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  نماذج الداء المعلم فى البرامج التربویة الفردیة :الفصل الثانى عشر

  
للتالمیذ  نقل وتوصیل جم�ع المهارات الم ونة للسلسلة التعل�م�ةإلعاقة العقل�ة إم ان معلم اب

  :التعلم بدون أخطاء م�ة التال�ة والمؤد�ة إلىوٕاكسابها لهم من خالل إت,اع اإلجراءات التعل�
  األداء بدون مساعدة: اإلجراء األول

  :هذه الخطوة ,اإلجراءات التعل�م�ة التال�ة �قوم المعلم في
 التلمیذ تمهیدًا لتقد�م المهمة التعل�م�ة، من خالل التوج�ه اللفظي انت,اهالتح م فى حاول المعلم � -١

 فعلى المعلم أن �ستخدم المساعدات ،تلمیذ ینت,ه لجزء من الوقتوٕاذا  ان ال. "�ا دمحم انت,ه"

التلمیذ ,الرغم  وٕاذا لم ینت,ه. تحسین سلوك االنت,اه لد� التلمیذ  Physical Prompts البدن�ة
المعلم أوًال بتدرKب  فمن األفضل أن �قوم Verbal Requires من إلحاحات المعلم اللفظ�ة

  .المألوفة  التش یل مثالً  دمًا أسالیب تعدیل السلوكالطفل على سلوك االنت,اه مستخ
فعلى سبیل المثال في حالة . مواد المهمة التعل�م�ة انت,اه التلمیذ �قدم له المعلمالتح م فى ,عد  . -٢

تصاعد�ًا توضع أمام التلمیذ، بدون ترتیب، أعداد م تو,ة  5-1 إكسا,ه مهارة ترتیب األعداد من
  2،  3،  5،  4،  1 :ليالتا على ,طاقات على النحو

بینما » انظر إلى هذا..دمحم« أن �قول  �طلب المعلم من التلمیذ أن ینت,ه للعمل المخصص  -٣
�قدم مساعدات في ش ل توج�ه لفظي  )٥ إلى ١(�شیر هو إلى األعداد المراد ترتیبها من 

 .األعداد وتنب�ه حر ي یتمثل في اإلشارة إلى

األعداد التي أمامك في  ضع" یب للتنب�ه،  أن �قول له�طلب المعلم من التلمیذ أن �ستج  -٤
 "ترتیب

 .)ألداء العمل بدون مساعدةة دق�قة واحد(لمعلم فرصة من الوقت �عطى ا  -٥

 :ُ�ق�ِّم المعلم أداء التلمیذ  -٦

  – في ضوء المعرفة المس,قة لألش�اء التي �حفزه –االستجا,ة صح�حة فإنه �قدم له  إذا  انتف
  ، )تصفیY  لمات محب,ة، ابتسامة،( أن �قدم له معززات اجتماع�ة . ق�مة لد�همعززات فعالة ذات 
، أو ),مأكوالت أو ألعاب نجمات، ش� ات مصورة �م ن استبدالها: نقود رمزKة مثل(أو معززات رمزKة 
، أو معززات ماد�ة ملموسة )تعل�مي توزKع األوراق على التالمیذ، مشاهدة فیلم(معززات ,النشا] 

تستخدم  ل من المعززات الماد�ة الملموسة  وKجب أن). الت، شهادات التقدیر، النجماتالمأكو (
وفوق . المعززات االجتماع�ة عجزها في تحفیزها حدوث االستجا,ة والمعززات الرمزKة فقط ,عد أن تبرهن

,المعززات االجتماع�ة مع الحرص على التخلص منها تدرKج�ًا وٕاحالل  ذلك یجب أن تقدم مصحو,ة
الفرد ال  و�عتبر التعزKز االجتماعي أفضل أنواع التعزKز ألن. االجتماع�ة م انها في النها�ة المعززات

قطعة الحلو� قد تؤد` ,عد  �ش,ع منه، فإن  لمة المدح والثناء واالبتسامة یرغب فیها  ل واحد منا، ولكن
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إذا  انت االستجا,ة غیر صح�حة  أما ، التحفیزKة فترة إلى إش,اع التلمیذ مما یؤد` إلى فقدان ق�متها
  :وهو فینتقل إلى اإلجراء الثاني

ــم :)المس++اعدات اللفظی++ة(التوجی++ھ اللفظ++ي  -اإلج++راء الث++اني   فــي هــذه الخطــوة )ــاإلجراءات �قــوم المعل
  :التعل�م�ة التال�ة

,األداء مثل  للتلمیذ لمساعدته على االستجا,ة من خالل تذ یره لكي �قوم ُ�قدم المعلم توجیهًا لفظ�اً   -١
  .«إثنین، ثالثة، أر
عة ..دمحم«قوله 

