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 الفصل األول

 مدخل إلى صعوبات التعلـّم
 

 

 ( The Learning Disabilities ) صعوبات التعلـّم تصؾ أدبٌات التربٌة الخاصة
الذٌن ٌعانون من هذه الصعوبات ٌمتلكون لدرات تخفً  بؤنها إعالة خفٌة محٌرة، فاألطفال
ٌسردون لصصا ً رابعة بالرؼم من أنهم ال ٌستطٌعون  جوانب الضعؾ فً أدابهم، فهم لد
فً اتباع  مهارات معمدة جدا ً رؼم أنهم لد ٌخفمون الكتابة ، وهم لد ٌنجحون فً تؤدٌة
عادٌٌن تماما ً وأذكٌاء لٌس فً مظهرهم أي شً ء  التعلٌمات البسٌطة ، وهم لد ٌبدون
العادٌٌن، إال أن هإالء ٌعانون من صعوبات جمة فً  ٌوحً بؤنهم مختلفٌن عن األطفال

فبعضهم ال ٌستطٌع تعلـّم المراءة ، وبعضهم عاجز عن  تعلـّم بعض المهارات فً المدرسة،
ٌرتكب أخطاء متكررة وٌواجه صعوبات حمٌمٌة فً تعلـّم  تعلـّم الكتابة، وبعضهم اآلخر

 . الرٌاضٌات
 

األطفال ٌنجحون فً تعلـّم بعض المهارات وٌخفمون فً تعلـّم مهارات أخرى  وألن هإالء
 تباٌنا ً فً المدرات التعلٌمٌة، وهذا التباٌن ٌوجد بٌن التحصٌل والذكاء ، ولذلن ، فإن لدٌهم

 ٌشٌر األخصابٌون إلى أن المشكلة الربٌسٌة الممٌزة لصعوبات التعلـّم هو التفاوت بٌن
 ( 71ص : 1997الخطٌب ، ). " األداء والمابلٌة 

 
الشخص ، وما ٌحٌط به من ظروؾ ، / ٌعانٌه الطفل  إن معرفتنا ؼٌر الكاملة عما

باألسلوب األفضل للتعامل معه فً ظل ظروفه  واألسباب التً دعت إلى ذلن، وإحاطتنا
على هذه المعاناة، وفً التعامل معه، بما  الخاصة، لن ٌكون لها أثر ملموس فً التؽلب

  . ٌضمن له مستوى ممبول من النجاح
 

ما - فعلٌنا أن ال نتصرؾ إزاء هذه الحالة من تفهم األمور والولوؾ 
على حمٌمتها ، وعلٌنا أن نتفهم بكل جدٌة واهتمام ،  – أمكن

األولى نجاح لنا  فؤي نجاح سوؾ نصٌبه هو بالدرجة
مرضانا ، وأي فشل سٌلحمنا هو / تبلمذتنا / وألوالدنا 

  . ولهم لنا بالتالً فشل
 )27 – 26ص  : 2000عدس ،  )

 



 

 

 
من  ( The Learning Disabilities ) التعلـّم وتعالج هذه الورلة موضوع صعوبات

نتوالى فً عرض أهم ما ٌختص  خبلل بحث فً ممومات هذا الموضوع ، بحٌث
 : بصعوبات التعلـّم بشكل عام ، من حٌث

 كما سٌتضح لنا فً فمرتنا التالٌة ،............... التعرٌؾ ، نبذة تارٌخٌة ،  المفهوم ،
عزٌزتً الماربة – عزٌزي المارئ – وعرضنا المفصل لمواد هذا البحث ، وما ستطلع 

  مفصل عن تصفحن للفصول المتعددة وبشكل
 

 : وتتضمن ستة فصول رئٌسٌة

مفهوم توضح ماذا  (:مدخل إلى صعوبات التعلـّم  )الفصل األول  حٌث نتناول فً 
، ثم نستعرض نبذه تارٌخٌة لهذا المصطلح المتطور دابما ً ،  نرٌد بصعوبات التعـّلم

ومنطوٌات هذا التعرٌؾ وماذا نعنً بصعوبات التعلـّم ،  ثم تعرٌؾ صعوبات التعلـّم
األساسٌة المستخدمة للحكم على وجود صعوبات التعلـّم ،  وبعد ذلن تناولنا المحكات

انتشار صعوبات التعلـّم ، هو جزء ــ كما سٌتضح لنا ـــ  وبعد ذلن حاولنا تمدٌر نسبة
هذا البحث ، وتحدٌد أسسه ، والنطاق الذي سنبحث من  تعرٌفً ، استهبللً لبداٌة

 .خبلله صعوبات التعلـّم
األسباب المإدٌة  :(التعرف على ذوي صعوبات التعلـّم  )ثم ٌبٌن الفصل الثانً 

التعلـّم ، وتلن األسباب التً أدت لظهور مثل هذه الحاالت لدى طبلبنا  لصعوبات
نستعرض أنواع صعوبات التعلـّم وتصنٌفاتها ثم بعد ذلن نتعرؾ على  وطالباتنا ، ثم

والسلوكٌة لذوي صعوبات التعلـّم وبالتالً نستعرض بشكل مفصل  الخصابص النفسٌة
الصعوبات التعلمٌة ، وعلى األخص نتناول بالشرح مظاهر  المظاهر العامة لذوي

  الصعوبات التعلمٌة الصعوبات األكادٌمٌة لذوي
األسالٌب المتبعة  :(التعلـّم  تشخٌص ذوي صعوبات )فً حٌن ٌعالج الفصل الثالث  

المحاذٌر التً ٌجب أن تراعى  فً تشخٌص ذوي صعوبات التعلـّم ، مع بٌان لعدد من
تلن األدوات والمماٌٌس  عند المٌام بعملٌة التشخٌص ، وبالطبع البد من ذكر أهم

 المستخدمة عالمٌا ً للكشؾ عن ذوي صعوبات التعلـّم
االستراتٌجٌة التعلٌمٌة لذوي  )الفصل الرابع  أما 

هذا الفصل أن  فسنحاول من خبلل :(صعوبات التعلـّم 
نوضح أشكال البدابل التربوٌة المتوافرة للطبلب من 

التعلـّم، ومدى إمكانٌة استفادة الطبلب  ذوي صعوبات
سنتعمك فً  من هذه البدابل التربوٌة المتوافرة، ثم

الناحٌة التعلٌمٌة التدرٌسٌة لهإالء الطبلب، من خبلل 



 

 

التفصٌل ألسالٌب التدرٌس المختلفة، وبخاصة تدرٌس المراءة  تناولنا بشًء من
 .والحساب والكتابة

فسنستعرض من  (: مفاهٌم ارتبطت بذوي صعوبات التعلـّم )وفً الفصل الخامس  
دمج  - خبلله بشكل موجز مفاهٌم متعددة ؼالبا ً ما ترتبط بصعوبات التعلـّم، وهً

مناهج  ذوي صعوبات التعلـّم فً المدرسة العادٌة، معلم ذوي صعوبات التعلـّم، تكٌٌؾ
 ذوي صعوبات التعلـّم، الخطة التربوٌة الفردٌة، ؼرفة المصادر، إرشاد أسر ذوي

  صعوبات التعلـّم
نحاول خبلل  :(التعلـّم  نظرة مستقبلٌة لذوي صعوبات )أما الفصل السادس واألخٌر  

 صعوبات التعلـّم هذا الفصل أن نمدم عدداً من اإلرشادات لمعلمً ومعلمات ذوي
 

بالدراسة والتحلٌل، فٌما  ثم نلخص فً هذا الفصل ما أستفدناه من تناولنا لهذا المفهوم
  وضعناه تحت مسمى الخبلصة

أهم الدروس التً المستفادة والتجربة ، والخبرة  التقرٌر ثم نعرض فً خاتمـة هذا 
هذا الموضوع ، ثم نستعرض لابمة لمراجع ، التً تم  العملٌة المٌدانٌة العامة من

 . التً تم االستعانة بها إلثراء هذه الدراسة اعتمادها فً هذا التمرٌر، والكتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :المفهوم
 

مصطلح صعوبات التعلـّم لوصؾ أولبن  لمد استخدمت الكثٌر من المصطلحات لبل استخدام
مع فبات اإلعالة الموجودة ، حٌث  األطفال الذٌن ال تتناسب نماذج سلوكٌاتهم وتعلمهم

إال أن تلن التسمٌات كانت  فرض التوجه النظري لكل متخصص المصطلح الذي ٌفضله ،
إلى سلوكٌات عدة مختلفة ،  تحمل معان ٍ للٌلة ، إذ ٌمكن استخدام أحد المصطلحات لٌشٌر

 . أو لد تصؾ مصطلحات مختلفة نفس السلوكٌات
 

مصطلح اإلصابة المخٌة أو الدماؼٌة أول مصطلح حاز على لبول عام ، ولكن  لمد كان
تظهر وجود إصابة دما ؼٌة لدى كثٌر من الحاالت ، وتبٌن عدم مناسبته  الفحوصات لم

، وكان مثار نمد وهجوم من لبل الكثٌرٌن ، وحٌن تم إعادة تعرٌؾ  للتخطٌط التربوي
لدٌهم خلبل ً وظٌفٌا ً مخٌا ً بسٌطا ً ، فمد واجه ذلن المصطلح نمدا ً  هإالء األطفال على أن

 . للمصطلح السابك مشابها ً
 

، إذ أبرز هذا المصطلح  وأدى التحول للبعد التربوي استخدام مصطلح صعوبات التعلـّم
 . العصبً المركزي جوانب لوة وضعؾ الفرد دون الحاجة إلثبات وجود خلل فً النظام

 
أن التباٌن الشدٌد بٌن – سنرى  كما– وٌفترض التعرٌؾ الفٌدرالً الحالً لصعوبات التعلـّم 

المعلومات ولٌس نتاج اضطراب  التحصٌل المتولع والفعلً ، ٌنتج عن صعوبة فً معالجة
تكون صعوبة التعلـّم  انفعالً ، عملً ، بصري ، سمعً ، حركً أو بٌبً وٌمكن أن

 (. 23ص  : 2001السرطاوي ، ). مصاحبة لهذه الحاالت 
 

 : نبذة تارٌخٌة موجزة
 

موحدة من لبل تخصص واحد بل اشتركت وما تزال  لم ٌكن لمجال صعوبات التعلـّم جهود
مختلفة فً البحث واإلسهام فً مجال  تشترن تخصصات متنوعة من حمول علمٌة

تختلؾ  صعوبات التعلـّم، إال أن مدى ونوعٌة اإلسهام
باختبلؾ الفترة الزمنٌة التً مر بها الحمل أثناء تطوره، 

صعوبات التعلـّم خبلل المرنٌن  وٌتضح من تتبع تارٌخ
المرن  التاسع عشر والعشرٌن ، أن االهتمام بهذا المجال فً

كان منبثما ً عن  - 1900التاسع عشر ـ وبالتحدٌد لبل 
العلماء المهتمٌن بما ٌعرؾ اآلن  المجال الطبً، وخاصة
  بؤمراض اللؽة والكبلم،

 



 

 

فً تنمٌة وتطوٌر حمل صعوبات التعلـّم فلم ٌظهر بشكل ملحوظ إال فً  أما دور التربوٌٌن
العشرٌن، وما إن انتصؾ المرن العشرون حتى ظهرت اإلسهامات الواضحة  مطلع المرن

لبل علماء النفس والعلماء المتخصصٌن فً مجال التخلؾ العملً بالذات  فً هذا المجال من
 . اإلعالة األخرى بٌن مجاالت

 
والجمعٌات المتخصصة  وفً الستٌنات من المرن الماضً، ظهر مصطلح صعوبات التعلـّم
الذٌن ٌواجهونها عند  التً تهدؾ إلى إبراز المشكلة وتحسٌن الخدمات الممدمة للتبلمٌذ

نهاٌة الستٌنات أصبحت  التعلـّم مثل جمعٌة األطفال الذٌن لدٌهم صعوبات تعلـّم، وفً
المانون األمرٌكً  صعوبات التعلـّم إعالة رسمٌة كؤي إعالة أخرى، وبخاصة مع صدور

91 / 230 . 
 

 ، والذي ٌعتبر لدى التربوٌٌن من 142 / 94أما السبعٌنات فامتازت بظهور المانون العام 
الخاصة بشكل عام حمولهم فً التعلٌم  أهم الموانٌن التً ضمنت لذوي االحتٌاجات
المتخصصٌن وحموق أسرهم، وكان لمجال  والخدمات األخرى المساندة، وحددت أدوار

اإلعالة فٌما نص علٌه هذا المانون ، ولد  صعوبات التعلـّم نصٌب كبٌر كؽٌره من مجاالت
بالمانون التربوي لؤلفراد الذٌن لدٌهم إعالات ،  تؽٌر مسمى هذا المانون وأصبح ٌعرؾ اآلن

م الجمعٌات والمجموعات الداعمة لمجال 1975عام  ولد أعطى هذا المانون منذ ظهوره فً
ٌستفٌدون منها فً مناداتهم ومطالباتهم بتمدٌم تعلٌم مجانً  صعوبات التعلـّم لاعدة لانونٌة

 .لدٌهم صعوبات تعلـّم مناسب للتبلمٌذ الذٌن
 

مستمببل ً مشرلا ً لهذا المٌدان  وٌرى بعض العلماء المهتمٌن فً مجال صعوبات التعلـّم
المٌادٌن التً تساهم فً إٌجاد معرفة  التربوي إذا تضافرت جهود المتخصصٌن فً جمٌع

أبو نٌان،  ). عوامل بٌبٌة متنوعة  أدق وأشمل عن اإلنسان وخصابصه وما ٌإثر علٌه من
 .) 12-11ص  : 2001

 
 

 

 

 



 

 

  :التعلـّم تعرٌف صعوبات
 

أكثر من تعرٌؾ وذلن  بعد معرفة تارٌخ تطور مفهوم صعوبات التعلـّم ، ٌتولع ظهور
على التعلـّم بشكل طبٌعً  لتنوع المجاالت التً تناولت ظاهرة عدم لدرة كثٌر من التبلمٌذ

اإلحساس كالبصر والسمع،  رؼم توفر المدرات العملٌة البلزمة للتعلـّم، وسبلمة لنوات
والحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة  وإتاحة فرص التعلٌم العام، باإلضافة إلى االتزان العاطفً

 . العادٌة
 

متولعا ً، حٌث أخذ العلماء فً وضع تعارٌؾ اتصفت  إن ما حصل هو بالفعل ما كان
االهتمام بالنواحً التربوٌة لهذه الظاهرة ، ومنها ما ٌمٌل إلى  بالتنوع ، فمنها ما ٌمٌل إلى

، وأشهرها المجال الطبً، وعلى الرؼم من اختبلؾ العلماء فً  مجاالت العلوم األخرى
ٌتفمون على خصابص التبلمٌذ الذٌن لدٌهم صعوبات تعلـّم ، ولم  صٌاؼة التعرٌفات إال أنهم

التعرٌؾ على الجهات الرسمٌة بل كان للجمعٌات والمإسسات  ٌمتصر األمر على فً
فً تعرٌؾ صعوبات التعلـّم ، وبناء على تنوع مصادر  الخٌرٌة والتطوعٌة دور كبٌر

أبو  ). صعوبات التعلـّم بتعرٌفات كثٌرة ومتعددة  االهتمام واختبلؾ أهدافه حظً مجال
  ( 15ص  : 2001نٌان ، 

 
 : ، وهً وسنحاول فٌما ٌلً أن نبرز أهم التعرٌفات التً ظهرت فً مجال صعوبات التعلـّم

 ًالتعرٌف الطب : 
األسباب العضوٌة لمظاهر صعوبات التعلـّم ، والتً تتمثل فً  وٌركز هذا التعرٌؾ على

 . الدماغ الخلل العصبً أو تلؾ
 التعرٌف التربوي : 

على نمو المدرات العملٌة بطرٌمة ؼٌر منتظمة ، كما ٌركز على  وٌركز هذا التعرٌؾ
للطفل ، والتً تتمثل فً العجز عن تعلـّم اللؽة والمراءة  مظاهر العجز األكادٌمً

ال تعود ألسباب عملٌة أو حسٌة ، وأخٌرا ً ٌركز التعرٌؾ  والكتابة والتهجبة ، والتً
. األكادٌمً والمدرة العملٌة للفرد  على التباٌن بٌن التحصٌل

  (202 – 201ص  : 2001الروسان ،  )
  (: 1968 )تعرٌف الحكومة االتحادٌة األمرٌكٌة  

صعوبات التعلـّم هم أولبن األطفال  إن األطفال ذوي
 الذٌن ٌعانون من اضطراب فً واحدة أو أكثر من

العملٌات السٌكولوجٌة األساسٌة المتضمنة فً فهم أو 
المكتوبة ، وهذا االضطراب لد  استخدام اللؽة المنطولة أو

 ٌتضح فً ضعؾ المدرة على االستماع ، أو التفكٌر أو



 

 

 وهذا االضطراب ٌشمل حاالت اإلعالة. التكلم ، أو الكتابة ، أو التهجبة ، أو الحساب 
 اإلدراكٌة والتلؾ الدماؼً ، والخلل الدماؼً ، والخلل الدماؼً البسٌط ، وعسر الكبلم

 . ، والحبسة الكبلمٌة النمابٌة
 

مشكبلت تعلمٌه ترجع أساسا ً إلى  وهذا المصطلح ال ٌشمل األطفال الذٌن ٌواجهون
االضطراب االنفعالً أو الحرمان البٌبً  اإلعالات البصرٌة أو السمعٌة أو الحركٌة أو

 . أو االلتصادي أو الثمافً
 

التعرٌؾ السابك الذكر ، ألن هذا التعرٌؾ لد جمع خصابص وعناصر اتفك  فاعتمدنا
 : األخصابٌٌن العاملٌن فً هذا المٌدان ، وهً علٌها معظم

 .أشكال االنحراؾ فً المدرات فً إطار نموه الذاتً أن ٌكون لدى الطفل شكل من .1
 .ناتجة عن إعالة أن تكون الصعوبة ؼٌر .2
 . أن تكون الصعوبة نفسٌة أو تعلٌمٌة .3
 . النطك ، التفكٌر وتكوٌن المفاهٌم: الصعوبة ذات صفة سلوكٌة ، مثل  أن تكون .4

 
 :آخر لد نستطٌع المول أن منطوٌات هذا التعرٌؾ تتمثل بـ وبمعنى

 الطفل الذي ٌعانً من صعوبات التعلـّم عادٌة أو أعلى من المتوسط ،  أن نسبة ذكاء
 التباٌن بٌن التحصٌل المتولع والتحصٌل الحمٌمً ؛ وذلن هو سبب

 ًاألطفال ذوي اإلعالات األخرى ، فمصطلح صعوبات التعلـّم  أن هذا التعرٌؾ ٌستثن
 .اإلعالة  ٌشٌر إلى نوع محدد من

 التشخٌصٌة التً تستخدم  أما العجز الواضح فهو ٌكتشؾ وٌتم التعرؾ علٌه باألسالٌب
الرسمٌة وؼٌر  عادة فً التربٌة وعلم النفس ، وهذه األسالٌب تشمل االختبارات

 .الرسمٌة 

 بالنظر واالستماع ، وهم  إن األطفال ٌحصلون على المعلومات فً ؼرفة الصؾ
الحصول  ٌعبرون عن أنفسهم بالكبلم أو األفعال ، وأي ضعؾ أو عجز فً

على المعلومات أو التعبٌر عنها ٌإثر سلبا ً على 
 . التعلٌم

ٌسلم هذا التعرٌؾ من االنتمادات ـ والتً ال مجال  وإن لم
إنه استمر العمل به  لذكرها فً إطار هذا الموضوع ـ إال

فً جمٌع المإسسات الرسمٌة فً الوالٌات المتحدة 
الخطٌب ،  ). "أنحاء كثٌرة من العالم  األمرٌكٌة ، وفً

 )77ص : 1997



 

 

 
 :مفهوم صعوبات التعلم عناصر

تناولت مفهوم صعوبات التعلـّم فً  وكما أوضحنا ـ كان هنان الكثٌر من التعرٌفات التً
الجانب التربوي ، وهو ما ٌتماشى  جوانب مختلفة ، إال أننا كما سبك وأوضحنا تناولنا

  التعلـّم ، واتجاه دراستنا والتً تختص بعملٌة تعلٌم ذوي صعوبات
 

من العناصر التً  إال أننا البد وأن نستفٌد من هذه التعرٌفات بحٌث نستخلص عددا ً
ٌساعدنا على االستفادة  تضمنتها التعرٌفات األخرى المتعددة المنشؤ والهدؾ والؽاٌة ، مما

  منها فً توضٌح مفهوم صعوبات التعلـّم ،

 : العناصر على النحو التالً وٌمكن تلخٌص هذه

o اإلعالات األخرى أن صعوبات التعلـّم إعالة مستملة كؽٌرها من  
o التخلؾ العملً وٌمتد إلى  ٌمع مستوى الذكاء لمن لدٌهم صعوبات التعلـّم فوق مستوى

 المستوى العادي والمتفوق ؛
o من حٌث الشدة من البسٌطة إلى الشدٌدة ؛ تتدرج صعوبات التعلـّم 
o أو أكثر من العملٌات الفكرٌة كاالنتباه ، والذاكرة ،  لد تظهر صعوبات التعلـّم فً واحدة

 اللؽة الشفوٌة ؛ واإلدران ، والتفكٌر وكذلن
o الطفولة أو الشباب ؛ تظهر على مدى حٌاة الفرد ، فلٌست ممصورة على مرحلة 
o والنفسٌة والمهنٌة وأنشطة الحٌاة لد تإثر على النواحً الهامة لحٌاة الفرد كاالجتماعٌة 
o توجد لدى المتفولٌن والموهوبٌن ؛ لد تكون مصاحبة ألي إعالة أخرى ، ولد 
o ً والتصادٌا ً واجتماعٌا ً ؛ لد تظهر بٌن األوساط المختلفة ثمافٌا 
o ، أو االختبلفات الثمافٌة ، أو تدنً  لٌست نتٌجة مباشرة ألي من اإلعالات المعروفة

أو عدم وجود فرص للتعلٌم  الوضع االلتصادي أو االجتماعً أو الحرمان البٌبً
 .العادي

  ) 18- 17ص  : 2001أبو نٌان ،  (

نستطٌع أن نحدد من خبلل دراستنا والتعرٌفات التً  ولد
التعامل مع أطفال هذه  مرت بنا ، ومن خبلل خبرتنا فً

الفبة ، لد نستطٌع أن نحدد تعرٌؾ إجرابً خاص بنا ، 
 : وٌتمثل بـ

  مظاهر + تدنً مستوى التحصٌل + نسبة ذكاء عادٌة
 .سلوكٌة معٌنة



 

 

 طالب من ذوي صعوبات التعلـّم = B . C + L . A . + A . I . Q 
 مظاهر سلوكٌة معٌنة+ تدنً مستوى التحصٌل + عالٌة نسبة ذكاء 
 التعلـّم موهوب من ذوي صعوبات = B . C + L . A . + H . I . Q 

تٌسٌر /  للدكتور 2002ربٌع – المبكر لئلعالة  الكشؾ/ بالرجوع لمحاضرات مادة  (
 )صبحً

 
تعرٌؾ صعوبات التعلـّم أو وصفها بسهولة ، وال ٌوجد لها  وكما اتضح لنا فمن الصعب
علم النفس أو الطب النفسً ، بل تعددت التعرٌفات ، بتعدد  تعرٌؾ واضح فً التربٌة أو
لهذا المصطلح ، وتبعا ً لخبرات وتجارب الباحثٌن فً هذا  النماذج والنظرٌات المفسرة

  ( 11ص  : 1998عجاج ،  )المجال 

 
 المستخدمة للحكم على وجود صعوبات التعلـّم المحكات

 
ٌتم اعتمادها واللجوء إلٌها للحكم على الطالب، وفً حالة  هنان عدد من المحكات التً

الشخص بانتمابه لفبة ذوي صعوبات التعلـّم، وهذه / على الطفل  توافرها ؼالبا ً ما ٌحكم
 : المحكات هً

 : لد ٌحكم فرٌك التمٌٌم على أن لدى الطفل صعوبة فً التعلـّم فً حاالت عدة ، هً (1

 أن تحصٌل الطفل ال ٌتناسب مع عمره أو مستوى لدرته فً واحدة أو أكثر من - أ
 المجاالت التالٌة ، عندما تمدم الخبرات التربوٌة المناسبة لعمره ومستوى لدرته ،

 : وهذه المجاالت هً

  التعبٌر الشفوي. 

 الفهم المبنً على االستماع . 

  ًالتعبٌر الكتاب. 

  مهارات المراءة األساسٌة. 

