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 صعوبات التعلم الخاصة

 تعرٌف صعوبات التعلم أوال:

(: ٌعرفها على أنها إذ حدث فً أي عمر من األعمار فان سببها 3741بست)تعرٌف ماٌكل  .1

ٌكون فً انحرافات الجهاز العصبً المركزي، التً ال عالقة لها بالنقص العقلً ، أوفً ضعف 

 الحواس، كما أن أسبابها لٌست نفسٌة المنشؤ، فؤسبابها ربما تكون أمراض أو حوادث، أو إنمائٌة

. 

( : ٌعرفها على أنها: مجموعة غٌر 3765لة الدولٌة لصعوبات التعلم)تعرٌف مجلس الوكا.2

متجانسة من االضطرابات التً تتضح من خالل الصعوبات الواضحة فً االكتساب، 

واالستماع، والكالم أو القراءة، أو الكتابة، أو االستدالل، أو قدرات الحساب، أو المهارات 

ى خلل فً الجهاز العصبً المركزي، لذا فان االجتماعٌة، وان هذه االضطرابات ترجع إل

صعوبة التعلم قد تحدث متصاحبة مع ظروف اإلعاقة األخرى، مثل: اإلعاقات الحسٌة، أو 

التخلف العقلً، أو االضطراب االنفعالً، أو االجتماعً، كذلك التؤثٌرات البٌئٌة االجتماعٌة، 

جٌنٌة( وخاصة  -فء، أو العوامل) النفسمثل: الفروق الثقافٌة، التعلم غٌر المناسب أو غٌر الك

العٌوب الخاصة باإلدراك، وان كل هذه الحاالت من الممكن أن تسبب مشكالت فً التعلم، ولكن 

 .صعوبة التعلم لٌست ناتجة عن هذه الحاالت، أو لتؤثٌرات هذه الظروف

 :أسباب صعوبات التعلم الخاصة ثانٌا:

 :إصابة المخ المكتسبة.1

البسٌطة أو الخلل الوظٌفً المخً البسٌط من أكثر األسباب شٌوعا فً تفسٌر إن إصابة المخ 

صعوبات التعلم الخاصة، وان هذه اإلصابة المخٌة ٌتعرض لها الجنٌن خالل فترة الحمل أو 

 :أثناء الوالدة أو خالل فترة الطفولة ،وعلى الشكل اآلتً

 

بسٌطة هنا بالعوامل الوراثٌة ولكنها ترتبط اإلصابة قبل الوالدة :ال ترتبط اإلصابات المخٌة ال -أ

بنقص التغذٌة لدى األم أثناء مدة الحمل، وكذلك باألمراض التً تصاب بها األم خالل فترة 

الحمل مثل الحصبة األلمانٌة، أو إدمان الكحول وتناول العقاقٌر، أو سقوط األم الحامل 

رتطام رأس الجنٌن ومن ثم إصابة وتعرضها إلى صدمة قوٌة فً أسفل البطن، مما ٌإدي إلى ا

 .المخ، فٌإدي إلى صعوبات فً التعلم



اإلصابة أثناء عملٌة الوالدة: قد ٌتعرض الجنٌن أثناء عملٌة الوالدة إلى إصابة المخ بسبب -ب

االختناق نتٌجة لزٌادة أو نقصان فً نسبة األوكسجٌن التً تصل إلى خالٌا المخ مما ٌإدي إلى 

لجنٌن بآلة من اآلالت الطبٌة )فورسبس( التً تستخدم عند عسر الوالدة تلفها ، أو شد رأس ا

 .بهدف تسهٌل عملٌة أخراج الولٌد مما ٌإدي إلى إصابة المخ،فٌإدي إلى صعوبات فً التعلم

اإلصابة بعد الوالدة: قد ٌولد الطفل سلٌما معافى ولكنه ٌتعرض بعد والدته لبعض الحوادث  -ج

المخ كالسقوط أو االرتطام،أو قد ٌتعرض ألحدى األمراض التً ٌمكن التً قد تإدي إلى إصابة 

أن تإثر على المخ مثل التهاب الدماغ ، أو االلتهاب السحائً أو الحصبة، هذه األمراض تإثر 

 .على المخ وغٌره من أجزاء الجهاز العصبً المركزي مما ٌإدي إلى صعوبات فً التعلم

جسم اإلنسان ٌحتوي على نسب محددة من العناصر الكٌمٌائٌة  العوامل الكٌمٌائٌة الحٌوٌة: أن .2

