
 

 

  

حتلت الدراسات العلمٌة فً مجال التربٌة ا

الخاصة بصورة عامة وفً مجال صعوبات التعلم 

بصورة خاصة مكانه ممٌزة فً االبحاث التربوٌة 

المنهجً والتعرف العلمٌة من حٌث التأصٌل 

على الماهٌة وتصمٌم االدوات وطرق التطبٌك 

وتحتاج النظرٌات العلمٌة ألدلة اجرائٌة تبسط 

نظرٌات العلوم وتسهل اجراءاتها لتكون سهلة 

 التناول والتطبٌك للمعلمٌن فً مدارسهم.

وفً هذه المطوٌة التً بٌن ٌدٌن مربً االجٌال 
ال ٌمدر  وحامل الرسالة التعلٌم السعً لجعل من

لادر على ان ٌتخطى صعوبته وٌتعلم لٌنجز 
 .. وٌبتكر
معلم صعوبات التعلم ففً هذه الصفحات إلى 

المطوٌة نضع توجٌهات وتطلعات لن لتكون اكثر 
ابداعا وتمٌز وتوحٌدا لجهودن المباركة 
 وخبراتن الممٌزة فً تعلٌم ذوي صعوبات التعلم.

عربٌة وكما ان لسٌاسات التعلٌم فً المملكة ال
السعودٌة منطلمات حٌث ان التربٌة الخاصة 
والعناٌة بالطالب ذوي احتٌاجات الخاصة عمال 
بهدي االسالم الذي ٌجعل التعلٌم حما مشاعا بٌن 
جمٌع ابناء األمه كما تطلعت السٌاسات لجعل 
المدرسة البٌئة الطبٌعٌة لتعلم ذوي احتٌاجات 
الخاصة والتً ٌتم تمدٌم خدمات خاصه لهذه 

وكما أن  لفئة وذلن وفما الحتٌاجات كل فئةا
المدرسة العمة هً المكان التعلٌمً الذي ٌكون 
موجودًا فٌه طالب صعوبات التعلم سعت الوزارة 
لتوفٌر غرف مصادر التعلم لتمدٌم الخدمات 
التربوٌة لفئة صعوبات التعلم وذلن من لبل معلم 
متخصص فً المجال حٌث أن هذه التوجٌهات 

ز دورهم المهنً وتنمً مهاراتهم لدمت لتعز
ولذلن علٌن عزٌزي المعلم أن تتبع اإلرشادات 

 كما ٌلً :
 

 من وأول أهم هم األمور أولٌاء بأن واعًٌا كن

 وفطن حذرا تكون أن علٌن حٌث توعٌتهم ٌجب

 وهنا علٌهم لائم البرنامج سٌر الن معهم بتعامل

 بإجراء وذلن التوعٌة أهمٌة تغفل ال أن علٌن

 المطوٌات ونشر والدروات التوعوٌة اللماءات

 غرفة برنامج بأهمٌة واعٌة صورة لتكوٌن

 األمر ولً سٌسعى وهنا طفلهم على المصادر

 . بوعً التعلم صعوبات معلم مع لتجاوب

 على حرًٌصا ٌكون أن التعلم صعوبات معلم على

 المدرسٌة البٌئة وبٌن بٌنه التواصل ٌطور أن

 واإلدارٌٌن المدرسة لائد من فٌها ومن

 لٌكونوا عمله سٌر على ٌطلعهم حٌث والمعلمٌن

 مع جهد من المعلم به ٌموم ما بطبٌعة وعً اكثر

 إٌجابٌة عاللات تكوٌن عنه ٌنتج والذي الطلبة

 على ننوه وهنا والبرنامج الصعوبات معلم نحو

 بمعزل التعلم صعوبات معلم ٌكون ال أن أهمٌة

 صنع فً ٌساهمون ٌجعلهم بل المدرسة عن

 . المرار

 لتطوٌر ٌسعى أن التعلم صعوبات معلم على

 الوزارة تطلع مع ٌتمشى ما وهذا الصور بشتى

 وهنا والتجدٌد الحدٌثة األسالٌب بأتباع حدٌثًا

 لتطوٌر وفعاالً  ممداًما ٌكون أن المعلم على

 واالستفادة المناهج أحدث على المائمة الخطط

 ولماءات دورات من للمعلمٌن ٌمدم ما كل من

 وإكمال العلٌا الدراسات بمماعد وااللتحاق

 المطلوبة النملة نحدث وهنا بالمجال الدراسة

 على الحرص وهو التربٌة كلٌات فً حدٌثًا

 الدراسات فً شهادات على المعلمٌن حصول

 . العلٌا



 

والبد على المعلم أن ٌعً أهمٌة نمل الخبرة 

الخبرات التعلٌمٌة وذلن  الكتسابكأسلوب فعال 

بحضور الدروس التطبٌمٌة لزمالء معلمٌن 

صعوبات التعلم وإعداد اللماءات لتبادل الخبرات 

 والنماشات التً تخدم وتطور سٌر البرنامج .

