التعليم المستند إلى البحث العلمي للطلبة ذوي صعوبات التعلم في المرحلة
اإلبتدائية :مشكالت وحلول

األستاذة الدكتورة منى الحديدي
قسم اإلرشاد والتربية الخاصة
كلية العلوم التربوية/الجامعة األردنية

ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي األول لصعوبات التعلم
الرياض -المملكة العربية السعودية
28/10 - 2/11/1427
الموافق ٢٠٠٦/١١/٢٢-١٩م

التعليم المستند إلى البحث العلمي للطلبة ذوي صعوبات التعلم
في المرحلة اإلبتدائية :مشكالت وحلول
ملخص
م33ن أكب33ر التح33ديات الت33ي ال زال33ت تواج33ه المعلم33ين ت33دريس جمي33ع الطلب33ة ،بم33ن ف33يھم ذوي
صعوبات التعلم ،بشكل فعال  .وقد بقيت الب3دائل المتاح3ة للطلب3ة ذوي ص3عوبات ال3تعلم لع3دة عق3ود
مقتصرة على التعليم الكلي أو الجزئي في صفوف تربية خاص3ة .وف3ي الوق3ت ال3راھن ،تب3ذل دول
عديدة جھودا متزايدة وتتخذ إجراءات متنوعة لتعل3يم ھ3ؤالء الطلب3ة ف3ي ص3فوف التعل3يم الع3ام إل3ى
أقص33ى درج33ة ممكن33ة  .لك33ن التوج33ه نح33و ال33دمج الش33امل يف33رض ص33عوبات حقيقي33ة وكبي33رة عل33ى
المعلمين فيما يتعلق بتنظيم البيئة الصفية وتنظيم الطلبة ألغراض التدريس  .فلم يعد تجميع الطلبة
في مجموعات متجانسة من حيث القدرة البديل الوحيد أو األفضل حيث أن ثم3ة ب3دائل أخ3رى مث3ل
التعلم التعاوني والتدريس بمساندة االقران قد تكون أكثر فائدة وأكبر أثرا  .فمثل ھذه الب3دائل ت3وفر
تعليما جيدا يراعي الفروق الفردية ويحد من التأثيرات السلبية على مفھ3وم ال3ذات والدافعي3ة لل3تعلم
التي غالبا ما ينطوي عليھا الفصل والتصنيف التقليدي .
وقد أجريت عدة دراسات في السنوات الماضية بھدف التحقق من الفاعلية النس3بية للب3دائل
التنظيمية المختلفة عند تعل3يم الطلب3ة ذوي ص3عوبات ال3تعلم  .وق3د ق3دمت ھ3ذه الدراس3ات معلوم3ات
بالغة األھمية بالنسبة لتعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم .وتحاول ھذه الورقة عرض النت3ائج الت3ي
توصلت إليھا تل3ك الدراس3ات وتب3ين م3دلوالتھا التطبيقي3ة  .وترك3ز ھ3ذه الورق3ة عل3ى وج3ه التحدي3د
على :تجميع الطلبة ألغراض التدريس ،وأنماط التدريس ،وطرائق توظي3ف نت3ائج البح3ث العلم3ي
في الممارسة الميدانية.
مقدمة
توجه األدبيات التربوية المتخصصة وكذلك التشريعات الراھن3ة ف3ي بع3ض ال3دول معلم3ي
األطفال ذوي صعوبات التعلم وغيرھم من معلمي التربية الخاصة إل3ى اس3تخدام أس3اليب الت3دريس
المد ّعم33ة بنت33ائج البح33وث العلمي33ة .ويع33ود اإلھتم33ام بالت33دريس المس33تند إل33ى البح33ث Research-
 (Based) Instructionإل33ى اإلعتق33اد ب33أن ھ33ذا الت33دريس يزي33د م33ن ف33رص تلق33ي الطلب33ة ذوي
الحاجات الخاصة تعليما ذا نوعية راقية .فطرائق التدريس الني قدمت البحوث أدل3ة عل3ى فاعليتھ3ا
تستطيع مساعدة الطلبة ذوي الحاجات الخاصة على تحقيق تقدم أفضل في وقت أقل.
ورغم أن ھذا اإلعتقاد منطقي إال أن وض3عه موض3ع التنفي3ذ ف3ي الم3دارس وف3ي الص3فوف
ليس أمرا سھال .فميدان التربية الخاصة ل3م يط3ور بع3د مع3ايير أو مواص3فات ھ3ذا الت3دريس .ل3يس
ذلك فقط بل ثمة م3ن يش3كك ف3ي أن ھ3ذا المي3دان ق3د نج3ح ف3ي تط3وير قاع3دة متين3ة م3ن الممارس3ات

