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مقدمة الكتاب

تعريفها  حيث  من  التعلم  �سعوبات  على  ال�سوء  اإلقاء  الكتاب  هذا  من  املاأمول  اإن 
ال�سعوبات  ذوي  الطلبة  خ�سائ�س  وحتديد  الرئي�سية،  اأنواعها  بني  والتمييز  واأ�سبابها 
التعلمية،  ال�سعوبات  جمال  يف  واأهدافه  واأدواته  التقومي  طرق  يف  يبحث  كما  التعلمية، 
املراحل  يف  واأ�سكالها  الرتبوية  اخلدمات  اأمناط  ويذكر  العالجي.  التعليم  مبادئ  ويبني 
العمرية املختلفة، كما يقدم �رسحًا ملوا�سفات غرف امل�سادر، ويركز على ا�سرتاتيجيات 
واحل�سابية  واللغوية  االأكادميية  قبل  املهارات  تعّلم  يف  ال�سعوبات  ذوي  الطلبة  تدري�س 
والقرائية والكتابية. كما يقدم مناذج لبع�س املقايي�س امل�ستخدمة يف ت�سخي�س وتدري�س 
امليدان.  بهذا  واملهتمني  املعلمني  ا�ستفادة  لغايات  وتدري�سهم  التعلمية  ال�سعوبات  ذوي 
وامل�ساهمة يف توعية املعلمني باملعلومات النظرية وتوفري اأفكار ومهارات عملية �سهلة 
متكنهم من اال�ستفادة منها يف ت�سخي�س الطلبة ذوي �سعوبات التعلم وتقوميهم وتعليمهم 

يف اجلوانب املختلفة.

بكيفية  االإملام  من  املعلمون  يتمكن  لكي  الكتاب  هذا  فكرة  جاءت  القارئ:  عزيزي 
الالزمة  التحليالت  واإجراء  طلبتهم،  لدى  وحتديدها  التعلم  �سعوبات  م�سكلة  اإىل  التعرف 

على هذه املعلومات من اأجل الو�سول اإىل قرار خا�س بالطفل املفحو�س.

اأن ي�ستفيد املعلمون وامل�رسفون الرتبويون ومديرو املدار�س العاملون  ومن املتوقع 
يف القطاعني العام واخلا�س، والذي بدوره ينعك�س على اأداء الطلبة ويقلل من ال�سعوبات 
التي يواجهها اأولياء االأمور، باالإ�سافة اإىل طلبة جامعة القد�س املفتوحة الذين يدر�سون 

يف كلية الرتبية ب�سكل خا�س. و ي�سم الكتاب �ستة ف�سول جاءت على النحو االآتي: 

الف�سل الأول: يتناول املفاهيم االأ�سا�سية يف �سعوبات التعلم من حيث: التعريف ون�سبة 
االنت�سار، واالأ�سباب املوؤدية اإىل �سعوبات التعلم، كما ليتطرق الأهم النظريات التي ف�رست 

هذه ال�سعوبة. 



وذكر  واالأكادميية  النمائية  التعلم  �سعوبات  اأمناط  ليو�سح  جاء  الثاين:  الف�سل 
اخل�سائ�س املميزة لذوي �سعوبات التعلم.

وحمكاتها  اأهدافها  ويذكر  التعلم،  �سعوبات  ت�سخي�س  اآلية  يو�سح  الثالث:  الف�سل 
�سعوبات  حاالت  ت�سخي�س  لغايات  املعلومات  جلمع  امل�ستخدمة  والطرق  ومراحلها، 

التعلم، واأع�ساء فريق القيا�س والت�سخي�س.
الف�سل الرابع: حتدث عن عملية الك�سف واأدواتها، واالختبارات املقننة وغري املقننة، 

وكيفية بناء اخلطة الرتبوية الفردية والتعليمية اعتماداً على نتائج الت�سخي�س والتقومي.
الف�سل اخلام�س: ي�رسح االأ�ساليب العالجية والتدري�س الفعالة لذوي �سعوبات التعلم 

والبدائل )اخليارات( الرتبوية املتاحة ملعاجلة �سعوبات التعلم.
الف�سل ال�ساد�س: �سم بع�س االختبارات غري الر�سمية، وبع�س النماذج اخلا�سة بغرفة 
اليومي،  املتابعة  ومنوذج  التعليمية،  واخلطة  الفردية،  الرتبوية  اخلطة  مثل  امل�سادر: 

ومنوذج درا�سة احلالة، والتقرير ال�سهري، ومنوذج اإحالة املعلم، ومنوذج حتويل املعلم.

واهلل ويل التوفيق

                                                                                املوؤلف

                                                                               د.تامر �سهيل 
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مـقـدمـة 
�سهد ميدان �سعوبات التعلم تطوراً مهمًا يف الن�سف الثاين من القرن الع�رسين نتيجة 
تزايد الوعي لدى االأجيال املتعاقبة من خمتلف املجتمعات الأهمية ح�سول اأفراد املجتمع  
كافة على فر�س تعليمية متكافئة، ف�سكل هذا االهتمام رافداً للفكر النظري والبحثي لهذا 
امليدان، فكان للتقدم الذي حققه ميدان �سعوبات التعلم بالغ االأهمية، ومن نتائجه حتديد 
مفهوم �سعوبات التعلم واإقراره، كما انت�رست برامج الرتبية اخلا�سة وتو�سعت وتنوعت يف 

املدار�س العامة، واأُعدَّت االختبارات واأ�ساليب الت�سخي�س والتقومي. 
الرتبية  فئات  اأكرث  من   )Learning Disabilities( التعلم  �سعوبات  فئة  تعد 
اخلا�سة انت�ساراً حيث تعاين ن�سبة كبرية من االأطفال الذين يتمتعون مب�ستوًى طبيعي – 
اأن  اإال  – من حيث القدرات واال�ستعدادات اجل�سمية والعقلية واحل�سية،  وقد يكون مرتفعًا 
معدل حت�سيلهم يكون اأقل من ذلك بكثري، وهو ما يطلق عليه الفرق الوا�سح بني االإمكانات 
والقابليات، وبني ما يوؤدونه بالفعل، مما يدفع البع�س اإىل تف�سري هذه ال�سعوبات ب�سكل 

خاطىء على اأنها مظهر من مظاهر تدين اال�ستعداد العقلي.
الرتبية  ميدان  يف  ن�سبيًا  احلديثة  املو�سوعات  من  التعلم  �سعوبات  مو�سوع  وُيعد   
وقيا�سها  الظاهرة،  هذه  اأ�سباب  تف�سري  يف  العلوم  من  كثري  اهتمام  من  بالرغم  اخلا�سة 
ت�سخي�سهم  م�سكلة  تربز  اخلفية(  )االإعاقة  الفئة  هذه  على  يطلق  كان  وملا  وت�سخي�سها، 

.)Mehta، 2005( .والتعرف اإىل املظاهر املختلفة لل�سعوبات التي يعانون منها
كما تعد هذه الفئة من اأكرب فئات الرتبية اخلا�سة، وذلك ح�سب تقديرات ق�سم الرتبية 
االأمريكي لعام 2001، حيث ت�سكل فئة �سعوبات التعلم اأكرث من ن�سف الطلبة املعروفني 
واملخدومني �سمن فئات الرتبية اخلا�سة، اأي ما يعادل ) 51،1 % ( من جمموع الطلبة ذوي 
احلاجات اخلا�سة يف عمر املدر�سة، ويرتاوح انت�سارها ما بني 10% - 30 %، كما تتزايد 

ن�سبة االنت�سار بني الذكور اأكرث من االإناث مبا يقارب الثالثة اأ�سعاف.
ويف هذا ال�سدد ي�سري الزيات )1998( اأن هنالك كثرياً من التخ�س�سات التي اهتمت 
مبيدان �سعوبات التعلم واأولته الرعاية واالهتمام كالطب، وعلم النف�س، واللغة، والرتبية، 
امل�سكلة  هذه  اأ�سباب  يف  للبحث  جهودهم  وتكاثفت  النف�سية،  وال�سحة  االأع�ساب،  وعلم 
واإيجاد اأف�سل االأ�ساليب من اأجل خدمة تلك الفئة من االأطفال.وهذا التنوع اأدى اإىل بروز 

االختالف يف حتديد هذه ال�سعوبة.
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ت�سكل  لكنها  االأخرى،  االإعاقة  بفئات  قيا�سًا  ن�سبيًا  احلديثة  الفئات  من  الفئة  هذه  وتعّد 
�رسيحة كبرية تفوق كل فئات الرتبية اخلا�سة، وميكن القول اإن هذه الفئة �سائكة لتعدد اأ�سبابها 
اأو  يكون متاأخراً يف مظهر  فرد الآخر، وقد  ال�سعوبة خمتلفًا من  �سبب  يكون  فقد  ومظاهرها، 
اأكرث، لكنه قد يكون مبدعًا يف جوانب اأخرى. وال اأدل على ذلك من م�ساهري خدموا العامل مثل: 

اآن�ستاين واأدي�سون ودافن�سي واأندر�سون ورودن وبيل وغريهم كثري. )الظاهر، 2004(.
الأن  اإعاقة خفية وحمرية،  التعلم" باأنها  "�سعوبات  اخلا�سة  الرتبية  اأدب  وقد �سف 
�سعف،  نقاط  من  لديهم  ما  على  تطغى  اأن  ميكن  قدرات  ميتلكون  التعلم  �سعوبات  ذوي 
فقد ي�رسدون ق�س�سًا رائعة، ولديهم �سعوبات يف الكتابة، وقد يوؤدون مهارات معقدة جداً 
ال  مما  مظهرهم،  يف  واأذكياء  عاديني  ويبدون  ب�سيطة،  تعليمات  اتباع  من  يعانون  وهم 
يوحي باأنهم يعانون من اأي اإعاقة، لذلك فهم بحاجة ما�سة اإىل برامج تربوية متخ�س�سة 

)اخلطيب واحلديدي، 1997( .
ا�ستخدام  ا�ستخدمت كثري من امل�سطلحات قبل 
الذين  اأولئك  لو�سف  التعلم  �سعوبات  م�سطلح 
فئات  مع  وتعلمهم  �سلوكاتهم  مناذج  تتنا�سب  ال 
االإعاقة املوجودة، حيث فر�س التوجه النظري لكل 
متخ�س�س امل�سطلح الذي يف�سله، اإذ جند كل باحث 
التعلم انطالقًا من اخللفية  ي�سع تعريفًا ل�سعوبات 
ميار�سها،  التي  املهنة  ومن  انتهجها  التي  النظرية 
فالطبيب يرى �سعوبات التعلم ما هي اإال ا�سطراب 
يف  م�سكلة  يراها  العيون  وطبيب  خفيف،  ع�سبي 
يف  ق�سوراً  فرياها  املدر�س  اأما  الب�رسية،  املتابعة 
 .)Lerner، 2000( الريا�سيات  اأو  والكتابة  القراءة 

اإال اأن م�سطلح االإ�سابة املخية اأو الدماغية اأول م�سطلح حاز على قبول عام، لكن الفحو�سات 
مل تظهر وجود اإ�سابة دماغية لدى كثري من احلاالت، وتبني عدم منا�سبته للمخطط الرتبوي، 
وكان مثار نقد وهجوم من قبل الكثريين، وحني اأعيد تعريف هذه الفئة على اأن لديهم خلاًل 

وظيفيًا خميًا ب�سيطًا، واجه ذلك امل�سطلح نقداً م�سابهًا للم�سطلح ال�سابق.
امل�سطلح  هذا  اأبرز  اإذ  تربوي،  بعد  له  كان  التعلم  �سعوبات  م�سطلح  ا�ستخدام  لكن 
جوانب قوة الطفل و�سعفه دون احلاجة الإثبات وجود خلل يف النظام الع�سبي املركزي 

)ال�رسطاوي، وخ�سمان واأبوجودة، 2001(
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 وقد اأخذت �سعوبات التعلم موقعها يف جمال الرتبية اخلا�سة كظاهرة تربوية عام 
)1975( مع �سدور القانون "قانون التعليم جلميع االأطفال املعوقني" رقم )94142( يف 
الواليات املتحدة االأمريكية. ومبوجب هذا القانون فالطفل الذي يح�سل على درجة ذكاء 
وا�سح  ب�سكل  اأقل  القرائي  التح�سيلي  اأو  االأكادميي  واأداوؤه  املتو�سط  اأعلى من  اأو  متو�سط 
�س باعتباره من ذوي  عن املتوقع - من خالل درجة الذكاء - ووفقًا ملحك التباعد، ي�سخَّ

�سعوبات التعلم)عواد،2011(.

تعريف صعوبات التعّلم:  

  تعددت االآراء يف اإيجاد تعريف موحد ل�سعوبات التعلم.حيث يعّد هذا املجال من اأكرث 
جماالت الرتبية اخلا�سة التي منت ب�سورة �رسيعة والقت اهتمامًا وا�سع، وقد حريت هذه 
اإىل البحث عن  الفئة من الطالب ذوي احلاجات اخلا�سة العلماء املخت�سني؛ مما دفعهم 
ا�سرتاتيجيات وطرائق تدخل منا�سبة لل�سعوبات التي يواجهونها كل ح�سب النظرية التي 
ينطلق منها يف فهمه لها. ولذلك ظهرت وجهات نظر خمتلفة يف حتديد مفهوم �سعوبات 
التعلم وتف�سريه، منها: النظرية الطبية التي ترى اأن �سعوبات التعلم اأ�سا�سها ع�سبي، ومنها 
تربوي توؤمن بتعديل ال�سلوك. ومنها لغوي اأ�سا�سها خلل يف العمليات اللغوية االأ�سا�سية يف 

.)Smith ،2007 ( اكت�ساب نظام القراءة
 وقد بداأ االهتمام بق�سايا �سعوبات التعلم يف الواليات املتحدة االأمريكية يف عام 1963، 
باالأطفال  تهتم  اأهلية  منظمات  متثل  املتحدة  الواليات  يف  وطنية  منظمة  تاأ�سي�س  مت  فقد 
املنظمة  هذه  وا�ستخدمت  �سيكاغو،  مدينة  يف  خمي  تلف  لديهم  ومن  اإدراكيا،  املعوقني 
التعلم  االأطفال ذوي �سعوبات  ال�سعوبات اخلا�سة بالتعلم، و�سميت با�سم منظمة  م�سطلح 
)ACLD )Association of Children with Learning Disabilities، وقد اأ�سارت 
هذه املنظمة اإىل اأن مفهوم �سعوبات التعلم ي�سمل جمموعة من االأطفال ال يقعون �سمن فئات 
االإعاقة، ولكنهم بحاجة ما�سة اإىل امل�ساعدة الكت�ساب املهارات املدر�سية،واعتربت املنظمة 
اأن ا�ستخدام م�سطلح �سعوبات التعلم اأف�سل من الت�سميات العامة اأو املحددة ال�سائدة مثل: 
اإ�سابة الدماغ اأو اخللل الوظيفي الدماغي الب�سيط اأو ع�رس الكالم اأو ع�رس القراءة اأو العجز عن 

.)Tanner، 2001( اإجراء العمليات احل�سابية اأو العجز يف الكتابة
مالحظة  ومتت  والقراءة،  اللغة  �سعوبات  على  بالرتكيز  االأمريكان  بدا  ذلك  وبعد   
الأول   )Invisible Disabilities( اخلفية  االإعاقات  عليها  اأطلق  التي  التعلم  �سعوبات 
الع�رسين. ونبعت  القرن  بداية  )Kurt Goldstein( يف  مرة من قبل كورت جولد�ستني 
الفرد  من  املتوقع  التح�سيل  بني  توجد  التي  الفجوة  واقع  من  اخلفية  االإعاقات  ت�سمية 

والتح�سيل الفعلي له.
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 Grace( فرينالد  وجري�س   )Samuel Orton( اأورتون  �سموئيل  من  كل  ويعّد   
 )Samuel Kirk( و�سموئيل كريك )Marion Monroe( وماريون مونرو )Fernald
 Kirk( من اأهم الباحثني يف تلك احلقبة التي مهدت واأ�س�ست لفهم اأ�سكال �سعوبات التعلم

.)& Chalfant، 1984

 وقد عَرف �سموئيل كريك )Samuel Kirk( �سعوبات التعلم باأنها: امل�سطلح الذي 
ي�ستخدم لو�سف جمموعة االأطفال الذين يعانون من ا�سطرابات تطور اللغة والكالم والقراءة 
ومهارات التوا�سل االجتماعي، مع ا�ستثناء االأطفال الذين يعانون من االإعاقات احل�سية اأو 
التخلف العقلي من فئة هوؤالء االأطفال، واعترب كريك كذلك �سعوبات التعلم مبثابة احلالة 

 :)Kirk & Chalfant، 1984( التي يعاين �ساحبها من واحد اأو اأكرث من االأمور التالية
عدم القدرة على ا�ستخدام اأو فهم اللغة.. 1
عدم القدرة على االإ�سغاء اأو التفكري اأو القيام بالعمليات احل�سابية الب�سيطة.. 2
عدم القدرة على الكالم اأو القراءة اأو الكتابة.. 3

الواليات  يف   1985 عام  التعّلمية  ال�سعوبات  ذوي  والرا�سدين  االأطفال  جمعية  وعرفت    
املتحدة االأمريكية باأنها احلالة امل�ستمرة الناجمة عن العوامل الع�سبية املتدخلة يف منو وتكامل 
اإعاقة وا�سحة يف ظل وجود قدرات عقلية  اللفظية، وت�سكل هذه احلالة  اللفظية وغري  القدرات 

 .)Frankenberge & Fronzaglio، 1991( متفاوتة ترتاوح بني العادية وفوق العادية
ذوو  "االأطفال  فن�سه:  املعاقني  لالأطفال  اال�ست�سارية  الوطنية  اجلمعية  تعريف  اأما    
�سعوبات التعلم اأولئك االأطفال الذين يظهرون ا�سطرابات يف واحدة اأو اأكرث من العمليات 
النف�سية االأ�سا�سية التي تت�سمن فهمًا وا�ستعمال اللغة املكتوبة اأو املنطوقة والتي تبدو يف 
ا�سطرابات ال�سمع والتفكري والكالم والقراءة والتهجئة واحل�ساب، والتي تعود اإىل اأ�سباب 
تت�سل بخلل ب�سيط يف وظائف الدماغ،ولكنها ال تعود اإىل اأ�سباب تتعلق باالإعاقة العقلية، 

)Lerner، 2003( "اأو ال�سمعية،اأو الب�رسية، اأو غريها من االإعاقات
الفيدرايل(  )التعريف  املحددة يف  التعلم  االأمريكي �سعوبات  الرتبية    وعّرف مكتب 
ل�سنة 1990 باأنها: "ا�سطراٌب يف واحدة اأو اأكرث من العمليات النف�سية االأ�سا�سية املت�سمنة 
يف فهم اأو ا�ستخدام اللغة املنطوقة اأو املكتوبة، التي ميكن اأن تعرب عن نف�سها على �سكل 
اإجراء  اأو  ق�سور يف القدرة على اال�ستماع والتفكري والتحدث والقراءة والكتابة والتهجي 
العمليات احل�سابية وهذا التعريف ي�سمل حاالت مثل االإعاقة االإدراكية، واالإ�سابة املخية، 
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و�سوء االأداء الوظيفي الب�سيط للمخ، وع�رس القراءة، وحب�سة الكالم النمائية، وال ي�سمل هذا 
التعريف االأطفال الذين لديهم م�سكالت تعلم تعدُّ نتيجة اأولية الإعاقات ب�رسية، �سمعية، اأو 
حركية اأو االإعاقة العقلية اأو اال�سطراب االنفعايل اأو �سوء االأحوال البيئية اأو الثقافية، اأو 

.) Smith ، 2007( " االقت�سادية
وا�سحة  ا�سطرابات  يظهرون  التعلم  �سعوبات  ذوي  االأطفال  اأن   )2009( ندا  ويذكر 
تذكر  يعاين من �سعوبة يف  الذاكرة، فمنهم من  االعتماد على  تتطلب  التي  العمليات  يف 
املعلومات املعتمدة على الذاكرة ال�سمعية اأو الذاكرة الب�رسية اأو املعلومات املعتمدة على 
الذاكرتني ال�سمعية والب�رسية معًا، ومثل هوؤالء االأطفال قد تكون لديهم م�سكالت يف تعلم 

القراءة اأو الكتابة اأو التهجي اأو اإجراء العمليات احل�سابية.
عرف م�سطفى)2010( �سعوبات التعلم باأنهم الطلبة ذوي �سعوبات التعلم النوعية 
الذين يظهرون اختالاًل يف واحد اأو اأكرث من العمليات النف�سية االأ�سا�سية الالزمة ال�ستيعاب 
اللغة املنطوقة اأو املكتوبة اأو ا�ستخدامها، كما يظهر لدى هوؤالء الطلبة اختالل يف التفكري، 
 " اأن  اأي�سا ً اإدراكية،  اإعاقات  اإىل  والتحدث، والقراءة، والكتابة، والهجاء، تعود يف االأ�سل 
�سعوبات التعلم " لدى هوؤالء االأطفال ال تعود اإىل اال�سطراب االأويل يف االإب�سار والروؤية،اأو 
ال�سعف يف ال�سمع اأو االإعاقات احلركية، واالإعاقات الذهنية،اأو اال�سطرابات االنفعالية، اأو 

اإىل ظروف بيئية اأو ثقافية اأو اقت�سادية غري منا�سبة.
اإعاقة  باأنها  التعلم  الرتبية اخلا�سة ت�سف �سعوبات  اأدبيات  اأن  بالذكر  ومن اجلدير 
خفية حمرية،فاالأطفال الذين يعانون من هذه ال�سعوبات ميتلكون قدرات تخفي جوانب 
اأنهم ال ي�ستطيعون الكتابة،  اأدائهم، فهم ي�رسدون ق�س�سًا رائعة، بالرغم من  ال�سعف يف 
وهم قد ينجحون يف تاأدية مهارات معقدة جداً، رغم اأنهم قد يخفقون يف اتباع العمليات 
الب�سيطة، وهم يبدون عاديني واأذكياء، لي�س يف مظهرهم اأي �سيء يوحي باأنهم يختلفون عن 
االأطفال االآخرين. اإال اأن هوؤالء االأطفال يعانون من �سعوبات جمة يف تعلم بع�س املهارات 
املدر�سية. فبع�سهم ال ي�ستطيع القراءة، وبع�سهم عاجز عن الكتابة، وبع�سهم االآخر يرتكب 
يف  ينجحون  االأطفال  هوؤالء  والأن  الريا�سيات،  يف  �سعوبات  ويواجه  متكررة،  اأخطاء 
القدرات  تباينًا يف  لديهم  فاإن  اأخرى،  تعلم مهارات  املهارات، ويخفقون يف  تعلم بع�س 
اأكرث من  اأو  التعليمية، كما لديهم تفاوت كبري بني قدراتهم العقلية وحت�سيلهم يف واحد 
التعابري مثل املهارات االأ�سا�سية يف القراءة واحل�ساب والفهم واال�ستماع والكتابة، اأو اأنهم 
 ،)Mercer، 1993( اخلا�سة  الرتبية  خدمات  اإىل  ويحتاجون  متجان�سة،  جمموعة  لي�سوا 
�سعوبات  بتعريفات  ومتعلقة  متباينة  نظر  وجهات  توجد  باأنه  التنويه  من  بد  ال  وهنا 
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التعلم، اإال اأنه يوجد بينها جمموعة من القوا�سم امل�سرتكة وهي: 
�سعوبات التعلم لفظ عام ي�سري اإىل جمموعة غري متجان�سة من الطالب . . 1
�سعوبات التعلم حتدث خالل فرتة النمو، وت�ستمر مع الفرد طوال فرتة حياته. . 2
درجات ذكاء ذوي �سعوبات التعلم تقع �سمن املعدل الطبيعي.. 3
يظهرون تباينًا كبرياً بني قدراتهم العقلية وحت�سيلهم االأكادميي.. 4
الفر�س . 5 اأو نق�س  الثقافية،  االختالفات  لي�ست ناجتة عن  لديهم  التعلمية  ال�سعوبات 

التعليمية، اأو الفقر اأو االإعاقات االأخرى )عامل اال�ستثناء(. 
كالقراءة . 6 باللغة  �سلة  ذات  جوانب  يف  لديهم  التعلمية  ال�سعوبات  تظهر  ما  غالبًا 

والكتابة. 
اأنف�سهم، وقد يكون �سببها اخللل يف . 7 االأفراد  التعلم هي م�سكلة نا�سئة من داخل  �سعوبات 

 .)Lerner، 2003(  اجلهاز الع�سبي املركزي، اأو �سعف قدرة الفرد على معاجلة املعلومات

 Dyslexia :تعريف صعوبات القراءة

 تعد �سعوبات القراءة من اأكرث امل�سكالت الرتبوية خطورًة واأهميًة، فعادًة يبداأ الطالب 
اعتمادهم على  وي�ستمر  ذلك،  قبل  اأحيان كثرية  االبتدائي، ويف  االأول  ال�سف  القراءة يف 
القراءة خالل جميع مراحل الدرا�سة.فالقراءة هي الفهم، و�سيلة وغر�سا ً، اإذ عادة ما ُيعبـَّر 
عن القراءة بالفهم، ويعرب عن الفهم القرائي اأو اال�ستيعاب القرائي بالقدرة على الو�سول 

اإىل املعنى، اأو الو�سول اإىل ا�ستنتاج. 
ا�ستق من  القراءة  وم�سطلح �سعوبات 
االأ�سل الالتيني املكون من مقطعني االأول 
العجز،  اأو  ال�سعوبة  وتعني   )Dys( هو 
والثاين )Lexia( وتعني اللغة اأو الكلمات 
من  الدي�سلك�سيا  حاالت  وتعد  املكتوبة. 
اأ�سبابها  حتديد  ي�سعب  التي  احلاالت 
وعالجها، وقد حرّيت هذه الظاهرة االأطباء 

والرتبويني �سنوات عدة. 
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وقد يرجع تزايد ن�سبة ال�سعوبات يف القراءة وال�سعف فيها اإىل طبيعة عملية القراءة، 
وما تتطلبه من عمليات ومهارات. فمن املتعارف عليه يف الرتاث النف�سي اأن القراءة عملية 
 )Perceptual Acuity( اإدراكية  وحّدة  عامة،  ذهنية  كفاءة  تتطلب  مركبة  معرفية 
وتنا�سقًا حركيًا وذاكرة وتركيزاً ودافعية وثقافة، وقدرة تعبريية، ودعمًا اأ�رسيًا كما تعد 
القراءة متطلبًا رئي�سًا للتح�سيل الدرا�سي، ولذلك فاإن االأطفال ال�سعاف يف القراءة عادة ما 

)Kirk & Chalfant، 1984( .يكونون �سعافًا يف التح�سيل
اإن عملية القراءة عملية مركبة، فنجد حركة العني والن�ساط العقلي يف الوقت نف�سه، 
فعلى الرغم من اأن العني تتحرك من اليمني اإىل الي�سار يف الن�سو�س العربية، اأو من الي�سار 
اإىل اليمني يف الن�سو�س االإجنليزية، حيث ال تكتمل االأفكار، وال يتم التمكن من الكلمات اإال 
بعد اأن يتم ا�ستكمال اأفكار ما مت قراءته )Lerner ، 2003 ( واأن هذه االأفكار وما يتو�سل 
اإليها من معان وا�ستنتاجات اإمنا يتوقف على الوفرة اللغوية اأو االإطناب يف الن�س املقروء، 
والتي تعني التعبري عن نف�س ما يف الر�سالة من م�سمون يف �سور واأ�سكال متنوعة، حيث 
ت�سهم مثل هذه اال�ستطرادات يف تعزيز واإثراء الر�سالة التي يتم التفكري فيها اأثناء القراءة، 
اأي اأن هذه الوفرة اللغوية هي يف حقيقة االأمر هاديات واإملاحات ت�ساعد القارئ يف بناء 
بع�س  – ملاذا  االأحيان  بع�س  – يف  �سوئه  يف  يف�رس  اأن  ميكن  الذي  هذا  ولعل  املعنى، 

االأطفال ذوي �سعوبات التعلم يقراأون وال ي�ستوعبون؟ 
ويعتقد اأنهم ال ي�ستفيدون مما يوفره �سياق الن�س املقروء من هاديات و اإملاحات كا�سفة 
للمعنى اأو مو�سحة له، وهذا االأمر ميكن قبوله يف جمال �سعوبات القراءة اإذ غالبًا ما ي�سار 
اإىل اأن هوؤالء االأطفال الذين يعانون من ا�سطراب يف واحدة اأو اأكرث من العمليات االأ�سا�سية، 

والتي يظهر اأثرها يف العديد من املجاالت، ومنها فهم املادة املقروءة وامل�سموعة.
وتعتمد القدرة على القراءة على قدرتني اأ�سا�سيتني لكي يتمكن الطفل من القراءة ب�سكل 

جيد، وهما: 
• القدرة على التمييز ال�سوتي. 	
• والقدرة على التمييز ال�سكلي.	

ويرى العديد من الباحثني اأنه توجد عمليتان ت�ستخدمان يف القراءة، واأن اتباع الفرد 
الأي من العمليتني اإمنا يتوقف على طبيعة ما يتم قراءته وخ�سائ�سه، وما اإذا كان املقروء 

ب�سيطًا وماألوفًاً اأم مركبًا وغريبًا، وهاتان العمليتان تتمثالن يف: 
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 :)Direct Recognition( اأول ً: التعرف املبا�رش على الكلمة ككل
 ويف هذه الطريقة، فاإن القارئ عادًة ما يلجاأ اإليها يف القراءة عندما تكون الكلمة املطلوب 
لالإدراك  الفائقة  ال�رسعة  يتعرف عليها من خالل  القارئ  فاإن  ماألوفة، هنالك  كلمة  قراءتها 

الكلي ل�سكلها ونطقها، وذلك من خالل قراءة الكلمة ككل،مثل قراءة كلمة ماألوفة: �سيارة. 
 :)Phonetic Reading( ثانيا ً: القراءة ال�سوتية اأو الفونيمية للكلمة

وهي طريقة القراءة ال�سوتية اأو الفونيمية، حيث عادة ما يلجاأ القارئ اإىل هذه الطريقة 
عندما تواجهه كلمة غري �سائعة، هنالك يعمد القارئ اإىل التعرف على حروف هذه الكلمة 
جتميع  القارئ  حماولة  ثم  ال�سوتي،  مقابلها  اإىل  احلرفية  الرموز  هذه  ورد  حرفَا،  حرفًا 
الفونيمات، اأي اأ�سوات احلروف يف وحدات �سوتية، ثم التوليف بني هذه الوحدات ال�سوتية 

متهيدا ً للنطق النهائي للكلمة، مثل قراءة كلمة غري ماألوفة: ق�سطنطينية. )الوقفي، 2011(
  وقد لوحظ اأن االأطفال ذوي �سعوبات تعلم القراءة غالبًا ما يعانون من �سعوبة يف 
متييز االأ�سوات رغم �سالمة ال�سمع لديهم، وبالتايل يعانون من عدم القدرة على الرتكيز 
�سمعي فيما يخ�س املثريات  ا�سطراب  اإىل  ي�سري  ال�سمعية، وهو ما  فيما يخ�س املثريات 
ال�سمعية، وفيما يخ�س ال�سكل واالأر�سية، االأمر الذي ينتج عنه �سعوبة لدى هوؤالء االأطفال 
الت�سابه  يخ�س  الت�سابه  هذا  كان  ولو  حتى  �سوتيًا،  املت�سابهة  الكلمات  بني  التمييز  يف 
يف الوحدات ال�سوتية ال�سغرى )الفونيم ( بني الكلمات املت�سابهة ك�سعوبة التمييز بني 

) Samuels ، 2001 (..) كلمتني مثل: ) �سيف �سيف

هذا ويربز املؤلف أبرز التعريفات اخلاصة بصعوبة القراءة 

القراءة  "هي درجة منخف�سة يف دقة   :) تعريف منظمة ال�سحة العاملية عام ) 1993 
اأقل من معيارين انحرافيني مع امل�ستوى املتوقع ح�سب عمر الطفل  اأو فهم القراءة مبقدار 
الزمني وذكائه العام، مع قيا�س كل من مهارات القراءة والذكاء من قبل اختبارات مطبقة 
.)Miles، 1995( "فرديًا ومقتنية على بيئة الطفل الثقافية والنظام التعليمي املتبع يف بلده

�سعوبات  "تعد  مفاده:  والذي   )1994( عام  للدي�سلك�سيا  االأمريكية  اجلمعية  تعريف 
اللغة.  العائلة، يعرقل اكت�ساب ومعاجلة  القراءة باأنها خلل ع�سبي، دائمًا ما يتوارث يف 
اال�ستقبالية  اللغة  �سدته، ويظهر على �سكل �سعوبات يف  وهذا اخللل يختلف يف درجات 
والتعبريية مبا فيها املعاجلة الفونولوجية يف القراءة والكتابة والتهجئة، وبع�س االأحيان 
اأو تدري�س غري  اأو خلل يف احلوا�س،  الريا�سيات. والدي�سلك�سيا لي�ست نتاج قلة حتفز،  يف 
جيد، اأو نق�س الفر�س البيئية، اأو اأية ظروف �سلبية اأخرى، ولكنه قد يحدث مع وجود كل 

هذه احلاالت" )البحريي، 2007(.



�سعوبات التعلم بني النظرية والتطبيق 

24

يذكر ليون )Lyon، 1995( باأن �سعوبات القراءة متثل اأكرث اأمناط �سعوبات التعلم 
االأكادميية �سيوعًا، واأن 80% من الطالب ذوي �سعوبات التعلم هم ممن لديهم �سعوبات 
يف القراءة، ومبقارنة ذوي النمو العادي يف القراءة بذوي ال�سعوبات فيها، وجد اأن ذوي 
ال�سعوبات يفتقرون اإىل تعلم ا�ستخدام دالالت احلروف للتعرف على الكلمات، واأن %83 
احلروف  نطق  معرفة  يف  ق�سور  لديهم  القراءة  �سعوبات  ذوي  الثاين  ال�سف  تالميذ  من 

واالأ�سوات وا�ستخدامها، كما كانت هذه الن�سبة 70 %  بالن�سبة لتالميذ ال�سف ال�ساد�س.
تعريف اجلمعية الوطنية ل�سعوبات التعلم )NJCLD( عام )1997(:

"هي   )The National Joint Committee on learning Disabilities(
تعلم  �سعوبات  يف  تبدو  التي  اال�سطرابات،  يف  متجان�سة  غري  جمموعة  اإىل  ت�سري  حالة 
اإىل  ال�سعوبات  هذه  وترجع  واحل�ساب.  والكتابة  والقراءة  واملحادثة،  االإ�سغاء  مهارات 
عوامل داخلية لدى الفرد، مثل: اال�سطرابات يف اجلهاز الع�سبي املركزي، ولكنها ال تعود 
اإىل عوامل تتعلق باالإعاقات العقلية اأو ال�سمعية اأو الب�رسية اأو اإىل عوامل بيئية اأو ثقافية 

اأو انفعالية.
معقدة  ع�سبية  حالة  "هي   :)1997( عام  للدي�سلك�سيا  الربيطانية  اجلمعية  تعريف 
التعلم والوظائف،  العديد من مناطق  اأعرا�س هذه احلالة على  ع�سوية املن�ساأ، وقد توؤثر 
وميكن و�سفها ك�سعوبة خا�سة يف القراءة والتهجئة واللغة املكتوبة. وقد تتاأثر واحدة 
الريا�سيات  القدرة على فهم  اأن تتاأثر  اأكرث من هذه املناطق بالدي�سلك�سيا، كما ميكن  اأو 
احلالة  ولكن  اأي�سًا.  التنظيم  ومهارات  احلركية  والوظائف  املو�سيقى  تعلم  على  والقدرة 
تتعلق ب�سكل خا�س بالقدرة على اإتقان اللغة املكتوبة، على الرغم من اأن اللغة ال�سفوية قد 

.)British Psychological Society، 1999( "تتاأثر اأي�سًا بدرجات ما
االأهداف  "الق�سور يف حتقيق   :)Dyslexia( "الدي�سلك�سيا" القراءة  وتعني �سعوبات 
املق�سودة بالقراءة ومن ثم فهي تت�سمن الق�سور يف فهم املقروء، اأو اإدراك ما ي�ستمل عليه 
من عالقات بني املعاين واالأفكار اأو التعبري عنهم، اأو البطء يف التلفظ، اأو النطق املعيب اأو 

النطق اخلطاأ لالألفاظ )ر�سوان واجلمل، 2004(. 
من  اأكرث  اأو  واحدة  يف  ا�سطراب  اإىل  ت�سري  التعلم  �سعوبات  اأن   )Krik( كريك  يرى   
واحل�ساب  والكتابة  والقراءة  واللغة  باحلديث  املرتبطة  االأ�سا�سية  النف�سية  العمليات 
والتهجي، وتن�ساأ نتيجة ا�سطرابات وظيفية يف املخ اأو ا�سطرابات انفعالية، ولي�ست نتيجة 

تاأخر عقلي اأو حرمان ح�سي اأو بيئي )عواد،2009(.
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اأ�سا�سيني يف تعريف �سعوبات  اإىل بعدين  اأ�سارت  فقد   )Lerner، 2003( اأما لرينر   
التعلم  �سعوبات  ملظاهر  الع�سوية  االأ�سباب  على  يركز  الذي  الطبي  البعد  هما:  التعلم، 
اأو تلف الدماغ، والبعد الرتبوي الذي يركز على منو القدرات  املتمثلة يف اخللل الع�سبي 
والكتابة  القراءة  ك�سعوبات  االأكادميي،  الق�سور  ومظاهر  منتظمة،  غري  بطريقة  العقلية 

التي ال تعود الأ�سباب عقلية اأو ح�سية. 
ملظاهر  الع�سوية  االأ�سباب  على  التعريف  هذا  ويركز  الطبي:  التعريف  اأما   
.)Lerner، 2003( الدماغ  تلف  اأو  الع�سبي  اخللل  يف  تتمثل  والتي  التعلـّم،   �سعوبات 

اأما التعريف الرتبوي: ويركز هذا التعريف على منو القدرات العقلية بطريقة غري منتظمة، 
اللغة  تعلـّم  عن  العجز  يف  تتمثل  والتي  للطفل،  االأكادميي  العجز  مظاهر  على  يركز  كما 
والقراءة والكتابة والتهجئة، والتي ال تعود الأ�سباب عقلية اأو ح�سية، واأخرياً يركز التعريف 

على التباين بني التح�سيل االأكادميي والقدرة العقلية للفرد ) الرو�سان،2001(.
رقم )142/94(  قانون  االأمريكية، ومنها  القوانني  تبنته  فقد  القانوين:  التعريف  اأما 

ال�سادر عام )1975(، اأو املعروف با�سم قانون الرتبية لكل االأطفال املعوقني. 
 Public Law 94-142: the Education for All Handicapped(
   :)IDEA( ثم اأ�سبح يعرف فيما بعد با�سم قانون تربية االأفراد املعوقني )Children Act

)The Individuals with Disabilities Education Act، 1997(
والذي اأ�سبح فيما بعد يعرف بالتعريف الفدرايل ل�سعوبات التعلم، فقد �سمل م�سطلح 
العمليات  من  اأكرث  اأو  واحدة  يف  ا�سطرابات  يظهرون  الذين  االأفراد  التعلم  �سعوبات 
والتي  وا�ستعمالها،  املنطوقة  اأو  املكتوبة  اللغة  فهم  تت�سمن  التي  االأ�سا�سية،  النف�سية 
اإجراء  اأو يف  التهجئة،  اأو  الكتابة  اأو  الكالم  اأو  التفكري  اأو  اال�ستماع  تظهر ك�سعوبات يف 
الدماغي  واخللل  الدماغ  اإ�سابات  حاالت  اال�سطالح  يت�سمن  كما  احل�سابية،  العمليات 
االإدراكية، وال يت�سمن هذا امل�سطلح حاالت م�سكالت  والدي�سلكيا واال�سطرابات  الب�سيط 
التعلم الناجتة عن تدين القدرات العقلية اأو االإعاقة الب�رسية اأو االإعاقة ال�سمعية، اأو االإعاقة 
احلركية اأو اال�سطرابات االنفعالية، اأو البيئية اأو الثقافية اأو االقت�سادية )الوقفي، 2011(. 

مظاهر صعوبة القراءة كما بينها كل من القمش واجلوالده )2012(.

• �سعوبات القراءة ب�سكل عام، وخا�سًة احلروف املت�سابهة.	
• �سعوبات الكتابة ب�سكل عام، وخا�سًة الكتابة املعكو�سة.	
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• �سعوبات االإ�سغاء ب�سكل عام.	
• �سعوبات الكالم ب�سكل عام.	
• �سعوبات التنظيم ب�سكل عام.	
• �سعوبات حتويل املعلومات من التعبري اللفظي اإىل التعبري الكتابي، اأو العك�س.	
• �سعوبات يف قراءة احلروف اأو االأرقام اأو الكلمات املت�سابهة.	
• �سعوبات يف القراءة اجلهرية، التي قد تبدو يف �سعوبة اأو حذف نطق اأجزاء من الكلمة 	

اأو حروفها.
وخل�س عواد )2009( خ�سائ�س �سعوبات القراءة لدى طالب املرحلة البتدائية يف 

املظاهر الآتية: 

 �سعف يف طالقة القراءة ال�سفوية. . 1
 ق�سور يف فهم ما يقراأ وا�ستيعابه. . 2
 �سعف يف القدرة على حتليل الكلمات اإىل مقاطع وحروف. . 3
عك�س احلروف والكلمات واملقاطع عند القراءة. . 4
 �سعوبة يف نطق االأحرف والكلمات املت�سابهة. . 5
 �سعوبات يف التهجي. . 6
 �سعف يف معدل �رسعة القراءة ال�سامتة ) الت�سفح، التنظيم، و حتديد موقع الكلمة ( . 7
 عدم املقدرة على التعامل مع الرموز. . 8
عدم املقدرة على تركيب احلروف لتكوين الكلمات.. 9

عدم القدرة على تكوين جملة ذات معنى من جمموعة كلمات. . 10

  Dysgraphia صعوبة الكتابة

ت�سبقها  حيث  اللغوية،  والقدرات  املهارات  تعلم  هرم  يف  مهمًا  مركزاً  الكتابة  حتتل 
يف االكت�ساب مهارات اال�ستيعاب والتحدث والقراءة. ولقد �سميت �سعوبات الكتابة با�سم 

ق�سور الت�سوير " Dysgraphia " اأو عدم االن�سجام بني الب�رس واحلركة.
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فقد  وحجمه،  احلرف  �سكل  اإتقان  بعدم  بالكتابة  املتعلقة  ال�سعوبات  مظاهر  وتبدو 
بني  امل�سافة  يف  التحكم  وعدم  املراآة،  يف  كما  له  تبدو  بحيث  واالأعداد،  احلروف  يعك�س 
الي�سار بدال  الكلمات واملقاطع من  احلروف، واخللط يف االجتاهات؛ فهو قد يبداأ بكتابة 
بعد  تبدو �سحيحة  الكلمات هنا  اأن  يكمن يف  والفرق  اليمني،  كتابتها كاملعتاد من  من 
كتابتها وال تبدو معكو�سة كال�سابق، االأخطاء يف التهجئة وتناوب احلروف وترتيب اأحرف 
الكلمات عند الكتابة. فكلمة )ربيع( قد يكتبها )ريبع(، واأحيانا قد يعك�س ترتيب االأحرف، 
فقد يخلط يف الكتابة بني االأحرف املت�سابهة؛ فكلمة )باب( قد يكتبها )ناب( وهكذا، وهذا 
من باب تركيب الكلمة وبنائها، قد يجد الطالب �سعوبة يف االلتزام بالكتابة على اخلط 
نف�سه من الورقة، اإن خط هذا الطالب عادة ما يكون رديئًا، وت�سعب قراءته، ال ح�ّسًا جماليًا 
فيه، ورمبا يجد �سعوبة يف م�سك اأدوات الكتابة وو�سع الورقة ب�سكل �سحيح، و�سعوبة يف 
ر�سم االأ�سكال، و�سعوبة يف ر�سم االأعداد احل�سابية، و�سعوبة يف ترتيب ت�سل�سل االأحداث اأو 

)Mercer،1997 ( .االأ�سياء اأو الكلمات وتنا�سقها
ي�سري الزراد )2000( اإىل جملة من امل�سكالت وال�سعوبات التي يواجهها ذوو �سعوبات 
التهجئة،  يف  االأخطاء  من  بالعديد  متخمة  كرا�ساتهم  تبدو  حيث  الكتابة،  عند  التعلم 
وت�سابك  والفوا�سل،  النقط  الرتقيم:  عالمات  وا�ستخدام  والرتاكيب،  والقواعد،  واالإمالء، 
ت�سري  وال  من�سبطة،  عادية وغري  اأو غري  �ساذة  تكون  اأن  كتاباتهم  على  ويغلب  احلروف، 
وفقًا الأي قاعدة، وغالبًا يحذفون اأو ي�سيفون بع�س احلروف من الن�س، وتفتقر كتاباتهم 

اإىل الرتابط يف امل�سمون اأو املعنى.

 مظاهر الصعوبات اخلاصة بالكتابة: 

عك�س احلروف، واالإعداد، بحيث تكون كما تبدو له يف املراآة فاحلرف )ع يكتبه 3( . 1
والرقم )2قد يكتبه 6( مقلوبًا. ويف بع�س االأحيان قد يكتب املقاطع والكلمات واجلمل 

باأكملها ب�سورة مقلوبة من الي�سار اإىل اليمني فتكون كما تبدو يف املراأة.
اخللط يف االجتاهات حيث يبداأ بكتابة الكلمات واملقاطع من الي�سار بدال من كتابتها . 2

من اليمني، وهنا تبدو الكلمات �سحيحة بعد كتابتها وال تكون معكو�سة.
اأحرف الكلمات واملقاطع ب�سورة غري �سحيحة عند الكتابة، وقد يكتب كلمة . 3 ترتيب 

)�سمر بدال من ر�سم(، وقد يكتب كلمة )بطل بداًل من طلب(، واأحيانًا قد يعك�س ترتيب 
االأحرف فكلمة )�سور قد يكتبها رو�س(، وكلمة )عيب قد يكتبها بيع(.
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اخللط يف الكتابة بني االأحرف املت�سابهة، فقد يرى كلمة ) نعل ولكنة يكتبها بعل (.. 4
قد يجد هذا الطالب �سعوبة يف االلتزام يف الكتابة على اخلط نف�سه من الورقة.. 5
غالبًا ما يكون خط الطالب ذي �سعوبات التعلم رديئًا وت�سعب قراءته.. 6

ا�ستطاع العديد من الباحثني النف�سيني يف جمال الرتبية اخلا�سة ت�سنيف �سعوبات 
الكتابة اإىل اأ�سناف متعددة ومتنوعة، اأما اأبرز اأنواع �سعوبات الكتابة فتتمثل يف: 

• �سعوبات اخلط: ترجع �سعوبات اخلط اإىل �سعوبات التاآزر الب�رسي احلركي، وتظهر 	
الب�سيط، و�سعوبات كتابة احلرف بحيث  القلم واالأوراق، والتنظيم احلركي  يف م�سك 

يكون هناك حذف لبع�س اأحرف الكتابة، اأو اإ�سافة اأحرف غري موجودة.
• �سعوبات التهجئة: عدم القدرة على كتابة االأحرف والكلمات امل�سموعة، وعدم القدرة 	

على تذكر االأحرف والكلمات ال�سرتجاعها وكتابتها، باالإ�سافة اإىل عدم القدرة على 
تذكر املهارات الدقيقة الالزمة للكتابة.

• كتابية، 	 بجمـل  االأفكـار  عن  التعبري  على  القـدرة  عـدم  الكتابـي:  التعبري  �سعوبـات 
وذلك لعـدم قـدرة الطفـل على تنظيم اأفكـاره، والتعبري عنها كتابيــًا، و�سعوبـات يف 

الرتكيـب اللغـوي والقواعـد.

:Dyscalculia  صعوبة الرياضيات

 ي�ستخدم م�سطلح "�سعوبة اإجراءات العمليات احل�سابية Dyscalculia" عند احلديث 
عن �سعوبات احل�ساب، وهي كلمة ذات توجه طبي ت�سف �سعوبة مزمنة يف التعلم ويف 
املفاهيم  تعلم  يف  حمدد  كا�سطراب  ال�سعوبة  هذه  و�سفت  وقد  الريا�سيات،  ا�ستخدام 
الريا�سية احل�سابية املرتبطة بخلل يف اجلهاز الع�سبي املركزي، وقد تظهر هذه ال�سعوبة 

يف املرحلة االبتدائية لت�ستمر حتى املرحلة الثانوية، وتظهر يف مواقف احلياة اليومية.
كما اأ�سار لرينر اإىل اأن حوايل 26% من الطالب ذوي �سعوبات التعلم لديهم �سعوبات 
يف الريا�سيات، والتي غالبًا ما ت�ستمر من املرحلة االأ�سا�سية اإىل املراحل الدرا�سية العليا 
ويرجع ذلك اإىل اأ�سباب عدة منها: اإهمال املراحل التي يتم من خاللها تعلم اأي مفهوم اأو 
اإغفال اأي منها، وكما هو معلوم فاإن هناك اأنواعًا خمتلفة من التعلم، وذلك ح�سب طبيعة 
الذهنية  العادات  تعلم  عن  يختلف  احلركية  النف�سية-  املهارات  فتعلم  املتعلمة،  املادة 

.)Lerner، 2000( .والوجدانية



مفاهيم اأ�سا�سية يف �سعوبات التعلم                  الف�سل االأول

29

وتن�سـاأ م�سـكالت تعلـم الريا�سيات ب�سفة عامة عن العديد من العوامل التي ت�سنف 
اجل�سمية  والعوامل  حركية،  النف�س  والعوامل  املعرفية،  العوامل  هي:  جماالت  اأربعة  يف 

واحل�سية، والعوامل االنفعالية واالجتماعية.
�سبيل  على  احل�ساب  يف  التعلم  ل�سعوبات  امل�ساحبة  باملظاهر  االهتمام  اإطار  ويف 
املثال، �سنف كو�سك )Kosc ، 1984( �سلوكيات الطالب ذوي �سعوبات احل�ساب يف خم�س 

فئات رئي�سية هي: 
• �سعوبات احل�ساب اللفظية: وتعني ال�سعوبة يف حتديد امل�سطلحات الريا�سية لفظيًا 	

اأو يف حالة عر�سها �سفهيًا، اأي يعاين الطالب ذوو �سعوبات التعلم من �سعوبات يف 
ي�ستطيع  ال  مثاًل  ي�سمعونها،  التي  الريا�سية  وامل�سطلحات  االأرقام  وا�ستيعاب  فهم 

حتديد الرمز الريا�سي لكلمة اأكرب.
• االأرقام، 	 الريا�سية:  الرموز  قراءة  يف  ال�سعوبة  وتعني  اللغوية:  احل�ساب  �سعوبات 

مثاًل ال  لغويًا،  والتعبري عنها  الريا�سية  وامل�سطلحات  احل�سابية،  والرموز  واالأعداد، 
ي�ستطيع التعبري عن اجلملة الريا�سية 

    �س ) < 10 ( بكلمات، )6( اأ�سغر من )8(.  
• �سعوبات احل�ساب الكتابية: وتعني ال�سعوبة يف كتابة الرموز الريا�سية، مثل كتابة 	

اإ�سارة اجلمع )+( وغريها.
• �سعوبات احل�ساب احلياتية: وتعني ال�سعوبة يف التعامل مع املو�سوعات الريا�سية 	

احلقيقية وامل�سورة، مثل التعامل بالنقود لل�رساء اأو للتنقل والتعرف على االجتاهات.
• يف 	 اأو  احل�سابية  العمليات  اإجراء  يف  ال�سعوبة  وتعني  املجردة:  احل�ساب  �سعوبات 

تطبيق القوانني والنظريات الريا�سية املالئمة، كاإجراء عمليات اجلمع اأو الطرح على 
االأعداد ال�سحيحة. 

