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 مقدمــة
 

  أ 

بسم هللا الرحمن الرحیم والصالة والسالم على نبیھ الكریم أشرف خلق هللا محمد األمین 

علیھ وأفضل التسلیم صاحب  هللا وقائدنا إلى الزلفى أجمعین، صلواتوشفیعنا یوم القیامة 

 :األذكار جامع األمطار ھازم األحبار بعون الجبار أما بعد

لعل من أعظم النعم التي كرم هللا بھا اإلنسان عن غیره من مخلوقاتھ وجعلھا وسیلة        

 .تمثل اللسان الناطق ألیة أمة للتواصل والحفاظ على تراثھ واستمراره ھي اللغة التي

الصعوبات اللغویة التي  من أھمھا لعلالبتدائي یصطدم المعلم بمشكالت كثیرة وفي التعلیم ا

یمكنني  وانطالقا من ھذا .ھي تحول بینھ وبین سیرورة نموه اللغوي العاديویعیشھا الطفل 

ما ھي الصعوبات اللغویة التي یواجھھا تالمیذ المرحلة االبتدائیة؟ : طرح اإلشكالیة اآلتیة
وھذا ما دفعني إلى اختیار موضوع  بحثي الذي  الصعوبات؟ وكیف یمكن تخطي ھذه

في خطة  وجعلتھ ،)"العالج والصعوبات  لیم االبتدائيالتعلم اللغوي في التع"(بـ  عنونتھ

 :تتألف من مدخل وفصلین

 :تیةوتناولت فیھ العناصر اآل) مفاھیم أساسیة ( عنونتھ بـ : المدخل. 1

 وعناصرھا، التعلیم االبتدائي وأطوارهالتعلم، التعلیم، التعلیمیة  -

وتناولت فیھ  )صعوبات التعلم اللغویة في التعلیم االبتدائي ( عنونتھ بـ : الفصل األول. 2

 :العناصر اآلتیة

، تصنیف صعوبات التعلم اللغویة في التعلیم )لغة واصطالحا(مفھوم الصعوبات اللغویة  -

 .في التعلیم االبتدائي، واقع صعوبات التعلم اللغویةاالبتدائي، أسباب صعوبات التعلم اللغویة 

وتناولت فیھ  )األسالیب العالجیة لذوي الصعوبات اللغویة( عنونتھ بـ  :الفصل الثاني. 3

 :العناصر اآلتیة

أما  ،تطبیقیةشخیص،البرنامج العالجي، دراسة التمحكات التشخیص للصعوبات اللغویة، -

فیھ منھجیة الدراسة المیدانیة لدراسة عینة من تالمیذ البحث الرابع كان تطبیقي اتبعت 

 .المرحلة االبتدائیة ذوي صعوبات القراءة



 مقدمــة
 

  ب 

 .أودعت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا في ھذا البحث: الخاتمة. 4

وتنوعت األسباب التي دفعتني إلى اختیار ھذا الموضوع من أسباب ذاتیة وموضوعیة والتي 

 :یمكن ذكرھا فیما یلي

 :فاألسباب الموضوعیة تمثلت في

 .رغبتي في دراسة الصعوبات اللغویة التي یواجھھا تالمیذ المدرسة االبتدائیة :أوال

 .االھتمام بمعالجة ھذه الصعوبات لما لھا من نتائج سلبیة على مستقبل التلمیذ :ثانیا

 .الكبیرة للطفل عامة وللتلمیذ خاصة أما األسباب الذاتیة فدفعني سبب واحد أال وھو محبتي

منھجا یقوم على آلیتي الوصف  متبعةوختمت بحثي بحوصلة نھائیة من نتائج المستخلصة 

   .التي اعتمت علیھا صادروالتحلیل و من أھم الم

، دار الوفاء لدنیا للطباعة "الضعف في اللغة تشخیصھ وعالجھ: " أحمد جمعة أحمد نایل. 1

 م2002، 1والنشر، ط

الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخفیة، المفھوم، : " محمود أحمد عبد الكریم الحاج. 2

 .م2010، 1، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، ط"التشخیص، العالج

من صعوبة الحصول على بعض المراجع وأخیرا نسأل  وكأي بحث فإن بحثي ھذا لم یخل

 .                     هللا أن یوفقنا للرشاد ویھدینا إلى السبیل الصحیح
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 ــم مفھـوم التعل

ذلك  "فالحیاة تعلم والتعلم حیاة  "التعلم من أھم األسس التي تقوم علیھا الحیاة  یعد        

ألن اإلنسان خالل حیاتھ، من المھد إلى اللحد یحاول باستمرار التأقلم مع محیطھ وحل 

المشاكل التي تواجھھ بھذا التعلم في كل لحظة من لحظات حیاتھ، إذ أن اإلنسان ال یمكنھ 

العیش ومواجھة صعوبات الحیاة ومقتضیاتھا إال بالتعلم الدائم وإال ینقضي، ولھذا فالتعلم 

 .مستمرة باستمرار الحیاة، فھي عملیة بناء وتجدید للمعرفة والخبرةعملیة 

یتعلم الفرد میوال واتجاھات وقیما تعینھ على أن یعیش سعید في مجتمع لھ خصائص         

ثقافیة وحضاریة ومادیة معینة، وھذه المیول واالتجاھات والقیم ھي التي تعطي لحیاتھ في 

مجموعة العملیات المعرفیة الداخلیة التي تحول المثیر  "م ھو ھذا المجتمع معنى، ولذا فالتعل

المعروض على المتعلم إلى أوجھ متعددة من المعالجات الناجحة للمعلومات وحصیلة ھذه 

المعالجة تتمثل في تكوین أنماط معینة من القدرات في ذاكرة المتعلم تتضح في صورة أداة 

م شخصي یرتبط بالمتعلم ویؤدي فیھ عمال یتعلق تجعل ھذه القدرات ممكنة، فالتعلم ھو نظا

 )1(."بالسلوك 

فالتعلم یعني تعدیل لسلوك الفرد یساعده في حل المشكالت التي تواجھھ في حیاتھ        

وكذلك اكتساب خبرات معرفیة تزید من نموه، وفھمھ للعالم الخارجي المحیط بھ، فیؤدي 

 .البیئة وتسخرھا لخدمتھذلك إلى زیادة قدرتھ على السیطرة على 

جئ بحادث في الطریق وومن أمثلة التعلم أن  شخصا ذاھب إلى عملھ وفي طریقھ المعتاد ف 

ـر طریقـھ إلى طریق آخر، فالحادث ھذا یمثل المثیر وتغیر االتجاه ھو االستجابة، فھذا فغیّ 

یجد طریًقا الشخص قد تعلم أنھ عند حدوث حادث في الطریق علیھ أال ینتظر بل علیھ أن 

 )2(آخر 

                                                            
  . 22، ص 1999، 1دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط "نظریة وممارسة  : التصمیم التعلیمي: " محمود الحیلة )1(
ازوري ، دار الی"نظریة وممارسة : التدریسیة وتقنیات التدریس الكفایات " :عامر إبراھیم علوان وآخرونینظر،   )2(

 .19، ص 2011، 1العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، بیروت، ط
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تعتبر عملیة التعلم بمعناھا الشامل عملیة تكیف، یكتسب المتعلم من خاللھا أسالیب جدیدة  

للسلوك تؤدي إلى إشباع حاجاتھ ومیولھ وتحقیق أھدافھ التي یحددھا لنفسھ نتیجة لتفاعلھ مع 

 .البیئة االجتماعیة والمادیة

التعلم عملیة بھا ینشأ فعل أو سلوك  «: عن تطور عملیة التعلم Malkerملكار یقول        

یتطور أو یتغیر ذلك بمكافحة ظرف من الظروف، أو ممارستھ واالستجابة لھ شرط أن 

تكون خصائص التطور أو التغیر الحاصل غیر قابل للتفسیر بفعل میول فطریة أو بلوغ 

 )1(.»حاالت طارئة على الكائن الحي 

علم یرتبط بفعل ونشاط یحمل صفة التطور الناتج عن الوراثة أو الفطرة أو بمعنى أن الت 

الحالة الطارئة، فھذا لیس تعلم فالتطور المقصود ھو التطور الداخلي، ألن التعلم ھو عملیة 

داخلیة یتم بواسطتھا تعدیل السلوك، وفي تنمیة شخصیة الفرد الذي یصبح قویا أمام 

 .األحداث والمؤثرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع، المدینة الجدیدة تیزي وزو،  ،"مقاربة التعلیم والتعلم بالكفاءات  ": عسعوس محمد )1(

 .67، ص 1ط
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 مـبـادئ التعلــم الجیــد* 

 تمھیــد

عملیة عقلیة معقدة، تتدخل فیھا عوامل كثیرة منھا العوامل النفسیـة، والذھنیـة،  التعلم       

واالجتماعیة، وتتأثر بالظروف المادیة المحیطة بالتعلم، وبطرائق التدریس، ومحتویات 

المنھاج، وبالدوافع والحوافر التي تدفع المتعلم إلى البدء بعملیة التعلم وعلى االستمرار في 

 .لطاقةبذل الجھد وا

التعلم الجید ھو الذي یوصلنا إلى التحكم في الطرائق التي تعیننا على إشباع دوافعنا، و 

وتحقیق أھدافنا، والتغلب على ما یصادفنا من مشكالت، ھو الذي ینمي قدرة الفرد على 

على حشو المعلومات في ذھن  التعلم واكتساب الخبرات، واستخالص الحقائق وال یقتصر

مصیرھا النسیان والزوال، ولذلك فإن التعلم الحقیقي ھو  –مھما كانت  –لومات فالمعالفرد، 

 )1(.تنمیة شخصیة المتعلم بسائر سماتھا وخصائصھا وجوانبھا

یعني أن التعلم الجید ھو الذي یجعل الذاكرة منظمة ومنسقة وأكثر قدرة على اختزان  

 .المعلومات واسترجاعھا عند اللزوم

 :التكــرار. 1

كل من حاول حفظ معلومة مما ال شك أنھ قد الحظ األھمیة التي یكتسبھا التكرار عند       

وللتكرار فوائد ... أداء ھذا العمل وقد أحس بانعكاس مفعولھ على عملیة الحفظ والتذكر 

 :    جمة ولھ أنواع متفاوتة

، وإلى الخبرة فالتكرار الموجھ ھو التكرار المفید وھو الذي یؤدي إلى الجودة       

وارتقائھا، بحیث یستطیع اإلنسان أن یقوم باألداء المطلوب بطریقة آلیة وسریعة، والتكرار 

المفید ھو التكرار القائم على أساس الفھم وتركیز االنتباه والمالحظة الدقیقة ومعرفة ما 

 .یتعلمھ الفرد

                                                            
 .13ص  ط، .، د2007فم للنشر، الجزائر، مو"دلیل التعلم الجید  ": میسومعبد القادر  )1(
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والجھد وجموًدا لعملیة التعلم،  أما التكرار اآللي األصم فال فائدة منھ، ألن فیھ ضیاًعا للوقت 

ویؤدي إلى عجز المتعلم عن االرتقاء بمستوى أدائھ والتكرار وحدة ال یكفي، إذ البد أن 

یكون مقرونا بتوجیھ المعلم وإرشاداتھ نحو الطریقة الصحیحة، واالرتقاء المستمر بمستوى 

  )  1(. األداء

بمعنى أن التكرار ھو عملیة حفظ المعلومات واسترجاعھا عند الحاجة إلیھا، حیث یعتبر  

أحد مبادئ التعلم الجید بشرط أن یكون ھذا التكرار مصحوب باستعاب في المعلومات 

 .المراد حفظھا

 :الدافعــیة  .2
الجھد والطاقة  لحـدوث عملیة التعلم ال بد أن تكون ھناك دوافع تدفع الفرد نحو بذل        

لتعلم المواقف الجدیدة، أو حل ما یجابھھ من مشكالت، وكلما كان الدافع قویا كان النزوع 

سواء  -إلى التعلم قویا أیضا وللثواب والعقاب أثر بالغ في تعدیل السلوك وضبطھ، ألن األثر

لعقاب، یؤدي إلى حدوث تغییر في السلوك ویجب االعتدال في الثواب وا -كان طبیا أو ضار

 )2(. فإن اإلفراط فیھما یفقدھما القیمة والنتیجة

بمعنى أن ھناك دوافع تدفع الفرد إلى بذل كل قصار جھده لتعلم المواقف الجدیدة        

 .وللثواب والعقاب أثر وأھمیتھ في تعدیل السلوك

 :التـدریب الموزع. 3
التدریب المركز الذي یتم في وقت واحد، وفي دورة واحدة، یجلب التعب والشعور  إن       

بالملل والنسیان، بینما التدریب الموزع الذي تتخللھ فترات من الراحة یساھم في تثبیت ما 

 )3(یتعلمھ الفرد ویجدد نشاط المتعلم

حیث أن التدریب بمعنى أن التدریب الموزع یختلف اختالفا كلیا عن التدریب المركز ب  

الموزع یحمل سمات ایجابیة یجدد بھا نشاط المتعلم على خالف التدریب المركز الذي یحمل 

سمات سلبیة من مثل الشعور بالملل والتعب وبالتالي یؤدي إلى التقلیل أو الحد من نشاط 

 .المتعلم

 : الطریقة الكلیة والطریقة الجزئیة. 4

                                                            
  .14  المرجـع السـابق، ص )1(
 .14المرجع نفسـھ، ص  )2(
 .15المرجع نفسـھ ص  )3(
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تفضل الطریقة الكلیة عن الطریقة الجزئیة حیث تكون المادة المراد تعلمھا سھلة        

وقصیرة، مسلسلة تسلسال منطقًیا أو طبیعیا، ویجب أن یأخذ الطالب فكرة عامة إجمالیة عن 

الموضوع المراد تعلمھ، ثم یأخذ بعد ذلك في استیعاب األجزاء والتفاصیل والوحدات 

 ) 1(.الصغرى

أن الطریقة الكلیة في استیعاب المعلومات ھي أفضل من الطریقة الجزئیة بحیث أن  بمعني

الطریقة الكلیة تجعل من المادة المراد تعلمھا مادة سھلة قصیرة ومتسلسلة منطقیا في حین 

أن الطریقة الثانیة تأتي معاكسة تماما للطریقة لألولى بحیث أن استیعاب األجزاء فقط ال 

 .الوصول إلى فكرة عامة إجمالیة عن الموضوع المراد تعلمھ یمكن المتعلم من

 :التسمـیــع الذاتي. 5
، )أي یستعرض معلوماتھ على نفسھ( ال ینبغي أن یقوم المتعلم بعملیة التسمیع الذاتي        

إال بعد فھم المادة واستیعابھا فالتعجیل في ھذه العملیة مدعاة إلى الشعور بالفشل واإلحباط، 

یع المتعلم بھذه الطریقة أن یسترجع ما حصلھ لمعرفة مدى ما أحرزه من نجاح، ویستط

  )2(. ویجدد الحافز على بذل المزید من الجھد واالنتباه في الحفظ

بمعنى ال ینبغي أن یقوم المتعلم باستعراض معلوماتھ على نفسھ إال بعد فھم المادة  

 .واستیعابھا

  :اإلرشاد والتوجیـــھ. 6
فالتعلیم القائم على أساس اإلرشاد والتوجیھ أفضل، ویتم بمجھود أقل ووقت أقصر      

وینبغي أن تكون اإلرشادات ذات صبغة ایجابیة وبطریقة متئدة تدریجیة، وینبغي أن یوجھ 

یبدأ التالمیذ تحصیلھم  لكيالمعلم إرشاداتھ في المراحل األولى لبدء عملیة التعلم، وذلك 

  )3( .ق الصحیحة منذ البدایةمتبعین الطرائ

بمعنى أن التعلیم ینبغي أن یقوم على أساس اإلرشاد والتوجیھ، وذلك لكي ینطلق التلمیذ 

 .انطالقة صحیحة من البدایة
 :معرفة النتائــج. 7

                                                            
 .15ط، ص . ، د2007موفم للنشر، الجزائر، "دلیل التعلم الجید  ": عبد القادر میسوم) 1(

.15: المرجع نفسـھ ص ) 2)  
 .15: المرجع نفسـھ ص) 3(
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ممارسة الفعل دون معرفة النتائج تبعدنا عن التعلم الجید فمعرفة المتعلم بنتائج تقویم  إن     

تحصیلھ، تعرفھ أن كان یسیر في الطریق الصحیح، كما یعرف مواطن القوة فیعمل على 

 .تعزیزھا، ویعرف مواطن الضعف فیعالجھا، ویفید ھذا المبدء كال من المعلم والمتعلم

 :النشــاط الذاتــي. 8
إن التعلم الجید یقوم على أسس النشاط الذاتي للمتعلم، فالمعلومات التي یبذل فیھا الفرد      

 .جھًدا في التحصیل تكون أكثر ثبوتا ورسوخــا

  )1(. أمــا التعلم القائم على أســاس التلقیـن واإللقاء من جانب المعلم فال یكون ناجحــا 

أن التعلم خاص بالتلمیذ ویتمثل بنشاطھ لتحقیق ھدفھ، وھو السعـي نحو المعرفــة،  معنى ھذا

وھـو یتطلب حســن إعداده لیصبح معلما متعلما، من خالل غرس الرغبـة المتجددة في 

 .عاب األفكــاریستلتعلم وھو كل عمل أو جھد مبذول النفسـھ دافًعا إلى ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مرحلـة االبتـدائیــةالتعلــم وأھمیتــھ في ال

 "ر التعلم شكال من أشكال السلوك، وعلى ھذا األساس یمكن تعریف التعلم على ـیعتب     

أنھ تغییر في سلوك الكائن الحي یتم بصورة عامة في إطار ظروف وشروط معینة، حیث 

عوامل التغیر في األداء وال یمكن بأي شكل من  بدورتقوم الخبرة أو الممارسة أو التدریب 

 ،بمعزل عن العوامل الوراثیة والعوامل البیئیة) التغیر في السلوك ( األشكال تفسیر التعلم 
                                                            

 . 16 المرجـع السـابق، ص) 1(
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كیمیائیة والفیزیائیة والنفسیــة لدى الكـائن نھا عوامل النضج والتغیرات البیووالتي من بی

    )1(."الحــي

علم وتوجیھھ، وفق خطط وعملیات یكتسب المتعلم لذاتھ والتعلم یتم تحت إشراف الم

یمثل المسافة  واستعداداتھ معارف وخبرات وقدرات وكفاءات ومھارات، وعلیھ فإن التعلمّ 

 التي یقطعھا المتعلم بنفسھ في اتجاه الكفاءات الجدیدة التي یرغب في امتالكھا ویمنحھ الثقة

