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 "األطفال و صعوبات التعلم"

 إعداد الباحثة: سهير محمد العلي

 )اململكة العربية السعودية(

 الدراسة: ملخص

بيئية، ربما ماعية، و تشهد املجتمعات املعاصرة تغيرات اقتصادية، واجتماعية، وحضارية، وثقافية، ومعرفية كبيرة ، وسريعة قد تنشأ عنها ضغوط اقتصادية، واجت

فسية التي شكالت أو االضطرابات النتعرض بعض األفراد إلى نشوء أزمات شديد وضغوط نفسية قد تؤدي إلى نشوء الصراعات النفسية لديهم مما يثير لديهم بعض امل

بما تتطور إل ية التي ر قد تنعكس عل أسرهم وبخاصة أبنائهم سواء كانوا في مرحلة الطفولة أم في مرحلة املراهقة، مما يجعلهم أكثر عرضة لإلصابة بالضغوط النفس

تئابية لألطفال ذوي صعوبات التعلم وببعض املتغيرات كالجنس والصف اضطرابات نفسية أو سلوكية، ولقد وجدت بعض الدراسات عالقة قوية بين األعراض االك

، إذ كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في األعراض االكتتابية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم تعزى ملتغير  (2005)الزاير، الدراس ي كما جاء في دراسة 

للمقارنة بين القلق والكآبة بين  األطفال القادرين عل التعلم وغير القادرين على التعلم   (Christina & Donald , 1989)اسة لكريستينا و دونالد الصف الدراس ي. أما در 

 مستويات عالية من الكآبة والقلق أو حتى التكيف مع نوعفقد كشفت الدراسة على أن األطفال ذوي صعوبات التعلم واملدرجين في الصفوف الجديد لم يحصلوا على 

عة الضابطة في ، واملجمو التعليم، عكس أولئك األطفال الذين تعودوا على وضعية التربية الخاصة. وفي املقابل توجد فروق دالة إحصائيا بين املجموعتين املدمجتين

بحثوا عن السبل الكفيلة لتحجيم تلك الضغوط للحيلولة دون تطورها إلى اضطرابات نفسية لدى األطفال عاملي القلق والكآبة. لذا وجب على األفراد واملجتمعات أن ي

عوبات تربوية، انون من صأو املراهقين وبخاصة الذين يعانون من صعوبات التعلم الحتمالية تعرضهم لسوء التوافق النفس ي واالجتماعي أكثر من غيرهم، نتيجة ملا يع

 سية.واجتماعية، أو نف
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 :قدمةامل

البيئية مثل  تمن املتعارف عليه عامليا وجود وانتشار مجموعة من التالميذ يعانون من تدني في التحصيل الدراس ي مع توافر مستويات مختلفة من املتغيرا

يتمتعون بقدرات جسديه وحسية وعقليه تقع ضمن العوامل الصحية واألسرية واالجتماعية واالقتصادية. وعند إمعان النظر في هذه الفئة نجد أنها تشمل تالميذ 

في ذات البيئة  بين إقرانهماملتوسط العادي ومع ذلك توجد فجوة عميقة بين األداء الفعلي واألداء املتوقع لهم حتى مع توافر فرص تعليمية وتربوية متساوية بينهم و 

وضا نظَرا ألنها أعاقة غير واضحة املالمح ومتعددة األنواع وتشمل مستويات متفاوتة من الحدة . التعليمية . ويعد مجال صعوبات التعلم من أكثر اإلعاقات تعقيدا وغم

ن اإلعاقة . ويكون ع موتتطلب في تشخيصها وعالجها إلى اختبارات ومقاييس وأساليب متنوعة وبيئات تعليمية مجهزة بإمكانات مادية بشرية متخصصة لخدمة هذا النو 

 االعتيادية. ذلك داخل نطاق املدرسة

فال وهناك عدة أسباب لسوء األداء الدراس ي لألط -أبناؤها من املتفوقين  -سوء األداء الدراس ي من املشاكل الهامة التي تواجه بعض األسر التي تطمع أن يكون 

ة أو في سا في املجتمع الذي يعيشون فيه أو في املدرسبينما عند البعض اآلخر يكون سبب االضطراب أسا -واملراهقين فالبعض قد يكون لديهم مشاكل أسرية أو عاطفية

من هؤالء األطفال يكون سبب  % ٢٠ -١٠جماعة الرفقة وهناك فئة أخرى يكون سبب سوء األداء الدراس ي أساسا بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم ، ولكن هناك 

