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إهداء
جفت الأقالم عاجزة عن الكالم... ماذا ع�ساها اأن تقول غري 
اأروع عبارات ال�سكر والمتنان... حمفورة على �سدري باأ�سدق 
دعوات المتنان اأهدي �سكري اإىل والدّي واأخوتي باحلنان وروح 

عطف واأ�سدق الكالم.
كما اأهدي جهدي املتوا�سع لق�سم الرتبية اخلا�سة وذوي 

الحتياجات اخلا�سة.
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املقدمة
يف  ت�ستخدم  التي  التقنيات  اأهم  من  احلا�سوبية  التعليمية  والربجميات  الآيل  احلا�سب  يعد 
الع�سر احلايل ول غنى عنها يف جميع املجالت �سواء الرتبوية اأو ال�سيا�سية اأو الجتماعية وغريها من 
املجالت، ولذلك علينا تعويد طالبنا ومعلمينا على ا�ستخدام احلا�سب الآيل والربجميات التعليمية يف 

عملية التعليم والتعلم حتي نواكب الثورة الإلكرتونية والتقدم ال�سريع يف ميدان احلوا�سيب.
وي�ساهم احلا�سب الآيل يف رفع م�ستوى التعليم وجعلة اأكرث فاعلية، وذلك عن طريق التخل�ص 
من الطرق التقليدية يف اأعطاء املعلومات وم�ساعدة املتعلم على التعلم ذاتيًا دون خجل اأو اأحباط. كما 
ي�ساعد احلا�سب الآيل على زيادة ثقة املتعلم بنف�سه والأعتماد على نف�سه يف التعلم. كما ي�ساهم احلا�سب 
الآيل بدور فٌعال يف تعليم ذوي الحتياجات اخلا�سة وخا�سته فئة الإعاقة العقلية و تلبية احتياجاتهم 

الفردية والرتبوية باأقل جهد وتكلفة.
التوظيف  اإذا مت  التعليمية  العملية  اإيجابي يف  لها دور  اأن تقنية احلا�سوب  ويت�سح مما �سبق 
الأمثل لها، حيث اأ�سبحت هذه التقنية �سرورة من �سرورات املدر�سة احلديثة. وتعد تقنية الربجميات 
التعليمية من بني اأبرز التقنيات احلديثة، حيث تدعم وترثي العملية التعليمية من خالل عر�ص املعلومات 
باأ�سلوب تفاعلي وبطرق متنوعة مقروءة وم�سموعة ومرئية. اإذ تتميز هذه التقنية بجذب انتباه املتعلمني 
اإ�سافة اإىل ذلك توؤدي هذه الربجميات دورًا مهمًا يف خماطبة  العاديني وذوي الحتياجات اخلا�سة، 
خمتلف احلوا�ص، ولها اأثر اإيجابي يف ا�ستيعاب املتعلم والحتفاظ باملعلومات،فقد اأكد �سيدوف)1997( 
ال�سمع والب�سر وبن�سبة13% اإىل20% من  اأكرثمن80% من املعرفة من خالل حا�سة  اأن الإن�سان يتلقى 

خالل حا�سة ال�سمع، وبن�سبة 1% اإىل 5% حلوا�ص اللم�ص والذوق وال�سم.

وميكن اأن ت�ساهم الربجميات التعليمية بدور كبري يف تعليم فئة الإعاقة العقلية نظرًا لدورها 
الإيجابي يف تب�سيط املفاهيم املجردة)التي يعجز ذوي الإعاقة العقلية عن ا�ستيعابها واإدراك معانيها( 
وحتويلها اإىل مفاهيم حم�سو�سة ميكن اأن يراها وي�سمعها ويدرك معناها مبا يتنا�سب مع قدراته العقلية 

