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 تفعيل دور التقنيات الًتبوية يف تعليم ذوي صعوابت التعلم النمائية
 أ. ربيعة أمحد الصديق كرمي                                                  
  ةمصراتجامعة  -كلية اآلداب                                                   

 :مستخلص البحث
يعد رلال صعوابت التعلم من اجملاالت اليت شغلت ومازالت تشغل اىتمام الكثَتين من 

ذلت العديد من اجلهود الًتبويُت دلا ذلا من أثثَت يف قدرات الطالب على التعليم والتعلم، وقد ب  
علم، والتعرف على تلك الصعوابت وتصنيفاهتا يف سبيل ربديد خصائص ذوي صعوابت الت

ادلختلفة، كما أن التقدم احلارل يف رلال تكنولوجيا التعلم قد أسفر عن امكانية تسهيل عمليىت 
ل دور ادلتعلم من شارح للمعلومات إذل التعليم والتعلم ابستخدام الوسائل، والتقنيات شلا حو  

مت الورقو البحثية احلالية رؤية نظرية آلليات تفعيل م يسر لعملييت التعليم والتعلم، ومن مت قد
عن صعوابت  طاراً نظريً إحيث قدمت  ،التقنيات الًتبوية يف تعليم ذوي صعوابت التعلم النمائية

، وتوضيح آليات مع تناول بعض التقنيات الًتبوية العوامل والتصنيفات التعلم النمائية موضحة
 الصعوابت.استخدامها يف التغلب على تلك 

 مقدمة البحث:

دلا  ،تعد العملية الًتبوية من العمليات اليت سبر دبراحل عديدة من التطور والنمو ادلستمر
يف نواح عديدة ومتنوعة، فلم تعد العملية التعليمية قائمة فقط على ادلعلم يطرأ عليها من تغَتات 

ام احلاسبات اآللية يف ولكن ظهرت مستحداثت عديدة من بداية استخد ،وادلتعلم وادلنهج
 لكًتوين.إلًة ابلتعليم ادلفتوح والتعليم االتعليم وهناي

مع هناية القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين حدثت تطورات ىائلة يف رلال 
التعليم والتكنولوجيا واالتصاالت وادلعلوماتية،وأخذت التطورات التكنولوجية تتسارع يف شىت 

من أبرز تلك اجملاالت استخدام التقنيات احلديثة يف رلال التنمية االقتصادية رلاالت احلياة، و 
على ادلعلم أن يستفيد من التقنيات  الك على رلال التعليم وأصبح لزامً واالجتماعية، وانعكس ذ

وإعداد القوى البشرية الالزمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية  ،احلديثة من أجل ربقيق التنمية
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حيث تعد من عوامل تقدم كل اجملتمعات، وذلك دلزيد من االستفادة من التقدم  ،لتقنيةخاصة ا
 العلمي.

دلا يتميز  ؛اجلدير ابلذكر أن استخدام التكنولوجيا يف التعليم أصبح من ضروريت تطوير ادلناىج
إهنا تشمل تصميم بو مفهوم تكنولوجيا التعليم ابلشمول أكثر من مفهوم الوسائل التعليمية التقليدية، إذ 

رسُت، وربديد االىداف التعليمية، وربليل ادلستوى، وربديد طرق االتعليم بداية من ربديد مستوى الد
 .(6-5، 8008) زلمود،  العرض، ومكوانت أخرى مرتبطة بتطوير التصميم.

( إن استخدام التقنيات احلديثة يف التعليم 2005) يوأشارت دراسة عبد العزيز العصيم
غلعلها جزء مهم من ىذه ادلنظومة ادلستهدفة بتسخَت التقنيات التعليمية  ،وتوظيفها بشكل فعال

 ،م ذوى االحتياجات اخلاصةييف تعليمهم على ضرورة تطويع التقنية احلديثة يف خدمة وتعل
وية واستخدام التقنيات التعليمية يف ربقيق كثَت من أىداف الًتبية اخلاصة مثل: تطبيق اخلطة الًتب

الفردية اليت تتعامل مع التلميذ بشكل فردي بناًء على قدراتو وإمكاانتو، ولن يتم ربقق ىذه 
االىداف إال بتوفر عدد من العناصر ادلهمة كادلعلم ادلؤىل، ابالضافة إذل توفَت وسائل التقنية 

   .(8، 8055، العصيمي)  اذلادفة والدعم ادلادي والفٍت.
% من طلبة ادلدارس لديهم صعوابت تعلمية، 5ما يقرب من أن فهناك تقديرات أشارت 

إن دل تكن  ،ذوي االحتياجات اخلاصة انتشاراً  وبذلك فإن ىذه الفئة سبثل واحدة من أكثر فئات
 .Lewis & Darlag,1987)) األكثر على اإلطالق.

يعاين و وىذه الفئة زلَتة وغامضة، فمع أن ذكاء الطالب ذي صعوابت التعلم طبيعي إال أن  
من ضعف االنتباه أو االدراك أو الذاكرة، ويتعلم بعض ادلهارات وادلفاىيم بسرعة وبيسر ولكنو يواجو 

 .(546-545، 8005)اخلطيب،  صعوابت ابلغة يف تعلم مهارات ومفاىيم أخرى.
وحىت منتصف الستينات من القرن ادلاضي، دل تكن صعوابت التعلم معروفة ومن ذلك 

مصطلح شائع االستخدام، حيث أصبحت  النمائيةالوقت أصبح مصطلح صعوابت التعلم 
         .احلاجات الًتبوية اخلاصة هبذه الفئة زلددة اخلصائص وأمكن التعرف على األسباب ادلؤدية ذلا
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لُت يف ميدان صعوابت التعلم من تطوير وسائل وأساليب تعليمية كذلك سبكن العامو 
                                      .(55، 8007) جذوع،  مكيفة ذلؤالء االطفال الذين لديهم صعوابت تعلم.

يف العمليات العقلية  يف سرعة التعلم نظرًا لقصور طبيعيُتوىذه الفئة زبتلف عن ال
 .تعلم اجليداألساسية ادلهددة لل

وستعتمد الباحثة على صبع وربليل البياانت من االدبيات وبعض الدراسات السابقة 
لتوضيح آلية  ؛اليت سيتم مناقشتها الحقًا علمًا أبن البحث احلارل يقدم رؤية نظرية فقط

االستفادة من التقنيات الًتبوية يف مواجهة تلك الصعوابت دبا ػلقق تعلم أفضل ذلذه الفئة من 
 ألفراد.  ا

 مشكلة البحث:
يعد تصنيف الظواىر التعليمية على ضلو خاطئ من األسباب الرئيسة لتوجيو الربامج 
التعليمية إذل مسارات أخرى غَت ادلسار الذي غلب أن توجو إليو، فاطلفاض ربصيل فئة معينة 

قدرتو  بطئ يف من ادلتعلمُت قد يفسره ادلعلم على أنو اطلفاض يف التحصيل يرجع إذل أن ادلتعلم
فردىا وىذا قد يعد صحيحًا ولكن ىذه األسباب ليست دب ،أو أنو منخفض الذكاء ،على التعلم

ادلفسرة الطلفاض التحصيل، فهناك فئة من الطالب ذكائهم يف ادلتوسط العام وقدراهتم العقلية 
ربقيق مستوى مالئم من التحصيل ولكن لديهم من الصعوابت ما ػلول دون  ،مالءمة

 وىذه الفئة يطلق عليهم ذوي صعوابت التعلم. ،كادؽلياأل
فقد  ،الباحثة كعضو تدريس وقيامها بتدريس مادة صعوابت التعلم ومن خالل عمل

الحظت أن ىناك قصور يف توظيف التقنيات التعليمية من قبلنا داخل القاعة الدراسية، شلا يشَت 
 ة منها.  دفاإذل غياب دور التقنيات الًتبوية يف التعليم واالست

 -يف أغلب ادلراحل الدراسية-أثناء دراستها  أيضاً  دبشكلة البحثالباحثة  وأييت شعور
ون ادلعلم يفتقر إجراءات التدريس ادلتبعة يف ادلدارس،أبن  اتضح ذلا وتدريسها يف مدرسة خاصة

يعد  وىذا بويةأو استخدام التقنيات الًت  ،دلهارات استخدام وتصميم وانتاج الوسائل التعليمية فيها
يف ربقيق أىداف ادلنهج يف حُت أن التقنيات الًتبوية أبنواعها ادلختلفة السمعية أو  اً قصور 
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زباطب حواس ادلتعلم  البصرية أو السمعية البصرية دبا تتسم بو من عناصر التشويق واالاثرة
 وربافظ على انتباىو وىذا غَت متوفر يف بيئتنا التعليمية.

النمائية يف تزايد  العديد من الدراسات تشَت إذل أن صعوابت التعلمويذكر الزيت أن 
مستمر، وأن النظم التعليمية بسلبياهتا احلالية ترتب عليها شيوع وانتشار نسب عالية من ذوي 

                                                       .(84، 8000) الزايت،  صعوابت التعلم النمائية داخل الفصول الدراسية.
(، ودراسة كاشف 2003كما أثبتت العديد من الدراسات منها دراسة الرصيص )

حيث  ،(، فاعلية استخدام الكمبيوتر يف دعم العملية التعليمية لذوي صعوابت التعلم2006)
وجد أن الطلبة الذين مت اخضاعهم لربانمج التدريب والتعلم ابستخدام الكمبيوتر أظهرت ربسن 

عاجلة مشكالت القراءة واإلمالء وادلهارات احلسابية كصعوابت أكادؽلية، وفاعلية واضح يف م
 برانمج احلاسوب يف خفض التوتر، والنشاط الزائد مقارنة ابلطلبة الذين دل ؼلضعوا ذلذا التدريب.