الل بالجهاز العصبي ويطلق عليه " اضطراب التعلم" تعني وجود مشكلة في التحصيل سوء األداء الدراس ي أو صعوبة التعلم لديهم بسبب وجود اضطراب منشأه اخت

ر هي إعاقة خفية أنها إعاقة غي األكاديمي )الدراس ي( في مواد القراءة / أو الكتابة / أو الحساب وعلى العكس من اإلعاقات األخرى مثل الشلل والعمى فان إعاقات التعلم

 لى الطفل بحيث يسرع آخرون للمساعدة واملساندة.ظاهرة وال تترك أثرا واضحا ع

م ألول مرة إلى مصطلح صعوبات التعلم حيث بين هناك فئة من األطفال يصعب عليهم اكتساب مهارات اللغة والعلم  ١٩٦٣لقد أشار صموئيل كيرك عام 

ي اقات بصرية أو سمعية تحول بينهم وبين اكتسابهم اللغة والتعلم وتظهر عادة فبأساليب التدريس العادية مع أن هؤالء األطفال غير متخلفين عقليا كما ال توجد لهم إع

 عدم قدرة الشخص االستماع، التفكير، الكالم، القراءة، الكتابة، التهجئة، أو حل املسائل الرياضية .
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 األطفال و صعوبات التعلم

 التعلم :

املخلوقات األخرى كافة فعلى الرغم من أمكانية إحداث عملية التعلم لدى بعض الكائنات الحية يعد التعلم سمة وقدرة يكاد يتميز بها الكائن البشري عن 

السيما والعادات السلوكية ، و األخرى ، أال أن هذا التعلم يختلف كَما ونوَعا عن ذلك الذي يحدث لدى البشر . فالتعلم الحيواني محدود ويكاد يقتصر على بعض األنماط 

ولغوية  ةحين يشتمل التعلم اإلنساني على األنماط السلوكية البسيطة واملعقدة منها ، ويتجلى في مظاهر سلوكية متعددة عقلية واجتماعية وانفعالي الحركية منها ، في

 وحركية .

تدل عليها من خالل ات ،  ويسفالتعلم مفهوم افتراض ي يشير إلى عملية حيوية تحدث لدى الكائن البشري ويتمثل في التغير في األنماط السلوكية وفي الخبر 

. وقد عرفه علماء النفس بداللة السلوك الخارجي ، فمثال عرفه )كرونباخ( على أنه تغير شبه   (127، صفحة 1991)قمبر، السلوك الخارجي القابل للمالحظة والقياس 

ينظر أليه على انه تغيير في السلوك نتيجة لشكل أو أشكال الخبرة أو النشاط أو التدريب أو املالحظة . في حين يعرفه ثابت في السلوك نتيجة الخبرة ، أما )كلوزماير( ف

، صفحة 1991بر، )قمة لدى الفرد . البعض اآلخر بداللة القدرات أو العمليات املعرفية ، حيث يرى )بياجيه ( أن التعلم عبارة عن تغير في الخبرة والبنى املعرفية املوجود

128) 

حدث لدى األفراد نتيجة ت  فالتعلم هو العملية الحيوية الديناميكية التي تتجلى في جميع التغيرات الثابتة نسبَيا في األنماط السلوكية والعمليات املعرفية التي

. كما يمكن إن نعرف التعلم بأنه العملية التي يستطيع الفرد تكوين قابليات أو مهارات جديدة أو   (128، صفحة 1991)قمبر، لتفاعلهم مع البيئة املادية واالجتماعية 

 تعديل قابليته أو مهاراته عن طريق املمارسة والتجربة .

 مفهوم صعوبات التعلم :

 في التحصيل الدراس ي عن زمالئهم العاديين مع إنهم  صعوبات التعلم مصطلح عام يصف مجموعة من التالميذ في
ً
الفصل الدراس ي العادي يظهرون انخفاضا

قراءة ، أو الكتابة االنتباه ، أو ال يتمتعون بذكاء عادي فوق املتوسط ، إال أنهم يظهرون صعوبة في بعض العمليات املتصلة بالتعلم : كالفهم ، أو التفكير، أو اإلدراك ، أو

العقلية  إلعاقةي ، أو النطق ، أو إجراء العمليات الحسابية أو في املهارات املتصلة بكل من العمليات السابقة ويستبعد من حاالت صعوبات التعلم ذوو ا، أو التهج