املحدودة.
هذه املميزات للحا�سب الآيل والربجميات التعليمية �سجعت املوؤلفة على اختيار هذه التقنيات 
لتحدث عنهما يف هذا الكتاب، حيُث �سوف يتناول الكتاب اأربعة ف�سول لتوظيف تقنية احلا�سب الآيل 
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والربجميات التعليمية يف جمال الرتبية اخلا�سة، واكت�ساف اآفاق ا�ستخدام هذه التقنيات يف تعليم فئة 
الإعاقة العقلية. فالف�سل الأول يتحدث عن مفهوم الرتبية اخلا�سة وفئاتها  ومفهوم وخ�سائ�ص الإعاقة 
العقلية وي�سرح اأ�ساليب تدري�ص هذه الفئة. كما يناق�ص هذا الف�سل مفهوم واملظاهر اجل�سمية املرتبطة 
بق�سور �سلوك الن�ساط الزائد،ومعايري ت�سخ�سي�ص هذه الفئة. كما يت�سمن هذا الف�سل معرفة �سلوك 

الن�ساط الزائد لدى املعاقني عقليًا، واأ�ساليب العالج  من خالل طرق وخطوات تعديل ال�سلوك.

ويقدم الف�سل الثاين معلومات اأ�سا�سية عن تقنيات التعليم ودورها يف عملية التعليم والتعلم، كما 
�سوف يتم التحدث عن الت�سميم التعليمي ومراحلة لت�سميم برامج تعليمية لذوي الحتياجات اخلا�سة. اأما 
الف�سل الثالث �سوف يتم مناق�سة مفهوم احلا�سب الآيل واأهميتة وا�ستخداماته يف التعليم العام واخلا�ص.
ويف الف�سل الرابع واخلام�ص يو�سح الكتاب مفهوم الربجميات التعليمية وكيفية اأعدادها لكي 
تتنا�سب مع ذوي الحتياجات اخلا�سة ب�سكل عام ولفئة الإعاقة العقلية ب�سكل خا�ص. كما �سوف يتم 
التحدث عن دور واأهمية هذه الربجميات يف التعليم مع الإ�ست�سهاد بالدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال. 
كما �سوف يتم اأرفاق )CD( كاأحد الأمثلة لكيفية ت�سميم برنامج حا�سوبي مع الكتاب، حيُث يحتوي 
هذا )CD( على برنامج تدريبي لتعديل �سلوك الن�ساط الزائد لفئة الإعاقة العقلية مرفق معه دليل 

لالأهايل ومعلمي الرتبية اخلا�سة ل�ستخدام هذا الربنامج.
ويدرب  اأمورهم  واأولياء  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  خدمة  يف  الكتاب  هذا  ي�ساهم  اأن  اأرجوا 
معلمي الرتبية اخلا�سة على كيفية ت�سميم برامج تعليمية لذوي الحتياجات اخلا�سة، وي�سجع الباحثني 

على اأكت�ساف تقنيات اأخرى وتوظيفها يف جمال الرتبية اخلا�سة.
واهلل ويل التوفيق،،،

                                      الكاتبة
ȀȦȅ  ȳɀɆȪȱǟǼǤȝ  ȷǠȹǼȝ ǻɀȾȝ                                           
                                            حما�سر بق�سم الرتبية اخلا�سة

                                                جامعة امللك �سعود
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متهيد:
حلول  لإيجاد  ال�سعى  على  اخلا�سة  الرتبية  جمال  يف  واملربني  الباحثني  يعمل 
ذوي  فئة  تواجهها  التي  الخ(  ال�سحية..  الجتماعية،  النف�سية،  )الرتبوية،  للم�سكالت 
املربني  قبل  من  الهتمام  هذا  ويف�سر  العقلية،  الإعاقة  فئة  وخا�سًة  اخلا�سة  الحتياجات 
والباحثني نظرًا لزيادة عدد هذه الفئة يف املجتمع فقد دلت نتائج جمموعة درا�سات البحث 
الوطني حل�سر الإعاقة لدى الأطفال على م�ستوى مناطق اململكة العربية ال�سعودية بني العام 
عينة  اإجمايل  من   )3838( بلغ  اخلا�سة  الحتياجات  اأطفال  عدد  اأن  1999:على   -1997
البحث البالغ عددها )60630( طفال بن�سبة مئوية قدرها )6.3%(. وبلغ عدد ذوي الإعاقة 
العقلية )539( اإعاقة متثل )7.8%( من جممل الإعاقات البالغ عددها)6943( اإعاقة، اأي 
)0.9%( من جممل حجم عينة الدرا�سة املذكورة، وهذه النتائج توؤيد جدوى الهتمام بذوي 

