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النظريهومالمف: ولاأل

عالجيال. تعريفأ

أوأعمال الرتميم. أو تصحيحهو شفاءالتعليم الذيهو شكل من أشكالالتعليمأو حتسنيالتقويةةسدرا

جعلأوأو تصحيحعالجتعمل علىالتدريس اليتشكل خاص من أشكالالتدريس يفهوتعليم العالجي

1من املتوقعللطالبعملية التعلمذلك يفكما شهدناجيدة.

العملية حنتاج إىللطالبسة االدر توقعات تدار وفقا للمل تكن هناكلوحىتأفضل النتائج املمكنةحيققأن

كل لقدرةوفقاأفضل النتائجحتقيقهذا التحسن اىليتم توجيهوبالتايلالنتائج املتوقعة.حتقيقتساعد علىاليت

.2طالبالعامة لل، والسمات التعليم والتعلمكامل عمليةمن خاللطالب

الفوضى) احلواجز (بعضتلتئمواليتالشفاء). إىل (التدريساملعاجلنيحتسنيخيدمأيضا أنهقولميكن ي

أيضا على الشخصيةمن التحسيناتمبعىنأن يكون متبادالحبيث أنه ميكنصعوبات يف التعلماملرتبطةشخصية

كانتللشفاء.الذي يعينباالنكليزية) (مشتقة من كلمةعالجحتسني التعليمبالعكس.والعكسالتعلمحتسني

امبعىناملرضى) (خمتلف احلواجزتواجهاستثنائيةطفال تعليمية لألأنشطةيف بدايةاملدىالعالجيةالتعليمات أ

.3التدريس)عالجية اخلدمات (تعليميةعالجيةيتطلبفل عاديطحبيث أن أيالوصف.اليوم كماتطورت

التعليم العالجيب. حقيقة 
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الىت قد مشوليةمعايريوذلك لتحقيقنتيجة التعلم،تحسني للطالب لالتعليمية املقدمةهي خدمةالتعلمعالجية

اليت املناهجاملناهجوحدةالتعليممستوىنالحظ أوال أنالتعلم ،تنظيمعالجيةالنموذجفهم مفهومليقرارت.

نظام قائم على الكفاءةلتنفيذ2007من عام 6.رقم. و Permendiknas(200622،23،24(فرضتها

متعلمني.الفردية لليف االعتبار الفروقالذي يأخذنظام التعليم و نظام التعليم، واستكمال التعليمية

سيطرة املصعوبة يفمنالذين يساعدونمساعدة الطالبدف إىلاألنشطة اليت و األنشطة العالجية

يف عليهاالىت قرراتأهداف التعلمالطالب على حتقيقهو مساعدةاألنشطة العالجيةالغرض مناملوضوع.على

ا.املناهج :هياألنشطة العالجيةوظيفة،التعلملعمليةبالنسبةاملعمول 

وظيفة)التصحيحية (املعلمنيتدريسوكيفيةتعلم الطالبحتسني.1

تفاهم)وظيفة نفسه (عيوب مزايا و والطالب علىاملدرسنيتعزيز فهم.2

)التكيفوظيفة الطالب (خصائصالتعلم معضبط.3

تسريع)وظيفة (موضوع الطالب للإتقانتسريع.4

4عالجيةوظيفةواالجتماعيةالشخصيةاجلوانبيفالتغلب على الصعوباتمساعدة الطالب على.5

أن يكونالذين من املتوقعملساعدة الطالبالتعلماألنشطة العاديةقبلمنعالجيةبأنشطةوميكن القيام

العالجية)، أو خالل (الذين صعوبات يف التعلمالطالبملساعدةأنشطة التعلمالعادي)، وبعد مشكلة(صعوبة

ووسائل جمموعة متنوعة من أساليبنشرقادرة علىعالجيةاملعلمإجراء) ، ويف (التنميةالعاديةأنشطة التعلم
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اليت متلكهاالقوةجانب من جوانبوالتأكيد علىمهارات الطالبمستوى اليت تواجهها و صعوبات وفقا للاإلعالم

.الطالبريجي

هي :عالجيةيف أنشطةتوجهاليت جيب أناخلطوة

صعوبات التعلمتشخيصنتائج حتليل ل.1

صعوبةسببالعثور على.2

عالجيةوضع خطط عمل.3

العالجيةاألنشطةتنفيذ.4

األنشطة العالجيةتقييم.5

التدريس.مع حتسنيالعاديةالتدريسفرق بنيب.