ادلتوقع عند استخدام التقنيات الًتبوية نتغلب على معظم ىذه الصعوابت فومن مث 
 كيفية تفعيلو يف ىذا البحث.و  ورباول الباحثة توضيح النمائية، وىذا ما

 :لة البحث احلايل يف السؤال اآليتحتددت مشك ومن ىنا
 كيف ؽلكن تفعيل التقنيات الًتبوية يف تعليم ذوي صعوابت التعلم النمائية؟

 :يهدف البحث احلايل إىل :ف البحثأىدا
 عوابت التعلم النمائية.ربديد آليات تفعيل التقنيات الًتبوية يف تعليم ذوي ص

 أمهية البحث:
  : يف اآليتتكمن أمهية البحث احلايل          

كونو أول حبث يتناول التقنيات الًتبوية ودورىا يف تعليم ذوي صعوابت التعلم  .1
 على حد علم الباحثة.  النمائية بليبيا
ادلعلمُت ابدلدارس بكيفية التعامل مع صعوابت التعلم النمائية اليت  ؽلكن أن يفيد .2

 يعاين منها بعض التالميذ.
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إعطاء رؤية نظرية عن كيفية تفعيل التقنيات الًتبوية دبا يساعد ادلعلم يف التغلب على  .3
 صعوابت التعلم النمائية كلٍ  على حده.

استخدام معلمي ذوي  االسهام يف الوقوف على أىم ادلعوقات اليت ربول دون .4
 صعوابت التعلم للتقنيات التعليمية يف التدريس.

ربقيق إضافة علمية وتربوية للبحث الًتبوي لقلة الدراسات السابقة يف رلال  .5
على حد علم  ليبيااستخدام معلمي ومعلمات ذوي صعوابت التعلم للتقنيات التعليمية يف 

 الباحثة. 
 على ما يلي: حدود البحث: اقتصرت حدود ىذا البحث

التعرف على دور التقنيات الًتبوية يف تعليم ذوي صعوابت التعلم احلدود ادلوضوعية: 
 .النمائية

 م.2015-2014احلارل الفصل الدراسي ربيع  مت إجراء البحث :احلدود الزمنية
 الفئة العمرية اليت تقصدىا الباحثة ىي تالميذ ادلرحلة االبتدائية.احلدود البشرية: 

 .ةيف مدينة مصرات مت إجراء البحث احلارل ادلكانية: احلدود

 مصطلحات البحث:
ىي رلموعة األدوات  :Educational Techniques التقنيات الًتبوية .5

حيث شاع يف اآلونة األخَتة استخدام ىذا ادلصطلح  ،واألجهزة ادلستخدمة يف الًتبية والتعليم
 الت الرقمية وغَتىا من وسائل االتصال.ليشمل الوسائل التعليمية احلديثة كاألنًتنت واآل

 .(82، 8008)السعود، 
عملية متكاملة تعتمد على ادلزج بُت العنصر البشرى واالجهزة  أهنا:وتعرف أيضًا    

وفق خطوات وإجراءات علمية تستهدف توظيف ادلستحداثت التكنولوجية يف العملية التعليمية 
 .(8008،80 )زلمود، .ة التعليممن أجل زيدة فاعليو وكفاء

ىي : developmental learning disabilities صعوابت التعلم النمائية .2
يف الوظائف الدماغية والعمليات العقلية وادلعرفية اليت ػلتاجها الطفل يف ربصيلو  قصور
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االنتباه، واالدراك، والذاكرة،  :األكادؽلي، وؽلكن تقسيمها إذل نوعُت صعوابت أولية مثل
التفكَت والكالم، والفهم أو اللغة الشفهية، وقد توجد صعوابت التعلم  :وصعوابت اثنوية مثل

: النمو اللغوي، والنمو ادلعريف، وظلو ادلهارات الطفل يف رلاالت أساسية ثالث ىي النمائية لدى
 (.77، 8009) كرمي،  البصرية احلركية

ينتج عنها قصور يف  ،: خلل يف بعض الوظائف الدماغيةأهنا اإجرائي  وتعرفها الباحثة 
شلا يؤثر على قدرة الطالب على التعلم  ،العمليات العقلية األساسية كاالنتباه واالدراك والذاكرة

 . مالئو من ىم يف سنو وصفو الدراسيبشكل طبيعي مقارنة بز 
 developmental learningذوو صعوابت التعلم النمائية أما التالميذ  .3

disabled ىم من يعانون من قصور يف واحدة أو أكثر من العمليات العقلية األساسية  :إجرائي ا
تب عليو اطلفاض يف ًت اآلتية:  االنتباه، اإلدراك، الذاكرة، نتيجًة خللل يف وظائف ادلخ شلا ي

 التحصيل والقدرة على التعلم بشكل عام. 
الذي يهتم  الباحثة ادلنهج الوصفي التحليلي، وىو ادلنهجاستخدمت منهج البحث: 

بوصف الظاىرة موضوع الدراسة وصبع بياانت دقيقة خاصة هبا مع تصنيفها وتنظيمها، والتعبَت 
عنها بطرق كيفية وكمية، حبيث يؤدي ذلك إذل الوصول الستنتاجات وتعميمات تساعد يف 

 .تطوير الواقع
 خطوات البحث: 

الطالع على رلموعة من الكتب والدراسات السابقة إلرساء قامت الباحثة اب .1
واالستفادة منو يف كيفية تفعيل التقنيات الًتبوية يف تعليم ذوي  اإلطار النظري للبحث احلارل

 صعوابت التعلم النمائية. 
 .  موضوعاً للبحث احلارلربديد ادلرحلة االبتدائية  .2
وضوع البحث احلارل دب عالقةذلا عرض رلموعة من الدراسات السابقة اليت  .3
 ومناقشتها.
 اقًتاح بعض االليات لتفعيل التقنيات الًتبوية يف عالج صعوابت التعلم النمائية. .4
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طالع الباحثة على األدبيات والدراسات السابقة أوصت بعض ابناًء على  .5
  دلشروع حبوث أخرى ؽلكن دراستها يف ادلستقبل. اً التوصيات وادلقًتحات اليت تعد منطلق

 وخاسبة للبحث احلارل. خالصةكتابة  .6
 طار النظريإلا

 احملور األول: صعوابت التعلم -
ىم من لديهم  قدرة ذكائية عقلية متوسطة، ويعانون  صعوابت التعلم:ذوي مفهوم 

شلا يؤثر على ادلهارات  العصيب ادلركزي من صعوبة يف التعلم انذبة عن خلل دماغي يف اجلهاز
التحصيلية مثل عملية االستيعاب، واالدراك، والتذكر، والتحليل والًتكيب الذىنية التعليمية 

والتميز يف اجملاالت العلمية مثل القراءة والكتابة، واحلساب،  واليت تؤثر على تصرفاتو، وقدرتو 
 .(8000،549نبيل، وآخرون،)  على التأقلم، والتكيف مع البيئة.

 :خصائص التعلم لذوي صعوابت التعلم
 الزائدة بسبب قصور االنتباه يف مداه وسعتو. احلركة .1
 دراك احلركي.قصور يف اإل .2
 لديو سلوك قصري ال إرادي(.القهرية ) .3
 اضطراابت يف االنتباه. .4
 اضطراابت يف الذاكرة والتفكَت. .5
  .(80، ص8007جذوع، ) مشكالت أكادؽلية مثل القراءة والكتابة واحلساب. .6

 التعرف على ىذه الفئة:اخلصائص اليت ميكن للمعلم من خالذلا 
 صعوبة يف الزر أو الربط أو القص. .1
 صعوبة يف فهم الكلمات الدالة على التوجو ادلكاين. .2
 صعوبة يف تنفيذ أكثر من طلب. .3

 تطور بطىء يف الكالم مع تقدًن أو أتخَت حروف الكلمة الواحدة. .4

 معاانة يف تذكر األشياء ادلرتبة. .5
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 صعوبة يف التذكر الزماين. .6

وتستمر ىذه  ،واجلهد ادلبذول يف التعلم ،تعب نتيجة الًتكيز الكبَتالشعور ابل .7
 :إذلاألعراض يف ادلدرسة االبتدائية ابالضافة 

صعوبة يف التمييز بُت الكلمات واحلروف ادلتقاربة يف الشكل وتقسيم الكلمات  .أ 
 الطويلة إذل مقاطع أو وضعها يف الًتيب الصحيح لتكون كلمة.          

وكثَت ما يتم  حدف أو  ،راءة بصوت مرتفع مصحوب جبهد واضحصعوبة يف الق .ب 
 زيدة بعض الكلمات أو حذف سطر أو قراءة سطر مرتُت.

 عدم االنتباه إذل عالمات الًتقيم. .ج 
 صعوبة يف حفظ جدول الضرب واكتساب ادلفاىيم الريضية. .د 
الفقرة صعوبة يف الربط بُت صوت احلرف وشكلو كتابة الكلمة بتهجئة سلتلفة يف  .ه 

 .(580 -579، 8007)الزبيدي،  نفسها.
 تصنيف صعوابت التعلم:

تصنف صعوابت التعلم إذل صعوابت تعلم ظلائية وتشمل صعوابت االنتباه، واالدراك، 
 كادؽلية فتشمل صعوابت القراءة والكتابة، واحلساب. أما صعوابت التعلم األ ،والذاكرة

فسوف يتم عرضها بشيء  صعوابت التعلم النمائيةودلا كان زلور اىتمام البحث احلارل 
 .من التفصيل
 : صعوابت االنتباه: أوال

أبنو عملية يقوم هبا الفرد ابختيار مثَتات زلددة وتركيزه  ؽلكن تعريفو :تعريف االنتباه
 .(80، 8004 ،)كوافحو  .على ىذه ادلنبهات اليت يواجهها يف حياتو

  :والتعلمأمهية االنتباه يف عملييت التعليم 
فهو يساعد على  ،يعترب االنتباه العملية األساسية األوذل يف اكتساب اخلربات الًتبوية

وغلعلو نشط الذىن يف فهم دالالهتا  ،الطفل فيما يقدم لو من معلومات تركيز حواس
م ويساعد يف استيعاهبا وفهمها، واالنتباه يعد ادلدخل الرئيس لالستفادة شلا يقدمو ادلعل،ومعانيها
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من شرح،  وما تقدمو الوسيلة التعليمية ادلصاحبة، فضاًل عن التعليمات اليت تقدم للطلبة داخل 
ابإلضافة اذل دور االنتباه يف أداء ادلهام الدراسية واالمتحاانت واالختبارات  ،الفصل وخارجو

لبيئية ومدخال للمعرفة والتعامل مع ادلثَتات ا ،دبختلف أشكاذلا ولكي يكون االنتباه مثمرا
 : ةآلتيواالستفادة منها لصاحل االنسان يتعُت أن يتسم ابلصفات ا