التدريسية المستندة إلى البحث العلمي .والتحدي األكبر الذي كان يواجه ميدان التربية الخاصة وال
يزال يتمثل في كيفية تعريف المعلمين بالممارسات التدريس3ية المس3تندة إل3ى البح3ث العلم3ي .وبع3د
ذلك فالتحدي ھو كيفية توفير الوقت واألدوات للمعلمين لتطبيق ھذه الممارسات .إضافة إلى ذل3ك،
فقد كان البحث العلمي في مي3دان التربي3ة الخاص3ة وال ي3زال م3ن وجھ3ة نظ3ر كثي3رين مح3دودا وال
يحظى بالدعم والتمويل الذي يستحقه .وبالنسبة لھؤالء ،فبح3وث التربي3ة الخاص3ة ال تحظ3ى ب3نفس
القدر من اإلھتمام الذي تحظى ب3ه بح3وث التربي3ة العام3ة .لك3ن آخ3رين يعتق3دون أن مي3دان التربي3ة
الخاصة قد شھد في العقود الثالثة السابقة إنجازات كبيرة على مستوى البحث العلمي.
ومع أن البحوث العلمية في التربية العامة تقدم معلومات ذات فائدة لمعلمي األطفال ذوي
الحاجات الخاصة ،فإن ميدان التربية الخاصة كم3ا ھ3و مع3روف ل3ه خصوص3ياته س3واء م3ن حي3ث
البحث أو الممارسة .ولعل السؤال ال3رئيس ال3ذي يط3رح نفس3ه فيم3ا يتص3ل بالت3دريس المس3تند إل3ى
البحث ھو :ما المعلوم3ات الت3ي تش3كل دل3يال عل3ى الممارس3ة التدريس3ية الجي3دة والفعال3ة ف3ي مي3دان
التربي3ة الخاص33ة؟ وبكلم3ات أخ33رى ،م33ا مق3دار األدل33ة العلمي3ة الت33ي ينبغ33ي توفرھ3ا للوث33وق بفاعلي33ة
طريقة بحث معينة يمكننا عندھا القول بأن ھذه الطريقة مستندة إلى البحث العلمي؟ وبايج3از أق3ول
أن اإلجابة عن ھذا السؤال ليست بسيطة كم3ا ق3د يتص3ور ال3بعض .فل3يس ھن3اك طريق3ة أو منھجي3ة
بحثية واحدة يمكننا من خاللھا جمع معلومات مفيدة عن فاعلية طريقة ما من طرق التدريس.
وحت33ى ل33و ت33م اإلتف33اق عل33ى ت33وفر أدل33ة علمي33ة كافي33ة ح33ول فاعلي33ة طريق33ة ت33دريس م33ا م33ع
األطف33ال ذوي الحاج33ات الخاص33ة ،فثم33ة تح 3ديات كبي33رة وأس33ئلة كثي33رة فيم33ا يتعل33ق باس33تخدام ھ33ذه
الطريقة في غرفة الصف .كيف سيعرف المعلمون عن ھذه الطريقة؟ وھ3ل سيس3تطيعون توظيفھ3ا
بشكل صحيح؟
دور البحث العلمي في تطوير أساليب التدريس
ينبغي أن تس3تند ممارس3اتنا إل3ى النت3ائج الت3ي ت3تمخض عنھ3ا تطبيق3ات الطريق3ة العلمي3ة.
وفي ميدان التربية الخاصة ،يحتاج الطلب3ة والمعلم3ون وغي3رھم إل3ى اكتس3اب المھ3ارات األساس3ية
المتصلة بتصميم البحوث العلمية وتنفيذھا ألن البحث العلم3ي يس3اعد عل3ى (١) :فھ3م الط3رق الت3ي
ي3تم توظيفھ3ا لتط3وير قاع3دة المعرف3ة العلمي3ة المتعلق3ة بتعل3يم الطلب3ة ذوي الحاج3ات الخاص3ة(٢) ،
قراءة نتائج البحث وفھمھا وتطبيقھا عمليا (٣) ،التمييز بين البحوث الجيدة والبحوث غير الجيدة،
) (٤تحسين عمليات التفكير في مجال التخصص وبوج3ه ع3ام أيض3ا (٥) ،التأم3ل ف3ي الممارس3ات
الشائعة،

) (٦التخلي عن األحكام الذاتي3ة المس3تندة إل3ى الخب3رات الشخص3ية والت3ي ال ت3دعمھا

األدلة ونبذ الممارسات غير الفعالة منھا حتى لو كانت تحظى بدعم المسؤولين.

وبما أن المجتمعات المعاصرة تطالب بالممارسات المستندة الى البحث ،فمن الطبيعي أن
تحظ33ى البح33وث التجريبي33ة الت33ي تس33مح بدراس33ة فاعلي33ة األس33اليب التدريس33ية ف33ي التربي33ة الخاص33ة
باھتمام متزايد .ورغم أن تصميم البحوث وتنفيذھا في المدارس ينطويان على صعوبات جمة ،إال
أن ذلك ال يبرر تركيز معظم البحوث في ميدان التربية الخاصة على وص3ف الخص3ائص النفس3ية
ومستويات التحصيل االكاديمي وتجنب دراسة تأثيرات البرامج التعليمية والتدريبية.
وتبقى تص3ميمات مقارن3ة المجموع3ات ) (Group - Comparison Designsف3ي البح3وث
التجريبية الطريقة األساسية واألقوى لتقييم فاعلية البرامج التربوية في تحسين أداء الطلبة (Gall,
) .Borg, & Gall, 1996وفي ھذه البح3وث ،يق3وم الباح3ث باختي3ار األف3راد ال3ذين سيش3اركون
في التجربة عشوائيا ويق3وم بتعي3ين أولئ3ك األف3راد عش3وائيا ف3ي المجموع3ة النجريبي3ة والمجموع3ة
الض3ابطة .إض3افة إل3ى م3ا س3بق ،يمك3ن اس3تخدام تص3ميمات الحال3ة الواح3دة (Single Subject
) Designsالتي يتم فيھا دراسة طالب واحد )ولذلك فھي تعرف بتصميمات ن= (١أو عدد قليل
من الطلبة الستكشاف عالقات سببية .ومن منظور تاريخي ،كانت ھذه التصميمات قد طورت ف3ي
ميدان تعديل السلوك إال أنھا أصبحت في الوقت الحالي تستخدم على نطاق واسع نسبيا في التربية
وعلم النفس واإلرشاد والعمل االجتماعي ومج3االت أخ3رى .وف3ي تص3ميمات الحال3ة الواح3دة ،ت3تم
مقارنة سلوك الطالب في ظروف مختلفة وبذلك فان مقارنة أدائه في ھذه الظ3روف المختلف3ة يق3وم
بوظيفة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تصميمات مقارنة المجموعات.
التدريس الفعال لألطفال ذوي صعوبات التعلم :ما الذي يقوله البحث العلمي؟
يشكل الطلبة ذوو صعوبات التعلم فئ3ة غي3ر متجانس3ة ،إذ ل3يس ھن3اك طريق3ة واح3دة يمك3ن
اس33تخدامھا لتعل33يم جمي33ع ھ33ؤالء الطلب33ة ) .(Lerner, 2000وم33ع ذل33ك ،ف33البحوث العلمي33ة الت33ي
أجريت في العقود الماضية بينت مواصفات التعليم الفع3ال لھ3ؤالء الطلب3ة للمھ3ارات األكاديمي3ة،
والمعرفي33ة ،واالجتماعي33ة/االنفعالي33ة .وم33ن أھ33م ھ33ذه المواص33فات (١) :توض33يح أھ33داف الحص33ة
وتق333ديم مراجع333ة مختص333رة للم333ادة التعلمي333ة الس333ابقة من333ذ بداي333ة الحص333ة الدراس333ية (٢) ،تق333ديم
المعلومات الجديدة في خطوات صغيرة ومتسلسلة ،وإعطاء الطلبة الوقت الكافي للممارس3ة بع3د
كل خطوة (٣) ،إعطاء تعليمات تفصيلية وتفسيرات واضحة والتحقق من فھم الطلبة للمعلومات
والتحكم بمستوى صعوبة المھم3ة التعليمي3ة،