الحٌوٌة التً تحفظ توازن حٌوٌة الجسم ونشاطه، وان الزٌادة أو النقصان فً هذه العناصر قد 

تإثر على خالٌا المخ سلبٌا فٌإدي الى الحركة الزائدة التً تظهر فً سلوك الطفل الحركً 

 .الذٌن ٌعانون من صعوبات تعلم خاصةوالتً تعد واحدة من خصائص التالمٌذ 

العوامل الوراثٌة )الجٌنات(: لقد أثبتت العدٌد من البحوث على بعض األسر التً ٌعانً بعض .3

أفرادها من صعوبات تعلم خاصة ،فً القراءة واللغة والكتابة، إلى أن هذه الصعوبات وراثٌة 

انب القراءة مثال فان التإام اآلخر المنشؤ، فعندما ٌعانً احد التوائم من صعوبات تعلم فً ج

ٌكون عنده ذات الصعوبة خصوصا إذا كانت توائم متماثلة ، ولكن هذه الصعوبة ال تظهر فً 

 .حالة التوائم غٌر المتماثلة دائما

الحرمان البٌئً وسوء التغذٌة: إن نقص التغذٌة والحرمان البٌئً لهما تؤثٌر كبٌر على معاناة .4

تعلم الخاصة، فاألطفال الذٌن ٌعانون من نقص فً التغذٌة فً بداٌة حٌاتهم الطفل من صعوبات ال

قد ٌتعرضون لقصور فً النمو الجسمً خاصة فً نمو الجهاز العصبً المركزي مما ٌإدي إلى 

 .ظهور صعوبات تعلم خاصة لدٌهم

 :ثالثا:نسبة انتشار صعوبات التعلم الخاصة

ذٌن ٌحتاجون لخدمات تربوٌة خاصة،إال أن السإال الذي ٌعد أفراد هذه الفئة من فئات األطفال ال

 ٌطرح نفسه ما نسبة عدد األطفال الذٌن لدٌهم صعوبات تعلم خاصة؟

أن مثل هذا السإال قد طرح من قبل العدٌد من المعنٌٌن فً مجال صعوبات التعلم الخاصة، ولم 

 :ٌحصلوا على جواب محدد، وذلك ألسباب عدة منها

ن فً دراسة هذه الحالة محكات مختلفة فقد استخدم )ماٌكل بست وبوشز استخدام المهتمٌ-1

( كحد فاصل بٌن األطفال 79(على سبٌل المثال سبعة اختبارات نفسٌة تربوٌة، واعتمد الدرجة )

األسوٌاء واألطفال الذٌن ٌعانون من صعوبات تعلم خاصة، وقد وجدا إن نسبة األطفال الذٌن 

% (من بٌن األطفال فً المرحلة االبتدائٌة، إال إنهم عدال نقطة 33ٌعانون من صعوبات تعلم ) 

( فً أي اختبار من االختبارات المستخدمة فوجدا أن 79( درجة بدال من )63القطع هذه إلى )

 .%( من األطفال ٌعانون من صعوبات تعلم خاصة على أساس التعدٌل الجدٌد5)

%( من أفراد عٌنته ٌعانون من 2إلى أن )( تلمٌذا، فقد أشار  0299أما )مٌر( الذي درس) 

 .(تربوٌة –صعوبات تعلم خاصة من خالل استخدامه بعض االختبارات) النفس 

ب.عدم وجود تعرٌف واحد متفق علٌه فً هذا المجال، إْذ أَنَّ معظم ما عرض من أرقام ونسب 

لومات مبٌنة على مئوٌة تبٌن حجم هذه المشكلة كان أساسه تقدٌرات أو تخمٌنات مستنتجة من مع



 .المالحظة العامة العابرة

ج. تنوع الخلفٌة العلمٌة للعاملٌن فً مجال صعوبات التعلم الخاصة أدى إلى ظهور عدد من 

المصطلحات التً تنعكس على رأي كل مختص منهم فً وصف صعوبات التعلم، والذي أدى 

 .بدوره إلى صعوبة التصنٌف ومن ثم تحدٌد نسبة االنتشار

 :لخصائص العامة لذوي صعوبات التعلم الخاصةرابعا:ا

ٌتمٌز ذوي صعوبات التعلم الخاصة عادة، بمجموعة من السلوكٌات التً ٌتكرر ظهورها لدٌهم 