 المرابً  الفهم. 

  العملٌات الحسابٌة. 

 ًاالستدالل الرٌاض . 
عندما ٌجد فرٌك التمٌٌم بؤن لدى الطفل تفاوتا ً كبٌرا ً  - ب

فً واحدة أو أكثر من  بٌن تحصٌله ولدرته العملٌة



 

 

 .المجاالت المذكورة فً الفمرة السابمة 
 

 

فرٌك التمٌٌم على أن لدى الطفل صعوبة فً التعلـّم، إذا كان التباعد الكبٌر  لد ال ٌحكم (2
 : المدرة والتحصٌل ناتجا ً فً األساس عن بٌن

 . إعالة بصرٌة ، سمعٌة ، حركٌة - أ
 .تخلؾ عملً  - ب
 .اضطراب انفعالً  - ت
  . أو التصادي حرمان بٌبً ، ثمافً - ث

 
 : هً وكذلن اتفمت التعرٌفات المتنوعة فٌما بٌنها على خمسة ناصر ،

 o  تفاوت كبٌر بٌن المدرة والتحصٌل. 
 o ًالفشل األكادٌم . 
 o  العملٌات النفسٌة. 
 o استبعاد اإلعالة. 
 o 43- 41ص  : 2001السر طاوي ،  ( " . األسباب (  
 

 :الخمسة المحكات
 : النحو التالً ومن الممكن بٌان هذه المحكات الخمسة بؤسلوب مختلؾ، وذلن على

 
  :ـ محن التباعد1

المستوى التحصٌلً للطالب فً مادة عن المستوى المتولع منه حسب  وٌمصد به تباعد
  :حالته وله مظهران

 .التفاوت بٌن المدرات العملٌة للطالب والمستوى التحصٌلً/ أ
 
مظاهر النمو التحصٌلً للطالب فً  تفاوت/ ب

  .الممررات أو المواد الدراسٌة
 

متفولا فً الرٌاضٌات، عادٌا فً اللؽات،  فمد ٌكون
 وٌعانً صعوبات تعلم فً العلوم أو الدراسات

االجتماعٌة، ولد ٌكون التفاوت فً التحصٌل بٌن أجزاء 
العربٌة مثبل لد ٌكون طلك  ممرر دراسً واحد ففً اللؽة



 

 

فً استٌعاب دروس النحو  اللسان فً المراءة، جٌدا فً التعبٌر، ولكنه ٌعانً صعوبات
  . أو حفظ النصوص األدبٌة

 
  :االستبعاد ـ محن2

التخلؾ : اآلتٌة حٌث ٌستبعد عند التشخٌص وتحدٌد فبة صعوبات التعلم الحاالت
السمع ـ ذوي  العملً ـ اإلعالات الحسٌة ـ المكفوفٌن ـ ضعاؾ البصر ـ الصم ـ ضعاؾ
نمص فرص  االضطرابات االنفعالٌة الشدٌدة مثل االندفاعٌة والنشاط الزابد ـ حاالت

  .التعلم أو الحرمان الثمافً
 

 :الخاصة ـ محن التربٌة3
طرق التدرٌس  وٌرتبط بالمحن السابك ومفاده أن ذوي صعوبات التعلم ال تصلح لهم

المعالٌن ، و  المتبعة مع التبلمٌذ العادٌٌن فضبل عن عدم صبلحٌة الطرق المتبعة مع
 (والتعلٌم التشخٌص والتصنٌؾ)إنما ٌتعٌن توفٌر لون من التربٌة الخاصة من حٌث 

  .ٌختلؾ عن الفبات السابمة
 

  :المرتبطة بالنضوج ـ محن المشكبلت4
صعوبة تهٌبته لعملٌات  حٌث نجد معدالت النمو تختلؾ من طفل آلخر مما ٌإدي إلى
أبطؤ من اإلناث مما  التعلم فما هو معروؾ أن األطفال الذكور ٌتمدم نموهم بمعدل

الناحٌة اإلدراكٌة  ٌجعلهم فً حوالً الخامسة أو السادسة ؼٌر مستعدٌن أو مهٌبٌن من
اللؽة ومن ثم ٌتعٌن  لتعلم التمٌٌز بٌن الحروؾ الهجابٌة لراءة وكتابة مما ٌعوق تعلمهم
سواء كان هذا  تمدٌم برامج تربوٌة تصحح لصور النمو الذي ٌعوق عملٌات التعلم

الفروق  المصور ٌرجع لعوامل وراثٌة او تكوٌنٌة أو بٌبٌة ومن ثم ٌعكس هذا المحن
  .الفردٌة فً المدرة على التحصٌل

 
  :الفٌورولوجٌة ـ محن العبلمات5

العضوي البسٌط  حٌث ٌمكن االستدالل على صعوبات التعلم من خبلل التلؾ
فً المخ الذي ٌمكن فحصه من خبلل رسام المخ 

البسٌط فً وظابؾ  الكهربابً وٌنعكس االضطراب
فً االضطرابات  (Minimal Dysfunction) المخ

والسمعً والمكانً، النشاط الزابد  البصري )اإلدراكٌة 
  .(واالضطرابات العملٌة، صعوبة األداء الوظٌفً

ومن الجدٌر بالذكر أن االضطرابات فً وظابؾ المخ 
العملٌة مما ٌعوق اكتساب  ٌنعكس سلبٌا على العملٌات

 الخبرات التربوٌة وتطبٌمها واالستفادة منها بل ٌإدي إلى



 

 

 .لصور فً النمو االنفعالً واالجتماعً ونمو الشخصٌة العامة
 
 

 نسبة انتشار صعوبات التعلـّم
 

نسب األطفال ذوي الصعوبات التعلمٌة اختبلفا ً كبٌرا ً  تختلؾ التمدٌرات حول أعداد أو
التعرٌؾ من جهة ، وبسبب عدم توفر اختبارات متفك  جدا ً ، وذلن بسبب عدم وضوح

بعضهم أن نسبة حدوث صعوبات التعلـّم ال تصل إلى  علٌها للتشخٌص ، ففً حٌن ٌعتمد
، إال أن النسبة المعتمدة عموما ً هً  % 20إلى  ، ٌعتمد آخرون أن النسبة لد تصل % 1
 .80)  ص : 1997الخطٌب ،  ) % . " 3ـ  % 2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثانً

 التعرف على ذوي صعوبات التعلـّم
 

 
 لصعوبات التعلـّم األسباب المؤدٌة

 
التعلـّم ، عملٌة صعبة ولكن  تعتبر عملٌة التعرؾ إلى األسباب المإدٌة إلى صعوبات

 :  من األسباب لد تتمثل فً الباحثٌن فً هذا المٌدان ٌمسمون تلن األسباب إلى مجموعة

 إصابات الدماغ . 

  االضطرابات االنفعالٌة. 

 نمص الخبرة .  

مجموعة أخرى من الباحثٌن أسباب صعوبات التعلـّم إلى مجموعات من العوامل  كما تمسم
 : ٌمكن تمسٌمها إلى المختلفة ،

 
 oالعوامل العضوٌة والبٌولوجٌة : 

وتحدث إصابة  ٌشٌر األطباء إلى أهمٌة األسباب البٌولوجٌة لظاهرة صعوبات التعلـّم ،
العوامل البٌولوجٌة  الدماغ هذه والتً تعنً التلؾ فً عصب الخبلٌا الدماؼٌة إلى عدد من

والحصبة األلمانٌة ونمص  أهمها التهاب السحاٌا ، والتسمم أو التهاب الخبلٌا الدماؼٌة
تعاطً العمالٌر ، ولهذا ٌعتمد  األكسجٌن أو صعوبات الوالدة ، أو الوالدة المبكرة ، أو

  . الدماؼٌة األطباء أن هذه السباب لد تإدي إلى إصابة الخبلٌا
o العوامل الجٌنٌة : 

الحدٌثة فً موضوع أسباب صعوبات  تشٌر الدراسات
  . التعلـّم إلى أثر العوامل الجٌنٌة الوراثٌة

o العوامل البٌبٌة : 
العوامل المساعدة فً موضوع  تعتبر العوامل البٌبٌة من

التعلٌمٌة  أسباب صعوبات التعلـّم ، وتتمثل فً نمص الخبرات
وسوء التؽذٌة ، أو سوء الحالة الطبٌة أو للة التدرٌب أو إجبار 



 

 

الكتابة بٌد معٌنة ، وبالطبع البد من ذكر نمص الخبرات البٌبٌة والحرمان من  الطفل على
 . البٌبٌة المناسبة المثٌرات

 ( 210- 209ص  : 2001الروسان ،  )
 أنواع صعوبات التعلـّم

 
 : إلى من الممكن تصنٌؾ صعوبات التعلـّم

 
  : ـ صعوبات تعلم نمابٌة 1

المدرات العملٌة والعملٌات المسبولة عن التوافك الدراسً للطالب وتوافمه  وهً تتعلك بنمو
االنتباه ـ اإلدران ـ التفكٌر ـ التذكر ـ )واالجتماعً والمهنً وتشمل صعوبات  الشخصً

ومن المبلحظ أن االنتباه هو أولى خطوات التعلم وبدونه ال ٌحدث اإلدران  (المشكلة حل
ٌتبعه من عملٌات عملٌة مإداها فً النهاٌة التعلم وما ٌترتب على االضطراب فً  وما

 تلن العملٌات من انخفاض مستوى التلمٌذ فً المواد الدراسٌة المرتبطة بالمراءة إحدى
 .والكتابة وؼٌرها

 
 : ـ صعوبات تعلم أكادٌمٌة 2

تشمل صعوبات المراءة والكتابة والحساب وهً نتٌجة ومحصلة لصعوبات التعلم  وهً
 أن عدم لدرة التلمٌذ على تعلم تلن المواد ٌإثر على اكتسابه التعلم فً المراحل النمابٌة أو

 . التعلٌمٌة التالٌة

 والسلوكٌة لذوي صعوبات التعلـّم الخصائص النفسٌة
 

األفراد ٌتمتعون بمدرات عملٌة عادٌة ، إال أن / األطفال  ٌتفك معظم الباحثٌن على أن هإالء
التفكٌر والذاكرة واالنتباه لدٌهم ، وبالنسبة للتحصٌل  ذلن ال ٌمنع حدوث مشكبلت فً

 . الضعؾ الربٌس لدٌهم األكادٌمً فهو ٌعتبر جانب
 

 مع أن األخصابٌٌن ال ٌجمعون على معٌار محدد لتدنً
 التحصٌل بهدؾ تشخٌص صعوبات التعلـّم ، إال أن

التدنً فً  األدبٌات تنوه عادة إلى ضرورة أن ٌكون
 . التحصٌل بمستوى سنتٌن دراسٌتٌن كحد أدنى

 
الممكن أن نحدد عددا ً من الخصابص النفسٌة  ومن

 : التعلـّم والسلوكٌة التً ٌظهرها ذوي صعوبات

 .النشاط الزابد  .1



 

 

 . الحركً- الضعؾ االدراكً  .2
 .التملبات الشدٌدة فً المزاج  .3
 .ضعؾ عام فً التآزر  .4
 .اضطرابات االنتباه  .5
 .التهور  .6
 . اضطرابات الذاكرة والتفكٌر .7
 . مشكبلت أكادٌمٌة محددة فً الكتابة ، المراءة ، الحساب ، والتهجبة .8
 . (مشكبلت لؽوٌة  )مشكبلت فً الكبلم والسمع  .9

  ) 82ص  : 1997الخطٌب ،  ). " ؼٌر مطمبنة  عبلمات عصبٌة .10

 
 لذوي الصعوبات التعلمٌّة المظاهر العامة

 
من السلوكٌات التً تتكرر فً العدٌد من  ٌتمٌز ذوو الصعوبات التعلٌمٌّة عادة بمجموعة

للمعلم أو األهل مبلحظتها بدلة عند مرالبتهم  الموالؾ التعلٌمٌة واالجتماعٌة، والتً ٌمكن
الصفات ال تجتمع بالضرورة عند نفس الطفل، بل  فً الموالؾ المتنوعة والمتكررة، هذه

  ---المتجانسة تشكل أهم الممٌزات لبلضطرابات ؼٌر
 

ذوو الصعوبات التعلٌمٌة  كما تم التطرق إلٌها بالتعرٌؾ، كما ولد تحظى الصفات التً تمٌز
صعوبات فً النطك فً  لد ٌعانً الطفل من---- بتسمٌات عدة فً أعمار مختلفة، مثبل

المشكلة بصعوبات  وٌطلك علٌها بالتؤخر اللؽوي؛ بٌنما ٌطلك على--- الطفولة المبكرة
 ) بالصعوبات الكتابٌة لرابٌة فً المرحلة االبتدابٌة وفً المرحلة الثانوٌة ٌطلك علٌها

Lerner, 1993)) 
 

  :المظاهر العامة لذوي الصعوبات التعلمٌّة ما ٌلً ومن أهم صفات
 

  : اضطرابات فً اإلصغاء/1
والمٌل  تعتبر ظاهرة شرود الذهن، والعجز عن االنتباه،

للتشتت نحو المثٌرات الخارجٌة، من أكثر الصفات البارزة 
أنّهم ال ٌمٌّزون بٌن المثٌر الربٌس  إذ. لهإالء األفراد

 .والثانوي
 

االنتباه لنفس المثٌر بعد ولت  حٌث ٌمّل الطفل من متابعة
فهإالء  .لصٌر جداً، وعادة ال ٌتجاوز أكثر من عدة دلابك



 

 

تلمابً للتوجه نحو  األوالد ٌبذلون الملٌل من الجهد فً متابعة أي أمر، أو انهم ٌمٌلون بشكل
مرالبة حركات األوالد  مثٌرات خارجٌة ممتعة بسهولة، مثل النظر عبر نافذة الصؾ، أو

بشكل دلٌك فً المهمات  بشكل عام، نجدهم ٌبللون صعوبات كبٌرة فً التركٌز. اآلخرٌن
 تعلم مهارات جدٌدة والتخطٌط المسبك لكٌفٌة إنهابها، وبسبب ذلن ٌبللون صعوبات فً

(Mayes, Calhoun, & Crowell, 2000).  
  :الحركة الزائدة /2

من ضعؾ اإلصؽاء والتركٌز،  تمٌّز بشكل عام األطفال الذٌن ٌعانون من صعوبات مركبة
باضطرابات اإلصؽاء والتركٌز  وكثرة النشاط، واالندفاعٌة، وٌطلك على تلن الظاهرة

صعوبات، تتعلك بالمدرة  وتلن الظاهرة مركبة من مجموعة .(ADHD) والحركة الزابدة
فت  .(Barkley, 1997) على التركٌز، وبالسٌطرة على الدوافع وبدرجة النشاط وعّرِّ

 DSM-4: American Psychiatric) حسب الجمعٌة األمرٌكٌة لؤلطباء النفسٌٌن
Association, 1994)،واالندفاعٌة  ، كدرجات تطورٌة ؼٌر مبلبمة من عدم اإلصؽاء

تطورٌة مرتبطة بؤداء  عادة، تكون هذه الظاهرة لابمة بحد ذاتها كإعالة. والحركة الزابدة
ولٌس بالضرورة أن كل  .الجهاز العصبً، ولكنها كثٌراً ما تترافك مع الصعوبات التعلمٌة

  .(Barkley, 1997) من لدٌه تلن الظاهرة ٌعانً من صعوبات تعلمٌه ظاهرة
 

  :االندفاعٌة والتهور/3
. األطفال ٌتمٌزون بالتسرع فً إجاباتهم، وردود فعلهم، وسلوكٌاتهم العامة لسم من هإالء

ٌمٌل الطفل إلى اللعب بالنار، أو المفز إلى الشارع دون التفكٌر فً العوالب  مثبلً، لد
ولد ٌتسرع فً اإلجابة على أسبلة المعلم الشفوٌة، أو الكتابٌة لبل . على ذلن المترتبة

كما وأن البعض منهم ٌخطبون باإلجابة على أسبلة لد . إلى السإال أو لراءته االستماع
لبل، أو ٌرتجلون فً إعطاء الحلول السرٌعة لمشاكلهم، بشكل لد ٌولعهم  عرفوها من

 ,Levine and Reed, 1999; Lerner) بسبب االندفاعٌة والتهور بالخطؤ، وكل هذا
1993).  

 
 :صعوبات لغوٌة مختلفة/4

فً الصوت  لدى البعض منهم صعوبات فً النطك، أو
حٌث تعتبر . ومخارج األصوات، أو فً فهم اللؽة المحكٌة

، وظاهرة (شدٌدة فً المراءة صعوبات)الدسلكسٌا 
 ، من مإشرات(صعوبات شدٌدة فً الكتابة)الدٌسؽرافٌا 

كما وٌعد التؤخر اللؽوي عند األطفال من . اإلعالات اللؽوٌة
حٌث ٌتؤخر استخدام الطفل للكلمة  ظواهر الصعوبات اللؽوٌة،

العمر الطبٌعً  األولى لؽاٌة عمر الثالثة بالتمرٌب، علماً بؤن
  .لبداٌة الكبلم هو فً عمر السنة األولى



 

 

 
 :)الشفوي)صعوبات فً التعبٌر اللفظً  /5

مبنٌة بطرٌمة خاطبة وؼٌر سلٌمة من ناحٌة التركٌب  ٌتحدث الطفل بجمل ؼٌر مفهومة، أو
 .كثٌراً فً التعبٌر اللؽوي الشفوي هإالء األطفال ٌستصعبون. المواعدي

 
المناسبة، وٌكررون الكثٌر من الكلمات، وٌستخدمون  إذ نجدهم ٌتعثرون فً اختٌار الكلمات

عندما ٌطلب منهم التحدث عن تجربة معٌنة، أو  جمبلً متمطعة، وأحٌاناً دون معنى؛
 .سابما استرجاع أحداث لصة لد سمعوها

 
منهم ٌعانون من  إن العدٌد. ولد تطول لصتهم دون إعطاء اإلجابة المطلوبة أو الوافٌة

الكلمات أو  ، أي صعوبة فً استخراج(Dysnomia) ظاهرة ٌطلك علٌها بعجز التسمٌة
 .إعطاء األسماء أو االصطبلحات الصحٌحة للمعانً المطلوبة

 
الذي ٌحصل لنا عدة مرات فً الٌوم الواحد، عندما نعجز عن تذكر بعض األسماء  فاألمر

  .األحداث، نبلحظه ٌحدث عشرات، بل مبات المرات لذوي الصعوبات التعلمٌّة أو
 

 :صعوبات فً الذاكرة/6
المصٌرة، والذاكرة العاملة،  ٌوجد لدى كل فرد ثبلثة ألسام ربٌسة للذاكرة، وهً الذاكرة

البعض لتخزٌن واستخراج  حٌث تتفاعل تلن األجزاء مع بعضها. والذاكرة البعٌدة
الذٌن ٌعانون من صعوبات  األطفال. المعلومات والمثٌرات الخارجٌة عند الحاجة إلٌها

بعضها بالشكل المطلوب،  تعلمٌّة، عادة، ٌفمدون المدرة على توظٌؾ تلن األلسام أو
تكرار التعلٌمات والعمل على  وبالتالً ٌفمدون الكثٌر من المعلومات؛ مما ٌدفع المعلم إلى

  .(Levine and Reed, 1999; Lerner, 1993) تنوٌع طرق عرضها
 

  :صعوبات فً التفكٌر/7
ٌواجهون مشكلة فً توظٌؾ االستراتٌجٌات المبلبمة لحل المشاكل  هإالء األطفال

فمد ٌمومون بتوظٌؾ استراتٌجٌات بدابٌة  .التعلٌمٌة المختلفة
عند  وضعٌفة لحل مسابل الحساب وفهم الممروء، وكذلن

 .الحدٌث والتعبٌر الكتابً
 

عملٌات  وٌعود جزء كبٌر من تلن الصعوبات إلى افتمار
لكً ٌتمكن اإلنسان من اكتساب العدٌد من الخبرات . التنظٌم

بحاجة إلى المٌام بعملٌة تنظٌم تلن الخبرات  والتجارب، فهو
واستخدامها عند  بطرٌمة ناجحة، تضمن له الحصول علٌها



 

 

  .الحاجة
 

وفً العدٌد من الموالؾ ٌستصعبون  ولكن األوالد الذٌن ٌعانون من الصعوبات التعلمٌة
الولت للبدء بحل الواجبات وإخراج  إذ ٌستؽرلهم الكثٌر من. بشكل ملحوظ فً تلن المهمة

متواصلة، أو ترتٌب جملهم أثناء الحدٌث  الكراسات من الحمٌبة، والمٌام بحل مسابل حسابٌة
  .(Lerner, 1993) أو الكتابة

 
  :صعوبات فً فهم التعلٌمات/8

 ً ولمرة واحدة من لبل المعلم تشكل عمبة أمام هإالء الطبلب،  التعلٌمات التً تعطى لفظٌا
لذلن نجدهم ٌسؤلون المعلم تكراراً عن المهمات أو األسبلة . والذاكرة بسبب مشاكل التركٌز

 .للطبلب التً ٌوجهها
 

لذا ٌلجبون إلى سإال  كما وأّن البعض منهم ال ٌفهمون التعلٌمات المطلوبة منهم كتابٌاً،
التنفٌذ حتى ٌتوجه إلٌهم  المعلم أو تنفٌذ التعلٌمات حسب فهمهم الجزبً، أو حتى التولؾ عن

 ً   .(Levine and Reed, 1999) المعلم وٌرشدهم فردٌا
 

  :صعوبات فً اإلدراك العام واضطراب المفاهٌم/9
والمكان،  الشكل واالتجاهات والزمان: ٌعنً صعوبات فً إدران المفاهٌم األساسٌة مثل

 Levine) الخ..األسبوع والمفاهٌم المتجانسة والمتماربة واألشكال الهندسٌة األساسٌة وأٌام
and Reed, 1999).  

 
  :(Visual- Motor Coordination) الحركً- التآزر الحسً  صعوبات فً/10

برسم األحرؾ أو األشكال التً ٌراها بالشكل المناسب أمامه، ولكنه  عندما ٌبدأ الطفل
فإن ذلن ٌإدي إلى كتابة ؼٌر صحٌحة مثل كلمات معكوسة، أو  ٌفسرها بشكل عكسً،

هذا التمرٌن أشبه بالنظر إلى المرآة . نمل أشكال بطرٌمة عكسٌة كتابة من الٌسار للٌمٌن أو
 .المٌام بنمل صورة تراها العٌن بالشكل المملوب ومحاولة تملٌد شكل أو

 
الذي تراه بٌنما ٌؤمرها العمل  فالعٌن توجه الٌد نحو الشًء

تمٌز  هذه الظاهرة. بؽٌر ذلن وٌوجه الٌد لبلتجاه المؽاٌر
األطفال الذٌن ٌستصعبون فً عملٌات الخط والكتابة، وتنفٌذ 

ٌد، مثل المص -التً تتطلب تبلإم عٌن المهارات المركبة
وضعؾ  والتلوٌن والرسم، والمهارات الحركٌة والرٌاضٌة،

المدرة على توظٌؾ األصابع أثناء متابعة العٌن بالشكل 
  .(Mayes, Calhoun, & Crowell, 2000) المطلوب



 

 

 
  :الدقٌقة صعوبات فً العضالت/ 11

ٌستطٌعون تنفٌذ تمارٌن بسٌطة  مسكة الملم تكون ؼٌر دلٌمة ولد تكون ضعٌفة، أو أنهم ال
  .تتطلب معالجة األصابع

 
  :ضعف فً التوازن الحركً العام/ 12

فً الفراغ، وتضر بمدراته فً الولوؾ أو  صعوبات كتلن تإثر على مشٌة الطفل وحركاته
  .الصحٌحة فً الملعب المشً على خشبة التوازن، والركض باالتجاهات

 
  :مركبة- اضطرابات عصبٌة/ 13

فً أداء  ولد تظهر بعض هذه االضطرابات. مشاكل متعلمة بؤداء الجهاز العصبً المركزي
 ,Mayes, Calhoun, & Crowell) الحركات العضلٌة الدلٌمة، مثل الرسم والكتابة

2000).  
 
  :الكتابة، والحساب صعوبات تعلمٌه خاصة فً القراءة،/ 14

ولد ٌنجح األطفال األكثر لدرة  تظهر تلن الصعوبات بشكل خاص فً المدرسة االبتدابٌة،
الدنٌا بنجاح نسبً، دون لفت نظر  على الذكاء واالتصال والمحادثة، فً تخطً المرحلة

الظاهرة؛ ولكنهم سرعان ما ٌبدإون  المعلمٌن حدٌثً الخبرة أو ؼٌر المتعممٌن فً تلن
. الكبلمٌة فً الحساب تؤخذ حٌزاً من المنهاج بالتراجع عندما تكبر المهمات وتبدأ المسابل

 & ,Mayes, Calhoun) مبلحظة ذلن بسهولة وهنا ٌمكن للمعلمٌن ؼٌر المتمرسٌن
Crowell, 2000).  

