني يجـد 
الــــطفل صــــعوبــــة فــــي الــــتواصــــل مــــع االبــــاء 
واالخــريــن وطــلب االحــتياجــات مــن الــوالــديــن 
او مـن يـقوم بـالـرعـايـة ، فـي حـني االطـفال مـن 
عـمر 3 سـنوات الـى 6 سـنوات يـكون السـبب 
خــلف ســلوك الــعدوان عــلى االغــلب هــو عــدم 
امــــتالك مــــهارات لــــلتواصــــل ويــــمكن اجــــمال 

االسباب املسببة للعدوان بما يلي :

1- الدفاع عن النفس 

2- يوضع في مواقف تتطلب جهد كبير.

3- عـــدم تـــوفـــر روتـــني او نـــظام ثـــابـــت يـــسير عـــلية 
الــطفل فــي عــالقــاتــه او فــي مــمارســاتــه  
الـحياتـية  فـيصبح شـخص مـتخبط مـما 

يثير فيه سلوك العدوان .

4- عدم تتطور الكالم عند الطفل .

5- قـد يـكون الـتعب أو اإلرهـاق سـبب خـلف سـلوك 
العدوان.

6- اإلثـــارة قـــد يـــتعرض الـــطفل ملـــواقـــف تـــثير فـــيه 
ســـــــــلوك الـــــــــعدوان مـــــــــثل مـــــــــشاهـــــــــدات 
تـــلفزيـــونـــية  تـــشجع الـــعنف أو مـــواقـــف 

أسرية فيها عنف.

7- عـدم إشـراف الـكبار والـتساهـل الـزائـد فـي رعـايـة 
األطفال.

8- تــــعريــــض األطــــفال لــــنماذج فــــيها عــــدوان مــــثل 
بـــــرامـــــج األطـــــفال  أو ســـــلوكـــــيات ألحـــــد 

الوالدين .

9- تــــعزيــــز ســــلوك الــــعدوان مــــن خــــالل الــــتنشئة 
األسرية .



- كــن قــريــباً مــن طــفلك فــي املــواقــف الــتي يــكون فــيها 
ضـغط نـفسي عـليه مـثال : ( عـندمـا يـكون فـي 
املـلعب ) يـحتاج ملـراقـبته للحـد مـن الـضرب إذا 
كـــان يســـتطيع إدارة املـــوقـــف نـــتركـــه ولـــكن فـــي 
بـعض األحـيان يـحتاج إلـى تـوجـيه فـإذا اشـتد 
املـــوقـــف نـــأخـــذ الـــطفل مـــن تـــحت إبـــطه قـــبل أن 
يسـبب األذى لـألخـريـن ونسـتخدم الـفكاهـة مـعه 
لــتحفيف املــوقــف ، فــي بــعض األحــيان يشــتد 
مــــوقــــف الــــعدوان بــــحيث نــــحتاج إلــــى تــــدخــــل 
سـريـع لـضمان سـالمـة طـفلك واألطـفال اآلخـريـن 
وذلـــك بـــإبـــعاده عـــن الـــوضـــع ولـــكن مـــع الـــدعـــم 
والحــزم مــثال ( اعــلم أنــك ســوف تجــلس عــلى 

مقعدك وبدون ضرب اآلخرين).

- قــد تــتأزم املــواقــف وهــنا نســتغل الــفرصــة لــلتواصــل 
والـــتعلم بـــدالً مـــن اســـتخدام الـــعقاب فـــتعديـــل 

سلوك خاطئ هي مهارة حياة.

- قـــد تـــشعر بـــالخجـــل مـــن بـــعض الســـلوكـــيات ولـــكن 
يــــــجب أن نــــــدرك أنــــــه طــــــفل مــــــا زال بــــــحاجــــــة 
تــــــوجــــــيههنا يــــــجب الــــــتواصــــــل  مــــــع الــــــطفل 
وإشــــعاره أنــــه جــــيد قــــد تــــأخــــذه بــــالــــعناق أو 
إجـالس الـطفل وتهـدئـته ومـراعـات احـتياجـاتـه 
قد يكون بحاجة لشرب املاء أو وجبة خفيفة.

- يـــجب إصـــالح الـــوضـــع لـــكن ال نـــجبر الـــطفل عـــلى 
االعــــتذار أو أن نــــفكر كــــيف نــــقلب الحق عــــلى 
اآلخـر لـكن قـد نحـل بـعض املـشاكـل  ، مـمكن أن 
نسـتخدم بـطاقـة مـكتوب عـليها اسـف أو عـناق 
الـشخص اآلخـر مـما يـعطي فـرصـة لـلتفاعـل مـن 

جديد 

أخـيراً .. عـليك بـتكرار دعـم األطـفال ألن الـطفل مـا زال 
يــــــتعلم فــــــعليك تــــــكرار ذلــــــك وفــــــي حــــــال  أنــــــك  
شـــعرت أن طـــفلك يـــختلف عـــن األطـــفال بـــنفس 
عـمره بـدرجـة كـبيرة فـيما يـخص الـعدوان يـجب 

مراجعة أخصائي أو استشاري نفسي .

الخطوة الرابعة: 

كــــثير مــــن األطــــفال تــــأتــــي حــــالــــة الــــعدوان بــــدون 
سابقة إنذار لذلك يجب عليك ما يلي: 

- مــالحــظة طــفلك بــعنايــة وأخــذ مــالحــظات ذهــنية 
لــــــألشــــــياء الــــــتي تــــــشعره بــــــالــــــتعب أو 
االرهـــــاق أو االحـــــباط أو الحـــــزن أيـــــضا 
نــالحــظ بــعض الــتحوالت الــتي يــعانــون 
مــنها مــثل الــذهــاب إلــى الــحضانــة بــعد 
انـقطاع طـويـل أو األشـياء الـتي تـشغلهم 

والتي تسبب لهم عاطفة قوية . 

اســـــتخدام الـــــتعاطـــــف بـــــناء املـــــفردات الـــــعاطـــــفية  
بــاســتخدام كــلمات الــتعاطــف لــلتعبير عــن مــا  قــد 
يـشعر فـيه الـطفل  مـثال : ( أنـت تـشعر بـخيبة أمـل 
كـبيره ألنـه حـان وقـت الـذهـاب ، أنـت حـزيـن بسـبب 
ذهـاب والـدتـك ) وبـعد ذلـك حـاول أن تـأخـذ خـطوة 
ابـــعد مـــن ذلـــك وذلـــك بـــوصـــف حـــاالت أخـــرى مـــثل 
أشـخاص فـي قـصص أو فـي الـواقـع مـثال: ( سـاره 
سـعيدة جـدااا وجـميل أن نـنظر لـوجـهها الـضاحـك  

وهو يبتسم).

- اســتخدام املــمارســة لــألنشــطة الــيومــية والــلعب 
ملـساعـدة الـطفل عـلى تـعلم طـرق جـديـدة 
لـــــلتعامـــــل مـــــع املـــــواقـــــف الـــــصعبة دون 
الـــــضرب ( الـــــعدوان)، مـــــثل حـــــثه عـــــلى 
مــشاركــة األصــدقــاء بــألــعابــه ألنــه يــملك 
الـــــــــكثير مـــــــــنها ، أو نســـــــــتخدم الـــــــــلعب  
والـــدرامـــا  ولـــعب األدوار وعـــكس األدوار 
فــــــــي تــــــــعليمه ســــــــلوكــــــــيات ومــــــــهارات 
اجـــتماعـــية وذلـــك يـــتطلب مـــنا أن نـــنزل 
لـــــــلمرحـــــــلة الـــــــعمريـــــــة والـــــــى مســـــــتواه 

العمري. 
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اهــتمت الــنظريــات الــتربــويــة بــاإلنــسان مــن 
حـــيث دراســـة الـــتفاعـــل الســـلوكـــي لـــلفرد مـــع 
الــــبيئة املــــحيطة بــــه ومــــن هــــنا ظهــــر تــــركــــيز 
املــدرســة الســلوكــية الــتي تــعد أحــد املــدارس 
الـتربـويـة بـالـتغييرات الـظاهـرة واألداء الـذي 
يـمكن مـالحـظته وقـياسـه. فـمن عـلماء املـدرسـة 
الســـــلوكـــــية الـــــعالـــــم ســـــكنر الـــــذي اكـــــتشف 
مــــبادى وافــــتراضــــيات مــــهمة فــــي األشــــراط 
اإلجــــرائــــي. ومــــن اهــــم االفــــتراضــــيات لهــــذه 
الــنظريــة هــو ان الســلوك اإلنــسانــي مــتعلم 
وان الـــتعزيـــز يـــلعب دوراً كـــبيراً فـــي تحقيق 
الـــتعلم املـــرغـــوب وان يـــتم الـــتعلم مـــن خـــالل 
تجــزئــة الــخبرة الــى مــهارات قــصيرة ليسهــل 
تـــعلمها فـــي فـــترة زمـــنية قـــصيرة. مـــن هـــذا 
املنطلق تظهـــــــر عـــــــالقـــــــة الـــــــلغة بـــــــالســـــــلوك 
اإلنــسانــي وتــساعــد الــفرد فــي تــعلم مــهارات 

التواصل مع اآلخرين. 

• ما هو السلوك اللفظي Verbal Behavior ؟
الســــــــلوك الــــــــلفظي Verbal Behavior الــــــــذي 
يـعتبر وسـيلة لـفهم الـلغة بـاعـتبارهـا سـلوك مـثل 
السـلوكـيات األخـرى الـصادرة مـن اإلنـسان وهـو 
الســلوك الــذي يــتم بــمساعــدة شــخص آخــر. يــعد 
أول مــــن وضــــع تــــعريــــف الســــلوك الــــلفظي هــــو 
الــعالــم (Skinner) فــي كــتابــه الــذي أصــدر عــام 
١٩٥٧م، ووفـــــقاً لـــــنظريـــــة ســـــكنر فـــــي الســـــلوك 
الــلفظي هــو أنــه يــجب تــقييم الــلغة  و تحــليلها 

إلى أجزاء لها أهداف مختلفة. 

تــــــــــشــمــل  لــــــــــلــغــة  الــــــــــلــفــظــيــة  األجــــــــــزاء  هــــــــــذه 
 Mand,Tact,Intraverbal, Echoic ,
Imitation. فــــــــــالــــــــــلغة عــــــــــند Skinner تهــــــــــتم 
بــوظــيفة الــكلمة لــذلــك أطلق Skinner مــصطلح 
(ماند )  الذي يعرف بأنه السلوك اللفظي حيث 
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يـــتم تـــعليم الـــفرد الـــلغة الـــتعبيريـــة مـــن خـــالل 
وظــيفتها و مــن خــالل تــعزيــز قــدرة الــطفل عــلى 

التحدت مع اعتبار اللغة سلوك له وظيفة .
لــذلــك الســلوك الــلفظي يــعتبر جــزء مــن تحــليل 
الســلوك الــتطبيقي ABA الــقائــم عــلى الــتدخــل 
الســــلوكــــية والســــلوك  الــــلفظيVB كجــــزء مــــن 
ABA وســيلة لــتدريــس الــلغة الــتي تــركــز عــلى 
فـــكرة ان مـــعنى الـــكلمة مـــوجـــود فـــي وظـــيفتها 
لــــذلــــك عــــند تــــعليم الــــطفل كــــلمة واحــــده يــــجب 
تــعليم الــطفل وظــيفة الــكلمة اوالً. وايــضاً تــعليم 

الطفل القراءة والكتابة ومفهوم الكلمة. 

 Verbal الـعالج الـقائـم عـلى السـلوك الـلفظي •

: Behavior Therapy
 Verbal Behavior ) عــــالج الســــلوك الــــلفظي
Therapy ) يــــــــعمل عــــــــلى تــــــــطويــــــــر مــــــــهارات 
الــــتواصــــل عــــند األطــــفال بــــما فــــي ذلــــك الــــلغة 
االســتقبالــية والــتعبيريــة عــن طــريق اســتخدام 
فــــنيات الــــعالج الســــلوكــــي الــــلفظي : الــــطلب ، 
الــتسمية ، الــتقليد الــصوتــي ، الــحوار ، تــنفيذ 

األوامر، و ايضا يشمل العالج السلوكي 

الــــــلفظي الــــــتقليد الحــــــركــــــي الــــــكلي لنطق 
	Barbera,	M.	and	Rasmussenالــــــكلمات
2007)). يســــــتخدم الــــــعالج الــــــقائــــــم عــــــلى 
الســــــلوك الــــــلفظي مــــــع األطــــــفال ضــــــعيفي 
الـتواصـل ومـع أطـفال الـتوحـد. فـهو يـساعـد 
الــطفل عــلى فــهم عــملية الــتواصــل والهــدف 
مـــن الـــتواصـــل وكـــذلـــك اســـتخدامـــات الـــلغة 

مثال:

لتقديم الطلبات او توصيل االفكار إلى
اآلخرين. يستخدم VBT بمعدل ١-٣ 

ساعات من العالج أسبوعيا يقوم خاللها
املعالج بسؤال الطفل سلسلة من األسئلة

الـــــــتي تجـــــــمع بـــــــني الـــــــطلبات مـــــــتدرجـــــــة 
السهولة

والــــصعوبــــة حــــتى تــــساعــــد عــــلى تــــعزيــــز 
الطفل

وتقلل من اإلحباط لدى الطفل. 





الســـلوك الـــلفظي يـــركـــز عـــلى تـــعليم الـــطفل كـــل 
مــــعانــــي الــــكلمات الــــتي تــــساعــــده فــــي حــــياتــــه 
الــــيومــــية مــــع تــــعزيــــز قــــدرة الــــطفل عــــلى تــــعلم 
وظـيفة الـكلمة الـتي يسـتخدمـها بـشكل روتـيني 
يــومــي. ويــنطوي تــحت مــظلة الســلوك الــلفظي 

عدد من البرامج منها: 
 : VB-MAPP بروتوكول

بــــرنــــامــــج تــــقييم الــــلغة واملــــهارات االجــــتماعــــية 
ألطـفال الـتوحـد وإعـاقـات الـنمو (بـرنـامـج تـقييم 

. Sunburg,2008 (تطور السلوك اللفظي
:ABLLS-R 

هـو أداة لـتقييم املـهارات األسـاسـية عـند األطـفال 
الــذيــن يــعانــون مــن العجــز فــي الــلغة والــتعلم. 
وهــــو مــــنهج قــــائــــم عــــلى تحــــليل الســــلوك مــــن 

جميع جوانبه بما في ذلك السلوك اللفظي. 
ختاماً: 

تطبيق الـــعالج الـــقائـــم عـــلى الســـلوك الـــلفظي 
سـوف يـساعـد مـعلمني و أسـر ذوي االعـاقـة فـي 
تــعزيــز الــلغة عــند اطــفالــهم مــن خــالل اســتخدام 
اســـــتراتـــــيجيات الســـــلوك الـــــلفظي. فـــــالســـــلوك 
الـلفظي سـوف يـساعـد الـطالب ذوي االعـاقـة فـي 
االنـدمـاج داخـل املـدرسـة مـن خـالل تـعليم الـطفل 
كـــيف يـــسال عـــما يـــريـــد؟ وكـــيفية اإلجـــابـــة عـــلى 

األسئلة وادارة الحوار مع االخرين. 
مـن وجـهة نـظري ان االطـفال ضـعيفي الـتواصـل 
يـحتاجـون الـى ان يـتم الـتعامـل مـعهم مـن خـالل 
تســلسل مــنطقي قــائــم عــلى تــصحيح الســلوك 
الـصادر مـنهم. وتـطويـر مـهارات الـتقليد الـلفظي 
الحــركــي عــند الــطفل الــذي يــساهــم فــي تــطويــر 
املــــهارات الــــتواصــــلية لــــلطفل الــــلفظية او غــــير 

لفظية. 
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• مهارات االستقالل واالعتماد على الذات :
تـساعـد الـقدرة عـلى تـلبية االحـتياجـات الـشخصية واالجـتماعـية الـيومـية فـي تحسـني نـوعـية 
حـياة أي طـفل أو مـراهق، وهـي مـهمة أيـضاً لـتقويـة شـعور الـثقة بـالـنفس والـسيطرة عـندهـم. 
ورغــم أن خــطوات االســتقالل األســاســية تــتأخــر عــند األطــفال مــمن لــديــهم مــتالزمــة داون عــن 
غـيرهـم مـن األطـفال الـطبيعيني، إال ان األدلـة تـشير إلـى أن مـعظمهم يـحققون مسـتوً عـالـياً مـن 
اإلعـــتماد عـــلى الـــنفس فـــي أمـــور الـــحياة الـــيومـــية فـــي الـــسنوات األخـــيرة مـــن املـــراهـــقة أو 
الــسنوات املــبكرة مــن الــبلوغ. [5] كــما تــتحسن مــهاراتــهم االســتقاللــية خــارج املــنزل ولــكن 

الكثير منهم يحتاجون إلى اإلشراف.