 مدى استمرارية االنتباه. .2 .انتقاء ادلثَت .1
 .تسلسل االنتباه حبسب مثَتاتو ادلعروضة .4 .نقل االنتباه ومرونتو .3
  .(99 ،98، 8008الزبيدي، و )األحرش،  

  :التاليةؽلكن تقسيم االنتباه اذل األقسام  أنواع االنتباه:
  :االنتباه القسري .5

فالفرد عادة ينتبو رغم  ،ذل ادلثَت رغم ارادتوإيعٍت االنتباه القسري أن الفرد يوجو انتباىو 
أو اليت ربدث فجأة،   ،أو اخلطر كالكهرابء ،ذل األصوات القوية كصوت االنفجارإإرادتو 

 أو عندما ػلدث أدل مفاجئ يف جسمو أو غَت ذلك. ،كتسليط ضوء عال على عينو
  :االنتباه التلقائي .8
فادلوسيقى مثال  ،ذل األشياء اليت تقع ضمن اىتمامو وميولوإنسان يف العادة ينتبو إلا

، لذا فإن ىذا النوع من االنتباه اليبذل فيو ترتيب النغمات اليت تصدر عن غَتهذل إ فيها ينتبو
 .ألنو يقع ضمن اىتمامو وميولو ؛الفرد جهدا يذكر

  :راديإلاالنتباه ا .2
ذل إذل شيء أو موضوع ما مثل االنتباه إرادي أن يوجو الفرد انتباىو يقصد ابالنتباه اإل

لذا فإنو يشعر ابدللل والسأم ويبذل يف ذلك االنتباه  ،ليهاإزلاضرة قد اليكون راغبًا يف االنتباه 
                     .(85، 8004 ،)كوافحة .جهداً  قد يشرد ذىنو خاللو كثَتاً 

 :ذل عدة أسباب منهاإيرجع اضطراب االنتباه  :أسباب اضطراابت االنتباه
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  :يتاألسباب ادلتعلقة ابدلخ وتتمثل أعراضها فيما أي .5
: إن عملية انتباه الفرد دلنبو معُت تنقسم اذل عدد من عمليات خلل يف وظائف ادلخ .أ 

، االنتباه عليو ، مث تركيزوتوجيو اإلحساس للمنبو ،التنبيواالنتباه األولية، وىي التعرف على مصدر 
، واذا ما كان ىناك خلل يف ل عليهاؤو وكل عملية من ىذه العمليات ذلا مركز عصيب ابدلخ  مس

كز العصبية فإن ادلعلومات اليت يعاجلها ستصبح مشوشة وغَت واضحة، وظائف أحد ىذه ادلرا 
 . رل فإن انتباه الفرد يصبح مضطرابوابلتا

 : التأمالت العصبية .ب 
وىي عبارة عن قواعد كيميائية تعمل على نقل اإلشارات العصبية بُت ادلراكز العصبية 

ذل إذه التأمالت العصبية يؤدي ادلختلفة ابدلخ ويرى العلماء إن اختالل التوازن الكيميائي هب
  .اضطراب ميكانيزم االنتباه

 : العوامل الوراثية .8
تلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا يف حدوث اضطراب االنتباه وذلك إما بطريقة مباشرة 

، أو بطريقة غَت صبية ادلسؤولة عن االنتباه ابدلخمن خالل نقل ادلورواثت أو بضعف ادلراكز الع
 . ذل تلف أنسجة ادلخإمباشرة من خالل نقل ىذه ادلورواثت لعيوب تكوينية تؤدي 

  :تتمثل دبا يلي :العوامل البيئية .2
وذبعلو عرضة بعد  ،أثناء فًتة احلمل لبعض العوامل اليت تؤثر على اجلنُت عرض األم  تت .أ 

  .الوالدة ابضطراب االنتباه
صابة يف مخ اجلنُت إالدة بعض العوامل اليت تسبب قد ربدث يف أثناء عملية الو  .ب 

 ذل ضعف قدرة ادلخ على معاجلة ادلعلومات.إشلا يؤدي  ،وتلف بعض خاليه
 العوامل ادلتعلقة ابلتغذية:  .4
أو اخلضروات والفواكو ادللوثة  ،تناول الطفل لكميات كبَتة من األطعمة اجلاىزة ن  إ

  .ابضطراب االنتباهصابتو إذل إتؤدي  ،ابدلبيدات احلشرية
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  :العوامل ادلتعلقة ابلعالقة بني الطفل ووالديو .5
ذل الوالدين إذل االنتماء إ، ومنها احلاجة شباع حاجاتو النفسية األساسيةإذل إالطفل ػلتاج  ن  إ

ذل إولذلك فإن أساليب ادلعاملة الوالدية الصحيحة تؤدي  ،وتقدير واحًتام الذات ،ذل احلبإواحلاجة 
 .(507-505، 8008 ،الزبيديو ، )األحرش .لنفسي واالجتماعيتوافقو ا

  :تصنيفات العجز يف االنتباه
م ظلطُت من أظلاط العجز يف 1980لقد وضعت صبعية الطب النفسي األمريكية سنة 

  :االنتباه علا
  .العجز يف االنتباه ادلصحوب حبركة زائدة .1

 .(66-65، 8007،)جدوع   .العجز يف االنتباه غَت ادلصحوب حبركة زائدة .2

 العوامل اليت تساعد على إاثرة االنتباه: 
والبعض اآلخر عوامل خارجية  ،بعض ىذه العوامل داخلية أي شخصية خاصة ابلفرد

  .أي موضوعية خاصة ابدلنبو
وزبضع للضبط  ،وىي ظروف دافعة تؤثر يف اذباه االنتباه :العوامل الداخلية .5

  .راديإلا
  :ىو مؤقت مثلمن ىذه العوامل ما و 
 فاجلائع تسًتعي انتباىو رائحة الطعام.  :احلاجات البيولوجية .أ 
ويهيئ الذىن الستقبال  ،كانتظار قدوم شخص يهمك أمره  :التهيؤ الذىين .ب 

أو رنة جرس الباب واألم  ،أصوات األقدام :عينة ابلذات فيسًتعي انتباىك مثلمنبهات م
ذا بدرت من طفلها حركة إعد وادلدافع بينما تستيقظ اليوقظها قصف الر  ،ادلستغرقة يف النوم ليال

  .بسيطة أو صوت ضئيل
ذل موضوع معُت ىو إمن أىم العوامل اليت تساعد على حصر االنتباه  :االىتمام .ج 

ال ما إوضلن الطلتار من مثَتات البيئة  ،فاالنتباه عملية انتقائية ،ليو واىتمامو بوإميل الشخص 
وابلتارل فإن االنتباه واالىتمام  ،ليو أو نركز شعوران فيوإق مع اىتماماتنا مث نوجو شعوران يتف
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فاالىتمام عبارة عن انتباه كامن بينما االنتباه ىو اىتمام انشط ومن  ،مظهران لشيء واحد
  .فما غلذب انتباه عادل الفلك غَت ماغلذب عادل النفس ،الطبيعي أننا طلتلف يف اىتماماتنا

القابلية لإلػلاء قد تؤثر يف توجيو االنتباه دلوضوعات  االحياءات من اآلخرين: .د 
  .معينة

يستغل مصممو االعالانت ىذه العوامل يف جذب انتباه الناس  العوامل اخلارجية: .8
  :ا ما يليهومن

 كاستخدام ادليكروفون حىت يرفع صوت ادلعلن عما عداه من أصوات   :شدة ادلنبو
  .أو استخدام األضواء ادللونة الرباقة اخل

 كمحاولة جلذب االنتباه  :تكرار ادلنبو.  

 اخل ....يف اللون أو احلجم أو الشدة أو ادلوضع :التغَت الفجائي للمنبو. 

انتباىنا االرتفاع الفجائي لصوت مثال ذلك عند مساع حلن موسيقى ىادئ يسًتعي و 
  .ادلوسيقى

  .وىي نوع من التغَت :حركة ادلنبو –

  .أي اختالف ادلثَت عما حولو :التناقض –

  .جذب االنتباه يتأثر دبوضع ادلنبو ابلنسبة جملال االدراك :موضع ادلنبو –

ميل االنسان لقراءة األجزاء ادلوجودة ابلنصف األعلى من الصحف أي  :مثال ذلك
  .ىرائد قبل األجزاء السفلاجل

 ،)ادلليجي صبيع ىذه العوامل يتضح أتثَتىا يف االعالانت الضوئية الكهربية ادلتحركة.
8004 ،70-75).  

 دراك: اثنياً: صعوابت اإل
اتضح فيما سبق أن االنتباه ىو العملية العقلية األوذل اليت سبهد لإلدراك، ووجود 

دراك خاصة البصري، وىذا بدوره يؤثر اإل ظلائي يف عملياتور صعوابت يف االنتباه يؤدي إذل قص
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دراك الضرورية للتحصيل ابعتبار ىؤالء التالميذ يواجهون على اكتساب التلميذ دلتطلبات اإل سلباً 
 والتمييز فيما بينها.  ،صعوبة ربديد تفصيالت ما يواجو من مثَتات

  .افر شروط زلددةدراك البد من تو حىت يتم اإل :دراكشروط حدوث عملية اإل
   :وجود الذات اليت تدرك .5

نسان يف العادة حواسو ادلتعددة للتعرف على األشياء فالطفل الصغَت عندما يستخدم اإل
ن يتعرف على شيء ما فإنو يف البداية يضعو يف فمو وبذلك يتعرف على األشياء عن طريق أ يريد

 .ادلًتابطةذل استخدام العالقات إ يندرج حىت يصل مث ،الذوق
  :نود ادراكو وجود ما .8

كل واحد   ،ذل العادل اخلارجي لوجدان أن ىذا العادل ملئ ابألشياء وادلواضيعإلو نظران 
فكل شيء لو  ،تتمايز ىذه ادلواضيع واألشياء عن بعضها البعض :أي ،فيها ؼلتلف عن اآلخر

                                                   .خصائصو اليت قد تتفق يف بعضها مع األشياء األخرى وزبتلف يف كثَت
  .(508-505، 8004 ،)كوافحة