 
  :البطء الشدٌد فً إتمام المهمات/ 15

المهمات التعلٌمٌة التً تتطلب تركٌزاً متواصبلً وجهداً عضلٌاً  تظهر تلن المشكلة فً معظم
  .الولت، مثل الكتابة، وتنفٌذ الواجبات البٌتٌة وذهنٌاً فً نفس

 
 :ثبات السلوك عدم/ 16

 أحٌاناً ٌكون الطالب مستمتعاً ومتواصبلً فً أداء المهمة، أو
فً التجاوب والتفاعل مع اآلخرٌن؛ وأحٌاناً ال ٌستجٌب 

ً  للمتطلبات بنفس الطرٌمة التً  ظهر بها سلوكه سابما
(Bryan, 1997).  

 
  :وتجنب أداء المهام خوفا من الفشل عدم المجازفة/ 17

ٌخاطر فً اإلجابة على  هذا النوع من األطفال ال ٌجازؾ وال



 

 

أن ٌكون فً مركز االنتباه  فهو ٌبؽض المفاجآت وال ٌرٌد. أسبلة المعلم المفاجبة والجدٌدة
ال ٌكافبه على أجوبته  فمن خبلل تجاربه تعلم أّن المعلم. دون معرفة النتٌجة لذلن

نجده مستمعاً أؼلب  لذلن. الصحٌحة، ولد ٌحرجه وٌوجه له اللوم أو السخرٌة إذا أخطؤ
 ,Lerner) النتٌجة الولت أو محجباً عن المشاركة؛ ألنه ال ٌضمن ردة فعل المعلم أو

1993; Bryan, 1997).  
 
  :عالقات اجتماعٌة سلٌمة صعوبات فً تكوٌن/ 18

تإثر على جمٌع جوانب الحٌاة، بسبب عدم  إّن أي نمص فً المهارات االجتماعٌة للفرد لد
ٌدرن كبمٌة زمبلبه، لراءة صورة الوضع  لدرة الفرد ألن ٌكون حساساً لآلخرٌن، وأن

بناء عبللات اجتماعٌة سلٌمة، لد تنبع من  لذلن نجد هإالء األطفال ٌخفمون فً. المحٌط به
 ;Lerner, 1993) الخ..المناسب فً الولت المبلبم صعوباتهم فً التعبٌر وانتماء السلون

Bryan, 1997). من الطبلب % 59إلى % 34إلى أّن ما نسبته  ولد أشارت الدراسات
كما وأن هإالء . للمشاكل االجتماعٌة الذٌن ٌعانون من الصعوبات التعلمٌة، معرضون

اجتماعٌة سلٌمة، صنِّّفوا كمنعزلٌن، ومكتببٌن،  األفراد الذٌن ال ٌتمكنون من تكوٌن عبللات
  .(Bryan, 1997) وبعضهم ٌمٌلون إلى األفكار االنتحارٌة

 
  :االنسحاب المفرط/ 19

 الجمة فً عملٌة التؤللم لمتطلبات المدرسة، تحبطهم بشكل كبٌر ولد تإدي إلى عدم مشاكلهم
 رؼبتهم فً الظهور واالندماج مع اآلخرٌن، فٌعزفون عن المشاركة فً اإلجابات عن

 ,Lerner) األسبلة، أو المشاركة فً النشاطات الصفٌة الداخلٌة، وأحٌاناً الخارجٌة
1993).  

 
 الصعوبات التعلمٌّة مظاهر الصعوبات األكادٌمٌة لذوي

الطبلب ومساعدتهم فً هذا المجال ،  وبالطبع الؽاٌة من بحثنا هذا تربوٌة، وخدمة هإالء
الصعوبات من الناحٌة األكادٌمٌة ،  فلذلن البد من أن ٌكون اهتمامنا منصب على شكل هذه

 . والتوسع فً شرح وتفصٌل هذه الصعوبات
 

 : والتً تتمثل بـالمظاهر الخمس التالٌة ، وهً
 فً التحصٌل الدراسً صعوبات. 1

 الصعوبات الخاصة بالمراءة 

 بالكتابة الصعوبات الخاصة 

 الصعوبة الخاصة بالحساب 



 

 

 الحسً والحركة صعوبة فً اإلدران. 2
 اضطرابات اللؽة الكبلم. 3
 التفكٌر صعوبات فً عملٌات. 4
 خصابص سلوكٌة.5

 
 
 

 : التحصٌل الدراسً صعوبات فً/ 1
ٌعانون من صعوبات فً التعلم ، فبل  التخلؾ الدراسً هو السمة الربٌسة للطلبة ، الذٌن
بعض الطلبة لد ٌعانون من لصور فً  . وجود لصعوبات التعلم بؽٌر وجود لمشكلة دراسٌة

لصور فً موضوع واحد أو فً  جمٌع مواضٌع الدراسة ، والبعض اآلخر لد ٌعانً من
المواضٌع الدراسٌة كما  هذا وٌمكن اإلشارة إلى أبرز جوانب المصور فً--- موضوعٌن 

 : ٌلً
 

 : بالمراءة الصعوبات الخاصة (أ
ذوي الصعوبات التعلٌمٌة ،  تعد صعوبات المراءة من أكثر الموضوعات انتشاراً بٌن الطلبة

 : حٌث تتمثل هذه الصعوبات فٌما ٌلً

 
o  (سافرت بالطابرة  )الكلمات أو أجزاء من الكلمة الممروءة ، فمثبلً عبارة  حذؾ بعض 

  )سافر بالطابرة )الطالب  لد ٌمرأها
 
 o األصلً إلى الجملة ، أو بعض المماطع  إضافة بعض الكلمات ؼٌر الموجودة فً النص

سافرت ) لد ٌمرأها  (سافرت بالطابرة  ) أو األحرؾ إلى الكلمة الممروءة فمثبلً كلمة
 .(ابالطابرة إلى أمرٌن

 
 o بعض الكلمات بؤخرى لد تحمل بعضاً من معناها  إبدال

 )أو  (المرتفعة  )بدالً من  ( العالٌة )، فمثبلً لد ٌمرأ كلمة 
شجاع  حسام ولد) أو أن ٌمرأ ( التبلمٌذ ) بدالً من  (الطبلب 

 . وهكذا (
 
 o  ًإعادة بعض الكلمات أكثر من مرة بدون أي مبرر فمثبل
ؼسلت … ؼسلت األم  )فٌمول  (ؼسلت األم الثٌاب  )ٌمرأ  لد

 )األم الثٌاب



 

 

 
 o  للب األحرؾ وتبدٌلها ، وهً من أهم األخطاء الشابعة فً صعوبات المراءة ، حٌث
 ( برد )فمد ٌمرأ كلمة : الطالب الكلمات أو المماطع معكوسة ، وكؤنه ٌراها فً المرآة  ٌمرأ

 وأحٌاناً ٌخطا فً ترتٌب أحرؾ الكلمة (زر  )فٌمول  (رز  )وٌمرأ كلمة  (درب  )فٌمول 
 . وهكذا (فتل  )فٌمول  (الفت  )، فمد ٌمرا كلمة 

 
 o ج  )أو  (ع و غ  )األحرؾ المتشابهة رسماً ، والمختلفة لفظاً مثل ضعؾ فً التمٌٌز بٌن

 . وهكذا( س وش ) أو  (و ث و ن  ب و ت) أو  (و ح و خ
 
 o أو  (ن و ق  ): لفظاً والمختلفة رسماً مثل  ضعؾ فً التمٌٌز بٌن األحرؾ المتشابهة( 

وهذا الضعؾ فً تمٌز األحرؾ ٌنعكس بطبٌعة  وهكذا ،( س و ز ) أو  (ت و د و ظ ض 
 (توت  )تتضمن مثل هذه األحرؾ ، فهو لد ٌمرأ  الحال على لراءته للكلمات أو الجمل التً

  .مثبلً وهكذا (دود  )فٌمول 
 
 o  (فٌل )فٌمول  (فول  )ضعؾ فً التمٌٌز بٌن أحرؾ العلة فمد ٌمرأ كلمة 
 
 o االنتمال من  صعوبة فً تتبع مكان الوصول فً المراءة وازدٌاد حٌرته ، وارتباكه عند

 . نهاٌة السطر إلى بداٌة السطر الذي ٌلٌه أثناء المراءة
 
 o لراءة الجملة بطرٌمة سرٌعة وؼٌر واضحة . 
 
 o كلمة كلمة لراءة الجملة بطرٌمة بطٌبة . 
 
 : الصعوبات الخاصة بالكتابة (ب 

  : وتتمثل هذه الصعوبات فٌما ٌلً
 
o  تكون كما تبدو له فً  ٌعكس الحروؾ واألعداد بحٌث

ٌكتبه  ( 3 )مثبلً لد ٌكتبه والرلم  (خ  )المرآة فالحرؾ 
معكوس وأحٌاناً لد ٌموم بكتابة المماطع والكلمات  بشكل

الٌسار إلى الٌمٌن  والجمل بؤكملها بصورة معكوسة من
  . فتكون كما تكون فً مرآة

 
 o لد بدأ كتابة الكلمات والمماطع  ٌخلط فً االتجاهات ، فهو

والفرق هنا  من الٌسار بدالً من كتابتها كالمعتاد من الٌمٌن ،



 

 

 . كالسابك عما سبك أن الكلمات هنا تبدو صحٌحة بعد كتابتها ، وال تبدو معكوسة
 
 o (ربٌع  )، فكلمة  ترتٌب أحرؾ الكلمات والمماطع بصورة ؼٌر صحٌحة ، عند الكتابة 

 وهكذا (راد  )لد ٌكتبها  ( دار )وأحٌاناً لد ٌعكس ترتٌب األحرؾ فكلمة  (رٌبع  )لد ٌكتبها 
. 

 
 o (ناب  )ولكنه ٌكتبها  (باب  )ٌرى كلمة  ٌخلط فً الكتابة بٌن األحرؾ المتشابهة فمد 

 . وهكذا
 
o  الكلمة أو كلمة من الجملة أثناء الكتابة اإلمبلبٌة ٌحذؾ بعض الحروؾ من .  

 
 o الكلمة ؼٌر ضرورٌة أو إضافة كلمة إلى الجملة ؼٌر ضرورٌة أثناء  ٌضٌؾ حرؾ إلى

 .اإلمبلبٌة الكتابة
 
 o  ً(ن ب ــ )أو  (غ ـــ ع  )ٌبدل حرؾ فً الكلمة بحرؾ آخر مثبل ..  
 
 o لد ٌجد الطالب صعوبة االلتزام بالكتابة على نفس الخط من الورلة . 
 
 o وأخٌراً فإن خط هذا الطالب عادةً ما ٌكون ردٌباً بحٌث تصعب لراءته . 
 

 : الصعوبة الخاصة بالحساب (ج
  : الصعوبات فٌما ٌلً وتتمثل هذه

 
 o (4 )ٌكتب الرلم ثبلثة فٌكتب  صعوبة فً الربط بٌن الرلم ورمزه ، فمد تطلب منه أن . 
 
 
o  المتعاكسة  صعوبة فً تمٌٌز األرلام ذات االتجاهات

) ، حٌث لد ٌمرأ أو ٌكتب الرلم  ( 8 ـ 7) ،  ( 2 ـ 6 )مثل 
 8 و 7وبالعكس وهكذا بالنسبة للرلمٌن  ( 2) عل أنه  ( 6

 . وما شابه
 
o  األرلام التً تحتاج إلى اتجاه معٌن ، إذ  صعوبة فً كتابة

) هكذا  ( 4 )الرلم  ولد ٌكتب) ( مثبلً هكذا  (3)ٌكتب الرلم 
ٌعكس األرلام الموجودة فً ) ( هكذا  ( 9) ولد ٌكتب  (



 

 

  .وهكذا (52)لد ٌمرأه أو ٌكتبه  (25)المختلفة ، فالرلم  الخانات
 
 o ًإتمان بعض المفاهٌم الخاصة بالعملٌات الحسابٌة األساسٌة كالجمع، والطرح  صعوبة ف

  والمسمة ، والضرب ،
 

مثبلً، ولكنه مع ذلن ٌمع  فالطالب هنا لد ٌكون متمكناً من عملٌة الجمع أو الضرب البسٌط
 (آحاد ـ عشرات)المكانٌة للرلم  فً أخطاء تتعلك ببعض المفاهٌم األخرى المتعلمة بالمٌمة

 وعند 01+=12+25أحد الطلبة بجمع  مثبلً وما شابه ذلن ، وعلى سبٌل المثال ، فمد لام
 ولكنه لام بكتابة 10فكان الجواب  1+2+2+5االستفسار منه تبٌن أنه لام بجمع األرلام 

 . 01هذا الرلم بالعكس فكتب 
 
 

 هنا ٌموم بالجمع بطرٌمة صحٌحة ، لكنه ٌخلط بٌن منزلتً اآلحاد و العشرات فالطالب
 .مثبلً 

 : ومن األمثلة على األخطاء الشابعة فً العملٌات الحسابٌة
 
 

15 15 64  
16 5 59 

+ × +  
 ــ ــ ــ

21 525 1113 
 
 

 : الطالب بإجراء عملٌتً جمع وضرب فً نفس المسؤلة مثل وأحٌاناً ٌموم
 
 

21 45  
5 3  
+ +  

  ــ ــ
106 157  

 
 



 

 

بطرٌمة معكوسة فتكون النتٌجة خطؤ على الرؼم من أن  وأحٌاناً لد ٌمرأ أو ٌكتب األرلام
 : صحٌحة مثل عملٌة الجمع لام بها هو كانت

 
 
37 
91 
+ 
 ــ

218 
 
 

الجمع من الٌسار بدالً من الٌمٌن ، فٌكون الجمع صحٌحاً والنتٌجة خطؤ ،  ولد ٌبدأ عملٌة
 : مثل
 
 

1 
82 
+ 
  ـــ

46  
 . . وهكذا

 
 

أن ندرن أن االرتبان فً تمٌٌز االتجاهات هو إحدى الصعوبات الهامة ،  مما سبك نستطٌع
الطالب ، الذي ٌعانً من صعوبات تعلم ، ولد ٌكون هذا االضطراب وراء  التً ٌواجهها

 . الشابعة والؽرٌبة التً سبك اإلشارة إلٌها معظم األخطاء
 
 

 : فً اإلدراك الحسً والحركة صعوبة/ 2
 : ، هً وتنمسم هذه الصعوبات إلى ثبلثة مجاالت ربٌسٌة

 
 : صعوبات فً اإلدران البصري -أ

الطلبة الذٌن ٌعانون من مشكبلت فً اإلدران البصري  بعض
ال ٌمٌزون العبللة بٌن  ٌصعب علٌهم ترجمة ما ٌرون ، ولد



 

 

فالطالب هنا ال ٌستطٌع تمدٌر  األشٌاء ، وعبللتها بؤنفسهم بطرٌمة ثابتة ، ولابلة للتنبإ ،
أن تصدمه سٌارة ، وٌرى األشٌاء  المسافة والزمن البلزم لمطع الشار بطرٌمة آمنة ، لبل

حجم )الحكم فً حجم األشٌاء ،  بصورة مزدوجة و مشوشة ، ولد ٌعانً من مشكبلت فً
 ).مثبلً  الكرة التً ٌمذفها الرامً نحوه

 
 

ٌستطٌعون أن ٌتذكروا  وٌعانً هإالء الطلبة أٌضاً من ضعؾ الذاكرة البصرٌة ، فهم لد ال
النظر إلى النموذج  الكلمات التً سبك أن شاهدوها ، وعندما ٌنسخون شٌبا فهم ٌكررون

مشكبلت فً تمٌٌز الشكل  الذي ٌمومون بنسخها ، إضافة إلى ذلن ٌعانً كثٌر من الطلبة من
ترتٌباً متسلسبلً ، أو فً  عن األرضٌة ، او فً أن ٌرتبوا الصور التً تحكً لصة معٌنة

ٌنتمً إلى المجموعة ، كما أنهم  عمد ممارنة بصرٌة ، أوفً إٌجاد الشًء المختلؾ الذي ال
 . التعلٌمات البصرٌة ٌستجٌبون للتعلٌمات اللفظٌة ، بصورة أفضل من

 
 
  : صعوبات فً اإلدران السمعً -ب

وبالتالً فإن  فً هذا المجال ٌعانً الطلبة من مشكبلت فً فهم ما ٌسمعونه وفً استٌعابه
السإال ، ولد  استجابتهم لد تتؤخر ، ولد تحدث بطرٌمة ال تتناسب مع موضوع الحدٌث ، أو

لحم لحن : أو جبل ـ جمل ـ: ٌخلط الطالب بٌن بعض الكلمات التً لها نفس األصوات مثل 
ٌعانً من  ، إضافة إلى ذلن ، فإنه لد ال ٌربط بٌن األصوات البٌبٌة ومصادرها ، ولد

المشكبلت  ، ولد ٌعانً من مشكبلت فً تعرؾ(عكس الكلمة)صعوبات فً تعرؾ األضداد 
باستمرار ،  المتشابهة ، ولد ٌشتكً كثٌر من تداخل األصوات ، حٌث ٌموم بتؽطٌة أذنٌه

 . ومن السهل تشتٌت انتباهه باألصوات
 
 

ٌستطٌع أن ٌعرؾ الكلمة إذا سمع جزءاً منها ، وٌجد صعوبات  فضبل عن ذلن ، فهو لد ال
 ً أو بسرعة ، وٌعانً من مشكبلت فً التذكر السمعً ،  فً فهم ما ٌمال له همسا

األصوات فً تتابعها ، كما لد  وإعادة سلسلة من الكلمات أو
 ٌجد صعوبات فً تعلم أٌام األسبوع و الفصول والشهور

 . والعناوٌن و أرلام الهواتؾ تهجبة األسماء
 
 

 : فً اإلدران الحركً والتآزر العام صعوبات -ج
وٌتعثر بالسجادة ، ولد  فهو ٌرتطم باألشٌاء وٌرٌك الحلٌب ،

ٌبدو مختل التو زان ، وٌعانً من صعوبات فً المشً ، أو 



 

 

ولد ٌجد صعوبة فً استخدام ألبلم التلوٌن ، أو الممص ، .الدراجة ، أو لعب الكرة  ركوب
 ثٌابه ، من ناحٌة ، أخرى لد ٌخلط هذا الطالب بٌن اتجاه الٌمٌن واتجاه(تزر ٌر)فً  أو

 الٌسار وٌعانً من عدم الثبات فً استخدام ٌد معٌنة ، أو لدم معٌنة ، ولد ٌعانً من
ارتعاش  ولد ٌعانً من (تفضٌل استخدام الٌد الٌمنى مع المدم الٌسرى أو العكس): الخبلفٌة 

عند  بسٌط فً الٌدٌن ، أو األصابع أو األلدام ، فضبل عن ذلن ، فمد ٌضطرب اإلدران
 . فوق ـ تحت ـ ٌمٌن ـ ٌسار أمام ـ خلؾ: بخصوص االتجاهات الستة  بعض الطلبة ،

 
 

 :  اضطرابات اللغة الكالم/3
ذوي الصعوبات التعلٌمٌة من واحدة أو اكثر من مشكبلت الكبلم واللؽة ،  ٌعانً كثٌر من
الطلبة فً أخطاء تركٌبٌة ونحوٌة ، حٌث لد تمتصر إجاباتهم على األسبلة  فمد ٌمع هإالء
 . لعدم لدرتهم على اإلجابة بجملة كاملة بكلمة واحدة

 
الجملة ، أو إضافة كلمات ؼٌر مطلوبة ، ولد ال  ولد ٌمومون بحذؾ بعض الكلمات من

صعوبة فً بناء جملة مفٌدة ، على لواعد لؽوٌة  ٌكون تسلسل الجملة دلٌماً ، ولد ٌجدون
 . سلٌمة

 
فإنهم لد ٌكثرون من اإلطالة و االلتفاؾ حول الفكرة ، عند الحدٌث ، أو  من ناحٌة أخرى ،

ولد ٌعانون من التعلثم ، أو البطء الشدٌد فً الكبلم الشفهً ، أو المصور فً  رواٌة المصة ،
األشٌاء ، أو الصورة ، أو الخبرات ، وبالتالً عدم المدرة على االشتران فً  وصؾ

حول موضوعات مؤلوفة ، واستخدام اإلشارات بصورة متكررة لئلشارات على  محادثات ،
حذؾ أو )فضبلً عن ذلن ، فمد ٌعانً هإالء الطلبة من عدم الكبلم ،  اإلجابة الصحٌحة

 . وتكرار األصوات بصورة مشوهة أو محرفة (إضافة بعض األصوات
 

 : عملٌات التفكٌر صعوبات فً/ 4
التعلم ، تظهر لدٌهم دالالت  الحظ الباحثون أن الطلبة الذٌن ٌعانون من صعوبات فً
 ، تشٌر إلى وجود صعوبات فً عملٌات التفكٌر لدٌهم ،

فهإالء الطلبة لد ٌحتاجون إلى ولت طوٌل لتنظٌم أفكارهم 
ولد ٌكون لدٌهم المدرة على  لبل أن ٌموموا باالستجابة ،

 التفكٌر الحسً، فً حٌن لد ٌعانون من ضعؾ فً التفكٌر
المجرد ، ولد ٌعانً هإالء الطلبة من االعتماد الزابد على 

التركٌز والصبلبة وعدم  المدرس ، وعدم المدرة على
 المرونة، وعدم إعطاء االهتمام الكافً للتفاصٌل أو لمعانً

الكلمات، والمصور فً تنظٌم أولات العمل، وعدم اتباع 



 

 

 . أنهم لد ٌعانون من صعوبات فً تطبٌك ما ٌتعلمونه التعلٌمات وعدم تذكرها، كما
 

 : خصائص سلوكٌة/ 5
نشاط حركً زابد ، فالطالب ــ  كثٌر من الطلبة المصابٌن بصعوبات فً التعلم ٌعانون من

وبالتالً فإن من الصعب السٌطرة علٌه،  هنا ٌبمى متملمبلً مشحوناً بالحركة ، وٌحوم كثٌراً،
عن المولؾ، فإذا سمع صوتاً خارج  هذا الطالب ال ٌستطٌع مماومة المثٌرات الؽرٌبة

 . النافذة الصؾ كؤن ٌكون صوت سٌارة او صوت طابرة، ٌهرع إلى
المثٌرات ، كما  والمشكلة هنا أن هذا الطالب ٌجد صعوبة فً التركٌز على ما هو مهم من
وهذا ٌحد من  أنه ٌحد صعوبة فً المحافظة على تركٌز انتباهه لفترة كافٌة من الولت،

من الخمول  لدرته على التعلم، وعلى العكس من هذا الطالب، نجد طبلباً آخرٌن ٌعانون
منهم زمام  وهإالء الطلبة ٌبدون طٌبٌن ومساٌرٌن، ونادراً ما ٌنفلت--- وللة النشاط 

أو  ؼضبهم ، وهإالء تجدهم بلٌدٌن فاتري الشعور، وال ٌتسمون بالفضول أو اللهفة
ومدة  االستمبللٌة، كما أنهم ٌتسمون بنشاط منخفض ـ بشكل عام، فالدافعٌة عندهم منخفضة،

الخمول ) --- انتباهم لصٌرة، ألن من العسٌر شد انتباههم، وهذا النوع من صعوبات التعلم
 : 1421 المحطانً ،. ) هو شكل ألل شٌوعاً من حاالت النشاط الحركً الزابد (فً النشاط

 ( 8 ـ 2ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث

 تشخٌص ذوي صعوبات التعلـّم
 

 
  تشخٌص ذوي صعوبات التعلـّم

 
 نظرة عامة

، وذلن ألهمٌة كشؾ وتشخٌص  لد ٌكون موضوع هذا الفصل من أهم مواضٌع هذا البحث
على ذلن من أحمٌة إحالة هذا  اإلعالة ، بؽض النظر عن نوع هذه اإلعالة وشكلها، لما ٌبنى

  الطفل لبرامج التربٌة الخاصة ومدى صواب هذا المرار ،
 

فاعلٌة هذه  الطالب ، ومدى هذه/ وكذلن للبرامج والخطط التربوٌة التً توضع لهذا الطفل 
صواب هذا  البرامج ونجاحها فً تحمٌك الهدؾ من وضعها ، ٌعتمد بشكل كبٌر على مدى

 .التشخٌص وصحته
 
 