لرينر  بينها  كما  الريا�سيات  تعلم  يف  �سلبًا  توؤثر  قد  �سائعة  �سعوبات  هناك  توجد 
)Lerner، 2003( وهي: 

ال�سعوبات االإدراكية ال�سمعية والب�رسية: هناك �سعوبات متعلقة باجلانبني الب�رسي . 1
وال�سمعي توؤثر يف تعلم الريا�سيات، ومن �سعوبات االإدراك الب�رسي ما ياأتي: 

• ب�سكل متكرر، و�سعوبة 	 ال�سكل واالأر�سية: تظهر من خالل فقدان املو�سع   م�سكالت 
قراءة االأرقام امل�رسوبة، وعدم القدرة على روؤية الطرح خالل م�سائل الق�سمة.
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•  �سعوبة التمييز الب�رسي: التي تظهر من خالل �سعوبة التمييز بني رموز العمليات، 	
اأو  النقود،  فئات  بني  التمييز  �سعوبة  اأو  املختلفة،  االأعداد  بني  التمييز  �سعوبة  اأو 

ال�سعوبات يف االأعداد الك�رسية.
• امل�سكالت 	 حل  يف  �سعوبة  خالل  من  فتظهر  ال�سمعي  االإدراك  ل�سعوبة  بالن�سبة  اأما 

اللفظية، اأو �سعوبة يف فهم امل�سكالت لفظيًا، اأو �سعوبة يف اإدراك الرتاكيب اللغوية.
ال�سعوبات الفراغية )املكانية(: وهي اإحدى مظاهر �سعوبات الريا�سيات املتمثلة يف . 2

ق�سور االأطفال يف اإدراك العالقات املكانية مثل: اأعلى واأ�سفل، وفوق وحتت، وقريب 
وبعيد، واأمام وخلف. وقد يظهر هوؤالء االأطفال �سعوبة يف تقدير امل�سافة بني االأرقام، 

و�سعوبة الكتابة على خط م�ستقيم و�سعوبة اإدراك ت�سل�سل االأرقام. 
�سعوبة التذكر: تعد مهارة التذكر من املهارات االأ�سا�سية يف تعلم العمليات احل�سابية . 3

وفهمها التي تعد اأ�سا�سًا لفهم الريا�سيات. ويواجه االأطفال الذين يعانون من م�سكالت 
احلقائق  ا�سرتجاع  يف  �سعوبة  الطالب  يجد  حيث  الريا�سيات،  يف  �سعوبات  تذكر 
الريا�سية، وبخا�سة عندما ال ُيعطى الوقت الكايف لالإجابة عن االأ�سئلة املختلفة.ومن 

مظاهر �سعوبات التذكر: 
• عدم القدرة على االحتفاظ بال�سورة الب�رسية ب�سكل كاف حتى يتمكن من كتابتها.	
• عدم القدرة على االحتفاظ باالأعداد ب�سكل كاف الإعطاء اإجابات لالأ�سئلة.	
• �سعوبة تعلم م�سائل ذات خطوات متعددة.	
• �سعوبة تعلم وتذكر حقائق جديدة.	

التعلم، وبخا�سة يف . 4 تاأثري وا�سح يف  الدقيقة  للمهارات احلركية  ال�سعوبة احلركية: 
الريا�سيات، حيث اإن الق�سور يف اجلانب احلركي له تاأثريه ال�سلبي يف اأداء املتعلم؛ 

فقد يكتب االأعداد ب�سكل معكو�س اأو ب�سكل بطيء.
فهم . 5 يف  اأف�سل  وا�ستيعاب  التكامل  من  حالة  اإىل  اللغة  توؤدي  اللغوية:  ال�سعوبات 

الريا�سيات، لذا فاإن الق�سور اللغوي يوؤدي اإىل �سعوبة قراءة االأعداد، اأو عدم القدرة 
على اختيار اأعداد مت�سابهة من جمموعة اأعداد، اأو عدم القدرة على ا�ستنتاج اخلال�سة 

و�سعوبة يف التدريبات ال�سفهية....
ناجتة . 6 الريا�سيات  ال�سعوبة يف  تكون  قد  املعرفية:  التعلم  ا�سرتاتيجيات  ق�سور يف 

عن عدم ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات منا�سبة حلل امل�سائل الريا�سية، فاملتعلم بحاجة اإىل 
تخيل احلل، االأمر الذي يوؤدي اإىل عدم الدقة نتيجة لعدم الرتوي واال�ستجابة ال�رسيعة.
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قلق الريا�سيات: قد ال تكون �سعوبات التعلم يف الريا�سيات ناجتة عن خربات املتعلم . 7
االأكادميية، واإمنا تكون ناجتة عن خربات الف�سل واالإخفاق واالفتقار اإىل تقدير الذات 

للمتعلم. 

مظاهر صعوبات اخلاصة بالرياضيات:

و  الكتابة  ت�ساحب �سعوبات  قد  ال�سعوبة  هذه   
القراءة اأو قد تكون �سعوبة م�ستقلة. وت�سري الدرا�سات 
يف  ق�سور  من  تعاين  التي  احلاالت  معظم  اأن  اإىل 
يف  �سعوبات  من  اأي�سا  تعاين  القرائية  املهارات 
التعلم  �سعوبات  مظاهر  وتبدو  احل�سابية،  املهارات 

يف الريا�سيات فيما ياأتي: 
• يجد الطفل �سعوبة يف قراءة االأرقام الأكرث من منزلة .	
•  �سعوبة يف متييز االأطفال ذات االجتاهات املتعاك�سة مثل )6، 9(.	
•  اخللط يف القيمة املنزلية لعدد مثل ) 53.35( .	
•  �سعوبة يف ن�سخ االأرقام اأو امل�سائل .	
• �سعوبة يف التمييز بني العمليات احل�سابية و اإ�ساراتها.	
•  التمييز بني العالمات االأ�سا�سية) +،-،×،÷،=(.	
• �سعوبة يف الربط بني الرقم ورمزه، قد تطلب منه اأن يكتب الرقم �سبعة فيكتب)6(.	
• امل�سائل 	 حل  عند  اخلطوات  بع�س  ين�سى  اأو  الريا�سية  احلقائق  تذكر  يف  �سعوبة   

الريا�سية، وتت�سمن ال�سعوبة يف فهم امل�سائل احل�سابية، وحتويل امل�ساألة املكتوبة 
على �سكل ق�سة اإىل اأرقام،

•  �سعوبة يف اأداء عمليات اجلمع و الطرح و الق�سمة .	
• فهم مدلول االأعداد ونطقها وكتابتها.	
• التمييز بني االأعداد املت�سابهة والتفرقة بني االأ�سكال الهند�سية.	
• اإدراك العالقات االأ�سا�سية لبع�س املفاهيم عن الطول والكتلة والزمن والعملة.	
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• حل امل�سائل اللفظية يف احل�ساب والتي تتنا�سب وم�ستواهم. 	
• االإخفاق يف فهم امل�سائل الريا�سية �سفويًا.	
• ال�سعوبة يف اإنتاج االأ�سكال الهند�سية.	
• يعاين االأطفال الرا�سدون ذوو �سعوبات التعلم من اإيجاد ا�سرتاتيجيات التعلم املنا�سبة 	

؟  للحل  املنا�سبة  العملية  يقرر  وكيف  ي�سال؟  اأن  يجب  ماذا  احل�سابية،  امل�سائل  حلل 
وكيف يخترب �سحة اجلواب؟، ) القم�س واجلوالده، 2012(.

نسبة االنتشار:

التعلم، وال�سبب يف ذلك عدم  انت�سار �سعوبات  اأعداد ون�سبة  التقديرات حول  اختلفت 
و�سوح التعريف من جهة، وعدم توافر اختبارات متفق عليها من جهة اأخرى، واإن ن�سبة 
كالواليات  تقدمًا  الدول  اأكرث  يف  حتى  املدار�س  يف  التعليمية  ال�سعوبات  ذوي  انت�سار 
املتحدة االأمريكية بلغت )7-5%( من بني اأطفال املدار�س، اأي اأن عدد االأطفال امل�سابني 
به يف الواليات املتحدة وحدها ي�سل اإىل ما يقارب مليوين طفل، واأن ن�سبة كبرية منهم 
ال يتلقون خدمات متخ�س�سة. وقد بني الدليل الت�سخي�سي واالإح�سائي لالأمرا�س العقلية 
اأن ن�سبة انت�سار هذا اال�سطراب ترتاوح ما بني)5-3%( من طلبة املدار�س بواقع ما بني 
)4-9( ذكور اإىل )1( اإناث. وتظهر اأعرا�س هذا اال�سطراب عادة يف عمر ال�سنتني اإىل ثالث 
�سنوات، ولكن ال يتم التعرف عليها ب�سكل ر�سمي اإال بعد التحاق الطفل باملدر�سة. كما يظهر 
هذا اال�سطراب لدى االأفراد بغ�س النظر عن خلفياتهم االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، 

كما اأنه قد ُي�سيب االأفراد من كافة م�ستويات الذكاء )الوقفي،2011(
الرتبية  اأكرث فئات  التعلم تعد من  اأن فئة �سعوبات  اإىل  ي�سري لرينر  ال�سدد  ويف هذا 
اخلا�سة انت�ساراً، حيث ت�سكل )52%( من جمتمع ذوي احلاجات اخلا�سة، ويف الوقت نف�سه 

)Lerner،2003 ( ) % 30 - % 10 ( تبلغ ن�سبة انت�سارها بني طلبة املدار�س بني
بينما ذكر كل من جريبر وليفني )Gurber&Levin،1989( اأن ن�سبة ذوو �سعوبات 
التعلم ت�سل )43%( من الطلبة الذين يتلقون خدمات الرتبية اخلا�سة،وقد اأ�سارت الدرا�سات 
اإىل اأن ن�سبة �سيوع �سعوبات التعلم لدى طلبة املدار�س تبلغ )15%(اعتماداً على حمك واحد 
و)7%( اعتماداً على حمكني،. وهذه الن�سبة تزداد �سنويًا، وتبلغ الن�سبة يف البيئة العربية 

)10.8%( بني طلبة املدار�س االبتدائية العليا )جاد، 2003(.
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كما ال بد من التنويه اإىل اأن معظم حاالت �سعوبات التعلم لدى االإناث تبدو يف املجال 
الغالب مع  الذكور ترتافق يف  لدى  التعلم  اأن �سعوبات  الذكور. كما  املعريف مقارنة مع 
الرو�سان  الزائد.)  والن�ساط  االنتباه  االإزعاج ملعلميهم ك�سعف  ت�سبب  قد  اأخرى  م�سكالت 

واخلطيب والناطور، 2004(.

أسباب صعوبات التعلم: 

اأ�سارت الدرا�سات واالأبحاث اإىل جمموعة من االأ�سباب املوؤدية حلدوث �سعوبات التعلم 
ميكن تلخي�سها فيما ياأتي: 

• الوراثية 	 الهيئة  يف  واجلينية  الكرومو�سومية  ال�سذوذات  يف  وتظهر  وراثية:  عوامل 
لالإن�سان، فاإما تبقى متنحية ويكون الفرد حاماًل لهذا اال�ستعداد، واإما ت�سبح �سائدة 
اأوجه  من  وجه  يف  ويبدو  ال�سلوك  يف  تاأثريه  له  ظاهر  ك�سلوك  املظهرية  الهيئة  يف 

الق�سور.

• اأثناءها فينتج عنه ا�سطرابات ب�سيطة يف 	 اأو  اأو بعدها  اإ�سابات الدماغ قبل الوالدة 
املخ ويبدو اأثرها يف ال�سلوك، ويف العمليات العقلية امل�ستخدمة يف التعلم.

• عوامل كيميائية من مثل االأدوية والعقاقري والتعر�س لالإ�سعاعات.	

• وق�سور 	 املنا�سبة  احل�سية  اال�ستثارة  من  احلرمان  اإىل  يوؤدي  الذي  البيئي  احلرمان 
االإدراك احل�سي وبالتايل ق�سور يف الوظائف العقلية.

• �سوء التغذية والذي يوؤدي ق�سور بنائي يف الق�رسة املخية ومنو اخلاليا الع�سبية، مما 	
ينتج عنه ق�سور يف الوظائف العقلية )جاد،2003(.

وذكر اأبو غنيمة )2010( جمموعة من العوامل التي ت�سهم يف حدوث حالة �سعوبات 
التعلم لدى االأطفال وهي: 

• �سعف االنتباه: غالبًا ما ي�ساحب �سعوبة القراءة.	

• فهم اللغة: يرتبط ب�سعوبة القراءة واحل�ساب والتهجئة.	

• ا�سطراب التوجه املكاين: دائمًا يرتبط باحل�ساب واجلغرافيا واالجتاهات.	

• �سعف الب�رس وال�سمع: ويوؤثر يف كل املواد .	
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األسباب والعوامل املساهمة يف صعوبات القراءة: 

تتداخل العوامل املختلفة التي تقف خلف �سعوبات القراءة،ومن هذه العوامل ما يندرج 
حتت العوامل النمائية، ومنها ما يندرج حتت العوامل االأكادميية. وت�سري )اللقطة،2007( 
الفاعلة  العوامل  من  عدد  القراءة  ال�سعبة من حاالت �سعوبات  احلالة  يوجد يف  انه  اإىل 
املتفاعلة؛ التي لكل منها دوره يف �سعوبة القراءة.وعلى الرغم من اأن الباحثني يوؤكدون 
على العوامل الرتبوية كاأ�سباب ل�سعوبات تعلم القراءة ؛ فاإنهم يعرتفون باأن هناك عوامل 
اأخرى قد يكون لها دور باعتبارها جزءا من االأ�سباب املت�سابكة اأو املتداخلة،وقد تت�سمن 
هذه االأ�سباب عدم الن�سج يف خمتلف جوانب اال�ستعداد للقراءة، اأو بعدم الثبات االنفعايل 
اأو بالعيوب اجل�سمية،اأو بال�سغوط االجتماعية يف املنزل واملدر�سة،وغريها من العوامل 
اأن عاماًل  اإال  اأن يكون هناك عامل واحد م�سئول عن �سعوبات تعلم القراءة،  ومن النادر 

معينًا قد يكون اأكرث اأهمية ن�سبيًا من العوامل االأخرى.

العوامل اليت ترتبط بصعوبات القراءة من خالل جمموعتني رئيسيتني: 

جمموعة العوامل اجل�سمية: . 1

وت�سري الدرا�سات والبحوث اإىل اأن االأطفال ذوي �سعوبات القراءة يعانون من نوع من 
الباحثون من�ساأ ال�سعوبة لدى هوؤالء االأطفال،  االختالل الع�سبي الوظيفي،ويف�رس هوؤالء 
على افرتا�س اأن التغريات، اأو االنحرافات التي حتدث يف البنية اأو الرتكيب ؛تنتج بال�رسورة 

انحرافات يف االأداء، اأو يف الناجت الوظيفي لها.

جمموعة العوامل النف�سية: . 2

العجز يف  اإثبات وجود  القراءة عن طريق  تف�سري �سعوبات  الباحثني  من  العديد  حاول 
تناق�س  وجود  على  الدرا�سات  تلك  نتائج  دلت  االإدراكية،وقد  العمليات  من  اأكرث  اأو  واحدة 
بينهما. ويعترب )�سعد،2003( اأن االختبارات اخلا�سة بالتكامل الب�رسي – احلركي تعطينا 
يف معظم احلاالت القليل عن اأ�سباب �سعوبات القراءة. وا�ستنتج اأن ال�سبب يف �سعوبة القراءة 
يعود اإىل عجز وظيفي يف بع�س اجلوانب املتعلقة بالتعلم الب�رسي ال�سفهي، وقد ف�رس ال�سعوبة 

يف القراءة على اأنها عجز يف اللغة واالألفاظ اأكرث من كونها عجزاً يف الذاكرة الب�رسية.
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النظريات املفسرة ألسباب صعوبات التعلم:

تبدو احلاجة ما�سة وملحة اإىل تطوير نظريات تبنى عليها طريقة التدري�س العالجي، اإذ 
اإن قيمة النظرية تتجلى يف اأنها ت�ساعد يف االإجابة عن االأ�سئلة )مثل ماذا وملاذا( ت�ستخدم 
هذه االأ�ساليب والطرق؟ بحيث ت�سكل هذه النظريات اإطاراً يو�سح طريقة التفكري وينظمها، 

وت�سع دلياًل الإجراءات البحث امل�ستقبلي. 
لالأ�سخا�س  االأ�سا�سية  املتطلبات  من  التعلم  ب�سعوبات  املتعلقة  النظريات  فهم  يعد 
امل�ساكل  على  دقيق  ب�سكل  التعرف  يف  ت�ساعد  النظرية  الأن  املجال،  هذا  يف  العاملني 
التعليمية التي يعاين منها الطفل وت�ساهم يف اإعطاء فكرة عن الطريقة التي ت�ستخدم مع 
اإىل  التعلم  �سعوبات  نظريات  وتنق�سم  الت�سخي�س،  اأ�ساليب  وكذلك  التدريب،  اأثناء  الطفل 

جمالني كبريين هما: 
• احلوا�س 	 احل�سية من خالل  املدخالت  اإن  احلركي: حيث  احل�سي-  النمو  نظريات 

ال�ستة وهي القنوات التي يح�سل من خاللها الفرد على املعلومات وهي الب�رس، 
ال�سمع، اللم�س، ال�سم، التذوق، ح�سا�س الع�سالت وتكون املخرجات الن�ساط احلركي.

• النظريات االإدراكية -احلركية: هذه النظرية تفرت�س اأن جميع اأمناط التعلم تعتمد 	
على اأ�سا�س ح�سي حركي، ثم تتطور هذه االأ�س�س من امل�ستوى االإدراكي – احلركي 
اإىل م�ستوى التنظيم االإدراكي املعريف و لذا يرى اأ�سحاب هذه النظرية اأن معظم 
املجال  املن�ساأ يف  ا�سطراب ع�سبي  يعانون من  التعلم  ذوي �سعوبات  االأطفال 
االإدراكي – احلركي، وهذا اال�سطراب هو ال�سبب يف عدم قدرة الطفل على التعلم، 
وحتى يتمكن الطفل من التعلم ب�سكل طبيعي ي�ستلزم ذلك البدء يف عالج جذور 

.)Alberto،1986 ( .امل�سكلة، وهي اال�سطراب يف املجال االإدراكي – احلركي
كما ميكن اأن تف�رس �سعوبات التعلم يف اأربعة اأطر نظرية هي: 

االإطار النف�سي الع�سبي . 1
االإطار النمائي.. 2
االإطار ال�سلوكي.. 3
االإطار املعريف.. 4
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اأولً: الإطار النف�سي الع�سبي: تف�رس �سعوبات التعلم يف هذا االإطار باأنها ناجتة عن 
تلف ع�سوي يف الدماغ يوؤدي اإىل ق�سور يف كفاءته الوظيفية، وهو ما يعرب عنه مب�سطلح 
اال�سطرابات الب�سيطة يف وظائف املخ،ويفرت�س االأطباء اأن ثمة م�سارات ب�رسية و�سمعية 
ومل�سية وحركية ترتبط مبراكز يف املخ تتلقى املعلومات عن طريق تلك املنافذ احل�سية، 
وي�ستجيب لها الدماغ عن طريق تلك احلوا�س يف جمال التفكري واحلركة واالنفعال، بحيث 
الوظيفة احل�سية  ال�سلبي على  اأثره  اأي خلل يف مركز ما من مراكز املخ، ينعك�س  اأن  جند 
املرتبطة به. وبالتايل فاإن حدوث اأي خلل اأو ا�سطراب يف اجلهاز الع�سبي املركزي لدى 
الطفل ينعك�س متامًا على �سلوكه، حيث يوؤدي اإىل ق�سور اأو خلل اأو ا�سطراب يف الوظائف 
 .)Shore،1998( .االإدراكية واملعرفية واللغوية والدرا�سية واملهارات احلركية لد ى الطفل
وثمة اختبارات ت�سخي�سية ي�ستخدمها الطبيب املتخ�س�س يف طب االأطفال واأخ�سائي 
االأع�ساب يف ت�سخي�س �سعوبات التعلم منها خريطة الن�ساط الكهربائي للمخ، جهاز ر�سم 

املخ، اختبار املخ النيورولوجي ال�رسيع 
يقوم الطبيب بتقدمي العالج الطبي با�ستخدام العقاقري والتغذية اجليدة وتعاطي املزيد 
من الفيتامينات. ومن االنتقادات التي وجهت لهذا االجتاه اأنه من ال�سعب ت�رسيحيًا حتديد 

اخللل يف الدماغ. )حافظ ،2000(
ثانياً: الإطار النمائي )التطور املعريف(: ينطلق من فر�سية اأن النمو االإن�ساين عمومًا 
ومنو اجلانب العقلي املعريف فيه ) الذي ي�سمل القدرات العقلية واخلربات الرتبوية( يخ�سع 
ل�سياق متتابع من املراحل متهد فيه املرحلة ال�سابقة للمرحلة الالحقة، وان لكل مرحلة 

خ�سائ�سها من حيث البنية ومن حيث الوظيفة.
ن�سج  وم�ستوى  التعليمية  املهمات  بني  تفاعلية  عالقة  هناك  اأن  �سبق  ما  وخال�سة 
الفرد، وان عملية التعلم هي عملية تراكمية معقدة متر يف مراحل متدرجة واأن اأي خلل يف 

هذه املراحل )تاأخر الن�سج( �سيوؤدي بال�رسورة اإىل اإعاقة عملية التعلم. 
ترجع �سعوبات التعلم اإىل ما اأطلق عليه – الفجوة النمائية اأو الن�سجية – التي تعني 
لي�س  واأن  الأ�سباب ع�سبية،  والتي ترجع  الطالب  البطء يف منو جوانب معينة يف قدرات 
ثمة فارق نوعي كبري بني االأطفال ذوي �سعوبات التعلم والعاديني، واإمنا امل�سالة تتعلق 
اال�ستعداد  واأن عدم مراعاة  النمو،  لكل طفل معدله اخلا�س يف  اأن  يعني  الذي  بالتوقيت 

ال�سخ�سي والن�سج للطفل،�سوف يوؤدي اإىل �سعوبة تعلم.
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ويك�سف عن ال�سعوبات بقوائم النمو واختبارات اال�ستعداد العقلي وامليول الدرا�سية 
واملقايي�س الت�سخي�سية واملقابلة ودرا�سة احلالة. 

ميكن التغلب على ال�سعوبات مبراعاة ما ياأتي: 
• مراعاة اخل�سائ�س النمائية ) عقلية، معرفية( للتالميذ يف �سنوات الدرا�سة	
• مراعاة مبداأ الفروق الفردية يف التح�سيل امل�ستندة اإىل النمو، وهي باجتاهني: 	

اأ. راأ�سي: فروق منائية بني املراحل يف القدرة على اكت�ساب املفاهيم واخلربات 
ب. اأفقي: فروق يف حت�سيل مفاهيم وخربات يف اإطار مرحلة منائية واحدة.

• مراعاة مبداأ اال�ستعداد للتعلم.	
• تنظيم برامج درا�سية.	

االنتقادات التي وجهت لهذا االجتاه اأنه مل ي�ستطع تف�سري جناح عالج بع�س ال�سعوبات 
املحددة يف مراحل حمددة وعدم جناحها يف مراحل اأخرى، و اأي�سًا من ال�سعب حتديد اأي 
من مراحل التطور املعريف �ستوؤدي اإىل �سعوبات يف التعلم، اإذا ما ح�سل تاأخر يف الن�سج 

 .)Gresham، 1992( يف اأي من هذه املراحل
ثالثاً: الإطار ال�سلوكي: ينطلق من اعتبار ال�سعوبة �سلوكًا م�سكاًل يتجلى يف ف�سل الطفل 
يف الو�سول اإىل م�ستوى عادي اأو متو�سط اأو معياري اأو حمكي لالأداء يف املجال الدرا�سي، 
االأكادميي  العقلية املقا�سة والتح�سيل  القدرات  الطلبة يظهرون تباينًا بني  اأن هوؤالء  اأي 
املتوقع.كما اأنهم يظهرون ف�سال يف املهارات االأكادميية عند مقارنتهم بالطلبة االآخرين.

تعد �سعوبات التعلم من وجهة نظر �سلوكية من اأ�ساليب التح�سيل الدرا�سي اخلاطئة 
التي قد ترجع اإىل ما ياأتي: 

• ا�ستخدام طرق تدري�س غري مالئمة رمبا ب�سبب عدم الكفاية املهنية للمعلم، اأو ب�سبب 	
االفتقار اإىل الو�سائل التعليمية، اأو كرثة الطالب اأو عدم توافر مناخ مالئم يف الف�سل 

واملدر�سة
• افتقار الطفل اإىل الدافعية املالئمة للتعلم والدرا�سة. 	
• وجود الطفل يف ظروف بيئية غري مالئمة يف االأ�رسة اأو املدر�سة واملجتمع.	
• ال�سالب 	 التعزيز  ال�سلوكية املرغوبة و  التعزيز املوجب لتدعيم االأمناط  عدم ا�ستخدام 

للتخل�س من االأمناط ال�سلوكية غري املرغوبة وذلك ب�سكل مالئم. 
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يرتكز العالج على اتباع الربامج الفردية يف العالج، والتي تركز على تعديل ال�سلوك 
الظاهر امل�سكل دون االهتمام بعوامله و اأ�سبابه.

االنتقاد الذي وجه اإىل هذا االجتاه الف�سل يف تف�سري وجود �سعوبات التعلم عند االأطفال 
الذين ينحدرون من بيئة اقت�سادية غنية، وانه مل ي�ستطع تف�سري اخللل يف االإدراك الب�رسي 
اأو ال�سمعي، ومل ي�رْس اإىل دور الدافعية وكفاءة الذات يف التعلم، ومل ي�رْس اإىل دور العمليات 

)Hallahan & Kauffman. 2000( . املعرفية يف التعلم
رابعاً: الإطار املعريف ) معاجلة املعلومات(: 

العقلية  العمليات  يف  خلل  نتاج  باعتبارها  التعلم  ل�سعوبات  املعريف  االإطار  ينظر 
اخلم�س ) االنتباه/ االإدراك / تكوين املفهوم / التذكر / حل امل�سكلة(، وما يرتبط بها من 
اأ�ساليب تفكري ناقد وابتكاري،واأ�ساليب معرفية وهو ت�سور يحاكي فيه العقل الب�رسي الذي 
يتلقى اخلربة عن طريق احلوا�س، وي�سفي الداللة عليها بو�ساطة التفكري، ثم يخرجها يف 

�سورة �سلوك لفظي اأو عملي.
و�سنعر�س فيما ياأتي اأهم النظريات التي تناولت تف�سري اأ�سباب �سعوبات التعلم وهي: 
الب�رسية  النظرية  با�سم  اأي�سًا  واملعروفة   :Getman  )1965 جتمان)  نظرية  اأولً: 
الب�رسي– النمو  النظرية مبظاهر  اهتمت هذه  Vasomotor Theory: حيث  احلركية 

احلركي وعالقته بالتعلم، وقد اأو�سح )جتمان( قدرة الطفل على اكت�ساب املهارات احلركية 
)lerner;2000( ،االإدراكية يف مراحل متتابعة متطورة

 Perceptual Motor Theory االإدراك احلركي Kephart ثانياً: نظرية كيفارت
وقد اعتمد )كيفارت( يف نظريته هذه على مبادئ علم النف�س النمائي. وركزت هذه النظرية 
على درا�سة ثبات النمو االإدراكي– احلركي للطفل، ويقول اإن الطفل يبداأ بتعلم ما يف العامل 
من حوله من خالل احلركة يف بيئته، وهذا ال�سلوك احلركي يعد متطلبًا للتعلم فيما بعد. 

)اجلوالده والقم�س،2012(
خلل  اأو  الدماغ،  اإ�سابة  اأن  النظرية  هذه  اأ�سحاب  يرى  الع�سبية:  النظرية  ثالثاً:   
يف  االإ�سابة  توؤدي  اأن  ميكن  اإذ  التعلم  ل�سعوبات  الرئي�سية  االأ�سباب  من  الب�سيط  الدماغ 
ن�سيج الدماغ اإىل ظهور �سل�سلة من جوانب التاأخر يف النمو يف الطفولة املبكرة و �سعوبات 
اأن يوؤدي اإىل تغري  اأن خلل الدماغ الوظيفي ميكن  يف التعلم املدر�سي بعد ذلك. يف حني 
اأثناء التعلم مثل �سعوبة القراءة  يف وظائف معينة توؤثر مظاهر معينة من �سلوك الطفل 

واختالل الوظائف اللغوية. ) كامل ، 1988(.
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رابعاً: نظرية دومان وديلكاتو كنموذج لالجتاه الع�سبي:

من  كل  بني   :)Patterning Theory of Neurological Organization(
وظائف  ب�ست  يقوم  االإن�سان  ج�سم  اأن   )Doman and Delacrto( وديلكاتو  دومان 
هذه  وحتقيق  واللم�س(،  وال�سمع،  والقراءة،  الكتابة،  الكالم،  احلركية،  )املهارات  هي: 
الوظائف بال�سكل االأمثل يوؤدي دوراً مهمًا يف منو الفرد نحو تنظيم ع�سبي كامل للجهاز 
جلهازهم  كاماًل  ع�سبيًا  تنظيمًا  يطوروا  اإن  ي�ستطيعون  العاديون  فاالأطفال  الع�سبي، 
اإحدى  ب�سبب خلل يف منو  التعلم  يعانون من �سعوبات يف  اللذين  االأطفال  اأما  الع�سبي 
الوظائف ال�سابقة، فاإن هذا اخللل يوؤثر على الناحية الع�سبية االأمر الذي يوؤدي اإىل وجود 
�سعوبات يف احلركة واالت�سال وطريقة العالج لهوؤالء االأطفال تبداأ بتحديد اخللل لديهم 
وتقدمي االأن�سطة اخلا�سة به مل�ساعدة الطفل على النمو الع�سبي ال�سليم، ومن هذه االأن�سطة 

.)Evans ، 1994( الدحرجة، الزحف، احلبو، امل�سي مب�ساعدة، امل�سي
على  املقدرة  باأنها  الذاكرة  تعرف   :Memory Theory الذاكرة  نظرية  خام�ساً: 
تخزين االأحا�سي�س واالإدراكات وا�سرتجاعها، والتي متت جتربتها �سابقًا عندما ال يكون 
تذكر  يف  �سعوبة  يواجهون  التعلم  �سعوبات  ذوي  والطالب  موجود  اأثارها  الذي  احلافز 
امل�سكلة هي  اأو ق�سرية املدى، ولكن  االأ�سياء وامل�سكلة ال تكمن يف ذاكرة طويلة املدى، 
اأداء الطالب ذوي �سعوبات  اأن  ال�سعوبة يف امتالك قدرات الذاكرة الطبيعية، وقد لوحظ 
واالأرقام،  الكلمات  )اإدراك  مثل  ذاكرة  تتطلب  التي  االمتحانات  يف  �سعيفًا  يكون  التعلم 

واحلقائق(.
 ومن اجلدير بالذكر اأنه توجد جمموعة من النظريات التي اأ�سهمت يف تقدمي تف�سريات 
ل�سعوبات التعلم بينها همفريي )Humphrey، 2002(  ومنها: النظرية االإدراكية، ونظرية 
بارخ،والنظرية  الريا�سية،ونظرية  االجتماعي،والنظرية  التعلم  احل�سي،ونظرية  التكامل 
املعريف،والنظرية  اأو  العقلي  النمو  ونظرية  املعريف،  ال�سلوكي  العالج  ونظرية  ال�سلوكية، 

التطورية،ونظرية،ونظرية معاجلة املعلومات،واأخرياً نظرية الذكاءات املتعددة.
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مقدمة: 

 انق�سم الباحثون يف حتديد امل�سكالت التي يظهرها االأطفال الذي يعانون من �سعوبات 
التعلم اإىل ثالثة اجتاهات، اجتاه يرى اأن م�سكالت اللغة والقراءة هي االأ�سا�س اجلوهري 
االجتاه  اأما  ال�سعوبات،  اأ�سا�س هذه  هو  االنتبـاه  اأن  يرى  ثان  واجتاه  التعلم،  ل�سعوبات 
الثالث فريى اأن اأ�سا�س �سعوبات التعلم تنبع من اال�سطرابات النف�سية التي يرتتب عليها 

تعر�س الفرد مل�سكالت يف الذاكرة واالإدراك الب�رسي اأو ال�سمعي )ملحم، 2002(.

 وجدير بالذكر اأنه ال يوجد نظام ت�سنيفي واحد ل�سعوبات التعلم، بل ميكن ا�ستخدام 
اأ�سا�س  اأكرث من حمك للت�سنيف، فعلى �سبيل املثال ميكن ت�سنيف �سعوبات التعلم على 
حمك ال�سدة اإىل �سعوبات تعلم ب�سيطة ومتو�سطة و�سديدة، وبع�س الطالب يظهرون م�سكالت 
امل�سكالت  تت�ساحب  واأحيانًا  الريا�سيات،  اأو  كالقراءة  واحد  اأكادميي  جانب  يف  التعلم 
االأكادميية ا�سطراب عجز  اأو قد يرافق م�سكالتهم  االأكادميية مع امل�سكالت االجتماعية، 
االنتباه املرافق للن�ساط الزائد،مما ي�ساعف من م�سكالتهم االأكادميية ويجعلها اأكرث �سدة، 
وتختلف اأمناط �سعوبات التعلم، فمنها ما يتعلق باالنتباه، وبع�سها بالذاكرة، وبع�سها 
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االآخر باالإدراك وبالتفكري، وبع�سها يرجع اإىل �سبب لغوي مثل �سعوبات يف اللغة ال�سفوية 
Haynes ، Moran، Pi - )للتعبريية اأو يف الكتابة، فقد اأ�سار هاينز وموران وبندزول 
dzoal، 1994(  اإىل اأن ن�سبة كبرية من �سعوبات التعلم و�سعوبات القراءة �سببها م�سكلة 
لغوية واأهمها �سعوبة القراءة واأ�ساروا اإىل اأن)85-75 %( من ذوي �سعوبات التعلم كانوا 
يعانون من تاأخر لغوي ا�ستمر معهم اإىل مرحلة املراهقة، وحرّي بالذكر اأن �سعوبة القراءة 
ثريين  من  كل  بني  فقد  التعلم  �سعوبات  ذوي  االأطفال  لدى  �سيوعًا  امل�سكالت  اأكرث  من 
اأ�سل )2.5( مليون طفل يعانون من  اأن من   )Hughes & Therrien، 2008(  وهيوجز

�سعوبات التعلم يف اأمريكـا وجد )80 %( منهم يعانون من �سعوبات القراءة.

أمناط صعوبات التعلم: 
املو�سوعة  تق�سيم  تناول  يتم  ياأتي  فيما  و�ساأعر�س  الت�سنيفات  من  العديد  توجد 
)عبد  تق�سيمهم يف جمموعات عدة  املثال حيث جرى  �سبيل  لعام )1991( على  العاملية 

ال�سادق، 2003( وهي: 
اأ.اال�سطرابات االإدراكية.

ب.ا�سطرابات االنتباه.
ج.الن�ساط احلركي الزائد.

د.�سعوبات التوجه املكاين.
هــ.�سعوبات التعلم املتعلقة بالذاكرة.

Kirk & Chalfant( الأنواع   كما يعد الت�سنيف الذي قدمه كريك وكالفنت )1984. 
�سعوبات التعلم من اأبرز الت�سنيفات،حيث مت ذكر نوعني ل�سعوبات التعلم وهما: 

�سعوبات التعلم النمائية ) Developmental Learning Disabilities(: وهي التي . 1
باالنتباه  املتعلقة  املعرفية  العمليات  يف  وتتمثل  االأكادميية،  قبل  ما  العمليات  تتناول 
واالإدراك والذاكرة واللغة والتفكري. ومن ثم فاإن اأي ا�سطراب اأو خلل ي�سيب واحدة اأو اأكرث 
من هذه العمليات يوؤدي بال�رسورة اإىل العديد من ال�سعوبات االأكادميية، ولذا ميكن تقرير 

اأن ال�سعوبات النمائية هي من�ساأ ال�سعوبات االأكادميية الالحقة وال�سبب الرئي�س لها.
�سعوبات التعلم االأكادميية )Academic Learning Disabilities(: وهي التي . 2

تظهر لدى طلبة املدار�س، وتتمثل يف ال�سعوبات املتعلقة بالقراءة والكتابة واحل�ساب 
والتهجي والتعبري الكتابي )عواد،2009(.
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خصائص ذوي صعوبات التعلم ومشكالتهم: 

• حددت منظمة ال�سحة العاملية ع�رس خ�سائ�س لتمييز ذوي �سعوبات التعلم وهي: 	
• ا�سطرابات الذاكرة والتفكري.	
• اال�سطرابات االإدراكية واحلركية.	
• اال�سطراب االنفعايل.	
• ا�سطرابات التنا�سق العام.	
• فرط الن�ساط احلركي.	
• االندفاعية.	
• ا�سطرابات االنتباه.	
• �سعوبات التعلم االأكادميية.	
• ق�سور اال�ستماع واحلديث.	
• ظهور انحرافات يف ر�سام املخ الكهربائي )عبد ال�سادق، 2003(.	
• يف حني يرى البطاينـة والر�سدان وال�سبايلة واخلطاطبة )2005( اأن خ�سائ�س االأطفال 	

ذوي �سعوبات التعلم تتمثل يف املجاالت االآتية: 

أواًل: اجملال املعريف أو التفكري: يتميز الطفل ذو �سعوبات التعلم باالآتي: 

• االعتماد على املنبهات البيئية يف تف�سري املدركات.	
• �سعوبة التذكر.	
• عدم 	 وبالتايل  االإرادي،  االنتباه  �سعوبة 

وكرثة  االنتباه  حتول  و�رسعة  االإ�سغاء 
االأعمال  على  الرتكيز  و�سعوبة  احلركة 

والواجبات املدر�سية.
• �سعوبات ال�سلوك ال�سخ�سي االجتماعي،حيث 	

الذي يحققه، والنظرة  النجاح  ياأبه لقيمة  ال 
الت�ساوؤمية للم�ستقبل.
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• الرموز 	 القدرة على حتليل  الريا�سية واخللط بينها، وعدم  �سعوبة اكت�ساب املفاهيم 
الريا�سية، و�سعوبة تذكر احلقائق الريا�سية وت�سل�سل االأرقام.

ثانيًا: اجملال اللفظي أو اللغوي: وتتمثل بالصعوبات التالية: 

• �سعوبة فهم اللغة اال�ستقبالية والداخلية.	
• �سعوبة اإدراك اأ�سوات اللغة، وعدم القدرة على التعبري عن هذه االأ�سوات.	
• االأ�سياء 	 الكلمات املتعلقة باأ�سماء  �سعوبة فهم 

تكوين  على  القدرة  وعدم  وال�سفات،  واالأفعال 
اجلمل والكلمات ب�سورة �سحيحة.

• عدم القدرة على التمييز بني الكلمات واحلروف 	
املت�سابهة.

• عك�س احلروف والكلمات.	
• عدم القدرة على حتليل الكلمات اإىل اأ�سواتها.	
• عدم القدرة على االإ�سغاء اأثناء الكتابة.	
• تردي تنظيم االأعمال الكتابية وعدم دقتها، وعدم القدرة على متييز االأخطاء الكتابية 	

اأو عدم القدرة على ت�سويبها.
• وعدم 	 الكلمات،  بني  منتظمة  فراغات  ترك  وعدم  ال�سطر  على  بالكتابة  االلتزام  عدم 

تنا�سق اأحجام احلروف عند الكتابة.

ثالثًا: اجملال االجتماعي: وتظهر املشكالت باآلتية: 

• �سعوبة حتمل امل�سوؤولية ال�سخ�سية اأو االجتماعية.	
• االن�سحاب االجتماعي املتمثل يف الك�سل وعدم املباالة وقلة االت�سال االجتماعي مع 	

االآخرين.
• االإتكالية.	
• �سهولة ت�ستت االنتباه.	
• الن�ساط املفرط املتثمل يف كرثة التململ وعدم اال�ستقرار والرثثرة واإزعاج االآخرين.	
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رابعًا: اجملال احلركي: وميتاز ذوو صعوبات التعلم هنا بـ: 

• �سعف املهارات الدقيقة مثل الر�سم والكتابة.	
• عدم القدرة على اإتقان املهارات الكبرية نتيجة لتاأخر النمو التطوري مثل امل�سي والقفز. 	

توجد  اأنه  اإىل  الرتبوي  االأدب  اأ�سار  بينما 
الفئة  هذا  بها  متتاز  التي  اخل�سائ�س  من  العديد 
االأكادميي،  منها  عدة  جماالت  يف  جليًا  وتظهر 
والنف�سي،واالجتماعي واالنفعايل،وا�سطرابات يف 

اللغة والكالم
اأولً: اخل�سائ�س الأكادميية: بني ال�سمادي 
ذوي  الطلبة  اأن   )2003( والناطوروال�سحومي 
�سعوبات التعلم تظهر لديهم م�سكالت يف املجاالت 

االأكادميية التالية:  
• تفاوت 	 اأو  ا�سطراب  اأو  تاأخر  املنطوقة:  اللغة 

يف اال�ستماع والتحدث.
• اللغة املكتوبة: �سعوبات يف القراءة، والكتابة 	

والتهجئة.
• احل�ساب: �سعوبة يف اأداء الوظائف احل�سابية اأو يف ا�ستيعاب املفاهيم االأ�سا�سية.	
• التفكري املنطقي: �سعوبة يف دمج االأفكار.	
• مهارات التنظيم: �سعوبة يف تنظيم كل جوانب التعلم	

وهناك كثري من املظاهر التي ميكن مالحظتها لدى الأطفال الذين يعانون من �سعوبات 
التعلم منها: 

مظاهر تتعلق بالقراءة: 
• �سعوبة يف التعرف اإىل االأ�سوات املوجودة داخل الكلمات.	
• �سعوبة يف التعرف اإىل االأ�سوات واحلروف داخل الكلمات بالرتتيب ال�سحيح.	
• ا�ستبدال الكلمات املت�سابهة يف املعنى عند القراءة ب�سوت مرتفع، مثل قول "�سيارة" 	

بداًل من "قطار"، اأو "با�س".
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• �سعوبة يف اإدراك القوايف/ ال�سجع واجلنا�س اال�ستهاليل والكلمات املت�سابهة )�سواء 	
يف بدايات اأم نهايات اأ�سواتها( ب�سورة عامة.

• �سعوبة اأحيانًا يف نطق بع�س االأ�سوات داخل كلمة ما ب�سوت مرتفع.	
• اأحيانًا يقوم بعك�س اأو حذف اأو اإ�سافة بع�س االأحرف يف الكلمات عند القراءة.	
• دائمًا ما يفقد مكانه عند القراءة )ال يعرف عند اأي كلمة توقف، اأو يخطئ وينظر اإىل 	

ال�سطر اخلطاأ(.
• رمبا تكون لديه �سعوبة يف ترتيب احلروف االأبجدية.	
• �سعوبة يف نطق الكلمات املتعددة املقاطع، حتى ال�سائع منها.	
• �سعف يف التعامل مع الكلمات ب�سورة عامة، ال �سيما الكلمات التي مل يقابلها من قبل.	
• دائمًا ما متيل �رسعة قراءته اإىل اأن تكون بطيئة، ودائمًا ما يبدو مرتديًا قليل التعبري 	

عند القراءة.
• عدم امليل للقراءة من اأجل الهواية اأو املتعة.	
• قد تكون لديه القراءة للفهم اأف�سل من القدرة على قراءة الكلمات منف�سلة.	
• دائمًا ما يخطئ يف الكلمات التي فيها اأ�سوات مت�سابهة "مثل لعبة، وعلبة")الوقفي، 2011(. 	

مظاهر تتعلق بالتهجئة: 
• �سعوبة يف تذكر قواعد التهجئة.	
• "ا�سم 	 اأ�سواتي عند التهجئة" مثاًل: يكتب كلمة ليلى  اأ�سا�سها  دائمًا ما يرتكب اأخطاء 

علم" لياًل، الأنه ال يتذكر التفريق بني االألف املمدودة، واألف التاأنيث املق�سورة".
• دائمًا ما تكون احلروف غري مرتبة بالتهجئة.	
• عدم اال�ستخدام املنتظم لبع�س احلروف التي تت�سابه بالنطق ) "ث" و"ذ" اأو "�س" و"ز"(.	
• �سعوبة يف اأواخر بع�س الكلمات "مثل الكلمات التي تنتهي بالتاء املربوطة فيكتبها 	

تاء مفتوحة".
• خلط اأو حذف االأحرف املمدودة.	
• �سعوبة يف الكلمات التي فيها اأكرث من حرف ممدود اأو حرف �ساكن متكرر اأكرث من 	

.)Smith 2001( مرة
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مظاهر تتعلق بالكتابة: 
• اأ�سلوب كتابة غري منتظم.	
• كتابة ب�رسعة بطيئة.	
• عدم امليل اإىل الكتابة لفرتات طويلة، اأو رف�س كتابة مقاالت طويلة.	
• يف�سل يف بع�س االأحيان اأو�ساعًا غري عادية يف اجللو�س يف اأثناء الكتابة، اأو اأ�سلوب 	

اإم�ساك بالقلم غري عادي.

مظاهر تتعلق بتطوير القدرة على الكالم: 
• �سعف الذاكرة اللفظية العاملة ق�سرية االأجل، مما يعني اأنه �سيكون من ال�سعب عليه 	

تذكر القوائم اأو املتواليات.
• رمبا يعاين اأي�سًا من عالمات �سعف الذاكرة اللفظية العاملة طويلة االأجل، التي قد ترجع 	

اإىل خلط يف اأثناء عملية التعلم اأو �سعف ا�سرتاتيجيات التنظيم )عبد الغفار، 1998(.

مظاهر تتعلق بالتنظيم: 
• عدم وجود اإ�سرتاتيجية تنظيمية حمددة لديه.	
• �سعف التنظيم اخلا�س باجلدول الدرا�سي اأو اجلدول اليومي واالأدوات واالأجهزة، وبقية 	

االأ�سياء التي ي�ستخدمها يف عملية التعلم مثل �سعف تذكر الواجب املدر�سي وتنظيمه.

مظاهر تتعلق باحلركة: 
• ات التي تتطلب تاآزراً بني احلركات مثل ربط 	 اأداء املهمَّ رمبا تكون لديه �سعوبة يف 

احلذاء، اأو زر القمي�س، اأو ارتداء املالب�س مبفرده حتى �سن متقدم.
• التخبط يف االأثاث املوجود بداخل الف�سل املدر�سي اأو البيت، اأو الوقوع املتكرر.	

مظاهر تتعلق بالقدرة على الكالم: 
• اخللط بني االأ�سوات املت�سابهة.	
• �سعف القدرة على النطق ال�سحيح.	
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• �سعوبة يف مزج اأو خلط اأو تركيب االأ�سوات اإىل كلمات.	
• �سعف يف القدرة على اإدراك القوايف واجلنا�س يف الكلمات.	
• �سعوبة يف ت�سمية االأ�سياء )البحريي،2007(.	

ذوي  الطلبة  متتع   )2006( ال�رسطاوي  و�سح  بينما  النف�سية:  اخل�سائ�س  ثانياً: 
�سعوبات التعلم باخل�سائ�س النف�سية االآتية.