ســيكون هــناك بــالــتأكــيد فــروق فــرديــة فــي مــعدالت الــتقدم وصــوالً إلــى كــفايــة الــذات وتظهــر 
الـدراسـات وجـود ارتـباط بـني هـذه املـهارات واملـهارات املـعرفـية أي أن األطـفال الـذيـن يـتطورون 
أســـرع فـــي املـــقايـــيس املـــعرفـــية يـــتقدمـــون أســـرع عـــادة فـــي مـــهارات مـــساعـــدة الـــذات، إال أن 
األسـالـيب األسـريـة تؤثـر أيـضاً عـلى مـعظم األطـفال إضـافـة إلـى الـقدرات املـعرفـية [62-64]؛ 
فـــاآلبـــاء الـــذيـــن يـــتبعون إســـتراتـــيجيات الـــتكيف الـــعملية ويـــسعون لـــلحصول عـــلى الـــدعـــم 
والـنصيحة والـذيـن لـديـهم شـبكات اجـتماعـية أقـوى يحقق أطـفالـهم تـقدمـاً أسـرع مـن نـاحـية 

االستقالل االجتماعي. 
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أحـــيانـــاً يـــكون عـــلى اآلبـــاء ومـــقدمـــي الـــرعـــايـــة أن يـــرفـــعوا ســـقف تـــوقـــعاتـــهم مـــن الشـــباب ذوي 
مـتالزمـة داون وأن يـفكروا أنـهم ربـما يـقدمـون لهؤالء الشـباب أكـثر مـما يـحتاجـون، وهـناك عـالقـة 
بـني هـذا املـوضـوع ونـقطة أوضـحناهـا فـي الـفقرة املـتعلقة بـالـصداقـة، فـمن املـهم جـداً االعـتراف 
بحق األفـراد ذوي مـتالزمـة داون مـن الـبالـغني بـأن يـعيشوا كـبالـغني وأن يـتمتعوا بـالـقدر املـمكن 
مـــن الـــخصوصـــية واالســـتقالل واالعـــتماد عـــلى الـــنفس، فـــاســـتقالل هؤالء الشـــباب يـــحسن مـــن 
ثـقتهم بـأنـفسهم. وتـعتبر الـخصوصـية قـضية هـامـة فـعالً فـليس مـن مـصلحة املـراهق أن يـساعـده 
أحـد فـي االغـتسال أو االسـتحمام ملـدة أكـثر مـن الـالزم ألن هـذا يـقوض مـن حـقهم فـي الـحصول 
عــلى الــخصوصــية، فــقد يجــد اآلبــاء أن االســتمرار فــي  مــساعــدة أبــنائــهم ملــدة أطــول مــن الــالزم 
أسهــل مــن الــتفكير فــي كــيفية تــعليمهم أن يغســلوا شــعرهــم أو يــمألوا حــوض االســتحمام أو 

يضبطوا حرارة املياه أو يقصوا أظافرهم.

وحـتى يـتمكن هؤالء الـيافـعون مـن أن يـعتمدوا عـلى أنـفسهم البـد مـن بـعض املـخاطـرة الـتي ال 
يـــمكن تـــجنبها، مـــثل اســـتخدام الـــقدر الـــساخـــن أو الـــفرن أو الـــسير خـــارجـــاً أو قـــطع الـــشارع، 

ويمكن تقليل املخاطرة قدر اإلمكان بالتدريب على كل نشاط خطوة بخطوة.

األطــفال الــذيــن يــتصرفــون بســلوكــيات صــعبة يحــرزون تــقدمــاً أقــل فــي االعــتماد عــلى أنــفسهم 
ويـكونـون كـاألطـفال الـذيـن يـعانـون مـن أشـد أشـكال الـتأخـر فـي الـنمو والـذيـن يـمثلون 10% مـن 
جـميع األطـفال. ويـعتقد املؤلـفون أنـه يـجب الـتعامـل مـع الـفئة األخـيرة عـلى أن لـديـهم احـتياجـات 
مــختلفة عــن مــعظم األطــفال ذوي مــتالزمــة داون، فــقد يــلوم اآلبــاء أنــفسهم عــلى الــتقدم الــبطيء 

ألبنائهم رغم أن طفلهم يعاني من عدة صعوبات تؤخر من نموه.

مرحلة الرضاعة وما قبل املدرسة
يكتســب األفــراد خــطوات هــامــة نــحو تحقيق اســتقاللــيتهم فــي الــسنوات الخــمسة األولــى مــن 
حـياتـهم، بـينما يـحتاج األطـفال ذوي مـتالزمـة داون وقـتاً أطـول التـخاذ هـذه الخـطوات وتـوضـح 
األرقــام فــي الجــدول رقــم 1 أنــهم يحــرزون تــقدمــاً جــيداً فــي الــسنوات الخــمسة األولــى؛ فــمعظم 
األطـفال يـكونـون قـادريـن عـلى املـشي وارتـداء شـيء مـن مـالبـسهم وتـناول طـعامـهم بـاسـتخدام 

الشوكة وامللعقة واستخدام املرحاض. 
تـــتراوح مـــعدالت تـــقدم األطـــفال كـــثيراً وال تـــوجـــد مـــعلومـــات كـــافـــية عـــن أفـــضل طـــريـــقة لـــتشجيع 
األطـفال عـلى االعـتماد عـلى أنـفسهم. تـلعب شـخصية الـطفل ومـزاجـيته دوراً هـامـاً فـبينما يـحب 
بـــعض األطـــفال تـــلقي املـــساعـــدة لـــلتعلم بخـــطوات بـــسيطة يـــرفـــضها الـــبعض اآلخـــر ويـــفعلون 

األشياء بأنفسهم بشكل كامل بمجرد أن يصبحوا قادرين على ذلك. 



يـشكل الـتدريـب عـلى اسـتخدام املـرحـاض قـضية خـاصـة لـلكثير مـن األهـالـي ويـرى الـكاتـبون مـن 
تجــربــتهم الــعملية أنــه يــجب التخــطيط لــروتــني تــدريــب نــهاري وتــنفيذه بــشكل مــنتظم مــع بــلوغ 
الـطفل 3 سـنوات، ويـتمكن مـعظم األطـفال ذوي مـتالزمـة داون مـن اسـتخدام املـرحـاض بـعمر األربـع 
سـنوات ولـكن لـيس جـميعهم فـالـبعض يـعانـون مـن تـأخـر أكـبر فـي الـنمو أو مـن أسـباب جسـديـة 
أخـرى تؤدي إلـى الـتأخـر عـن هـذه الـسن. ومـع ذلـك فـقد أمـكن تـدريـب مـعظم األطـفال الـذيـن يـذهـبون 
إلــى املــدرســة فــي ســن الــخامــسة خــالل أســابــيع بــاســتخدام طــريــقة مــنتظمة، مــما يــدل عــلى أن 

تدريبهم في سن أصغر كان ممكناً.

سنوات املدرسة األولى
أثـــــــناء ســـــــنوات املـــــــدرســـــــة 
االبـــتدائـــية بـــعمر 5 إلـــى 11 
ســـــنة يحـــــرز األطـــــفال ذوي 
مـــــــــتالزمـــــــــة داون تـــــــــقدمـــــــــاً 
مــــــــــنـتـظـمـاً فــــــــــي مــــــــــهـارات 
االعــــــــتناء بــــــــالــــــــذات، فــــــــهم 
ويــــــــــحــســنــون  يــــــــــطــورون 
املـــــهارات الـــــتي بـــــدأوا فـــــي 
إتـقانـها فـي سـنوات مـا قـبل 
املـدرسـة، مـثل تـناول الـطعام 
إحــــــــــداث  دون  والـشــــــــــراب 
الـــــــــكثير مـــــــــن الـــــــــفوضـــــــــى 
وتحسـني مـهاراتـهم الحـركـية 

الـتناسـقية الـكبرى والـدقـيقة فـي الـكتابـة، والـتحكم فـي األحـزمـة والـقفز والـتمكن مـن كـل إجـراءات 
استخدام املرحاض دون مساعدة.

مـن املـهم أن يـسمح املـدرسـون واألهـالـي لـألطـفال بـالـقيام بـكل مـا يسـتطيعون فـعله، فـهناك دائـماً 
رغــبة فــي مــساعــدتــهم أو الــقيام بــاألمــر عــنهم ألن ذلــك أســرع ولــكن هــذا لــيس فــي مــصلحة الــطفل؛ 
فـاألطـفال يـحتاجـون إلـى املـمارسـة إلتـقان املـهارات املـختلفة. ومـن املـهم أيـضاً أن يتحـمل األطـفال 
مسؤولـية أنـفسهم وذلـك لـتنمية شـعورهـم بـالـسيطرة عـلى حـياتـهم ولـتقويـة ثـقتهم فـي أنـفسهم. ال 
تـتوفـر مـعلومـات عـن هـذا املـوضـوع فـي هـذه الـفئة الـعمريـة، ولـكن الـبيانـات املـتوفـرة عـن املـراهـقني 
والـتي سـنبينها فـي الـقسم الـتالـي تظهـر مـيالً لـالسـتمرار فـي مـساعـدتـهم حـتى عـندمـا يـكونـون 

قادرين.



سنوات املراهقة
فـي سـنوات املـراهـقة، يـتمكن مـعظم األفـراد مـن ذوي مـتالزمـة داون مـن االعـتماد عـلى أنـفسهم فـي 
مـــهارات اعـــتنائـــهم بـــذاتـــهم كـــما تـــبني األرقـــام املـــوجـــودة فـــي الجـــدول رقـــم 1، فيســـتطيع جـــميع 
املـراهـقني تـقريـباً االغـتسال وارتـداء املـالبـس واسـتخدام املـرحـاض دون الـحصول عـلى مـساعـدة، إال 
أن هـناك بـعض األمـور الـتي يـلزم فـيها تـشجيع األهـل عـلى املـزيـد مـن االسـتقاللـية، فـمثالً يسـتطيع 
95% مـن املـراهـقني أن يمشـطوا شـعرهـم بـأنـفسهم ولـكن 45% فـقط يـفعلون ذلـك كـل يـوم، وهـذا يـدل 
عـلى أن األهـل ال يـزالـون يجـدون أن قـيامـهم بـتمشيط شـعر أبـنائـهم أسـرع أو يـعطي نـتيجة أفـضل، 
ومـن املـهم أن يـراعـي جـميع األهـل هـذه الـنقاط، وقـد ذكـر الـكثير مـن األهـالـي أنـهم يُـلبسون أبـناءهـم 
املـراهـقني ألن ذلـك أسـرع، كـما يـذكـر كـثيرون أنـهم ال يـزالـون يـساعـدون أبـناءهـم املـراهـقني فـي مـهام 
مـختلفة ألن الـنتيجة الـنهائـية تـكون أنـظف أو أرتـب أو أفـضل. إال أن مـهارات املـراهـقني لـن تـتحسن 
إال بـــاملـــمارســـة، وعـــلى األهـــالـــي أن يـــكونـــوا مســـتعديـــن لـــتقبل نـــتيجة أقـــل مـــن رائـــعة أثـــناء تـــعلم 
أبـنائـهم، وهـذا عـادة مـا يـكون صـعباً وقـالـت الـكاتـبة األولـى أنـها تـذكـر جـيداً كـيف كـان مـن الـصعب 
أن تـمتنع عـن تـرتـيب مظهـر ابـنتها عـندمـا بـدأت تـختار مـالبـسها بـنفسها وتـرتـديـهم دون مـساعـدة، 
كـما كـانـت تجـد صـعوبـة فـي مـقاومـة رغـبتها بتسـريـح شـعر ابـنتها بـدالً مـنها، واألصـعب مـن ذلـك 
تــقبل أن الــسماح البــنتها بــاســتخدام املــرحــاض لــوحــدهــا قــد يؤدي إلــى اتــساخ مــالبــسها حــتى 

تمرست ابنتها على أن تنظف نفسها.

الشباب
يسـتمر الـكثير مـن الشـباب فـي تـطويـر مـهاراتـهم االسـتقاللـية فـي سـنواتـهم األولـى كـبالـغني، وهـم 
يتخـذون – كـغيرهـم مـن الشـباب – خـطوات هـامـة فـي تحـمل مسؤولـية جـوانـب أكـثر مـن حـياتـهم 
الــيومــية إن تــركــوا مــنازل ذويــهم وانــتقلوا إلــى مــساكــن أخــرى فــيها نــوع مــن الــدعــم. يــسعد مــعظم 
الشــباب بــترك أمــهاتــهم يــقمن بــالــطهي والــتسوق والــغسيل والــتنظيف أثــناء إقــامــتهم فــي املــنزل! 
ويســــتطيع مــــعظم الــــبالــــغني الــــصغار مــــن ذوي مــــتالزمــــة داون أن يهــــتموا بــــغسيلهم وتــــنظيف 
مـسكنهم، كـما أنـهم قـادرون عـلى طـهي وجـبات بـسيطة واالهـتمام بـنظافـتهم الـشخصية، وقـادرون 
عــلى االهــتمام بــنقودهــم املــوجــودة فــي حــسابــاتــهم املــصرفــية أو الــتوفــيريــة مــع بــعض املــساعــدة، 
وعـادة مـا يـتمكن الشـباب فـي هـذه املـرحـلة مـن االسـتقالل فـي الـتنقل فـي مـجتمعاتـهم بـاسـتخدام 

الباص أو سيارة األجرة.

يـالحـظ تـحسن كـبير فـي تـقديـر هؤالء الـبالـغني لـذاتـهم وثـقتهم بـأنـفسهم عـندمـا يـنتقلون إلـى مـنزل 
خــاص بــهم وعــندمــا يــتمتعون بــاالســتقاللــية والــخصوصــية والــسيطرة عــلى الــقرارات فــي أمــور 

حياتهم اليومية.
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ال يــخفى عــلى الجــميع أن املــعلم هــو حجــز 
الــــزاويــــة فــــي أي عــــملية تــــعليمية , ولــــذلــــك 
فــاالهــتمام عــلى درجــة عــالــية لهــذا الــجانــب 
مــــن قــــبل املــــنظمات واملؤســــسات الــــتعليمية 
والـــتربـــويـــة لـــرفـــع كـــفاءة املـــعلم قـــبل دخـــولـــه 
للخـدمـة الـتعليمية غـالـباً , حـيث يـرى الـعديـد 
مــن املهــتمني والــباحــثني فــي مــجال الــتعليم 
أن هـــــــناك نـــــــقص أو قـــــــصور فـــــــي تـــــــقديـــــــم 
الخــــدمــــات املــــسانــــدة لــــلمعلم بــــعد دخــــولــــه 
للخــدمــة أي أن بــعض املؤســسات والــجهات 
املسؤولــــــة عــــــن الــــــنظام الــــــتعليمي تــــــكتفي 

بوضع معايير 

وشـروط اللـتحاق املـعلم بـالسـلك الـتعليمي وبـعد 
مــباشــرتــه لــعمله تــقل فــرص الــتعلم والــتدريــب , 
فــالــتدريــب هــو نــشاط مــبني عــلى أســس عــلمية 
مـــصاغ لتحقيق أهـــداف واضـــحة تـــتلخص فـــي 
إحــداث تــغييرات فــي مــعرفــية وســلوكــية لــجعل 
األداء ذو كــــفاءة عــــالــــية ويؤدي إلــــى إنــــتاجــــية 
تخـــــدم املؤســـــسة لـــــتحصل عـــــلى مـــــنتج يـــــتسم 
بــالــجودة الــعالــية . فــالــتدريــب يــتبنى مــجاالت 
مـــــتعددة تـــــتمحور حـــــول مـــــفاهـــــيم ( املـــــعرفـــــة – 
املـهارة – السـلوك ) ويـتم ذلـك مـن خـالل اكـسابـها 
أو تـــنميتها أو تـــصحيحها حســـب احـــتياج كـــل 
فـــرد داخـــل الـــعملية الـــتدريـــبية ويـــتطلب وجـــود 

املعلم في الخدمة ليتم قياس نتائج التدريب.



االحتياجات التدريبية :  

هـــي الخـــطط واالجـــراءات والـــعمليات الـــتي تـــقوم بـــها املـــنظمة الـــتعليمية إلحـــداث تـــغيير كـــمي 
ونــوعــي فــي مــنسوبــيها مــن خــالل اكــساب وتــنمية وتــصحيح املــعارف واملــهارات والســلوكــيات 
بهــدف الــوصــول إلــى مســتويــات األداء املــطلوبــة وفق املــعايــير واملؤشــرات وتــهيئة بــيئة الــعمل 
املــناســبة داخــل املــنظمة , ويــمكن حــصر ومــعرفــة االحــتياجــات الــتدريــبية مــن خــالل عــدة األســئلة 

التالية :- 

نموذج حصر االحتياجات التدريبية

ويـــتم ذلـــك مـــن خـــالل عـــملية تحـــليل شـــامـــلة 
تتناول ( املنظمة – الفرد – الوظيفة ) :-

١- تحـــــليل املـــــنظمة : يـــــتم ذلـــــك مـــــن خـــــالل 
دراســــــــــة وحــــــــــصـر ( األهــــــــــداف والـخــــــــــطـط 
االســـــتراتـــــيجية املـــــنظمة والـــــهيكل اإلداري 
والــــــتظيمي واملــــــوارد البشــــــريــــــة املــــــتوفــــــرة 
واالعـــــــتمادات املـــــــالـــــــية والـــــــبيئة املـــــــحيطة 

باملنظمة ) . 

٢- تحــليل الــفرد : أي قــياس األداء الــحالــي 
لــــــلمعلم بــــــناء عــــــلى مؤشــــــرات ومــــــعايــــــير 
واضــــــحة ومــــــوضــــــوعــــــية تحــــــدد مســــــتوى 
الـــــــــنجاح فـــــــــي أداء املـــــــــهام والـــــــــواجـــــــــبات 
الـــــوظـــــيفية , وتحـــــديـــــد املـــــعارف واملـــــهارات 
واالتـــجاهـــات الـــتي يـــحتاج إلـــيها لتحســـني 

أدائه في الوظيفة الحالية . 