فً العدٌد من المواقف التعلٌمٌة واالجتماعٌة، التً ٌمكن مالحظتها من قبل المعلم واألهل، ومن 

 :أهم هذه المظاهر ما ٌؤتً

ه: تعد ظاهرة شرود الذهن والعجز عن االنتباه والمٌل للتشتت نحو اضطرابات االنتبا .1

المثٌرات الخارجٌة، من أكثر المظاهر التً ٌتكرر ظهورها لدى هإالء األفراد، إذ أنهم ٌفشلون 

فً التمٌٌز بٌن المثٌر الرئٌسً والمثٌر الثانوي، إذ ال ٌستطٌعوا متابعة االنتباه لنفس المثٌر إال 

 .لوقت قصٌر جدا

الحركة الزائدة: كما ٌتمٌز األطفال الذٌن ٌعانون من صعوبات تعلم خاصة بنشاط حركً  .2

زائد والذي هو رد فعل للمثٌرات المفاجئة التً أما أن تكون غٌر وافٌة للفرد أو ال تإدي إلى 

استجابة مرضٌة مما ٌإدي إلى ظهور استجابة غٌر صحٌحة أو نشاط حركً فً بعض 

تكون هذه الظاهرة قائمة بحد ذاتها كإعاقة تطورٌة مرتبطة بؤداء الجهاز  المواقف. وعادة ما

 .العصبً، ولٌس بالضرورة أن كل من لدٌه هذه الخاصٌة ٌعانً من صعوبات تعلم خاصة

االندفاعٌة والتهور: بعض األفراد الذٌن ٌعانون من صعوبات تعلم خاصة ٌتمٌزون بالتسرع  .3

ٌاتهم العامة دون التفكٌر فً العواقب المترتبة على ذلك، فؤولئك فً إجاباتهم وردود فعلهم وسلوك

ٌخطئون فً اإلجابة على أسئلة قد عرفوها من قبل، أو قد ٌرتجلون فً أعطاء الحلول السرٌعة 

 .لمشاكلهم بشكل قد ٌوقعهم بالخطؤ

صعوبات فً اإلدراك العام: ٌعانً هإالء األفراد من صعوبات جمة فً أدراك الشكل .4

رفة االتجاهات، والزمان والمكان، والمفاهٌم المتجانسة وغٌر المتجانسة، واألشكال الهندسٌة ومع

 .، وأٌام األسبوع

صعوبات فً الذاكرة: ٌوجد لدى كل فرد ثالثة أقسام رئٌسٌة للذاكرة وهً الذاكرة قصٌرة .5

ا البعض لتخرٌن المدى ، والذاكرة متوسطة المدى، والذاكرة البعٌدة المدى،إذ تتفاعل مع بعضه

واسترجاع المعلومات عند الحاجة إلٌها، فاألطفال الذٌن ٌعانون من صعوبات تعلم خاصة، 

ٌعانون من ضعف فً توظٌف تلك األقسام أو بعضها بالشكل المطلوب، مما ٌإدي بدوره إلى 

 .فشلهم فً استرجاع المعلومات التً تعرضوا لها فً وقت سابق

األطفال ٌواجهون مشكلة فً توظٌف االستراتٌجٌات المالئمة  صعوبات فً التفكٌر: هإالء.6

لحل اإلشكاالت التعلٌمٌة المختلفة التً ٌتعرضون لها، وٌعود جزء كبٌر من تلك المشاكل إلى 

 .افتقار عملٌات التنظٌم لدٌهم

االنسحاب المفرط من المواقف: ٌعانً هإالء األطفال من عجز واضح فً االستجابة .7

علم فً مواقف خاصة، مما ٌإدي إلى تصورهم باإلحباط والذي ٌإدي إلى عدم لمتطلبات الت

الرغبة فً الظهور واالندماج مع اآلخرٌن، فٌعزفون عن المشاركة فً اإلجابات عن األسئلة، أو 

 .المشاركة فً النشاطات الصفٌة



للفرد قد صعوبات فً تكوٌن عالقات اجتماعٌة سلٌمة: إن أي نقص فً المهارات االجتماعٌة .8

تإثر على جمٌع جوانب الحٌاة، بسبب ضعف قدرة الفرد الن ٌكون حساسا لآلخرٌن، وكذلك 

صعوبة إدراكه فً كٌفٌة قراءة زمالئه لصورة الوضع المحٌط به. لذلك نجد هإالء األطفال 

ٌخفقون فً بناء عالقات اجتماعٌة سلٌمة، قد تزٌد من صعوباتهم فً التعبٌر عن أفكارهم وانتقاء 