المدارس ینبغي على المدرس أن یكون مطلعا في نفسھ ویجعلھ في موقف إیجابي وفي میدان 

  )2(.على المدارس التربویة وفلسفتھا

م لتلمیذه لكي یكتسب خبرات بمعنى أن تعلم التلمیذ یتم وفق خطط وتوجیھات، یقدمھا المعل

 .وكفاءات ومعارف

تعنى الدول المتقدمة عنایة خاصة بمدارس المرحلة االبتدائیة، وتعمل على تأھیل ھذه  

المرحلة وفق أحدث أسالیب وطرائق التأھیل، وتبذل تلك الدول قصارى جھدھا من أجل 

توفیر البیئة التعلیمیة المناسبة لطلبة المرحلة االبتدائیة حیث تعتبر المرحلة االبتدائیة الركیزة 

واللبنة األساسیة لمراحل التعلیم الالحقة والمقصود ھنا مراحل التعلیم اإلعدادیة  األساسیة

والثانویة والجامعیة وانطالقا من أھمیة التعلم في المرحلة االبتدائیة فإنھ یجب التركیز علیھ 

 أن أي خلل قد یعتري ھذه المرحلة واالھتمام بھ بصورة أكبر، ال سیما و

 

 سیتراكم في ھذا األساس وسیمتد في تأثیره إلى مراحل التعلیم الالحقة، إذ یكتسب الطالب 

الكثیر من العادات والقیم والتجاھات أضف إلى ) التعلیم االبتدائي ( في المرحلة االبتدائیة 

بة ذلك نمو قدراتھ واستعداداتھ العقلیة إلى جانب تنمیة المھارات األساسیة مثل القراءة والكتا

                                                            
، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، عمان، "صعوبات التعلم والخطة العالجیة المقترحة  ": وافحةر مفلح كتیسی )1(

 .14، ص )2003 ،  ھـ1424(، 1ط
، دار التنویر لنشر والتوزیع، الجزائر، "واألھدافالشفاف بمقاربة الكفاءات التدریس العلمي والفني  ": صیصلبخالد  )2(

 .10ط، ص . د ،2004
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والحساب والتھجئة، وفي ھذه المرحلة أیضا یفھم العالقات االجتماعیة الصحیحة وكیفیة 

   )1(.ممارستھا

 :التعـلیــم  -

التعلیم مشروع إنساني ھدفھ مساعدة األفراد على التعلم، وھو مجموعة من الحوادث تؤثر  "

في المتعلم بطریقة ما تؤدي إلى تسھیل التعلم، وفي العادة تكون ھذه الحوادث المتتالیة، 

ما تدعم العملیات  اكونھا خارجة عن نطاق المتعلم، مطبوعة أو مسجلة أو منطوقة وغالب

  )2(. "علمالداخلیة للمت

بمعنى أن التعلیم عملیة تلقین التالمیذ معلومات مختلفة وتدریبھم على أداء بعض        

 .العملیات والتجارب المقررة في المنھج الدراسي

ارة دافعیة المتعلم وتسھیل التعلم ویتضمن ثوھو نشاط تواصلي یھدف إلى إ "       

المعلم أو الطالب في الموقف التعلیمي  مجموعة من النشاطات والقرارات التي یستخدمھا

كما أنھ علم یھتم بدراسة طرق التعلیم وتقنیاتھ، وبأشكال تنظیم مواقف التعلم التي یتفاعل 

 )3(. " شودةالطلبة من أجل تحقیق األھداف المن معھا

 تتسم النماذج التعلیمیة الطابع التوجیھي،: " في التعلیم بقولھ Bronou برونــویرى        

نحو مسبق، تمكن من إنجاز تحصلي أفضل، في على حیث یقترح مجموعة من القواعد 

 )4(.مجال بعض المعلومات والمھارات، كما توفر بعض التقنیات لقیاس األداء

في ھذا القول أن التعلیم یتصف بتوجیھ السلوك في مجال معین  Bronouبرونــو یرى  

في تنمیتھ سواء أكان على مستوى الفرد أو ونحو ھدف محدد سلفا، الذي یرغب المجتمع 

على مستوى المجتمع، ولتحقیق ذلك یتطلب من الساھرین على التعلیم وضع قواعد تربویة، 

 .واقتراح طرق ووسائل تربویة وتقدیم توجیھات مسبقة عن العملیة التعلیمیة

                                                            
 .14، ص "صعوبات التعلم والخطة العالجیة المقترحة  ": تیسیر مفلح كوافحة )1(
 .21، ص "نظریة وممارسة " التصمیم التعلیمي، " : محمود الحیلة )2(
 .22المرجــع نفسـھ، ص  )3(
 .66ص  ،" قاربة التعلیم والتعلم بالكفاءات م"  : عسعوس محمد )4(
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عند الفرد  وھذا یعني أن التعلیم ھو مجموعة من األفعال واألنشطة تحفز على حدوث تعلم

لكي تسھل عملیة االكتساب لدیھ، والتعلیم خاص بالمعلم ویتمثل بنشاطھ لتحقیق ھدفھ، وھو 

تقدیم المعرفة، ویتطلب حسن أعداد المعلم لتالمیذه من خالل األسالیب المتجددة وتقدیم 

 .المعرفة المستمرة فالتعلیم ھو كل عمل أو جھد مبذول لتحقیق الغایة منھ

وفیر الشروط المادیة والنفسیة التي تساعد المتعلم على التفاعل النشط مع ت "وھو        

الموقف التعلیمي، واكتساب الخبرة والمعارف والمھارات والقیم ي عناصر البیئة التعلیمیة ف

    )1(."التي یحتاج إلیھا ھذا المتعلم وتناسبھ، وذلك بأبسط الطرق الممكنة 

یة التي یوجد فیھا المتعلم في موقف تعلیمي لدیھ االستعداد بمعنى أن عملیة التعلیم ھي العمل

العقلي والنفسي الكتساب خبرات ومعارف ومھارات واتجاھات وقیم تتناسب وقدرتھ 

واستعداداتھ من خالل وجوده في بیئة تعلیمیة تتضمن محتوى تعلیمي ومعلم ووسائل تعلیمیة 

 .لتحقیق األھداف التربویة المنشودة

  : یمكنني ذكر ما یلي المتطلبات األسـاسیـة للتعلیــمومن 

 تحدیـد المتطلبات السلوكیة المراد تحقیقھا كأھداف ونتاجات تعلیمیة   -

 .تحدید الخصائص األســاســیـة للمتعلم   -

 التنویع في استخــدام المعـززات لتنشط المتعلمین  -

عة مع التـركیز على التقـویم التكویني الذي التنویع في استخــدام أنواع التقـویم المتنـو -

عن سلوكھ والتي تسمح بدورھا بالتعدیل  لم من تزوید المتعلم بتغذیة راجعةیمكن المع

 )2(والتحقیق في أیة مرحلة من مراحل التعلیم 

یجب على المعلم القائم بالتعلیم مراعاة خصائص المتعلمین واستخدام التعزیز  بمعنى

بتوازن، وتجنب استخدام العقاب، وأن یكون واعیا منتبھا بما یحدث في الفصل، وأن یوزع 

انتباھھ على جمیع التالمیذ ویحسن التصرف في المواقف واألزمات، ویساعد التلمیذ الذي 

 .یواجھ المشاكــــل

 .یمیة مفھـومھا وعناصرھاالتعل •

 :مفھومھا/ 1

                                                            
 .18ص ، "نظریة وممارسة : الكفایات التدریسیة وتقنیات التدریس ": عامر إبراھیم علوان وآخرون) 1(
 .143، ص 2008، 1، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط" إدارة التعلم الصفي: " نوال العشى )2(
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ن ، وقد وردت ھذه الكلمة في القرآ)ـَم َعلَّ ( التعلیمیة مأخوذة من الفعل  :لغــة  -أ      

 )1(َم آدم األسماء ُكلَھا﴾ات، كقولھ تعالى في سورة البقرة ﴿ وَعلَّ الكریم في عدة آی

  )2( وجل أیضا في سورة النساء ﴿ وَعَلمك مـَا َلْم َتُكْن َتْعَلْم ﴾ وقولھ عزّ         

. »رشعوعلم وفقھ أي تعلم وثقفھ، أي سـاد العلماء والفقھـاء والعـالم والعالمة، وَعلم بالشيء 
)3(  

 م من صفــات هللا عز وجل العلیم والعالم والعالّ : علم

العلیم ﴾ وقـال ﴿ عالم الغیب والشھادة وقال عالم الغیوب  ـالقوجل﴿ وھو الخ قال تعالى عزّ 

 ﴾ فھو هللا العالم بما كان وما یكون قبل كونـھ، وبما یكون ولم یكن َبْعُد قْبل أن یكـون 

العلم نقیض الجھل، علم علًما، ورجل عالم وعلیم من قوم علماء وعلمت الشيء أْعلمھ  -

 )4( »علًما 

  

 

 :اصطالحا   -ب

وإلى مالھ عالقة بالتعلیم ویرجع المصطلح  فیقصـد بھا كل ما یھدف بالتثقیف «       

الذي جاء ، Didactiqueالمتداول في الدرس التعلیمي عند العرب إلى االشتقاق اإلغریقي 

وتكوین فالتعلیمیة ھي ترجمة كلمة " تعلم " رد من األصل وھو یدل على مج

Didactique   التي اشتقت من كلمةDidaktika  الیونانیة والتي كانت تطلق على نوع

وقد تطور مدلول كلمة ) الشعر التعلیمي ( من الشعر یتناول شرح معارف علمیة أو تقنیة 

Didactique   لیصبح التعلیم أو فن التعلیم وھكذا لم تكن التعلیمیة في البدایة تختلف كثیرا

                                                            
 .سـورة البقرة: 31 اآلیـة )1(
 .النساءسـورة : 113اآلیـة   )2(
 .486ط، ص . ، دار الكتب العلمیة بیروت، د"لسان العرب  ": ابن منظور محمد )3(
  .263المرجــع نفسـھ، ص )4(
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لى ى الرغم من ذلك فإن العلم یھتم ععن العلم الذي یھتم بمشاكل التعلیم أي البیداغوجیا وعل

 )1(.» وجھ التحدید بالمتعلم، بینما ترتكز التعلیمیة على المعارف

الخاصة  راسة آلیات اكتساب وتبلیغ المعارفیھتم میدان التعلیمیة أو موضوعھا بد «       

محتویات ومضامین  المسبق في یرالتفكبمجال معرفي معین، لذلك یركز أتباعھا على 

بعضھا كما بة في بناء الموضوع ومن حیث تحلیل العالقات التي تربطھا التعلیم الداخل

ینصب اھتمامھا على تحلیل المواقف والوضعیات التعلیمیة التي تأتي في نھایة الفعل 

ما جرى في عرض الدرس سواء تعلق األمر بتصورات  یرتفس، لفھم التعلمي التعلیمي

على أسالیب تفكیرھم واكتشاف الطرائف التي تمكنھم من معرفة ما  التعرف أو التالمیذ

طلب منھم أو ما عرض علیھم ومـدى نجاعـة المــدرس فـي الخطـة التي اختارھـا 

 )2(»واألسالیـب والطرائـق والوسائـل التـي وظفـھـــــا 

 

 

 

 

أنا نستخدمھ لفظة كبیًرا عندنا وبد األجنبي رواجا  Didactiqueمصطلح  ولقد عرف 

 ).دیدا كتیك (دخیلة بحروف عربیة 

ن البعض أن تسمیة الطرائق الخاصة في تعلیم المادة تفي بالغرض غیر أننا رأینا أن وظ 

 Didactiqueواد ـفي كتابھ تعلیمیة الـم شوببأحمد شمصطلح الذي اقترحـھ الیعتمـد 

Desdisciplines لیشمل المجاالت األخرى  ألن ھذا المصطلح یتخطى الطرائق الخاصة

     )3(.»التي یدور علیھا اھتمام ھذا العلم الجدید في مجال التربیة والتعلیم 

                                                            
  .131، ص  " التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف: "لبصیصخالد ) 1(
 .09المرجع نفســھ، ص ) 2(
 .13ص  ، منشورات دار النھضة العربیة، بیروت،»تعلیمیة اللغة العربیة  «: أنطوان الصباح )3(



 أســاسیــة مفـاھیـم                                                                                المـدخــل
 

 15 

من صعوبات فإن معظم الدارسین المھتمین بھذا العقل  الدیداكتیكورغم ما یكتنف تعریف   

 الدیداكتیكلجئوا إلى التمییز بین النوعین أساسین یتكامالن فیما بینھما بشكل كبیر وھما 

یھتم بكل ما ھو مشترك وعام في تدریس جمیع المواد، أي القواعد واألسس العامة  «العام 

         ) 1(. »التي یتعین مراعاتھا من غیر أخذ خصوصیات ھذه المادة أو تلك بعین االعتبار

 العام یھتم بكل ما یجمع بین مختلف مواد التدریس أو التكوین وذلك على فالدیداكتیك 

 .مستوى الطرائق المتبعة

فیھتم بما یحض تدریس مادة من مواد التكوین  «المادة دیداكتیك الخاص أو  الدیداكتیكأما  

 )2(.»من حیث الطرائق والوسائل واألسالیب الخاصة بھا 

ة علق بمكونات اللغة العربیة كالقراءكتدریس مادة اللغة العربیة مثالً ویعني بذلك كل ما یت 

 .إلخ... والكتابة والتعبیر وغیرھا

  

  

 

 :عناصــرھا •

تكون العملیة التعلیمیة من عدة عناصر تعتبر أساس النجاح وتحقیق أھدافھا، إال أن ت       

التربویین اختلفوا في ماھیة ھذه العناصر وعددھا ووظائفھا، فیحمل الكثیر على أنھا تتكون 

 : من ثالث عناصر رئیسیة ھي

 :المتعلــــم  - أ

من خصائص عقلیة ونفسیة واجتماعیة  كھلیمتأساس العملیة التعلیمیة ھو المتعلم، وما        

لب، وال یحدث تعلم ما لم اوخلقیة، وما لدیھ من رغبة ودوافع للتعلم وال یوجد تعلم دون ط

                                                            
مجلة الواحات للبحوث والدراسات التعلیمیة وعالقتھا باألداء البیداغوجي  «: نور الدین أحمد قاید، حكیمة سبیعي) 1(

 .37، ص 2010، 08، العدد »والتربیة 
 .37المرجـع نفســھ، ص ) 2(
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لعملیة تتوفر رغبة الطالب في التعلم وبالتالي فالدافع إلى التعلم ھو األساس في نجاح ا

   )1(. التعلیمیة وحجر الزاویة

 بمعنى أن المتعلم ھو الركیزة األساسیة في العملیة التعلیمیة  

 :المعـــلـم  -ب

ھو اإلنسان الراشد المتشبع بقیم المجتمع ومبادئھ الفلسفیة والثقافیة واتجاھاتھ «       

ولألخر وھو الناقد لما یجري في المجتمع، وفي نفس الوقت  للكون وللذاتالفكریة، ونظرتھ 

ھو الناقل للمعرفة، وما اكتسبھ من نظریات وقوانین علمیة ومنھجیة وموضوعیة ألن ھذه 

 ) 2(. »النظرة وما تحملھ من صفة الموضوعیة قد اكتسبھا المعلم

أن المعلم ھو محور العلمیة التعلیمیة فبدونھ ال یحدث تعلیم باعتباره الناقل للمعرفة  بمعنى  

 . والموجھ للمتعلمین والحامل للمعرفة اإلنسانیة

 

 

 

 :المنھــاج  -ج

قیقة دـي أھمیة كبرى، فھي نظریا عبارة عن مخططات ة تكتسإن المناھج الدراسی       

 .اإلطار النظري الذي یعتمد علیھ المعـلـم ثم فھي ومنوكاملة لمسارات دراسیة محددة، 

ھو مجموعة الخبرات التربویة واالجتماعیة والثقافیة والریاضیة والفنیة «فالمنھاج        

أنماطـا  والعلمیة، التي تخططھا المدرسة وتھیئتھا لتالمیذھا لیقوموا بتعلمھا بھدف اكسابھم

وھو أیضا  »من السلوك أو تعدیلھ وتفسیر أنماط أخرى من السلوك نحو االتجاه المرغوب 

ة واالجتماعیة المنشودة في إعداد ـاألداة التي توظفھا المدرسة لتحقیق األھداف التربوی

                                                            
 .77، ص " مقاربة التعلیم والتعلم بالكفاءات: " عسعـوس محمد) 1(
 . 83المرجـــع نفـســھ، ص ) 2(
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األجیال للحیاة إعداًدا صحیًحا ومتكامال في جمیع الجوانب وھي الجوانب العقلیة والروحیة 

    )1(»الجتماعیة والصحیة والنفسیة والجسمیة واالنفعالیـةوا

ن ھنا یمكنني القول أن المنھاج شيء أوسع مـن الموضوعات الدراسیة ألنھ یتضمن ــوم  

م، فبدون المنھاج ـإلى جانب ھذه الموضوعات توجیھات تربویة غایتھا تقدیم المساعدة للمعل

تورة، ألن المنھاج ھـو الذي یحدد الطریق إلى تظل العملیة التعلیمیة مضطربة ناقصة ومب

 .مـالتعل

 

 

 

 

 

 

 

 :مفھوم التعلیم االبتدائي -

نعني بالتعلیم االبتدائي ھو ذلك نوع من التعلیم النظامي الذي یأخذ مكانھ بصفة أصلیة في  "

أول السلم التعلیمي، وھي تشمل مرحلة التعلیم اإللزامي ومدتھا ست سنوات دراسیة 

والمدرسة االبتدائیة أسبق المؤسسات التربویة في مجال التعلیم من حیث النشأة، وتأتي 

 )2(."اد ما یقوم في المراحل التالیة على اكتساب المعارف أسبقیتھا من اعتم

                                                            
 . 27، ص 1996، 1المنھج المدرسي من منظور جدید الریاض مكتبة العیسان، ط: " إبراھیم محمد الشافعي وآخرون) 1(
 .16، ص 1998المعارف بمصر، القاھرة، ، دار "التربیة في اإلسالم : " أحمد فؤاد األھواني )2(
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ومعنى ھذا أن المدرسة االبتدائیة ھي التي تتیح فرصة تربیة الطفل من السن السادسة إلى 