  :دراكمظاىر صعوابت اإل
  .يعاين من صعوبة يف تنظيم ادلثَتات البصرية وتفسَتىا .1

  .غلد صعوبة يف التمييز البصري .2

  .ؼلطئ يف كتابة األرقام حيث يكتبها معكوسة .3

 .ادلتشاهبةغالبا ما ؼللط بُت احلروف  .4

  .غَت قادر على التمييز السمعي .5

  .يواجو مشكلة يف اتباع سلسلة من التعليمات .6

  .غَت قادر على تفسَت ادلثَتات السمعية .7

، 8005 ،) دمحم .غلد مشكلة يف ربقيق التناسق والتآزر البصري احلركي السمعي .8
585-586).  
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  :اليت تؤثر يف االدراك من بينهاىناك العديد من العوامل  :دراكالعوامل ادلؤثرة يف اإل
 :الدافعية .5

وتكون وراء كل ما  ،حصيلة قوى داخلية وقوى خارجية تعدىي القوة النشطة اليت 
  .دراكاً إيفعلو االنسان لذلك ؽلكن القول بشكل عام أن األكثر دافعية أفضل 

  :اخلربة السابقة .8
، فاخلربات احلياتية اليت يكتسبها الفرد تساعده دراكللخربة السابقة أثرا يف عملية اإل ن  إ

  .دراك ادلزيدإعلى 
  :العوامل الوراثية .2

ذل حد كبَت ابلعوامل الوراثية من مادية ومعنوية فالسالمة اجلسدية إدراكي يتأثر النمو اإل
  .واحلسية تساعد على االدراك كما ينبغي

  :العواطف وادليول .4
ذل حد ما بعواطفنا وميولنا فنحن ندرك األشياء اليت تستهوينا إثر دراك انتقائيا فهو يتأما دام اإل

  .(526-525 ،8008،،والزبيدي) األحرش بشكل أسرع من تلك اليت التستهوينا.
 : صعوابت الذاكرة:اثلثا

ىي وحدة من وحدات معاجلة ادلعلومات اليت يتم هبا تسجيل وحفظ  :تعريف الذاكرة
  .(860، 8008، ملحم)   واسًتجاع اخلربة ادلاضية.

وزبزينها مث استدعائها أو  ،ىو قدرة الفرد على تنظيم اخلربات ادلتعلمة :تعريف التذكر
 .(545، 8008 ،، والزبيدي)األحرش.التعرف عليها واالستفادة منها يف مواقف معينة

  :أمهية العمليات اليت حتدث يف الذاكرة
وتربطها مع  ،ادلعلومات بطريقة منطقيةحيث تقوم الذاكرة بوظيفة زبزين  :التخزين. 5

  .بعضها البعض من خالل عمليات التحديد والتمييز والتسلسل للمعلومات
حيث يقوم الفرد يف ىذه العملية ابستدعاء ادلعلومات  :االسًتجاع ) االستدعاء(. 8

  .اليت سبق زبزينها يف حال غياهبا
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يقوم الفرد يف ىذه العملية ابختيار مثَت زلدد سبق أن تعلمو من بُت  حيث:التعرف. 2
 .(77 ،76 ،8007) جدوع،  .رلموعة مثَتات مشاهبة لو
  :يتتكمن أعلية التذكر فيما أيأمهية التذكر: 

فخربات سنوات  ،عملية التعلم الالحق على اخلربات اليت سبق اكتساهبا تبٍت .1
أساسية ابلنسبة خلربات التعلم يف مرحلة التعليم و  ،احلضانة ضرورية خلربات ريض األطفال

 .خلربات التعليم الثانوي واجلامعي اً األساسي سبهيد
 ،ال ؽلكن التعامل مع مواقف احلياة العملية من دون االستفادة شلا تعلم الفرد .2

فاإلنسان يتعلم ليعيش ويتوافق مع البيئة الداخلية واخلارجية عن طريق استعادة اخلربات ادلتعلمة 
  .وتطبيقها يف احلياة

    يعتمد االبتكار واغلاد حلول جديدة للمشكالت اليت تواجهنا على التذكر، .3
ريف وثورة ن من طبيعة اخلربات ادلتعلمة أهنا تراكمية، ويف عصر التخصص واالنفجار ادلعأل

    على ابعتمادهؽلكن للباحث أو العادل أو ادلصلح االجتماعي أن يبتكر إال  ادلعلومات ال
                                       .ن اكتسبها يف رلال معُت من رلاالت ادلعرفة واحلياةأسبق لو  اخلربات اليت

 ( 548، 8008 )األحرش، الزبيدي،
  :يد أنواع الذاكرة على وفق اآليتؽلكن ربد :أنواع الذاكرة

  :الذاكرة العينية احلسية. 5
عة واحلياة من خالل أعضاء يوىي الذاكرة اليت تتعلق ابالنطباعات ادلتجمعة عن الطب

  .احلس
  :الذاكرة اللفظية. 8

لكن الفكرة التوجد  ،مضمون ىذه الذاكرة ىو افكاران عن جوىر األشياء وظواىرىا
وذلذا نطلق على ىذا  ،تتجسد الفكرة يف كلمة أو رمز لتعرب عن معاين معينةظلا إ، و بدون لغة

حيث تكون غنية بنظام ادلفاىيم اليت ذبرد عالقات منطقية بُت  (،ادلعاين)النوع من الذاكرة 
  .الظواىر أو األشياء
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  :الذاكرة احلركية. 2
 ،العضلية احلركيةوىي ذاكرة اكتساب ظلاذج احلركة وحفظها واستدعائها التصورات 

 لشكل احلركة وسرعتها ومقدراهتا وسعتها وتتابعها وتَتهتا وايقاعها.
وتتمثل يف احلاالت االنفعالية اليت اقًتنت دبواقف سابقة يف ىذا  :الذاكرة االنفعالية. 4

يًتجع الفرد ادلاضي مصحواب ابنفعاالت معينة اغلابية وسلبية كشعورك ابخلوف و النوع من الذاكرة 
 .(866-865، 8008، ) ملحم  .اء مثَت معُتاز 

  :أنواع الذاكرة حسب ادلدى. 5
: وىي اليت تعتمد على االستدعاء الفوري ادلباشر للخربة الذاكرة قصَتة ادلدى. أ

ادلكتسبة كما ىو احلال يف عمليات التلقُت يف مدارس ادلرحلة األوذل ويقال أن مدهتا التزيد عن 
  .( دقائق5)

،  نة، وفق مبادئ معيعتمد على تنظيم اخلربات ادلكتسبة: وىي تطويلة ادلدىالذاكرة . ب
  .كما ىو احلال يف تذكر ادلقررات الدراسية وغَتىا

 أنواع الذاكرة حسب النشاط العقلي: . 6
، وسور احلال يف تذكر األمثال واألشعار كما ىو  :الذاكرة القائمة على احلفظ الصم. أ

  .القرآن الكرًن
دراك إذل الربط بينها و إوتستند يف اسًتجاعها للخربات  :الذاكرة القائمة على ادلعٌت. ب

  .كما يف استعادة ادلوضوعات العملية يف سلتلف فروع ادلعرفة  ،ادلبادئ العامة اليت تنظمها
 :عالج صعوابت التذكر

ما تربط وىي اسًتاتيجية تساعد الفرد على تذكر ادلعلومة أو ادلعلومات عند: الربط. 5
ل للتذكر من قبل ييف قاب ف، أو اسم معُت مثال عندما نربط القاحبدث معُت أو اتريخ معُت

 اآلخر ىو )ىابيل( أو قابيل؟ 
يساعد على طبع ادلعلومات يف الذاكرة وبقائها حية يف  التكرار ادلستمر إن  التكرار: . 8

  .عاة الفروق الفردية بُت ادلتعلمُتوىو أسلوب يتبع دلرا ،الذىن ويسًتجعها الفرد مىت أراد ذلك
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يكون التجميع إما عن طريق حروف أو أرقام يف وحدات : اسًتاتيجية التجميع. 2
ذل تذكر إوضع ادلعلومات يف نظام ذي معٌت أو أن الفرد ؽليل  عملية التذكر، وىوصغَتة تسهل 

  .األشياء اليت تتسم أبهنا منظمة متناسقة
تعتمد ىذه االسًتاتيجية على اختيار كلمة أو  : ادلفتاحيةاسًتاتيجية الكلمة . 4

  .وخاصة يف مواد اللغات والشعر ،كلمات تكون دبثابة مفتاح لتذكر ادلعلومة
وىي بناء كلمات ذات معٌت من احلروف األوذل لكل  : اسًتاتيجية احلرف األول. 5

 .(554، 548 ،8008)األحرش، الزبيدي،  .كلمة أو صبلة أو بيت من الشعر لتذكرىا
 :ىي ادلبادئ اليت جيب أن يراعيها ادلعلم أثناء تدريس ذوي صعوابت التعلم النمائية

 التدرج يف عرض ادلعلومة. .1
 تكرار عرض ادلعلومة. .2

 الربط بُت ادلعلومات. .3

 إاثرة االنتباه وحفز الدافعية طوال فًتة الدرس. .4

 : التقنيات الًتبويةاحملور الثاين -
الت ادلعطاة دلصطلح الوسائل التعليمية يف األدب الًتبوي، فال تتعدد ادلعاين والدال

 .يوجد اتفاق حول تعريف زلدد ذلذا ادلصطلح، اذ شبة روئ سلتلفة مطروحة يف ىذا الشأن
وقد اختارت الباحثة تعريفا سلتصراً من ضمن عدة تعريفات مطولة أثناء البحث يف ىذا 

 : يتوية كما أيادلوضوع، وينص ىذا التعريف للتقنيات الًتب
رلموعة ادلواقف وادلواد واألجهزة التعليمية واألشخاص الذين يتم توظيفهم ضمن 
اجراءات اسًتاتيجية التدريس بغية تسهيل عملية التعليم والتعلم، شلا يسهم يف ربقيق األىداف 

 التدريسية ادلوجودة يف هناية ادلطاف.
http://www.gulfkids.com/ar/indexphp?action=www.show_art&artc

at=18&id=793 
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 :تكنولوجيا التعليم والتقنيات الًتبوية
 عربيف أصلو مصطلح م    Instructional  Technologyمصطلح تكنولوجيا التعليم

بية ىو "تقنيات ومرادف ىذا ادلصطلح يف اللغة العر  ،مت تعريبو وإدخالو إذل اللغة العربية :أي
 اً ومن ىذا ادلصطلح لكلمة التكنولوجيا يتضح أهنا ترتبط ارتباط ،التعليم" أو التقنيات التعليمية