الحتياجات اخلا�سة ب�سكل عام وبفئة الإعاقة العقلية ب�سكل خا�ص.
ومعرفة  وفئاتها،  بالرتبية اخلا�سة  التعريف  الف�سل  نتناول يف هذا  �سوف  ولذلك 
املعاقني  اأ�ساليب تدري�ص  نناق�ص  التي من خاللها �سوف  العقلية وخ�سائ�سهم  الإعاقة  فئة 
عقليًا وال�سلوكيات امل�ساحبة لهم. ومن اأهم ال�سلوكيات امل�ساحبة لهذه الفئة �سلوك الن�ساط 
ومعايري  الزائد  الن�ساط  �سلوك  �سمات  عن  الف�سل  هذا  يف  نتحدث  �سوف  كما  الزائد. 

الت�سخي�ص واأ�ساليب العالج لهذا ال�سلوك من خالل برنامج تعديل ال�سلوك.

الرتبية اخلا�سة:
بالرتبية اخلا�سة: »جمموعة الربامج واخلطط وال�سرتاتيجيات امل�سممة  يق�سد 
خ�سي�سًا لتلبية الحتياجات اخلا�سة بالأطفال غري العاديني، وت�سمل على طرائق تدري�ص 
)األمانة العامة لتربية  واأدوات وجتهيزات ومعدات خا�سة بالإ�سافة اإىل خدمات م�ساندة« 

اخلاصة،1422(.

الربامج  »كل  باأنها:  اخلا�سة  الرتبية   )2003( العزيز  وعبد  كوافحة  عرف  وقد 
الرتبوية املتخ�س�سة التي تتنا�سب مع ذوي الحتياجات اخلا�سة، وذلك من اأجل م�ساعدتهم 
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التكيف يف  على  وم�ساعدتهم  اأق�سي حد ممكن  اإىل  قدراتهم  وتنمية  ذواتهم  على حتقيق 
املجتمع الذي ينتمون اإليه«.

املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  اخلدمات  جمموع   « باأنها:  اخلا�سة  الرتبية  ُعرفت  كما 
والربامج الرتبوية والتعليمية املتخ�س�سة التي تقدم لفئات من الأفراد غري العاديني مبا يف 
ذلك فئة املوهوبني، وتقوم على الو�سل ل الف�سل بني جمتمع العاديني وغري العاديني وهي 
كاأع�ساء  فيه  واندماجهم  املجتمع  تقوم على دمج ذوي الحتياجات اخلا�سة يف  بالأحرى، 
وظيفيني، وم�ساعدتهم على تنمية قدراتهم وحتقيق ذواتهم وحتقيق ال�سحة النف�سية وبلوغ 
)حمدي،2001(. الأكادميي«  والتح�سيل  ال�سخ�سي  ال�ستغالل  من  درجة ممكنة  اأق�سي 
تتفق التعريفات ال�سابقة على اأن الرتبية اخلا�سة جمموعة من الربامج التي ت�سمم من 
قبل الخت�سا�سني اأو فريق التاأهيل ال�سامل لالأفراد غري العاديني لتحقيق مبداأ الدمج يف املجتمع. 
العام  النا�ص ينحرفون عن املتو�سط  العاديني: »هم فئة من  ويق�سد بالأفراد غري 
يف اخل�سائ�ص اجل�سمية اأو النف�سية اأو الجتماعية اإىل احلد الذي يحتاجون فيه اإىل رعاية 

خا�سة مبا يحقق لهم اأق�سي قدر من التكيف النف�سي والجتماعي« )محمود، 1987(.
والأفراد غري العاديني هم )األمانة العامة لتربية اخلاصة،1422(:

.)Gifedness and Talents( املوهوبون واملتفوقون-
.) Mental Retardation( الإعاقة العقلية-

.)Hearing Impairment( الإعاقة ال�سمعية-
.)Visual Impairment ( الإعاقة الب�سرية-

.)Motoricallu Impairment ( الإعاقة احلركية-
.)Physical and Health( الإعاقة اجل�سمية وال�سحية-

.)Learning Disabilities( سعوبات التعلم�-
.)Behavior Disorders( ال�سطرابات ال�سلوكية والنفعالية-

