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 لخص:امل ◙
ادددددداتدإلتكيتيل دجل دجةد لدرك ب بإلق ًا اددددددإلدادجربإلعنلدالثج إلئلل ت إلق  دريتللدألكجدميبإل دجيبدًج،ل،ل دل دجةد لدرظيب بإهدفتدالدردفةد

ضددددددجتإلعنل بجرلدرف ةلدرذيلتتيبقلالدعيلدركيتبملدلتعمإلركفةي له ا ل ينبغيلتنمبك جلمجبيًجلرفىلدرطتبإلذ يلدالئجقإلدرذهنبإ،ل جال
ادكدف لدرقجعمجرلئت لهذ لدرل.مللثجيبلدليتمنيل جرثًجل قخريًدلدرطتبإ فد يلدركحتبتي،ل ركحقبيلهذدلدهلفف،لد ادإلدلن  لدربحثيلدرظ فةد

فددد ًجلدقبقًج،ل ملدركيبريلئنقل يفلذرمل  ددد ل لكمي لق ل فددد قل  ادددإلدرظدقملكمجلهظ،ل دريمللئت ل  درذيلييكمفل جرفةثإلدأل نلئت لدةد
ل.لكب ي،ليفلحمج رإلرتظفظللعنلداكنكجثجٍ لتس مليفل ففلدرظدقملداجري،لمللقثللتطظيل لحنظلدألتضل

دربجحثجرلئت لدر ثريلمللدللدثمل دريتلكجرلميظم جل جرتغإلدالجنتبزيإلممللتلتبطل  ذدلدلظضظع،ل ذرملرقتإلمجلمتالكمجلداتمل
فدددتليفلي جيإلدلطجفلعنلقيقلمللحبمللدل جةد لدرك ب بإل دل جةد لدرظيب بإلدألكجدميبإلدر يتلدر كج إلئنقل جرتغإلدريل بإلحك لدآلر،ل تظ

فدددددلله ا لدرطتبإلمملجيبلتنمبك جلمللثجيبلد ليتمنيلرفىلدرطتبإلذ يلدالئجقإلدرذهنبإ،لتإيقلينبغيلدررتكبزلئت لتنمبإلم جةد لتظد
دآلخليل،ل درينجيإلدركجمإلحبجثجت م،ل دربقج ل صدحٍإلثسدمبٍإل ي سدبٍإلثبفو،ل تنمبإلم جةد لدرقلد ول در كج إل درليجضدبج لدريتلميت مل

 .لبإييكمف رلئت لقي س مليفلحبجت ملدربظم
هلدذ لدرطلدعيلئندفل بدإ،لتكمثتداليفل ثظ لتنظيملدليتمل كدفةي له ا لدرطت تدإل طلدعيلدركيتبملدلتعمدإلر صدددددد كدجع لذد لدر مدجلئللدرن ق
صددددفلدرذه ل صددددغريول دري ضددددلول داظدةل دلنجق ددددإل د مظئج لدر صددددإل د ج اددددكدفد لالدعيلدرق سددددقلهل ا لدرطتبإ،لحببملليكملد تفةي

 ضدل ةولل ق فد لدربجحثجرليفلدرن جيإ.لكيتملدركيج ييل خلدعطلدل جهبمل دركيتبملدر لديل دركيتملدالر رت يي داكك دجفل ريبلدرف ةل در
قبدج لتيدج ر ل  بيل نيلميتميلدرطتبدإلولذ يلدالئدجقدإلدردذهنبدإل ق ربدج لقمظةهم،ل ذردملركنمبدإلدل دجةد لدرك ب بدإل درظيب بدإلدألكدجدميبدإ،ل

اددددددك دجدولدليتمنيل دلدفيليلل دل دددددد اددددددإلئندفلقبدجم مل د لتنيلدررت ظينيلذ يلدريتقدإل   ا لدرطتبدإ،لمللدليتظمدج لدرظدةدوليفلهدذ لدردفةد
اددددٍإلمبفديبٍإ صددددفلدرذه ،ل قبج للتف ةلحظللتطببيل تٍثلمللالدعيلدركيتبملمب جم ملدلدكت إ،ل ملعثلد لدةد صددددإل داظدةل دري كجرق

ل.درطتبإلذ يلدالئجقإلدرذهنبإلرفىل(ل Motivation Operationق لهجليفلكل لمللدركحصبلل درفدتيبإلدرك غبتبإل)
ل.اليقإلدركيتبم،لدالئجقإلدرذهنبإ،لدررت بإلدخلجفإلدل جةد لدرك ب بإ،لدل جةد لدرظيب بإلدألكجدميبإ،:لدر تمج لدرفدرإ

An Analytical Study of adaptive, functional academic skills and Teaching 

Methods to Students with Intellectual Disabilities 

ABSTRACT 
This study aimed at answering three main questions. The first two questions were dealing with 

developing the adaptive and functional academic skills that should be acquired by students with 
intellectual disabilities. The third question was trying to explain the most appropriate teaching 
methods that should be used by teachers inside the classroom.  

To answer these questions, the two researchers applied an analytical descriptive method of 
research that depends on studying the real situation as it is and describes it with some details, and 
presents it in a qualitative way, in order to achieve some conclusions related to the developing of 
the existing situation. The two researchers also reviewed  many English resources such as valuable 
books and research papers that highly related to the topic. They finally concluded that the students’ 
adaptive and functional academic skills should be developed well by teachers such as students’ 
cooperating with others, taking care of their needs   and health, and acquiring reading, writing and 
mathematics essential skills. 

The most important finding related to the appropriate teaching methods for students with 
intellectual disabilities was that the variety of teaching methods should be applied by teachers from 
time to time. These methods include story telling, dialogue, discussion, small-grouping, 
brainstorming, role-playing, lecturing, cooperative learning, concept mapping, individual 
learning, and e-learning. The two researchers recommended that both teachers and parents of the 
iniellectual disabilities students should cooperate in order to develop the students adaptive and 
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functional academic skills. Moreover, a field study should be conducted about applying story-
telling, dialogue and brain-storming methods to measure their effects on the students’ achievement 
and motivation operation. 

Key Words: Adaptive Skills, Functional Academic Skills, Teaching Method, Intellectual 
disability, Special Education. 

 : مقدمة ◙

ذهنيٍة واضحة، أن يتابع مسريته التعليمية   يستطيع الطفل الذي يعاني من إعاقٍة

املدرسية بشكٍل جيٍد للغاية، وال سيما إذا ما مّت تدعيمه مبساعدٍة فرديٍة خمطٍط هلا مسبقًا، 

وحلسن احلظ، فإن معظم التشريعات واألنظمة . وذلك ألنه يف الواقع حيتاج إليها كثريًا

املناطق التعليمية املختلفة هذه األيام، تعمل على تلبية االحتياجات العديدة  والقوانني يف

فعلى سبيل املثال ال احلصر، جند أن األطفال حتى سن الثالثة . للطلبة ذوي اإلعاقات املختلفة

 Earlyمن العمر، يتم التعامل الدقيق معهم ضمن ما يسمى بنظام التدخل املبكر

Intervention Systemك مبا فيه من خدماٍت حمددٍة ومتنوعة، وذل . 

ويف الوقت ذاته، يتعامل أعضاء هيئة التدريس للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية مع أسرهم 

وضمن خطٍة دقيقٍة ومتفٍق عليها، وذلك من أجل العمل على تطوير ما يعرف خبطة  بانتظام

، واليت تصف  Individualized Family Services Plan(IFSP)اخلدمات االسرية الفردية 

بنوٍع من التفصيل احلاجات الفردية لذلك الطفل، ثم توضح يف الوقت ذاته اخلدمات اليت 

كبرٍي على احلاجات اخلاصة لتلك العائلة، مع بيان  كز باهتماٍمإنها تر. تناسب تلك احلاجات

. اخلطوات اليت يستطيع فيها أفراد تلك العائلة من مساعدة ذلك الطفل باملستوى املطلوب

كما أن خدمات التدخل املبكر يتم تزويدها لتلك العائلة جمانًا، وال سيما  إذا كانت تلك 

ينة ملساعدة ذلك الطفل، وتستطيع يف الوقت ذاته تطبيق العائلة مؤهلة فعاًل حسب معايري مع

 .خطوات التدخل املبكر بطريقٍة سليمٍة وفعالة

وتوجد برامج الرتبية اخلاصة واخلدمات املرافقة هلا أو املرتبطة بها يف املدارس املؤهلة، 

الذين ويعمل طاقم املعلمني يف تلك املدارس مع عائالت الطلبة . وذلك ضمن نظامها األساسي

يعانون من إعاقاتٍ عقليٍة، وذلك من أجل تطوير ما يسمى يف برامج الرتبية اخلاصة بالربنامج 

ويشبه هذا الربنامج ما  Individualized Education Program(IEP).الرتبوي الفردي 

وهو يصف حاجات الطالب  . (IFSP)متت تسميته من قبل خبطة اخلدمات األسرية الفردية 

ومن . باإلضافة إىل اخلدمات اليت مّت تصميمها خصيصًا لتلبية تلك احلاجاتاخلاصة به، 

املعروف أن مجيع اخلدمات املتعلقة بالرتبية اخلاصة يتم تقدميها لعائالت الطلبة من ذوي 

 .اإلعاقة جمانًا، وذلك من أجل مساعدتهم على االستفادة القصوى منها

من  Adaptive-Behavior Criterion كييفهوتعترب معايري أو حمكات السلوك الذي مّت ت

األهمية مبكان، ألنها متثل جزًء ال يتجزأ من تعريف اإلعاقة الذهنية، وهي ركٌن أساس من 

كما . لصاحل الطلبة الذين يعانون من هذا النوع من اإلعاقة أجل التخطيط للتدخالت املبكرة

ت املهمة أو الضرورية لنجاح يتم توجيه عملية تدريس ذوي اإلعاقة الذهنية حنو اجملاال

عملية التكيف أو املواءمة يف كٍل من املدرسة واملنزل واجملتمع، وليس فقط يف اجملاالت 

 .األكادميية املعروفة كالقراءة والكتابة واحلساب

وسوف يتم يف هذه الدراسة التحليلية توضيح عملية تنمية املهارات التكيفية للطلبة ذوي 

كيفية التغلب على حتدياتها العديدة أواًل، ثم بيان تنمية املهارات  اإلعاقة الذهنية مع
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الوظيفية األكادميية هلؤالء الطلبة وال سيما من حيث القراءة الوظيفية والكتابة الوظيفية 

والرياضيات الوظيفية ثانيًا، مع احلديث عن أهم طرائق التعليم املناسبة للطلبة ذوي اإلعاقة 

 .ًاالذهنية ثالثًا وأخري

 : أسئلة الدراسة ◙

 :  حاولت الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة الثالثة اآلتية
ما املهارات التكيفية اليت ينبغي تنميتها لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية وكيف يتم  ▪

 التغلب على التحديات اليت يواجهونها يف هذا الصدد؟
ما املهارات الوظيفية األكادميية اليت ينبغي تنميتها لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية وال  ▪

 ظيفية والرياضيات الوظيفية؟سيما من حيث القراءة الوظيفية والكتابة الو
ما طرائق التعليم املناسبة ملعلم الرتبية اخلاصة كي يطبقها على الطلبة ذوي اإلعاقة  ▪

 الذهنية ؟

 :  أهداف الدراسة ◙

 : تتمثل أهم أهداف الدراسة احلالية يف اآلتي
 اإلملام مبوضوع ذات أهميٍة كبرية بالنسبة للعاملني واملهتمني مبجال الرتبية اخلاصة، ▪

 . تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية  يتمثل يف التعرف إىل طرائق
حتديد جمموعة من املهارات التكيفية اليت ينبغي على معلمي الرتبية اخلاصة تنميتها  ▪

جيدًا لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، مع اإلحاطة مبا قد تظهر من حتديات والتصدي 

 . هلا بنجاح
كادميية اليت حيرص معلمو الرتبية اخلاصة على تنميتها توضيح املهارات الوظيفية األ ▪

لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية ، وال سيما تلك اليت تتعلق بكٍل من القراءة الوظيفية 

 . والكتابة الوظيفية والرياضيات الوظيفية
اإلملام خبصائص وظروف أو شروط تطبيق طرائق التعليم العديدة اليت تصلح للطلبة ذوي  ▪

 . ة الذهنية أكثر من غريهااإلعاق
ٍ  حقيقية لدعم عملية تعليم الطلبة ذوي  ▪ تقدير ما قام به العلماء والباحثون من جهود

اإلعاقة الذهنية، وذلك عن طريق الرجوع واإلشارة إىل مؤلفاتهم ودراساتهم العديدة يف 

 . هذا الشأن

 : أهمية الدراسة ◙

 : تتلخص أهمية الدراسة احلالية يف النقاط اآلتية
إطالع العاملني يف ميادين الرتبية اخلاصة واملهتمني بها أو القائمني على الدورات التدريبية  ▪

فيها، على طرائق التعليم املناسبة للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، كي يستفيدوا منها يف 

 . تطبيقاتهم أو يف حبوثهم أو يف مراجعاتهم وتدريباتهم املختلفة
صة واملشرفني الرتبويني فيها من املهارات التكيفية واملهارات استفادة معلمي الرتبية اخلا ▪

الوظيفية املطروحة يف هذه الدرسة، واليت ينبغي عليهم العمل بشكلٍ دائمٍ على تنميتها لدى 

 الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية
استفادة كٍل من خمططي املناهج ومطوريها يف جماالت الرتبية اخلاصة، مما ورد يف هذه  ▪

ة من معلومات، وال سيما عند ختطيط املناهج لفئة الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية ، الدراس

 .  أو عند وضع األدلة املتعلقة مبعلم الرتبية اخلاصة
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إلقاء املزيد من الضوء على جانٍب مهٍم من جوانب الرتبية اخلاصة واملتعلق بالطلبة ذوي  ▪

 . ية املالئمة بالنسبة هلماإلعاقة الذهنية ، وال سيما من حيث العملية التعليم
استفادة مراكز الرتبية اخلاصة يف الوطن العربي من املعلومات والنتائج اليت توصلت إليها  ▪

الدراسة احلالية، وذلك من أجل رفع مستوى اخلدمات اليت تقدمها للطلبة امللتحقني فيها 

 . بعامة، والطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية منهم على وجه اخلصوص
على حد علم القائمني ) رمبا تكون الدراسة احلالية هي األوىل من نوعها باللغة العربية ▪

مع توضيح   تعليم طلبة اإلعاقات الذهنية،  ، اليت تناولت عملية حتليل طرائق( عليها

املهارات التكيفية والوظيفية اليت ينبغي على معلم الرتبية اخلاصة تنميتها لدى هذه الفئة 

 .  من الطلبة

 : لحات الدراسةمصط ◙

 : تتمثل أهم مصطلحات الدراسة احلالية يف اآلتي

  : Adaptive skillsاملهارات التكيفية ◙

هي عبارة عن وصف الطريقة اليت حيقق فيها طلبة الرتبية اخلاصة حاجاتهم األساسية 

 وتساعد هذه املهارات. مثل الرعاية الذاتية، وصنع القرارات، والتواصل مع اآلخرين، والتعلم

على إقامة العالقات مع بعضهم بعضًا، واملشاركة يف األنشطة الرتفيهية املتنوعة،  األفراد

واالهتمام باحلاجات املعيشية الراهنة، وحل املشكالت اليت تتم مواجهتها بصورٍة 

     .(Johnson, 2020)يومية

  Functional Academic Skills:الوظيفية األكادميية   املهارات ◙

كي يستطيع  ذلك النوع من املهارات اليت حيتاجها طالب الرتبية اخلاصة، عبارة عنهي 

العيش مستقاًل وباالعتماد على نفسه من الناحية األكادميية، مثل اكتساب مهارات القراءة 

والكتابة والرياضيات األساسية، حتى لو مل يستطع الوصول إىل مرحلة التعليم اجلامعي 

 (.Webster, 2019)  عاليةواحلصول على شهادٍة 

    : Teaching Methodطريقة التعليم ◙

بأن طريقة التعليم هي عبارة عن ذلك النمط من التدريس   (Saya, 2015)تعتقد سايا

الذي ينبغي األخذ به، من أجل التحقق من اخلطة اليت وضعها املعلم لألنشطة الواقعية 

اعلٍة من الطلبة داخل احلجرة الدراسية، والعملية اليت يقوم بتنفيذها، وذلك مبشاركٍة ف

إنها متثل يف الواقع خطة لتقديم املادة التعليمية املراد تعلمها . كي يتم حتقيق تلك األنشطة

مّت اختياره بدقٍة من قبل، وهي يف الوقت  من جانب الطلبة، واملعتمدة أساسًا على املنحى الذي 

ئلة اليت متت صياغتها أو حتديدها مسبقًا يف ذاته تشري إىل كيفية إجابة املعلم على األس

 . مداخل التدريس، وذلك من أجل النجاح يف العملية التعليمية اليت تتم يومًا بيوم أمام الطلبة

 : اإلعاقة الذهنية ◙

تعريفًا لإلعاقة الذهنية كما طرحته اجلمعية األمريكية لإلعاقات ( 2016)أورد اخلطيب

ى أنها تلك اإلعاقة اليت تتميز باخنفاٍض ملحوٍظ يف كٍل ، علAAIDDالذهنية والتطويرية 

من األداء العقلي والسلوك التكيفي اللذين متثلهما املهارات املفاهيمية واالجتماعية والتكيفية 

 .  العملية، واليت تظهر يف العادة قبل بلوغ الفرد للثامنة عشرة من العمر
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 :  Special Educationالرتبية اخلاصة ◙

عن منٍط من اخلدمات والربامج الرتبوية، اليت تتضمن تعديالٍت خاصٍة سواء يف  هي عبارة

املناهج أو الوسائل أو طرائق التدريس، وذلك استجابة للحاجات اخلاصة جملموع الطلبة الذين 

 (. 2020املرشدي، )ال يستطيعون مسايرة متطلبات برامج الرتبية العادية 

 : منهج الدراسة  ◙

 الدراسة احلالية املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد بالدرجة األوىل اتبع الباحثان يف

أو دراسة الواقع كما هو، حبيث يهتم هذا املنهج بوصفها وصفًا   على دراسة الظاهرة كما هي،

دقيقًا، ويعرب عنها تعبريًا كميًا أو كيفيًا، ومن ثم الوصول إىل استنتاجاٍت تسهم يف وصف 

، حيث يعترب هذا املنهج (2003شحاته والنجار، ) احلقيقي والعمل بالتالي على تطويرهالواقع 

البحثي، من بني أهم املناهج البحثية املالئمة لطبيعة هذا النوع من الدراسات، وذلك عن طريق 

التعرف إىل املهارات التكيفية اليت ال بد من تنميتها لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، 

 . تغلب على التحديات اليت يواجهونها يف هذا الصددوكيفية ال

 : اإلجابة عن أسئلة الدراسة ◙

 :  لقد قام الباحثان يف هذا اجلزء من الدراسة، باإلجابة عن أسئلة الدراسة الثالثة كاآلتي
 : اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة، وينص على اآلتي

لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، وكيف يتم  ما املهارات التكيفية اليت ينبغي تنميتها

 التغلب على التحديات اليت يواجهونها يف هذا الصدد؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، وال سيما من حيث الشطر األول منه املتعلق باملهارات التكيفية 