 ....التعلم ؟؟؟ تلمٌذي لدٌه صعوبة فً/ كٌؾ أعرؾ أن طفلً 
طفل ٌعانً من  لد ٌكون هذا السإال هو الخطوة األولى والمهمة ألي تشخٌص خاص بؤي

األب الذي ٌتساءل  مشاكل صعوبات التعلـّم ، وٌنتمً لهذه الفبة ، ومثال على ذلن حالة هذا
المشاكل وأسلوب  عن مشاكل ٌعانً منها ابنه وٌطلب المساعدة فً التعرؾ على هذه

 : هذه حالة طفلً- عزٌزي األخصابً --- معالجتها
 

، للٌل التركٌز ( سنوات5)كثٌرة أن ابنً  أشعر فً أحٌان
التً ٌسؤل  مع أنه طفل عادي، وعندما أشرح له األمور

عنها فإنه ٌفهمها، بل إنه فً بعض األحٌان عندما ٌجلس 
على الكومبٌوتر فإنه ٌلحظ بعض األمور  بجانبً وأنا أعمل

---الكومبٌوتر وحده دون أن أشرحها له، وٌموم بتنفٌذها على
-  

 



 

 

وهو لد بدأ ٌتعلم ---- منً لكن فً أحٌان أخرى لد أتحدث إلٌه فؤشعر أنه لد بدأ ٌسرح
المرآن وهو ٌحفظ بمستوى طبٌعً،  المراءة والكتابة منذ حوالً عام،كما أنه بدأ فً حفظ

مكتوبة أمامه، كما أنه لد ٌزٌد بعض  ولكن عند المراءة لد ٌنطك ببعض الكلمات لد ال تكون
  -----ٌمرإها الحروؾ أو ٌنمص بعضها عند نطك الكلمات التً

 
التركٌز فً الحفظ  كذلن فإنه أثناء الحفظ دابًما ما ٌعبث فً أي شًء، وهو ما ٌفمده

بدأت معه وعمره كان  مع العلم أن عملٌة عدم التركٌز والسرحان هذه لد----- والمراءة
كان ٌحدثه أحدهم نجد  تمرٌبًا عامٌن، حتى إن بعض ألربابنا لد الحظوا ذلن علٌه، فعندما

  ----- أن ابننا لد بدأ ٌسرح منه أثناء الحدٌث معه
 
o  فهل هو ٌعانى من مشكلة؟  

 
 o كذلن فؤرجو أن تفٌدونً بطرٌمة حل تلن المشكلة؟ حٌث إنه سٌلتحك بالصؾ  وإن كان

 .الدراسً أخشى من مشكلة عدم التركٌز والسرحان أثناء الفصل.. االبتدابً األول
 

واألمهات ، وكذلن  وؼالبا ً ما تدور مثل هذه األسبلة واالستفسارات فً أذهان اآلباء
سنوات حٌاتهم األولى  المعلمٌن والمعلمات المابمٌن على تربٌة وتعلٌم األبناء ، وخاصة فً

هذا الجانب ، وسٌكون هذا  ، فبلبد من البحث الجٌد فً هذا المجال ، والدراسة المتعممة فً
 . الفصل هو مجال بحثنا ودراستنا فً هذا الموضوع

 
 

  التطور والنمو
فً مراحل حٌاتهم بعبلمات ممٌزة، مثل نطك الكلمة األولى، أول  ٌمر األطفال خبلل نموهم
وعادة ما ٌنتظر اآلباء واألطباء هذه العبلمات الممٌزة للنمو للتؤكد  محاولة للمشً، وؼٌرها،

عوابك تإخر النمو المعتاد للطفل، ولذلن فإنه ٌمكن الحذر من صعوبات  من عدم وجود
ؼٌر مباشرة، عن طرٌك مبلحظة أي تؤخر ملحوظ فً نمو مهارات  التعلم بطرٌمة

وجود تؤخر ٌعادل مرحلتٌن  فمثبلً ٌعتبر----- الطفل 
 كؤن ٌكون الطفل فً الصؾ الرابع- دراسٌتٌن اثنٌن 

االبتدابً، لكنه ٌمرأ مثبلً فً مستوى طبلب الصؾ الثانً 
 .تؤخراً كبٌراً  ٌُعد- االبتدابً فً مدرسته

 
 وبٌنما ٌمكن اعتبار وسٌلة المبلحظة إحدى العبلمات المنبهة،

، فإن التشخٌص الفعلً (ؼٌر مهنٌة)بطرٌمة ؼٌر رسمٌة 
االختبارات المٌاسٌة العامة  لصعوبات التعلم ٌكون باستخدام



 

 

وفً الحمٌمة ٌندر - العمر والذكاء  لٌتم ممارنه مستوى الطفل بالمستوى المعتاد أللرانه فً
حٌث ال تعتمد نتابج االختبار على  -!وجود هذه االختبارات المٌاسٌة فً الدول العربٌة

هذه االختبارات، ولدرة الطفل على  مجرد لدرات الطفل الفعلٌة، بل كذلن على مدى دلة
 .االنتباه، وفهم األسبلة

 
 ذوي صعوبات التعلـّم أسالٌب تشخٌص

 
على استخدام أكثر من معٌار فً تحدٌد من  بما أنه تم اعتماد تعرٌؾ متعدد المعاٌٌر ٌموم

التعلـّم، كان البد عند تشخٌص هذه  شخص من ذوي صعوبات/ ٌندرج تحت صفة طالب 
  : ٌؤخذ فً الحسبان الحالة استخدام تشخٌص متعدد المعاٌٌر ، والذي

 
o الذكاء المدرات العملٌة كما ٌمٌسها اختبار  

 
o ،وفً حال عدم  مستوى التحصٌل األكادٌمً، وٌماس بوساطة اختبارات التحصٌل الممننة

 توافرها نلجؤ إلى االختبارات المدرسٌة ؛
 
o أو تحدٌد السمات السلوكٌة بوساطة لوابم الرصد أو مماٌٌس  رصد السمات السلوكٌة

 .السمات
 

 عددنا المعاٌٌر المتعددة المستخدمة عند تشخٌص حاالت صعوبات التعلـّم، وعرفنا وكما
 ماهٌتها والوسابل المستخدمة فً تحدٌدها، ولكن ٌبمى السإال لماذا ٌجب استخدام هذه

بالسإال  الوسابل ومتى ، لمن ، اإلجراءات التً ٌجب اتباعها لبل االستخدام ، ونعبر عنها
للصفات  بكٌؾ ، ثم من ٌستخدمها والمدرة على االستخدام ، ما هً ، ومدى تحمٌمها
بالمٌاس  السٌكومترٌة من صدق وثبات ، ومن ٌموم بإجراءٌها ، و أخٌرا ً لماذا نموم

 . والتشخٌص ، ومدى الفابدة التً تعود على الطالب من هذه العملٌة والهدؾ منها
 

ولئلجابة على االستفسارات السابمة ، نبدأ بالسإال األول 
 : وهو
 

 لماذا ؟
  بداٌة ً ٌجب أن نطرح هذا السإال وهو

 
 ؟ لماذا ٌجب االهتمام بالكشؾ المبكر لئلعالة



 

 

األولى فً  وتتساوى فً ذلن جمٌع أنواع اإلعالات، فعملٌة الكشؾ المبكر تعتبر الخطوة
برنامج الكشؾ  العبلج، ولد تندرج كوسٌلة من وسابل العبلج فً بداٌاته، وتكمن أهمٌة

الترتٌب ثم التنفٌذ  المبكر فً تنفٌذ الخطوات التً ٌتكون منها هذا البرنامج، من حٌث
خطوات هذا البرنامج فتكون  بفاعلٌة واجتهاد، وتوافر نٌة اإلخبلص فً تنفٌذ البرنامج ، أما

 : كما ٌلً

 . االحتٌاجات الخاصة تحدٌد ذوي .1
 . أهلٌة الطفل لبرامج التربٌة الخاصة .2
 . توفٌر الخدمات والبرامج التربوٌة الخاصة بهذا الطفل .3
 . الواجب اتباعها وضع الخطط والبرامج .4
 : المإسسة من حٌث/ فاعلٌة البرنامج / تموٌم تمدم  .5

 
 o مستوى تمدم الطفل 
o ومعلمة التربٌة الخاصة مدى نجاح معلم 

 o فاعلٌة البرنامج  
 o  التربٌة الخاصة، أي بمعنى آخر وضع ما ٌعرؾ  مإسسة/ مدى نجاح برنامج

  Profile بـالصفحة النفسٌة البروفاٌل

 ى ؟ـــتــــــم
فً مراحل عمرٌة مبكرة، فإعالة صعوبات التعلـّم ال  ٌفضل استخدام آلٌة الكشؾ هذه

أو عند بداٌة نمو الحواس، أو االستعداد للحركة،  تكتشؾ كبعض اإلعالات منذ الوالدة،
الخفٌة، التً ال تظهر فً البداٌات المبكرة من  ولكنها لد تكون من اإلعالات الصعبة

مع اإلنسان طوال حٌاته سواءا ً كان طالبا ً أو  عمر اإلنسان، وإن كانت نتابجها تستمر
تستمر معه هذه اإلعالة إذا لم ٌتم عبلجها وتموٌمها  موظفا ً ٌشؽل مسإولٌة ً فً الحٌاة
بشكل واضح وصرٌح وتحتاج لجهد ومعرفة تامة من  باكرا ً، وال تظهر هذه الصعوبات

التعلـّم والتؤخر الدراسً، وصعوبة التعلـّم  لبل فرٌك التشخٌص للتفرٌك بٌن صعوبة
التعلـّم لد ٌعانً منها كذلن  وبطًء التعلـّم، مع مبلحظة أن صعوبة

الطلبة الموهوبٌن وٌطلك علٌهم موهوبٌن من ذوي 
التعـّلم، باإلضافة للطلبة العادٌٌن من ذوي  صعوبات

كل ٍ من  صعوبات العلـّم، وإن اختلفت األسباب فً
الحالتٌن، فالعمر المناسب للتدخل لمبلحظة واكتشاؾ 

التعلـّم اإلنسان، فً بداٌة  الطلبة من ذوي صعوبات
الطالب، وٌجب أن / مراحل ظهور األعراض على الطفل 

فً بداٌة دخوله المدرسة، وؼالبا ً ما ٌكون ذلن عند  ٌكون
الثالث من المرحلة  سن التاسعة، أي ما ٌوافك الصؾ



 

 

 : وهما االبتدابٌة، حٌث ٌوصً الباحثٌن باستخدامها عند هذا السن لسببٌن ،

 .هذا العمر أن أدوات المٌاس والتشخٌص تتمتع بدرجة عالٌة من الصدق والثبات عند (1
 Jean جان بٌاجٌه أن هذا العمر ٌمثل مرحلة العمبلت العملٌة ، كما أشار إلٌها (2

Piaget والحساب وهً التً ٌكون فٌها الطفل لادر على المراءة والكتابة .  

 ن ؟ـــمــــل
 لرصد هذه الحالة ؟ لمن نستخدم هذه المماٌٌس

 
 ذكرها فً التعرٌؾ؟ الطالب الذي تتحمك فٌه هذه الشروط السابك/ ومن هو الطفل 

 
  المعنٌٌن لدراسة حالته؟ طالب نظر/ ولكن لبل ذلن هنان سإال ، متى تلفت حالة طفل

 
بصفات معٌنة، أو ٌتصؾ بسمات  ولئلجابة على هذا السإال نجد أن هذا الطالب ٌتصؾ

الدلٌمة فً بعض األحٌان،  معٌنه ومإشرات ؼٌر مطمبنة تستدعً المبلحظة والمبلحظة
وجود وسٌلة تخدم هذا  من لبل األسرة وكذلن معلم الصؾ فً بادئ األمر، فبلبد من

  المجال،
 

من هم األطفال الذٌن من الممكن أن نصفنهم  وتساعد كبل ٍ من الوالدٌن والمعلم، فً تحدٌد
--- أو من هم من ذوي صعوبات التعلـّم  / مبكرا ً بؤنهم من ذوي صعوبات التعلـّم

العبلمات / الخاصة ، وهً لابمة السمات  المحتاجٌن حمٌمة ً إلحالتهم لخدمات التربٌة
 . سنبٌنها فٌما ٌلً المبكرة الدالة على صعوبات التعلـّم ، والتً

 
 

 صعوبات التعلـّم قائمة العالمات السلوكٌة لذوي
Behavioral Characteristics of Learning Disabled Learning 

Disability 

 السلون االندفاعً المتهور  

  النشاط الزابد. 

  الخمول المفرط. 

 إدارة الولت االفتمار إلى مهارات التنظٌم أو.  

 عدم االلتزام والمثابرة  

 التشتت وضعؾ االنتباه  



 

 

 تدنً مستوى التحصٌل  

 ضعؾ المدرة على حل المشكبلت  

 مهارات المراءة ضعؾ  

 للب الحروؾ واألرلام والخلط بٌنهما  

 التحصٌل فً الحساب تدنً مستوى  

  ضعؾ المدرة على استٌعاب التعلٌمات  

  ًمثل الكتابة بالملم و تناول الطعام و  )مستوى األداء فً المهارات الدلٌمة  تدن
  .... )والمص، والتلوٌن، والرسم التمزٌك،

 ؛ التؤخر فً الكبلم أي التؤخر اللؽوي 

  أحرؾ  وجود مشاكل عند الطفل فً اكتساب األصوات الكبلمٌة أو إنماص أو زٌادة
  أثناء الكبلم

  ضعؾ التركٌز  

 صعوبة الحفظ  

  التعبٌر باستخدام صٌػ لؽوٌة مناسبة صعوبة  

  صعوبة فً مهارات الرواٌة  

  استخدام الطفل لمستوى لؽوي ألل من عمره الزمنً ممارنة بؤلرانه  

  إتمام نشاط معٌن وإكماله حتى النهاٌة صعوبة  

 ؼٌر متمطع) صعوبة المثابرة والتحمل لولت مستمر(  

 سهولة التشتت أو الشرود، أي ما نسمٌه السرحان  

 (ذاكرته لصٌرة المدى)صعوبة تذكر ما ٌُطلب منه / المدرة على التذكر  ضعؾ  

 األشٌاء ونسٌانها تضٌٌع  

  للة التنظٌم  

  األول االنتمال من نشاط آلخر دون إكمال  

  باستمرار (اإلمحاء)عند تعلم الكتابة ٌمٌل الطفل للمسح. 
 

باإلضافة إلى ؼٌرها من السمات التً لد تستجد ، أو 
الحما ً إلى هذه المابمة، وتدلل على وجود مشكلة  تضاؾ

من لبل كبل ًمن  تستدعً الحل ، والتً ٌجب مبلحظتها
الوالدٌن والمعلم ، وذلن من خبلل وعٌهم وانتباهم ألٌة 

حول صعوبات التعلـّم ، وهذا فٌما  مإشرات مبكرة
 ٌختص بجانب التعرؾ المبكر على الحالة وسماتها ،

  والتً لد تتحمك جمٌعها ، أو بعضها ،
 



 

 

من الحالة نموم بمٌاس مستوى الذكاء لهذا  مما ٌدلل على وجود خطر، ولزٌادة التؤكد
مستوى الذكاء منخفض ، بل ٌجب أن  الطفل ، وكما سبك ووضحنا فٌجب أن ال ٌكون

  .  درجة88ٌكون مستوى الذكاء طبٌعً وما فوق 
 

 اختبارات التحصٌل الدراسً المقننة
المإشر األخٌر ، وهو اختبارات التحصٌل الدراسً الممننة أو المدرسٌة ،  ثم هنان
فتدلل هذه المإشرات جمٌعها على --- الضعٌفة التً ٌحرزها الطالب فٌها  والنتابج

المشكلة ــ وبالطبع ال ٌشترط نفس الترتٌب المذكور عند دراسة حالة الطفل  وجود هذه
،  

 
والتموٌم ، فكلما  ووجوب التدخل السرٌع والمبكر لحلها ، وذلن لزٌادة فاعلٌة هذا العبلج

  --- كان التدخل ، كلما كان العبلج أسرع وأفضل
 

أوال ّ المسح السرٌع ثم التشخٌص الدلٌك للتعرؾ على الطلبة الذٌن ٌعانون من  ونستخدم
الصعوبات ، بحٌث ٌجب العمل على تحدٌد نوع المشكلة التً ٌعانً منها هذا  هذه

المختصٌن فً هذا / الطالب ، ومن ثم العمل على عرض على المختص  / الطفل
التشخٌص الذي سٌؤتً ذكره فٌما ٌلً ، أثناء متابعتنا لعرض هذا  المجال ، وهم فرٌك

  . الموضوع

 ف ؟ـــيــــك
التعرؾ علٌها من خبلل المبلحظة والتعرؾ على  كٌفٌة التعامل مع هذه الحالة التً تم

الخطر ، وكذلن التعرؾ على الحالة من خبلل  المإشرات الدالة على وجود/ السمات 
 ، المإشر الثانً وهو ضعؾ المستوى األكادٌمً

 
توافر  سواء باختبارات التحصٌل الممننة ، أو االختبارات المدرسٌة ــ فً حالة عدم

فٌه الشروط  االختبارات الممننة، وأخٌرا ً تمتع الطالب بمستوى ذكاء طبٌعً ، فبذلن تتحمك
السابك ذكرها فً التعرٌؾ المعتمد ، وهو تعرٌؾ الحكومة 

مراحل لتشخٌص صعوبات التعلـّم ،  األمرٌكٌة ، وهنان
 : حٌث تتضمن العملٌة الخطوات التالٌة

 .التعرؾ على الطبلب ذوي األداء التحصٌلً المنخفض .1
 .مبلحظة سلون الطالب فً المدرسة  .2
 .التموٌم ؼٌر الرسمً لسلون الطالب .3
 .لٌام فرٌك األخصابٌٌن ببحث حالة الطالب .4
 .التشخٌص  كتابة نتابج .5



 

 

 المطلوب تحدٌد الوصفة العبلجٌة أو البرنامج العبلجً .6
 

 النفسً والتربوي المستخدمة فً التشخٌص أدوات القٌاس
 

والتربوي المستخدمة فً التشخٌص على أدوات بعضها ٌعتمد  تشتمل أدوات المٌاس النفسً
 : اآلخر ٌعتمد على الوصؾ الكٌفً ، وذلن على النحو التالً على المٌاس الكمً والبعض

 
  أدوات القٌاس الكمً

الممننة وؼٌر الممننة ، واختبارات الشخصٌة  اختبارات المدرات واختبارات التحصٌل
واختبارات االتجاهات والمٌول واختبارات المدرات  ولوابم التمدٌر والبطالات المدرسٌة

 . الحسٌة
 

  أدوات الوصف الكٌفً
وتحلٌل محتوى إنتاج الطالب وتصنٌفه بصورة  مثل المبلحظة والممابلة ودراسة الحالة

 . التً ٌعانً منها تمّكن من تحدٌد نوعٌة المشكبلت الدراسٌة
 

التعلـّم فً المدرسة  هذا ولد تم التوصل الستبٌان حول العوامل المرتبطة بصعوبات
التعلـّم لدى األطفال ، وٌضم  المدخل التشخٌصً لصعوبات- االبتدابٌة ، وكذلن تم إصدار 

مماٌٌس مختلفة خاصة بالبٌبة  مجموعة اختبارات ومماٌٌس فً هذا المجال ، وكذلن لننت
بصعوبات التعلـّم، وتعد الوسابل  األسرٌة ، واألخرى خاصة بالبٌبة المدرسٌة المرتبطة

التعلـّم وتحدٌد أنواعها  السابمة أدوات تشخٌصٌة متخصصة فً التعرؾ على صعوبات
 . ومظاهرها ودرجة حدتها

 
درجة صعوبة التعلـّم فً معرض تشخٌصها منها المعادلة  وثمة معادالت عدٌدة لحساب

 : التالٌة
السنة  )الوضع الصفً الحالً = المتولع  مستوى التحصٌل

 100 / نسبة الذكاء x ( والشهر
 

 من ٌضم الفرٌق المشخص ؟
كعملٌة تشخٌص عامة فً بداٌة - المشخص  ٌضم الفرٌك

أخصابً التربٌة  كبل ً من- دراسة الحالة وجمع المعلومات 
أخصابً / األخصابً االجتماعً / مدرس المادة / الخاصة 

 (الوالدٌن واألخوة  )األسرة / المرشد النفسً  / المٌاس النفسً



 

 

مندوب / الطبٌب المختص فً األنؾ واألذن والحنجرة  / طبٌب العابلة/ زمبلء الدراسة / 
للجهة المانونٌة الرسمٌة ، فً حالة توافر مثل هذه الكفاءات  كممثل- عن المنطمة التعلٌمٌة 

 . أي خبٌر أو أخصابً تستدعً الحالة وجوده وكذلن استدعاء- ....... 
 

األسرة والمدرسة والمتخصصون بإدارة أخصابً  فبذلن ٌتكون فرٌك التشخٌص، من
المٌاس والتشخٌص، وتحدٌد المصادر التً  التربٌة الخاصة، بوصفه المسبول عن عملٌة

ــ وهً تلن المذكورة أعبله، وذلن  ٌمكن توظٌفها للحصول على المعلومات والبٌانات
بها، والبرنامج الذي ٌمكن وضعه  لتصنٌؾ الطالب وتحدٌد الجهة التً ٌمكن االستعانة
  . الحالة المدروسة/ الطالب  لعبلج وتموٌم الصعوبات التعلـّمٌة التً ٌعانً منها

 
 

 اذا ؟ــــمــــل
أحد أو كل المحكات التعرؾ على صعوبة التعلـّم لدى الطالب مثل مدى التباعد فً  تطبٌك
 / تكوٌن المفهوم وحل المشكلة- التفكٌر بشمٌه / اإلدران / االنتباه  )نموه النفسً  مظاهر
 أو مدى التباعد بٌنها وبٌن نموه التحصٌلً، أو مدى التباعد فً تحصٌل المادة (التذكر 

بمدر ما  الدراسٌة الواحدة فالصعوبة فً النمو اللؽوي لد ال تعكس تدنٌا ً فً مستوى المراءة
والفرص  تعكس تدنٌا ً فً مستوى التعبٌر، ومدى إسهام عوامل اإلعالة والحرمان الثمافً

لدٌه إلى  التعلٌمٌة المحدودة فً مشكلة الطالب الدراسٌة ، وهل تحتاج صعوبة التعلـّم
  ---- أسالٌب تدرٌسٌة خاصة أم ال ؟

 
بهدؾ تربوي وظٌفً، وذلن للتعرؾ على الصعوبات التً  أي بمعنى آخر نموم بتطبٌمها

وتحدٌدها، وذلن حتى ٌتسنى لنا وضع برنامج عبلجً لهذا  الطالب/ ٌعانً منها الطفل 
فردٌة خاصة بهذا الطالب، وتنفٌذ هذه الخطة باألسالٌب التً  الطالب، بتصمٌم خطة تربوٌة
  . الطالب، والتً اتضحت لنا عن طرٌك التشخٌص السابك تتوافك ومستوى ولدرات هذا

 
  الممكن اختصار المراحل السابقة فً اإلجابة على السؤال التالً ، وهو ومن
 
 افترضً أن لدٌنا مجموعة من األطفال مشكون فً/ س

حالتهم، وٌعتمد بؤن لدٌهم صعوبات تعلـّم، فما هً 
مرحلة توفٌر البرامج  ٌجب أن تسبك/ اإلجراءات التً ٌنبؽً

واالعتبارات التربوٌة التً تساعد فً تنمٌة احتٌاجاتهم 
 ؟ الخاصة

 
ٌكمن الجواب على السإال السابك بداٌة ً، باستخدام منهجٌة 



 

 

للتشخٌص وذلن باتباع خطوات محددة نرسم خبللها الخطة التً ٌجب أن نسٌر  محددة
 : تناولنا اإلجابة على هذا السإال، وذلن بتحدٌد علٌها أثناء

 .تحدٌد ما هو التعرٌؾ المعتمد لهذه الفبة  ٌجب .1
عملٌة التشخٌص ، حٌث ٌجب أن تكون هنان مجموعة  البد من وجود منحى تكاملً فً .2

 ، أو التربوٌة ، أو النفسٌة واألبعاد االجتماعٌة كذلن من األبعاد ، سواءا ً األبعاد الطبٌة
التكاملً فً التشخٌص ، والذي ٌعتمد على الجوانب المذكورة أعبله  على ضوء المنحى .3

  للتشخٌص، تمر بمرحلتٌن ، ٌتم بناء آلٌة
 o المسح السرٌع . 
 
 o التشخٌص الدلٌك . 