حتسنيعقدت. املشاركةالطالبومجيعيف الفصول الدراسيةللتعليم والتعلمكربنامجمنتظمةأنشطة تعليمية.1

اخلدمة اخلاصة.مثالتعلمصعوباتيعرفاليت عقدت بعدالتدريس

والشيء نفسه بالنسبة املطبقة و املناهجمعىت تقريرلاالتعليمحتقيق هدفمن أجلعاديةأغراض تعليمية.2

جلميع الطالب.

نفسه.اهلدفعلى الرغم من أن، الطالبعمد تعلم صعوباتيناسب معتدريس حتسن أهداف

خلفية وطبيعة و لنوع(وفقاطرق التدريسالتحسن يف، يف حني أن للطالبيف التدريسنفس األسلوبعادة.3

).الصعوبات

).(التعاونمن قبل اصدقاءالتدريسحتسن، يف حني وناملعلميعملون عندعادتهىف التدريس.4



، معدات املختربات، مرتيواالجتماعيةاالختبارات التشخيصية(استخدامإصالحمتنوعةأداة تعليميةأكثر.5

اخل).

الفردية.الفرقالنهجعلىحتسيناتتدريس.6

.5الطالباليت يعاين منهاصعوبات التعلم مصممة خصيصا لمترنته التدريسحتسني.7

التعليمتحسينج. الغرض

أهداف حتقيقأنه من أجلالتعليم العادي ،ال خيتلف عنالتعليمحتسني، فإن الغرض من عموما

صعوبات يف الذين لديهمحىت يتمكن الطالبالتعليمحتسنيدف بشكل خاص إىلمت وضعها.التعلم

والعمليةمن خالل حتسنيتعلم متوقعةاملدرسةميكن أن حتققالتعلم

وهي :التعليم ،حتسنيدفبالتفصيل

خاصة.التحصيل الدراسي أنفسهم ، و الطالب على فهمومن أجل- 

اجليدالتعلمالطريق حنو/ تغيريحتسنيهل ميكن- 

املرافق التعليمية، حسب االقتضاء.املواد و اختيارهل ميكن- 

نتائج أفضل.على حتقيقميكن أن تشجعالعادات اليت املواقف و قادرة على تطوير- 

.التعلماملسندة إليهاملهامقادرة على أداء- 

التدريستحسنوظيفة عن د.

وظائف:له حتسن التعليمالتعلم ، و عمليةجمموعيف
5 Cece Wijaya, Pendidikan Remedial, Bandung, PT Remaja Rosda Karya. Cet V, 2010, Hal



تصحيحي.1

بني أمور أخرى :، ميكن عقدحتسيناتالتعليم أوصالح لإلالعالجيةهذه الوظيفةهذا يعين أنه يف

األهداف.تكون- 

االستخدامطريقة- 

التعلم.طرق و - 

األداة.والتعلممادة- 

مي.التقو - 

وغريها.الشخصيةجوانب- 

مو فهامل.2

الطالب.فهمأخرى ، ميكنأو أطرافاملعلمني والطالبجزء منهوهذا

تكيف.2

معالتعلمميكن للطالبيعين أنهالدرس.ان اهلدف منمعبني الطالبالتعليملتحسنيالتكيفحدث

ملزيد اليت تدفعالصعوباتخلفية ونوع و لطبيعةمفصلةمطالبأكرب. و نتائج أفضلفرصة لتحقيقحبيثقدرته

الدراسة.من

ختصيب.4

ختصيب اليورانيوميكون عن طريقميكن أنعملية التعلم.ميكن أن يثريالتعليمحتسنيعين أنفهذا مب

النتيجة الىت مزيد مناليت تؤدي إىلالتحسيناتيف صنعاملستخدمةأساليب التدريسمن حيثأو اليت تقع

القصري.التحصيل الدراسيأكثر ثراءأووأعمقتناسب



تسارع.5

واملادية.الوقتسواء من حيثالتعليميفعملية التعلموحتسنيلتسريعهذا هو

الشخصي.من اجلانبحالةحتسني تدريسأو حتسنيمباشرةوميكن. 6

املعاملة شخص (ميكن أن تؤثر يفعلى حنو أفضلاإلجناز التعلم و دعم حتقيقالشفاءوهذا ميكن

باملثل).

التدريسو عملية التعلمعالقة تحسن التعلم فيه.