) (٤تش3جيع الطلب3ة عل3ى المش3اركة النش3طة

في التعلم (٥) ،توجيه الطلبة أثناء الممارسة األولية (٦) ،تق3ديم تغذي3ة راجع3ة تص3حيحية بش3كل
منتظم (٧) ،استخدام التكنولوجيا )الحاس3وب والوس3ائط المتع3ددة( (٨) ،تق3ديم تعليم3ات واض3حة
للطلبة عن التمارين واألنشطة التي ينفذونھا ومتابعة أدائھم قدر المستطاع.

ورغم أن التعليم الفردي ھو أحد المبادئ األساسية في التربية الخاصة ،ف3إن التعام3ل مع3ه
على أنه يعني قيام معلم واحد بتعليم طالب واحد نادراً ما يكون ق3ابالً للتطبي3ق عل3ى أرض الواق3ع.
ولذلك ،يقوم المعلمون عادة بتدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم في مجموع3ات ص3غيرة أو حت3ى
ضمن مجموعة كبيرة .وبوجه عام ،فالمجموعات الصغيرة التفاعلية والتعاونية تشكل أفضل نم3ط
لتجميع الطلبة ذوي صعوبات التعلم ألغراض تدريسھم مھارات القراءة ،والكتاب3ة ،والرياض3يات،
ومھارات التفاعل االجتماعي على حد سواء.
وبوجه عام ،فإن األساليب التعليمية التي استخدمت على نط3اق واس3ع وحقق3ت نجاح3ا ً ف3ي
مجال صعوبات التعلم في العقدين الماضيين ھي تلك التي تس3تند إل3ى مف3اھيم عل3م ال3نفس الس3لوكي
أو علم النفس المعرفي .وقد استنتج الباحثون ) (Vaughn, Gersten, & Chad, 2000أن أھم
ثالثة عناصر ترتبط بتحسن مستوى تحصيل الطلبة ذوي الصعوبات التعلمية ھي:
 -١ال33تحكم بمس33توى ص33عوبة المھم33ة التعلمي33ة وذل33ك يعن33ي تق33ديم األمثل33ة والمس33ائل بطريق33ة
متسلسلة للحفاظ على مستوى عال من النجاح للطلبة.
 -٢تعليم الطلبة في مجموعات صغيرة تفاعلية ال يزيد عدد أعضائھا عن ستة.
 -٣استثارة الطلبة لتوليد أسئلة استجابة لما يقرأوه أو للمسائل التي يقومون بحلھا.
ويطلق أدب صعوبات التعلم على ھذه األساليب عدة أس3ماء م3ن أھمھ3ا :الت3دريب م3ا ف3وق
المعرف33ي واس33تراتيجيات األس33ئلة الذاتي33ة .وتق33دم البح33وث العلمي33ة الت33ي نف33ذت ف33ي العق33ود الثالث33ة
الماضية الموجھات العامة التالية لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم ):(Gersten, 1998
وف33ي الوق33ت الح33الي ،تتلق33ى أع33داد متزاي33دة م33ن الطلب33ة ذوي ص33عوبات ال33تعلم تعليمھ33ا ف33ي
الصفوف العادية .لكن النجاح الذي يحققه ھ3ؤالء الطلب3ة عن3د دمجھ3م مح3دود نس3بيا ً بس3بب ض3عف
األس33اليب التدريس33ية المس33تخدمة معھ33م .فق33د أش33ارت ع33دة دراس33ات إل33ى أن المعلم33ين يعتق33دون أن
تعديل أساليب التدريس والمناھج والوسائل التعليمية عل3ى النح3و ال3ذي ت3دعو إلي3ه البح3وث العلمي3ة
ليس أمراً سھالً أو قابالً للتطبيق في ضوء مسؤولياتھم األخرى في الصف .إضافة إل3ى ذل3ك ،ف3إن
البحوث العلمية قدمت نتائج مختلف3ة فيم3ا يتعل3ق بفاعلي3ة ت3دريس الطلب3ة ذوي ص3عوبات ال3تعلم ف3ي
األوض3اع التعليمي3ة المختلف3ة  (Lerner, 2000) .وبإيج3از ،م3ا ت3زال األوض3اع التربوي3ة األكث3ر
فائدة للطلبة ذوي صعوبات التعلم مثارا للجدل في األوساط التربوية الخاصة والعامة.