سن الثانیة عشر، مما یعني أنھا تربي طفال في مرحلة ھامة وحساسة لھا خصائصھا 

 .المنفردة في نواحي النمو والتعلم معا

 :اھمـن التعلیم االبتدائي إلى طـورین أساسی وینقسـم

 :الطـور األول  -أ 

وتسمى بالمرحلة القاعدیة من السنة السادسة إلى السنة التاسعة في ھذا الطور یرتكز        

التعلیم والنشاطات البیداغوجیة على نمو التالمیذ، مع العمل على اكتسابھم وسائل التعبیر 

 .األساسیة

 :الثـاني الطـور  -ب 
وتسمى بمرحلة اإلیقاظ من سن العاشرة إلى السنة الثانیة عشر ویتم فیھا اكتشاف        

  )1(. الوسط االجتماعي والوسط الطبیعي

       

     

 

 

 

 

 

االبتدائي یم التعل

                                                            
 08، ص 1982أفریل، سنة  -مارس 2، العدد " مجلة التربیة: " عبد الرزاق میسوم) 1(
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 السنة الرابعة      السنة الخامسة    السنة السادسة                     السنة الثانیة    السنة الثالثة  السنة األولى    

 

 

 

 

 )1( 

 

 

                                                            
 .08المرجـــع السابق، ص  1

 الثانيالطــور  الطــور األول
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 توطئـة

إذ  ،یعد مصطلح صعوبات التعلم من المصطلحات الحدیثة في التربیة الخاصة          

 1963عقد في عام   تربوي أمریكيفي مؤتمر    KIRKظھر ألول مرة على لسان كیرك 

بالرغم من أنھم ذو  ،یعجزون عن التعلم بمستوى أقرانھم ذینللبحث في مشكلة األطفال ال

دیة، وبما أن اإلنسان ھو قدرات حسیة وبصریة وسمعیة ولمسیة جیدة، وذو نسب ذكائیة عا

روات الوطنیة في المجتمعات وبناؤه الصحیح ھو البناء الصحیح لكل كیان جوھر الث

حیًحا وسلیًما لیكون التقدم اجتماعي لذلك یجب بناء الخامات، وھم التالمیذ بناًء ص

 )1(.مي للمجتمع مضموًنا وبشكل تقني سلیالحضار

وھذا یعني أن المدرسة ھي أھم المؤسسات االجتماعیة بعد األسرة التي یقع على عاتقھا  

 .ورعایتھ وتأھیلھ لیصبح فرًدا نافًعا لنفسھ ومجتمعھ ،إعداد جیل المستقبل لكل مجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
لیازوري ، دار ا"ص، العالجیالمفھوم، التشخ ،ة الخفیةالتعلیمیة اإلعاقالصعوبات : " حاجمحمود أحمد عبد الكریم ال )1(

 .11 -10، ص 2010، 1عمان، األردن، ط العلمیة للنشر والتوزیع،
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 :صعوبات التعلم مفھوم* 

ْھل، نقیض الّذلول : لغة -أ ْعُب خالف السَّ الصعوبة في اللغة مأخوذة من الفعل َصُعَب، الصَّ

لم : َصْعبًة، والجمع صعاب، وأْصعَب الَحَملُ : والّصْعُب من الدوابِّ نقیض الّذلول واألنثى

یمسھ حبل  الذي لم: ُیْركب قط، وأصعبھ صاحبھ، تركھ وأعفاه من الركوب، والمْصعبَ 

  . یركب

وصعب األمر وأصعب عن اللحیاني، یصعب صعوبة، صاَر َصْعًبا واستصعب           

فلما ركب الناس  « ابن عباسوتصّعب وصعّبھ، وأصعب األمر وافقھ صعًبا، وفي حدیث 

 مباالتصعبة لم نأخذ من الناس إال ما نعرف أي شدائد األمور وسھولھا والمراد ترك الال

  )1(. »في القول والعمل باألشیاء واالحتراز

فصعوبات التعلم ھي عبارة عن اضطراب في العملیات العقلیة أو  اصطالًحاأما          

النفسیة األساسیة التي تشمل االنتباه واإلدراك وتكوین المفھوم والتذكر وحل المشكلة ویظھر 

یترتب علیھ في المدرسة االبتدائیة من  ذلك في عدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة، وما

 )2( .قصور في تعلم المواد الدراسیة المختلفة

یقا بالعملیات العقلیة والنفسیة األساسیة التي صعوبات التعلم ترتبط ارتباًطا وث معنى ھذا أن 

وتتجلى صعوبات التعلم  ،تشمل االنتباه واإلدراك والتكوین المفھوم والتذكر وحل المشكلة

 .   في عسر القراءة والكتابة

   

 

 

 : ف صعوبات التعلمیتعار -

                                                            
 .524، ص)م 1990 -ھـ 1410( ، 1دار صادر بیروت، ط" لسان العرب : " ابن منظور محمد )1(
، 1للنشر والتوزیع، بیروت، ط الشرقمكتبة زھراء ، " صعوبات التعلم والتعلیم العالجي : " نبیل عبد الفتاح حافظ) 2(

 .  03م، ص 2000
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تعریف مصطلح  -كل حسب تخصصھ -حاول كثیر من العلماء 1963منذ عام       

صعوبات التعلم، حیث تنوعت تلك التعریفات بین الشاملة وغیر الشاملة وفیما یلي 

 : نستعرض أھم ھذه التعریفات

 )KIRK) :1963كیرك  تعریف - أ

شیر إلى التأخر أو االضطراب في ابھ إلى أن مفھوم صعوبات التعلم تفقد أشار في كت      

واحدة أو أكثر من العملیات الخاصة بالكالم، اللغة، القراءة والكتابة وذلك نتیجة إلى وجود 

  )1( .خلل مخي أو اضطرابات انفعالیة أو سلوكیة

عوبة الخاصة في التعلم إلى تخلف معین أو اضطراب في حسب ھذا الباحث تشیر الص 

واحد أو أكثر من مھارات النطق، اللغة، اإلدراك أو السلوك أو القراءة الھجاء، الكتابة 

 .والحساب

 ) 1925(ان متتعریف با  -ب

قد استخدمت مكون التناقض بین القدرة العقلیة والتحصیل   Batemanان متبانجد       

أشارت إلى أن األطفال ذوي  تحدیدھا لمفھوم صعوبات التعلم، حیثالفعلي في معرض 

صعوبات التعلم ھم ھؤالء األطفال الذین یظھرون تناقًضا تعلیمیا بین قدرتھم العقلیة العامة 

  )2(ومستوى انجازھم الفعلي

 )1981( ف وجالنت الرمن تعریف ھامل لی  -ج
بیر عام یشیر إلى مجموعة غیر تعریف إلى أن صعوبات التعلم ھي تعھذا الشیر ی       

متجانسة تطھر بصورة واضحة كعجز في قدرات وتحصیل واستخدام مھارات االستماع 

  )3(. والكالم، والقراءة والكتابة ومھارات الحساب

بمعنى أن ھذا التعریف یتضمن األطفال الذین لدیھم خلل في الجھاز العصبي المركزي      

 .والذي یؤدي إلى إعاقة كفاءتھم في التعلم

 )1971(جنة صعوبات التعلم و مجلس األطفال ذو االحتیاجات الخاصة تعریف ل  -د
                                                            

سلسلة الفكر العربي للنشر  ،"تشخیص وعالج: صعوبات التعلم واإلدراك البصري : "عبد الحمید سلیمان الّسید )1(
 .36 -35، ص )م2003 -ھـ 1424(، 1والتوزیع، األردن، ط

 .37 -36المرجع نفســھ، ص  )2(
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، "صعوبات التعلم والخطة العالجیة المقترحة: " تسیر مفلح كوافحة )3(

 .25، ص )م 2003 -ھـ1424( ،1األردن، ط
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وبات التعلم و ھما اجتمعت ھیئتانا دولیتانا من الھیئات المھتمة بمجال صع 1971في عام 

و مجلس األطفال ذو االحتیاجات الخاصة  ،اللجنة الخاصة باألطفال ذو صعوبات التعلم

 :لیصدرا تعریفا لصعوبات التعلم جاء فیھ

طفل عادي من ناحیة القدرة العقلیة العامة و العملیات  إلىمفھوم صعوبات التعلم یشیر  إن

أو العملیات  و التكاملیة اإلدراكالحسیة و الثبات االنفعالي و توجد لدیھ عیوب نوعیة في 

  )1( .وق تعلمھ بكفاءةالتعبیریة و التي تع

و في  اإلدراكمفھوم صعوبات التعلم یشیر إلى تلمیذ یعاني من صعوبة في  معنى ھذا أنّ 

 .وق تعلمھ و تجعلھ یواجھ صعوبة في اللغة العربیةیات القرائیة التعبیریة و التي تعالعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 : التعلیم االبتدائيتصنیف صعوبات التعلم اللغویة في * 
النشاط و  اھناك عدة مظاھر یمكن من خاللھا تصنیف صعوبات التعلم، فالطلبة مفرطو      

القابلون للتشتت یوصفون أحیانا بأنھم عاجزون عن التعلم و الطلبة الذین یجدون صعوبة في 

و لذا تظھر الحاجة لتصنیف  ،التعلیمات قد یحددون بأنھم عاجزون عن التعلم أیضا إتباع

                                                            
 .41.ص ،" تشخیص و عالج : صعوبات التعلم و اإلدراك البصري '' :عبد الحمید سلیمان الَسید )1(
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ص آلیات التشخیلتحدید قلیل من الخلط ما بین المفاھیم والتالدراسة و صعوبات التعلم لتسھیل

 )1(: أنماط صعوبات التعلم ضمن مجوعتینعادة ما یتم تصنیف والعالج و

 ):التطوریة ( صعوبات التعلم النمائیة أو النفسیة : أوال 
أنھا تلك الصعوبات التي تتناول العملیات ما  "الصعوبات النمائیة على  الزیاتیعرف       

و تتمثل في العملیات المعرفیة المتعلقة    Pteucademic processes قبل األكادیمیة 

 )2(."و الذاكرة و التفكیر و اللغة  اإلدراكباالنتباه و 

و ما یتبعھ من  اإلدراكومن المالحظ أن االنتباه ھو أولى خطوات التعلم و دونھ ال یحدث  

ن بأنھ النظرة العلمیة و الموضوعیة لإلنسا أنعملیات عقلیة مؤادھا في النھایة التعلم، حیث 

كل  متكامل و لیس أجزاء متفرقة لذلك یمكن القول ابتداء بأن أي قصور في أي جانب 

 سوف ال یقتصر أثره في الجانب ذاتھ، و إنما ینعكس على جوانب أخرى 

و الذاكرة و التفكیر و ھي عملیات عقلیة في غایة  اإلدراكفالقصور في عملیات االنتباه و 

 )3( .سیكون لھا تأثیرھا السلبي في االكتساب اللغة و المعرفة األھمیة ،

معنى ھذا أن الصعوبات النمائیة ستفرز بصداھا السلبي تأثیرا على اكتساب القراءة و       

ضمن  اإلدراكیةو قد تم وضع صعوبات االنتباه الذاكرة و الصعوبات  ،الكتابة و الحساب

 .الصعوبات األولیة إذ تعتبر وظائف عقلیة أساسیة متداخلة مع بعضھا

 

 :الصعوبات األولیة  -)أ
 .دراكتباه و الذاكرة و اضطرابات في اإلتتمثل الصعوبات األولیة في اضطراب االن

 :نتباهاال   -1

الدراسیة لى انخفاض في المستوى التلمیذ في المواد إن اضطراب االنتباه یؤدي إ         

وبعبارة أخرى ھي المھارات األساسیة األولیة التي  ،المرتبطة بالقراءة و الكتابة و غیرھا

                                                            
 .44ص ،" الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخفیة، مفھوم التشخیص العالج:" محمود أحمد عبد الكریم الحاج )1(
 .63ص ،" صعوبات التعلم و الخطة العالجیة المقترحة "  :حةكوافتیسیر مفلح  )2(
دار  ،"البرامج التربویة و األسالیب العالجیة لذوي الحاجات الخاصة"  :، مصطفى نوري القمش د الجوالدةعی فؤاد )3(

   .82-81ص  ،)م2012 - ھ1433( ،1ط ،الثقافة للنشر والتوزیع
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یحتاجھا الطفل بھدف التحصیل في المجاالت الدراسیة و االضطراب فیھا سیؤدي إلى تدني 

 )1( .مستوى التحصیل األكادیمي المدرسي

نسان في حیاتھ فإذا تركیز للمنبھات التي یواجھھا اإل عنى ھذا أن االنتباه ھو عملیة اختیار وم 

 .حدث اضطراب في االنتباه انخفض مستوى التحصیل لدى التلمیذ

 :الذاكرة   -2

التذكر ھو قدرة الفرد على تنظیم الخبرات المتعلمة و تخزینھا ثم استدعائھا لالستفادة منھا في 

لى ضعف في مھارات  ھذه القدرة إاب في ضطرو یؤدي اال ،حیاتي أو موقف اختباريموقف 

 )2( .االستدعاء و مالحظة التفاصیل وھامة للتعلم مثل ، إعادة الترتیب و التصنیف 

ومن الجدیر ذكره أنھ یوجد لدى كل فرد ثالثة أقسام رئیسیة للذاكرة و ھي الذاكرة القصیرة و 

عضھا البعض لتخزین و حتى تتفاعل تلك األجزاء مع ب ،الذاكرة العاملة  و الذاكرة البعیدة

 .استخراج المعلومات و المثیرات الخارجیة عند الحاجة إلیھا

و األطفال الذین یعانون من الصعوبات التعلیمیة عادة یفقدون القدرة على توظیف تلك األقسام  

بالشكل المطلوب و بالتالي یفقدون الكثیر من المعلومات ، مما یدفع المعلم إلى تكرار التعلیمات 

فعلى سبیل المثال یأخذ الطفل فترة أطول من غیره في  ،لعمل على تنویع طرق عرضھاو ا

 .حفظ المعلومات و تعلمھا كحفظ األلوان و أیام األسبوع و قد ینسى أدواتھ و أن یكمل واجباتھ
)3( 

ھذا أن الذاكرة تتمثل في تلك الفعالیة الذھنیة التي یعمل التلمیذ بواسطتھا على الصور  معنى

 . الذھنیة البصریة السمعیة

 :دراكاإل  -3

                                                            
 .44، ص " الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخفیة، المفھوم، التشخیص العالج: " محمود أحمد عبد الكریم الحاج) 1(
 .46المرجع نفســھ، ص  )2(
 -85، ص "البرامج التربویة واألسالیب العالجیة لذوي الحاجات الخاصة" فؤاد عبد الجوالدة، مصطفى نوري القمش،  )3(

86. 



 الفصـل األول                                                                    صعوبات التعلم اللغویة
 

 27 

عھا اإلدراك ھو العملیة النفسیة التي تسھم في الوصول إلى المعاني التي یتعامل م "     

واالضطراب في اإلدراك بشكل عام  ،رات الحسیة المتعلقة بھاالفرد عن طریق تنظیم المثی

 )  1(. "یؤدي إلى ضعف وتشویش في اإلدراك البصري

تعبر صعوبات التعلم الناشئة عن اضطرابات عملیات اإلدراك عن نفسھا من خالل ثالث 

 :مظاھر أساسیة ھي

 ضعف التحصیل األكادیمي أو  الفشل المدرسي أو انخفاض. 

  واألداء الحركي التآزروالحركیة أو صعوبات  الصعوبات المھاریة. 

  2( .الفشل في تكامل النظم اإلدراكیة الحركیة(  

وبالتالي إن أھم ما یمیز اإلدراك في المرحلة االبتدائیة للتلمیذ ھو ظھور القدرة على         

فالتلمیذ في بدایة ھذه المرحلة  ،والتكیف مع المواقف المتجددة السلیمالفھم والتحلیل والتفكیر 

 ،إیاه تعلمھیكون في حالة خضوع للحواس إذ یجد متعة في استخدامھا ویتقبل بسرعة ما 

فحین نعرض صورة على تلمیذ في سن الرابعة ابتدائي ونطلب منھ وصفھا فإنھ یكتفي 

في بتعداد ما فیھا من موضوعات، أما تلمیذ السادسة ابتدائي فیعطي وصفا لما یحدث 

 .إدراكھالصورة مما یدل على نمو 

 

 

 

 :الصعوبات الثانویة  - ب

 .تتمثل الصعوبات الثانویة في اضطرابات التفكیر واللغة       

 :اضطرابات التفكیر  -1

                                                            
 .46، ص " الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخفیة، المفھوم، التشخیص العالج: " محمود أحمد عبد الكریم الحاج )1(
 .69، ص " الصعوبات التعلم والخطة العالجیة المقترحة : "تیسیر مفلح كوافحة )2(
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تحدث اضطرابات التفكیر نتیجة سیطرة العناصر العقلیة مثل الدوافع والخیال على          

عملیة التفكیر مما یؤدي بالتلمیذ إلى عدم القدرة على التعبیر عن األفكار بمجرد تكوینھا، 

كما الحظ الباحثون أن الطلبة الذین یعانون من صعوبات في التعلم قد یحتاجون إلى وقت 

وقد یكون لدیھم القدرة على التفكیر الحسي  ،ظیم أفكارھم قبل أن یقوموا باالستجابةطویل لتن

 )1(.في حین قد یعانون من ضعف في التفكیر المجرد

المجرد،  خاصةمعنى ھذا أن التالمیذ ذوي صعوبات التعلم یواجھون صعوبة في التفكیر و 

عالقة دینامیكیة بین التفكیر ، وذلك لوجود األفكارویجدون صعوبة في تنظیم وتسلسل 

 .واللغة

 :اضطرابات الكالم  -2

ھذه االضطرابات تصیب الجانب الحركي المتعلق بإنتاج الكالم والنطق، ویعاني          

شكالت الكالم واللغة، فقد یقع ھؤالء الطلبة في مكثیر من ذوي الصعوبات التعلیمیة من 

اتھم على األسئلة بكلمة واحدة لعدم قدرتھم أخطاء تركیبیة ونحویة، حیث قد تقتصر إجاب

 )2(. على اإلجابة بجملة كاملة

معنى ھذا أن التالمیذ الذین یعانون من اضطرابات الكالم نجدھم یقعون في أخطاء لغویة  

 . مما یجعلھم عاجزین عن التمكن من لغتھم بشكل أفضل

 

