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 هلخص الجحج

معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ :عٌىاى الجحج
 بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة

التعرؼ عمى معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي  إلى ىدفت البحث 
 .صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة

كاستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة كىي , معمـ كتمثمت (70)تككف مف :عيٌخ الجحج
( 0.90)عبارة, كتراكح ثبات محاكرىا مف  (47)مككنة مف خمسة محاكر كمككنة مف 

محكما كاستخدمت في البحث األساليب  (15) , كعرضت عمى (0.95)إلى 
, كاختبار ماف (ت)التكرارات كالنسبة المئكية كالمتكسط الحسابي كاختبار : اإلحصائية

 ., كاختبار كركساؿ, كاالتساؽ الداخمي لمصدؽ, كمعامؿ ألفا كركنباخ لمثبات(م)كتني
 :ًتبئج الجحج

أظيرت النتائج كجكد معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ تكاجو معممي صعكبات التعمـ  -
بالمعمـ,  باإلدارة  )بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة تشمؿ المعكقات 

 .(المدرسية, بالمنيج
كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات استجابات عينة البحث حكؿ معكقات  -

تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية حسب 
 .متغير السف

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات استجابات عينة البحث حكؿ  -
معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة 

 .االبتدائية حسب متغير المؤىؿ العممي

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات استجابات عينة البحث حكؿ  -
معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة 

حسب  (التمميذ, المنيج, اإلدارة المدرسية, تقنيات التعميـ)االبتدائية كالتي تعكد إلى 
 .متغير الخبرة العممية
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كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات استجابات عينة البحث حكؿ معكقات  -
تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية كالتي 

 .حسب متغير الخبرة العممية  (المعمـ)تعكد إلى 

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات استجابات عينة البحث حكؿ معكقات  -
تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية حسب 

 .متغير الدكرات التدريبية

 :التىصيبد

ضركرة العمؿ عمى تذليؿ معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي  -
 .صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية

االىتماـ كالتركيز عمى معممي صعكبات التعمـ ذكك فئات السف الصغيرة لتذليؿ  -
 .المعكقات التي يكاجيكنيا

مراعاة البرامج التي تقدـ لمدارسيف في الدبمـك العالي كأىمية تضمينو لمكضكعات  -
 .تخدـ تقنيات التعميـ

 .االىتماـ بالمعمميف حديثي التخرج حيث ىـ األكثر تعرضا لممعكقات -

 .االىتماـ بعقد دكرات تدريبية في مجاؿ تكظيؼ تقنيات التعميـ -

 
 
 
 
 
 
 

Abstract 



معوقات توظيف تقنيات التعميم التي تواجه معممي صعوبات التعمم بالمممكة العربية السعودية 
محمد بن امبارك مطمق الشريف -   أحمد حممي محمد أبو المجد   .د

                                                                                   

 

            2015الخبًي والعشروى                                                                               يٌبير  :         العذد 
                      

 -68-  

Title of the Study:"Obstacles To Recruit Teaching 

Technologies That Teachers Of Learning Difficulties Face At 

Elementary Stage In MakkahCity".  
Objectives of the study: The study aimed to identify the 

obstacles to recruit teaching technologies that teachers of 
learning difficulties face at elementary stage in Makkah city.  
Procedures of the study:  

The researcher used the descriptive methodology in this 
study, the study community consisted of(73) teacher and the 
study sample was (70) teacher, the questionnaire was used as a 
tool for the study, it has five axes that consisted of (47) 
statement, stability of the axes ranged from (0.90) to ( 0.95), 
presented to (15) arbitrator, statistical methods as repetitions, 
percentages, arithmetic mean and the T-test, Mann-Whitney test 
(I), Krosal test, internal consistency of reliability, alpha Cronbach's 
coefficient for validity.  
Results of the study:  
• The results showed that there are obstacles to recruit teaching 

technologies that teachers of learning difficulties facing at 
elementary stage in Makkah include to (teacher,  curriculum, 
school administration)?  

• There are significant differences between the mean responses 
of the sample about the obstacles to recruit teaching 
technologies that teachers of learning difficulties face at 
elementary stage according to the variable of age.  

• There aren’t  statistically significant differences between the 
mean responses of the sample about the obstacles to recruit 
teaching technologies that teachers learning difficulties face 
at the elementary stage according to the variable of scientific 
qualification.  

• There aren’t  statistically significant differences between the 
mean responses of the sample about the obstacles to recruit 
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teaching technologies that teachers of learning difficulties face 
at elementary stage that due to (student, curriculum, school 
administration, teaching technologies) according to the variable 
of scientific experience.  

• There are statistically significant differences between the mean 
responses of the sample about the obstacles to recruit teaching 
technologies that teachers of learning difficulties face at 
elementary stage that due to (teacher) according to the variable 
of scientific experience.  

• There are statistically significant differences between the mean 
responses of the sample about the obstacles to recruit teaching 
technologies that teachers of learning difficulties face at 
elementary stage according to the variable of training courses.  

Recommendations:  
• The urgent need to overcome the obstacles to recruit teaching 

technologies that teachers of learning difficulties face at 
elementary stage.  

• Paying attention and focus on the teachers of learning 
difficulties with law age groups to overcome the obstacles they 
face.  

• Considering the programs that are presented for higher 
diploma students and the importance of including topics serving 
learning technologies.  

• Caring about current graduated teachers as they are most 
facing these obstacles.  

• Caring about holding of training courses at the field of 
education technologies recruitment 

 
 
 

: همذهخ
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 في مختمؼ مجاالت  العديد مف التطكرات المتالحقة كالمتسارعةاآلفيشيد العالـ 
 كبيرة في التقنية كتطبيقاتيا في جميع ظيكر ثكرة مما أدل إلىالتطكر العممي كالتقني 

 . بصفة عامة كالمجاؿ التعميمي بصفة خاصةمجاالت الحياة
الذم في مجتمعاتنا العربية  يحتاج إلى مكاكبة ىذا التطكر النظاـ التعميمي ك

التنمية الدائمة في ظؿ المتغيرات قادر عمى تحقيؽ يفرض عمينا العمؿ عمى إعداد جيؿ 
لتحقيؽ الغايات المرجكة منو كذلؾ بحيث تشمؿ كافة عناصره .المستمرة التي نعيش فييا

كالتي تتفؽ مع متطمبات العصر الذم نعيش فيو,  
يعتبر لممعمـ أىمية كبرل في العممية التربكية إذ يكجو التالميذ كيرشدىـ كيييئ 

إثارة رغبة التالميذ في قدرة عمى ميارة كمف  لديو بماالفرص كالظركؼ الالزمة لنمكىـ 
التعميـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التربكية بكؿ الطرؽ اإليجابية التي تؤدم إلى نتائج 

 .طيبة

عمى أف معممي   (CEC2000,)كفي ىذا الصدد تؤكد جمعية األطفاؿ غير العادييف
التربية  الخاصة يجب أف تتكفر لدييـ الميارة في استخداـ التقنيات التعميمية الخاصة, 
ك القدرة عمى تكفير بيئة تعميمية ىادفة تسيـ في بناء اتجاىات إيجابية نحك استخداـ 
الكسائؿ كالتقنيات التعميمية لؤلفراد ذكم االحتياجات الخاصة, كما تؤكد الجمعية عمى 
أف يقـك المعممكف بمساعدة التالميذ عمى استخداـ كسائؿ التكاصؿ المختمفة التي تسيـ 

. في إدماج تمؾ الفئة بالمجتمع الخارجي
أف استخداـ التقنية في العممية التعميمية في   (5ـ, ص2012فتح اهلل, )كيذكر

التربية الخاصة ليا العديد مف اإليجابيات التي تعكد عمييـ سكاء مف الناحية النفسية أك 
فاستخداـ التقنيات التعميمية كالحاسب اآللي  . األكاديمية أك االجتماعية أك االقتصادية