عاقة الواجب تنميتها لدى الطلبة، فإنه ميكن القول بأن الكثري من الطلبة الذين يعانون من اإل

الذهنية، حباجٍة ماسٍة إىل املساعدة لتنمية مهارات التكيف أو املواءمة لديهم، وذلك للعيش 

ويستطيع كل من املعلمني وأفراد األسرة، مساعدة الطلبة . والعمل بني أبناء اجملتمع احمللي

 :الذين يعانون من إعاقاٍت ذهنيٍة، على تنمية املهارات التكيفية املتنوعة اآلتية

 . التواصل مع اآلخرين ▪
التدريب على املهارات احلياتية اليومية مثل الذهاب إىل احلمام، وغسل اجلسم، ولبس  ▪

 . املالبس باالعتماد على النفس

 . البقاء يف صحٍة جسميٍة جيدٍة ويف أماٍن مرغوٍب فيه ▪
أو  توفري احلياة املنزلية الكافية واملالئمة، مثل املساعدة يف اجللوس على طاولة األكل ▪

طاولة الدراسة، واملساعدة يف تنظيف البيت، أو يف جتهيز طعام الغداء أو الَعشاء، أو ترتيب 

 . بعض األدوات أو الكتب، وغري ذلك من أموٍر خمتلفة
استخدام املهارات االجتماعية الضرورية يف احلياة العامة مثل التصرف ضمن السلوك   ▪

باجملوعة سواء داخل احلجرة الدراسية أو  املناسب، ومعرفة قواعد احملادثة، وااللتحاق

 . خارجها، والقيام بأداء لعبٍة ما من األلعاب السائدة

 . إجناز مهارات القراءة والكتابة والرياضيات األساسية ▪

 . أداء عدد من مهارات العمل املكاني املختلفة ▪
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أما عن اإلجابة على الشطر الثاني من السؤال األول واخلاص بكيفية التغلب على 

التحديات اليت تواجه الطلبة يف التكيف داخل الصفوف الدراسية، فيمكن القول بأنه من 

شكال اإلعاقات الذهنية أالسهولة مبكان تقديم املساعدة إىل الطلبة الذين يعانون من إحدى 

يق تسهيل عملية التكيف لديهم داخل احلجرة الدراسية وما حيدث املتعددة، وذلك عن طر

وهناك يف الواقع سبع طرق مهمة ملساعدة الطلبة يف التغلب على .  فيها من متغرياٍت متنوعة

 : تلك التحديات اليت تواجههم يف هذا الصدد، وتتمثل يف اآلتي
بأموٍر كثريٍة ومهمٍة للغاية  إدراك معلم الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، بأنه بإمكانه القيام ▪

ويتم ذلك بالدرجة األوىل عن طريق حتديد نقاط قوة الطالب .  يف حياة هؤالء الطلبة

واهتماماته وميوله  والرتكيز عليها، ثم إجياد الفرص والوسائل واألنشطة اليت تؤدي إىل 

الضعف اليت ويف الوقت ذاته، من الضروري أيضًا حتديد جوانب .  النجاح يف دعمها مجيعًا

يعاني منها ذلك الطالب، والعمل بكل السبل والوسائل ملواجهتها ووضع احللول الناجعة 

 . نهائيًا هلا، أو للتخفيف من حدتها على األقل
 Individual Educationalإذا مل يكن املعلم ضمن فريق الربنامج الرتبوي الفردي  ▪

Program(IEP) من أحد األعضاء املشرتكني  ، فإن عليه طلب نسخة من هذا الربنامج

فيه، حيث توجد قائمة تتعلق باألهداف الرتبوية والتعليمية احملددة للطالب الذي يعاني 

وهنا، فإنه ينبغي .  من اإلعاقة الذهنية، إضافًة إىل اخلدمات وأساليب التكيف املطلوبة

وضيح، إذ احلديث مع املتخصصني يف املدرسة، عن أية أموٍر ترى بأنها حتتاج إىل الت

بإمكانهم أن حيددوا الطرق الفعالة لتدريس الطلبة، وأساليب التكيف املالئمة للمنهج 

املدرسي، وتقديم املؤشرات أو األدلة أو السبل املناسبة لكيفية تطبيق أهداف الربنامج 

 . الرتبوي الفردي للطالب داخل احلجرة الدراسية
. ز على األمور املادية امللموسة ما أمكنعلى معلم الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، الرتكي ▪

وهنا، فإن عليه أن يربهن أو يوضح ما يعنيه بكل ما يقول عن طريق طرح األمثلة احلسية 

ويكون ذلك عن طريق ربط .  أو املادية، وعدم االقتصار على إعطاء التعليمات الشفوية

يت تشجع الطالب على املعلومات الشفوية اجلديدة، بعرض جمموعةٍ من الصور والنشرات ال

 . التفكري
( كتجزئة األنشطة والواجبات الصفية Tasks Analysisضرورة العمل على حتليل املهام ) ▪

الطويلة إىل خطواٍت قصريٍة سهلة التنفيذ ، والعمل على توضيح هذه اخلطوات جيدًا، مع 

كان ذلك  تشجيع الطلبة على القيام بها خطوة تلو األخرى، مع تزويدهم باملساعدة كلما

 . ضروريًا
العمل اجلاد على تقديم التغذية الراجعة الفورية للطلبة، من أجل حتقيق أكرب عدٍد  ▪

 . ممكن من األهداف الرتبوية املنشودة
ضرورة تدريس مهارات احلياة واملهارات االجتماعية للطلبة، مع تزويدهم بالوعي الوظيفي  ▪

مناسبًا، على أن يعقب ذلك تشجيع  الكايف، والعمل على اكتشافه لديهم كلما كان ذلك

 . هؤالء الطلبة على العمل يف أنشطٍة مجاعيٍة أو االلتحاق باألندية املناسبة
ضرورة العمل حبيويٍة ونشاط مع عائالت الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية ، ومع املوظفني  ▪

الطالب اآلخرين يف املدرسة، وذلك من أجل تهيئة خطٍة تربويٍة حمكمٍة تتالءم مع حاجات 

كما أنه ينبغي على املعلم ، وبصورٍة .  املعاق ذهنيًا، والعمل على تنفيذها بدقٍة عالية

منتظمة، أن يشارك يف املعلومات ذات الصلة بكيفية العمل على تقدم الطالب ومنوه 

 .   األكادميي واالجتماعي والعاطفي يف كٍل من املدرسة واملنزل
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ة املوجهة للمعلم، فإن التنظيمات املوثقة يف قائمة إضافة إىل هذه النقاط السبع السابق

املصادر، متثل يف الواقع فائدًة كبريًة ملعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية ، واليت تعمل على 

مساعدتهم يف االطالع على طرائق التدريس وأساليبه املختلفة واملالئمة هلذه الفئة من 

إلعاقة الذهنية عندما يتواصل مع عائالت هؤالء لذا، فإن على معلم الطلبة ذوي ا. الطلبة

الطلبة، أن يقدم إىل هذه العائالت الدعم واملقرتحات املفيدة، من أجل تشجيع أبنائهم على 

وبهذه املناسبة، فإن هذه االقرتاحات أو . استخدام املهارات األكادميية واالجتماعية يف املنزل

لة الطالب ذي اإلعاقة الذهنية، من أجل مساعدته الطرق الثماني اآلتية، تبقى ضروريًة لعائ

 :يف التغلب على ما يواجهه من عقبات
فبمقدار ما يعرف الفرد يف .  ضرورة تعلم املزيد من املعلومات واملعارف عن اإلعاقة الذهنية ▪

األسرة املزيد من املعلومات واملعارف عن هذا النوع من اإلعاقة، مبقدار ما يساعد نفسه 

وهنا، فإن على أولياء األمور أن يسألوا أعضاء .  ه املصاب بشكٍل أكثر فاعليةويساعد طفل

هيئة التدريس يف املدرسة، عن املنظمات واجلمعيات واملؤسسات ذات الصلة، حتى يتم 

التواصل مع املسؤولني فيها، من أجل احلصول على االستشارات واملساعدات املفيدة يف هذا 

 . الصدد
إذ .  ألسرة، الطالب ذي اإلعاقة الذهنية على أن يعتمد على نفسهضرورة تشجيع أفراد ا ▪

عليهم مساعدة ذلك الطالب على تطبيق مهارات الرعاية اليومية مثل امللبس واملأكل  ينبغي

 . واستخدام احلمام وخدمة نفسه بنفسه
فعاًل، ضرورة إعطاء أولياء أمور الطالب ذي اإلعاقة الذهنية، عماًل روتينيًا كي يقوم به  ▪

ومبا يتناسب مع عمره واهتماماته وقدراته العقلية، وال سيما بعد القيام بتجزئة العمل إىل 

فمثاًل، جند أنه من أجل اجللوس على .  معتمدا على مهارة تحليل المهمة  خطواٍت صغرية

 طاولة الطعام، فإنه ال بد أن ُيطلب منه أواًل القيام بإحضار العدد املناسب من حمارم الورق

اليت سيتم استخدامها من جانب أفراد األسرة، وأن يضع ورقة من احملارم على الطاولة أمام 

كل مقعٍد جيلس عليه شخص من أفراد العائلة ذاتها، على أن يتبع ذلك وضع املالعق 

والِشوك واألطباق بشكٍل دوري، وأن يتم إبالغ ذلك اإلبن أو تلك البنت ما عليهما فعله، 

 . مة كلها، مع تقديم املساعدة كلما تطلب األمر ذلكوحتى تنتهي امله
ضرورة تزويد الطالب ذي اإلعاقة الذهنية بالتغذية الراجعة املتكررة، مع التشجيع بالشكر  ▪

والثناء والتقدير، عند القيام باملهمة على أكمل وجه، مع العمل على بناء قدرات ذلك 

 . الطالب خطوًة خبطوة
ىل ما تعلمه طفلهم املعاق ذهنيًا، من مهاراتٍ خمتلفةٍ خالل فرتة على أولياء األمور التعرف إ ▪

 . وجوده يف املدرسة
على أولياء أمور الطالب املعاق ذهنيًا، تهيئة الفرص املالئمة له كي يشارك يف األنشطة  ▪

فاألنشطة .  االجتماعية مثل احلركات الكشفية، واألنشطة الرتفيهية، واأللعاب الرياضية

اجلماعية تؤدي إىل تنمية املهارات االجتماعية لدى الطالب املعاق ذهنيًا، ويعمل على شعوره 

 . باملرح والسرور
ضرورة أن يتحدث أولياء أمور الطفل ذي اإلعاقة الذهنية، مع أولياء أمور أطفال آخرين  ▪

شة القضايا يعانون من اإلعاقة ذاتها، وذلك من أجل تبادل اآلراء واخلربات واألفكار، ومناق

كما ميكن االتصال مبراكز خدمات هذه الفئة من الطلبة، وذلك .  املشرتكة ألطفاهلم

 . من أجل املساعدة يف التعرف إىل أولياء أمور طلبٍة آخرين معاقني فكريًا
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ضرورة قيام أولياء أمور الطالب ذي اإلعاقة الذهنية بلقاء معلمي املدرسة اليت يلتحق بها  ▪

وذلك من أجل العمل على تطوير اخلطة الرتبوية الفردية اخلاصة به إبنهم أو ابنتهم، 

حملاولة حتقيق حاجاته واهتماماته وميوله، مع استمرار االتصال بهم من وقٍت آلخر بقصد 

 . العمل على دعم تعلم ذلك الطالب داخل املنزل

يٍة لتعلم ذهنيٍة، حباجٍة ماسٍة إىل مساعدٍة حقيق  ويبقى الطالب الذي يعاني من إعاقٍة

احملتوى املعريف املطلوب، واملهارات الضرورية اليت يتعلمها أقرانه اآلخرون دون تقديم خدماٍت 

فالعديد من األنشطة املالئمة لتدريس املهارات األكادميية األساسية مثل .  تربويٍة خاصة

وباٍت يف القراءة والكتابة واحلساب للطلبة الذين يعانون من صعوباٍت يف التعلم، أو من صع

 . النطق، أو مشكالٍت يف اللغة، تبقى مناسبًة للطلبة الذين يعانون يف الواقع من إعاقاٍت ذهنية

 وميكن مساعدة الطلبة الذين يعانون من إعاقاٍت ذهنيٍة عن طريق جعل ما يتعلمونه ذا

صلٍة باخلربات احلياتية احلقيقية هلم، وذلك بتدعيم ما يسمى باملهارات الوظيفية 

Functional Skills ،وكذلك عن طريق التكيف أو التأقلم مع األنشطة التعلمية املختلفة ،

 . School Adaptive Behaviorضمن ما يسمى بالسلوك املدرسي التكيفي 

ويعمل املعلمون النشطاء للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، على وضع توقعاٍت عاليٍة من أجل 

اليت مّت  Functional Activitiesشطة الوظيفية التحصيل، ويركزون يف تدريسهم على األن

ويف هذا الصدد، ميكن طرح .  تصميمها من أجل التعامل بنجاٍح مع مشكالت احلياة الواقعية

 : النقاط العشر اآلتية ملساعدة معلم الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية من حتقيق مهامه املتعددة
 . التدريس، مع الرتكيز على املهارات الوظيفيةاستخدام أمثلة متنوعة خالل عملية  ▪
توفري الفرص املالئمة للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية للربهنة على فهمهم الواضح لألمور  ▪

 . قبل التحرك ملمارسة أنشطتهم املستقلة
توفري املزيد من الفرص للتمارين والتدريبات اخلاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، وذلك  ▪

على تعزيز نقاط القوة اليت ميتلكونها، والتخلص من جوانب الضعف اليت من أجل العمل 

 . يعانون منها، أو التخفيف من حدتها على األقل
ضرورة استخدام معلم الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية لألمثلة املادية احملسوسة، عند قيامه  ▪

 . بتدريس مهاراٍت جديدٍة هلذه الفئة من الطلبة
طلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، بالتغذية الراجعة الداعمة واملصححة ضرورة تزويد املعلم لل ▪

للمعلومات واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها بالنسبة هلم، وبدرجٍة أكرب مما يتم إعطاؤه 

 . يف العادة ألقرانهم من الطلبة العاديني
ويم ضرورة قيام معلم الطلبة ذوي االعاقة الذهنية بتعديل االختبارات ووسائل التق ▪

 . األخرى، من أجل معاجلة العديد من املشكالت اليت تواجه هذه الفئة من الطلبة
قيام معلم الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية بعملية تقويم أداء الطالب التحصيلي، ومدى التقدم  ▪

 . الذي حيرزة  أواًل بأول، وبعدد من املرات أكثر مما حيصل مع أقرانه من الطلبة العاديني
لطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية بتكييف احملتوى وعملية التدريس مع البيئة قيام معلم ا ▪

 . احمليطة بهم، حيث يتم فيها تطبيق املعارف واملهارات املطلوبة
قيام املعلم بتجزئة الدروس اليومية إىل أجزاٍء أصغر، وال سيما عند تدريس املهارات املعقدة  ▪

 . للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية
علم الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية جاهزًا إلعادة تدريس املوضوعات أو ضرورة أن يكون م ▪

 . الدروس، أكثر من مرٍة واحدة، وذلك إذا تطلب األمر ذلك
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 : أصحاب الدراسة احلالية على نتائج السؤال األول تعقيب

على الدراسة   استكمااًل ملتطلبات املنهج البحثي الوصفي التحليلي، الذي طبقه القائمان

ة، فقد مّت التعليق هنا من جانبهما على أن العمل على تنمية املهارات التكيفية لدى احلالي

الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية يظل من األمور بالغة األهمية بالنسبة لكٍل من معلمي هذه 

الفئة من طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة من جهة، وألولياء أمورهم وللمهتمني باإلعاقة 

انية، وال سيما بالنسبة إىل مهارة احلفاظ على الصحة العامة، ومهارة الذهنية من جهٍة ث

التواصل مع اآلخرين، ومهارة التأقلم مع احلياة املنزلية واملشاركة فيها، وتنمية مهارات 

 . القراءة والكتابة والرياضيات األساسية

ف داخل أما من حيث كيفية التغلب على التحديات اليت تواجه الطلبة يف عملية التكي

الصفوف الدراسية املختلفة، فيكون يف الغالب عن طريق حتديد املعلم لنقاط القوة لدى هؤالء 

الطلبة، واالطالع الدقيق على الربنامج الرتبوي الفردي املخصص لكل واحٍد منهم، وطرح 

األمثلة احلسية املادية خالل عملية تدريسهم للموضوعات املعرفية املتعددة، وتقسيم 

ة الكبرية أو الصعبة نسبيًا إىل أجزاء يسهل على الطلبة القيام بها،  وتقديم التغذية األنشط

الراجعة واملفيدة هلم، باإلضافة إىل التعاون الوثيق مع أولياء أمور الطلبة ومع املوظفني 

املهتمني بهم، من أجل وضع خطٍة تربويٍة دقيقٍة للمتابعة والتطوير من ناحية،  وتشجيع 

فسهم على املشاركة الفعلية حسب قدراتهم يف األنشطة االجتماعية املتنوعة من الطلبة أن

 . ناحيٍة ثانية

 :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة، والذي ينص على اآلتي

ما املهارات الوظيفية األكادميية اليت ينبغي تنميتها لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية،  

 وال سيما من حيث القراءة الوظيفية والكتابة الوظيفية والرياضيات الوظيفية؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال، فإنه ميكن القول بأن الطلبة الذين يعانون من إعاقاٍت ذهنيٍة

ولذلك، فقد . إىل طرائق التعليم  اليت يستجيب إليها الطلبة العاديون  ما يستجيبون قلياًل

. املرغوب فيه Mastery Levelيتطلب األمر منهم وقتًا أطول للوصول إىل مستوى التمكن 

ويف العادة، فإن وضعهم يتطلب تعليماٍت معينٍة، وطرائق تعليٍم خاصٍة، وعمليات تدريٍب 

رحلة التعميم للموضوعات واملفاهيم اليت تعلموها داخل أكثر دقٍة من أجل الوصول إىل م

 .احلجرة الدراسية، وتوظيفها خارج أسوار املدرسة ذاتها

ففي بعض األحيان، جند أن الطلبة الذين يعانون من إعاقاٍت ذهنيٍة، حيتاجون ببساطٍة 

غالبًا ما حيتاجون إىل إىل تدريسهم كيفية التعامل مع الواجبات األكادميية املتنوعة، حيث 

مهارات تدريٍس أبعد من كونهم قارئني للقواعد واألمور األساسية املختلفة أو جمرد إجناز 

لذا، فإنه من أجل زيادة فاعلية العملية التدريسية، فإنه ينبغي على . أوراق العمل التقليدية

تعلميٍة وتدريبيٍة معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، القيام بتصميم أنشطٍة تعليميٍة 

متنوعة، حبيث يتم ربط ما يتعلمه الطلبة املعاقون ذهنيًا، مبا يدور من أحداٍث أو خرباٍت 

 .  (Collins, 2020) واقعيٍة يف احلياة اليومية، مبا فيها احلياة املنزلية واجملتمعية

اتيجيتني وبالنسبة إىل تنمية املهارات األكادميية يف إجناز الواجب، فال شك بأن االسرت

اآلتيني إذا طبقهما املعلم بإتقان، فسوف تساعدان الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية على إجناز 

 :الواجبات املطلوبة منهم
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فمن حيث التقليل من ختوف الطلبة أو جتنبهم إجناز الواجبات املطلوبة منهم، يستحسن  ▪