 مبا
ً
 واملصابون بأمراض وعيوب السمع والبصر وذوو اإلعاقات املتعددة ذلك حيث أن أعاقتهم قد تكون سببا

ً
 للصعوبات التي يعانواملضطربون انفعاليا

ً
ون منها .أما شرا

ل القدرات وتكامجمعية األطفال والراشدين ذوي الصعوبات التعليمية عرفت صعوبات التعلم هي حالة مستمرة ، يفترض أنها تعود لعوامل عصبية تتدخل في نمو 

لية تتراوح بين عادية )متوسطة ( إلى فوق العادية ، وأنظمة حسية حركية اللفظية وغير اللفظية ، وتوجد الصعوبة التعليمة كحالة أعاقة واضحة مع وجود قدرات عق

ذاته ، والتربية على تقدير الفرد لمتكاملة مع فرص تعليم مالئمة وكافية ، وتتباين هذه الحالة في درجة ظهورها وفي درجة شدتها . ويمكن لهذه الحالة أن تؤثر مدى الحياة 

 (34، صفحة 2005)البطاينة،  و أنشطة الحياة اليومية، واملهنة ، والتكيف االجتماعي أ

يشير إلى : مجموعة غير متجانسة من  general term( , صعوبات التعلم هي مصطلح عام NJCLDبينما عرفت اللجنة القومية املشتركة لصعوبات التعلم )

صعوبات نمائية دالة تؤدي إلى صعوبات في اكتساب واستخدام قدرات االستماع أو التحدث أو القراءة أو الكتابة أو االضطرابات، والتي تعبر عن نفسها من خالل 
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يفترض أن تكون راجعة إلى خلل في الجهاز العصبي املركزي، يمكن أن تحدث خالل  intrinsicاالستدالل أو القدرات الرياضية . هذه االضطرابات ذاتية / داخلية املنشأ 

 ياة الفرد، كما يمكن أن تكون متالزمة مع مشكالت الضبط الذاتي، ومشكالت اإلدراك والتفاعل االجتماعي.ح

قصور  :هذه املشكالت ال تكون أو ال تنش ئ بذاتها صعوبات تعلم، ومع أن صعوبات التعلم يمكن أن تحدث متزامنة مع بعض ظروف اإلعاقة األخرى مثل 

ت ليس -مثل فروق ثقافية أو تدريس / تعليم غير كافي أو غير مالئم صعوبات التعلم  extrinsicانفعالي أو جوهري أو مع مؤثرات خارجية حاس ى أو تأخر عقلي أو اضطراب 

 .(10، صفحة 2007) أبو العزائم، نتيجة لهذه الظروف أو املؤثرات 

 مراحل تطور صعوبات التعلم

 للطابع السائد في كل مرحلة من هذه املراحل، ويمكن تمييز هذه املراحل كاآلتي:مفهوم صعوبات 
ً
 التعلم مر بعدة مراحل تطورية وفقا

: مرحلة التأسيس ) 
ً
 ( . 1930-1800أوال

 ما يتعلق بالدماغ وعمله والعوامل املؤثرة في أدائه الوظيفي وبتسليط الَضْوء على حاالت ض
ً
قدرة على عف القراءة و عدم الوتتسم بالبحوث الطبية خاصة

طباء إلى تصميم برامج تربوية تدريبية ملن يعاني من تلك املشكلة، وكان ميدان صعوبات التعلم في هذه الفترة ي
َ
 ال الطبي.تبع املجالقراءة، وتوصل بعض األ

و التغيير في االتجاه ) 
َ
: مرحلة التحول أ

ً
 ( . 1930 – 1960ثانيا

ساليب
َ
جل التعليم ووضعت فيها برامج التعليم الخاصة لألفراد الذين يعانون من صعوبات التعلم. والتي صممت فيها أ

َ
 للتشخيص من أ

: مرحلة النمو السريع والواسع للبرامج املتخصصة )
ً
 ( . 1960 – 1980ثالثا

ت البحوث العلمية التي تهدف إلى اكتشاف طبيعة ( كثف 1963مع بداية هذه املرحلة تم تسمية هذا املجال باسمه الرسمي وهو صعوبات التعلم ففي عام) 

بعاد املشكلة وتصميم البرامج التربوية على أسس علمية ملساندة طالب املدارس في عملية التعلم في مواجهة صعوبات التعلم.
َ
 وأ