الذي  Techniqueوثيقًا ابلعلم التقٍت، والدليل على ذلك يف أصل الكلمة ابللغة االصلليزية وىو 
ى أن كلمة تكنولوجيا تعٌت صباع العديد من التعريفات علإيعٌت تقنية أو تقانو، كما يتضح يف 

            .(85، 8008 )السعود، الدراسة العلمية التطبيقية.
 Assistiveاالحتياجات اخلاصة لذوي تعرف التقنيات التعليمية اخلاصة

Technology  على حسبIDEA 1997  أبهنا أي مادة أو قطعة أو نظام منتج أو شيء
معدل أو مصنوع وفقًا للطلب هبدف زيدة الكفاءة العلمية والوظيفية لذوي االحتياجات 
اخلاصة، ويكاد غلمع ادلتخصصون يف ىذا اجملال على ىذا التعريف الذي يشَت إذل أن مسمى 

ولكنو يعٌت  ،ط على التقنية دبفهومهاالتقنيات التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة ال يقتصر فق
أي مادة تستخدم لتعليم ىذه الفئة ومن ىنا ؽلكن القول إننا عندما نذكر مصطلح التقنيات ىنا، 
فليس ادلقصود هبا فقط األجهزة وااللكًتونيات، وإظلا يقصد هبا أي وسيلة تعليمية تساعد يف 

أدوات  تعتربواليت الطباشَت والكتاب  وأتسهيل فهم ادلادة العلمية، حىت إن كانت السبورة 
 تعليمية مساعدة.

 أنواع التقنيات الًتبوية لذوي االحتياجات اخلاصة:
يقسم بعض الباحثُت التقنيات التعليمية ادلساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة إذل 

 قسمُت رئيسُت علا:
وبرارلو ومن أمثلتها احلاسب األرل  :Electronic Tech التقنيات االلكًتونية .5

 Dataادلختلفة، والتلفزيون التعليمي، والفيديو، ومسجل الكاسيت، وجهاز عرض البياانت

Show  .واآللة احلاسبة وغَتىا من األجهزة الكهرابئية وااللكًتونية 
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ومن أمثلتها  :Non-Electronic Tech لكًتونيةإلغري ا التقنيات. 8
 الوسائل غَت الكهرابئية أو االلكًتونية.  السبورة،والكتاب والصور، واجملسمات، وغَتىا من

وىناك أيضًا من يقسم التقنيات التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة إذل معقدة أو 
 شديدة التعقيد، وتقنيات متوسطة، وأخرى بسيطة أو سهلة االستخدام.

 أمهية التقنيات الًتبوية لذوي االحتياجات اخلاصة:
 حياة التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة ذلا العديد من إن استخدام التقنيات الًتبوية يف

 الفوائد اليت تعود عليهم  من عدة نواحي منها:
 :أواًل: من الناحية النفسية

( ودراسة 2014ومنها دراسة اجلهٍت، والزراع ) أتبتث دراسات علمية عديدة
دور كبَت  يف خفض التوتر واالنفعاالت  مثالً  أن الستخدام احلاسب األذل( 2015) يالعصيم

فيها الكثَت من الربامج ادلسلية وااللعاب اجلميلة  Softwareلدى التالميذ، حيث تتوفر بررليات 
اليت تدخل البهجة والسرور يف نفوس ىؤالء التالميذ، كما زبفف من حدة التوتر والقلق النفسي 

غلايب أو سليب يف تعديل سلوك األطفال إمعزز لديهم، كما يستخدم كثَت من ادلعلمُت الوسيلة ك
 ذوي االحتياجات اخلاصة.

 اثنيا: من الناحية األكادميية:
يؤدي استخدام التقنيات التعليمية إذل تسهيل نقل وشرح ادلعلومة للتالميذ ذوي 

 االحتياجات اخلاصة وادلساعدة يف رفع مستواىم األكادؽلي.
 :اثلثاً: من الناحية االجتماعية

استخدام بعض التقنيات كاحلاسوب ساعد كثَتًا يف تكوين صداقات عديدة بُت  إن  
التالميذ عندما يعملون كمجموعات أو يتبادلون اخلربات وادلعلومات بينهم، أي أن التقنيات 
ساعلت يف خروجهم من العزلة واالنطوائية، وظلت فيهم روح العمل اجلماعي وحب ادلشاركة 

 طفال. حتكاكهم وتفاعلهم مع غَتىم من األقيم االجتماعية من خالل  امتهم كثَتا من الوعل  
http://www.tgnyat.blogspot.com.\2012\12\blogpost_5054.hTml.  
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التخلص من التشتت  يفابإلضافة إذل ذلك إن استخدام التقنيات الًتبوية يساعد التالميذ 
 .(8008سالمة، أبوراي، ) التعلم.وخباصة ذوي صعوابت  وتزيد من فًتة االنتباه لديهم

 :صعوابت التعلم النمائية يتعليم ذولدور ادلعلم يف استثمار التقنيات الًتبوية  
إن ادلدرس اجليد غلب أن ؼلتار التقنيات الًتبوية ادلناسبة اليت تتماشى مع احلقائق 

اليت من خالذلا يتضح  ،العلمية اليت يريد توصيلها للتالميذ ذوي صعوابت التعلم النمائية
االختالف يف مدى وسعة االنتباه بُت التالميذ يف ادلدارس بُت ادلراحل الدراسية ادلختلفة )ابتدائية 

اثنوية(، وابلتارل يوفر فرصًا للتعلم، كما يتوجب استخدام تقنيات تربوية متنوعة ومناسبة لكي -
هم عن الدرس، ولكي يضمن ػلرص على عدم تشتت أذىان التالميذ ذوي الصعوابت وانصراف

ادلعلم درجة معينة من تركيز االنتباه للتالميذ ذوي الصعوابت تسمح ذلم ببداية عملية التعلم، 
أعلية ادلادة التعليمية وادلعلومات اليت ربتوى و حبيث يستفيذ ادلعلم من العوامل ادلؤثرة يف االنتباه 

، غلب على ادلعلم ربط ادلادة العلمية عليها، وطريقة عرضها وتنوع أساليب الشرح أو اإللقاء
اليت تتمثل يف حاجتهم وميوذلم  ،ميذ ذوي صعوابت التعلم النمائيةابلعوامل الداخلية للتال

 وتوقعاهتم.
 :منها شياء اليت ينبغي أن يلزم ادلعلم التالميذ هبااأل 

     ن أفعاالً ضرورة التأكيد على االنتباه إذل ادلثَتات ادلناسبة، وىذا االنتباه يتضم .1
ال ؽلكن مالحظتها كالنظر إذل ادلعلم، واإلصغاء دلا يقال، أو قد يتكون من أنشطة كتفكَت 

 التلميذ يف ادلوضوع الذي يكلف بتعلمو. 
ر ادلثَتات اليت ذبذب انتباه التلميذ ذوي صعوابت تعلم ظلائية استثماعلى ادلعلم  .2

 على اىتمامو.واليت تستحوذ 
أن االنتباه ىو العملية األساسية ادلمهدة لعمليات التفكَت، فمثاًل إن  وذلك على اعتبار

التلميذ ذوي صعوابت تعلم ؽلكن أن يتعلم أي شيء يثَت انتباىو سواء أراد ذلك أم دل يريد، إذا 
 فإذا انتبو التلميذ لشيء، فإن حداً أدىن من التعلم سوف ػلدث.  ،التقنية الًتبويةأحسن اختيار 
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أن ادلعلم يستطيع أن ػلدد أوجو النشاط ادلناسب لتدريس باحثة مما سبق وتستنتج ال
موضوع معُت، ويقبل التلميذ على النشاط الذي يشًتك يف اختياره، ولذلك فإنو يفضل أال يعتمد 

على خربتو وحدىا يف اختيار النشاط الذي يوجو إليو تالميذه، بل األفضل أن يشرك ادلعلم 
يف اختيار ألوان النشاطات ادلناسبة شلا غلعلهم أكثر ارتباطاً، وتؤدي التالميذ ذوي الصعوابت 

مشاركة التالميذ إذل االستفادة من التقنيات الًتبوية وجعل عملية التعلم شيقة يقبل عليها التالميذ 
 أنفسهم.تلقاء من 

 احملور الثالث: الدراسات السابقة: -
ومفيد عند إجراء أي دراسة يقوم هبا طالع على الدراسات السابقة أمر ىام إن اال

الباحث، وخاصة إذا كانت ذلا صلة دبوضوع الورقة البحثية ادلراد البحث عنها إذ من خالذلا 
اليت أشارت  ،يتعرف الباحث على دور التقنيات الًتبوية يف تعليم ذوي صعوابت التعلم النمائية

قيقها، والعينات، واألساليب وطرق عالجها واألىداف اليت سعت لتح ،ذلا تلك الدراسات
 األحصائية، وطرق عرض وتفسَت النتائج. 
 أواًل: عرض الدراسات السابقة:

 :(8055دراسة عبد العزيز بن دمحم العصيمي ) .5
ىدفت الدراسة إذل الكشف عن واقع استخدام التقنيات التعليمية احلديثة يف غرفة 

( 84ت التعلم،وتكونت عينة الدراسة من )ادلصادر والصعوابت اليت يواجها معلمي ذوي صعواب
معلم ذوي صعوابت التعلم من رلتمع الدراسة، واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، 

 عة من األساليب األحصائيةواستخرجت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ وقد  مت استخدام  رلمو 
 وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:لتحليل البياانت، 

ناك فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات استجاابت معلمي التالميذ ذوي ى .1
 صعوابت التعلم حول استخدام التقنيات التعليمية تعود دلتغَت سنوات اخلربة.

استجاابت معلمي التالميذ ذوي  ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات .2
 تعود دلتغَت الدورات التدريبية.صعوابت التعلم حول استخدام التقنيات التعليمية 
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ىناك فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات استجاابت معلمي التالميذ ذوي  .3
حول الصعوابت اليت ربول دون االستخدام الفعال للتقنيات من قبل معلمي  ،صعوابت التعلم

احلاصلُت على دورات تعزى دلتغَت الدورات التدريبية، وذلك لصاحل غَت و  ،ذوي صعوابت التعلم
 تدريبية يف رلال تقنيات التعليم.