من أعراض  Academic Learning Disability: صعوبات التعلم األكادیمیة :ثانیا

إلى ذبذبات  في سیر التعلیم، إذ یتعرض ذوي صعوبات التعلم  االضطراب صعوبات التعلم

شدیدة في التحصیل، فنجد ذا صعوبات التعلم یحصل على عالمات مرتفعة أحیاًنا ومنخفضة 

 وقد نجد أیضا تذبذب في موضوعات متعددة وھذا ما یؤكد ،أحیاًنا أخرى في الموضوع ذاتھ

                                                            
 .49، ص "لخفیة، المفھوم، التشخیص العالجالصعوبات التعلیمیة اإلعاقة ا: " محمود أحمد عبد الكریم الحاج )1(
 .50المـرجع نفســھ، ص  )2(
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االختالف بین صعوبات التعلم والتخلف الدراسي فالمتخلف دراسیا لدیھ ضعًفا عاًما في 

 )1(جمیع المواد كما أننا ال نجد لدى المتخلف دراسًیا تذبذبات في التحصیل

وھي نتیجة  ،وتشمل صعوبات التعلم األكادیمیة صعوبات القراءة والكتابة والحساب 

عدم قدرة التلمیذ على تعلم المھارات اإلدراكیة  أن إذ ومحصلة لصعوبات التعلم النمائیة،

 .السابقة یؤثر على اكتسابھ التعلم في المراحل التالیة من عمره

 حیثنتیجة للقصور في عملیات االنتباه واإلدراك والتفكر والتفكیر  اإنھویمكن القول         

والتعبیر  ةوالتھجئتابة یتعرض تلمیذ المدرسة االبتدائیة إلى صعوبات في القراءة والك

الكلمات والحروف التي سبق  تذكرالكتابي واإلمالئي فمثال قد ال یالقي التلمیذ صعوبة في 

لذلك  ،الجسدي التصورالبصري أو السمعي أو قصور في تنظیم  أن تعلمھا لقصور تذكره

بین مستوى ذكاء الطفل الذي یعاني من صعوبات تعلم والمستوى القرائي  یحدث الالتوافق

   )2( .والكتابي والحسابي لھ

تعد الصعوبات األكادیمیة من المشكالت المالحظة والظاھرة على الطفل خاصة في  -

 :نواحي التحصیل األكادیمي وتشمل

                               DYSLEXIA:                   الصعوبات الخاصة بالقراءة* 

              DYSGRAPHIA                            :الصعوبات الخاصة بالكتابة* 

 DYSDHASIA                          : الصعوبات الخاصة بالتھجئة والتعبیر الكتابي * 

وذھبت كثیر من الدراسات إلى اعتبار صعوبات التعلم األكادیمیة ھي نتیجة لصعوبات 

  )3( .وسنتناول كل صعوبة من ھذه الصعوبات بشيء من التفصیل،التعلم النمائیة أو النفسیة

 ) DYSLEXIA( الصعوبات الخاصة بالقراءة : أوال

وھي المھارة التي  ،للكائن البشريبأنھا الجزء الحیوي والضروري  "لقد عرفت القراءة   

یستطیع بواسطتھا اإلنسان أن یستفید من معارف وخبرات األوائل وأن یتزود بمعانیھا التي 

                                                            
 .82، ص "صعوبات التعلم والخطة العالجیة المقترحة"  :تیسیر مفلح كوافحة )1(
 .82ص ،"البرامج التربویة واألسالیب العالجیة لذري الحاجات الخاصة" :ید الجوالدة و مصطفى نوري القمشفؤاد ع )2(
 .50، ص " الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخفیة، المفھوم، التشخیص العالج: " محمود أحمد عبد الكریم الحاج )3(
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یستطیع تحویلھا إلى معلومات جدیدة كي ینقلھا إلى األجیال الالحقة ولذا فإن القدرة على أن 

  )1( .علومة ضروریة وأساسیة الكتساب المعارف والتقرأ ھي مھار

والكالم وقبل الكتابة  االستماعفالقراءة ھي فن من فنون اللغة العربیة األربعة تأتي بعد  

 )2(ومن ثم فھي ترمي إلى الربط بین اللغة الشفویة واللغة المكتوبة 

یعني أوال أنھ  وھو، معنیینإن القول بأن فرد ما یعرف القراءة یمكن أن یترجم إلى " 

عن حرف بالصوت الذي یناسبھ  یعبرباستطاعة ھذا الفرد أن یربط صوًتا بحرف، أن 

 )3(.ا فك الرموزھذا المعنى یمكن أن تعرف على أنھ والقراءة في

أن ھذا الفرد یدرك معنى ما یقرأ، ویمیز بین ھذا المعنى وذاك، وال یمكنھ بلوغ ھذه  یعني 

ن مرنا بحیث یتمكن من اكتشاف والذھ المرحلة إال بعد أن تصبح مرحلة فك الرموز آلیة

  .المعنى من خالل الرموز التي یقرأھا

یة في سنوات ما إن األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة الذین یعانون من اضطرابات لغو  

فالقدرة  ،قبل المدرسة یعانون من صعوبات في إتقان القراءة في سنوات المدرسة االبتدائیة

 على النجاح في القراءة تتطلب قدرات مبكرة اللتقاط األصوات ومقابلتھا وتحدید أجزائھا 

 

 

 

في الوحدات  الجمل وإنتاج اإلیقاع، أما الطلبة الذین ال یمتلكون وعًیا أشباهفي الكلمات و

 )4( .الصوتیة فھم معرضون للفشل القرائي

                                                            
، دار الفكر لنشر "الطفل ومشكالتھ القرائیة في الصفوف االبتدائیة األولى أسبابھا وطرق عالجھا: " أوجیني مداناة )1(

 .07م، ص 1985، 1والتوزیع، عمان، ط
، 1، دار الوفاء لدینا للطباعة والنشر، اإلسكندریة،ط"الضعف في اللغة تشخیصھ وعالجھ"  :أحمد جمعة أحمد نایل )2(

 .89، ص 2002
 .287، ص 1980، 2لشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ط، ا"محاضرات في علم النفس اللغوي: " حنفي بن عیسى )3(
، دار المسیرة للنشر والتوزیع، "اضطرابات النطق والكالم التشخیص والعالج : " سعید كمال عبد الحمید الغزالي) 4(

 . 305، ص )ھـ142 -م2011(، 1عمان، األردن، ط
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د الصعوبات القراءة من أكثر الموضوعات انتشاًرا بین األطفال ذوي صعوبات تع      

 :ھذه الصعوبات في النقاط التالیة التعلم حیث تتمثل

 .معدل التحصیل الدراسي للطفل بعام أو أكثر عن معدل عمره العقلي انخفاض  - أ

 .القراءة الشفویة لدى التالمیذضعف    - ب

 .ضعف في فھم ما یقرأ   - ت

 .ضعف في القدرة على تحلیل صوتیات الكلمات الجدیدة   - ث

 .یعكس الحروف والكلمات والمقاطع عند القراءة أو الكتابة   - ج

 .یعكس الحروف واألرقام عند الكتابة   - ح

 .صعوبات في التھجئة   - خ

  )1(.ضعف في معدل سرعة القراءة  - د

أن یقرأ المادة المكتوبة بشكل  الذي یعاني من ھذه الصعوبات ال یستطیع التلمیذوبالتالي ف

 .تھا ممن ھم في عمره الزمنيصحیح والمتوقع قراء

إن العالقة بین المشكالت اللغویة وصعوبات التعلم معقدة حیث تتزاید األدلة بأن الكثیر من  

ت في النمو اللغوي كما أن الفشل القراءة لدیھم مشكال  في صعوبات یواجھونالطلبة الذین 

في تطویر المھارات اللغویة اللفظیة الكافیة یكون سببا في فشل العدید من مجاالت التعلم 

  )2( .األخرى

وتؤدي  ،بمعنى ھذا أن القراءة من أھم المھارات التي تعلم في المدرسة االبتدائیة 

وحتى یستطیع  ،في المنھاجفشل في الكثیر من المواد األخرى الالصعوبات في القراءة إلى 

 .التلمیذ تحقیق النجاح في أي مادة علیھ أن یكون قادًرا على القراءة

 :أنماط صعوبات القراءة* 

ذوي الصعوبات  د صعوبات القراءة من أكثر الموضوعات انتشارا بین الطلبةتع      

 : كرھا فیما یلياللغویة ولصعوبات القراءة أنماط یمكن ذ

 :اإلدراك البصري   -أ

                                                            
 .82، ص "صعوبات التعلم والخطة العالجیة المقترحة" ر مفلح كوافحة، تیسی) 1(
 . 305، ص "اضطرابات النطق والكالم، التشخیص والعالج: " سعید كمال عبد الحمید الغزالي )2(
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المكاني أو الفراغي مثال تحدید مكان جسم اإلنسان في الفراغ وإدراك موقع وھو اإلدراك 

األشیاء بالنسبة لألشیاء األخرى، وفي عملیة القراءة یجب أن ینظر لألشیاء األخرى 

 .كوحدات مستقلة محاطة بالفراغ

 :التمییز البصري  -ب

 : ال یستطیع الكثیرون من التالمیذ الذین یعانون من صعوبات القراءة

 .التمییز بین الحروف والكلمات -

 ).ج، ح، خ ( ، )ن، ت، ب، ث ( التمییز بین الحروف المتشابھة في الشكل  -

 )1()عـاد، جاد ( التمییز بین الكلمات المتشابھة أیضا  -

وبالتالي ال بد من تدریب ھؤالء الطلبة على التمییز بین الحروف المتشابھة والكلمات  

المتشابھة ، ویجب أن نعلم ھؤالء الطالب أن ھناك بعض األمور التي ال تؤثر في تمییز 

 .الحجم، اللون، مادة الكتابة: الحروف وھي

تتشابھ في اللفظ وتختلف في كما ال یستطیعون ھؤالء الطلبة التمییز بین األحرف التي     

 .ویواجھون ضعف في التمییز بین أحرف العلة) ت، د ( أو ) ك، ق : ( الرسم من مثل

صعوبة في متابعة المكان الذي یصل عنده في القراءة وتحدید السطر الذي یلیھ، حذف     

   )2(. بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة المقرؤة

قراءة الكلمة أو ھذا أن التلمیذ إذا لم یتمكن من التعرف على الحروف أو ال یستطیع  معنى 

 .الربط بین الحروف في قراءة الكلمات، فھـو یعانـي مـن صعوبات في تعلم القراءة

 

 الصعـوبات الخاصة بالكتابة: ثانـیـا

یة، یعانون في إن األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة الذین یعانون من اضطرابات لغو     

سنوات المدرسة االبتدائیة من صعوبات في إتقان الكتابة، وفي ھذه الحالة ال یستطیع الطفل 

أن یكتب بشكل صحیح المادة المطلوبة كتابتھا والمتوقع كتابتھا ممن ھم في عمره الزمني، 

                                                            
 .83، ص "صعوبات التعلم والخطة العالجیة المقترحة" تیسیر مفلح كوافحة،  )1(
 .55، ص " الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخفیة، المفھوم، التشخیص العالج: " محمود أحمد عبد الكریم الحاج )2(
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 فھو یكتب في مستوى یقل كثیًرا عما یتوقع منھ بطریقة غیر مقروءة أو بطریقة عكسیة

وكذلك صعوبة تذكر الكلمة المكتوبة في المكان المناسب، ومن ثم التعبیر عنھا وفي ھذه 

، حیث تجمع نظریات الكتابة إلى الحالة یلجأ الفرد إلى وضع أیة مفردة بدالً من تلك الكلمة

أن ھناك محاور مھمة للغة المكتوبة ھي التعبیر الكتابي، التھجئة والكتابة الیدویة 

  )1(عابیستواال

وبالتالي فإن المقصود بصعوبة الكتابة ھو عدم قدرة المتعلم على استخدام خط واضح،  

 وارتكاب األخطاء اإلمالئیة وعدم التمكن من استعمال القواعد النحویة والصرفیة استعماال

 .وعدم توظیف المفردات توظیفا مالئماصحیًحا، 

صعوبة وھو في سن السادسة، ذلك ألن یكاد تلمیذ المدرسة االبتدائیة أن یكتب اسمھ ب     

التوافق العضلي لم یصل إلى المستوى الذي یمكنھ من كتابة اسمھ بدقة، وتعلم مھارات 

الكتابة تستلزم نضجا عضلًیا وتمییزا بصرًیا وتدریبا یدوًیا مستمًرا، لذا وجب تھیئة الطفل 

ریبھ على الجلسة وتمرین عضالتھ على إمساك القلم وعلى تخطیط وضبط االتجاھات وتد

    )2(المناسبة 

بمعنى أن تلمیذ المدرسة االبتدائیة حین دخولھ للمدرسة، یتلقى صعوبة في الكتابة ألنھ لم  

ینضج عضلیا وبصریا، لذلك یجب أن یتلقى متابعة وتمارین مستمرة لكي یتمكن من الكتابة 

 . بصورة جیدة

 

 :أنماط صعوبات الكتابة * 
 :األولیـة المھارات  -)أ

یجد عدد كبیر من الطالب ذوي صعوبات الكتابة صعوبة في تطویر مھارات الكتابة      

الیدویة، لعدم إتقانھم عددا من المھارات األساسیة لتطویر مثل ھذه المھارات وتشمل 

 : المھارات األولیة على ما یلي
                                                            

 . 307، ص "اضطرابات النطق والكالم، التشخیص والعالج: " سعید كمال عبد الحمید الغزالي) 1(
 . 106المرجع نفـســھ، ص ) 2(
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 ، تحت، فوق مھارة إدراك المسافات بین الحروف وإدراك العالقات المكانیة مثل •

 .مسك القلم بشكل صحیـح •

 .وضع الورقة بالشكل المناسب للكتابة  •

  )1(تمییز األشكال واألحجام المختلفة والقدرة على تقلیدھا  •

معنى ھذا أن كثیر من التالمیذ لم یطوروا بعد القدرة على التحكم في العضالت الدقیقة      

لعدد كبیر من ذوي صعوبات التعلم  بشكل كاف یمكنھم من الكتابة، ولم تتھیأ الفرصة

للتعامل یدویا مع األشیاء المختلفة لتطویر عضالت األصابع، لذلك ینبغي تدریب ھؤالء 

 .التالمیذ على مسك القلم بالطریقة الصحیحة

  :اضطراب الكتابة المنفصل  -ب
والسمة الرئیسیة لھذا االضطراب واضح ومحدد في نمو الكتابة بدون وجود اضطراب       

قراءة ظاھر مسبقا، وھنا یشترط أیضا أنھ ال یمكن تفسیر االضطراب من خالل إعاقة عقلیة 

أو قصور في التدریس أو اضطرابات بصریة أو سمعیة أو أمراض عصبیة، وتشبھ 

صفناھا سابقا وعادة ما یجب تشخیص ھذه األخطاء في األعراض أخطاء الكتابة التي و

    )2( .السنة الثانیة ابتدائي، وفي الحاالت الشدیدة یكون االضطراب قد ظھر في الصف األول

 

بمعنى أنھ یوجد ھناك نوع من االضطراب في الكتابة غیر مصحوب باضطراب في 

من اضطرابات كتابیة منفصلة عن  القراءة، فتلمیذ المرحلة االبتدائیة في ھذه الحالة یعاني

 .القراءة

 : كتابة الحروف متصلة مع بعضھا بعًضا -ج
ینسخون یعاني عدد من التالمیذ من صعوبة في تنسیق المسافات بین الحروف عندما      

كلمات مكتوبة على السبورة، فقد تكون المسافة بین الحروف أو الكلمات كبیرة أحیانا 

، ویعاني بعض التالمیذ من صعوبة في تذكر شكل الحرف وصغیرة جدا أحیانا أخرى

وتعتبر الحروف التي تتكون من خطوط مستقیمة أسھل للتذكر من الحروف األخرى، ومن 
                                                            

 .58، ص " الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخفیة، المفھوم، التشخیص العالج: " محمود أحمد عبد الكریم الحاج) 1(
دار " نماذج من االضطرابات النفسیة في سن الطفولة والمراھقة، علم نفس األطفال اإلكلینیكي: " سامر جمیل رضوان) 2(

 .   336، ص )م2009ھـ، 1430( ، 1الكتاب الجامعي، القاھرة، ط
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المشاكل المرتبطة بھذه المشكلة الصعوبة في تحدید شكل الحرف واتجاھھ، لذلك فقد یعكس 

لتالمیذ الذین یواجھون بعض الطلبة كتابة بعض الحروف المتشابھة وبخاصة أولئك ا

   )1( .صعوبة في التمییز بین الیسار والیمین

بمعنى أن تعلیم الحروف الكبیرة في مرحلة مبكرة في مادة اللغة االنجلیزیة مثال، قد یشكل 

صعوبة لبعض األطفال ألن معظم ھذه الحروف یختلف عن رسم الحروف الصغیرة، وھذا 

بعض األطفال بین الحرف  فقد ال یمیز ،من الحروف یعني أن التلمیذ یتعلم مجموعة جدیدة

الصغیر والكبیر في الكتابة أحیانا، وبخاصة إذا علمنا التلمیذ الحروف الكبیرة قبل إتقانھ 

 .للحروف الصغیرة

 

 

 

 

 

 )األعسریة (  استخدام الید الیسرى  -د

مقبولین كأشخاص عادیین، وقد اتفق  أصبح األشخاص الذین یكتبون بالید الیسرىلقد       

الباحثون الیوم على ضرورة السماح للتلمیذ بالكتابة بالید التي یفضل الكتابة بھا سواء كانت 

الیسرى أم الیمنى، وعلى أي حال ال بد لنا من اإلشارة إلى بعض الصعوبات التي یواجھھا 

یذ أیدیھم فوق السطر في أثناء الذین یكتبون بالید الیسرى، حیث یضع كثیر من ھؤالء التالم

الكتابة، لیتمكنوا من مشاھدة ما یكتبون وتنتج ھذه المشكلة عن تمییل الورقة لتناسب وضع 

                                                            
 .60 -59، ص " الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخفیة، المفھوم، التشخیص العالج: " محمود أحمد عبد الكریم الحاج) 1(
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الجسم عند الكتابة، فباإلضافة إلى وضع الورقة والید فإن ھؤالء األفراد یواجھون مشكلة في 

