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 في تعليم ذوي صعوبات التعلم  عليمية وأثرهاالت   مجياتالبر 
 رشيدة عابد الدكتورة : 

 الجزائر -الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي  
 rachidaabed91@gmail.com البريد االلكتروني:

 

 ملخص : 

التدريس من معلم لآلخر ، فهناك من يعتمد على الوسائل التقليدية ، وهناك من يستعين بالوسائل التكنولوجية  تعددت األساليب والوسائل المتبعة في طريقة  
سات التعليمية الناجعة  في إيصال المادة المعرفية للمتعلم ، خاصة أن مجال التعليم يحفل بالعديد من الصعوبات التي أصبحت تشغل أذهان القائمين على رسم السيا

ال التعليم حيث  الت تستقطب أنظار الدارسين السيما بعد ولوج مجامعنا اللغوية في مسار التقدم التكنولوجي ، وازدادت أهمية استخدام التكنولوجيا في مجوالتي ماز 
ولما تعطيه هذه التقنية من معلومات  في تعليم التالميذ كافة وذوي الصعوبات خاصة ،    قامت هذه األخيرة بتغير أهدافه ومجاالته وطرقه وأصبحت تلعب الدور األساسي

 قيمة في أسرع وقت ، وتمكن المتعلم من التعلم بطريقة محفزة ومشوقة. 
 واإلشكالية التي تطرح في خضم هذا الموضوع: ماهي اآلليات التطبيقية التي يقدمها الحاسوب لذوي صعوبات التعلم؟ 

 .وني ، البرامج التطبيقية للحاسوب، التعليم اإللكتر التعليم ، تعليم ذوي صعوبات التعلم الكلمات المفتاحية : 

Summary: 

 There are many ways and means of teaching from one teacher to the other. There are people who rely on traditional 

methods, and there are those who use technological means to communicate knowledge to the learner, especially since the field 

of education is concerned with many difficulties that have become a concern for those who formulate effective educational 

policies The use of technology in the field of education has become increasingly important. The latter has changed its objectives, 

fields and methods and has become a key player in the education of all students with special difficulties. This technology gives 

valuable information as quickly as possible, and enables the learner to learn in a stimulating and interesting way 

The problem at stake is: What application mechanisms does a computer offer to people with learning difficulties?. 

Keywords: Education; Learning with Learning Difficulties; Electronic Education; Computer Application Software. 

 

 

  مفهوم التعليم: -1
وفي ، ، وفي معامالته مع اآلخرين وفي اتصــاالته بهم   هو التغير الذي يحدث في ســلوك اإلنســان

وتنمية مهاراته الســـــــــــابقة على إنمان ما لديه من خل يات معرفية ســـــــــــوان كانت  ، اكتســـــــــــابه لمهارات جديدة 
 1غريزية أو مكتسبة.

ن لنا أن التعليم هو مجموعة التغيرات التي يحدثها الفرد أثنان تواصـــــــــله بين األفراد ليكتســـــــــب يتبي   
 رات تساعده على تحقيق االتصال والتواصل. مها
 م : المفاهيم األساسية لصعوبات التعل   -2

تعر ف بأنها االضطراب في القدرة على التعليم بصورة فعالة بمدى يتالنم مع قدرات الفرد الحقيقية  
رسي أو ، وهذا يظهر من خالل اضطرابات في قدرة الفرد على استقبال المعلومات المتعلقة باألدان المد 

تنظيمها أو التعبير عنها كما تظهر من خالل تفاوت ملحوظ بين قدرات الفرد العقلية بصورة عامة ، وبين  
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أدائه في واحدة أو أكثر من المهارات الدراسية التحضيرية ، التعبير اللفظي ، التعبير الكتابي ، مهارات 
 2مليات الحسابية. القرانة األساسية في الفهم القرائي، الفهم اإلصغائي ،  الع

خلل في واحدة أو أكثر من العمليات الذهنية المشتركة في فهم أو استخدام  ويقصد بها أيضا :  
اللغة منطوقة ، مكتوبة ، والتي يمكن أن تظهر كنقص في القدرة على االستماع أو التفكير أو التكلم أو  

 3الحسابية. القرانة أو الكتابة أو التهجئة أو أدان العمليات 
م هي حالة تنتج عن عدم استيعاب المتعلم  ح لنا من خالل هذين المفهومين أن صعوبات التعل  يتض  

العمليات الحسابية ، مما يحدث اضطراب   ممكتوبة أ  مالدروس وعدم قدرته على فهم اللغة سوان منطوقة أ
 في التعلم. 