مثالن لو دكر كبير في خفض التكتر كاالنفعاالت لدل التالميذ ذكم صعكبات التعمـ, 
كبذلؾ يستخدـ كثير مف المعمميف ىذه الكسيمة كمعزز إيجابي أك سمبي في تعديؿ 

. سمكؾ طالب ذكم صعكبات التعمـ
في دراستو عمى  أف استخداـ الكمبيكتر مف  (4ىػ,ص1430الحازمي, )كيؤكد
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التقنيات التربكية الحديثة التي أثبتت فعاليتيا في تعميـ األطفاؿ المعاقيف عقميان كمقابمة 
الكثير مف احتياجاتيـ التربكية الخاصة, ككذلؾ يؤكد عمى فعالية االستراتيجيات 

التدريسية التي تعتمد عمى برامج الكمبيكتر في إكساب المعاؽ الكثير مف الميارات 
( 174ـ, ص2006أخضر, ) أكصت دراسة, حيث االجتماعية كالمفاىيـ العممية

بضركرة تكفير أجيزة الحاسب اآللي في معاىد كبرامج األمؿ بالمممكة العربية السعكدية 
زيادة فاعمية استخداـ الحاسب اآللي ككسيمة تعميمية في كحيث أشارت نتائج الدراسة 

جميع المناىج, كأيضا العمؿ عمى إزالة المعكقات التي تحد مف استخداـ الحاسب اآللي 
. في التدريس كمحك أمية المعمميف كالمشرفيف في ىذا المجاؿ

إلى أف المممكة العربية السعكدية تنطمؽ  (20ىػ, ص1419المغمكث, )كيشير
أساسان مف مبادئ الشريعة اإلسالمية التي تؤكد عمى حقكؽ اإلنساف في التعميـ كالرعاية 

لذا كاف االىتماـ بذكم االحتياجات الخاصة, لكي تأخذ حقيا الطبيعي مف الرعاية 
كالتأىيؿ, كقد بدأ االىتماـ بذكم االحتياجات الخاصة في المممكة العربية السعكدية مع 

. بداية التخطيط لبرامج التنمية االجتماعية كاالقتصادية
عبارة عف اضطراب في أف صعكبات التعمـ ( 41ـ, ص2002العزة, ) يؤكدك

أحد الجكانب أك أكثر مف الكظائؼ العقمية أك النفسية التي تشمؿ الذاكرة كاإلدراؾ 
كاالنتباه كالتخيؿ كحؿ المشكالت كفيـ استخداـ المغة كالتعبير بالكالـ كالكتابة, كتؤدم 

إلى عدـ القدرة عمى االنتباه كالتفكر كالنطؽ كالقراءة كالكتابة كالقياـ بالعمميات الحسابية, 
الريمكني, )كيشير.كأف االضطراب ال يككف ناتجا عف كجكد إعاقات ظاىرة عند الفرد

الحالة التي يظير :  صعكبات التعمـ ىيأف في ىذا الصدد ( 14ـ, ص2008
القدرة عمى استخداـ المغة كفيميا, كالقدرة : صاحبيا مشكمة أك أكثر في الجكانب اآلتية

العددية )عمى اإلصغاء, كالتفكير, كالكالـ, أك القراءة أك الكتابة, أك العمميات الحسابية
لى إصابات . (البسيطة كيعكد السبب في ذلؾ إلى صعكبات في عمميات اإلدراؾ, كا 

الدماغ, أك صعكبات في القراءة, أك فقداف القدرة عمى الكالـ, أم أف الصعكبة في 
. التعمـ ال تعكد إلى إعاقة سمعية, أك بصرية, أك حركية, أك انفعالية
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: الجحجهشكلخ 
( 31-18ـ, ص2003كزارة العمؿ كالشئكف االجتماعية, )كرد عف في ضكء ما 

أف المممكة العربية السعكدية قد كضعت أىداؼ سياستيا نحك ذكم االحتياجات الخاصة 
كالتي تسعى إلى تزكيدىـ بالقدر المناسب مف المعرفة, كالثقافة مف مختمؼ الركافد بقدر 

. ما تسمح بو ظركؼ كؿ فئة مف فئات ذكم االحتياجات الخاصة
, المادة الثامنة (ىػ1422)بالرغـ مما أكدتو القكاعد التنظيمية لمتربية الخاصة

أف تقـك المعاىد كبرامج التربية الخاصة بالمدارس العادية بتكظيؼ "كالتسعكف بضركرة 
التقنيات كبرامج الحاسب اآللي لؤلغراض التعميمية كتنظيـ األعماؿ كتكثيؽ البيانات 

حيث استشعرت األمانة العامة لمتربية الخاصة أىمية ".كالمعمكمات كنتائج التقكيـ
استخداـ التقنيات التعميمية كتكظيفيا لخدمة العممية التربكية لذكم صعكبات التعمـ, إال 

, كجد أف التطبيؽ العممي ليذا األمر ال يتـ يفأف الكاقع كمف خالؿ معايشة الباحث
 الدراسة كبأف ىناؾ معكقات الباحثيف بمشكمةبالشكؿ المطمكب, كمف ىنا استشعر 

.  لتقنيات التعميمية بشكؿ يؤدم إلى استفادة الطالب منياؿتحكؿ دكف تكظيؼ المعمميف 
ما معكقات تكظيؼ  )مما سبؽ يمكف تحديد مشكمة البحث في العبارة التالية

تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بمدينة مكة المكرمة بالمممكة العربية 
 (السعكدية
 
 
 
 
 

 :الجحجأسئلخ 
:  في السؤال الرئيس التاليالبحثتتمثل أسئلة 

ما معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة 
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: كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية االبتدائية بمدنية مكة المكرمة؟
ما معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ الخاصة  -1

 .بالمعمـ؟

ما معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ الخاصة  -2
 باإلدارة المدرسية؟

ما معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ  الخاصة - 3
. بالمنيج؟

: الجحجأهذاف 
 :تمثلت أهداف الدراسة فيما يلي

الخاصة التعرؼ عمى معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات  -1
 .بالمعمـ

. التعرؼ عمى معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو اإلدارة المدرسية -2
 . المنيجالتي تكاجوالتعرؼ عمى معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ  -3

  :الجحجأهويخ 
 :تنبع أهمية الدراسة مما يلي

تحاكؿ إلقاء الضكء عمى المعكقات التي تحد مف تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو  -1
معممي صعكبات التعمـ  في تدريس التالميذ ذكم صعكبات التعمـ, مما يسيـ في 

اتخاذ اإلجراءات التي تعمؿ عمى التغمب عمى ىذه المعكقات كاالستفادة مف 
. إمكانيات تقنيات التعميـ في تطكير العممية التعميمية

كم  ذذمعممي التالميفتح المجاؿ أماـ الباحثيف إلجراء المزيد مف الدراسات حكؿ  -2
. صعكبات التعمـ 

قد تستفيد الجيات المسئكلة عف تعميـ ذكم صعكبات التعمـ مف نتائج ىذه الدراسة  -3
ا مبني عمى أسس عممية عف أبرز  الميدانية التي ستقدـ بإذف اهلل تصكرنا كاضحن

 صعكبات التعمـ, كالتي تالميذمعكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي 
 .تحكؿ دكف استخداميـ لمتقنيات التعميمية بشكؿ فعاؿ
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: البحثحدكد 
: تتمثل حدود الدراسة في اآلتي

 معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة :الحدكد المكضكعية -1
. المكرمة

.  معممي كمشرفي طالب صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية:الحدكد البشرية -2
 .المممكة العربية السعكدية-  مدينة مكة المكرمة:الحدكد المكانية -3
.  ىػ1434-1433 الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ :الحدكد الزمانية -4

 :الجحجهٌهج 
اعتمد البحث عمى المنيج الكصؼ الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في 

 .الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان, كيعبر عنيا تعبيران كيفيان أك كميان 
 : عيٌخ الجحج

معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية بمدينة تككف عينة البحث الحالي مف 
كقد تـ التطبيؽ عمى كامؿ أفراد ك مشرفا, معمما  (70)مكة المكرمة, كالبالغ عددىـ 

 .مجتمع البحث
  :الجحجهصطلحبد 

:  معوقاتال

جميع العكامؿ التي تؤثر بشكؿ سمبي : كتعرؼ إجرائيا في نطاؽ ىذه الدراسة
عمى تكظيؼ تقنيات التعميـ بكسائميا المختمفة كالتي تكاجو معممي صعكبات التعمـ في 

. مناىج طالب صعكبات التعمـ, مما يقمؿ مف االستفادة بإمكانياتيا
: توظيف

". القدرة عمى االستخداـ:" بأنوالتكظيؼ ( 5ـ, ص2008الغامدم,  ) يعرؼ
فيـ الطريقة كاألسمكب المناسب في  : البحثكتعرؼ إجرائيا في نطاؽ ىذه 

. استخداـ تقنيات التعميـ
:  تقنيات التعميم
العمـ الذم يبحث في :" تقنيات التعميـ بأنيا (38ـ, ص2007سرايا, )يعرؼ 

تحميميا, : النظريات كالتطبيقات المرتبطة بمصادر التعمُّـ كعمميات التعميـ مف حيث 
".  تصميميا, تطكيرىا, تنفيذىا, إدارتيا, تقكيميا
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عمـ يبحث في :"فيعرؼ تقنيات التعميـ بأنيا  (289ـ, ص2010سالـ, )أما 
النظرية كالتطبيؽ الخاصة بتصميـ العمميات كالمصادر كتطكيرىا, كاستخداميا, 

دارتيا, كتقكيميا مف أجؿ التعمـ   كا 
 غير كأنيا كؿ أداة أك كسيمة معقدة أ: " كتعرؼ إجرائيا في نطاؽ ىذه الدراسة

 صعكبات التعمـ بيدؼ شرح كتسييؿ المادة التعميمية لمتالميذ امعقدة يستخدميا معممك
". ذكم صعكبات التعمـ

:  تىظيف تمٌيبد التعلين
 فيـ كاستخداـ الطريقة التي البحث بأنيا؛إجرائيا في نطاؽ تقنيات التعميـ تعرؼ 

يتعمـ بيا طالب ذكم صعكبات التعمـ  ككيفية تصميـ كاالستفادة مف  تقنيات التعميـ 
. التي يستخدميا معممي صعكبات التعمـ  لتسييؿ عممية التعمـ لدل الطالب

:  صعىثبد التعلن
الحالة التي يظير صاحبيا مشكمة :" بأنيا (14ـ, ص2008الريمكني, )يعرفيا 

القدرة عمى استخداـ المغة كفيميا, كالقدرة عمى اإلصغاء, : أك أكثر في الجكانب اآلتية
. (العددية البسيطة) كالتفكير, كالكالـ, أك القراءة أك الكتابة, أك العمميات الحسابية

لى إصابات الدماغ, أك  كيعكد السبب في ذلؾ إلى صعكبات في عمميات اإلدراؾ, كا 
صعكبات في القراءة, أك فقداف القدرة عمى الكالـ, أم أف الصعكبة في التعمـ ال تعكد 

". إلى إعاقة سمعية, أك بصرية, أك حركية, أك انفعالية
الحالة التي تظير عمى بعض مف الطالب : البحثكتعرؼ إجرائيا في نطاؽ ىذه 

الذيف يعانكف  مف انخفاض كتدني التحصيؿ الدراسي الفعمي عف التحصيؿ الدراسي 
. المتكقع منيـ

 :اإلطبر الٌظري
:  تقنيات التعميم:أوال

: مفهوم تقنيات التعميم
 خالؿ العقكد األخيرة, نتيجة لما أسفرت  مفتزايد االىتماـ بكسائؿ كتقنيات التعميـ
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عنو البحكث كالدراسات التربكية مف جية كلما حدث مف تطكرات عممية كتقنية متسارعة 
مف جية أخرل, أفضت نياية المطاؼ إلى تطكر أساليب التعميـ باستخداـ كسائؿ 

. كتقنيات التعميـ في كافة جكانب العممية التعميمية
الدعيمج, )ىناؾ العديد مف المسميات لكسائؿ االتصاؿ التعميمية ككما يذكرظير 

درج المربكف عمى استعماؿ تسميات متعددة لكسائؿ االتصاؿ  (43ىػ, ص1431
كسائؿ اإليضاح, أك الكسائؿ المعينة, أك الكسائؿ البصرية, أك معينات : التعميمية مثؿ

. التدريس, أك الكسائؿ السمعية البصرية, أك الكسائؿ التعميمية, أك تقنيات التعميـ
استعمؿ مصطمح تكنكلكجيا, كالذم  (82, 78ـ, ص2008عطار ككنسارة, )كيكضح

 كيقصد  Technicalمأخكذة مف الكممة اإلغريقية القديمة: تـ تعريبو إلى تقنيات ىي أصالن 
أف كممة تكنكلكجيا ىي الترجمة األكركبية ك. بيا معالجة مكضكعان أك عمالن معالجة منظمة

التي تعكد إلى رجؿ عربي يجيد فف الرماية بالرمح كالنبؿ  (تقني) األصؿالعربيةلمكممة 
بميارات عالية مما سمح المجاؿ إلى إطالؽ مصطمح رجؿ تقني لكؿ مف يبدع في 

األسمكب كالنظاـ الشامؿ الذم يساعد عمى " أف تقنيات التعميـ ىي كمف ثما ؼ.األداء
 ."تنظيـ كتقكيـ كتحسيف العممية التعميمية

" بأف التقنيات في مجاؿ التعميـ تعني (280ـ, ص2003سرايا كسالـ, )رل كم
ثراء المكاقؼ التعميمية مف خالؿ  مجمكعة التقنيات التفاعمية الحديثة التي تسمح بتفريد كا 
تغذيتيا بعدة مصادر كبدائؿ متباينة, تشكؿ معان كحدة متكاممة تيدؼ إلى تحقيؽ تعمـ 

سكيداف كالجزار, )كيشير, "مثالي يتسـ بقدر كبير مف الفاعمية كالكفاءة كاإلتقاف
عممية مركبة متكاممة تتضمف األفراد " بأف تقنيات التعميـ ىي (15ـ, ص2007

كاألساليب كاألفكار كاألجيزة كتنظيميا لتحميؿ كتصميـ كتنفيذ كتقكيـ الحمكؿ لممشكالت 
بأنو  (44ىػ, ص1431الدعيمج, )كيذكر , "التعميمية التي تتطمب تعممان ىادفان كمضبكطان 

تطبيقات العمـ لحؿ المشاكؿ العممية, أم معالجة النظريات كالحقائؽ : "يقصد بالتقنية
العممية كالقكانيف بطريقة منظمة شاممة, كتتـ ىذه المعالجة عمى أساس االستفادة منيا 

". في الحياة العامة
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سماعيؿ, )كيضيؼ عممية " بأف تقنيات التعميـ ىي (15ـ, ص2008شمي كا 
منيجية منظمة في تصميـ عممية التعميـ, كالتعمـ, كتنفيذىا كتقكيميا, في ضكء أىداؼ 
محددة تقكـ أساسان عمى نتائج البحكث في مجاالت المعرفة المختمفة, كتستخدـ جميع 

". المكارد المتاحة البشرية, كغير البشرية, لمكصكؿ إلى تعمـ أكثر فاعمية ككفاية
تقنيات التعميـ بأنيا عممية منيجية منظمة  (31ـ, ص2010حسيف, )كيعرؼ

لتحسيف العممية التعميمية, تقكـ عمى إدارة تفاعؿ بشرم مع مصادر التعمـ المتنكعة مف 
المكاد التعميمية كاألجيزة كاآلالت التعميمية, كذلؾ لتقديـ الحمك المناسبة لممشكالت 