     )1( إمالة كتابتھم بسبب االتجاه الذین یكتبون فیھ الحروف

معنى ھذا القول أن إمالة الكتابة بشكل كبیر تجعل من الصعب على المرء قراءة ھذه  

الكتابة، وأن معظم الصعوبات التي یواجھھا التالمیذ الذین یكتبون بالید الیسرى، تنتج عن 

   .استخدامھم لإلجراءات التي یستخدمھا الذین یكتبون بالید الیمنى

 :التھجئة الكتابي و عوبات الخاصة بالتعبیرالص:  ثالثا

على تطور القدرات  ،یعتمد التعبیر الكتابي باعتباره من أعلى أشكال التواصل      

التكلم والقراءة والخط الیدوي والمھارات في جمیع جوانب اللغة األخرى بما في ذلك 

ضوء في و ،واستخدام عالمات الترقیم واالستخدام السلیم للمفردات وإتقان القواعد التھجئةو

ھذه التعقیدات لیس من الغریب أن یواجھ الطلبة الذین یعانون من صعوبات في التعلم 

 .صعوبة في التعبیر الكتابي كوسیلة فاعلة للتواصل

 

 

 

 

 :یلي  ومن بین أنماط صعوبات التعبیر الكتابي ما

 :التعبیر عن األفكار  -أ

الكتابي مشكلة في التعبیر عن  ریواجھ الطلبة الذین یعانون من صعوبات في التعبی        

المفردات وعدم وكارھم كتابة، ومن المشاكل األخرى التي یواجھونھا ضعف القواعد فأ

 .تقان أساسیا عملیة الكتابةإ

                                                            
 .89، ص "صعوبات التعلم والخطة العالجیة المقترحة"  :تیسیر مفلح كوافحة )1(
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في تنظیم األفكار وفي  یواجھ الطلبة الذین یعانون من صعوبة التعبیر الكتابي مشاكلو

نوعیة بین القدرة على التعبیر الشفوي وقویة  یعتقد كثیر من الباحثین بوجود عالقةالكتابة، و

 )1(كارھم كتابة أفالتعبیر عن فال یستطیع الطلبة  ،التعبیر الكتابي

في حین یكون الطالب الذین  ،غیر مناسبةلطالب محدودة وبمعنى أن خبرات ھؤالء ا      

على التعبیر االستفسار أكثر قدرة تعرضوا لخبرات لغویة شفویة كالمشاركة في األسئلة و

تتطلب  من أولئك الطلبة الذین لم یتعرضوا المثل ھذه المواقف التي ،كتابیا عن أفكارھم

 .خرینتفاعال شفویا مع اآل

 :النحو والصرف  -ب
یواجھ كثیر من الذین یعانون من صعوبات في التعبیر الكتابي صعوبة في تطبیق       

ه المعنى في ر من األخطاء النحویة التي تشولذلك تكون كتاباتھم مستویة بكثی ،قواعد اللغة

حذف : جھھا ھؤالء الطلبة في مجال النحومن الصعوبات التي یواكثیر من األحیان، و

، االستعمال الخطأ للضمائر ب الكلمات في الجمل ترتیبا غیر صحیحاترتی ،الكلمات

 )2(قة في الترقیم واألفعال، الخطأ في نھایة الكلمات وعدم الد

 

 

 

 

 :صعوبة التھجئة

فیھا مھارات  ركالتي تشتما فیما یتعلق بمھارات التھجئة واإلمالء والكتابة الیدویة، وأ      

فیواجھ األطفال  ،سعة الذاكرة قصیرة المدىعاب اللغوي ویستكثیرة كالقراءة واال

 موقع الكتابة ثمتتمثل في النقل على السبورة أو فقدان  ،المضطربون لغویا صعوبة فیھا

 )3(أو حذف أجزاء من الكلمة أو الجملة  ،لى جملة غیر صحیحةالعودة إ

                                                            
 .62ص " العالج ،التشخیص ،المفھومیة الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخف: " ریم الحاجمحمود أحمد عبد الك )1(
 .63، ص نفسـھالمرجع  )2(
 .307، ص "اضطرابات النطق والكالم، التشخیص والعالج: " سعید كمال عبد الحمید الغزالي) 3(
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 ص شدید وصعوبة في إتقان القراءةبمعنى أن األصل في صعوبة التھجئة یعود إلى نق

 الكتابة و

یمكن النظر إلى أربعة عوامل مھارة معقدة ذات جوانب مختلفة، والتھجئة  ىتعتبر القدرة عل

  :الكلمات تؤثر في القدرة على تھجئة

 .تمییز الحروف والقدرة على تھجئة الكلمات التي یتطابق لفظھا مع تھجئتھا -

باستخدام قواعد  ،لواحق أو سوابقالكلمات التي تشتمل على جذور والقدرة على تھجئة  -

 .ربط ھذه األجزاء مع بعضھا البعض

 .القدرة على مشاھدة كلمة ثم كتابتھا فیما بعد -

 )1( .بعض الكلمات التي لفظھا عن كتابتھا القدرة على تھجئة -

وھذا یعني أن التھجئة تعتبر مؤشرا على وجود اضطرابات لغویة أكثر دقة من وجود 

 .مشكالت في القراءة

 : ومن أنماط صعوبات التھجئة یمكننا ذكر ما یلي  
عملیة تحلیل أخطاء الطلبة الذین یعانون من صعوبات التعلم عن وجود أخطاء من  تدل

 أبرزھا

 إضافة حروف ال لزوم لھا -

 حذف بعض الحروف الموجودة في الكلمة  -

  )3(ھو طفلالكلمة كما كان الطالب ینطقھا و كتابة -

 :صعوبات التعلم اللغویة  والشكل التالي یوضح تصنیفات 
 
 

       
 

 

 

 

                                                            
 .64ص " العالج ،التشخیص ،یة المفھومالصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخف: " ریم الحاجمحمود أحمد عبد الك )1(
 .65المرجـع نفسـھ، ص  )3(

 التعلم اللغویة صعوبات
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)1(
 

 

 :االبتدائي التعلیمأسباب صعوبات التعلم اللغویة في * 

في كثیر من الحاالت یكون من الصعب إن لم یكن من المستحیل تحدید السبب أو      

األسباب المعنیة عن الصعوبات اللغویة، بغض النظر عن الظروف العضویة والجسمیة 

كعیوب األسنان وشق الحلق، والعیوب ( فقدان السمع وانحرافات التركیب الفموي : مثل

                                                            
 .66المرجع السابق، ص  )1(

صعوبات التعلم 
 النھائیة

 الكتابـــــــة التھجیئة التعبیر

 القـــراءة

الصعوبات * 
 الثانویة

 التفكیر* 

 اللغة* 

الصعوبات * 
 األولیة

 نتباهاال* 
 الذاكرة* 
 اإلدراك* 

صعوبات التعلم 
 األكادیمیة
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كالتلف العضلي أو الشلل المخي والتخلف العقلي (الكالم، العضلیة والنیرولوجیة في أجھزة 

 )1(غالبا ما تكون ذات أثر واضح على الكالم ) 

 :وفیما یلي سوف نتعرض لألسباب التي تعیق النمو اللغوي العادي للتلمیذ المتمدرس

 .وھي التي تتعلق بالتلمیذ ذاتھ: األسباب الداخلیة  -أ

  :أسباب العضویة  -)1

أن الكالم وظیفة عقلیة واجتماعیة بالدرجة األولى، إال أن لھ جانب عضوي فال بالرغم من 

بد أن تصل أعضاء الكالم إلى درجة من النضج المطلوب، حتى یتمكن الفرد من القیام 

بوظیفة الكالم، فلتحقیق ھذا التواصل اللغوي ال بد من تفاعل عدد كبیر من األجھزة 

رة والرئتان والبلعوم واألحبال الصوتیة، لتجعل من واألعضاء الجسمیة كاللسان والحنج

 الحركات والرموز أصواتا مسموعة ومنطوقة، وعلیھ تصبح سالمة ھذه األعضاء وصحتھا

   )2(عامال ھاما لحسن أداء اللغة

ھذا أن من المحتمل أن تكون صعوبات التعلم التي یعاني منھا الفرد، والتي تظھر لدیھ  معنى

في عدم التركیز لما یتعلمھ، بسبب تشتت االنتباه عائدة إلى خلل في األعضاء الجسمیة 

 . المتسببة في ضعف الكالم والتواصل اللغوي

 

 

 :األسباب النفسیة -)2

فل محتویات من منطقة الشعور، باإلضافة إلى بعض یتلقى السلوك اللغوي عند الط      

التوجیھات من الجانب الالشعوري، فالرغبة في الكالم تصدر من وجود مؤشر ینتقل إلى 

الصبي عن طریق الحواس، كأن ینادي الطفل أباه أو أمھ أو یرى شيء معین فیرغب في 
                                                            

 .118، ص 1966/ 5، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، القاھرة،ط"علم النفس التربوي : " آرثر جیمس وزمالئھ) 1(
 .118، ص المرجع نفســھ)2(
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المؤشر الداخلي الناتج  طلبھ، وقد تشترك أكثر من حاسة في تلقي المؤشر الخارجي أو یكون

عن انفعال سببھ مرض أو نتیجة دافع فطري، فیعبر الطفل عن أحاسیسھ بطریقة لغویة في 

 :الغالب، إال أن ھناك أسباب نفسیة تعیق النمو اللغوي العادي للطفل ھي

شعور الطفل بالنقص والخجل، وشعوره بأن اآلخرین یلتفتون ألخطائھ وھفواتھ إضافة . 1

من االتصال اللغوي مع الغیر، وذلك لشعوره بأنھ سوف یعیش موقفا حرجا في إلى الخوف 

 .التحدث مع الغیر

عجز الطفل عن مراقبة ما یسمعھ، مما ال یسمح لھ بتصحیح الحروف المحرفة، التي . 2

     )1(یتلفظ بھا رغم سالمة جھازه السمعي 

وھذا یعني أن األسباب النفسیة تعود إلى االضطراب في الوظائف النفسیة واألساسیة، من 

التالمیذ اتجاه المثیرات الحسیة إما مثل اإلدراك الحسي حیث تتصف ردود أفعال ھؤالء 

 بالال مباالت أو التحسس المفرط

 : األسباب الخارجیة  -ب

 " .یھ التلمیذ وأثره في النمو اللغويویقصد باألسباب الخارجیة المحیط الذي یعیش ف" 

 :األسباب األسریـة  -1

تعد األسرة الخلیة األساسیة في تكوین المجتمع وبناءه، وصالحھا وقوتھا ضروریان       

 االجتماعیة األولى التي یتلقى فیھا المؤسسة " لصالح وقوة المجتمع، ولذلك كانت ھي 

المبادئ واألفكار والمعتقدات إلعداد والناشئ  لقینھتبالطفل المبادئ األساسیة للتربیة، تقوم 

كانت اللغة ھي الوعاء الطبیعي للفكر والقیم والمبادئ، فإن  لماإلى الحیاة بكل متطلباتھا و

الطفل یكتسب ھذه اللغة من أثناء التواصل األسري والتنشئة االجتماعیة، وبذلك فإن اللغة 

طفل منذ نشأتھ األولى من المحیط األسري، فبقدر ما األم ھي تلك اللغة التي یتعامل معھا ال

تكون ھذه اللغة ثریة في قاموسھا، دقیقة في تراكیبھا وتعبیرھا وأصواتھا، یكون ھذا الثراء 
                                                            

، المركز الوطني للتعلیم المعمم بالمراسلة واإلذاعة "مشكالت الطفولة وعالقاتھا بالوضعیات التعلیمیة: " علي تعاونیات )1(
 . 24، ص 1998والتلفزة، اإلرسال األول، 
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واضحا في لغة الراشد وكلما كانت لغة األسرة قریبة من لغة المدرسة، كان ھذا مساعدا 

   )1(لحصول التعلم الجید، واالكتساب األوسع للغة 

ومما سبق یمكنني القول أن األسرة تعتبر النواة األساسیة في تطور النمو اللغوي للطفل 

فكثیرا من العوامل األسریة أدت إلى فشل التلمیذ في المدرسة االبتدائیة والتي یمكن ذكرھا 

 :في ما یلي

 .الضغوط األسریة واتجاھات المربین السلبیة -

 .لمدرسةعدم متابعة اآلباء لألبناء في ا -

 .فقر البیئة ثقافیا واقتصادیا -

 :األسباب المدرسیـة  -2 

عندما یبلغ الطفل السادسة أو السابعة من عمره ویدخل المدرسة االبتدائیة، یطرأ تغییر      

كبیر على انفعاالتھ ووجدانھ، أن كانت محدودة بحدود األسرة نجد أنھا تتسع وتدور حول 

زمالئھ في الفصل وحول المدرسة بما فیھا من أوجھ موضوعات جدیدة، حول معلمیھ و

النشاط المتنوع، ویخرج الطفل من نطاق أنانیتھ التي تتركز حول نفسھ فیتعود األخذ 

ال یسیر دائما في طریقھ المنشود بل كثیرا والعطاء وتحمل المسؤولیات، ولكن ھذا التحول 

بالطفل في اتجاه معین، وحینئذ  ما تعترضھ عقبات نفسیة أو عقلیة أو اجتماعیة قد تنحرف

یبدو متأخرا عن زمالئھ من ناحیة أو أكثر، ومن ثم تظھر مشكالت قد تؤدي إلى إفساد 

    )2(.مستقبلھ

بمعنى أن التلمیذ عندما یلتحق بالمدرسة االبتدائیة فإنھ یأتي إلیھا وھو یحمل انطباعات بیئتھ  

 كلإلى المدرسة االبتدائیة وقد ش بمعنى أنھ یأتياألولى، والمیول واالتجاھات التي اكتسبھا، 

على نحو خاص، لھذا نجد أن أطفال المدرسة االبتدائیة حینما یلتحقون بھا یختلفون فیما 

 .بینھم اختالفا بینا

إن األسباب المدرسیة كثیرة ومتشعبة، منھا ما ھو راجع إلى التلمیذ ذاتھ ومنھا ما ھو راجع 

 : ن اختصار ذلك فیما یليویمك. إلى النظام التربوي
                                                            

 .37، ص 1994جوان / جانفي 3، مقال في مجلة المبرز، العدد "التنشئة االجتماعیة : " محمد زردوني )1(
، 1975/ ط. ، الساحة المركزیة، الجزائر، د"دراسة سیكولوجیة تربویة لتلمیذ التعلیم العام: " فى زیدانمحمد مصط) 2(

 .04ص 
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 :أسباب متعلقة بالتلمیذ )1

 ).دائمة ومتقطعة ( التغیب عن المدرسة لفترات طویلة   -

 .التنقل المستمر من مدرسة ألخرى خالل العام الدراسي  -

 .ھروب التلمیذ من المدرسة وانعدام الدافعیة للتعلم  -

  .ارتفاع مستوى طموح غیر متناسب مع قدراتھ الفعلیة  -

     )1(التغیب المستمـر بسبب المــرض  -

المتكررة للتلمیذ تؤدي إلى صعوبة التعلم اللغوي في المدرسة االبتدائیة  بمعنى أن الغیابات

إضافة إلى االضطرابات السلوكیة كاإلفراط في الحركة، نقص الدافعیة، الكسل، عدم 

االنضباط واضطرابات حسیة، السمع، البصر والتي لھا انعكاسات على توازنھ النفسي 

 .في القراءة والكتابة واالنفعالي واضطرابات أخرى متعلقة بعسر

 

 

 

 :أسباب تتعلق بالنظام التربوي) 2

 .الموحدة المناھـــج   -

 .اختالف طرق التدریس   -

 .عدم جاھزیة غرفة الصف لحاجة الطالب التعلیمیة  -

    )2(نقص مھارات المعلمین التدریسیة    -

                                                            
 .21، ص "مشكالت الطفولة وعالقاتھا بالوضعیات التعلیمیة: " علي تعاونیات )1(
 .42ص" العالج ،التشخیص ،یة المفھومالصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخف: " ریم الحاجمحمود أحمد عبد الك )2(
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 عدم وضوح أھداف التربیة والتعلیم  -

 .التربويعدم كفاءة اإلشراف   -

 اإلدارة التربویة المتسلطة    -

 .النظم االمتحانات الغیر موضوعیة   -

 التوجیھ السیئ للتالمیذ     -

 )1(ارتفاع الحجم الساعي للمواد التعلیمیة   -

 : وھناك عوامل مدرسة خاصة بالمیل نحو المادة الدراسیة وتشمل

 وعدم تشجیع لھ سوء معاملة المعلم للتلمیذ   -

 .عدم مراعاة المعلم للفروق الفردیة بین التالمیذ   -

 عدم جاذبیة المادة الدراسیة   -

 )2( صعوبة المادة وطول المنھاج الدراسي   -

معنى ھذا أن األسباب المذكورة سابقا، ھي من أھم األسباب التي تعیق النمو اللغوي العادي 

أسباب نفسیة، ومنھا ما یتعلق للطفل، فمنھا ما یتعلق بالتلمیذ ذاتھ من أسباب عضویة و

بالمحیط الذي یعیش فیھ كاألسرة والمدرسة، ألن ظروفھما الصعبة تؤثر على التلمیذ بصفة 

 . عامة ولغتھ بصفة خاصة

 ):نسبة االنتشار (  االبتدائي التعلیمبات التعلم في واقع صعو* 

الشكوى باتت عامة في على الرغم من أھمیة اللغة العربیة ومدى االھتمام بتعلیمھا، فإن 

السنوات األخیرة من ضعف تالمیذ المرحلة االبتدائیة في المھارات اللغویة، ویؤكد ذلك 

الضعف ویشیر إلى انتشاره بین أكثر التالمیذ وذلك في مھارات القراءة والكتابة، وقد أثبتت 

لت إلى أن نتائج إحدى الدراسات التي أجریت على تالمیذ المعاھد االبتدائیة، والتي توص

متأخرون جدا   %74تصل إلى  4.5ھناك نسبة كبیرة من عینة ھذه الدراسة البالغ عددھا 

في إتقان مھارة القراءة والكتابة إلى درجة تنذر بالخطر على مستقبل ھذا التعلیم، فھي 

 .المھارات الالزمة لنجاحھ في المراحل التعلیمیة التالیة
                                                            

 .21، ص "مشكالت الطفولة وعالقاتھا بالوضعیات التعلیمیة : " علي تعاونیات)1(
 .42ص" العالج ،التشخیص ،یة المفھومالصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخف: " ریم الحاجمحمود أحمد عبد الك )2(
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تالمیذ المرحلة االبتدائیة في مھارات الكتابیة  كما توصلت إحدى الدراسات إلى ضعف -

