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  صعوبــات التعلـم 
  بيـن الواقع والمأمول

  [*]محمود عوض اهللا سالم/ د.                          أ        

  :المقدمـة 
يخطئ من يظن أن الحضارات والشعوب منذ قديم الزمن قـد صـادفت فقـط األمـراض                  

ية والتي تعـدت فـي تأثيرهـا علـى     واألوبئة، بل تعدى األمر ذلك إلى اصطدامها باإلعاقات اإلنسان       
  .المجتمع وخطورتها األمراض واألوبئة

ونظراً ألن مسيرة النمو قد تعوقها أحداث معينة بعضها يرجع للوراثـة أو الـصفات التـي                 
استمدها الفرد من والديه وأقاربه، وبعضها يرجع إلى ما ولد به وال نستطيع رده إلى الوراثة مباشرة،                 

صادفه الفرد أثناء نموه في رحم أمه، أو معيشته في رحاب األسرة من أمراض        وبعضها يرجع إلى ما     
وأحداث، وهنا ال يجاري أترابه في نموهم وإنما يختلف عنهم في جانب أو أكثر من جوانب شخصيته                 

فقـط    ، ومن ثم ال يصبح الفرق بينه وبينهم فرق في الدرجة،) االنفعالية- العقلية المعرفية–الجسمية (
 ، ومن ثم ال يتطلب مجرد تفريد في المعاملة التربوية، وإنمـا يـستدعي                يتعداه الى أمور كثيرة    وانما

 ، ولقد تطورت النظـرة  Special Education" التربية الخاصة"األمر لوناً من التربية تطلق عليها 
ة والثقافيـة   المجتمعية لميدان التربية الخاصة، حيث شهد العديد من التغيرات االجتماعيـة واإلنـساني            

واألخالقية، والتي تنادي بضرورة االهتمام بفئات ذوي االحتياجات الخاصة، واستثمار ما لديهم مـن              
إمكانيات واستعدادات، وقدرات، وعوامل عقلية، وانفعالية ودافعية، وذلك للوصول بهم إلـى أقـصى              

  .درجة تسمح بها طاقاتهم وقدراتهم
تعددة تفاعلت خاللها مع الجهود اإلنسانية والعقول       قد مرت حركة التربية الخاصة بمراحل م      

االنتقال من مرحلة اإلهمال والغموض إلـى       : البشرية، فأخرجت لنا المراحل األربع التي نعرفها وهي       

                                                 
   جامعة بنها– وعميد كلية التربية - علم النفس التربوي أستاذ[*]
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مرحلة الرعاية اإلنسانية الخيرة، ثم الرعاية العزلية متخصصة أو الشبيهة بالمتخصصة، وفي النهايـة          
  .مع مجتمع العاديينتأتي مرحلة الدمج والتكامل 

وتعد فئة ذوي صعوبات التعلم من أكثر فئات التربية الخاصة انتشاراً، وأكثرهـا اسـتقطاباً               
كالطب، وعلم الـنفس والتربيـة، وعلـم        (ألنظار العديد من العلماء والباحثين في المجاالت المختلفة         

حيث تشكل شريحة كبيرة تفوق كل      ، ويعد هذا االهتمام انعكاساً لخطورة هذه الفئة،         ......)االجتماع،  
فئات التربية الخاصة باإلضافة إلى اإليقاع السريع في عمليـات الكـشف والتـشخيص والتـدخالت                

  .العالجية المرتبطة بها
ولكن لنا أن نتساءل كيف تبلورت فلسفة التربية الخاصة، على وجـه العمـوم وفئـة ذوي                 

  ة والبيئات األجنبية؟صعوبات التعلم على وجه الخصوص في البيئة العربي
لقد ظهرت فكرة التربية الخاصة من النظر إلى الطفل الذي لديه إعاقة إنسانية معينة كإنسان               
له الحق في الرعاية الصحية واالجتماعية والتعليمية في جميع مراحل نموه وتطوره، كما أن له حـق                 

  .الحياة في سياق الحياة االجتماعية في المجتمع
ات فئة التالميذ ذوي صعوبات التعلم، فالفرد ذو الصعوبة في الـتعلم هـو              ومن أهم هذه الفئ   

إنسان له إمكاناته وقدراته ومهمتنا العلمية هي اكتشاف تلك اإلمكانات والقدرات ورعايتها، وحصادها             
في مصلحة المجتمع بأسلوب علمي وحضاري وإنساني، وال شك أنه خالل العقدين الماضين شـهدت               