 أسباب صعوبات التعلم : -3 
هناك العديد من األسباب المرتبطة بالعملية التعليمية  بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تعرقل  

 عملية التعلم واكتساب المهارات والخبرات المطلوبة ولعل أهم هذه األسباب نذكر:
 أسباب ترجع إلى الفرد من حيث تكوينه البيو فيزلوجي. -

 المتمثلة في األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم. أسباب ترجع إلى البيئة االجتماعية والثقافية -

 4تفاعل الفرد مع الوسط الذي يعيش فيه.  -

 ومن العوامل الكامنة وران صعوبات التعلم نجد :
من حيث عدم توفر اإلمكانات  والوسائل التعليمية التي تساعد الطالب على ممارسة األنشطة  :  المدرسة  -1

 واكبة التطورات التكنولوجية.واكتساب المهارات اللغوية ، وعدم م
عندما ال يقوم بأدان مهمته على أكمل وجه وإتباعه الطرق المناسبة للتدريس ، وعدم مراعاته  المعلم :    -2

 للفروق الفردية بين الطالب. 
نتيجة إهمال الطفل وحرمانه ماديا وعاط يا ، وعدم توفير المناخ المناسب للدراسة في المنزل  األسرة :    -3
 والخالفات العائلية تؤثر بشكل سلبي على نفسية الطفل.، 
في حال إذا كان يعاني من مشاكل صحية كضعف البصر والسمع وأمراض الكالم كالتأتأة  المتعلم :    -4

 5  وعدم امتالكه القدرات واالستعدادات المطلوبة للنجاح الدراسي واألكاديمي.
التعلم متعددة ، هناك الداخلية مثل معاملة األسرة للطفل ح لنا مما ذكر أن أسباب صعوبات  يتض  

وعدم توفير األجوان المناسبة له والرعاية ، والخارجية كالبيئة التي يعيش فيها وتفاعله مع الوسط الخارجي  
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، وطريقة تقديم المعلم للدروس إذا كانت غير مناسبة تؤثر على استيعاب الطفل وانطوائه ، وإذا كان الطفل 
 ي من مشاكل صحية.يعان 
 االستراتيجيات المعرفية للطلبة ذوي صعوبات التعلم : -4

يتبع المعلم طريقة معينة في كي ية تقديم الدرس للتالميذ وقد تختلف من معلم آلخر رغم أن البرنامج  
منهاج إلى     Ellisاألكاديمي المقرر واحد وفيما يأتي سوف نتحدث عن االستراتيجيات التي أدخلها إيلس   

 الطلبة ذوي صعوبات التعلم تشمل:
حيث يقوم المعلم بتوضيح االستراتيجية التي سيتم استخدامها للطلبة ليسهل عملية  عملية التركيز :   .1

 التدريس.

 يقوم بتوضيح كيف سيتم استخدام هذه االستراتيجية في تعل م مهارة محددة.عملية التشكيل :   .2

 االستراتيجية بشكل مستقل. يقوم الطالب بتطبيق عملية التطبيق :  .3

يتعل م الطفل كيف يعمم ما تعلمه من استراتيجيات معرفية في حل مشكالت أخرى  عملية التوسع :   .4
 6مشابهة. 

إن تطبيق هذه االستراتيجيات يحقق نجاحا عاليا ، بحيث أن هؤالن التالميذ ذوي صعوبات التعلم  
أثنا ن الدرس من أجل استيعاب واستقبال المادة المعرفية  بأمس الحاجة إلى تعلم عملية التفكير والتركيز 
 وتحسين مهاراتهم اللغوية وحل مشكالت التعلم.

 التعليم اإللكتروني :  -5
هو نظام تعليمي  يستخدم تقنيات المعلومات وشبكات الحاسوب في تدعيم  وتوسيع نطاق العملية  

الحاسوب ، واإلنترنت ، والبرامج اإللكترونية المعدة إم ا  الت علمي ة من خالل مجموعة من الوسائل من بينها  
من قبل المتخصصين في الوزارة أو الشركات فهو يتمي ز بسرعة تدفق المعلومات لتسهيل استيعاب المتعلم  

 7وفهمه للمادة العلمي ة وفق قدراته في أي وقت.
مجموعة من الوسائل المساعدة في عملية التعليم  من خالل هذا التعريف  التعليم اإللكتروني  يقصد ب 