.)Communication Disorders( ا�سطرابات التوا�سل-
.)Autisim( التوحد-

.)Multicultural Handicapped ( تعدد العوق-
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مفهوم الإعاقة العقلية:
 American Association For Mental( العقلي  للتخلف  الأمريكية  اجلمعية  تبنت       
خالل  م��ن  و�سفه  ميكن  عجز  »وه��و   :2002 ع��ام  تعريف   )Retardation( )A.A.M.D

والذي  التكيفي  وال�سلوك  العقلي  الوظيفي  الأداء  م��ن  ك��ل  يف  وا�سحة  ق�سور  ج��وان��ب 
ومهارات  املفاهيمي،  التكيفي  ال�سلوك  مهارات  هي:  تكيفية  جم��الت  ثالثة  يف  عنه  عرب 
 .)James،2002( الج��ت��م��اع��ي«  التكيفي  ال�سلوك  وم��ه��ارات  العملي،  التكيفي  ال�سلوك 
م���ن  تع���اين  الت���ي  احل���الت،  م���ن  كب���رية  جمموع���ة  العقلي���ة  الإعاق���ة  وت�سم���ل 
اأ�سب���اب وعوام���ل كث���رية ذات طبيع���ة بيولوجي���ة اأو نف�سي���ة اأو اجتماعي���ة ميك���ن اإيجازه���ا 
باأنه���ا )اأ�سب���اب جيني���ة، عوام���ل بيئية قب���ل ال���ولدة، م�ساعف���ات اأثن���اء ال���ولدة، حوادث 
م���ا بع���د ال���ولدة، احلرم���ان النف�س���ي والجتماع���ي، تل���وث البيئ���ة( )عب��د الغف��ار،2003(.

يختلف املعاقون عقليًا فيما بينهم يف كثري من اجلوانب بحيث ي�سعب ت�سنيفهم يف 
جمموع���ة متجان�سة، ولذلك توجد عدة طرق لت�سنيفهم، وق���د اأ�سار الرو�سان )1416( اإىل 
نفت على ح�سب الأ�سباب  ع���دد من املعايري املختلفة يف ت�سنيف فئة الإعاقة العقلية، فقد �سُ
التي اأدت اإليها، وبح�سب ن�سبة الذكاء، وبح�سب ال�سكل اخلارجي، وبح�سب القدرة على التعلم 

والتوافق الجتماعي، وقد �ٌسنفت الإعاقة العقلية ح�سب القدرة على التعلم اإىل التايل:

على  بقدرتها  الفئة  هذه  وتتميز   )70-55( مابني  ذكائهم  ويرتاوح  للتعلم:  اأ-القابلون 
التعلم حتى ال�سف ال�ساد�ص.

ب-القابلون للتدريب: ويرتاوح ذكائهم مابني )40-55( وتتميز هذه الفئة باأن حت�سيلها 
الأكادميي منخف�ص جدًا، وهم غري قادرين على العناية باأنف�سهم بدون م�ساعدة الآخرين.

اأفراد  ويتميز  دون  فما  مابني )40(  الفئة  لهذه  الذكاء  ن�سب  وترتاوح  ج-العتماديون: 
داخل  يو�سعون  ولذلك  الآخرين،  قبل  من  واإ�سراف  عناية  اإىل  يحتاجون  باأنهم  الفئة  هذه 

موؤ�س�سات اإيوائيه. 

indd   14.يئاهن يئاهن 12/14/2010   3:39:28 PM



15

�صة
خلا

ة ا
رتبي

ال

د-العتماديون من الفئة ال�صديدة جدًا: وتقع ن�سب ذكاء هذه الفئة مادون )25( 
الآخرين مدى  قبل  واإ�سراف من  كلية  عناية  اإىل  يحتاجون  باأنهم  الفئة  اأفراد هذه  ويتميز 

احلياة ولذلك يو�سعون داخل امل�ست�سفيات.