.   التعميمية كتحقيؽ األىداؼ المحددة
منحى نظامي " بأف التقنيات التعميمية ىي (24ـ, ص2010الحيمة, ) يؤكدك

لتصميـ العممية التعميمية كتنفيذىا كتقكيميا ككؿ, تبعا ألىداؼ محددة نابعة مف نتائج 
األبحاث في مجاؿ التعميـ, كاالتصاؿ البشرم, كمستخدمة المكارد البشرية كغير البشرية 

". مف أجؿ إكساب التعميـ مزيدا مف الفاعمية
كبناء عمى ما سبؽ يتضح أف التقنيات التعميمية تعني أكثر مف مجرد استخداـ 

األجيزة كاآلالت, فيي طريقة في التفكير فضال عمى أنيا منيج في العمؿ, كأسمكب في 
: كيمكف أف تعرؼ عمى أنيا. حؿ المشكالت يعتمد عمى إتباع مخطط كأسمكب منيجييف

طريقة معينة في التفكير كأسمكبا منظما في العمؿ يجعمنا أف نأخذ بأسمكب حؿ 
المشكالت التي تعترضنا مع االستعانة بما يتاح مف الكسائؿ كبنتائج البحكث التربكية 

. في تخطيط إستراتيجية لمعمؿ تحقؽ تقديـ الحمكؿ المناسبة ليذه المشكالت
 : لتالميذ ذكم صعكبات التعمـمعكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ

عمى الرغـ مف النجاحات التي تحققيا التقنيات التعميمية في العممية التعميمية 
كالدكر الكبير ليا في عممية تدريس كخاصة تدريس تالميذ صعكبات التعمـ إال أف 
 .المعمـ كثيران ما تعترضو بعض المعكقات عند استخدامو ليذه التقنيات في التدريس

( 24 ,ص 1430الحازمي,)ك (2008شيمى كاسماعيؿ ,) كالن مف كقد ذكر
المعكقات العديد مف ( 71 ص ـ,2011المقماني, )ك (39ىػ, ص1433الفيفي, )ك
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: منيا
  عدـ تكافر جميع تقنيات التعميـ الالزمة لممكاد التي يحتاجيا تالميذ صعكبات

. التعمـ
 عدـ تكفر الظركؼ المالئمة الستخداـ التقنيات التعميمية .
 صعكبة الحصكؿ عمى تقنيات التعميـ .
 عدـ التشجيع عمى صناعة التقنيات التعميمية باستخداـ مصادر البيئة المحمية .
  عدـ معرفة كثير مف معممي صعكبات التعمـ بكيفية تشغيؿ كسائؿ كتقنيات

. التعميـ لدل تالميذ صعكبات التعمـ
 ارتفاع ثمف تكاليؼ بعض التقنيات التعميمية .
  عدـ تكفر المعمميف المدربيف التدريب المالئـ عمى استخداـ تقنيات التعميـ في

. تدريس تالميذ صعكبات التعمـ كخاصة في مجاؿ تشغيؿ األجيزة
 كثرة األعباء الممقاة عمى عاتؽ المعمـ كازدحاـ الجدكؿ الدراسي الخاص بيـ .
 عدـ إيماف بعض معممي صعكبات التعمـ بالقيمة التعميمية لتقنيات التعميـ  .
  عدـ قناعة بعض مديرم المدارس بأىمية تكظيؼ تقنيات التعميـ في العممية

. التعميمية
  عدـ التخطيط الجيد مف قبؿ اإلدارة المدرسية لتبني تقنيات التعميـ الحديثة في

. العممية التعميمية
  قصكر التمكيؿ كالدعـ الالـز مف اإلدارة المدرسية لتأسيس قاعد لتقنيات التعميـ

. الحديثة في العممية التعميمية
 :صعىثبد التعلن: حبًيبًا 

 :هفهىم صعىثبد التعلن
 مفيـك صعكبات التعمـ كلـ يزؿ بو العديد مف اآلراء, ألف فئات صعكبات ظير

التعمـ  متعددة؛ كنتيجة الىتماـ العديد مف الباحثيف في مجاؿ التربية كعمـ النفس بدراسة 
قدـ تعريفان لصعكبات التعمـ عمى  كالذم (ـ1963)ىذه الصعكبات كعمى رأسيـ كيرؾ
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أنو يعني اضطرابات في كاحدة أك أكثر مف العمميات األساسية المرتبطة بالحديث أك 
المغة أك القراءة أك الكتابة أك الحساب أك التيجي, كالتي نشأت نتيجة لكجكد اضطرابات 
كظيفية في المخ أك اضطرابات سمككية أك انفعالية, كليس ألم نتيجة مف التأخر العقمي 

(. 143ـ, ص2005أخرس, )أك الحرماف الحسي أك العكامؿ البيئية أك الثقافية
طفؿ يظير :" عبارة عفصعكبات التعمـ  أف (33ـ, ص2002راشد, ) كيرل

عميو بطء في الميارات األكاديمية كالحركية, كىك قادر عمى التحصيؿ كالنجاح 
. "األكاديمي, كلكف بمعدؿ أبطأ مف األطفاؿ العادييف

:" ابأنويرل أف صعكبات التعمـ ( 600صـ,2007الحسيني ,  كالسعيد) أما
الطفؿ الذم ال يصؿ في تحصيمو إلى مستكل متساك أك متعادؿ مع زمالئو في الصؼ 
". نفسو, كذلؾ في كاحدة أك أكثر مف الخبرات التعميمية المعدة لقدرات ىذا الطفؿ كعمره

:" بأف صعكبات التعمـ عبارة عف تعريفا  (16ـ, ص2003الفار, )كيضيؼ
اضطرابات نفسية عصبية في التعمـ كتحدث في أم سف, كتنتج عف انحرافات في 

الجياز العصبي المركزم, كقد يككف السبب راجعان إلى اإلصابة باألمراض أك التعرض 
 صعكبات التعمـ بأف (9ـ, ص2010سالـ كذكي, )يشير ك".لمحكادث ألسباب نمائية

مجمكعة مف التالميذ يعانكف مف مشكالت تعميمية  تبدك كاضحة مف انخفاض : ىي
مستكل تحصيميـ الفعمي عف المتكقع منيـ, عمى الرغـ مف تمتعيـ بكؿ ما يتمتع بو 
التمميذ العادم مف صفات, إال أف لدييـ صعكبة في بعض عمميات التعمـ كالقراءة أك 

. الحساب أك الفيـ كيستبعد مف ىؤالء المعكقكف كالمتخمفكف عقميا
األطفاؿ :"  صعكبات التعمـ عبارة عفبأف (15ـ, ص2000القاسـ, )كما يكضح 

الذيف يعانكف مف قصكر في كاحدة أك أكثر مف العممية النفسية األساسية التي تتطمب 
فيـ أك استخداـ المغة المكتكبة كالمنطكقة, كيظير ىذا القصكر م نقص القدرة عمى 
االستماع كالتفكير أك الكالـ أك القراءة أك الكتابة أك التيجئة أك في أداء العمميات 

الحسابية, كيرجع ىذا القصكر إلى إعاقة في اإلدراؾ أك إلى إصابة في المخ أك إلى 
كال . اإلنمائيةالخمؿ الكظيفي الدماغي البسيط أك إلى عسر القراءة أك حبسو الكالـ 
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يجكز أف تككف صعكبات العمـ ىذه ناتجة عف إعاقة بصرية أك سمعية أك حركية أك 
عف تخمؼ عقمي أك عف اضطرابات انفعالية أك عف حرماف بيئي أك ثقافي أك 

". اقتصادم
: يمكن تلخيصها فيما يليومن خالل ما سبق يتضح أن هناك خصائص لصعوبات التعلم 

 انحراؼ في القدرات لدل الفرد في إطار نمكه الذاتي .
 صعكبات التعمـ تعد مف اإلعاقات المستقمة عف أية إعاقات أخرل .
 صعكبة التعمـ غير ناتجة عف أية نكع مف اإلعاقات .
 ممكف أف تككف صعكبة التعمـ تعميمية أك نفسية .
 أفراد صعكبات التعمـ ليست لدييـ مشكمة في اإلنجاز أك األداء .
  أفراد صعكبات التعمـ مكجكدكف في جميع المراحؿ العمرية كفي مختمؼ المستكيات

. الصفية
 المجاؿ التربكم كاالنفعالي كاالجتماعي غير مستثنى مف ىذه الصعكبات .
 قد تككف مصاحبة ألم إعاقة أخرل كمف الممكف كجكدىا لدل المكىكبيف .
 أف تككف ذات صفة سمككية مثؿ النطؽ كالتفكير كتككيف المفاىيـ .
 