عشوائيًا، وذلك من أجل أن يقوم معلم الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، باختيار بعض الطلبة 

وهنا، يتم ضبط جهاز التوقيت كي .  التأكد من حسن املواظبة من جانبهم على أداء الواجب

يقرع عندما يتم االختيار العشوائي للفرتات الزمنية من الوقت، وذلك خالل األنشطة 

 . املستقلة، مع ضرورة مكافأة الطلبة الذين ينجزون الواجبات ضمن فرتة قرع اجلرس
ن حيث حتسني عملية إمتام الواجبات، ينبغي على معلم الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، وم ▪

العمل على دعم السلوك االجيابي أو مكافأة الطريقة أو األسلوب الذي يتم استخدامه من 

(، وليس جمرد تعزيز Positive Behavior Supportجانب الطالب إلجناز الواجب )

م معظم الواجبات داخل احلجرة الدراسية، وذلك عن هذا وميكن إمتا.  املخرجات فقط

البداية أو املقدمة للعمل، ثم القيام الفعلي :  طريق جتزئتها إىل ثالثة أنشطٍة رئيسيٍة هي

وبالنسبة للطلبة الذين يعانون من إعاقة ذهنيٍة، فإن جمرد .  بالواجب، ثم االنتهاء منه متامًا

 بعض األحيان، ميكن للتعزيز املتكرر خالل مرحليت ويف.  البدء بالواجب ميثل إجنازًا كبريًا

كما أن إتاحة الفرصة هلؤالء الطلبة .  البداية والقيام بالعمل أن يساعد كثريًا يف إمتامه

الختيار من أين تتم البداية، وكم من الوقت حيتاجون للقيام بالعمل قبل وقت االسرتاحة، 

 .  يتم إجنازها على أرض الواقعمما يساعد يف زيادة عدد الواجبات الصفية اليت

فإنه من أجل حتسني القراءة   أما عن تنمية املهارات األكادميية يف القراءة الوظيفية،

 : الوظيفية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، ال بد للمعلم من اتباع اخلطوات املهمة اآلتية
صادر التعليمية املتنوعة، القيام بتصميم منوذج ورقة عمل يومية من أجل استخدام املواد وامل ▪

املعروفة ضمن   على أن يتبع ذلك استخدام أمساٍء عامٍة لرجاٍل أو نساٍء من ذوي الشهرة

قائمة معينة، وأمساء شوارع أو ميادين كربى، وأمساء أماكن معلومة ضمن قائمة ثانية، 

املطاعم، أو عناوين أو كتابة أمساء عالماٍت جتاريٍة مرموقٍة، أو قوائم املأكوالت يف 

إعالنات خاصة يف الصحف اإللكرتونية أو أمساء األلعاب اإللكرتونية شائعة االستعمال 

ضمن قائمٍة ثالثة، أو أمساء رؤساء اجلامعات أو مديري املدارس،  أو رؤساء البلديات أو 

بة الفنانني أو الرياضيني، ضمن قائمة أمساء رابعة، وذلك من أجل إجياد ورقة عمل حمب

 .    لدى الطلبة لتدريبهم على القراءة اهلادفة
.  تشجيع املعلم للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، على قراءة املواد احلقيقية املستخدمة يوميًا ▪

وهنا، فإنه ينصح مثاًل باستخدام دليل اهلاتف الورقي  العادي أو اإللكرتوني، وذلك من أجل 

 واألصدقاء واألقارب والتجار واملطاعم واملعارض، إجياد أرقام املعارف من الطلبة واملعلمني

باإلضافة إىل املؤسسات االجتماعية كالربيد واملكتبة العامة وخمفر الشرطة واملركز 

 . الصحي، وغري ذلك
مجع معلم الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، لكلماٍت من القراءة الوظيفية، مع كلماٍت من  ▪

متنوعٍة من الكلمات املتقاطعة، مستخدمًا وسائل األحجيات، وذلك من أجل عمل أشكاٍل  

ويف الوقت ذاته ال بد هلذا املعلم من أن يشجع .  التخزين اإللكرتونية احلديثة هلذه املعلومات

الطلبة على إعداد األحجيات اخلاصة بهم، والعمل على تبادهلا مع زمالئهم يف الصفوف  

 . األخرى داخل املدرسة ذاتها
م من تعلم الطلبة لقراءة قائمٍة أو أكثر من قوائم الكلمات أو األمساء ما أن يتأكد املعل ▪

السابقة، فإن عليه استخدامها يف األلعاب واألحجيات املختلفة، حبيث يتم تشجيع الطلبة 

ومن أجل زيادة تركيز الطلبة .  على إعداد بطاقة مستخدمي الكلمات اليت تدربوا عليها
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يعهم على وضع كل كلمة من الكلمات اليت تدربوا عليها بدرجةٍ أكرب، فإنه ال بد من تشج

يف بطاقتني مرجعيتني، على أن يتم بعدها القيام بتشجيع الطلبة أنفسهم على لعب أحجية 

الرتكيز، وذلك عن طريق تبديل البطاقات وتفحصها، من أجل معرفة نقاط الشبه وجوانب 

تمرار يف تشجيع الطلبة على التفاعل وبعد ذلك يظل من الواجب أيضاً االس.  االختالف بينها

االجتماعي، وذلك عن طريق السماح إلثنني أو أكثر من الطلبة كي يلعبوا مع بعضهم 

 . بعضًا

           ،ذوي اإلعاقة الذهنيةللطلبة   وبالنسبة إىل تنمية املهارات األكادميية يف الكتابة الوظيفية

اء املالئمة من أجل ضرورة استخدام فإن على معلم هذه الفئة من الطلبة تهيئة األجو

األنشطة اليومية املعيشية للتدريب على الكتابة والتهجئة، وذلك عن طريق تشجيع الطلبة 

عماهلم اليومية ملا يقومون به من أنشطٍة داخل املدرسة، وعمل قوائم باألشياء أو أعلى كتابة 

سائل اإللكرتونية اليت يتلقونها على األمور اليت ينجزونها، أو األحداث اليت ميرون بها، أو الر

جهاز اهلاتف اجلوال أو على جهاز احلاسوب احملمول، أو األشياء اليت خيتارونها من الكتالوجات 

و وهمية ( للعمل احملمي قبيل فرتة أويعملون على طلبها، أو تعبئة طلبات التوظيف )حقيقية 

ون فيها األنشطة املدرسية القادمة، أو التخرج، أو كتابة الرسائل ألولياء أمور الطلبة يوضح

كتابة رسائل بسيطة إىل زمالئهم يف صفوٍف دراسيٍة أخرى أو يف مدارس جماورة، عن 

 .   (Lewis et. al., 2016)قاموا بها فعاًل األنشطة اليت

وتبقى عملية تنمية املهارات األكادميية يف الرياضيات الوظيفية بالنسبة للطلبة ذوي 

على معلم الرتبية اخلاصة الناجح القيام باألمور املهمة   إن   اإلعاقة الذهنية مهمة للغاية، إذ

 : اآلتية
خدام برامج الكمبيوتر اخلاصة بتدريب الطلبة على عمليات احلساب البسيطة مثل است ▪

اجلمع والطرح والضرب والقسمة، وتسجيل مدى التقدم لديهم يف األداء، مع حتديد ما بني 

 .مشكلة تواجه الطلبة 20 -10

ة الواقعية احلياتية، إذ أن أكثر مهارات ماد تشجيع الطلبة على التعامل مع املشكالت ▪

الرياضيات شيوعًا يف االستخدام هي يف جماالت كٍل من الوقت، والنقود، واملقاييس 

لذا، فإن الطلبة الذين يعانون من اإلعاقات وال سيما الذهنية . والعمليات احلسابية االربع

وهنا، . منها، حباجٍة ماسٍة إىل التدريب على هذه املهارات أكثر من أقرانهم الطلبة العاديني

ى معلم الرتبية اخلاصة أن يعمل على حتضري واجباٍت هلؤالء الطلبة حول حسابات فإن عل

. التوفري، واألرصدة، وعمل املقارنات خالل شراء احلاجيات اليومية من البقاالت املختلفة

كما أن طرح مسائل يف الرياضيات عليهم تتعلق حبجم األشياء داخل الغرفة أو خارج 

هذا باإلضافة إىل استخدام اجلداول الزمنية اليومية، . يًااملدرسة، ميثل أمرًا إجياب

واألجندات الزمنية األسبوعية والشهرية تظل يف الواقع ضروريًة، وذلك من أجل إجياد 

 .تدريباٍت أو متارين مهمٍة يف مادة الرياضيات بالذات
على تنمية تهيئة املعلم للظروف املالئمة للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، من أجل التدريب  ▪

فالرحلة امليدانية متثل يف الواقع خربًة . الرياضيات الوظيفية عن طريق الرحالت امليدانية

مّت تصميمها إلضافة املزيد من املعارف واملعلومات واملهارات واالجتاهات املرغوب فيها 

 .للربامج التدريسية املختلفة يف ميدان الرتبية اخلاصة

دانية املخطط له جيدًا ضروريًة ومفيدًة، وخباصٍة إىل وهنا، تكون هذه الرحالت املي

احملالت التجارية الضخمة املسماة باملوالت، وإىل املتاحف واملزارع واملصانع واملواقع األثرية 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Rena+B.+Lewis&text=Rena+B.+Lewis&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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والسياحية، فإن الرحالت امليدانية داخل الغرفة الصفية تنمي لدى الطلبة ذوي اإلعاقة 

اضيات الوظيفية، وذلك من خالل املرور خبربٍة واقعيٍة الذهنية املهارات األكادميية يف الري

من خالل البحث عن معلوماٍت خاصٍة يف الصحف واجملالت املوجودة داخل احلجرة الدراسية 

 . أو يف مكتبة املدرسة

 : أصحاب الدراسة احلالية على نتائج السؤال الثاني تعقيب

إعاقاٍت ذهنيٍة حيتاجون إىل  ميكن القول يف هذا الصدد، بأن الطلبة الذين يعانون من

ضرورة تعليمهم كيف يتفاعلون مع الواجبات األكادميية املتنوعة يف املوضوعات املعرفية 

اليت يدرسونها، وذلك عن طريق تصميم أنشطٍة تعلميٍة وتدريبيٍة حمددٍة من جانب املعلم، 

دور من أنشطٍة لربط ما يتعلمه الطلبة من معارف ومهارات واجتاهات مرغوب فيها، مبا ي

 . وخرباٍت حياتيٍة وجمتمعيٍة متنوعة

أما من حيث تنمية مهارات الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية إلجناز الواجبات األكادميية 

املختلفة، فال بد من قيام املعلم بتعزيز الطلبة عن طريق مكافأتهم معنويًا بكلمات الثناء 

مطلوبًا، أو عندما يقومون مبجرد البداية والشكر املتنوعة كلما أجنزوا واجبًا أكادمييًا 

هذا باإلضافة إىل قيام املعلم بتجزئة .  احلقيقية لواجٍب من الواجبات بطريقٍة صحيحة

 . األنشطة الرئيسية إىل أخرى فرعية أكثر سهولٍة يف اإلجناز

 الوظيفية القرائية والكتابية واحلسابية، فال بد أواًل من  وبالنسبة إىل تنمية املهارات

توجيه الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية لقراءة أدلة اهلاتف الورقية أو اإللكرتونية، من أجل 

البحث عن أمساء احملالت التجارية الكربى ذائعة الصيت، وقراءة أمساء  أطباء معروفني يف 

 املنطقة اليت يعيش فيها الطلبة، أو قراءة أمساء العيب كرة القدم املشهورين أو املمثلني الذين

ويف الوقت ذاته من املمكن تنمية املهارات الكتابية الوظيفية .  هلم شعبية واسعة بني الناس

للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، وذلك عن طريق تشجيعهم على كتابة املذكرات اليومية ملا 

قاموا به من أنشطة، والرد على رسائل األصدقاء على جهاز احلاسوب الشخصي أو على اهلاتف 

أما تنمية مهارات الرياضيات الوظيفية املرغوب فيها، فتتم بواسطة استخدام برامج   . احملمول

احلاسوب التدريبية على عمليات اجلمع والطرح والضرب والقسمة مثاًل، مع بيان كيفية 

 . التعامل مع فئات النقود املختلفة، والتعامل مع مقاييس األوزان واألطوال واألوقات املتعددة

 :سؤال الثالث من أسئلة الدراسة، والذي ينص على اآلتياإلجابة عن ال

ما طرائق التعليم املناسبة ملعلم الرتبية اخلاصة كي يطبقها على الطلبة ذوي اإلعاقة  

 الذهنية ؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، ميكن القول بأنه مما ال شَك فيه أن تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة 

ا، جتعل املهمة كبرية للغاية على معلميهم بالدرجة الذهنية له خصوصية فريدة من نوعه

األوىل، وذلك نظرًا للِسمات العقلية واألكادميية اليت ميتلكها مثل هؤالء الطلبة، واليت تقلل 

يف الغالب من إمكانية استفادتهم مما يتم تقدميه هلم من مناهج مدرسية أو برامج تربوية 

أفادت نتائج عدٍد من الدراسات ذات الصلة، بأن فقد . تنفعهم يف حاضرهم ومستقبل أيامهم

لدى هؤالء الطلبة القصور الواضح يف القدرات الوظيفية للجوانب العقلية املعرفية، املسؤولة 

بالدرجة األساس عن التعلم كاإلدراك واالنتباه والتمييز والتذكر وتنظيم املدخالت، وذلك 

الروسان، ( )2010القحطاني، ) كاء عندهمبسبب بطئ النمو العقلي لديهم، وتدني نسبة الذ
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ومع ذلك، فإن نتائج دراساتٍ أخرى عديدة، تؤكد بأن الطلبة   (.2000العزة، ( )2005الوابلي، ( )2005

عمومًا وعلى اختالف خصائصهم العقلية وتنوع اهتماماتهم وحاجاتهم وميوهلم الفردية، 

 . (Hallahan & Kauffman,2000)شك على التعلم  دون أدنىقادرون ب

اإلعاقة الذهنية، واليت تسهم وتوجد جمموعة من الطرائق املالئمة لتعليم الطلبة ذوي 

عملية تطبيقها بدقٍة متناهيٍة، يف حتقيق الكثري من األهداف الرتبوية املنشودة اليت يركز 

عليها املنهج املدرسي هلؤالء الطلبة، واليت تساعدهم كذلك على استيعاب الكثري من احلقائق 

العقلية املناسبة، وتعمل على واملعلومات والنظريات املختلفة، وتكسبهم العديد من املهارات 

تنشيطها لديهم يف مواقف تعليميٍة تعلميٍة متنوعة، إضافًة إىل العمل على تكوين جمموعة 

ومن بني أشهر هذه الطرائق التعليمية . من االجتاهات والقيم وأمناط السلوك املرغوب فيها

 :  املالئمة هلذه الفئة من الطلبة ما يأتي

 : Storytelling Methodالقصة طريقة التعليم ب: أواًل ◙

تتلخص هذه الطريقة يف قيام املعلم بسرد قصٍة إىل تالميذه ذوي اإلعاقة الذهنية، طالبًا 

والشخصيات   منهم التفكري مبدلوالتها أواًل، ثم التعليق على ما جاء فيها من تسلسل األحداث

طلبة من وجهات نظٍر أو آراٍء ثانيًا، على أن يقوم املعلم فيما بعد بالتعليق على ما طرحه ال

ورغم أن هذه الطريقة يزيد استخدامها يف املراحل املدرسية الدنيا، إال أن .  خمتلفة حوهلا

الطلبة من خمتلف األعمار مييلون لسماعها، ال سيما وأنها تؤدي يف الغالب إىل شد انتباه 

حليل جملرياتها الطلبة، وتشويقهم لسماع جمريات القصة حتى النهاية، وقيامهم بالت

والتفكري يف القيم واالجتاهات اإلجيابية اليت ميكن اكتسابها من رواية تلك القصة والتعليق 

فعلى سبيل املثال ال احلصر، قد يقوم املعلم بسرد قصٍة أمام طالبه حول مدير مدرسٍة .  عليها

علمني واملعلمات ثانويٍة خاصٍة كبريٍة يلتحق بها بضعة آالف من الطلبة، وحنو سبعني من امل

وكان هذا املدير يؤمن باملخاطر الصحية النامجة .  من ذوي التخصصات املعرفية املتنوعة

عن زيادة شرب القهوة الساخنة يوميًا، مما دفعه إىل إلقاء حماضرة فيهم داخل القاعة الكربى 

حصائية، موضحًا هذه املخاطر ومدعمًا رأيه ببعض األفالم القصرية واألشكال واجلداول اإل

ثم عمل بعدها على توزيع تعميٍم على املعلمني مينع فيه شرب القهوة وقت الدوام الرمسي يف 

وهنا يرتك املعلم اجملال .  املدرسة، وقام بالتخلص من األجهزة واألدوات ذات الصلة بذلك

للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية للتفكري والتعليق على القصة من حيث اإلجيابيات والسلبيات 

 (. 2018سعادة ورفاقه، ) لقرار مدير املدرسة

قد  (O'Neill & Dalton,2002) بأن كاًل من أونيل ودالتون( 2009)وقد أوردت القحطاني 

وأظهرت نتائجها بشكٍل  قاما بتطبيق دراسٍة على طفلني من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة،

لمهارات اإلدراكية لديهما عند واضٍح وجود حتسٍن كبرٍي يف أدائهما، مع زيادة اكتسابهما ل

يتم سردها عليهم باحلاسوب وهي  تعليمهم مهارات ما قبل القراءة من خالل قصٍص مألوفٍة

 .مصورة وملونة بألوان جذابة

 : Dialogue Methodطريقة التعليم باحلوار : ثانيًا ◙

يعود الفضل األول يف تطبيق احلوار والدفاع عن أهميته وفائدته الرتبوية إىل الفيلسوف 

فهو أول من أكد بقوة على أن عملية التعليم ال يقصد منها .   Socratesاليوناني سقراط 

حشو أذهان الطلبة باملعلومات واحلقائق املختلفة، بل تشجيعهم على استنباطها عن طريق 



 

  39 

   
 
ة وب  رب 

داعات  ب  ب   ISSN : 2536-9407                        ا 

 جملة إلكرتونية فصلية..تصدرها رابطة الرتبويني العرب
 

تتلخص يف حماورته لطالبه، عن طريق  طريقته يف التدريس فكانت. معهماحلوار الفعال 

طرح األسئلة عليهم، واستدراجهم لإلجابة عن األسئلة املتالحقة، إىل النقطة اليت تتضح 

لديه جهلهم، من أجل دفعهم إىل البحث عن احلقيقة بأنفسهم، من خالل التأمل والتفكري 

 . رباهني ذات العالقةوالتقصي، وذلك الستنتاج األدلة وال

تعتمد على طرح املعلم السؤال  تلك الطريقة اليت وميكن تعريف طريقة احلوار على أنها

على الطالب املعاق ذهنيًا فيما خيص أحد املوضوعات املعرفية ، واإلجابة من طرف ذلك 

جوانب الطالب أواًل، والذي قد يطرح  استفسارًا توضيحيًا بدوره على املعلم حول جانب من 

السؤال، ثم يعقبه املعلم بطرح سؤاٍل أو أسئلٍة أخرى جييب الطالب عنها، على أن يعززه املعلم 

بالثناء إذا ما أجاب بدقة، ثم يطرح املعلم أسئلة أخرى حتى يعجز الطالب عن اإلجابة، فينتقل 

ور، ويسمح املعلم املعلم إىل طالبٍ آخر، يف الوقت الذي يصغي فيه الطلبة اآلخرون إجيابياً ملا يد

ملن يريد منهم اإلضافة أو التعليق على ما دار من حواٍر بني املعلم وواحٍد أو أكثر من الطلبة، 

 Jenlink)على أن يتم استخدام الوسائل التعليمية املختلفة ذات العالقة مبوضوع  احلوار 

and Banathy, 2008) . 