)PPSI(التطوير التعليميإىل إجراءاتالنهجنظام تسليموأساليباملستخدمة اليوماملدارسيف مناهج

هوالدرسالدروس.من خالل وحدةاألمثلتحقيق اهلدف ناجعة وفعالة لأحد أنظمةهذا النهجربويع

التعليمية(لألغراضأكثر حتديداحتقيق غرضمن أجل،املوضوعوحدةمواد أوملناقشةالتعلم والتعليموحدة

سلوك ، وعلى شكل وقابلة للقياسواضحة الصياغةتعليميةأهدافبصفة خاصةأن يكون هذاوينبغياخلاصة).

.الطالب

التعليمية ، واألدوات املواد التعليميةإعداد وتطويرسهل علىجتعل من ، وسوف أهداف واضحةوضعمع

األنشطة.التعلم والتعليمعمليةختطيط وتنفيذوكذلك

العالجية)تدريس (حتسنيعاجل.1

للعمليةتكملةمهوهذا التحسنتدريسمثوالتعلمالتعليم بأنشطة، يف ما يتعلق أعالهإعتباركما يف

املعروفة من قبلجمال الدراسةعلى األقل يفأن يتقنحتتاج إىلهذه التحسيناتتدريس،لذلكالتعليمية.

من حيث :أن ينظرحتتاج إىلهذه التحسيناتتدريسوبالتايليف االستعانة مبحام.التوجيهاملدرسني وضباط

طالب.أ



الفروق الفرديةيكون مقبوال يفوينبغي أنخمتلفة.هلا نتائجيف التعليم والتعلمكل طالبأنالواقع هو

األطفال الذين همدائما معنتعاملأو املدرسنياملربنيالتعليمية.كل حالة من احلاالتاملبدأ يفأوالرتبوية

من وجوددائماوجدتيف التعليم والتعلمتظهر احلقيقةاألطفال اآلخرين.من قبلال مثيل هلاامللموسة اليت

يف شكلخلفيتهمباإلضافة إىلبطيءبعضها سريع و ، وبعضها أقل موهبة، هناك قدرة عاليةموهوب ،طفل

اليت تأيتيف التعليم والتعلمالفردياليتللحصول على الرعايةهناك حاجةعلى هذا األساس. خربات خمتلفة

الشرعية الرتكيز و الفروق الفرديةهناك بعضوات ، والتقييمات وهكذا دواليك. األدواألساليب و على املواد

على النحو التايل :هي

االستخبارات)املخابرات (الفرق يفكل- 

)(حتقيقنتائج التعلمالفرق يف- 

املوهبه)املواهب (االختالفات- 

موقف)(يف املواقفاالختالفات- 

العاداتاالختالفات- 

املعرفة)املعرفة (االختالفات- 

السمات)(خالفات شخصية- 

)(احلاجةاحلاجةاالختالفات- 

املثلاالختالفات- 

الفائدة)الفائدة (االختالفات- 

اخلالفات املادية- 



بيئة)البيئة (االختالفات- 

اخلالفات.ونوعيةعمودياقسمني ،جتمع النجاح التعليميف كتابه: قال مورسيل

ااملتعلقةاخلالفاتاالرتفاع العموديمنخفضة النوعية فيما يتعلقاالختالفاتيف حني أنخمابرا

وهلم جرا.، والعمل، العمل، وطريقة واالهتماماتاملواهب

أساليب خمتلفةجيب أن تستخدمالتعليم والتعلمالفردية يفاملعلمنييف هذاالفرقكلعلى أساس

التعلمحتقيقميكن توقعالشخصيةجنازاته وفقا اللتعلمالفرصة لللطالبكان: لوهذا االفرتاضباستخدام

املستخدمة أساليب التدريسأداءحتسنيحتقيق أقصى قدر منللمساعدة يفكل فردقدرته.  وفقا لاملثلى

دروس التقوية).(

معلم.ب

وسائل ، حيث أن النفسي، ضابط مستشار، مزدوجةلديه وظيفةالتعليم والتعلماملعلمون يف

التعليم حتقيق أهدافهو املسؤول عناملعلماملزدوجة اليتهذه الوظيفةيفوهلم جرا.، واملصدر، اإلعالم

لكل طالبفرصة عظيمةحتسني، والتدريس يف هذا اإلطار. التحصيل الدراسيوال سيما يفالزيادةيف