: أسجبة صعىثبد التعلن
ىناؾ العديد مف األسباب التي تطرؽ إلييا المختصيف في ىذا المجاؿ حيث أنو 

ال يكجد اتفاؽ في جميع األسباب كلكف ىي أسباب تختمؼ نظرا لمجية التي ينظر 
خضر, )يذكرالمختص مف خالليا إلى صعكبات التعمـ كمف ىذه األسباب كما  

إلى أنو تتأثر عممية التعمـ كغيرىا مف مظاىر السمكؾ كالبناء النفسي  (31ـ, ص2005
كالشخصية كالصحة, بالعديد مف العكامؿ الجسمية كالفردية كالنفس اجتماعية, مثؿ 
إصابة المخ أك االضطرابات االنفعالية أك نقص في الخبرة كتتمثؿ عكامؿ صعكبات 

ـ, 2007السعيد كآخر, ),(250-248ـ, ص2010,  كآخركفعمي)التعمـ كما يشير
-147ـ, ص2005أخرس, ), ( 41-40ـ, ص 2003الفار,  ),( 611-607ص
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: منيا (21ـ, ص2008القرني, )ك (40-38ـ, ص2000القاسـ, ),( 148
 كمنيا إصابة الدماغ أك الخمؿ الدماغي الكظيفي : أسباب عضكية كبيكلكجية

البسيط, أك األخطاء في نمك المخ لدل الجنيف, كيقصد بو النمك غير الطبيعي 
لممخ؛ نتيجة طكؿ فترة الحمؿ, أك ألسباب أخرل؛ مما يؤدم إلى تغيرات في طريقة 

تككيف الخاليا العصبية, كطريقة ترابطيا, كيككف المخ في ىذه الحالة حساسا 
لمتمزقات, كلك حدث ىذا التمزؽ مبكرا قد يمكت الجنيف أك يكلد مصابا بالتخمؼ 

ذا حدث في مراحؿ تالية فقد يسبب بعض األخطاء في بنية أك اتصاالت  العقمي, كا 
الخمية كيعتقد بعض العمماء أف ىذه األخطاء قد تظير الحقا في شكؿ صعكبات 

. تعمـ
 ت بعض الدراسات إلى انتشار صعكبات التعمـ في عائالت اركقد أش: أسباب جينية

معينة, كفي الكاقع إف تكريث صعكبات التعمـ بعينيا أمر غير كارد بالمرة, كبعيد 
نا قد يرث الطفؿ مف كالديو االختالؿ الكظيفي, الذم يؤدم إلى  االحتماؿ, كا 

بمعنى أنو تأخذ صعكبات التعمـ عند الكالديف شكال مختمفا عف )صعكبات التعمـ
فالكالد الذم يعاني مف اضطرابات الكتابة, قد يككف لو طفؿ يعاني  (الطفؿ

إال أنو في بعض األحياف قد تنشأ صعكبات . (اضطرابات المغة التعبيرية كىكذا
التعمـ مف بيئة األسرة؛ ألف اآلباء الذيف يعانكف اضطرابات في المغة التعبيرية غالبا 
ما يتكممكف بصكرة أقؿ مع أطفاليـ, أك يستخدمكف المغة بطريقة محرفة, كفي مثؿ 
ىذه الحاالت يفتقد ىذا الطفؿ القدكة الجيدة التي يكسب منيا المغة؛ مما يحدث لديو 

. نكعا مف صعكبات التعمـ
 كمنيا المشكالت التي قد يتعرض ليا الجنيف في أثناء الحمؿ أك : عكامؿ بيئية

الكالدة مثؿ األمراض التي تصيب األـ أك تدخيف األـ في أثناء الحمؿ, أك تعاطييا 
المخدرات أك العقاقير أك انقطاع األكسجيف عف الطفؿ في أثناء الكالدة بصكرة 
كقد . مؤقتة مما يؤدم إلى تعطؿ كظائؼ المخ, أك تعرض الطفؿ لممكاد الكيميائية
أظيرت إحدل الدراسات عمى الحيكانات عالقة بيف التعرض لمادة الرصاص 
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كصعكبات التعمـ,  حيث كجد أف الفئراف الذم تعرضكا لمرصاص, قد حدثت عندىـ 
كمف ىذه العكامؿ البيئية أيضا . تغيرات في مكجات المخ أبطأت قدرتيـ عمى التعمـ

ضعؼ الصحة العامة لمطفؿ, كسكء التغذية كنقص الخبرات التعميمية أك قمة فرص 
. التدريب باإلضافة إلى إجبار الطفؿ عمى الكتابة باليد اليمنى

 قد ترتبط صعكبات التعمـ بقصكر التكازف الكيميائي الحيكم : عكامؿ كيميائية حيكية
في الجسـ حيث مف المفترض أف جسـ اإلنساف يحتكم عمى نسب محددة مف 

العناصر الكيميائية الحيكية التي تحفظ تكازف الجسـ كحيكيتو كنشاطو كأف الزيادة أك 
النقص في معدؿ ىذه العناصر يؤثر عمى خاليا المخ فيما يعرؼ بالخمؿ الكظيفي 
المخي البسيط, كمف أمثمة قصكر التكازف الكيميائي الحيكم ترسب حمض البركفيؾ 

الفيناليف الذم يعتبر كاحدا مف أسباب التخمؼ العقمي, كيرجع قصكر التكازف 
الكيميائي الحيكم في الجسـ إلى الطبيعة كنكعية األطعمة التي يتناكليا الطفؿ 

 .باستمرار

 
 

:  ما يلى من أسباب صعوبات التعلمفي دراسته الميدانية أن  (م2003الصالح، )ويؤكد

 مف حيث اإلمكانيات غير المتاحة مف المباني كاستيعابيا المكثؼ :المدرسة 
لمطالب كعدـ إتاحتيا الفرصة لممارسة األنشطة, كعدـ تكفرييا الكسائؿ التعميمية, 
كالمناىج مف حيث مضمكنيا غير العممي الذم ال يراعي التطكرات التكنكلكجية كال 
يرتبط بمتطمبات البيئة, كعدـ مراعاتو مستكيات الطالب العمرية كالفركؽ الفردية 

. بينيـ
 مف الممكف أف يككف المعمـ معكقا لعممية التعمـ, كمف ثـ يككف أحد األسباب :المعلم 

التي تؤدم إلى صعكبات التعمـ عندما ال يقكـ بميمتو بشكؿ جيد, كعدـ استخدامو 
لطرؽ تدريس مناسبة كحديثة كغير تقميدية, ككذلؾ عدـ إلمامو بطرؽ التقكيـ 

التربكم, إضافة إلى ضعؼ إعداده الميني قبؿ كأثناء الخدمة, كعدـ مراعاتو لمفركؽ 
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. الفردية بيف الطالب
 في حاؿ ككنو يعاني مف مشكالت صحية كضعؼ البصر أك السمع أك :المتعلم 

صعكبات النطؽ, كعدـ كجكد اىتمامات لمتعمـ, كالخكؼ مف المدرسة, كانخفاض 
 مستكل

.  الدافعية لديو
 مف خالؿ حرماف الطفؿ مف المشاعر العاطفية, كعدـ مراقبتيا كمتابعتيا :األسرة 

ألبنائيا, مع عدـ تكفر متطمباتيـ الدراسية كالمناخ المناسب لمدراسة في المنزؿ كعدـ 
 العدؿ

.  بيف األكالد
ومن خالل ما سبق يتضح أن هناك أسباب تم إغفالها وتعد من األسباب الحقيقة 

: لصعوبات التعلم منها

 تنظيـ النسؿ كالتباعد الزمني بيف الكالدات المتعاقبة .
 عدد أطفاؿ العائمة, مف حيث الكثرة أك القمة .
 كثرة التنقؿ كالسفر كعدـ االستقرار في السكف كالمأكل .
 مستكل دخؿ األسرة المادم .
 عمر األـ حيف تنجب الطفؿ, ككذلؾ مستكاىا الثقافي كمستكل الزكج .