التعليم العالجي/التصحيحي
التربي33333ة التص33333حيحية )Education

 (Remedialأو م33333ا يع33333رف أيض33333ا ً ب33333التعليم

العالج3ي/العي3ادي ) (Clinical Teachingھ3ي جمل3ة م3ن اإلج3راءات ي3تم تنفي3ذھا لتحس3ين أداء
الطالب أو تصحيحه ليصبح قريبا من األداء الطبيعي قدر المستطاع .وللتعليم العالج3ي خص3ائص
التعليم الجيد بوجه عام ،لكن الفرق ھو أن التعليم العالجي مكثف أكثر وينفذ عل3ى مس3توى ف3ردي.
كذلك فإن التعليم العالجي يمثل استراتيجية عامة أكث3ر مم3ا يمث3ل أس3اليب تعليمي3ة مح3ددة .وتش3مل
دورة التعليم العالجي الخطوات التالية ) (١) :(Lerner, 2000تقييم الحاجات التعليمي3ة للطال3ب،
) (٢تص33ميم الخط33ة التدريس33ية (٣) ،تنفي33ذ الخط33ة التدريس33ية (٤) ،تقي33يم أداء الطال33ب (٥) ،إع33ادة
تقييم حاجات الطالب وتصميم خطة تدريسية جديدة وتنفي3ذھا وتقي3يم فاعليتھ3ا ،واالس3تمرار ب3دورة
التعليم العالجي.
وكم33ا يتض33ح م33ن الخط33وات الم33ذكورة أع33اله ،ف33إن الخط33وة األول33ى ف33ي نم33وذج التربي33ة
العالجية تشتمل على تقييم خصائص الطالب وتحديد مواطن الضعف ومواطن القوة الرئيس3ية ف3ي
أدائه .وتتضمن الخطوة الثانية تحديد األھداف التدريسية أو م3ا يتوق3ع م3ن الطال3ب أن يك3ون ق3ادراً
عل33ى عمل33ه بع33د تعليم33ه .وم33ن الواض33ح أن األھ33داف يج33ب أن ت33رتبط بش33كل وثي33ق بم33واطن الق33وة
وم33واطن الض33عف ف33ي أداء الطال33ب .ويمك33ن أيض 3ا ً أن ت33رتبط األھ33داف بمج33االت األداء المختلف33ة
)األكاديمية ،الحركية ،االنفعالية واالجتماعية ،التواصلية ،المعرفية ،إلخ(.
ومن المبادئ األساسية التي يجب مراعاتھا عند اختيار األھداف :أن يتمثل الھدف في سLلوك قابLل
للقياس ،وأن يرتبط الھدف بحاجات الطفل ،وأن يصاغ الھدف على ھيئة خطLوات بسLيطة وصLغيرة وأن
يقود في النھاية إلى ھدف أكبLر .أمLا الخطLوة الثالثLة فھLي اختيLار أسLلوب التLدريس الLذي سLيتم توظيفLه
لتمكLLين الطالLLب مLLن تحقيLLق الھLLدف التعليمLLي .وينبغLLي مراعLLاة العوامLLل التاليLLة عنLLد اختيLLار أسLLلوب
التدريس:

• أن يكون أسلوب التدريس مالئما ً لمستوى األداء الحالي للطالب.
• أن يضمن األسلوب تحقيق الھدف.
• أن يستثير األسلوب دافعية الطالب للتعلم.
• أن يسمح األسلوب للطالب باالنتقال ت3دريجيا ً م3ن مس3توى األداء الح3الي إل3ى مس3توى األداء
النھائي المطلوب.
• أن يطابق أسلوب التدريس بين خصائص الطالب والھدف التعليمي المنشود.
وتتمث33ل الخط33وة الرابع33ة ف33ي اختي33ار الوس33ائل والم33واد التعليمي33ة المناس33بة لتحقي33ق الھ33دف
التعليمي .وقد تكون ھذه الوسائل والمواد جاھزة وقد يقوم المعلم نفس3ه بتص3ميمھا .وأخي3راً ،تتمث3ل