وهً الصورة النفسٌة المتكاملة  (البروفاٌل  )عملٌة المٌاس والتشخٌص  دراسة نواتج  .4
 . عن هذا الطفل

  ( I E P ) وضع الخطة التربوٌة الفردٌة الخاصة بالطفل .5
  (T A P ) اً على الخطة التربوٌة الفردٌة ، نرسم الخطة التربوٌة التعلٌمٌة الفردٌة بناء .6
تنتج عنه  اعتماد أسلوب تحلٌل المهمات للخطط التربوٌة التعلٌمٌة الفردٌة ، بحٌث .7

الرٌاضٌات ، إلى  لجمٌع المواد كاللؽة العربٌة ، اللؽة اإلنجلٌزٌة ، ( I I P )مهمات
  . ؼٌرها من المواد

  إلى التشخٌص كٌفٌة الوصول
مسمى األطفال الواردة  والبد من تفصٌل الخطوات السابمة ، وذلن لكً ٌتسنى لنا تحدٌد

 . حالتهم فً السإال السابك
 
 تحدٌد التعرٌف المعتمد لهذه الفئة : أوالًال 

تحت هذه الفبة ، ولد ولع اختٌارنا على التعرٌؾ  وذلن لتحدٌد من هم األفراد المنضوٌٌن
ٌحدد بشكل واضح من هم األفراد من ذوي صعوبات  التالً ألنه ــ من وجهة نظرنا ــ

 : التعلـّم ، بؤنهم
ٌظهرون اضطرابات فً واحدة أو أكثر  أولبن الذٌن ---

واستعمال  من العملٌات النفسٌة األساسٌة ، التً تتضمن فهم
اللؽة المكتوبة، أو اللؽة المنطولة، والتً تبدو فً 

والتفكٌر والكبلم، والمراءة والتهجبة  اضطرابات السمع
  والحساب،

 
بإصابة الدماغ البسٌطة  والتً تعود إلى أسباب تتعلك

أو  الوظٌفٌة، ولكنها ال تعود إلى أسباب تتعلك باإلعالة العملٌة،



 

 

 .السمعٌة أو البصرٌة أو ؼٌرها من اإلعالات
 

من هم األطفال الذٌن من الممكن أن ٌندرجوا تحت  وٌحدد هذا التعرٌؾ بشكل واضح
 . مسمى األطفال من ذوي صعوبات التعلـّم

 
 التشخٌص األبعاد المؤثرة فً عملٌة: ثانٌا ًال 

التشخٌص ، فبلبد من وجود  البد من األخذ بعٌن االعتبار جمٌع األبعاد المإثرة فً عملٌة
التربوٌة ، الجوانب االجتماعٌة  منحى تكاملً ، بحٌث نمٌس الجوانب الطبٌة ، الجوانب

المعاٌٌر، البد من اعتماد تشخٌص متعدد  والجوانب النفسٌة ، فاعتمادنا لتعرٌؾ متعدد
  ---- المعاٌٌر كذلن

 
وتشخٌصها ومن ثم  حٌث ندرس الجوانب السابمة ، بحٌث تكشؾ لنا الحالة المراد دراستها

  عبلجها ، وهً كما سبك وذكرنا
 
 o ًالبعد الطب  

مظاهر اإلعالة ، أو تكون  دراسة أي مشكبلت فسٌولوجٌة ، جسدٌة لد تإدي إلى اإلعالة أو
نوع العمالٌر التً  سبب من ضمن أسباب متعددة لهذه اإلعالة، وكذلن االطبلع على

من الممكن أن ٌإثر  ٌتناولها هذا الشخص وتؤثٌراتها، ودراسة أي جانب فً البعد الطبً
 .على حالة هذا الشخص وتطورها

 
 o التربوي البعد  

كتدنً المستوى األكادٌمً،  دراسة أي مشكبلت أكادٌمٌة لها عبللة ومرتبطة بهذه اإلعالة،
هذه اإلعالة هً السبب  واالستمرار فً هذا التدنً، وأال ٌكون حالة عارضه، بل أن

 .الربٌس لهذا التدنً فً المستوى األكادٌمً
 

المدرسٌة  والبعدٌن السابمٌن ٌتضحون لنا ـــ بشكل اكبر ـــ ، عند دراسة الملفات
 .الطالبة/ والطبٌة لهذا الطالب 

 
 o النفسً البعد  

حٌث ٌموم األخصابً النفسً ضمن هذا الفرٌك بمٌاس 
المدرات العملٌة، مستوى الذكاء، : متمثلة بـ  الجوانب النفسٌة

وذلن بتطبٌك مماٌٌس  االهتمامات ، االتجاهات ، المٌول ،
ممننة ومعترؾ بها وتحمك الصفات السٌكومترٌة ، من صدق 

وامكانٌة استخدام ، وهو ما ٌطبك أثناء مرحلة  وثبات



 

 

 .التشخٌص التشخٌص الدلٌك فً هذا
 
 o ًالبعد االجتماع  

ؼٌر لادر / من خبلل لٌاس السلون التكٌفً ، وهل هذا الشخص لادر  ونتناول هذا الجانب
االجتماعٌة ، األسرٌة ، المدرسٌة ، وكذلن ندرس نمط التنشبة  على التكٌؾ مع البٌبة

  االجتماعٌة ،
 واألسرة، وذلن من خبلل جمع المعلومات من مصادر متعددة ، سواءا ً كانت الشخص

 المدرسة ، فً حال كون الشخص طالب )، المجتمع  (األخوة / الوالدٌن  )نفسه ،األسرة 
 ، حٌث ندرس األبعاد االجتماعٌة والصفات (أو جهة العمل ، إذا كان الشخص موظفا ً 

 . االجتماعٌة لهذا الشخص
 

 للتشخٌص آلٌة: ثالثا ًال 
الطبٌة واالجتماعٌة  على ضوء المنحى التكاملً فً التشخٌص، الذي ٌعتمد على الجوانب

 : وهما والتربوٌة والنفسٌة ، ٌتم بناء آلٌة للتشخٌص ، تمر بمرحلتٌن ،
o  المسح السرٌع 

 o التشخٌص الدلٌك . 
 

  المسح الدقٌق
دراسة : طرابك مختلفة فً جمع المعلومات والبٌانات ، ومنها  وهو ٌنطوي على استخدام

المبلحظة ، دراسة الملفات الطبٌة والمدرسٌة ، تطبٌك لوابم السمات  الحالة ، الممابلة ،
 . المبكرة الدالة على صعوبات التعلـّم الخاصة بالعبلمات

 
 .نفعل لبل تنفٌذ أي طرٌمة من الطرق أعبله ؟ ولكن ، ماذا ٌجب أن

 . التهٌبة والتحضٌر لكل فعل من هذه األفعال والجواب ٌكمن فً عملٌة
 : مثال

 
  : دراسة الحالة ، تتطلب اإلجابة عن األسبلة التالٌة /1

 عدد أفراد األسرة / السكن  )العامة  خلفٌة الطفل وصحته
  ( ........ / مهنة األم/ مهنة األب / الدخل / 

 النمو الجسمً للطفل ؛ 

  الطفل واهتماماته  أسبلة تتعلك بؤنشطة. 

 سبلة تتعلك بالنمو التربوي للطفل أ. 



 

 

 تتعلك بالنمو االجتماعً للطفل أسبلة . 

 : الممابلة ، وتتطلب /2
إلى ؼٌرها .....تحدٌد جوانب األسبلة المطروحة/ ولتها / موعدها / مكان الممابلة  تحدٌد

 . األمور الخاصة بالممابلة من
 

  :المبلحظة اإلكلٌنٌكٌة  /3
سلون الطفل سواء اً كان ذلن فً المدرسة، وتصرفاته داخل الفصل ،  حٌث تتم مبلحظة
الفصل ، فً المنزل ، مع الوالدٌن واألخوة ، أو فً أي مولؾ ٌستدعً  مع الزمبلء خارج

 : أثناءه ، ونستخدم نواتج المبلحظة فً بٌان ومعلومات حول مبلحظة سلون الطفل
 
 o  ً(السمع بشكل جٌد )اإلدران السمع 
 o  (بشكل جٌد النطك )اإلدران اللؽوي 
 

سماع الكلمات بشكل  )الجٌد  وهما جانبان مرتبطان ببعضهما البعض ، فاإلدران السمعً
 . (صحٌح نطك الكلمات بشكل) ٌإدي لوجود إدران لؽوي جٌد  (صحٌح

 
o   ( بٌن األشٌاء هل ٌستطٌع التمٌٌز )مظاهر لها عبللة بالبٌبة 

 o  ًاألساسٌة كصعود السبللم  هل بستطٌع اإلنسان تلبٌة االحتٌاجات )مظاهر النمو الحرك
 (مثبل، والمدرة على التعامل حركٌا ً مع األشٌاء

 o  التمبل/ مبلحظة أشكال من العبللات اإلنسانٌة كالتعاون )خصابص سلوكٌة أخرى 
  ، ...... / تحمل المسإولٌة/ االجتماعً 

 
المجاالت السابمة ، كلما كان ذلن مإشر على انتفاء وجود  وكلما كانت لدراته أعلى فً

العكس من ذلن ، كلما كانت لدراته أدنى من المعدل الطبٌعً ،  صعوبات التعلـّم ، وعلى
  . لابلٌة الفرد ألن ٌكون من ذوي صعوبات التعلـّم كلما كان ذلن مإشر على

 
المظاهر السلوكٌة التً ٌمكن  ففً إطار المبلحظة ، نبحث

 ٌمكن التعامل/ لٌاسها / تدوٌنها / مبلحظتها / مشاهدتها 
 : معها سلوكٌا ً ، وذلن بمعنى أنها ٌمكن أن

 .بعبارات سلوكٌة ــ تصاغ
  ــ وجود أدوات تساعد على لٌاس هذه السمات

  دراسة الملفات الطبٌة والملفات المدرسٌة /4
 



 

 

 o ًالملؾ الطب  
هذا السجل دراسة التارٌخ الطبً لهذا الطالب ، بما ٌحتوٌه من  حٌث نستطٌع عن طرٌك

التً ٌعانً منها مثبل ً ، أو أنواع الدواء الذي ٌتعاطاها الطالب  معلومات ، كاألمراض
سلون الطالب ، إلى ؼٌرها من المعلومات المدونة فً هذا السجل ،  ومدى تؤثٌرها على

 .تساعد فً تكوٌن معلومات أولٌة عن حالة هذا الطالب والتً من الممكن أن
 
o  ًالملؾ المدرس  

الطالب ولدراته ومهاراته  من الواجب أن تتوافر معلومات ومبلحظات مختلفة ، تتبع حالة
المدرسً لما تدل علٌه من سلون  ، وأي معلومة ٌرى معلمٌه أنها جدٌرة بالذكر فً سجله

بالطبع ــ لبٌان المستوى األكادٌمً  أو مهارة أو لدرة ٌتمتع بها هذا الطالب ، باإلضافة ــ
 .للطالب فً هذا السجل

 
  التعلـّم تطبٌك لوابم السمات الخاصة بالعبلمات المبكرة الدالة على صعوبات /5

التعلـّم عن  وتستخدم هذه الموابم وذلن للكشؾ عن تلن السمات التً تمٌز ذوي صعوبات
دراسٌا ً ، أو  ؼٌرهم من الطبلب ، سواءا ً الطبلب العادٌٌن ، أو الطبلب المتؤخرٌن
بعدد من السمات ،  الطبلب المتخلفٌن عملٌا ً، حٌث ٌتسم الطبلب ذوي صعوبات التعلـّم ،

 : نذكر منها

 ًالمتهور السلون االنفعال  

 للب الحروؾ واألرلام والخلط بٌنهما  

 الخمول المفرط  

 االفتمار إلى مهارات التنظٌم أو إدارة الولت  

 التحصٌل فً الحساب تدنً مستوى  

 التشتت وضعؾ االنتباه . 

السمات التً أوردناها كمثال فمط ، فذوي صعوبات التعلـّم ٌتصفون  إلى ؼٌر هذه
والزال المجال مفتوح إلضافة سمات  بصفات عدٌدة وكثٌرة

طرٌك  جدٌدة سواء بالمبلحظة ، من داخل المٌدان ، أو عن
 . االستعانة باألدبٌات التربوٌة

 
طرابك المبلحظة ،  فنستخدم هذه الموابم بالمشاركة مع بالً

وكذلن لد تستخدم بالمناوبة مع طرق التشخٌص الدلٌك ، كما 
الحما ً ، بحٌث ٌمكن استخدامها كؤداة تساهم فً إعطاء  سٌرد

 ، معلومات عن هذا الطالب



 

 

 
/ األخوة  / وتسلم هذه الموابم لكل من لد ٌساهم بمعلومات عن هذا الطالب ، من الوالدٌن

بمابلٌة االستخدام،  المدرسة متمثلة بالمعلمٌن والزمبلء ، ولوابم السمات هذه أداة تتصؾ
حالة عدم توافر مماٌٌس  وسهولة التطبٌك ، وللة التكلفة ، وٌمكن اللجوء إلى تطبٌمها فً

الولت ــ على تطوٌر بالً  الذكاء ، واختبارات التحصٌل الممننة ، مع العمل ــ فً نفس
 . األدوات والمماٌٌس

 
 

  الدقٌق التشخٌص
والتً تتوافر لها الخصابص  وٌعنً ذلن استخدام األدوات واالختبارات والمماٌٌس الممننة ،

ٌمكن توظٌفها الستكمال عملٌة  ، والتً (الصدق والثبات ولابلٌة االستخدام  )السٌكومترٌة 
 : التشخٌص ، وهذه الخطوة مرهونة باعتبارات كثٌرة ، منها

 
 o توافر األدوات  
 
 o توافر األشخاص المإهلٌن  
 
 o توافر اإلمكانات المتاحة  
 

عملٌة التشخٌص الدلٌك ، مع مبلحظة أنه فً حالة ذوي  فإذا اكتملت هذه العناصر نطبك
آلٌة الكشؾ هذه فً مراحل عمرٌة مبكرة ، وتبدأ بسن  صعوبات التعلـّم ، ٌفضل استخدام

،  (سن التاسعة  )باستخدامها بالصؾ الثالث االبتدابً  دخول المدرسة ، وٌوصً الباحثٌن
 :وذلن لسببٌن

 هذا العمر ألن أدوات المٌاس والتشخٌص تتمتع بدرجة عالٌة من الصدق والثبات عند .1
 . جان بٌاجٌه حٌث ٌمثل هذا العمر مرحلة العملٌات العملٌة ، كما أشار إلٌها .2

 المعاٌٌر آلٌة تشخٌص متعددة
وبالنسبة ألدوات المٌاس والتشخٌص المستخدمة فً 

صعوبات التعلـّم ، فإنه اعتماداً على  تشخٌص حاالت ذوي
استخدام آلٌة  التعرٌؾ المتعدد المعاٌٌر ، كان البد من

 : تشخٌص متعددة المعاٌٌر والذي ٌؤخذ فً االعتبار



 

 

ــ بٌنٌه ، اختبار  كاختبار ستانفورد )المدرات العملٌة ، كما تمٌسها اختبارات الذكاء  .1
  .......رسم الرجل ، اختبار وكسلر ، 

األكادٌمً ، كما ٌماس بوساطة اختبارات التحصٌل الممننة ، وفً  مستوى التحصٌل .2
 نلجؤ إلى االختبارات المدرسٌة ؛ حالة عدم توافرها ،

 لوابم الرصد أو مماٌٌس السمات ؛ تحدٌد السمات السلوكٌة ، بوساطة/ رصد  .3
وذلن باستخدام مماٌٌس للتعرؾ على  وٌمكن االستعاضة عن االختبارات السابمة ، .4

ممٌاس ما ٌكل بست ، حٌث  الطلبة من ذوي صعوبات التعلـّم ، ومن هذه المماٌٌس
التعلـّم فً المرحلة  ٌهدؾ هذا الممٌاس إلى التعرؾ على الطلبة ذوي صعوبات
والمعروفة فً مجال  االبتدابٌة ، وٌعتبر هذا الممٌاس من المماٌٌس الفردٌة الممننة

 . صعوبات التعلـّم
السمات الخاصة بفبة ذوي صعوبات التعلــّم ، ولد  وكذلن من الممكن استخدام لوابم .5

 : تستخدم بشكل منفرد وذلن لـ
 

 عدم توافر المماٌٌس الممننة للبٌبة المحلٌة  

 سهولة التطبٌك  

  للة التكلفة المادٌة الستخدامها  

  تمتعها بدرجة من الصدق  

 ال تحتاج للتمنٌن  

 على ذوي صعوبات التعلـّم ٌمكن عن طرٌمها التعرؾ  

وتمنٌن أدوات المٌاس والتشخٌص الخاصة بهذه الفبة ، جنبا ً إلى  ولكن ٌشترط المٌام بتطوٌر
 . السمات كممٌاس جنب مع استخدام لوابم

 
المتعددة المستخدمة فً مجال صعوبات  وهذه صورة عامة وسرٌعة للمماٌٌس واالختبارات

الواردة حالتهم فً السإال السابك ، ومن  التعلـّم ، وٌمكن عن طرٌمها تحدٌد حالة األطفال
الخطة التربوٌة الفردٌة لكل طفل على  ثم الجانب العملً التطبٌمً ، من حٌث بناء

، ثم  (المٌاس  نواتج عملٌة )حدة ، اعتمادا ً على البروفاٌل 
تحدٌد الخطة التعلٌمٌة التربوٌة الفردٌة ، وباعتماد أسلوب 

المهمات ، تنتج لدٌنا مهمات فً المواد المختلفة ــ  تحلٌل
  . كما سنرى الحما ً

 
 



 

 

 للفرد تحدٌد الخطة التعلٌمٌة التربوٌة: رابعا ًال 
 

الطالب ، المدرات العملٌة ،  بناءاً على المراحل السابمة تنتج لدٌنا صورة عامة عن هذا
الطالب ، بمعنى الصفحة  السمات السلوكٌة ، جوانب الموة وجوانب الضعؾ ، اهتمامات
لتحدٌد جوانب الضعؾ  النفسٌة للطفل ، أي البروفاٌل ، حٌث ٌفٌد المٌاس والتشخٌص ،

السمات السلوكٌة للفرد  ومحاولة التؽلب علٌها ، واالستثمار فً جوانب الموة ، واستؽبلل
خبلل استؽبلل اهتمامات الفرد  واستثمار الجٌد فٌها ، ومحاولة تنمٌة المدرات العملٌة من

  . باستخدام نمط التعلـّم
 

 النفسٌة للفرد من خبللها ٌمكن تحدٌد الخطة التعلٌمٌة التربوٌة للفرد وبذلن تتشكل الصفحة
.  

Ws + Ss + Bc + As + Is + Ls = Profile  
جوانب +جوانب الموة+السمات السلوكٌة+المدرات+االهتمامات+ أنماط التعلـّم=البروفاٌل
  الضعؾ

 
 الخطة التربوٌة الفردٌة: خامسا ًال 

 
لكل طالب على  (I E P ) ونواتجه ، نضع الخطة التربوٌة الفردٌة على ضوء البروفاٌل

ولدراته ، واهتماماته ، وسماته ، والمعارؾ المطلوب منه معرفتها ،  حده ، بما ٌتناسب
 . ٌجب علٌه إتمانها ، والسلون المراد تعدٌله والمهارات التً

 
 الخطة التعلٌمٌة التربوٌة الفردٌة : سادسا ًال

 
 . ( T A P ) الفردٌة ، نرسم الخطة التعلٌمٌة التربوٌة الفردٌة بناءا ً على الخطة التربوٌة

 
 أسلوب تحلٌل المهمات: سابعا ًال 

 
ٌوفر لنا مجموعة / ، ٌعطً  باتباع أسلوب تحلٌل المهمات

 من المهمات فً المواد المختلفة ، كاللؽة اإلنجلٌزٌة ،
 " . إلى ؼٌرها من المواد.... والحساب ، واللؽة العربٌة ، 

 
 



 

 

 التشخٌص محاذٌر فً عملٌة
 

 :التشخٌص، ومنها هنان العدٌد من المحاذٌر التً ٌجب أن تراعى فً عملٌة

ًً وما ٌمكن أن ٌتعلمه لو لم  التعرؾ على الفرق أو التباٌن بٌن ما تعلمه التلمٌذ فعلٌا .1

نمٌس ما تعلمه الفرد بواسطة  ٌكن لدٌه صعوبة فً التعلـّم ، ولمعرفة هذا الفرق فإننا
مستواه التعلٌمً أو التحصٌلً  اختبارات التحصٌل المدرسٌة المختلفة ، أي أن نمٌس

استخدام مماٌٌس المدرات  ، أو ما ٌمكن أن ٌتعلمه الفرد فنمدره بواسطة الحالً
 .واالستعدادات للتعلـّم

التعلـّم والعوامل المإثرة علٌها ، هل هً عوامل النضج  التعرؾ إلى نوعٌة صعوبة .2
اللؽوي ، أم ضعؾ المدرة على التذكر أم ؼٌر ذلن و  أم مشاكل فً اإلدران أم النمو

التلمٌذ االختبارات البلزمة لذلن ، حٌث أن معرفة  للتعرؾ على هذه الجوانب ٌعطً
عند التلمٌذ تساعد فً عملٌة وضع الخطة  العوامل المرتبطة بصعوبات التعلـّم

 .العبلجٌة المناسبة
الكٌفٌة التً ٌتعلم بها الطفل ، أي كٌؾ ٌتلمى المعلومات وٌستوعبها وما  التعرؾ إلى  .3

...... هل هً مشكبلت سمعٌة ...... الموة والضعؾ فً عملٌة اإلدران لدٌه  هً نماط
ؼٌر ذلن ، وما هً األخطاء التً تتكرر عند التلمٌذ ، وللتعرؾ على  ....... بصرٌة

 الجوانب البد من مبلحظة التلمٌذ فً الموالؾ التعلٌمٌة باإلضافة إلى استخدام هذه
 .االختبارات الخاصة بذلن

هل هً مبلحظات المعلم فمط ، أم  : تحدٌد المصادر المبلبمة للمعلومات عن الطفل .4
الممننة ، أم االختبارات  مبلحظات األهل ، أم المماٌٌس التربوٌة الممننة وؼٌر

جمٌع ما ذكر من وسابل ،  التحصٌلٌة المختلفة ، أم دراسة الحالة ، أم الممابلة ، أم
الروسان ،  )" . ٌجب أن تحدد الوسابل المناسبة لجمع كل المعلومات على حدة

 ) 120ص  : 1999

 
القٌاس والتشخٌص المتوافرة عالمٌا ًال للكشف عن ذوي  أهم أدوات
 التعلـّم صعوبات

 
لمد ساهمت العدٌد من العلوم فً تفسٌر ولٌاس وتشخٌص 

األطفال ذوي صعوبات التعلـّم ، كعلوم الطب ،  حاالت
والجٌنات ، وعلم  والعصاب ، والسمعٌات ، والبصرٌات ،

  النفس ، والتربٌة الخاصة ،
 

السابمة فً تفسٌر ظاهرة صعوبات  إذ ساهم كل علم من العلوم



 

 

وجهة نظر طبٌة ترتبط باألسباب المإدٌة  إذ فسرت العلوم الطبٌة هذه الظواهر من' التعلـّم 
العلوم اإلنسانٌة هذه الظاهرة من حٌث  إلى مظاهر صعوبات التعلـّم ، فً حٌن فسرت

صعوبات التعلـّم ، كما ساهمت كل منهما فً  العوامل البٌبٌة المإدٌة إلى حدوث حاالت
 لٌاس وتشخٌص هذه الظاهرة ،

 
 ٌتضمن التشخٌص الطبً دراسة الحالة أو أسبابها الوراثٌة والبٌبٌة ، وخاصة حاالت إذ

 التلؾ الدماؼً المصاحبة لحاالت صعوبات التعلـّم ، فً حٌن ٌتضمن التشخٌص النفسً
 والتربوي التركٌز على لٌاس مظاهر تلن الحاالت وخاصة المظاهر اللؽوٌة ، و التحصٌلٌة

 . ، و اإلدراكٌة ، والعملٌة
 

صعوبات تعلمٌه إلى أخصابً لٌاس  فٌتم تحوٌل األطفال الذٌن ٌشن بؤنهم ٌعانون من
من لبل اآلباء أو المدرسة أو الطبٌب ،  وتشخٌص صعوبات التعلـّم ، وؼالبا ً ما ٌتم التحوٌل

إلى تحدٌد تلن المظاهر والتعرؾ إلى  أو من لهم عبللة بذلن ، وتهدؾ عملٌة المٌاس
لها ، وعلى ذلن فعلى األخصابً اتباع  أسبابها ، ومن ثم وضع البرامج العبلجٌة المناسبة

 : الخطوات التالٌة

العمل  التعرؾ على الطبلب ذوي األداء التحصٌلً المنخفض ، وٌظهر هذا أثناء .1
 المدرسً الٌومً أو فً مستوى تنفٌذ الواجبات المنزلٌة المطلوبة أو درجات

 .االختبارات األسبوعٌة أو الشهرٌة
سواء داخل الفصل الدراسً أو خارجه مثبل ً  --- مبلحظة سلون التلمٌذ فً المدرسة  .2

التً ٌمع بها ، كٌؾ ٌتفاعل مع زمبلبه ،  كٌؾ ٌمرأ ، وما نوع األخطاء التعبٌرٌة
 .الخ ............. 