بي بأسره النظرة المستقبلية للخدمات الوقائية، والتي يمكن أن تجنب المجتمع كثيراً            مصر والوطن العر  
من المخاطر، والتي تتمثل في كون هذه الفئات من أكثر فئات المجتمع عرضة لمخـاطر االنحـراف                 

  .السلوكي إذا لم تتوافر لهم الرعاية الكافية
فقد وخسارة اقتـصادية إذا فـشلت       هذا عالوة على ما يمكن أن تمثله هذه الفئات من هدر و           

المجهودات اإلرشادية التربوية في توجيههم التوجيه السليم لكي يصبحوا قوة وطاقة منتجة وفعالة فـي              
  .المجتمع

  :نسبة انتشار ذوي صعوبات التعلم في البيئة العربية
ساسي عـام   إذا نظرنا إلى الواقع العربي نجد أن عدد التالميذ العرب المسجلين في التعليم األ             

وسبعة ماليين تلميذاً   ) 1950( مليون تلميذاً مقارنة بخمسة ماليين تلميذاً عام         31 يقدر بحوالي    1990
  )97: 1990سمير البيالوي، (). 1960(عام 
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أن نسبة التالميذ ذوي صعوبات التعلم فـي اللغـة           1988أحمد عواد   وقد أوضحت دراسة    
 تلميذاً وتلميذة كما    245وذلك على عينة قوامها     % 52.24العربية في الصف الخامس االبتدائي بلغت       

 وفـي   57.9وفي الفهـم واالسـتيعاب      % 57.9أن نسبة التالميذ الذين يعانون من صعوبات الكتابة         
  .من عينة الدراسة% 68.16الحصيلة اللغوية والتعبير 

لقراءة أن نسبة التالميذ ذوي صعوبات التعلم في ا        1988مصطفى كامل   وتشير نتائج دراسة    
  . تلميذاً وتلميذة419وذلك على عينة قوامها % 28.4وفي الكتابة % 26كانت 

 فقد بلغت نسبة انتشار صعوبات التعلم بين تالميذ         2002أحمد حسن عاشور    أما في دراسة    
  .  تلميذاً وتلميذة471على عينة قوامها % 14المرحلة االبتدائية 

حيث بلغت نسبة صعوبات     2005المحسن زكي   أمل عبد   ولم يختلف األمر كثيراً في دراسة       
  .من تالميذ المرحلة االبتدائية) 450(لدى عينة قوامها %) 16(التعلم 

وتتضح الصورة أكثر مع استعراض نسبة شيوع صعوبات الـتعلم فـي البيئـات العربيـة                
مرحلة دراسة في المجتمع السعودي على عينة من تالميذ ال) 1989(فتحي الزيات األخرى، فقد أجرى 

تلميذاً أو وجـد أن     ) 344(االبتدائية في الصفوف من الثالث االبتدائي حتى األول المتوسط بلغ قوامها            
  : صعوبات التعلم الشائعة لدى أفراد العينات هي 

  %.22 صعوبات اإلدراك والفهم والذاكرة -أ
  %.20.6 صعوبات القراءة والتهجي والكتابة -ب
  %.19.6 صعوبات اإلنجاز والدافعية -ج
  %.17.7 صعوبات النمط العام -د

  %.14.3 الصعوبات االنفعالية -هـ
 أن نـسبة    1991فيصل الـزراد    وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة أوضحت نتائج دراسة         

 500وذلك لعينة من التالميـذ قوامهـا        % 13.4التالميذ ذوي صعوبات التعلم في المدارس االبتدائية        
 دراسة لتحديد الصعوبات التعليميـة بـين        1992أنور رياض   قطر فقد أجرى    تلميذاً وتلميذة وأما في     

، واضـطراب الدافعيـة     %40تالميذ المرحلة االبتدائية حيث بلغت نسبة صعوبات التعلم في القراءة           
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أما االنفعالية فقد بلغـت نـسبتها       % 31بينما كانت صعوبات االنتباه والذاكرة بنسبة       % 39واإلنجاز  
6.%  

 أشارت نتائجها إلى أن نسبة شيوع صعوبات التعلم         1993لزكريا توفيق   مانية  وفي دراسة ع  
  %.9.3بينما بلغت نسبة الصعوبات لدى اإلناث % 12للذكور بلغت 

-15 أن نسبة انتشار الصعوبة في التعلم تتراوح مـا بـين             1995كمال أبو سماحة    ويذكر  
  .ردنمن مجموع الطالب المقيدين بالمدارس الحكومية في األ% 20