اقة الذهنية بالعديد من اخلصائص وينبغي أن يتصف احلوار الفعال مع الطلبة ذوي اإلع

الرتبوية والعلمية، يتمثل أهمها يف وضوح اهلدف لدى كل من املعلم والطالب فيما يقومان 

به من طرح أسئلة و تلقي إجابات، وعدم االكتفاء بإجابٍة واحدٍة لسؤاٍل واحٍد، بل طرح املزيد 

ثري التفكري بشكٍل مستمر لدى من األسئلة اليت تعتمد على إجابات األسئلة السابقة، مما ي

املتعلم ذاته، وعدم االقتصار يف طرح األسئلة على املعلم، بل للطالب املعاق ذهنيًا دور مهم يف 

طرحها على املعلم  خالل قيامه باإلجابة عن األسئلة، وتشجيع املعلم  للطالب على إجابة 

بات أسئلٍة سابقة، والتأكد من أكرب عدد ممكن من األسئلة غري املتوقعة، واملعتمدة على إجا

الفهم العميق للطالب جلوانب املوضوع الذي يدور حوله احلوار، وتشجيع الطالب على التأكد  

من بعض النقاط، وذلك عن طريق توجيه سؤال أو أكثر للمعلم،  و عدم االكتفاء بدور 

عنوية املختلفة اجمليب ألسئلته املتنوعة، واشتمال هذا األسلوب على إجراءات التشجيع امل

للطالب املعاق ذهنيًا من جانب املعلم، وذلك عن طريق استخدام كلمات املديح إلجابات 

كما ينبغي أن يتعرف املعلم على نقاط القوة و جوانب الضعف لدى  .الطالب الصحيحة

الطالب املعاق ذهنيًا، واكتساب الطلبة ملعارف ومعلومات أكثر عمقًا عن املوضوع الذي يدور 

وله احلوار الفعال، واكتسابهم الجتاهاٍت ومهاراٍت مرغوب فيها مثل منو الشخصية، ح

واجلرأة يف احلديث، واإلصغاء ألسئلة املعلم بشكٍل دقيٍق، والعمل على طرح أسئلٍة ذات عالقٍة 

مبوضوع احلوار الفعال، وتنمية مهارات التحليل لدى الطلبة قبل اإلجابة عن األسئلة اليت 

علم عليهم، ومراعاة احلوار الفعال للفروق الفردية بني الطلبة من خالل تعامل يطرحها امل

املعلم مع كل طالبٍ حسب مستواه وقدراته العقلية، واالبتعاد عن األسئلة السطحية البسيطة  

من جانب املعلم و الطالب من خالل طرح األسئلة اليت تهدف إىل التعمق يف بعض األمور أو 

وسهولة تطبيقها جلميع املواد الدراسية و ملعظم املوضوعات  ة هذه الطريقةالقضايا، ومالءم

الفرعية أو الثانوية يف وحداتها الدراسية، وعدم حاجتها إىل عملية معقدة لتدريب املعلمني 

 .عليها

التطبيق مع طلبة  ولطريقة احلوار جمموعة من املبادئ الواجب مراعاتها خالل عملية

ل توخي البساطة يف احلوار، بعيدًا عن التعقيد واإلجراءات الصعبة، اإلعاقات الذهنية مث
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وتقصري مدة احلوار مع الطالب، واختيار التوقيت املناسب لتطبيق طريقة احلوار، وعدم 

استهزاء املعلم بطريقة الطالب يف احلوار، إذا كانت غري دقيقة، وضرورة إجراء املعلم للحوار 

خالل احلوار الفعال، واستخدام املعلم ألسلوب الدعابة أو املرح مع أكرب عدد ممكن من الطلبة 

ذوي  اهلادف خالل عملية احلوار، واستخدام املعلم للوسائل التعليمية املتنوعة اليت تساعد

اإلعاقة الذهنية على حتليل األمور، وطرح األسئلة األكثر عمقًا، وضرورة ضبط النظام 

 (. 2019سعادة، )حلوارداخل احلجرة الدراسية خالل عملية ا

 :  Discussion Methodطريقة التعليم باملناقشة : ثالثًا ◙

تلك  ميكن تعريف طريقة املناقشة يف تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، على أنها

اليت تشجع الطالب على املشاركة بفاعلية داخل احلجرة الدراسية، و ذلك من خالل  الطريقة

من الطلبة، أو بني املعلم وأحد الطلبة، أو بني املعلم و مجيع  الئهتفاعٍل لفظي بينه وبني زم

الطلبة، و ذلك من أجل اكتساب جمموعٍة من املعلومات و املهارات و االجتاهات املرغوب فيها، 

 .لتحقيق األهداف الرتبوية املنشودة

لم والطلبة وتوجد عدة أمناط لطريقة املناقشة يتمثل أوهلا يف املناقشة القصرية بني املع

دقيقة من احلصة الدراسية بني املعلم ( 15-10)ذوي اإلعاقة الذهنية، واليت تستغرق ما بني 

الناجح والطلبة، وتدور يف الغالب حول عدد حمدود من املالحظات أو التعليقات، من أجل 

كما . األفكاراستخالص معلوماٍت من الصور أو الرسوم أو األشكال أو اإلحصائيات أو اآلراء أو 

أنها تعترب ضرورية لتوضيح بعض األمور الغامضة أو الفهم اخلاطئ لألشياء، وقد تكون 

 .أساسًا ملناقشة أخرى تالية وطويلة

ورمبا تدور املناقشة القصرية حول سؤال يطرحه أحد الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، أو 

لب بشكل مفاجئ ودون ختطيٍط تعليق أو تعقيب أو إضافة من طالب آخر، كما حتدث يف الغا

مسبٍق أحيانًا من جانب املعلم، وقد تكون جزءًا من طريقة أخرى كاالكتشاف أو حل 

 .املشكالت أو االستقصاء، كما تهدف أحيانا إىل القيام بنشاٍط حمدٍد أو لتحقيق هدٍف معني

تفسارات ورغم أهمية املناقشة القصرية يف التوصل إىل نتائج حمددة، أو اإلجابة عن اس

بعض الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، أو توضيح بعض األفكار، إال أنها تعمل على إحراج املعلم 

أحيانًا، ألنها تقوم على سؤال يتم طرحه فجأة، وقد ال يكون املعلم متوقعًا له، أو قد ال يعرف 

هاء من املادة كما يعيق السؤال املطروح غالبًا من خطة املعلم يف االنت. اإلجابة الصحيحة عنه

و مع ذلك ، فإن الفرتة . الدراسية اليت قام بالتحضري هلا، أو األنشطة اليت صممها لطالبه

الزمنية القصرية هلذا النوع من املناقشة واألهداف اليت تسعى لتحقيقها، جتعل منها أسلوبًا 

احلصة الدراسية فاعالً ، كي يتعلم منه الطالب املعاق ذهنياً الشيء الكثري ، و كي تضفي على 

 . نوعًا من احليوية والنشاط املطلوبني فعاًل

أما النوع الثاني من أنواع طريقة املناقشة فيتلخص يف املناقشة الطويلة بني الطلبة ذوي 

واليت تعتمد على ما استخلصه الطلبة من معلوماٍت يف املناقشة  اإلعاقة الذهنية أنفسهم، 

ما مجعه الطلبة من معلوماٍت تتصل مبوضوع الدرس أو  القصرية ، ورمبا تدور أحيانًا حول

. بقضيٍة معينٍة اختارها الطلبة مع معلمهم، واليت تأخذ احلصة بطوهلا أو أكثر من ذلك

ويتوقف طول املناقشة على عدٍد من العوامل، يتمثل أهمها يف اخلربات السابقة للطلبة ذوي 

عدد هؤالء الطلبة، وكمية املعلومات اليت مت اإلعاقة الذهنيةحول املوضوع املطروح للنقاش، و
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مجعها، ونوعية تلك املعلومات، واألهداف املنشودة من وراء تلك املناقشة، ونوعية الوسائل 

 .التعليمية املستخدمة لتوضيحها، واخلربة السابقة للطلبة حول املوضوع الذي تتم مناقشته

سهم حتت اإلشراف الدقيق من جانب وتدور املناقشة الطويلة يف الغالب بني الطلبة أنف

معلمهم، والذي غالبًا ما يعمل على تقسيمهم إىل عدة جمموعاٍت من أجل مناقشة األفكار أو 

وهنا، فإن على املعلم الفعال التأكد . القضايا ذات الصلة، مما يثري احليوية والنشاط لديهم

. يلة منهم على حساب البقيةمن أن هذه املناقشة لن يستأثر بها أحد الطلبة أو جمموعة قل

كما أنه ال بد للمعلم من أن حيث الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية على التنافس، حتى تستمر 

املناقشة على زمخها وحيويتها، وأن يتدخل من وقٍت آلخر من أجل الرد على استفسارات 

 . الطلبة وتوجيههم إىل املزيد من احليوية والنشاط والتفاعل اإلجيابي

ذوي اإلعاقة  باملناقشة بني املعلم و أحد طالبه النمط الثالث من أمناط املناقشة، ويسمى

الذهنية، وفيه خيتار املعلم احد الطلبة من الصف من أجل البدء مبناقشٍة حيويٍة معه حول 

مشكلٍة من املشكالت، أو قضيٍة من القضايا ، أو مسألٍة من املسائل ، أو موضوٍع من املوضوعات 

، و ذلك من أجل التأكد من فهم الطالب املعاق ذهنيًا هلا ، بينما يصغي بقية الطلبة  الفرعية

لتلك املناقشة تارًة، ويطرحون آراءهم وتعليقاتهم ومالحظاتهم تارًة أخرى، كي تزيد الفائدة 

 . من هذا النوع من املناقشات

عاق ذهنيًا واملعلم ولطريقة املناقشة الفاعلة فوائد كثرية بالنسبة لكل من الطالب امل

فهي تنقل ذلك الطالب من حالة اإلصغاء والتلقني . والعملية التعليمية التعلمية يف وقت واحد

و السلبية خالل العملية التعليمية التعلمية، إىل حالة املشاركة و الفاعلية يف النقاش مع 

ناقشة الطالب على كما تساعد امل .املعلم تارة، و مع زمالئه من الطلبة اآلخرين تارة أخرى

إثارة امليل لدى موضوع الدراسة، و ذلك نتيجة الدور النشط الذي يلعبه خالل مناقشته مع 

زمالئه أو مع املعلم داخل احلجرة الدراسية، وتعمل على توجيه أنشطة الطلبة ذوي اإلعاقة 

حل اليت تأخذها إجيابيٍة ومرغوٍب فيها، و ذلك يف ضوء األطوار أو املرا الذهنية حنو اجتاهاٍت

 . املناقشة ، وما يقوم به كل طالب من دور أو أدوار متعددة فيها 

وتعمل طريقة املناقشة أيضًا على تدريب الطلبة على مجع املعلومات و البيانات املختلفة، 

والتعبري عنها ونقدها وربطها ببعضها من أجل الوصول إىل نتائج أو أحكام أو حلول مفيدة ، 

البحث والتقصي العلمي يف الكتب واملراجع واجملالت ومواقع شبكة االنرتنت وتشجعهم على 

العلمية غري احملدودة، من أجل زيادة فهم جوانب املوضوع املطروح للنقاش أو املشكلة املعروضة 

للدراسة، وإتاحة املناقشة النشطة للمعلم فرصة التعرف إىل نقاط القوة وجوانب الضعف 

كما أنها تدرب  .ة الذهنية، ومدى فهمهم للمادة املطروحة للنقاشلدى طالبه ذوي اإلعاق

ويكون . هؤالء الطلبة على احرتام آراء زمالئهم مهما اختلفت عن آرائهم أو كانت معارضة هلا

للمعلم هنا دور كبري يف تكريس هذا االجتاه اإلجيابي خالل املناقشة، حبيث يسمح هلم 

ٍع من االحرتام املتبادل بينهم واإلصغاء االجيابي مبعارضة آراء بعضهم بعضًا ضمن طاب

 .لآلخرين

وتؤدي طريقة املناقشة إىل تدريب الطلبة من فئة ذوي اإلعاقة الذهنية على مهارة 

التوفيق بني اآلراء املتعارضة، حيث يلعب املعلم دورًا أساسيًا يف ذلك، حبيث يسمح هلم بطرح 

ى القواسم املشرتكة يف تلك اآلراء أو نقاط االلتقاء اآلراء املتعارضة، ثم حياول الرتكيز عل

فيها، حتى يتم الوصول إىل نقطة الوسط أو احلل التوفيقي بينهم، مع اعتبار املناقشة الفعالة 
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إحدى وسائل زيادة الفهم لدى الطالب املعاق ذهنيًا للموضوع املطروح للنقاش، حبيث حييط 

فيه تعمقًا  يزداد ونقاط القوة والضعف فيه، كيذلك الطالب يف ضوئها جبوانبه املختلفة 

وتساعد املناقشة الفعالة على تنظيم التفكري لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، حيث  .وفهمًا

يتدرب املتعلم على اإلصغاء ملا يقوله رفاقه تارة، ويرد عليها تارة ثانية، ويطرح اآلراء واألفكار 

أحيانا أخرى، ويتفق مع هذا الزميل مرة، وخيتلف مع آخر  حينًا، ويعلق على ما يقوله الزمالء

مرة ثانية، مما يؤدي إىل تنظيم التفكري لديه، بعيدًا عن العشوائية والتخبط يف اآلراء 

 .واألفكار

وتشجع املناقشة الفعالة الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية على املساهمة يف حل العديد من 

قيق العديد من األهداف الرتبوية املنشودة، وذلك بالتعاون املشكالت املطروحة للنقاش، ويف حت

كما تكسب املناقشة الفاعلة  .بني الطلبة من جهة، وبينهم وبني معلمهم من جهة ثانية

الطلبة العديد من الصفات املرغوب فيها مثل حتمل املسؤولية، ونبذ اخلوف واخلجل، 

ات، والبعد عن األنانية، وجتنب والتعاون مع اآلخرين واحرتامهم، والعمل ضمن جمموع

العزلة، والقيام بأدواٍر نقاشيٍة متعددٍة، وطرح األسئلة واالستفسارات العديدة، واإلصغاء 

اإلجيابي، والتفاعل النشط، والتعبري حبرية عن اآلراء، والدفاع عن وجهات النظر، وعدم 

ة اآلخرين خالل أحاديثهم التسرع يف إصدار األحكام أو التعميمات أو القرارات، وعدم مقاطع

 (.2018سعادة ورفاقه، )أو مناقشاتهم

 : Small Group Methodطريقة التعليم باجملموعات الصغرية : رابعًا ◙

ذوي اإلعاقة الذهنية وحتقيق  يلجأ املعلم الفعال واحلريص على جناح تدريس الطلبة

طريقة  تأتي يف مقدمتها فعالٍة عديدٍةأهدافه الرتبوية املتنوعة، إىل استخدام طرائق تعليٍم 

اجملموعات الصغرية، وذلك ألهميتها يف دمج كل العناصر املتعلقة بالعملية التعليمية 

. التعلمية الفعالة يف بوتقٍة واحدة، كي تتفاعل معًا أثناء تنفيذ األنشطة التعلمية املختلفة

لقراءة، والكتابة، والتفكري التأملي وتتألف هذه العناصر من اإلصغاء اإلجيابي، واحملادثة، وا

كما توفر هذه الطريقة العديد من الفرص التعلمية للطلبة من أجل تنمية مهارات  .العميق

التفاعل الشخصي  بينهم من جهة والعمل على تطويرها حنو األفضل من جهة 

 (.2020خليفة،)ثانية

فقد يعمل كل . آخروخيتلف تنظيم شكل اجملموعات الصغرية من نشاٍط تعلمٍي إىل 

طالبني معًا على شكل أزواج، حبيث يشكل كل طالٍب مع من جيلس جبانبه جمموعة صغرية 

جدًا يتم التعاون فيما بينهما من أجل الرد على األسئلة اخلاصة باملناقشة الفاعلة من 

ضية اجملموعات األخرى أو من املعلم، وحتى يتم تبادل الرأي يف فهم املوضوع املدروس أو الق

 .املطروحة للنقاش

وقد يتم تشكيل اجملموعة الصغرية من بني مخسة إىل ستة من الطلبة، سواء ممن 

جيلسون جبوار بعضهم بعضًا، أو ممن يتوزعون على مواقع خمتلفة يف داخل احلجرة 

الدراسية، مادام أنه ميكن بسهولة حتريك املقاعد من مكان آلخر، حتى يتعاون أفراد تلك 

 . العمل معًا للقيام مبشروٍع حبثٍي معني يلتزمون فيه بالعمل املشرتك ملدة طويلةاجملموعة يف

ومتثل عملية حرية التنقل وحتريك املقاعد من جانب الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية داخل 

وهذا  .احلجرة الدراسية، من بني أهم عناصر العمل الناجح ألسلوب اجملموعات الصغرية
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املعلم الفعال واحلريص على حتقيق أهداف التعلم الفعال الذي ينبغي أن يصبح من مهام 

يعطي الطلبة الفرصة للتعرف إىل بعضهم أواًل وبشكل دقيق، وتزويدهم بعد ذلك خبطوٍط 

عريضة من النشاط الذي سيقومون به، والتوقعات أو النتائج املرجوة منه ثانيًا، مع التأكد 

 .قبل بدء العمل بهمن أنهم يفهمون طبيعة النشاط 

وينبغي أن تكون أنشطة اجملموعة الصغرية للطلبة مصممة بشكٍل يكون لكل عضو يف 

اجملموعة العمل أو الدور الذي يقوم به، وليس بالضرورة حتديد طبيعة ذلك العمل أو الدور 

وعندما تبدأ اجملموعات يف العمل ضمن جمال النشاط احملدد، فإن على املعلم . بشكٍل مسبق

وقادة اجملموعات أو مقرريها، التحرك داخل احلجرة الدراسية لدعم عمل هذه اجملموعات 

والرد على أسئلتها الكثرية، واالطالع على كيفية سري العمل فيها، مع األخذ يف احلسبان جيدًا 

عدم التدخل يف نشاط أي جمموعة، إال عندما حتتاج تلك اجملموعة إىل توجيٍه أو إرشاٍد أو 

 (.2008سعادة ورفاقه، )ٍر أو حل بعض اإلشكاالت اليت قد تظهر من وقت آلخراستفسا

طريقة اجملموعات الصغرية جديدة بالنسبة هلم، فإن  وبالنسبة للمعلمني الذين يعتربون

عليهم البدء بنشاٍط بسيٍط مثل قيام أنشطة األزواج، حيث يتم تقسيم طلبة الصف كله إىل 

فة من طالبني فقط، والطلب من كل جمموعٍة تلخيص ما جمموعاٍت،كل واحدٍة منها مؤل

مّت هلم حتديده من قراءة نٍص ما أو قطعٍة أدبيٍة أو علميٍة قصريٍة وتلخيصها يف نقطتني 