٣- تحـليل الـوظـيفة : ويـتم ذلـك مـن خـالل عـملية 
الــــــوصــــــف الــــــوظــــــيفي بتحــــــديــــــد املــــــواصــــــفات 
واملـــتطلبات الـــواجـــب تـــوفـــرهـــا فـــي شـــاغـــل هـــذه 
الـــــوظـــــيفة وبـــــالـــــتالـــــي تحـــــديـــــد االحـــــتياجـــــات 
التدريبية للقيام بهذا العمل على أكمل وجه . 

مــــن خــــالل االطــــالع عــــلى بــــرامــــج رؤيــــة املــــملكة 
الـــعربـــية الـــسعوديـــة 2030 وبـــرنـــامـــج الـــتحول 
الـــــوطـــــني 2020 املـــــتمثلة فـــــي مـــــبادرات وزارة 
الـتعليم تـم تـصميم نـموذج مـقترح لـالحـتياجـات 
الـــتدريـــبية ملـــعلمي الـــتربـــية الـــفكريـــة عـــلى مـــن 

خالل البرامج التالية : 



نموذج مقترح لالحتياجات التدريبية ملعلمي التربية الفكرية
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قدمت الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر ضمن برنامج قضايا جستر، قضية 
إعداد معلمي التربية الخاصة ملواكبة رؤية 2030 والتي أدارها املشرف العام على فروع 

الجمعية د.بدر بن ناصر القحطاني.







كما نظمت جستر فرع الحدود الشمالية محاضرة 





ال يـــــــــكاد يخْـــــــــلو أيُّ حِــــــــــوار يـــــــــوْمـــــــــي مـــــــــن 
االخـــتالفـــات والـــتَّقاطُـــعات، وتـــداُول الـــعديـــد 
مـــن املـــعلومـــات واألفـــكار امْلَـــْغلوطـــة بـــلِباس 
يه املـــــــغالـــــــطات  الـــــــحقيقة، وهـــــــو مـــــــا نـــــــسمِّ
املــــنطقيَّة فــــي الــــحوارات، فــــاملــــجالــــس تــــُعجُّ 
بـاألحـاديـث املـتنوعـة لـيس بـاملـجال وحسـب، 
وإنـــما بنســـبة الـــحقيقة أيـــضاً، وكـــذا الـــحال 
فـي الـصالـونـات األدبـية، نـاهـيك عـن الـبرامـج 
الـسياسـية واالقـتصاديـة والـديـنية، فـيتوجـب 
عـلينا أن نـدرك جـيداً عـما تحـدثـه املـغالـطات 
املـنطقية فـي الـتواصـل مـن تـغيير لـلعديـد مـن 
املـــفاهـــيم، وقـــْلب الـــكثير مـــن الـــحقائق، وقـــد 

تقود الفكر إلى مناحٍ أخرى.
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إن كــنت تــربــويــاً مــْختصاً أو مــعلماً 
مــتميزاً أو ولــي أمــر مــطلعاً، فــإنــك المــحالــة 
تـــقع فـــي فـــخ املـــغالـــطة املـــنطقية يـــومـــاً مـــا، 
عـــندمـــا نـــتحاور ... نـــتحاور بـــاملنطق، الـــذي 
يــــجعل الــــنقاش ثــــريــــاً مــــميزاً قــــابــــال لــــلفهم 
واالسـتيعاب لـلعقل البشـري، طـاملـا أنـه تـحت 
مــظلة املنطق، إال أنــه يحــدث فــي الــكثير مــن 
األحـــيان أن يـــخالـــط هـــذا املنطق مـــغالـــطات 
تـــبدأ شـــيئاً فـــشيئاً إلـــى أن تـــصبح جـــزءاً ال 
يتجــــــــزأ مــــــــن املنطق ذاتــــــــه، إلــــــــى أن يــــــــكاد 
الــــــسامــــــع ال يــــــفرق بــــــني املنطق الــــــحقيقي 
واملــغلوط، بــل مــن املــمكن أن تــكون املــغالــطة 

هي املنطق.



إن مـــــغالـــــطات املنطق بـــــالحـــــديـــــث 
حــــول الــــصعوبــــات الــــتعليمية (صــــعوبــــات 
الـــــــتعلم) ال تـــــــجعل مـــــــنا جهـــــــالء فـــــــقط بـــــــل 
وتــبعدنــا عــن فــرص تــعلم مــفاهــيم وحــقائق 
جـــديـــدة أو تـــصحيح أخـــرى خـــاطـــئة، إذ أن 
الــــعديــــد مــــن املــــحاوريــــن ال يــــسعى إلثــــبات 
نــظريــة أو اســتراتــيجية بــل أن يؤيــد ويــثبت 
مـا يـقوم بـه هـو... الـصورة الـتي يـريـدهـا، إن 
الــعقل البشــري فــي حــراك دائــم لــلبحث عــن 
األنـماط والـنماذج والـعالقـات ويـحاول دائـماً 

ربط بعضها ببعض. 

ويـــعد مـــوضـــوع صـــعوبـــات الـــتعلم 
مــــــــــن   (Learning Disabi l i t ies)
املـوضـوعـات الـتي شـغلت اهـتمام الـباحـثني 
والـــــعلماء فـــــي مـــــجال عـــــلم الـــــنفس بـــــصفة 
عـامـة، وعـلم الـنفس الـتربـوي بـصفة خـاصـة، 
وقــد تــزايــد هــذا االهــتمام بــوجــه خــاص فــي 
مــــنتصف الســــتينات وبــــدايــــة الســــبعينات، 
وامــتد الــبحث فــي هــذا املــوضــوع إلــى عــدة 
فــروع أخــرى مــن الــعلم مــثل: الــطب الــنفسي 
والــــعصبي والــــتوجــــيه واإلرشــــاد الــــنفسي، 
ذوي  ومــــــــــجــال  الــــــــــنــفــســيــة،  والــــــــــصــحــة 
االحــــتياجــــات الــــخاصــــة، أو مــــا كــــان يــــشار 
إلــــيهم مــــنذ فــــترة قــــريــــبة بــــذوي اإلعــــاقــــات 

الخاصة، (بنيان، 2001).  

عــــند الحــــديــــث عــــن الــــصعوبــــات الــــتعليمة 
(صـعوبـات الـتعلم) يـنبغي أوال أن نـعرف مـن 
هـــــم الـــــطالب ذوي صـــــعوبـــــات الـــــتعلم: هـــــم 

الطالب املنتظمني بالصف العادي،  

ويــــــــملكون ذكــــــــاء مــــــــتوســــــــطا، وال 
يــعانــون مــن أي إعــاقــات ســمعية أو بــصريــة 
أو حــركــية، قــادمــني مــن بــيئات ذات مســتوى 
اقـتصادي وثـقافـي واجـتماعـي، ال تـقود إلـى 
أي مــشاكــل تــعليمية، ويــتصفون بــالــضعف 
الـدراسـي فـي بـعض املـواد، وتـعود األسـباب 

إلى قصور باملعالجات الداخلية.

 وأهـــم مـــحاور املـــغالـــطات املـــنطقية 
عــــند الحــــديــــث عــــن طــــالب ذوي صــــعوبــــات 
الــتعلم، هــي تــلك املــغالــطات الــتي تســتخدم 
املنطق لــــلطرح مــــنها عــــلى ســــبيل الــــذكــــر ال 

الحصر: 

الــــــــــتـعـمـيـم: إنــــــــــهـم فــــــــــئـة غــــــــــيـر -
مـــتجانـــسة بـــأي حـــال مـــن األحـــوال، وكـــل 
طــــالــــب ذي صــــعوبــــات تــــعلم هــــو حــــالــــة 
فــــريــــدة بــــذاتــــها ال تشــــبه أحــــدا، وأن مــــا 
يـــــــنجح مـــــــعه كـــــــطريـــــــقة لـــــــلتعلم لـــــــيس 
بــالــضرورة أن يــنجح مــع طــالــب آخــر ذي 

صعوبات تعلم أيضا.  

الـــــــــوهـــــــــميات: كـــــــــاالســـــــــتشهاد -
بـنظريـات مـختلقة، أو شـواهـد كـاذبـة عـن 
تــصنيفات جــديــدة لــصعوبــات الــتعلم أو 
حـــــلول جـــــذريـــــة ال تســـــتند إلـــــى الـــــدلـــــيل 

العلمي.  

ـ املـتشابـهات: كـالخـلط بـني الـفئات 
املـــتشابـــهة بـــبعض األعـــراض، أو االشـــتباه 
الــــلفظي أو املــــعنوي، مــــثل: بــــطء الــــتعلم أو 

التأخر الدراسي.  



ـ االحـــتكام مـــن التجـــميع: كـــاالفـــتراض 
املســــــبق أن طــــــريــــــقة الــــــتعلم الــــــناجــــــحة فــــــي 
الـــسنوات الـــسابـــقة، هـــي بـــالـــضرورة الـــطريـــقة 

املفترضة لهذه السنة ما دام نفس الطالب.  

ـ االحــــتكام مــــن الــــتقسيم: كــــافــــتراض 
حـاجـة الـطالـب ملـواد بـصريـة فـي مـادة مـا، مـما 
يــلزمــه تــباعــا بــاملــواد الــبصريــة فــي كــل شــيء، 

ونعطل بقية مداخل التعلم. 

ـ التحــــريــــف أو مــــغالــــطة الــــفزاعــــة أو 
حـجة رجـل الـقش: كـالـعمل عـلى إضـعاف ونـقد 
حـــجة – الـــحقيقة الـــعلمية-  ليسهـــل اخـــتراقـــها 
وانــتقادهــا، كــقول املــحاور هــل مــن املــمكن رؤيــة 
الـعمليات الـعصبية األسـاسـية الـتي هـي سـبب 

صعوبات التعلم؟ وكيف تقاس؟ 

ـ املـــبالـــغة أو السخـــريـــة: لـــتنتقل أنـــت 
املــحاور لــحجة أضــعف قــليال، ثــم يهجــم عــليك! 
ويكســــب املــــناظــــرة الــــعقلية. كــــانــــتقال طــــالــــب 
صـعوبـات الـتعلم إلـى غـرفـة املـصادر أمـر جـيد، 
ثـم مـن يـقود الـطالـب؟ مـن يـضمن لـه عـدم ضـياع 
الـــحصص، مـــساكـــني الـــذيـــن بـــاألحـــياء الـــفقيرة 

وليس لديهم مال! 

ـ طـلب الـدلـيل عـلى فـكرة املـدعـي: كـأن 
يـــذكـــر وجـــود عـــالج نـــاجـــح لـــصعوبـــات الـــتعلم 

ويطالبك بتفنيده بدليل.  

ـ الـــــنقد الـــــشخصي أو (الـــــشخصنة): 
كأن تتحاور مع شخص يملك أجندة (أفكار)

ســــــابــــــقة الــــــغرض مــــــنها انــــــتقادك أو انــــــتقاد 
املؤســـسة فـــي إطـــار مـــن الـــطرح الـــعلمي ألي 

مفهوم، وكأن مفهوم الصعوبات حاضر.  

ـ االحـــــــتكام إلـــــــى الجهـــــــل: وهـــــــو أن 
يــحاورك أحــدهــم بــقولــه: إن ادعــاءه لــم يــثبت 
خـطأه فـالبـد أنـه صـحيح، أو أن تـقول بـما أن 
ادعــاءه لــم يــثبت صــحته، فــالبــد أنــه خــاطئ. 
مـثال: كـعزل طـالب صـعوبـات الـتعلم بـفصول 

خاصة أو إعطاءهم أدوية طبية.  

ـ الـــــــعالقـــــــة املســـــــببة أو تـــــــخصيص 
الســـــبب الـــــخاطئ: وهـــــي أن يـــــتحاور مـــــعكم 
بـــالـــبحث عـــن الـــعالقـــة بـــني أمـــريـــن، ويـــجعل 
أحــدهــم ســبب واآلخــر نــتيجة، كــقولــنا: الــفقر 
سـبب مـن أسـباب صـعوبـات الـتعلم، فـبوجـود 
األول يـنتج الـثانـي، لـيس بـالـضرورة أن يـكون 

أحدهم مسببا لآلخر.   

ـ االحــــتكام إلــــى مــــصادر مــــشوهــــة: 
مــــــــثل الــــــــطب الــــــــشعبي، أو الــــــــتداوي عــــــــند 
الـــــشيوخ، أو الـــــطب الـــــبديـــــل؛ للتخـــــلص مـــــن 

صعوبات التعلم.  

ـ االحــــتكام إلــــى الــــتفسير الــــخاطئ: 
صـــعوبـــات الـــتعلم نـــتيجة ضـــعف الـــتأســـيس 

الدراسي، أو عدم الرغبة بالتعلم.  

ـ االحـــــتكام إلـــــى الـــــشفقة والـــــتعاطـــــف: كـــــمن 
يـــفترض أال يـــخضع طـــالب صـــعوبـــات الـــتعلم 
لـالخـتبارات نـهائـيا، وأن يخـرجـون ويـوظـفون، 

فاإلسالم دين الرحمة. 



ـ االحـتكام إلـى الحـداثـة: وهـو الـدعـوة 
إلـــى االعـــتماد عـــلى األجهـــزة االلـــكترونـــية فـــقط 
لقياس نتائج التعلم لطالب صعوبات التعلم.  

ـ االحــتكام إلــى التجــربــة الــشخصية: 
وهـــي اســـتراتـــيجية تـــعلم أو تـــصنيف نـــجحت 
مـــــــع طـــــــالبـــــــي أو طـــــــالب زمـــــــيلي؛ لـــــــذا هـــــــي 

استراتيجية ناجحة، ويجب أن تعمم. 

ـ االحــــتكام إلــــى املــــصادر املشــــبوهــــة: 
مـــــــــثل األنـــــــــترنـــــــــت (شـــــــــبكة املـــــــــعلومـــــــــات)، أو 

مجموعات الواتس آب.  

ـ االنـتقال إلـى مـشكلة رديـفة، أو تـغيير 
املــوضــوع قــصدا: إن طــالب صــعوبــات الــتعلم 
يسـتجيبون لـتعديـالت الـفصل، لـكن أيـن املـعلم 

الجاد؟ والفصول املهيأة.  

ـ مـغالـطة االصـطفاء: فـيقال مـثال: لـدي 
طـالـب صـعوبـات تـعلم، وأنـهى الخـطة الـتربـويـة 
الفردية بفصل دراسي، وأصبح من املتفوقني.  

وهـناك الـعديـد مـن املـغالـطات املـنطقية األخـرى 
والـــتي ال يـــسع املـــجال لـــذكـــرهـــا مـــثل: االعـــتماد 
عــلى وقــائــع حــقيقية لــكن ال تخــدم املــوضــوع – 
تخصیص السبب – انتقاء السبب – الشخصنة – 
الـــسابـــقني واآلخـــريـــن – تـــعاطـــف الـــحشود –– 
االســتشهاد بــاملــوروث – االســتشهاد بــاألكــثريــة 
األقــــدمــــية هــــي حــــيلة أخــــرى لــــاللــــتفات عــــلى 
املنطق، قـــــد تـــــكون حـــــاالت طـــــالب صـــــعوبـــــات 

التعلم منفردة ومعقدة تربويا، تقنياً، 

بــرمــجياً؛ لــذا وفــي مــحاولــة تــقديــم خــدمــات 
مـــــناســـــبة، تـــــضطر لـــــلمناقـــــشة وتـــــوضـــــيح 

الصورة الحقيقية لهم. 

خـتامـا قـد يـرى الـناس الـصراع والجـدل فـي 
مـفاهـيم سـلبية، وأطـر مـن الـنقد، إال أن لـتلك 
الـــــصراعـــــات واملـــــناقـــــشات والـــــحوارات لـــــها 
جــــــانــــــب مشــــــرق، لــــــه الــــــعديــــــد مــــــن اآلثــــــار 
اإليـجابـية واملـهمة الـتي تـتناول يـقظة الـفكر؛ 
إلشــعال نــور الــوعــي والــتفكر، ويــشمل هــذا 
تـجنب الـركـود، وتـحفيز مـبدع لحـل املـشاكـل، 
واملــــساهــــمة فــــي تــــقييم املــــفاهــــيم واخــــتبار 
املــــــهارات، وتحــــــديــــــد الــــــتغيير الــــــشخصي 
واملؤســــسي واالجــــتماعــــي. فــــالــــغايــــة هــــي 
الـنظر إلـى الـصراع كـفرصـة لـلنمو والـتغيير، 
وانــــه يــــمكن لــــلصراعــــات خــــدمــــة هــــدٍف مــــا، 
والـــنتيجة هـــي تحســـني الخـــدمـــات وتـــنمية 
الـوعـي االجـتماعـي لـهم. لـذلـك كـن دومـا عـلى 
وعــي ملــا قــد قــودنــا الــيه املنطق أحــيانــا! كــن 

انت القائد بوعيك. 

املراجع 

بــــنيان، إبــــراهــــيم. (2001). صــــعوبــــات الــــتعلم طــــرق 
الـتدريـس واالسـتراتـيجيات املـعرفـية.  املـملكة الـعربـية 

السعودية، الرياض: أكاديمية التربية الخاصة. 