ومما ال شك فيه أن اإلحصائيات السابقة والتي قدمت من واقع التلميذ في البيئة العربية والتي                
أجريت في مجال صعوبات التعلم تثير فينا القلق وربما الهلع من مستقبل التعليم في بالدنا فهي نـسب                  

علنا في حاجـة إلـى أن       مرتفعة إذا ما قورنت بالنسب العالمية النتشار صعوبات التعلم األمر الذي يج           
تتسع أحداقنا وتتضافر جهودنا لنضع أيدينا على بؤرة المشكلة في وقت مبكر علها تكون بارقة أمـل                 
للتخفيف من حدة انتشار هذه الظاهرة، إذ أن وجود هذه الفئة من ذوي صعوبات التعلم يترتب عليـه                  

تؤثر سلباً على الطفل وأقرانـه فـي        العديد من المشكالت المدرسية والنفسية والسلوكية من شأنها أن          
الفصل الدراسي وتسبب اضطرابات نفسية واجتماعية وأسرية ومدرسية، هذا فضالً عن أن صعوبات             
التعلم باإلضافة إلى أنها تؤدي إلى ضعف التحصيل فهي تقدم للمجتمع فرداً مشكالً يبدي تصوراً سالباً                

التالي يكون أكثر عرضة للمـشكالت النفـسية   عن ذاته وعن خصائص شخصيته بجوانبها المختلفة وب     
  .واألكاديمية داخل المجتمع

هذا فضالً عن أن صعوبات التعلم التي يعاني منها الفرد تستنفذ جزءاً كبيـراً مـن طاقاتـه                  
العقلية واالنفعالية وتسبب له اضطرابات انفعالية وتوافقية تترك بصماتها على مجمل شخصيته فيبـدو              

  .التوافق الشخصي واالجتماعي والدراسيإنساناً يتسم بسوء 
ومن استعراض ما سبق يبدو أن نسبة انتشار فئة التالميذ ذوي صعوبات التعلم فـي البيئـة                 
العربية تتباين خالل الفترات الزمنية المتتالية، وداخل الفترة الواحدة، وبالنسبة للمـادة الواحـدة وقـد                

الفهم لمحكات تشخيصية مختلفة لهذه الفئة من ناحية        يرجع السبب في ذلك إلى تبني الباحثين على اخت        
وإلى اختالف الرؤى النظرية المحددة لهذا المجال عن غيره من المجاالت المشابهة من ناحية أخرى،               
تلك الرؤى التي تداخلت واختلطت، فاختلطت معها مفاهيمنا، ونظرتنا لطبيعة هذه الفئة، مما أدى إلى               
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ار فئة تعد من الخطورة بمكان، وانعكس ذلـك كلـه فـي هالميـة               التضارب والتخبط في سبر أغو    
التطبيقات التربوية المنبثقة عن تلك األبحاث والدراسات التي تناولت فئـة التالميـذ ذوي صـعوبات                
التعلم،ويمكن التعرف على اختالف نسب انتشار ذوي صعوبات التعلم في البيئة العربية مـن خـالل                

  .ية المتبعة والمختلفة من دراسة ألخرىالتعرف على األساليب التشخيص
ففي أولى المحاوالت للكشف عن ماهية التالميذ ذوي صـعوبات الـتعلم كانـت الوسـائل                
التشخيصية تقتصر على النظر إلى نسبة الذكاء وتحديدها كمتوسطة أو ما فوق ذلك، مع استخدام محك                

النظر عن كونه محكاً تشخيصياً     آخر اختلف من باحث آلخر حسب رؤية الباحث واقتناعه به، بغض            
متفق عليه أم ال، كاستبيانات تشخيص صعوبات التعلم، واستفتاءات الشخصية للمرحلة االبتدائية إعداد             

، والبعض اآلخر استخدم محكاً تشيخيصياً آخـر مـع          )1988(أحمد عواد   ، مثل دراسة    Cattleكاتل  
حصيلي في القراءة أو الكتابة، مثـل دراسـة         الذكاء، وهو الحصول على نسبة مالئمة في االختبار الت        

وغيرها من الدراسات األخرى والتي استخدمت فيها مجموعة من االختبـارات           ) 1992(هويدا حنفي   
عبـد الوهـاب كامـل      والمقاييس المتعددة كاختبار القراءة لـ كوفمان، واختبار التوافق لألطفال لـ           