�سعف النتباه والن�ساط الزائد:

عنه  ويعرب  املدر�سة،  يف  االأكادميي  النجاح  عوامل  من  اأ�سا�سيًا  عاماًل  االنتباه  يعد   
من  جمموعة  بني  من  باملو�سوع  ال�سلة  وثيقة  املنا�سبة  العوامل  اختيار  على  بالقدرة 
اأو االإح�سا�س باحلركة التي ي�سادفها الكائن احلي يف كل  املثريات ) ال�سمعية،الب�رسية، 
الطفل  نعترب  فاإننا  جداً،  واال�ستجابة ملثريات كثرياً  االنتباه  الطفل  ( فحني يحاول  وقت 
م�ستتًا، وي�سعب على االأطفال التعلم اإذا مل يتمكنوا من تركيز انتباههم على املهمة التي 

بني اأيديهم )الفار، 2003(. 
وقد توؤثر م�سكلة الن�ساط الزائد على التح�سيل الدرا�سي، والتكيف االأ�رسي لدى الطفل، 
وذلك الأن الطفل ذا الن�ساط الزائد ُي�سبب الكثري من ال�سو�ساء، وي�سيب املحيطني به �سواء 
كانوا الوالدين اأم االأ�سدقاء اأم االإخوة اأم املعلمني بالتوتر وال�سيق وعدم الراحة واالإزعاج، 

وتوؤدي يف النهاية اإىل �سعوبات يف التعلم وعدم االتزان االنفعايل )اإ�سماعيل، 2001(.
اإال  احلا�رس،  الوقت  يف  ن�سهده  الذي  والتكنولوجي  املعريف  التطور  من  الرغم  وعلى 
اأن النظام التعليمي ويف جميع دول العامل يواجه م�سكلة �سعوبات التعلم، والتي ُتعد من 
اأهم اأ�سباب ارتفاع ن�سبة الهدر التعليمي، حيث ُت�سهم بدوٍر كبرٍي يف ارتفاع ن�سبة الر�سوب 
بني الطلبة، كما ُتعد �سببًا مبا�رساً يف زيادة عدد الطلبة املت�رّسبني، وبخا�سة يف املرحلة 
االبتدائية. ولهذا، فكثرياً ما نرى اأطفااًل ال ُيعانون من اإعاقات، وذكاوؤهم متو�سط، اأو فوق 
املتو�سط، اإال اأنهم ُيعانون من م�سكالٍت تعليمية، فمنهم من ال يتعلم باالأ�سلوب نف�سه الذي 
يتعلم به الطلبة االآخرون، والتي ُت�سّنف كم�سكالت خفية وغري ظاهرة، مما ي�سبب احلرية 
والقلق لهوؤالء االأطفال، ف�ساًل عن االأهل واملدر�سة، وذلك الأن ر�سوبهم يتكرر مبرور الوقت، 
فيبداأ االأطفال بالف�سل ب�سبب عدم ر�ساهم عن نتائج اأدائهم يف املدر�سة، وقد مييل منوهم 
االجتماعي واالنفعايل اإىل التاأخر، ويعاين هوؤالء من م�سكالت انفعالية، وت�سبح املدر�سة 
بالن�سبة اإليهم ُت�سّكل جتربًة وخربًة موؤملًة اإىل احلد الذي ينعك�س �سلبًا على مفهومهم عن 

ذواتهم )يحيى، 2011(.
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مظاهر �سعف النتباه والت�ستت: 
وكرثة . 1 للتفا�سيل  االنتباه  يف  الف�سل 

الوقوع يف اأخطاء اأ�سا�سها عدم االنتباه.
وتواجهه . 2 للمعلم،  ي�سغي  ال  اأنه  يبدو 

�سعوبة يف احلفاظ على انتباهه.
املهمات . 3 ينهي  وال  التعليمات  يتبع  ال 

املوكلة له.
للقيام . 4 نف�سه  تنظيم  يف  �سعوبة  يواجه 

باملهمات والن�ساطات. 
يتجنب اأو يكره املهمات التي حتتاج اإىل تركيز االنتباه. . 5
يت�ستت ب�سهولة عند وجود املثريات اخلارجية، وي�سعب عليه العودة لالنتباه للمثري . 6

االأ�سلي )الرو�سان واخلطيب والناطور، 2004( 
ميكن  املدر�سني  ومعظم  مبا�رس،  ب�سكل  مالحظتها  ميكن  ال  معرفية  عملية  االنتباه  اإن 
اأن يتعرفوا على االأطفال الذين ف�سلوا يف النجاح املدر�سي ب�سبب عجز االنتباه لديهم.ويف 
بع�س احلاالت يكون العجز يف االنتباه ب�سيطًا، اأو قد يكون �سديداً ومدمراً، تعد الذاكرة جزءاً 
اأ�سا�سيًا و�رسوريًا يف عملية التعلم، والق�سور يف الذاكرة ميكن اأن يعوق عملية التعلم وي�سبب 
 )Lerner، 2000( سعوبة خالل مرحلة الطفولة املبكرة، و�سنوات املدر�سة ومرحلة ال�سباب�
ويذكر الزيات )2007( اأن ا�سطرابات اأو �سعوبات الذاكرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكل 
اأن  اأ�سا�س  على  االإدراك،  �سعوبات  اأو  وا�سطرابات  االنتباه  �سعوبات  اأو  ا�سطرابات  من 
عمليات االنتباه وما تنطوي عليه من خ�سائ�س الق�سدية، اأو االإرادية، واالنتقائية، واالأمد 
اأي مدة االنتباه، وعمليات االإدراك مبا تنطوي عليه من تف�سري هذه املدركات و اإعطائها 
ًا من  املعاين والدالالت ت�سكل مدخالت عمليات الذاكرة، ولذا فاإن اأي ا�سطرابات ت�سيب اأيَّ
وفاعلية  كفاءة  على  مبا�رس  ب�سكل  توؤثر  كالهما  اأو  االإدراك  عمليات  اأو  االنتباه  عمليات 
اأ�سا�س  ت�سكل  التي  واال�سرتجاع  والتذكر  االحتفاظ  عمليات  من  بها  يرتبط  وما  الذاكرة، 
ات االأكادميية. فاإن االأفراد الذين لديهم ا�سطرابات يف قدرات الذاكرة اأو  النجاح يف املهمَّ
عملياتها من حيث املكونات اأو الوظائف – مثل ذوي �سعوبات التعلم – يكون من املتوقع 
بالن�سبة لهم اأن يجدوا �سعوبات يف عدد من االأن�سطة االأكادميية واملجاالت املعرفية على 

اختالف �سورها وم�ستوياتها. 
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اإن �سعوبة الذاكرة قد ينتج عنها اأعرا�س خمتلفة، وذلك باالعتماد على طبيعة ودرجة 
من  يعانون  الذين  اآخر،ولالأطفال  جانب  من  املتعلمة  املهمة  جانب  من  الذاكرة  ق�سور 

�سعوبات خا�سة باالنتباه بع�س اخل�سائ�س هي: 

اخل�سائ�س املتعلقة بالنتباه: 
عدم قدرة بع�س التالميذ على اختيار املعلومات التي يلزمه اأن يتعلمها من بني بقية . 1

املعلومات املحيطة به.
يجد �سعوبة من اال�ستمرار منتبهًا اإىل املادة التي يحاول تعلمها مدة كافية ملعاجلتها.. 2
يجد م�سكلة يف االنتقال من فكرة اإىل اأخرى حني يعرفها.. 3
اإنهاء . 4 ال ي�ستطيع االبتعاد عن املثريات اخلارجية التي توؤثر �سلبًا على التفكري حتى 

املهمة )الرو�سان، 2000(. 

• العجز يف العمليات الإدراكية: 	
هذا العجز يتمثل باإعاقات يف التاآزر الب�رسي، احلركي، والتمييز الب�رسي وال�سمعي 

واللم�سي، والعالقات املكانية وغريها من العوامل االإدراكية ) الزيات،2007(.
اأن اال�سطرابات االإدراكية عند االأطفال لي�ست مفهومة ووا�سحة  ومن اجلدير بالذكر 
وذلك الأ�سباب تعود اإىل عالقتها وتداخلها مع الذاكرة واالنتباه، والتفكري، واللغة. واالإدراك 
ومعرفة حقيقة ال�سيء، ويتطلب ذلك معرفة خ�سائ�س ذلك ال�سيء التي متيزه عن ما قد 
ي�سبهه، ولالأطفال الذين يعانون من �سعوبات يف االإدراك بع�س اخل�سائ�س اأوردها عد�س 

)2000( على النحو االآتي: 
عدم القدرة على التمييز بني اأ�سوات احلروف والكلمات.. 1
عدم فهم اللغة ال�سفوية ب�سكل عام. . 2
تظهر بع�س امل�سكالت يف االإدراك احل�س – حركي ب�سبب �سعوبة يف الكتابة اليدوية . 3

املعروفة باخلط. 
مدة . 4 يف  حدثت  اإذا  امل�ساهدة،  اأو  امل�سموعة  االأ�سياء  معرفة  يف  �سعوبة  التالميذ  يجد 

وجيزة. 
�سعوبة يف اإعطاء االإجابة فور �سماع ال�سوؤال رغم معرفته بها.. 5
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• �سعوبات الإدراك ال�سمعي:	
 تظهر لديهم م�سكالت يف اإدراك املثريات ال�سمعية، وربطها مع املعاين املرتبطة بها 

يف �سياق منظومة االإدراك ال�سمعي، ومن مظاهر �سعوبات االإدراك ال�سمعي: 
�سعوبة التمييز ال�سمعي بني الكلمات اأو املقاطع املتجان�سة مثل: )قال – طال(.. 1
�سعوبة التمييز ال�سمعي بني احلروف اأو االأ�سوات املت�سابهة: )ق – ك – د – ت(.. 2
�سعوبة التمييز ال�سمعي املتتابع، ويق�سد �سعوبة متييز االأرقام اأو الكلمات املتتابعة . 3

واإعادتها. 
�سعوبة التذكر ال�سمعي، مثل تذكر احلروف الهجائية ب�سكل متتاٍل.. 4
كلمة . 5 لت�سكل  الكلمة  من  اأجزاء  ربط  على  املتعلم  قدرة  ال�سوتي،  الرتكيب  �سعوبة 

م�سموعة )�سليمان،2001 (.
• �سعوبات الإدراك اللغوي:	

 قد يعاين ذوو �سعوبات التعلم من �سعوبات يف اللغة اال�ستقبالية واللغة التعبريية، 
واللغة الداخلية، كما ميكن اأن يكون كالم ال�سخ�س الذي يعاين من �سعوبات التعلم مطوال،ً 
ويدور حول فكرة واحدة اأو قا�رساً على و�سف خربات ح�سية، باالإ�سافة اإىل عدم و�سوح 
بع�س الكالم نتيجة حذف اأو اإبدال اأو ت�سويه اأو اإ�سافة اأو تكرار لبع�س اأ�سوات احلروف، 

هذا باالإ�سافة اإىل م�سكلة فقدان القدرة املكت�سبة على الكالم وذلك ب�سبب اإ�سابة الدماغ.
• �سعوبة يف تذكر املعلومات:	

 هذه ال�سعوبة تكون على وجه اخل�سو�س يف اجلانب اللفظي. وكذلك املعلومات التي 
عف يف عملّيات  ال�سّ يّنتج عن  ذلك  ب�سكل عام. وكل  احلوا�س  يح�سلون عليها عن طريق 
القدرة على  اإىل �سعف  الّطلبة  االأ�سا�سّية لدى هوؤالء  معاجلة املعلومات. وترجع امل�سكلة 
ا�ستخدام املعلومات ومعاجلتها، وال عالقة لها ب�سعف احلوا�س، ويعود �سبب هذا اال�سطراب 
اإىل وجود م�سكالت يف الّتعلم، ويف مقدمة هذه امل�سكالت م�سكالت الذاكرة التي تعّد جزءا 
اأ�سا�سيا من نظام معاجلة املعلومات. ومبا اأن جميع العملّيات املعرفّية حتدث يف الذاكرة، 
فاإن ذلك يوؤدي اإىل م�سكالت يف الّتعلم، مما يجعل كثرياً من املدر�سني يبدون ال�سكوى من 
�سعوبة تعلم هذه الفئة، والتي غالبا مـا تفتقـر لال�سرتاتيجّيات املعرفّية التي ت�ساعــد على 
 %13 اأن    )Lyon، 1995( ليون  و�سح  وقد   .)McNamara & Wong، 2003( الّتعلم 
من االأطفال ذوي �سعوبات التعلم من الذين ترتاوح اأعمارهم من )10( اإىل )12( �سنة هم 
ات �سعة الذاكرة، واأن 33 % من هوؤالء  اأطفال يظهرون �سعوبات خا�سة باالأداء على مهمَّ

االأطفال يظهرون �سعفًا يف �سعة الذاكرة اإىل جانب م�سكالت معرفية اأخرى.
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اخلصائص املتعلقة بالذاكرة هي: 
عدم القدرة على االحتفاظ باملعلومات التي تقدم له �سواء على املدى القريب اأو البعيد.. 1
لديهم �سعوبة يف التذكر )تذكر املثريات ال�سمعية اأو الب�رسية اأو احل�سية(.. 2
يحذف اأو ي�سيف يف املعلومات عند ا�سرتجاعها. . 3

أنواع الذاكرة:

تق�سم الذاكرة اإىل الأق�سام الآتية: 

اأ- الذاكرة احل�سية:
من  املثريات  ا�ستقبال  يف  االأول  املكان  وهو  احل�سي،  املخزن  يف  تكون  التي  وهي 
ت�سبة  باأنها  القول  العامل اخلارجي، وال يحتفظ باملعلومات الأكرث من 25 ثانية، وميكن 
اإدخال البيانات اإىل ذاكرة املعاجلة يف احلا�سب الالآيل. ومن خوا�س الذاكرة احل�سية اأنها 
اأننا  )احل�ساين،2010(:  وت�سيف  املدى،  ق�سرية  الذاكرة  اإىل  وتنقلها  املعلومات  ت�سرتجع 
ن�ستقبل املعلومات من خالل احلوا�س عند االنتباه اإليها. ومن ثم توا�سل تنقلها عرب مراحل 
الذاكرة االأخرى، ولكن اإذا مل يتم االنتباه اإليها، فاإننا لن ن�سل اإىل اأنظمة الذاكرة االأخرى 
، ومن اجلدير بالذكر اأننا نحتاج اإىل وقت اأطول الإدراك املعلومات امل�ساهدة، وكلما كان 
اأ�رسع، لذا فاإن نق�س االنتباه عند الطلبة  اأطول ومركزاً كلما كان االإدراك  االنتباه لفرتة 
ذوي �سعوبات التعل يوؤدي اإىل اختالفات يف مهمات الذاكرة، وهذا بالتايل يوؤدي اإىل عدم 

القدرة على اال�سرتجاع .
من  املطلوبة  للمثريات  الطلبة  انتباه  جذب  ا�ستطعنا  اإذا  اأنه  اال�ستنتاج  ميكن  وعليه 
خالل التدريب؛ فاإن ذلك ي�سهل ا�ستقبال املعلومات احل�سية من امل�سجل احل�سي، ومن ثم 
نقلها للم�ستوى الثاين )الذاكرة ق�سرية املدى(، مما يرتتب على ذلك من �سهولة ا�سرتجاع 

املعلومات من الذاكرة، وحت�سن اأدائها ب�سكل جيد.
ب- الذاكرة ق�سرية املدى:

 وحتتفظ باملعلومات لفرتة دقيقة، وهي ذاكرة حمدودة ن�ستطيع االحتفاظ بها من 
الكلمات، اأو االأرقام، اأو ال�سور، اأو االأ�سوات ما بني خم�س وحدات اإىل ت�سع وحدات؛ وب�سبب 
بني  التمييز  على  القدرة  تقل  عندما  للت�سوي�س،  عر�سة  فاإنها  اال�ستيعابية،  الطاقة  هذه 

االأ�سياء.
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ويحدث الن�سيان بهذه الذاكرة نتيجة الت�سوي�س بني االأ�سياء يف فرتة احلفظ،ولي�س يف 
تنمية  التعلم، هو  لدى ذوي �سعوبات  املعلومات  زيادة  املهم يف  والعامل  التذكر.  وقت 
على  �سغرية،للتغلب  وحدات  اإىل  املتعلمة  املادة  وحدات  من  عدد  حتويل  على  قدراتهم 
حمدودية هذه الذاكرة، فق�سور الذاكرة ق�سرية املدى لديهم، يعزى اإىل �سعف ا�ستخدامهم 

التكرار والتنظيم وتطوير االأ�ساليب املنا�سبة لزيادة قدرة التذكر .
وهذا وميكن اأن تتاأثر �سعة الذاكرة ق�سرية املدى بعدد من العوامل االآتية: 

كثافة املعلومات، وت�سابهها،وعدد الوحدات املعرفية التي تخ�سع للمعاجلة.والزمن 
الذاكرة مبا يحدث يف احلا�سوب،فاإذا ما  املتاح للمعاجلة، وميكن ت�سبيه ما يحدث لهذه 
اأو تخزينها، ف�رسعان ما ت�سيع هذة  اأن يتم حفظ املعلومات  اأغلق جهاز احلا�سوب دون 

املعلومات، اأو تكون قابلة لل�سياع)ال�سويري، 2006(. 
ج- الذاكرة بعيدة املدى:

وتعتمد على تنظيم اخلربات ال�سابقة من خالل عمليات التنظيم والرتميز، وت�ستمل على 
عدة اأنواع فهي: 

• الذاكرة املعرفية: وهي تخت�س باأحداث خا�سة )عناوين، �سوارع، تلفون(.	
• الذاكرة ال�سمنية: مبعنى التذكر ال�سمني؛ اأي اأنها اأقرب ارتباطًا باملهارات ال�رسطية.	
• الذاكرة الداللية: والتي تخت�س بتذكر اللغة واملعلومات واحلقائق.	
• ا�سرتجاعها 	 القدرة على  ثم  بها  املعلومات واالحتفاظ  اكت�ساب  فالذاكرة هي عملية 

عند احلاجة اإىل ا�ستخدامها.
املعلومات  بتطبيق  تقوم  التعلم، حيث  االأ�سا�سية يف عملية  املبادئ  الذاكرة من  تعّد 
والتعديالت املنطقية  الت�سحيحات  واإجراء بع�س  بها،  وتخزينها ومعاجلتها واالحتفاظ 
ذات املعنى، ورمبا هذا ما مييزها عن ذاكرة احلا�سب االآيل التي ال جتري اأي ت�سحيحات اأو 
تبديالت للمدخالت اخلاطئة، كما تعد الذاكرة االإن�سانية مركز العمليات املعرفية، ويتفق 
معظم علماء النف�س املعريف على اأن التحدي احلقيقي الذي يواجههم اليوم: هو يف اإمكانية 

م�ساعفة الفاعلية والطاقة و�سعة الذاكرة االإن�سانية واالآلية.
ومبا اأن الذاكرة عملية مهمة يف ا�ستمرار خربة احلياة االإن�سانية، فقد حظيت باهتمام 
كثري من جتارب علماء النف�س للوقوف عن كثب على الكيفية التي تتم بها عملية االحتفاظ، 

واالأ�س�س الفيزيولوجية التي حتكم عملية الذاكرة )الرفاعي، 1992(.
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د. الذاكرة العاملة:
يعّد مفهوم الذاكرة من املفاهيم التي من ال�سعب الو�سول اإىل حتديد تعريف خا�س 
الوظائف  عن  مبعزل  يكون  ال  عقلي  ن�ساط  وذات  معقدة،  معرفية  عملية  كونها  بها؛ 
)الرقاد،2010(.  وغريها  واال�ستجابة  والتخزين  واالإدراك  االنتباه،  مثل:  االأخرى  العقلية 
وتعّد الذاكرة اأ�سمل من التذكر، وذلك كونها تقوم بعمليات عدة منها: ا�ستقبال وت�سنيف 
املعلومات وتخزينها، بينما التذكر هو عملية ا�سرتجاع املعلومات من الذاكرة فقط. تبداأ 
بعدها،  وتتطور  الر�سيع  للطفل  االأوىل  االأ�سهر  بداية  يف  بالنمو  للذاكرة  االأوىل  املرحلة 
وخا�سة يف مرحلة الطفولة املبكرة، وهنالك عالقة طردية بني منو الذاكرة ومنو الدماغ 
من  االأمامي  اجلزء  اأما  املعلومات،  تخزين  عن  م�سوؤول  والدماغ  املتالحقة،  واملهارات 
الق�رسة الدماغية فم�سوؤولة عن ا�سرتجاع الذكريات املخزنة، وتتبلورامل�سكلة يف التعرف 
االأطفال  يبداأ  الكالم، وعندما  الر�سع يف عدم قدرتهم على  لالأطفال  الذاكرة  اإىل مهارات 
بالكالم ت�سبح درا�سة مهارات الذاكرة لديهم اأ�سهل. وتعد م�سكالت الذاكرة م�سوؤولة عن عدد 
من �سعوبات التعلم يف مرحلة املدر�سة لالأطفال، كما اأن الطلبة العاديني عند مقارنتهم 
التق�سيم  ا�سرتاتيجيات تذكر متعددة، مثل  فاإنهم ميلكون  التعلم،  بالطلبة ذوي �سعوبات 
ي�ستمر  للتذكر  با�سرتاتيجيات  الطلبة  تزويد  وعند  والتكرار،  والتو�سع،  �سغرية،  لوحدات 

الطلبة ذوو �سعوبات التعلم يف اإظهار �سعوبات؛ ب�سبب افتقارهم فيذية )حممد،2006(.
الذاكرة  اأن  اإىل   )Lee ، Kehler، & Jerman، 2010( وي�سري يل وكوهلر وجريمان 
تظهر  والتي  التعلم،  �سعوبات  ذوي  االأطفال  بني  �سيوعًا  االأكرث  هي  وم�سكالتها  العاملة 
من خالل جمموعة من الدالئل واملوؤ�رسات التي تظهر على الطفل ذوي ال�سعوبات، ومن 
اأهمها االإخفاق يف تعلم املو�سوعات االأكادميية، �سعوبات يف االنتباه، والتذكر والوعي 
الذاكرة  يف  ق�سور  اأو  عجز  وجود  يرتبط  كما  املكانية،  والعالقات  واالأ�سياء،  باملفاهيم 
العاملة ببع�س اأمناط �سعوبات التعلم االأكادميية مثل �سعوبات القراءة، والفهم القرائي، 
والرموز  املفاهيم  واكت�ساب  الريا�سيات  وتعلم  الكتابي،  والتعبري  الكتابة  و�سعوبات 

الريا�سية. 
بحفظ  يقوم  انه  يف  اأهميته  تكمن  منظم  عقلي  برنامج  هي  العاملة  الذاكرة  اأن 
املعلومات ب�سكل موؤقت وعلى معاجلتها عند احلاجة اإليها يف املهمات املعقدة مثل تعلم 
اللغة والتفكري والتعلم. وهذا املفهوم نتج من املفهوم املوحد للذاكرة ق�سرية املدى. كما 
اأن الذاكرة العاملة ت�ستطيع القيام باأكرث من مهمة يف الوقت نف�سه فهي تعمل مثال على 
تخزين املعلومات ومعاجلتها يف اآن واحد. وميكن تق�سيمها اإىل املكونات الفرعية االآتية: 
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 الذاكرة العاملة املركزية التنفيذية، وهي التي يفرت�س اأن تكون م�سوؤولة عن االنتباه . 1
لتاأثريات  عر�سة  وهي  ال�سطرجن،  لعب  مثل  املهارات  بع�س  يف  املهمني  وال�سيطرة، 

مر�س الزهامير ب�سكل خا�س. 
 الذاكرة العاملة الب�رسية املكانية، التي تعالج ال�سور املرئية. . 2
الذاكرة العاملة ال�سوتية )احللقة ال�سوتية(، التي تقوم بتخزين املعلومات وبالتدرب . 3

الذاكرة  الثانية. وتعد  االأم واللغة  اللغة  الالزم الكت�ساب مفردات كل من  الكالم  على 
العاملة يف غاية االأهمية يف تطور اللغة والقراءة، حيث يقوم االإن�سان بكل عمليات 
التفكري وحل امل�سكالت يف الذاكرة العاملة، والعمليات التي تقوم بها الذاكرة العاملة 

 .)Lee، والتي تعتمد على نوعية التعلم وحل امل�سكالت )2001 
وتهتّم الذاكرة العاملة تهتم بتف�سري وتكامل وترابط املعلومات احلالية مع املعلومات 
العاملة مهمة لالأن�سطة املعرفية ذات  الذاكرة  اأن  اأو االحتفاظ بها، كما  ال�سابق تخزينها 
وا�ستقاق  الناقد،  والتفكري  الريا�سي  واال�ستدالل  القرائي،  الفهم  مثل  االأعلى  امل�ستوى 

املعاين وغريها )الزيات، 2007 (.   
النف�سية  الوظائف  اأهم  العاملة تعد من  الذاكرة  اأن   )Sulzen ،2001( ويذكر �سولزن 
للخربات،  واال�ستح�سار  اال�سرتجاع،  عمليات  يف  مهم  دور  من  لها  ملا  التذكر  لعملية 
واملعلومات، واملثريات ال�سابقة التي تعر�س و تعلمها، وهي متثل دوراً مهمًا يف الن�ساطات 
احلياتية العتبارها جزءاً ال يتجزاأ من الذاكرة طويلة املدى باالإ�سافة اإىل الذاكرة ق�سرية 
املدى وعلى ذلك فاإن الذاكرة العاملة يتمثل دورها يف خمتلف جماالت ال�سلوك االإن�ساين، 

ات والقيام باملهارات املختلفة. يف احلديث، و الكتابة، والقراءة و يف تنفيذ املهمَّ
• �سعوبات الإدراك الب�رشي:	

االإدراك  �سعوبات  ب�سبب  التعلم  يف  م�سكلة  التعلم  �سعوبات  ذوي  االأطفال  يواجه 
ثم  ومن  �سمعي،  اأو  ب�رسي  هو  ما  منها  ح�سية  مدخالت  على  التعلم  يعتمد  اإذ  الب�رسي، 
اإدراك وتف�سري املدخالت احل�سية الب�رسية اأو ال�سمعية فاالأطفال ذوي ال�سعوبات يب�رسون 
وي�سمعون ب�سكل جيد، لكنهم يواجهون م�سكالت يف اإدراك املعلومات احل�سية وربطها مع 
املثريات االأخرى، وتبدو مظاهر �سعوبات االإدراك الب�رسي يف: �سعوبة التمييز الب�رسي 
ال�سكل  بني  التمييز  و�سعوبة  املتجان�سة،  الهند�سية  االأ�سكال  اأو  املت�سابهة  احلروف  مثل 
واالأر�سية، و�سعوبة االإكمال الب�رسي و�سعوبة اإدراك العالقات املكانية، و�سعوبة متييز 
الكل  التمييز بني  ال�سحيح، �سعوبة  ب�سكلها  االأ�سياء  اإدراك  اأو احلروف و�سعوبة  االأ�سياء 

واجلزء )القم�س واجلوالده، 2012(.
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اأن ي�ستمر الطفل يف الن�ساط املطلوب  اال�ستمرار يف الن�ساط دون توقف: ويعني ذلك 
– 3 على �سفحة من   2 – اأن يكتب االأرقام 1  اأن يدرك نهايته، فاإذا طلب منه  منه دون 
�سفحات الدفرت ، فاإنه ي�ستمر يف ذلك حتى بعد نهاية ال�سفحة، وقد ي�ستمر يف ذلك على 

املقعد الذي يكتب عليه )الرو�سان، 2001(.
•  ال�سعوبات يف التاآزر الب�رشي احلركي:	

تتعلق  اأ�سباب  اإىل  تعود  والتي  الكتابة،  على  القدرة  ب�سعوبة  ال�سعوبات  هذه  وتتمثل 
اإىل عجز يف  اأو  اإىل مادة حركية مكتوبة  املنظورة  املادة  الدقيقة، ونقل  بالقدرة احلركية 
م�سكالت  لديهم  يظهر  كما  الرموز،  اإدراك  على  القدرة  اإىل عجز  اأو  احلركي  الب�رسي  التاآزر 
يف التن�سيق، فيبدو الواحد منهم اأخرق لدى حماولته جتريب ن�ساطات الطفولة العادية مثل 
عن  متاأخر  ب�سكل  ولكن  املهارات،  هذه  لديهم  وتتطور  احلبل،  على  والقفز  الدراجة  ركوب 
زمالئهم، وت�سبح م�سكالت املهارات احلركية ظاهرة لدى تالعب االأطفال باالأ�سياء ال�سغرية 

باملق�س وغريه، وخالل العمل الكتابي اليدوي، والن�ساطات الفنية )ال�رسطاوي، 2006(.
• �سعوبات التمييز بني املفاهيم املتجان�سة:	

تختلف قدرة الطفل على تعلم املفاهيم ح�سب الفئة العمرية واخلربات ال�سابقة واالأطفال 
الذين يواجهون �سعوبة تعلم فاإن اأعداداً كبرية منهم تواجه م�سكالت يف تعلم، املفاهيم 
بي�رس و�رسعة وبخا�سة املفاهيم املجردة، حيث ي�سعب مالحظتها وحيث تعتمد عملية 
الع�سبي املركزي  اكت�سابها على تعميمات وقواعد معينة، ويعود ذلك ال�سطراب اجلهاز 

.)Lerner. 2000(

 ثالثًا: اخلصائص االجتماعية واالنفعالية: 

• املهارات الجتماعية:	
فنق�س  االجتماعية،  املهارات  من  خمتلفة  اأمناط  اإىل  التعلم  �سعوبات  ذوو  يفتقر 
احل�سا�سية جتاه م�ساعر االآخرين خا�سية �سلوكية كثرياً ما تالحظ على هوؤالء الطالب رمبا 
لعجزهم عن فهم اإيحاءات االت�سال غري اللفظية كق�سمات الوجه اأو االإ�سارات، وغالبًا ما 

يكونون عاجزين عن حتمل امل�سئولية ال�سخ�سية واالجتماعية )الوقفي، 2003(.
• الن�سحاب الجتماعي:	

ميكن و�سف بع�س الطالب ذوي �سعوبات التعلم باأنهم ك�ساإىل هادئون، غري مبالني 
للعمل الكثري، غري قادرين على تنظيم املثريات املنا�سبة، ويبدو اأن �سلوك االن�سحاب لدى 

هوؤالء الطلبة يخفي م�سكالتهم عن االآخرين 
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• الندفاعية:	

حيث يظهر العديد من الطالب ذوي �سعوبات التعلم �سلوكًا اندفاعيًا �سواء يف الف�سل 
يقومون  اأنهم  يبدو  ال�سلوك  من  النوع  هذا  يظهرون  الذين  والطالب  خارجه،  اأو  الدرا�سي 
يف  ي�سعون  ال  الطالب  هوؤالء  ومثل  متوقع،  غري  فجائي  تفكري  اأو  �سغط  حتت  باأفعالهم 

تقديرهم النتائج واالآثار املرتتبة على اأفعالهم )عبد الوهاب، 2003(.
• التقلب النفعايل	

وي�سري اإىل التغريات املتكررة يف احلالة املزاجية وعدم ثبات االنفعاالت عند الطالب 
التعلم  �سعوبات  ذوو  والطالب  االنفعايل،  اال�ستقرار  اأو  الثبات  لعدم  مظاهر  اأنها  على 
غالبًا ما يظهرون هذه التغريات والتقلبات يف احلالة املزاجية، حيث تت�سم ا�ستجاباتهم 

االنفعالية باأنها كلية ومفاجئة وع�سيبة وغري منظمة )ال�سيد، 2003(.
•  انخفا�س مفهوم الذات:	

الذات، ورمبا  التعلم مفهومًا منخف�سًا عن  العديد من الطالب ذوي �سعوبات  حيث يظهر 
يرجع ذلك اإىل خربات الف�سل املتكرر التي يعاين هوؤالء الطالب منها )البطانية واآخرون، 2005(.

• �سعف الدافعية:	
التاأثري.  اأو  املواقف  �سبط  يف  عدمها  حتى  اأو  الرغبة  قلة  يف  تت�سح  ال�سفة  وهذه 
)الريحاين واآخرون، 2010(، عّرف موراي )Murray( الدافعية: على اأنها الرغبة يف عمل 
االأ�سياء بدقة و�رسعة قدر االإمكان، واأنها تندرج حتت حاجة اأكرب واأعم واأكرث �سمواًل، هي 

احلاجة للتفوق )بني يون�س، 2009(
وتعرف الدافعية اأي�سًا: باأنها القوة الذاتية التي حترك �سلوك الفرد، وتوجهه لتحقيق غاية 
له. وبذلك  بالن�سبة  النف�سية(   ( اأو املعنوية  العادية  باأهميتها  اأو  اإليها  ي�سعر باحلاجة  معينة 

ميكن حتديد العوامل التي تدفع الفرد اإىل التقدم يف حت�سيله )قطامي وقطامي، 2000(.
وتعّرف  اخلارجية.  والدافعية  الداخلية،  الدافعية  هما:  ق�سمني  اإىل  الدافعية  وتق�سم    
الدافعية الداخلية )Intrinsic Motivation(  باأنها ا�ستمرار الن�ساط مع غياب املكافاآت 
اخلارجية املحتملة حيث يقوم الفرد بالعمل لذات العمل، اأو الأنه يجد متعة يف اأدائه وترتبط 
مبا يدعى اأهداف التعلم حيث تربز عندما يهتم االأفراد بزيادة كفاءتهم، اإذ يبذلون اجلهد 
يف التعلم، وينتج عن اإتقان التعلم مكافاآت داخلية كال�سعادة والفخر ويزود هذا ال�سعور 
القرارات ويدعم فر�س تطوير  واتخاذ  باال�ستقاللية  ال�سف  التعلم يف غرفة  التوجه نحو 
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وتنظيم الذات ومهارات التعلم ويختار الطلبة الذين لديهم اأهداف التعلم االأعمال التي فيها 
حتدِّ و�سعوبة، ويبذلون اجلهد لتحقيق اأهدافهم، وال يبالون بتقومي القدرة من االآخرين، اأي 

اأن دافعتيهم نحو التعلم ذاتية.
 )Extrinsic Motivation( اأما الق�سم الثاين من الدافعية فهي الدافعية اخلارجية  
وتظهر كو�سيلة للح�سول على جائزة، مما يتطلب من املعلم اأن يدفع الطلبة ذوي الدافعية 
وتظهر  االأداء،  باأهداف  الدافعية  هذه  وترتبط  ن�سبيًا.  م�ستمر  ب�سكل  ويكافئهم  اخلارجية 
اأحكام مر�سية من االآخرين لكفاءتهم،  هذه االأهداف عندما يهتم االأفراد باحل�سول على 

فيختارون االأعمال ال�سهلة لتجنب احلكم بعدم الكفاءة )تركي، 1990(.

منخفضي التحصيل والدافعية لإلجناز: 

تعد م�سكلة منخف�سو التح�سيل واحده من اأكرث امل�سكالت املثرية لالهتمام يف الرتبية. 
اإذا  اإذا كان با�ستطاعة الطالب اأن يتعلم، واأن ي�ستفيد من اخلربات الرتبوية، فمن املحبط 

�ساعت مواهب متدين التح�سيل.
وتربز م�سكلة متدين التح�سيل اأهمية العوامل الدافعية املوؤثرة يف النجاح االأكادميي. 
ذاٍت قوية  االأكادميي هو وظيفة مفهوم  اأن االجناز   )Sloon. 2004( وقد وجد �سربنتول 
لدى الطلبة، حيث ميتلك متدين التح�سيل مفهوم ذاٍت �سعيفة. وهم اأكرث النا�س ت�ستتًا واأقل 
قدرة على تنظيم اأمورهم، واأقل قدرة على �سبط اندفاعاتهم، بينما يتميز �سانعي القرار 
التغذية  ا�ستخدام  ويح�سنون  املغامرة،  على  ويقبلون  عليا،  عقلية  معايري  مع  باملناف�سة 
الراجعة. هذه ال�سمات الثالث هي مظاهر االجناز. فاأي �سخ�س متميز يف جمال ما يجب اأن 

)Sloon. 2004( ميتلك تلك اخل�سائ�س
وهناك فروق بني ذوي دافعية االإجناز املنخف�سة واملرتفعة فذوي الدافعية املرتفعة 
يكونون اأكرث جناحًا يف املدر�سة، ويح�سلون على ترقيات يف وظائفهم وعلى جناحات يف 
اإدارة اأعمالهم اأكرث من ذوي الدافعية املنخف�سة. كذلك فاإن ذوي الدافعية العالية مييلون 
ات متو�سطة ال�سعوبة وفيها حتٍد، ويتجنبون املهام ال�سهلة جداً لعدم توافر  اإىل اختيار مهمَّ
ام ال�سعبة جداً، رمبا الرتفاع احتماالت الف�سل  عن�رس التحدي فيها. كما يتجنبون املهمَّ
فيها. ومن اخل�سائ�س االأخرى املميزة لذوي الدافعية املرتفعة اأن لديهم رغبة قوية يف 
احل�سول على تغذية راجعة حول اأدائهم، وبناًء على ذلك فاإنهم يف�سلون املهام والوظائف 
التي تبنى فيها املكافاآت على االإجناز الفردي، وال يرغبون يف العمل الذي تت�ساوى فيها 

كافة رواتب املوظفني )الرتتوري، 2006(.
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• ال�سلوك العدواين:	

يعد ال�سلوك العدواين )Aggressive Behavior( من اأكرث اأمناط ال�سلوك امل�سطربة 
اخلارج  نحو  املوجهة  ال�سلوكيات  �سمن  ال�سلوك  هذا  وي�سّنف  االأطفال  لدى  ظهوراً 
ويظهر   .)Conduct Disorders( الت�رسف  ا�سطرابات  و�سمن   )Externalizing(

العدوان على اأ�سكال خمتلفة منها: 
االآخرين . 1 اإهانة  اأو  والتهديد  بذيئة،  األفاظ  وا�ستخدام  ال�ستم  مثل  اللفظي:  العنف 

واال�ستهزاء بهم.
ا�ستخدام . 2 وهو  املادي:  اأو  اجل�سدي  العنف 

القوة اجل�سدية، ويظهر هذا النوع من العنف 
با�ستعمال  اآخر  �سخ�س  على  بالهجوم 
اأو  واالأ�سنان  كاالأيدي  اجل�سم  من  اأع�ساء 

ا�ستخدام اآلة حادة.
وحماولة . 3 االآخرين  ممتلكات  نحو  العنف 

هذه  �رسقة  اأو  التك�سري  مثل  اإتالفها 
املمتلكات )زيادة،2007(.

ال�سلوك   )2006( الف�سفو�س  عّرف  وقد   
ال�سخ�س  اإليها  يلجاأ  ما  غالبًا  �سديدة  انفعالية  بطبيعة  يتميز  �سلبي  �سلوك  باأنه  العدواين 
اإىل  العنف  يوؤدي  اأخرى، وعادة ما  تاأكيد ذاته بطرق وو�سائل  لتاأكيد ذاته بعد ف�سله يف 

التدمري اأو اإحلاق االأذى اأو ال�رسر املادي وغري املادي بالنف�س اأو الغري. 
 مظاهر ال�سلوك العدواين: توجد العديد من مظاهر ال�سلوك العدواين ومن اأهمها ما ياأتي: 
التهريج يف ال�سف، وعدم احرتام املعلمني، والعناد والتحدي، وعدم االنتظام يف الطابور 
االنتباه،  واللعب وعدم  والكالم  ال�سحك  ال�سف عن طريق  واإحداث فو�سى يف  املدر�سي، 
عدوانيًا،  �سلوكًا  داخلها  يف  تبطن  والتي  الطالب  بها  يقوم  التي  واحلركات  واالإمياءات 
االأبي�س  ال�سالح  واإ�سهار  املياه  ودورات  واجلدران  ومقاعدها  املدر�سة  اأثاث  وتخريب 
خارجها،  اأم  املدر�سة  داخل  �سواء  النارية  املفرقعات  وا�ستخدام  با�ستعماله،  التهديد  اأو 
االإهمال املتعمد لن�سائح املعلم وتعليماتها والأنظمة وقوانني املدر�سة، وتكرار مقاطعة 
املعلم اأثناء ال�رسح، ا�ستعمال االألفاظ البذيئة واإحداث اأ�سوات مزعجة يف ال�سف، االعتداء 

على الزمالء، كرثة احلركة داخل ال�سف والتحدث ب�سوت مرتفع.)داوود، 1996(
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 وذكر ال�رسبيني)2002( اأن ال�سلوك العدواين هو ا�ستجابة طبيعية لالإحباط، اإذ كلما 
اإىل  يودي  االإحباط  فان  عليه،  العدوان  �سدة  ازدادت  كلما  حدوثه،  وتكرر  االإحباط  ازداد 
العدوان، وعليه يرى املوؤلف �رسورة التقليل من خربات الف�سل التي توؤدي اإىل االإحباط لدى 
هذه الفئة وبالتايل جترهم وتدفعهم اإىل العدوان وعلى االأ�رس االنتباه اإىل التن�سئة ال�سليمة 
للفرد التي تكمن يف توفري جو اأ�رسي منا�سب ي�سمح بتحقيق احتياجات النمو للفرد كافة، 
وبالتايل ي�ساعده على ح�سن التكيف مع املحيطني به ب�سورة ايجابية، وبالعك�س يف حالة 
عدم تلبية احتياجات الفرد تودي به اإىل م�سكالت �سلوكية تظهر كردود اأفعال لعدم �سعوره 
ال�سلوك  اإن  عدوانية.  اأو  ان�سحابيه  ا�ستجابات  �سكل  على  تظهر  والتي  واالنتماء،  باالأمان 
العدواين �سلوك منت�رس يف كل البيئات ومنها املدار�س الأ�سباب عدة، اإًذ ال بد من االهتمام 
للو�سول  العالقة  وذوي  ومدار�س  وموؤ�س�سات  اأ�رسة  من  كلهم  املعنيني  كل  قبل  بذلك من 
اإىل حلول وا�سحة وجريئة وعملية للق�ساء على تلك ال�سلوكيات اأو االنتهاء منها، واإن مل 

ن�ستطع فالتخفيف منها قدر االإمكان.
رابعاً: ا�سطرابات اللغة والكالم:

ذكر باركلي )Barklay.1997( اأن العديد من الطلبة ذوي �سعوبات التعلم يعانون من 
م�سكلة اأو اأكرث من م�سكالت الكالم واللغة التي تتمثل يف: 

• قواعد وتركيب اجلملة: يالحظ باأن الطالب ذوي �سعوبات التعلم غالبًا ما يقعون يف 	
اأخطاء تركيبية ونحوية مثل: اقت�سار االإجابة على ال�سوؤال بكلمة واحدة دون القدرة 
على االإجابة بجملة كاملة، اأو حذف بع�س الكلمات من اجلملة، اأو اإ�سافة كلمات غري 

مطلوبة، وعدم ت�سل�سل اجلملة، و�سعوبة بناء جملة على قواعد لغوية �سليمة.
• التعبريات اللفظية واال�ستخدام العملي للغة: وتتمثل يف االإطالة وااللتفاف حول الفكرة 	

عند احلديث، والتلعثم اأو البطء ال�سديد يف الكالم ال�سفهي، والق�سور يف و�سف االأ�سياء 
اأو ال�سور اأو اخلربات لفظيًا.

• اإطالق 	 يف  �سعوبة  من  التعلم  �سعوبات  ذوي  الطالب  بع�س  يعاين  الكالم:  اأ�سوات   
عدم  خالل  من  ذلك  ويت�سح  الكلمات  اأو  احلروف  بع�س  على  الدالة  االأ�سوات  بع�س 
و�سوح الكالم، اأو تكرار االأ�سوات ب�سورة حمرفة، اأو �سعف القدرة على مزج االأ�سوات.





الفصل الثالث

تشخيص صعوبات التعلم

3



�سعوبات التعلم بني النظرية والتطبيق 

64

مقدمة:

يعد ت�سخي�س حاالت �سعوبات الرتبية من الركائز االأ�سا�سية يف علم النف�س والرتبية 
االأطفال  ت�سخي�س  يف  الأهميته  وذلك  خا�سة  ب�سورة  اخلا�سة  والرتبية  عامة  ب�سورة 
لت�سخي�س  القيا�س املنا�سبة  اأدوات  العمل على توافر  العاديني وحتديدهم من خالل  غري 

احتياجات كل فئة من فئات هوؤالء االأطفال. 
الذين  الطلبة  وت�سخي�س  قيا�س،  عملية  تواجه  التي  التحديات  بع�س  وتوجد  هذا   
يعانون من �سعوبات تعلمية، وعلى الرغم من هذه التحديات التي تواجه مراحل القيا�س 
والت�سخي�س، فاإنها تعد �رسورية، وال ميكن اال�ستغناء عنها، للتعرف على هوؤالء الطلبة، 

وو�سع الربامج اخلا�سة لهم.وفيما ياأتي عر�س الأهم هذه التحديات: 
• عدم االتفاق على تعريف حمدد ل�سعوبات التعلم اأو اإيجاد �سيغة تعريف اإجرائي، مما 	

ينعك�س على اإيجاد حمكات متفق عليها.
• عدم االتفاق على اإيجاد �سيغة لتحديد عامل التباين بني القدرة العقلية والتح�سيل، 	

فهناك طرق كثرية ال�ستخراج قيمة التباين.
• عدم جتان�س جمتمعات االأفراد ذوي �سعوبات التعلم. مما يوؤدي اإىل �سعوبة يف اإيجاد 	

قائمة موحدة ملعايري الك�سف والقيا�س.
• اإحالة اأعداد كبرية من االأطفال ذوي التح�سيل املنخف�س اإىل برامج �سعوبات التعلم 	

االلتبا�س يف  اإىل  توؤدي  وهذه  الطلبة،  لهوؤالء  تربوية خا�سة  على خدمات  للح�سول 
حتدي الطلبة الذين يعانون من �سعوبات تعلميه فعاًل.

• للطلبة 	 والت�سخي�س  القيا�س  الرتبية اخلا�سة على و�سائل  التدريب الأع�ساء فرق  قلة 
قد  املجال  هذا  تخ�س  التي  باملعلومات  معرفتهم  وقلة  التعلم  �سعوبات  ذوي 
)القم�س  والقيا�س  الت�سخي�س  مرحلة  خالل  �سحيحة  غري  قرارات  اتخاذ  اإىل  تدفعهم 

واملعايطة،2007(.



ت�سخي�س �سعوبات التعلم                                                                                                                 الف�سل الثالث

65

أهداف تشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم: 
اخلا�سة،  احلاجات  ذوو  الطلبة  منها  يعاين  التي  ال�سعوبات  ت�سخي�س  اأهمية  تكمن 
الطلبة  اإىل فئات  التعرف  التي من خاللها ميكن  الرئي�سة  البوابة  وت�سخي�سهم يف كونها 
غري العاديني، مما ي�ستدعي توفري اأدوات قيا�س، وت�سخي�س منا�سبة ي�ستطيع كل من املعلم 
اخلدمات  وتقدمي  الطلبة،  اإىل هوؤالء  التعرف من خاللها  اخلا�سة  الرتبية  العادي، ومعلم 
الرتبوية، والتعليمية املنا�سبة لهم، اأو حتويلهم اإىل اجلهات املخت�سة لتلقي هذه اخلدمات 
)الرو�سان، 1999(.هذا وتنح�رس اأهداف ت�سخي�س الطلبة ذوي �سعوبات التعلم فيما يلي: 

•  الك�سف عن نقاط القوة وال�سعف لدى الطفل بالن�سبة للتح�سيل الدرا�سي.	
• الك�سف عن امل�سكالت النمائية لدى الطفل، وذلك بهدف الو�سول اإىل تف�سري لعدم تقدم 	

الفرد درا�سيًا.
•  متييز االأطفال الذين يعانون من �سعوبات تعلم عن االأطفال الذين يعنون من اإعاقات اأخرى.	
• الوقاية من خطر تفاقم امل�سكالت الناجتة عن �سعوبات التعلم) التدخل املبكر(.	
•  حتديد االأطفال الذين يعانون من �سعوبات اأكادميية وحتديد نوعها �سواء يف القراءة 	

والكتابة والتهجئة التي قد ت�سري اإىل نوع معني اأو �سكل معني من االأخطاء.
•  م�ساعدة املعلمني يف و�سع الربامج العالجية لهوؤالء االأطفال.	
• املعلومات 	 وجمع  التعلم  �سعوبات  مل�سكالت  الدقيق  الفهم  يف  الباحثني  م�ساعدة   

اخلا�سة عن م�ستوى الطفل التعليمي،وذلك من خالل: 
فهم اأ�سلوب الفرد احلايل يف التعلم.

• االإ�سارة اإىل جوانب املنهج الدرا�سي التي ميكن اأن تثري اهتمام الفرد اأو ت�سجيعه على التعلم.	
• 	Mit -  دديد بع�س اجلوانب املوجودة باملنهج، التي ميكن اأن ت�سكل حتديًا للفرد )

.)aug & Deirdre 1998

أنواع التشخيص التقويم: 
اإن تقومي وت�سخي�س الطلبة ذوي �سعوبات التعلم ينق�سم اإىل ق�سمني: 

القرارات(  واتخاذ  االأولية  املعلومات  )جمع  الت�سخي�س  لغر�س  التقومي  الأول:  النوع 
يهدف هذا التقومي اإىل التاأكد ب�سكل نهائي من وجود �سعوبة تعلم لدى الطالب الذين �سوف 

تقدم لهم اخلدمة يف غرفة امل�سادر، عن طريق جمع املعلومات عرب عدة قنوات وهي: 
• ويل اأمر الطالب. 	
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• معلم ال�سف العادي. 	
• املر�سد االجتماعي.	
• مع معلم غرفة امل�سادر اأو معلم الرتبية اخلا�سة.	
•  مدير املدر�سة.	
•  املالحظة.	
•  اأعمال الطالب الف�سلية واملنزلية. 	
• اختبارات الطالب يف ف�سله لل�سنة احلالية. 	

الطلبة  عن  ال�ساملة  واملعلومات  البيانات  اإىل جمع  والتقومي  القيا�س  عملية  وتهدف 
ذوي �سعوبات التعلم، من خالل اأدوات وو�سائل حمددة – حيث يقوم معلم غرفة امل�سادر 
والريا�سيات، وبتكييف منا�سب  العربية  اللغة  الت�سخي�سية ملهارات  االختبارات  بتطبيق 
يتنا�سب مع حالة الطالب املفحو�س، وب�سكل فردي ل�سمان عملية ت�سخي�س دقيقة حلال 
الطالب، وذلك حل�رس ال�سعوبات وامل�سكالت التي يعاين منها الطالب ومدى تقاربها من 

اأجل ت�سنيفهم اإىل جمموعات متقاربة.
الأعداد  واعتمادها  النتائج  )ت�سخي�س  التدري�س  لغر�س  الت�سخي�س  الثاين:  النوع 

التقارير النف�سية الرتبوية للطلبة(.
الذين ثبت لديهم وجود �سعوبة تعلم  اإال للطالب  الت�سخي�س  ال يجري هذا النوع من 
الربنامج،  يف  التدري�س  خدمة  لهم  تقدم  �سوف  والذي  ال�سابق،  التقومي  نتائج  على  بناًء 

ويهدف اإىل معرفة نقاط القوة واالحتياج واخلا�سة باملجال االأكادميي.
يف  الت�سخي�سية  االختبارات  بت�سحيح  امل�سادر  غرفة  معلم  قيام  بعد  العملية  وتتم 
كل  منها  يعاين  التي  وامل�سكالت  ال�سعوبات  اأهم  وح�رس  والريا�سيات،  العربية  اللغة 
العادي  ال�سف  الطالب ومعلم  اأمر  التي ُجمعت من ويل  اإىل املعلومات  طالب، باالإ�سافة 
واملر�سد االجتماعي، والتي تكون من االأ�سباب الكامنة وراء تلك ال�سعوبة اأو امل�سكلة، مثل 
العوامل الفزيولوجية )كالعامل اجليني، وعوامل ما قبل الوالدة اأو يف اأثنائها، وما بعدها، 
وااللتهابات  اال�ستقالبية  واالختالالت  التغذية،  �سوء  اأو  الدماغ،  يف  الوظيفي  اخللل  اأو 
واالأمرا�س واحل�سا�سيات، وم�ساكالت النظر( والعوامل النف�سية )االإدراك احل�سي، والتذكر، 
و�سياغة املفاهيم( والعوامل الرتبوية مثل: )املادة التعليمية وطرق التدري�س(، والعوامل 
العاطفي  واملحيط  واللغوي  احل�سي  والتنبيه  واالأمان،  وال�سحة  )التغذية،  مثل:  البيئية 
واالجتماعي(، الإعداد ما ي�سمى بالتقرير النف�س تربوي للطالب، حيث يرتجم هذا التقرير 
اأهم االأ�سباب الكامنة وراء ال�سعوبة اأو امل�سكلة التعلمية لدى الطالب، وبناء على ذلك يتم 



ت�سخي�س �سعوبات التعلم                                                                                                                 الف�سل الثالث

67

اإعداد اخلطة الرتبوية الفردية واخلطة التعليمية لكل طالب.
وهنا يجب مراعاة االآتي: 

• احل�سول على موافقة ويل اأمر الطالب بان�سمام ابنه يف برنامج غرفة امل�سادر. 	
• جمع املعلومات عن كل تلميذ قبل عملية الت�سخي�س.	
• تقدمي اختبارات غري ر�سمية يف املجال االأكادميي. 	
• تعبئة منوذج حتليل االأخطاء.	
• كتابة تقرير الت�سخي�س الكامل.	
• رفع تقرير جلميع الطالب الذين مت ا�ستبعادهم اأثناء مرحلة امل�سح وبيان اأ�سباب اال�ستبعاد. 	
• متابعة هوؤالء الطلبة من خالل منوذج التقومي اليومي.	
• تعبئة بطاقة التقومي التح�سيلي، لكل من هوؤالء الطلبة، من خالل اال�ستفادة من نتائج 	

الت�سخي�س االأكادميي.
• الرتبوية 	 اخلطط  اإعداد  وت�سخي�سهم،  الطلبة،  اختيار  متطلبات  الأعداد  الزمنية  الفرتة 

الفردية والتعليمية لهم، منذ بداية العام الدرا�سي، وحتى �سهر من بداية العام الدرا�سي 
على اأن يبداأ التدري�س الفعلي للطلبة من العام الدرا�سي نف�سه. 