الخطوة الخامسة في تقييم فاعلية األسلوب التدريسي المستخدم .وألن الھ3دف التعليم3ي ي3تم تحدي3ده
عل33ى ھيئ33ة نتاج33ات قابل33ة للقي33اس المباش33ر ،يس33تطيع المعل33م تقي33يم فاعلي33ة الت33دريس وذل33ك باس33تخدام
القياس محكي المرجع .فإذا اتضح ان الھ3دف ت3م تحقيق3ه ،ينتق3ل المعل3م إل3ى الھ3دف الت3الي .وإذا ل3م
يتحقق الھدف ،ينبغي على المعلم تحليل عناصر أو خطوات عملية التدريس التشخيص3ي العالج3ي
لمعرفة التعديالت الالزمة.
استراتيجيات التعلم:
يحظى تعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم االستراتيجيات التي من شأنھا أن تساعدھم على
أن يص333بحوا متعلم333ين أكث333ر فاعلي333ة وأكث333ر كف333اءة باھتم333ام كبي333ر حالي333ا .واس333تراتيجيات ال333تعلم
) (Learning Strategiesتعن33ى بتعل33يم الطلب33ة كي33ف يتعلم33وا .فالطلب33ة ذوو ص33عوبات ال33تعلم
يفتقرون إلى المھارات التنظيمة ويشعرون بمستويات مرتفع3ة م3ن اإلحب3اط ف3ي المواق3ف التعلمي3ة
ألس33باب مختلف33ة م33ن أھمھ33ا :مش33كالت الت33ذكر ،وض33عف االنتب33اه ،وص33عوبات اتب33اع التعليم33ات،
وص33عوبات اإلدراك البص33ري والس33معي ،وتوق33ع اإلخف33اق بس33بب خب33رات الفش33ل المتك33ررة ف33ي
الماض33ي .وف33ي ض33وء ذل33ك ،ثم33ة حاج33ة ماس33ة إل33ى تعل33يم ھ33ؤالء الطلب33ة مھ33ارات فعال33ة ومنظم33ة
الكتساب المعلومات ،وتخزينھا ،واستدعائھا ،وتطبيقھا في المواقف المختلفة.
وق333د تك333ون اس333تراتيجيات ال333تعلم بس333يطة وق333د تك333ون بالغ333ة التعقي333د .وم333ن األمثل333ة عل333ى
استراتيجيات التعلم البسيطة :أخذ المالحظات ،إعداد رسم بياني ،طرح األسئلة على المعلم ،إعادة
قراءة النص في حالة عدم التأك3د م3ن فھ3م م3ا يحتوي3ه ،االط3الع عل3ى األس3ئلة قب3ل الب3دء ب3القراءة،
التحقق من األداء ذاتياً ،التمرن على تق3ديم ع3رض ش3فوي ،اس3تخدام المراج3ع ومص3ادر المعرف3ة،
إعداد مخطط عام قبل البدء بالكتابة ،وأساليب عديدة أخرى .أما اس3تراتيجيات ال3تعلم المعق3دة فھ3ي
األخ33رى تأخ33ذ أش33كاالً عدي33دة ف33ي المج33االت األكاديمي33ة المختلف33ة وتش33مل االس33تراتيجيات المعرفي33ة
واالستراتيجيات ف3وق المعرفي3ة  (Meta-cognitive Strategiesوالت3ي تع3رف باس3تراتيجيات
تنظيم الذات أو التعلم المنظم ذاتيا ً ).(Self-Regulated Learning
التدريس المباشر والتدريس غير المباشر:
انبثقت استراتيجية التدريس المباشر ) (Direct Instructionعن مفاھيم تعديل السلوك،
فھي تركز على المھارات القابلة للمالحظة والقياس وليس على العمليات والق3درات الت3ي يفت3رض
أنھ3ا تكم3ن وراء ص3عوبات ال3تعلم .ول3ذلك يع3رف ھ3ذا النم3وذج أيض3ا بت3دريب المھ3ارات (Skill
) .Trainingإضافة إلى ما سبق ،يركز نموذج التدريس المباشر على القي3اس المباش3ر والمتك3رر
الذي يتم اتخاذ القرارات التدريسية في ضوئه ،ويرك3ز أيض3ا ً عل3ى تحدي3د األھ3داف الس3لوكية بدق3ة

واس3تخدام أس3لوب تحلي3ل المھم33ة وتوظي3ف أس3اليب تع3ديل الس33لوك المعروف3ة )التعزي3ز االيج33ابي،
التسلسل ،التشكيل ،النمذجة ،التغذية الراجعة ،إلخ(.
أم33ا الت33دريس غي33ر المباش33ر وھ33و م33ا يع33رف بأس33ماء عدي33دة منھ33ا نم33وذج ت33دريب العملي33ات
) (Process Trainingأو نم3وذج ت3دريب الق3درات ) (Ability Trainingفھ3و يس3تند إل3ى أن
اضطرابات اإلدراك )الس3معي ،والبص3ري ،والحرك3ي( م3ن المظ3اھر األساس3ية لص3عوبات ال3تعلم
وبالتالي فان معالجة ھذه االضطرابات سوف يحس3ن المھ3ارات األكاديمي3ة لھ3ؤالء الطلب3ة .وتع3ود
تلك التسمية إلى حقيقة أن ھذه البرامج تفترض أن معالجة الصعوبات التعلمية يتطلب أوالً معالجة
االضطرابات في العمليات أو القدرات النفسية واإلدراكية األساسية الموج3ودة ل3دى الطف3ل ،إال أن
البحوث العلمية أخفقت في تقديم أدلة قوية على فاعلية ھذه األساليب.
التعلم التعاوني:
يعد التعلم التعاوني ) (Cooperative Learningأحد المتطلبات الرئيس3ية لتنفي3ذ ب3رامج
دمج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في المدارس العادية .فھو طريقة لتشجيع الطلبة في الصف على
العم33ل كمجموع33ة ي33دعم أعض33اؤھا بعض33ھم بعض3ا ً) .( Putnam, 1994ويختل33ف ھ33ذا النم33وذج
التعليمي عن أنماط التعلم السائدة في المدارس والتي غالبا ً ما تك3ون تنافس3ية أو فردي3ة .فف3ي ال3نمط
التنافسي يعمل الطلبة ض3د بعض3ھم ال3بعض حي3ث أن المعي3ار ھ3و معي3ار الف3وز أو الخس3ارة .وف3ي
المنحى الفردي ينصب اھتمام الطالب على أدائ3ه ھ3و دون أن يتفاع3ل م3ع زمالئ3ه أو ينافس3ھم .أم3ا
منحى التعليم التعاوني فھو يعني قيام الطلبة ب3التعلم مع3ا ً ض3من مجموع3ات ص3غيرة لتحقي3ق ھ3دف
مشترك .وقد أشارت البحوث العلمية في الس3نوات الماض3ية أن ال3تعلم التع3اوني أكث3ر إيجابي3ة م3ن
ال33تعلم التنافس33ي أو الف33ردي س33واء فيم33ا ي33رتبط بالعالق33ات ب33ين الطلب33ة أو تحص33يلھم األك33اديمي أو
دافعيتھم.
التدريب بوساطة األقران:
أشارت البحوث العلمي3ة ف3ي العق3ود الثالث3ة الماض3ية إل3ى أن أح3د األس3اليب الفعال3ة لزي3ادة
ف3رص ال3تعلم المتاح3ة للطلب3ة ذوي ص3عوبات ال3تعلم أس3لوب الت3دريب بوس3اطة األق3ران .ويتض33من
التدريب بوساطة األقران ) (Peer-Mediated Tutoringقيام طالب بتدريس طالب آخ3ر تح3ت
إشراف المعل3م .وق3د يك3ون الطال3ب الم3درب أكب3ر س3نا ً م3ن الطال3ب المت3درب وق3د يك3ون م3ن نف3س
المستوى الصفي ولكنه أكثر ق3درة ومھ3ارة .وقب3ل الب3دء بتنفي3ذ الب3رامج التدريس3ية م3ن ھ3ذا الن3وع،
يقوم المعلم بتوضيح األساليب واألدوات التي سيتم استخدامھا للطالب المدرب ويستمر بذلك حت3ى
يطم33ئن إل33ى أن33ه أص33بح يمتل33ك المھ33ارات المطلوب33ة .وق33د تتمث33ل األھ33داف المنش33ودة .م33ن الت33دريب