: املرحلة املعاصرة ) 
ً
 حتى اآلن(. - 1980رابعا

 اجهون صعوبات التعلم من املرحلة االبتدائية إلى املرحلة الثانوية.والتي تتصف باالتجاهات الحديثة في تربية وتعليم من يو 

 تصنيف وأنماط صعوبات التعلم :

عبد الوهاب، )يكاد يكون هناك اتفاق بين املتخصصين والعاملين في مجال صعوبات التعلم على تصنيف هذه الصعوبات تحت تصنيفين رئيسيين هما  

2003) : 

 Disabilities    Developmental Learningصعوبات التعلم النمائية  -١

   Academic Learning Disabilities صعوبات التعلم األكاديمية -٢
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 : DEVELOPMENTAL LEARNING DISABILITIES األولى :صعوبات التعلم النمائية

ي حدوثها اضطرابات ب فوهي الصعوبات التي تتعلق بالوظائف الدماغية، وبالعمليات العقلية واملعرفية التي يحتاجها الطفل في تحصيله األكاديمي، وقد يكون السب

علقة باالنتباه. واإلدراك العمليات املعرفية املت وظيفية تخص الجهاز العصبي املركزي، ويقصد بها تلك الصعوبات التي تتناول العمليات ما قبل األكاديمية، التي تتمثل في

بات يمكن أن تقسم هذه الصعو والذاكرة والتفكير واللغة، والتي يعتمد عليها التحصيل األكاديمي، وتشكل أهم األسس التي يقوم عليها النشاط العقلي املعرفي للفرد . 

 (2006)داوود،  إلى نوعين فرعيين ، وهما:

 مثل االنتباه ، واإلدراك ، والذاكرة. صعوبات أولية : -

 مثل التفكير ، والكالم ، والفهم واللغة الشفوية. صعوبات ثانوية : -

 وتؤثر صعوبات التعلم النمائية في ثالثة مجاالت أساسية هي:

 النمو اللغوي -١

 النمو املعرفي. -٢

 نمو املهارات البصرية الحركية. -٣

: صعوبات التعلم األكاديمية 
ً
 : DISABILITIES ACADEMIC LEARNING ثانيا

بط هذه الصعوبات إلى تويقصد بها صعوبات األداء املدرس ي املعرفي األكاديمي، والتي تتمثل في القراءة و الكتابة و التهجئة و التعبير الكتابي و الحساب، وتر 

 
ً
 :(87، صفحة 2006)البيالوي،  حد كبير بصعوبات التعلم النمائية، فمثال

القدرة راك الفونيمى(، و تعلم القراءة يتطلب الكفاءة والقدرة على فهم واستخدام اللغة، ومهارة اإلدراك السمعي للتعرف على أصوات حروف الكلمات )الوعي أو اإلد -١

 البصرية على التمييز وتحديد الحروف والكلمات .

ين وغيرها من حركة اليد والعتعلم الكتابة يتطلب الكفاءة في العديد من املهارات الحركية مثل: اإلدراك الحركي، التآزر الحركي الدقيق الستخدامات األصابع، وتآزر  -٢

 املهارات .

   ت األعداد وقيمتها وغيرها من املهارات األخرى.تعلم الحساب يتطلب كفاية مهارات التصور البصري املكاني، واملفاهيم الكمية، واملعرفة بمدلوال   -٣

 األطفال ذوي صعوبات التعلم

متجانسة  ريتفق معظم املشتغلون بالتربية الخاصة من التربويين املتخصصين على أن ذوى صعوبات التعلم من األطفال وحتى البالغين يشكلون مجموعة غي

 :(43، صفحة 2004)مفلح، حتى داخل املدى العمري الواحد ، ويعد الطفل من ذوى صعوبات التعلم إذا 

 في األداء بين قدراته أو استعداداته أو مستوى ذكائه، وتحصيله األكاديمي، في واحدة أو أكثر من املهارات األكاديمية ال -١
ً
انون الفيدرالي سبع التي حددها القسجل انحرافا

 الفهم السمعي . –التعبير الشفهي  -عبير الكتابي الت -االستدالل الرياض ي  -العمليات الحسابية أو الرياضية  -الفهم القرائي  -وهى: مهارة القراءة 



 

 :ISSN                                                                             مجلة علمية محكمة                –مجلة النخبة للدراسات واألبحاث 

 

 