طرق تشخيص صعوبات التعلم وأدواته:
تتمثل جماالت الت�سخي�س يف جملة من املجاالت تت�سمن: ت�سخي�س القدرات الب�رسية، 
االإدراكية،  القدرات  وت�سخي�س  العقلية،  القدرات  وت�سخي�س  ال�سمعية،  القدرات  وت�سخي�س 
االأداء  وت�سخي�س  واالجتماعي،  االنفعايل  والنمو  ال�سلوك  وت�سخي�س  اللغة،  وت�سخي�س 
االأكادميي. وهناك بع�س االإجراءات واالختبارات التي ميكن االعتماد عليها يف ت�سخي�س 

�سعوبات التعلم وتقوميها ومنها.
املتعلقة  االأ�سئلة  وت�سنف   :)Case Study Method( احلالة  درا�سة  طريقة  اأولً: 

بدرا�سة احلالة كما ياأتي: 
• االأ�سئلة املتعلقة بخلفية الطفل العامة وحالته ال�سحية.	
• االأ�سئلة املتعلقة بالنمو اجل�سمي للطفل.	
• االأ�سئلة املتعلقة باأن�سطة الطفل احلالية.	
• االأ�سئلة املتعلقة بالنمو الرتبوي للطفل.	
• االأ�سئلة املتعلقة بالنمو ال�سخ�سي واالجتماعي )حافظ، 2000(.	
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منوذج درا�سة حالة

درا�ســــة حالــــــة )املقابلة الأ�رشية(

ا�سم الطفل:  اال�سم االأول   ا�سم االأب   ا�سم العائلة
.................   ................   .................          

اجلن�س:     ذكر )  (   اأنثى )  (
تاريخ ميالد الطفل:  اليوم      ال�سهر      ال�سنة

..............  ..............   .............                               
 تاريخ املقابلة:     .............   ...............   .............

 عمر الطفل:  ...........   .............   ............ 
العنوان: املحافظة القرية اأو املدينة  احلي اأو ال�سارع   العنوان الربيدي   رقم التلفون 

...............   .................  ...................  .................... ........... 
�سبب التحويل: 

املكان الذي اأجريت فيه املقابلة: 
ا�سم االأب:  ا�سم االأول   ا�سم االأب    ا�سم العائلة 

  ...............................................................................
عمل االأب: ………..   موؤهل االأب: ………        

ا�سم االأم:  ……….   ................   ................       عمل االأم: ………….                       
موؤهل االأم: ………….
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االأ�سقاء وال�سقيقات: 

متزوج اأو غري امل�ستوى التعليميالعمر بال�سنةاجلن�سال�سم
متزوج

يعي�س يف نف�س 
ال�سكن نعم/ل

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

ال�سكن: ملك )  ( م�ستاأجر )  (
دخل االأ�رسة: ……………………… 

ال�سرية االأكادميية للطالب: 
هل التحق الطفل بريا�س االأطفال: ……………………..

موقعها:   ………………… حاليا:  بها  يداوم  التي  املدر�سة  ا�سم 
……………………………

م�ستوى حت�سيله املدر�سي: جيد )  (  متو�سط )  (   �سعيف )  (
املو�سوعات املدر�سية التي يعاين من ال�سعف فيها: 

القراءة )   (  الكتابة )   (   احل�ساب )  (  العلوم )   (
هل اأعاد �سفا اأو اأكرث: نعم )  (  ال )  (  عدد مرات الر�سوب )   (

االأحيان:  معظم  يف  يهملها  اأم   .................. املدر�سية:  واجباته  اجناز  على  يحر�س  هل 
...................
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هل يحب املدر�سة اأم يكرها: .......................
يتكلم بطالقة )   ( اأم يتعرث يف الكالم )   (

قدرته على الرتكيز واالنتباه: جيدة )  ( متو�سط )  (  �سعيف )  (
هل هو هادئ يتحكم بانفعاالته: جيدة ) (  متو�سط ) (  �سعيف )  (

هل تعاين االأم من بع�س االأمرا�س التالية: �سكري ) ( �سغط ) ( ت�سمم حمل )  (
نوع الوالدة: طبيعية ) ( قي�رسية )  ( با�ستخدام اأالآت )  (

نوع احلمل: واحد ) (  توائم )  (
هل احتاج الطفل اإىل اإنعا�س بعد الوالدة:   نعم     ال

لنعمنوع املطعوم

الثالثي

احل�سبة
ال�سلل
الكبد

ح�سبة +ح�سبة اأملانية + نكاف

االأمرا�س التي تعر�س لها الطفل يف الطفولة: 
................................)3 ................................)2 ..............................)1

هل الطفل تعر�س حلوادث منزلية: نعم       ال
ما هي حالة االأم ال�سحية: جيدة )  (   �سعيفة )  ( 

ما هي درجة القرابة بني االأب واالأم: ............................................................... 
التاريخ: ....................................................

ا�سم وتوقيع من قام باالإجابة على اال�ستمارة: 
ا�سم وتوقيع من اأجرى املقابلة: 
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ثانياً: املالحظة الإكلينيكية )Clinical Observation(: يتم التعرف اإىل املظاهر 
االأ�سا�سية حلاالت �سعوبات التعلم من خالل املالحظات االإكلينيكية اأو مقايي�س التقدير 

ومن هذه املظاهر: 
• مظاهر االإدراك ال�سمعي.	
• مظاهر اللغة املنطوقة.	
• مظاهر التعرف على ما يحيط بالطفل.	
• مظاهر اخل�سائ�س ال�سلوكية.	
• مظاهر النمو احلركي.	

 :)Mental Age Method( ثالثاً: طريقة العمر العقلي ال�سفي
ت�ستخدم يف هذه الطريقة املعادلة االآتية: �سف القراءة املتوقع = العمر العقلي – 5، 

حيث ُتطرح خم�س �سنوات عقلية من العمر العقلي للطفل )عواد،2009(.
رابعاً: الختبارات واملقايي�س:

حمكية  واالختبارات  املرجع  املعيارية  واالختبارات  املقننة  االختبارات  ومنها: 
املرجع واختبارات القدرة العقلية العامة الخ. وهناك جمموعة من املقايي�س واملحكات 
التي و�سعها العلماء واالأطباء واالأخ�سائيني بالرتبية اخلا�سة وعلم النف�س الرتبوي ومن 
املهتمني بهذا املجال لنتعرف من خاللها على االأفراد الذين يعانون من �سعوبات تعلميه، 
وعلم الرغم من بع�س االختالفات يف بع�س م�سمياتها فاإنها تتفق يف املعاين واالأهداف.

 حمكات حتديد صعوبات التعلم: 

اأولً: حمك التباعد )Discrepancy Criterion(: وهو التباين بني م�ستوى الذكاء 
التعليم  الطفل  تلقي  على  التاأكيد  مع  املتدين  امل�ستوى  وبني  للفرد،  العايل  اأو  العادي 
املنا�سب مقارنة مع عمره العقلي وقدراته العقلية، مع عدم وجود م�سكلة يف االختبارات 
ل�سعوبات  االإجرائي  التعريف  ويت�سمن  اأخرى.  ناحية  من  البيئية  والظروف  التح�سيلية 
التعلم اإجراءات تعتمد على الفارق بني االأداء الفعلي واالأداء املتوقع، فالطفل الذي يعاين 
من �سعوبات التعلم يظهر لديه فارق وا�سح بني حت�سيله الفعلي وا�ستعداده العقلي؛ اأي 
ما ميكن للطفل اأن يتعلمه اأو اإمكانياته للتعلم، ويتحدد التح�سيل الفعلي مب�ستـوى االأداء 
احلالـي يف املو�سوعات االأكادميية االأ�سا�سية مثل: القراءة واحل�ساب اأما اال�ستعداد العقلي 
الفارق  عن  ويعرب  الذكاء،  باختبارات  عادة  ويقا�س  للتعلم،  الطفل  باإمكانيات  فيتحدد 

)Discrepancy( بالفرق بني التح�سيل الفعلي واال�ستعداد للتعلم. 
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ثانياً: حمك اال�ستبعاد )Exclusion Criterion(: ويعني ا�ستبعاد بع�س احلاالت التي 
ترجع اإىل �سعوبات عقلية اأو �سمعية اأو ب�رسية اأو �سلوكية اأو انفعالية ف�سال عن اأي ق�سور 

بيئي اأو اقت�سادي اأو اجتماعي اأو ثقايف، مبعنى اأن ال ترجع اإىل متغريات خارجية اأو بيئية.
ال  اأن  مبعنى   )Special Education Criterion( اخلا�سة  الرتبية  حمك  ثالثاً: 
نقوم بتعليم هذه الفئة من ذوي �سعوبات التعلم بالطرق واال�سرتاتيجيات والو�سائل التي 
العادية، بل بتوفري و�سائل وبرامج وطرق  العاديني يف املدر�سة  االأطفال  ت�ستخدمها مع 

خا�سة لتعليمهم.
 Test of The Problems Associated( رابعاً: حمك امل�سكالت املرتبطة بالن�سوج
With Mature(: بحيث جند معدالت النمو تختلف من طفل الآخر، مما يوؤدي اإىل �سعوبة 
تهيئته لعمليات التعلم، فما هو معروف اأن االأطفال الذكور يتقدم منوهم مبعدل اأبطاأ من 
االإناث، مما يجعلهم يف حوايل اخلام�سة اأو ال�ساد�سة غري م�ستعدين اأو مهيئني من الناحية 
االإدراكية لتعلم التمييز بني احلروف الهجائية قراءة وكتابة، مما يعوق تعلمهم اللغة، ومن 
ثم يتعني تقدمي برامج تربوية ت�سحح ق�سور النمو الذي يعوق عمليات التعلم، �سواء كان 
هذا الق�سور يرجع لعوامل وراثية اأم تكوينية اأم بيئية، ومن ثم يعك�س هذا املحك الفروق 

الفردية بني اجلن�سني يف القدرة على التح�سيل. 
خام�ساً: حمك العالمات الفيورولوجية )Neurological Signs Criterion(: حيث 
ميكن اال�ستدالل على �سعوبات التعلم من خالل التلف الع�سوي الب�سيط يف املخ الذي ميكن 
املخ  وظائف  يف  الب�سيط  اال�سطراب  وينعك�س  الكهربائي،  املخ  ر�سام  خالل  من  فح�سه 
)Minimal Dysfunction( يف اال�سطرابات االإدراكية )الب�رسي وال�سمعي واملكاين، 

الن�ساط الزائد واال�سطرابات العقلية، �سعوبة االأداء الوظيفي(. )عبد اهلل،2010(.

مراحل عملية التشخيص:

اقرتح فا�س )FAAS، 1981( ثماين مراحل لعملية الت�سخي�س وهي: 
اأجل . 1 من  املعلومات  بجمع  املرحلة  هذه  تهتم   - موجودة:  امل�سكلة  باأن  التحديد 

حتديد حالة �سعوبة التعّلم، هذه العملية تتم مبجرد وجود �سك باأن الطالب يعاين من 
�سعوبة تعلم معينة، اأو ملجرد طلب الطالب املتكرر للم�ساعدة، يف هذه احلالة ُت�ستخدم 
الو�سائل املختلفة التي حتوي على اأجزاء تقومي خللفية الطالب، والتح�سيل الدرا�سي، 
املا�سي ال�سحي، امليل نحو الدرا�سة، اأداء الطالب يف االختبارات ال�سمعية والب�رسية 
واختبارات اللغة والتح�سيل. وهنا يربز دور املعلمني الإجراء هذا الت�سخي�س لتحديد 
امل�سكالت التي يعاين منها الطالب ومعرفة متى يجب تقدمي امل�ساعدة الالزمة للطالب.
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احل�سول على اإذن من الوالدين على الإجراء اختبار نف�س/ تربوي: بعد اأن يتم التحديد . 2
باأن م�سكلة الطالب ت�ستحق الدرا�سة واملتابعة، يف هذه احلالة يقوم املعلم بالتداول 

مع االأهل حول هذه النقطة، وعليه اأن يوؤكد االأمور االآتية: 
• اأن يفتح املجال اأمام االأهل باأن يعربوا عن اهتمامهم مب�سكلة الطالب، ورغبتهم 	

يف تقدمي امل�ساعدة املالئمة.
• اأن يقوم املعلم بحث االأهل باأن يزودوه باملعلومات الالزمة لفهم حالة الطفل.	
• اأن يو�سح املعلم لالأهل الفائدة من التقومي والت�سخي�س النف�س/ تربوي، وكيف 	

ي�سهم هذا التقومي يف فهم �سعوبة التعلم عند الطالب؟
• احل�سول على اإذن اأو ت�رسيح موافقة مكتوبة من االأهل بحيث يت�سمن موافقتهم 	

الإحالة الطالب للت�سخي�س عن طريق خمت�س ت�سخي�س نف�س تربوي.
التقومي النف�س/ تربوي: وهي عملية ينبغي اأن تزودنا مبعلومات توؤكد اأو تنفي وجود . 3

واملهارات  التفكري،  قدرة  عن  مبعلومات  تزودنا  اأن  يجب  املرحلة  هذه  اأن  امل�سكلة، 
املختلفة، واأ�سلوب التعلم، وهناك اأ�سلوبان يجب اأن تت�سمنها عملية التقومي:  

• الطالب يف 	 العملّية )Proccess Analysis(: وهي تقومي كفاءة وقدرة  حتليل 
النف�س  والقدرات  الذكاء،  مثل  والنف�سية  االأكادميية  املجاالت  من  اأكرث  اأو  واحد 

لغوية، واالإدراك احلركي، واالإدراك الب�رسي، والقراءة، والكتابة، واحل�ساب.
• اإىل 	 املهمة  جتزئة  تت�سمن  العملية  هذه   :)Task Analysis( املهمة  حتليل 

اأق�سام: جمع،  اإىل عدة  اأكرث، مثاًل اختبار احل�ساب يق�سم  اأ�سغر، وحمددة  مهمات 
اأي�سًا  تق�سيمه  ق�سم ميكن  وق�سمة، وك�سور متنوعة وهكذا. وكل  وطرح، و�رسب، 
والذي  وا�سح  ملعيار  وفقًا  مهمة  كل  يف  االأداء  يقوِّم  وبالتايل  اأ�سغر  الأق�سام 

ات يجب اأن يتعلمها الحقًا. ات يجب االإملام بها، واأي مهمَّ يت�سمن اأي مهمَّ
خمتلفة . 4 مظاهر  هنالك  الطالب:  مل�سكلة  والنف�سية  والبيئة  الفيزيائية  املظاهر  حتديد 

مظاهر  االآتية:  املظاهر  اإىل  املظاهر  تق�سيم  وميكن  التعلم،  �سعوبات  مع  ترتبط 
النق�س  مثل  البيئية  املظاهر  اأما  وحركية،  و�سمعية،  ب�رسية،  و�سعوبات  فيزيائية، 
وحاالت  عائلية،  و�سغوط  باملدر�سة،  احل�سنة  املعاملة  وفقدان  احل�سي،  واحلرمان 
الهروب والعزلة، اأما املظاهر النف�سية فتتمثل باالنتباه، والت�ستت و�سعف يف االإدراك 
الب�رسي اأو ال�سمعي، و�سعوبات يف الفهم، و�سعف يف التنظيم و�سعوبات يف الذاكرة 

ال�سمعية والب�رسية.
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�سياغة فر�سية الت�سخي�س: يف هذه املرحلة جتمع املعلومات وتو�سح يف ملخ�س عن . 5
�سعوبات التعلم التي يعاين منها الطالب.

كل . 6 ي�سجل  اأن  عليه  املرحلة،  هذه  يف  للطالب  اخلدمات  بتقدمي  يقوم  �سخ�س  كل  اإن 
املعلومات يف ملف هذا الطالب، باالإ�سافة لذلك يجب اأن تكون ب�سياغة تربوية �سهلة، 

بحيث يكون من ال�سهل فهمها من قبل اأع�ساء جلنة التقومي واالأهل.
طالب . 7 لكل   )IEP( اإعداد  يتم  اأن  يجب  الفردية:  الرتبوية  اخلطة   )IEP( الـ  تطوير 

يعاين من �سعوبات تعلم، يف عام )1977( �سدر قانون فدرايل )اأمريكي( حيث حدد 
املتطلبات التي يجب مراعاتها يف تطوير الـ )IEP(، وكذلك اإر�سادات لنوعية النا�س 

الذين يجب اأن ي�سرتكوا يف و�سع اخلطة.
ا�ستخدام الو�سائل التعليمية العالجية من اأجل تنفيذ اخلطة الرتبوية الفردية.. 8
تقومي ومراجعة اخلطة الرتبوية الفردية: وهي مراجعة ملف الطالب واخلدمات التي . 9

اإليها.  اإ�سافية يحتاج  واأي م�ساعدة  الطالب،  اأحرزه  تقدم  واأي  الطالب،  ح�سل عليها 
.)1982 ،Faas(

تشخيص )الديسلكسيا(: 
عند ت�سخي�س �سعوبات القراءة )الدي�سلك�سيا(، ال بد اأن تكون هناك اإ�سرتاتيجية تقوم 
عليهما عملية الت�سخي�س. فدائمًا ال ميكن حتديد ال�سك يف وجود �سعوبات ترتبط ب�سعوبات 
الت�سخي�س  عملية  نتائج  خالل  من  اأو  املالحظة،  عملية  خالل  من  )الدي�سلك�سيا(  القراءة 
العادية. ولكن هذه املعلومات يجب اأن يتم و�سعها يف اإطارها ال�سحيح، بحيث ميكن يف 
النهاية الو�سول اإىل �سورة كلية اأو خمطط معريف �سامل ي�سبح اأ�سا�سًا لعملية ت�سخي�س 
الفرد باأنه مع�رس قرائيًا، كما ميكن حتديد املعوقات التي تقابل هذا ال�سخ�س يف عملية 
التعلم، وهذا اأمر �رسوري، اإذ اإن اأحد اأهداف حتديد )الدي�سلك�سيا( هو حتديد اأف�سل اأ�ساليب 

التدري�س والتعلم منا�سبة ومالئمة للدي�سلك�سيا )الرو�سان واخلطيب والناطور، 2004(. 
هناك العديد من الطرق واالأ�ساليب واالختبارات التي ميكن االعتماد عليها يف تقومي 
مهارات القراءة. ويذكر )ال�سعيد،2005( اأن املعلمني ي�ستخدمون طرقًا غري ر�سمية لت�سخي�س 
�سعوبات القراءة، وذلك عن طريق مالحظة ا�ستجابات الطفل لقراءة املواد التعليمية، ويحدد 
بناء على ذلك م�ستوياتهم القرائية،ودرجة اإتقانهم للقراءة يف هذا امل�ستوى ال�سفي، وكذلك 
نوعية م�ستوياتهم القرائية،ودرجة اإتقانهم للقراءة يف هذا امل�ستوى ال�سفي، وكذلك نوعية 
االأخطاء التي ت�سدر عن الطالب اأثناء القراءة،بجانب مالحظة معدل ال�رسعة يف القراءة، 
والفهم، والطريقة التي ي�ستخدمها يف تف�سري رموز الكلمات، وبناء على ذلك ُيعدَّل برنامج 

ح. القراءة وُينقَّ
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وي�سري )خ�رس، 2005( اإىل اأنه ميكن تقومي مهارات القراءة من خالل اأ�ساليب التقومي 
واالختبارات  امل�سحية،  واالختبارات  الر�سمية،  غري  القراءة  ا�ستبانة  الر�سمية/مثل:  غري 

الت�سخي�سية، وبطاريات االختبار ال�ساملة. كما بني بع�س هذه االأ�ساليب وفق االآتي: 
الأ�سلوب غري الر�سمي:. 1

متثل االختبارات غري الر�سمية اأب�سط طرق واأ�ساليب تقومي القراءة ب�سورة غري ر�سمية، 
والتي تعتمد على املالحظة املبا�رسة للتلميذ خالل قيامه بالقراءة ب�سورة غري ر�سمية، 
والتي تعتمد على املالحظة املبا�رسة للتلميذ خالل قيامه بالقراءة، للك�سف عن م�ستواه 
اأن  الكلمات. ويرى كثريون من املمار�سني  التعرف على  اأو مهارته يف  القرائي، وقدرته، 
هذه االأ�ساليب تنطوي على قدر جيد من الفاعلية، كما اأنها تعك�س قدراً جيداً من العملية، 
تتعلق مبهارات  التي  املعلومات  ثروة هائلة من  توفر  الر�سمية  القراءة غري  ا�ستبيانة  اأن 
ا�ستخدامها  ميكن  التي  واالأ�ساليب  االأخطاء،  واأمناط  القراءة،  م�ستويات  وحتديد  القراءة، 

ملعاجلة مهارات عدم التعرف على الكلمات.
م�سكالت  على  للتغلب  الوثائقي؛  املدر�سي  التقومي  اأهمية  اإىل  وي�سري)ال�سعيد،2005(   
اختبارات القراءة التقليدية التي يختلف حمتواها عن املواد القرائية؛ التي يتعلمها التالميذ 
داخل الف�سول املدر�سية. وي�سري اإىل اأن الطرق غري الر�سمية للتقومي ت�ستخدم اإجراءات ومواد 
تعليمية �سائعة ت�ساعد املعلم يف تقومي اأداء الطفل يف مواقف تعليمية متنوعة، عالوة على 
اأقل، وميكن متثيل عينة كبرية  الر�سمي باأنها تتطلب وقتًا وكلفة  التقومي  اأنها تتميز عن 

ومتنوعة من �سلوك القراءة،كما ميكن ا�ستخدامه خالل فرتة التدري�س 
ومن املعروف اأن املعلم ي�ستطيع ا�ستخدام اأنواع خمتلفة من القراءة يف تقدير م�ستوى 

القراءة، ويت�سمن ذلك القراءة اجلهرية وقراءة الكلمات، ومتييز الكلمات.
الت�سخي�س الر�سمي:. 2

الذي ي�ستخدم اختبارات مقننة ذات معايري مرجعية لتقومي قدرة الطفل الكامنة للقراءة، 
وم�ستوى التح�سيل فيها.وي�سنف )احل�ساين، 2010( اختبارات القراءة الر�سمية اإىل: 

• االختبارات امل�سحية:  لتحديد امل�ستوى العام للتح�سيل القرائي.	
• االختبارات الت�سخي�سية: لتوفري معلومات اأكرث عمقًا عن نواحي القوة وال�سعف يف 	

القراءة لدى التالميذ.
• االختبارات ال�ساملة: التي تقي�س خمتلف املجاالت االأكادميية مبا فيها القراءة.	
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خطوات تشخيص حاالت صعوبات القراءة )الديسلكسيا(: 

قبل  من  املنا�سبة  واملالحظات  االإجراءات  من  عدد  با�ستخدام  اخلطوات  هذه  تتمثل 
االآباء واملعلمني واالأخ�سائيني، التي تبدو فيما ياأتي: 

مالحظة اأداء الطالب القرائي، وهل يتنا�سب ذلك االأداء مع عمره الزمني اأو العقلي اأم ال؟. 1

مالحظة اأداء الطالب القرائي، وخا�سًة يف القراءة اجلهرية، فهل ينطق ب�سكل �سحيح . 2
اأو يحذف اأو يعدل يف قراءة احلروف والكلمات؟

مالحظة اأداء الطالب يف اأثناء القراءة اال�ستيعابية، فهل ي�ستوعب الطفل معنى الن�س . 3
املقروء، وهل يجيب على االأ�سئلة ذات العالقة بالن�س املقروء؟

تقومي قدرات الطالب احل�سية ال�سمعية والب�رسية با�ستخدام االختبارات ذات ال�سلة.. 4

تقومي قدرات الطالب االأكادميية )التح�سيلية( با�ستخدام االختبارات.. 5

تقومي قدرات الطالب العقلية )الذكاء( با�ستخدام االختبارات ذات ال�سلة.. 6

تقومي مظاهر الدي�سلك�سيا با�ستخدام االختبارات ذات ال�سلة )جلجل، 1995(.. 7

أعضاء فريق التقويم والتشخيص: 

متعدد  فريق  خالل  من  تكون  اأن  يجب  التعلم  �سعوبات  وت�سخي�س  قيا�س  عملية 
التخ�س�سات، يذكر منهم: 

والتاريخ . 1 والثقافية  االجتماعية  اخللفية  باإعطاء  اإ�سهاماتهم  تكون  حيث  االأمور:  اأولياء 
الطبي والظروف ال�سحية التي مر بها اأبنهم، وكذلك الظروف االقت�سادية ال�سابقة واحلالية 

الأفراد االأ�رسة.

املعلم: الذي يعدُّ اأهم اأركان عملية الت�سخي�س الأنه على ات�سال مبا�رس مع الطلبة وهو . 2
املوؤثر يف العملية التعليمية وعليه تقع م�سوؤولية تطبيق املناهج املخططة واملر�سومة 
من قبل الرتبويني فهو الذي يعمل على توفري االأن�سطة امل�ساندة للمناهج للتغلب على 

نواحي القوة وال�سعف فيه.

واالأطفال، . 3 والعيون،  )االأع�ساب،  طبيب  وي�سمل  التخ�س�سات:  متعدد  اأطباء  فريق 
واالأنف واالأذن واحلنجرة(.
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للطلبة . 4 العقلية  القدرات  حتديد  خالل  من  يكون  واإ�سهامه  النف�سي:  القيا�س  اأخ�سائي 
وا�ستقرارهم االنفعايل.

اأخ�سائي النطق: ويكون اإ�سهامه يف حتديد جوانب الق�سور يف النطق واللغة.. 5

االأخ�سائي االجتماعي واملر�سد النف�سي.. 6
اأخ�سائي الرتبية اخلا�سة. )القم�س واجلوالده، 2012(. . 7

أدوار العاملني بربنامج غرفة املصادر: 

اأولً: دور مدير املدر�سة: 

اأن يكون على دراية باأهداف الربنامج وعن مهام معلم غرفة امل�سادر.. 1

االإ�رساف على الربنامج من خالل تلبية احتياجات وم�ستلزمات الربنامج وتهيئتها . 2
لال�ستخدام من و�سائل تعليمية والعاب تربوية واأثاث وقرطا�سيه.

امل�ساركة الفاعلة من خالل جلنة �سعوبات التعلم باملدر�سة.. 3

 بناء نظام ات�سال فعال بني مدير املدر�سة وبني معلم �سعوبات التعلم ومعلم الف�سل . 4
العادي واأولياء اأمور الطالب امللتحقني بالربنامج.

 توعية اأفراد املدر�سة واأولياء اأمور الطلبة والزوار واملجتمع املحلي، وتعديل املفاهيم . 5
اخلاطئة عن برنامج �سعوبات التعلم. 

واإبراز . 6 امليدان  يف  املدير  خربات  خالل  من  الربنامج  تطوير  يف  املتوا�سل  ال�سعي 
الرتبية  ق�سم  اإىل  ورفعها  للمعلم  املهنية  االحتياجات  ورفع  االإيجابية  املالحظات 

اخلا�سة يف املديرية. 

الربنامج . 7 ح�سب  امل�سادر  غرفة  اإىل  الف�سل  من  الطالب  خروج  ت�سهيل  على  العمل 
املو�سوع من قبل معلم غرفة امل�سادر. 

العمل على توفري االأجواء الرتبوية املنا�سبة والربامج واالأن�سطة املتنوعة لطالب غرفة . 8
امل�سادر. 
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ثانياً: دور معلم �سعوبات التعلم: 
امل�ساركة مع الفريق املتخ�س�س باملدر�سة مع بداية كل عام درا�سي يف و�سع خطة . 1

للقيام بامل�سح االأويل ملن يتوقع اأن لديهم �سعوبة تعلم ) ويف�سل اال�ستفادة من عودة 
املعلمني قبل بداية العام الدرا�سي يف اإجراء امل�سح االأويل قدر االإمكان(.

اال�سرتاك يف عمليات الت�سخي�س والتقومي لتحديد �سعوبة التعلم لدى كل تلميذ.. 2
 اال�سرتاك يف اإعداد الربامج الرتبوية الفردية التي تتواءم مع خ�سائ�س واحتياجات . 3

كل تلميذ، وذلك بالتن�سيق مع جلنة �سعوبات التعلم باملدر�سة.
طبيعة . 4 ح�سب  التعلم  �سعوبات  ذوي  بالطالب  اخلا�سة  الرتبوية  اخلدمات  تقدمي 

احتياجاتهم من خالل الربنامج.
تبني ق�سايا الطالب ذوي �سعوبات التعلم، ومتثيلهم يف املجال�س املدر�سية.. 5
التعاون والتن�سيق مع الفريق املدر�سي يف اإعداد اجلداول الدرا�سية اخلا�سة بكل طالب . 6

من امل�ستفيدين من غرفة امل�سادر. 
الطالب ذوي �سعوبات . 7 اأمور  اأولياء  التعاون مع  ب�ساأن  الطالبي  املر�سد  التن�سيق مع 

التعلم من اأجل تذليل ال�سعوبات التي يعاين منها اأبناءهم.
�سعوبات . 8 ذوي  خ�سائ�س  عن  املدر�سة  اإدارة  وكذلك  الف�سول،  معلمي  بني  الوعي  ن�رس 

التعلم، وكيفية اكت�سافهم ونوعية اخلدمة 
فريق  �سمن  لهم  تقدميها  ميكن  التي 

العمل املدر�سي.
واالأبحاث، . 9 الدرا�سات،  يف  امل�ساركة   

جمال  يف  واملوؤمترات  والدورات، 
اخت�سا�سه.

 القيام باأي اأعمال ت�سند اإليه يف جمال . 10
عمله. 

امللتحقني . 11 الطلبة  جميع  ي�سم  لقاء  عقد 
اأن كل  اإىل بع�سهم بع�سًا، وليك�رسوا حاجز اخلوف من  الطلبة  بغرفة امل�سادر ليتعرف 
طالب يعتقد اأنه الوحيد ال�سعيف يف �سفه ومدر�سته، ويتعلم يف غرفة امل�سادر، وينظر 

اإليه اجلميع بالنقد، وليتكون بينهم األفة وحمبة. 
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ُيعرف معلم ال�سعوبات الطلبة باخلطوط العري�سة التي �سيعملون �سمنها مثل: اجلد . 12
واالجتهاد واملثابرة والعمل على حت�سني اأو�ساعهم.

تعزيز الطلبة ب�سكل م�ستمر واإعطاء الطلبة التعزيز املنا�سب كتوزيع احللوى اأو الهدايا . 13
الرمزية الب�سيطة.

اتفاق معلم غرفة امل�سادر مع طلبته امللتحقني على احل�س�س التي ياأتون فيها اإىل . 14
الغرفة ومواعيد ح�سورهم طوال االأ�سبوع وتعريفهم ب�سبب ذلك احل�سور، واأن الغاية 
با�ستمرار، وخا�سة كتبهم  اأدواتهم  اإح�سار  اأو�ساعهم و�رسورة  من ذلك هو حت�سني 
املدر�سية )اللغة العربية والريا�سيات(، الأن االأن�سطة التي �ستعطى �ستكون من كتابهم 
اأداء واجباتهم البيتية واملحافظة على دفاترهم  املدر�سي، و�رسورة املحافظة على 

نظيفة ومرتبة.
تبادل امل�سورة مع معلم ال�سف العادي يف االأمور التي تخ�س تالميذ ذوي �سعوبات . 15

التعلم مثل: 
• طرق التدري�س التي �سيتم ا�ستخدامها.	
• اأ�ساليب التعامل مع الطالب.	
•  كيفية تاأدية االمتحانات.	
•  متابعة �سري الطالب يف الربنامج.	

ثالثاً: دور معلم ال�سف العادي يف برنامج �سعوبات التعلم: 
تزويد معلم �سعوبات التعلم باملعلومات الالزمة عن الطالب امللتحق بالربنامج.. 1
 امل�ساركة يف اإعداد الربنامج الرتبوي الفردي للتلميذ. 2
 مالحظة الطالب ومتابعة تطور م�ستوى اأدائه يف الف�سل العادي.. 3
امل�ساركة يف تنفيذ الربنامج فيما يخ�سه واإجراء التعديالت يف التدري�س داخل ال�سف . 4

العادي، ويف بيئة ال�سف ح�سب ما هو من�سو�س عليه يف اخلطة.
ا�ست�سارة معلم �سعوبات التعلم يف و�سع االختبارات وتقومي الطالب.. 5
اجلد . 6 على  الطالب  وت�سجيع  امل�سادر،  غرفة  اإىل  للذهاب  الطالب  تهيئة  على  يعمل 

واالجتهاد وتوعية زمالء الطالب يف ال�سف على احرتامه وتقديره وم�ساعدة الطالب 
على التخل�س من م�سكلته. 
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عن . 7 فكرة  الطالب  واإعطاء  واجبه  تنفيذ  على  امل�سادر  غرفة  لطالب  املعلم  م�ساعدة 
عن  انقطاعه  عدم  ل�سمان  مب�سط  ب�سكل  امل�سادر  غرفة  يف  وهو  فاته  الذي  الدر�س 
التح�سيلي  الطالب  الأداء  وامل�ستمرة  العامة  املالحظة  اإىل  اإ�سافة  ال�سفية،  واجباته 

واالأمناط ال�سلوكية االنفعالية.
 خلق اأجواء منا�سبة لطلبة ذوي �سعوبات التعلم مل�ساعدتهم على بذل اأق�سى جهودهم . 8

ال�ستغالل قدراتهم واإمكاناتهم. 

رابعاً: دور املر�سد الرتبوي يف برنامج �سعوبات املتعلم: 
فريق . 1 تكاتف اجلهود بني  اإىل  امل�سادر حتتاج  لطالب غرفة  التعلم  اإجناح عملية  اإن 

عمل متكامل.
واملر�سد الرتبوي له دور مهم يف التن�سيق مع االإدارة لعقد اجتماعات تهدف اإىل توعية . 2

اأولياء االأمور واملعلمني وطلبة املدر�سة نحو ذوي �سعوبات التعلم، والعمل مع معلمي 
ال�سفوف لتحديد الطلبة ذوي ال�سعوبات من اأدائهم و�سلوكهم داخل ال�سف والتعامل 

مع امل�سكالت ال�سلوكية واالنفعالية لدى الطلبة. 
ومن اأهم اأدوار املر�سد الرتبوي نوجزها مبا ياأتي: . 3
و�سع اخلطط ال�سنوية لربامج التوجيه لطالب ذوي �سعوبات التعلم يف اإطار اخلدمة . 4

العامة للتوجيه واالإر�ساد. 
وامل�ساعدات . 5 اخلدمات  وتقدمي  والتح�سيلية،  ال�سلوكية  الطالب  حاالت  متابعة 

االإر�سادية لهم.
اتخاذ الو�سائل واالإجراءات الكفيلة بتلبية احتياجات تالميذ �سعوبات التعلم بالتعاون . 6

مع معلم �سعوبات التعلم.
معرفة االأحوال االأ�رسية للتالميذ امللتحقني بالربنامج وم�ساعدة املحتاجني منهم. . 7
درا�سة احلاالت الفردية للتالميذ ممن تظهر عليهم بوادر �سلبية.. 8
 توثيق الروابط بني البيت واملدر�سة واطالع اأولياء االأمور على م�سرية ابنهم.. 9

ال�سجل . 10 لتعبئة  الطالب  عن  املعلومات  وجمع  التعلم  �سعوبات  معلم  مع  التعاون 
ال�سامل، اأو درا�سة حالته. 

تثقيف املجتمع املدر�سي باأهداف الربنامج وخططه، والتوافق بينهما يف امليدان.. 11
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امل�ساركة يف البحوث والدرا�سات والدورات والندوات واملوؤمترات يف جمال عمله، ويف . 12
جمال �سعوبات التعلم. 

اأو . 13 واملدر�سية  االأ�رسية  البيئة  داخل  وتفاعالته  وعالقاته  الطفل  �سلوك  مالحظة 
احلياة  تقبل  على  وم�ساعدته  تواجهه  التي  امل�سكالت  اأهم  على  للوقوف  املوؤ�س�سية، 

االجتماعية، وحت�سني عالقاته ومقدرته على االأداء واالندماج االجتماعي. 
ا�ستخدام فنيات وطرق التدخل املهني املتعددة للخدمة االجتماعية ملواجهة م�سكالت . 14

الطفل وم�ساعدته على التوافق.
املتبادل . 15 واالحرتام  الثقة  على  قائمة  واأ�رسته  الطفل  مع  فعالة  مهنية  عالقات  بناء 

ال�رسح  اأ�سلوب  وا�ستخدام  والت�سجيع،  وامل�ساندة  والتقبل  االهتمام  م�ساعر  واإظهار 
والتف�سري واالقتناع.

خام�ساً: دور الأ�رشة يف برنامج �سعوبات التعلم: 
من اأكرث النا�س تعاي�سًا مع الطالب ذوي ال�سعوبة التعلمية هم الوالدين فهم اأول من . 1

زامن خربات الطالب، وهم اأعرف النا�س باالأ�سباب الكامنة وراء حالة الطالب، فال بد 
من تعاونهم مع الفريق املعني يف حتديد ال�سعوبة التعلمية وو�سع اخلطة الرتبوية 
الفردية، وتنفيذ اجلوانب اخلا�سة باالأ�رسة، وتقبل و�سع الطالب من خالل توفري اأجواء 
الدعم وامل�ساندة يف تلبية احتياجاته وتوفري م�ستلزمات تطبيق برنامج تعديل ال�سلوك 
اخلا�س بامل�سكالت ال�سلوكية واالنفعالية امل�ساحبة ل�سعوبة التعلم، وامل�ساركة يف 
االأن�سطة والربامج الرتبوية املطبقة يف املدر�سة بهدف تلبية احلاجات اخلا�سة لدى 
وال�سلوكي  االأكادميي  الطالب  اأداء  تقدمي  متابعة  بهدف  امل�ستمرة  والزيارات  الطالب 

وفيما ياأتي اأهم اأدوار االأ�رسة يف برنامج �سعوبات التعلم: 
تقدمي البيانات ال�ساملة عن ابنهم امللتحق بالربنامج.. 2
 زيارة غرفة امل�سادر لالإطالع على م�ستوى ابنهم.. 3
 امل�ساركة يف و�سع اخلطة الرتبوية الفردية للطالب. . 4
متابعة الطالب يف املنزل، وحماولة ترتيب جدول الأداء الواجبات املنزلية، ومتابعة . 5

�سلوكه، واإعطاء معلم �سعوبات التعلم بكل ما ي�ستجد من معلومات عن ابنهم.
 اإخبار معلم �سعوبات التعلم مبدى اهتمام الطالب لكي ي�ستخدمها كاأ�سلوب للتعزيز.. 6
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 التن�سيق مع معلم �سعوبات التعلم بح�سور ابنهم للفرتات امل�سائية لربنامج �سعوبات . 7
التعلم اأن توافرت الربامج امل�سائية 

والتقبل . 8 الر�سا  قوامها  ورعايته،  الطفل  تن�سئة  يف  اإيجابية  والدية  اأ�ساليب  اتباع 
والواقعية والت�سجيع وامل�ساندة. 

ات وواجبات اأخ�سائي النطق: . 9 �ساد�سًا: مهمَّ
اللغوي . 10 النمو  حيث  من  خا�سة  للحاالت  ال�سامل  والتقومي  الت�سخي�س  يف  امل�ساركة 

وا�سطراب النطق –كاحلذف-وعيوب الكالم اجللجلة والتلعثم...الخ.
من . 11 ذلك  يف  االإفادة  مع  لال�سطرابات  امل�سببة  والنف�سية  الع�سوية  العوامل  درا�سة 

البيئة  طبيعة  عن  املتجمعة  واملعلومات  النف�سيني  واالأخ�سائيني  االأطباء  تقارير 
والعالقات االأ�رسية.

و�سع الربنامج العالجي املنا�سب لنوع اال�سطراب من حيث وحدته، وتنفيذه ومتابعته . 12
وتقوميه، اأو اإحالة الطفل اإىل املراكز العالجية املتخ�س�سة.

 تن�سيق اجلهود وتبادل املعلومات ب�ساأن حالة الطفل مع بقية اأع�ساء الفريق، واالإفادة . 13
من جهودهم يف م�ساندة الربنامج العالجي وتعزيزه مبا يحقق فاعليته وجناحه.

 تب�سري الوالدين بدورهما يف متابعة حالة الطفل، واإمدادهما باملعلومات والتدرب . 14
املالئم للم�ساركة يف الربنامج العالجي اأثناء تواجد الطفل باملنزل.

من . 15 اتخاذه  يلزم  ما  واتخاذ  العالجي،  الربنامج  انتهاء  بعد  الطفل  حالة  متابعة   
اإجراءات ب�ساأن موا�سلة مراحل اأخرى من العالج، اأو تعزيز املكا�سب واملهارات التي 

اكت�سبها الطفل نتيجة الربنامج العالجي. 
امل�ساركة يف توعية االأ�رسة بالتاأثريات ال�سلبية للمناخ االأ�رسي امل�سبع بعدم اال�ستقرار . 16

يف  والق�سوة  والتهديد  البدين  العقاب  كا�ستخدام  اخلاطئة  التن�سئة  وطرق  واخلوف، 
معاملة الطفل على منوه اللغوي، وباأهمية التفاعل اللفظي مع الطفل كو�سيلة لزيادة 

مفرداته اللفظية وحم�سوله اللغوي. الوقفي. )2003(.
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مقدمة 
 ترجع اأهمية الت�سخي�س اإىل ارتباطه بالعملية التدري�سية، ومدى مالءمة اأهداف العملية 
الرتبوية واإجراءاتها لقدرات الطالب. ويف جمال الرتبية اخلا�سة، فاإن الت�سخي�س يهدف 
ه االهتمام الكايف للطلبة الذين  اإىل الت�سنيف يف اأحد فئات الرتبية اخلا�سة، بحيث يوجِّ
يعانون من �سعوبات التعلم ويحتاجون اإىل برامج خا�سة، اأما الهدف الثاين للت�سخي�س 
فهو تخطيط الربامج املنا�سبة للطفل، وكلما ازداد االرتباط بني التقومي الرتبوي واخلطط 
الرتبوية املنا�سبة، اأمكن التقليل من م�سكالت �سعوبات التعلم، وا�ستطاع الطفل اال�ستفادة 
من الربامج اخلا�سة التي �سممت له ب�سكل يتنا�سب مع قدراته، ومع امل�سكالت التي يواجهها. 
وبعد املراحل االأوىل للت�سخي�س، فاإن على املعلم اأن يبقى يقظًا ومنتبهًا الأي تغيريات قد 

.)West،& Idol،1993( حتدث وتتعلق بحاجات الطالب خالل العملية الرتبوية
اإىل  الإحالته  اإىل تقومي خا�س متهيداً  الطالب  اإحالة  اأهمية درا�سة احلالة قبل  وتبـرز 
يف  الرتبوية  التطبيقـات  خطـة  بو�سع  وذلك  امل�سادر،  غرف  اأو  اخلا�سة  الرتبية  مراكز 
 The Teacher Assistance( ال�سف العادي، ويقوم بهذا العمل فريق ي�ساعد املدر�س
ويعملـون على و�سـع  االأخ�سائيني،  املدر�سني  الفريق من  ويتكون هذا   ،)Team TAT
التعلم  �سعوبات  من  يعانون  الذين  باالأطفال  خا�س  وال�سلوكي  الرتبوي  للتدخـل  خطـة 

.)Sindelar،Griffin،Smith،and Watanabe،1992(

اسرتاتيجيات التدخل قبل اإلحالة: - أسلوب حل املشكلة ": 
تعّد عملية حل امل�سكالت اإ�سرتاتيجية ناجحة لتوجيه التدخل قبل االإحالة، وهذا ي�سهم 
يف اإمكانية خلق ا�سرتاتيجيات م�سممة ب�سكل جيد قابلة للتطبيق.وهذه االإ�سرتاتيجية متر 

 :)Bergen،&Kratochowill،1990(ب�سل�سة من اخلطوات مرتبة كاالآتي
قبل  التدخل  عمليات  تقود  التي  التالية  املنهجية  ا�ستعمال  الفّعال  املر�سد  ي�ستطيع 

االإحالة، وي�ساهم هذا النموذج يف ت�سهيل عملية التدخل قبل االإحالة: 
1 .Problem Identification             تعرف امل�سكلة
2 .Problem Analysis               حتليل امل�سكلة
3 .Plan development & Implementation  تطوير اخلطة والتطبيق
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4 .Problem Evaluation                تقومي امل�سكلة
 اخلطوة الأوىل: تعريف امل�سكلة: اإن الهدف االأ�سا�سي يف مرحلة تعّرف امل�سكلة هو تو�سيح 
موؤ�رس الفارق بني االأداء االأكادميي الفعلي واملتوقع للطالب و/اأو االأداء ال�سلوكي يف موقف 

حمدد.وللبدء يف تعّرف امل�سكلة هناك عدد من االأ�سئلة احلرجة التي يجب ا�ستق�ساوؤها: 
ما ال�سلوكات التي قام بها الطالب اأو مل يقم بها واأدت اإىل امل�سكلة ؟. 1
ما ال�سلوكات التي نرغب يف احلفاظ عليها وال�سلوكات التي نرغب يف احلد منها ؟. 2
ما العوامل البيئية وال�سخ�سية التي ت�ساهم يف املوقف امل�سكل ؟. 3
ما ال�سلوكات التي نرغب اأن يقوم بها الطالب وال�سلوكات التي ال نرغب اأن يقوم بها ؟. 4
ما امل�ستوى احلايل الأداء الطالب ؟ وما م�ستوى االأداء الذي على الطالب الو�سول اإليه . 5

ليتنا�سب مع التوقعات؟
�سجالت  من  املتوافرة  البيانات  مراجعة  املهم  من  فاإنه  االأ�سئلة،  هذه  عن  ولالإجابة 
املدر�سة، وال�سجالت الطبية، ومناذج مقابالت املدر�سني والوالدين، واملالحظة املبا�رسة، 
اأن هذا النوع من البيانات  اأخرى متعددة. ومن املعروف  ومقايي�س التقدير، واأي م�سادر 
توافرت  وكلما  ال�سلوكية،  امل�سكالت  و�سف  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  قّيمة  معلومات  يعطي 
اأكرث تركيزاً، وزادت  اإمكانية تعريف املواقف امل�سكلة ب�سكل  اأكرث للمراجعة زادت  بيانات 
على  التعّرف  يتم  وحني  ب�سهولة.  وقيا�سها  مالحظتها  ميكن  التي  ال�سلوكية  امل�سطلحات 
امل�سكلة ال�سلوكية، فاإنه من ال�رسوري التعّرف على �سلوك ايجابي بديل مب�سطلحات �سلوكية، 
وي�ستطيع املر�سد و�سع ا�سرتاتيجيات لتقوية ال�سلوك التكيفي واملحافظة على ا�ستمراريته 
با�ستخدام ا�سرتاتيجيات تقوية ال�سلوك مثل النمذجة والت�سكيل والتغذية الراجعة والت�سل�سل 
واالقت�ساد الرمزي، واأي�سًا و�سع ا�سرتاتيجيات خلف�س ال�سلوك غري التكييفي مثل: املحو، 

وتعزيز اال�ستجابات البديلة، وتكلفة اال�ستجابة والت�سحيح الزائد )اخلطيب،1993(.
اخلطوة الثانية: حتليل امل�سكلة: اإن الهدف االأ�سا�سي خلطوة حتليل امل�سكلة هو حتديد 
فر�سية تربوية حول ملاذا يظهر املوقف امل�سكل، وي�ستطيع املر�سد من خالل احل�سول على 
االإجابة عن االأ�سئلة التالية التعرف على اأهمية حمتوى التحليل يف خطوة حتليل امل�سكلة.

ما مدى م�ساهمة العوامل البيئية وال�سخ�سية يف عدم التوافق الذي يكمن بني م�ستوى . 1
االأداء الفعلي واملتوقع ؟

يف اأي املواقف يظهر ال�سلوك امل�سكل، ويف اأي املواقف يكون االأداء اأف�سل ؟. 2
التي ت�ساهم يف املوقف امل�سكل، . 3 العوامل  التقومي االأكرث منا�سبة لتحديد  اأ�ساليب  ما 

وكيف ترتبط هذه االأ�ساليب بت�سميم التدخل ؟
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ما امل�سادر املتوافرة التي ت�ساعد يف حل امل�سكلة ؟. 4
لالإجابة عن هذه االأ�سئلة، فاإنه من املهم اإجراء حتليل وظيفي للموقف امل�سكل بحيث 
ي�سمل هذا التحليل تعريف العوامل ال�سابقة واحلالية، والتي ت�سبط اأو لها عالقة وظيفية 

)Functional Relationship( بال�سلوكات امل�سوؤولة عن املوقف امل�سكل.
وتعد منهجيـة التحليل الوظيفـي عملية لتحديد اأي من العوامل التي لها عالقة بظهور 

.)Tilley،2001 ( املوقف امل�سكـل اأو عدم ظهـوره اأو اال�ستمرار به
بني  العالقة  بو�سف  للتقومي  االأخرى  واالأ�ساليب  الوظيفي  التحليل  منهجية  وتهتم 
العوامل البيئية وال�سخ�سية التي ترتبط بال�سلوك امل�ستهدف باالهتمام، كما يهدف التقومي 
ت�ساهم  التي  لل�سلوكات  وا�سح  بو�سف  ال�سلوك،وذلك  اأهداف وظائف  ك�سف  اإىل  الوظيفي 
 Educational Resources( يف املوقف امل�سكل من قبل الطالب حتت اعتبارات خا�سة

 .)Information Center،1998

ومن مناذج اأ�ساليب التقومي الوظيفي الأغرا�س التدخل املالحظة املبا�رسة واملنظمة 
واملقابالت املعدة م�سبقًا وقوائم ال�سلوك والتقومي االأ�سا�سي للمنهاج ومراجعة ال�سجالت، 
ومناذج ممثلة لل�سلوك يف غرفة ال�سف. ومن املمكن فح�س بع�س م�سادر البيانات خالل 
االأخرى خالل  البيانات  بع�س  مراجعة يف �سوء  اإىل  وقد حتتاج  امل�سكلة،  تعَرف  خطوة 

املزيد من التحليل الوظيفي ب�سكل اأكرث تركيزاً.
الفر�سيات  التقومي وو�سع  اإجراءات  الوظيفي ميكن حتديد  التحليل  ويف �سوء عمليات 
الذي  الفريق  وي�ستطيع  امل�سكالت،  حل  مواقف  يف  فعالية  االأكرث  التدخل  باأنواع  املتعلقة 
واالأداء  الفعلي  االأداء  م�ستوى  بني  للفارق  وا�سحة  �سورة  على  احل�سول  املدر�س  ي�ساعد 
املرغوب به من خالل املقابالت، وقوائم ال�سلوك التي تعطي �سورة عن الطالب واملدر�س 
وم�ساركة الوالدين وتقود اإىل �سلوكات �سلبية. وي�ستطيع املر�سد -وهو احد اأع�ساء الفريق- 
ِقبل  من  �سحيحة  غري  مبحاوالت  ترتبط  التي  الوا�سحة  اخلارجية  بال�سلوكات  االهتمام 
واحلب  واالنتماء  باالأمان  كال�سعور  العاطفية  للحاجات  اإ�سباع  على  للح�سول  الطالب 
واالإجناز. وت�ساعد املقابالت والقوائم املعباأة من ِقبل االأفراد القريبني من الطالب يف تف�سري 
الهدف من ال�سلوكات التجنبية وتعطي معلومات حمددة ت�ساعد يف ت�سحيح اأ�ساليب التدخل.
اأن  يجب  فاعلية  اأكرث  التدخل  يكون  حتى  وتطبيقها:  اخلطة  تطوير  الثالثة:  اخلطوة 
يرتبط بامل�سكلة التي ُعرفت واملعلومات املحددة التي مت احل�سول عليها من خطوة حتليل 
امل�سكلة، وي�ستطيع املر�سد اأن يطرح االأ�سئلة التالية مل�ساعدة الفريق وتوجيهه عند اختيار 
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التدخل االأكرث منا�سبة )Best Fit( لكل موقف مع االأخذ بعني االعتبار  اأ�سلوب  وتطبيق 
الظروف املحيطة.