ها المتخصصين من أجل رسم سياسة تعليمية ناجحة.  والتعلم مزود بالبرامج اإللكترونية التي أعد 
 استراتيجيات التعليم اإللكتروني : -6

ص في اســـــــــتراتيجيات  من الوســـــــــائل المســـــــــاعدة على التحفيز وإثارة الدوافع التعلمية يمكن أن تتلخ
 التعليم والتعلم :
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: ويتم ذلك بمصــــــــاحبة بع  المواد التعليمية من خالل موقع الباحث اإللكتروني ،   اإللقاء اإللكتروني -أ
بـــالعرض المتزامن وغير المتزامن بجـــانـــب قـــاعـــات التـــدريس التقليـــديـــة  ، لعرض محتوى ومهـــارات التعليم  

 والتعليم اإللكتروني.
ــتخدامها في تحليل المفاايم والمهارات اإللكترونية  الوستتتتتتائع المتعد ة   استتتتتتتراتيجية  -ب : التي يمكن اســـــــ

، ومن الوســــــــــائط المتعددة التي   8وتنميتها ، وعرض المحتوى التعليمي من خاللها بدال من الطرق التقليدية
 نستخدمها عن طريق الحاسوب  نذكر: 

 برامج معالجة الكلمات. -

 البيانات.برامج إنشان قواعد  -

 برامج المعالجة اإلحصائية. -

 9.عليمية على شاشة الحاسوب للمتعلمبرامج العرض التقديمي حيت يتم عرض المواد الت -

تــدريــب الطالب على إتقــان مفــاايم ومهــارات التعليم والتعلم اإللكتروني، وذلــك   التتدريتا اإللكتروني :  -ج
 10الطالب نفسه بعد تدريبه.لتكون وسيلة مساعدة يدعمها التجريب العلمي ليجرب 

نســـــــــتنتج أن اســـــــــتراتيجيات التعليم االلكتروني تتمثل في طريقة اإللقان ، واالعتماد على الوســـــــــائط 
المتعددة والتدريب اإللكتروني كل هذه االسـتراتيجيات تهدف إلى تحقيق عملية تعليم الطالب بطريقة ناجعة  

  وبأسلوب سهل ال يتطلب جهد. 
 : ج التطبيقية للحاسوب في العملية التعليمية لذوي صعوبات التعلم استخدام البرام -7

عامة   التربوي  التغيير  عرفها  التي  التطورات  أهم  من  هو  التعليمية  العملية  في  الحاسوب  إدخال 
شهدت المدارس دخول ثقافات كثيرة، إال أن وصول الحاسوب ساعد على تغيير  ،    وتكنولوجيا التعليم خاصة

المنهجية للتدريس وهو يختلف عن الوسائل التعليمية األخرى، على أنه آلة تعليمية تجمع بين عرض  البيئة 
  11المعلومات وبرنامجها يضبط سلوك المتعلم  من بداية البرنامج التعليمي إلى نهايته. 

ح لنا أن   بارقة أمل جديدة نحو تحسين تعليم اللغة حيث يمتلك هذا يحمل  ظهور الحاسوب  يتض 
هاز قدرات هائلة ويضم وسائل متعددة يمكن أن يستغلها المتعلم في تقديم دروس اللغة العربية في قالب الج

 جديد وإطار شيق يخرج التلميذ من النمطية التقليدية في تعلم اللغة واكتساب مهاراتها.
يرسم    إن ما أنجزه الحاسوب من تطور كبير حتى اآلن في مستوى التصنيع والتطبيقات الميدانية، 

، وهو ما يجعلنا نعلق عليه آماال عريضة في المستقبل، بل الدراسات التي   خطا بيانيا متصاعدا باضطراد 
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تناولت الذكان االصطناعي، وبحوث الدماغ وتنظيم برمجيات الحاسوب بما يجعله قادرا على محاكاة التفكير  
يم مقترحات الحلول والمشكالت وفي واعتماد كم هائل من مخزون المعلومات والخبرات في تقد   .  البشري 

 هذا فضال عن تمكن الحاسوب من تحقيق أهداف  ...اتخاذ القرار
أعلى وأكثر تعقيدا في ميدان التعليم والتعلم، ونجاح استخدامه في تعليم الكبار، وتمكنه من الوصول إلى  

 12.المتعلمين أينما كانوا
في الميدان التطبيقي بعد محاكاته للدماغ البشري يتبي ن لنا أن الحاسوب تطور بشكل مذهل خاصة  

 حيث تمكن من تحقيق نتائج إيجابية في ميدان تعليم وتعلم اللغة العربية  عن طريق الذكان االلكتروني 
ويستخدم الحاسوب في التعليم بوصفه وسيلة تعليمية بحيث يستخدم الحاسوب معززا لعملية التعليم  

 13. ون الحاسوب مساعدا للمعلم أو بديال عنه في تعليم طلبتهيك ذلكوالتعلم كال أو جزنا، وب
 تتمثل استخدامات الحاسوب في تعليم ذوي صعوبات التعلم في :

استخدام الحاسوب في مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة وخاصة صعوبات التعلم في القيام   -
 بواجباتهم المدرسية. 