 (:8050دراسة عبد اللطيف ) .8
برانمج مقًتح لعالج معوقات استخدام التقنيات التعليمية يف برامج صعوابت التعلم 

حيث استخدم ادلنهج الوصفي، وكان عدد العينة العشوائية  ،ابدلرحلة االبتدائية يف مدينة الريض
 ة:آلتي( معلماً، وتوصلت الدراسة إذل النتائج ا180ابت التعلم يف مدينة الريض)من معلمي صعو 

 رل، الطابعة، أقالمآلىي ) جهاز احلاسب ا أكثر التقنيات توافرًا واستخداًما إن   .1
 .( سبورة، السبورة ادلغناطسية،آلة تصوير ورقية، برامج إلدارة األعمال الكتابية

) السبورة الذكية، كامَتا تصوير فيديو، مواد تعليمية  ىي ا. إن أقل التقنيات توافرً 2
 (. صوتية،جهاز عرض الفيديو الرقمي، اسطواانت تعليمية

إن التقنيات األقل استخدامًا ىي )جهاز التسجيل الصويت، جهاز التلفاز، جهاز  .3
 العرض فوق الرأس، كامَتا تصوير فيديو، جهاز السبورة الذكية(.

نيات التعليمية أعلية ىي) جهاز احلاسب األرل، برامج إلدارة األعمال ن أكثر التقإ .4
جهاز عرض البياانت احلاسوبية،  ،cdمسجلة على  الكتابية، اجملسمات التعليمية، مواد تعليمية
 أقالم سبورة ملونة، جهاز السبورة الذكية. 

كثرة األعمال   :إن أىم االعاقات اليت ربد من استخدام التقنيات التعليمية ىي .5
الكتابية، وأتخر استالم التقنيات التعليمية، وارتفاع تكاليف ادلواد اخلام، وعدم توافر الربرليات 

 التعليمية.
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 (:8050دراسة قرشم وحسني ) .2
ىدفت إذل تقدًن برانمج مقًتح لعالج صعوابت تعلم الريضيات لدى  ىذه الدراسةو 

حداثت تقنيات التعليم، حيث استخدم الباحثان ادلنهج تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة يف ضوء مست
( تلميذًا ابلصف األول ادلتوسط يف مدينة الطائف 392الوصفي وتكونت عينة الدراسة من )

%( 17.86وتوصلت النتائج إذل: ربديد نسبة شيوع صعوابت تعلم الريضيات لدى تالميذ)
ىم جوانب صعوابت التعلم أاد، وأن بعد تطبيق زلكات التباعد واخلصائص السلوكية واالستبع

 سبثلت يف العمليات ادلركبة وادلفردات.
 (:  8004دراسة الشيباين ) -4

ىدفت إذل ربديد احلاجات التدريبية دلعلمي صعوابت التعلم من وجهة نظر أعضاء 
التعليم والًتبية اخلاصة، ومشريف ومعلمي صعوابت التعلم،  ىيئة التدريس بقسمي تكنتولوجيا

من ىيئة التدريس جبامعة  ( عضًوا19( مشرفًا و)17معلمًا و) (300اشتملت العينة على )
 ية:آلتادللك سعود وتوصلت إذل النتائج ا

وجود مستوى من القناعة جيد لدى معلمي التالميذ ذوي صعوابت التعلم  .1
  أبعلية استخدام التقنيات التعليمية أبنواعها ادلختلفة.وادلشرفُت الًتبويُت

التدريب يف رلال تقنيات التعليم من  العينة من ادلعلمُت وادلشرفُت إذلحاجة أفراد  .2
 أجل التخطيط للدروس وتنفيذىا.

 قلة توفر بعض التقنيات التعليمية والربامج اخلاصة الستخدامها أثناء التدريس. .3
 دراسة ماك آرثر، وتشارلز، وفرييىت، وورالفز، واكولو، وسانثيا -5

(MacArthur,Charles ferretti,Ralph,Okolo,Cynthia,2001 
إذل معرفة مدى استخدام معلمي التالميذ ذوي صعوابت التعلم دراستهم ىدفت 

للتقنيات التعليمية، أثناء تعليم التالميذ القراءة والكتابة، والتعرف على اذباىاهتم ضلوىا، ومدى 
استفادهتم منها يف عملهم مع التالميذ ويف عملهم داخل غرفة ادلصادر، تكونت عينة الدراسة من 

 ية:آلتوتوصلت إذل النتائج ا Delawareوالية ( معلم من 1000حوارل )
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يرى ادلعلمون أن التقنيات التعليمية أداة فعالة لتعليم التالميذ ذوي صعوابت القراءة  .1
 والكتابة.

% من ادلعلمُت أهنم يرون أن التقنيات التعليمية تساعد التالميذ 97أظهر حوارل . 2
على الكلمات، وتصحيح األخطاء وذبنب على اكتساب مهارات القراءة والكتابة والتعرف 

 الوقوع فيها.
يرى ادلعلمون أن استخدام احلاسب اآلرل من التقنيات اليت تساعدىم على تقدًن  .3

 ومراقبة وسرعة ودقة على استجاابت التالميذ.   ،شلارسة أطول للتالميذ
 : مناقشة الدراسات السابقة: اثنًيا

زبتلف ابختالف البيئات اليت أجريت فيها يتضح من عرض الدراسات السابقة أهنا 
وأيضًا زبتلف ابختالف نتائجها، وفيما يلي أوجو الشبو واالختالف بُت تلك  ،الدراسة

 :  على النحو اآليتالدراسات والورقة البحثية 
 ىدف الدراسة: .5

فقد ىدفت دراسة عبد اللطيف  ،اختلفت الدراسات السابقة من حيث أىدافها
ء برانمج مقًتح لعالج معوقات استخدام التقنيات التعليمية يف برامج صعوابت ( إذل بنا2010)

( فهدفت إذل تقدًن 2010التعلم ابدلرحلة االبتدائية يف مدينة الريض، أما دراسة قرشم وحسُت )
برانمج مقًتح لعالج صعوابت تعلم الريضيات لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة يف ضوء 

( إذل الكشف 2015يم، وىدفت دراسة عبد العزيز بن دمحم العصيمي)مستحداثت تقنيات التعل
ا معلمي هعن واقع استخدام التقنيات التعليمية احلديثة يف غرفة ادلصادر والصعوابت اليت يواجه

( فهدفت إذل ربديد احلاجات 2004) ذوي صعوابت التعلم، وابلنسبة إذل دراسة الشيباين
من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بقسمي تكنتولوجيا التعليم التدريبية دلعلمي صعوابت التعلم 

( 2001والًتبية اخلاصة، ومشريف ومعلمي صعوابت التعلم، أما دراسة ماك آرثر وآخرون )
فهدفت إذل معرفة مدى استخدام معلمي التالميذ ذوي صعوابت التعلم للتقنيات التعليمية، أثناء 
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التعرف على اذباىاهتم ضلوىا، ومدى استفادهتم منها يف عملهم تعليم التالميذ القراءة والكتابة، و 
 مع التالميذ ويف عملهم داخل غرفة ادلصادر.

أما البحث احلارل فيهدف إذل ربديد آليات تفعيل التقنيات الًتبوية يف تعليم ذوي 
 صعوابت التعلم النمائية.

 مكان إجراء الدراسة:  .8
اتفقت الدراسات السابقة فيما بينها من حيث مكان الدراسة فقد أجريت صبيع 

 .ةيف دولة ليبيا دبدينة مصرات البحث احلاذل فقد أجريالدراسات السابقة يف السعودية، أما 
 عينة الدراسة: .2

اتفقت بعض الدراسات السابقة فيما احتوتو على ادلرحلة التعليمية، حيث طبقت 
(، ودراسة عبد اللطيف 2015حلة االبتدائية كدراسة عبد العزيز العصيمي)بعضها على ادلر 

( فقد طبقت على ادلرحلة ادلتوسطة، أما 2001(، وابلنسبة لدراسة ماك آرثر وآخرون )2010)
 ( فقد أجريت على ادلرحلة اجلامعية. 2004دراسة الشيباين )

 لة االبتدائية. أما البحث احلارل: فقد حددت الفئة العمرية تالميذ ادلرح
 نتائج الدراسة: .4

أكدت الدراسات السابقة يف معظمها واليت تناولت واقع استخدام التقنيات التعليمية يف 
ادلدارس االبتدائية أو ادلتوسطة أو الثانوية أو اجلامعية سواًء من قبل معلمي التعليم العام أو معلمى 

أن ذلا فاعلية كبَتة يف رلال التعليم وابت التعلم لمي التالميذ ذوي صعالًتبية اخلاصة، وابألخص مع
فهم أحوج ما يكون دلثل تلك التقنيات الطلفاض بعض القدرات لديهم أو فقدىا والىت تسلتزم 
استخدام أكثر من قناة ووسيلة اليصال ادلعلومة ذلم، كما أكدت نتائج الدراسات السابقة أن ىناك 

يات التعليم، ووجود العديد من الصعوابت اليت تعيق استخدام قلة يف الربامج التدريبة يف رلال  تقن
 . التقنيات التعليمية من قبل ادلعلمُت داخل صفوفهم ومع تالميذىم

ودور  ،دلا كان البحث احلارل يعتمد على عرض خلصائص ذوي صعوابت التعلم
كيفية تستنتج    يمكن للباحثة أنف ،ادلشكالت التعليمية بعضيف التغلب على التقنيات الًتبوية 
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تفعيل ىذه التقنيات يف تعلم ذوي صعوابت التعلم النمائية آخذة يف االعتبار اخلصائص 
 ذلك بعد عرض ومناقشة الدراسات السابقة.و  ،والسمات ادلميزة ذلذه الفئة

 ليات تفعيل التقنيات الًتبوية يف عالج صعوابت التعلم النمائيةآاحملور الرابع:  -
ليات تفعيل التقنيات الًتبوية لذوي صعوابت التعلم لكل آفيما يلي تعرض الباحثة 

 :ةصعوبة ظلائية على حد
 :صعوابت االنتباه :أوالً 

 ؽلكن للمعلم ابستخدامو للتقنيات الًتبوية أن تنشط انتباه التالميذ للدرس من خالل:
 االلعاب احملوسبة: .5