األمثل.التعلملتحقيق

التعليميةالعملية.أ

الربنامج.أو تنفيذالعملية الشاملةاكتمالهوالتوجيه واإلرشاد التعليم و يف عملية

لتنفيذيتجزأ منها.الالشخصيةلتحقيقالطالبخدماتويتوقعالتوجيه واإلرشادمن خالل

)BP(التعليمشكال من أشكال املطلوبة (اخلدمات اخلاصةيف التعليم والتعلمأفضل خدمة ممكنةتوجيهات



خمتلف منعالجيةالتدريسالتعليم أوأمهية حتسنيالنظر إىلميكندروس التقوية) وهكذا (خدمة إصالح

تستحق النظر:اجلوانب اليت

الرتبوية

النفسية

التعليمية

الطريقية

وغريها.األخالقية ،

حتسن التعليمالرتبيةنظرية.2

، جتارب املاضيحباجة إىل فهم، وحنن (حتسن التعليم)العالجيةية والتعليميةالرتبالنظريةأبعاديف فهم

للقيام يف منطقة، ووضعها املعني حديثامدرسينايف ذلك الوقت.يف الفصلتدريس العلومنبدأ يفعندما 

مكتبه يفاجللوس يف وضع مستقيماألطفال،أمامناالفصل نظر دخوليفالدرجة األوىليفالتدريس.مبهام

األمور أننا نعرفعاجال أم آجال التدريس ، و بعد أيام منالضيافة.لدى استقبالهكل معلمحيدق يف  و 

.التالية

 لكل منها.الطابع الفرديعتمد على ي، و بعضها البعضخيتلف عنكل طفلالتعلم يفأشكال طرق و

، سوف على العكسمسموعا.نظراحلواسمناستخدام أكثرالبصريةاحلواسأنواعتعلم الطالبوسوف

طابعطريقةيتعلم الطالبسوفالرأي.شعورحاسة السمعمنأكثراستخدام حرفطريقةيتعلم الطالب

الطالبالنوع منتلكعلى النقيض منبصمت.لنقلاألدواتمناملزيد من األدواتاستخداماحملرك



ا تستخدمبعضها البعض.ختتلف عنالطالبنوع من التعلمشكل كلوباملثل ،. والسمعيةالبصرية أكثر أ

.واملمارسةوحل املشكالتالتعلمشكل من أشكالبدال من استخدامالذاكرة ،التعلم والتذكرمن أشكال

يف املتوسط الطالبتني،بسرعةجمموعات من الطالباىل ثالثالطالبيتم تقسيم،احلاالتيف بعض،

بشكل أسرع منالتعلمإجناز املهامقادرة علىبسرعةهم من األطفالاألطفالجمموعة. بطيئةثالثة طالب

وميكن ،ساعة2ملدة مشحونةالبد ليفهماملواد التعليميةوينبغي أنبطيئي التعلم. العاديني و األطفال

إكمال املهمةميكنالطالب الذينوتقدمالطالبجمموعةمتوسطتقدميها.من وقتيف وقت سابقاالنتهاء

غري القادرين علىللطالبيتم توفريهاالطالبأبطأويف الوقت نفسه ،الدراسة.وفقا للوقتالتعليمية

ا ميكن أنالدراسة.وفقا للوقتالتعليميةإكمال املهمة يتجاوزالتعلموقتجديدة للتعلمتكمل مهمةفإ

الطالبيصنف، يف حني الكثريليسالسريعة والبطيئةالطالبالتحاقجتربةاستنادا إىل. حمددة سلفا

مهمةبعد االنتهاء منصامتةال تبقىحبيثبسرعة ،مع الطالبللتعامل. أكرب عدد ممكناحتاللمتوسط

بطيئة يفتعلمها.املواضيع اليت متجمالاملعرفة يفثراء إضافية إلمهمةمنحته الفصول الدراسية ، و التعلم يف

القيامللتغلب علىبشكل صحيح.هضمهااليت ميكنللطالباملعلميوفر وقتا اضافيا الطفل ، و مواجهة

التدريس.العالجيةأحيانا

باإلضافةيف الصف ،درسالستكمالحيتاجون إىل مساعدة إضافيةالطالب الذينهناكيف بعض احلاالت

يف مساعدة خاصةالذين حيتاجون إىلأول طالب. عمق واتساعمعارفهم يفيف اغناءطالب الراغبنيهناك

يف معرفة حمددةالتعلمصعوبات يففعالتبني، إذا ما حمددة ومناسبةبطرقاملواد التعليميةالسيطرة على

السيطرة علىملمارسةالسبلبهالتنبؤ التعلم ، و صعوبة يفأسبابمعاجلةالبحث عنعمليةتبدأاملدرسة.