 تطبيق الخطة الفردية التربوية. -

 الطالب في حل المشاكل كمشكلة القرانة واالستيعاب القرائي والكتابة والحساب.مساعدة  -

 14يساعد الطفل على التعرف على الحروف والكلمات من خالل ربطها بالصور.  -

ذوي  - يجد  ما  غالبا  التي  الضرب  الطفل على عمل عمليات  يساعد  اآللي  الحاسب  استعمال 
 ضرب.صعوبات الحساب صعوبة بالغة في حفظ جدول ال

يساعد الطفل على تكوين المفاايم اإلدراكية من خالل البرامج التي تحقق التتابع وتنسيق الصور  -
 بدون تآزر الحركي الشديد.

يساعد على تنبيه اإلدراك البصري من خالل التنسيق بين حركة اليد وحركة العينين وتساعد   -
 في القدرة على التنظيم وإدراك العالقات المكانية.

الحاسوب فرصة جيدة للتمييز بين الشكل والخل ية التي دائما ما تكون سببا في صعوبة  استعمال   -
 القرانة.
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برامج الحاسوب تحتوي على صورة وصوت فهي تنمي اإلدراك السمعي خصوصا تتابع الكلمات  -
الكلمات  على  التعرف  على  يساعد  األصوات  ودمج  مقاطع  إلى  الكلمات  تقسيم  خالل  من 

 وتمييزها.

  15قدرة الطفل على االنتباه والتركيز ، وتزيد من دافعية التعلم . تزيد من -

البرامج اإللكترونية   نستنتج أن الحاسوب يتوفر فيه الكثير من التطبيقات الحاسوبية المتمثلة في 
اللغة   وتعليم  تعلم  على  لالمساعدة  التعلم العربية  ذوي صعوبات  نس   ذهوه،    ألطفال  مجانية  تطيع  البرامج 
قواعد اللغة العربية  وإضافة إلى وجود صور وفيديوهات تشرح كل   Googleتحميلها من محرك البحث قوقل

   صوتا وصورة

 خصائص برامج الحاسوب في مجال صعوبات التعلم : -7
التفاعلية بين الطالب المتعلم والبرنامج ، كما أنها  تتيح برامج التدريس الحاسوبي قدرا كبيرا من 

ئه ، وتتميز  تجيب عن تساؤالت المتعلم واستفساراته جميعها ، وتقدم له مساعدات متنوعة ، وتنبه إلى أخطا
أيضا بالبساطة وعدم التعقيد ، في االستخدام ، ولهذه البرامج القدرة على توليد األسئلة والمسائل تلقائيا، وفق  

 قدرة المتعلم ، ومن أهم خصائص هذه البرامج أيضا : 
تتغير في شكلها ونظامها بنان    -تتابع موضوعات المحتوى العلمي للبرنامج ودروسه ،   -

 استجابات المتعلم. على 

القوانين وحل المسائل   - يكثر استخدامها في تعلم عمليات الحساب والرياضيات واستخدام 
 والمشكالت الرياضية. 

بالتحصيل األكاديمي والمهارات لدى ذوي صعوبات  - المرتبطة  المشكالت  معالجة بع  
 16المعلومات.التعلم أو من لديهم مشكالت في التعليم من خالل نظم موجهة لتقنية 

نستنتج أن الحاسوب يتميز بالسرعة والدقة في تقديم المعلومات ومعالجة المشاكل اللغوية وتنمية  
 المهارات لدى المتعلم 
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 صورة توضح التعليم بالحاسوب 

نالحظ من خالل هذه الصورة تعليم األستاذ التلميذ الحروف األبجدية عن طريق االستعانة 
 ية تسمح للتلميذ بالتعلم واستيعاب الحروف بطريقة سهلة وبسيطة. ، وهذه اإلمكان  بالحاسوب 