إف أثر ىذه األسباب عمى  نمك الجنيف كنمكه فيما بعد يختمؼ مف عائمة إلى 
أخرل, كمف مجتمع إلى آخر, ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لقدرة األبكيف عمى التحصيؿ 
كاإلنجاز, كقدرتيما عمى البقاء في حالة ساكنة دكف حراؾ ككذلؾ قدرتيما عمى 

. اإلصغاء لآلخريف كاالنتباه إلييـ حيف يتحدثكف أك حيف يقرأكف
ال يكجد اتفاؽ عمى األسباب التي تقؼ خمؼ صعكبات التعمـ, كما يتضح أنو 

كما أف مسببات ىذه الصعكبات ال تزاؿ غير كاضحة, كقد يرجع ذلؾ إلى ككف ىذا 
المجاؿ حديث أك التشابؾ بيف صعكبات التعمـ كالتخمؼ العقمي مف جية كبينيا كبيف 
االضطرابات االنفعالية كالسمككية مف جية أخرل, كقد ترجع ىذه االختالفات حكؿ 
األسباب إلى تشعب المكضكع إلى مجاالت متعددة منيا عمـ النفس كطب األطفاؿ 
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. كعمـ األعصاب
 :ثٌبء أداح الجحج

االستبياف كأداة, حيث أف االستبياف مف أكثر أدكات البحث  البحث استخدـ
استخداما كاألكثر مالئمة لمدراسة الحالية, كتـ تحديد أىداؼ االستبياف في معرفة درجة 
معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية 

 .بمدينة مكة المكرمة, الخاصة بالمعمـ كالتمميذ كالمنيج كاإلدارة المدرسية 
لجأ إلييا لبناء أداة الدراسة في الدكريات كالمجالت  مكحدد الباحث المصادر التي

التربكية كالبحكث كالدراسات السابقة كثيقة الصمة بمشكمة الدراسة الحالية, كما تـ مقابمة 
 .ـ االختصاص في ىذا المجاؿ لالستفادة مف خبراتوذككعدد مف 
 
 

 
 :وقد تم التأكد من الصدق والثبات على النحو التالي

 : صذق األداح
 : صذق احملكوني 

تـ عرض االستبياف في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم 
السادة أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة أـ القرل االختصاص كالخبرة  مف 

 مكضحا بو مشكمة كأىداؼ كالجامعات السعكدية األخرل, كتـ تكجيو خطاب لممحكميف
كذلؾ لمتأكد مف درجة مناسبة . محكما (15)الدراسة كتساؤالتيا, ك بمغ عدد المحكميف 

كبناءن . الفقرة, ككضكحيا, كانتمائيا لممحكر الذم تنتمي إليو, كسالمة الصياغة المغكية
 .عمى آراء المحكميف كمقترحاتيـ تـ تعديؿ األداة 

 :الصذق اإلحصبئي
تـ التأكد إحصائيا مف صدؽ المقياس بطريقة االتساؽ الداخمي, عف طريؽ 

حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مع المحكر الذم تنتمي إليو, ككانت النتائج 



معوقات توظيف تقنيات التعميم التي تواجه معممي صعوبات التعمم بالمممكة العربية السعودية 
محمد بن امبارك مطمق الشريف -   أحمد حممي محمد أبو المجد   .د

                                                                                   

 

            2015الخبًي والعشروى                                                                               يٌبير  :         العذد 
                      

 -85-  

 :كالتالي
  ( 5)جدول رقم 

 هعبهالد االرتجبط ثني درجخ الفمرح ودرجخ احملىر
 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0.71 1 0.69 1 0.68 
2 0.70 2 0.66 2 0.69 
3 0.71 3 0.73 3 0.68 
4 0.68 4 0.70 4 0.70 
5 0.69 5 0.72 5 0.70 
6 0.75 6 0.74 6 0.66 
7 0.71 7 0.68 7 0.68 
8 0.70 8 0.69 8 0.72 
9 0.69 9 0.70 9 0.75 
10 0.68 10 0.73   
  11 0.69   
  12 0.70   
  13 0.73   
  14 0.68   

, كجميع قيـ معامالت (0.75)إلى  (0.66)تراكحت قيـ معامالت االرتباط مف 
كتشير إلى  (0.05)االرتباط مكجبة كمرتفعة كذات داللة إحصائية عند مستكل 

 .االتساؽ الداخمي, بيف درجة كؿ فقرة كدرجة المحكر الذم تنتمي إليو
 :ثبات األداة
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 :تـ التأكد مف ثبات األداة بطريقة معامؿ الفا كركنباخ, ككانت النتائج كالتالي
 (6 )جدول رقم 

 هعبهالد الفب كروًجبخ لخجبد أداح الذراسخ

 قيمة الفا كركنباخ المحكر
 0.91 األكؿ
 0.93 الثاني
 0.94 الثالث

كىي مرتفعة كتشير إلى  (0.94)إلى  (0.90)تراكحت قيـ معامؿ الفا كركنباخ مف 
 .أف أداة الدراسة عالية الثبات

:  النيائيةق في صكرتاالستبياف 
بعد التأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة, أصبح االستبياف في صكرتو النيائية, 

 :جاىزا لمتطبيؽ عمى مجتمع الدراسة  عمى الشكؿ التالي
 :المعمومات الشخصية عن مجتمع الدراسة من حيث: الجزء األول

 .( الدكرات التدريبية – الخبرة العممية – المؤىؿ العممي –السف ) 
محاور، وكل محور يشمل عدة   (5)فقرة وزعت عمى  (47)و يشمل : الجزء الثاني

 :فقرات كالتالي
 فقرات (10)المعكقات التي تخص معمـ صعكبات التعمـ, يشتمؿ عمى : المحور األول
 فقرات (14) المعكقات التي تخص اإلدارة المدرسية, يشتمؿ عمى :المحور الثاني
 فقرات (9) المعكقات التي تخص المنيج, يشتمؿ عمى :المحور الثالث

 :تصحيح االستجبًخ
لالستجابة مكافؽ   (4)لالستجابة مكافؽ بشدة كالدرجة  (5)تعطى الدرجة 

( 1)لالستجابة غير مكافؽ, كالدرجة  (2)لالستجابة محايد كالدرجة  (3)كالدرجة 
كفقا لممقياس الخماسي تـ استخداـ المعيار التالي لمحكـ . لالستجابة غير مكافؽ بشدة
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 :عمى درجة المكافقة
 4 = 1 – 5=  أقؿ درجة  –أعمى درجة = مدل االستجابة 

 0.8 = 4/5= عدد فئات االستجابة / مدل االستجابة = طكؿ الفئة 
 االستجابة الفئة

 غير مكافؽ بشدة 1.8 – 1
 غير مكافؽ 2.6 – 1.81
 محايد 3.4 – 2.61
 مكافؽ 4.2 – 3.41

 مكافؽ بشدة 5 - 4.21
: األسبليت اإلحصبئيخ

:  الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتيةتساؤالتلإلجابة عن 
 .التكرارات كالنسب المئكية لكصؼ مجتمع الدراسة بالنسبة لممعمكمات الشخصية -1
لحساب القيمة التي يعطييا أفراد , كاالنحراؼ المعيارم كذلؾ المتكسط الحسابي -2