مــــــــصطفى، عــــــــادل. (2007) املــــــــغالــــــــطات املــــــــنطقية. 
املجــلس األعــلى لــلثقافــة. الــهيئة الــعامــة لــدار الــكتب 

والوثائق القومية: مصر، القاهرة 

 K i r k , S . A . , & K i r k , W. ( 1 9 7 1 ) .
 Psycholinguistic disabilities Urbana:

 .University of lllinois Press





 2030 !X+22%& !,bW c'^6< .6K c,)? !?W#\ :!B#Id& N9O% !'%#^*KP& C#4:$%&
 e#_.%& :>/%& e#_.%& :>I A,W.-

 V2Y)%&:>I fQ( HW.K H)'4g& !/4#1( :I#02%& !"#$%& !'()*%& h#*S=

اقـــتصاد مـــزدهـــر، ومـــجتمع حـــيوي، ووطـــن 
طــموح. تــلك هــي املــحاور الــثالث واملــبلورة 
لــرؤيــة املــملكة الــعربــية الــسعوديــة املــتوقــع 
تــــحقيقها مــــطلع الــــعام ٢٠٣٠ (رؤيــــة ٢٠٣٠, 
املــــــــــحــــاور  هــــــــــذه  ولــــتــــحــــقــــيق   .(٢٠١٦
االســـــتراتـــــيجية لـــــلمملكة، ظهـــــرت الـــــحاجـــــة 
املـــــلحة لـــــبناء مـــــجتمع مـــــتعلم ومؤهـــــل مـــــن 
خــــالل خــــلق بــــنية تــــحتية بشــــريــــة تــــتطلع 
لتحقيق رؤيـــــــــة مـــــــــجتمعها. وألن الـــــــــطموح 
الــوطــني مــتجه نــحو الــوصــول إلــى مــصاف 
األمـم عـن طـريق الـتعليم والـتأهـيل وبـتوفـير 
الــــفرص لجــــميع شــــرائــــح املــــجتمع، أصــــبح 
املـــجتمع بـــكافـــة شـــرائـــحه يـــطمح لـــلمشاركـــة 

في تحقيق ولو جزٍء من هذه الرؤية 

الشـــــبابـــــيَّة املـــــتطلِّعة، والـــــتي مـــــن ثـــــمراتـــــها 
شـــبابـــاً تـــوَّاقـــني لـــلنجاح، ومـــتطلِّعني لـــوطـــنٍ 
يـصف فـي مـقدمـة الـدول املـتطورة. وألن ركـب 
اإلصـــــالح لـــــيس حِــــــكرًا عـــــلى شـــــريـــــحة مـــــن 
املــجتمع دون أخــرى، بــدأت تــنمو طــموحــات 
الشـــباب مـــن ذوي اإلعـــاقـــة، ذكـــورًا كـــانـــوا أم 
إنـــاثًــا، لِـــرَكْـــِب مـــوجـــة اإلصـــالحـــات، وتحقيق 
الـطموحـات أُسْــــوةً بـأقـرانـهم الـعاديـني. ولـعل 
أول لُــــبْنٍَة فـــي رَكْــــِب الـــطموح واالزدهـــار هـــو 
الــــحصول عــــلى درجــــٍة عِـــــلميٍَّة تــــفوق درجــــة 
ـلهم وتُســلِّحهم  الــثانــويــة الــعامــة، والــتي تُؤهّـِ
بـــاملـــعرفـــة واملـــهارات الـــالزمـــة لـــجعلهم أفـــراًدا 

منتجني في وطنهم.



هـذه الـطموحـات املـتوالـدة تُعتبر أدوارًا جـديـدة 
لهؤالء الشـــباب الـــذيـــن كـــانـــوا فـــي املـــاضـــي، 
ولـــعقود، حـــبيسو تـــوقـــعاتِــــهم املـــتدنـــيَّة الـــتي 
كــانــت أقــصى درجــاتــها الــحصول عــلى درجــة 
ـة، ومــن ثَــمَّ الــدخــول فــي عــالــم  ـة الــعامّـَ الــثانــويّـَ
املـــــــجهول. ولـــــــكن مـــــــا نـــــــراه اآلن كـــــــمختصني 
وعــامــلني فــي مؤســسات الــتعليم الــعالــي هــو 
- فـــي أعـــداد خـــريـــجي  ازديـــاًد - ولـــو كـــان قـــليالُ
الــثانــويــة الــعامــة مــن ذوي اإلعــاقــة، والــراغــبني 
فـــي الـــدراســـة الـــجامـــعية، والـــتي تـــعد الـــلبنة 
االولـــــى فـــــي ركـــــب الـــــطموح واملـــــشاركـــــة فـــــي 
تحقيق تــــــطلعات املــــــجتمع. تــــــتماشــــــى هــــــذه 
الـــطموحـــات الـــحالـــية مـــع مـــا هـــو متحقق فـــي 
الــــــــدول املــــــــتقدمــــــــة حــــــــيث شهــــــــدت الخــــــــمس 
والعشـــرون ســـنة املـــاضـــية ازديـــاداُ مُـــطرداُ فـــي 
أعــداد الــطالب والــطالــبات مــن ذوي صــعوبــات 
الـــتعلم املَُسجَــــلنِي فـــي الـــجامـــعات األمـــريـــكية.  
 Hadley, 2006; Lightner, Kipps-Vaughan,)
 Schulte, & Trice, 2012; Skinner, 2004;
Stodden, Conway, & Chang, 2003). حــــــــــيـث 

أشــارت كــثير مــن الــدراســات إلــى أن أربــعًة مــن 
أصـل خـمسة طُـالَّب مـن ذوي اإلعـاقـة اخـتاروا 
الـحصول عـلى درجـة جـامـعيَّة كهـدٍف أسـاسـيٍّ 
يـــريـــدون تـــحقيقه بـــعد تخـــرُّجـــهم مـــن املـــرحـــلة 
 Cameto, Levine, & Wagner) الــــــــــثــانــــــــــويــــــــــة
2004).إال أن الـــحصول عـــلى درجـــٍة جـــامـــعيَّةٍ 

يُــعتبر تحــديًــا كــبيرًا لجــميع الــطالب عــلى حــد 
ســــواء؛ حــــيث تحــــمل الــــحياة الــــجامــــعية فــــي 
طِــيَّاتـها الـكثير مـن املُـتطلبات الـصارمـة، سـواء 
كــــانــــت أكــــاديــــمية، أم اجــــتماعــــية، أم مــــهارات 
شـخصية. وهـذه املـتطلبات، والـتي تـعتبر نـقلة 
نــوعــية لــكثير مــن الــطالب تــتشكل عــلى هــيئة 

توقعاٍت يواجهها الطالب الجامعيني يوًما

بـعد يـومٍ. تظهـر هـذه الـتوقـعات لـلعالـية تـساؤالُ 
عــــن مــــدى اســــتعداد الــــطالب الــــجامــــعيني مــــن 
ذوي اإلعـــــــــاقـــــــــة لـــــــــخوض مـــــــــضمار الـــــــــحياة 

الجامعية بكافة متطلباتها. 

إن مسؤولـية تـهيئة الـطاُلَّب البـد وأن تـبدأ 
مـــنذ املـــرحـــلة الـــثانـــويـــة؛ بـــحيث البـــد وأن 
تُــــشِكل املــــتطلبات الــــجامــــعية الــــصارمــــة 
عـوامـل يـرتـكز عـليها الـقائـمني عـلى بـرامـج 
الــــتربــــية الــــخاصــــة فــــي مــــرحــــلة الــــتعليم 
الــثانــوي؛ وذلــك بــتوفــير بــرامــج انــتقالــية 
مُــــهيأة لــــلحياة الــــجامــــعية لــــلطالب ذوي 
اإلعــــاقــــة؛ حــــيث تــــتضمن هــــذه الــــبرامــــج 
أنشــــــطة مــــــنهجية, مــــــنها: إعــــــداد دورات 
تــــــــــحضيريــــــــــة لــــــــــلدراســــــــــة الــــــــــجامــــــــــعية 
 Hitchings, Retsih, & Horvat,)
2005), وتـــعزيـــز اســـتقاللـــية الـــطاُلب فـــي 
الـــــتعلم مـــــن خـــــالل تـــــدريـــــسهم املـــــهارات 
االســـــتقاللـــــية و اســـــتراتـــــيجيات الـــــتعلم، 
 Brinckerhoff,) ومـهارات تـقريـر املـصير
2008), ومـــعرفـــة الخـــدمـــات املُـــَقدَّمـــة فـــي 
مـــراكـــز دعـــم ذوي اإلعـــاقـــة واملـــتوفـــرة فـــي 
 Conner, 2012; Hamblet,) الـجامـعات

2014.واملستعرض للدليل اإلجرائي



لــبرامــج الــتربــية الــخاصــة (2015) يجــد إقــرارًا 
مــــن وزارة الــــتعليم بــــوجــــوب تــــفعيل الــــبرامــــج 
والخـدمـات االنـتقالـية لـطالب الـتربـية الـخاصـة 
خـالل مـرحـلة الـتعليم الـثانـوي؛ لـغرض تـهيئة 
انـتقالـهم مـن مـرحـلٍة إلـى املـرحـلة الـتي تـليها، 
وذلــك بــإعــدادهــم أكــاديــميًّا ومــهنيًّا عــن طــريق 
تـضمني أهـداف انـتقالـية فـي الخـطط الـتربـويـة 

الفردية للطالب. 
إال أن الـــبرامـــج االنـــتقالـــية تـــعتبر حـــديـــثةً 
فــي بــرامــج الــتربــية الــخاصــة فــي املــرحــلة 
الـــثانـــويـــة، ومـــثال عـــلى ذلـــك هـــو إصـــدار 
دلـــيل عـــمل بـــرامـــج صـــعوبـــات الـــتعلم فـــي 
املـــرحـــلتني املـــتوســـطة والـــثانـــويـــة لـــقطاع 
الـــطالـــبات ودلـــيل عـــمل بـــرامـــج صـــعوبـــات 
الــتعلم فــي املــرحــلة املــتوســطة والــثانــويــة 
لــقطاع الــطالب (وزارة الــتربــية والــتعليم، 

2011; وزارة التعليم، 2017). 

وهــــــــنا تجــــــــدر اإلشــــــــارة إلــــــــى أن هــــــــذان 
الــدلــيالن يــعكسان اهــتمامًــا حــقيقيًّا بــفئة 
طـــالب املـــرحـــلتني املـــتوســـطة والـــثانـــويـــة، 
وضـــــرورة الـــــتركـــــيز عـــــلى تـــــوفـــــير كـــــافـــــة 
اإلمـــكانـــيات البشـــريـــة واملـــكانـــية واملـــاديـــة 
لــدعــم مــسيرتــهم الــدراســية خــالل املــرحــلة 
املــــتوســــطة والــــثانــــويــــة، ولــــكن مــــن جــــهةٍ 
أخـــرى، نـــرى أن هـــذان الـــدلـــيالن يـــفتقدان 
ألي مــمارســات واضــحٍة تَــُصبُّ فــي تــهيئة 
الـــــطالب لـــــلمرحـــــلة االنـــــتقالـــــية ملـــــا بـــــعد 
الــــثانــــويــــة، ومــــنها الــــدراســــة الــــجامــــعية. 
فــــــاملــــــمارســــــات الــــــحالــــــية فــــــي الــــــبرامــــــج 
االنــتقالــية خــالل املــرحــلة الــثانــويــة تــشكل 
حــــــلقًة مــــــفقودةً يــــــدفــــــع ثــــــمنها الــــــطالب 
الجامعيون من ذوي اإلعاقة، باإلضافة 

إلـى مـراكـز الـدعـم  فـي الـجامـعات؛ فَـِمن عـواقـب 
الـــٍة هـــو  غـــياب بـــرامـــجٍ انـــتقالـــيٍة حـــقيقيٍَّة وفـــعَّ
جهـــل الـــطالب لـــتوجـــههم املـــهني، وبـــالـــتالـــي 
ص الــــجامــــعي املــــناســــب  اخــــتيارهــــم لــــلتخصُّ
لــــــــــتطلعاتــــــــــهم وطــــــــــموحــــــــــاتــــــــــهم، واملــــــــــواءم 
الحـــــتياجـــــاتـــــهم، كـــــذلـــــك عـــــدم وجـــــود امـــــتداد 
للخـــدمـــات بـــني بـــرامـــج الـــتربـــية الـــخاصـــة فـــي 
الـتعليم الـثانـوي، وبـرامـج الـدعـم املـتوفـرة فـي 

الجامعات. 
لـــذا، عـــلى جـــميع الـــقائـــمني عـــلى 
الـــبرامـــج االنـــتقالـــية فـــي مـــراحـــل الـــتعليم 
الــثانــوي عــقد الشــراكــات مــع مــراكــز دعــم 
هم  ذوي اإلعــــاقــــة فــــي الــــجامــــعات، وضــــمُّ
ضِـــــــمن فـــريق الخـــطة الـــتربـــويـــة الـــفرديـــة؛ 
حـيث تـفعيل مـثل هـذا اإلجـراء سـيكون لـه 
عــظيم األثــر عــلى جــميع األصــعدة، ســواء 
كـــــان عـــــلى الـــــطالب، ومـــــعلمي الـــــتربـــــية 
الـــــخاصـــــة فـــــي املـــــرحـــــلة الـــــثانـــــويـــــة، أو 
الــقائــمني عــلى مــراكــز الــدعــم بــالــجامــعات. 
عـــــلى صـــــعيد الـــــطالب: ســـــيتم تـــــهيئتهم 
عــــــلى الــــــتوقــــــعات املــــــتعلقة بــــــاملــــــرحــــــلة 
الــجامــعية والــعمل عــلى صــقل مــهاراتــهم 
ملــواكــبة هــذه الــتوقــعات، أمــا عــلى صــعيد 
املـــعلمني والـــقائـــمني عـــلى مـــراكـــز الـــدعـــم 
بــــالــــجامــــعات،  فــــعقد الشــــراكــــات ســــوف 
يــساعــد فــي رســم خــارطــة الــطريق، والــتي 
مـن خـاللـها يـتم تحـديـد األهـداف االنـتقالـية 
لـطالبـهم، ومـن ثٌمَّ تحـديـد األنشـطة الـالزمـة 
لـــــــتحقيقها وبـــــــالـــــــتالـــــــي ســـــــتمثل هـــــــذه 
الشـــراكـــات حجـــر أســـاس لـــضمان امـــتداد 
الخــدمــات املــقدمــة لــلطالب، والــتي ســوف 

تدعم العملية التعليمية، وتُْسِهم في 



تحــديــد الــتسهيالت الــالزم تــوفــرهــا خــالل 
مسيرة الطالب الجامعية.

خـــتامـــاً، لـــبناء مـــجتمعٍ حـــيويٍّ 
قـادٍر عـلى تحقيق رؤيـة وطـنه، يـجب عـلى 
الجــــميع املــــشاركــــة فــــي تــــحقيقها، وذلــــك 
بتســـليح كـــافـــة شـــرائـــح املـــجتمع بـــالـــعلم 
واملـعرفـة لتحقيق طـموحـات الـوطـن. وذلـك 
لــــن يتحقق بــــدون تــــفعيل شــــامــــل لجــــميع 
الـبرامـج الـتعليمية املـوجـهة لـكافـة األفـراد 
مـــهما كـــان مســـتوى قـــدراتـــهم؛ لـــذا يـــجب 
تــــــفعيل كــــــافــــــة السُــــــــبُل وتــــــسخير كــــــافــــــة 
املـمارسـات الـتعليمية املـثبتة عـلمياً لخـلق 
الــــــــفرص للشــــــــباب مــــــــن ذوي اإلعــــــــاقــــــــة 
لــــلمساهــــمة فــــي بــــناء وطــــنهم. وذلــــك لــــن 
يتحقق بــــــــدون تــــــــكاتــــــــف الــــــــجهود مــــــــن 
الـقائـمني عـلى بـرامـج الـتربـية الـخاصـة فـي 
مــراحــل الــتعليم الــثانــوي لتحــديــد خــارطــة 
طــريقٍ مــتطلعٍة لجــميع الشــباب مــن ذوي 

اإلعاقة. 
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تُـــَعد الـــجامـــعة هـــي الحـــلم أو الهـــدف الـــذي 
يـسعى طـالب املـرحـلة الـثانـويـة إلـى تـحقيقه 
بــــــعد التخــــــرج مــــــن املــــــرحــــــلة الــــــثانــــــويــــــة، 
فـالـجامـعة عـبارة عـن مؤسـسة تـربـويـة تـعمل 
عـــلى تحقيق مـــتطلبات املـــجتمع، مـــن خـــالل 
أغـــــراض عـــــلمية ومـــــجتمعية وفـــــكريـــــة، كـــــما 
تــعمل عــلى تحقيق شــخصية وكــيان األفــراد 
وتـــــأهـــــيلهم األكـــــاديـــــمي حســـــب رغـــــباتـــــهم 
ومــــيولــــهم الــــشخصية.وحــــتى تــــوازن هــــذه 
الـجامـعات بـني مـتطلبات املـجتمعات ومـيول 
األفـراد، وضـعت عـدة مـعايـير لـقبول الـطالب 
فــي الــجامــعات الــعاملــية واملحــلية. مــن هــذه 
املـعايـير مـا تـقدمـه مـراكـز الـقياس والـتقويـم، 

والتي تهدف إلى تحسني التعليم. 