واملنزل.يف املدرسةاملعرفةبعض



التعليم العالجياملعلم. دور4

التعليممبهامقادرة على القيامجيدا لتكونالدراسات املعدةمجيع املعلمنيأن،يف وقت سابقكما أشار

معلم ميكن أن يكونيف هذه الدراسةمجيع املعلمنيعلى األقلومن املتوقعهلذا الغرضالعالجية.والدروس

ملفهوموفهم جيدالتعليم العالجيعلمنياملمع سائرنفس وجهات النظرلديهموينبغي أنالعالجية.الرتبية

. التعليم العالجيوطبيعةمتطلباتاليت تتوافق معاملناهج الدراسيةتغيريات على، وكذلك التعليم العالجيتغيري

فيه.الذي توىلالعالجيةمعلم الرتبيةدوروكان

خادمااإلنسان.1

ومن ،الصعوباتتحديد هذه املهارات الالزمة لفهم التعلم و يفالطالبميتلكهاالصعوبات اليتمع

ملساعدة الطالباملوظفنيفيما قامت سيارات االسعافأنفسهماملعلمنيلوضعالتعليم العالجياملتوقع أن

، صادقة، و اإلنساناملريضاإلنسانخدماملناهج املدرسية.متطلباتصعوبات يف التكيف معيف حل

كل حاجةدمة  املهارات الالزمة خليف وجود. التعليم العالجيكمدرسبواجباتهيف االضطالعواملسؤول

،يف متناول اليدالعديد من الطالبمن أجلفقطهلا ، و بكثريذلك الوقتعلى استعداد للتضحيةدائما

ا اعتمادا كبري ، تعتمد املدارس العاديةعادوا اىلالطالبجناح. الوظيفة املثاليةاملهام معميكن إكمالحبيث

تمعية.والبيئةاألسرة، باإلضافة إىل أستاذهمهاراتعلى ا

الوكيلتغيري.2

أيضا تنفيذ، وقال انه واملدرسةمعدالتاملناهجمطوريمبثابةمعلمي الرتبيةعالجيةاملعلم الرتبية 

، وذلك أساسا دراسات أخرىاملعلمني يفربطمبهمةوظيفته، باإلضافة إىل اإلصالح املؤسسيمهمة



جيب على املدرسني ، و للتغيريكعوامل. بطيئي التعلميف مواجهةأنشطة ملموسة و أهداف واقعيةلصياغة

الذين للطالبالتدريبمبهمةاملؤسسية املرتبطةاىل جهازالتطلعات واملواقف و اآلراءواصفالديهم الشجاعة

الحتياجاته يفتفعل وفقاجيب أنواملؤسسةيف املناهجتغيرياتاليت تنطوي على وال سيما تلكيواجهون

من الدراسة معلمقبل احلقلورقتهيقدمأيضا أنتعليم عالجي املعلمني لومن املتوقع انيشعرون.جمال

املؤسسية.  املناهج التعليمية و لإلصالح يفحول احلاجةيف احللقات الدراسيةغريهم من موظفي التعليم و 

اإلصالحات املؤسسية.املناهج الدراسية و للسياساتالقيادةلتسليموسيلةينظر إليه باعتبارهن أنكيف ميك

الدافع.3

ميكن أن تساعد يفالدراسات اليتعلى إجراءالعلماءحتفيزأيضا مبثابةالعالجيةمعلمي الرتبية

ذات الصلةومتارين، للتنبؤ، واملعرفة من الطالبالتعلمصعوبات أسبابواكتشافللعثور علىأسهلجعله

.احباثاإىل العلماءمدخالتكونيف احللقات الدراسيةقدمت ورقاتميكن أنالطالب.لتلبية احتياجات

رادع.4

املعرفة يفجيب أنللطالب.صعوبات يف التعلممنرادعأيضا مبثابةمعلمي الرتبيةالعالجيةميكن

انقلتكون قادرة علىالقياس النفسياملعلمنيجمال حول اخلطوات اليتاملوظفني اآلخرين للمعلمني و جتار

، أو على األقل يف املدرسةالدروسالطالب يفاليت تواجهللصعوباتالعالجتوفرييف إطارجيب القيام به