الت�صنيف الـحديث لالإعاقة العقلية :
     ويعد نظام الدعم وم�ستوياته نظامًا ت�سنيفيًا حديثًا بدياًل لنظام الت�سنيفات التقليدية 
للفرد  الفردية  احلاجات  على  النظام  هذا  يركز  حيُث  وحاد(  و�سديد،  متو�سط،  )ب�سيط، 
ينق�سم لأربع م�ستويات كما  الدعم  اأن نظام  اإىل  الوابلي )2003(  اأ�سار  املعاق عقليًا. وقد 

اأورده لوك�سون واآخرون )Lucsson،et.al( وهي )ال�سمري ، 2008(:
)Intermittent Support( ȜȖȪǪƫǟ ȴȝǼȱǟ -1

اأو  يحدث هذا النوع خالل الفرتات النتقالية يف حياة الفرد املعاق مثل: )فقدانه لوظيفة 
حدوث اأزمة �سحية مزمنة( وياأخذ طابع الدعم بني الكثافة العالية اأو املنخف�سة ح�سب و�سع 

الفرد.
)Extensive support( ȤǮȮƫǟ ȴȝǼȱǟ -2

يحدث هذا النوع ب�سكل يومي يف حياة الفرد املعاق عقليًا، ويكون يف موا�سع بيئية خمتلفة 
و�سع  ح�سب  طويلة  لفرتات  الدعم  هذا  وي�ستمر  اخلارجي.  املجتمع  املدر�سة،  كاملنزل، 

الفرد.
)Limited Support( ǻȿǼǶƫǟ ȴȝǼȱǟ -3

يحدث هذا النوع خالل فرتة ق�سرية من الوقت يف حياة الفرد املعاق عقليًا، وياأخذ طابع 
الدعم الذي مييل اإىل الدعم املكثف، اأكرث من الدعم املتقطع.

)Pervasive support( ȰȵǠȊȱǟȿ Ȝȅɀƫǟ ȴȝǼȱǟ -4
يحدث هذا النوع على مدى حياة الفرد املعاق عقليًا، ويكون يف العديد من املوا�سع البيئية 
كل  فاإن  عام  وب�سكل  الكثافة.  من  وامل�ستوى  املطرد،  ال�سكل  الدعم  طابع  وياأخذ  املختلفة، 
فرد �سمن هذه الفئة �سيظر حت�سنًا وا�سحًا يف قدراته يف حالة ح�سوله على الدعم الفعال 
واإنتاجية  ا�ستقاللية،  اأكرث  ي�سبح  اأن  من  �سيمكنه  التح�سن  هذا  املنا�سبة،كون  واخلدمات 

واندماجًا يف جمتمعه.
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خ�سائ�ص ذوي الإعاقة العقلية:

ُيعرف اأفراد هذه الفئة باأنهم: »الأفراد التي ينتمون اإىل الأفراد الذين يكون ن�سبة 
ذكائهم اأقل من )70( درجة تقريبًا، وهم غري قادرين على ال�ستفادة من املناهج العادية يف 
�سورتها واأ�سلوبها التقليدي، يف حني اأن لدى فئة الإعاقة العقلية الب�سيطة  القدرة وال�ستعداد 
النمائية  خ�سائ�سهم  تواكب  التي  والجتماعية  واحلركية  الأكادميية  املهارات  تعلم  على 
�سريطة اأن يتم تعديل هذا املنهاج اأو تطور الربامج الفردية اخلا�سة بهم« )البسطامي، 1415(.
وقد ذكرعبد الغفار)2003( اأن فئة الإعاقة العقلية هم تلك الفئة التي تتميز 
بقدرات حمدودة يف اجلانب العقلي اأو املعريف وبذلك توؤدي اإىل تاأخر تعليمي وا�سح يحول 
دون ا�ستفادتهم من الأن�سطة واملعلومات بالطريقة العادية، وبالتايل يحتاجون اإىل اأ�ساليب 
ك�سب  من  متكنهم  ومهنية  حرفية  ومهارات  عادات  اكت�ساب  من  متكنهم  خا�سة،  تعليمية 

عي�سهم يف حدود قدراتهم وا�ستعداداتهم.