باعتبار . 1 امل�سكلة  موقف  لتح�سني  جتريبه  يجب  الذي  التدخل  خطة  اأو  برنامج  ما 
املعلومات التي ُجمعت خالل حتليل امل�سكلة ؟ 

ما التدخل االأقل فعالية، والتدخل الطبيعي، والتدخل االأكرث فعالية ؟. 2
ما مدى قبول التدخل من ِقبل ال�سخ�س امل�سوؤول عن تطبيقه ؟. 3
ما التاأثري الذي قد يحدثه التدخل على الطلبة االآخرين ؟. 4
كيف يوؤدي التدخل املق�سود اإىل حت�سني امل�سكلة ؟. 5
كيف نعرف اأن التدخل املق�سود قد بداأ ؟. 6
ما جدوى تطبيق التدخل وما هي امل�سادر املتوفرة ؟. 7
كيف ميكن دعم التدخل املق�سود وتطبيقاته ؟. 8

اإن االإجابة عن هذه االأ�سئلة ت�ساهم يف احل�سول على معلومات مهمة، وبالتايل تطوير 
التالية  النقاط  اخلطة  هذه  ت�سمل  اأن  ويجب  للتدخل،  ناجحة  الإ�سرتاتيجيات  فاعلة  خطة 

ب�سكل تف�سيلي: 
• حتديد االأ�سخا�س امل�سوؤولني عن كل بند من بنود اخلطة 	
• حتديد الو�سع االأف�سل الإجراء التدخل .	
• حتديد تاريخ التدخل 	
• ت�سميم اأ�ساليب التقومي باجتاه حتقيق اأهداف التدخل 	

كجمع  تقوميية  اإجراءات  التدخل  اأهداف  حتقيق  نحو  التقدم  توثيق  يت�سمن  وقد 
اأو قوائم  املالحظات االإيجابية وال�سلبية لل�سلوك واالأداء على مقايي�س التح�سيل املقننة 
تقدير ال�سلوك، ويعترب تقدمي الدعم للمدر�سني واالأخ�سائيني القائمني على تطبيق التدخل 
من النقاط املهمة يف هذه املرحلة من اأ�سلوب حل امل�سكالت، وي�ستطيع املر�سد الذي غالبًا 
الفريق  الدعم الأع�ساء  وال�سلوكي تقدمي  االأكادميي  التدخل  ما يكون م�ساركًا مبا�رساً يف 
عن طريق التغذية الراجعة والت�سجيع، وتعّد التغذية الراجعة من االأمور املهمة التي تزود 
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با�ستعمال  طبِّقت  قد  عليها  املتفق  التدخالت  كانت  اإذا  فيما  للتحقق  بطريقة  املعلمني 
االإجراءات التي و�سعت من قبل الفريق.

لعملية  النظر  املهم  من  فاإنه  املرحلة  هذه  خالل  امل�سكلة:  تقومي  الرابعة:  اخلطوة 
التقومي على اأنها عملية م�ستمرة لتحديد التقدم نحو ال�سلوك املرغوب او النتائج املتوقعة، 

والتي حددت خالل مرحلة حتليل امل�سكلة، ومع االأخذ بعني االعتبار االأ�سئلة االآتية: 
ما مدى فاعلية التدخل؟. 1
هل حلَّت امل�سكلة اأم اأن هناك حاجة لال�ستمرار بالتدخل ؟. 2
مت�سق . 3 ب�سكل  طبقت  التدخل  خطة  اأن  من  التاأكد  مت  هل  ناجحًا،  التدخل  يكن  مل  اإذا 

و�سحيح ؟
هل يحتاج موقف امل�سكلة للرجوع اإىل اخلطوات االأوىل يف اإ�سرتاتيجية حل امل�سكالت . 4

لتعميم ا�سرتاتيجيات تدخل بديلة ؟
يجب اأن توؤخذ القرارات املتعلقة بفعالية التدخل يف اأوقات حتّدد بعد تطبيق التدخل 
بوقت منا�سب ويف حالة كون التدخل غري فّعال، فاإنه من املهم مراجعة موقف امل�سكلة 
واإعادة تقومي خطوات اأ�سلوب حل امل�سكالت ملعرفة املرحلة التي مت فيها انهيار التدخل 
والتطبيق لي�ستطيع املر�سد اأن يعمل بفعالية ويتعاون مع املدر�سني واالأخ�سائيني، يجب 
فعالة  ا�سرتاتيجيات  لتطوير  امل�سكالت،  حل  اأ�سلوب  حمتوى  عن  املعرفة  لديه  تتوافر  اأن 
للتدخل مل�ساعدة الطلبة الذين يعانون من م�سكالت تعليمية و�سلوكية، ويعد اأ�سلوب عمل 
اإىل تنمية قدرات املدر�سني  اإ�سافة  التدخل قبل االإحالة  االأ�سا�س لنظام  الفريق هو حجر 

.)Carter،&Sugai،1989( خلدمة هوؤالء الطلبة

عناصر التقويم 

 بالن�سبة لالأفراد الذين ي�سك باأنهم يعانون من �سعوبات التعلم، ليت�سمن التقومي ثالث 
نقاط اأ�سا�سية، وي�سمل كل منها عدة عنا�رس: 

اأولً: املقابلة ال�سخ�سية: 
معيــار �سعــوبـات التعلــم ح�سـب "دليـل الت�سخيـ�س االإح�ســائــي لـالأمـرا�س النف�سيـة . 1

 Diagnostic & ( اجلـزء الـرابـع الــذي ت�سـدره اجلمعيـة االأمــريكيـة للطــب النف�ســي
)Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV
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املعلومات التي ت�ساعد يف الت�سخي�س، وتوؤخذ هذه املعلومات من الفرد اأو من م�سادر . 2
اأخرى كاالآباء، املعلمني، االأخوة اأو غريهم، وت�سمل هذه املعلومات: 

• التاريخ النمائي اأو التطوري للفرد	
• التاريخ االأكادميي ويت�سمن النتائج املبكرة لالختبارات املقننة وتقارير االأداء 	

ال�سفي وال�سلوكي
• التاريخ االأ�رسي	
• التاريخ النف�سي 	
• التاريخ الطبي الذي يو�سح عدم وجود اأ�سباب طبية لالأعرا�س احلالية التي يعاين 	

منها الطفل
• تاريخ العالج النف�سي والدوائي يف فرتة ق�سرية	
• الت�سخي�سات املختلفة للحالة املزاجية واال�سطرابات ال�سلوكية والع�سبية وال�سخ�سية.	

ثانياً: التقومي الع�سبي النف�سي اأو النف�سي الرتبوي: 
وترتبط مرونة هذا التقومي باالأ�سئلة التي ت�سمم يف املقابلة والتي يجب ان تت�سمن 

جمموعة متنوعة من االإختبارات بحيث يت�سمن التقرير ما يلي: 
• والذكـاء 	 االنتباه،  لقيا�س:  امل�ستعملة  االختبارات  ونتائـج  درجات  وتف�سري  و�سـف 

واملهارات  احلركية،  والقدرة  والذاكرة،  )االجتاهات(،  املكانية  والقـدرة  العام، 
االأكادميية )القراءة، والتهجئة، والكتابة، واحل�ساب(.

•  توثيق طبيعة �سعوبات التعلم.	
• حماولة حتديد اإي فروقات وا�سحة بني نتائج االختبار، وموؤ�رسات احلياة احلقيقية 	

الوظيفية.
ثالثاً: التو�سيات: 

التو�سيات  و�سع  اخلا�سة  الرتبية  اأخ�سائي  على  الكافية،  البيانات  جتمع  عندما 
واملعاجلة الطبية، اأو االإر�ساد املهني واالأكادميي بناًء على نقاط القوة وال�سعف.

تشخيص الطلبة ذوي صعوبات التعلم: 

متعددة  جمموعة  التعلم  �سعوبات  لت�سخي�س  الر�سمية  )املقننة(  االختبارات  ت�سمم 
ومن االأمثلة عليها:
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1 . Illinois Test of Psycholinguistic مقيا�س الينوي للقدرات النف�س لغوية
)ITPA( املعروف اخت�سارا بـ abilities

 Kirk،( وكريك  ومكارثي  كريك  قبل  من  ال�سيكولغوية  للقدرات  الينوي  مقيا�س  ظهر 
S. A. McCarthy، J. J. & Kirk، W. D. 1961( يف عام 1961 واأعيد تنقيحه يف عام 
اللغوي،  والتعبري  اال�ستقبال  مظاهر  ت�سخي�س  قيا�س  اإىل  املقيا�س  هذا  ويهدف   ،1968
وخا�سة لدى االأطفال ذوي �سعوبات التعلم. حيث يعدُّ هذا املقيا�س من املقايي�س الفردية 

املقننة وامل�سهورة يف جمال �سعوبات التعلم.
و�سف املقيا�س: 

طرق  تغطي  فرعيًا  اختباراً   12 من  ال�سيكولغوية  للقدرات  الينوي  مقيا�س  يتاألف 
االت�ساالت اللغوية، وم�ستوياتها والعمليات النف�سية والعقلية، التي تت�سمنها تلك الطرق، 

وهذه االختبارات الفرعية هي: 
اختبار اال�ستقبال ال�سمعي: ويقي�س هذا االختبار قدرة الطفل على اال�ستقبال ال�سمعي . 1

واالإجابة بكلمة نعم اأو ال.
�سورة . 2 مطابقة  على  الطفل  قدرة  االختبار  هذا  ويقي�س  الب�رسي:  اال�ستقبال  اختبار 

مفهوم ما مع �سورة اأخرى ذات عالقة.
اختبار الرتابط ال�سمعي: ويقي�س هذا االختبار قدرة الطفل على اإكمال جمل متجان�سة . 3

يف تركيبها اللغوي.
الربط بني املثريات . 4 الطفل على  الب�رسي: ويقي�س هذا االختبار قدرة  اختبار الرتابط 

الب�رسية املتجان�سة اأو ذات العالقة.
هذا . 5 ويقي�س  اللفظي:  التعبري  اختبار 

االختبار قدرة الطفل على التعبري اللفظي 
عن االأ�سياء التي يطلب منه تف�سريها.

هذا . 6 ويقي�س  العملي:  التعبري  اختبار 
التعبري عمليًا  الطفل على  االختبار قدرة 

اأو يدويًا عما ميكن اأداوؤه باأ�سياء معينة.
هذا . 7 ويقي�س  القواعدي:  االإكمال  اختبار 

االختبار قدرة الطفل على اإكمال جمل ذات قواعد لغوية مرتابطة.
ومتييز . 8 اإدراك  على  الطفل  قدرة  االختبار  هذا  ويقي�س  الب�رسي:  االإكمال  اختبار 
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مو�سوعات ناق�سة حيث تعر�س على املفحو�س لوحة تت�سمن عدداً من املو�سوعات 
الناق�سة ويطلب منه متييزها.

اختبار التذكر ال�سمعي: ويقي�س هذا االختبار قدرة الطفل على تذكر �سال�سل من االأرقام ت�سل . 9
يف اأق�سى مدى لها اإىل )8( اأرقام، حيث تطرح على املفحو�س مبعدل رقمني يف كل ثانية.

اختبار التذكر الب�رسي: ويقي�س هذا االختبار قدرة الطفل على تذكر اأ�سكال ال معنى . 10
لها بطريقة مت�سل�سلة، حيث يعر�س على املفحو�س كل �سكل من تلك االأ�سكال ملدة 5 

ثوان، وي�سل اأق�سى مدى لتلك االأ�سكال اإىل ثمانية اأ�سكال.
اختبار االإكمال ال�سمعي: وهو اختبار احتياطي ويقي�س هذا االختبار قدرة الطفل على . 11

اإكمال مفردات ناق�سة، متدرجة يف م�ستوى �سعوبتها.
الطفل . 12 قدرة  االختبار  هذا  ويقي�س  احتياطي  اختبار  وهو  ال�سوتي:  الرتكيب  اختبار 

على تركيب االأدوات معًا، حيث يطلب من املفحو�س اأن يركب االأ�سوات التي ي�سمعها 
بعر�س  الفاح�س  يبداأ  حيث  واآخر،  �سوت  كل  بني  ثانية  ن�سف  قدره  زمني  بفا�سل 
اأ�سوات الكلمات ذات املعنى، ثم ينتهي الفاح�س بعر�س اأ�سوات لكلمات ال معنى لها.

وي�سلح هذا االختبار لالأطفال يف الفئات العمرية من 10-2 �سنوات، وي�سرتط يف الفاح�س 
العالج  االأخ�سائي يف  اأو  النف�س  علم  كاالأخ�سائي يف  االختبار  هذا  لتطبيق  موؤهاًل  يكون  اأن 
الالزم  الوقت  واأما  اللغوي، حيث يعطي االختبار عند تطبيقه درجة مقيا�سي ودرجة عمرية. 

لتطبيقه فهو حوايل �ساعة ون�سف، اأما الوقت الالزم لت�سحيحه فهو حوايل 40-30 دقيقة.

 2. مقيا�س مكارثي للقدرة العقلية لالأطفال: 
ظهرت  والتي  املعروفة،  املقايي�س  من  لالأطفال  العقلة  للقدرة  مكارثي  مقيا�س  يعد 
من قبل دورثيا مكارثي )McCarthy Dorhea، 1972( بهدف قيا�س الذكاء العام لدى 

االأطفال، وخا�سة لدى االأطفال الذين يحتمل اأن يكونوا من فئة ذوي �سعوبات التعلم.
يتاألف مقيا�س مكارثي للقدرة العقلية لالأطفال من �ستة مقايي�س اأ�سا�سية هي: 

املقيا�س اللفظي وعدد فقراته )5( فقرات.. 1
املقيا�س االأدائي االإدراكي وعدد فقراته )7( فقرات.. 2
املقيا�س الكمي وعدد فقراته )3( فقرات.. 3
املقيا�س احلركي وعدد فقراته )3( فقرات. 4
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مقيا�س التذكر وعدد فقراته )4( فقرات.. 5
املقيا�س املعريف العام وعدد فقراته )15( فقرة مكررة.. 6

اأ�سا�سية  العقلية من �ستة مقايي�س  و�سف املقايي�س: تتاألف مقايي�س مكارثي للقدرة 
وتت�سمن يف جمموعها )18( اختباراً فرعيًا، حيث تقي�س عدداً من جماالت القدرة العقلية 
العامة كالقدرة اللفظية واالأدائية والعددية واحلركية والقدرة على التذكر، والقدرة املعرفية 
العامة، وي�سلح هذا املقيا�س للفئات العمرية من 8.5-2.5 �سنة، حيث ميكن االأخ�سائي 
يف علم النف�س اأو الرتبية اخلا�سة من تطبيقه ب�سكل فردي، ويعطي املقيا�س بعد تطبيقه 
ثالث درجات متثل العمر العقلي، والدرجة املعيارية، والدرجة املئينية، اأما الوقت الالزم 

لتطبيقه فهو حوايل �ساعة، اأما الوقت الالزم لت�سحيحه فهو 30 دقيقة. )اجلعبة، 1991(
3.مقيا�س مايكل ب�ست للتعرف على الطلبة ذوي �سعوبات التعلم: 

الذين  االأطفال  اإىل  بالتعرف  النف�سيني  واالأخ�سائيني  الرتبويني  اهتمام  تزايد  لقد 
�سعوبات  على  التعرف  اأ�سبح  فقد  االهتمام،  هذا  وب�سبب  التعلم،  �سعوبات  من  يعانون 
�سدق  حيث  من  و�سوحًا  اأكرث  للتقدير  اأ�ساليب  عن  والبحث  وتقدمًا،  فعالية  اأكرث  التعلم 
اأخرى فقد  ال�سلوك املدرو�س. ومن ناحية  االأ�ساليب ومدى مالءمتها لطبيعة  وثبات هذه 
در�س الباحثون مدى دقة مقايي�س التقدير يف التعرف اإىل االأطفال الذين يواجهون خطورة 
التخلف الدرا�سي، وتغطي مقايي�س التقدير مدى عمريًا وا�سعًا للم�ساعدة يف التعرف على 

االأطفال الذين يعانون من �سعوبات التعلم ليكت�سفوا وُتقدمي امل�ساعدة الالزمة لهم.
التعلم يف عام 1969  الطلبة ذوي �سعوبات  ظهر مقيا�س مايكل ب�ست للتعرف على 
التعرف  اإىل  املقيا�س  هذا  يهدف   )1988 )�سامل،  يف  اإليه  امل�سار   )Myklebust، 1969(
املبدئي على الطلبة ذوي �سعوبات التعلم يف املرحلة االبتدائية، ويعد هذا املقيا�س من 

املقايي�س الفردية املقننة واملعروفة يف جمال �سعوبات التعلم.
 وميكن للمدر�سني واأخ�سائيي �سعوبات التعلم، واأخ�سائيي اللغة والنطق، واأخ�سائيي 
لعدم  التقدير  مقيا�س  تطبيق  النف�سي  واالأخ�سائي  النف�سي،  واملر�سد  اخلا�سة،  الرتبية 
ميكن  املدار�س  يف  املقيا�س  تطبيق  اإىل  وباالإ�سافة  لتطبيقه،  مكثف  تدريب  اإىل  احلاجة 
تطبيقه اأي�سًا يف جمال علم نف�س الطفل، والعيادات النف�سية يف جمال الطفولة واالأق�سام 
اخلا�سة باالأع�ساب يف جمال الطفولة، كما ميكن تطبيقه يف مراكز �سعوبات التعلم، كما 
يطبق املقيا�س يف اجلامعات للتدريب يف اأق�سام الرتبية اخلا�سة التي تعنى بخ�سائ�س 

ال�سلوك للطفل غري العادي.
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و�سف املقيا�س: يتاألف املقيا�س يف �سورته االأ�سلية من 24 فقرة موزعة على خم�سة 
اختبارات فرعية وهي: 

واملحادثة، . 1 الكلمات،  معاين  فهم  هي:   )4( فقراته  وعدد  ال�سمعي  اال�ستيعاب  اختبار 
والتذكر، واتباع التعليمات.

املفردات، . 2 وتذكر  والقواعد،  املفردات  وهي:  فقرات   )5( فقراته  وعدد  اللغة،  اختبار 
و�رسد الق�س�س، وبناء االأفكار.

اختبار املعرفة العامة: وعدد فقراته )4( فقرات هي: اإدراك الوقت، واإدراك العالقات، . 3
ومعرفة االجتاهات، واإدراك املكان.

اختبار التنا�سق احلركي وعدد فقراته )3( فقرات هي: التنا�سق احلركي العام، والتوازن . 4
والدقة يف ا�ستخدام اليدين.

التعاون . 5 وهي:  فقرات   )8( فقراته  وعدد  واالجتماعي،  ال�سخ�سي  ال�سلوك  اختبار 
االجتماعي،  التقبل  اجلديدة،  املواقف  يف  الت�رسفات  والتنظيم،  والرتكيز  واالنتباه 

امل�سوؤولية، اإجناز الواجب، االإح�سا�س مع االآخرين.
يعطي  حيث  �سنة،   )6-12( من  العمرية  الفئات  يف  لالأطفال  االختبار  هذا  وي�سلح 
االختبارات  اللفظية ودرجة على  االختبارات  الكلية ودرجة  تطبيقه درجة  االختبار عند 
غري اللفظية، وي�ستغرق تطبيق االختبار حوايل )45( دقيقة. اأما الوقت الالزم لت�سحيحه 

فهو حوايل ن�سف �ساعة.

إجراءات تطبيق وتصحيح وتفسري األداء على املقياس: 
يت�سمن دليل املقيا�س و�سفًا لالإجراءات املتبعة يف تطبيق وت�سحيح وتف�سري االأداء 
دليل  يت�سمن  التعلم. كما  الطلبة ذوي �سعوبات  للتعرف على  ب�ست  على مقيا�س مايكل 
املقيا�س كرا�سة االإجابة عن فقرات املقيا�س، وميكن تلخي�س اإجراءات تطبيق املقيا�س يف 

النقاط االآتية: 
تطبيقها . 1 وكيفية  املقيا�س،  بفقرات  تامة  دراية  على  يكون  اأن  الفاح�س  من  يطلب 

وت�سحيحها وتف�سريها، وقد يحتاج الفاح�س اإىل م�ساعدة معلم ال�سف والذي يفرت�س 
فيه معرفة املفحو�س بطريقة جيدة، من اأجل االإجابة عن بع�س فقرات املقيا�س.

يطلب من الفاح�س اأن يحدد العبارات التي تنطبق على املفحو�س من بني العبارات . 2
املكونة لكل فقرة، ويعطي كل فقرة درجة متثل الدرجة على تلك الفقرة.
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4. مقيا�س فرو�ستج لالإدراك الب�رشي.
ظهر مقيا�س فرو�ستج لالإدراك الب�رسي يف عام 1961 واأعيد تنقيحه يف عام 1966، 
العمرية  الفئات  الب�رسي وت�سخي�سها يف  االإدراك  اإىل قيا�س مظاهر  يهدف هذا املقيا�س 
املقننة  اجلمعية،  الفردية/  املقايي�س  من  املقيا�س  هذا  يعد  حيث  �سنوات،   )8-3( من 
وامل�سهورة يف جمال االإدراك الب�رسي، وبخا�سة االأطفال ذوي االإعاقة الب�رسية اجلزئية، 

وذوي �سعوبات التعلم.
و�سف املقيا�س: يتاألف مقيا�س فرو�ستج لالإدراك الب�رسي من )57( فقرة موزعة على 

خم�سة اختبارات فرعية هي: 
مقيا�س التاآزر الب�رسي احلركي ويتاألف من )16( فقرة متدرجة يف ال�سعوبة.. 1
مقيا�س التمييز بني ال�سكل واالأر�سية: ويتاألف من )8( فقرات متدرجة يف ال�سعوبة.. 2
مقيا�س ثبات االأ�سكال: ويتاألف من )17( فقرة متدرجة يف ال�سعوبة.. 3
مقيا�س اإدراك مواقع االأ�سكال: ويتاألف من )8( فقرات متدرجة يف ال�سعوبة.. 4
مقيا�س اإدراك العالقات املكانية: ويتاألف من )8( فقرات متدرجة يف ال�سعوبة.. 5

وي�سلح هذا املقيا�س لالأطفال يف الفئات العمرية الدنيا، وخا�سة يف مرحلة ريا�س 
االأطفال وال�سفوف الثالثة االأوىل من املرحلة االبتدائية، وي�سرتط يف الفاح�س اأن يكون 
موؤهاًل لتطبيق هذا االختبار كاالأخ�سائي يف الرتبية اخلا�سة اأو علم النف�س، حيث يعطي 
املقيا�س عند تطبيقه درجة قيا�سية ودرجة متثل امل�ستوى العمري، ودرجة متثل الن�سبة 
االإدراكية. اأما الوقت الالزم لتطبيقه فيرتاوح ما بني )30-45( دقيقة، يف حاالت التطبيق 
الوقت الالزم لت�سحيحه  اأما  التطبيق اجلمعي،  الفردي ومن )40-60( دقيقة يف حاالت 

فيرتاوح ما بني )10-15( دقيقة.
5. مقيا�س ويب مان للتمييز ال�سمعي: 

 )Joseph M. Wepman( ظهر مقيا�س ويب مان للتمييز ال�سمعي من قبل جوزيف ويب مان
يف عام 1958 ومتت مراجعته يف 1978، وامل�سار اإليه يف )Compton، 1980( ويهدف هذا 
املتجان�سة،  االأ�سوات  بني  وخا�سة  ال�سمعي  التمييز  على  املفحو�س  تقومي  اإىل  املقيا�س 
وي�سلح للفئات العمرية من �سن )5-8( �سنوات. وميكن تطبيقه من قبل معلم الرتبية اخلا�سة 
اأو اأخ�سائي يف ال�سمع اأو يف اللغة، ويعطي عند تطبيقه درجة تقديرية متثل اأداء املفحو�س 
على االختبار، حيث ي�ستغرق تطبيقه حوايل )10-15( دقيقة، اأما ت�سحيحه في�ستغرق من 

)5-10( دقائق، ويعد هذا املقيا�س من املقايي�س املقننة الفردية.
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و�سف املقيا�س: يتاألف املقيا�س من )40( زوجًا من املفردات التي ال معنى لها، منها 
30 زوجًا تختلف يف واحدة من االأ�سوات املتجان�سة، يف حني ال تختلف الع�رسة الباقية 
يف واحدة من االأ�سوات املتجان�سة بل و�سعت للتمويه اأمام املفحو�س، وتختلف االأزواج 
 )4( وعددها  و�سطها  اأو يف  زوجًا   )13( وعددها  اأولها  اإما يف  املفردات.  من  املتجان�سة 

اأزواج، اأو يف اآخرها وعددها )13( زوجًا، وتتوافر من املقيا�س �سورتان متكافئتان.
�س الطلبة ذوو �سعوبات التعلم امللحقني  اأما يف وزارة الرتبية والتعليم االأردنية، في�سخَّ
يف غرف امل�سادر من قبل املعلمني العاملني فيها بناًء على تطبيق االختبارات املعتمدة 

منها، والتي تتمتع بال�سدق والثبات وهي: 
اأولً: الختبارات املقننة:

الختبارات الإدراكية ال�سمعية والب�رشية: والتي تلقى معلمو ومعلمات غرف امل�سادر . 1
تدريبًا على تطبيقها وهي: 

اأ- اختبار التمييز ال�سمعي: يقي�س القدرة على التمييز بني اأ�سوات اللغة العربية حيُث 
واأق�سى  فرديًا،  ويطبق  الكلمات  من  زوجًا   )40( من  ويتكون  الفعال،  للتعلم  �رسطًا  ُتعد 
عالمة له )30(. يقابل كل عالمة خام عالمة تائية معيارية ورتبة مئوية لكل فئة عمرية.

ال�سمعي: يقي�س قدرة الطفل على حتليل اأمناط �سوتية  التحليل  ب- اختبار مهارات 
اإىل مكوناتها اجلزئية، وتعرف النمط ال�سوتي الذي ينتج عند حذف جزء معني من النمط 
االأ�سلي، وتكمن اأهمية هذا االختبار يف تقومي اأ�سوات الكالم املنطوق، والتعرف على مدى 
ا�ستعداد الطفل لتعلم القراءة والتهجئة واالإمالء، ويتكون االختبار من )14( كلمة، ويطبق 
فرديًا، والعالمة الق�سوى له هي )14( والدنيا )�سفر(. يقابل كل عالمة خام عالمة تائية 

معيارية، ورتبة مئوية لكل فئة عمرية.
ج- اختبار �سعة الذاكرة ال�سمعية: يقي�س القدرة على تذكر كلمات يتاألف كل منها من 
مقطع �سوتي واحد، ومرتبة يف �سال�سل متدرجة يف الطول، تبداأ بكلمتني، وتنتهى ب�ست 
الق�سوى له )60( والدنيا  كلمات موزعة على خم�سة م�ستويات، ويطبق فرديًا، والعالمة 

)�سفر(،  يقابل كل عالمة خام عالمة تائية معيارية، ورتبة مئوية لكل فئة عمرية.
د- اختبار الذاكرة ال�سمعية التتابعية: يقي�س قدرة الطفل على تذكر �سال�سل من االأرقام 
متدرجة يف الطول، اإذ اإن اأي ق�سور يف هذه الذاكرة له اآثار على عمليات التذكر، واجلوانب 
املت�سلة بالتطور املعريف واللغوي. ويطبق فرديًا، ويتاألف من ) 14( �سل�سلة رقمية، ترتاوح 
بني رقمني وثمانية اأرقام موزعة على �سبعة م�ستويات، والعالمة الق�سوى له )70( والدنيا 

)�سفر( يقابل كل عالمة خام عالمة تائية معيارية ورتبة مئوية لكل فئة عمرية.
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على  القدرة  يقي�س  لفظي،  غري  اختبار  وهو  احلركي:  الب�رشي  التداعي  اختبار  هـ- 
اأ�سكال رمزية من الذاكرة ق�سرية املدى، وي�سمل قيا�س ا�ستدعاء رموز ب�رسية  ا�ستن�ساخ 
من الذاكرة، والقدرة على التتابع الب�رسي، ومهارات التداعي الب�رسي، والقدرة الب�رسية 
الرمزي. ويتاألف  الب�رسي، واملهارات املتعلقة بالتكامل  التكامل  احلركية، والقدرة على 
من  وجماعيًا  االأ�سا�سي،  الثاين  ال�سف  دون  االأطفال  على  فرديًا  ويطبق  فقرة   )60( من 
ال�سف الثالث فاأعلى، والزمن املخ�س�س لالإجابة )3( دقائق، وال ي�سمح فيه للمفحو�س 

ا�ستخدام املمحاة، واأق�سى عالمة له )60(.
و- التكامل الب�رشي احلركي: ويقي�س قدرة الطفل على التكامل الب�رسي احلركي بداللة 
الرتكيب، وال�سعوبة، ويتاألف من )24( فقرة  اأ�سكال هند�سية متدرجة يف  اأدائه يف ر�سم 
اأهمية يف ت�سخي�س جوانب ذات �سلة  التطورية لالأطفال، وهو ذو  مت�سل�سلة مع املراحل 
ب�سعوبات التعلم، وخا�سة يف ر�سم االأ�سكال الهند�سية، ويطبق فرديًا وجماعيًا والعالمة 
من  اخلام  العالمة  معنى  وي�ستخل�س   )50( الق�سوى  والعالمة   ،) )�سفر  لالختبار  الدنيا 

العالمة التائية املعيارية املناظرة، والرتبة املئوية لكل فئة عمرية.
مرئية  اأمناط  الطفل على حتليل  قدرة  ويقي�س  الب�رشي:  التحليل  مهارات  اختبار  ز- 
موؤلفة من اأ�سكال هند�سية متفاوتة يف درجة تركيبها، اإىل مكوناتها اجلزئية، وحماكاتها، 
ور�سمها ؛ لت�سكل االأمناط املعطاة. ويتاألف من )18( �سكاًل هند�سيًا متنوعًا ومتدرجًا يف 
تركيبه. واأن اأي ق�سور يف املهارات التي يتطلبها االأداء على االختبار ذو اأهمية يف ت�سخي�س 
جوانب االإدراك املهمة يف تطور اللغة والكالم والكتابة،ويطبق فرديًا اأو جماعيًا،ولي�س له 
وقت حمدد للتطبيق،ويتم التوقف عن تطبيقه عند ارتكاب املفحو�س ثالثة اأخطاء متتالية 

)الوقفي،والكيالين، 1998(. 
وهو  والريا�سيات:  العربية  اللغة  الأ�سا�سية يف  املهارات  ت�سخي�س  مقيا�س  ثانياً:   
واملهارات  اللغوية،  املهارات  ت�سخي�س  يف  وي�ستخدم  املرجع،  املحكية  االختبارات  من 
الريا�سية االأ�سا�سية، وُيعد اأداة منا�سبة لتفريد التعليم، اأو عند تقدمي اخلدمة لذوي احلاجات 
اخلا�سة. وقد روعي فيه �سهولة اال�ستعمال، وي�ستخدم فرديًا اأو جماعيًا، وهو م�ستمد من 

املناهج املقررة لل�سفوف التي يغطيها االختبار ) الوقفي، والكيالين، 1998 (.
اأمثلة على مقيا�س ت�سخي�س املهارات االأ�سا�سية يف اللغة العربية والريا�سيات:
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اأ- االختبار الت�سخي�سي يف اللغة العربية لل�سف الرابع االأ�سا�سي: ويتكون من ) 16( 
�سوؤااًل، تقي�س مهارات القراءة والكتابة،وقواعد اللغة،وعدم اإجابة �سوؤال منها يحدد 

املهارة ال�سعبة.
ب. االختبار الت�سخي�سي يف اللغة العربية لل�سف الثالث االأ�سا�سي. ويتكون من )23( 
�سوؤاال، يقي�س املهارات التالية: القراءة،الكتابة،وقواعد اللغة العربية. وعدم اإجابة 

الطالب عن �سوؤال ما يحدد املهارة التي لديه فيها �سعوبة.
ج- االختبار الت�سخي�سي يف الريا�سيات لل�سف الرابع االأ�سا�سي: ويتكون من )40( 
�سوؤااًل، تقي�س مهارات: قراءة االأعداد، وكتابتها باملاليني، كاجلمع والطرح الأعداد 
تتكون من �سبعة اأرقام، وال�رسب لعدد يف عدد مكون من رقمني اأو ثالثة، حتديد 
الطالب  اإجابة  وعدم  والفردية.  الزوجية  االأعداد  بني  التمييز  عدد معطى،  قوا�سم 

ل�سوؤال منها يحدد املهارة ال�سعبة لديه.
االختبار من  ويتكون  االأ�سا�سي.  الثالث  لل�سف  الريا�سيات  الت�سخي�سي يف  االختبار  د- 
وال�رسب  واألف،  ومائة،  ع�رسة،  لعدد  ال�رسب  التالية:  املهارات  يقي�س  فقرة،   )47(
بالعدد مكون من رقم واحد يف عدد مكون من ثالثة اأرقام، والق�سمة الطويلة دون باق، 
الطول،  الك�سور املكافئة، ور�سم امل�ستطيل واملربع واملثلث، وحتويل وحدات  وكتابة 
قراءة ال�ساعة، وعدم اإجابة الطالب عن �سوؤال ما يحدد املهارة التي لديه فيها �سعوبة.

ثالثاً: اأ�ساليب الت�سخي�س الو�سفية: 

املالحظات، واالإ�ستبانات، وقوائم الر�سد، واملقابالت، ومناذج العمل، و�سالمل التقدير.
وبعد ت�سخي�س مهارات وقدرات الطلبة – من قبل معلم غرفة امل�سادر – الذين يحاولون 
يتم  لديهم،  ال�سعوبة  جماالت  وحتديد  ال�سابقة،  االختبارات  بو�ساطة  امل�سادر  لغرف 
اإحلاقهم بغرف امل�سادر؛ لتلقي اخلدمات الرتبوية بعد اأن يحدد معلم غرفة امل�سادر عدد 

احل�س�س التي يحتاجون اإليها.

تقويم وتشخيص صعوبات التعلم يف القراءة: 

يلجُا املعلمون اإىل تقومي م�سكالت القراءة لدى الطالب من خالل مالحظة ا�ستجابتهم 
اإتقانهم  درجة  اأو  القرائي  م�ستواهم  ذلك  على  بناء  ويحددون  التعليمية،  املواد  لقراءة 
للقراءة يف ذلك امل�ستوى ال�سفي اأو نوعية االأخطاء التي ت�سدر عنهم اأثناء القراءة، ويالحظ 
ي�ستخدمونها يف تف�سري رموز  التي  القراءة، والطريقة  الطالب يف  املعلمون معدل �رسعة 

الكلمات، وبناء على هذه املالحظات يقوم املعلم بتعديل برنامج القراءة وتنقيحه.
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وهناك نوعان من اأ�ساليب واإجراءات تقومي القراءة.
الإجراء الأول: الت�سخي�س الر�سمي الذي ي�ستخدم اختبارات مقننة ذات معايري مرجعية 

لتقومي قدرة الطالب الكامنة وم�ستوى التح�سيل فيها.
الإجراء الثاين: االأ�سلوب غري الر�سمي والذي ال ت�ستخدم فيه اختبارات مقننة، وبدال من 
بطريقة  القراءة  �سلوك  لتقيم  عدة  طرق  وهناك  واأخطائه.  الطالب  م�ستوى  فح�س  يتم  ذلك 
ر�سمية، وتت�سمن هذه الطرق االختبارات التي يقوم املعلم ببنائها ومالحظة �سلوك الطالب، 
والتدري�س الت�سخي�سي، وغريها من الطرق. هذا باالإ�سافة اإىل تقومي القدرات املرتبطة بالقراءة 

واملتمثلة بالقدرات الب�رسية والقدرات ال�سمعية والقدرات اللغوية واجلانب االنفعايل.
وميكن للمعلم اإجراء تقومي غري ر�سمي لقدرات قراءة الطالب من خالل العمر الزمني 
وفهم القراءة امل�سموعة والعمليات احل�سابية والن�سج العقلي، باالإ�سافة اإىل اإجراء تقومي 
يف  االأخطاء  وحتديد  القراءة  م�ستوى  تقدير  خالل  من  وذلك  القراءة  ل�سلوك  ر�سمي  غري 
لل�سعوبة  املوؤدية  االأ�سباب  على  والتعرف  القراءة،  ر�سمي يف  اختبار غري  وبناء  القراءة، 

)ال�رسطاوي،2006(.
ومن االختبارات التي ميكن تطبيقها بو�ساطة املعلم كاختبارات ك�سف فردي للطالب 

امل�سكوك بوجود �سعوبات تعلم لديهم، على �سبيل املثال ال احل�رس: 
اأولً- اختبارات ال�ستعداد املدر�سي ومنها: 

اختبار �سول�سون للذكاء. ون�رس عام 1964، ويحتاج من 10-20 دقيقة ليتم تطبيقه، . 1
اأما املدى العمري فيمتد من الوالدة اإىل �سن البلوغ. اأما فيما يت�سمنه من فقرات فهو 

ذو مدى وا�سع ويرتكز باالأ�سا�س على فقرات ومقايي�س �ستانفورد بينه وجيزيل.
دقيقة . 2  15-10 من  ويحتاج   1959 عام  ون�رس  واملفردات:  لل�سور  بيبودي  اختبار 

لتطبيقه ومداه العمري ميتد من 1-9 اإىل البالغني، اأما فقراته فتقي�س الذكاء اللفظي 
من خالل �سماع مفردات ماألوفة.

من . 3 ويحتاج  معدلة،  بن�سخة   1972 عام  ون�رس  العقلي:  للن�سج  كولومبيا  اختبار 
10-20 دقيقة للتطبيق على مدى عمري 3-6 و 9-11. ويت�سمن املزيد من الفقرات 

الثقافية غري اللفظية للقدرات اال�ستنتاجية مبا يف ذلك املت�سابه واملختلف والعالقات.
ثانيا- اختبارات التح�سيل املدر�سي ومنها: 

دقيقة . 1  40-30 من  ويحتاج   1970 عام  ون�رس  للتح�سيل:  الفردي  بيبودي  اختبار 
املدى  وا�سع  اختباراً  ويت�سمن  البالغني،  اإىل  الرو�سة  من  العمري  ومداه  لتطبيقه 
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للك�سف، باالإ�سافة خلم�سة اختبارات فرعية، وعالمة كلية تعطي �سورة عن امل�ستوى 
العام للتح�سيل، وال يت�سمن فقرات كتابية.

اختبار التح�سيل وا�سع املدى: ون�رس عام 1965، ويحتاج 15 دقيقة ليطبق، ومبدى . 2
فيه  لك�سف  ق�سرياً  اختباراً  فقراته  وتت�سمن  البالغني.  اإىل  الرو�سة  من  ميتد  عمري 

التهجئة والقراءة واحل�ساب، وهو مفيد كمرجع �رسيع حول التح�سيل املدر�سي.
3 . :Denever Dvelopmental Screening Test للنمو  امل�سحي  دنفر  مقيا�س 

 Enburg، Fondal،( وكوهي�س  وفوندال  اإنبريغ  قبل  من   1975 عام  طور  والذي 
Cohis( عبارة عن مقيا�س فردي، ومعياري املرجع، ومتعدد املهارات �سمم للتعرف 
املبكر على االطفال الذين يعانون من م�سكالت منائية و�سلوكية. وي�ستخدم مع االأطفال 
�سمن الفئة العمرية )امليالد -6 �سنوات ( وال يحتاج لتدريب خا�س لتطبيقه، ويحتاج 

لـ 20 دقيقة غالبًا لتطبيق وتف�سري نتائجه.
– االجتماعي،  وهو يقي�س منو الطفل يف اربعة جوانب عامة هي: اجلانب ال�سخ�سي 
والع�سالت الدقيقة، والع�سالت الكبرية، واملقيا�س يوفر �سورة عامة عن التاأخر يف النمو، 

وبالتايل يجب اتباعه لتقوميات اأكرث دقة.
فيما يتعلق بدالالت �سدق وثبات املقيا�س، فهي منا�سبة ملقيا�س م�سحي.

مقيا�س بويهم للمفاهيم االأ�سا�سية Boehm Test of Basic Concepts: -تختلف . 4
ال�سورة املعدلة ملقيا�س بويهم للمفاهيم االأ�سا�سية ) 1986( ب�سكل ب�سيط عن ال�سورة 
االأ�سلية )1972(، حيث يوجد �سبعة بنود جديدة، وجزِّء اأحد البنود، جلزاأين، كما حذف 

بندان، وغري مكان 4 بنود ملراحل دنيا.
يطبق  اأن  وميكن  العقلية،  القدرة  لقيا�س  اأداة  ولي�س  تعلم  واأداة  م�سحي  مقيا�س  وهو 
ب�سكل فردي اأو جماعي، وله �سورتان )اأ، و ب( كل منهما حتتوي على 50 فقرة موزعة على 
جزاأين بالت�ساوي، )كل فقرة مكونة من اأربع �سور(، يطلب من الطفل العمل على اختيار 

اإحدى ال�سور التي ت�سكل الفقرة، والتي تعد اأكرث مالءمة للتعليمات التي تقراأ على الطفل.
ا�ستخدام  وبالتايل  )اخلم�سني(  الكلمات  اأهمية  على  الدالئل  بع�س  توجد  اأنه  ومع 
املقيا�س كاأداة حمكية املرجع، اإال اأن املقيا�س ال يتمتع بثبات الأهداف اأخرى غري امل�سح.

5 . Lee-Clarck Reading for Readiners مقيا�س يل – كالرك لال�ستعداد القرائي
اأداة  وهو  جماعي،  ب�سكل  القرائي  لال�ستعداد  كالرك  يل-  مقيا�س  -يطبق   :Test
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لديهم  ال�سف  يف  االأطفال  اأي  ليتنباأ  و�سمم  املهارات،  ومتعددة  املرجع،  معيارية 
التح�سري  اأو �سنة مكثفة من  االأطفال بحاجة لربامج خا�سة  القرائي، واأن  اال�ستعداد 
القرائي. وي�ستخدم املقيا�س مع االأطفال الذين اأنهوا �سف الرو�سة، وعلى و�سك دخول 
احلروف،  متييز  احلروف،  )تطابق  فرعية،  مقايي�س  اأربعة  من  ويتكون  االأول.  ال�سف 
اختبار ال�سور واملفردات واختبار متييز ال�سور والكلمات(. وهو اختبار ثابت، ولكن 

املعلومات املتوافرة ال تظهر وجود �سدق تنبوؤي منا�سب للمقيا�س.
مقيا�س ما قبل املدر�سة Preschool Inventory: �سمم مقيا�س ما قبل املدر�سة، . 6

حمدد،  بزمن  يقيد  ال  فردي  مقيا�س  وهو   1970 عام   )Caldwell( قبل  من  وطوِّر 
وم�سمم لقيا�س مهارات خمتلفة يعتقد باأنها �رسورية للتح�سيل املدر�سي لالأطفال 

بعمر 3-6 �سنوات.
وتت�سمن ال�سورة املعدلة من املقيا�س )64 بند( ميكن تطبيقها باأقل من 15 دقيقة من 
قبل اأي فرد على دراية باملقيا�س، ويقي�س هذا االختبار معرفة الطفل باحلقائق ال�سخ�سية 
واالأ�سكال  واالألوان،  االأرقام  ومفاهيم  االجتماعية،  باالأدوار  ودرايته  وعمره،  ا�سمه  مثل 
الهند�سية )نقال(. ويتمتع  للتعليمات ور�سمه لالأ�سكال  الطفل  اتباع  الهند�سية، كما يقي�س 

بثبات مقبول كاأداة م�سح.
7 . )Moss( سمم من قبل�  :Test of Basic Experinces مقيا�س اخلربات االأ�سا�سية

املدر�سي.  املفاهيم املهمة لال�ستعداد  لقيا�س  اأداة جماعية �سممت  عام 1979 وهو 
التعليمات املرفقة وا�سحة، واأف�سل النتائج تكون اإذا كان حجم املجموعة من 5-6 
طالب. وزمن تطبيقه من 45-20 دقيقة. ويت�سمن م�ستويني وبوجود اختبارات تقومي 
بثبات  يتمتع  االجتماعية.  والعلوم  والعلوم،  واللغة،  احل�ساب،  منو  لقيا�س  منف�سلة، 
كون  امل�سمون  �سدق  على  احلكم  املقيا�س  م�ستخدم  وي�ستطيع  م�سح،  كاأداة  مقبول 

املعلومات املهمة مقدمة ب�سكل وا�سح جدا.
هذا وتوجد اأي�سًا العديد من هذه املقايي�س على �سبيل املثال 

• دالئل النمو لتقومي التعلم 	
• اختبارات بريجان�س	
• بطارية ت�سخي�س املهارات االأ�سا�سية 	
• بطارية ت�سخي�س املهارات ال�رسورية	
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الربنامج الرتبوي: 

الرتبوي  الربنامج  يت�سمنها  رئي�سة  خطوات  خم�س  اإىل   1976  Learner اأ�سارت 
لالأطفال ذوي �سعوبات التعلم وهي: 

1. قيا�س مظاهر �سعوبة التعلم وت�سخي�سها. 
2. تخطيط الربنامج الرتبوي ) �سياغة االأهداف وطرائق تنفيذها(.

 3.تطبيق الربنامج الرتبوي.
 4. تقومي الربنامج الرتبوي.

5.تعديل الربنامج الرتبوي يف �سوء عملية التقومي. 
وي�ستطيع مدر�س االأطفال ذوي �سعوبات التعلم التحكم بعدد من العوامل التي توؤدي 
الفيزيائي  بالو�سع  التحكم  العوامل هي:  الرتبوي، وهذه  الربنامج  اإجناح  مهمًا يف  دوراً 
املهمات  عدد  وحتديد  الرتبوي،  الربنامج  ي�ستغرقه  الذي  والوقت  الدرا�سة،  حلجرة 
املطلوبة من الطفل، وحتديد م�ستوى �سعوبة تلك املهمات، وحتديد طرائق االت�سال بني 
املدر�س والطفل وحتديد العالقة ال�سخ�سية الالزمة بني كل من املدر�س والطفل ) القم�س 

واجلوالده،2012(.

:)IEP( Individualized Education Plan  اخلطة الرتبوية الفردية

تعد اخلطة الرتبوية الفردية العامل االأ�سا�سي يف عملية اإعداد منهاج خا�س بالطلبة ذوي 
�سعوبات التعلم، وكذلك يف عملية التدري�س، وتعرب هذه اخلطة عن املنهاج الفردي لكل طفل 
باالأفراد  اخلا�سـة  االأمريكية  القانونيـة  الالئحة  اأكدت  وقد  التعلم.  يف  �سعوبات  من  يعاين 
 The Individual with Disabilities Education Act( من ذوي �سعوبات التعلـم

IDEA( يف عام 1996 على اأن اخلطة الفردية يجب اأن تخدم هدفني اأ�سا�سيني هما: 

اأنها خطة مكتوبة لطالب معني، وهذه اخلطة مت طوِّرت من ِقبل فريق موؤمتر احلالة . 1
بحيث ُو�سفت اأهداف تربوية حمددة للطالب ب�سكل فردي.

تخدم . 2 اخلطة  فاإن  املجال  هذا  ويف  التعليم،  عملية  لتقومي  اأداة  الرتبوية  اخلطة  تعد 
اأهدافًا اأو�سع، وكجزء اأ�سا�سي من تقومي العملية الرتبوية فاإنها تت�سمن جميع عمليات 
التقومي جلميع اأجزاء التعليم، وت�سبح هذه اخلطة جمااًل حرجًا بني الطالب الذي يعاين 

.)Lerner، 1997(  من �سعوبات التعلم والتعليم اخلا�س الذي يحتاجه الطالب
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التعليم قد �سمم ب�سكل  اأن  التاأكد من  اإىل  الفردية تهدف  الرتبوية  وبذلك فاإن اخلطة 
خدمات  وان  اخلا�سة،  التعليمية  الحتياجاته  منا�سب  الت�سميم  هذا  وان  للطالب،  فردي 
القانونية  الالئحة  و�سعت  وقد  وحقيقي،  فعلي  ب�سكل  عليها  ز  ُركِّ قد  اخلا�سة  الرتبية 
االأمريكية امل�سار اإليها اإجراءات اأمنية لتحفظ حقوق االأطفال الذين يعانون من �سعوبات 

التعلم واأ�رسهم، وتتلخ�س هذه االإجراءات يف اخلطوات االآتية: 
• قبول االآباء بكتابة اخلطة وبتقومي طفلهما.	
• اأن يكون التقومي باللغة االأم للطفل واأبويه	
• اأن تكون االختبارات امل�ستعملة بعيدة عن التحيز العرقي والثقايف.	
• يف 	 �ست�ستعمل  والتي  الطفل،  عن  جمعت  التي  املعلومات  جميع  روؤية  يف  االآباء  حق 

اتخاذ القرار.
• �رسية جميع التقارير والت�سجيالت املتعلقة بالطفل وحمايتها حتت مظلة القانون.	

وعلى اأخ�سائي الرتبية اخلا�سة قبل التفكري يف اإعداد اخلطة الرتبوية الفردية للطالب 
النف�سي،  واالأخ�سائي  ال�سف،  معلم  به  ي�سرتك  الطالب  عن  �سامل  تقرير  باإعداد  يقوم  اأن 

والعاملون يف جمال ال�سحة املدر�سية، على اأن ي�سمل هذا التقرير املعلومات االآتية: 
• فيما اإذا كان الطالب يعاين من �سعوبات التعلم.	
• االأ�س�س املعتمدة لتحديد هذه ال�سعوبات.	
• ال�سلوكات املرتبطة ب�سعوبات التعلم من خالل مالحظة الطالب.	
• العالقة بني �سلوك الطالب والتح�سيل االأكادميي.	
• العالقة بني التح�سيل واحلالة ال�سحية للطالب.	
• خدمات 	 توافر  دون  ت�سحيحها  ميكن  ال  وهذه  والقدرة،  التح�سيل  بني  فرق  وجود 

الرتبية اخلا�سة.
• احلالة 	 �سوء  اأو  الثقافية  البيئة  تاأثري  حول  املدر�سة  يف  العاملني  فريق  مالحظات 

االقت�سادية.