فإنه �قدم له ما یناس,ه من  ،المهمة ,طرKقة صح�حة إذا أد� التلمیذ :ُ�ق�ِّم المعلم أداء التلمیذ  -٢
  .األولى المعززات التي تم توض�حها في الخطوة

أو أد� المهمة ,طرKقة ) حدةوا دق�قة(وٕاذا فشل التلمیذ قي أداء المهمة ,عد االنتظار لفترة من الوقت 
  :اإلجراء الثالث وهو خاطئة ,عد تقد�م المساعدة اللفظ�ة له انتقل إلى

    Rivero &amp; Smith 1987 :النمذج+ة الشرح العملي للمھم+ة م+ن خ+الل أس+لوب -اإلجراء الثالث 
  

نماذج  الل عرضینمذج المعلم ترتیب األعداد و�قدم توض�حًا عمل�ًا لك�ف�ة أداء المهمة من خ - ١
النموذج وتأدیتها  ما  ، ثم �قوم بتنب�ه التلمیذ إلى تقلید)العرض التوض�حي(لك�ف�ة أداء المهارة 

  .شاهدها
  :ُ�ق�ِّم المعلم أداء التلمیذ  -٢

 التلمیذ المهمة ,طرKقة صح�حة فإنه �قدم له ما یناس,ه من المعززات التي تم توض�حها وٕاذا أد�

) دق�قة واحدة( ذا فشل التلمیذ في أداء المهمة ,عد انتظاره فترة من الوقتوإ   .في الخطوة األولى
إخ,اره لفظ�ًا , �ف�ة  و,عدما تم ،أو أد� المهمة ,طرKقة خاطئة ,عدما عرض له عمل�ًا ,النمذجة

  :وهو الرا,ع، اإلجراءانتقل إلى ) التوج�ه اللفظي+ النمذجة (األداء 
 :الخطوة )اإلجراءات التعل�م�ة التال�ة �قوم المعلم في هذه (Cues) : تقدیم التنبیھات -الرابع  اإلجراء

�قصد بها المساعدات التي تسبY ( متعددة من التنبیهات �ستخدم المعلم في هذه الخطوة أنواعاً   -١
في ش ل مثیر إضافي ) لزKادة احتمال�ة أداء السلوك المرغوب ف�ه االستجا,ة، والتي تقدم للتلمیذ

و�م ن أن �ستخدم المعلم . التلمیذ لزKادة فرص ظهور االستجا,ة ,طرKقة صح�حة وذلك لتنب�ه
  (Schuster &amp; Griffen, 1993) : التال�ة التنبیهات

  . أن �ضع االخت�ار الصح�ح قرب التلمیذ (Position Cues) : المنبهات الم ان�ة  •
احدًا أو أكثر من أ,عاد أن یزاوج المعلم ,عدًا و  (Redundancy Cues): المنبهات الزائدة  •

 فعلى سبیل المثال في حالة اللون توضع دائمًا قطعة. الش ل، الحجم مع البدیل الصح�ح اللون،

ر
ما  ورق�ة ب�ضاء أسفل االخت�ار الصح�ح بینما تكون االخت�ارات األخر� ذات ورقة حمراء أو
 .تكون بدون ورقة
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 أن �طابY المعلم المثیر الممیز (Math-to-Sample Cues) :ه المنبهات المزاوجة مع العین  •
للبدیل ) المطا,قة(التلمیذ �شاهد العینة المماثلة  مع البدیل الصح�ح وذلك من خالل ترك

 .المطلوب من بین البدائل األخر�  الصح�ح لیتسنى له استخراج البدیل

لنقر ,عد  ل البدیل الصح�ح أو یلمسه أو أن �قوم ,ا  أن �شیر المعلم إلى :المنبهات الحر �ة •
 .استجا,ة صح�حة

 أن �ظهر المعلم المثیرات المهمة الداخلة في  (Highlighting Cues) : المظهرة المنبهات  •
 .المهمة ,صورة ظاهرة للع�ان تعلم

�ِّم المعلم أداء التلمیذ�ق -٢:  
 ياالستجا,ة صح�حة فإنه �قدم للتلمیذ ما یناس,ه من المعززات التي تم توض�حها ف وٕاذا  انت
  .الخطوة األولى

 المنبهات الموضع�ة  أما إذا  انت االستجا,ة غیر صح�حة حتى ,عدما قدمت له مساعدات 
  :وخالفها فینتقل المعلم إلى اإلجراء الخامس، وهو