فـوضـعت املـملكة الـعربـية الـسعوديـة مـعايـير 
لـلقبول فـي الـجامـعات، خـصوصًــــــا مـع زيـادة 
مــعدالت الــطالب فــي املــرحــلة الــثانــويــة، ومــا 
كـــان مـــن هـــذه املـــعايـــير اخـــتبارات "قـــياس"، 
الــــــذي يــــــصدره املــــــركــــــز الــــــوطــــــني لــــــلقياس 
والـــتقويـــم". فـــفي الـــتاســـع عشـــر مـــن جـــماد 
األولــى مــن عــام 1421، صــدر األمــر الــسامــي 
رقـــــم 471/8 بـــــاملـــــوافـــــقة عـــــلى قـــــرار مجـــــلس 
الــــتعليم الــــعالــــي املؤيــــد بــــقرار مــــن مجــــلس 
الـــــوزراء، واملـــــتضمن: أن يـــــكون مـــــن ضـــــمن 
مــتطلبات الــقبول فــي الــجامــعات الــسعوديــة 
إجـــــراء اخـــــتبارات، تـــــكون نـــــتيجتها مـــــعيارًا 
يُسـتخدم إلـى جـانـب مـعيار الـثانـويـة الـعامـة، 
ويمكن أن يُجرى هذا االختبار وفق اآلتي: 



١- اخــــــــــتـبـار لــــــــــقـيـاس قــــــــــدرات الــــــــــطـالب 
ومهاراتهم واتجاهاتهم.

٢- اخـــــتبار لـــــقياس الـــــتحصيل الـــــعلمي، 
عـــلى أن تـــكون هـــذه االخـــتبارات مـــوحـــدة 
لـــلتخصصات الـــتي تـــدخـــل تـــحت نـــوعـــية 

واحدة.

٣- أن يُــسمح بــتكرار اخــتبار الــقبول أكــثر 
من مرة في العام الواحد.

٤- إنــــشاء مــــركــــز مســــتقل إداريًّــــا ومــــالــــيًّا 
تـــــحت اســـــم "املـــــركـــــز الـــــوطـــــني لـــــلقياس 
والـــتقويـــم فـــي الـــتعليم الـــعالـــي"، (املـــركـــز 
الـــوطـــني لـــلقياس والـــتقويـــم فـــي الـــتعليم 

العالي 2017).

وبهــذا أصــبح قــبول الــطالب فــي املــرحــلة 
الــــجامــــعية فــــي الــــجامــــعات الــــسعوديــــة 
يــــــعتمد عــــــلى ثــــــالثــــــة مــــــتغيرات، وهــــــي: 
اخـتبار الـثانـويـة الـعامـة واخـتبار الـقدرات 
الــعامــة، واالخــتبار الــتحصيلي. أمــا فــيما 
يـــخص إعـــداد هـــذه االخـــتبارات، فـــاملـــركـــز 
الـوطـني لـلقياس هـو الـذي يـقوم بـتصميم 
اخــــــــتبار الــــــــقدرات الــــــــعامــــــــة واالخــــــــتبار 
الــتحصيلي. هــذا املــعيار املــوحــد لــلقبول 
فــــي الــــجامــــعات يُــــخضع جــــميع الــــطالب 
لشــــروط مــــوحــــدة. ولــــكن الــــجانــــب األكــــثر 
خــطورةً هــو املســتقبل األكــاديــمي لــلطالب 
الــــــذيــــــن لــــــديــــــهم صــــــعوبــــــات تــــــعلم فــــــي 
الــــجامــــعات الــــسعوديــــة، وخــــصوصًــــــــا أن 

الجامعات 

هـي الـخيار األكـثر رغـبة ًلخـريـجي املـرحـلة 
الـثانـويـة حسـب ثـقافـة املـجتمع الـسعودي. 
ومــــن هــــنا، تــــتبلور عــــدة أســــئلة: مــــا هــــو 
املسـتقبل األكـاديـمي لـلطالب الـذيـن لـديـهم 
صـــــعوبـــــات تـــــعلم؟ ومـــــا هـــــي الـــــخيارات 
األكـاديـمية أو الـوظـيفية املـتاحـة أمـامـهم؟ 
وهـل تـم تـقديـم تـسهيالت أو تـعديـالت مـن 
الجهات املختصة تناسب احتياجاتهم؟

فــــــمن املــــــعروف أن الــــــخصائــــــص املــــــميزة 
لــلطالب الــذيــن لــديــهم صــعوبــات تــعلم قــد 
تــتمثل  فــي صــعوبــات كــبيرة فــي الــقراءة. 
أيــــًضا صــــعوبــــات فــــي الــــذاكــــرة الــــعامــــلة 
املــــــــــعـــلـــومــــــــــات ,1990)  واســــــــــتـــرجــــــــــاع 
Swanson, Cochran, Ewers)،كــــــــــمــا 
أن الــطالب الــذيــن يــعانــون مــن صــعوبــات 
تــعلم لــديــهم صــعوبــة فــي الــفَهم واإلدراك 
الــــــــــســمــعــي  أو  الــــــــــبــصــري  الــــــــــقــرائــــــــــي 
Roberts,Torgesen,Boardman,Sc
ammacca,2008) ). وقـــد يـــنقص هؤالء 
الــــــطالب الــــــقدرة عــــــلى تــــــنظيم الــــــوقــــــت. 
ومــــــــــن   .Ofiesh ,Hughes((2002
خــصائــص صــعوبــات الــتعلم لــدى األفــراد 
الـكبار اإلحـباط املسـتمر، وانـخفاض الـثقة 
بـالـنفس، وتـدنـي مـفهوم الـذات، املـشكالت 
الســــلوكــــية واالنــــفعالــــية ،وصــــعوبــــة فــــي 
تـقريـر املـصير. فـيَُعد املـتعلم سـلبيًا نـتيجة 
 De paul لـــخبرات الفشـــل الـــتي مـــر بـــها
University,1998)). ولــــــذا يُــــــَعد تطبيق 
اخــتبارات "الــقياس" عــلى هؤالء الــطالب 
دون تــــــقديــــــم الــــــتسهيالت أمــــــرًا يــــــحتاج 

الوقوف عليه؛ فهذه االختبارات تعتمد



فــــي أســــاســــها عــــلى قــــدرة الــــطالــــب عــــلى 
قـراءة األسـئلة وفـهمها، كـذلـك عـلى الـقدرة 
عـــلى اســـترجـــاع املـــعلومـــات، بـــاإلضـــافـــة 
لــــعامــــل الــــوقــــت فــــهي مــــحصورة بــــوقــــت 

معني. 

الـــــخيارات الـــــتي قـــــد يـــــلجأ لـــــها الـــــطالب 
الـذيـن لـديـهم صـعوبـات تـعلم فـي املـجتمع 

السعودي: 

١- االنــــــــسحاب: ويُــــــــَعد االنــــــــسحاب مــــــــن 
الــتعليم مــن ســمات الــطالب الــذيــن لــديــهم 
صـعوبـات تـعلم، فـالـطالب لـيس لـديـهم أمـل 
فــــي إكــــمال الــــدراســــة الــــجامــــعية. كــــما أن 
لـالنـسحاب عـواقـب وخـيمة، فـالـفراغ الـذي 
يــــــعانــــــي مــــــنه الــــــطالب الــــــذيــــــن لــــــديــــــهم 
صـــــعوبـــــات تـــــعلم قـــــد يـــــجعلهم عـــــرضـــــة 
لســـــلوكـــــيات أكـــــثر خـــــطرًا، كـــــالـــــتدخـــــني، 

تعاطي املخدرات، االكتئاب... وغيرها.  

٢- الســــلوكــــيات املــــعاديــــة لــــلمجتمع: قــــد 
يـلجأ الـطالب الـذيـن لـديـهم صـعوبـات تـعلم 
لســلوكــيات مــعاديــة لــلمجتمع، مــحاولــني 
فــــيها إثــــبات هــــويــــتهم كــــأشــــخاص لــــهم 
وجـــــــودهـــــــم فـــــــي املـــــــجتمع، كـــــــالـــــــعدوان، 
والتحـــــــدي، وفـــــــرط الـــــــنشاط، االنـــــــدفـــــــاع 

املعادي للمجتمع.

٣- دخــول الــطالب أقــسام فــي الــجامــعات 
عـلى حسـب مـعدالتـهم وال تـناسـب مـيولـهم 
وهــــوايــــاتــــهم، بــــالــــتالــــي تــــتراكــــم خــــبرات 
الفشـــــــل لـــــــدى الـــــــطالب الـــــــذيـــــــن لـــــــديـــــــهم 
صــــعوبــــات الــــتعلم، فــــيزيــــد مــــن االحــــباط 

لديهم، وتنقص الدافعية. 

٤- يــــمارس بــــعض هؤالء الــــطالب بــــعض 
األعــــمال غــــير الــــرســــمية وغــــير املــــوجــــهة، 
مــــــــثالً الــــــــتسويق عــــــــلى االنســــــــتغرام أو 
اإلنــــــترنــــــت، مــــــما يــــــجعل هؤالء الــــــطالب 

عرضة للغش والخداع. 

الحـلول املـقترحـة والـخيارات الـتي قـد 
تـــــكون مـــــتاحـــــة لـــــلطالب الـــــذيـــــن لـــــديـــــهم 
صــعوبــات تــعلم وتحقق لــهم االســتقاللــية 

بعد املرحلة الثانوية: 

١- فــــــفي مــــــقابــــــلة هــــــاتــــــفية مــــــع ســــــعادة 
الـــدكـــتور إبـــراهـــيم أبـــو نـــيان، املـــتخصص 
فــي مــسار صــعوبــات الــتعلم، نــلخص مــا 
ذكـره: أنـه يـجب تـضافـر الـجهات الـرسـمية 
عــن طــريق مــخاطــبتها، بــحيث يــتم تــقديــم 
تـــسهيالت وتـــكيفيات لهؤالء الـــطالب فـــي 
اخـتبارات "الـقياس". كـما نـوَّه عـن أهـمية 
الــــتوعــــية املــــجتمعية مــــن خــــالل الــــورش 
والـدورات الـتي تـشمل األسـر أيـًضا؛ حـتى 
تــقوم بــالــبحث عــن كــل مــا يــخص أبــنائــها 
الــذيــن لــديــهم صــعوبــات الــتعلم واملــطالــبة 

بحقوقهم. 

٢- فـــي بـــعض الـــدول، ســـاعـــدت الـــقوانـــني 
والتشـريـعات عـلى إمـكانـية قـبول الـطالب 
الــــذيــــن لــــديــــهم إعــــاقــــة فــــي الــــجامــــعات، 
فظهـــــرت فـــــي الـــــواليـــــات املتحـــــدة بـــــعض 
الـــلوائـــح الـــتي صـــدرت مـــن وزارة الـــتعليم 
عــام (1977)، واملــتمثل فــي قــانــون إعــادة 
الـــتأهـــيل، فـــقد ذُكـــر فـــي املـــادة (504) مـــن 

قانون إعادة التأهيل توسيع نطاق



حــمايــة الــحقوق املــدنــية لــألشــخاص ذوي 
اإلعـاقـة وتـعليمهم، والـوصـول بـهم إلـى مـا 
بــــــعد املــــــرحــــــلة الــــــثانــــــويــــــة. كــــــما تــــــمنع 
املؤســـسات مـــا بـــعد الـــثانـــويـــة االتـــحاديـــة 
الـــتي تـــحصل عـــلى أمـــوال مـــن اســـتبعاد 
املـتقدمـني مـن ذوي اإلعـاقـة "الـذيـن تـأهـلوا 
بـــــطريـــــقة أخـــــرى" أي الـــــذيـــــن اســـــتوفـــــوا 
املــــــعايــــــير األكــــــاديــــــمية واملــــــعايــــــير غــــــير 
األكـاديـمية مـثل درجـة الـذكـاء، الـتوصـيات، 
الـــتحفيز، االلـــتزام بـــالـــتعلم الـــذاتـــي. فـــمن 
خـــــــــالل تطبيق هـــــــــذه الـــــــــقوانـــــــــني تُـــــــــلزم 
الــــجامــــعات بــــتقديــــم تــــسهيالت لــــلطالب 
الــــذيــــن لــــديــــهم إعــــاقــــة. قــــد تــــشمل  هــــذه 
الــــــــتسهيالت االســــــــتشارة أو الــــــــقراءة أو 
Spillane,) الــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــة

 .(1992&McGuire&Norlander

٣- أن يـحتوي الـبرنـامـج الـتربـوي الـفردي 
لـــلطالب الـــذيـــن لـــديـــهم صـــعوبـــات الـــتعلم 
عــــــــلى خــــــــطط االنــــــــتقال، والــــــــتي يــــــــكون 
مــوضــًحا فــيها خــيارات األقــسام الــتي مــن 
املـمكن أن يلتحق فـيها الـطالـب الـذي لـديـه 
صــعوبــات تــعلم فــي الــجامــعة، ويــمكن أن 
يـــــتم مـــــن خـــــالل ربـــــط هـــــذه الخـــــطط فـــــي 
"بــرنــامــج نــور" الــخاص بــوزارة الــتعليم، 
والــــذي مــــن املــــمكن أن يــــتم تــــعميمه عــــلى 
الـجامـعات بـصورة آلـية، أو تـقدم لـلطالب 
بـــطاقـــة لـــلتسجيل فـــي الـــجامـــعات.تـــفعيل 
مـــراكـــز صـــعوبـــات الـــتعلم فـــي الـــجامـــعات 

السعودية، عن طريق تقديم الدعم 

٤ -  واالســـتشارة لـــلطالب الـــذيـــن لـــديـــهم 
صــــعوبــــات تــــعلم، مــــما يــــعمل عــــلى إزالــــة 
الـعقبات وخـبرات الفشـل الـتي مـن املـمكن 
أن تـــــــــعترض الـــــــــطالب بـــــــــعد دخـــــــــولـــــــــهم 
الـــجامـــعة. كـــما تـــقدم هـــذه املـــراكـــز دورات 
وورش لـــتدريـــب أعـــضاء هـــيئة الـــتدريـــس 
فـــي الـــتعامـــل مـــع الـــطالب الـــذيـــن لـــديـــهم 
صعوبات التعلم في القاعات الدراسية. 

٥ - الــتسهيالت والــتكيفات، والــتي تــكون 
مـن خـالل مـوائـمة املـناهـج، زيـادة فـي وقـت 

االختبار، قراءة فقرات االختبار... 

٦- أال تــــكون الــــجامــــعة الــــخيار الــــوحــــيد، 
فــــــيُضاف لــــــها خــــــيارات أخــــــرى مــــــتعلقة 
بــالــتوظــيف يــمكن أن يلتحق بــها الــطالــب 
بـعد املـرحـلة الـثانـويـة، والـتي تـضمن لـهم 
الـحياة الـرغـدة والـكريـمة. ويـكون هـذا عـن 
طــريق الــكليات الــتقنية، كــليات الــتدريــب 
املـــهني، الـــتأهـــيل املـــرتـــكز عـــلى املـــجتمع، 
الـــتعليم عـــن بـــعد، كـــليات املـــجتمع الـــتي 
تــقدم ســنتني تــحضيريــتني لــلطالب الــذيــن 
لــديــهم صــعوبــات تــعلم، ثــم مــن بــعد ذلــك 

يُسمح لهم بااللتحاق بالجامعة. 

٧- الــسماح بــنظام الــدراســة الجــزئــية بــدالً 
مــــن الــــدوام الــــكامــــل، مــــن خــــالل الــــسماح 
لــــــــلطالب تــــــــسجيل مــــــــادة أو مــــــــادتــــــــني، 

باإلضافة إلى توفير عمل مستقل لهم.



خـــــالصـــــة الـــــقول، إن آلـــــية الـــــقبول فـــــي الـــــجامـــــعات الـــــسعوديـــــة لـــــلطالب ذوي 
صـعوبـات الـتعلم واملـتضمنة اخـتبارات "قـياس" تـحتاج إلعـادة الـنظر فـيها، فـهي تـضع 
عــقبة أمــام طــموح هؤالء الــطالب الــذيــن لــديــهم صــعوبــات تــعلم. فــيجب أالّ يُحــرم هؤالء 
الـطالب مـن املـضي قُـدمًـا، مـع تـقديـم الـتسهيالت الـتي قـد تـكون قـبل االلـتحاق بـالـجامـعة 
أو بـعد االلـتحاق فـيها. وهـذا حق لهؤالء الـطالب نـصت عـليه الـقواعـد الـتنظيمية ملـعاهـد 
وبــرامــج الــتربــية الــخاصــة (1422)، فــي الــباب الــخامــس الــخاص بــالــبرامــج االنــتقالــية 
والــتأهــيل، فــفي املــادة الــسادســة، وضــحت أن مــن أنــواع الــبرامــج االنــتقالــية قــبل وأثــناء 
املـراحـل الـدراسـية الـثالث الـنوع اآلخـر: بـرامـج انـتقال بـعد االلـتحاق فـي الـجامـعة،. الـنوع 
الـثالـث: هـي بـرامـج يـتم الـعمل فـيها عـلى تـهيئة الـتالمـيذ الـذيـن لـديـهم إعـاقـة لـلعمل مـع 
الــعاديــني. فــإذا تــم االلــتزام بتطبيق مــا ورد فــي الــلوائــح الــتنظيمية، فــهو يحقق الهــدف 
الـــسامـــي الـــذي تـــقدمـــه هـــذه الـــجامـــعات فـــي تـــلبية احـــتياجـــات جـــميع الـــطلبة مـــقابـــل 

احتياجات املجتمع وسوق العمل.  
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شهـــدت املـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة فـــي 
الــــــسنوات الــــــقليلة املــــــاضــــــية اهــــــتمامًــــــا 
مـلحوظًـا بـتطويـر بـرامـج صـعوبـات الـتعلم 
فــــــي املــــــدارس، اســــــتجابــــــًة لــــــلتوجــــــهات 
الـعاملـية نـحو الـتعليم الـشامـل فـي الـعملية 
الــــتعليمية، واهــــتمامًــــا لهــــذه الــــفئة الــــتي 
أخــــــذت تــــــبرز فــــــي املــــــجتمع الــــــسعودي، 
وتـــحتاج إلـــى رعـــايـــة خـــاصـــة. وقـــد كـــانـــت 
بـــــرامـــــج صـــــعوبـــــات الـــــتعّلم والخـــــدمـــــات 
املـــقدمـــة لـــلطالب ذوي صـــعوبـــات الـــتعلم 
مـــقتصرَةً عـــلى املـــرحـــلة االبـــتدائـــية حـــتى 
وقـــت قـــريـــب، إلـــى أن فُـــّعلت فـــي املـــراحـــل 
الـعليا (املـتوسـطة والـثانـويـة). وفـي الـعام 
الــــــــدراســــــــي 1425/ 1426هـ افــــــــتتح أول 
الـبرامـج فـي املـرحـلة املـتوسـطة، ثـم تـطوّر 
بـــآلـــية عـــمل مـــختلفة عـــام 1432/ 1433هـ 
لـيشمل املـرحـلة الـثانـويـة. واشـتملت خـطط 
وزارة الـــتعليم عـــلى االســـتمرار والـــتوسّـــــع 
فــي افــتتاح بــرامــج صــعوبــات الــتعلم فــي 
الـتعليم الـعام، وتـقديـم الخـدمـات املـناسـبة 
لـــــتشمل جـــــميع املـــــراحـــــل الـــــدراســـــية فـــــي 

مناطق اململكة ومحافظاتها.