بواسطة األقران في تحسين المھارات األكاديمية أو المھارات االجتماعية للطالب المتدرب .ك3ذلك
يمكن استخدام ھذا األسلوب للمساعدة في تعديل سلوك األطفال ذوي صعوبات التعلم.
توظيف التكنولوجيا في تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم
ت333وفر التكنولوجي333ا المعاص333رة فرص333ا ً مفي333دة للطلب333ة ذوي الص333عوبات التعلمي333ة لل333تعلم،
والترويح ،واالستقاللية ،واالندماج في الحياة العامة للمجتمع .كذلك تسھم التكنولوجيا في مس3اعدة
أعداد كبيرة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم على التعويض عن مواطن الضعف الموج3ودة ل3ديھم
ف33ي الكتاب33ة ،والق33راءة ،والرياض33يات .فھ33ي تس33اعد ف33ي تط33وير المھ33ارات المعرفي33ة ،واللغوي33ة،
والس33معية والبص33رية والحركي33ة .وتحظ33ى التكنولوجي33ا المس33اندة )(Assistive Technology
باھتمام كبير لما لھا من دور في تحسين أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم أو التعويض عن القي3ود
التي تفرضھا إعاقتھم عليھم .ومن األمثل3ة عل3ى األدوات التكنولوجي3ة المس3اندة :ب3رامج الكمبي3وتر
الناطق33ة ،والكت33ب المس33جلة عل33ى أش33رطة كاس33يت خاص33ة ،والب33رامج المحوس33بة المص33ممة لتعل33يم
الكتاب33ة وتص33ويب أخط33اء التھجئ33ة .باإلض33افة إل33ى ذل33ك ،إن ب33رامج معالج33ة النص33وص ومعين33ات
القواعد اللغوي3ة الفردي3ة بم3ا تش3تمل علي3ه م3ن أنش3طة متك3ررة وتغذي3ة راجع3ة فوري3ة تمث3ل أدوات
تكنولوجي33ة مس33اندة للطلب33ة ذوي ص33عوبات ال33تعلم لتخط33ي الح33واجز الت33ي تفرض33ھا إع33اقتھم عل33ى
مستوى القراءة ،والكتابة ،والحساب ،والتواصل ،والتعلم.
انفصال البحث عن الممارسة
في الجزء السابق ،تم تلخيص أھم ما تمخضت عنه الدراسات العلمية فيما يخ3ص ت3دريس
الطلبة ذوي صعوبات التعلم .لكن ثمة اتفاقا في ميدان التربية الخاصة على وجود ھ ّوة واسعة ب3ين
نتائج البحث العلمي والممارسة الميدانية .فقليال ما تتم ترجمة المعرفة المنبثقة عن البحث التربوي
الى برامج في الممارسة التربوية الميدانية ،حتى إذا كانت البحوث توفر معرفة بالغة الحيوية فيما
يتعلق بالمشكالت المھمة في الميدان ) .(Leinhardt, 1990ويمكن القول بأن النموذج السائد في
مي33دان التربي33ة الخاص33ة فيم33ا يخ33ص التحق33ق م33ن فاعلي33ة األس33اليب التدريس33ية بالبح33ث العلم33ي ھ33و
نم33وذج يفت33رض أن المعلوم33ات تص33در ع33ن الب33احثين وتس33تقبل م33ن قب33ل الممارس33ين ،وان المعرف33ة
المنبثقة عن البحث العلمي يج3ب أن تطب3ق مباش3رة ف3ي الممارس3ة الميداني3ة .لك3ن ھ3ذا النم3وذج ل3ن
يحق33ق األھ33داف المرج33وة اذا ل33م يأخ33ذ باالعتب33ار الحق33ائق ف33ي المي33دان ،إذ أن33ه س33يجعل الب33احثين
يشعرون بعدم استفادة الميدان م3ن نت3ائجھم ويش3عر الممارس3ين بع3دم الرض3ا ع3ن البح3ث الترب3وي
).(Malouf & Schiller, 1995