  )المساعدة الیدویة(التوجیھ الیدوي  -الخامس  اإلجراء

یوجه یدو�ًا للق,ض على القلم  االستجا,ة ألداء المهمة، مثل أن یوجه المعلم التلمیذ یدو�ًا خالل
أخر� �ستخدم التوج�ه الید̀و في توج�ه التلمیذ خالل السلوك المستهدف دون  و,ع,ارة. ,طرKقة صح�حة

  .المعلم ,أداء هذا السلوك له أن �قوم
  Learning Sycleدورة التعلم  :اإلجراء السادس

حتى � تسب الطفل مهارة ترتیب األعداد من  )٥إلى  ١(خالل الخطوات  مصل المعلم دورة التعلیوا
الخطوات في حد  و�الحظ أنه �م ن اعت,ار هذه .،,طرKقة صح�حة ثم ینتقل إلى المهارة الثان�ة )٥إلى  ١(

هو المستو� األعلى بینما  (بدون مساعدات(ذاتها مستو�ات أداء، ,حیث � ون األداء بدون تعل�مات 
  .األدنى تو� األداء مع التوج�ه الید̀و هو المس

  والمشكالت في مرحلة االحتفاظ الصعوبات اإلجراءات التعلیمیة الالزمة لمواجھة

المعلومة، التي تم اكتسابها لفترة  �قصد ,االحتفاk مد� تذ ر التلمیذ ذو� اإلعاقة العقل�ة  عقل�اً 
أن اكتسبها احتفاk التلمیذ ,المعلومات التي سبY و  أو ,ع,ارة أخر� مد� التأكد من. زمن�ة الحقة

  )٢٠٠١،صالح هارون، . (أثرًا مت,ق�ًا للخبرة الماض�ة ، مما یدل على أن هنالك)تعلمها(
أن یت,ع اإلجراءات التعل�م�ة التال�ة لمساعدة التلمیذ على احتفاk ,ما اإلعاقة العقل�ة و�م ن لمعلم 

  :تعلمه تم
زمن�ة بدًال من تكثیف عمل�ة التكرار  تراتتكرار المادة التعل�م�ة التي سبY أن تعلمها التلمیذ على ف  -١

المعلم لمفهوم جدید من األفضل أن �عود إلى  في حالة استخدامفمثال . في وقت محدد وقصیر
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مناس,ات وأوقات متعددة وضمن مواقف جدیدة، وذلك  هذا المفهوم الجدید مرات ومرات وفي
  .تسابالمت,عة في مرحلة االك Learning Cycle بإعادة دورة التعلم

 Organizational  االستراتیج�ات التنظ�م�ة تدرKب التلمیذ ذو� اإلعاقة العقل�ة على استخدام  -٢

Strategies المعلومات المقدمة له ومعالجتها بهدف استدعائها تذ رها  التي تساعده على تنظ�م
Yهذه االستراتیج�ات ولعل أشهر. في وقت الح:  

  Grouping  استراتیجیة التجمیع -أ

ومن . أ,سط طرق تنظ�م المعلومات ,غ�ة تذ رها من قبل التالمیذ ذو� اإلعاقة العقل�ة وهى من 
  :�أتي أهم أسالیب التجم�ع الم اني التي �م ن أن �ستخدمها المعلم ما

لذو� اإلعاقة العقل�ة  عقل�ًا،  �ساعد هذا األسلوب  ثیرًا في عرض األرقام  :أسلوب التجمیع المكاني �
استدعائها من قبل هؤالء  جم�عها م ان�ًا في حاالت العرض ال,ص̀ر  ثیرًا فيحیث �ساعد ت

 .والشوارع األطفال، و
خاصة األرقام الخاصة ,الهاتف والمنازل

ش ل مجموعات متشابهة أحد  �عتبر أسلوب تصنیف األش�اء وتقد�مها على :أسلوب تصنیف األشیاء  �
و�م ن أن �قوم . االستدعاء العقل�ة  عقل�ًا على أسالیب التجم�ع المهمة في مساعدة ذو� اإلعاقة

 :المعلم بتصنیف األش�اء ,طرق مختلفة، منها

o  الطب�عي في الش ل الخارجي واللون  التشا,ه. 

o  التشا,ه في الوظ�فة. 

o  المفاه�م بین المثیرات، أ` المفاه�م التي �م ن أن تجمع معًا أفرادًا من  التشا,ه في
 . ل منهما ینتمي إلى الحیوانات الطائر والحصان) نفس الفئة

o  أكل الطفل الطعام(لغو�ة معینة مثل  التكافؤ الذ` یدخل في تر ی,ه�(. 