ووافق هـذا الـتطوّر مـا جـاء فـي رؤيـة املـملكة 
2030 لـتسعى إلـى تحقيق مـحورهـا الـثانـي 
(االقــتصاد املــزدهــر)، الــذي يــركّــز عــلى تــوفــير 
الـفرص للجـميع، وحـصول كـل طـفل سـعودي 
عــلى الــتعليم الــجيد، وكــذلــك شــمول الــتعليم 
لـذوي االحـتياجـات الـخاصـة, وتـوفـير الـدعـم 
املــــــــناســــــــب لــــــــكل فــــــــئاتــــــــه بــــــــشكل يــــــــضمن 
اســـتقاللـــيتهم وانـــدمـــاجـــهم ونـــجاحـــهم فـــي 
املـــجتمع. بـــاإلضـــافـــة إلـــى تـــأهـــيل املـــعلمني 
وتــــــــدريــــــــبهم مــــــــن خــــــــالل االرتــــــــقاء بــــــــطرق 
الـتدريـس، وبـناء بـيئة مـدرسـية مـحفزة، عـبر 

منظومةالتعليم املرتبطة بسوق العمل، 



وتـــطويـــر قـــدرات الـــعامـــلني فـــيه؛ لـــيكونـــوا 
عـــــناصـــــَر فـــــاعـــــلني فـــــي بـــــناء مـــــجتمعهم 

ووطنهم. 

     وأمــام هــذا الــتطوّر الــكّميّ بــرزت عــّدة 
تــساؤالت، أهــمها: هــل رافق هــذا الــتوســعَ 
الـكبيَر تـغيٌّر فـي نـوعـية الخـدمـات املـقدمـة؟ 
وهــل يــعرف مــعلمو الــتعليم الــعام مــاهــية 
صـعوبـات الـتعلم؟ ومـا كـيفية الـتعامـل مـع 
الــطالب ذوي صــعوبــات الــتعلم؟ ومــا دور 
مـــــــــعلمي الـــــــــتعليم الـــــــــعام فـــــــــي تـــــــــفعيل 
الــــبرنــــامــــج؟ ومــــا إســــهامــــهم فــــي تــــعليم 
الـــــطالب ذوي صـــــعوبـــــات الـــــتعلم؟ وهـــــل 
هــــــــناك تــــــــعاون بــــــــينهم وبــــــــني مــــــــعلمي 
صـــــعوبـــــات الـــــتعلم؟ وهـــــل يـــــعلم مـــــعلمو 
الــتعليم الــعام بــأن نــجاح الــبرنــامــج يــقف 

على دعمهم ومساندتهم له؟

ومــــن هــــذه الــــتساؤالت يــــمكننا الــــقول إن 
نـــــجاح الـــــعملية الـــــتعليمية فـــــي بـــــرامـــــج 
صــــــعوبــــــات الــــــتعلم يــــــعتمد عــــــلى عــــــدة 
عــناصــر أســاســية ال يــمكن االســتغناء عــن 
أيٍّ مــنها؛ ومــعلم الــتعليم الــعام هــو حجــر 
الـــــزاويـــــة فـــــي هـــــذه الـــــعملية. وفـــــي ظـــــل 
الـــــتوسّـــــــع فـــــي تـــــقديـــــم خـــــدمـــــات بـــــرامـــــج 
صـــعوبـــات الـــتعلمفإن دور مـــعلم الـــتعليم 
الـعام قـد تـغيّر وتـطوّر، ولـم يـُعد مـحصورًا 
فــــــــي األدوار الــــــــتقليديــــــــة واملــــــــمارســــــــات 
الـتدريـسية الـسائـدة، كـالـتلقني والـتحفيظ 

والحشو في أذهان الطالب فحسب، 

بــــل تخــــطّاهــــا بــــمراحــــل إلــــى أدوار أكــــثر 
أهــــــميًة ومــــــمارســــــات أكــــــثر تــــــأثــــــيرًا فــــــي 
الـــــطالب، مـــــع مـــــراعـــــاة الـــــفروق الـــــفرديـــــة 
بــينهم، وتــوظــيف جــميع االســتراتــيجيات 
الــتعليمية املــناســبة والــوســائــل املــساعــدة 
فـــــي تـــــدريـــــس الـــــطالب الـــــعاديـــــني وذوي 
صــعوبــات الــتعلم. كــما أن وجــود الــطالب 
ذوي صـعوبـات الـتعلم فـي الـفصل الـعادي 
الـــذي يـــقضي فـــيه الـــطالـــب مـــعظم يـــومـــه، 
واســــــتكمالــــــه بــــــقيّة املــــــواد مــــــع الــــــطالب 
اآلخـــريـــن، يـــتطلب اســـتراتـــيجية جـــديـــدة 
وهـــــيكلة شـــــامـــــلة لـــــلمنظومـــــة الـــــتعليمية 
تـــــشمل عـــــدة عـــــناصـــــر، هـــــي: (1) الـــــبيئة 
املــــــــدرســــــــية، (2) طــــــــرق الــــــــتدريــــــــس، (3) 
املـــــــــناهـــــــــج، (4) الـــــــــبرامـــــــــج، (5) إعـــــــــداد 
املـــــعلم.وملـــــعلم الـــــتعليم الـــــعام دوٌر بـــــالـــــغ 
األهـــــمية ال يـــــمكن إغـــــفالـــــه؛ لـــــذا ال بـــــد أن 
ا بـــاملـــظاهـــر الـــتعليمية لهؤالء  يـــكون مـــلمًّ
الـطالب ذوي صـعوبـات الـتعلم ملـساعـدتـهم 
فـي تخـطّي املـشكالت الـتي تـواجـههم فـي 
أثـــــــناء تـــــــلقي املـــــــعلومـــــــات مـــــــن املـــــــّعلم. 
فـــــتخصيص عـــــدٍد مـــــن الـــــدقـــــائق الـــــقليلة 
لـــــتوضـــــيح مـــــفهوم مـــــا، أو تـــــعليم مـــــهارة 
مــعيّنة، أو مــراجــعة بــعض الــتعليمات، أو 
تــــأكــــيد اســــتمراريــــة تــــركــــيز الــــطالــــب مــــع 
الــــدرس؛ ســــتكون ُمجــــديــــًة فــــي الحــــّد مــــن 
الــصعوبــات الــتي يــواجــهها الــطالــب فــي 
أثناء الحصة الدراسية، في الوقت الذي



يـــــواصـــــل فـــــيه بـــــقية الـــــطالب الـــــعاديـــــني 
األنشــــــطَة الــــــتطبيقيَة لــــــلدرس بــــــطريــــــقة 
طـــــــــبيعية. إن هـــــــــذا االســـــــــتثمار لـــــــــبعض 
الـدقـائق سـيعود - دون شـكٍّ - بـالـنفع عـلى 
هؤالء الــطالب، األمــر الــذي قــد يــغفل عــنه 
بــــــعض مــــــعلمي الــــــتعليم الــــــعام. كــــــذلــــــك 
يـــمارس مـــعلمو الـــتعليم الـــعام دورًا بـــالـــغ 
األهــــمية فــــي إنــــجاح بــــرامــــج صــــعوبــــات 
الـــتعّلم فـــي املـــدارس الـــعاديـــة؛ لـــذا عـــليهم 
املــشاركــة فــي الــتوعــية بــأهــداف الــبرنــامــج 
وفـوائـده، وتـعديـل املـفاهـيم الـخاطـئة عـنه 
لــدى املــعلمني واألســرة والــطالب الــعاديــني 
وذوي صــــعوبــــات الــــتعلم أيــــًضا. وتؤكــــد 
الـــــقواعـــــد الـــــتنظيمية ملـــــعاهـــــد وبـــــرامـــــج 
الـــتربـــية الـــخاصـــة (1422) أهـــميَة تـــلّقي 
الــطالب ذوي صــعوبــات الــتعلم تــعليمهم 
فـــي الـــبيئات األقـــل تـــقييًدا، وقـــد جـــاء فـــي 
مــادتــها الــثالــثة الــتي ذكــرت املــبادئ الــتي 
تنطلق مـنها الـتربـية الـخاصـة فـي املـملكة، 
وهــــي أن املــــدرســــة الــــعاديــــة هــــي الــــبيئة 
الـــــــطبيعية مـــــــن الـــــــناحـــــــية الـــــــتربـــــــويـــــــة 
واالجــــــتماعــــــية والــــــنفسية لــــــلطالب ذوي 
االحــتياجــات الــتربــويــة الــخاصــة؛ وبــذلــك 
يـــكون مـــعلم الـــتعليم الـــعام هـــو املسؤولَ 
األوَل عــّما يــلي: 1- تــدريــس الــطالب ذوي 
صـــــعوبـــــات الـــــتعلم، 2- اســـــتشارة مـــــعلم 
صــعوبــات الــتعلم فــي املــشكالت الــتي قــد 
تـــواجـــهه مـــع هؤالء الـــطالب، 3- تخـــطيط 
بـرنـامـج الـتدخـل املـالئـم لـصعوبـة الـتعلم، 
4- مــواءمــة املــناهــج؛ فــمتى مــا أُعِـــّد مــعلم 
الـــــتعليم الـــــعام بـــــالـــــشكل املـــــالئـــــم، فـــــإنـــــه 

سيبادر إلى تعديل بيئة الفصل 

والــــتنويــــع فــــي اســــتراتــــيجيات الــــتدريــــس 
وطـرقـه، بـاإلضـافـة إلـى اسـتخدام الـوسـائـل 
الـتعليمية املـختلفة، وتـقييم هؤالء الـطالب 
بــــطرق مــــتنوّعــــة تــــناســــب احــــتياجــــاتــــهم. 
فـــتدريـــس الـــطالب ذوي صـــعوبـــات الـــتعلم 
هـــــــو مسؤولـــــــية مشـــــــتركـــــــة بـــــــني مـــــــعلمي 
صــعوبــات الــتعلم ومــعلمي الــتعليم الــعام، 
وال يـــمكن الـــفصل بـــينهما. واســـتناًدا إلـــى 
مـــقولـــة هـــيلني كـــيلر: "بـــمفردنـــا يـــمكننا أن 
ننجــــز الــــقليل جــــدًّا، لــــكن مــــًعا يــــمكننا أن 
نـفعل الـكثير"؛ فـإن مـعلم صـعوبـات الـتعلم 
لــــن يــــكون قــــادرًا عــــلى الــــوفــــاء بــــحاجــــات 
جــــميع الــــطالب مــــا لــــم يــــكْن هــــناك تــــعاون 
بـــينه وبـــني مـــعلم الـــتعليم الـــعام، ملـــتابـــعة 
تـقدم الـطالـب، ومـعرفـة نـقاط الـقوة لـدعـمها، 
ونــــــقاط الــــــضعف لــــــتالفــــــيها، والحــــــّد مــــــن 
حــدوثــها. وإضــافــة إلــى الــعمل الــتعاونــي 
املــــــــطلوب بــــــــني مــــــــعلمي الــــــــتعليم الــــــــعام 
ومـــــعلمي صـــــعوبـــــات الـــــتعلم فـــــإن نـــــجاح 
الـبرنـامـج يـتطّلب كـذلـك الـتوافق والـتعاون 
بــني املــعلمني ومــديــري املــدارس بــخصوص 
املـــنهج، وإدارة الـــفصل، وتـــدريـــب الـــطالب 
املــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  عــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
االجــتماعــية،واالســتراتــيجيات الــتعليمية، 
ومــتابــعة مســتوى تــقّدم الــطالب بــفاعــلية. 
ولــيس ذلــك فحســب؛ بــل ال بــّد مــن الــتوافق 
والـتكامـل بـني مـعلمي الـتعليم الـعام وأسـر 

الطالب ذوي صعوبات التعلم،



والــــعمل مــــعهم جــــنبًا إلــــى جــــنب، بــــحيث 
تُـــــكِمل األســـــرة مـــــا تـــــبنيه املـــــدرســـــة لـــــدى 
الــــــطالــــــب، لــــــضمان تحقيق الهــــــدف مــــــن 

التعليم. 

     إن الـسمة املـميّزة واملـهمة فـي الـتربـية 
الـــــخاصـــــة مـــــنذ نـــــشأتـــــها تـــــقريـــــبًا هـــــي 
الـــتعاون والـــعمل الجـــماعـــي. ســـواء كـــان 
الـتعاون بـني املـعلمني فـيما بـينهم، أو بـني 
املـــعلمني واألســـرة. ومـــن مـــرتـــكزات الـــعمل 
الــتعاونــي تــعالــيم الــديــن الــحنيف الــقائــم 
عـلى الـقرآن الـكريـم وسـنة الـرسـول مـحـمد 
صــــلى اهلل عــــليه وســــلم، الــــذي حــــثَّ عــــلى 
الــتعاون والــعمل الجــماعــي، فــقد قــال اهلل 
تـعالـى فـي كـتابـه: {واعـتصموا بـحبل اهلل 
جــــــميًعا وال تــــــفرقــــــوا} (آل عــــــمران: 103)، 
وقــــــال تــــــعالــــــى: {وتــــــعاونــــــوا عــــــلى الــــــبر 
والـــــــــتقوى وال تـــــــــعاونـــــــــوا عـــــــــلى اإلثـــــــــم 
والـــعدوان} (املـــائـــدة: 2)، كـــذلـــك جـــاء فـــي 
األثــر عــن الــرســول صــلى اهلل عــليه وســلم، 
أنــــه قــــال: «مَـــــثَُل املؤمــــنني فــــي تَــــوَادِّهــــم 
وتـــراحُـــــمهم وتـــعاطُـــفهم مـــثُل الجســـد، إِذا 
اشــــتكى مــــنه عــــضو تَــــَداعَـــــى لــــه ســــائــــرُ 
هَـــــــِر والحُـــــــمِّى» (أخــــــرجــــــه  الجســــــد بــــــالسَّ
مســـلم). ويـــغدو دور مـــعلم الـــتعليم الـــعام 
مـــع الـــطالب ذوي صـــعوبـــات الـــتعلم أكـــثرَ 
صـــعوبـــًة فـــي املـــراحـــل الـــُعليا (املـــتوســـطة 
والــثانــويــة)، ملــا تــفرضــه هــذه املــراحــل مــن 