 .السلوك المناسب فً الوقت المالئم

صعوبات فً فهم التعلٌمات: تشكل التعلٌمات التً تعطى لفظٌا ولمرة واحدة من قبل المعلم .9

عقبه أمام هإالء التالمٌذ، بسبب مشاكل ضعف التركٌز والذاكرة لذا ٌلجئون إلى سإال المعلم 

الجزئً، وأحٌانا االمتناع عن التنفٌذ أكثر من مرة حول ما ٌرٌد، أو تنفٌذ التعلٌمات حسب فهمهم 

 .حتى ٌقوم المعلم بتوجٌههم وإرشادهم فردٌا

خامسا:قٌاس صعوبات التعلم وتشخٌصها: تنوعت األدوات التً ٌوظفها الباحثون التربوٌون 

وعلماء النفس والمعلمون لتشخٌص صعوبات التعلم لدى األطفال ، ومن أشهر هذه األدوات 

 :والطرائق ما ٌؤتً

دراسة الحالة: وفٌها ٌجمع االختصاصً النفسً المعلومات التً ٌحتاج إلٌها عبر مجموعات  -1

من األسئلة الشاملة ، والتً تعطً صورة واضحة عن الحالة المرضٌة، وتدور هذه األسئلة 

 .حول الحالة الصحٌة للطفل، وحول أوجه نموه المختلفة جسمٌاً وعقلٌاً، وحركٌاً واجتماعٌاً 

ت االختبارات: وهً عبارة عن " مجموعة تكاملٌة أو توافقٌة من االختبارات التً بطارٌا -2

تقٌس خاصٌة أو سمة أو متغٌراً أحادٌاً أو متعدد األبعاد. وتإخذ الدرجة الكلٌة أو الموزونة أو 

نمط الدرجات كؤساس للقٌاس والتقوٌم والتشخٌص والتنبإ،وهذه البطارٌات ٌمكن تطبٌقها 

 :و جماعٌة خالل جلسة واحدة أو جلسات متعددة ، وٌإخذ علٌهابصورة فردٌة أ

أن تطبٌقها ٌحتاج إلى تكلفة عالٌة وإلى جهد ووقت كبٌرٌن وإلى مهارات متمٌزة أثناء  - أ

 .توظٌفها عملٌاً وحٌن تفسٌر نتائجها

 .قٌمتها التنبإٌة منخفضة، ومختلفة أثناء تطبٌق االختبارات الفردٌة - ب

الفردٌة: وهً أنماط متعددة تندرج تحت أربعة عناوٌن هً: اختبارات استعداد، االختبارات  -3

 .اختبارات ذكاء، اختبارات لغوٌة، اختبارات إدراكٌة حركٌة

 :واالختبارات نوعان: مسحٌة ومقننة

االختبارات المسحٌة، ومن خاللها ٌتم التعرف على مدى تمكن الطفل من مهارة القراءة،  - أ

عف والتقصٌر فٌها ،وكذلك التعرف على مدى تمكنه من عملٌات الحساب وعلى مواضع الض

 .األساسٌة

االختبارات المقننة، وهً اختبارات تم تصمٌمها للتعرف على قدرات الطفل العقلٌة ، وعلى  - ب

مدى قدرته على التكٌف االجتماعً،ومن أشهر االختبارات المقننة التً تستخدم فً هذا المجال: 

ل بست لقٌاس صعوبات التعلم، اختبار فٌنالند للنضج االجتماعً، اختبار ٌنوي اختبار ما ٌك

للقدرات السٌكولغوٌة، واختبار ستانفورد بٌنٌه لقٌاس القدرات العقلٌة، واختبار وكسلر للذكاء، 

 .واختبارات الجمعٌة األمرٌكٌة للسلوك التكٌفً

 :مالحظات المعلمٌن وفٌها ٌتم مالحظة -4

من حٌث تركٌز االنتباه واإلدراك والتمٌٌز بٌن األشٌاء والتآلف مع المعلمة سلوك الطفل  -أ

 .والرفاق



 .بٌئة الطفل، ومدى تؤثٌرها فً سلوكه -ب

سالمة اإلدراك السمعً : وٌتم التحقق منها من خالل مدى تنفٌذه التعلٌمات ، وقدرته على  -ج

 .متابعة التفاعل الصفً وتذكر محتواه