 .مهمتني جدًا فقط، حيث ينقل النشاط بعد ذلك إىل جمموعة أكرب

ثل م ومتنوعٍة وميكن للمعلم الفعال تقسيم الطلبة ككل ضمن جمموعاٍت صغريٍة

جمموعة الطلبة من ذوي القدرات العقلية املختلفة، وذلك للمشاركة يف املشاريع واألنشطة 

الرتبوية التعليمية والتعلمية اهلادفة، وتهيئة الفرص هلم من أجل املتابعة والتشجيع على 

فالطلبة من ذوي القدرات املتفاوتة، يتمتعون بنسٍب خمتلفٍة من الذكاء ومتعددٍة من . التعلم

يث املواهب ، حبيث يتمكن أحد األعضاء يف اجملموعة من مساعدة زميله يف الكتابة، بينما ح

يقوم آخر بتوضيح املوضوع أو القضية املطروحة للنقاش من زاويٍة أخرى، يف حني يعمل ثالث 

على رسم بعض األشكال أو الرسوم التوضيحية للمجموعة كلها، يف الوقت الذي يلخص 

 (.2019البلوي،)فكار أو اآلراء الرئيسة اليت تطرق إليها أفراد اجملموعة ككلفيها طالب رابع األ

ويظل تشكيل جمموعة الطلبة من ذوي القدرات العقلية املتشابهة ضروريًا أيضًا،  وذلك 

للمشاركة يف أنشطة القراءة، أو أنشطة الكتابة، أو أنشطة الفنون، أو أنشطة الرتبية 

ئل الرياضيات واهلندسة، أو أنشطة رسم اخلرائط اجلغرافية الرياضية، أو أنشطة حل مسا

أو التارخيية، أو أنشطة فنون التطريز واخلياطة يف الرتبية األسرية، أو أنشطة التالوة 

 . والتجويد القرآنية يف الرتبية اإلسالمية، وغريها من األنشطة املتنوعة

وخاصة إذا كانت القدرات العقلية وهنا يكون التنافس الشريف قويًا بني أفراد اجملموعة، 

جيدة يف تلك اجملموعة املتجانسة، مما جيعل كل فرد يبدع يف طرح األفكار أو اآلراء، أو 

الرسوم، أو األشكال، أو احللول املقرتحة النادرة، أو احلركات الرياضية الدقيقة، أو اللمسات 

شيد يف االستهالك، أو التذوق يف الفنية الساحرة، أو التنظيمات املنزلية اليت تدل على الرت

 .املأكل أو املشرب أو امللبس، أو التحضري للزيارات والسفرات واللقاءات اخلارجية

اليت  وتوجد كذلك جمموعة الطلبة من ذوي االهتمامات والرغبات وامليول املتقاربة،

لطلبة تركز على األنشطة الالصفية يف الغالب، حيث ميكن تشكيل جمموعة الرحالت، من ا
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الذين يعشقون الرحالت والزيارات امليدانية، مما سيكون له األثر الطيب يف التخطيط ألي 

لطلبة الصف قادمة بالنسبة هلم، حيث سيعطون هذا املوضوع اهتمامًا كبريًا، وهم على  رحلٍة

استعداد ليس للتخطيط للرحلة فحسب، بل وتنظيمها واإلشراف عليها أيضاً بالتعاون الوثيق  

 .يما بينهم من جهة، ومع املعلمني من جهة أخرىف

وميكن جملموعة كرة القدم أو كرة السلة أو الكرة الطائرة، التخطيط لعدد من 

الطلبة أو الشعبة اليت يلتحقون  املنافسات أو املسابقات الرياضية بني الصف الذي ينتمي إليه

على جناح تلك املباريات، وحتقيق بها، وبني الصفوف أو الُشَعب األخرى، يف إطار حرصهم 

 .األهداف اليت أقيمت من أجلها

وميكن لعشاق اآلثار املعمارية القدمية املنتشرة على طول الوطن العربي وعرضه، أال يتم 

تشجيعهم فقط على زيارة األماكن األثرية الكثري هنا وهناك، بل وأيضًا على عمل اللوحات 

ملونةٍ هلذه اآلثار املتنوعة سواء الفرعونية أو الرومانية  التوضيحية اليت يتم فيها عرض صوٍر

 .أو اليونانية أو البابلية أو اآلشورية أو اإلسالمية

ويستطيع الطلبة من هواة قراءة القصص العربية أو األجنبية، عمل مسابقات يف املدرسة 

، وعمل لعدد القصص اليت يعمل الطالب على قراءتها، وتلخيص كل قصة يف صفحٍة واحدة

لوحٍة حائطيٍة عنها، أو توضيح ذلك يف تقرير شفوي أمام الطلبة، مع الرد على استفسارات 

 .بقية اجملموعات األخرى املناسبة

وميكن للمجموعة اليت تعشق الفنون بأنواعها، أن تقوم بالتحضري ملعرٍض فيٍن للصف 

ة يف الصفوف األخرى، الواحد أو للمدرسة بأكملها، وذلك بالتعاون مع اجملموعات الفني

حبيث تشمل اللوحات فيه، جمموعات متنوعة من لوحات الطبيعة، والرسم التجريدي، 

 .ورسوم األطفال، وغري ذلك من الرسوم األخرى املناسبة

ويلجأ الطلبة من هواة العلوم إىل صناعة الكثري من األدوات واألجهزة البسيطة أو الوسائل 

مثاًل اجلرس الكهربائي، واخللية احليوانية، والطاقة  التعليمية املختلفة اليت توضح

الشمسية، وعملية النتح، وعملية التبخر، واألواني املستطرقة، والتفاعالت الكيميائية، 

 .وحتنيط احليوانات، وغري ذلك من أنشطة متنوعة عديدة يقوم بها الطلبة

الرياضيات، من عمل الكثري ويستطيع هواة مادة اهلندسة أو مادة اجلرب أو مادة احلساب يف 

من األنشطة التعليمية داخل احلجرة الدراسية أو خارجها، مثل مساعدة الطلبة الضعاف يف 

الرياضيات على حتسني مستوياتهم، وعمل جملة حائط تتناول موضوعاٍت خمتلفٍة يف 

نوعًا  اهلندسة واجلرب، مع طرح أسئلٍة كثريٍة مع حلوٍل دقيقٍة هلا، واستخراج مسائل صعبة

ما يف الرياضيات من شبكة االنرتنت وعرضها على طلبة الصف مجيعًا، وعمل تقارير شفوية 

 .حول بعض موضوعات الرياضيات الصعبة

    Brainstorming Method: طريقة التعليم بالعصف الذهين:  خامسًا  ◙

تعليم طرح العلماء تعريفاٍت عدة للعصف الذهين على أنه عبارة عن تلك الطريقة يف ال

يف تشجيع  ويتلخص اهلدف األساس هلا. اليت تزيد من قدرة الطالب على توليد األفكار

حتديد املشكلة،  أجل املعلمني والطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، للعمل معًا يف جمموعاٍت من

أما عن الفائدة املتوخاة من . وإجياد أفضل القرارات املالئمة حللها من خالل املشاركة الفاعلة
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طبيقها، فتتلخص يف استطاعة كل فرٍد احلصول على فهٍم أفضل للقضايا واملوضوعات، ت

 . وتكوين شعوٍر لديهم بأنهم يشرتكون مجيعًا يف ملكيتهم للنتائج اليت توصلوا إليها

ويتطلب جناح طريقة العصف الذهين توفر أموٍر مهمٍة، يأتي على رأسها وجود مشكلٍة 

ها، ووجود جمموعٍة من الطلبة الراغبني يف العمل كفريق، حمددٍة من أجل العمل على حل

من األفراد، مع توفر  لوحٍة سبوريٍة كبريٍة، أو لوحٍة ( 10 -5) حبيث يرتاوح عددهم  بني 

مناسبٍة تتم الكتابة عليها عن طريق احلاسوب، ومن السهولة مبكان رؤية ما يكتب  الكرتونيٍة

ضافة إىل األقالم اخلاصة الستخدامها مع اللوحة عليها  خبٍط كبرٍي من بعيد، هذا باإل

 .  السبورية بألواٍن خمتلفٍة إذا مل تتوفر اللوحة االلكرتونية

ويظل من الضروري وجود معلٍم له خربٍة كافيٍة الستخالص االقرتاحات أو األفكار أو 

ن أن يقوم احللول من مناقشات الطلبة وتفاعالتهم املثرية للتفكري حول مشكلٍة معينٍة، دو

بفرض آرائه أو أفكاره عليهم، يف الوقت الذي تستخدم فيه بفاعليةٍ كبريٍة مهارات القيادة يف 

 . إدارة النقاش، من أجل الوصول إىل  األهداف الرئيسة من إجراء عملية العصف الذهين ذاتها

مثل أما عن القواعد األساسية اليت ينبغي مراعاتها لتطبيق طريقة العصف الذهين، فتت

يف  ضرورة إدارة املعلم حللقات النقاش اخلاصة بتطبيقها، والطلب من التالميذ املشرتكني 

فيها تقديم األفكار املناسبة، مع األخذ يف احلسبان أال يفرض عليهم ما يعتقدون بأنه  األصوب 

، أو األكثر مالءمة للمشكلة، واإلميان بأنه ال يوجد جواب خاطئ خالل عملية العصف الذهين

وحتديد وقٍت للنشاط من أجل عملية التنظيم، وضرورة عدم رفض أي اقرتاٍح من البداية 

على أنه غري مالئم، إال بعد مناقشته والوصول إىل قراٍر مجاعي بشأنه، وكأن اهلدف من ذلك 

كله هو احلصول على أكرب عدٍد ممكن من أفكار الطلبة يف أقصر وقٍت ممكن، وضرورة 

حات على السبورة العادية أو اإللكرتونية حتى االقرتاحات الغريبة أو تسجيل مجيع املقرت

املضحكة منها، وذلك من أجل أن ختضع للتفكري العميق فيما بعد، وضرورة مشاركة أفراد 

 .   اجملموعات بشكٍل دوري، حبيث يتم طرح فكرٍة واحدٍة يف كل دوٍر من هذه األدوار

ين غايًة يف األهمية، واليت تتلخص يف  حتديد وتبقى خطوات تطبيق طريقة العصف الذه

طريقة اجللوس، وبيان القواعد املطلوبة، واالهتمام بعملية اإلمحاء، تلك  اجللسة اليت جيب 

أن تكون على شكل دائرة، ثم توضيح املعلم للمجموعة أو اجملموعات املشرتكة لتلك األسباب 

لقوانني املفروض احرتامها، واخلطوات املوجبة لتنفيذ ذلك األسلوب، مع طرح القواعد وا

وقد يستخدم املعلم الناجح فرتة قصرية من الزمن ال تزيد عن مخس دقائق . الواجب إتباعها

كعملية إمحاء للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، وذلك قبل الدخول يف النقاش املثري للتفكري، 

. يق العصف الذهين الفعالحبيث يتم فيها طرح بعض املعيقات اليت حتول أحيانًا دون تطب

ومن الضروري أن خيتار املعلم قائدًا لكل جمموعة، ومسجاًل ملا يتم االتفاق عليه من أفكاٍر أو 

 .حلول، وقد يكون شخصًا واحدًا يقوم بالوظيفتني ويسمى مقررًا عامًا للمجموعة

يكون ذلك وتأتي ثانيًا خطوة  حتديد املشكلة اليت يدور حوهلا نشاط العصف الذهين،  و

عن طريق طلب املعلم الفعال من التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية طرح جمموعةٍ من املقرتحات 

اليت تشري إىل أكثر املشكالت أهمية بالنسبة هلم كي يتم حلها، مع مراعاة عدم السماح ألي 

علم طالب بانتقاد أو رفض أي مقرتح ألي مشكلة من أي طالب يف هذه املرحلة، على أن يقوم امل

ويعمل املعلم فيما . بكتابة مجيع املشكالت املقرتحة على السبورة أو على اللوحة االلكرتونية

بعد على جتميع املشكالت املتشابهة أو ذات العالقة، ضمن جمموعٍة صغريٍة واحدٍة أو حتى 
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ضمن مشكلٍة واحدٍة، على أن يعقب ذلك إعادة ترتيب هذه املشكالت أو إعادة تنظيمها حسب 

بدأ األولويات، حبيث تأتي األكثر أهمية من وجهة نظر الطلبة أواًل، ثم املهمة ثانيًا، ثم م

 .  (Vaughn & Bos, 2019) األقل أهمية ثالثًا وأخريًا

ويتم االنتقال إىل اخلطوة الثالثة املتمثلة يف العمل على استنباط اهلدف العام من حل 

املشكلة، وذلك عن طريق احلديث عن حل املشكلة ذاتها، باعتباره اهلدف املهم لنشاط العصف 

الذهين، ثم كتابة هذا اهلدف على السبورة أو اللوحة االلكرتونية، مع تذكري أفراد اجملموعة 

هم الذين حددوا ذلك اهلدف العام، على أن يتبع ذلك حتديد األهداف اخلاصة للنشاط بأنهم 

من جانب املعلم، بتوضيحه للفرق بني اهلدف العام لنشاط العصف الذهين الذي يقومون به، 

واألهداف اخلاصة اليت سيعمل هو معهم على حتقيقها داخل احلجرة الدراسية، ويف الوقت 

وهنا يطلب املعلم من أفراد اجملموعات اقرتاح أهداٍف خاصٍة مهما . املخصص للنشاط نفسه

كانت، ودون استثناء أي منها أو التهكم على أي طالٍب اقرتح أهدافًا غريبة عنها، على أن يتم 

جتميع األهداف اخلاصة ذات العالقة يف هدفٍ واحدٍ أو هدفني، ثم يعيد ترتيب األهداف كلها 

ذكري أفراد اجملموعات بأن األهداف اخلاصة مجيعها، هم الذين حسب أولوية حتقيقها، مع ت

 . عملوا على صياغتها الصياغة السليمة

ويلي ذلك خطوة حتديد املصادر ذات العالقة وصعوبات احلصول عليها، ويكون ذلك بطلب 

، مع املعلم من أفراد اجملموعات باقرتاح املصادر املهمة، واملعيقات اليت تقف أمام احلصول عليها

كتابة ذلك على السبورة من جانب املعلم، دون استبعاٍد ألٍي منها، ثم جتميع املصادر ذات 

العالقة وإعادة ترتيبها حسب أهميتها، واالنتقال بعدها خلطوة حتديد اإلسرتاتيجية اخلاصة 

بتنفيذ نشاط العصف الذهين، بطلب املعلم  من أفراد اجملموعات املختلفة، تقديم اقرتاحاٍت 

حول االسرتاتيجيات املالئمة لتطبيق النشاط، والوصول إىل حلولٍ للمشكلة احملددة، وكتابة 

مجيع هذه املقرتحات على السبورة دون أي استثناء، ثم جتميع تلك املتشابهة منها أو ذات 

العالقة معًا، وترتيبها حسب أهميتها بالنسبة للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، واختيار املعلم 

رتاتيجية اليت أمجع الطلبة على أنها األكثر أهمية أو األكثر مالءمًة، على أن يتبع ذلك  اإلس

املشكلة اليت   اخلطوة األخرية املتمثلة يف تلخيص قرارات اجملموعات على السبورة، من حيث

اتفقوا على حتديدها، واهلدف العام الذي أمجعوا عليه لنشاط العصف الذهين، واألهداف 

يت اقرتحوها للمعلم من أجل حتقيقها داخل احلجرة الصفية، واملصادر التعليمية اخلاصة ال

التعلمية الالزمة لتحقيق األهداف،  واملعيقات اليت قد حتول دون الوصول إليها، 

 .   واإلسرتاتيجية املختارة لتنفيذ أسلوب العصف الذهين املثري للتفكري

 : Discovery Methodطريقة التعليم باالكتشاف : سادسًا ◙

مل يتفق العلماء واملربون على تعريف موحد لالكتشاف، ورمبا يرجع ذلك إىل طبيعة 

فاملهتمون بعلم النفس ينظرون إىل االكتشاف من جانٍب نفسي عقلي على أنه . ختصصاتهم

عملية عقلية، بينما ينظر إليه املهتمون بعلم املناهج وطرق التدريس على أنه طريقة فاعلة 

ويرى . داخل احلجرة الدراسية وال سيما بالنسبة للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنيةللتدريس 

التعلم باالكتشاف، على أنه موقف تعلمي جيعل الطالب واملعلم يعملون  يف( Bruner)برونر 

معًا يف وقٍت واحٍد بصورٍة أكثر فاعلية، حيث أن موقف املتعلم فيه ليس موقف املستمع املقيد، 

يف صياغة ما يتعلمه، حبيث يقوم بالدور الرئيسي يف املوقف التعليمي  بل موقف احملاور
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التعلمي من خالل ما تتاح له من فرٍص جيدٍة ملعرفة املوضوع املراد تعلمه، واكتشاف األشياء 

 .بدون مساعدات، مما جيعله يفكر تفكريًا مستقاًل قدر اإلمكان وباالعتماد على نفسه

بتعريف االكتشاف على أنه طريقة للتدريس املوجه الذي ( 1998)وقام  البوسعيدي 

يعتمد على نشاط املتعلم وقدرته الذاتية يف ضوء توجيهات املعلم وإرشاداته، فبعد أن يعرض 

املعلم الصور أو الرسوم التوضيحية أو النصوص اخلاصة مبوضوع الدرس، يستحث طالبه 

للتفكري من أجل الوصول للمفاهيم والتعميمات واملبادئ املراد تعلمها  من خالل األسئلة املثرية

من جانب الطلبة أو تطبيق ذلك على حاالٍت فرديٍة، مع بيان األدلة املؤيدة الستنتاجاتهم، 

وذلك من أجل إكساب هؤالء الطلبة مهارة التفكري االستنتاجي، حبيث يقوموا يف نهاية كل 

فريى يف ( Bell, 2008)أما بيل . وين ما خلصه املعلم على السبورةبتد نشاٍط أو موقٍف تعلمٍي

االكتشاف على أنه وسيلة حلصول الفرد على املعرفة بنفسه، مستخدمًا يف ذلك مصادره 

اخلاصة سواء الطبيعية منها أو العقلية، وأن التعلم باالكتشاف هو ذلك النوع من التعلم الذي 

 .ومات، وإعادة بنائها للوصول إىل معلوماٍت جديدةحيدث نتيجة معاجلة املتعلم للمعل

قد قام بتعريف االكتشاف على أنه عملية ( Suchman)بأن ساتشمان ( 2019)وأورد سعادة

متثيل مفاجئ للمثريات اليت يستقبلها املتعلم من موقٍف ما، نتيجة التفاعل الذي يتم بني 

وميكن حتديد الطريقة . جلديدالنظام املفاهيمي لدى املتعلم وبني مثريات املوقف ا

االكتشافية من وجهة نظره من خالل تكوين الفرضيات من جانب الطلبة ذوي اإلعاقة 

الذهنية بالدرجة األساس، ومشاهدة موقٍف يثري االهتمام جلمع املعلومات املؤيدة للفرضيات، 

للحكم على  والتوصل إىل املعلومات املطلوبة عن طريق التوجيه باألسئلة، وتوجيه الطلبة

 .معقولية الفرضيات

مقدار توجيه املعلم للطالب املعاق : وميكن تقسيم التعلم باالكتشاف يف ضوء أساسني هما

االكتشاف املوجه، واالكتشاف شبه : ذهنيًا، ويقع حتت هذا األساس األنواع الثالثة اآلتية