متطّلبات تختلف اختالفًا جذريًّا عن 

املــــــــرحــــــــلة االبــــــــتدائــــــــية، فــــــــالــــــــطالب ذوو 
صـعوبـات الـتعّلم فـي املـراحـل الـُعليا غـالـبًا 
مــــــا يــــــنقصهم بــــــعض املــــــهارات؛ ملــــــالءمــــــة 
املـــــتطلبات األكـــــثر تـــــعقيًدا، مـــــثل مـــــهارات 
تـــقريـــر املـــصير، ومـــهارات الـــتعّلم الـــذاتـــي، 
وغـــيرهـــا مـــن مـــهارات الـــتعلم الـــعليا الـــتي 
تهــــدف إلــــى تحســــني الــــدافــــعية ونــــوعــــية 
الــــحياة لــــلطالب ذوي صــــعوبــــات الــــتعلم. 
وتشـــــتّد الـــــصعوبـــــة لـــــدى الـــــطالب إذا لـــــم 
واالســــــــــتــراتــــــــــيــجــيــات  الــــــــــطــرق  تــــــــــتــواءم 
الـــــتدريـــــسية املســـــتخدمـــــة مـــــن قـــــبل مـــــعلم 
الـتعليم الـعام فـي تـدريـس املـواد مـع قـدرات 
هؤالء الــطالب وخــصائــصهم. فــيجب عــلى 
مــــــعلم الــــــتعليم الــــــعام اســــــتيعاب جــــــميع 
الـــطالب واحـــتوائـــهم، ومـــساعـــدتـــهم عـــلى 
اكــــــتشاف الــــــصعوبــــــة لــــــديــــــهم فــــــي حــــــال 
وجـــودهـــا. فـــصعوبـــات الـــتعلم هـــي إعـــاقـــة 
تــــعليمية دائــــمة ومســــتمرّة مــــدى الــــحياة؛ 
األمـــر الـــذي يســـتدعـــي اســـتمراريـــة تـــقديـــم 
الخـــــــدمـــــــات لـــــــهم فـــــــي جـــــــميع املـــــــراحـــــــل 
الـــتعليمية، مـــن خـــالل اســـتثمار طـــاقـــاتـــهم 
لـــلمساهـــمة الـــفاعـــلة فـــي بـــناء املـــجتمعات 
البشـــــريـــــة، والـــــتقليل مـــــن اآلثـــــار الســـــلبية 
املـترتـبة عـليهم نـتيجة إخـفاقـهم األكـاديـمي. 
وفـــــي واقـــــع مـــــعلمي الـــــتعليم الـــــعام ثـــــمة 
فــــجوة كــــبيرة بــــني مــــرحــــلة إعــــداد مــــعلمي 
الـــتعليم الـــعام فـــي مـــرحـــلة الـــبكالـــوريـــوس 
والتطبيق العملي في املدارس املتضّمنة  



بـرامـج صـعوبـات الـتعلم، فـكثير مـن بـرامـج 
إعــداد مــعلم الــتعليم الــعام ال تهــتم بــكيفية 
إعــــداد املــــعلم لــــلتعامــــل مــــع الــــطالب ذوي 
صــعوبــات الــتعلم، وبــدون الــوعــي الــكافــي 
بــالــطرق الــعلمية والــفّعالــة لــلتعامــل مــعهم 
فـإن ذلـك سـيشكل عـائـًقا يـحول دون تـقديـم 
الخـدمـة املـناسـبة لـهم. ويـمكن تخـطّي ذلـك 
بــــــإدراج مــــــواد أكــــــاديــــــمية لــــــلتخصصات 
الـتربـويـة فـي بـرامـج إعـداد مـعلمي الـتعليم 
الــعام عــن صــعوبــات الــتعلم، أو عــن طــريق 
الـــتأهـــيل والـــدورات الـــتدريـــبية فـــي أثـــناء 
الخـدمـة. وقـد خـلصت دراسـة عـقيل (2014) 
إلــــى أن الــــحصول عــــلى دورات تــــدريــــبية 
وورش عــــــــــمـل تــــــــــخـصـصـيـة فــــــــــي مــــــــــجـال 
صــعوبــات الــتعلم أســهم إســهامًــا إيــجابــيًّا 
فـــي إثـــراء خـــبرات مـــعلمي الـــتعليم الـــعام 
فـي مـجال تـدريـس الـطالب ذوي صـعوبـات 
الـــــــتعلم. وتظهـــــــر الـــــــساحـــــــة الـــــــبحثية أو 
الـــنشاط الـــبحثي فـــي الـــعالـــم الـــعربـــي أو 
املحـلي قـلة الـدراسـات الـتي تهـتّم بـخبرات 
مـعلمي الـتعليم الـعام فـي تـدريـس الـطالب 
ذوي صـــعوبـــات الـــتعّلم، فـــغالـــبًا مـــا يـــكون 
الـــتركـــيز عـــلى مـــعلمي صـــعوبـــات الـــتعّلم، 
عـلى الـرغـم مـن أن مـعلم الـتعليم الـعام هـو 
الــــركــــيزة األســــاســــية فــــي نــــجاح بــــرنــــامــــج 
صــــعوبــــات الــــتعلم. وهــــذا مــــا يــــدعــــو إلــــى 
الـــــتوســـــع فـــــي إلـــــقاء الـــــضوء عـــــلى أدوار 
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صــــــــعوبــــــــات الــــــــتعلم، وإجــــــــراء الــــــــبحوث 
والـدراسـات الـتي تهـتّم بـخبراتـهم، وتـوجـيه 
نـتائـج تـلك األبـحاث إلـى الـجهات املسؤولـة 
لــلعمل بــها. وكــذلــك الــتركــيز عــلى تحســني 
أوضــاع مــعلمي الــتعليم الــعام والــتخفيف 
عـنهم ومـسانـدتـهم، حـيث إنـهم يـعانـون فـي 
بــــــــــعض املــــــــــدارس زيــــــــــادةً فــــــــــي األعــــــــــباء 
الـتدريـسية، بـاإلضـافـة إلـى عـدد مـن األعـباء 
اإلداريــة األخــرى الــتي تــوكــل إلــيهم، ومــن 
املؤكــــد أن هــــذه الــــزيــــادة تؤثــــر ســــلبًا فــــي 
جـــــودة الـــــتعليم ومخـــــرجـــــاتـــــه، وســـــتؤدي 
بـــالـــتأكـــيد إلـــى تـــقييد عـــطاء املـــعلمني مـــع 
الــــــــــطالب عــــــــــامــــــــــة، ومــــــــــع الــــــــــطالب ذوي 
صــعوبــات الــتعلم خــاصــة. وقــد أكّـــد الــدلــيل 
الــــتنظيمي لــــلتربــــية الــــخاصــــة (1437هـ) 
املــــهامَّ املــــسندةَ ملــــعلم الــــتعليم الــــعام، مــــن 
خـــــالل الـــــقيام بـــــدوره الـــــتربـــــوي الـــــشامـــــل 
لــــــطالب الــــــفصل، ورعــــــايــــــتهم اجــــــتماعــــــيًّا 
وسـلوكـيًّا وأكـاديـميًّا، والـتعاون مـع مـعلمي 
الـتربـية الـخاصـة وأسـر الـطالب، واإلسـهام 
فـي بـناء شـخصية الـطالـب بـجوانـبها كـافًـة.   
وبـذلـك يـتضح لـنا دور مـعلم الـتعليم الـعام، 
والـــحاجـــة إلـــى تـــطويـــره مـــهنيًّا، وضـــرورة 
تــــعاونــــه وإشــــراكــــه مــــع مــــعلم صــــعوبــــات 
الـــتعلم لتحقيق أقـــصى درجـــة مـــمكنة مـــن 
الـــفائـــدة لـــلطالب ذوي صـــعوبـــات الـــتعلم. 
ويهـدف الـتعاون بـينهما أيـًضا إلـى تـكاتـف 
الجهود من أجل تطوير برامج صعوبات



الـتعلم فـي املـدارس؛لـلوصـول إلـى مـنظومـة 
تـعليمية مـتكامـلة تـنافـس بـرامـج صـعوبـات 
الــــــتعلم الــــــتعليمية فــــــي الــــــدول الــــــرائــــــدة، 
وتخـــــدم الـــــطالب ذوي صـــــعوبـــــات الـــــتعلم، 
فــــتدّربــــهم وتــــوفّــــر الــــدعــــم املــــناســــب لــــهم، 
وتــــهيئهم لــــيكونــــوا أفــــراًدا صــــالــــحني فــــي 

مجتمعهم. 

إن تحقيق هـــــذه املـــــتطلبات ملـــــعلم الـــــتعليم 
الـعام لـنجاحـه فـي بـرامـج صـعوبـات الـتعّلم 
يسـتدعـي تـوجـيه رسـالـة إلـى املسؤولـني فـي 
وزارة الـــــــتعليم؛ لـــــــدعـــــــم هـــــــذا املـــــــعلم فـــــــي 
مـسيرتـه الـتعليمية، وإعـداده بـما يـتناسـب 
مــــع مــــتطّلبات مــــهنته، واإلســــهام فــــي رفــــد 
املـــــيدان الـــــتربـــــوي بـــــكوادر عـــــلمية وفـــــنية 
مؤهــلة، لــلتعامــل مــع هــذه الــفئات الــخاصــة 
فـــــي ضـــــوء الـــــعمل الجـــــماعـــــي مـــــع مـــــعلم 
صــعوبــات الــتعلم، وهــو مــا يــتطّلب االرتــقاء 
بـــــواقـــــع مـــــعلم الـــــتعليم الـــــعام، وإكـــــسابـــــه 
املـــهارات الـــتي تـــساعـــده فـــي الـــتغلب عـــلى 
التحـديـات الـتي تـواجـهه فـي تـعليم الـطالب 
ذوي صـعوبـات الـتعلم. وثـمة رسـالـة أخـرى 
تــوجّـــه إلــى مــعلم الــتعليم الــعام الــذي قــد ال 
يـــدرك بـــأن دعـــمه ومـــسانـــدتـــه ســـتؤدي إلـــى 
تـغيير جـوهـرّي، وإلـى تـركـه أثـرًا كـبيرًا لـيس 
فــي الــطالــب ذي صــعوبــات الــتعلم فحســب، 
بـــل فـــي أســـرتـــه، وفـــي مـــعلمي صـــعوبـــات 
الــتعلم أيــًضا؛ وبــالــتالــي فــي نــجاح بــرامــج 

صعوبات التعلم 

وخــالصــة الــقول إنــه يــنبغي ملــعلم الــتعليم 
الـــعام أن يـــكون عـــارفًـــا بـــبرامـــج صـــعوبـــات 
الــتعلم وطــرقــها وأســالــيبها، ومــطّلًعا عــلى 
مــا يحــدث فــي املــيدان الــتربــوي، يــسانــده 
فــي ذلــك مــعلم صــعوبــات الــتعلم، واإلدارة 
املـدرسـية الـناجـحة. ولتحقيق ذلـك ال بـد مـن 
اتـباع مـنهجية عـلمية لـلحصول عـلى أفـكار 
مــتخصصة فــي مــجال الــتربــية الــخاصــة، 
يــمكن تــعميمها، مــن خــالل الــتعلم، وتــقبل 
آراء اآلخــريــن، والــنقاش بــموضــوعــية فــي 
شــــتّى املــــواقــــف الــــتربــــويــــة، وتــــنمية روح 
املــبادرة واملــثابــرة لــدى املــعلمني، وتــشجيع 

استقاللية التفكير لديهم.  
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لـــقد فـــرض الـــتنوّع املـــتزايـــد فـــي مســـتويـــات 
الــــطالب وقــــدراتــــهم داخــــل الــــصف الــــعادي، 
وخـاصـة مـع الـتوجّـــه نـحو الـتعليم الـشامـل، 
والـــتوافق مـــع مـــتطّلبات املـــتعّلم فـــي الـــقرن 
الـحادي والعشـريـن عـدًدا مـن التحـديـات أمـام 
املــــعلمني والــــطالب ملــــواجــــهة االحــــتياجــــات 
الـــفرديـــة واملـــتنوّعـــة لـــلطالب داخـــل الـــصفّ 
الـدراسـي الـواحـد.لـذلـك أصـبح مـن الـضروريّ 
إعــادة الــنظر فــي الــعملية الــتعليمية، إذ لــم 
تـــعْد الـــطرق الـــتقليديـــة لـــلتعليم قـــادرةً عـــلى 
الـوفـاء بـاالحـتياجـات املـتنوّعـة لـلطالب،وهـو 
مـــا دعـــا الـــتربـــويـــني وخـــبراء املـــناهـــج إلـــى 

البحث عن استراتيجيات

وهـو مـا دعـا الـتربـويـني وخـبراء املـناهـج إلـى 
الـــبحث عـــن اســـتراتـــيجيات وطـــرق تـــعليمية 
قـــادرة عـــلى تـــطويـــر الـــعملية الـــتعليمية، مـــن 
خـــالل تـــوظـــيف الـــتقنية فـــي الـــتعليم، الـــتي 
أصــــبحت ضــــرورة مــــلحة أثــــبتت الــــدراســــات 
فــــــــاعــــــــليتها فــــــــي تحســــــــني مســــــــتوى األداء 
األكــاديــمي لــلطالب، وتــوفــير بــيئات تــعليمية 
مــــشوّقــــة وجــــذّابــــة، تــــتناســــب واهــــتمامــــات 
الـــطالب واحـــتياجـــاتـــهم الـــفرديـــة. كـــما أكـــدت 
عــــــليها الــــــلوائــــــح فــــــي الــــــدلــــــيل اإلجــــــرائــــــي 
والـــــتنظيمي لـــــلتربـــــية الـــــخاصـــــة (1436هـ) 
حـيث نـّصت عـلى ضـرورة تـفعيل دور الـتقنية 

املساندة في تعليم الطالب ذوي اإلعاقة، 



وخــــّصصت جــــزًءا مــــن الخــــطة الــــتربــــويــــة 
الــــفرديــــة لــــكل طــــالــــب يحــــدَّد مــــن خــــاللــــها 
خــدمــات الــتقنية املــسانــدة املســتخَدمــة مــع 
الــــطالــــب، حســــب احــــتياجــــاتــــه الــــتربــــويــــة 

الفردية.

ومـــن هـــذا املنطلق ظهـــرت الـــعديـــد 
مــــن االســــتراتــــيجيات والــــطرق الــــتعليمية 
الـــــــتي عـــــــملت عـــــــلى تـــــــوظـــــــيف الـــــــتقنية 
الحـــــــــديـــــــــثة، وإعـــــــــادة تـــــــــشكيل الـــــــــعملية 
الـــتعليمية داخـــل الـــصف، لـــيصبح املـــتعّلم 
هـــو مـــحور الـــعملية الـــتعليمية، والـــتحوّل 
مـــــن دور املـــــتعّلم الســـــلبي فـــــي الـــــصفوف 
الــتقليديــة الــقائــمة عــلى الــتلقني والــحفظ، 
إلـــــى مـــــتعّلم أكـــــثَر إيـــــجابـــــيًة، قـــــادٍر عـــــلى 
الـتفاعـل والـتحاور واملـناقـشة داخـل الـصفّ 
الـــــــعادّي، ومـــــــن أبـــــــرزهـــــــا اســـــــتراتـــــــيجية 
 Flipped) املــــــــــقـــــلـــــوبــــــــــة الــــــــــصـــــفـــــوف 
Classroom). وتـــــــــشّكل اســـــــــتراتـــــــــيجية 
أهــــــــــمّ  إحــــــــــدى  املــــــــــقــلــوبــــــــــة  الــــــــــصــفــوف 
االسـتراتـيجيات الـتي القـت اهـتمامًـا كـبيرًا 
خــــالل الــــسنوات الــــقليلة املــــاضــــية، حــــيث 
تـــــوجّــــــه كـــــثير مـــــن الـــــدراســـــات واألبـــــحاث 
األجـــنبية والـــعربـــية نـــحو دراســـة فـــاعـــلية 
الـــــصفوف املـــــقلوبـــــة فـــــي زيـــــادة مســـــتوى 
الــــــــــدافــــــــــعـيـة لــــــــــدى الــــــــــطـالب وتـحـســــــــــني 
مســتويــاتــهم األكــاديــمية، لــيصبح املــتعّلم 
هــــو مــــحور الــــعملية الــــتعليمية، بــــدالً مــــن 
االعــــــــتماد عــــــــلى املــــــــعّلم فــــــــي الــــــــصفوف 
الـــــتقليديـــــة. وتـــــعرّف الـــــصفوف املـــــقلوبـــــة   
(Flipped Classroom)بــــــــــأنــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا 

"استراتيجية تعّلم وتعليم مقصودة ، 

لـــــتوظـــــيف تـــــكنولـــــوجـــــيا الـــــتعليم 
(الـــفيديـــو وغـــيرهـــا) فـــي تـــوصـــيل املـــحتوى 
الـــدراســـي لـــلطالـــب قـــبل الـــحصة الـــدراســـية 
وخــــارجــــها، لــــتوظــــيف وقــــت الــــحصة لحــــلّ 
الـــــواجـــــب املـــــنزلـــــي، ولـــــلممارســـــة الـــــفعلية 
لـــلمعرفـــة عـــبر األنشـــطة النشـــطة املـــختلفة، 
مــع إمــكانــية تــفعيل الــوســائــط االجــتماعــية 

في التعلم" (الكحيلي، 2015، ص35). 

تــعتمد آلــية الــصفوف املــقلوبــة عــلى إعــادة 
تـــشكيل الـــعملية الـــتعليمية؛ لـــيتغيّر الـــدور 
الـــتقليدي الـــذي تـــقوم بـــه املـــدرســـة واملـــنزل، 
فيحــــــّل كــــــلٌّ مــــــنهما مــــــكان اآلخــــــر، فــــــتقلب 
الـــصفوف املـــقلوبـــة األدواَر لـــكلٍّ مـــن املـــعلم، 
والــطالــب، واملــدرســة، واملــنزل، وطــرقَ تــلّقي 
املــــعلومــــة. فــــفي الــــصف الــــتقليدّي يشــــرح 
املـعلُم الـدرَس ويـقضي مـعظم وقـت الـحصة 
الــدراســية فــي تــقديــم املــحتوى الــتعليمي، 
ص الـدقـائق األخـيرة  ومـن املـحتمل أن يـخصِّ
لــلمناقــشة وحــّل الــتماريــن، ويــترك لــلطالب 
مـــــهّمة التعّمق فـــــي املـــــفاهـــــيم، مـــــن خـــــالل 
الــــواجــــبات املــــنزلــــية لــــزيــــادة االســــتيعاب 
وتـــعزيـــزه. بـــينما يُـــْعَكس ذلـــك فـــي الـــصف 
املـــقلوب، حـــيث يـــصّمم املـــعّلم فـــيديـــوهـــات 
لشـرح املـادة الـتعليمية، لـيشاهـدهـا الـطالب 
مـن خـالل اإلنـترنـت فـي املـنزل قـبل الـحصة 
الــــــدراســــــة، لــــــتكويــــــن املــــــفاهــــــيم واألفــــــكار 
األسـاسـية فـي الـدرس، بـينما يسـتغّل املـعّلم 
وقـت الـحّصة الـدراسـية للتطبيق واملـناقـشة 
وحــــــــــّل املــــــــــشـكـالت، والــــــــــوقــــــــــوف عــــــــــلـى 
االحــــتياجــــات الــــفرديــــة لــــلطالب، وتــــقديــــم 

التغذية الراجعة الفورية الالزمة.