ٌموم به المعلم الذي ٌبلحظ سلون الطفل أو التلمٌذ : الرسمً لسلون التلمٌذ  التمٌٌم .3
اإلمعان واالهتمام وٌسؤله عن ظروؾ معٌشته وٌدرس خلفٌته األسرٌة  بمزٌد من

من والع السجبلت والبطالات المتاحة بالمدرسة ، وٌسؤل زمبلءه  وتارٌخه التطوري ،
المدرسٌن مستوٌاته التحصٌلٌة فً المواد التً ٌدرسونها ،  عنه وٌبحث مع بالً

  ---مع ولً األمر وٌتصل بؤسرته وٌبحث حالته
 

وبذلن ٌكون فكرة أعمك عن مشكلة التلمٌذ ، وفً هذه 
لد ٌرسم خطة العبلج أو ٌحوله إلى مزٌد من  الحالة

 .األخصابٌٌن لمزٌد من الدراسة 
ٌصمم : لٌام فرٌك من األخصابٌٌن ببحث حالة التلمٌذ  .4

المادة، األخصابً  هذا الفرٌك كبل ً من مدرس
االجتماعً ، أخصابً المٌاس النفسً ، المرشد النفسً ، 



 

 

 : الزابر أو الممٌم ، وٌموم هذا الفرٌك بالمهام األربع التالٌة الطبٌب
 

 ؛ فرز و تنظٌم البٌانات الخاصة بالتلمٌذ ومشكلته الدراسٌة- أ
 
 ؛ تحلٌل وتفسٌر البٌانات الخاصة بالمشكلة التً ٌعانً منها التلمٌذ- ب

 
 تحدٌد هوٌة العوامل المإثرة وترتٌبها حسب أهمٌتها ؛- ج

 
 . أبعاد المشكلة الدراسٌة ودرجة حدتها تحدٌد- د

وذلن بصٌاؼته فً صورة جزبٌة ٌسهل تنفٌذه : المطلوب  تحدٌد البرنامج العبلجً .5
 . ولٌاس مدى فعالٌته

 

 وتشخٌصها أدوات قٌاس صعوبات التعلم
بعدد من األدوات  أما بالنسبة لماذا نستخدم ومتى ، لٌاس صعوبات التعلـّم وتشخٌصها

 : وتصنؾ على النحو التالً--- ذات العبللة
 األدوات الخاصة بالممابلة ودراسة الحالة ؛ :أوال ً 

 
  األدوات الخاصة بالمبلحظة اإلكلٌنٌكٌة ؛ : ثانٌا ً
 

 باالختبارات المسحٌة السرٌعة ؛  األدوات الخاصة:ثالثا ً 
 

 . الممننة  األدوات الخاصة باالختبارات:رابعا ً 
 
 

  الحالة طرٌقة دراسة: أوال ًال 
حٌث تزود هذه الطرٌمة األخصابً بمعلومات جدٌدة عن 

وخاصة فٌما ٌتعلك بمراحل العمر والمٌبلد ،  نمو الطفل ،
الربٌسٌة الحركٌة  والولت الذي ظهرت فٌه مظاهر النمو

كالجلوس والولوؾ والتدرٌب على مهارات الحٌاة الٌومٌة 
 . التً أصابت الطفل ، واألمراض

 
  المالحظة اإلكلٌنٌكٌة: ثانٌا ًال 

تفٌد فً جمع المعلومات عن مظاهر صعوبات التعلـّم لدى 



 

 

للتعرؾ على المشكبلت اللؽوٌة والمشكبلت المتعلمة بالمهارات السمعٌة  الطفل ، وتستخدم
 : هً،ومن المظاهر الربٌسٌة التً ٌتم التعرؾ إلٌها بالمبلحظات اإلكلٌنٌكٌة أو البصرٌة ،

 . مظاهر اإلدران السمعً .1
  المنطولة مظاهر اللؽة .2
بٌن األشٌاء ، اتباع  البٌبة المحٌطة ، العبللات )مظاهر التعرؾ إلى ما ٌحٌط بالطفل  .3

  ( ......التعلٌمات ، 
  مظاهر الخصابص السلوكٌة .4
 مظاهر النمو الحركً .5

  االختبارات المسحٌة السرٌعة : ثالثا ًال
السرٌعة ، وذلن ألنها تهدؾ إلى التعرؾ  تسمى هذه االختبارات باالختبارات المسحٌة

 : التعلـّم ، وهذه االختبارات هً السرٌع إلى مشكبلت الطفل المتعلمة بصعوبات

  المسحً اختبار المراءة .1
  اختبار التمٌٌز المرابً .2
  اختبار المدرة العدٌٌة .3

  االختبارات المقننة: رابعا ًال 
التعلـّم ، كما تحدد  تمدم االختبارات الممننة تمٌٌما ً لمستوى األداء الحالً لمظاهر صعوبات

 : تمٌٌمها ، ومنها تلن االختبارات البرنامج العبلجً المناسب لجوانب الضعؾ التً تم

  لؽوٌة- ممٌاس الٌنوي للمدرات السٌكو  

 ممٌاس ما ٌكل بست للتعرؾ إلى الطلبة ذوي صعوبات التعلـّم  

 مكارثً للمدرات المعرفٌة ممٌاس  

 ًممٌاس درل السمعً المراب  

 دٌتروٌت لبلستعداد للملم مماٌٌس  

 مماٌٌس سلنؽر الند للتعرؾ على األطفال ذوي 
 صعوبات التعلـّم

 ممٌاس مارٌان فروستج لئلدران البصري  

 التكٌؾ االجتماعً اختبارات  
 

  االجتماعً اختبار فاٌلند للنضج .1



 

 

 . التكٌفً اختبار الجمعٌة األمرٌكٌة للتخلؾ العملً والخاص بالسلون. 2

، وعما تحتوي علٌه من  وسنحاول فٌما ٌلً أن نبٌن نموذج عما تدرسه هذه االختبارات
 : فمرات ومواد ، حٌث اخترنا لبٌان ذلن كبل ً من

 
 o  لؽوٌة- اختبار الٌنوى للمدرات السٌكو 
 
 o للتعرؾ على الطلبة ذوي صعوبات التعلـّم اختبار ما ٌكلبست 
 
 

  لغوٌة- الٌنوى للقدرات السٌكو  اختبار
لؽوٌة من االختبارات المعروفة فً مٌدان صعوبات  - ٌعتبر اختبار الٌنوي للمدرات السٌكو

لمٌاس المظاهر المختلفة لصعوبات التعلـّم وتشخٌصها ،  التعلـّم ، إذ ٌستخدم هذا االختبار
 10 - 2كٌرن وآخرون ، وٌصلح للفبات العمرٌة من  ولد صمم هذا االختبار من لبل

الممٌاس فهو ساعة ونصؾ ، وأما المدة البلزمة  أما الولت البلزم لتطبٌك/ سنوات 
 اختبار فرعً تؽطً طرابك 12الممٌاس من   دلٌمة ، وٌتكون40 - 30لتصحٌحه فهً من 

 . االتصال ومستوٌاتها العملٌات النفسٌة العملٌة
 

  اختبار ما ٌكل بست للتعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلـّم
 ، 1969 ظهر ممٌاس ما ٌكل بست للتعرؾ على الطلبة ذوي صعوبات التعلـّم فً عام

المرحلة  وٌهدؾ هذا الممٌاس إلى التعرؾ المبدبً على الطلبة من ذوي صعوبات التعلـّم فً
مجال صعوبات  االبتدابٌة ، وٌعتبر هذا الممٌاس من المماٌٌس الفردٌة الممننة والمعروفة فً

 . التعلـّم
 

  وصؾ الممٌاس
فرعٌة ،   فمرة موزعة على خمس اختبارات24ٌتؤلؾ الممٌاس فً صورته األصلٌة من 

 : هً

 :  وه3ًاختبار االستٌعاب وعدد فمراته  .1
 . فهم معانً الكلمات ، والمحادثة ، والتذكر

 :  فمرات وه4ًفمراته  اختبار اللؽة وعدد .2
المفردات والمواعد ، وتذكر المفردات وسرد المصص 

 . األفكار وبناء



 

 

 :  وه3ًاختبار المعرفة العامة ، وعدد فمراته  .3
  إدران الولت وإدران العبللات ومعرفة االتجاهات

 
 :  فمرات وه3ًالتناسك الحركً ، وعدد فمراته  اختبار .4

 . والتوازن ، والدلة فً استخدام الٌدٌن التناسك الحركً العام ،
 :  فمرات ، وه8ًوعدد فمراته  اختبار السلون الشخصً واالجتماعً ، .5

، التنظٌم ، التصرفات فً الموالؾ الجدٌدة ، التمبل  التعاون واالنتباه والتركٌز
  االجتماعً ،
  " . إنجاز الواجب ، اإلحساس مع اآلخرٌن المسإولٌة ،

 
 ( 449ص  : 2000 ؛ الروسان ، 273 - 272ص  : 1999عبد الرحمن ،  )

  فً التعامل مع المقٌاس األسلوب المتبع
التعامل مع هذا االختبار ، وكذلن  وفٌما ٌلً سنوضح األسلوب الذي ؼالبا ً ما ٌتبع فً

الممننة التعرؾ على ذوي صعوبات  بعض فمراته ، والتً سنوردها كمثال لبلختبارات
 التعلـم

 
من مجموعة من األبعاد الفرعٌة ، ولد تم تطوٌر  وٌتكون كل بعد من أبعاد االختبار "

ولد شملت عملٌة . دالالت صدق وثبات ممبولة  صورة أردنٌة من ذلن الممٌاس تتوفر فٌه
فمرات الممٌاس واعداد صورة أولٌة من الممٌاس  التطوٌر عددا من الخطوات منها ترجمة

الصورة األردنٌة المعدلة من الممٌاس على  ثم عرضها على عدد من المحكمٌن ، وتطبٌك
االبتدابٌة ،ثم عولجت البٌانات الناتجة عن   طالبا من طلبة المدارس432عٌنة مإلفة من

  . الممٌاس وثبات عملٌة التطبٌك واستخرجت دالالت صدق
 

ٌعطى االختبار لمعلم .المبلحظة  وبالفعل ٌعتبر اختبارا جٌدا وسهبل فً تطبٌمه وٌعتمد على
، أو أي معلم على معرفة جٌدة  ولد ٌكون معلم اللؽة العربٌة ، أو مربً الفصل)الطفل 

التحصٌلٌة ،  بخصابص األطفال ولدراتهم ومشكبلتهم التعلٌمٌة
 (×)وٌطلب منه تعببة نموذج التمٌٌم ، وذلن بوضع إشارة 

تصؾ الطفل فً الجانب المطلوب اكثر  على الخاصٌة التً
  . من ؼٌرها

 
تشمل خمس صفات أو خمس  إذ إن كل فمرة فً االختبار

بدابل ، والمطلوب من المعلم اختٌار بدٌل واحد من هذه 
المتدرجة من أعلى الصفة أو الخاصٌة إلى أدناها ، ولد  البدابل



 

 

بالفعل اختبار ٌستحك العرض ألنه 1)وأداها الدرجة  (5)أعلى الصفة الدرجة  أعطٌت
 . تشخٌص صعوبات التعلم ٌساعد المعلمٌن وأولٌاء األمور على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الفصل الرابع

 التعلٌمٌة لذوي صعوبات التعلـّم االستراتٌجٌة
 

 
 لذوي صعوبات التعلـّم البدائل التربوٌة

 
توفٌر بدابل تربوٌة لذوي صعوبات التعلـّم ،  إن تخطٌط البرامج التربوٌة وتنفٌذها ٌتطلب

 : تمٌٌدا ً ، تمسم إلى وهً من األكثر تعمٌدا ً إلى األلل

 .ذوي صعوبات التعلـّم  مراكز التربٌة الخاصة لؤلطفال .1
 .المدرسة العادٌة  الصفوؾ الخاصة لؤلطفال ذوي صعوبات التعلـّم فً .2
 . المدرسة العادٌة دمج األطفال ذوي صعوبات التعلـّم فً الصفوؾ العادٌة فً .3

 : الخاصة بصعوبات التعلـّم (المدارس  ( المراكز: أوال ًال 
تعلٌمٌة أو انفعالٌة شدٌدة وٌجدون صعوبة فً  وهً مختصة بمن ٌعانون من مشاكل

الممكن لهم أن ٌحضروا إلى هذه المراكز أو  التفاعل مع المدرسة العادٌة بالتالً من
 . المدارس الخاصة بدوام جزبً أو كامل

 
والمواصبلت ، درجة  وهنا ٌتم مراعاة شدة المشكلة ، التكلفة المترتبة على العابلة ، النمل
 . ن المدارس العزل أو التمٌٌد ، الظروؾ المنزلٌة ، رؼبة األهالً فً هذا النوع

 
 

صعوبات التعلـّم  الصفوف الخاصة لألطفال ذوي: ثانٌا ًال 
 : فً المدارس العادٌة

التنظٌم ٌكاد ٌخلو من  ٌجب أن ٌكون هذا البرنامج عالً
 12 - 8المشتتات ٌحتوي عدد للٌل من الطبلب ما بٌن 

ٌموم معلم مإهل للتعلٌم الخاص ومساعد معلم  طالب حٌث
فً هذا الصؾ  بالتدرٌس وٌمضً هإالء الطبلب معظم ولتهم

، وٌجب أن ٌكون هذا البدٌل لذوي الصعوبات الشدٌدة ، ولد 



 

 

أن نتابج ذوي صعوبات التعلـّم فً هذا الصؾ أفضل مما كانت علٌه فً  أثبتت الدراسات
  الصفوؾ العادٌة

 
 

 : الصفوف العادٌة فً المدرسة العادٌة دمج األطفال ذوي صعوبات التعلـّم فً: ثالثا ًال 
التعلـّم مع العادٌٌن فً الصفوؾ العادٌة ، وهذا  حٌث ٌتعلم هنا األطفال ذوي صعوبات

التوجه له ، حٌث أنه األلل تمٌدا ً من بٌن البدابل  البدٌل هو من أحدث البدابل التً ٌتم
التربوي لذوي صعوبات التعلـّم ، فإن إعداد البرامج  ومهما كان شكل البدٌل. األخرى 

. البدابل التربوٌة هً األساس األول فً تلن

 (الحساب/ الكتابة / القراءة  ) ذوي صعوبات التعلـّم أسالٌب تدرٌس
 

اإلعالة من لدرة الطالب على التعلـّم من خبلل طرابك التدرٌس العادٌة ، مما  لد تحد
تزوٌده ببرامج تربوٌة خاصة تتضمن توظٌؾ وسابل تعلٌمٌة وأدوات وأسالٌب  ٌستوجب

 . مكٌفة ومعدلة
 )124ص  : 1994الخطٌب ،  (

 ..؟؟ (بشكل عام  )التدرٌس  ماذا نعنً بطرابك أو أسالٌب
 

ومثال على ذلن من  Kبها تعلٌم المحتوى للطلبة هً الكٌفٌة التً ٌتم: إن طرٌمة التدرٌس 
 : استراتٌجٌات التعلٌم العبلجً، وهو الممكن أن نستخدم األسلوب التالً ،

 : وٌموم على الخطوات التالٌة :-التدرٌس المباشر .1
 

 واضحة لٌعمل الطبلب على تحمٌمها وضع أهداؾ محددة .  

 ًخطوات متسلسلة صٌاؼة وترتٌب األنشطة التربوٌة ف .  

 إتاحة الفرص الكتساب المهارات الجدٌدة . 

 المسار  تموٌم وتمدٌم التؽذٌة المرتدة الفورٌة لتصحٌح
  .التعلٌمً للتلمٌذ أوالً بؤول

 
  وٌستند إلى اإلجراءات التالٌة:-اإلٌجابً أو الفعال  التعلم .2

: 

 تشجٌع التعلم التفاعلً بٌن التلمٌذ والبٌبة ومادة التعلم .  



 

 

 الجدٌدة االستناد إلى الخبرات السابمة للتلمٌذ عند تمدٌم المادة التعلٌمٌة . 

 إعداد الطالب ذهنٌاً وفكرٌاً ودافعٌاً فً عملٌة التعلم 

 تشجٌع التلمٌذ على االندماج فً عملٌة التعلم . 

 

وعناصره وعبللاته  وهو نشاط تعلٌمً ٌشكل نطالا له مكوناته :- أسلوب النظم .3
  : أجزاء وعملٌاته التً تسعى إلى تحمٌك األهداؾ المحددة وهو ٌتؤلؾ من أربعة

o  المدخبلت Inputs  
 
 o العملٌات Processes  
 
 o المخرجات Outputs  
 
 o التؽذٌة المرتدة Feed Back  
 

جهد وعزم  وبكل هذه النماط السالفة الذكر نجد أن مدارسنا بحك وبكل ما أوتٌت من
أمور  ترلى كل ٌوم عن اآلخر بتكاتؾ الجهود وتضافرها مسبولٌن ومعلمٌن وأولٌاء

المستمبل  جمٌعهم نحو تحمٌك هذه األهداؾ السامٌة التً ٌمكن من خبللها تؤهٌل أجٌال
أرلى  لنمنحهم وسام خدمة هذا الوطن الذي ٌمدم الكثٌر من أجل الوصول بالطالب إلى

  مستوٌات العلم والمعرفة

التً ٌظهر بها أطفال ذوي صعوبات  وفٌما ٌلً سنركز على الجوانب الثالث المهمة
التعرٌف التربوي لفئة صعوبات التعلـّم ،  التعلـّم مشاكل ، وهً الجوانب التً ٌركز علٌها

 . القراءة ، الكتابة ، الحساب: وهً 

  أسالٌب تدرٌس القراءة: أوال ًال 
االستراتٌجٌات الهامة للتكٌّؾ مع صعوبات  أمثلة لبعض

 المصادر المراءة من خبلل بعض مهام معلّمً ؼرفة
 

هذه  تعتمدVAKT طرٌمة تعدد الوسابط أو الحواس. 1
الطرٌمة على التعلٌم المتعدد الحواس أو الوسابط أي االعتماد 

السمع ، اللمس ، البصر ، و الحاسة  على الحواس األربع
الوسابط أو  إن استخدام. الحس حركٌة فً تعلٌم المراءة 

الحواس المتعددة ٌحّسن وٌعزز تعلم الطفل للمادة المراد تعلمها 



 

 

  . المصور المترتب على االعتماد على بعض الحواس دون اآلخر ، وٌعالج
 

 Fernald Method طرٌمة فرنالد. 2
 وتختلؾ هذه 0المدخل المتعدد الحواس فً عملٌة المراءة  تموم طرٌمة فرنالد على استخدام

 : نمطتٌن فً VAKT الطرٌمة عن طرٌمة
 
 o للطفل فً اختٌاره للكلمات والنصوص تعتمد هذه الطرٌمة على أعمال الخبرة اللؽوٌة .  
 
o  إٌجابٌة و نشاطا و إلباال على مولؾ المراءة اختٌار الطفل للكلمات مما ٌجعله أكثر .  

 
تركز هذه الطرٌمة على تعدد الحواس Orton-Gillingham جلنجهام- طرٌمة اورتون. 3
تعلٌم  التنظٌم أو التصنٌؾ و التراكٌب اللؽوٌة المتعلمة بالمراءة والتشفٌر أو الترمٌز و و

  : التهجً ، وتموم على

 للحرؾ مع اسم الحرؾ ربط الرمز البصري المكتوب . 

 ربط الرمز البصري للحرؾ مع نطك أو صوت الحرؾ .  

 أو  ربط أعضاء الكبلم لدى الطفل مع مسمٌات الحروؾ و أصواتها عند سماعه لنفسه
 . ؼٌره

 برنامج القراءة العالجٌة
البرنامج مع تبلمٌذ الصؾ األول الذٌن ٌحتلون أدنى مستوى بالنسبة أللرانهم فً  ٌستخدم

 ومن أهم ما ٌمٌز البرنامج هو التعجٌل بالتدخل. الفصل و ٌمدم لهم تعلٌم فردي مباشر  نفس
 . المبكر خبلل الصؾ األول

 
 : خطوات برنامج المراءة العبلجٌة

 
التبلمٌذ إلى  ٌحتاج Familiar Reading لراءة المؤلوؾ .1

  . مواد لرابٌة مؤلوفة لتنمٌة الطبللة التعبٌرٌة لدٌهم
 

  Running Records تسجٌبلت فورٌة مولفٌه. 2
التبلمٌذ خبلل لراءاتهم ، وتسجٌل هذه  ٌتم مبلحظة

التدرٌسٌة  المبلحظات فً ضوء واحد أو أكثر من األهداؾ
  . التً تحدد أو تختار بناءا على هذه المبلحظات

 



 

 

  Writing الكتابة. 3
التبلمٌذ سماع أصوات الكلمات و تعمٌم الكلمات  تمدم فرصا متعددة للكتبة و ٌطلب من

الكلمات المعروفة وممارسة الوعً الفونولوجً  الجدٌدة ، وتنمٌة العبللة من خبلل
  . لؤلصوات

 
 Introduce New Books For . First تمدٌم كتب جدٌدة للمراءة األولى. 4

Reading  
كل من المدرس و  ٌختار الطبلب كتب جدٌدة بهدؾ استثارة تحدٌات جدٌدة لهم ، وٌمرأ

  .التلمٌذ بصوت مسموع من الكتاب الجدٌد
 

 برنامج عالج ضعف الفهم القرائً
المرابً لتبلمٌذ الصؾ الرابع وما فوق ، من خبلل  ٌستهدؾ البرنامج تحسٌن الفهم

  : الخطوات التالٌة

 علٌهم فهمها و  استخدام الماموس للبحث عن معانً المفردات أو الكلمات التً ٌصعب
  . فهم مفرداتها

 الخصابص المتعلمة بكل مفهوم و استخداماته و  إكساب األطفال العدٌد من المفاهٌم و
  . الستخدام هذه المفاهٌم و معانٌها إعداد أو عمل صٌاؼات لفظٌة أو لؽوٌة

 ٌطلب منهم المراءة حولها ثم كتابة ملخصات  استثارة التبلمٌذ لطرح بعض األفكار ثم
 . لمراءاتهم حول هذه األفكار

 أسالٌب تدرٌس الكتابة: ثانٌا ًال 
االهتمام بمهارات االستعداد للكتابة ، حٌث تتطلب سٌطرة عملٌة وتوافك بصري  ٌجب

وتمٌز بصري ، بالتالً على المعلم مساعدة الطالب لتطوٌر هذه المهارات لبل  وعددي
بتدرٌس الكتابة العملٌة ، وٌتم تطوٌر التوافك العصبً البصري عن طرٌك الرسم  البدء

، التلوٌن ، أما التوافك بٌن العٌن والٌد فعن طرٌك رسم دوابر ثم نملها وكذلن  باألصابع
التمٌز البصري لؤلحجام واألشكال والتفاصٌل ، وهذا  تطوٌر

وتكوٌنها عند الطالب ،  ٌنمً اإلدران البصري للحروؾ
 وٌمكن تدرٌب الحركات الكتابٌة بالكتابة على الصلصال أو

 . الكتابة على الرمل
 

  : ـ طرٌمة فرنالد1
أشرنا لها لبل للٌل ، والتً تعتمد أسلوب متعدد الحواس  والتً

 . واإلمبلء لتعلم المراءة والكتابة



 

 

 
  : ـ أسلوب أمنٌر2

اإلمبلء واألول ٌستخدم اختبار لبلً فً بداٌة األسبوع ثم ٌدرس الطالب  وهو أسلوبان لتعلٌم
أخفك بها لبلختبار البعدي ، وهو ٌفضل مع الطلبة الكبار الذٌن لدٌهم مهارات  الكلمات التً

 . جٌدة ، والطرٌمة الثانٌة تناسب األصؽر سنا ً إمبلبٌة
 

 : تشكٌل الحروؾ ـ عبلج3
 : هنان عدد من اإلجراءات لتدرٌس تشكٌل الحروؾ ، ومنها

 النمذجة  

 مبلحظة العوامل المشتركة الهامة  

 المنبهات الجسمٌة  

 التتبع  

 النسخ  

 اللفظً التعبٌر  

 الكتابة من الذاكرة  

 التكرار  

 والتؽذٌة الراجعة تصحٌح الذات  

  أسالٌب تدرٌس الرٌاضٌات: ثالثا ًال 
تمتصر على  هنان مبادئ عامة لتعلٌم الرٌاضٌات بطرٌمة عبلجٌة ، وهذه مبادئ مرنة ال
 : مستوى معٌن فً الرٌاضٌات بل ٌمكن تطبٌمها فً أي موضوع متسلسل فٌه

 
  االهتمام بتوفٌر االستعداد لتعلٌم الرٌاضٌات. 1

للتعلـّم البلحك  حٌث سٌوفر الماعدة لتدرٌس الرٌاضٌات والتعلـّم لبل الرلمً مهم وأساسً
 : المهارات وٌجب تعلٌمه لؤلطفال إن كانوا ٌفتمرون لمثل هذه المهارات ، ومن هذه

 المطابمة.  