الفشل.ملنع احتمالالسبلمعرفة

مستشار.5



يف كأهلالعالجية.معلم الرتبيةكما تلعبيف املدرسةمعلمأن كلفهوم جديد للتعليم وفقا مل

تتطلب اآلخرين الذينللمعلمنياملعلمنياملشورةلتقدميتكون على استعداد، جيب أن األطفالتربيةجمال

معلمي اهتمامحمطيف املدرسةدورمعلم الرتبيةاستشاريالعالجيةأصبح. والنصحالتوجيهمنمعرفة

العاملني يف جمال التعليمغريها من و الدراسات

الواصفني.6

خرباتعلىجيب. التعلمىفبطيئيلعالجالواصفنييفتلعب دورا أيضاعالجية الرتبيةاملعلم 

أنالسجالت إىل. بطيئي التعلمالشفاءسبلحولمالحظات هامةتقدمي تكون على استعداد لاملعلمني

.يف املدارس األخرىالطالبيف مواجهةدراسات أخرىاملعلمني يفعقد

خبري.7

وختتتم، ، واملعاجلاتىوجامعالباحثخيدمأنه، وهذا يعين خبريأيضا مبثابةالعالجيةالرتبيةاملعلم

يف ومتابعتهااليت ينبغي معاجلتهاالندوةقدمت يف، وميكن أن شكل ماالتقرير يفويسجل. بيانات البحوث

يف املستقبل.العالجيةوالتدريستوفري التعليم

إذا مل التعليم البشرية و وتنمية املواردللجودةوسيلة، وهي ةرسيف املدالعالجيةالرتبية والتعليمفهم أمهيةنحنن

كثريا تزايدوسيتميف املدرسةيف التعلميعانون صعوباتالطالب الذينمث عددبشكل صحيحتنفيذهيتم

تمعاتإىل عبءسوف تضيف و  .احمليطةاملسؤوليةا

.يف التعلمصعوبات الفشل أوالذين عانوا منطالبالعالج لتصحيح و هو حماولةتدريس العالج



:تتضمن ما يليالعالجييف تدريسيتعني النظراخلطوات اليت

الذين األطفال معايري لتحديد. صعوبات يف التعلمالذين لديهمألطفال ، فيما يتعلق باأوال

، وقدرات جمموعتهيف وضع الطالبالتعليم ، و هو الغرض منمنهاصعوبات يف التعلميعانون من

من اخلصوص.على وجه التوطنيقيود أوحتتاج لوضعيعانون صعوبات يف التعلمالذينالطالب

املزيد من اجلهود.تسهيل وتوجيهاملهم

بشكل التعلم.صعوبات يف تعاين منمتكن لطالباألسباب اليتالعثور علىنبحث عن،نيةالثا

يف عوامل.الطالباليت هي خارج، والعوامل نفسهالطالبداخلاليت ميكن البحث فيها، واألسباب عام

األسبابالضارة.واملواقفوالعادات،العاطفيالعجز البدين، وعدم التوازن ، و العقليةاإلعاقة:ومنها،الطفل

والتصرفمي ، وتقو تدريس املعلمني، وكيفية جامدمنهج (مدرسة حكوميةمبا يف ذلك :،الطفلوراءاليت

اآلباء ألسرة (ا)، والدولة من لطيفةاملدرسة ليستوالوضع،بصورة غري نظاميةاملدارس، وتنفيذ بشكل سيئ

استقر، أقل اآلباء واألمهاتعلى التعلم منتشجيعمل يكن هناكامسحواجداجدا أومرتفعاواألمهات 

تمع والعوامل أقلالصحيةواألطعمةاملنزل ،الوضع ا)، وا التالصحفتأثري ، و احمليطة  أو األفالموا

).صاخبة، وحاالت ليست جيدة

أوعقدالذين جيدون صعوبة يفاألطفالأو شفاءإلصالحاليت متكنالتحويلحث عن ، ويبالثالثة

مقرتحاتيف شكلفرديا أوهذا اجلهدوميكن أن يتمالوقاية منه.