إغلاد مناخ تعليمي ؽلتزج فيو التحصيل  على لعاب ابلكمبيوتر يعملإن استخدام األ
للتلميذ وذلك لغرض توفَت اإلاثرة والتشويق اليت قد تعمل على  الدراسي مع اجلانب الًتفيهي

لعاب الكمبيوترية يف ربقيق يد من األفربسُت انتباه التالميذ ضلو تعلم الدرس، وؽلكن أن نست
 ت.أىداف تعليمية أخرى مثل تعلم ادلفاىيم وادلهارا

 ادلواقف التنافسية ابستخدام احلاسوب: .8

 ،عن طريق تقدًن موقف للتالميذالتقنية التعليمية  هؽلكن للمعلم أن يستفيد من ىذ
ن أو أكثر، وىذا الربانمج ػلدد النقاط اليت يلتنافس ويكون بُت تلميذابحبيث يسمح  للتالميذ 

 نستطيع معرفة الفائز.بذلك أيخذىا كل تلميذ و 
 :برامج احملاكاة والنمذجة ابحلاسوب .2

ؽلكن أن تستخدم يف تقدًن زلاكاة للظواىر الطبيعية  البسيطة ادلعقدة كما أهنا تساعد 
التلميذ على التحكم يف تنفيذ الربانمج، وزيدة دافعية للتعلم، وتنمية مهارات التلميذ يف التحليل 

  .والًتكيب والتقوًن
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 مهام االنتباه: .4

ادلتعلم  ويطلب منخالل عرض أشكال أو صور دلدة معينة،  مث يتم إخفائها،  ويتم من
ومن خالل عدد الصور أو األشكال اليت يتذكرىا ادلتعلم ؽلكن  ،أن يذكر ما شاىده ابلًتتيب

 ربديد سعة االنتباه ومداه.
ؽلكن استخدام احلاسوب يف عرض ىذه ادلهمات، فاحلاسوب يسمح للمتعلم ابلتحكم 

وبُت استجابتو ذلا، دلتعلم ااالستجابة الذي ؽلضي بُت عرض ادلادة التعليمية على الشاشة يف وقت 
والسرعة اليت تعرض هبا ادلادة، وكمية ادلادة اليت يتعلمها  ،وكذلك يسمح بتكرار ادلادة التعليمية

 ادلتعلم، والوقت الذي غلب أن غللس فيو ادلتعلم أمام الكمبيوتر.
 عمليات الًتميز: .5

يتم ذلك من خالل تدريب ادلتعلم على عمليات الًتميز ) التشفَت( حيث تعرض عليو 
أشكال أو أرقام بتسلسل معُت يتم عرضها ابستخدام التقنيات جلهاز الكمبيوتر، عرض الشرائح، 

رقام أبكثر من طريقة، وتدريب القات بُت عناصر الشكل أو تلك األويتم تدريبو على إدراك الع
طرق الًتميز يسهم بشكل فعال يف تنشيط الذاكرة قصَتة ادلدى، وتسهل من ادلتعلم على 

 معاجلتها يف الذاكرة العاملة، واالحتفاظ هبا يف الذاكرة طويلة ادلدى.
 دراك:صعوابت اإل :اثنياً 

 دراك البصري:تنمية اإل .أ
ية ؽلكن للمعلم تنمية اإلدراك البصري للتالميذ الذين يعانون من صعوابت تعلم ظلائ

  تية:وذلك ابلطرق اآل
 :استخدام أقالم ملونة أثناء الكتابة على السبورة .5

غلب على ادلعلم كتابة احلروف على السبورة خبط كبَت ويستخدم أقالم ملونة حىت ؽلكن 
 سبييز احلروف ادلتشاهبة.
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 عمل رلسمات خاصة لتمييز احلروف ادلتشاهبة: .8
ما  لغرض التفرقة بُت حرف اجليم وحرف  ؽلكن للمعلم عرض أو صنع رلسمات لشكل

ورلسم آخر ؽلثل شكل اخلروف؛ وذلك ليتمكن التلميذ  ،فمثاًل يصنع رلسم حليوان اجلمل ،اخلاء
من التفرقة بُت حرف اجليم وحرف اخلاء من خالل اجملسمات ادلعروضة أمام التالميذ ذوي 

 الصعوابت.
 :استعمال ادلكعبات .2

لوان واألشكال يذ على استخدام مكعبات سلتلفة األتالممن خالل تدريب ادلعلم لل
 إلنتاج أشكال أو ظلاذج سلتلفة. ،كان من اخلشب أو البالستيكأسواء 

 :عرض تصميمات ىندسية الشكل ابستخدام احلاسوب .4
ويطلب  ،ىنا يقوم ادلعلم ابستخدام أو عرض تصميمات ىندسية الشكل لرقم أو حرف

 دلماثل من بُت رلموعة من البدائل.حدىم اختيار التصميم امن أ
 دراك البصري ابستخدام الكمبيوتر:إلتنمية ا .5

دراك البصري عمل على تنمية اإليالكمبيوتر أن  ؽلكن للمعلم عن طريق استخدام
واختالف يف بعض التفاصيل على  ،تشابو إذل حد كبَتتللتالميذ  من خالل عرض أشكال بينهم 

الكمبيوتر، ويطلب ادلعلم من أحد التالميذ ربديد أوجو االختالف، ويف كل زلاولة منو يقوم 
 التلميذ بتعزيزه ابلصوت أو احلركة.

 :دراك السمعيتنمية اإل  .ب

 يت: دراك السمعي من خالل استخدام اآلؽلكن للمعلم أن يعمل على تنمية اال
تمكن التالميذ من سبييز ن طريق استخدام الربرليات ادلسموعة حىت يعالكمبيوتر: .5

 احلروف  ابحلركات أو سبييز أصوات األشخاص أو احليواانت. أصوات
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 استخدام ادلعلم ألنشطة وبرامج متنوعة داخل الفصل: .8
يستطيع ادلعلم  التلميذ بذلك ذلك لتنمية الذاكرة السمعية والتتابع السمعي، ولكي يقوم

أن يقدم نشاط ذلؤالء التالميذ فمثال يطلب منهم  ومعرفة قدرة التالميذ يف االنتباه السمعي ؽلكن
 يستخدم ادلدرس: غلق أعينهم وربديد األصوات ادلختلفة اليت يقوم ادلدرس أبدائها، فأحياان

 استخدام الدابسة. - السبورة كوسيلة تعليمية. -
 استخدام ادلمحاة - الكتابة بقلم الرصاص. -
 سكب السوائل كادلاء مثالً. - عد النقود. -
وتنوعها  مع وعاء زمٌت  ،ليات صبيعها تعتمد على التكرار، وزيدة ادلهاموىذه اآل 

 مناسب.
 صعوابت أو اضطراب عمليات الذاكرة لذوي صعوابت التعلم النمائية: :اثلثاً 

 :يتوؽلكن ذلك من خالل اآل
 :تدريب ادلتعلم على عمليات الًتميز " التشفري" .5

حبيث تعرض على التلميذ أشكال أو أرقام بتسلسل معُت،  ويتم  عرضها ابستخدام 
التقنيات كجهاز الكمبيوتر، عرض الشرائح، كما يتم تدريبو على إدراك العالقات بُت عناصر 

طرق الًتميز يسهم بشكل فعال يف  الشكل أو تلك االرقام أبكثر من طريقة، وتدريب ادلتعلم على
تنشيط الذاكرة قصَتة ادلدى، وتسهل من معاجلتها يف الذاكرة العاملة، واالحتفاظ هبا يف الذاكرة 

 طويلة ادلدى.
 مهام االنتباه: -8

ذوي صعوابت التعلم النمائية على مهام االنتباه بشكل  تالميذيقوم ادلعلم  بتدريب ال
شكال أو الصور ادلعلم بعرض سلسلة قصَتة من األ كأن يقوم  ،االنتباهحلفز وتنشيط ؛ مستمر

طلب من أحد التالميذ اسًتجاع ىذه االشكال أو الصور وفقًا للًتتيب يمث  ،وفقًا لًتتيب معُت
السابق عرضو ذلا، ومن خالل عدد الصور أو األشكال اليت يتذكرىا ادلتعلم  ؽلكن ربديد سعة 

فاحلاسوب يسمح للمتعلم  ،استخدام احلاسوب يف عرض ىذه ادلهماتاالنتباه ومداه، وؽلكن 
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ابلتحكم يف  وقت االستجابة الذي ؽلضي بُت عرض ادلادة التعليمية على الشاشة دلتعلم  وبُت 
والسرعة اليت تعرض هبا ادلادة، وكمية ادلادة  ،استجابتو ذلا، وكذلك يسمح بتكرار ادلادة التعليمية

 ، والوقت الذي غلب أن غللس فيو ادلتعلم أمام الكمبيوتر.اليت يتعلمها ادلتعلم
 شكال التخطيطية ) خرائط ادلفاىيم(:استعمال ادلعلم للرسومات واأل .2

ؽلكن للمعلم استخدام الرسم يف توضيح بعض النقاط أو يف شرح البياانت وادلعلومات؛ 
اكرة التالميذ، واالحتفاظ لكي يسهل تذكرىا ابلنسبة للتلميذ، كما يساعد الرسم على ربسُت ذ

هبا لفًتة أطول، وكذلك تدريب ذوي صعوابت التعلم على بناء خرائط مفاىيمية حملتوى ادلادة 
الدراسية، ومساعدة الطالب على قراءهتا، وحفز االنتباه إذل استكشاف العالقات بُت ادلفاىيم 

 ادلتضمنة هبا واذباه العالقة بينهما.
 الفيديو:  .4

دورًا كبَتا كعنصر من عناصر تقنيات التعلم، فهو يعطي التالميذ إػلاء  يلعب الفيديو
ابحلركة، واحليوية وادلصداقية والتعبَتية وذبعلهم أكثر قراًب للعلم الواقعي، كما ذبعل العروض أكثر  

 متعة وإاثرة عند مشاىدهتا واستخدامها.
 جهاز عرض الشفافيات:  .5

س شلا يتيح للمعلم االتصال التعليمية انتشارًا يف ادلدار يعترب ىذا اجلهاز من أكثر وسائل 
بداع واالبتكار يف تقدًن األفكار اجلديدة أثناء التدريس، وتنويع أساليب عرض فرصة كبَتة لإل