 .(المحكر)الفقرات أك مجمكعة مف فقرة الدراسة لكؿ مجتمع

لممقارنة بيف متكسطات استجابات مجتمع الدراسة حسب متغير  (ت)احتبار  -3
 .السف

لممقارنة بيف متكسطات استجابات مجتمع الدراسة حسب  (م)احتبار ماف كتني  -4
 .متغير المؤىؿ العممي, كأيضا لتحديد اتجاىات الفركؽ بيف المتكسطات

 .االتساؽ الداخمي لمصدؽ -5

 .معامؿ الفا كركنباخ لمثبات -6

 :ًتبئج الجحج
نتائج اؿ, كمف ثـ الكصكؿ إلى البحثإلجابة عمى تساؤالت تـ افي ىذا الفصؿ 

كعرضيا كمناقشتيا كالسعي في تفسير تمؾ النتائج مف خالؿ أدبيات اإلطار النظرم 
:  كالدراسات السابقة  عمى النحك التالي
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:   األولالسؤال
معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة ما 

 االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة بالمعمـ؟
 :جبثخ السؤال األولإ

 تـ استخداـ بعض مقاييس اإلحصاء الكصفي كالتي تمثمت في المتكسط 
المحكر الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي العاـ, لمفقرات المدكنة في 

معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ  كالتي تقيس األكؿ
: , ككانت النتائج كالتاليبالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة بالمعمـ

  (7)جدول رقم 

 املتىسطبد احلسبثيخ واالحنرافبد املعيبريخ الستجبثبد جمتوع الذراسخ  حىل

 املعىلبد التي ختص هعلن صعىثبد التعلن: احملىر األول

رقم
ال

 العبارة 

 درجة الموافقة

يب
ترت

ال
 

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري
 االستجابة

7 

غياب الدكرات تدريبية أثناء الخدمة في 
مجاؿ استخداـ التقنية التعميمية في 

 .التدريس

1 4.4 0.75 
مكافؽ 
 بشدة

8 
افتقار برامج إعداد المعمـ إلى مقررات  

 .تقنيات التعميـ
2 4.33 0.97 

مكافؽ 
 بشدة

6 
قمة إلماـ المعمميف بمستحدثات تقنيات 

 .التعميـ التي تخدـ المنيج
 مكافؽ  0.71 4.19 3

5 
ضعؼ الحكافز المادية كالمعنكية لممعمميف 
 .التي تشجع عمى استخداـ تقنيات التعميـ 

 مكافؽ  0.94 4.16 4

 مكافؽ  1.17 3.9 5غياب خطط التعاكف بيني كبيف أخصائي  4
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رقم
ال

 العبارة 

 درجة الموافقة

يب
ترت

ال
 

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري
 االستجابة

 .مصادر التعمـ لتكظيؼ تقنيات التعميـ

3 
ضعؼ تأىيمي الستخداـ التقنية التعميمية 

 .خالؿ سنكات الدراسة
 مكافؽ  1.41 3.86 6

9 
عدـ مناسبة التقنيات التعميمية المتكفرة 

 . لبرامج التعميـ الفردم
 مكافؽ  1.16 3.8 7

2 
ضعؼ إلمامي بقكاعد استخداـ التقنيات 

 .التعميمية يقمؿ مف استخدامي ليا
 مكافؽ  1.27 3.7 8

1 
عدـ قناعاتي بأىمية التقنية التعميمية في 

 .التدريس
 مكافؽ  1.65 3.69 9

10 
استخداـ التقنية التعميمية يعيؽ عممية 
 .إنياء المنيج الدراسي في كقتو المحدد

1
0 

 مكافؽ  1.42 3.64

 مكافؽ  0.85 3.97 المتكسط العاـ

 مجتمعيتضح أف المتكسط الحسابي العاـ الستجابات ( 7) نتائج الجدكؿ رقـ مف
يساكم  (المعكقات التي تخص معمـ صعكبات التعمـ)األكؿ المحكر الدراسة عمى فقرات 

 معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ عمى (مكافؽ)يشير إلى استجابة بدرجة , كىك (3.97)
التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة 

كما يالحظ أف قيمة االنحراؼ المعيارم لممتكسط الحسابي العاـ يساكم . بالمعمـ
 الدراسة حكؿ مجتمعمؤشر عمى التجانس بيف استجابات ككىي قيمة صغيرة  (0.85)

. المعكقات التي تخص معمـ صعكبات التعمـ
أف معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو  ( 7)كما تشير نتائج الجدكؿ رقـ 

تـ , معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة بالمعمـ
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( 2)عمى  (مكافؽ بشدة) بدرجة استجابة, كلكحظ كجكد فقرات( 10)قياسيا مف خالؿ 
 . فقرات (8)عمى باقي الفقرات  (مكافؽ)فقرة, كبدرجة 

معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي لدرجات تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية 
 تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة بالمعمـ

استخداـ التقنية التعميمية يعيؽ عممية إنياء المنيج )كىي  (10)لمفقرة رقـ  (3.64 )مف
غياب الدكرات تدريبية )كىي  (7)لمفقرة رقـ  (4.40)إلى  (الدراسي في كقتو المحدد

كىذه المتكسطات  (أثناء الخدمة في مجاؿ استخداـ التقنية التعميمية في التدريس
 .(مكافؽ بشدة)كالفئة الخامسة  (مكافؽ)الرابعة الحسابية تقع ضمف الفئة 

 :السؤال الخبًي
معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة ما 

 االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة باإلدارة المدرسية؟
 :الخبًيالجبثخ السؤال 

 تـ استخداـ بعض مقاييس اإلحصاء الكصفي كالتي تمثمت في المتكسط 
المحكر الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي العاـ, لمفقرات المدكنة في 

معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ  كالتي تقيس الثاني
, ككانت النتائج بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة باإلدارة المدرسية

: كالتالي
  (8)جدول رقم 

 املتىسطبد احلسبثيخ واالحنرافبد املعيبريخ الستجبثبد جمتوع الذراسخ  حىل

 املعىلبد التي ختص اإلدارح املذرسيخ: احملىر الخبًي

رقم
ال

 

 العبارة

 درجة الموافقة

يب
ترت

ال
 

 المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري
 االستجابة

3 
عدـ كجكد كتيب إرشادم يكضح ما ىك متكفر 
 0.89 4.39 1مف األجيزة كالكسائؿ التقنية التعميمية بالمدرسة 

مكافؽ 
 بشدة
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 .ككيفية استخداميا" المعيد " 

14 
صعكبة نقؿ بعض األجيزة التقنية إلى الفصكؿ 

 .الدراسية
2 4.27 0.90 

مكافؽ 
 بشدة

1 
الفصكؿ الدراسية بعيدة عف مركز مصادر 

 .المعيد / التعمـ بالمدرسة
 مكافؽ 1.25 4.14 3

5 
المعيد  لمركز مناسب / افتقار  المدرسة 

 .لمصادر التعمـ
 مكافؽ 1.14 4.11 4

13 
ال تتكفر أجيزة كأدكات تقنية تعميمية كافية 

 .ألعداد التالميذ
 مكافؽ 1.09 4.09 5

12 
قمة عدد المعمميف القادريف عمى تكظيؼ تقنيات 

 .التعميـ في التدريس
 مكافؽ 1.09 4.07 6

8 
كقت الحصة غير كاؼ الستخداـ التقنية 

 .التعميمية
 مكافؽ 1.24 4.07 7

2 
الفصكؿ الدراسية غير مييأة الستخداـ التقنيات 

 .(التمديدات الكيربائية- المساحة )التعميمية 
 مكافؽ 0.96 4.04 8

7 
عدـ كجكد تنسيؽ بيف المدرسيف الستخداـ 

 .األجيزة التقنية المتكفرة
 مكافؽ 1.24 3.9 9

11 
عدـ مناسبة بعض تقنيات التعميـ لفئات تالميذ 

 .ذكم صعكبات التعمـ
 مكافؽ 1.14 3.87 10

4 
كثير مف األجيزة التعميمية المتكفرة غير جيد أك 

 .غير صالحة لالستعماؿ
 مكافؽ 1.03 3.8 11

 مكافؽ 1.04 3.8 12 .ضعؼ البنية التحتية لمصادر التعمـ بالمدرسة 9

10 
قمة تشجيع مدير المدرسة لممعمميف لتكظيؼ 

 .تقنيات التعميـ في المنيج
 مكافؽ 1.28 3.7 13

 مكافؽ 1.38 3.6 14المعيد / ال يكجد معمؿ لمصادر التعمـ بالمدرسة 6
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. 