تعريف اخلطة الرتبوية الفردية: 

الطفل  حاجات  تلبية  على  تعمل  حيث  معني  لطفل  خا�س  ب�سكل  ت�سمم  خطة  وهي 
الرتبوية. وت�ستمل هذه اخلطة على جميع االأهداف املتوقع حتقيقها �سمن معايري معينة 

ويف فرتة زمنية حمددة.
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مكونات اخلطة الرتبوية الفردية: 

تت�سمن اخلطة الرتبوية الفردية اأبعادا عديدة تتمثل فيما ياأتي: 
ميالده . 1 وتاريخ  الطالب  ا�سم  املعلومات  هذه  وتت�سمن  الطفل  عن  عامة  معلومات 

وجن�سه ومدر�سته و�سفه وتاريخ االإحالة.
والنطق، . 2 والب�رس،  ال�سمع،  وتت�سمن  واحلركية  احل�سية  للقدرات  االأويل  التقومي  نتائج 

والقدرة احلركية.
اأكرث . 3 اأو  ت�سخي�س  اختبار  با�ستخدام  والكتابة  القراءة  االأويل ملهارات  التقومي  نتائج 

ل�سعوبات التعلم.
ال�سعوبات . 4 لت�سخي�س  اختبار  با�ستخدام  احل�ساب  ملهارات  االأويل  التقومي  نتائج 

االأكادميية يف احل�ساب.
االأهداف التعليمية الفردية: يجب �سياغة االأهداف التعليمية الفردية بعبارات �سلوكية . 5

حمددة ميكن قيا�سها �سمن �رسوط وموا�سفات يحدد من خاللها ال�سلوك النهائي وفق 
معايري حمددة مثل ن�سبة النجاح اأو الفرتة الزمنية اأو عدد املحاوالت.

مالحظات عامة: وتتعلق هذه املالحظات بتعديل اخلطة بناء على توقعات ومالحظات . 6
تعديل  اأو  وحذفها،  التعليمية  االأهداف  تب�سيط  على  يعمل  مما  امل�سادر  غرفة  معلم 

املعايري املتعلقة بهده االأهداف.
والكتابة . 7 القراءة  ملهارات  االأوىل  التقومي  نتائج  على  االطالع  بعد  اللجنة:  تت�سيب 

واحل�ساب اأو يف اثنني اأو واحدة من هذه املهارات، ومن ثم يوقع جميع اأع�ساء اللجنة 
على قرار التن�سيب، وتتكون اللجنة من: 

الطالب  معلمة  ومعلم/  اخلا�سة،  الرتبية  معلمة   / ومعلم  املدر�سة،  مديرة   / مدير 
الرتبية  وزارة  )ن�رسة  الر�سمي  واخلامت  والتاريخ  الرتبوية،  املر�سدة   / واملر�سد  العادي، 

والتعليم االأردنية، 2003(.

:Individual Instruction Plan )IIP(  اخلطة التعليمية الفردية

  وتعد اخلطة التعليمية اجلانب التنفيذي للخطة الرتبوية، فبعد بناء اخلطٍة الرتبويٍة 
من  فقط  واحدا  هدفا  اخلطة  هذه  تت�سمن  حيث  الفردية،  التعليمية  اخلطة  تكتب  الفردية 

االأهداف الرتبوية الواردة يف اخلطة الرتبوية الفردية.
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مكونات اخلطة التعليمية الفردية: 

الرتبية . 1 اال�سم،املدر�سة،ال�سف،التاريخ،معلم  وتت�سمن  الطفل،  عن  عامة  معلومات 
اخلا�سة، اأو نتائج اختبار الطالب وكذلك يت�سمن هذا اجلانب الهدف التعليمي العام.

االأهداف التعليمية الفرعية، ويت�سمن هذا حتليل الهدف التعليمي العام اإىل عدد من . 2
االأهداف التعليمية الفرعية وفق اأ�سلوب حتليل املهمة.

املواد الالزمة وت�ستمل على االأدوات التي يعدها املعلم لتحقيق الهدف التعليمي، وقد . 3
تكون هذه املواد حمدده �سلفًا واأحيانًا يرتك للمعلم حتديدها.

االأ�سلوب التعليمي ويت�سمن ما ياأتي: . 4
• اإعداد الطفل للمهمة التعليمية وجذب انتباهه لها.	
• داعي 	 ال  املهمة  باأداء  الطفل  قام  فاإذا  هي،  كما  للطفل  التعليمية  املهمة  تقدمي 

ال�ستكمال بقية اخلطوات، اأما اإذا مل يقم الطفل باأداء املهمة، فعلى املعلم تكملة 
بقية اخلطوات.

• م�ساعدة الطفل يف اأداء املهمة مع تقدمي امل�ساعدة االإيجابية وتعزيزه.	
• م�ساعدة الطفل يف اأداء املهمة مع تقدمي امل�ساعدة اللفظية له وتعزيزه اإذا مل تنجح 	

اخلطوة رقم)ج(.
• مل 	 اإذا  وتعزيزه  له  اجل�سمية  امل�ساعدة  تقدمي  مع  املهمة  اأداء  الطفل يف  م�ساعدة 

تنجح اخلطوة رقم)د(.
• تعلم 	 عملية  تثبيت  اأجل  من  مرة  من  اأكرث  املهمة  باأداء  الطفل  مطالبة 

املهارة)الرو�سان، 1999(.

منوذج املتابعة اليومي ويتضمن ما يأتي: 

اإىل.....، ال�سف، وا�سم املدر�سة، . 1 معلومات عامة عن الطفل اال�سم،الفرتة الزمنية من..... 
حتقيق  يف  الطفل  اأداء  تقدم  مدى  حول  ومالحظات  التعليمي  الهدف  و  املعلم،  وا�سم 
اإذا مت  اأم عدم اإجنازه ب�سكل �سحيح، وفيما  الهدف العام �سواء باإجنازه ب�سكل �سحيح 

اختباره اأم ال.
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اإجنازها من قبل االأطفال . 2 التي قد ي�سعب  التعليمية: هناك بع�س املهمات  االأهداف 
ذوي �سعوبات التعلم عند تدري�سهم، ونتيجة العتماد اأ�سلوب التعليم الفردي واخلطة 
الرتبوية الفردية واخلطة التعليمية الفردية، فاإن هناك بع�س االأهداف التعليمية التي 
ال ميكن حتقيقها مرة واحدة من قبل الطفل ذي �سعوبات التعلم،و�سبب عدم االجناز 
نف�سه،وهنا  الهدف  �سعوبة  يف  ال�سبب  يكمن  اإمنا  الطفل،  لدى  عجزا  اأو  ق�سورا  لي�س 
الهدف  جتزئة  املهمات  بتحليل  ويق�سد  املهمات،  حتليل  اأ�سلوب  ا�ستخدام  من  البد 
التعليمي العام اإىل اأهداف تعليمية فرعية اأب�سط وترتب هذه االأهداف الفرعية يف نظام 
مت�سل�سل حتى ت�سل يف النهاية اإىل حتقيق الهدف التعليمي العام املراد تعليمه للطفل. 
وميثل مدى تقدم الطفل الذي يعاين من �سعوبات التعلم يف املهمة التعليمية بر�سم 
بياين ميثل اخلط العمودي فيه ن�سبة النجاح، وميثل اخلط االأفقي عدد املحاوالت اأو 
الفرتة الزمنية التي ُعلِّم الطفل اأثناءها املهارة املطلوبة )ن�رسة وزارة الرتبية والتعليم 

االأردنية، 2003(.
املشاركون يف إعداد اخلطة الرتبوية الفردية: 

دعوتهم  يكون حري�سًا على يف حتديد من ميكن  اأن  اخلا�سة  الرتبية  اأخ�سائي  على 
للم�ساركة يف و�سع اخلطة الرتبوية من حيث تخ�س�ساتهم ومدى عالقتهم املبا�رسة مع 
الطفل، وجماالت العمل اخلا�سة بهم باالإ�سافة اإىل �رسورة اأن يكون عدد امل�ساركني اقل 
ما ميكن مل�ساعدة الوالدين يف تقبل و�سع الطفل وتقبل اخلطة التي �ستحدِّد ب�سكل يتفق مع 
امل�سكالت التي يعانيها طفلهما ويذكر ) Kerner،J 2000( اأنه باإمكان اأخ�سائي الرتبية 

ولكي يعمل ب�سكل فّعال اال�ستعانة بجهود كل من: 
• هذا 	 ي�ستطيع   :Reading or Math Specialist احل�ساب:  اأو  القراءة  اأخ�سائي 

املتدين.  التح�سيل  ذوي  لالأطفال  احل�سابية  والعمليات  القراءة  تقومي  االأخ�سائي 
ي�ستطيع الطالب احل�سول على املهارات االأ�سا�سية يف القراءة واحل�ساب من معلم الرتبية 
اخلا�سة، ولكن يحتاج االأمر يف بع�س االأحيان اإىل ا�ستدعاء اأخ�سائي لتحديد م�سكالت 

الطالب، ومل�ساعدة املعلمني يف اختيار اأ�سلوب التدريب الناجح واملواد امل�ساعدة.
• اأخ�سائي اللغة والنطق: Speech-Language Pathologist: ي�ستطيع اأخ�سائي 	

التاأتاأة،  النطق:  الذين يعانون من ا�سطرابات يف  االأطفال  التعامل مع  اللغة والنطق 
اإخراج احلروف، تاأخر النطق.
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• االأخ�سائي النف�سي: School Psychologist:  ي�سارك االأخ�سائي النف�سي مع الفريق 	
الذي يقّيم �سعوبات التعلم لدى الطلبة ويقوم باإر�سادهم يف العديد من امل�سكالت غري 

االأكادميية، وي�ساعد املعلمني يف معاجلة ال�سلوك واأ�ساليب التعامل مع الطلبة.
• املعالج الفيزيائي واملهني: : Physical & Occupational Therapist ي�ستطيع 	

املعالج الفيزيائي واملهني م�ساعدة الطلبة الذين يعانون من �سعوبات حركية، وكذلك 
تقدمي اخلدمة اإىل الطلبة املعوقني حركيًا.

• كانت 	 اإذا  فيما  حتديد  ال�سمع  اأخ�سائي  ي�ستطيع   :Audiologist ال�سمع:  اأخ�سائي 
ترتيب  تعديل  ذلك ميكن  وبنـاًء على  التعلـم.  لها عالقة ب�سعوبات  ال�سمـع  م�سكـالت 

جلو�س الطلبة يف ال�سفـوف الدرا�سية.
• االأخ�سائي املهني: Vocational Specialist: يعمل االأخ�سائي املهني على توجيه 	

الرتبية  مراكز  اإدارة  مع  بالتعاون  وي�ستطيع  حمددة،  مهنية  مهارات  لتعلم  الطلبة 
اخلا�سة اإعداد الرتتيبات الالزمة لتدريب الطلبة يف مراكز مهنية يف املجتمع املحلي.

اجملاالت اليت تشملها اخلطة الرتبوية الفردية: 
قبل و�سع الطفل يف برامج تربوية خا�سة، وقبل تقدمي اأي خدمات تربوية خا�سة له 
يجب احل�سول على موافقة االآباء اخلطية على البنود التي ت�سملها اخلطة اخلا�سة بطفلهما.

اأما املجاالت التي ميكن اأن ت�سملها اخلطة فهي: 
م�ستوى التح�سيل االأكادميي احلايل للطفل.. 1
االأهداف ال�سنوية باالإ�سافة اإىل اأهداف ق�سرية املدى.. 2
جماالت الرتبية اخلا�سة واخلدمات املرتبطة بها التي ميكن تقدميها للطالب، واملدى . 3

الذي ي�ستطيع به الطالب اال�سرتاك بربامج الدرا�سة العادية.
حتديد بدء الربامج اخلا�سة بالطفل ومدة هذه الربامج.. 4
حتقيق . 5 مدى  لتحديد  التقومي  والإجراءات  للربامج  منا�سبة  مو�سوعية  معايري  و�سع 

االأهداف ق�سرية املدى.



الفصل اخلامس: 

األساليب العالجية واخلدمات 
الرتبوية

5
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مقدمة:

تقع فئة �سعوبات التعلم، على منحنى التوزيع الطبيعي �سمن م�ستوى الذكاء الطبيعي 
خا�سة  وا�سرتاتيجيات  اأ�ساليب  اإىل  بحاجة  فئة  ولكنها  بينيه  �ستانفورد  مقيا�س  ح�سب 
للتعلم واإعداد برامج خا�سة بهم ت�سهم يف تطوير قدراتهم وا�ستعداداتهم،واالهتمام املبكر 
الالحقة، ويوؤدي  التعليم  تنتج عنها يف مراحل  قد  التي  امل�سكالت  تقليل  ي�ساعد يف  بهم 
املعلم دوراً مهمًا يف عملية التعرف على االأطفال الذين يعانون من �سعوبات التعلم عند 
توفر االأدوات التي ت�ساعده يف حتديد امل�سكالت ال�سلوكية واالأكادميية التي يعانون منها 
وذلك بحكم قربه منهم وعالقته معهم، واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�سان تقدمي االأ�ساليب 
العالجية واخلدمات الرتبوية الربامج املنا�سبة لهم بعد معرفة نقاط القوة وال�سعف لديهم 

)ال�ساكت، 2004(.

األساليب والطرق العالجية: 

هناك اأ�ساليب وطرق عالجية عدةتختلف باختالف النظر اإىل ال�سعوبة ومفهومها ومن 
اأ�سهرها: االأ�ساليب ال�سلوكية، كالتدري�س املبا�رس، والتدري�س االإتقاين، والتدري�س التقليدي، 
واالأ�ساليب  النمذجة،  اإىل  باالإ�سافة  املعلومات،  معاجلة  كاأ�سلوب  املعرفية  واالأ�ساليب 
املبنية على نظرية التعلم االجتماعي املبني على التفاعل االجتماعي بني طريف عملية 
التعلم وهما املعلم والطالب، واأن كل واحد منهما يوؤدي دوراً مهمًا يف عملية التعلم. وعلى 
املعلم اأن يختار االأ�سلوب اأو الطريقة املنا�سبة لطلبته وقدراتهم وميكنه اأن ي�سيف اإىل هذه 

النماذج وفقًا ملا يتطلبه املوقف التعليمي.
ي�سري اأبو نيان )2001( اإىل بع�س الطرق واالأ�ساليب التي ت�ستخدم يف تدري�س الطالب 

الذين لديهم �سعوبات تعلم ومنها: 

اأولً- الأ�ساليب ال�سلوكية: 

اختلفت اأ�ساليب وطرق وبرامج عالج ذوي ال�سعوبات التعليمية، فمنها اأ�ساليب وبرامج 
امل�ستخدم يف عالج  وال�سلوكي  الطبي  العالج  من  كالًّ  ولكن  نف�سية،  تربوية  واأخرى  طبية، 
االأطفال الذين يعانون من ا�سطرابات �سلوكية غري مرغوبة له حمددات. فكال العالجني مل يوؤد 
اإىل التقليل من م�سكالت االأطفال، بحيث ي�سبح اأداوؤهم �سمن احلد الطبيعي ك�سائر االأطفال 
االآخرين. كما اأن كال العالجني يكون فّعااًل خالل فرتة التنفيذ. فالعالج الطبي فّعال خالل 
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ال�سلوك فعالة خالل  اإ�سرتاتيجية تعديل  التي ت�ستمر فيها فعالية املن�سطات، لتكون  الفرتة 
الفرتة التي تنفذ بها. واأخرياً، فاإن كال العالجني اإذا ما ا�ستخدم ب�سكل م�ستقل فاإنه �سيكون 
اأقل فعالية، ويعد العالج املنفرد منا�سبًا لن�سبة �سئيلة من االأطفال. لذا، فاإن العالج االأف�سل 
امل�سحوب  االنتباه  كا�سطراب �سعف  �سلوكيات غري مرغوبة؛  يعانون من  الذين  لالأطفال 

بالن�ساط الزائد يتمثل يف تالزم العالجني الطبي ال�سلوكي )الزغلوان، 2001(.
ال�سلوك  اأن  اعتبار  االأ�سباب على  امل�ساهد،وال تبحث عن  الظاهري  ال�سلوك  تركز على 
املتقن،  والتدري�س  املبا�رس،  التدري�س  االأ�ساليب  هذه  ومن  وقيا�سه،  مالحظته،  ميكن 

والتدري�س الت�سخي�سي، باالإ�سافة اإىل النمذجة.

ثانيا- الأ�ساليب املعرفية: 

االأ�ساليب  منطق  عن  يختلف  وهذا  للمهمة،  تعلمه  اأثناء  الطالب  تفكري  على  تركز 
متعددة  اأ�ساليب  ظهرت  االأ�سا�س  هذا  وعلى  اخلارجي،  ال�سلوك  على  تركز  التي  ال�سلوكية 
الإيجاد اأف�سل الطرق لتدري�س الطالب الذين لديهم �سعوبات تعلمية مثل: اأ�سلوب القدرات 

اخلا�سة، واالأ�سلوب النمائي،واأ�سلوب معاجلة املعلومات.
وتذكر )Robinson،1999( انه يجب الرتكيز على بع�س ا�سرتاجتيات التدري�س لدى 

ذوى �سعوبات التعلم والتي توؤدي اإيل: 
تطوير فهم املتعلمني ذوي �سعوبات التعلم ل�سعوبتهم بحيث ي�ستطيعوا اإعادة �سياغة . 1

اإدراكهم نحو انف�سهم ليتعرفوا على خ�سائ�سهم االإيجابية وال�سلبية.
تدري�س . 2 �سياق  داخل  الفئة  لهذه  املعرفية  وراء  وما  املعرفية  اال�سرتاجتيات  تدري�س 

الدرا�سي معرفة  الدرا�سية بحيث ي�ستقبل املتعلمون بجانب حمتوى املقرر  املقررات 
كيفية التفكري، وكيفية امل�ساركة، وكيفية ا�ستبقاء املعلومات يف �سورة ن�سطة.

وحتذر )Robinson،1999( من خطورة عدم التدخل املبكر واملالئم لعالج �سعوبات 
التعلم، الأن ذلك يوؤدى للف�سل املتكرر يف الدرا�سة، واأال يقت�رس التدخل على حتديد جوانب 
اال�ستجابة  املربني وجهودهم وعدم  ا�ستيائهم من  اإىل  يوؤدى  الفئة فقط مما  �سعف هذه 
وعالجهم  وبنيتها  الدرا�سية  بيئتهم  بدعم  واالهتمام  التفكري  اإعادة  يجب  بل  للمدر�سة، 
والتعاون بني املتخ�س�سني باملجال مبختلف خرباتهم، مبا ميكن من تفعيل وجناح مقابلة 
حاجات هوؤالء املتعلمني.وهى دعوة ملزيد من البحوث املعرفية لذوى �سعوبات التعلم، 
�سعوبات  لذوى  املعرفية  العمليات  درا�سة  اإىل  االأخرية  االآونة  يف  البحوث  اجتهت  حيث 
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ال�سعوبات،  لتنوع  الفئة،  تنوع وعدم جتان�س هذه  ب�سبب  اأنها كانت حمدودة  اإال  التعلم، 
من  املزيد  الإجراء  الدعوة  يجعل  مما  املت�سابهة،  القدرات  م�ستويات  حتديد  وم�سكالت 
الدرا�سات املعرفية يف هذا املجال اأكرث اإحلاحا واأكرث �رسورة، وبخا�سة يف بيئتنا العربية 
التي تفتقد ملثل هذه الدرا�سات نوعًا ما بالرغم من ظروفنا واأو�ساعنا االقت�سادية والتي 
هذه  وقدرات  اإمكانات  من  املبكرة  اال�ستفادة  وعدم  التعليمي  الهدر  من  مزيداً  تتحمل  ال 

الرثوة الب�رسية.

القراءة  يف  التعلم  صعوبات  لذوي  املعرفية  العالج  أساليب  استخدام 
)منوذجًا(: 

تركز االأ�ساليب املبنية على النظريات املعرفية على تفكري الطالب اأثناء تعلمه للمهمة 
وكاأنها  اخلارجي،  ال�سلوك  على  تركز  التي  ال�سلوكية  االأ�ساليب  منطلق  عن  يختلف  وهذا 
االعتبار،  الناحيتني بعني  تاأخذ  املعرفية  االأ�ساليب  اإن  الطالب.  يدور يف تفكري  ما  تغفل 
فاهتمامها بتفكري الطالب ال ي�رسفها عن العوامل اخلارجية التي توؤثر على تعلم الطالب، 
التعلم مبا يف  وبيئة  الطالب  التفاعل بني  ناجت عن  التعلم  اأن  ترى  املعرفية  فالنظريات 
ذلك الو�سع الذي يتعلم فيه واملواد امل�ستخدمة يف التدري�س وعملية التعلم ذاتها، فاملعلم 
يحاول اأن يتعرف على روؤية الطالب لكل ما يدور يف بيئته وحتليله وتف�سريه فاملالحظ 
 Gearheart( اأن االأ�سلوب املعريف ياأخذ يف االعتبار دور الطالب يف عملية التعلم فوراً 

. )et ،al. 1986

يف حني اأن النظريات ال�سلوكية تعزو عدم تعلم الطالب اإىل العوامل اخلارجية، بينما 
اإىل الطالب نف�سه واأن ا�ستجابته لبيئة  ترجئ النظريات املعرفية ف�سل الطالب يف التعلم 
التعلم مل تكن مالئمة مبا يكفل التعلم. وقد ظهرت على اأ�سا�س هذا التوجه اأ�ساليب متعددة 
بينها  فمن  تعلم،  �سعوبات  لديهم  الذين  الطالب  لتدري�س  الطرائق  اأف�سل  اإيجاد  حتاول 

اأ�سلوب القدرات اخلا�سة، واالأ�سلوب النمائي واأ�سلوب معاجلة املعلومات. 
معاجلة  كيفية  يف  تبحث  التي  املعلومات  معاجلة  اأ�سلوب  االأ�ساليب،  هذه  اأهم  لعل 
الفكرية  العمليات  على  وتركز  احلوا�س،  طريق  عن  اإليه  الواردة  للمعلومات  االإن�سان 
والذاكرة واالإدراك. وتوؤكـد نظريات معاجلة املعلومات على  للتعلم كاالنتباه  ال�رسورية 
الرتابط و التفاعل بني العمليات الفكرية املختلفة، كما تفرت�س اأن نظام املعاجلة يخ�سع 
اإىل عملية اإدارة وحتكم ت�ساعد الطالب على التن�سيق بني العمليات التي جتري يف اآن واحد 
             . )Swanson ، 2004( .ومراقبتها واختيار االإ�سرتاتيجية الالزمة لفهم املعلومات
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واملراقبة،  والتخطيط،  الوعي،  هي:  اأ�سا�سية  مكونات  املعرفية  ولال�سرتاتيجيات 
واالختبار، والتعديل، والتقومي، ففي مرحلة الوعي يدرك الطالب اأنه ال بد من اإجراءات معينة 
حتى يحدث التعلم، اأما يف مرحلة التخطيط فيعد الطالب تفكريه ملا �سيقوم به، فهو ي�سع 
اأمامه الهدف وكيف �سي�سل اإليه، بينما تهتم املراقبة مبتابعة �سري العملية الفكرية الداخلة 
يف التعلم ، ومعرفة ما يجري من فهم و اأفكار، فاملراقبة مبثابة االإدارة العامة للموؤ�س�سة 
ات االأق�سام، وكيف يجب اأن تنفذ ومدى تنفيذها، اأما االختبار فيمكن اأن  فهي تعرف مهمَّ
يتم عن طريق طرح �سوؤال يف اأي مرحلة من مراحل التعلم ملعرفة مدى الفهم اأو املعرفة، 
هذا ويتمثل التعديل يف اإجراء تغيري على طريقة التعلم اإذا لزم ذلك، يف حني اأن التقومي يهتم 

. )Wagner ،1997( باحلكم على االأداء من حيث كميته ونوعيته ومدى قربه من الهدف
 اإن نظريات معاجلة املعلومات املعرفية قد اأ�سهمت يف اإعداد وتطوير اأ�ساليب فاعلة 
يف تدري�س الطالب الذين لديهم �سعوبات تعلم، وخا�سة تلك التي تدور حول تن�سيط عملية 
التعلم لدى الطالب، ومتكينه من اال�ستقاللية يف التعلم بتوظيف اال�سرتاتيجيات املعرفية 
املعلومات  معاجلة  مفهوم  على  املبنية  االأ�ساليب  وتت�سف  التعلم،  يف  املعرفية  وفوق 

باال�سرتاتيجيات االآتية: 
• اإىل 	 اأو  العالقة  ذات  املهماَّت  اإىل  االنتباه  على  ت�ساعده  للطالب  موجهات  اإعطاء 

ة  اخل�سائ�س املميزة لها كاإعطائه قائمة بعنا�رس املو�سوع اأو كتابة الكلمات املهمَّ
بخط مميز.

• التمييز 	 ي�ستطيع  وا�ستنتاجها حتى  املثريات  الفروق بني  درا�سة  اإىل  الطالب  اإر�ساد   
بينها، كاخل�سائ�س املميزة بني حرفني مت�سابهني اأو �سوتني متقاربني. 

• تدريب الطالب على ا�ستخدام املحتوى لي�ساعده ذلك على االإدراك، فقد يعرف الطالب 	
كلمة  وبني  بينها  واخللط  حروفهـا،  على  الرتكيز  من  بدال ً  املعنى  خالل  من  الكلمة 

م�سابهة مثل: ) الِعـلم و الَعـَلم (. 
• احلالية 	 مفاهيمه  حت�سني  لغر�س  وحتديدها  املعلومات  ترتيب  يف  الطالب  م�ساندة 

ومهاراته. 
• تدريب الطالب على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات معينة للتذكر كالت�سنيف واملقارنة. 	
• تدريب الطالب على ا�ستخدام املنظمات واالإي�ساحات التي ت�ساعده على فهم املعلومات 	

وتذكرها كخرائط املعاين واملفاهيم. 
• تدريب الطالب على املرونة يف التفكري وعلى حـل امل�سكالت مما ي�سجعه على ا�ستخدام 	

قدرات التحكم باأ�سلوب واع ) اأبو نيان، 2001 (.
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ثالثاً: الأ�ساليب املبنية على نظرية التعلم الجتماعي: 

تنطوي فكرة التعلم االجتماعي على اأن التعلم ينتج من التفاعل االجتماعي بني طريف 
عملية التعلم وهما املعلم والطالب، واأن كل واحد منهما يوؤدي دوراً مهمًا يف عملية التعلم. 
ويعد ا�ستخدام ال�سيكودراما اأحد االأ�ساليب املبنية على نظرية التعلم االجتماعي، وقد بداأت 
امل�ساركون  يكن  مل  اإذ  )Spontaneity(؛  التلقائية  اأو  العفوية  م�رسح  يف  ال�سيكودراما 
بالتمثيل امل�رسحي من خالل م�رسح التلقائية ممثلني حمرتفني، ومل يكن لديهم ن�سو�س 
امل�ستقاة  اليومية  احلياة  اأحداث  من  اأدواراً  اأو ميثلون  اأدوراً  يوؤدون  كانوا  واإمنا  مكتوبة. 
من ق�س�س واأخبار اجلرائد، مما يقرتحه امل�ساهدون داخل امل�رسح. وكان امل�ساهدون بعد 
عملية التمثيل ُيدعون اإىل مناق�سة اخلربات التي �ساهدوها. وقد الحظ مورينو من خالل 
يف  توؤثر  امل�ساهدين  اأفعال  وردود  ال�سخ�سية  امل�سكالت  اإن  التلقائية  مل�رسح  م�ساهدته 
املوا�سيع واملواقف املختارة للتمثيل، والطريقة التي يوؤدي فيها املمثلون اأدوارهم. كما 
الحظ مورينو اأن العبي االأدوار وامل�ساهدين ي�سعرون بالراحة النف�سية الناجتة عن تنفي�س 

انفعاالت مكبوتة يف داخلهم ل�سبب ما )اأبو مغلي وهيالت، 2008(

 
وتعد ال�سيكودراما من اأف�سل طرق االإر�ساد اأو العالج اجلماعي وميكن ا�ستعمالها يف 
االإر�ساد الفردي واجلمعي واالإر�ساد االأ�رسي بفاعلية. اإن املبداأ االأ�سا�سي يف ال�سيكودراما 
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هو التلقائية التي عرفها مورينو باأنها قدرة ال�سخ�س على مواجهة كل موقف جديد بطريقة 
�سليمة، واإن هدف ال�سيكودراما هو تنمية قدرة الفرد على اأراء اأدواره يف احلياة على نحو 
مبدع ليتمكن الفرد من مواجهة مطالب احلياة يف املواقف اجلديدة التي يواجهها بطريقة 
�سليمة بداًل من اأن ي�ستخدم اأمناطًا جديدة من اال�ستجابات قد التتوافق مع الواقع ال�سحيح 

 .)Corey، 2001(
ويرى دايتون )Dayton، 2005( اأنه من املفيد يف حماولة تعديل �سلوك الطفل ا�ستغالل 
اأو تغيريها من  امل�سكل  ال�سلوك  اأمناط خمتلفة من  تعديل  )ال�سيكودراما( يف  الفكرة  هذه 
به. فاالأ�سا�س  الطفل مع �سخ�سياتهم واعتبارهم منوذجًا يحتذى  خالل م�رسحية يتوحد 
حيث   )Bandoera( لباندورا  االجتماعي  التعلم  نظرية  من  جاء  لل�سيكودراما  النظري 
يتعلم الطفل عن طريق املحاكاة وتقليد االآخرين الذين ي�سكلون مناذج له، وا�ستخدم بادورا 
النمذجة يف عالج ال�سلوك العدواين عند االأطفال حيث حقق جناحًا. وقد ا�ستعان مورينو 
مببادئ هذه النظرية ونظرية ال�سلوك االإجرائي يف طريقة العالج ال�سلوكي )ال�سيكودراما( 
حيث ي�ستطيع امل�سرت�سد عن طريق مالحظة �سلوكه و�سلوك االآخرين وقيامهم بالتمثيل من 

التعليم وتعديل �سلوكه.

تعريف السيكودراما: 

تعّد ال�سيكودراما �سكاًل من االأداء االرجتايل )غري املتكلف( لدور اأو اأدوار عدة ير�سمها 
العالقات  الك�سف عن طبيعة بع�س  بهدف  اإ�رسافه، وذلك  العميل حتت  ويوؤديها  املعالج، 
االجتماعية وتعميق الوعي نحوها. ويقوم عادًة العميل باأداء دوره كما لو كان دوراً حقيقيًا، 
اأو يوؤديها متخياًل له كما لو كان يظن اأنه يفعله اأو كما يجب اأن يوؤديه. ويتمثل جناح هذا 
االأ�سلوب يف حتقيق اأهدافه العالجية يف توفري اأكرب عدد من احلرية والتلقائية يف االأداء 
عن  والتعبري  املكبوتة،  امل�ساعر  اأعمق  الإظهار  امل�ستمر  والت�سجيع  بالذات،  الثقة  وتاأكيد 
ال�رساعات، والتخفيف من االإحباطات، والتفريغ االنفعايل والتداعيات الطليقة والبعيدة. 
وتتمثل فطنة املعالج وذكائه يف ن�سج املواقف التي يوؤديها املري�س، ويف توجيهه اإىل 

اأداء تلك املواقف.
النف�سي اجلماعي  العالج  اأ�سكال  ال�سيكودراما باأنها �سكل من  عّرفت اخلويل )2003( 
من  اأدوار  باأداء  الفرد  فيه  يقوم  م�رسحي  متثيل  عن  عبارة  وهي  مورينو،  ابتكره  الذي 
حياته على نحو تلقائي لي�س مق�سوراً على الكلمات فقط، ولكن على جميع اأنواع التعبري 
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يف  يختاره  فريق  مب�ساعدة  والر�سم  والغناء،  والرق�س،  والتفاعل،  التمثيل  مثل  االأخرى، 
ح�سور املعالج، مما يحقق له نوعًا من اال�ستب�سار اجلديد بذاته ومب�سكالته، وتعمل على 
الذي  الفرد،  ت�ساعد  التي  الدرامية  الفنيات  من  عدد  با�ستخدام  وذلك  التوتر،  من  تطهريه 
يقوم بالعر�س على فهم جديد وتغيري مناذج ال�سلوك اخلاطئة، ثم بعد ذلك مناق�سة العر�س 
وحتقيق التكامل واخلربة والفهم للخربة التي يتم عر�سها. ويعد هذا التعريف اأكرث اإجرائية 
اإىل االأعماق، واإىل تعلم مناذج  الظاهر  اأن يكت�سف خربات تتعدى  اإىل  اإذ ي�سل بالعميل  ؛ 

ال�سلوك احل�سنة، وذلك بعد طرح مناذج ال�سلوك اخلاطئة التي تقوقعت ذاته بداخلها.
للنا�س  الفنيات  تقدمي  يف  ي�سهم  اأ�سلوب  باأنها  ال�سيكودراما   )Corey 2001( ويرى 
بطريقة  االأحا�سي�س  عن  التعبري  ت�سهيل  يف  موؤثرة،  بطريقة  بع�سًا  ببع�سهم  لالت�سال 
تلقائية وفق تفاعل حيوي داخل املجموعة، كما ت�سهم يف اكت�ساف ال�رساع وامل�سكالت 

بني االأ�سخا�س. 

عناصر السيكودراما كما حددها مورينو: 

1 . Patient Sublet  :)ال�سخ�سية املحورية )املوؤدي
اأن يكون هو  وهو الذي يقوم بالدور الرئي�س على خ�سبة امل�رسح، واملطلوب منه هو 
نف�سه واأن ي�سور عاملة اخلا�س،ولي�س املطلوب اأن يكون ممثاًل Actor، الأن املمثل جمرب 

على التخلي عن �سخ�سيته احلقيقية لكي يتقم�س الدور الذي حدده له موؤلف امل�رسحية.
وللموؤدي مطلق احلرية يف اأن يعرب عن نف�سه كما يريد له اأن يقول اأو يفعل كل ما يخطر 
بباله دون قيود، وهذا هو معنى التلقائية. وي�سمل هذا التعبري احلر عن النف�س بالو�سائل 

اللفظية و غري اللفظية على حد �سواء، وهو ما يعرف بالتنفي�س عن طريق التمثيل 
Acting out )اإبراهيم، 1994(.

2 . Director Therapist :)املخرج )املعالج
وي�ستعمل ا�سطالح املخرج هنا لالإثارة اأي )املعالج النف�سي( والذي يقوم بالوظائف االآتية: 

• املو�سيقى، 	 التجهيز  على  واالإ�رساف  الدرامي،  للحدث  امل�رسح  اإعداد  م�سوؤول عن 
واالإ�ساءة والديكور.

• درامي 	 حدث  اإىل  للمجموعة  يحكيها  التي  املوؤدي  ق�سة  حتويل  عن  م�سوؤول 
تف�سيلي مبا يت�سمنه من بع�س احلوارات، وكذلك �سيناريو االأحداث، وامل�سئول 

عن حتويل البناء الدرامي للم�سكلة وحتويلها اإىل ق�سة متثيلية.
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• م�سوؤول عن حتريك املمثلني واملوؤدي على خ�سبة امل�رسح من حيث التوجيه وم�ساعدة 	
املمثلني على الفهم والو�سول اإىل درجة االإح�سا�س مبا يقومون به من اأدوار.

• وظائف عالجية من حيث مقابلة املوؤدين الذين يرغبون يف العالج وم�ساعدتهم 	
اختيار  وكذلك  ال�سيكودراما،  للعالج  املجموعة  اإعداد  وكذلك  اأنف�سهم،  فهم  على 
حتديد  عن  م�سوؤول  اإنه  كما  عالجية،  حلقه  كل  يف  امل�سكلة  يقدم  الذي  املوؤدي 

نوعية االأ�ساليب العالجية امل�ستخدمة يف العالج.
3 . Auxiliary Egos :)فريق املعاجلني امل�ساعدين )االأدوات امل�ساعدين

)االأنا امل�ساعدة( ويطلق هذا امل�سطلح على ال�سخ�س الذي ي�سارك يف العالج ال�سيكودرامي 
بهدف م�ساعدة املوؤدي يف اال�ستب�سار مب�سكالته. واالأنا امل�ساعدة �سخ�سية هامة توؤدي دوراً 
يف حياة املوؤدي، لذا تتنوع اأنواعها وتتعدد مابني �سخ�سية الوالد اأو الوالدة اأو اأحد املدر�سني، 

وباخت�سار ميكن اأن يكون االأنا امل�ساعدة �سخ�سية مهمة اأو ثانوية يف حياة املوؤدي.

4 .Audience :اجلمهور
امل�رسح  يف  )الكور�س(  اجلوقة  يوؤدي  وهو  امل�ساهدين،  اأو  احلا�رسين  جمموعة  هو 
تعليقاته  اأو  ا�ستجاباته  اإن  حيث  للمري�س،  بالن�سبة  العام  الراأي  ميثل  فهو  الكال�سيكي، 
)والتي ترتاوح بني ال�سحك اأو املزاج اللطيف ( تعك�س مدى قبول املجتمع اأو رف�سه ملا 
ي�سدر عن املوؤدي من قول اأو فعل، وكلما كان �سعور املوؤدي بالوحدة طاغيًا، كلَّما ا�ستدت 
حاجته داخل اجلل�سة اإىل جمهور يفهمه ويتقبله. ومن ناحية اأخرى فاإن املوؤدي ي�سور اأو 
يعك�س ما يدور يف نفو�س اجلمهور، فاجلمهور يرى نف�سه يف املوؤدي، ويرى يف املوؤدي 

نائبًا عنه وينطق با�سمه )اإبراهيم، 1994(.

5 .stage :خ�سبة امل�رسح
اأي �رسوط معينة  ال�سيكودرامي، وال توجد  الذي يوؤدى فوقه العالج  وهذا املكان هو 
لهذا امل�رسح، وال يوجد ب�سكله التقليدي اإال يف اأماكن التدريب، واإن البع�س يف�سله اأن يكون 
دائريًا، واأن ي�سمح باحلركة واأن يعلو قلياًل عن �سطح االأر�س، وميكن اأن يتم التغافل عن 
كل ال�رسوط و�سواًل اإىل مكان ما يتم فيه ذلك، ويرى "مورينو" اأن خ�سبة امل�رسح لي�ست 

.)Moreneo، 1985( رسورية�
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اأ�ساليب ال�سيكودراما: 

ي�ستخدم يف التمثيل النف�سي امل�رسحي )اأثناء جل�سات ال�سيكودراما( عدد من االأ�ساليب 
اخلا�سة، من اأجل تقوية امل�ساعر وتكثيفها اإىل التنفي�س العواطف، وفهم الذات. وجميع هذه 
اإثناء مرحلة التمثيل،مما ي�ساعد يف جناح عملية ال�سيكودراما.وهناك  االأ�ساليب ت�ستخدم 

العديد من اأ�ساليب ال�سيكودراما ذكرها بالنرت )Blatner،2000 ( منها: 
 املناجاة والتداعي Solioquy Technique: لقد حاول مورينو اأن ي�سل اإىل اأعماق . 1

م�ستويات عامل امل�سارك الداخلي،وقد تو�سل اإىل حقيقة، مفادها اأن داخل ال�سخ�س ال 
اإخراج ذلك  اأن يعرب عما يف داخله، وذلك ي�ساعده يف  يكون كامال، فال�سخ�س يجب 
يف �سورة لفظية، اإذ يطلب من امل�سارك اأن يتخيل نف�سه مبكان ما وحده، ويطلب منه 
اأن يحلم ب�سوت عاٍل حتى اإذا و�سل اإىل نقطة معينة يطلب منه املخرج التوقف عن 
الكالم، ويدير وجهه باجتاه اآخر عن اجلمهور ثم يتحدث عما ي�سعر به، وما يفكر فيه 
يف تلك اللحظة، وهذا ي�ساعد يف التعبري عن م�ساعره التي ال ي�ستطيع التعبري عنها يف 
الظروف العادية، كما يوؤدي اإىل تو�سيح م�ساعر الفرد بطريقة تلقائية مبا�رسة وبدون 

رقابة ذهنية.
والذي . 2 الدور  اأداء  اأ�سكال  اأحد  وهو   :Behavioral Rehearsal الدور  اأداء  تكرار   

اأ�سبح مقبواًل على نطاق وا�سع يف جمال التدريب على التوكيدية،ويف تعلم املهارات 
اأن يعاد متثيلها مرة اأخرى، واإعطاء تغذيٍة  دت ميكن  االجتماعية، فاالأدوار التي ُج�سِّ
راجعة،والتعليم والتدريب، واالقتداء باأمنوذج، واإعادة التمثيل على نحو متكرر،متاما 

مثل بروفات احلفالت املو�سيقية اأو الدرا�سية. 
تقدمي النف�س Self-Presentation: يقوم الطفل بتقدمي نف�سه واأ�رسته واأ�سدقائه، . 3

اإذ يوؤدي الطفل دور الوالد، والطفلة دور الوالدة فيدرك الطفل العالقة بني الوالدين، مما 
يعمق العالقة بينه وبني والديه وفهمه لهما، اأو بينه وبني اأ�سدقائه.

 اإدراك النف�س ب�سورة واقعية Technique Of Self-Realization )فهم الذات(: . 4
تقوم ال�سخ�سية املحورية بتمثيل مواقف معينة من حياتها مب�ساعدة الذوات امل�ساعدة 
لبناء اأ�سلوب خط �سوي من ال�سخ�سية بداًل من االأمناط ال�سابقة. فهو )امل�سارك( ميثل 

مواقف موؤملة من حياته، ومن خالل حركاته يخرج ما ي�سايقه. 
نف�سه، وكاأنه يف . 5 بتمثيل  امل�سارك  يقوم   :Double Technique املزدوج  البديل   
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حوار بني امل�سارك وذاته، وميكن اأن يوؤدي امل�سارك دور امل�ساهد والعك�س، وميكن اأن 
ي�ساعد االآخرون )الذوات امل�ساعدة(، امل�سارك عندما ي�سل اإىل ما يعانيه على م�ستوى 
الذات، كما لو اأنه الذات امل�سطربة للو�سول اإىل احلل، اإذ تقف الذات امل�ساعدة خلف 
الداخلية من  للك�سف عن م�ساعر امل�سارك  ال�سلوك. وقد تتكلم عنه  البطل، وتقلده يف 
خالل التعبري، وتكون هذه الذات امل�ساعدة حلقة و�سل بني املخرج وامل�سارك، زيادة 

)Karatas، 2011( .وعيه ب�رساعاته الداخلية، وم�ساعره املكبوتة والتعبري عنها
املراآة Mirror Technique: عندما ال ي�ستطيع امل�سارك التعبري عن نف�سه بالكالم . 6

تقوم الذات امل�ساعدة بتمثيل دوره، وامل�سارك مع امل�ساهدين يراقب الذات امل�ساعدة، 
وهي تقومي بدوره، حتى اأن ذات امل�ساعدة تنادي با�سم امل�سارك،مما يوؤدي بالتايل 
اإىل تقومي ذاتي ومو�سوعي لنف�سه،فريى نف�سه يف عيون االآخرين، ويدرك اأي تناق�س 

بني ما تدركه ذاته،وبني ما تقوله ذات االآخرين.
اال�ستعمال الرمزي Symbolic Realization: عندما يخ�سى الفرد التعبري عن م�ساعره . 7

ب�رساحة، فين�سج ق�سة معينة تعرب عن راأيه ب�سكل رمزي دون االإ�سارة ب�سكل مبا�رس.
وهو . 8 الطفل  عالج  خالله  من  يتم   :Treatment of distance بعد  عن  املعاجلة 

غائب فيمثل االأب اأو االأم اأو اأحد املقربني دور الطفل، دون علم الطفل فتمثل املواقف 
امل�سطربة اأمام املعالج.

الكر�سي الفارغ Empty Chair Techniqe: هذا االأ�سلوب يتيح فر�سة لالأ�سخا�س . 9
غري الواثقني من التعبري عن م�ساعرهم،حيث يخيل للبطل اأن عدوه جال�س على كر�سي 
فارغ ليتفاعل معه، فغياب ال�سخ�س يقلل من خماوف البطل،مما يتيح له املجال يف 

التعبري عن م�ساعرهم على نحٍو اأكرث فاعلية.
يتعامل . 10 م�سحوراً  دكانًا  االأ�سلوب  هذا  ويفرت�س   :Magic Shop ال�سحري  الدكان 

بالبيع وال�رساء، لكنه ال ي�سرتي اأو يبيع ب�سائع اأو �سلع،لكنه ي�سرتي اأو يبيع ال�سمات 
وال�سفات ال�سخ�سية، اأو االأفكار، اأو املبادئ، ويقوم املخرج بدور البائع، اأي �سيطلب من 
اأع�ساء املجموعة �رساء اأفكار، اأو مبادئ اأو م�ساعر ي�سعرون اأنها تنق�سهم: مثل احلب، 
احلنان، وال�سجاعة، �رسيطة عدم مقاي�سة ذلك بالنقود، بل مب�ساعر يريدون التخفيف 
والتخل�س منها: كاحلقد، احل�سد، الكراهية، ويركز الدكان ال�سحري على اأهمية وجود 

منوذج مرجعي،لتنمية تلك القيم االإيجابية والتخل�س من ال�سلبية )�سناري، 1999(.
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رابعاً: اأ�ساليب تعديل ال�سلوك املعريف: 

  اإن اأ�ساليب تعديل ال�سلوك املعريف م�ستمدة من النظريات املعرفية وال�سلوكية، وتهدف 
اإىل تعليم الطالب كيف يتعلم، ويتحمل م�سوؤولية التعلم، والتحكم يف �سلوكه.

العالجية  القراءة  اأ�سلوب  ال�سابقة  االأ�ساليب  اإىل   )1989( واآخرون  خاطر  وي�سيف 
الذي يت�سمن جمموعة من املبادئ، التي ميكن للمعلم اأن ي�ستخدمها يف برنامج القراءة 

العالجية وهذه املبادئ هي: 
يجيدها، . 1 التي  واملهارات  القراءة،  يف  الطالب  م�ستوى  بدقة  املعلم  يحدد  اأن  ينبغي 

وامل�سكالت التي يعاين منها.
ينبغي اأن يقا�س تقدم الطالب يف القراءة بالن�سبة اإىل م�ستواه هو نف�سه، ولي�س بالن�سبة . 2

اإىل زمالئه يف الف�سل.
اأن ال يكره الطالب على الو�سول اإىل م�ستوى معني يف القراءة يكون عاجزاً عن الو�سول اإليه.. 3
البدء مع الطالب مبا ي�ستطيع قراءته، والتدرج معه من ال�سهل اإىل االأكرث �سعوبة.. 4
 اإعداد جمموعة من التدريبات التي تعالج م�سكالت الطالب اخلا�سة بالقراءة.. 5

العالجية  القراءة  يف  ت�ستخدم  التي  ال�سابقة  املبادئ  اإىل   )1995( احلقيل  وي�سيف 
االآتي: -
• م�ساعدة الطالب على متييز الكلمات بتدريبه على حتليل الكلمة ولفظها.	
• العادات 	 من  والتخل�س  الوقفات،  عدد  تقليل  على  بتدريبه  القراءة  �رسعة  زيادة 

الرديئة يف القراءة.
• اأن يكون العالج م�سحوبًا بالتقومي امل�ستمر، وذلك ملعرفة ما يحرزه الطالب من 	

تقدم وحت�سن يف قراءته.
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خطة تعديل �سلوك
Behavior Modification Plan

)B. M. P(
معلومات عامة: -

ا�سم الطفل: .....................................................
ال�سنة الدرا�سية: ................................................ 

اجلن�س: ................................................ 
تاريخ االلتحاق باملركز / املدر�سة: ................................................ 

 العمر الزمني: ....................... �سنة..................... �سهر         املدر�سة احلالية: ..........................
م�ستوى )ونوع ( االإعاقة: ..................................................

 ال�سف: ........................................................................ 
م�سدر االإحالة: ...........................................................................  م�سدر املعلومات: ............

.....................................................................
  نبذة تاريخية عن حياة الطفل: -

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

ال�سلوك امل�ستهدف بالتعديل: -
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
 طرق قيا�س ال�سلوك غري املرغوب فيه: -

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

و�سف ال�سلوك غري املرغوب فيه ) بعبارات �سلوكية قابلة للقيا�س (: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
 م�ستوى اأداء ال�سلوك احلايل امل�ستهدف: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................
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تكرار ال�سلوك غري املرغوب فيه: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................
مدة ا�ستمرار ال�سلوك غري املرغوب فيه: 

.................................................................................................................................................
.........................................

وقت ظهور ال�سلوك غري املرغوب فيه:  
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................
مكان ظهور ال�سلوك غري املرغوب فيه: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................

و�سف ال�سلوك املرغوب فيه ) بعبارات �سلوكية حمددة (: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................
طرق تعديل ال�سلوك امل�ستخدمة: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................

اإجراءات التطبيق:  
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................
* التقومي ) و�سف ال�سلوك احلايل بعد تطبيق طرق تعديل ال�سلوك ( من حيث: 

تكرار ظهور ال�سلوك: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................
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مدة ا�ستمرار ال�سلوك: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................
وقت ظهور ال�سلوك: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................

 مكان ظهور ال�سلوك: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................

متابعة ال�سلوك بعد التدخل العالجي: 

مدة ا�ستمرار ال�سلوكتكرار ال�سلوكالتاريخاليوم
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الر�سوم البيانية 

مرحلة اخلط القاعدي 
 

مرحلة العالج
 

مرحلة املتابعة
 



االأ�ساليب العالجية واخلدمات الرتبوية                                                                                         الف�سل اخلام�س

123

الت�سميم التجريبي الذي تبناه معدل ال�سلوك 
 

تقومي فعالية اأ�ساليب تعديل ال�سلوك امل�ستخدمة: -
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

..........................................................
التو�سيات النهائية: 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
...........................................................

 تاريخ انتهاء الربنامج                       توقيع معدل ال�سلوك
       ...............................................
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الربنامج الرتبوي يف التدريب العالجي لألطفال ذوي صعوبات التعلم: 

هناك خم�سة اأنواع من الربامج الرتبوية لتدري�س االأطفال ذوي �سعوبات التعلم وهذه 
الربامج هي كما ياأتي: 

التوازن، . 1 اأو  اأو الكتابة  القراءة  النف�سية االأ�سا�سية مثل:  التدريب على العمليات  برامج 
ويعتمد هذا الربنامج على تعليم املهارات الب�رسية احلركية، وتعليم املهارات احل�سية 

احلركية.
الطفل . 2 حوا�س  تدريب  على  الربنامج  هذا  ويعتمد  املتعددة،  احلوا�س  تدريب  برنامج   

وربطها معا. 
الربنامج على خف�س عدد . 3 الزائد، ويعتمد هذا  الن�ساط  االأطفال ذوي  تدريب  برنامج 

هذا  لتوجيه  لهم  الفر�سة  وتوفري  الزائد،  الن�ساط  ذوي  لالأطفال  اخلارجية  املثريات 
الن�ساط.

ح�سية . 4 تعليمية  مناذج  تقدمي  على  الربنامج  هذا  ويعتمد  املعريف،  التدريب  برنامج   
للطفل الذي يعاين من مظهر اأو اأكرث من مظاهر �سعوبات التعلم.