 من األشٌاء معا ً  مبلحظة إدران مجموعة. 

   ًالعد اآلل. 

  لبل رلم ما تسمٌة الرلم الذي ٌؤتً بعد أو . 

االنتمال من المحسوس  استخدام التسلسل الرٌاضً أو مبدأ .2
 .إلى شبه المحسوس إلى المجرد (المادي  )



 

 

 . الفرصة للطالب للتدرٌب والمراجعة إتاحة .3
 . الراجعة مرالبة أداء الطالب وتوفٌر التؽذٌة.4
  . تعلٌم التصمٌم.5

 
(  138 - 128 ص : 1994الخطٌب ، )

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 بذوي صعوبات التعلـّم مفاهٌم ارتبطت
 

 
 المدارس العادٌة دمج ذوي صعوبات التعلـّم فً

للطبلب من ذوي صعوبات التعلـّم ، هو  مدى تحمٌك الدمج لمبدأ بٌبة التعلٌم األلل تمٌدا ً
بمختلؾ أشكالها وأنواعها ، ومدى فاعلٌة  الهدؾ المنشود والؽاٌة المصوى لهذه البرامج

والمنشودة كؽاٌة نهابٌة ،  تحمٌك المرحلة التالٌة تجربة الدمج األكادٌمً كخطوة أولى ، فً
  إٌجابٌة لذوي صعوبات التعلـّم فً تنمٌة مجتمعاتهم وهً الدمج االجتماعً، وإٌجاد أدوار

 
 المستقبل مدرسة الجمٌع مدرسة

فً مدارسنا العربٌة ، بحٌث  وهً مدرسة تتصؾ بعدد من الشروط التً نتمنى توافرها
ذات هٌبة تدرٌسٌة وإدارٌة  تحمك الهدؾ من عملٌة الدمج لذوي صعوبات التعلـّم ، وتكون

المدرسة عدد من الخصابص  تحمك ما نرٌد تحمٌمه وؼاٌاتنا من هذا الدمج ، وتشمل هذه
 : االبد من توافرها ، ومنه

  المنهج فً مدرسة المستمبل ٌتسم بالشمولٌة و المرونة فهو شامل لجمٌع األطفال
 لدراتهم وإمكاناتهم و استعداداتهم التعلٌمٌة ؛ باختبلؾ

  تمٌٌم أداء األطفال وجعل التمٌٌم المستمر جزءا ال ٌتجزأ من  إعادة النظر فً إجراءات
  العملٌة التربوٌة ؛

   توفٌر سلسلة متصلة الحلمات من الدعم لؤلطفال ذوي
الحاجة بدءا بالمساعدة فً  االحتٌاجات الخاصة حسب

الصؾ و مرورا بالمساعدة فً المدرسة و انتهاءاً 
 خارج المدرسة ؛ بالمساعدة

  توظٌؾ التكنولوجٌا لتٌسٌر االتصال و الحركة و التعلم . 

 



 

 

 التوصٌات لمدرسة المستقبل

بؤن ٌكون هنان تمٌٌم مبدبً للكشؾ عن صعوبات التعلم ٌخضع له كل طالب  نوصً .1
 سّجل بالمدرسة

التعلم  كل طالب كانت نتٌجة تمٌٌمه تدل على احتمالٌة عالٌة لكونه من ذوي صعوبات .2
وتحوٌلة  ٌجب أن ٌكون تحت المبلحظة من لبل معلم فصله ، وذلن لفترة كافٌة للتؤكد

 لؽرفة المصادر ؛
من المعلمٌن المختصٌن فً التربٌة  أن ٌكون هنان ؼرفة مصادر ٌعمل فٌها عددا كافٌا .3

من لبل معلم الفصل ، لتمٌٌمهم  ٌستمبلوا الطبلب المحولون (صعوبات التعلم )الخاصة 
  ووضع الخطط التربوٌة الفردٌة الخاصة بكل طالب ؛

من  أن ٌكون كل معلم فً المدرسة لد تؤهل تؤهٌبل كافٌا فً مجال صعوبات التعلم .4
خبلل المحاضرات و الدورات المختلفة مما ٌجعله لادرا على الكشؾ عن طبلب 

 . التعلم فً فصله و التعامل معهم وتمبلهم صعوبات

 

 التعلـّم معلم ذوي صعوبات
 

 فصل مدرسة المستمبل المعلم و أطفال ذوي صعوبات التعلم فً
 

المشكون فٌه أن ٌتحمك النجاح ألي منهج  ٌعتبر المعلم أكثر مصادر المدرسة أهمٌة ، فمن
مهاراتهم المطلوبة فً مجموعة المدرسٌن الذٌن  إذا لم تظهر نوعٌات األفراد العاملٌن و

  . ٌمومون بتدرٌسه
 

أكثر الفبات المهنٌة لدرة على تموٌم مدى فاعلٌة المنهج و األنشطة و  فالمعلم هو
التربوٌة والتؽٌر أو التمدم الذي ٌمكن إحرازه من خبلل المنهج ، إضافة إلى  الممارسات

أكثر األشخاص وعٌا بالمظاهر أو الخصابص السلوكٌة التً ترتبط  ذلن أنه
حٌث التكرار ، األمد ، الدرجة ،  بذوي صعوبات التعلم من

 . المصدر
 

صعوبات التعلم لدى  فالمعلم له دور ربٌسً فً الكشؾ عن
األطفال و بالتالً ٌسهم إسهاما فعاال فً تهٌبة األسباب 

  . العداد البرامج العبلجٌة من خبلل ؼرفة المصادر العلمٌة
 

 ( 2000 )ألٌم فً أسبانٌا عام  لمد أكد بٌان سبلمنكا الذي



 

 

التربوٌة الخاصة وإطار العمل فً  بشؤن المبادئ و السٌاسات فً تعلٌم ذوي االحتٌاجات
أهمٌة إعداد جمٌع المعلمٌن على نحو  مجال تعلٌم ذوي االحتٌاجات التربوٌة الخاصة، إلى

 و الترح البٌان. للجمٌع والمدارس الجامعة  ٌجعلهم عامبل ربٌسٌا من عوامل فلسفة التربٌة
:  

فً برامج إعداد المعلمٌن لبل الخدمة على تطوٌر الموالؾ اإلٌجابٌة من  التركٌز .1
 االحتٌاجات الخاصة األطفال ذوي

هإالء األطفال هً ذاتها المهارات  التؤكٌد على أن المهارات و المعارؾ البلزمة لتعلٌم .2
  . والمعارؾ المطلوبة للتعلٌم الجٌد

االهتمام بمستوى كفاٌة المعلم فً التعامل مع األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة عند  .3
  . شهادات مزاولة مهنة التعلٌم منح

المكتوبة للمدٌرٌن و المعلمٌن ذوي الخبرة  تنظٌم الحلمات الدراسٌة و توفٌر المواد .4
  . المعلمٌن األلل خبرة الواسعة ، لٌموموا بدورهم فً دعم و تدرٌب

  .إعداد معلمً الصفوؾ العادٌة دمج برامج إعداد معلمً التربٌة الخاصة فً برامج .5
بإجراء البحوث و تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة التً  لٌام الجامعات و معاهد التعلٌم العالً .6

  . الخاصة تعزز دور معلمً ذوي االحتٌاجات
 .نموذجا ٌحتذي به إشران األشخاص المعولٌن المإهلٌن فً النظم التعلٌمٌة لٌكونوا .7

 

 التعلم مهام معلم صعوبات

وتحوٌلهم إلى المدرسة  وضع خطة للمٌام بالمسح األولى لمن لدٌهم صعوبة فً التعلم .1
 التً ٌنفذها هذا البرنامج

  والتموٌم لتحدٌد صعوبة التعلم المٌام بعملٌات التشخٌص .2
التً تتبلءم مع خصابص واحتٌاجات كل طالب  إعداد وتصمٌم البرامج التربوٌة الفردٌة .3

  المصادر من الطبلب المستفٌدٌن من خدمات ؼرفة
تمدٌم المساعدة األكادٌمٌة لطبلب ذوى صعوبات التعلم   .4

  احتٌاجاتهم حسب طبٌعة
تمدٌم المشورة لمعلم الفصل العادي فً األمورالتً   .5

  :صعوبات التعلم مثل تخص طبلب
  طرق التدرٌس- أ

  اإلستراتٌجٌات التعلٌمٌة -ب
  أسالٌب التعامل مع الطالب- ج
  تؤدٌة االمتحانات أسالٌب- د



 

 

المهارات : ذوى صعوبات التعلم مثل  العمل على تنمٌة المهارات األساسٌة لدى الطبلب .6
التعلٌمٌة ، والمهارات االجتماعٌة ،  السمعٌة ، والمهارات البصرٌة ، والمهارات

 ومهارات التحكم الذاتً ؛
 الطبلب ذوى صعوبات التعلم وتمثٌلهم فً المجالس المدرسٌة ؛ تبنً لضاٌا .7
والتنسٌك مع الفرٌك المدرسً فً إعداد الجداول الخاصة بكل طالب من  التعاون .8

 ؼرفة المصادر ؛ المستفٌدٌن من
الطبلب ذوى صعوبات  التنسٌك مع المرشد الطبلبً بشؤن التعاون مع أولٌاء أمور .9

 . التعلم من أجل تذلٌل الصعوبات التً ٌعانً منها أبناإهم

 التعلـّم تكٌٌف مناهج ذوي صعوبات
 

  : أمة فمال سبل أحد السٌاسٌٌن عن رأٌه فً مستمبل
 

  ) بمستمبلها ضعوا أمامً منهجها فً الدراسة أنببكم)
 

و الجماعات و الدول لٌس على  تعد المناهج التربوٌة أحد األمور التً تعنى بها األفراد
البدابً ٌؤمل  اإلنسان فً المجتمع صعٌد عصرنا الحالً بل منذ ألدم األزمنة ، فمد كان

حٌاته التً ٌمارسها البنه ، و مع تمدم  دابما أن ٌنمل ما عرفه عن بٌبته التً ٌعٌش فٌها و
التربٌة تزداد أهمٌة فً نظر المجتمعات ،  اإلنسان و رلٌه فً سلم الحضارة أخذت منهج
طرٌك الخبراء و المختصٌن لتحمل  ومن ثم جهدوا فً إعداد أبنابهم وصؽارهم عن

والعادات االجتماعٌة ، و بتزاٌد االهتمام  مسبولٌاتهم العمابدٌة و المفاهٌم ، و المٌم ،
عبر التارٌخ جهودهم على تحمٌك مناهج تإمن  بالمناهج التربوٌة ركز كثٌر من المفكرٌن

االجتهادات وتشعبت آرابهم ، وتباٌنت نظراتهم  الخٌر و السعادة لناشا وطنهم ، ولذا كثرت
ٌعنً أن التربٌة ومناهجها لها سماتها الخطٌرة و  فً صٌاؼة البرامج و المناهج ، وهذا

  . و النهوض بحضارات األمم الفعالة فً االرتفاع بمٌمة الفرد ،
 

األفراد ضمن  فالوظٌفة األساسٌة للمناهج تتمحور فً تنمٌة
إطار لدراتهم و استعداداتهم فً المجاالت العملٌة المعرفٌة 

ومن ثم توجٌه هذا . النفسٌة ،واالجتماعٌة  ، الجسمٌة ،
لادرٌن على  النمو لصالح الجماعة من خبلل بلورة أفراد

 . المشاركة فً صنع رلً المجتمع
 

 )للصفوؾ بما ٌسمى  إن إعادة أطفال ذوي صعوبات التعلم
ٌتطلب اهتمام خاص بتحلٌل لضاٌا  (الدمج / التعلٌم الجامع 



 

 

 و التولعات التً ٌرسمها للمتعلمٌن ، و تكٌٌؾ المنهاج على نحو ٌسمح بتلبٌة المنهاج
 ) االحتٌاجات التعلمٌة الفردٌة ألطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة، وهذا التكٌٌؾ ٌعرؾ

  . وهً المنهاج بالنسبة ألطفال ذوي صعوبات التعلم (بالخطة التربوٌة الفردٌة 
 

نحو الدمج أو  إن المنهاج العام مدعما بالوسابل واألدوات المساعدة ساعد التوجه المعاصر
لادرٌن على  و جعل لٌس فمط أطفال صعوبات التعلم (المدرسة للجمٌع  )ما ٌعرؾ باسم 

االستفادة من المنهاج  االستفادة من المنهاج العادي بل إن حتى األطفال المعولٌن ٌمكن لهم
  . العادي إذا توفر لهم للٌل من الدعم الخاص

 
 

  ماذا نقصد بالدعم الخاص ؟
صعوبات التعلم فً المدرسة بالتركٌز على عنصرٌن  ٌتحمك الدعم الخاص ألطفال ذوي

  : هما--- أساسٌٌن 
  .المعلم/ 1

 
. ؼرفة المصادر /2

 المناهج لفئة ذوي صعوبات التعلـّم كٌفٌة إعداد
 

المناهج المعدة لؤلطفال العادٌٌن ، ولكن أن ٌكون موازى لها  ٌمكن لهذه الفبة التماشً مع
- الحاالت باإلضافة إلى مدرسٌن مدربٌن على العمل مع هذه الفبة  برامج عبلجٌة حسب

 : لها أسلوب معٌن وتشمل ما ٌلً كما إن طرق التدرٌس

 وبجمل صؽٌرة فً الشرح السٌر بخطوات بطٌبة .1
  التكرار المنوع .2
  الخبرة شؽل كل الحواس فً نمل .3
  التدرج من البسٌط إلى الصعب .4
  فترات منظمة وؼٌر متباعدة التدرٌب المستمر على .5
  الوالعٌة وربط المعلومات بوالع الطفل .6
  تبسٌط المفاهٌم المجردة حتى تصبح ذات داللة ومعنى .7
  ) تعلٌم فردى )الفروق الفردٌة  مراعاة .8
 تنمٌة الدافعٌة للتعلم .9

  المدرة على االعتماد على النفس تنمٌة .10



 

 

 

 الفردٌة الخطة التربوٌة
 

تربوٌة فردٌة لكل تلمٌذ ٌتلمى  بناًء على المعلومات السابمة حول التلمٌذ ٌجب إعداد خطة
األكادٌمٌة وؼٌر األكادٌمٌة مع األخذ  خدمات البرنامج مبنٌة على نماط الموة واالحتٌاجات

وتزوٌد ولً أمر التلمٌذ ومعلمه فً الفصل  باالعتبار الخلل فً المهارات النمابٌة إن وجد،
 :مراعاة التالً بصورة من الخطة التربوٌة الفردٌة، مع

اسم التلمٌذ،الصؾ،عمره،المادة،اسم :تشمل على المعلومات األولٌة عن التلمٌذ والتً .1
 .للتلمٌذ،أسماء المشاركٌن فً الخطة المدرسة،العام الدراسً،المستوى الفعلً

  .جدول حصص التلمٌذ فً ؼرفة المصادر .2
 : نماط الموة ونماط االحتٌاج وٌراعى التالً عند كتابتها .3

 
التلمٌذ فً اختبارات التشخٌص  ٌجب أن تكون نماط االحتٌاج مبنٌة على نتابج .أ

 .األكادٌمٌة
 
حسب تسلسل المهارات للمنهج الدراسً وكذلن  ٌجب مراعاة تسلسل نماط االحتٌاج .ب

 .تدرجها من حٌث الصعوبة
 

على نماط الموة داخل نماط االحتٌاج والتً لها عبللة بنماط الضعؾ، فمثبلً  التركٌز .ج
 نجد أن هنان نماط(لراءة األعداد ابتداًء من أربعة أرلام وحتى سبعة أرلام احتٌاج نماط

 .(ملراءة األعداد ابتداًء من رلم واحد وحتى ثبلثة أرلا): لوة وهً
 

نماط الموة عند التلمٌذ إن وجدت عن طرٌك االختبارات التً تمدم له،فالتلمٌذ  معرفة .د
منه معرفة لراءة األعداد المكونة من رلم واحد وحتى ثبلثة أرلام بدون  ال ٌتولع

 .شكل اختبار تمدٌمها له على
 
حصر النماط األكادٌمٌة فمط،أما النماط األخرى  .هـ

لها فً مرحلة جمع المعلومات وتمدٌم  فسبك التطرق
 .االختبار النمابً

 : األهداؾ التربوٌة .4
استحداثه فً سلون  ٌعرؾ الهدؾ التربوي بالتؽٌٌر المراد

المتعلم،أو فكره،أو وجدانه وتنمسم األهداؾ التربوٌة إلى 
  :ألسام ثبلثة



 

 

 
 o األهداؾ بعٌدة المدى 
 o لصٌرة المدى األهداؾ 
 o ًالهدؾ التدرٌس 
 
 

 

 بعٌدة المدى األهداف
نهاٌة الخطة أو العام  هً أهداؾ شاملة طوٌلة المدى، تحدد المطلوب من التلمٌذ فً

 : الدراسً وٌجب مراعاة التالً عند صٌاؼتها
 

 .تحدٌد المهارات ذكراً . أ
 .بالنسبة المبوٌة أو ؼٌرها حسب نوع المهارة معٌار األداء الممبول وٌكون. ب
 .الهدؾ التارٌخ المتولع لتحمٌك. ج

 
 )1)مثال

% 80ممارنة األعداد وإجراء عملٌات الجمع و الطرح بنسبة إتمان  أن ٌتمكن التلمٌذ من(
ً   هـ1430 / 6 / 17بتارٌخ ،وٌتحمك الهدؾ  (المعلم الصٌاؼة حسب أسلوب) )تمرٌبا

 
 األهداف قصٌرة المدى

 بمجموعها األهداؾ التربوٌة، وتترجم األهداؾ التربوٌة لصٌرة المدى إلى أهداؾ وتشكل
  تدرٌسٌة، وٌجب مراعاة التالً أثناء صٌاؼة

 
 

  قصٌرة المدى األهداف

جمع مهارتٌن  تحدٌد المهارات كماُ ونوعاً وال ٌمكن - أ
ٌجب أن ال ٌكون الهدؾ )مختلفتٌن فً هدؾ واحد 

 ً  .(مركبا
  )ٌحل، ٌمرأ، ٌمارن)ٌحتوي الهدؾ على فعل إجرابً أن - ب
للمٌاس بوضع معٌار لؤلداء  أن ٌكون الهدؾ لاببلً  - ت

 الممبول ٌكون بالنسبة،أو بالكم،أو بالحكم،



 

 

، أو ثمان كلمات من أصل عشر كلمات، أو بدون 10 إلى8بنسبة )ذلن مثال على
 )أخطاء

 .التارٌخ المتولع لتحمٌك األهداؾ - ث
 .كٌفٌة لٌاس الهدؾ - ج

 
 (1)مثال

( ً ابتداًء من ثبلثة أرلام وحتى خمسة  >،<عبلمة أن ٌمارن التلمٌذ بٌن األعداد مستخدما
أي عشرة أعداد مكتوبة على ورلة،وٌتحمك الهدؾ  ،عند إعطابه10 إلى8أرلام بنسبة 

ً 1430 / 4 / 23بتارٌخ   )الصٌاؼة حسب أسلوب المعلم) ). هـ تمرٌبا

  : الهدؾ التدرٌسً
من مهارات أو معلومات فً نهاٌة فترة  هو عبارة تصؾ ما ٌتولع أن ٌكتسبه التلمٌذ

 : صٌاؼة األهداؾ التدرٌسٌة وٌجب مراعاة التالً أثناء. محددة كدرس واحد

ً  - أ ٌجب أن ال ٌكون )وال ٌمكن جمع مهارتٌن فً هدؾ واحد تحدٌد المهارة كماً ونوعا
 ً  (.الهدؾ مركبا

  (ٌحل،ٌمرأ،ٌمارن)الهدؾ على فعل إجرابً أن ٌحتوي - ب
 .الممبول معٌار األداء - ت
 .التارٌخ المتولع لتحمك الهدؾ - ث
 .الهدؾ كٌفٌة لٌاس - ج

 )1)مثال
بٌن األعداد المكونة من ثبلثة أرلام عن طرٌك (>،<)باستخدام عبلمة أن ٌمارن التلمٌذ(

ثمانٌة أعداد من أصل أي عشرة أعداد تعطى له مكتوبة على ورلة وٌتحمك الهدؾ  ممارنة
ً  1430 / 5 / 17بتارٌخ   )الصٌاؼة حسب أسلوب المعلم). (هـ تمرٌبا

 
   ملحوظات هامة

لكل  ٌفضل أن ال تتجاوز األهداؾ لصٌرة المدى .1
هدؾ بعٌد المدى سبعة أهداؾ لصٌرة،ولكن كثافة 

التلمٌذ هً األساس فً  التدخل المبنٌة على احتٌاجات
  .عدد األهداؾ

إجازة، وإن حدث  األهداؾ التدرٌسٌة ال ٌفصلها أي .2
 .،ٌجب إعادة األهداؾ من البداٌة



 

 

المدى التدرٌسٌة مع نهاٌة كل هدؾ ولبل االنتمال إلى الهدؾ  تمٌّم األهداؾ لصٌرة .3
الملحوظات الٌومٌة لكل تلمٌذ مع تموٌم التمدم الحاصل له،والتعدٌل  الذي ٌلٌه،وتدون
 .االحتٌاج فً الخطة حسب

مدى موزعة  تحتوي الخطة التربوٌة الفردٌة على أهداؾ بعٌدة مدى وأهداؾ لصٌرة .4
تدرٌس الهدؾ  زمنٌاً بالتوارٌخ، أما األهداؾ التدرٌسٌة فبل تكتب إال عند الشروع فً

 .التربوٌة لصٌر المدى،وتكون ضمن الخطة الفردٌة التدرٌسٌة المتفرعة من
مصدر للك للمعلم  عند اختبلؾ التارٌخ المتولع عن التارٌخ األساس فبل ٌعتبر ذلن .5

اإلضافٌة التً  حٌث أن ؼٌاب التلمٌذ أو المعلم ووجود االختبارات وزٌادة الحصص
ٌجب عل  تعطى للتلمٌذ تكون سبباً فً اختبلؾ التارٌخ المتولع عن األساس،ولكن

ؼٌاب  المعلم تحري الدلة أثناء توزٌع التوارٌخ زمنٌاً،وعلى المعلم توثٌك أسباب
  .التلمٌذ عن البرنامج فً الخانة المخصص لها فً ورلة التحضٌر،ونموذج التواصل

 لد ٌستؽرق تحمٌك الهدؾ التدرٌسً لظروؾ ما،حصة دراسٌة أخرى، فإن حدث ذلن، .6
على المعلم أن ٌموم بتدوٌن الٌوم والتارٌخ للحصة األخرى فً خانة 

ٌكون فً النهاٌة عند إتمان المهارة مع كتابة الملحوظات  الملحوظات،والتموٌم
 .االحتٌاج والتوصٌات والتعدٌل حسب

مباشرة فً خانة  عند تحمك األهداؾ لصٌرة المدى التدرٌسٌة ٌدون تارٌخ التحمك .7
  .الخطة األهداؾ مع عدم تعدٌل التارٌخ المتولع والذي سبك إعداده أثناء تنفٌذ

مباشرة،وإنما ٌتم ذلن بعد  الهدؾ لصٌر المدى ال ٌتم تموٌمه بعد آخر هدؾ تدرٌسً .8
والتعدٌل حسب  فاصل زمنً ال ٌمل عن ٌوم مع كتابة الملحوظات والتوصٌات

 .االحتٌاج
االنتمال إلى مهارات أخرى،أما  لبل (التؤسٌسٌة)البد من تحمٌك المهارات األساس  .9

اإلتمان فً الخطة وتجاوزه  المهارات الفرعٌة فباإلمكان تعدٌل الهدؾ بتخفٌض نسبة
الهدؾ السلوكً أو  إلى هدؾ أخر وذلن عند فشل محاولة تؽٌٌر طرٌمة التدرٌس أو