 اع وأكثرها مالَءمًةويعترب االكتشاف املوجه أفضل هذه األنو.  املوجه، و االكتشاف احلر

ألنه يناسب طلبة املرحلة األساسية والثانوية أكثر من أنواع  للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية،

التعلم باالكتشاف األخرى، حيث أنه يتيح هلم فرصة الوصول إىل حلوٍل صحيحٍة للمشكلة 

كما يساعد  .الذاتياليت تثار أثناء الدرس حتت توجيه وإرشاد املعلم، وذلك عن طريق النشاط 

االكتشاف املوجه، املعلم يف إعداد جمموعٍة من األسئلة اليت ميكن طرحها على الطلبة ذوي 

اإلعاقة الذهنية للتعرف إىل سلوكهم الفعلي إزاء بعض املواقف التدريسية واحلياتية اليت 

 .تكشف عما لديهم من قدراٍت وإمكاناٍت واهتمامات

التعليم باالكتشاف مع طلبة اإلعاقات الذهنية، العديد وتوفر عملية استخدام طريقة 

من املزايا اليت تزيد من فاعلية العملية التعليمية التعلمية من جهة، وتسهم يف حتقيق العديد 

املشاركة الفعلية والنشاط املثمر من : من األهداف الرتبوية املرغوب فيها من جهٍة ثانية مثل

ًا وله معنًى داخل احلجرة الدراسية، واالهتمام باكتساب جانب الطالب، وجعل التعليم مفيد

الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية ملهارات التفكري املختلفة كالتفكري الناقد والتفكري اإلبداعي، ثم 

الرتكيز بشكٍل واضح على التعلم الذاتي، وأخريًا التأكيد على عملية طرح األسئلة من جانب 

 .كٍل من الطلبة واملعلم

ن طريقة التعليم باالكتشاف قد القت ترحيبًا كبريًا من جانب املربني لتدريس ورغم أ

الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، مستندين يف ذلك إىل املزايا العديدة اليت تتمتع بها هذه 
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الطريقة، إال أنها قد واجهت الكثري من العقبات واالنتقادات اليت تقف حائاًل دون التوسع يف 

ندرة املعلم املتدرب جيدًا على هذه الطريقة، واحلاجة إىل وقٍت طويٍل : أهمهااستخدامها، ومن 

الكتب املدرسية  ووجود  للتطبيق، وصعوبة استخدامها يف مجيع املواقف التعليمية التعلمية،

 .  لالمتحانات املدرسية التقليدية، ووجود نظاٍم تقليدي 

 : Role-Play Methodطريقة التعليم بلعب الدور : سابعًا ◙

تعترب من طرق التعليم الفعالة اليت ميكن االعتماد عليها لتدريس الطلبة ذوي اإلعاقة 

الذهنية، وميثل أبسط تعريف هلا،  بأنها عبارة عن إجياد نظام حماكاة معني يفرتض فيه 

سعادة، )من الطلبة القيام باألدوار املختلفة لألفراد أو اجلماعات يف موقٍف حياتي حقيقي 

متثل الطريقة اليت يتم الكشف من خالهلا عن القضايا املرتبطة باملواقف  إنها. (2018

االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية املعقدة، مثل عمليات االستنساخ للحيوانات أو اإلنسان، 

ودفن النفايات السامة، وافتتاح منشآٍت نووية جديدة، وأزمة االنهيار املالي العاملي، وأزمة 

بني الدول على املناطق القطبية، ومشكلة التغريات املناخية العاملية، وظهور ثقب يف  الصراع

طبقة األوزون اجلوية، ومشكلة صيد احليتان بكميات جائرة من مياه البحار واحمليطات 

املتعددة، ومشكلة انتشار فايروس الكورونا وحصدِه لعشرات اآلآلف من األرواح حول العامل 

 .يٍة قصرية خالل فرتاٍت زمن

ومن أجل التخطيط الفعال لطريقة لعب الدور، فإن على معلم الطلبة ذوي اإلعاقة 

الذهنية توضيح املواقف، وتعريف األدوار للمجموعات املهتمة باملشاركة، ثم حتديد املهام 

التفصيلية لكل جمموعٍة على حدة، وذلك باقرتاح موقٍف تعلمٍي معنٍي أو إجراٍء تدريسي 

من الطبيعي أن حيدث تعارض بني هذه املواقف، سواء من حيث الفكرة أو التكتيك، و . حمدد

وهنا، فإن على الطلبة أن يعدوا . أو من حيث املنطقة أو األصول العرقية، أو ألي سبب آخر

أنفسهم جيدًا هلذا النشاط ليس عن طريق دراسة موقفهم بعمٍق فقط، بل وأيضًا العمل على 

 . ) (Algozzine and Ysseldyke, 2016اآلخرين التفهم اجليد ملواقف

وعادة ما تبدأ احلصة الدراسية مبحاضرٍة مصغرٍة من جانب املعلم الفعال، يتم من خالهلا 

حتديد األساس القوي للموضوع أو املوقف، على أن يتبعها قيام الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية 

ويستمع .  موعات اليت يلتحقون بهابطرح مقرتحاتهم وآرائهم حول القضية، وذلك ضمن اجمل

ذوي اإلعاقة الذهنية جيداً ملا يعرضه هؤالء الطلبة من أفكار، ويعمل على إدخاهلا  معلم الطلبة

يف احملاضرة، موضحًا كيف أنها تعكس حبق مواقف الناس الذين كانوا يف قلب هذه 

اجملتمع وتطويره  الصراعات، وأنها توفر دالالت ضمنية عن اجملتمع، ومن أجل خدمة ذلك

 .حنو األفضل

وميكن للمعلم الفعال بداًل من ذلك، إجراء ترتيبات لعقد اجتماع طارئ ، تقوم فيه 

اجملموعات املختلفة بتطوير اسرتاتيجياٍت وحتالفاٍت معينٍة من أجل حتقيق أهدافها، ورمبا 

املعلم أن حيدد تكون هناك عدة طرق إلنهاء هذا النشاط، ولكن يف كل حالة منها، فإن على 

األشياء أو األمور أو القواعد أو الدروس اليت جيب أن يتعلمها الطلبة بالتعاون مع بعضهم 

وبالرغم من أن مجيع هذه األنشطة قد استخدمت بنجاٍح يف الصفوف الدراسية ذات . بعضًا

جهزة األعداد الكبرية، إال أن ترتيب احلجرة الدراسية من حيث املقاعد وتوفر اللوازم واأل

واألدوات، وعدد الطلبة الكبري، جيعل من عقد هذه األنشطة مهمة صعبة بالنسبة ملعلم الطلبة 

 .ذوي اإلعاقة الذهنية
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أما عن أهمية طريقة لعب الدور يف تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، فتتمثل يف 

يل واملقارنة تشجيعهم على التعلم من بعضهم والتواصل فيما بينهم، وتشجيع عمليات التحل

لديهم بالنسبة للمعلومات أو احلقائق أو املعارف اليت يتداولونها  فيما بينهم خالل عملية 

لعب األدوار، والرتكيز على القيم االجتماعية املتعددة ذات التأثري اإلجيابي يف سلوك الطلبة، 

الدفاع عن القيم وذلك خالل قيامهم بلعب أدواٍر متنوعٍة يف القضايا واملشكالت اليت تتطلب 

واألنظمة والقوانني، اليت حتمي اجملتمع وتعمل على منوه  وازدهاره، والعمل على رفع درجة 

احلماسة لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية يف لعب أدوار اآلخرين، الذين خيدمون جمتمعهم 

هذا باإلضافة إىل التطبيق الفعلي ملبدأ التعلم  .وأمتهم بل والبشرية مجعاء

الذي رّكز عليه املربي العربي املسلم اإلمام الغزالي قدميًا،   Learning by doingعملبال

يف بداية القرن  John Deweyونادى به الفيلسوف واملربي األمريكي املعروف جون ديوي

 . العشرين

كما أنه باستطاعة املعلم عن طريق استخدامه هلذه الطريقة، من التعامل مع الطلبة 

اإلعاقة الذهنية من خمتلف القدرات العقلية، مما يراعي حبق مبدأ الفروق الفردية ذوي 

بينهم، ووقوف املعلم الفعال الذي يستخدم أسلوب لعب الدور على جوانب القوة لدى هؤالء 

الطلبة لدعمها وتثبيتها من جهة، ومعاجلة جوانب الضعف اليت قد تظهر من وقٍت آلخر حتى 

وشدة من جهٍة ثانية، وتشجيع هذه الطريقة للطلبة على فهم ما يقوم به  ال تزداد استفحااًل

اآلخرون من أدوارٍ يف احلياة، وتقدير ما يقدمونه من خدمات للمجتمع، مهما اختلفت وظائف 

الناس وأدوارهم وأعماهلم اليومية، مع تنمية هذه الطريقة ملهارة لعب أدوار اآلخرين، 

أقلم بل والتعايش مع مواقف احلياة املتعددة يف أمناطها، وتقمص شخصيات الكثريين، والت

 .واملتكاملة يف نتائجها

 :Lecture Methodباحملاضرة  طريقة التعليم: ثامنًا  ◙

تعترب طريقة احملاضرة أو اإللقاء من طرق التعليم الفعالة لتقديم كمية كبرية من 

وبدرجٍة غري متوفرة يف أي  املعلومات للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية يف أقصر وقت ممكن،

ومع ذلك، فإنها ال تشجع هؤالء الطلبة على االنتقال من مستوى التذكر إىل  .طريقٍة أخرى

مستويات التطبيق والتحليل والرتكيب والتقويم للمعلومات اليت مت تقدميها، من أجل 

 .توظيفها بشكٍل سليٍم فيما بعد يف مواقف تعليمية وتعلمية جديدة

العتماد على طريقة احملاضرة التقليدية من أجل إيصال املعلومات واملفاهيم كما ميكن ا

ومع . إىل الطلبة كي يساعدهم ذلك على استيعاب األفكار اليت يقدمها املعلم بشكل أفضل

تعترب عملية تطعيم احملاضرة التقليدية، بطرح عدٍد من األسئلة ومناقشتها مع الطلبة،  ذلك،

ويستهل معظم املعلمني يف . كن أخذها يف احلسبان للعمل على تفعيلهااخلطوة األوىل اليت مي

حماضراتهم، بأنشطة التحفيز الذهين املتعلقة بالقضايا اليت مل يتم حلها يف احملاضرات 

السابقة، أو بإعطاء الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية فرصة لطرح أسئلٍة حول القراءات اليت 

وهنا . حول حبٍث من البحوث أو دراسٍة من الدراسات أجنزوها أو الفرضيات اليت طرحوها

ميكن للمحاضر التعامل مع هذه القضايا واألسئلة والفرضيات أثناء تقدميه للموضوع 

 .اجلديد، كما ميكنه الرد على مداخالت الطلبة أثناء تغطية املادة اجلديدة

بأن  علمون مسبقًاوكم يكون هذا النشاط فعااًل لو كان الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية ي

كما أن التوقف لدقائق قليلة . احملاضر سيطلب منهم املشاركة احلقيقية يف بداية احملاضرة
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منح الطلبة الفرصة  مرات يف حماضرة تدوم ملدة أربعني دقيقة، من أجل( 3-2أي ما بني )

ة، تعترب املالئمة لتدوين مالحظاتهم وصياغة أسئلٍة مناسبٍة حول املادة التعليمية املطروح

. من االجراءات البسيطة اليت تزيد من فرص مشاركة الطلبة يف جمريات احملاضرة بفعالية

فعادًة ما يفرتض احملاضر أن الطلبة قد فهموا ودونوا بدقة مالحظاتهم حول املادة املقدمة يف 

احملاضرة، لكن يف احلقيقة جند معظمهم حيتاج إىل وقٍت كاٍف لتنظيم هذه املالحظات 

عان التفكري فيها، ومبنحهم اسرتاحة قصرية أثناء احملاضرة، ميكن مساعدتهم فيها على وإم

حتديد الفجوات املوجودة يف مالحظاتهم املكتوبة أو تدوين موجٍز ملا قد يدور يف أذهانهم من 

 (Hornby & Howard, 2013).  حول املادة الدراسيةمتنوعة أسئلة 

وكذلك ميكن للمعلم الفعال أن يتوقف ويطلب من التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية العمل 

كما . لرئيسية الواردة يف احملاضرةيف أزواج، وذلك لتنظيم مالحظاتهم ومناقشة النقاط ا

وميكن . ميكن لكل جمموعة من الطلبة أيضاً طرح أسئلة تدور حول ما يشعرون أنه غري واضح

اإلجابة عن هذه األسئلة يف الدقائق األخرية من احملاضرة أو استخدامها كنقطة بدايٍة 

قائق قليلة قبل كما ميكن الطلب منهم إغالق دفاتر مالحظاتهم لد. للمحاضرة القادمة

نهاية احلصة، وإعادة صياغة أو بناء ما ميكنهم تذكره من احملاضرة من جديٍد على ورقة 

بيضاء، مستخدمني خمططًا متهيديًا أو رمسًا بيانيًا، فمثل هذا التمرين القائم على االستدعاء 

اجعة النقاط الفوري للمادة املقدمة يف احملاضرة، يشجع الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية على مر

الرئيسة فيها، والعمل على تعزيزها وعلى اكتشاف العناصر اليت حتتاج إىل حبٍث أو مراجعٍة 

 .أو تقييمٍ  فيها

وهنا، فإن عليه . وقد يتخذ املعلم الفعال من احملاضرة طريقًة لتعليم املوضوعات املختلفة

ومبا أن التحدي . لتعلمأن يدرك خصائص هذه احملاضرة، ويتفهم القيود اليت تفرضها على ا

يتمثل يف إحداث تغيرياٍت على احملاضرة لتحسني فاعليتها كبيئٍة تعليميٍة تعلميٍة مناسبة 

للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، فإن مهمة احملاضر تتمثل يف تعليم الطلبة كيف يستخدمون 

قدميها بشكلٍ جمرد، املفاهيم واملبادئ اليت متّ تقدميها هلم من أجل التفكري فيها، وليس فقط ت

 .كما يتم يف الكتب املدرسية، أو أية مصادر معرفية أخرى

ينبغي أن تكمل النص أو أن تضيف إليه ال أن حتل حمله، وأن تعمل  فاحملاضرة الفاعلة

وهذا يتطلب ضرورة أن تكون احملاضرات . على حتديث املعلومات والنظريات واآلراء السابقة

وتبدأ اخلطوة األوىل بقيام احملاضر بإجراء تقييٍم . وتقييمها كل عامحديثة يتم حتديدها 

ناقٍد للموضوع الدراسي من حيث حمتواه، مع مراعاة األهداف الرتبوية املوضوعة من جانب 

املؤسسة التعليمية ذات العالقة، وصلة املوضوع املطروح يف احملاضرة مبوضوعاٍت أخرى يف 

اضر للفصل الدراسي احلالي، والتأكد من مقدار املادة املراد املنهج املدرسي، وتوقعات احمل

 .تغطيتها خالل الفصل الدراسي ويف كل حماضرٍة من حماضراته

كل هذا ميثل مهمًة صعبًة تتطلب من املعلم أن يقوم بتحديد ما هو متوقع من الطلبة 

موا ما ُيطرح فالطلبة حباجٍة إىل ساعة على األقل كي يفه. تعلمه يف الوقت املخصص هلم

وهنا، فإنه ال ميكن للمحاضر أن يتخلى عن . هلم يف حماضرة تدوم نصف ساعٍة على األقل

مسؤوليته حنو طالبه ذوي اإلعاقة الذهنية أو حنو املؤسسة التعليمية اليت يعمل بها مبجرد 

يام زيادة العبء الدراسي املطلوب من التالميذ إجنازه خالل دراستهم الذاتية، بل عليه الق

بتحديد املبادئ واحملتوى املتعلق باملوضوع التعليمي، ووضع أهداٍف مناسبٍة للفصل الدراسي 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&field-author=Jean+Howard&text=Jean+Howard&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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ككل ولكل حماضرة على حدة، حبيث يقوم بعدها بوضع تصور آلليات التقويم اليت 

وهنا، فإن على املعلم أن يلجأ مرة أخرى إىل . تستخدم، واألهداف التعليمية اليت يتم تطبيقها

رة من مراكز تكنولوجيا التعليم واملصادر التعليمية التابعة لوزارة الرتبية طلب املشو

والتعليم يف املنطقة التعليمية املوجودة فيها مدرسته، مع إطالع طالبه ذوي اإلعاقة الذهنية 

 .على ذلك يف أول حماضرة تالية يلتقي بهم فيها

 :Cooperative Learning Methodالتعلم التعاوني  طريقة: تاسعًا ◙

التدريس الفعالة للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية،   متثل طريقة التعلم التعاوني إحدى طرق

واليت تتطلب مشاريع حبثيٍة مجاعيٍة وامتحاناٍت نهائيٍة تعاونيٍة وتشكيل جمموعاٍت من أجل 

ويقدم التعلم التعاوني القواعد األساسية للتعلم .  تسهيل عمل الطالب وتشجيعه على النشاط

قائم على حل املشكالت والتعلم االستقصائي اللذان يعتمدان على إعطاء الطلبة ذوي اإلعاقة ال

الذهنية مشكلة ما من أجل العمل على حلها أو طرح موقفٍ معقدٍ أو قضيةٍ معينةٍ مع التوصية 

 .  حبلها 

ل، الطريقة، يف أن االحتفاظ باملعلومات وتذكرها يبقى لفرتة أطو  هذه  وتتمثل أهم فوائد

ويزداد بازدياد التحصيل لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، وأن التعلم التعاوني يقدم أمثلًة 

فالعمل كعضٍو يف فريق واحلصول على النتائج .  ملا سيأتي من أنشطٍة أو أموٍر أو فعاليات

ة اليت ومن بني األسئلة املهم.  املطلوبة، ميثل يف الواقع عماًل دقيقًا ومنتظمًا يف عامل اليوم 

ما آخر عمٍل أو نشاٍط قمَت به :  ميكن طرحها على أعضاء الفريق التعاوني يف هذا الصدد

كعضو يف فريق تعاوني؟ وما الدور الذي قمَت به خالل ذلك العمل أو النشاط؟ وهل ميكنَك 

وصف حيوية اجملموعة خالل النشاط؟  وهل كانت لديك اقرتاحاٍت ألدواٍر أخرى لك ضمن 

 التعاوني؟ عمل الفريق 

ويؤدي التعلم التعاوني القائم على املشاريع البحثية اجلماعية إىل فهم الطلبة ذوي 

اإلعاقة الذهنية للعامل الواقعي الذي يعيشونه عن طريق التعامل مع قضاياه ومشكالته 

وظروفه كما هي، وذلك من خالل اخلربات اليت ميرون بها واألنشطة والفعاليات اليت 

كما يشجع التعلم التعاوني أيضًا .  واليت تتطلب منهم مستوياتٍ عليا من التفكري يقومون بها، 

ومع ذلك، فإن على املعلم أن .  بل ويعمل على حتسني مهارات التفاعل والتواصل بني الطلبة

يضع يف احلسبان أن كثريًا من الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية ال يعرفون القيام بأدوارهم من 

عات، مما حيتم على معلميهم توضيح أساسيات عمل الفريق أو عمل خالل عمل اجملمو

أمثلة عديدة ومتنوعة على املهارات اليت (   (Harminوقد اقرتح هارمن .  اجملموعات هلم