الھجائیة والخط، أما ضعف التالمیذ في مھارات الكالم فتؤكده المنظمة العربیة للتربیة 

والعلوم، وذلك من خالل نتائج االستبیان المقدم إلى المتخصصین في اللغة العربیة، والذي 

یر الشفھي مما یولد في نفوسھم الشعور كان من أھم نتائجھ ضعف التالمیذ الواضح في التعب

بالخوف واالضطراب والحیرة ویباعد بینھم وبین اللغة العربیة التي یتعلمونھا ویؤدي آخر 

   )1(األمر إلى نفورھم وعدم إتقان مھاراتھا 

معنى ھذا أن الضعف اللغوي بصفة عامة یعد من األسباب الرئیسیة لرسوب المتعلم في 

وإنھ إذا قدر للمتعلم أن ینتقل من صف دراسي إلى ما ھو أعلى منھ  ،المرحلة االبتدائیة

عاب المنھج الجدید فتزداد یستالتحصیلي لھ فإنھ یواجھ صعوبة ا بصرف النظر عن المستوى

المشكلة تعقیدا، وأن حالة عجز التالمیذ في المھارات اللغة قابلة للنمو ما لم یتم التشخیص 

  . تربویة المسببة لذلك ومعالجتھاوالتعرف مبكرا على العوامل ال

تعد صعوبات التعلم عند التالمیذ من أھم المشاكل التي تحتاج إلى تفھم ومساعدة مستمرة من 

في التعلیم االبتدائي، ألنھا تؤدي إلى الفشل  المربیین والمختصین خالل السنوات الدراسیة

ام على الطفل لیس فقط في الفصل الدراسي والتحصیل ویكون لھا تأثیر ع في الحیاة

األكادیمي ولكن تؤثر كذلك على لعب األطفال وأنشطتھم الیومیة، وكذلك على قدرتھم على 

عمل صداقات ولذلك فإن مساعدة ھؤالء األطفال تعني أكثر من مجرد تنظیم برامج دراسیة 

   )2(شار مستمر تعلیمیة بالمدرسة، ألن نسبة صعوبات التعلم ھي في انت

 2.3حیث تشیر اإلحصائیات أن نسبة التالمیذ الذین یعانون من صعوبة التعلم بلغت حوالي 

، كما أن اإلحصاءات تشیر   %3.82أصبحت ھذه النسبة  1980وفي عام  1978عام  %

 20إلى أن نسبة الذین یعانون من صعوبات التعلم من بین حاالت التأخر الدراسي تصل إلى 

حاالت   %10بین ھذه الحاالت، كما أن الدراسات المتقدمة تشیر إلى وجود نسبة من   %

حاالت غیر حادة من تالمیذ المدارس االبتدائیة الذین یعانون من  % 20حادة ونسبة 
                                                            

دار الوفاء لدنیا للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، ، "الضعف في اللغة تشخیصھ وعالجھ : " جمعة أحمد نایل أحمد )1(
 .15، ص 1/2002ط
 .12، ص2007ط، . ، دار البدایة، األردن، د"القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة : " إبراھیم محمد صالح )2(
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وآخرون  محمد البیليصعوبات في مجال التعلم، وفي البیئة العربیة أوضحت دراسة 

س االبتدائي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة من تالمیذ الصف الساد % 14أن ) 1991(

أن ) 1991( فیصل الزرادیعانون من صعوبات في تعلم اللغة العربیة، وأوضحت دراسة 

، بینما تصل النسبة  % 16نسبة الذكور الذین یعانون من صعوبات التعلم تصل إلى حوالي 

لم تجد فروقات )  1994(  سعید دبیس، وإن كانت دراسة % 11لدى اإلناث إلى حوالي 

واضحة بین الجنسین في عینة من الصفوف الثالث األولى من تالمیذ المرحلة االبتدائیة في 

على عینة من الصفوف )  1993( زكریاء توفیق المملكة العربیة السعودیة، وفي دراسة 

الرابع والخامس والسادس االبتدائي في سلطنة عمان وجد أن نسبة التالمیذ الذین یعانون من 

بینما بلغت نسبة  % 12.2، وكانت نسبة الذكور حوالي % 10.8صعوبات التعلم تبلغ 

     )1( % 9.31اإلناث حوالي 

لى من ذوي صعوبات التعلم أكثر من نسبة معنى ھذا أن نسبة الذكور احتلت المرتبة األو

 .اإلناث التي كانت أقل منھا

                                                            
، دار المسیرة للنشر "مدخل إلى االضطرابات السلوكیة االنفعالیة، األسباب التشخیص، العالج: "أسامة فاروق مصطفى )1(

 . 243، ص ) م2011ھـ، 1432(، 1والتوزیع، عمان، ط
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 توطئــة
من المعروف أن اإلعاقة قد تحد من قدرة الطفل على التعلم من خالل طرق التدریس العادیة 

مما یستوجب تزویده ببرامج تربویة خاصة تتضمن توظیف وسائل تعلیمیة وأدوات 

وأسالیب مكیفة ومعدلة، تعد صعوبات التعلم حالة یصعب التخلص منھا تماما، ولكن یمكن 

ود المنحنى الطبي وكذلك المنحنى النفسي الذي یتعاطى مع الحد من آثارھا، ونظرا لوج

مشكلة صعوبات التعلم بكلمة عالج، وبما أن برامج الرعایة والتربیة والتعلیم تقتصر على 

 )1(لیمیدان التربیة والتأھ

بین العالج  اقد تنوعت ملذوي الصعوبات اللغویة  طرق وأسالیب العالجأن ھذا  معنى

 .ي، إلى العالج التربويالطبي والعالج النفس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اللغویةصعوبات لالتشخیص ل حكاتم •
                                                            

، دار الثقافة "البرامج التربویة واألسالیب العالجیة لذوي الحاجات الخاصة:" د الجوالدة، مصطفى نوري القمشفؤاد عی )1(
 .94، 90، ص )م2012. ھـ1433( ، 1للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط
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لصعوبات التعلم، ومن أشھرھا أنھا الحالة التي  الواقع أن ھناك العدید من التعاریف     

یظھر صاحبھا مشكلة أو أكثر في القدرة على استخدام اللغة أو فھمھا، أو القدرة على 

اإلصغاء والتفكیر والكالم والقراءة أو الكتابة وقد تظھر ھذه المظاھر مجتمعة وقد تظھر 

ولتمییز الصعوبة  ،مما ذكر منفردة أو قد یكون لدى الطفل مشكلة في اثنتین أو ثالث

التعلیمیة التي یعاني منھا تلمیذ المدرسة االبتدائیة ال بد من توافر مجموعة من المعاییر 

 )1(: أھمھا

 :محك التباین  -1

التباین بین القدرات الحقیقیة للفرد واألداء، وقد یكون التباین في الوظائف  ویقصد بھ "

النفسیة واللغوي، وقد ینموا بشكل طبیعي في وظیفة ما ویتأخر في وظائف أخرى، فمثال قد 

 )2( ."ینمو بشكل طبیعي في اللغة ولكنھ یتأخر في الجانب الحركي 

ائیة في اللغة العربیة طلق اللسان في القراءة جیدا معنى ھذا أننا قد نجد تلمیذ المدرسة االبتد

 .في التعبیر ولكنھ یعاني من صعوبات في استیعاب دروس النحو أو حفظ النصوص األدبیة

یقدر التباین بین التحصیل المتوقع والتحصیل الفعلي عادة على أساس العمر الفعلي للطفل 

( حا في نمو العدید من الوظائف النفسیة ویبدوا ھذا التباعد واض ،والمستوى العقلي لتحصیلھ

والوظائف اللغویة في مستوى المدرسة ) ، الذاكرة، اإلدراك، التفكیر والتمییزاالنتباه

الصف الثاني في  تعارف علیھ ھو أن الطفل یخضع لفحص صعوبات التعلم إذا تجاوزموال

 )3(. التعلیم االبتدائي واستمر وجود مشاكل دراسیة لدیھ

حك على التشخیص الدقیق بین صعوبات التعلم ویعتمد ھذا الم":االستبعاد محك -2

  )4(. "واإلعاقات األخرى مثل اإلعاقة العقلیة واإلعاقة االنفعالیة المشتركة
معنى ھذا أن محك االستبعاد یشیر إلى استبعاد أن تكون الصعوبة التعلیمیة ناتجة عن 

وتنص التعریفات المقدمة لصعوبات  ،و البصریةاإلعاقة العقلیة أو الحركیة أو السمعیة أ

التعلم صراحة على أن فئة الصعوبة التعلمیة ینبغي أال تتضمن طلبة ذوي مشكالت تعلمیة 

                                                            
 ازوري، دار الی"لمفھوم، التشخیص، العالج، ا"الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخفیة : " محمود أحمد عبد الكریم الحاج) 1(

 .23، ص 2010، 1العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط
دار المسیرة  ،"مدخل إلى االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة ، األسباب التشخیص، العالج: " أسامة فاروق مصطفى) 2(

 .236، ص )م 2011ھـ، 1432( ، 1للنشر والتوزیع، ط
 .25، ص "، المفھوم، التشخیص، العالج"الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخفیة : " أحمد عبد الكریم الحاج محمود  )3(
 .236، ص "مدخل إلى االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة ، األسباب التشخیص، العالج: " أسامة فاروق مصطفى) 4(
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ان بیئي أو ثقافي أو رمھي أساسا نتیجة إعاقات بصریة أو سمعیة أو حركیة أو عقلیة أو ح

 .اقتصادي

 :محك التربیة الخاصة -3

ال یمكن تعلیم ذوي الصعوبات التعلیمیة بالطرق العادیة وباألسالیب ویقصد بھذا المحك أنھ 

بد من تعلیمھم المھارات األكادیمیة بطرق ، بل الوالوسائل التي تقدم لألطفال العادیین

ووسائل خاصة تمكنھم من االستفادة من طاقاتھم ألقصى درجة ممكنة، وبكلمات أخرى فإن 

التدریس المتبعة من التالمیذ العادیین فضال عن ذوي صعوبات التعلم ال تصلح لھم طرق 

وإنما یتعین توفیر لون من التربیة الخاصة من  ،عدم صالحیة الطرق المتبعة مع المعاقین

  )1( .حیث التشخیص والتصنیف والتعلیم یختلف عن الفئات السابقة

ب علیھم معنى ھذا أن فكرة محك التربیة تؤكد على أن األطفال ذوي صعوبات التعلم یصع

التعلم وفق الطرق التقلیدیة المتبعة مع األطفال الذین لیست لدیھم صعوبات تعلم، كما أن 

مة مع  المعوقین سمعیا وبصریا وعقلیا ھي الطرق الخاصة باإلعاقات األخرى والمستخد

  .األخرى قد ال تتناسب مع ذوي صعوبات التعلم وإنما یحتاجون إلى طرق خاصة

 :مرتبطة بالنضوجمحك المشكالت ال -4

حیث نجد معدالت النمو تختلف من طفل ألخر مما یؤدي إلى صعوبة تھیئتھ لعملیات التعلم، 

فمما ھو معروف أن األطفال الذكور یتقدم نموھم بمعدل أبطأ من اإلناث مما یجعلھم في 

ز بین حوالي الخامسة أو السادسة غیر مستعدین أو مھیئین من الناحیة اإلدراكیة لتعلم التمیی

ومن ثم یتعین تقدیم برامج  ،غة العربیةللة قراءة وكتابة مما یعیق تعلمھم االحروف الھجائی

 )2(.تربویة تصحح قصور النمو الذي یعیق سیر عملیة التعلم

معنى ھذا أن كثیرا من الذكور وبعض اإلناث في سن الخامسة أو السادسة یعانون من 

 األثر الكبیر في تعلم التمییز بین الحروفمشكالت إدراكیة أو حسیة أو حركیة لھا 

الھجائیة، وھذا یعني أن االضطرابات في النمو الذي یعود إلى خطأ أو عیب وراثي والذي 

  .یرتبط بوظیفة من وظائف النضج ھو المسبب للصعوبات في تعلم الكالم واللغة

 ).المحك الطبي ( محك العالمات النیرولوجیة   -5
                                                            

 .27، المفھوم، التشخیص، العالج، ص "قة الخفیة الصعوبات التعلیمیة اإلعا: " محمود أحمد عبد الكریم الحاج )1(
، 1مكتبة زھراء الشرق للنشر والتوزیع، القاھرة، ط" صعوبات التعلم والتعلیم العالجي : " نبیل عبد الفتاح حافظ )2(

 .05م، ص 2000
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عن صعوبات التعلم من خالل التلف العضوي البسیط في المخ الذي حیث یمكن االستدالل 

یمكن فحصھ من خالل رسام المخ الكھربائي وینعكس االضطراب البسیط في وظائف المخ 

 )1(. في االضطرابات اإلدراكیة

 معنى ھذا أن محك العالمات النیرولوجیة یركز على التلف العضوي أو النیرولوجي

 .العالمات النیرولوجیة فقد تكون بسیطة أو شدیدة وللتعرف على صعوبات التعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تشخیص صعوبات التعلم اللغویة* 

بالتشخیص تحدید نوع المشكلة أو االضطراب أو المرض أو الصعوبة التي یعاني  یقصد

منھا الفرد ودرجة حدتھا، وھو مصطلح بدأ في الطب ثم استخدم في العالج النفسي 

 )2(.النفسي والخدمة االجتماعیة والتعلیم العالجي واإلرشاد

                                                            
 .27، المفھوم، التشخیص، العالج، ص "التعلیمیة اإلعاقة الخفیة  الصعوبات: " محمود أحمد عبد الكریم الحاج )1(
 
 .  34، ص "صعوبات التعلم والتعلیم العالجي : " نبیل عبد الفتاح حافظ) 2(
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على أساس  والتشخیص بصفة عامة ھو تحدید نمط االضطراب الذي أصاب الفرد

ألفراد على أساس األعراض والعالمات أو االختبارات والفحوص، وكذلك تصنیف ا

أو مجموعة من الخصائص، وثمة من یرى أن التشخیص إحدى عملیات  المرض أو الشذوذ

بشكل كیفي (أخطاء التعلم لدى التالمیذ  على تقویم نتاجات التعلم التي یتم بمقتضاھا التعرف

 .حدوثھا وتوطئة لتقدیم الوصفات العالجیة التعلیمیة لعالجھاواستقصاء  ،)وكمي 

یحرزه التالمیذ في كل تحلیل طبیعة التقدم الذي : ویشیر أحد الباحثین إلى أن التشخیص ھو

جانب القوة والضعف بالنسبة لألداء في كل جانب على حده، ومن ثم یرى الباحث أن 

دید مواطن الضعف اللغوي لدى تالمیذ التشخیص یقصد بھ إجراء محدد یتم من خاللھ تح

الصفوف االبتدائیة ومعرفة أسبابھ، حتى یمكن وضع العالج المناسب وتقدیمھ لتحسین 

 )1(. مستوى أداء التالمیذ الضعاف لغویا

بمعنى أن الھدف من التشخیص ھو تحدید مواطن الضعف لدى التالمیذ ومعرفة أسبابھ حتى 

كما أن  ،على ھذا الضعف الذي یعاني منھ التالمیذ یمكن وضع العالج المناسب للتغلب

تحدید ھذه المواطن للقوة أو ھذا الضعف یتم من خالل تطبیق اختبارات تشخیصیة قبل 

 .التعلم وفي أثناءه

 

 

 :مراحل تشخیص صعوبات التعلم

 :یمكن أن نمیز المراحل الست التالیة

 المنخفض على التالمیذ ذو األداء التحصیلي التعرف  -أ

ت المنزلیة المطلوبة أو ویظھر ھذا أثناء العمل المدرسي الیومي أو مستوى تنفیذ الواجبا
 .ختبارات األسبوعیة أو الشھریة أو الفتریةدرجات اال

 :مالحظة سلوك التلمیذ في المدرسة  -ب

                                                            
، مصر، اإلسكندریة، دار الوفاء لدنیا للطباعة والنشر، "الضعف في اللغة تشخیصھ وعالجھ: " أحمد جمعة أحمد نایل )1(

 .103. 102م، ص 2006، 1ط
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سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجھ مثال كیف یقرأ؟ ما نوع األخطاء التعبیریة التي یقع 
كیف یتفاعل مع زمالئھ؟ ھل ثمة اضطراب انفعالي یجعل سلوكھ معھم غیر سوي أو  فیھا؟

 .إلخ... غیر متزن؟ ھل یعاني من نشاط زائد ال یساعده على التركیز

 :التقویم غیر الرسمي لسلوك التلمیذ  -ج

ن ویقوم بھ المعلم الذي یالحظ سلوك الطفل أو التلمیذ بمزید من اإلمعان واالھتمام ویسألھ ع
ظروف معیشتھ ویدرس خلفیتھ األسریة وتاریخھ التطوري من واقع السجالت والبطاقات 
المتاحة بالمدرسة ویسأل زمالءه عنھ ویبحث مع باقي المعلمین مستویاتھ التحصیلیة في 

وبذلك یكون فكرة أعمق  ،المواد التي یدرسونھا ویتصل بأسرتھ ویبحث حالتھ مع ولي األمر
وبھذه الطریقة قد یرسم خطة العالج أو یحیلھ إلى فریق من المختصین  عن مشكلة التلمیذ
 )1(. لمزید من الدراسة

معنى ھذا أن التقویم الرسمي لسلوك التلمیذ یلعب دورا بارزا في ھذا المجال، حیث یعتبر 
من أھم المراحل التي ینبني علیھا إعداد وتصمیم أنواع التشخیص التي تحدد لنا نوع 

 .یواجھھا التلمیذ الصعوبة التي

 :قیام فریق األخصائیین ببحث حالة التلمیذ  -د

( یضم ھذا الفریق كال من مدرس المادة، األخصائي االجتماعي، أخصائي القیاس النفسي   
 :، الطبیب الزائر أو القیم ویقوم بالمھام األربع التالیة)المرشد النفسي 