وىو  ،ادلادة العلمية بطريقة مشوقة وجذابة تساعد على تسهيل توصيل ادلعلومة إذل أذىان التالميذ
لشفاف لوضع الشفافية ادلعدة عليو أو الورق الشفاف للكتابة جهاز ػلوى لوح من الزجاج ا

 عليو، وتقوم ادلرآة العاكسة بعكس الصورة على شاشة العرض.
خرى ؽلكن االستفادة منها يف تعليم ذوي صعوابت التعلم أكما أن ىناك تقنيات تربوية 

 النمائية تتمثل يف: 
 جهاز العرض فوق الرأس. .1
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الوبرية، اجليوب ادلغناطسية، الكهرابئية، السبورة الذكية  )اللوحات التعليمية  .2
 (.التفاعليو "

 . مسرحيات الدمى .3
 توصيات البحث:

عن ىذا حدثت تطالع الباحثة على رلموعة من الكتب والدراسات السابقة اليت تبعد ا
 يت:ادلوضوع توصي الباحثة ابآل

 ية من خالل ورش العمل والندوات.توعية ادلعلمُت أبعلية استخدام التقنيات التعليم .1
 نتاج ادلواد التعليمية وتطويرىا.إتوفَت برامج تدريبية للمعلمُت على كيفية استخدام و  .2
 توفَت أجهزة تكنولوجيا التعليم وادلعلومات يف ادلدارس. .3
 ضرورة عمل صيانة دورية ألجهزة تقنيات التعليم.. 4
 نتاج ادلواد التعليمية.إتوفَت ادليزانيات ادلناسبة لشراء و  .5
العمل على تفعيل مشاركة ادلعلمُت مع ادلشرفُت الًتبويُت يف تطوير ادلواد والتقنيات  .6

 التعليمية اليت تتناسب مع الطالب ذوي صعوابت التعلم.
 زيدة الوقت ادلخصص للحصص دبا يتناسب مع استخدام تقنيات التعليم. .7

 مقًتحات البحث:
 الحقةقًتح إجراء حبوث أو دراسات تموعة من التوصيات جملمن خالل عرض الباحثة 

 يف اآليت: 
إجراء دراسة دلعرفة واقع التقنيات التعليمية يف برامج صعوابت التعلم والصعوابت  .1

 اليت تواجو معليمهم الستخدامها.
دام الفعال إجراء دراسة حول كيفية احلد من الصعوابت اليت ربول دون االستخ .2

 للتقنيات التعليمية من قبل معلمي ذوي صعوابت التعلم.
 إجراء دراسة دلعرفة الصعوابت اليت تواجو ادلعلمُت من وجهة نظر ادلشرفُت الًتبويُت. .3
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 اخلامتة
ىو  ،لعل من أىم أىداف التقنيات التعليمية ادلساندة لذوي صعوابت التعلم النمائية

أقصى درجة من التكيف مع البيئة التعليمية والعملية واالجتماعية مساعدة ىذه الفئة لتحقيق 
 ة.يحىت تكفل ذلم حياة سليمة أقرب ما تكون إذل الطبيع ،واالستقاللية

ما ىي إال  ،فالتقنيات التعليمية بشكل عام والتقنيات ادلساعدة منها بشكل خاص
 منها ذوي صعوابت التعلم أدوات نتطلع من استخدامها إذل التخفيف من ادلشاكل اليت يعاين

 .النمائية
طأ أن التقنيات لوحدىا ىي حل دلشاكل اخل على وجو وابلرغم من ذلك يعتقد الكثَت

اذلدف ادلرجو من  صبيع أفراد ىذه الفئة، متناسُت أن التقنية التعليمية ادلساندة لن ربقق
ومن مث استخدامها  ،ذا كانت مناسبة خلصائص الفرد واحتياجاتو وقدراتواستخدامها إال إ

 االستخدام الصحيح.
ن عند استخدام التقنيات ولو وبناًء على ذلك تقًتح الباحثة أن يراعي ادلهتمون وادلسؤ 

 التعليمية لذوي صعوابت التعلم النمائية ما أييت:
 فهم نوع صعوبة التعلم ودرجتها ابلتفصيل دلراعاة االحتياجات اخلاصة هبذه الفئة. .1
واليت صممت  ،أحدث التقنيات ادلتوفرة من أجهزة وأدوات وبرامجاالطالع على  .2

 الستخدام ذوي صعوابت التعلم.
 فهم كامل المكانيات وماىي الصعوابت اليت خصصت لتخطيها. .3
توفَت الدعم الفٍت ادلتواصل لتمكُت األفراد من احلصول على أكرب فائذة شلا تقدمو  .4

 ىذه التقنيات.
 
 
 
 



الرابع                                               تفعيل دور التقنيات الًتبوية العدد -رللة كلية  اآلداب 
___________________________________________________________ 

96 

 

 قائمة ادلراجع                 
 أواًل: ادلراجع العربية:

ليبيا: دار  ،صعوابت التعلم ( 2008) األحرش، يوسف أبو القاسم، الزبيدي، دمحم شكر، -1
  .الكتب الوطنية

 صعوابت التعلم، عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. ( 2007)  جذوع، عصام، -2
، عمان: دار استخدامات التكنولوجيا يف الًتبية اخلاصة.( 2005)اخلطيب، صبال،  -3

  .وائل للنشر والتوزيع

 .2007، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ادلدخل إىل الفئات اخلاصةالزبيدي، دمحم شكر،  -4
صعوابت التعلم لدى طالب ادلرحلة اجلامعية  (،2000) ،الزيت، فتحي مصطفى -5

  .2القاىرة: دار النشر للجامعات، ج ،افًتاضات نظرية ونتائج ميدانية

، عمان: مكتبة تكنولوجيا ووسائل التعليم وفاعليتها (،2008)السعود، خالد دمحم، -6
 اجملتمع العريب للنشر والتوزيع.

عمان: األىلية للنشر  احلاسوب يف التعليم، ،(2002)سالمة، عبد احلافظ، أبوري، دمحم،  -7
  .والتوزيع

عمان: دار ادلسَتة للنشر  ،علم النفس الًتبوي (، 2004) كوافحة، تيسَت مفلح، -8
 والتوزيع.

، القاىرة: قصور ادلهارات قبل األكادميية ألطفال الروضة(، 2005دمحم، عادل عبد هللا،) -9
 دار الرشاد.

، القاىرة: اجملموعة العربية تقنيات وتكنولوجيا التعليم (،2008)زلمود، شوقي حساين،  -10
 .للتدريب والنشر

  .عمان: دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،صعوابت التعلم (،2002)دمحم،  ملحم، سامي -11
  .بَتوت: دار النهضة العربية ،علم النفس ادلعريف(،  2004)ادلليجي، حلمي،  -12



الرابع                                               تفعيل دور التقنيات الًتبوية العدد -رللة كلية  اآلداب 
___________________________________________________________ 

97 

 

 ،بطء التعلم وصعوابتو (،2000)نبيل، عبد اذلادي، عمر، نصر هللا، مسَت، اشقَت،  -13
 عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.

 الدراسات السابقة:: ااثنيً 
فاعلية برانمج تعليمي مبساعدة احلاسوب يف تعليم مهارة اجلمع الرصيص، رًن فهد،"  -1

رسالة ماجستَت، البحرين، كلية تربية، جامعة اخلليج  "للتالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط
 م. 2003العريب، 

دلعلمي صعوابت التعلم يف "حتديد االحتياجات التدريبية ( 2004، اتمر بن زلسن )الشيباين -2
تقنيات التعليم كما يراىا أعضاء ىيئة التدريس بقسمي وسائل وتكنولوجيا التعليم والًتبية اخلاصة 

، رسالة ماجستَت غَت جبامعة ادللك سعود ومشريف ومعلمي صعوابت التعلم بوزارة الًتبية والتعليم"
 .منشورة، الريض، كلية الًتبية، جامعة ادللك سعود

"واقع استخدام التقنيات التعليمية احلديثة يف (، 2015، عبد العزيز بن دمحم )صيميالع -3
"، غرفة ادلصادر والصعوابت اليت يواجها معلمي ذوي صعوابت التعلم يف منطقة القصيم

 رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية الًتبية، جامعة أم القرى.
مقًتح لعالج معوقات استخدام رانمج ب" (،2010، سليمان عبد العزيز )اللطيفعبد  -4

"، رسالة ماجستَت غَت التقنيات التعليمية يف برامج صعوابت التعلم يف ادلرحلة االبتدائية
 منشورة، الريض، كلية الًتبية جامعة ادللك سعود.

" تشخيص القصور يف بعض ادلهارات قبل األكادميية  (8009)، يوسف ليلىكرًن،  -5
 .دكتوراه، تعز إطروحة"،  ألطفال الروضة

 :اجملالت والدورايت: لثًااث
(، "برانمج مقًتح لعالج 2010قرشم، أضبد بن عفت، وحسُت، ىشام بن بركات) -1

صعوابت تعلم الريضيات لذى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة يف ضوء مستحداثت تقنيات التعليم"، 
 م. 2012 ،24، رللد رللة جامعة ادللك سعودحبث منشور، الريض، كلية الًتبية، 



الرابع                                               تفعيل دور التقنيات الًتبوية العدد -رللة كلية  اآلداب 
___________________________________________________________ 

98 

 

، إؽلان فؤاد،" فاعلية برانمج تدرييب لتنمية بعض ادلهارات ادلعرفية للتالميذ ذوي كاشف -2
 نوفمرب. 22 -19، ادلؤمتر الدويل لصعوابت التعلم ،صعوابت التعلم"
 : ادلراجع األجنبية:رابًعا

1- 21-Lewis &Doorlag ,D.(1987).Teaching special students in the 

Mainstream. 2
nd

 ed., Columbus, Ohio: Charles E. Merrill. 

2- Macarthur, C.(2001) ,Tehn0l0gy  Applications  for  Students With  

Literacy  Problems, Elementary  School  Journal. 
  لكًتونية:إل: ادلواقع اخامًسا

1. http://www.gulfkids.com/ar/indexphp?action=www.show_art&artcat=1

8&id=793 

2. http://www.tgnyat.blogspot.com.\2012\12\blogpost_5054.hTml.   