ألشخاص آخرين.تلميحاتأو



، من بني أمور أخرىميكن استخدامهاالتقنيات اليتأوقو عدة طر ، وهناك العالجيتدريسيف 

من ، ونتائج البحوث تقرير حبثيالزيارات املنزلية، والعمل اجلماعي، واملقابالت و ، واالستبيانات واملالحظة

.االختبارات النفسيةأو استخداماملهام ، االختبارات و 

ادقيقةوصفةليستعالجس الالتدري كبرية.مواردواستخدامالالزمةالدقةأل

الوقاية.الشفاء و كل منعنالضرر الظلم و جتنبمن املهم

العالجية.التدريس حتسني يف. األساليب5

من التعلملألنشطةالتوجيه العاماليت تنفذ يفهي الطريقةتدريسيف حتسنيالطريقة املستخدمة

ملتابعة.حتديد احلاالتمستوى

:املستخدمة هياألساليب

التعليماتأسلوب.1

.وصعوبةوطبيعةلتحديد نوعالقضيةإدخالسياقهذا األسلوب يفويستخدم

معرفة ، و أنفسهمالطالب على فهمميكن أن تساعدواألجوبةسلسلة من األسئلةإصالحمن أجل

التعلم.طريقة، وحتسني نقيصهامعرفة و نقا مزيتها

مناقشة.2

بني األفرادالتفاعلمنمن خالل االستفادة هذا األسلوبويستخدم

.جمموعات من الطالباليت يعاين منهاصعوبات التعلمتحسني يف جمموعات ل

:، هي كما يليحتسني التعليممن أجلهذه الطريقةاخلري يف



موعةميكن أن يكون كل-  حللها.مأزقه، وإجياد طريقة نفسه و االعرتاففرد يف ا

الثقة.من املوقفدعميف جمموعةالتفاعل- 

مع اآلخرين.التعاونتطوير- 

الثقة بالنفس.تطوير- 

.الشعور باملسؤوليةالتنمو- 

التعينيأسلوب.3

اجلائزة.ذلك من اجل املساعدة القضية و ملعرفةهذه الطريقةوميكن استخدام

جمموعة من علىأن تكون ساعدتأوبشكل فرديمهام حمددةمن خالل إعطاءوميكن

.الذين يواجهون صعوباتالطالب

:تتوقعميكن للطالبمع هذا األسلوب

له.فهم أفضل)1

اليت جتري دراستها.املوادتعميق/توسيعقادر على)2

.طريقة التعلمتحسني لونكي)3

تمعااطريقة.4

ما املناقشة.وأساليبمهام اإلدارةمناألسلوبتقريبا معيف وقت واحدهذا األسلوب

موعةبنيالتفاعلهو هو مهم .على أملأعضاء ا

:لألسباب التاليةالتعلمالذين جيدون صعوبة يفعلى الطالبحتسن

موعةأثري)1 الكفاءة واخلربة.و أعضاء ا



يف التعلم.زيادة االهتماماحلياةفريق ميكن لل)2

موعةحياة)3 .الذات، وفهم املسؤوليةتعزيزا

املعلمأساليب. 5

صعوبات يف صديق لديهساعدة الذين مت تعيينهم/املخصصة ملالطالب و املعلمنيالزمالء

الطالب.العالقة بني املعلم و ، من ، عمومااألصدقاءأقربألن العالقة بني، التعلم

اإلجناز، علىاملعلماختياريستنديف حمنة.صديقهيساعداملعلماملعلممنمع تلميحات

أنشطةقيادي يفبدوراملعلم. من قبل اصدقائهجداأحب و اجتماعية جيدة، هلا عالقات و 

موعة بديل.كمدرسا

الخطوات فى التعليم العالجى.ت

تقدمي أنشطة العالجى يعىن بينظرإىل نتائج تعلم التالميذ. هذا يشمل نتائج من مدرس املادة,  نتائج من .1

مرىب الفصلى و قدرة من الطالب.

هلا تعليم العالجى.ينظر اىل تالميذ الىت ال بدى .2

.ينظر اىل قدرة تالميذ ىف مواضع الىت البد هلا األنشطة العالجى.3

.ينظر اىل ظواهر املشكلة التالميذ.4

.ينظر اىل قدرة تالميذ ىف مواضع الىت البد هلا األنشطة العالجى.5

6تيسري املشكلة التالميذ لتنفيذ انشطة تعليم العالجى.6
.