 .شكلتھوم ضرورة تنظیم البیانات الخاصة بالتلمیذ  -)1

 .تحلیل وتفسیر البیانات الخاصة بالمشكلة التي یعاني منھا التلمیذ  -)2

 .تحدید ھویة العوامل المؤثرة وترتیبھا حسب أھمیتھا  -)3

 )2(.تحدید أبعاد المشكلة الدراسیة ودرجة حدتھا  -)4

 
 : كتابة نتائج التشخیص  -ھـ

وأبعادھا والتلمیذ وخصائصھ تكتب نتائج التشخیص في صورة تقریر شامل یتعلق بالمشكلة 

األسـرة  المدرسة، الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة والبیئیة التي یعیش فیھا وتؤثر فیھ 
 .الحي وسائل اإلعالم دار العبادة، المنظمات االجتماعیة كالناديعة األقران،جما

 :الوصفة العالجیة أو البرنامج العالجي المطلوب تحدید  -و

 )1(.رائیة یسھل تنفیذھا وقیاس مدى فاعلیتھاوذلك بصیاغتھا في صورة إج
                                                            

 .34، ص "صعوبات التعلم والتعلیم العالجي : " نبیل عبد الفتاح حافظ )1(
 .34المرجع نفســھ، ص  )2(
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وبذلك تعتبر ھذه المرحلة أھم خطوة یقوم بھا أخصائي التشخیص كنتیجة لألبحاث 

 .والمراحل السابقة

قد ال یوجد اتفاق بین المھتمین على خطوات مجددة في تشخیصھم صعوبات التعلم   -

 )KIRK  )1972 كیركبالرغم من أن ھناك قواسم مشتركة بینھم فمثال یذكر 

 :الخطوات التي یمكن حوصلتھا بالشكل التالي

 :تقییم أداء الطفل عن طریق :أوال

 )القدرة العقلیة، التحصیل األكادیمي ( وضع الطفل الحالي من خالل  معرفة  -1

 .معرفة وضع الطفل في الجوانب القوة والضعف في تعلمھ  -2

المعرفة الدقیقة لجوانب القوة والضعف في تعلمھ، والتركیز على المشكالت التي یعاني   -3

 . منھا الطفل

 .لتعلم ھل ھي، عضویة، نفسیة، بیئیةمعرفة األسباب التي أدت إلى صعوبات ا: ثانیا

 .بناء على ما سبق یمكن وضع الفرضیات التشخیصیات :ثالثا

 )2(.وضع خطة تتضمن أھدافا تعلیمیة ومحتوى وطرق ووسائل تعلیمیة وأنشطة: رابعا

معناه یمكن تشخیص أو ذكر الخطوات من خالل الكشف عن األداء الفعلي للتلمیذ عن 

القراءة الكتابة، الكشف عن األسباب ( الحالي، الجوانب األكادیمیة طریق معرفة وضعھ 

    ...الرئیسیة التي أدت إلى الصعوبة إلى غیر ذلك

 :تشخیصالومن أھداف 
كل محكات التعرف على صعوبة التعلم لدى التلمیذ مثل مدى التباعد في  وأتطبیق أحد   -

) التذكر ( تكوین المفھوم وحل المشكلة  )ھبشقی اإلدراك، التفكیر ،االنتباه( مظاھر النفسي 

أو مدى التباعد بینھما وبین نمو التحصلي، أو مدى التباعد في تحصیل المادة الدراسیة 

                                                                                                                                                                                          
 .35المرجع السابـق، ص  )1(
 .244ص  ،"مدخل إلى االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة ، األسباب التشخیص، العالج: " أسامة فاروق مصطفى )2(
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الواحدة فالصعوبة في النمو اللغوي قد ال تعكس تدنیا في مستوى القراءة بقدر ما تعكس 

عوامل اإلعاقة، والحرمان الثقافي والفرص التعلیمیة  إسھامتدنیا في مستوى التعبیر ومدى 

المحدودة في مشكلة التلمیذ الدراسیة وھل تحتاج صعوبة التعلم لدیھ إلى أسالیب تدریسیة 

 )1( ال؟ خاصة أم

اك ركائز أساسیة وھذه الركائز، تتمثل في ة التشخیص ال تتم إال إذا كانت ھنمعناه أن خطو

 .دید صعوبات التعلم والتي ذكرناھا سابقاالمحكات التي تستخدم في تح

ولتشخیص الضعف في مھارات اللغة أھمیة في العملیة التعلیمیة، بحیث أن أي عمل 

عالجي ال یقوم على نتائج التشخیص الدقیق یعتبر ضیاعا لوقت وجھد كل من التلمیذ 

الھ حتملذي ال یقوم على تشخیص مناسب اشخیصي اتوالمعلم المعالج، كما أن العمل ال

الفشل، وبذلك یسھم في  تعمیق ما یعانیھ التلمیذ من مشكالت بدال من أن یعمل على عالجھا 

 : ویرى أحد الباحثین أن أھمیة التشخیص بصفة عامة تنحصر فما یلي

 تحدید األخطاء األكثر شیوعا لدى الطالب في تعلیم المادة الدراسیة  •

 تفسیر ھذه األخطاء •

 ج التدریسيالمرجوة من البرنامھداف الوقوف على مدى تحقیق األ •

 التعرف على نقاط القوة والضعف لدى التالمیذ في محتوى المنھج •

  )2( .التعرف على أوجھ القصور في البرنامج التدریسي •

وبالتالي فإن التشخیص ھنا یسعى إلى الوقوف على مدى تحقق أھداف اللغة العربیة 

 .المنشودة من وراء تعلیمھا

 :واألبحاث المرتبطة بالقیاس والتشخیصالدراسات 
دراسة تناول فیھا المقارنة بین الطلبة ذوي الصعوبات ) Harber   )1979ھاربر أجرى 

التعلم والطلبة العادیین بالنسبة للمواقف اإلدراكیة والوظائف اإلدراكیة الحركیة، وقد أجریت 

 ضابطةسنوات وأخرى  7مر طالبا في ع)  55( من  ه الدراسة على عینة تجریبیة تألفتھذ

سنوات وكشفت النتائج عن وجود فروق  7إلى  5طالبا بمتوسط عمري )  54( تألفت من 

 كوبربین أداء المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة قامت  إحصائیةذات داللة 
                                                            

 .35، ص "صعوبات التعلم والتعلیم العالجي : " الفتاح حافظ نبیل عبد) 1(
 .104. 103، ص "الضعف في اللغة تشخیصھ وعالجھ : " أحمد جمعة أحمد نایل) 2(
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)Charlen Coper 1979  ( بدراسة العالقة بین التشخیص المبكر بمشكالت ذوي

ونتائج الطلبة على االختبار البعدي للتحصیل ) MSTOI (صعوبات التعلم الكامنة باستخدام 

) CAT (ار وقد تكون ھذه الدراسة قد أثبتت قدرة وفعالیة اختب)MSTOI ( وقدرتھ على

 Melvin Kalech(ن كاتشایام وقالتنبوء بالتحصیل األكادیمي للطلبة ذوي صعوبات التعلم 

Stiour 1981 ( بدراسة حول أثر االتجاھات التي تحملھا األم ویحملھا األب على األداء

 )1(.األكادیمي للطلبة ذوي صعوبات التعلم

بالتحصیل  القدرة على التنبوءومعنى ھذا أن ھذه النتائج والتجارب ساھمت في الكشف 

 .األكادیمي للطلبة ذوي صعوبات التعلم

واألمھات لدیھم أطفال ذوي صعوبات في التعلم أعطیت  اآلباءوقد تم اختبار مجموعتان من 

المجموعة األولى إرشادات وتوجیھات للتغلب على المشكالت األكادیمیة للطلبة ذوي 

ت وتوجیھات وقد وجدت ھذه صعوبات التعلم بینما لم تعطي المجموعة الضابطة أي إرشادا

الدراسة أن ھناك عالقة بین اتجاھات األم نحو صعوبات التعلم تؤدي بالتالي إلى التأثیر 

سلبیا أو ایجابیا على أداء الطفل في مدرستھ وتحصیلھ إال أن ھذه الدراسة لم تكشف عن 

لدراسة وجود عالقة بین اتجاھات اآلباء وتحصیل الطلبة ذوي صعوبات التعلم وأوضحت ا

 )2(.لآلباء واألمھات إرشادیةبضرورة عمل جلسات 

 :البرنامج العالجـي* 
لقد تعددت األسالیب واالتجاھات في عالج صعوبات التعلم باختالف االختصاصات المختلفة 

 .إلخ... التي اھتمت بھذه المشكلة كأطباء األعصاب واالختصاصیین النفسیین االجتماعیین

 : ھما أسلوبینتصنیف األسالیب المستخدمة في عالج صعوبات التعلم إلى  ولذلك یمكن

   Medical Perpectives: االتجاه الطبي: أوال

تتناول األسالیب الطبیة بعض المظاھر ذات العالقة بصعوبات التعلم وال تتناول الصعوبة 

االنتباه واالندفاعیة بحد ذاتھا أي أنھا أسالیب غیر مباشرة فھي تعالج النشاط الزائد وتشتت 

ھو أن صعوبات التعلم ناتجة عن  ،واالفتراض األساسي الذي تقوم علیھ إجراءات العالج
                                                            

 .40، ص " الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخفیة ، المفھوم، التشخیص، العالج: " محمود أحمد عبد الكریم الحاج) 1(
 .41المرجع نفســھ، ص  )2(
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خلل وظیفي في الدماغ أو خلل بیوكیمیائي في الجسم ویشمل االتجاه الطبي على أسالیب 

 )1(متعددة أھمھا

 : العالج الدوائي -)أ

ة، إال أنھ یمكن للدواء أن یكون مفیدا من ال یوجد دواء خاص لعالج ضعف القراءة والكتاب

الناحیة الفردیة، فقد أثبتت الدراسات المزدوجة متعددة المراكز بأن سیولة القراءة یمكن أن 

وھو دواء لرفع الترویة الدمویة  ،Nootropticaالنوتروبتیكا تتحسن من خالل استخدام 

غ إال أنھ ال بد أن  3بجرعة یومیة مقدارھا  Pirazetamالبیرازیتام الدماغیة على نحو 

یقوم بتحدید دواعي المساعدة الدوائیة لألطباء النفسیین المتخصصین باألطفال الذین 

 )2(.یمتلكون الخبرات الكافیة

معناه أن حالة صعوبات التعلم في القراءة والكتابة التي تعاني منھا التالمیذ یمكن أن تعالج 

 .عن طریق أدویة خاصة

 : العالج بضبط البرنامج الغذائي -)ب

والذي صعوبات التعلم ا آخر من أسالیب  العالج الطبیة لیعتبر ضبط البرنامج الغذائي أسلوب

ھو صاحب  )Feingold(فینجولد ویعتبر  ،ظھر في منتصف السبعینات من القرن الماضي

ھذا األسلوب ویرى أن المواد الملونة والحافظة والمواد الصناعیة التي تدخل في صناعة 

أغذیة األطفال أو حفظ المواد الغذائیة المعلبة خاصة الفواكھ والعصیر وغیرھا من المواد 

الكیماویة المضافة تزید من حدة اإلفراط في النشاط لدى األطفال، وعلیھ یجب ضبط 

فینجولد الغذائي بحیث ال یشتمل على مثل ھذه المواد الكیماویة ویناد البرنامج 
)Feingold(  بالتقلیل من استخدام ھذه المواد في الصناعات الغذائیة لمصلحة الجمیع حیث

                                                            
، "یب العالجیة لذوي الحاجات الخاصةالبرامج التربویة واألسال" :مصطفى نوري القمش،خلیل عبد الرحمن المعایطة )1(

 .199، ص )م2012. ھـ1433( ، 1دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،ط
، دار "ي سن الطفولة والمراھقة علم نفس األطفال االكلینتكي نماذج من االضطرابات النفسیة ف: " سامر جمیل رضوان )2(

 .357، ص )م2009. ھـ1430( ، 1الكتاب الجامعي، غزة، فلسطین، ط
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وتتفق معظم المصادر بأن ھذا  ،على ذوي صعوبات التعلم تصرأن آثارھا السلبیة ال تق

   )1(.ى السند العلمي المقبولتقر إلفب في العالج ال زال یاألسلو

معناه أن صعوبات التعلم قد تنتج عن نقص بعض األغذیة التي تنقص من حدة االضطرابات 

 .لدى التالمیذ

 :العالج عن طریق الفیتامینات  -ج

ویقوم ھذا األسلوب في العالج على إعطاء الطفل جرعات من الفیتامینات على شكل 

وظھر ھذا األسلوب في العالج في أوائل السبعینات حیث  ،أقراص أو شراب أو كبسوالت

ویشیر أنصار ھذا األسلوب إلى أن  ،كان یستخدم في عالج بعض حاالت ذھان الطفولة

جرعات الفیتامینات لألطفال ذوي صعوبات التعلم تظھر تحسنا في فترة انتباھھم وخفضت 

 )2(. من درجة اإلفراط في النشاط

امینات لألطفال ذوي صعوبات التعلم تظھر تحسنا في االنتباه وتخفض معناه أن العالج بالفیت

 .جة اإلفراط في النشاطمن در

 

 :العالج التربوي: ثانیا
إلى بعض االستراتیجیات العالجیة التربویة التي یمكن توظیفھا  )1988(  السرطاويیشیر 

 :بفعالیة مع األطفال الذین یواجھون صعوبات في التعلم وھي

 .التدریب القائم على تحلیل المھمة وتبسیطھا. 1

 القائم على العملیات النمائیة النفسیة بالتدری. 2

 .لقائم على تحلیل المھمة وتبسیطھاالتدریب ا. 3

حیث تعتبر البیئة الصفیة من أھم األماكن التي یتفاعل فیھا الطلبة اجتماعیا ویشبعون 

جذابة من العوامل المھیأة للتعلم والمؤثرة ایجابیا وتعتبر البیئة الصفیة ال ،حاجاتھم لالنتماء

                                                            
، "البرامج التربویة واألسالیب العالجیة لذوي الحاجات الخاصة : " مصطفى نوري القمش، خلیل عبد الرحمن المعایطة) 1(

 .199ص 
 .199المرجع نفســھ، ص   )2(
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على الدافعیة، حیث أن غرفة الصف الجذابة والمرتبة بشكل منظم ومشوق تثیر مشاعر عند 

الطلبة تختلف عن الغرف غیر الجذابة، ویعتبر عرض مجالت الحائط وإسھامات الطلبة 

 )1(.عیة الطالباألخرى في غرفة الصف أحد العوامل التي تعمل على رفع داف

معنى ھذا أن العالج التربوي یھدف إلى توظیف المعرفة النفسیة والتربویة وتطبیقاتھا في 

 .مجال تعلیم األطفال الذین یعانون من صعوبات التعلم

یحاول االتجاه الطبي معالجة األسباب المحتملة لصعوبات التعلم عن طریق الدواء أو وبینما 

فإن االتجاه النفسي التربوي یسعى إلى التغلب على مظاھر صعوبات التعلم عن  ،الغذاء

ویشمل االتجاه النفسي التربوي على  ،طریق التعدیل في أسالیب التعلیم واستراتیجیاتھ

 :الطرائق الثالث الرئیسیة التالیة

 : طریقة التدریب على العملیات  -1

تقوم ھذه الطریقة على تصمیم أنشطة تھدف إلى التغلب على المشكالت الوظیفیة التي تعاني 

منھا العملیات اإلدراكیة ذات الصلة بصعوبة التعلم ویعتقد مؤید ھذه الطریقة أن التدریب 

وتسھیل عملیة  على عملیة إدراكیة ما یساعد في نمو وتحسن األداء الوظیفي لتلك العملیة

 )2(.الطفل التعلم لدى

 :تدریب النفس اللغوي  -أ
حیث یتم التدریب على التآزر البصري الحركي، ویستخدم ھذا األسلوب بشكل خاص في 

عالج صعوبات الكتابة والقراءة، ولقد تم تطویر اختیارات وتدریبات مقننة في ھذا المجال 

المشھور في مجال تشخیص المصاحب الختباره  ورفاقھ KIRKكیرك وأشھرھا برنامج 

وغیرھم وھي ) Kephart( وكیفارت  Frostingفروستینج العملیات النفسیة وبرنامج 

برامج منشورة یمكن الحصول علیھا واستخدامھا في عملیات التدریب، یتضمن برنامج 

ف ھذه الخطوط توتخل ،تدریبات لرسم الخطوط بین نقاط مختلفة Frostingفروستینج 

نقاط على خط مستقیم وبعضھا خطوط منحنیة بأشكال مختلفة ویعتقد أن  فبعضھا یصل بین

 .لھذه التدریبات أثر مباشر على تحسین القدرة على الكتابة والقراءة
                                                            

، دار الثقافة "البرامج التربویة واألسالیب العالجیة لذوي الحاجات الخاصة:" ، مصطفى نوري القمشد الجوالدةفؤاد عی) 1(
 . 95، ص )م2012. ھـ1433( ، 1للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط

، "البرامج التربویة واألسالیب العالجیة لذوي الحاجات الخاصة : " مصطفى نوري القمش، خلیل عبد الرحمن المعایطة) 2(
 . 200ص 
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 :التدریب باستخدام الحواس المتعددة  -ب
سمع، بصر، شم، لمس، ( ویقوم ھذا األسلوب على استخدام القنوات الحسیة المختلفة 

 االفتراضویقوم ھذا األسلوب على  ،في التدریب على العملیات اإلدراكیة) الحاسة المكانیة 

ة في عملیة التعلم وأحیانا یشار إلى ل أسھل إذا تم توظیف أكثر من حاسبأن الطفل یتعلم بشك

ھذا األسلوب في التدریب على أنھ طریقة منفصلة ولكن معظم المراجع ضمن التدریب على 

     )1(.العملیات

ھذا أن التدریب باستخدام الحواس المتعددة یقوم على افتراض بأن التلمیذ یتعلم  معنى

 .بطریقة أسھل إذا استخدمنا القنوات الحسیة المختلفة في عملیة التعلم

 :التدریب المعرفي  -ج
یسعى ھذا األسلوب في التدریب إلى تحسین استراتیجیات الطالب في فھم وتنظیم عملیات 

ة غیر مالئمة لعملیة التعلیم ویتضمن لى اعتبار أن استراتیجیاتھ السابقع ،التفكیر المختلفة

 : ھذا األسلوب إجراءات مختلفة ومتعددة أھمھا

 التعلیم الذاتي  -

 )2(الضبط الذاتي   -

 
 :طریقة تدریب المھارات  -د

 الطریقة الرئیسیة في االتجاه النفسي التربوي في العمل مع ذوي صعوبات التعلم ھي ما

وبینما تركز طریقة التدریب على العملیات  ،یشار إلیھ عادة بالتدریب على المھارات

فإن طریقة التدریب على المھارات تركز  ،األساسیة للتعلم كاالنتباه والعملیات اإلدراكیة