(16)  Elite Journal for Studies and Researchs                                                                                                                  العليسهير محمد  - األطفال و صعوبات التعلم  

 في واحدة أو أكثر من هذه املهارات يقع في عداد ذوى صعوبات التعلم . -٢
ً
 أكاديميا

ً
 سجل التلميذ أو الطفل انحرافا

 تعددت حاالت االنحراف لدى الطفل مما يؤدي الى تعدد انماط صعوبات التعلم. -٣

كاديمي، بعدي الخصائص املعرفية، والخصائص االجتماعية االنفعالية التي تشمل كل منها ست خصائص تصنيفية، ليتكون لدينا أكثر أضفنا إلى بعد االنحراف األ -٤

 توليفة لصعوبات التعلم من هذه األبعاد الثالثة. ٥٠٠,٠٠٠من نصف مليون 

 مصادر وأسباب صعوبات التّعلم

م عند طفل واحد، أو عند عدد من األطفال يجب ترفض الدراسات العلمية فكرة املسبب الوحيد لصع
ّ
وبات التّعلم، وعند البحث عن سبب صعوبات التعل

م عند طفل ما قد يختلف تماما عنه عند طفل آخر، يعاني من صعوبات تعليمية أخرى.
ّ
ن اإلشارة أن لكن البد م األخذ بعين االعتبار أن السبب الحقيقي لصعوبات التعل

يمها دمل املؤدية إلى صعوبات التّعلم أمر بالغ األهمية وذلك من أجل تحديد الخدمات النفسية والتربوية واالجتماعية والتعليمية التي يجب تقتحديد األسباب والعوا

 لهذه الفئة.

م نذكر ما يلي:
ّ
 وأهم هذه األسباب أو العوامل التي يمكن أن تؤدي على صعوبات التعل

 األسباب العضوية والعصبية: .1

م عائد إلى خلل في النظام العصبي املركزي. املؤيدون لهذا الرأي يقولون أن هناك الكثير من  إن العديد
ّ
ألبحاث التي تشير امن املختصين يؤمنون أن سبب صعوبات التعل

لحاالت يثة قد استطاعت تحديد هذه اإلى وجود تشوهات عصبية لدى الكثير من األطفال ذوي  صعوبات التّعلم، ويؤكدون أن كثير من التطورات في التكنولوجيا الحد

ية والعقلية ية واالنفعالمثل الصور الطبقية والتخطيط الكهربائي، ويؤدي إلى اضطراب في جزء من أجزاء الدماغ إلى خلل أو اضطراب في أية وظيفة من الوظائف الجسم

غة 
ّ
 والكالم والقراءة.أو في كل هذه الوظائف، فإصابات الدماغ تؤدي إلى فقدان القدرة على فهم الل

سرى السفلى يوتشير الدراسات التي أجريت على الجهاز العصبي إلى أن نقص مهارات التعرف على الكلمات ترتبط بالنشاط األقل من الطبيعي في املنطقة ال

البطاينة، ) في املناطق العليا وقبل األمامية من اللحا من الدماغ، كما تبين الدراسات أيضا بأن الراشدين الذين يعانون من ضعف القراءة لديهم نشاط أعلى من الطبيعي

 ء. (197، صفحة 2007علم النفس الطفل غير العادي، 

 العوامل الوراثية: .2

ح ّ والعقلي، وأشار علماء الوراثة إلى أن الوراثة تتيبدأ النمو منذ أن يلقح حيوان منوي ذكري بويضة أنثوية وتكوين الخلية األساسية، حيث يبدأ النمو الجسدي 

د ذكر أم أنثى، جنس املولو كم في لون العينين والشعر والجلد ولون البشرة، وكثير من الخصائص الفسيولوجية سواء كانت سلبية أم إيجابية، وأهم ما يتحدد بالوراثة 

م عند األطفال مستقبال.ولقد ثبت أن هناك بعض األمراض الوراثية التي تنتقل بالوراث
ّ
 ة كالضعف العقلي، وهذا بدوره يؤدي إلى صعوبات تعل

غة فقد أجريت بعض الدراسات على بعض العائالت التي
ّ
دا كبيرا تضم عد وقد اهتمت عدة دراسات بالتعرف على أثر الوراثة على صعوبات القراءة والكتابة والل

غة. وقد أجرى  من األفراد الذين يعانون من مشكالت في القراءة
ّ
فردا لديهم صعوبات في القراءة   276دراسة شاملة لعدد من األسر فقد قام بدراسة “ هالجرن ”أو الل
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ع ر  بأّنها تخضفي األسر ويظهوكذلك أسرهم في السويد وجد بأن نسبة شيوع القراءة والكتابة والتهجئة عند األقارب تقدم دليال كافيا على أن مثل هذه الحاالت تتواجد 

 (180، صفحة 2007)القمش و املعايطة، لقانون الوراثة. 