، )1990(مـصطفى كامـل     ت صعوبات التعلم لــ      ، واختبار تقدير سلوك التلميذ لفرز حاال      )1998(
  .وغيرها من االختبارات األخرى التي استخدمت بهدف تشخيص فئة التالميذ ذوي صعوبات التعلم

ثم اتجهت الدراسات إلى فكرة حساب التباعد الخارجي بين الذكاء والتحصيل وفق أسـلوب              
تبار أن التلميذ الذي يقل تحـصيله       ، حيث تم اع   )1994(السيد خالد مطحنة    السنوات الصفية كدراسة    

  .الفعلي عن تحصيله المتوقع بمقدار سنة فأكثر هو طفل يعد مبدئياً صاحب صعوبة في التعلم
في ذات الوقت الذي اتجهت فيه الدراسات العربية إلى استخدام بعض االختبارات والمقاييس             

بية للقيام بالدراسات التجريبية التي     لتحديد فئة ذوي صعوبات التعلم، اتجهت الدراسات والجهود واألجن        
تحدد من خاللها أفضلية طريقة على أخرى، وجدوى إحدى الطرق دون غيرها للكشف عن وتشخيص               

، كـان التوجـه للجوانـب       Garland 1994جارالند  فئة التالميذ ذوي صعوبات التعلم، ففي دراسة        
 هو الهدف األساسي للدراسة والتي      العصبية والنفسية وقدرتها على تشخيص فئة ذوي صعوبات التعلم        

 Luria Nebraskaكشفت عن صالحية استخدام اختبـار يقـيس الجوانـب العـصبية والنفـسية      

neuropsychological Battery children revision في ذات العام الذي قام فيه لوكس Lucas 
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ية االجتماعيـة، وتوالـت    بدراسة استخدم فيها المقاييس العصبية المعرفية، والمقاييس الـسلوك     1994
 على فاعلية بعض االختبارات والمقاييس فـي تـشخيص          – تجريبياً   –األبحاث التي حاولت التعرف     

صعوبات التعلم كبطارية قياس األطفال لكوفمان، والتي تستخدم في التنبؤ باضطراب القدرة على أداء              
 – Woodcockلمعرفية المعـدل   جونسون للقدرات ا–العمليات الحسابية البسيطة، واختبار ودكوك 

Johnson tests of cognitive ability revised والذي يستخدم لقياس الذكاء عند ذوي صعوبات  
فقد قام بعمل بطارية من االختبارات للتمييز بـين ذوي صـعوبات             Denny 1997ديني  التعلم، أما   

  :التعلم في االنتباه والعاديين ومن االختبارات التي استخدمها
  child behavior checklistائمة مراجعة سلوك الطفل ق -
 Attention problems scalesمقياس مشكالت االنتباه  -

 The stroop color – ward testاختبار نوع الكلمة  -

 The hand movement testاختبار حركة اليد  -

 Assessment Battery childrenبطارية تقييم األطفال  -

  A dudiovisual checking testمقياس سمعي بصري  -
  .وغيرها من االختيارات التي استهدفت التعرف على ذي الصعوبة في التعلم   

 وظلت األبحاث تتوالى للوقوف على أهم المحكات المتفـق عليهـا لتـشخيص فئـة ذوي                
  :صعوبات التعلم حتى تم التوصل إلى ثالث محكات رئيسة

  .حصيلمحك التباعد الداخلي و الخارجى بين الذكاء والت -1
 .محك التربية الخاصة -2

 محك االستبعاد -3

السيد عبـد الحميـد     : وفي ضوء هذه المحكات أجريت العديد من الدراسات العربية ومنها            
، سليمان  )2005(، أمل عبدالمحسن      )2002(    ، هويدا أنور      )2002( ، أحمد عاشور    )1996(

تشخيص ذوي صعوبات الـتعلم منـذ       ، وظلت هذه المحكات هي السائدة والمعتمدة في         )2006(رجب  
أال من محكات جديدة تضاف إلـى أو        : الوقوف عليها وحتى اللحظة الراهنة ولكن هنا يجدر التساؤل        
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تستبدل بها المحكات السابقة، خصوصاً في ضوء التطور والتنامي المذهل في الدراسـات العربيـة،               
  !التعلم؟وخوضها في  مناطق ومجاالت تعد شائكة بالنسبة لذوي صعوبات 

قد يكون قيد أيدينا وعلى مرأي منا العديد من المحكات التشخيصية التي أفرزتهـا البحـوث                
والدراسات العربية المتعددة، ولكننا غالباً ما نتعامل معها بالتوجه نحو سلم الهروب ليس إال أنها ليست                