   (Mediators) الوسطیة استراتیجیة العملیات - ب

األنشطة (واالستجا,ات  �قصد بها ذلك النشا] الس� ولوجي الذ` یتوسط بین المثیرات      
یلجأ  ثیر من الناس إلى  على سبیل المثال (Drew et al, 1990). )العقل�ة المتداخلة

نوا جمًال ذات معنى تلخص لهم  مجموعة من األسالیب التي تساعدهم على التذ ر،  أن ُ� وِّ
فقد نأخذ .الممیزة لهذه الفقرات عددًا من الفقرات عن طرYK أخذ الحروف األولى أو الحروف

 وس�ط لتذ ر المعلومة التي » قابیل» مع حرف القاف في  لمة» قتل«حرف القاف في  لمة 
  .الكرKم تشیر إلى قصة إبني آدم عل�ه السالم في القرآن

  (Learning Set or Learning to Learn)  استراتیجیة تعلم الموقف - ج

 )على تعلم أن یتعلم قدرته(�قصد بها الك�ف�ة التي �عالج بها التلمیذ مواقف التعلم الجدیدة 
لحل المش الت والصعو,ات  Learning Styles تكوKن أنما] التعلم أخر� قدرته على, لمات 

  . التي تواجهه أثناء التعلم
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 اإلجراءات التال�ة حتى یتم ن من تكوKن أسالیب التعلم التيولمعلم اإلعاقة العقل�ة أن یتخذ 

  :تساعده في حل المش الت والصعو,ات التي تواجهه أثناء التعلم
Kر االستراتیج�ات التي تساعده على احتفاk ,ما تم تعلمه واكتسا,ه على تطو  مساعدة التلمیذ  -

 .الحقة  االستراتیج�ات الوسط�ة وغیرها والتي تم شرحها مس,قاً  لفترة زمن�ة

 .المعلومات الواقع�ة والتصورKة في تتا,ع من السهل إلى الصعب تقد�م -

وتمنع تراكمات الفشل التي الصح�حة التي تؤ د على الخبرات الناجحة  تعزKز االستجا,ات -
 .التعلم تتداخل مع

  

  في مرحلة االنتقال الصعوبات والمشكالت اإلجراءات التعلیمیة الالزمة لمواجھة

نتائج الدراسات عدم قدرة ذو�  وتؤ د. تأثیر التعل�م في موقف آخر Transfer �قصد ,االنتقال
الحال�ة ,صورة تلقائ�ة  ما �فعل أقرانهم  تاإلعاقة العقل�ة  على الر
ط بین الخبرات السا,قة والخبرا

اإلجراءات التال�ة إلعداد اإلعاقة العقل�ة معلم  و�م ن أن یت,ع (MacMillan, 1977) العادیون 
  .االنتقال استراتیج�ة تعل�م�ة لمرحلة

ما فقد �حدث انتقال إیجابي عند .مراعاة نوع ودرجة التشا,ه بین المثیرات األصل�ة والعمل المنقول  -١
أما إذا تغیرت االستجا,ات . متشابهتین تكون المثیرات واالستجا,ات المطلو,ة في المهمتین
وقد تساعد . ثابتة ف�حدث انتقال سلبي المطلو,ة في  لتا المهمتین بینما ظلت المثیرات

التشا,ه بین المثیرات واالستجا,ات في المهمة  اإلجراءات التال�ة المعلم في إیجاد قدر من
  .المنقول م�ة األصل�ة والعملالتعل�

فعلى سبیل ). الخبرة الم,اشرة) استخدام وسائل وأدوات سوف �ستخدمها التلمیذ في الح�اة الواقع�ة  -٢
النقود فإن األسلوب المناسب لذلك هو  المثال إذا  ان المراد هو تعلم التلمیذ مهارة صرف

  .النتقال المهارة إلى الح�اة الواقع�ة احتمال أكبر استخدام نقود حق�ق�ة، إذ إن هذا یؤد` إلى
الكتساب خبرات أكثر واقع�ة في حالة تعذر استخدام خبرات من واقع  استخدام الصور واألش ال  -٣

  .الح�اة
التمارKن  تكون األنشطة المجردة مستصح,ة ,أمثلة من الممارسات العمل�ة  ما هو الحال في أن -٤

  .الحساب�ة
مواقف جدیدة ال من أجل التكرار فقط  ات عدیدة وفي مناس,ات مختلفة وضمنتكرار ما تم تعلمه مر   -٥

أو ,ع,ارة أخر� استخدام نفس المفهوم . جدیدة بل من أجل عمل�ة انتقال أثر التعلم إلى موقف
ذو� اإلعاقة العقل�ة  عقل�ًا في نقل العناصر المشتر ة في  في مواقف متعددة مما �ساعد الطفل

  .شبیهة مات إلى مواقف أخر� تلك المواقف والعال
  