التي  اخل�سائ�ص  من  بعدد  لتعلم(  )القابلني  الب�سيطة  العقلية  الإعاقة  فئة  وتتميز 
متيزها عن الإعاقة العقلية املتو�سطة وال�سديدة من الناحية العقلية والجتماعية واحلركية 

وتتلخ�ص هذه اخل�سائ�ص بتايل:-
الب�سيطة  العقلية  الإعاقة  وفئة  العاديني  بني  العقلي  النمو  يف  الختالف  يتمثل 
من  الفئة  هذه  تعاين  كما  درجة.  وع�سرون  بخم�ص  العاديني  عن  ذكائهم  ن�سبة  بانخفا�ص 
ق�سور يف الذاكرة والنتباه ب�سكل ملحوظ مقارنًة باأقرانهم الأ�سوياء من نف�ص العمر.  ويكمن 
الق�سور يف الذاكرة ق�سرية املدى حيُث ل يتذكرون الأحداث التي حدثت لثواين اأو دقائق 
معدودة، ولذلك فاأنهم يحتاجون لتكرار بعد متام التعلم وا�ستخدام التعزيز الإيجابي دائمًا 
يف نتائج التعلم والبتعاد عن العر�ص الطويل واملعقد وتب�سيط املادة التعليمية لي�ستطيع تلميذ 

الإعاقة العقلية ا�ستيعابها ب�سكل فعال )السرطاوي وسيسالم، 1992(.
اأ�سارت الأبحاث املتعددة يف جمال الإدراك لذوي الإعاقة العقلية اأن لديهم ق�سورًا 
يف عمليات الإدراك. وهذا ما اأكده الب�سطامي)2001( اأن فئة الإعاقة العقلية يجدون �سعوبة 
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يف فهم الأفكار املجردة والتعبري عن الأ�س�ص العامة مقارنة بالأفراد العاديني، ويف�سلون يف 
اأدائه مع ما نتوقعه من عمره  التفكري الإبداعي. كما ُيظهر املعاق عقليًا فروق وا�سحة يف 

اأي�سا يوجد تفاوت بني �سلوك واآخر لدى نف�ص الفرد اأي تناق�سًا يف ا�ستجاباته املختلفة.
تت�سابه فئة الإعاقة العقلية الب�سيطة مع العاديني يف النمو والأداء اجل�سمي العام،ويختلفون 
يف اجلوانب احل�ص- حركيه الإدراكية ب�سورة كبرية عن اأقرانهم العاديني من نف�ص العمر. 
حيث اأ�سار كريك وجوجلر )Kirk & gouger،1983 ( )في: السرطاوي وسيسالم، 1992( اأن 
فئة الإعاقة العقلية الب�سيطة لديهم م�ساكل يف اجلانب الب�سري وال�سمعي والع�سبي. كما 
تاأكد الدرا�سة وجود �سعف يف قدراتهم احلركية وخا�سة املهارات الدقيقة منها، حيُث حتتاج 

هذه الفئة م�ساعدة ج�سدية من الآخرين يف اأداء املهارات احلركية الدقيقة.
اإبعاد  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  التي  العوامل  اأحد  التكيفيه  غري  ال�سلوكيات  م�سكلة  تعد       
الواقع  مع  تتنا�سب  ل  �سلوكيات  الفئة  هذه  ت�سدر  حيُث  املجتمع،  عن  العقلية  الإعاقة  فئة 
اإيذاء  الزائد، الإهمال يف املظهر اخلارجي، اخلجل،  الن�ساط  الجتماعي مثل: )العدوان، 
الذات، التبول الالاإرادي وغريها من ال�سلوكيات التي يرف�سها املجتمع( )البسطامي،2001(. 
)في: السرطاوي وسيسالم، 1992( اأن فئة    )Kirk & gouger،1983( واأكد كريك وجوجلر
الإعاقة العقلية ُتظهر كثريًا من ال�سلوكيات الجتماعية غري املحببة التي متنع من تكيفهم 
يف املجتمع. وبالتايل فهم بحاجة لتدريب وتعديل �سلوكياتهم غري املرغوبة لُتي�سري دجمهم 

يف ال�سفوف.