كـيف يـمكن السـتراتـيجية الـصفوف املـقلوبـة 
أن تـــحسن مـــن املـــمارســـات الـــتعليمية الـــتي 
يسـتخدمـها املـعلم داخـل الـصف الـعادي مـع 

الطالب ذوي صعوبات التعلم؟  

لــــــــقد تــــــــوجّــــــــــه االهــــــــتمام إلــــــــى اســــــــتخدام 
اســــتراتــــيجية الــــصفوف املــــقلوبــــة لــــلقضاء 
عــلى مــا يــواجــهه الــطالب مــن مــشكالت قــد 
تـــحول دون اســـتفادتـــهم مـــن وقـــت الـــحصة 
الـدراسـية داخـل الـصفوف الـتقليديـة. وتظهـر 
هــذه املــشكالت أكــثر حــّدةً مــع الــطالب ذوي 
صـــعوبـــات الـــتعلم، حـــيث تـــتزامـــن صـــعوبـــة 
املــــــواد الــــــتعليمية مــــــع خــــــصائــــــص هؤالء 
الــــــطالب الــــــتي تؤثــــــر فــــــي طــــــرق تــــــلّقيهم 
لـلمعلومـات والـتعامـل مـعها؛ مـما يـجعل مـن 
الـحصة الـدراسـية مـصدر قلق وإحـباط لـدى 
كـــثير مـــن هؤالء الـــطالب، فـــغالـــبًا مـــا يـــفقد 
الـــكثير مـــن الـــطالب ذوي صـــعوبـــات الـــتعلم 
تـركـيزهـم أثـناء الـحصة الـدراسـية، حـيث يـقلّ 
انـــتباه الـــطالـــب بـــعد أول عشـــر دقـــائق مـــن 
الـحصة الـدراسـية. كـما تـشير الـدراسـات إلـى 
أن الـطالب ذوي صـعوبـات الـتعّلم يـتذكّــرون 
20% فــــــقط مــــــن املــــــادة الــــــتي تــــــعّلموهــــــا، 
ويــــواجــــه كــــثير مــــنهم صــــعوبــــًة فــــي نــــسخ 
الـــــــدروس وكـــــــتابـــــــتها بـــــــطريـــــــقة صـــــــحيحة 
ودقــــيقة، وتــــدويــــن املــــالحــــظات، واالســــتماع 
إلــــــــــى الــــــــــتـفـسـيـرات والـشــــــــــروح الــــــــــلـفـظـيـة، 
ومــــعالــــجة الخــــطوات اإلجــــرائــــية فــــي وقــــت 
واحـــد. ومـــن جـــانـــب آخـــر تـــمثّل الـــواجـــبات 
املــــنزلــــية مــــشكلًة بحــــد ذاتــــها لــــلطالب ذوي 
صـعوبـات الـتعلم، وقـد تـتفاقـم هـذه املـشكلة 

بتقّدم املراحل الدراسية، وصعوبة املواّد

الــدراســية، وكــثافــة مــحتويــاتــها، بــاإلضــافــة 
إلــى اخــتالف مــعايــير األداء املــقبول لــلطالب 
فـي املـرحـلتني املـتوسـطة والـثانـويـة، عـنها فـي 

املرحلة االبتدائية.  

فــفي املــرحــلة الــثانــويــة يــواجــه الــطالب ذوي 
صـــــعوبـــــات الـــــتعّلم صـــــعوبـــــًة فـــــي الـــــوفـــــاء 
بـــــمتطّلبات هـــــذه املـــــرحـــــلة، والـــــتي تـــــختلف 
جـــوهـــريًّـــا عـــن املـــراحـــل الـــتعليمية األخـــرى، 
حــيث أن الــطالب ذوي صــعوبــات الــتعّلم فــي 
املـرحـلة الـثانـويـة غـالـبًا مـا يـنقصهم عـدد مـن 
املـــهارات ملـــواكـــبة املـــتطّلبات األكـــثر تـــعقيًدا، 
الــــــــــطـــرق  تــــــــــتـــوافق  لــــــــــم  إذا  خــــــــــاصــــــــــًة 
واالســتراتــيجيات الــتعليمية املســتخدمــة فــي 
الــــــــــتدريــــــــــس مــــــــــع قــــــــــدرات هؤالء الــــــــــطالب 
واهــتمامــاتــهم الــفرديــة .وتــعتبر اســتراتــيجية 
الـــصفوف املـــقلوبـــة خـــيارًا واقـــعيًّا للحـــّد مـــن 
جــــوانــــب الــــقصور فــــي الــــطريــــقة الــــتقليديــــة 
لـــــلتعليم، وتحســـــني املـــــمارســـــات الـــــتعليمية 
داخـل الـصّف الـعادّي، وقـد تـساعـد أيـًضا فـي 
تـــــفعيل الـــــتعاون بـــــني مـــــعلم الـــــتعليم الـــــعام 
ومــــــــعلم صــــــــعوبــــــــات الــــــــتعلم، مــــــــن خــــــــالل 
اســــتراتــــيجيات الــــتدريــــس الــــتشاركــــي؛ فــــقد 
يـــــعمل مـــــعلم صـــــعوبـــــات الـــــتعلم مـــــع مـــــعلم 
الـصف الـعادي فـي تـصميم املـواد الـتعليمية 
قــبل الــدرس، وفــي أثــناء الــدرس يــتعاون مــع 
مــــعلم الــــصف الــــعادي فــــي تطبيق األنشــــطة 
والـــــوقـــــوف عـــــلى مـــــدى اســـــتيعاب الـــــطالب 
لـــــلمحتوى الـــــتعليمي، وتـــــقديـــــم املـــــساعـــــدة 
الــــــخاصــــــة لــــــلطالب حســــــب احــــــتياجــــــاتــــــهم 
الـفرديـة. كـذلـك قـد تحـّد هـذه االسـتراتـيجية مـن 
مشكلة مواّد التخصص،التي شّكلت تحديًّا  



كــبيرًا أمــام مــعلم صــعوبــات الــتعّلم 
في املشاركة الفّعالة داخل الصف العادي. 

ويــــمكن لــــها أيــــًضا أن تــــقّدم الحــــلَّ 
األمــــــثَل ملــــــشكالت تــــــدريــــــس الــــــطالب ذوي 
صـــعوبـــات الـــتعلم املـــلتحقني بـــالـــجامـــعات، 
حــــــيث تــــــناول بــــــعض الــــــباحــــــثني فــــــاعــــــلية 
اسـتراتـيجية الـصفوف املـقلوبـة فـي تحسـني 
املســـتوى األكـــاديـــمي لـــلطالب فـــي املـــرحـــلة 
الــــجامــــعية، وأثــــبتت فــــاعــــليتها فــــي تــــنمية 
مـــهارات الـــتعّلم الـــذاتـــي، وزيـــادة الـــدافـــعية، 

ورفع مستوى التحصيل األكاديمي. 

مميزات استخدام الصفوف املقلوبة : 

ســـاعـــدت عـــملية قـــلب األدوار وتـــبادلـــها فـــي 
اســـــتراتـــــيجية الـــــصفوف املـــــقلوبـــــة فـــــي أن 
تــجعل تــعّلم الــطالب ذوي صــعوبــات الــتعّلم 
فـــي كـــل مـــن املـــنزل واملـــدرســـة أكـــثَر فـــاعـــلية. 
فـفي املـنزل يـمنح الـطالـب الـفرصـة لـالطـالع 
األّولــيّ عــلى املــحتوى الــتعليمي قــبل وقــت 
الــحصة الــدراســية، واخــتيار الــزمــان واملــكان 
املناسبنَْي لعملية تعّلمه، باإلضافة إلى قدرة

الـطالـب عـلى الـسير بـالسـرعـة الـتي 
تـــناســـبه فـــي الـــتعلم. كـــذلـــك يـــمنح الـــطالـــب 
الــــفرصــــة إلعــــادة تــــشغيل املــــادة املــــعروضــــة 
وإيـقافـها ومـراجـعتها، حـتى يـتمّكن مـن الـفهم 
بــاملســتوى املــطلوب، وتــدويــن املــالحــظات أو 
األســئلة حــول املــحتوى الــتعليمي. وأتــاحــت 
كــذلــك تــقديــم املــادة الــعلمية بــطرق مــتنوّعــة 
ســـمعية وبـــصريـــة، بـــحيث تـــساعـــد الـــطالب 
عــلى الــتعّلم وفق مــداخــل تــعليمية مــتعددة؛ 
مــــما ســــاعــــد أولــــياء األمــــور فــــي مــــعرفــــة مــــا 
يــــتعّلمه الــــطالــــب، وزيــــادة مســــتوى املــــعرفــــة 
لـــــديـــــهم وقـــــدرتـــــهم عـــــلى تـــــقديـــــم املـــــساعـــــدة 
ألبــــنائــــهم مــــن خــــالل االســــتفادة مــــن املــــادة 

التعليمية املعروضة قبل الدرس. 

وأمـــا فـــي املـــدرســـة وداخـــل الـــحصة 
الـدراسـية تحـديـداً فـإن اسـتراتـيجية الـصفوف 
املـــــقلوبـــــة تـــــشّجع عـــــلى االســـــتخدام األمـــــثل 
لــلتقنية الحــديــثة فــي الــتعليم، وتــمنح املــعلم 
والــــطالــــب املــــرونــــة واســــتثمار وقــــت الــــحصة 
الـــــدراســـــية بـــــشكل أفـــــضل، وتـــــبني عـــــالقـــــةً 
تـفاعـليًة قـويـًة بـني الـطالـب واملـعلم، وتـساعـد 
فــــي الــــوقــــوف عــــلى االحــــتياجــــات الــــفرديــــة 
لـــلطالب ذوي صـــعوبـــات الـــتعلم واملـــتعثريـــن 
دراســــــيًّا داخــــــل الــــــصف الــــــعادي، وتــــــقديــــــم 
الـتغذيـة الـراجـعة الـفوريـة لـهم، والـتركـيز عـلى 
مســـتويـــات الـــتعّلم الـــعليا، وزيـــادة مســـتوى 
الـدافـعية لـلطالب، ورفـع مسـتوى تـحصيلهم، 
كـــما تـــوفّـــر آلـــية لـــتقييم اســـتيعاب الـــطالب؛ 
فــــاالخــــتبارات والــــواجــــبات الــــقصيرة الــــتي 
يجــريــها الــطالب مــن خــالل اإلنــترنــت تــعتبر 
مؤشــــر ملــــدى اســــتيعاب الــــطالب لــــلمحتوى 
الــتعليمي، مــما يــساعــد املــعّلم عــلى ســهولــة 

التعامل معها.  



ومـن مـميزاتـها أيـًضا تـشجيع الـتواصـل بـني 
الـــطالب مـــن خـــالل الـــعمل فـــي مجـــموعـــات 
تـــــعاونـــــية صـــــغيرة، واالســـــتفادة مـــــن دعـــــم 
األقـران، واملـساعـدة فـي سـّد الـفجوة املـعرفـية 
الــــتي يســــببها غــــياب الــــطالب القســــري أو 
االخـتياري عـن الـصفوف الـدراسـية، ونـقص 
املــعلمني األكــفاء وغــيابــهم، وكــذلــك تحســني 
مســتوى بــرامــج صــعوبــات الــتعلم، وخــاصّــــــة 
فـي املـراحـل الـعليا مـن خـالل إكـساب الـطالب 
مــــــــــهارات الــــــــــتعّلم الــــــــــذاتــــــــــي، وتــــــــــطويــــــــــر 
االســــتراتــــيجيات الــــالزمــــة ملــــرحــــلة مــــا بــــعد 
الـتعليم الـثانـوي، وتحقيق االسـتقاللـية فـي 

التعلم.

وعــــــــلى الــــــــرغــــــــم مــــــــن املــــــــميّزات املــــــــتعّددة 
الســــتراتــــيجية الــــصفوف املــــقلوبــــة إال أنــــها 
كـــــغيرهـــــا مـــــن االســـــتراتـــــيجيات الـــــتعليمية 
الحــــديــــثة الــــقائــــمة عــــلى تــــوظــــيف الــــتقنية 
وجهــــت إلــــيها كــــثيرًا مــــن االنــــتقادات حــــول 
قــيمتها، وجــدوى فــاعــليتها، وتــركّـــزت أغــلب 
هــذه االنــتقادات فــي أن املــعلم قــد ال يــضمن 
مــــــشاركــــــة جــــــميع الــــــطالب فــــــي الــــــصفوف 
املــــقلوبــــة؛ مــــما يــــضعف مــــشاركــــتهم داخــــل 
الــــــصّف، ومــــــن ثــــــّم عــــــدم اســــــتفادتــــــهم مــــــن 

الحصة الدراسية. 

وانــــــــتقد بــــــــعضهم عــــــــدم تــــــــوافــــــــر أجهــــــــزة 
الـحاسـوب أو غـيرهـا مـن األجهـزة املحـمولـة، 
أو االتــصال املســتمّر بشــبكة اإلنــترنــت لــدى 
جــميع الــطالب؛ مــما يحــّد مــن قــدرتــهم عــلى 

االستفادة من الصفوف املقلوبة. 

ورأى بـعضهم أن بـعض املـعلمني قـد 
يجـــد صـــعوبـــًة فـــي تخـــطيط وتـــصميم املـــواد 
الـــــــتعليمية اإللـــــــكترونـــــــية تـــــــفوق مســـــــتوى 
إعــدادهــم؛ مــما يــضيف عــليهم عــبئًا إضــافــيًا؛ 
ولــــذلــــك قــــد ال تجــــد اســــتراتــــيجية الــــصفوف 
املــقلوبــة قــبواًل واســًعا لــدى جــميع املــعلمني، 
وخـــــــاصـــــــًة املـــــــعلم الـــــــتقليدي الـــــــذي اعـــــــتاد 
اســتخداَم الــطرق الــتقليديــة الــتي تــعّلم بــها. 
تـــأســـيًسا عـــلى مـــا ســـبق، ومـــن خـــالل الـــنظر 
إلـــــى واقـــــع املـــــدارس فـــــي املـــــملكة الـــــعربـــــية 
الــسعوديــة، امللَحق بــها بــرامــج لــلطالب ذوي 
صـعوبـات الـتعلم يـمكن الـقول بـأن اسـتخدام 
اسـتراتـيجية الـصفوف املـقلوبـة مـن املـمكن أن 
تــــــعالــــــج كــــــثيرًا مــــــن أوجــــــه الــــــقصور داخــــــل 
الـــــصفوف الـــــدراســـــية، الـــــتي تـــــضّم طـــــالبًـــــا 
واملــــــــــهــارات  الــــــــــقــدرات  فــــــــــي  مــــــــــتــنــوّعــــــــــني 
واالحـــتياجـــات الـــخاصـــة. وقـــد تنبهـــت وزارة 
الــتعليم مــتمثلة فــي إدارة الــتدريــب الــتربــوي 
ألهــــــــمية تطبيق اســــــــتراتــــــــيجية الــــــــصفوف 
املـــقلوبـــة، وأدرجـــتها ضـــمن جـــدول الـــتدريـــب 
الـــــتربـــــوي لـــــلعام الـــــحالـــــي 1439-1438هـ ، 
ومـــــع ذلـــــك اقـــــتصر الـــــتدريـــــب عـــــلى بـــــرامـــــج 
محـدودة جـداً، وعـدد قـليل مـن املـتدربـات؛ مـما 
يســــتدعــــي ضــــرورة تــــوجــــيه االهــــتمام إلــــى 
تـــــــــنمية مـــــــــهارات جـــــــــميع املـــــــــعلمني حـــــــــول 
اسـتخدام اسـتراتـيجية الـصفوف املـقلوبـة مـن 
خـــالل عـــقد الـــدورات الـــتدريـــبية قـــبل وأثـــناء 
الخـدمـة. لـيس هـذا فحسـب، بـل يـجب أن يـعيَ 
املهــــــــتمون بــــــــاملــــــــجال الــــــــتربــــــــوي وصــــــــنّاع 
الــسياســات الــتربــويــة ضــرورة تــفعيل أفــضل 
املــمارســات الــعاملــية الحــديــثة واملــبنية عــلى 

الدليل العلمي، حيث نجد العديد من 



الــــدراســــات األجــــنبية قــــد تــــناولــــت فــــاعــــلية 
الـصفوف املـقلوبـة فـي تـدريـس الـطالب ذوي 
صـعوبـات الـتعّلم، والـتي مـن شـأنـها أن تـرفـع 
مــــن جــــودة مســــتوى الــــتعليم والــــتعلم وفق 
مـــــــتطّلبات الـــــــتعليم واملـــــــتعّلم فـــــــي الـــــــقرن 

الحادي والعشرين. 
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