حيتاج إليها الطلبة ضمن عمل الفريق تتمثل يف  اإلصغاء اجليد لبعضهم بعضًا، وااللتزام 

والعودة إىل   تماد على اآلخرين ليقوموا بالدور، باألدوار املخصصة لكل طالٍب، وعدم االع

العمل أو النشاط كلما شعر الفريق بأنهم قد ابتعدوا عن ذلك، والقيام بدور املعارضة يف 

وااللتزام بعملية   مواقف عديدة، ولكن ضمن االلتزام بقواعد األدب واألخالق يف احلديث، 

علم كلما كانت احلاجة ضرورية لذلك، وطلب املساعدة من امل  إدارة الوقت بدقٍة وفعالية،

والقيام بدوٍر اجيابي من أجل دعم عمل الفريق للوصول إىل النتائج املرجوة، ومشاركة 

اآلخرين يف اجملموعة مبشاعر صادقة، والعمل على إتاحة الفرصة ملشاركة اجلميع يف 

لفعالة، وإشعار األنشطة، واإلصغاء لآلخرين بصدٍق واجيابية، واحلد من املشاركات غري ا

 .  كل فرد يف الفريق بأنه مهم وأن دوره حيوي يف العمل التعاوني
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  وتوجد مخسة عناصر أساسية للحكم على مسار طريقة التعلم التعاوني يف التعليم
للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية على بعضهم، واملسؤولية الفردية  االعتماد االجيابي  تتمثل يف 

امللقاة على عاتق الطالب، والتفاعل املباشر من جانبه مع زمالئه اآلخرين ومع املعلم يف ذات 

الوقت، واكتساب الطلبة للعالقات الشخصية ومهارات اجملموعات الصغرية، وقدرتهم على 

الوقت ذاته يلعب الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية أدوارًا  ويف.  النشاط ضمن عمل هذه اجملموعات

 : عديدة يف التعلم التعاوني تتلخص يف اآلتي
وهو الشخص الذي يقرتح أفكارًا جديدة وأساليب خمتلفة بالنسبة إىل :  الشخص املبادر ▪

 . مهمٍة مجاعيٍة أو توضيح كيفية أدائها
ت، ويطلب بعض احلقائق هو ذلك الشخص الذي يستوضح املقرتحا : طالب املعلومات ▪

 . واملعلومات ذات العالقة باملهمة املوكل بها
هو الشخص الذي يستوضح وجهة نظٍر معينٍة أو اقرتاحًا قيمًا متصاًل :  طالب اآلراء ▪

 . باملشكلة
هو ذلك الشخص الذي يقدم عرضًا للحقائق أو يوضح املهام أو األفكار،  : ُمعطي املعلومات ▪

 . عة، والذي غالبًا ما يعرف بالباحثوذلك من خالل خربته املتنو
هو الشخص الذي يعرب عن معتقدات أو أفكار أو قيم يعتربها ذات صلة باملهمة  : معطي اآلراء ▪

 . املكلف بها، وخاصة رأيه فيما ينبغي أن تسري عليه اجلماعة لتحقيق أهدافها املنشودة
ويقدم متثيالً عليها، كما هو ذلك الشخص الذي يشرح األفكار املختلفة،  : املوضح أو املفصل ▪

يقدم التعديالت واملقرتحات ألعضاء اجملموعة من جهة، وحياول من جهة أخرى التنبؤ 

 . بردود الفعل حول اقرتاحٍ  أو حٍل مطروح، والذي غالبًا ما يعرف باسم القيادي
هو الشخص الذي يوضح األفكار املتنوعة، وحياول الربط بينها، ويعمل على  : املنسق ▪

 .  ق بني اجملموعات الطالبية من جهة وبني املعلم من جهة أخرىالتنسي
هو ذلك الشخص الذي يلخص مناقشات األعضاء، ويدون املالحظات املتعلقة :  املمهد ▪

بأنشطتهم بهدف متكينهم من رؤية موقعهم من هدف اجملموعة، وميكن تسميته أحيانًا 

 . بامللخص
إجناز اجملموعة ككل، وذلك باإلشارة إىل هو الشخص الذي حياول تقويم :  املقوم الناقد ▪

 . املهمة املوكلة إليه، أو ما يعرف أحيانًا بامُلراجع لألمور يف نهاية املطاف
هو ذلك الشخص الذي ينشط ويعزز اجملموعة، ليس على العمل فحسب، بل وعلى  : املشجع ▪

أو اختاذ قراٍر اإلجناز النوعي هلا أيضًا، كما يشجع العضو اجلماعة على القيام بعمٍل ما 

 . معني، ويسمى أحيانًا أخرى باملعزز أو املؤازر
وهو الشخص الذي يسهل من عمل اجلماعة، وذلك من خالل حتضري املواد  : فين اإلجراءات ▪

التعليمية املختلفة، وتوزيع املواد واألدوات واألجهزة املطلوبة للمناقشات والندوات املتعددة، 

 . وإعادة تنظيم املقاعد الصفية
باحتفاظه بسجالت "  ذاكرة اجملموعة"هو ذلك الشخص الذي يلعب دور :  املسجل ▪

(.  2007هاشم، ) املقرتحات والقرارات ونتائج مناقشات اجملموعة، أو ما يسمى أحيانًا بالكاتب 
املالحظ، واملراسل، والقارئ، :  ومن املسميات األخرى اليت ميكن استخدامها يف هذا الصدد

 . وامليقاتي، واملفصل أو املوضحواملدقق، 

من اخلطوات   متنوعٍة  ويتمثل الدور  الرئيس للمعلم يف هذه املرحلة، بالقيام مبجموعٍة

 الفرعية املهمة، من أجل ضمان جناح التعلم التعاوني املنشود، واليت تتمثل يف توضيح النشاط
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تماد املتبادل اإلجيابي بني املطروح أو مناقشته مع الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، وبناء االع

الطلبة، وتشجيع املسؤولية الفردية لكل طالب، ودعم التعاون احلقيقي بني اجملموعات 

املقبل، ) الطالبية الصغرية، وشرح حمكات النجاح املختلفة للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية 

2009 .) 

 : Concept Maps Teachingطريقة التعليم خبرائط املفاهيم : عاشرًا ◙

بتعريف خرائط املفاهيم على أنها عبارة عن رسوٍم ختطيطيٍة ثنائية ( 2014)م محودة قا

األبعاد، ترتتب فيها مفاهيم املادة الدراسية يف صورةٍ هرميٍة، حبيث تتدرج من املفاهيم األكثر 

مشوليٍة واألقل خصوصيٍة يف قمة اهلرم، إىل املفاهيم األقل مشولية واألكثر خصوصية يف 

رم، وحتاط هذه املفاهيم يف العادة بأطٍر ترتبط ببعضها عن طريق أسهٍم مكتوب قاعدة اهل

 .عليها نوع العالقة

بأن خرائط املفاهيم ما هي إال عبارة عن أدواٍت  (Gonzalez, 2017)ويعتقد جونزاليس

بيانيٍة من أجل تنظيم ومتثيل املعرفة، وتشتمل يف العادة على مفاهيم موضوعة داخل دوائر 

ربعات أو مستطيالت، مع عالقاٍت بني هذه املفاهيم تتم اإلشارة إليها عن طريق اخلطوط أو م

بأن طريقة خرائط املفاهيم على أنها ( 2019)اليت تصل بني كل مفهومني، يف حني يرى سعادة

إحدى طرق التعليم املعاصرة، اليت تعتمد على استخدام الرسوم التخطيطية من أجل حتقيق 

 وأخرى حبثيٍة، يتم من خالهلا حتديد املفاهيم يف أحد املوضوعات ووضعها أهداٍف تدريسيٍة

يف دوائر أو مربعاٍت أو مستطيالٍت أو أشكاٍل توضيحيٍة أخرى، على أن ترتبط ببعضها عن 

طريق خطوطٍ أو أسهمٍ يظهرعليها نوع العالقة، وتأخذ هذه اخلرائط يف العادة الشكل اهلرمي، 

ساسية والعامة فيها اجلزء األعلى، بينما تقبع األفكار الفرعية حبيث حتتل األفكار األ

واخلاصة يف األجزاء السفلى، وتؤدي يف نهاية املطاف إىل ختفيض حجم حمتوى املوضوعات 

 .الدراسية

 يف  Constructivism مع النظرية البنائيةيف الغالب طريقة خرائط املفاهيم  وتنسجم

فخريطة . عملية التعلم، حيث يبين الطالب املعاق ذهنيًا نسخته اخلاصة به من املعرفة

املفاهيم من الناحية النظرية متثل تعبريًا عن اإلطار املعريف للطالب حمتوًى وتنظيمًا، أي أنها 

فقد أشارت . تعرب عن البنية املعرفية له من حيث مكوناتها وما بني هذه املكونات من عالقات

بعض الدراسات إىل أن تطوير صوٍر ذهنيٍة خاصٍة باملعلومات اللفظية، يؤدي إىل مستوياٍت 

لذا يتعلم الناس . بصريني كمتعلمني يصنفون الناس من٪ 40أفضل للتذكر، السيما وأن 

 .بشكٍل أفضٍل عندما تقدم هلم املعلومات بشكٍل مرئي أو بصري

 :باخلصائص املهمة اآلتية ويف الوقت ذاته متتاز طريقة خرائط املفاهيم

. فهي ميزٌة أساسية من مزايا خرائط املفاهيم :ها هرمية الشكل ومنظمة املضمونإن ▪

فبالنسبة اىل امليزة اهلرمية، فإنها تعين أن املفاهيم األكثر عموميَة ومشواًل تأتي يف أعلى 

. عدة ذلك الشكلالشكل اهلرمي، يف حني تأتي املفاهيم األقل مشوليةً وأكثر خصوصيةً يف قا

. ويرتسم الشكل اهلرمي بطريقٍة منظمة، وذلك يف ضوء العالقات اليت تربط هذه املفاهيم

ويتيح البناء اهلرمي للخريطة إمكانية اندماجها مع خرائط مفاهيم أخرى، من أجل إعطاء 

 .خريطٍة أوسع تربز الصورة التكاملية ملوضوٍع معني أو وحدٍة تدريسيٍة حمددة
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فيوجد يف الواقع ترابط قوي بني املفاهيم واألفكار والقضايا املكتوبة : بطة ومفّسرةإنها مرتا ▪

داخل أشكال اخلريطة املختلفة، وهذا الرتابط يكون عرب الوصالت اخلطية واألسهم اليت 

 .تصاحبها عبارات تفسر هذه العالقات بطريقٍة أو بأخرى
يف بناء اسرتاتيجية خرائط املفاهيم، ركنًا  إذ ُتعترب النظرة التكاملية: إنها تكاملية الطابع ▪

أساسيًا ترتكز عليه فلسفتها ووظيفتها، إذ أن هذه النظرة التكاملية هي اليت توضح متامًا 

مدى عمق  أو سطحية الفهم لدى الطالب املعاق ذهنيًا، ومن خالهلا ميكن اكتشاف 

لذا، فإن عملية الوصول إىل . العالقات اخلطأ اليت قام الطالب بتكوينها سابقًا عن املعرفة

صورة تكاملية من نسج الطالب ذاته، ميثل ُجهدَا إبداعيًا يستحق الثناء من جهة، وميكن يف 

 .الوقت نفسه توظيفه يف كل من حتسني التعّلم وتعميقه
فقد مّت النظر إىل املفاهيم على أنها نتاجات عمليات العلم من : إنها مفاهيمية األساس ▪

ناته اليت ُيبنى منها من ناحيٍة ثانية، بل وهي أيضًا متثل أساس املعرفـة الين ناحية، وهي لب

يطبقها املهتمون بالتكنولوجيا، عالوًة على اعتبارها نتاجاٍت تربويــٍة مرغوبٍة للعديد من 

لذا، فهي مهمة للغاية، ال لشيء إال ألنها ُتشكل اللبنات اليت ُتبنى منها . الرتبويني وأهل العلم

عرفة العلمية، وهي نسيج العلم وحلمته، كما أنها متثل أداًة بيد مالكها تؤهله ملواكبة امل

التقدم العلمي املستقبلي ، وأن تطوير بناٍء مفاهيمي لدى الفرد ضروري ملساعدته يف إدارة 

كميات املعلومات اليت لديه والتفكري يف العالقات اليت بينها، مما سيوفر له فرضيات عديدة 

 (.2003القاسم والزغييب، )ارهاالختب

 : Individualization of Instructionطريقة التعليم الفردي: حادي عاشر ◙

من أنه  (2016ظهرت تعريفات عديدة للتعليم الفردي كان من أهمها ما أورده اخلطيب )

تهتم خبصائص املتعلم فيما يتعلق بأساليب  عبارة عن طريقة تعليمية منظمة و متمايزة

تعلمه وسلوكه املدخلي، وقدراته وخرباته السابقة، وميوله واجتاهاته، وتوفر برامج تعليمية 

تتناسب يف حمتواها وأساليبها ووسائلها التعليمية وأمناط تقوميها مع تلك اخلصائص لكل 

وفقًا إلمكاناته وسرعته اخلاصة بإشراٍف فرد على حدة، ويسعى املتعلم يف الوقت ذاته إلتقانها 

بأنه منط من التعليم يقوم على تطويع مكونات  فريى ( 2007)أما سرايا .  وتوجيٍه من معلمه

أي منظومٍة تعليميٍة كي تتالءم بصورٍة إجرائيٍة مع استعدادات كل متعلم وقدراته، وتتيح 

واملستجيبة الحتياجاته وسرعته الذاتية له التعلم الذاتي داخل إطار البيئة التعليمية املرنة 

عبارة عن طريقٍة إلدارة العملية التعليمية  بأنه( Salser, 2010)يف التعلم، يف حني يعتقد 

من %  80التعلمية دون وجود حماضرات مباشرة من املعلمني، ألن تلك احملاضرات تستهلك 

الء املعلمني للعمل مع كل وقت احلصة الدراسية، وأن توفري ذلك الوقت الطويل يسمح هلؤ

 .طالٍب معاٍق ذهنيًا مبفرده حسب حاجاتِه وقدراته واهتماماته

ويعترب التعليم الفردي من بني أكثر طرائق التعليم مالءمًة للطلبة ذوي اإلعاقة 

الذهنية، ويقوم على جمموعٍة من املبادئ الرتبوية املهمة اليت تتمثل يف التحديد املسبق 

 وحتديد نقطة البدء يف التعلم مع كل طالٍب على حدة،  التعليمية،   والدقيق لألهداف

وإتباع طريقة منهجية يف تصميم  ذوي اإلعاقة الذهنية،  والتشخيص الفردي حلالة الطلبة

برنامج التعليم الفردي هلم، ومراعاة الفروق الفردية املوجودة فعاًل بينهم، وتنوع اخلربات 

واإلجيابية املرغوب فيها من جانب  طلوب استخدامها معهم، وتعدد الوسائل الضرورية امل

والتغذية الراجعة املطلوبة له،  وتعدد أمناط التقويم للحكم على ما يقوم  الطالب املعاق ذهنيًا، 

 .به الطلبة أنفسهم



 

   55 

   
 
ة وب  رب 

داعات  ب  ب   ISSN : 2536-9407                        ا 

 جملة إلكرتونية فصلية..تصدرها رابطة الرتبويني العرب
 

ويوجد العديد من أمناط التعليم الفردي املمكن استخدامها مع الطلبة ذوي اإلعاقة 

 Computer – Assistedفيما يسمى بالتعليم مبساعدة احلاسوب أهمها الذهنية، ويتمثل 

Instruction (CAI)حيث يعد احلاسوب من وسائط االتصال والتواصل احلديثة يف العامل ، .

ولقد دخل استخدامه يف جماالٍت عديدٍة من حياتنا اليومية، وأصبحت أجهزته تنظم معظم 

ويستخدم . وم بها يدويًا وتستغرق الوقت الكثرياألعمال واخلدمات اليت كان اإلنسان يق

االعتماد عليه كمصدٍر للمعلومات الوفرية يف  احلاسوب يف الرتبية ألغراٍض عديدٍة من بينها

خمتلف جوانب املعرفة، وتوفري فرٍص جيدة للتعلم الذاتي وفق برامج خاصة معدة هلذا 

طلبة ذوي اإلعاقة الذهنية اهلدف، وحفظ البيانات والسجالت الرتاكمية اخلاصة بال

كما ميكن أن . ودرجاتهم وسواها من نتائج االختبارات وحتليلها، والعودة إليها عند احلاجة

توكل إليه بعض املهام اإلدارية كحفظ البيانات اخلاصة بالطالب، وعرض املادة العلمية 

سعادة )حيانًا بأشكاٍل خمتلفٍة ومشوقة، واستخدامه كأداة للتقويم وتصحيح االختبارات أ

 (.2015والسرطاوي، 

ويعد احلاسوب أداة تعليم وتعلم متكاملة، يتغري معه دور املعلم يف العملية التعليمية 

وتقسم طرق وأساليب التعليم بواسطة . التعلمية، حبيث يفسح اجملال أمام التعلم الذاتي

: دريب واملمارسةوالت  Tutorial Instructionاحلاسوب إىل ما يسمى بالتدريس اخلصوصي 

Drill and Practice    والتدريس باحملاكاةSimulation Instruction  ونظام اإلشراف ،

 ، Mastery Learning: ، والتعلم من أجل اإلتقانAudio – Tutorial (AT): السمعي

 (.2019احليلة، )Interactive Video (I V): والفيديو املتفاعل

 : E - Learning Methodطريقة التعلم اإللكرتوني : ثاني عاشر ◙

بتعريف التعلم االلكرتوني على أنه جمموعة العمليات املرتبطة بنقل ( 2003)قام الرتكي 

خمتلف أنواع املعرفة والعلوم وتوصيلها إىل الدارسني يف خمتلف أحناء العامل باستخدام 

( Stockley, 2010)  حني طرح ستوكليتقنية املعلومات، وهو تطبيق فعلي للتعلم عن ُبعد، يف

تعريفًا للتعلم اإللكرتوني على أنه عبارة عن استقبال التعلم، واستخدام احلاسوب والوسائط 

االلكرتونية األخرى من أجل توفري املواد التعليمية التعلمية والتدريبية لصاحل كل من 

أسلوب تعلٍم : االلكرتوني على أنهفيطرح تعريفًا للتعلم ( 2019)أما سعادة .الطلبة واملتدربني

وتعليٍم يف وقتٍ  واحد، يستخدمه املعلم والطالب معًا بوساطة احلاسوب واألدوات والوسائل 

االلكرتونية املتعددة واملتنوعة، من أجل توفري املواد التعلمية والتعليمية اليت تؤدي إىل التفاعل 

ينهم وبني املعلم، سواء كان ذلك داخل النشط بني الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية أنفسهم وب

 .الصف أو خارجه، وتبادل األفكار واآلراء واخلربات مع األقران وغريهم يف أي جهة من العامل

وميتاز التعلم االلكرتوني لتدريس الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية بسهولة وسرعة وصول 

وجودة يف أي مكان يف العامل، حبيث الطالب إىل املعلومات والبيانات ومصادر املعرفة املختلفة امل

يتم بالفعل جتاوز الزمان واملكان يف العملية التعليمية التعلمية إذا ما متَّ استخدام هذا النوع 

من أسلوب التعلم، ويكون التعلم يف هذا األسلوب مفتوحًا ملن يرغب يف التعلم، حبيث ال يكون 