اأو . 5 الربنامج  هذا  ويعد   Tast analysis procedure املهمات:  حتليل  برنامج 
التعلم،  ذوي �سعوبات  للطلبة  العالجي  التدريب  الرئي�سة يف  االأ�ساليب  من  االأ�سلوب 

وحُتلَّل فيه املهمة التعليمية اإىل عدد من اخلطوات الفرعية االآتية: 
•  حتديد طرق االت�سال االإدراكية ال�ستقبال املهمة التعليمية والتعبري عنها، وفيما 	

اإذا كانت هذه الطرق �سمعية اأم ب�رسية اأم ح�سية.
• التعليمية وهل حتتاج 	 النظام احل�سي االإدراكي الالزم للتعبري عن املهمة  حتديد 

هذه املهمة اإىل حا�سة واحدة اأو اأكرث للتعبري عنها؟
•  حتديد طبيعة املهمة التعليمية، فهل هي لفظية اأو غري لفظية؟	
•  حتديد طبيعة املهمة التعليمية االجتماعية.	
• )اخلطيب، 	 التعليمية  املهمة  عن  للتعبري  الالزمة  العقلية  العمليات  طبيعة  حتديد 

احلديدي،2003(.
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دور املعلم يف مساعدة طلبة صعوبات القراءة )الديسلكسيا(: 

هناك كثري من االأمور التي ميكن اأن يفعلها املعلم ملراعاة احتياجات طلبة �سعوبات 
القراءة )الدي�سلك�سيا(  اأن �سعوبات  القراءة )Dyslexia( بداخل ف�سله، وذلك من منطلق 
الغالبية  ت�سكل  التي  واملتو�سطة،  الب�سيطة  احلاالت  هناك  واأن  متفاوتة،  بدرجات  حتدث 
الكربى من حاالت �سعوبات القراءة )الدي�سلك�سيا(، التي ميكن عالجها ومراعاة احتياجاتها 
اأو و�سعهم يف مدار�س  العادي دون احلاجة لعزل هوؤالء الطالب  الدرا�سي  الف�سل  بداخل 
خا�سة. وهذه الفئة التي ميكن ملدر�س الف�سل العادي، بالتدريب املتخ�س�س، اأن يكت�سب 
املهارات الالزمة للتعامل معها، ومراعاة احتياجاتها، وتطويع اأ�ساليب تدر�سيه واملنهج 

الدرا�سي املقرر ليالئم اأ�ساليب تعلمهم اخلا�س.
معظمها  اأن  يف  ت�سرتك  التي  الب�سيطة  والن�سائح  اال�سرتاتيجيات  بع�س  وهذه 
ا�سرتاتيجيات ب�سيطة ميكن ملدر�س الف�سل العادي ا�ستعمالها ومراعاتها يف اأثناء تدري�سه 

لي�ستجيب اإىل حاجات املع�رسين قرائيًا )Dyslexia( يف ف�سله: 
ا�سرتاتيجيات تتعلق بالكالم واال�ستماع: . 1

• تكلم ب�سورة وا�سحة وال ت�ستخدم كلمات غريبة ال يفهمها الطالب.	
• ت�ستت 	 عوامل  اأي  تاأثري  عدم  من  وتاأكد  ي�سمعونك،  الطالب  جميع  اأن  من  تاأكد 

خارجية على ا�ستماع الطالب.
• اإذا كانت لديك اأ�سئلة، ا�ساألها �سوؤااًل �سوؤااًل، وال ت�ساأل اأ�سئلة كثرية مرة واحدة.	
• ينا�سب 	 مبا  كالمك  اأثناء  يف  النحوية  القواعد  ت�ستعمل  اأن  االإمكان  قدر  حاول 

م�ستويات الطالب الذين تتحدث اإليهم واحتياجاتهم.
• حاول اأن ت�سجع ا�ستخدام طريقة التفكري النقدية والكلمات التي حتفز الطالب على 	

ذلك مثل: "ماذا لو...؟، نعم ولكن....؟، وبعدها، اأما... اأو....؟".
• واأ�سبابها 	 االأ�سياء  وظائف  على  وركز  االأ�سياء،  بني  والفرق  الت�ساد،  ا�ستخدم 

ونتائجها.
• يجب عليك دائمًا اأن تظهر ا�ستح�سانك لكل حماولة يقوم بها الطالب لال�ستجابة 	

لك، وا�ستخدم هذه املحاولة كاأ�سا�س لل�سوؤال التايل.
• املنطق 	 اأ�سلوب  ا�ستخدام  لتدريب  مرتفع  ب�سوت  اال�ستك�سايف  التفكري  على  �سجع 

والتفكري عند الطالب )جلجل، 1995(.
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ا�سرتاتيجيات تتعلق بالقراءة: . 2
• ال جترب الطالب على القراءة ب�سوت مرتفع على م�سمع بقية تالميذ الف�سل، اإال اإذا 	

طلبوا اأو تطوعوا لعمل ذلك، اأو اإذا اأعطيت لهم وقتًا كافيًا للتدريب على ذلك.
• تاأكد من اأن االأوراق التي توزِّعها وا�سحة و�سهلة القراءة، وامل�سافات بني ال�سطور 	

وا�سحة.
• املريحة 	 اخلطوط  من  معينة  واأنواعًا  قلياًل،  احلجم  يف  اأكرب  خطوطًا  ا�ستخدم 

للمع�رسين قرائيًا.
• ال متالأ ال�سفحة عن اآخرها بالكتابة.	
• حاول اإبراز الكلمات الرئي�سة يف االأوراق التي توزعها على الطالب خالل جعلها 	

بلون خمتلف، اأو بلون ثقيل، اأو بحجم خط اأكرب من بقية الكلمات.
• اللون 	 ت�ستخدم  اأن  واأنواعها )مثاًل: ميكنك  للكلمات  �سفرة معينة  ا�ستخدام  حاول 

االأحمر للم�سارع، واللون االأخ�رس للجمع، واللون االأزرق للكلمات املوؤنثة، وهكذا(.
• لون 	 تغيري  ي�ساعدهم  قد  الذين  الطالب  لبع�س  االألوان  خمتلفة  اأوراقًا  ا�ستخدم 

ال�سفحات على القراءة.
• تقوم 	 ما  اأو  توزعها،  التي  االأوراق  على  مكتوب  هو  ما  �سفويًا  ت�سف  اأن  حاول 

بكتابته على ال�سبورة.
• حاول اأن ت�ستخدم امل�سجل للم�ساعدة يف حت�سني القدرة على القراءة.	
• ا�سمح با�ستخدام املواد التعليمية واالأدوات امل�ساعدة يف القراءة كما تراه مالئمًا.	
• عند تق�سيم الطالب اإىل جمموعات بداخل ف�سلك، تاأكد من اأن هناك طالبًا يجيد 	

القراءة، واآخر ال يجيد القراءة يف كل جمموعة على االأقل لتنتقل اخلربة. واالإفادة 
ملن ال يجيد القراءة ب�سورة غري مبا�رسة.

• اإذا كان الطفل يف اأثناء القراءة ال يعرف، اأو غري متاأكد من قراءة كلمة ما، اأخربه 	
بالقراءة ال�سحيحة مبا�رسة، وال ترتكه يعاين كثرياً الأنه ال يعرف قراءة كلمة ما.

• الطالب ودّربهم يف ف�سلك على املهارات املتعلقة بالقراءة، مثل مهارات 	 �سجع 
تعرف احلروف، اإذ ميكنك حت�سري قطعة قراءة واإعطاء مهمة لطالبك باأن ي�سعوا 
خطًا اأو دائرة حول كلمة "الذي" على �سبيل املثال التي تظهر يف هذه القطعة. وبعد 
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الطالب  "الذي" و�سع  كلمة  مثاًل ميكنك معرفة كم  دقائق  "يف غ�سون  االنتهاء 
دائرة حولها. وميكنك تكرار اللعبة اأو التمرين مرات عدة حتى تزداد قدرة الطالب 

على التذكر الب�رسي الذي ي�ساعد عملية القراءة ويثبتها )البحريي، 2007(.
ا�سرتاتيجيات تتعلق بالتهجئة: . 3

• لن تتح�سن القدرة على التهجئة لدى الطالب املع�رسين قرائيًا )Dyslexia( بتح�سن 	
بالن�سبة  االكت�ساب  فالتهجئة مهارة خمتلفة و�سعبة  نف�سه،  القراءة  على  قدرتهم 
اأوراق الطالب ح�سب املحتوى واملعرفة  اأن تقوم بت�سحيح  للتالميذ. ولهذا، يجب 

التي اكت�سبها الطالب ولي�س على التهجئة، اأو على اأ�سلوب عر�سهم وترتيبهم.
• من املحبط للغاية لتلميذ الدي�سلك�سيا اأن يرى جميع اأخطائه االإمالئية قد اأُبرزت 	

بلون خمتلف حتت  نقطة  اأو  اأن ت�سع خطًا  االأف�سل  يكون من  الورقة، ورمبا  يف 
الكلمة املكتوبة خطاأ، بداًل من ت�سحيح كل كلمة بالورقة.

• اأن يتكلم املدر�س مع الطالب حول االأخطاء االإمالئية بداًل من 	 قد يكون من املفيد 
ت�سحيحها فقط، اإذ اإن ت�سحيحها من دون اإبراز اخلطاأ والطريقة ال�سحيحة يف كتابة 
الكلمات، حيث اإنه لن يفيد الطالب ناهيك عن االإحباط الذي قد ي�سيبه من جراء ذلك.

• حاول اأن تتبع �سيا�سة واأ�سلوبًا يف الت�سحيح، بحيث حتا�سب الطالب على املحاولة 	
لتعلم  اأكرب  جهداً  وبذل  الدار�س  حاول  كلما  اأنه  اأي  االإمكان،  قدر  النتيجة  ولي�س 

هجاء الكلمات، كلما كان قدر املكافاأة واالعرتاف باجلهد.
• حاول اأن ت�سجع الطالب وتكافئه على املهارات االإمالئية التي يقوم بها بطريقة 	

�سحيحة، و�سع له هدفًا يحققه يف كل �سهر مثاًل اأو عند كل تدريب اأو عمل واجب 
على التهجئة، بحيث يركز على تعلم مهارة تهجئة جديدة يف زمن معني، ثم يقوم 

بقيا�سها بعد ذلك )جلجل، 2003(.

الربامج العالجية يف عالج صعوبات القراءة )الديسلكسيا(: 

 يذكر اجلوالده والقم�س )2012( اإن الطرائق العالجية كثرية ميكن تعديلها مبا يتنا�سب 
مع كل م�ستوى من م�ستويات قراءة الطالب، فاالأ�سكال املختلفة للطريقة ال�سوتية ميكن اأن 
ت�ستخدم مع الطالب الذين ال يقدرون على تف�سري رموز الكلمات وقراءتها بالطرائق العادية 
يف التعليم. ونتيجة لزيادة الوعي كان ال بد من اأن يتوافر عدد من االأ�ساليب واال�سرتاتيجيات 
الفعالة التي ت�ساعد الطالب على جتاوز م�سكالت القراءة، ويف خمتلف االأ�ساليب التي اأقرتحت 
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من قبل الباحثني، فقد كان الرتكيز على اأ�سلوبني: اأ�سلوب ي�سدد على قراءة الرموز، واأ�سلوب 
يركز على االإدراك للمعنى والطرائق التي ت�سدد على الرمز تعد اأكرث كفاية يف تعليم الطالب 
كيفية فك الرموز وتعلمها لتدريبهم على تنظيم ال�سوتيات يف مرحلة مبكرة، وبذلك نوفر 

املهارات ال�رسورية لكي ي�سبح الطالب قارئًا م�ستقاًل و�رسيعًا يف قراءته.

ومن الطرائق االأكرث �سيوعًا يف عالج �سعوبات القراءة )الدي�سلك�سيا(: 

 :)VAKT( طريقة تعدد احلوا�س

االأربع:  احلوا�س  على  االعتماد  اأي  احلوا�س  املتعدد  التعليم  على  الطريقة  هذه  تعتمد 
 ،)Kinesthetic( احلركية  واحلا�سة   ،)Auditory( وال�سمع   ،)Visual( الب�رس  حا�سة 
واللم�س )Tactile( يف تعلم القراءة. فا�ستخدام اأ�سلوب احلوا�س املتعددة يف التعليم �سوف 
يعزز من قدرة الطالب على القراءة ويح�سنها، حيث ينطق الطالب الكلمة، وبهذا ي�ستخدم 
حا�سة ال�سمع، وي�ساهد الكلمة وي�ستخدم حا�سة الب�رس، واأن يتتبع الكلمة، وي�ستخدم احلا�سة 
احلركية. فاإذا تتبع الكلمة باإ�سبعه فاإنه ي�ستخدم حا�سة اللم�س )كريك، وكالفانت، 1988(.
اإن طريقة تعدد احلوا�س مهمة، وذلك الأن هناك عدداً من الطالب ال ي�ستطيعون التعلم 
االعتماد على  احلوا�س من خالل  تعدد  ال�سوتية. فطريقة  والطريقة  الكلية،  الطريقة  وفق 

احلوا�س االأربع �سوف تقدم العالج االأن�سب من خالل طريقة تقدمي الربنامج التدريبي.
وتعد اأ�ساليب التعلم املختلفة املعتمدة على احلوا�س هي االأكرث �سيوعًا وُت�سمى عمومًا 
بالنموذج الب�رسي وال�سوتي واحل�سي احلركي، وي�سف هذا االإطار املتعلمني من الناحية 
مبعاجلة  الب�رس  حا�سة  عرب  املتعلمون  ويقوم  احلركية.  احل�سية  اأو  ال�سمعية  اأو  الب�رسية 
ب�سكل  ال�سمع  خالل  من  املتعلمون  ويفهم  الكفاءة  من  م�ستوى  باأكرب  املرئية  املعلومات 
احل�سية احلركية/احل�سية من خالل احلركة  الناحية  املتعلمون من خالل  اأف�سل، ويتعلم 
واللم�س. واأ�سار ميلر )Miller،2001( اأن )92%( من الطالب كافة يف املدار�س االبتدائية 
�سمعية  و�سائل  خالل  من  يتعلمون  و)%34(  الب�رس  حا�سة  خالل  من  يتعلمون  والثانوية 

و)37%( يتعلمون ب�سكل اأف�سل من خالل اأو�ساع ح�سية حركية/ح�سية.
واملق�سود "باأ�سلوب التعلم" الطريقة التي يتمثل بها الفرد وي�ستوعب ما يعر�س عليه 
ومعاجلة  تنظيم  يف  الفرد  ي�ستخدمها  التي  املف�سلة  الطريقة  وهي  تعليمية،  خربات  من 

املعلومات وامل�سكالت. )قطامي وقطامي،2000(.
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الدعوة  كانت  الطلبة،  لدى  الفردية  الفروق  مبراعاة  املتعلقة  االأبحاث  تطور  ومع 
ملراعاة اأمناط التعلم لدى هوؤالء الطلبة، الأنهم خمتلفون عن بع�سهم، فكما اأنتج االنتخاب 
يف  اأي�سًا  يختلفون  و�سكلهم،فاإنهم  وب�رستهم،  عيونهم،  لون  يف  يختلفون  اأفراد  الطبيعي 

.)Kolb،1984 ( اأمناط تعلمهم ويف�سلون اأمناط تعلمية على غريها
ويف هذا ال�سدد و�سح فليمنج )Fleming،2004( اأمناط التعلم املف�سلة لدى الطلبة 
من خالل عملهم على منوذج فارك )VARK( الأمناط التعلم املف�سلة لدى الطلبة، وهي 
اخت�سار للحروف االأربعة االأوىل الأمناط التعلم وهي: النمط املرئي والنمط ال�سمعي والنمط 
القرائي/ الكتابي والنمط العملي، وهذه االأمناط االأربعة تركز على و�سائل ح�سية اإدراكية، 
بهدف  لديه  واخلربات  املعلومات  ا�ستيعاب وجتهيز ومعاجلة  املتعلم من خاللها  يف�سل 

حدوث التعلم.
اإن النمط املرئي اأو الب�رسي يف التعلم هو منط يعتمد املتعلم من خالله على االإدراك 
الب�رسي والذاكرة الب�رسية، حيث يتعلم على نحو اأف�سل من خالل روؤية املادة التعليمية: 
واأجهزة  ال�سينمائية،  والعرو�س  والتخطيطية  البيانية  والتمثيالت  واالأ�سكال،  كالر�سوم 

العر�س اإىل غري ذلك من تقنيات مرئية.
اأما النمط ال�سمعي للمتعلم: فان املتعلم يعتمد على االإدراك ال�سمعي والذاكرة ال�سمعية 
ويتعلم على نحو اأف�سل من خالل �سماع املادة التعليمية: ك�سماع املحا�رسات، واالأ�رسطة 

امل�سجلة واملناق�سات، واحلوارات ال�سفوية اإىل غري ذلك من ممار�سات �سفوية
واملعاين  االأفكار  اإدراك  على  يعتمد  املتعلم  فاإن  /الكتابي:  القرائي  التعلم  منط  ويف 
املقروءة واملكتوبة، ويتعلم على نحو اأف�سل من خالل قراءة االأفكار واملعاين، اأو كتابتها 
واالأعمال  العمل  واأوراق  واملقاالت  والن�رسات  والقوامي�س  واملراجع  الكتب  ت�ستلزم  التي 

الكتابية اإىل غري ذلك من ممار�سات قرائية اأو كتابيه. 
وبالن�سبة اإىل منط التعلم العملي اأو احلركي: يعتمد املتعلم على االإدراك اللم�سي العملي 
والتعلم با�ستخدام االأيدي لتعلم االأفكار واملعاين من خالل العمل اليدوي املخربي، وعمل 
من  ذلك  غري  اإىل  احلركية  واالأن�سطة  التجارب  واإجراء  واملج�سمات،  والنماذج  الت�سميم 

ممار�سات عملية.
كما يوجد منط خام�س للتعلم وهو منط التعلم املتعدد: وفيه ميتلك الطلبة اأكرث من جانب 
يتمتعون  كما  معه،  يتعاملون  اأ�سلوب  من  اأكرث  يختارون  وبالتايل  التف�سيل،  جوانب  من 
باملقدرة على التحول من اأ�سلوب اإىل اآخر بكل �سهولة وبالتايل هم اأكرث تاأقلمًا من غريهم.           
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اأن مناذج التعلم ال توجد ب�سكل حدي لدى االأفراد فهنالك البع�س من  ومن الطبيعي 
يتميزون  قد  الطالب اجليدين  اأن  النماذج، ومع  يتدرجون حتت منوذج معني من هذه  ال 
بتف�سيلهم الإحدى احلوا�س اأو اقنية التعلم، فاإنهم قادرون على تفعيل احلا�ستني االآخريني. 
اأما الطالب الذين يعانون من �سعوبات تعلميه، فهم يعانون عادة خلاًل يف واحدة اأو اأكرث 
اأداة واحدة الإدخالها.  الكلي على  اأنهم مييلون لالعتماد  اأو  اإدخال املعلومات  اأدوات  من 

)الوقفي، 2004(
حيث ت�ستخدم طريقة تعدد احلوا�س )VAKT( يف كثري من الطرق العالجية منها على 

�سبيل املثال: 
1 . :)Fernald Method( طريقة فرنالد

ال تختلف هذه الطريقة عن طريقة احلوا�س املتعددة؛ الأنها ت�ستخدم املداخل احل�سية 
يف التعلم. وتتكون طريقة فرنالد من اأربع مراحل هي: 

• يختار الطالب بنف�سه الكلمة اأو الكلمات املراد تعلمها، ويكتبها املعلم على الورق، 	
ثم يتبع الطفل الكلمة باإ�سبعه مع نطق حروف الكلمة من خالل تتبعه لها، وبهذا 

ي�ستخدم حا�ستي اللم�س، واحلا�سة احلركية، واحلا�سة ال�سمعية عند النطق.
• يطلب اإىل الطالب تتبع كل كلمة من كلماته، مع تعليمه كلمات جديدة من خالل 	

روؤيته للمعلم اأثناء كتابة الكلمة.
• يتعلم الطالب كلمات جديدة من خالل اطالعه على الكلمات املطبوعة وتكرارها ذاتيًا.	
• التعرف اإىل كلمات جديدة من خالل مماثلتها مع كلمات اأخرى تعلمها )التعميم( 	

)ال�سعيد، 2005(.
2 . :)Orton-Gillingham Method( طريقة اأورتون – جلنجهام

هذه الطريقة هي تطوير لنظرية اأورتون ل�سعوبات القراءة )الدي�سلك�سيا(، وتركز هذه 
املتعلقة  اللغوية  والرتاكيب  والت�سنيف،  والتنظيم  احلوا�س،  تعدد  اأ�سلوب  على  الطريقة 
بالقراءة، والرتميز، وتعليم التهجئة. كما توؤكد �رسورة تعلم الطالب نطق احلروف )اأ�سوات 
احلروف( ودجمها، اأي مزاوجة بني احلروف ونطقها اأو االأ�سوات املقابلة لها، ثم دجمها 

لت�سكيل كلمات اأو جمل ق�سرية ربط الرمز الب�رسي مع ا�سم احلرف.
3 . The hegge-kirk-kirk( العالجية:  للقراءة  هج-كريك-كريك  تدريبات  طريقة 

 :)Remedial Reading drills
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مت تطوير نظام القراءة ال�سوتية يف هذه الطريقة بطريقة منظمة با�ستخدام املبادئ 
املواد  اأكرث  املربمج  التعليم  مواد  فيها  تعد  والتي  املربمج  بالتعليم  حاليًا  تعرف  التي 
املوجهة نحو ال�سلوك،اإذ ت�سمح للتلميذ باالنهماك بن�ساط يف التعلم والتقدم تبعًا ل�رسعته، 
فاملعلم هو جمرد موجه، وتقدم املواد املربجمة يف خطوات �سغرية مت�سل�سلة، ويح�سل 

القارئ على تغذية راجعة فورية عن مدى �سحة االأجوبة.
الطريقة اللغوية، وت�ستخدم طريقة الكلمة الكلية، يف بداية القراءة، فتقدم الكلمات التي . 4

وتختار  �ساكن،  علة  حرف  �ساكن  حرف  من  وتتكون  ق�سري،  علة  حرف  على  حتتوي 
الكلمات على اأ�سا�س النماذج املت�سابهة مثل )قلم، قال، قا�س( )cab، lab، tab(، ويجب 

اأن يتعلم الطالب العالقة بني اأ�سوات اللغة واحلروف، اأو بني )الفونيم و�سكل احلرف(.
اال�ستماع . 5 القراءة، وتطور  الطريقة بني تطور  اللغة: متزج هذه  طريقة ممار�سة خربة 

والكالم والكتابة.
طريقة القراءة الفردية: يختار الطالب مادة للقراءة ح�سب اهتماماته، وقدرته، ومدى تقدمه.. 6
طريقة التاأثريات الع�سبية: طورت هذه الطريقة لتعليم القراءة لالأطفال الذين يعانون . 7

من �سعوبات قرائية �سديدة، وهي مبنية على النظرية القائلة، باأن الطالب ي�ستطيع اأن 
يتعلم عند �سماع �سوته، و�سوت �سخ�س اآخر.

طريقة اخلربة اللغوية: توؤكد طريقة اخلربة اللغوية الفهم ، الأن لغة الطفل هي االأ�سا�س . 8
ال�سخ�سية  الطفل كلماته لريوي خرباته  في�ستخدم  القراءة،  تبنى عليه مهارات  الذي 
�سفويا، ويكتب املعلم هذه اخلربات على لوحة حائطية، واإذا ا�ستطاع الطفل اأن يجيب 
مفردة  واحلروف  الكلمات  اإىل  النظر  فيوجه  ق�سته،  عن  املعنى  ذات  االأ�سئلة  عن 

وحماولة تذكرها.
اأ�سلوب القراءة ال�سخ�سي: وهنا يختار الطالب املواد ذات االهتمام ال�سخ�سي ويقراأ تبعًا . 9

ل�رسعته الذاتية، وهذا يبعث الدافعية لدى الطالب لي�ساهموا يف القراءة ب�سكل كبري.
التدري�س . 10 ا�سرتاتيجيات  اأحد  التعاوين  التعلم  ميثل  التعاوين:  التعلم  ا�سرتاتيجيات 

احلديثة الذي يهدف اإىل ربط التعلم بالعمل، وامل�ساركة االإيجابية من جانب الطالب، 
يف  املعلم  �سيطرة  حمل  يحل  التعاوين  ال�سلوك  اكت�ساب  على  التدريب  فاإن  وبالتايل 
نظم التعليم التقليدية، كما ي�ساعد على تعلم املعلومات والقيم واكت�سابهما، وامل�ساعر، 
اأ�سارت الدرا�سات اإىل اأن التعلم التعاوين ي�ساعد الطالب  وال�سلوكيات االأخالقية. وقد 
يف اأن يكون لهم دوُر اإيجابُي يف عملية التعليم والتعلم، مما يخلق جواً تعليميًا ي�ساعد 

على الفهم واال�ستيعاب 
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اسرتاتيجيات التعلم التعاوني: 
وفنيات  ا�سرتاتيجيات  له  كما  املختلفة،  اأمناطه  فهم  التعاوين  التعلم  تنفيذ  يتطلب 

متعددة، ومن اأبرز ا�سرتاتيجيات التعلم التعاوين: 
1 .Learning Together التعلم كمجموعات 

وهو اإعطاء جمموعة من )6-4( اأ�سخا�س عماًل حمدداً يجب اأن ينجزوه �سوية، وعلى 
وعلى  املهمة،  اأجنز  فرد  كل  اأن  ليتاأكدوا  بع�سًا؛  بع�سهم  ي�ساعدوا  اأن  جمموعة  كل  اأفراد 
املجموعة التي تنجز املهمة اأواًل م�ساعدة املجموعات التي مل تنته. ويتم التعزيز هنا على 

التعاون واإجناز املهمة. ويف هذه الطريقة ال يوجد مناف�سة بني املجموعات. 
املهمات: . 2 وتق�سيم  طالبية  كفرق  التعلم 

تعليم  يف  امل�ستخدمة  الطرق  اإحدى  وهي 
اإىل  ال�سف  املعلم  يق�سم  اإذ  املجموعات، 
جمموعة  وكل  متباينة،  عدة  جمموعات 
اإمكانات  ذوي  طالب   )4-6( حتتوي 
خمتلفة، وتكون مبعزل تام عن املجموعات 
التعليمية  املادة  اإعطاء  ويتم  االأخرى. 
املحا�رسات  مثل  التقليدية  بالطرق 
عليهم  املعلم  يوزع  ثم  واملناق�سة...الخ، 

عماًل معينًا؛ ليقوموا بالعمل اأفراداً.
امتحانات  اإجراء  يتم  اأ�سبوعًا،  العادة  يف  ت�ستغرق  التي  التعليمية  املدة  نهاية  ويف 
ق�سرية، وجتمع العالمات، وتكون املجموعة الفائدة هي التي يحقق اأفرادها اأعلى العالمات.

3 . ،)Slavin، 1983( وهذه طريقة اأخرى طورها :)التعلم كمجموعات )األعاب، مباريات
وتقوم على ا�سرتاك الطلبة من امل�ستوى التعليمي نف�سه يف مباريات كاأفراد. بطريقة 
التفاعل  الناجمة عن  الفائدة  العلمي بطريقة مثرية حتقق  التناف�س  تعزيز  ت�سهم يف 

والتوا�سل بني االأقران، وبالتايل فاإن الفائدة تعمم عليهم.
التعلم بطريقة التبادل )التعلم التباديل(: اإن اأف�سل طريقة للتعلم هي التعلم التباديل، . 4

حيث ياأخذ الطالب دور الطالب واملعلم، وهذا يتيح للطالب اأن توؤدي دوراً اأكرث تاأثرياً 
من الدور الذي يوؤديه عادة، واملتمثل بالتلقي حيث يقع على عاتقه اأن يقوم بالتح�سري 
لزمالئه  ي�رسحها  كي  اختياره  يتم  ما  جزئية  يف  املعلم  بدور  ليقوم  نف�سه  وجتهيز 
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 Reciprocal( التباديل  التعليم  اأن  بالذكر  اجلدير  التعلم.ومن  على  قدرته  يعزز  مما 
Teaching( يعد منهجًا لتدري�س القراءة طّورته يف الواليات املتحدة االأمريكية كل 
 )AnnBrown( براون  واآن   )Annemarie Palincsar( بالينك�سار  اأنيماري  من 
القراءة. وهذا  اأثناء  واال�ستيعاب  الفهم  املعلمني على �سمان حتقق  م�ساعدة  اأجل  من 
النمط من التعليم ياأخذ �سكل حوار بني املعلمني والطلبة حيث يتوىل الطلبة امل�ساركون 
التفاعلي  التدري�س  نوع من  االأدوار. وهذا  بتعاقب  املعلم  اأخذ دور  العملية  مبثل هذه 
حيث يتوىل املعلم اأو الطالب قيادة جمموعة من املتعلمني بحيث تقت�رس على قراءة 
ن�س حمدد بهدف الو�سول اإىل ا�ستيعابه. ويعمل اأفراد املجموعة اأثناء عملهم اجلماعي 
يتم  منتظمة  فا�سلة  فرتات  عند  التوقف  خالل  من  املقروء  للن�س  فهمهم  ر�سد  على 
يف  اال�ستيعاب  لتعليم  �ساماًل  اأ�سلوبًا  التباديل  التعليم  اأ�سلوب  ويعّد  الطرح،  فيها 
القراءة، وي�ستند اإىل االأفكار التي ت�ستقى من الوعي املعريف، ونظرية الن�سق والنظرية 
االجتماعية الثقافية يف التعلم، فمن الوعي املعريف ياأتي التاأكيد القوي على ن�ساطات 
اأهداف  اإذا كان اال�ستيعاب كافيًا يف �سوء  مراقبة اال�ستيعاب )كالتدقيق ملعرفة ما 
القراءة(. ومن نظرية الن�سق يحتوي هذا االأ�سلوب على الن�ساطات التي ت�سجع الطالب 
ومن  والتعلم.  اال�ستيعاب  على  للم�ساعدة  ال�سلة  ذات  املعرفية  خلفيته  تفعيل  على 
النظرية االجتماعية الثقافية تاأتي فكرة تبادل التعليم حيث يتبادل املعلم والطالب 

اأدوار القيادة )الوقفي،2001(.
ولكل اأ�سلوب تعليميي اأهداف ي�سعى لتحقيقها، واأهداف اأ�سلوب التعليم التباديل تتمثل 

يف ما ياأتي: 
• تطوير اأدوات مو�سوعة لتقومي اأداء الطالب ودرجة فهمه للن�س.	
• تطوير الطرائق التي ت�ساعد الطالب على فهم الن�س القرائي الطويل وا�ستخدامها.	
• بناء مهمة التعلم كن�ساط تعاوين بني املعلم والطالب.	
• تقليل اجلهد الذي يبذله املعلم وطلبته واجلهد الذي يبذله الطلبة بني اأنف�سهم من اأجل 	

التو�سل اإىل فهم الن�س.
• تنفيذ خطوات التعلم وتقومي االأداء )قطامي، 2005(.	

االأن�سطة  ا�ستخدام  على  تقوم  التي  االأ�ساليب  اأحد  التباديل  التعليم  اأ�سلوب  وميثل    
التباديل  التعليم  اأ�سلوب  وميثل  واحلوار،  واملناق�سة  الفهم  تن�سيط  ت�ستثري  التي  العقلية 

االإ�سرتاتيجيات الفرعية التالية والتي اأ�سار اإليها )الزيات،2008(.
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• ا�ستثارة االأ�سئلة حول حمتوى الن�سو�س املعرو�سة.	
• تلخي�س النقاط واالأفكار الرئي�سة املهمة.	
• اإي�ساح املفاهيم وامل�سطلحات واملعاين غري املفهومة.	
• التنبوؤ القائم على الفهم والتف�سري ملا يقراأ.	

اسرتاتيجيات تدريس الرياضيات لطلبة صعوبات التعلم:

لطلبة  الريا�سيات  تدري�س  يف  امل�ساعدة  والو�سائل  اال�سرتاتيجيات  من  العديد  هناك 
�سعوبات التعلم التي ت�ساعد يف التخفيف من م�سكلة هوؤالء الطلبة ومنها: -

• زيادة زمن التعلم من خالل توفري الوقت الكايف لتدري�س الريا�سيات مع تق�سيم الطلبة 	
اإىل جمموعات �سغرية يتعاون اأفرادها على حل امل�سائل.

• توظيف التعلم الفعال من خالل تق�سيم احل�سة لدرا�سية اإىل اأجزاء كل جزء يعرب عن 	
خطوة، وهذه اخلطوة متهد اإىل ما يليها من اخلطوات الالحقة.

• تغيري حجم املجموعة ويفيد ذلك يف ن�ساطات الع�سف الذهني، وحل امل�سكالت يف 	
حني تفتح املجموعات ال�سغرية جمااًل اأو�سع لالنتباه ال�سخ�سي من قبل املعلم.

• ي�سهل عليه 	 للطالب مما  اليومية  املواقف احلياتية  واقعية من خالل  اأمثلة  ا�ستخدام 
اإمكانية ا�ستيعاب املفاهيم اجلديدة.

• اخلطوات 	 على  طالبه  بتدريب  املعلم  قيام  خالل  من  التعزيز  اأ�ساليب  يف  التنوع 
ال�سحيحة للحل بغ�س النظر عن االإجابة، وتعزيزهم معنويًا وماديًا مما يعزز وب�سكل 

اأف�سل فر�س النجاح.

اخلدمات والبدائل الرتبوية: 

تتوافر يف جمال الرتبية اخلا�سة العديد من البدائل الرتبوية املتنوعة واملتباينة والتي 
ميكن من خاللها تقدمي اخلدمات التعليمية والرتبوية للطلبة ذوي �سعوبات التعلم، والتي 
تقدم �سمن فريق واحد متكامل من االأ�رسة واملر�سد واإدارة املدر�سة، ومعلم غرفة امل�سادر، 
اأهدافه الرتبوية. ويقوم الفريق املخت�س عادة  وحتى يتمكن الفريق الرتبوي من حتقيق 
بتقومي احلاجات الرتبوية للطالب من خالل جمع املعلومات ال�سخ�سية وتقوميها والتي 

يرتتب عليها قرار و�سع الطالب يف البيئة االأكرث مالءمة حلاجاته.
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ويعني م�سطلح البدائل الرتبوية كافة االإجراءات والرتتيبات التعليمية والعالجية، التي 
ميكننا من خاللها تقدمي اخلدمات التعليمية لهذه الفئة، وبالرغم من اأن ال�سف العادي يعد 
من اأكرث البيئات التعليمية ان�سجاما مع مفهوم البيئة االأقل تقيدا، اإال انه ال يلبي احتياجات 
جميع الطلبة الذين هم بحاجة اإىل خدمات الرتبية اخلا�سة لذلك كانت احلاجة ملحة اإىل 
اإيجاد بديل ميكننا من خالله تقدمي اخلدمات للطلبة الذين لديهم م�سكالت تعليمية ب�سكل 

 .)Elliott & Mckenney ، 1989( .يتنا�سب مع احتياجاتهم وقدراتهم

 ومن البدائل الرتبوية يف جمال الرتبية اخلاصة ما يأتي: 

الرتبية . 1 برامج  اأقدم  من  املدار�س  هذه  وتعد   Residential School داخلية:  مدر�سة 
اخلا�سة حيث تعود بداياتها اإىل قبيل ن�سوب احلرب العاملية االأوىل، ويف الغالب كانت هذه 
املدار�س معزولة عن التجمعات ال�سكانية، واخلدمات املقدمة فيها ت�ستمل على اخلدمات 

.)1987 ، Lewis & Doorlag( االإيوائية وال�سحية واخلدمات االجتماعية الرتبوية
اليوم . 2 ن�سف  الطلبة  يق�سي  وفيها   :Special day school نهارية  مدر�سة خا�سة 

يف  الظهر  بعد  ما  فرتة  ويق�سون  واالجتماعية،  الرتبوية  اخلدمات  لتلقي  تقريبا 
 Cart Wright( منازلهم، ومع ذويهم �سمن اجلو االأ�رسي الطبيعي لهوؤالء االأطفال

.)1989 ، et al

3 . Special Classes Within العادية  باملدر�سة  امللحقة  اخلا�سة  ال�سفوف   
regular School: وهي �سفوف ملحقة باملدر�سة العادية خم�س�سة لالأطفال ذوي 
االحتياجات اخلا�سة ح�سب فئات هوؤالء االأطفال، وال يتجاوز عدد االأطفال يف ال�سف 
الواحد ع�رسة اأطفال ويتلقون الربامج التعليمية يف ال�سف اخلا�س من قبل مدر�سي 
ويف  العادية  ال�سفوف  يف  م�سرتكة  تعليمية  برامج  يتلقون  بينما  اخلا�سة  الرتبية 

املدر�سة نف�سها مع اأقرانهم العاديني. 
االأخ�سائي املتنقل: وهو ال�سخ�س املتخ�س�س يف جمال الرتبية اخلا�سة حيث يتنقل . 4

اآلية  حول  للمعلمني  االإر�سادات  لتقدمي  احلي  اأو  املنطقة  يف  املدار�س  من  عدد  بني 
التعامل مع ذوي االحتياجات اخلا�سة وا�سرتاتيجيات تعليمهم 

تربوية . 5 خدمات  ويقدم  اخلا�سة  الرتبية  يف  املخت�س  املعلم  وهو  امل�ست�سار:  املعلم 
معلمي  مع  بالتعاون  الفردية  والتعليمية  الفردية  الرتبوية  اخلطط  وي�سع  وتعليمية، 

ال�سفوف االأ�سا�سية، كما يقوم بت�سخي�س الطلبة.
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غرفة امل�سادر: هي غرفة �سفية ملحقة باملدر�سة العادية معدة اإعداداً خا�سًا، ومزودة . 6
بالو�سائل واالأدوات التعليمية واالألعاب الرتبوية واالأثاث املنا�سب حيث يق�سي الطلبة 
الدرا�سي يف  اليوم  اأو فرتات خمتلفة من  التعلم فرتة  ممن يعانون من �سعوبات يف 
هذه الغرفة لتلقي التعليم الفردي. فالطلبة يق�سون معظم يومهم الدرا�سي يف ال�سف 
املهارات  اخلا�س يف  التعليم  ليتلقوا  ب�سكل جزئي  امل�سادر  لغرفة  وياأتون  العادي، 
يف  االأكادميي  التعليم  معظم  يتلقون  اآخرون  طالب  وهناك  واالجتماعية،  احل�سابية 
غرفة امل�سادر، ويق�سون جزءاً من اليوم يف ال�سف العادي لتلقي التعليم يف بع�س 
املو�سوعات مثل املو�سيقى والدراما االجتماعية.اأما بالن�سبة اإىل معلم غرفة امل�سادر 
فهو معلم موؤهل ومدرب تدريبًا خا�سًا للعمل مع الطلبة ذوي �سعوبات التعلم وتدريبهم 
على املهارات التي يحتاجونها باالإ�سافة اإىل ذلك فهو يقوم بدور التن�سيق مع معلمي 

الطلبة العاديني، وتقدمي امل�ساعدة يف عملية اإعداد الربنامج التعليمي املنا�سب.
ويف هذا امل�ستوى للطالب الذين لديهم �سعوبات يف تعلم بع�س املهارات االأكادميية 
يف ال�سف العادي )كمهارات احل�ساب والقراءة والكتابة( فهو يتلقى تعليمًا خا�سًا بغرف 

امل�سادر)اخلطيب، 2004(.
 وغرفة امل�سادر عبارة عن غرفة �سفية ملحقة باملدر�سة العادية، ترتاوح م�ساحتها 
الرتبوية  واالألعاب  التعليمية  والو�سائل  املنا�سب،  باالأثاث  جمهزة  و48م2(  )30م2  بني 
املنا�سبة، ويلتحق بهذه الغرفة عدد من الطلبة ذوي �سعوبات التعلم، يرتاوح عددهم ما 
بني )20 و 25( طالبًا وطالبة، من ال�سفوف الثاين وحتى ال�ساد�س االأ�سا�سي، وي�رسف على 

تعليمهم معلمون ومعلمات يحملون موؤهالت يف الرتبية اخلا�سة.

الربنامج الرتبوي املقدم داخل غرفة املصادر: 

 الربنامج الرتبوي لغرفة امل�سادر لي�س جديداً على الرتبية اخلا�سة، فقد قدم الربنامج 
الب�رسية، عن طريق معلمي  االإعاقات  للطلبة ذوي احلاجات اخلا�سة من ذوي  الرتبوي 
غرفة امل�سادر منذ الثالثينيات، ولكن ا�ستخدامها مع ذوي االإعاقات الب�سيطة مثل القابلني 
للتعلم من املتخلفني عقليا، وامل�سطربني انفعاليا بدرجة ب�سيطة، وذوي �سعوبات التعلم، 

مل يقرتح حتى اأواخر ال�ستينيات اأو اأوائل ال�سبعينيات.
الربامج الرتبوية بو�ساطة روجر ريجرRoger Reger( 1969( حيث  اأحد  ُطوِّر  وقد 
اأ�سار اإىل اأن االأ�سا�س الذي يبنى عليه الربنامج هو اأن يعمل معلم غرفة امل�سادر جنبا اإىل 
جنب مع معلم ال�سف العادي، لكي تدور جميع اأن�سطة معلم غرفة امل�سادر حول برنامج 

معلم الف�سل العادي.
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وقد ظهرت يف تلك الفرتة بع�س املهارات التي تتعلق بربنامج غرفة امل�سادر منها: 
اإمكانية اإفادة الطالب من تدريٍب معني يف غرفة امل�سادر، مع بقائهم مدموجني مع . 1

زمالئهم يف ال�سفوف العادية.
م�ساركة املعلم العادي ملعلم غرفة امل�سادر يف تطبيق الربنامج الرتبوي املقرر.. 2
عملية احتواء االأطفال ال�سغار الذين لديهم م�سكالت ب�سيطة، ومازالت تنمو ميكن اأن . 3

متنع اال�سطرابات ال�سديدة الالحقة. 
عدم وجود عزل، يقلل من الو�سم املقرون دائما بتلقي اهتمام خا�س.. 4

نظرا لالحتياجات اخلا�سة والتي ال بد من توافرها لطالب احلاجات اخلا�سة، والتي 
يختلف فيها عن بقية اأقرانه من الطالب غري العاديني، وتاأكيدا على اأهمية مراعاة الفروق 
بالعمل على  اخلا�سة  الرتبية  الرتبوي يف جمال  الربنامج  القائمون على  الفردية، �رسع 
اإيجاد خطوط عري�سة ت�سكل املحتوى التعليمي الذي يوؤ�س�س للربنامج الرتبوي، بناء على 
قيا�س م�ستوى االأداء احلايل للطالب والذي يتم احلكم عليه من خالل فريق متخ�س�س. ذلك 

اأن الربنامج الرتبوي لذوي احلاجات اخلا�سة ال يو�سع �سلفًا. 
فالربنامج الرتبوي ي�سمل اخلربات املخطط لها، والتي تقدم بو�ساطة املدر�سة، وعن 
طريق معلمني متخ�س�سني مل�ساعدة الطالب ذوي احلاجات اخلا�سة لي�سلوا اإىل اأكرب قدر 

ت�سمح به اإمكاناتهم. 
مراحل وخطوات الربنامج الرتبوي املقدم يف غرفة امل�سادر للطالب ذوي احلاجات 

اخلا�سة والتي تربز يف النقاط االآتية: 
اأول- حتديد الهدف من وراء الربنامج الرتبوي: والذي قد يكون ب�سبب اإحدى النقاط 

التالية: 
• وجود خلل معني يف بع�س العنا�رس يف الربنامج الرتبوي. 	
• تعديل الفل�سفة اخلا�سة بالتدري�س. 	

مواكبة التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي يف جوانب احلياة املختلفة 
ثانيا- املربر من اختيار عنا�رش اأو حمتوى الربنامج الرتبوي: 

معرفة  على  اخلا�سة  احلاجات  ذوي  للطلبة  الرتبوي  الربنامج  بناء  يعتمد  حيث 
عن  احتياجاتهم  يف  يختلفون  والذين  الطلبة،  هوؤالء  بخ�سائ�س  واملحيطني  املخت�سني 
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بع�سهم بع�سًا �سواء اأكانوا معاقني اأم موهوبني وبقية اأقرانهم الطبيعيني. ومن العنا�رس 
التي ميكن اأن توؤثر يف اختيار عنا�رس اأو حمتوى الربنامج الرتبوي: 

• التقاليد.	
• املنطق وراء املو�سوع الدرا�سي. 	
• االفرتا�سات املتعلقة مبحتوى املجال 	

ثالثا- قيا�س م�ستوى الأداء احلايل لطالب غرفة امل�سادر: 
اأهداف حتديد م�ستوى الأداء احلايل: 

• الرتبوي 	 الربنامج  باأبعاد  يتعلق  فيما  اأف�سل،  نحٍو  على  قرارات  اتخاذ  على  العمل 
الفردي. 

• العمل على حتديد االإعاقات امل�ساحبة لدى الطالب )ح�سية اأو حركية اأو لغوية(.	
• حتديد اأولويات التدري�س وو�سائل التدري�س وطرقه املنا�سبة لال�ستخدام مع الطالب. 	
• احل�سول على اأكرب قدر ممكن من املعلومات عن اأداء الطالب واأ�سلوبه يف االأداء 	

)اجلوالده والقم�س،2012(

رابعا- فح�س نوعية املحتوى: 
واملق�سود هنا اال�ستعانة باآراء اخلرباء، ملعرفة مدى مراعاة املحتوى حلاجات الطالب 

وقدراتهم، وكذلك كفاية املوؤلفني، و�سمعة دور الن�رس 

خام�سا- جمال الربنامج: 
اأي �سمولية الربنامج فقد يكون الربنامج منا�سبًا لتدري�س مهارة معينة، اأو يكون م�ساحبًا 

لربنامج موجود، ولكن ت�سوبه بع�س جوانب ال�سعف يف جانب معني )الوقفي، 2004(. 

�ساد�سا- الت�سل�سل: 
الرتتيب الذي يتبع عند تدري�س املوا�سيع، هل �سيكون ترتيبًا تراكميًا بحيث يكون من 
ال�رسوري اإتقان م�ستوى اأو مهارة معينة قبل االنتقال اإىل امل�ستوى التايل؟ اأم اأن االأ�سلوب 
املرن، الذي يتمثل يف تدري�س مو�سوٍع وتركه ثم العودة اإليه من جديد، بعد اإعطاء مو�سوع 

اآخر �سيكون اأن�سب؟ 
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�سابعا- �رشعة املنهاج: 
ويعتمد هنا على: 

• الوقت الذي بداأ فيه االأفراد اأو املجموعات وفيما اإذا كانوا قد التحقوا بغرفة امل�سادر 	
مع بع�سهم بع�سًا اأم يف اأوقات خمتلفة.

• التفاوت يف قدرات الطالب وحاجاتهم. 	
• العام 	 خالل  حتدث  قد  التي  الطارئة  للظروف  ومراعاتها  التدري�سية  اخلطة  مرونة 

الدرا�سي )حافظ، 2000(.

ثامنا- الأ�ساليب التدري�سية: 
والق�س�س،  والتمثيل،  واللعب،  اللفظي، واحلوار،  التوجيه  التدري�س:  اأ�ساليب  اأهم  ومن 

واملحاكاة، والنمذجة.
واالعتماد هنا على قدرة معلم غرفة امل�سادر على اختيار االأ�سلوب التدري�سي املالئم، 

والذي يحدد من خالل اإحدى العوامل االآتية: 
• االأهداف وحمتوى الدر�س. 	
• عمر الطالب وخرباته ال�سابقة. 	
• الزمن املتاح واالإمكانات املتوفرة )الرو�سان، 2001(.	

تا�سعا- التعزيز: 
يتبع ال�سلوك ويوؤدي اإىل زيادة تكرار هذا ال�سلوك يف امل�ستقبل، ويت�سمن: 

ا. التعزيز االإيجابي: وهو ح�سول الطالب على ما يحبه بعد حدوث ال�سلوك املرغوب مبا�رسة 
ب. التعزيز ال�سلبي: هو اإزالة اأو جتنب مثري غري حمبب لنف�س الطالب، بعد حدوث ال�سلوك 

مبا�رسة.
ة جدا، والتي يجب توافرها يف اأي برنامج تربوي يقدم  والتعزيز من العنا�رس املهمَّ

للطالب ذوي احلاجات اخلا�سة لذلك ال بد من: 

- تنويع اأ�سكال التعزيز، وي�سمل: 
• التعزيز االجتماعي: املرح، واملديح...الخ	
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• التعزيز املادي: األعاب، وهدايا، ومالب�س...الخ	
• التعزيز الغذائي: حلوى، وع�سائر، و�سطائر...الخ	
• التعزيز الرمزي: النقاط، جنوم...الخ	
• التعزيز الن�ساطي: اللعب، والربامج التلفزيونية، والرحالت...الخ	

التعرف على املعززات املتعلقة بكل طالب على حدة.

ومن �رسوط ا�ستخدام التعزيز: 
• اأن يكون فوريًا. 	
• يتنا�سب مع درجة �سعوبة الهدف. 	
• اأن تكون كمية التعزيز منا�سبة الحتياج الطالب	

عا�رشا- �سيغة املواد التي �ستقدم: 
• على �سكل جمموعة اأو كتاب اأو اأوراق عمل اأو ر�سومات تو�سيحية. 	
• نوع الطباعة امل�ستخدمة من حيث احلجم والنمط والتقارب. 	
• احتمال وجود تاأثري لتنظيم ال�سفحة على املتعلمني.	

احلادي ع�رش- الأهداف ال�سلوكية للربنامج: 
يتوقع  �سلوكٍي  تغيرٍي  عن  وو�سوح  بدقة  تعرب  التي  االأهداف  هي  ال�سلوكية  االأهداف 

حدوثه يف �سخ�سية الطالب نتيجة موقٍف تدري�سٍي معني، بعد فرتة زمنية حمددة. 
و�رسوط �سياغة االأهداف ال�سلوكية اأو التعليمية: 

اأن يوجه الهدف ال�سلوكي اإىل نتيجة تعليمية واحدة. . 1
اأن يوجه الهدف ال�سلوكي نحو �سلوك الطالب ولي�س ن�ساط املعلم. . 2
ميكن مالحظة الهدف ال�سلوكي وقيا�س نتائجه. . 3
ا�ستمال الهدف ال�سلوكي على )فعل �سلوكي + ظرف يتم يف �سوئه االأداء املقبول(. . 4
عدم تكرار االأهداف ال�سلوكية )اخلطيب،2010(.. 5
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الثاين ع�رش- التقومي: 
يهدف اإىل معرفة مقدار ما حتقق من اأهداف بغية التعرف على اأوجه النجاح وتعزيزها 

وعلى االأخطاء ومعاجلتها.
اأهمية التقومي: 

ي�ساعد على اتخاذ قرارات على نحو اأف�سل فيما يتعلق بالربنامج.. 1
التعرف على مدى النجاح الذي حققه الربنامج للطالب.. 2
العمل على تكييف االأ�ساليب التعليمية اأو تعديلها لت�سبح مالئمة للطالب.. 3

وللربنامج  للمتعلم  الراجعة  التغذية  واآلية  والتكرار،  النوع،  على:  التقومي  ويعتمد 
التدري�سي املرتتبات على التغذية الراجعة من التقومي. 