وبات التعلم، وفيما   مأخوذة عن دراسات أجنبية فتشككنا حتى في اختبار مدى جدواها في تشخيص صع            
  .يلي بعض المقترحات لمحكات جديدة

  :محك التكامل بين النصفين الكرويين: أوالً
يتكون المخ من نصفين أيمن وأيسر، حيث يتحكم النصف األيمن فى الجـزء األيـسر مـن                 
الجسم، ويتحكم النصف األيسر فى الجزء األيمن من الجسم والتلف الذي يصعد به النـصف األيمـن                 

  )34 : 2000جمال مثقال ،  (.إلى ضرر في الجزء األيسر والعكس بالعكسيؤدي 
وكل منطقة بالنصفين الكرويين لها وطائفها المختلفة، وأيضاً أسـلوبها المعرفـي المتميـز،              
وطرق وأساليب مختلفة في تجهيز ومعالجة المعلومات، وحل المشكالت، فنصف المخ األيسر يختص             

ية واللغوية، بينما يختص نصف المخ األيمن بعمليات التفكير غيـر اللفظـي            بالعمليات التحليلية المنطق  
  )2002هويدا محمد أنور، . ( المكانية–كالعمليات البصرية 

ويرتبط محك التشخيص المقترح هنا بفكرة السيادة النصفية، والتي تعني االعتماد على أحد النـصفين               
معرفية أكثر من النصف اآلخر وهو ما يشير إلى سيادة       الكرويين في العمليات العقلية المعرفية وغير ال      

  .هذا النصف عن النصف الثاني للمخ
 أن الـسيطرة المخيـة تعنـي أن    )171-170 : 1988(أحمد عبادة وفي هذا اإلطار يذكر     

المراكز العصبية الموجودة في أحد النصفين الكرويين أكثر نشاطاً وتأثيراً في سلوك الفرد من المراكز               
ة الموجودة بالنصف اآلخر، وهنا يسمى النصف األول بالنصف المسيطر، ويـسمى النـصف              العصبي

  .الثاني بالنصف غير المسيطر
أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم ) Bryan and Bryan) 57: 1986بريان وبريان ويذكر 

ات فـي   لديهم بعض االضطرابات الوظيفية بأحد نصفي المخ، حيث يفترض أن التالميذ ذوي الصعوب            
  .المهارات اللفظية ربما يكون لديهم اضطراب وظيفي بنصف المخ األيسر
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أن الفرد ذو النمط المتكامل هو الذي يجمع في أدائه بين ) 429 : 1988(صالح مراد ويذكر    
  ).خصائص لكل من النمط األيسر واأليمن(وظائف النصفين الكرويين 

كرويين على اآلخر هو مؤشر حقيقي لوجـود        ومن هنا يمكن القول أن سيادة أحد النصفين ال        
. صعوبة في التعلم، ومن ثم يعتبر محكاً تشخيصياً هاماً للتعرف على فئة التالميذ ذوي صعوبات التعلم               

تـورانس  ويمكن تحقيق هذه المحك وتطبيقه من خالل استخدام مقياس أنماط التعلم والتفكير من إعداد               
  Torrance et al     (1988 )  وآخرون  

 بدراسة استهدفت التعرف على مدى فعالية استخدام نمـط          )  2002(هويدا أنور   وقد قامت   
التعلم والتفكير المسيطر كمدخل لتشخيص وعالج بعض صعوبات التعلم لدى تالميذ الـصف الرابـع               
االبتدائي وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي نمـط الـتعلم والتفكيـر                  

طر بين متوسط درجات مجموعة التالميذ العاديين ومتوسط درجـات مجموعـة التالميـذ ذوي               المسي
صعوبات التعلم، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمـط الـتعلم                

بين متوسطات درجات القيـاس البعـدي للمجموعـة التجريبيـة           )  متكامل – أيسر   –أيمن  (والتفكير  
عة الضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح متوسطات درجات المجموعة التجريبية في الـنمط              والمجمو

  .األيسر والمتكامل ولصالح المجموعة الضابطة في النمط األيمن
وانطالقاً مما سبق وفي ضوء نتائج الدراسات والتوجهات النظرية السابقة يمكن القول أنـه              

  .ة ونخوض في اتجاه جديد قد يكون لنا السبق فيهعلينا أن نتحرر من نمطية التشخيص السائد
  : محك اكتساب المفاهيم: ثانياً 