الدراسات السابقة .ث

6 Mulyono Abdurrahman, Op, Cit, hal.23



قد حبثهما من قبل كما يلى :الدراسات السابقة ىف هذه البحث الىتأما

يف املدرسة لرتقية مهارة الكتابة     تنفيذ تعليم اإلمالء ."حممد إقبال" حتت املوضوع : دراسة وصفية عن1

مالء. حماوالت مدرس اإل- تنفيذ و التعليم–دار النهضة مبنطقة كمبار رياو. مشكالته :الثانوية مبعهد 

النتائج هلذ البحث "

يف املدرسة ."مردمياس" حتت املوضوع :دراسة عالقة بني اإلمالء و اإلنشاء ىف التعليم اللغة العربية       2

فعالية .النتائج هلذ البحث "جيد".–حتفيظ القرأن فاللوان منطقة سورك. مشكالته :عوامل الثانوية مبعهد

المفهوم العملىثانيا:

اصحابهوالشافعىقالكماالبحثهذاىفالعملىاملفهومالكاتبفيخلصالنظريةاملفاهمإىلنظر

7.العملىاملفهيمىفيستخدمهاأنميكنالنظرياملفهومأن

.العربيةاللغةتعلمنتائجمنلتالميذمشكلةمدرستقدمي.أ

.العالجىاالنشطةهلاالبدالىتالتالميذمدرسنيب.ب

موالتالميذتعلممشكلةاىلمدرسينظر.ت .العربيةاللغةتعليمىفقدر

:يلىكما. العالجىتعليمىفتقدمهاالىتاألسالبوالطريقةاملدرستيسريمث.ث

7M. Syafi’i. From Paragraph to a Research Report: A Writing of English for Academic Purposes. (Pekanbaru:
LBSI, 2007), 122 .ص



للدخول إيل درس اجلديد )(التعارف.أ

إلقاء السالم..1

تنظيم الفصل (إذا مل يكن منظما)..2

أو البيان املوجز الذي يوصل أذهان التالميذ إىل املوضوع. األسئلة .3

. إعالن موقف املدرس.4

املقدمة :.ب

.سأل املدرس التالميذ عن املشكلة الىت توجد ىف تعليم اللغة العرابية

العرض :.ت

املطالعة.التمهيد : بالطريقة السابقة ىف.1

.اللغة العرابيةسأل املدرس التالميذ عن املشكلة الىت توجد ىف تعليم.2

.شرح ااملدرس عن املشكلة .3

, حىت يكون كل عمل ىف الطريقة ذا أثر لغوى مفيدة للتالميذ.كتب املدرس املادة ىف السبورة.4

ويكتب ما كتبه املدرس ىف إخراج التالميذ الكراسات وأداوة الكتابة, وكتابة التاريخ ورقم املوضوع, .5

السبورة.

.املشكلة مرة ثانيةشرح ااملدرس عن .6



.سأل املدرس التالميذ عن ما شرحه من قبل .7

الثالثة, لتدارك األخطاء والنقص.مث شرح ااملدرس عن املشكلة مرة.8

.يعطى املدرس التمرنات.9

التطبيق : .ث

.يأمر املدرس التالميذ جبمع الكراسات على شواطئ املكاتب.1

لسبورة لتفتيش األخطاء باملناقشة مع التالميذ مث إصالحها مبالحظة املدرس و التالميذ الكتابة على ا.2

.مباشرة

م بالتبادل.3 .يوزع املدرس كراسا

. تعليم هو لزيادة نتيجتهم ىف الدرس القبلاملدرس التالميذ بأن علمي.4

.سؤال املدرس التالميذ عدد األخطاءاليت وجدها يف أيديهم.5

ميأمر املدرس .6 .التالميذ لتصحيح مترنا

االختتام :.ج

اإلرشادات واملواعظ. وختتلف اإلرشادات واملواعظ باختالف املواد وحمتويات موضوع الدرس..1

بالسالم.ه خيتتم املدرس تدريس.2



إرتفاع ومستويات تنفيذ تعليمٍ و الطريقة الىت يستخدم ىف ملعرفة إننطالقا من البيانات املذكورة ملعرفة

عند املدرس اللغة العربية ىف املدرسة العالية مبعهد خري األمة اإلسالمى أير مولك إندرا تنفيذ التعليم

:منهاألجل ذلك. إستخدم الباحث أربعة أشياء.غريى هولو

% = جيد100- %76إذا كانت حويل : .أ

% = مقبول75-%56إذا كانت حويل : .ب

% = ناقص55-%40إذا كانت حويل : .ت

= ضعيف8%40-%25إذا كانت حويل  :.ث

26 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, jakarta : PT Grapindo persada, 85.ص.2005