الثالث ع�رش- الفئات امل�ستهدفة التي طورت املواد من اأجلها: 
من حيث طبيعة احلاجات التي يجب مراعاتها اأثناء اإعداد الربنامج، وتطبيقه، وتطويره.
الربامج  هي  االآن  حتى  بالدي�سلك�سيا  امل�سابني  مع  للتعامل  الو�سائل  اأجنح  ومن 
والتي هي عبارة عن و�سف مكتوب  الفردية  الرتبوية  تقوم على اخلطة  والتي  الرتبوية، 
من  تلميذ  كل  احتياجات  تقت�سيها  التي  امل�ساندة  واخلدمات  الرتبوية  اخلدمات  جلميع 
ذوي االحتياجات اخلا�سة - مبني على نتائج الت�سخي�س والقيا�س – ومعد من قبل فريق 

العمل يف املوؤ�س�سة التعليمية .
والربنامج الرتبوي الفردي ال يعني بال�رسورة اأن يقوم املعلم بتدري�س طفل واحد يف 
الوقت الواحد ولكنه يعني حتديد االأهداف التعليمية اخلا�سة بكل طفل على حده وذلك يف 

�سوء حاجاته اخلا�سة، وم�سادر القوة يف اأدائه، وجوانب ال�سعف لديه .
الرتبوية  باالأهداف  املتعلق  ذلك  هو  الفردية  الرتبوية  اخلطة  يف  عن�رس  اأهم  لعل 
اختيار  يف  ت�ساعد  املحددة  الوا�سحة  فاالأهداف  املدى  ق�سرية  واالأهداف  املدى  طويلة 
االإجراءات التعليمية املنا�سبة ب�سكل منظم، واإذا مل تكن اجلهود موجهه ب�سكل منظم نحو 
حتقيق اأهداف حمددة وذات اأهمية بالن�سبة للطالب اأو الطالبة، فالنتائج لن تكون مر�سية 

)اخلطيب واحلديدي، 2003(. فاالأهداف التعليمية تخدم وظائف كثرية منها: 
اأنها تعمل مبثابة موجه الختيار حمتوى التدري�س وت�سل�سل املحتوى وحتديد االإجراءات . 1

التعليمية، فدون حتديد االأهداف بو�سوح ودقة لي�س هناك اأ�سا�س ينطلق منه املعلم اأو 
املعلمة يف حتديد املواد التعليمية اأو املحتوى التعليمي. 
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الهدف . 2 حتديد  فدون  وتقدمه.  الطالب  حت�سيل  لتقومي  معايري  مبثابة  تعمل  االأهداف 
حقق  قد  الطالبة  اأو  الطالب  كان  اإذا  ما  مبو�سوعية  تقرر  اأن  ت�ستطيع  لن  املن�سود 

االأهداف كما يجب اأوال.
اأو الطالبة على تنظيم جهوده على نحو . 3 ت�ساعد االأهداف التعليمية الوا�سحة الطالب 

يوؤدي اإىل حتقيق تلك االأهداف. 
فتحديد . 4 امل�ستخدمة،  التدري�س  طرائق  فاعلية  لتقومي  معايري  مبثابة  تعمل  االأهداف 

االأهداف  حول  وبجدية  بو�سوح  التفكري  على  املعلمة  اأو  املعلم  يح�س  االأهداف 
التعليمية القيمة التي ت�ستحق اجلهد والوقت.

التعلمية  ال�سعوبات  ذوي  مع  التعامل  يف  االآن  حتى  اأجنحها  و  الو�سائل  اأقدم  من   
هي الربامج الرتبوية. والتي تعتمد على اخلطة الرتبوية الفردية كاأ�سا�س يف التعامل مع 

حاجات الطفل اخلا�سة. 
وتعد اخلطة الرتبوية الفردية القاعدة التي تنبثق منها الن�ساطات التدريبية واالإجراءات 
امل�سابني  االأطفال  تدريب  عملية  يف  توؤديه  الذي  الدور  اأهمية  وب�سبب  كافة،  التعليمية 
ب�سعوبات التعلم وتربيتهم فقد ن�ست الت�رسيعات الرتبوية اخلا�سة يف عدد من الدول على 

�رسورة اإعداد برنامج تربوي فردي لكل طفل تقدم له خدمات الرتبية اخلا�سة 
تنق�سم حمتويات اخلطة الرتبوية الفردية اإىل ق�سمني رئي�سني: 

اأولً: املعلومات ال�سخ�سية عن الطالب.
ثانياً: عنا�رش اخلطة الرتبوية الفردية وهي: 

و�سف االأداء احلايل للتلميذ.. 1
حتديد االأهداف بعيدة املدى واالأهداف ق�سرية املدى.. 2
حتديد اخلدمات الرتبوية واخلدمات امل�ساندة.. 3
حتديد بداية اخلدمات املطلوب تقدميها للتلميذ ونهايتها.. 4
حتديد البدائل املكانية الرتبوية املالئمة واأ�ساليب تقدمي اخلدمة للتلميذ.. 5
حتديد املعايري املو�سوعية لقيا�س االأداء، وحتديد اإجراءات تقومي اخلطة ومواعيدها . 6

الدورية )يومية، اأ�سبوعية، �سهرية، �سنوية(.
حتديد امل�ساركني يف اخلطة الرتبوية الفردية.. 7
حتديد امل�ستلزمات التعليمية وغري التعليمية) اأدوات، مواد، و�سائل(.. 8
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وقد غري الربنامج الرتبوي الفردي م�سار الرتبية اخلا�سة وذلك لالعتبارات االآتية: 
اإىل ح�سد . 1 الفردي يعمل مبثابة وثيقة مكتوبة توؤدي بطبيعتها  الرتبوي  الربنامج  اأن 

اجلهود التي يبذلها ذوو االخت�سا�سات املختلفة لرتبية الطفل وتدريبه.
العملية . 2 الطفل يف  والدي  الإ�رساك  الكافية  ال�سمانات  الفردية  الرتبوية  اخلطة  تقدم   

الرتبوية اخلا�سة.
 اأن الربنامج الرتبوي الفردي يرغم املتخ�س�سني على االأخذ بعني االعتبار االإجنازات . 3

امل�ستقبلية املتوقعة للطفل، وذلك يعني و�سع االأهداف للطفل �سنويًا، االأمر الذي ي�سمح 
بالتنبوؤ بالتح�سن يف اأدائه، وباحلكم على فاعلية الربنامج املقدم له.

يتعلق . 4 فيما  م�سوؤوليات كل متخ�س�س  بو�سوح  الفردي يعني  الرتبوي  الربنامج  اأن   
بتنفيذ اخلدمات الرتبوية اخلا�سة.

الذاتية، . 5 فاعليتهم  تقومي  على  كلهم  املتخ�س�سني  الفردي  الرتبوي  الربنامج  يرغم 
اأو  اأو ا�ستخدام طريقة تدري�س تثبت فاعليتها يف بحث  فلي�س املطلوب اختيار منهج 

درا�سة، ولكن املطلوب هو اختيار االأ�ساليب الفعالة واملالئمة للطفل.
اأن الربنامج الرتبوي الفردي يقوم اأ�سا�سًا على افرتا�س مفاده اأن من االأهمية مبكان . 6

التعامل مع الطفل بو�سفه ذا خ�سائ�س فريدة، فالربنامج يجب اأن يقدم للطفل، ولي�س 
للفئة التي ينتمي اإليها.

اإن حجر الزاوية يف عملية الرتبية اخلا�سة هو حتديد م�ستوى االأداء احلايل للطفل، ومن 
دون ذلك قد تكون االأهداف غري منا�سبة لقدرات الطالب احلقيقية. لذلك فعلى املتخ�س�سني 

يف الرتبية اخلا�سة مراعاة ما ياأتي: 
االأكادميية، . 1 املختلفة  النواحي  يف  الطالب  اأداء  على  ال�سعوبة  تاأثري  و�سف  يجب 

والنواحي غري االأكادميية.
)نتائج . 2 النتائج  تف�سري  ي�سمل  وذلك  وو�سوح،  دقة  بكل  االأداء  م�ستوى  و�سف  يجب   

االختبارات التي اأعطيت للطالب ب�سكل وا�سح(.
وعنا�رس . 3 للطالب  احلايل  االأداء  م�ستوى  بني  مبا�رسة  عالقة  هنالك  يكون  اأن  يجب 

الربنامج الرتبوي الفردي مبا فيها االأهداف بعيدة املدى وق�سرية املدى. 
)Spear & Brucker، 2004(
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للتعامل مع  اأجنح و�سيلة  اأن  اإىل  الدرا�سات احلديثة ت�سري  ويف املح�سلة فاإن غالبية 
 Snow( الفردية  الرتبوية  اخلطة  على  املبني  الرتبوي  الربنامج  هي  القراءة  مع�رسي 
الطبي  التقدم  من  بالرغم  و  فاإنه   ،  Snow & Griffin بح�سب  و   )& Griffin 1998
اأن الطب ال ي�ستطيع تقدمي ما يقدمه برنامج تربوي معد من قبل  اإال  الكبري الذي ن�سهده 
متخ�س�سني يف الرتبية اخلا�سة مل�ساعدة مع�رسي القراءة، حيث اإن هوؤالء االأطفال بحاجة 
الأ�ساليب تدري�س تتنا�سب مع احتياجاتهم و ي�رسف على تنفيذها خمت�س�سون متمر�سون 

يف هذا املجال. وكذلك اإىل حت�سن ملحوظ ذي داللة اإح�سائية يف مفهوم الذات لديهم.
 ومن الدرا�سات االأخرى تلك املراجعة التي قام بها برووك�س )Brooks، 2003( والتي 
ناق�س فيها التدخالت الرتبوية املتاحة ملع�رسي القراءة يف الواليات املتحدة االأمريكية 

وهي: 
• 	Better reading partnership الزميل املجيد للقراءة
• 	The catch up project م�رسوع اللحاق
• 	Cued spelling التهجئة؟
• 	Family literacy عائلة القراءة
• 	Inference training التدريب املتداخل
• 	Interactive assessment and teaching التقومي و التدري�س املتداخل
• 	 Multi-sensory teaching system for نظام تعدد احلوا�س لتدري�س القراءة 

reading

• 	Parental involvement تدخل الوالدين
• 	Phono-Graphics ر�سم احلرف و نطقه
• 	 Reading intervention التدخل القرائي
• 	 Reading recovery العالج القرائي
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...................... وزارة الرتبية والتعليم......................  مديرية الرتبية اخلا�سة 
                                                                 مدر�سة: ...................................................

اخلطة التعليمية الفردية 
اال�سم: ..................................................... ال�سف: ........................... الزمن املقرتح لتحقيق الهدف 

من....../...../.......   اإىل....../...... /............................
الهدف التعليمي العام ) الهدف طويل املدى (: .........................................................................................................

 ...................................................................................................
اخ�سائي الرتبية اخلا�سة: .........................             نتائج اختبار التقومي: ..................................................

.............................................................................................................................................................

     التقومي:   )1( ي�ستكمل نف�س الطريقة   )2( يعدل     )3(حتقق    

     التعزيز: )1( مادي                       )2( معنوي

الأهداف التعليمية الرقم 
الفرعية 

املواد الالزمة التاريخ
والو�سائل 

طرق التدري�س 
والأ�ساليب 
التعليمية 

التقومي التعزيز 
النتهاءالبدء

املالحظات: 

معلمة ال�سف:           ويل الأمر:                  امل�رشف الفني:    
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وزارة الرتبية والتعليم

مديرية الرتبية اخلا�سة
 منوذج املتابعة اليومي

اأ�ســـــم الطــالب: ----------------  للفرتة من -------  اإىل ---------    

 ال�سف: --------------  الهدف التعليمي: ----------------           ا�سم املدر�سة: 

مالحظات: قام باإجناز املهمة ب�سكل �سحيح )+( مل يتمكن من اإجناز املهمة )-( مل يتم اختياره بعد.

ا�سم املعلم:                               
                
1

التاريخ

2

التاريخ

3

التاريخ

4

التاريخ

5

التاريخ

6

 التاريـــــــــخ

امل�رسف الفني:                     معلمة ال�سف:  
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 
وزارة الرتبية والتعليم...............         

مديرية الرتبية اخلا�سة.....................       مدر�سة: 
اخلطة الرتبوية الفردية 

ا�سم الطالب: ...........................................    ال�سف: ........................... 
تاريخ االحالة....../...../.......          تاريخ امليالد: ....../...... /..........
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مقدمة: 

تعد غرفة امل�سادر)Resource Room( اإحدى اأهم البدائل الرتبوية املقدمة لطلبة 
�سعوبات التعلم، وهي غرفة ملحقة باملدر�سة العادية، وتقدم فيها خدمات تربوية، وتعليم 
عالجي للطلبة ذوي �سعوبات التعلم جلزء من اليوم الدرا�سي من قبل معلم متخ�س�س. و 

 .) Lerner ،2003( يق�سي الطلبة بقية يومهم الدرا�سي يف ال�سف العادي
بو�سائل  جمهزة  العادية  باملدر�سة  ملحقة  �سفية  غرفة  اعتربها  اآخر  تعريف  ويف 
واأدوات تعليمية واألعاب تربوية واأثاث منا�سب، يق�سي الطلبة فيها فرتات معينة من اليوم 

الدرا�سي، لتلقي التعليم الفردي واجلماعي. 
ويق�سي الطلبة معظم يومهم الدرا�سي يف ال�سف العادي، ويذهبون اإىل غرفة امل�سادر 
التعليم  اأو  واالجتماعية  احل�سابية  املهارات  يف  اخلا�س  التعليم  ليتلقوا  جزئي  ب�سكل 
العاديني  غري  الطلبة  مع  للعمل  خا�سًا  تدريبًا  مدرب  و  موؤهل  معلم  ويقوم  االأكادميي، 
وتدريبهم على املهارات التي يحتاجونها يطلق عليه ا�سم معلم الرتبية اخلا�سة، كما يقوم 
بالتن�سيق مع معلمي ال�سف العادي والتعاون معهم يف اإعداد الربنامج التعليمي املنا�سب 

)املعايطة، 1999(.
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االعتبارات األساسية لتدريس األطفال ذوي صعوبات التعلم يف غرفة املصادر: 

تبنى عملية التدري�س يف غرفة امل�سادر على افرتا�س اأ�سا�سي، وهو اأن الطلبة الذين 
املقدمة  التعليمية  والربامج  املناهج  من  االإفادة  باإمكانهم  تعليمية  م�سكالت  يواجهون 
وبذلك  لديهم.  ال�سعف  لهم ومراعاة جوانب  امل�ساعدة  تقدمي بع�س  العاديني، مع  للطلبة 
ال يحرم هوؤالء الطلبة من تعلم منهاج ال�سف العادي ب�سبب الق�سور يف بع�س املهارات 
كالقراءة، والكتابة، واحل�ساب، فجاءت غرفة امل�سادر الإتاحة الفر�سة اأمام هوؤالء الطلبة 
لالإفادة من مناهج الطلبة العاديني اإذا قدمت لهم امل�ساعدة الالزمة، جلعلهم قادرين على 

املواءمة بني املنهاجني من خالل غرفة امل�سادر.

عوامل جناح غرف املصادر: 

ميكن للطلبة املتواجدين يف غرف امل�سادر اال�ستفادة من املناهج والربامج التعليمية 
املقدمة للطلبة العاديني مع تقدمي امل�ساعدة واالنتباه لنقاط ال�سعف عندهم. وبهذا فاإن 
ق�سورهم يف بع�س املهارات االأ�سا�سية كالقراءة، والكتابة، واحل�ساب جمتمعة اأو منفردة، 
ال يحرمهم من درا�سة مناهج ال�سف العادي، وجاءت غرف امل�سادر الإتاحة الفر�س اأمام 
هوؤالء الطلبة لال�ستفادة من مناهج الطلبة العاديني اإذا ما قدمت لهم وملدر�سيهم امل�ساعدة 
جناح  ويعتمد  امل�سادر.  غرف  خالل  من  املنهاجني  بني  املواءمة  على  قادرين  جلعلهم 

تقدمي اخلدمات يف غرف امل�سادر على عوامل عدة هي ) النجار، 2004(: 
مهارة معلم غرفة امل�سادر: البد من حتديد االإجراءات امل�ساعدة للطالب الذي يعاين . 1

من م�سكالت و�سعوبات يف التعلم على تعليم املهارات املتعلقة يف غرفة امل�سادر. 
تهيئة البيئة ال�سفية املنا�سبة وما تتطلبه من اإ�ساءة وتهوية وو�سائل تعليمية واألعاب . 2

تربوية تلبي احتياجات الطلبة. 
اأ�سلوب التدري�س املنا�سب: حيث يقوم املعلم بتحديد نقاط ال�سعف والقوة لدى الطالب، . 3

التي  الرتبوية  االأهداف  وبالتايل حتديد  له،  احلايل  االأداء  م�ستوى  بقيا�س  يقوم  كما 
تلبي حاجات الطالب. 

فوائد وإجيابيات غرف املصادر: 

وجود الطالب ن�سف يومه يف غرفة امل�سادر يجعله يتفاعل ويندمج مع زمالئه اأكرث . 1
مما ي�سهل عليه اكت�ساب اخلربات واملهارات التي تدفعه للتفاعل مع الطالب العاديني. 
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يتوافر للطالب خدمة تعليمية مكثفة جمتمعة وب�سكل فردي. . 2
 ي�ستطيع معلم غرفة امل�سادر تفعيل دور معلم ال�سف العادي من خالل تفاعله مع . 3

الطالب ذوي امل�سكالت التعليمية داخل ال�سف العادي.
ت�ستمر عالقة الطالب مع رفاقه باملجموعة، مما يقلل فر�سة و�سفهم باأنه طالب غري . 4

عادي ) املعايطة، 1999(. 

معلم غرفة املصادر: 

ناقل  لي�س جمرد  واأ�سا�سي، فهو  بدور مهم  الرتبية اخلا�سة  املعلم يف جمال  ينه�س 
االإمكانات  من  قدر  اأكرب  املتعلم  تك�سب  التي  الفاعلة  للرتبية  منوذج  هو  واإمنا  للمعرفة 
من  كحق  الرتبوية  الربامج  توفري  بوجوب  تنادي  اخلا�سة  الرتبية  اأن  ومبا  والقدرات. 
احلقوق االأ�سا�سية لالأفراد ذوي احلاجات اخلا�سة، فاإن املعلم هو من العنا�رس االأ�سا�سية 
يف العملية الرتبوية، اإذ اإن الرتبية اخلا�سة هي جممل الربامج الرتبوية املتخ�س�سة التي 
تقدم لفئات من االأفراد غري العاديني من اأجل م�ساعدتهم على تنمية قدراتهم اإىل اأكرب حد 

ممكن، وحتقيق ذواتهم، وم�ساعدتهم على التكيف. 
ومعلم غرفة امل�سادر هو �سخ�س موؤهل اأكادمييًا يف جمال الرتبية اخلا�سة، يعمل مع 
الرتبية  اأن يكون حا�ساًل على درجة علمية يف  التعلمية، ويجب  ال�سعوبات  االأطفال ذوي 

اخلا�سة اأو �سعوبات التعلم. وزارة الرتبية والتعليم، )1993(، مديرية الرتبية اخلا�سة.
 وت�سمل الوظائف التي يقوم بها معلم الرتبية اخلا�سة على ما ياأتي: 

اخلطة  اإعداد  امل�ساعدة،  التعليمية  الو�سائل  اختيار  االأكادميية،  املو�سوعات  تعليم 
الرتبوية الفردية وتنفيذها، واال�سرتاك يف اجتماعات االأهايل واجتماعات االإدارة لبحث 
وكتابة  التقومي  بعملية  والقيام  اخلا�سة،  احلاجات  ذوي  باالأطفال  املتعلقة  الق�سايا 

التقارير التي تبني مدى تقدم الطفل يف اجلانب االأكادميي وال�سلوكي )غريب، 2005(.

آلية حتديد طلبة غرفة املصادر: 

تت�سكل جلنة لتحديد الطلبة الذين �سيتلقون خدمات تعليمية يف غرفة امل�سادر مكونة من 
مدير املدر�سة ومعلم غرفة امل�سادر واملر�سد الرتبوي ومعلم ال�سف العادي ) الغرير، 1995(، 
حيث ير�سح معلم ال�سف العادي الطالب بناء على م�ستوى حت�سيله مراعيًا موافقة والديه، 
ثم يقوم معلم غرفة امل�سادر بتحديد م�ستوى االأداء احلايل للطالب يف املهارات االأكادميية 
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وحتديد نقاط ال�سعف لديه وذلك من خالل التقومي القبلي ليتمكن معلم غرفة امل�سادر بعدها 
من اإعداد الربنامج الرتبوي والتعليمي الفردي لطالب ) املعايطة، 1999، الغرير،1995(. 

التجهيزات األساسية لغرفة املصادر: 

ت�سم غرفة امل�سادر عدداً من االأجهزة واالأن�سطة التي ت�ساعد الطلبة على التغلب على 
اأنها ت�ساعد كل من معلم ال�سف ومعلم غرفة امل�سادر على  م�سكالتهم و�سعوباتها، كما 
فهم حاجات ومتطلبات الطلبة، وحتديد نقاط ال�سعف والقوة لديهم. ومن حمتويات غرفة 

امل�سادر ما ياأتي: 
اأدوات اختبار لت�سخي�س �سعف الطالب وتو�سيح الربنامج العالجي له.. 1
طرق واأ�ساليب تدري�س منا�سبة لطبيعة م�سكلة الطالب.. 2
مواد تعليمية منا�سبة لطرق واأ�ساليب التدري�س، و اأثاث ينا�سب جميع الطلبة.. 3
اأن�سطة واأدوات تعليمية ت�ساعد على جذب اهتمام املتعلم ودفعه للتعاون والتفاعل.. 4
جداول تنظم الوقت الذي يق�سيه الطالب يف كل من غرفة امل�سادر وال�سف العادي.. 5
هذه . 6 منها  تعاين  التي  ال�سعوبة  نوع  فيها  يراعي  جمموعات  يف  االأطفال  تدري�س 

املجموعة ودرجتها )ال�رسطاوي، و�سي�سامل، 1987(.
ويت�سف معلم غرفة امل�سادر باأنه معلم متخ�س�س بالرتبية اخلا�سة بح�سوله على 
التعلم  �سعوبات  يف  دورة  على  وح�سوله  املاج�ستري  اأو  البكالوريو�س  اأو  الدبلوم  درجة 
اإىل دورات وور�س عمل حول كيفية  اخلا�سة  الرتبية  �سنة، كما يخ�سع معلم  تقل عن  ال 
ات منها قيا�س مظاهر �سعوبات التعلم  التعامل مع الطلبة يف غرف امل�سادر، ويوكل مبهمَّ

وت�سخي�س احلاالت املحولة له، واإعداد اخلطط الفردية واجلماعية )املعايطة، 1999(.

خدمات غرفة املصادر 

وغرفة امل�سادر هي غرفة �سفية ملحقة باملدر�سة العادية، م�ساحتها من )20 – 30( 
مرتاً، وجمهزة باالأثاث املنا�سب، والو�سائل التعليمية، واالألعاب الرتبوية. ويلتحق بها عدد 
من الطلبة ذوي �سعوبات التعلم يرتاوح عددهم من 18 – 22 طالبا ًوطالبة من ال�سفوف 
الثاين وحتى ال�ساد�س االأ�سا�سي، حيث يتلقى الطلبة يف غرف امل�سادر تعليما ً فرديا ً اأو 
�سمن جمموعة �سغرية، و يدمج الطالب يف املدر�سة العادية يف ال�سف العادي، ويتلقى 

جزءا ً من يومه الدرا�سي يف غرفة امل�سادر. 
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مدير  من  تتكون  و  ت�سكيلها.  يتم  جلنة  خالل  من  الغرف  بهذه  الطلبة  اإحلاق  ويتم 
اأخذ  العادي، واملر�سد الرتبوي، حيث يتم  ال�سف  املدر�سة، ومعلم غرفة امل�سادر، ومعلم 
موافقة خطية لويل االأمر ت�سمح باإحالة ابنه اإىل غرفة امل�سادر، ومن ثم ُتطبَّق اختبارات 
ثم  لديه، ومن  وال�سعف  القوة  نقاط  لتحديد  الطالب،  ت�سخي�سية مقننة وغري مقننة على 
الفردية  التعليمية  واخلطة  الفردي  الرتبوي  الربنامج  باإعداد  امل�سادر  غرفة  معلم  يقوم 
والربنامج الزمني، ثم و�سع برنامج احل�س�س التي يح�رس بها الطالب اإىل غرفة امل�سادر 
ويتم التن�سيق ما بني معلم غرفة امل�سادر، ومعلم ال�سف العادي واإدارة املدر�سة لتنظيم 

الربنامج العالجي للطلبة خالل املدة الزمنية املقرتحة )القم�س واجلوالده، 2012(.
اخلدمات الرتبوية التي يقدمها معلم غرفة امل�سادر للطلبة ذوي ال�سعوبات التعلمية: 
وتتمثل اخلدمات الرتبوية التي يقدمها معلمو غرف امل�سادر للطلبة ذوي ال�سعوبات 
اإىل  باالإ�سافة  العادية،  املدر�سة  يف  االأكادميية  املهارات  ت�سهيل  على  بالعمل  التعلمية 

الت�سخي�س والتقومي امل�ستمر:
)التقومي- وهي:  رئي�سة  اأدوار  خم�سة  يف  امل�سادر  غرف  معلمي  دور  حتديد  وميكن 

والتخطيط-والتدري�س-واال�ست�سارة- والتوا�سل مع الوالدين(: 
تخطيط . 1 االإحالة،  الت�سنيف،  الأغرا�س  بالتقومي  امل�سادر  غرف  معلمو  يقوم  التقومي: 

الربامج الرتبوية. وال بد من االإ�سارة اإىل اأن يت�سمن التقومي يف غرف امل�سادر مهارات 
اأكادميية، وذلك لوجود الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة يف املدر�سة العادية، لذا ال 
بد اأن يكون معلمو غرف امل�سادر قادرين على تقومي املهارات االأكادميية يف الو�سع 
الرتبوي العادي واخلا�س يف جماالت متنوعة ووا�سعة من املناهج لتحديد االأهداف 

املطلوبة يف اخلطة الرتبوية )�رسطاوي واأبو نيان، 1998(.
التخطيط: يقوم معلمو غرف امل�سادر بتخطيط برامج تربوية فردية تتنا�سب مع قدرات . 2

الطلبة وم�سكالتهم وحاجاتهم، بناء على حتديد م�ستوى االأداء احلايل، ومن ثم كتابة اخلطة 
الرتبوية املالئمة مل�ستوى الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة وقدراتهم واحتياجاتهم.

يركز . 3 اإذ  امل�سادر  غرف  معلمي  وقت  من  االأكرب  الن�سبة  التدري�س  ي�سكل  التدري�س: 
املعلمون على التدري�س املبا�رس للطلبة، مما يتطلب الرتكيز على نقاط القوة وال�سعف، 
غرف  معلمي  اأن  كما  امل�ساعدة.  والو�سائل  املواد  وتطوير  ا�ستخدام  على  والقدرة 
امل�سادر يركزون على اأ�سلوبني تدري�سيني تبعًا للمرحلة التي يكون فيها الطلبة وهما: 

• يتبع 	 اأن  بد  ال  وهنا  االبتدائية.  املراحل  يف  للطلبة  االأ�سا�سية  املهارات  تدري�س 
املعلم الت�سل�سل التعليمي املالئم لتح�سني ناحية ال�سعف حتى يتمكن الطلبة من 

اكت�ساب املهارات االأكادميية االأ�سا�سية ال�رسورية للتقدم االأكادميي.
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• اأ�سلوب ا�سرتاتيجيات التعلم للطلبة يف املراحل الالحقة. ويقوم هذا االأ�سلوب على 	
تقدمي امل�ساعدة االأكادميية الأعمال ال�سف العادي، وميكن ا�ستخدامه مع ال�سفوف 
العليا، ويقوم هذا االأ�سلوب على: مالءمة التدري�س مع متطلبات املنهاج، ا�ستخدام 
النقدي،  التدري�س  اأ�سلوب  وا�ستخدام  التعليم  وت�سجيع  منظمة،  تدري�سية  طرائق 
وا�ستخدام االأهداف التعليمية، وت�سل�سل التدري�س والتاأكد من اأن قرارات التدري�س، 
العملية  الطلبة يف  اإ�سهام  لدعم  امل�ساعدة  وتقدمي  املخرجات،  الأهداف  حمكومة 

التدري�سية الأق�سى درجة ممكنة، مع مراعاة فوائد هذا االأ�سلوب 
اإن تقدمي . 4 اإذ  العادي  ال�سف  التوا�سل مع معلمي  اال�ست�سارة على  اال�ست�سارة: وترتكز 

واملعلمني  امل�سادر  غرف  معلمي  بني  التعاون  اإىل  يحتاج  فعالة  تعليمية  برامج 
العاديني، مع مراعاة اأن عملية التوا�سل مع املعلمني العاديني عملية �سعبة، اإذ اأ�سار 

معلمو غرف امل�سادر البتدئون يف التدري�س اإىل اأنها اأهم م�سكالتهم.
وي�سكل . 5 االإن�سانية،  املجتمعات  يف  بارزا  مكانا  االأ�رسه  حتتل  الوالدين:  مع  التوا�سل 

املوؤ�س�سات  اأكرث  االأ�رسة جانبا مهمًا يف بنائها وتكوينها، فاالأ�رسة  الطفل يف حياة 
تاأثريا يف الفرد، لذلك يويل جمال الرتبية اخلا�سة اهتماما كبريا بالعالقات التفاعلية 
بني املعلمني واأولياء االأمور، واإر�ساد اأولياء االأمور ودعمهم وتدريبهم ح�سب احلاجة، 
ال�سعوبات  التي تقدم لالأطفال ذوي  التعليمية  الربامج  وتقومي م�ستوى ر�ساهم عن 

التعلمية )يحيى،2003(.
اخلا�سة  احلاجات  ذوي  اأ�رس  من  كغريهم  التعلمية  ال�سعوبات  ذوي  االأطفال  واأ�رس 
يعانون العديد من االآثار التي لها بالغ االأثر يف تكيف االأ�رسة، وي�سري) م�سعود، 1987 (اإىل 
اأن اأبرز امل�سكالت التي تواجهها اأ�رس االأطفال ذوي ال�سعوبات التعلمية ب�سكل عام زيادة 

العدوانية، وال�سعور بالقلق والتوتر وال�سعوبات املالية.
  ويوؤدي اأولياء االأمور دورا موؤثرا يف ت�سجيع اأبنائهم ذوي �سعوبات التعلم بالذهاب 
للم�ساركة  الكافية  الفر�س  لهم  تتاح  اأن  اإىل  االأمور  اأولياء  ويحتاج  امل�سادر،  غرفة  اإىل 
اأولياء االأمور الذين يرتابون من  يف فاعلية اخلدمات الرتبوية التي تقدم الأبنائهم. واأما 
د  فاعلية تعليم اأبنائهم ذوي ال�سعوبات التعلمية يف غرفة امل�سادر، فهم بحاجة اإىل التزوَّ
باملعلومات وبرامج التدريب واإر�سادهم، مما يعود عليهم بفائدة كبرية لذلك فهم بحاجة 

اإىل اأن ي�سعروا باالطمئنان اإزاء التقدم الذي �سيحرزه اأطفالهم يف غرفة امل�سادر
وميكن اإجمال عدد من الن�ساطات التي توؤدي اإىل تعاون مثمر بني ويل االأمر واملدر�سة 

ومنها: 
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 احل�سول على معلومات من االآباء حول طفلهم من بداية ال�سنة.. 1
 التوا�سل مع االآباء الأخبارهم باالإجنازات التي حققها طفلهم، وكذلك امل�سكالت التي حتدث.. 2
االت�سال باالآباء يف البداية املبكرة للم�سكلة التعليمية وال�سلوكية، وطلب تغذية راجعة . 3

واأفكار منهم عن كيفية التعامل مع امل�سكلة على اأف�سل وجه.
 دعوة االآباء اإىل االجتماعات الر�سمية املتعلقة بالطفل.. 4

لذلك من املهم جدا اأن تقوم االأ�رسة بامل�ساعدة وامل�ساركة يف تقدمي اخلدمات الرتبوية 
يف غرفة امل�سادر.ويجب اإبالغ االأهل ب�سكل م�ستمر ب�رسورة م�ساركتهم يف جميع القرارات 
املتعدد  الفريق  اجتماعات  يف  وامل�ساركة  الطفل،  على  بالتعرف  بدءا  بطفلهم  املتعلقة 
الرتبوي  بالو�سع  املتعلقة  القرارات  واتخاذ  الفردي  الرتبوي  والتخطيط  التخ�س�سات، 
للطفل، ومدى تقدمة اأو عدمه وم�سكالته االجتماعية االنفعالية. وميكن تنظيم لقاء ي�سم 
اأهايل ذوي �سعوبات التعلم بحيث جتتمع ب�سكل دوري لكي تتبنى برامج التوعية والتثقيف 

التي تتبعها املناق�سات اجلماعية 
  ويجب اأن يدرب االأهل على اال�ستخدام الفعال ملهارات التوا�سل، والتحدث مع االأ�رس 
االأخرى، وذلك الأن بع�س االأ�رس متر بخربات من ال�سغط والتوتر يف حماولتهم للتعامل مع 
االأ�رس  التوا�سل مع  اأكرث جناحًا يف  االأ�رس  التعلم، وقد تكون بع�س  طفلهم ذي �سعوبات 

االأخرى، اأكرث من الكادر املدر�سي ) ال�رسطاوي واأخرون، 1988 (.
يعد التوا�سل مع الوالدين اأحد االأدوار التي يوؤديها معلمو غرف امل�سادر، اإذ يتوجب 
م�ستوى  على  لالطالع  االأهايل  مع  دورية  اجتماعات  عقد  امل�سادر  غرف  معلمي  على 
تقدم الطلبة، واإ�سناد اأدوار وتو�سيات خا�سة باالأهايل، وقد اأ�سارت الدرا�سات اإىل فاعلية 
الربامج التعاونية بني املدر�سة والبيت يف تدعيم �سلوكات الطلبة االأكادميية والتقليل من 

ال�سلوكات االجتماعية غري املرغوبة.
ال�سعوبات  ذي  طفلهم  مع  التعامل  يف  الوالدين  الإعداد  اأ�ساليب  جمموعة  وهناك   
اأو تدريبية، واملهم هو ا�ستخدام تلك  اإر�سادية  اأ�ساليب داعمة، وبع�سها  التعلمية، بع�سها 
االأ�ساليب للو�سول اإىل الهدف النهائي وهو ال�سعادة االأ�رسية والفعالية يف التعامل �سوؤاء 
الندوات  االأ�رسية،  التوعية  االأ�ساليب،  هذه  ومن  االأ�رسة،  ناحية  من  اأو  الطفل  ناحية  من 
التدريبية،  والدورات  االإعالم،  و�سائل  االأ�رسي،  االأ�رسي،الدعم  االإر�ساد  واملحا�رسات، 

وتزويد االأ�رسة بخربات يف التعامل مع طفلهم )اخلطيب واحلديدي، 2003(.
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كما اأن هناك حاجات اأخرى ترتبط باأ�رس االأطفال ذوي �سعوبات التعلم وهي تتعلق 
باخلدمات الالزمة اأو االأهداف املتوقع حتقيقها، ومن اأهمها احلاجة اإىل تقدمي املعلومات، 
يحتاج  ما  وغالبًا  للوالدين  بالن�سبة  ملحة  حاجة  املعلومات  على  احل�سول  ي�سكل  حيث 
الوالدان اإىل فهم حالة الطفل ب�سورة اأعمق، ومعرفة ما يجب توقعه يف امل�ستقبل بالن�سبة 
للطفل، ومعرفة املعلومات التي تتعلق مبراحل منو االأطفال، ومعلومات تتعلق بامل�ساعدات 
واخلدمات التي يوفرها املجتمع املحلي، ومعلومات تتعلق بتعليم الطفل واإك�سابه املهارات 

االأكادميية االأ�سا�سية 
وهناك عدد من النماذج لتقدمي اخلدمات الأ�رس االأطفال ذوي ال�سعوبات التعلمية، ومن 
هذه النماذج، االإر�ساد االأ�رسي، وهو اأر�ساد الطفل واأ�رسته يف كل مرة، وم�ساعدتهم على 
حل م�سكالتهم والتكيف معها،ويجب مراعاة اأخالقيات االإر�ساد الفردي، وااللتزام ب�رسوط 

اجلل�سة االإر�سادية مع الطفل والوالدين )الريحاين،1985(.

املشكالت اليت تواجه طلبة غرف املصادر: 

املناهج  على  االرتكاز  نتيجة  امل�سكالت  من  العديد  امل�سادر  غرف  طلبة  يواجه 
الريا�سية التقليدية منها )الوقفي،2000(: 

 عدم تالوؤم الطلبة ذوي ال�سعوبات التعليمية مع مقت�سيات التقدم يف ال�سلم التعليمي . 1
يف املناهج الريا�سية التقليدية.

 املناهج الريا�سية التقليدية ال تركز على املهارات التي يجب الوقوف عندها لذوي . 2
�سعوبات التعلم.

يتنا�سب مع طالب �سعوبات . 3 ال  واآخر مبا  القفز بني مفهوم  املفاهيم و�رسعة   كرثة 
التعليم الريا�سية.

 قلة ن�سبية يف التمارين وامل�سائل التي تغطي كل مفهوم اأو مهارة، بحيث ال يتمكن . 4
معها ذوو ال�سعوبات من تنميط احلل وتعميم القواعد.

 عدم كفاية الفر�س التطبيقية التي تت�سل بحياة الطالب اليومية وواقعه املح�سو�س.. 5
الرموز واملواد . 6 با�ستخدام كثري من  االإدراكي  التطور  التقليدية  الريا�سيات  ت�ستهدف 

على  معتمدة  الريا�سية،  واالإجراءات  املفاهيم  تعميق  اإىل  ترمي  فهي  احل�سية،  غري 
اجلهد العقلي الذاتي للمتعلم وقدرته الذاتية على التعلم واال�ستك�ساف.
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 دور معلمي غرفة املصادر ومهماتهم: 

 )Department of general Education،2000( العام  التعليم  دائرة  حددت 
ات معلمي غرفة امل�سادر مبا ياأتي:  مهمَّ

• تخطيط اأن�سطة الدمج لذوي االحتياجات اخلا�سة يف املدر�سة العادية وتنفيذها.	
• حتديد نقاط ال�سعف والقوة لدى الطلبة ذوي االحتياجات اخلا�سة. 	
• تقومي قدرة الطالب على التعلم يف غرفة ال�سف العادي وحتديدها. 	
• اخلا�سة 	 االحتياجات  ذوو  يحتاجها  التي  واحلركية  االأكادميية  التعديالت  حتديد 

للعمل يف ال�سف العادي. 
• حتديد الو�سائل واملواد التي ت�ساعد ذوي االحتياجات اخلا�سة.	
• ت�سميم ا�سرتاتيجيات تدري�سية بديلة. 	
• حتديد الو�سائل واالأدوات الالزمة للخطة الرتبوية الفردية. 	
• ت�سميم االأن�سطة املنا�سبة. 	
• و�سع الربامج الرتبوية وخطط التدري�س. 	
• م�ساندة ودعم م�ساركة االأهل يف الربامج الرتبوية الفردية. 	
• تزويد ذوي االحتياجات اخلا�سة بالتدري�س الفرعي يف املجموعات ال�سغرية. 	
• التعاون مع معلمي ال�سفوف العادية. 	
• االحتياجات 	 ذوي  من  طالب  لكل  للقيا�س  قابلة  وتعليمية  تربوية  اأهداف  حتديد 

اخلا�سة. 
• كتابة املهارات الدرا�سية التي ميكن تطويرها عند االنتهاء من الوحدة اأو الهدف. 	
• حتليل املهمات التعليمية اإىل خطوات �سغرية مت�سل�سلة. 	
• اإعداد املنهاج وحت�سريه من خالل االأهداف ال�سلوكية التي متثل املعارف واملهارات 	

واملفاهيم. 
• حت�سري طرق التقومي املدرو�س التي يتلقاها الطالب. 	
• تقومي اأهداف اخلطة الرتبوية الفردية لذوي االحتياجات اخلا�سة. ، 	
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ويجب اأن تكون غرفة امل�سادر منظمة ب�سكل يتالءم مع قدرات الطلبة ذوي االحتياجات 
االآتية يف  التعلم، ولذلك، فاإن من ال�رسوري مراعاة الظروف  اخلا�سة الكت�ساب مهارات 

تنظيم غرفة امل�سادر: 
• اأن يكون حجمها بحجم غرفة ال�سف العادي. 	
• اأن ت�سكل بيئة جذابة ت�ساعد على التعلم. 	
• اأن تكون مرتبة مبا يعك�س احلاجات ال�سلوكية والتعلمية للطلبة. 	
• اأن ت�سمح م�ساحتها بتنقل الطفل. 	
• اأن حتتوي على اأماكن اأو �ساحات لتخزين مواد التعليم والو�سائل واملعلومات ب�سكل 	

يكون يف متناول الطلبة. 
• �سكل 	 اأو على  فرديًا  الطلبة  تدري�س  املعلم من  فيها م�ساحات كافية متكن  يتوفر  اأن 

جمموعات �سغرية. 
• اأن يتوافر على عدد كاف من املقاعد واالأجهزة ال�سمعية والب�رسية والطاوالت. 	
• وجود تيار كهربائي ال�ستخدام االأجهزة. 	
• وجود حواجز بني مقاعد التدري�س والطاوالت مثل: خزائن الكتب، وخزائن امللفات .	

شروط االنضمام إىل برنامج غرفة املصادر: 
• اأن يكون من طلبة ال�سفوف االأ�سا�سية. 	
• اأن يعاين من م�سكلة حتول دون تعلمه يف ال�سف العادي.	
• اأن يكون اأحد طلبة املدر�سة التي يتوافر بها الربنامج، اأو من مدر�سة جماورة ال تطبق 	

برنامج غرفة امل�سادر. 
• ال�سواغر 	 توافرت  ما  اإذا  الربنامج  من  باال�ستفادة  االأخرى  ال�سفوف  لطلبة  ي�سمح 

واالإمكانيات )وزارة الرتبية والتعليم، مديرية الرتبية اخلا�سة(. 

وصف برنامج غرف املصادر: 

العالجية  اخلدمات  وتقدمي  املبكر،  التدخل  فكرة  على  امل�سادر  غرفة  برنامج  يقوم 
الرتبوية والتعليمية للطلبة الذين يعانون من �سعوبات تعلمية، ممن ال يزالون على مقاعد 
الدرا�سة. ويتوازى هذا الربنامج مع الربنامج املدر�سي اليومي امل�سمم للطلبة. وبداأت وزارة 
الرتبية بتطبيق هذا الربنامج يف مدار�سها بدءاً من العام 1993 وذلك اعتماداً على اخلطط 
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التعليمية التي تلبي احتياجات فئة معينة من الطلبة. وترتاوح م�ساحة غرفة امل�سادر ما 
التعليمية  اأن تكون جمهزة باالأثاث املنا�سب والو�سائل  مربعًا، ويجب  بني 48-30 مرتاً 
واالألعاب الرتبوية الهادفة. ويلتحق الطالب بهذه الغرفة ا�ستناداً اإىل برنامج معني متفق 
عليه مبا يلبي االأهداف التعليمية الرتبوية، ومُيكن الطفل / الطالب من العودة اإىل �سفه 
يكونوا  اأن  يجب  الربنامج  لهذا  ين�سمون  الذين  واالأطفال  الربنامج.  انتهاء  بعد  العادي 
يعانون من �سعوبات  االأ�سا�سي(، ممن  الرابع  )الثاين حتى  االأ�سا�سية  ال�سفوف  طلبة من 
تعلمية اأو بطء يف التعلم، و�سعف يف تعلم املهارات اللغوية واحل�سابية والتهجئة والكتابة 
الفئة من  لهذه  اأو غري ذلك، ويحق  اجتماعية،  نف�سية -  اأو  الأ�سباب ع�سوية  اإما  والقراءة 

الطلبة اال�ستفادة من خدمات برنامج غرف امل�سادر. 

آلية عمل معلمي غرف املصادر باملدرسة العادية يف األردن:

ت�سري  متكاملة  عملية  عن  نتحدث  امل�سادر  غرف  يف  العمل  اآلية  عن  نتحدث  عندما 
اأبرز ما فيها عملية الت�سخي�س، كون هذه العملية ت�سكل البوابة  يف �سل�سلة من اخلطوات 
الرئي�سية التي ميكن من خاللها التعرف اإىل فئات الطلبة غري العاديني وامل�ستهدفني يف 
العملية التعليمية مبا فيهم الطلبة ذوو �سعوبات التعلم. وهذا ي�ستدعي توفري اأدوات قيا�س 
التي  االآلية  على  التعرف  من  بد  ال  هنا  ومن  الطلبة.  من  الفئة  هذه  اإىل  للتعرف  منا�سبة 
تتبعها وزارة الرتبية والتعليم يف غرف امل�سادر، وهذه االآلية متمثلة يف كيفية اختيار 
الطلبة ذوي �سعوبات التعلم لال�ستفادة من خدمات غرف امل�سادر، حيث يختري الطلبة 
املدر�سة،  العادي، ومدير  ال�سف  الدرا�سي من قبل جلنة مكونة من معلم  العام  بداية  يف 
واملر�سد الرتبوي، ومعلم غرفة امل�سادر، وبالتعاون مع م�رسف املرحلة يف املديرية اإن 

اأمكن ذلك، وتتم هذه العملية على النحو االآتي: 
• اعتماد املالحظات الذاتية، والتقارير املختلفة من قبل معلم ال�سف العادي والنتائج 	

التح�سيلية لهوؤالء الطلبة.
• قيا�س م�ستوى االأداء احلايل لهوؤالء الطلبة، وحتديد نقاط القوة ونقاط ال�سعف لديهم 	

يف �سوء نتائج الت�سخي�س يف مهارات القراءة والكتابة واالأمناط اللغوية واحل�ساب.
• و�سع خطة تربوية فردية لكل من هوؤالء الطلبة توؤخذ من نتائج الت�سخي�س االأكادميي، 	

بحيث يتم الرتكيز على نقاط ال�سعف التي يعاين منها كل طالب وطالبة.
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• بناء خطة تعليمية فردية لكل منهم.	
• متابعة هوؤالء من خالل منوذج التقومي اليومي.	
• تعبئة منوذج درا�سة احلالة لكل طالب من الطلبة املقيمني من بداية العام.	
• تعبئة بطاقة التقومي التح�سيلي لكل من الطلبة املقيمني.	
• الرتبوية 	 اخلطط  واإعداد  وت�سخي�سهم  الطلبة  اختيار  متطلبات  الإعداد  الزمنية  الفرتة 

الرتبية  مديرية   - والتعليم  الرتبية  )وزارة   .9/15 وحتى  الدرا�سي  العام  بداية  منذ 
اخلا�سة(.

امل�سادر  غرفة  معلم  بني  ما  التن�سيق  فيتم  الدرا�سي  الربنامج  لتنظيم  بالن�سبة  اأما 
الربنامج  يوافق  درا�سي  برنامج  لتنظيم  الطلبة  ومعلمي  املدر�سة  اإدارة  مع  بالتعاون 
الدرا�سي للعام الدرا�سي، كما ي�ستفيد من خدمات غرفة امل�سادر ال�سفوف: الثاين والثالث 
والرابع االأ�سا�سي بحيث ال يزيدون على )25-20( طالبًا وطالبة، وُيق�سم هوؤالء الطلبة اإىل 
ثالث اأو اأربع جمموعات متجان�سة، وذلك يف �سوء نتائج الت�سخي�س. ويبلغ ن�ساب معلم 

غرفة امل�سادر 20 ح�سة اأ�سبوعيًا )وزارة الرتبية والتعليم مديرية الرتبية اخلا�سة(.

دور معلم غرفة املصادر يف األردن ومهامه: 

• اإجراء الت�سخي�س الالزم للطفل امل�ستهدف. 	
• الت�ساور مع معلم ال�سف وويل اأمر الطالب واإدارة املدر�سة واملر�سد الرتبوي للتعرف 	

على حالة الطالب، ومدى حاجته لاللتحاق بغرفة امل�سادر. 
• تقدمي الن�سح وامل�سورة ملعلم ال�سف العادي حول االأ�ساليب واملواد املنا�سبة لذوي 	

اإىل غرفة امل�سادر للعمل معهم ب�سكل  الطلبة  اأهمية حتويل  التعلم، ومدى  �سعوبات 
فردي اأو كمجموعات �سغرية. 

• العمل على تقدمي امل�ساعدة ملعلم ال�سف من اأجل اإعداد برامج واأن�سطة منا�سبة للطالب 	
بعد عودته من غرفة امل�سادر اإىل �سفه العادي، اإ�سافة اإىل عمليات املتابعة. 

• اإعداد اخلطط العالجية الرتبوية - التعليمية الفردية بح�سب احتياجات الطالب. )وزارة 	
الرتبية والتعليم- ومديرية الرتبية اخلا�سة(.
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تتعدد طرق التعليم يف غرف املصادر الطلبة فمنها: 

• يحتاجون 	 الذين  الطلبة  مع  االأ�سلوب  هذا  ي�ستخدم  لواحد(:   - )واحد  الفردي  التعليم 
اإىل تركيز �سديد يف التعليم )وزارة الرتبية والتعليم، مديرية الرتبية اخلا�سة، 1993(. 

• التعليم اجلماعي )على �سكل جمموعات �سغرية(، ويتمثل هذا التعليم يف تق�سيم الطلبة 	
اإىل جمموعات متجان�سة من حيث القدرات ودرجة ال�سعوبة التي يعانون منها، ومن 
ثمَّ يدر�سوا جميعًا يف اجلل�سة نف�سها، بحيث ال يتجاوز عدد طلبة كل جمموعة اأربعة 
طالب، ويعتمد عدد الطلبة يف كل جمموعة على درجة ت�سابه ال�سعوبة لديهم، ورمبا 
ال تكون اأعمار املجموعة الواحدة مت�ساوية، اأو من امل�ستوى ال�سفي نف�سه، بل اإن هذا 
املجموعات  نظام  يت�سف  اأن  ويفرت�س  لديهم.  احلاجات  ت�سابه  اأ�سا�س  على  يعتمد 
اأحرز طالٌب  ما  واإذا  امل�ستويات،  ي�ستوعب طلبة من خمتلف  لكي  باملرونة  ال�سغرية 
وميكن  العادي.  �سفه  اإىل  يعاد  اأو  اأخرى،  جمموعة  اإىل  يرفع  فاإنه  املطلوب،  التقدم 
اعتبار هذه الطريقة �رسورية جداً لتعليم الطلبة املهارات االأكادميية، اإذ رمبا ي�ستمر 
الطالب يف الربنامج ملدة زمنية حمددة بح�سب حالته، وم�ستوى �سعوبة التعلم لديه 

)وزارة الرتبية والتعليم، مديرية الرتبية اخلا�سة،1993(. 
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