 العوامل البيئية: .3

م ويشير كل من 
ّ
لة في نقص الخبرات ا“ كرو كشناك و هالهان”تعتبر العوامل البيئية من العوامل املسببة لصعوبات التعل

ّ
لتعليمية، إلى بعض العوامل البيئية املتمث

ة التدريب أو إجبار الطفل على الكتابة بيد واحدة وغير ذلك.و 
ّ
 سوء التغذية أو سوء الحالة الطبية أو قل

 أن “ بوش و وزك”أما 
ّ
كدة عند يعتبر العوامل البيئية من العوامل غير املؤ “ كرو كشانك”فيركزان على نقص الخبرات البيئية والحرمان من املثيرات البيئية املناسبة، إال

رة، عمر األم توى دخل األسيث عن أسباب صعوبات التّعلم، ومن العوامل التي قد يكون لها أثر: التباعد الزمني بين الوالدات، عدد أطفال العائلة، كثرة التنقل ومسالحد

افحة و عبد العزيز،  عند والدة الجنين أن هذه التفسيرات تركز على ان  الكثير من العوامل البيئية  تسهم في خلق  إلى“ سميث”ويشير  (131، صفحة 2003)كو

م لدى األطفال العاديين أو في تضخيم نواحي الضعف املوجودة فعال 
ّ
 .(40، صفحة 2007)أبو شقة، اضطرابات تعل

 العوامل التربوية: .4

ب النجاح املدرس ي في العمليات
ّ
مون وطرق التدريس  يتطل

ّ
التربوية داخل الغرفة الصفية تفاعل أطراف العملية التعليمية من الطالب والبيئية الصفية واملعل

ر ة خاصة على مقدالم بصور املستخدمة من قبل املّعلم والوسائل التعليمية املساندة املتوفرة في غرفة الصف فيعتمد نجاح األطفال بصورة عامة وأطفال صعوبات التعّ 

مه في حين
ّ
ما ازداد تفاعل الطالب مع أطراف العملية التربوية بصورة إيجابية ازداد تعل

ّ
في البيئة  إذا انخفض تفاعله االنسجام والتفاعل بين هذه األطراف عموما فكل

م
ّ
مه، ومن هنا فال يمكن اعتبار األطفال الذين لم يتمكنوا من التعل

ّ
موا بط التعليمية بصورة سلبية انخفض مستوى تعل

ّ
ريقة سيئة، لعدم تيسر سبل التعليم أو ألّنهم عل

م الذي ال يمتلك املهارات الضرورية الالزمة 
ّ
م. فاملعل

ّ
درسية أو الذي لتعليم املوضوعات املويمكن اعتبار التعليم غير الكافي وغير املالئم عامال من عوامل صعوبات التعل

م( تنشأ لديه الكفاءة في املهارات األساسية أو امل
ّ
م )الفشل في التعل

ّ
مين فيصدر حكما مسبقا بعدم قدرتهم على التعل

ّ
ّعلم الذي يسمح لنفسه أن يسحب توقعاته عن املتعل

ت مستمدة لوماو استناد إلى معوالتي قد ال تكون مستندة إلى معرفة علمية دقيقة أو إصدار أحكامه بحق الطالب اعتمادا على خلفيته املسبقة عن تاريخ األسرة التربوي أ

م عند بعض ا
ّ
مين السابقين...( قد تكون سببا من أسباب صعوبات التعل

ّ
 ,GORDONT) ألطفال.من مصادر غير رسمية )نسبة الذكاء والتاريخ الطبي وتعليقات املعل

1981) 

م 
ّ
ه تراكمي يبني فيه التّعلم الالحق على التعل

ّ
م بأن

ّ
السابق فعدم امتالك الطفل للمهارات الضرورية الكافية الالزمة لتحقيق متطلب سابق ملستوى ويمتاز التعل

م والذي قد يعود إلى عدم كفاية التأكيد
ّ
م كي يتمكن من تّعلم املهارات واملفاهيم الجديدة قد تكون سببا من أسباب صعوبات التعل