وترك33ز الحل33ول المقترح33ة وفق33ا لھ33ذا النم33وذج عل33ى الحاج33ة ال33ى المزي33د م33ن البح33ث،
وتوصي بتطوير نظ3م أكث3ر فاعلي3ة اليص3ال المعلوم3ات ال3ى المعلم3ين .واالفت3راض ال3ذي ينط3وي
عليه ھذا النموذج ضمنيا ھو توجيه اللوم الى المعلمين عندما تفشل مح3اوالت تطبي3ق النت3ائج الت3ي
يتمخض عنھا البحث التربوي ،بدعوى ان المعلمين يقاومون التغيير ويتبنون اتجاھات سلبية نحو
البحث ويفتقرون الى المھارات الالزمة لتفسير وفھم نتائج البحث العلمي وترجمتھا الى إج3راءات
عملية ).(Cuban, 1998
وتتحدث أدبيات التربية الخاصة ع3ن ن3وعين م3ن المعرف3ة التربوي3ة :ن3وع يش3مل المعرف3ة
المنبثقة عن البحث العلمي ونوع ثان يشمل معرف3ة المعلم3ين الت3ي تنبث3ق ع3ن الممارس3ة وتكتس3ب
الوظيفي3ة والمص3داقية دون االعتم3اد عل3ى البح3وث والنظري3ات الرس3مية .وي3رى معل3وف وش3يلر
) (Malouf & Schiller, 1995أن المعرف33ة المنبثق33ة ع33ن البح33ث والمعرف33ة المنبثق33ة ع33ن
الممارس33ة نظام33ا معرف33ة يتط33وران ض33من مجتمع33ين منفص33لين .فف33ي مجتم33ع الب33احثين ،تص33اغ
المش33كالت بط33رق تتواف33ق ومنھجي33ة البح33ث العلم33ي وي33تم تطبي33ق األس33اليب الت33ي تراع33ي متطلب33ات
ومنطلفات النشر في مجالت علمية .وفي مجتمع الممارس3ين ،تعم3ل مجموع3ة مختلف3ة م3ن الق3وى.
وكم33ا يش33ير جول33دنبرغ وج33اليمور ) (Goldenberg & Gallimore, 1991ف33ان المعرف33ة
المتصلة بالبحث تتجاھ3ل الخص3ائص الفري3دة لألش3خاص واألوض3اع بغي3ة أن تتص3ف بالعمومي3ة،
وذل33ك يجعلھ33ا عرض33ة لخط33ر ع33دم القابلي33ة ألي ش33يء عل33ى وج33ه التحدي33د .أم33ا المعرف33ة المتص33لة
بالممارسة فھي فورية وملموسة ولكنھا ناقصة وعرضة لخطر التطبيق بطريقة حرفية.
لماذا ال تدوم الممارسات المستندة إلى البحث؟
ثمة سببان غالبا ً ما يتم اإلشارة إليھا عند محاولة تفسير عدم ديمومة الممارس3ات المس3تندة
إلى البحث العلمي .األول ھو اتھام المعلم حيث يقال أن المعلمين ببساطة يختارون االس3تمرار ف3ي
استخدام الطرق التي يعرفونھا والتي يسھل عليھم تطبيقھا .ومن ناحية أخرى ،فالتفسير الثاني ھ3و
اتھام الباحث حيث يقال ان الباحثين يطورون البرامج ومن ثم يقومون بتنفي3ذھا ف3ي ع3دد قلي3ل م3ن
الص33فوف م33ن خ33الل ت33دريب المعلم33ين .وإذا تب33ين أن تل33ك الب33رامج فعال33ة ،فھ33ي توض33ع ف33ي رزم
تدريبية وتوزع على افتراض أن المعلمين سيستخدمونھا .ولكن أيا من ھذين التفس3يرين ال يص3ف
بم33ا في33ه الكفاي33ة الوض33ع الح33الي لمعظ33م المعلم33ين والب33احثين .وفيم33ا يل33ي مناقش33ة موس33عة لھ33ذين
االعتقادين.
توجيه اللّوم إلى المعلمين

يبدو أن ھناك تفسيراً مفاده أن المعلمين يفضلون استخدام طرائق التدريس التي يألفونھ3ا
على استخدام طرائق التدريس األكثر فاعلية ،حتى عن3دما يعرف3ون كي3ف ينف3ذون الطرائ3ق األكث3ر
فاعلية وعندما تت3وفر لھ3م الخب3رة واألدل3ة الداعم3ة لفاعلي3ة ھ3ذه الطرائ3ق .واألس3ئلة الرئيس3ية الت3ي
ينبغي أن تطرح ف3ي ھ3ذا الخص3وص ھ3ي :لم3اذا يخت3ار بع3ض المعلم3ين اس3تخدام األس3اليب األق3ل
فاعلية ويفضلونھا على األساليب األكثر فاعلية؟ وما ھي المعوقات؟ وما أشكال ال3دعم والمص3ادر
الالزمة لتعديل ھذه الممارسة؟ وما األسئلة التي يجب طرحھا وفھ3م إجاباتھ3ا للت3أثير بش3كل أفض3ل
على ممارسات المعلمين؟
توجيه اللوم إلى الباحثين
التفس33ير اآلخ33ر لع33دم االس33تمرارية ف33ي تطبي33ق الممارس33ات المس33تندة إل33ى البح33ث ھ33و أن
الباحثين ينفذون بحوثا ال تعكس بما فيه الكفاية حقائق التعليم الصفي ومحددات استخدامھا من قبل
المعلمين ) .(Gersten et al.,1997; Malouf & Schiller, 1995واالفتراض ھ3و أن ع3ددا
كبيراً من الباحثين يبحثون في األشياء التي تثي3ر اھتم3امھم ول3يس م3ا يحت3اج المعلم3ون إلي3ه .وثم3ة
افتراض مفاده أن الباحثين ال يستجيبون للمعلمين بمعنى أنھ3م ال يش3ركونھم ف3ي عملي3ة التط3وير،
فھم يتعاملون معھم " كأفراد" ف3ي دراس3اتھم ،ويتبن3ون مواق3ف غي3ر واقعي3ة م3ن المعلم3ين .ع3الوة
عل33ى ذل33ك ،ف33إن الممارس33ات التدريس33ية الت33ي ي33تم تطويرھ33ا لتحس33ين ن33واتج ال33تعلم ل33بعض الفئ33ات
المح33ددة م33ن الطلب33ة )مث33ل الطلب33ة المع33وقين( ق33د ال تفي33د الص33ف كك33ل أو ق33د يتع33ذر تطبيقھ33ا م33ع
مجموعات كبيرة ).(Vaughn & Schumm, 1996
وتنفيذ الممارسات المستندة إلى البحث العلم3ي أم3ر ص3عب وم3ن المتوق3ع أن تك3ون درج3ة
االلتزام باستخدام األساليب المنبثقة عن البحث في التربية منخفضة جداً .وھ3ذا ص3حيح عل3ى وج3ه
التحديد على ضوء النقاط األربع التالية (١) :إن نتائج تنفيذ إحدى الممارسات المستندة إلى البحث
ليست واضحة بشكل فوري لمعظم المعلمين (٢) ،يدرك معظم المعلمين الممارسات التي ينفذونھا
قبل أن يتم تدريبھم عل3ى ممارس3ات مس3تندة إل3ى البح3ث بوص3فھا ممارس3ات ذات فاعلي3ة متوس3طة
على أقل تقدير (٣) ،يدرك معظم المعلمين أن ھناك طرقا ً عديدة لتعليم الطلبة وأنه ال يوجد إجماع
كاف في البح3وث العلمي3ة يس3توجب تغيي3ر الممارس3ات التعليمي3ة (٤) ،إن التغيي3ر ي3زداد ص3عوبة،
وھو يصبح أكثر صعوبة عندما يكون الشخص ال3ذي يتوق3ع أن يس3تفيد م3ن التغيي3ر ل3يس الش3خص
الذي يطلب منه أن ينفذه.