فريٍق بعينه، واستمرارية وجود املناهج  مقصورًا على جمموعٍة معينٍة أو فئٍة حمددٍة أو

املدرسية على مدار الساعة على املواقع االلكرتونية، حبيث يستطيع الطالب املعاق ذهنياً التعلم 

منها يف أي وقت يشاء دون ضوابط أو قيود، مع سهولة التواصل مع املعلم خارج أوقات العمل 

ول على إجاباٍت لألسئلة أو االستفسارات الرمسي، وذلك عن طريق الربيد االلكرتوني، واحلص
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اليت يطرحها ذلك الطالب على معلمه من وقٍت آلخر، وال سيما تلك اليت ال تتحمل التأجيل 

 .أو التأخري

كما يتم عند استخدام طريقة التعلم اإللكرتوني إتاحة الفرصة الكبرية للطلبة ذوي 

بني املدرسة من جهة ثانية، مما يزيد اإلعاقة الذهنية للتواصل مع بعضهم من جهة وبينهم و

من التفاعل واملشاركة بني الطلبة ومدارسهم يف مناقشة املوضوعات املدرسية واملعرفية 

املختلفة، ثم املساواة يف الفرص املتاحة للطلبة للتعلم والتفاعل وإبداء الرأي، ، مع ختفيف 

ستخدام أسلوب التعلم االلكرتوني، األعباء التنظيمية واإلدارية للمعلم عما كانت عليه قبل ا

ومراعاة الفروق الفردية للطلبة، ألن أسلوب التعلم االلكرتوني يسهل على املتعلمني إمتام 

وضمن البيئة التعليمية التعلمية اليت تالئمهم، إضافة  عملية التعلم، يف الوقت الذي يناسبهم

اجملتمع، حبيث تؤدي إىل تنمية  إىل نشر ثقافة التعلم الذاتي والتدريب الذاتي بني أفراد

وحتويل  معارف ومهارات واجتاهات األفراد املرغوب فيها، جبهوٍد أقل وتكلفة مادية متدنية، 

دور املعلم من ملقٍن للمادة الدراسية إىل مديرٍ للعملية التعليمية التعلمية، ومنظمٍ خلطواتها 

لتدريب يف الوقت املناسب واملكان املالئم وإجراءات تنفيذها، ومتمٍم لعمليات التعلم والتعليم وا

واالستفادة  والظروف اليت متت تهيئتها بشكل دقيق لصاحل الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، 

القصوى من تكنولوجيا التعليم وأنظمة تقنية املعلومات املتطورة واملتسارعة من وقت آلخر، 

علم والتعليم والتدريب، حيث وختفيض التكاليف املادية والبشرية لكٍل من عمليات الت

أوضحت كشوفات بعض الشركات العاملية واملؤسسات التعليمية اخلاصة العليا توفريًا يف 

مصاريف السفر للمدربني واملشرفني الرتبويني واملرشدين النفسيني وخمططي املناهج 

التنقل يف املدرسية ومطوريها، مع توفرٍي مادي يف حال وقوع احلوادث املرورية كما هو وضع 

وتعويض النقص يف أعضاء اهليئة التدريسية والتدريبية املؤهلني  التعلم والتعليم التقليديني، 

تأهياًل أكادمييًا وتربويًا عاليًا سواء يف املدارس أو املعاهد أو اجلامعات، حيث يقوم بعض 

وني وتوزيع املعلمني أو األساتذة املتميزين رغم قلة عددهم بتطبيق أسلوب التعلم االلكرت

الربامج والواجبات التطبيقية إىل أكرب عدٍد من الطلبة واستالم الردود منهم بالسرعة 

املمكنة وبأسلوب منظم، وتوفري وسائل أو أساليب التقويم احلديثة املختلفة، والتغذية 

الراجعة الفورية، اليت توضح مدى التقدم الذي أحرزه الطالب املعاق ذهنيًا من يوم آلخر 

 (.2007بسيوني، ( )2005عبد احلي، ( )2004رباح، ( )2002ملوسى، ا)

 – Online Eوللتعلم االلكرتوني عدة أمناط يتمثل أهمها يف   التعلم االلكرتوني املباشر 

Learning  الذي يعتمد على شبكة االنرتنت للتواصل بني املعلم والطالب املعاق ذهنيًا، وذلك ،

ر حول املشاريع البحثية، والواجبات الصفية أو املنزلية، من أجل تبادل اآلراء واألفكا

واالختبارات املوضوعية أو املقالية، وذلك من خالل بيئةٍ تعلميةٍ تعليميٍة متكاملٍة على الشبكة 

وذلك بواسطة برامج وأنظمة متطورة مت إعدادها على أيدي خرباء يف تكنولوجيا  العنكبوتية،

وال سيما يف جمال املناهج وطرق التدريس ويف جمال تكنولوجيا املعلومات وخرباء من الرتبية 

 .التعليم أيضًا

يقوم  الذي Synchronous E – Learningوهناك أيضًا منط التعلم االلكرتوني املتزامن 

، أو Chattingعلى اجلمع بني املعلم والطالب املعاق ذهنيًا من خالل االتصال الَنصي املباشر 

احلاسوب، وذلك دون أن يكون من الضروري تواجدهما يف املكان ذاته عن طريق بعض برامج  

وتستخدم هنا التقنيات املعتمدة بالدرجة األساس على شبكة . رغم التواصل املباشر بينهما
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، من أجل توصيل الواجبات املنزلية واألحباث يف الوقت الفعلي لتعليم املادة عن طريق االنرتنت

أو منتديات النقاش، أو تبادل الدروس واآلراء  Real Time Chatما يسمى باحملادثة الفورية 

ومن بني أهم مزايا هذا النمط من التعلم االلكرتوني . واألفكار من خالل الفصول االفرتاضية

طالب املعاق ذهنيًا على تغذيٍة راجعٍة فوريٍة من املتعلم نفسه، باإلضافة إىل التفاعل حصول ال

 (.2007بسيوني، ) مع املعلم واألقران

 ، Asynchronous E – Learning: أما النمط الثالث فهو التعلم االلكرتوني غري املتزامن

تزامن، حيث يقوم املتعلم بوضع وهو األكثر شيوعًا واأليسر تطبيقًا من التعلم االلكرتوني امل

على املوقع االلكرتوني اخلاص به أو على عنوان الربيد  Course Planخطة تدريس املادة 

االلكرتوني، وذلك من حيث األهداف املرغوب حتقيقها، وعناوين حمتوى املادة الدراسية عنوانًا 

قيام بها، وتواريخ تسليمها، وراء اآلخر، مع املواعيد احملددة لقراءته، واألنشطة املطلوب ال

وطريقة التقييم اليت يعتمدها املعلم، وقائمة املراجع أو املصادر التعليمية التعلمية اليت ميكن 

الرجوع إليها لالستفادة منها، مع قائمة بالتعليمات واإلرشادات من املعلم إىل الطالب املعاق 

اء املشاريع البحثية املطلوبة، دون أن ذهنيًا كي يعمل على تنفيذها إلكمال الواجبات، أو إجر

تكون هناك حاجة لالتصال املتزامن مع املعلم، أو وجود املعلم والطالب يف املكان ذاته، وذلك عن 

ومن مزايا هذا النوع من التعلم االلكرتوني أنه . e–mailطريق استخدام الربيد االلكرتوني 

املالئم له وحسب طاقته وإمكانياته، إال أنه  يسمح للطالب املعاق ذهنيًا بأن يتعلم حسب الوقت

ال حيصل على التغذية الراجعة الفورية كما هو احلال يف التعلم االلكرتوني املتزامن، إال بعد 

االنتهاء من الربنامج أو املهمة اليت يقوم بها، إضافة إىل اعتماد وجناح هذا النوع من التعلم 

 .دة لديه، ألنه تعلم ذاتيعلى ذات املتعلم ومدى الدافعية املوجو

 Blendedويبقى النمط الرابع من أمناط التعلم اإللكرتوني وهو التعلم املدمج 

Learning الذي جيمع بني التعلم االلكرتوني والتعلم التقليدي والتعلم الفردي، حيث          ،

فرتاضية يتم مزج أدوار املعلم يف الصفوف الدراسية التقليدية مع الصفوف الدراسية اال

، يف حني يرى آخرون (Byrne, 2004)االلكرتونية باإلضافة إىل تشجيع اجلهد الفردي الذاتي 

بأنه ميثل الدمج املخطط له بدقة عالية بني التعلم االلكرتوني املتزامن والتعلم االلكرتوني 

( Fu, 2006)غري املتزامن والتعلم الذاتي والتعلم الذي يعتمد على التفاعل احلي وجهًا لوجه 

ويتألف التعلم املدمج من عناصر عدة يتمثل أهمها يف الصفوف الدراسية  (. 2007الغامدي، )

التقليدية، والصفوف الدراسية االفرتاضية، والربيد االلكرتوني، والرسائل االلكرتونية 

ادثات املستمرة، والتوجيه واإلرشاد التقليديني، والفيديو املتفاعل أو األقمار الصناعية، واحمل

 (.2005سالمة، ) Chattingاملعتمدة على شبكة االنرتنت 

ويدافع الكثريون عن التعلم االلكرتوني املدمج ألنه يعطي املرونة الكافية للطلبة ذوي 

اإلعاقة الذهنية للعمل يف الوقت الذي يرونه مناسبًا دون فقدان التواصل االجتماعي مع 

لتعلم وليس التلقني العادي، وأنه ميكن عن طريقه اآلخرين، وأنه يهتم بالتفاعل كأساٍس ل

ويتطلب التعلم املدمج توفر  . الوصول إىل أكرب عدد ممكن من الطلبة يف أقصر وقٍت ممكن

جمموعٍة من عوامل النجاح تتلخص يف توفري االختبارات املرنة اليت جتيب عن تساؤالتهم 

يد األدوار اليت يقوم بها كل فرد يف واستفساراتهم، والعمل على شكل فريٍق تعاونٍي مع حتد

هذه اجملموعة، ووجود اتصاالٍت مستمرٍة وسريعٍة بني الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية من جهة 

وبني معلمهم من جهة ثانية، وذلك من أجل تبادل اخلربات واآلراء واألفكار أحيانًا، والتعاون 
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ملية التكرار يف التعامل مع املادة يف حل املشكالت اليت تظهر أحيانًا أخرى، واالهتمام بع

التعليمية، حيث ميكن تقديم درس تقليدي تارًة، وحتويل ذلك الدرس إىل طريقة عرٍض 

كما ميكن تقديم مناقشةٍ على الشبكة العنكبوتية عن طريق . أخرى أكثر تشويقاً تارةً أخرى

، واستمرار Video Conferenceأو عن طريق عقد مؤمتراٍت علميٍة عن ُبعد  Chatاحملادثة 

عملية اإلرشاد من جانب املعلم للطالب املعاق ذهنيًا يف ضوء التواصل بينهم، والذي يتطلب يف 

 .كثري من األحيان وجود إرشاداٍت أو تعليماٍت أو نصائح من املعلم للطالب

 : أصحاب الدراسة احلالية على نتائج السؤال الثالث تعقيب

ملهتمون منهم بتدريس الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية على يطالب الرتبويون بصورةٍ عامة وا

وجه اخلصوص، بضرورة التنويع يف طرائق التعليم املختلفة، عند قيام املعلمني بتدريس هذه 

فمثل هذا التنويع حيقق الكثري من األهداف الرتبوية . الفئة من طلبة االحتياجات اخلاصة

من حيث القدرات العقلية  فروق الفردية بينهماملنشودة، والذي يتمثل أهمها يف مراعاة ال

واالهتمامات وامليول، ومسايرة تنوع املوضوعات املعرفية املقررة على الطلبة، ولعدم وجود 

واحدة حتقق األهداف الرتبوية كافة، كون كل طريقٍة منها متتاز  طريقة تعليٍم مثاليٍة

الطرق التعليمية من جانب معلم بوجود نقاط قوة وجوانب ضعف، وأنه بتعدد استعمال هذه 

الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، فسوف تكون الفائدة أكثر بكثري من اعتماد طريقة واحدة أو 

هذا إضافة إىل االنفجار املعريف واملعلوماتي . اثنتني أو حتى ثالث طرق على فرتاٍت متعاقبة

عينها أن تعطيه حقه من اهلائل الذي نشهده هذه األيام والذي ال تستطيع طريقة تعليٍم ب

 .التوضيح هلذه الفئة من الطلبة

 حيقق فوائد عديدة يتلخص جند أن التعليم بطريقة القصة، فعلى سبيل املثال ال احلصر،

أهمها يف تنمية القيم واملثل العليا العديدة لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية كاالنتماء 

للوطن، والصدق واإلخالص يف العمل، والشجاعة والكرم والقدوة يف السلوك، باإلضافة إىل 

وتتابع  تنمية مهاراٍت متعددٍة مثل اإلنتباه والفهم والتذكر والتحليل والربط واالستنتاج

كما تنمي طرق احلوار واملناقشة واجملموعات الصغرية والتعلم التعاوني .  وسردها األحداث

الدفاع عن وجهات النظر، وبلورة الشخصية الفردية، : اجتاهات مرغوب فيها أيضًا مثل

والتنسيق والتعاون مع الزمالء يف مناقشة القضايا واملشكالت اليت تهمهم وتهم جمتمعهم، 

وتنظيم األفكار املعرفية املختلفة، وتقدير العمل اجلماعي التعاوني،  واحرتام آراء اآلخرين،

والوصول إىل أفضل القرارات أو احللول للمشكالت املطروحة، واالطالع على آراٍء وأفكاٍر 

 .كثرية ومتنوعة، واكتساب مهارات التحليل واالستنباط والوصول إىل احللول

الذهين ولعب الدور واالكتشاف، جتعل من كما أن طرائق التعليم املتمثلة يف العصف 

طالب اإلعاقة الذهنية ميثل حمور العملية التعليمية التعلمية، وتشجعه على االعتماد على 

نفسه واكتشاف كثرٍي من األمور اليت تدور حوله، والقيام داخل احلجرة الدراسية بأدواٍر 

والتدريب احلقيقي على حل  مما حيدث يف واقع احلياة اليومية، متنوعٍة تشابه كثريًا 

. املشكالت اليت يواجهها اجملتمع احمللي الذي ينتمي إليه هؤالء الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية

ويف الوقت ذاته،  حتفز طرائق التعليم باحملاضرة وخرائط املفاهيم والتعليم الفردي والتعليم 

الطالقة اللغوية كما يف طريقة بزيادة الرصيد املعريف للطالب، وامتالكه ملهارة  اإللكرتوني

احملاضرة، والقدرة على تلخيص األفكار الرئيسية ضمن أشكال وألوان تثري التفكري كما يف 

طريقة خرائط املفاهيم، والسري بالنمو املعريف واملهاري والقيمي حسب قدراته وإمكاناته 
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ر املعرفة ونقلها واهتماماته وميوله كما يف طريقة التعليم الفردي، واحلصول على مصاد

واالستفادة منها وتوزيعها ويف كل األزمان واألوقات بكل سهولة ويسر، كما يتم يف طريقة 

 .التعلم اإللكرتوني

وميكن باختصار، التأكيد على أن تنويع طرائق التعليم من جانب املعلم داخل غرفة 

هداف الرتبوية الصف خالل تدريسه للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، حيقق الكثري من األ

املرغوب فيها، وذلك  ضمن النمو املعريف والنمو املهاري والنمو القيمي يف وقتٍ واحد، مما يسهم 

بالتالي يف تكوين الشخصية الذاتية للطالب اليت ميكن له عن طريقها االعتماد على النفس 

ن القدراتها يف خدمة الذات أواًل وخدمة اجملتمع الذي يعيش فيه الطالب ثانيًا، وذلك ضم

 .     العقلية واجلسدية اليت ميتلكها

 : توصيات الدراسة ◙

يف ضوء ما قام به الباحثان يف الدراسة احلالية من تطبيٍق لألسلوب الوصفي التحليلي، 

وما مّت التوصل إليه ومجعه من نتائج تتمثل يف الكم املعريف الكبري نسبيًا واملتضمن لكٍل من 

مات املتنوعة عن املهارات التكيفية واملهارات الوظيفية األكادميية، احلقائق واملعارف واملعلو

اليت ينبغي احلرص جيدًا على تنميتها لدى الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية من جانب املعلمني، 

وطرائق التعليم املالئمة اليت ينبغي استخدامها مع هذه الفئة من فئات طلبة الرتبية 

 :  آلتياخلاصة، فإنه ميكن التوصية با
ضرورة قيام نوٍع من التعاون الوثيق بني معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية وبني أولياء  ▪

أمورهم، من أجل دعم اكتساب هؤالء الطلبة للمهارات التكيفية املتنوعة، اليت تساعدهم 

 . والتفاعل مع اآلخرين من ناحيٍة ثانية  على خدمة أنفسهم بأنفسهم من ناحية، والعيش
ضرورة حرص معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، على تنمية املهارات الوظيفية  ▪

وذلك بالتعاون   األكادميية األساسية املهمة كالقراءة والكتابة والرياضيات لدى طالبهم،

مع مديري املدارس أو املراكز  اليت يعملون بها من جهة، واملشرفني الرتبويني املهتمني بهذا 

عن طريقها  إىل املستوى الذي يستطيعون   ثانية، وذلك كي يصل الطلبةاجملال من جهٍة 

 . فيه تطبيقها بشكٍل سليٍم يف حياتهم اليومية
ضرورة استفادة معلمي الرتبية اخلاصة ومشرفيها الرتبويني بصورٍة عامة، ومعلمي  ▪

الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية ومشرفيهم الرتبويني منهم على وجه اخلصوص، من 

مات شبه التفصيلية الواردة يف هذه الدراسة، واملتعلقة بطرائق التعليم املالئمة هلذه املعلو

 .  الفئة من الطلبة، وذلك من أجل الوصول إىل خمرجاٍت تعلميٍة منشودة
وضع الكم املعريف الكبري نسبيًا الذي توصلت إليه الدراسة احلالية، حتت تصرف القائمني  ▪

معلمني واملديرين واملشرفني الرتبويني واملهتمني بقطاع على عقد الدورات التدريبية لل

الرتبية اخلاصة عمومًا، والقائمني منهم على تربية الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية على وجه 

اخلصوص، وذلك من أجل االستعانة بها لرفع كفايات هذه الفئات خالل عقد دوراٍت 

 . تدريبيٍة جديدة خاصٍة بهم
اهج ومطوريها إىل املعلومات اليت طرحتها الدراسة احلالية ضرورة رجوع خمططي املن ▪

لألخذ بها، وال سيما عند اقرتاح األنشطة اليت ينبغي أن يتضمنها دليل املعلم، من أجل تأمني 

 . التعليم  الفعال الذي حيتاجه الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية
إجراء دراسة جتريبية تدور حول فعالية تطبيق املهارات الوظيفية األكادميية  ▪

على الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية يف املرحلة (  القراءة والكتابة والرياضيات) الثالث

 . املتوسطة، وأثرها يف حتصيل الطلبة واحتفاظهم بالتعلم
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العصف الذهين الواردة يف أخرى تدور حول تطبيق القصة واحلوار و  إجراء دراسة ميدانية ▪

الدراسة احلالية، وقياس أثر ذلك على كٍل من التحصيل والدافعية التشغيلية 

(Motivation Operation لدى )   ذوي اإلعاقة الذهنيةمن الطلبة . 
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