 مكافؽ  0.78 4.00 المتكسط العاـ

 مجتمعيتضح أف المتكسط الحسابي العاـ الستجابات (8 ) نتائج الجدكؿ رقـ مف
يساكم  (المعكقات التي تخص اإلدارة المدرسية )المحكر الثانيالدراسة عمى فقرات 

 معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي عمى (مكافؽ)يشير إلى استجابة بدرجة , كىك (4)
تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة باإلدارة 

كما يالحظ أف قيمة االنحراؼ المعيارم لممتكسط الحسابي العاـ يساكم . المدرسية
 الدراسة حكؿ مجتمعمؤشر عمى التجانس بيف استجابات ككىي قيمة صغيرة  (0.78)

. المعكقات التي تخص اإلدارة المدرسية
أف معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو  (8 )كما تشير نتائج الجدكؿ رقـ 

معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة باإلدارة 
( مكافؽ بشدة) بدرجة استجابة, كلكحظ كجكد فقرة( 14)تـ قياسيا مف خالؿ , المدرسية
 . فقرات (12)عمى باقي الفقرات  (مكافؽ)فقرة, كبدرجة ( 2)عمى 

معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي لدرجات تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية 
تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة باإلدارة 

/ ال يكجد معمؿ لمصادر التعمـ بالمدرسة)كىي  (6)لمفقرة رقـ  (3.6 ) مفالمدرسية
عدـ كجكد كتيب إرشادم يكضح ما ىك )كىي  (3)لمفقرة رقـ  (4.39)إلى  (المعيد

( ككيفية استخداميا" المعيد " متكفر مف األجيزة كالكسائؿ التقنية التعميمية بالمدرسة 
مكافؽ )كالفئة الخامسة  (مكافؽ)الرابعة كىذه المتكسطات الحسابية تقع ضمف الفئة 

 .(بشدة
:  الخبلج السؤال
معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة ما 

 االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة بالمنيج؟
 :الخبلجالجبثخ السؤال 
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تـ استخداـ بعض مقاييس اإلحصاء الكصفي كالتي تمثمت في المتكسط الحسابي 
 كالتي المحكر الرابعكاالنحراؼ المعيارم كالمتكسط الحسابي العاـ, لمفقرات المدكنة في 

معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة تقيس 
: , ككانت النتائج كالتالياالبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة بالمنيج



معوقات توظيف تقنيات التعميم التي تواجه معممي صعوبات التعمم بالمممكة العربية السعودية 
محمد بن امبارك مطمق الشريف -   أحمد حممي محمد أبو المجد   .د

                                                                                   

 

            2015الخبًي والعشروى                                                                               يٌبير  :         العذد 
                      

 -94-  

  (10 )جدول رقم 

 املتىسطبد احلسبثيخ واالحنرافبد املعيبريخ الستجبثبد جمتوع الذراسخ  حىل  

 املعىلبد التي ختص املٌهج: احملىر الخبلج

رقم
ال

 

 العبارة

 درجة الموافقة

يب
ترت

ال
 

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 االستجابة

9 
قمة تكافر مقررات متخصصة في مناىج 

التعميـ تعني بكيفية استخداـ تقنيات التعميـ في 
 .التدريس

1 4.36 0.68 
مكافؽ 
 بشدة

7 
قمة األنشطة التي تدعـ استخداـ تقنيات التعميـ 

 .  المصاحبة لمنيج ذكم صعكبات التعمـ
2 4.24 0.77 

مكافؽ 
 بشدة

3 
ندرة المكاقع التعميمية العربية التي تخدـ منيج 

 .صعكبات التعمـ
3 4.24 0.88 

مكافؽ 
 بشدة

1 
صعكبة تكظيؼ تقنيات التعميـ في كثير مف 

 .مكضكعات منيج صعكبات التعمـ
 مكافؽ  1.10 4.2 4

4 
القصكر الشديد في إنتاج البرمجيات العربية 

 .الخاصة بمناىج صعكبات التعمـ
 مكافؽ  0.84 4.14 5

8 
عدـ تكفر دليؿ لتقنيات التعميـ خاص بالمنيج 

 .الدراسي
 مكافؽ  0.73 4.11 6

5 
استخداـ التقنية التعميمية يحتاج إلى مجيكد 
 .أكبر مف تدريس المنيج بالطريقة العادية

 مكافؽ  1.04 4.07 7

6 

تخمك الكتب المقررة مف التكجييات التي تؤكد 
عمى أىمية كضركرة استخداـ التقنيات 

 .التعميمية في الدركس

 مكافؽ  0.82 4 8

2 
تكظيؼ تقنيات التعميـ في المنيج يعيؽ خطة 

 .تنفيذ المنيج الكاردة مف الكزارة
 مكافؽ  1.08 3.66 9

 مكافؽ  0.56 4.11 المتكسط العاـ
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 مجتمعيتضح أف المتكسط الحسابي العاـ الستجابات (10 ) نتائج الجدكؿ رقـ مف
, (4.11)يساكم  (المعكقات التي تخص المنيج )المحكر الرابعالدراسة عمى فقرات 

 معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو عمى (مكافؽ)يشير إلى استجابة بدرجة كىك 
كما . معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة بالمنيج

كىي قيمة  (0.56)يالحظ أف قيمة االنحراؼ المعيارم لممتكسط الحسابي العاـ يساكم 
المعكقات التي  الدراسة حكؿ مجتمعمؤشر عمى التجانس بيف استجابات كصغيرة 

. تخص المنيج
أف معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي تكاجو  (10 )كما تشير نتائج الجدكؿ رقـ 

تـ , معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة بالمنيج
( 3)عمى  (مكافؽ بشدة) بدرجة استجابة, كلكحظ كجكد فقرات( 9)قياسيا مف خالؿ 
 . فقرات (6)عمى باقي الفقرات  (مكافؽ)فقرات, كبدرجة 

معكقات تكظيؼ تقنيات التعميـ التي لدرجات تراكحت قيـ المتكسطات الحسابية 
 تكاجو معممي صعكبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية بمدينة مكة المكرمة, الخاصة بالمنيج

تكظيؼ تقنيات التعميـ في المنيج يعيؽ خطة تنفيذ )كىي  (2)لمفقرة رقـ  (3.66 )مف
قمة تكافر مقررات )كىي  (9)لمفقرة رقـ  (4.36)إلى  (المنيج الكاردة مف الكزارة

كىذه  (متخصصة في مناىج التعميـ تعني بكيفية استخداـ تقنيات التعميـ في التدريس
 .(مكافؽ بشدة)كالفئة الخامسة  (مكافؽ)الرابعة المتكسطات الحسابية تقع ضمف الفئة 

 :حبىث همرتحخ 

  إجراء دراسة مشابية تطبؽ عمى المرحمة المتكسطة كمقارنة النتائج مع الدراسة
 .الحالية

  إجراء دراسة مشابية تطبؽ عمى بعض المناطؽ األخرل مف المممكة كمقارنة
 .النتائج مع الدراسة الحالية

  إجراء دراسة مشابية تطبؽ عمى معممات صعكبات التعمـ كمقارنة النتائج مع
 .الدراسة الحالية
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