على التدریب المباشر على المھارات التي یظھر فیھا التلمیذ قصورا أو عجزا وتقوم ھذه 

راض أن العجز أو القصور في أداء المھارات ال یعود إلى خلل في الطریقة على افت

 )3(. العملیات اإلدراكیة وإنما إلى حرمان من فرص التعلم المالئمة

                                                            
 .201. 200المرجع السابـق، ص  )1(
 .201المرجع نفســھ، ص  )2(
، "یب العالجیة لذوي الحاجات الخاصةالبرامج التربویة واألسال:"لقمش،خلیل عبد الرحمن المعایطةمصطفى نوري ا )3(

 . 200ص 



 اللغویةلصعوبات ا لذوي األسالیب العالجیـة                               الفصل الثاني            
 

 61 

یتضح مما سبق أن طریقة التدریب على المھارات تستند بشكل أساسي إلى مبادئ تحلیل 

شروط عملیة التعلیم  حیث أنھا تتناول ،السلوك وإجراءاتھ المختلفة في تعدیل السلوك

وعناصرھا مثل تسلسل المھارات والوسائل التعلیمیة والتعزیز وضبط المثیرات األخرى في 

 .الموقف التعلیمي

إضافة إلى ھذه التدریبات یمكننا ذكر بعض الحلول المقترحة لمشكلة صعوبات تعلم اللغة 

مل اقتراحات الحل حیث تش ،العربیة وھي بمثابة عالج إضافي لذوي الصعوبات اللغویة

الطریقة المعتمدة في تدریس فروع اللغة وحصص االستدراك العالجیة باإلضافة إلى 

التوجیھات المقدمة لألساتذة في تعلیم كل من القراءة والنحو والصرف واإلمالء، ثم التقویم 

دى الذي یستخدمھ األساتذة مع تالمیذھم، والتدریب المستمر للمعلم ثم االقتراحات على الم

البعید، وتشمل كیفیة تخطي الصعوبات األصلیة في اللغة العربیة، منھا استخدام طریقة 

الوحدة في تعلیم فروع اللغة وأخیرا مساھمة المعلمین واألساتذة في تنمیة األنماط الفكریة 

اللھجئة وللتالمیذ من خالل تعلیم اللغة والقضاء على االزدواجیة القائمة بین اللغة الفصحى 

 )1(.یحدث ھناك تناسق وانسجام بین اللغة والفكر حتى

 

 :العالج الكالمي واللغوي -أ

یقدم العالج الكالمي واللغوي من قبل أخصائي أمراض الكالم واللغة الذي یدرب األطفال 

المضطربین تواصلیا على مھارات محددة تھدف إلى عالج مشكالتھم الخاصة مثل أخطاء 

فقد یستخدم  ،ویعتمد العالج الكالمي واللغوي على تقییم حاجات الطفل الخاصة ،النطق

اللعب كإجراء خاص مع األطفال الصغار وكذا أطفال المرحلة األولى من المدرسة 

ات العالج فإن المعالج یقدم نماذج لألطفال المضطربین لغویا جلسوخالل  ،االبتدائیة

     )2(.ویصحح سلوكھم اللغوي

 :االستدراك حصة -ب

                                                            
، الساحة المركزیة، بن عكنون، " األساسيصعوبات تعلم اللغة العربیة في الطور الثالث من التعلیم : " علي تعاونیات) 1(

 .236ص ط، . الجزائر، د
 .333، ص "التشخیص والعالج : الكالم واللغة اضطرابات: " إبراھیم عبد الزریقات ) 2(
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ذكرنا ھدفنا سابقا  حصة تسمى حصة االستدراك، وقدستحدثت في نظام التعلیم األساسي ا

حتى یلتحقوا بزمالئھم  ،وھو مساعدة المتخلفین من التالمیذ في المواد التعلیمیة األساسیة

لذلك فمن الضروري أن تستخدم ھذه الحصة أحسن استخدام وأن یستفید المتخلفون من كل 

منھا، كما یجب أن یكون عدد األفراد في كل حصة قلیال حتى یستطیع األستاذ معالجة لحظة 

 )1(.مشكالتھم ومساعدتھم فردیا حتى تكون النتیجة ایجابیة

حتى تعم كل من  ،وبالتالي فمن الضروري أن یزداد عدد الحصص االستدراكیة أسبوعیا

یحتاج إلى مساعدة، ویجمع األستاذ في كل حصة التالمیذ المتجانسین في التخلف، فمثال ال 

یجمع ذوي الصعوبات النحویة مع ذوي الصعوبات اإلمالئیة كما یطلب من األستاذ أن ال 

یقدم أیة حصة استدراكیة قبل أن یضع لھا أھدافا محددة یعمل جاھدا على تحقیقھا في 

 .ة ویكون ذلك باستمرارالحص

 

 

 

 :تقویم التالمیذ في اللغة -ج
یة لعملیة التعلیم، حیث یقیس المعلم یعتبر تقویم التالمیذ في میدان من میادین المرحلة النمائ

وبواسطة  ،األستاذ مدى تحقیق األھداف فیھم بعد تقدیم جزء من المنھاج أو نصفھ أو كلھأو

ھ إن كانت سلیمة أو یكتشف األخطاء فیھا لیعمل على التقویم یستطیع أن یحكم على وظیفت

ن طریقتھ في ، سواء كانت ھذه األخطاء منبثقة متداركھا في وقتھا قبل فوات األوان

وأسالیب التقویم ... التدریس أو من مضمون المنھاج أو من ضعف سابق یعاني منھ التالمیذ

 :في المجاالت التالیة عدیدة ال یتسع المكان لحصرھا كلھا ھنا ومع ذلك نلخصھا

 المالحظة والتسجیل الیومي للنشاط التلمیذ ومكتسباتھ. 1

 االختبارات بأنواعھا. 2

 اد قیاسھا وتقویمھارج التلمیذ في المجاالت المئدراسة نتا.  3
                                                            

 .240ص : صعوبات تعلم اللغة العربیة في الطور الثالث من التعلیم األساسي: " علي تعاونیات )1(
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 اشتراك التلمیذ في تحضیر الدروس ومشاركتھ في أثناء تقدیمھا . 4

 واالیجابي للتلمیذالتسجیل للسلوك اللغوي السلبي . 5

متابعة التلمیذ متابعة مستمرة مع المساھمة في القضاء على العوائق التي تعرقلھ على . 6

  )1(.النجاح في تعلمھ

ویمكن أن نذكر عن التقویم وھو الذي یطلب فیھ المعلم من التالمیذ تمثل أحد المواقف التالیة 

التي تساعد في توضیح المعنى من ھذه مع مراعاة االھتمام بالتعبیرات الجسمیة واإلشارات 

 :المواقف، واألدوار مثال

 .حوار بینك وبین زمیل ال یؤدي الصالة •

 .حوار بینك وبین زمیل ال یتكلم بأسلوب مھذب مع اآلخرین •

 )2(.یؤدي جیرانھ برفع الصوت حوار بینك وبین زمیل  •

  

 

 

 )دراسة میدانیة ( دراسة تطبیقیة   -

 المیدانیةمنھجیة الدراسة * 

منھج  بإتباعتعتبر مرحلة جمع المعلومات أول وأھم مرحلة من مراحل البحث العلمي وھذا 

من صحة الفرضیات علمي، حتى یصل إلى نتائج موضوعیة دقیقة وذلك قصد التأكد 

 .المطروحة وضبط عینة الدراسة

 :منھج الدراسة -)1

بما أن بحثي یتحدث عن الصعوبات اللغویة عند تلمیذ المرحلة االبتدائیة واألسالیب العالجیة 

لھذه الصعوبات فإن المنھج المناسب لدراستنا ھو المنھج الوصفي التحلیلي والذي یمكن 

تعریفھ على أنھ محاولة الوصول إلى المعرفة الدقیقة والتفصیلیة لعناصر المشكلة أو 

                                                            
 .241المرجع السابق، ص  )1(
 .290ص ": الضعف في اللغة تشخیصیة وعالجھ : " أحمد نایل أحمد جمعة  )2(
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لبحث اھذا المنھج إلى توفیر البیانات والحقائق عن مشكلة موضوع  الظاھرة ویھدف

 .وتفسیرھا والوقوف على داللتھا

  :فرضیات الدراسة -)2

ینتج عن ضعف أسباب القراءة التي یعاني منھا تالمیذ السنة الثالثة ابتدائي عدة أسباب 

 : وھي

 .في عدم متابعة آباء لألبناء إضافة إلى الضغوط األسریة أسباب أسریة وتتمثل -

 .أسباب مدرسیة تتعلق بغیاب تلمیذ لفترات دائمة متقاطعة وانعدام دافعیة لتعلم -

 .تشخیص صعوبات القراءة في قسم السنة الثالثة ابتدائي :موضوع الدراسة -)3

 :زمان  ومكان الدراسة -)4

تدائیة الشیخ البشیر اإلبراھیمي، بدائرة عین النویصي لوالیة لقد تمت الدراسة المیدانیة في اب

 .مستغانم

/ 24، واستغرقت أسبوع تمت الدراسة المیدانیة في شھر أفریل: ومدتھا زمن الدراسة -)5

 م2016/ 05/ 01، 2016/ 04

 : الدراسة االستطالعیة -)6

، قصد التمثیل الموضوعي تم اختیار عینة الدراسة من االبتدائیة سابقة الذكر بصفة عمدیة

تلمیذ  15لمجتمع الدراسة وبناء على الدراسة االستطالعیة التي قمت بھا وجدت أن  ھناك 

إناث، وقد بلغ عدد  6ذكور و 09یعاني من ضعف القراءة في قسم السنة الثالثة ابتدائي منھم 

 10األساتذة 

 :حصائیةاإلمعالجة الأداة  -)7

ج الوصفي التحلیلي للحصول على نتائج موضوعیة قمت اعتمدت في الدراسة على المنھ

 .، وتمثلت أداة الدراسة في االستبیان بجمع البیانات في جدول واستخراج النسب المئویة

 :النسب المئویة -)8
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یلجأ الباحث أحیانا إلى استخدام النسب المئویة قصد حساب نتائج العینة ولحساب النسبة 

المئویة لتكرار ما وقیم ھذا التكرار على المجموع الكلي ویضرب في مئة وتتحصل على 

    :  النسبة المئویة كاآلتي

  %100عدد التكرارات                            

    =النسبة المئویة تساوي 

 على أفراد العینـــة                             
 

 النسبة المئـویة التكـرار الجنس

 % 60 9 ذكور

 % 40 6 إنـاث

  % 100 15 المجموع

 

 جدول یوضح نسبة اختبار الضعف اللغوي

 :نتائج الدراسة -)9

بلغت  قدذ الذین یعانون من صعوبات القراء الحظت من خالل الدراسة أن نسبة التالمی

 .قسم السنة الثالثة ابتدائي من نسبة اإلناث في  %40نسبة الذكور و  من  60%

ومن خالل ھذه الدراسة استنتجت أن التالمیذ الذین یعانون من عسر القراءة ال یمكنھم 

القراءة بطریقة مسترسلة، یقرءون بسرعة فال تستطیع فھم ما یقولون قراءة بطیئة جدا، 

  .  الحروف صعوبة في نطق مخارج

مدارسنا وما مدى درایة معرفة واقع صعوبات التعلم في  :الھدف من ھذه الدراسة -)10

معلم المرحلة االبتدائیة بمشكلة صعوبات التعلم المدرسي بصفة عامة، وعسر القراءة بصفة 

      .اعتباره موضوع دراستي التطبیقیةخاصة ب
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التعلم اللغوي في التعلیم االبتدائي، الصعوبات ( توصلت في ھذا البحث الموسوم بـ      

 :إلى النتائج اآلتیة) والعالج 

اللغویة عند الطفل عوائق كبیرة أمام مھنة التعلیم ومھمة المعلم في  تمثل الصعوبات -

 .إكساب اللغة ألطفال المدارس االبتدائیة

 : الصعوبات اللغویة عند الطفل تتمثل في. أ

 صعوبات القراءة  -

 صعوبات الكتابة  -

 صعوبات التھجئة -

 صعوبات التعبیر الكتابي -

 :علماء ھيومن طرق العالج التي توصل إلیھا ال

 االتجاه الطبي  -

 العالج الدوائي  -

 العالج بضبط البرنامج الغذائي -

 العالج عن طریق الفیتامینات -

 العالج التربوي -

  :یمكن وضعھا لمتابعة التالمیذ ذوي الصعوبات اللغویة ھيأما االقتراحات التي 

 .لتالمیذ وحل مشاكلھمإعطاء أھمیة لدور األخصائي النفسي في المدرسة وذلك لمتابعة ا -

 .محاولة إشراك المعلمین في مختلف اإلصالحات التي تمس قطاع التربیة  -

بناء اختبارات ومقاییس لقیاس اتجاھات المعلمین، لما لھا من دور نحو التعلیم والعملیة   -

 .التربویة ككل

 .التعاون مع أولیاء األمور لحل صعوبات المعسرین كتابیا وقرائیا -

 .ء أھمیة كبرى للمرحلة االبتدائیة ألنھا مرحلة مھمة في تشكیل شخصیة التلمیذإعطا -

 .تخصیص مقاعد بیداغوجیة لألخصائي في كل مدرسة ابتدائیة -

 .    فتح المجال لدراسات مقبلة القتراح عالج للصعوبات اللغویة -
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I- المصـادر: 

   روایـة حفـص ،مـرآن الكریـالق

 ).م1990ھـ، 1410(،1، دار صادر بیروت، ط"العربلسان ":بن منظورمحمد  -1

II-  المراجــع:   

 الوفاء لدنیا ، دار "عف في اللغة تشخیصھ وعالجھالض:"أحمد جمعة أحمد نایل -2

 .م2002، 1للطباعة والنشر، اإلسكندریة، ط

 .1998القاھرة، ، دار المعارف بمصر،"التربیة في اإلسالم: "أحمد فؤاد األھواني -3

، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع "علم النفس التربوي" :مس وزمالئھآرثر جی -4

 .1966/ 5القاھرة،ط

 االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة، أسباب،مدخل إلى : " أسامة فاروق مصطفى -5

ھـ، 1432( ، 1دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، ط" التشخیص، العالج

 ).م2011

 .تعلیمیة اللغة العربیة، منشورات دار النھضة، بیروت، د،ط" أنطون الصباح،  -6

 الطفل ومشكالتھ القرائیة في الصفوف االبتدائیة األولى أسبابھا : "أوجیني مدانات  -7

 .م2001، 3م،ط1992، 2م،ط1985، 1وطرق عالجھا، دار النشر، عمان، ط

 ، دار"اضطرابات الكالم واللغة التشخیص والعالج: "إبراھیم عبد هللا زریقات  -8

 ).م2014ھـ، 1435(الھاشمیة، عمان، الفكر للنشر والتوزیع، المملكة األردنیة 

،دار البدایة، األردن "اس والتشخیص في التربیة الخاصةالقی:"إبراھیم محمد صالح  -9

 م2007ط، . د

 ، مكتبة "المنھج المدرسي من منظور جدید: " إبراھیم محمد الشافعي وآخرون  -10

 .م2007، 1العیسان الریاض، ط

 صعوبات التعلم والخطة العالجیة المقترحة، دار المسیرة : " تیسیر مفلح كوافحة  -11

 ).م2003ھـ، 1424(، 1للنشر والتوزیع، األردن، عمان، ط

 دار " التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف" :خالد لبصیص  -12

 .م2004ط، . التنویر للنشر والتوزیع، الجزائر، د



 قائمة المصادر والمراجع 
 

 
71 

 ، الساحة "دراسة سیكولوجیة تربویة لتلمیذ التعلیم العام: " محمد مصطفىزیدان   -13

 .1975ط، . المركزیة، الجزائر، د

علم نفس األطفال االكلینتكي نماذج من االضطرابات : "سامر جمیل رضوان  -14

،   1، دار الكتاب الجامعي، غزة، فلسطین، ط"النفسیة في سن الطفولة والمراھقة 

 ).م2009. ھـ1430( 

" ت النطق والكالم التشخیص والعالجاضطرابا: "سعید كمال عبد الحمید الغزالي  -15

 ).ھـ142 -م2011(، 1دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط

، المدرسة "الضعف اللغوي في استعماالت التالمیذ التعبیریة : " سعد كشرود  -16

 .1999العلیا لآلدب والعلوم اإلنسانیة، الخروبة 

، دار األمل للطباعة والنشر "مقاربة التعلیم والتعلم بالكفاءات  ": عسعوس محمد  -17

 .ت. ، د1ط الجزائر، والتوزیع، تیزي وزو،

نظریة : الكفایات التدریسیة وتقنیات التدریس ": عامر إبراھیم علوان وآخرون  -18

 .2011، 1دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، بیروت، ط،"وممارسة 

 .ط. ، د2007موفم للنشر، الجزائر، "دلیل التعلم الجید  ": عبد القادر میسوم  -19

تشخیص : واإلدراك البصري صعوبات التعلم: " عبد الحمید سلیمان الّسید -20

 ).م2003 -ھـ1424(،1ربي للنشر والتوزیع،األردن،طسلسلة الفكر الع،"وعالج

، المركز "یات التعلیمیةمشكالت الطفولة وعالقاتھا بالوضع: " علي تعاونیات  -21

 .1998الوطني للتعلیم المعمم بالمراسلة واإلذاعة والتلفزة، اإلرسال األول، 

البرامج التربویة واألسالیب : " فؤاد عید الجوالدة و مصطفى نوري القمش  -22

 ."العالجیة لذري الحاجات الخاصة

دار المسیرة للنشر  "نظریة وممارسة  : التصمیم التعلیمي: " محمود الحیلة  -23

 .م1999، 1والتوزیع، عمان، ط

الصعوبات التعلیمیة اإلعاقة الخفیة، المفھوم، : " محمود أحمد عبد الكریم الحاج  -24

، 1، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط"التشخیص، العالج

 .م2010
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/ جانفي 3برز، العدد ، مقال في مجلة الم"التنشئة االجتماعیة : " محمد زردوني  -25

 .م1994جوان 

البرامج التربویة واألسالیب : "مصطفى نوري القمش، خلیل عبد الرحمن المعایطة  -26

 ، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،"العالجیة لذوي الحاجات الخاصة
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