 . زٌادة المدة الزمنٌة المخصصة للهدؾ

  غرفة المصادر
 

 ماذا نمصد بؽرفة المصادر ؟
 

بؽرفة المصادر ، نظام تربوي ٌحتوي على برامج  نعنً
بشكل فردي ٌناسب  متخصصة تكفل للتلمٌذ تربٌته وتعلٌمه

خصابصه واحتٌاجاته ولدرات وتعتبر هً البٌبة المناسبة 
التعلم فً حٌن أنها تفسح المجال أمامه لٌتعلم  لذوي صعوبات

 األكادٌمٌة فحسب ، فً الفصل العادي المعلومات والمهارات



 

 

 
عنصران من أهم عناصر  بل التفاعل االجتماعً والتواصل مع اآلخرٌن اللذٌن ٌعتبران
علٌها برامج ؼرفة المصادر  ممومات الحٌاة االجتماعٌة السلٌمة فمن أهم األسس التً تبنى

  . الفصل العادي أن ٌمضً التلمٌذ نصؾ ٌومه الدراسً على األلل مع زمبلبه فً
 

خاصة ألطفال ذوي  فهً ؼرفة خدمات خاصة تخصص فً المدرسة تمدم خدمات تربوٌة
العملٌات اإلدراكٌة  الصعوبات التعلٌّمٌة الذٌن ٌعانون من اضطراب واحد أو أكثر فً

 . المعرفٌة مما ٌإدي إلى إخفاق الطفل فً ٌعض الممررات الدراسٌة
 

التعلٌمٌة فً  ان أهمٌة ؼرفة المصادر تكمن فً أنها تعطً الحك ألطفال ذوي الصعوبات
الناجحة  الحصول على فرص تعلٌمٌة متكافبة دون التعرض لبلحباطات و المحاوالت ؼٌر

المتكرر  التً تجعلهم ألل لبوال لدى مدرسٌهم وألرانهم وربما أبوٌهم حٌث ٌدعم فشلهم
 . اتجاهاتهم السالبة نحوهم

 
ونوعٌة الخدمات الممدمة فً ؼرفة المصادر ،  و لتوضٌح المستلزمات المكانٌة و البشرٌة

ؼرفة المصادر فً مدارس ---- باألردن  ( مدارس المشرق األهلٌة )سنعرض تجربة 
التربٌة الخاصة ، ٌحول إلٌهم الطالب  المشرق ٌعمل فٌها فرٌك من المعلمٌن المختصٌن فً

  . من لبل معلم الفصل
 

ؼرفة المصادر لتمٌٌمات مختلفة لتحدٌد نوع الصعوبات التً ٌعانً  وٌخضع الطالب فً
ودرجتها ، ومدى تؤثٌرها على بمٌة المواد الدراسٌة ، ومن ثم وضع خطة  منها الطالب ،
لكل طالب ٌحدد فٌها كٌفٌة تنمٌة المهارات العملٌة المعرفٌة والتً تإثر  تربوٌة فردٌة
فؽرفة المصادر هنان لٌست مكان ٌتلمى فٌه الطالب دروس . المواد األكادٌمٌة  بدورها على

دروس للتموٌة للمواد التً ٌواجه صعوبة فٌها ، بل هً المكان الذي ٌعمل  خصوصٌة أو
المختص مع الطالب على المهارة ذاتها والتً تإثر على تحصٌله فً المادة  فٌه المعلم
  . األكادٌمٌة

 
  أقسام غرفة المصادر

ألسام مختلفة كل لسم مسإول عن  تمسم ؼرفة المصادر إلى
من  تنمٌة مهارة معٌنة ، ومن ثم ٌمسم الطبلب الذٌن ٌعانون

الصعوبات التعلمٌة إلى مجموعات متجانسة من حٌث نوع 
المرحلة الدراسٌة  الصعوبة وحدتها بصرؾ النظر عن

  : و ألسامها هً. للطالب 



 

 

  . لتنمٌة مهارات المراءة لسم .1
  . لسم لتنمٌة مهارات الكتابة .2
 . لتنمٌة المهارات الخاصة بتعلم الرٌاضٌات لسم .3
  . لسم للتعلٌم المنفرد .4

 أثاث غرفة المصادر

  . طاولة تدرٌس كتوسطة أو كبٌرة .1
  . لسم حواجز متحركة تحجز كل .2
  . خزابن لكل لسم لحفظ الوسابل التعلٌمٌة الخاصة به .3
  . خزٌنة إلى جانب مدخل ؼرفة المصادر لحفظ ملفات الطبلب .4
 . للتعلٌم الفردي مماعد منفردة .5

 صعوبات التعلم من قبل غرفة المصادر أنواع الخدمات المقدمة لطالب ذوي

من خبلل تواجده بالفصل مع زمبلبه ، بحٌث ٌتم التنسٌك  خدمات مساندة للطالب تمدم له .1
المصادر لٌتواجد معلم ؼرفة المصادر أثناء المادة التً  بٌن معلم المادة و معلم ؼرفة

  . ٌعانً الطالب من صعوبة
 . خدمات تمدم للطالب من خبلل تواجده فً ؼرفة المصادر حسب الجدول الخاص به .2

 
  صعوبات التعلـّم إرشاد أسر ذوي

 
لتعزٌز التعلـّم فً المدرسة والبٌت ، حٌث  البد من وجود تعاون وثٌك بٌن اآلباء والمعلمٌن

المشكبلت التً تنشؤ خبلل مرحلة التمدم التربوي  ٌساعد هذا التعاون فً تخفٌؾ الكثٌر من
التعلـّم وأسرته بحاجة إلى مساعدة بهدؾ  للطفل ، فالطفل الذي ٌعانً من صعوبات
وزٌادة فهم أفراد العابلة للطفل ولبولهم لصعوبات  المحافظة على العبللات والبناء األسري

 . التعلـّم التً ٌعانً منها
 

  مشاركة أسر ذوي صعوبات التعلـّم
شجعوا فكرة مشاركة أولٌاء األمور فً كل  بعض الباحثٌن

التعرؾ إلى  مرحلة من مراحل العبلج ، ابتدءا ً من مرحلة
  : مرحلة التمسٌم ، وٌكون ذلن من خبلل ما ٌؤتً

 
  مرحلة التعرؾ/ 1



 

 

المبكرة لصعوبات التعلـّم ، والوعً  وٌكون دورهم من خبلل مبلحظاتهم لئلشارات
 بالخدمات التً ٌنبؽً أن تمدم لهم ؛

 
  مرحلة المٌاس/ 2

فً المنزل وتمدٌم المعلومات التً تتعلك  وٌكون دورهم من خبلل جمع البٌانات عن الطفل
 بالمٌاس ؛

 
  اختٌار البرامج مرحلة /3

للطفل ، وفً وضع األهداؾ التً  حٌث ٌشارن الوالدٌن فً اختٌار البدٌل التربوي المناسب
 تتضمنها خطة الطفل التربوٌة الفردٌة ؛

 
  مرحلة التنفٌذ/ 4

ولد ٌتطوع لمساعدة المعلم فً المدرسة ، ولد  وهنا ٌشارن اآلباء فً األنشطة المدرسٌة ،
 ؛ ٌشاركوا باألنشطة المعتمدة على المنزل

 
  مرحلة التمٌٌم/ 5

بمعلومات أساسٌة تتعلك بمدى تمدم الطفل فً المهارات  حٌث ٌزود اآلباء المعلمٌن
 . ًً المهارات السلوكٌة األكادٌمٌة التً ٌتعلمها وأٌضا

 
 

  تكٌف الوالدٌن
 توجد أسرة تكوٌن متهٌبة الستمبال طفل ٌعانً من صعوبات تعلمٌه ، فاآلباء واألمهات ال

العوامل  ٌتولعون أن ٌكون لدٌهم أطفال ال ٌعانون من مشاكل منذ البداٌة، وهنان العدٌد من
خصابص  التً تإثر على كٌفٌة تؤثر العابلة بوجود طفل ذوي احتٌاجات خاصة من مثل

 اإلعالة و طبعتها وشدتها وخصابص العابلة والخصابص الشخصٌة لكل فرد من أفراد
  العابلة باإلضافة إلى التحدٌات التً تواجهها العابلة،

 
على أن كل أسرة تختلؾ عن األخرى  إال أنه ٌجب التؤكٌد

تتراوح  فً نوع ردود األفعال وحدتها واستمرارٌتها ، حٌث
ردود األفعال بٌن مشاعر الحزن واألسى ولوم النفس ، 

واإلنكار، وعملٌة تكٌؾ األهل  والشعور بالذنب والؽضب
 : تتضمن النماط التالٌة

 
o  اإلحساس بالمشكلة  



 

 

 
 o الوعً بالمشكلة  
 
 o مرحلة البحث عن السبب  
 
 o مرحلة البحث عن العبلج  
 
 o لبول الطفل  

 

 

 ماذا ٌرٌد اآلباء من معلم صعوبات التعلم

الخاصة بصعوبات التعلـّم ، ومساعدة اآلباء على الفهم ومراعاة  توفٌر المعلومات .1
 بمشاكل أطفالهم ؛ مشاعرهم فٌما ٌتعلك

  التنسٌك بٌن البٌت والنشاطات المدرسٌة .2
 مساعدة األهل على إدران أن السلون الظاهر مهم فً عبلج الصعوبة التً ٌعانً منها .3

 الطفل ، فاآلباء بحاجة ماسة ألن ٌكونوا مهٌبٌن لهذه التؽٌرات ، وان ٌتم تزوٌدهم
 بااللتراحات لمساعدتهم فً أن ٌتعاملوا معه ؛

  االستمبللٌة لدى أبنابهم مساعدة اآلباء على تطوٌر .4
بحٌث ٌصبحا أكثر لابلٌة للتفكٌر  توضٌح أسالٌب العناٌة األساسٌة لكبل الوالدٌن ، .5

  بوالعٌة حول احتٌاجات طفلهما والعناٌة التً ٌحتاجها
 الحصول على الدعم والتعزٌز المتواصل من لبل المرشدٌن ، بحٌث تزود األسرة .6

  بالعناٌة الشاملة المتكاملة والمساعدة على التكٌؾ

  استراتٌجٌات إرشاد أسر ذوي صعوبات التعلـّم
اإلرشاد اآلباء فً التعامل مع مشاعرهم ،  تساعد برامج

العابلة ومشاكل  فهذه البرامج ٌتم تنظٌمها بناء على طبٌعة
 : الطفل ، وهً

وٌكون للطفل وحده ، فً حالة صعوبة  : عبلج فردي .1
،  اآلباء المدمنٌن ، الكحولٌٌن )تواجد األبوٌن معه 

 الذهانٌٌن ، والذٌن ٌرفضون الطفل رفضا ً باتا ً ؛



 

 

 وذلن للذٌن ٌرؼبون فً االستفادة من تجارب : العبلج الجماعً لآلباء واألمهات .2
 ؼٌرهم فً حل المشكبلت األساسٌة ؛

وذلن فً األسر التً فٌها العبللات متوترة ،  : والوالدٌن بشكل منفصل عبلج الطفل .3
 ؼٌر المفٌد إرشاد الطفل وأبوٌه سوٌا ً ؛ وٌكون من

 وهذا ٌكون لؤلسر التً ٌمكنها أن تشارن المعالج دون أي : ووالدٌه سوٌا ً عبلج الطفل .4
 . نزاعات أو توتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 نظرة مستقبلٌة لذوي صعوبات التعلـّم
 

 
  مستقبلٌة نظرة

العادٌة لد ازدادت  إن الولت ٌتؽٌر وإن المشكبلت التً ٌواجهها الطبلب فً الصفوؾ
وموظؾ خدمة اجتماعٌة  كثٌرا ً فً السنوات األخٌرة ، واآلن جمٌعنا لد ٌكون مدرس ووالد

تكون ممول  وخبٌر نفسً ، وصدٌك حمٌم مإتمن على األسرار ، وحتى ممكن أن
 . التصادي ، وٌمكن أن نشعر جمٌعا ً بؤننا بذلنا ألصى ما لدٌنا

 
الماضً كانت المتطلبات التربوٌة الخاصة التً ٌحتاجها  فً

صعوبات واضحة فً التعلـّم ،  التبلمٌذ الذٌن ٌعانون من
 كانت تمابل وتحل إما خارج الفصل نهابٌا ً أو بمساعدة

مدرس متخصص فً التربٌة الخاصة ، ولمد كانت مسإولٌة 
 األطفال محدود جدا ً ، المدرس العادي فً تعلٌم هإالء

 
 أن- كمدرس - واآلن ، فمن المحتمل أن ٌكون لد طلب منن 

تضٌؾ إلى واجباتن المعتادة مجموعة من هإالء الطبلب 



 

 

متخصصة فً التربٌة الخاصة ، كٌؾ ٌمكننا المٌام بكل  الذٌن كانوا فً السابك فً موالع
  ....؟؟؟؟ هذه الواجبات مع بعضها البعض

 
األبناء الذٌن / رابعة ً لمثل هإالء الطلبة  والدا ً والدة ً/ ولكً تكون مدرسا ً ناجحا ً 

  ٌواجهون صعوبات فً التعلٌم
الناجحٌن ، فالعدٌد  البد أن تعرؾ أن ذكابهم أو لدراتهم لٌست بالضرورة ألل من التبلمٌذ

التً ٌموم بها دماؼهم  منهم ألل حظا ً ألن الطبلب الناجحٌن لدٌهم توافك بٌن الطرٌمة
العادٌة ، وعلى العموم فإن  بمعالجة المعلومات والمهارات البلزمة لفهم الواجبات المدرسٌة

 . الطبلب الفاشلون ال ٌملكون مثل هذا التوافك
 
فهنان وصؾ أكثر " معالون تعلٌمٌا ً " أن الكثٌرٌن من هإالء األطفال ٌطلك علٌهم  ومع
 ، فؤؼلبهم لم" معالون بسبب أسلوب أو طرٌمة التعلٌم المطبك علٌهم " لهم ، وهو أنهم دلة

 ٌتم تعلٌمهم باستخدام األسالٌب التً تناسب طرٌمة تفكٌرهم وتعلمهم ، فإذا ما علمناهم
 . بالطرق واألسالٌب المناسبة فإن مشاكل التعلـّم لدٌهم تختفً بشكل واضح

  ذوي صعوبات التعلـّم إرشادات لمعلمً
 

 المعلمة عزٌزي المعلم عزٌزتً
 

 : صفن حاول فً حالة اكتشاؾ من ٌعانً من هذه الصعوبات فً

وتجاوبها وتفهمها من  شرح هذه الصعوبات ألسرة الطالب ، ألن تعاون األسرة  
  النماط األساسٌة فً نجاح البرامج العبلجٌة لهذا الطالب

فإن  والعجز عند الطالب ، وفً هذا المجال ، تعرؾ على مختلؾ مظاهر الممدرة ،  
ٌفٌدنا  األخطاء التً ٌمع بها الطالب، لها أهمٌة خاصة ، حٌث أن تحلٌل هذه األخطاء

 كثٌراً فً تبٌن جوانب الضعؾ ، وفً تعرؾ نمط األخطاء التً ٌمع بها الطالب،
  وبالتالً تفٌدنا فً رسم البرنامج العبلجً

الطالب ، وفً هذا  تجنب أي احتمال ٌإدي إلى فشل  
المجال ٌمكننا العودة إلى المستوى الذي سبك إحساس 

صعوبة لدٌه ، أي حٌن كان التعلم ما  الطالب بوجود
مواصلٌن  ٌزال سهبلً بالنسبة له ، ومن ثم نبدأ ببطء ،

التشجٌع ، واإلطراء على األشٌاء التً ٌفهمها جٌداً ، 
  التوتر عنه والهدؾ هو إزالة

اإللمام الكافً بالمهارات - كمعلم - أن ٌكون لدٌن  
المبلٌة البلزمة لكل مهارة ؛فاالنتباه ، ومعرفة  األساسٌة



 

 

والمختلؾ من األصوات واألشكال ، وما شابه ذلن ،  االتجاهات، ومعرفة المتشابه
ٌتمنها الطالب ، لبل أن نبدأ بتعلٌمه مهارات  كلها مهارات لبلٌة الزمة ، ٌنبؽً أن

  أخرى أكثر تعمٌداً 
  طرٌمة التعلٌم الفردي ـ لدر اإلمكان ـ مع الطالب استخدام  
أسبوعً شامل ٌوضح المهام والواجبات ، التً على / ٌومً  تزوٌد الطبلب ببرنامج 

األسبوع ؛ ألن كثٌراً من هإالء الطلبة ٌجدون صعوبة فً  الطالب إنجازها خبلل ذلن
  تنظٌم أولاتهم

التعاون مع معلم التربٌة الرٌاضٌة فً المدرسة ؛ بحٌث ٌتم التركٌز مع هذا الطالب   
ألعاب التوازن ، واأللعاب التً لها لواعد ثابتة ، واأللعاب التً تموي العضبلت  على

 والحركات الكبٌرة كالكرة ، واأللعاب التً تعتمد على االتجاهات ،
حصة النشاط فً داخل الصؾ بإعطابه مسبولٌات محدودة ، مثل عمل  ستؽبللا 

مهمة معٌنه ؛ تساعد على تنمٌة االتجاهات ، تتضمن  مشروع معٌن ، أو إعطابه
  واالختبلؾ ، ما شابه ذلن المطابمة ، ومعرفة أوجه التشابه

صحٌحة ، ركز دابماً على النماط  تشجٌعه ومدحه على األشٌاء التً ٌعملها بصورة  
  بذله اإلٌجابٌة فً إنجازه ، وأشعره بتمدٌرن له الجهد الذي

أٌن ٌبدأ  مساعدته بؤن تضع إشارة ممٌزة على الجهة الٌمنً من الصفحة إلرشاده من  
 تذكر أن هذا الطالب ٌعانً من صعوبة فً تمٌز: سواء فً المراءة أو الكتابة 

  االتجاهات
على زٌادة لدرته على  اعتماد مبدأ المراجعة دابماً للدروس السابمة ، فهذا سٌساعده 

 ً   التذكر وسٌساعد كل طبلب الصؾ أٌضا
  ببطء ، وإعطاإه ولتاً إضافٌاً فً االختبارات تشجٌعه على العمل  
مواد محسوسة ، فً العملٌات الحسابٌة ، كذلن  تشجٌعه على استعمال وسابل و  

  المسجل فً حالة إلماء الدرس
تشجٌعه على النظر للكلمات بالتفصٌل ، لمساعدته على تمٌٌز أشكال األحرؾ ، التً   

  منها هذه الكلمات تتكون
وهذا ٌساعده على  إعطاإه لوانٌن محددة ، وثابتة تتعلك بطرٌمة الكتابة ،  

 اإلمبلء
 لراءة ما ٌكتب على اللوح بصوت عالً ؛ 
 تملٌل المشتتات الصفٌة لدر اإلمكان ؛  
  : وأخٌراً   

  كل شا ما عدا االزدراء والتوبٌخ جربوا

  الخبلصة
 



 

 

خبلل تمسٌم هذا البحث إلى عدد من الفصول  تطرلنا لموضوع صعوبات التعلـّم ، وذلن من
نظرنا فً هذا الموضوع ، من خبلل المدخل إلى  ، الذي حاولنا من خبللها أن نبٌن وجهة

صعوبات التعلـّم ، وكٌؾ نستطٌع التعرؾ  صعوبات التعلـّم ، ثم نظرة عامة على ذوي
 علٌها ، وفً الفصل الثالث والذي توسعنا فٌه علٌهم من خبلل المظاهر العامة التً ٌكونون

  بشكل كبٌر ،
 

صعوبات التعلـّم واألسالٌب المتبعة فً هذا التشخٌص ، أما  وهو فصل تشخٌص ذوي
تلن االستراتٌجٌات واألسالٌب التعلٌمٌة التً من الممكن أن  الفصل الرابع فتناولنا فٌه
الفبة من الطبلب واألبناء ، ثم بعد ذلن حدٌثنا عن مفاهٌم دابما ّ ما  نستخدمها مع أفراد هذه

 بشكل خاص- وذوي صعوبات التعلـّم - بشكل عام - االحتٌاجات الخاصة  ترتبط بفبة ذوي
- ، 

 
 ًً كانت نظرتنا الشدٌدة التفاإل لدور الوالدٌن والمعلمٌن مع هذه الفبة الخاصة من وأخٌرا

األبناء  األبناء والطبلب ، ومن ثم حوار عام مع األفاضل األساتذة المابمٌن على تعلٌم هإالء
مهماتنا بشكل  للدور الكبٌر جدا ً المنوط بهم وار شادات عامة تساعدنا وتساعدهم على أداء

 . مفٌد لهإالء األبناء
 
 

 :الموضوع إلى عدد من النماط ، وهً ولد خلصنا فً هذا

 ًالتعلم ، هم فً األساس مجموعة ؼٌر متجانسة  الطلبة الذٌن ٌعانون من صعوبات ف
هنان عرض واحد ، وإنما مجموعة من  من الطلبة ، وال ٌتشابهون تماماً ، فلٌس

مختلفة ، عند الطلبة  األعراض ، وهذه األعراض أو الخصابص لد تظهر بصور
الصعوبات والخصابص  المتخلفٌن ، بمعنى أنه لٌس من الضروري أن تظهر جمٌع هذه

 طالب آخر ؛ ، فً طالب واحد ، وإنما لد ٌظهر جزء منها فً طالب ، وجزء منها فً

  ًأخطاء شابعة جداُ  هذه الصعوبات والخصابص ـ التً تمت اإلشارة إلٌها سابما ـ ه
فً المراحل المبكرة ، من عمر الطفل العادي ، وبالتالً 

طبٌعٌة فً ذلن العمر ، وما ٌمٌز وجودها  فإنها تعد
تستمر  لدى الطلبة ذوي الصعوبات التعلمٌة هو أنها

 لدٌهم حتى سن متمدمة ، إذا لم تعالج ؛

  التربوي مبكراً أكثر ، كان  كلما كان التدخل والعبلج
ذلن أفضل ، هذه لاعدة صحٌحة تماماً ، فً العمل مع 

 صعوبات التعلم ؛ ذوي



 

 

 بطء التعلم ، إذ على  مصطلح صعوبات التعلم ٌختلؾ عن مفهوم التؤخر الدراسً ، أو
التعلم هً التؤخر  الرؼم من أن السمة الؽالبة على الطلبة الذٌن ٌعانون صعوبات فً

صعوبات فً التعلم ،  الدراسً ، إال أن المتؤخرٌن دراسٌاً لد ال ٌعانون بالضرورة من
 التعلم ؛ فؤسباب التؤخر الدراسً كثٌرة ، وأحد هذه األسباب هو صعوبات

 لدٌهم ، بٌن مستوى  ما ٌمٌز الطلبة الذٌن ٌعانون صعوبات فً التعلم هو التباٌن الواضح
 ؛ تحصٌلهم الدراسً الفعلً ، واستعداداتهم ولدراتهم العملٌة الكامنة

 ، وهً  ٌجب اتباع أكثر من أسلوب من أسالٌب التشخٌص للوصول للنتٌجة المرجوة
 ؛ الطالب والحكم على مستواه بؤفضل وأدق طرٌمة ممكنة/ التشخٌص الدلٌك للطفل 

 حٌث  ٌجب أن تتوافر خصابص معٌنة للعملٌة التعلٌمٌة الخاصة بهإالء الطلبة ، من
 النظام المدرسً ، المنهج ، المعلم ، ؼرفة الدرس ، أسلوب التدرٌس ، الوسابل

 واألنشطة ، إلى ؼٌرها من الحاجات التً تتطلبها العملٌة التعلٌمٌة لهإالء الطبلب من
 هذه الفبة الخاصة ، فبة ذوي صعوبات التعلـّم ؛

 انتشار صعوبات التعلٌم ، ولكن أفضل التمدٌرات تشٌر إلى  هنان تفاوت فً تمدٌر نسبة
طلبة المدارس ٌعانون من مثل هذه الصعوبات التعلٌمٌة  من % 3 ـ 1أن هنان ما بٌن 

 بٌن الذكور ، أكثر من انتشارها بٌن اإلناث ؛ ، علما بؤن انتشار هذه الصعوبات

 الصعوبات التعلٌمٌة طالب ذكً ، وٌعرؾ أنه ٌخطا فٌصاب  وأخٌراً فإن الطالب ذا
مع للة / ال تفهم جٌداً نفسه مبعداً عما ٌدور حوله  باإلحباط ، وألنه ٌعٌش فً بٌبة
علٌه هو أحوج ما ٌكون إلى اإلرشاد ، والرعاٌة النفسٌة  الفرص المتاحة للتمدم ، وبناءً 

 . والتفهم
 
 

 

 

 وفق هللا الجمٌع ـ وبارك هللا لنا ولكم فً العلم والعمل
 ) الحمدهلل رب العالمٌن )واخر دعوانا 
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