إعادة النظر في العالقة بين البحث والممارسة
ھ33ل يمك33ن للبح33ث تق33ديم نت33ائج منظم33ة وقاطع33ة تق33ود ال33ى حل33ول فعال33ة للمش33كالت الھائل33ة
والمتغيرة على الدوام في ميدان التربية؟ عندما يط3رح الس3ؤال عل3ى ھ3ذا النح3و فاالجاب3ة يج3ب ان
تكون ال .واذا كان البح3ث الترب3وي ال يس3تطيع أن يوج3ه بش3كل مباش3ر الممارس3ات التربوي3ة ،فم3ا
الذي يجب علينا عمله؟ أوال ،يجب تغيير أدوار كل من الباحث والممارس .فبدال من اقتص3ار دور
الممارسين على اس3تخدام المعلوم3ات الت3ي يق3دمھا الب3احثون ،يج3ب تغيي3ر أدوار ك3ل م3ن الب3احثين
والممارسين من خالل تشجيع التعاون بين الباحثين والممارسين في كل مرحل3ة م3ن مراح3ل تنفي3ذ
البحث .ثانيا ،يجب الح ّد من انفصال البحث عن الممارسة وتطوير آليات لدمج البحث بالممارس3ة.
فعلى سبيل المثال ،يجب بذل جھود لضمان تمثيل المتغيرات الحقيقية ف3ي غرف3ة الص3ف جي3داً ف3ي
إجراءات البحث ونتائجه وتفسيره.

خاتمة
لق33د ك33ان للبح33ث العلم33ي اس33ھامات كبي33رة ف33ي زي33ادة فھمن33ا للعدي33د م33ن القض33ايا المھم33ة ف33ي
تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم .لكن محاوالت تطبيق البحث في ميدان التربية الخاصة يجب
ان تتم في ضوء فھم أفضل لظ3روف الممارس3ة ف3ي المي3دان .ويتطل3ب ذل3ك التفكي3ر باس3تراتيجيات
تھيئ33ة الف33رص لتطبي33ق نت33ائج البح33ث ف33ي التربي33ة الخاص33ة .ك33ذلك ينبغ33ي عل33ى الب33احثين ف33ي مي33دان
التربي33ة الخاص33ة اع33ادة التفكي33ر ف33ي افتراض33اتھم ح33ول دور البح33ث ف33ي تش33كيل الممارس33ة .وتتمث33ل
وجھة النظر التربوية في تأكيد فائدة البحث كمصدر لألس3اليب التربوي3ة الجدي3دة وكينب3وع للتجدي3د
التربوي .لكن جملة من التحديات تطرح نفسھا بقوة اذا أردنا اإلعتماد على البحث العلمي كأس3اس
لتطوير الممارسات التربوية الخاصة ،وترتبط معظم ھذه التحديات بقضية دق3ة التنفي3ذ .فاألس3لوب
المشتق من البحث يجب أن يدخل الميدان ويجد له مكانا ً في جدول أعم3ال المم3ارس وم3ن ث3م ينف3ذ
بطريق33ة فعال33ة ف33ي غرف33ة الص33ف .وق33د تتض33من ھ33ذه العملي33ة تغيي33رات تنظيمي33ة ،وھ33ي ق33د تش33مل
تغييرات عدة في الممارس وال تقتصر على مجرد استخدام أسلوب جديد في غرف3ة الص3ف .وثم3ة
تحديات أخرى مرتبطة بافتراض مفادة ان األسلوب سيكون له في الميدان نفس األث3ر ال3ذي تحق3ق
في البح3ث .وأخي3راً ،فھن3اك تح3ديات عل3ى ص3عيد تحدي3د االولوي3ات وتط3وير االس3تراتيجيات الت3ي
تس33مح للمعرف33ة البحثي33ة بالتن33افس م33ع العوام33ل االخ33رى الت33ي تش33كل الممارس33ة ف33ي مي33دان التربي33ة
الخاصة.
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