 في العملية التعليمية:  فوائد استخدام الحاسوب -7
ــيلة تعليمية ذات فعالية كبيرة، حيث أثبتت معظم األبحاث في مجال   ــوب وسـ ــتخدام الحاسـ يعتبر اسـ

بع  الدراســـــــات التي أجريت لتقييم مدى الحاســـــــوب والتعليم هذه الفعالية، ومن النتائج التي توصـــــــلت لها 
 فعالية الحاسوب كوسيلة تعليمية ما يأتي:

 استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية أدى إلى نتائج أفضل في التعليم من الطرق التعليمية في الصف. -1
ــتنفذ في الصـــــف للكمية ذاتها من الم -2 ادة توفير بع  الوقت في التعليم مقارنة بالوقت العادي الذي يســـ

 17التعليمية.
حمـايـة الطـالـب من مخـاطر التجريـب التي يمكن أن تواجهـه في المختبر مثال وتخليصـــــــــــــــه من عـبن   -3

ــاعده على إعادة المحاولة وتكرارها   ــل في الطرق التقليدية، مما يســـ الخجل والخوف من المواجهة كما يحصـــ
 حتى يصل إلى درجة اإلتقان بدون خوف من النقد واإلحراج. 

الحاســــوب بحكم ما يقدمه الحاســــوب من عناصــــر التشــــويق وما يتيحه للطالب زيادة تفاعل المتعلم مع  -4
 من استجابة لرغباته وظرفه وإمكاناته.

 إمكانية االحتفاظ بما ينجزه الطالب لحين العودة وإكمال ما يريد تحقيقه. -5
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ت المعلم توفير فرص التعليم الفردي والــذاتي والتعــاوني مع توفر الفرصـــــــــــــــة دائمــا ل فــادة من توجيهــا  -6
 واإلفادة من خبرات أقرانه أثنان عملية التعلم.

توفير فرص أوســـــــــع لبطين التعلم والمعوقين في تلقي التعليم بعد أن ضـــــــــيقت عليهم الطرائق التقليدية   -7
 18هذه الفرص.

ــاعد الطالب على   -8 ــتواه العلمي، مما يسـ ــتعداداته ومسـ ــب قدراته واسـ ــا بكل الطلبة حسـ يوفر اهتماما خاصـ
 تحكم في عملية التعلم وعلى أن يعتمد على نفسه في تحصيل المواد الدراسية. أن ي
يســاعد المعلم في توضــيح المفاايم للطلبة، وفي تشــخيص نواحي الضــعف عندهم وعالجها من خالل  -9

ــوت  ــتخدام الصــــــ ــائل التعليمية األخرى، مثل اســــــ ــوب دون غيره من الوســــــ اإلمكانات التي يتمتع بها الحاســــــ
 19لحركة والتفاعل القائم بين الطالب والبرنامج الذي ينفذه الحاسوب.والصورة وا

يتضــح لنا أن الحاســوب يمتلك قدرات هائلة في تقديم المعلومات وتوفير اإلمكانيات المناســبة لتعلم 
الطفل في أي وقت ويتميز بالســرعة والدقة ويمنح فرصــة إمكانية إعادة الشــرح ، والصــورة اآلتية توضــح لنا  

 ستاذة للتالميذ :شرح األ

 للتالميذ الدرس باستخدام الحاسوب  ةصورة توضح شرح المعلم 
طريقة شرح األستاذة للتالميذ الدرس باستخدام الحاسوب يمكن  المعلم  نالحظ من خالل هذه الصورة  

 والمتعلم من الحوار عن طريق طرح األسئلة واإلجابة عنها.
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لذوي   ستراتيجية التعليم المتقناإلى تحسين فعالية التدريس باستخدام    ىسعتالحاسوب    إن برامج  
التعلم عن طريق   متطلبات  صعوبات  قادرة على سد  تكون   ، العربية  باللغة  برامج  كثير من    همإنتاج  في 

اللغة  في تجويد التحصيل المعرفي للمتعلم وتشجيعهم على إتقان  ، كما يساهم    العلمية والثقافية  ماحتياجاته 
يقوم بتحديد اإلمكانيات لمعالجة الضعف لدى صعوبات  ، و   العربية بطرق وأساليب مبتكرة ذات جودة عالية

، وكما يمنح    التعلم ويسعى لتحسين التعليم المتقن وإقامة الحوار، وتحقيق االتصال والتواصل بين األفراد 
  .فرصة استرجاع المعلومات في أي زمان ومكان
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