ّ
م أو ق التعل

ّ
ة الوقت املقض ي في التعل

ّ
ل

م مثل ه
ّ
م أو املمارسات التعليمية غير املال في تعل

ّ
 ئمة.ذه املهارات الفرعية التي يبني عليها التّعلم الالحق أو قد يعود إلى نقص األنشطة الحافزة للتعل

لذي يحقق له دوام ه واإن حاجة األطفال ذوي صعوبات التّعلم إلى التقويم املتواصل الذي يقيس تقدمه ونجاحه املنهي وحاجاته إلى تكيف التعليم وتدريبات تالئم

م أو حاجة هؤالء الطالب إلى مهارات وطرق وأساليب مختلفة عما يحتاجه غيرهم من األطفال العاديين مع التأكيد على هذه الحاجات م
ّ
إلى  ن وقت إلى آخر وحاجتهمالتعل

رة في  مواد وطرق تعليمية تتالءم مع اضطراباتهم املحددة والخاصة لكّل واحد منهم وفهم املعلومات
ّ
م غير متوف

ّ
وغيرها من املؤثرات التي يحتاجها طالب صعوبات التعل
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م. 
ّ
، 2005)البطاينة، صعوبات التعلم النظرية واملمارسة، املناهج التربوية أو غير مفهومة لدى معلميهم بصورة صحيحة مما يجعلها سببا من أسباب صعوبات التعل

 (58صفحة 

م أو فشلهم في املدرسة ناجم عن التفاعل بين النقاط القوة والضعف لديهم، وبين العوامل الصفية ال
ّ
جهونها بما فيها تي يواإن نجاح التالميذ ذوي صعوبات التعل

البرامج التعليمية  صعوبات التّعلم عن طريق توفير الفروق الفردية بين املّعلمين وطرق التدريس املختلفة. فاملدرسة لها تأثير واضح على تكيف األطفال الذين يعانون من

م 
ّ
 . (Tomatis, 1978)املناسبة التي تؤدي إلى معالجة صعوبات التعل

 أنواع صعوبات التعلم عند األطفال

بطء في ليجب أن نعلم أن ليس كل طفل يعاني من وجود مشاكل دراسية هو طفل يعاني من صعوبات بالتعلم فهناك الكثير من األطفال الذين يعانون من ا

أنه فقط بطيء في  يما بعد علىاكتساب بعض أنواع املهارات والن النمو الطبيعي لألطفال يختلف من طفل آلخر ،فأحيانا يكون ما يبدو أنه إعاقة تعليمية للطفل يظهر ف

 ,Janet)وهي  لتوضيحعملية النمو وهناك عدة أنواع من صعوبات التعلم ، قد تكون موجودة بشكل انفرادي أجماعي ولها تصنيفات وتقسيمات متعددة، سنوجز بعضها ل

1997) : 

  (Dyslexia عسر القراءة .)– دسلكسيا 

 (.Dysjraprhia عسر الكتابة )- دسجرافيا 

  (Dysphasia عسر الكالم  )- ديسفيزيا 

 (Dyscalculia عسر الحساب )-  دسكالكوليا . -صعوبة إجراء العمليات الحسابية 

 (Dyspraxiaخلل في التناسق دسبراكسيا ) 

   (Dysorhographly  صعوبات التهجئة )- ديسوروجرافي 

 Attention Deficit Disorder صعوبة التركيز 

 Attention Deficit/Hyperactivity Disorder  فرط الحركة وقلة االنتباه 

 Scotopic Sensitivity Syndrome مشكلة العتمة 
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 الخاتمة

ا في أدائه املدرس ي تلعب دورا حاسموعليه تكمن خطورة وأهمية هذه املشكلة في تأثيراتها السلبية العميقة على الجوانب االنفعالية والدافعية من شخصية الطفل، والتي 

راسة، وفشله في هم في الدوتحصيله، حيث يتزايد مع اشتداد وطأتها شعور الطفل باإلحباط والتوتر والقلق وعدم الثقة بالنفس نظرا لعجزه عن مسايرة زمالئه ومجارات

ى تقديره لذاته وربما ينمي مفهوما سالبا عن الذا
ّ
ت وهذا ما يجعل صعوبات التّعلم مجال ذو أهمية كبيرة وبالغة ألن الطفل ذوي تحسين معدل تحصيله، كما يتدن

م سيحتاج إلى رعاية خاصة.
ّ
 صعوبات التعل
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