لدم أسلوب تدرٌسًٌا عالجًٌا فعاالً مع ذوي 

صعوبات التعلم حٌث التركٌز على كٌفٌة 

اكتساب الطفل المعرفة من خالل وعً المعلم 

بخصائص كل طفل وفرولاته الفردٌة مع ألارنه 

وحتى الفروق بٌن المهارات التً ٌمتلكها 

وهنا علٌن أن تجعل من الفصل بٌئة  البالط

 ل خبراتٌلتشكو مشولة ومحفزة لتعلٌم 

 تعزٌزمٌة الإٌجابٌة وال نغفل أه تعلٌمٌة

 والتشجٌع .

أجعل من تالمٌذن أكثر تمًٌزا ووعًٌا بذاتهم وهنا 

ٌأتً دور المعلم الفطن الذي ٌمٌز وٌكشف ما 

لدى كل تلمٌذ من لدرات إبداعٌة لٌطورها 

وٌنمٌها ولٌنتفع بها وٌحسن مفهومه عن ذاته 

حٌث ٌتشجع لٌشارن بأعماله و ٌعرضها أمام 

 الجمٌع بكل ثمة .

ن واعًٌا ودلٌمًا وكعلٌن أن تعند التشخٌص 

فتشخٌص طلبة صعوبات التعلم عملٌة لٌست 

بسهلة وذلن كما هو معروف أنها إعالة خفٌة 

ت أخرى فعلٌن أن تعً أن حٌث تتداخل معها سما

مالحظتن البد أن تبنى على الدلة والدٌمومة فً 

السلون وأن ال تعطً أحكام سرٌعة حول الطالب 

لمجرد سلون طارئ وهنا البد علٌنا أن نركز 

على لضٌة تطبٌك االختبارات التً تمٌس البعدٌن 

ً المٌدان فالنمائً واالكادٌمً وحٌث أنى الشائع 

مً فً حٌن أن المٌاس النمائً هو المٌاس االكادٌ

سطحً وشكلً وهنا علٌنا أن نضعها بعٌن 

االعتبار عند إعداد الخطة حٌث السعً إلبرازها 

ٌجعل  حٌث مع المهارات االكادٌمٌةبها والعمل 

أكثر المداخل ومعرفة  البهالمعلم أكثر دراٌة بط

 التدرٌسٌة األنسب لهم

م وهنا علٌنا أن نبرز دورن فً تجوٌد التعلٌ

 والخاص وذلن  التعلٌم العام جودة االهتمام بو

تعلٌم عام ال و معلمٌنالبكافة مدخالته من 

تجهٌزات مدرسٌة الو المدرسٌة دارةاإلو

تدرٌبٌة لتصب الدروات السالٌب تدرٌسٌة واألو

صعوبات التعلم وهنا عندما نطور  البلح طاصل

ونجود مدخالتنا فً التعلٌم العام ٌكون الطرٌك 

ممهدًا لتطبٌك ما ٌسعى الباحثٌن فً المجال 

حدٌثًا لتبنٌه وتطبٌمه كبدٌل عن األسلوب 

المستخدم حالًٌا وهو نموذج التباعد والسعً 

لتعرف على طلبة صعوبات التعلم من خالل 

ث فً دلمنحى المستحنموذج االستجابة لتدخل ا

تطبٌمه فً للبحث فً المٌدان لبٌان فاعلٌته ا

 المدارس مستمبال

أنه ٌوفر بٌئة خصبة تسعى لتحمٌك الدمج وحٌث 

التعلٌم وأن ٌكون تعلٌم فئة صعوبات التعلم أكثر 

شمولٌة وال ٌركز على معلم صعوبات التعلم 

فحسب وإنما ٌكون التدخل عالً الجودة من 

خالل فرٌك متعدد التخصصات وتجعل من التدخل 

الولاٌة سبٌل فعال وهنا من المبكر أكثر فاعلٌة و

نشٌر لبادرة إجابٌه فً مجال نموذج علٌنا أن 

االستجابة لتدخل وهً ما لامت به الزمٌلة سمر 

الوشمً من تبنً وتطبٌك هذا النموذج مع 

الطالبات فً مدارس مدٌنة الرٌاض حٌث كانت 

لتجربتها الصدى الكبٌر وعلٌنا أن نجدد ونطور 

 لنحصل على مخرجات تعلٌمٌة عالٌة الجودة .

 تذكر دائما ..

تن رسالة وجهدن الفعال ستجنً منه أن مهن

 ثماًرا ٌانعة ال تٌأس وال تتماعس وتذكر أن هللا ال

أنت فطلع بإبداعن تٌضٌع عمل عامل منكم ف

تمتهن أشرف المهن وشرفن هللا بأن تسبح لن 

الحٌتان فً جوف البحار وتأكد أنن حٌن ترى 

وهم ٌجتازون  طالبنالسعادة فً عٌون 

صعوباتهم وٌتمدمون كزمالئهم هنا فستشعر 

بالفخر وعظٌم األجر حٌث أنن مهدت السبٌل 

 لٌنتفع بعلم ٌنفعه وٌرفه .