اأ�ساليب تدري�ص املعاقني عقليًا:
تعددت طرق تعليم ذوي الإعاقة العقلية ومن هذه الأ�ساليب التدري�ص اجلماعي الذي 
يتميز باأنه اأقل تكلفه يف الوقت واجلهد لتعليم اأكرب عدد ممكن من التالميذ يف املجموعة 
الواحدة، حيُث يتعلم التالميذ مهارات خمتلفة من خالل التعلم بالنمذجة اأو امل�ساهدة من 
اأ�سدقائهم يف نف�ص املجموعة. وميكن اأتباع اأ�سلوب التدري�ص الفردي لتعليم احلالت ال�سعبة 
مبعزل عن �سائر التالميذ. بالإ�سافة اإىل اأ�سلوب حتليل املهمة التي جتزئ املهمة من ال�سهل 

اإىل ال�سعب حتى يتمكن املتعلم من اإجنازها ح�سب قدراته )عبيد، 2000(.
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ومن اأهم الأ�س�ص العامة لتدريب وتعليم املعاقني عقليًا مايلي )حمدي، 2001(

1-يجب اأن تكون العمليات اللفظية وا�سحة وب�سيطة، وتتم اإعادتها من وقت لأخر.
2-يجب ت�سجيع املعاقني عقليًا على القيام مبجهود خا�ص للتعبري عن نف�سه والتعليق اللفظي 

على الأ�سياء وال�سور واملواقف.
ومن  املجرد،  اإىل  احل�سي  املادي  من  املنظمة  التعليمية  املواقف  يف  املادة  ترتيب  3-يجب 

املاألوف اإىل املجهول لت�سهيل عملية تكوين املفاهيم واأدراك العالقات.
فر�ص  عقليًا  للمعاق  توفر  لكي  ال�سعب  اإىل  ال�سهل  من  وتدريجها  املادة  ترتيب  4-يجب 

النجاح.
من  التاأكد  بعد  اإل  اجلزء  من  النتقال  وعدم  مرتبة  اأجزاء  على  املادة  تقدمي  5-يفرت�ص 

اإتقانه.
6-ا�ستخدام تقنيات تعليمية جلذب انتباه املعاقني عقليًا اأثناء عملية التعلم.

7-يجب تقدمي ما اأمكن تقدميه من املواقف املتنوعة واخلربات التي تت�سل بتعلم املفهوم 
وتعزيزه.

اأكرث من حا�سة  8-ين�سح ا�ستخدام مواد تعليمية متنوعة بقدر الإمكان ويف�سل ا�ستخدام 
واحدة.

9-الإعادة والتكرار مل�ساعدة فئة املعاقني عقليًا من تعلم واإتقان اأعمال معينة.
10-يف�سل اأن ي�ستمر املعلم يف جذب انتباه املتعلم من فئة املعاقني عقليًا من وقت لأخر اأثناء 

الدر�ص.
11-يحتاج املعاقني عقليًا اإىل التقبل الجتماعي لأن تاريخ الإعاقة يرتبط بالف�سل والإحباط 

املتكرر مما يجعل من تقبله يف جمموعته اأمرًا حيويًا ل�سحته النف�سية.
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مفهوم الن�ساط الزائد واأعرا�سه:

     يعد م�سطلح ا�سطراب �سعف النتباه والن�ساط الزائد من امل�سطلحات احلديثة،حيُث 
مت حتديد هذا امل�سطلح يف بداية الثمانينات من القرن الع�سرين. واأ�سار الدليل الت�سخي�سي 
النف�سي  العقلية )DSM-III( ال�سادر عن جمعية الطب  الثالث لال�سطرابات  والإح�سائي 
الأمريكية)1980( اإن �سلوك الن�ساط الزائد هو ا�سطراب له زملة اأعرا�ص �سلوكية متيزه 
الدليل  ملحك  وفقًا  الزائد  الن�ساط  وُيعرف    .)2004 )أحمد،  الآخرى  ال�سلوكيات  باقي  عن 
�سعوبة  اأو  لعجز  دائم  »منط  باأنه:   )DSMIV،1994( العقلية  لال�سطرابات  الت�سخي�سي 
وتوترًا وحدة   تكرارًا  اأكرث  ويكون  البع�ص،  لدى  يوجد  والندفاعية  اأو فرط احلركة  النتباه 

عما يالحظ لدى الأفراد العاديني من الأقران من نف�ص م�ستوى النمو« )الزيات،2004(.
 )Lahey&Pelham،1988( ودرا�سة لهي وبيلهام )Porrino،1988 ( وقد اأو�سحت درا�سة بورينو  
ل�سطرابني  منطني  ولي�سا  واحد،  ل�سطراب  عر�سان  احلركة  وفرط  النتباه  �سعف  اأن 
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