يعد اكتساب األطفال ذوي صعوبات التعلم للمفاهيم المختلفة دالة للنمو من ناحية ولتطـورهم              
في الجوانب األكاديمية والنمائية من ناحية أخرى، فالتالميذ الذين يظهرون ضعفاً في اكتساب المفاهيم              

للغوية عادة ما يعانون من صعوبات في تعلم اللغة، وبالمثل فالتالميذ الذين يظهـرون ضـعفاً فـي                  ا
اكتساب مفاهيم العد والحساب، غالبا ما يعانون من صعوبات تعلم في الرياضيات، وهكذا، فـالتعرف               

  .على طبيعة اكتساب ونمو المفاهيم قد يكون مؤشراً قوياً على وجود صعوبة في التعلم
 أن معظم البحوث التي أجريت فـي  Ginsburg (1991)جنسبورج  هذا اإلطار يرى وفي

مجال تقييم الكفاءة في الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم قد ركزت بشكل موسـع علـى                 
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إجراء العمليات الحسابية، بينما لم يتم إجراء سوى عدد قليل مـن البحـوث حـول تقيـيم المفـاهيم                    
 ألن معرفة المفاهيم األساسية تيسر وتسهل إجادة إجراء العمليات الحسابية فإن فهـم        الرياضية، ونظراً 

  .التالميذ لمثل هذه المفاهيم يعتبر من المجاالت الهامة التي يجب أن يتم تقييمها
أن بعض المقاييس التي تستخدم للفرز والتـصفية قـد        ) 647: 2007(عادل عبد اهللا    ويذكر  

 Metropolitan أوليـة مثـل اختبـار ميترووبوليتـان التحـصيلية      تزودنا بمعلومات تشخيـصية 

Achievement tests (1992)بريسكوت وآخرون    والتي أعدها Prescott et al  حيث تتـضمن 
اختبارين فرعيين يتعلقان بالرياضيات يقيس أحدهما مهارات إجراء العمليات الحسابية، ويقيس اآلخر            

ء التلميذ غير جيد على أحد هذين المقياسين الفرعيين دون اآلخـر،            معرفة المفاهيم، وعندما يكون أدا    
فإن الفرق بينهما في تلك الحالة يعكس ما يواجهه ذلك التلميذ من صعوبة ، وكذلك اختبـار المـسح                   

هاويل وآخـرون   الذي أعده Multi level Academic Survey Testاألكاديمي متعدد المستويات 
(1985) Hawell et al يقوم على التحليل الشامل للمفاهيم، يوفر وسيلة ذات قيمـة لتحديـد   والذي 

  .جوانب ومجاالت المشكالت أو الصعوبات المختلفة بالنسبة للتالميذ
وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن ضعف اكتساب المفاهيم دالة لصعوبة التعلم ومن ثم تعـد          

  .محكاً تشخيصياً جيداً وهاماً
ص عينات التالميذ ذوي صـعوبات الـتعلم والتعـرف علـى            ولم يتوقف األمر على تشخي    

المتغيرات النفسية والمظاهر السلوكية التي تميزهم عن غيرهم من أقرانهم، بل امتـد االهتمـام إلـى                 
محاولة التوصل إلى أفضل تصورات عالجية، وبرامج تدريبية تقدم لهذه الفئة في سبيل التخفيف مـن                

ر أن تلك الصعوبات هي من قبيل المشكالت التي تـستلزم تـدخالً   حدة الصعوبات لديهم، وذلك باعتبا    
عالجياً، إما للجوانب المتمثلة في الصعوبات ألكاديمية أو تلك المرتبطة بالعمليات النمائيـة، ولـذلك               
فالبرامج العالجية التي استحدثت لتقديم رؤى أو تصورات خضعت للتجريب في كثير مـن األحـوال                

)  األكـاديمي –النمـائي  ( أو استراتيجيات لتعليم ذوي صعوبات التعلم بشقيها     تعكس في النهاية مداخل   
وقد أشار التراث النفسي فيما يتصل بتناول صعوبات التعلم أن تلـك االسـتراتيجيات تخـضع هـي                  
األخرى لمسلمة الفروق الفردية، حيث يالئم البعض منها أفراداً وقد ال يكون كذلك مع آخرين، ولذلك                
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ك المداخل القائمة على البرامج العالجية تكون بمثابة موجهات لالسترشاد بها في توضيح             فإن معظم تل  
  .كيفية وأسس التدخل العالجي

ويستخلص من ذلك أن البرامج المقترحة لتدريب التالميذ ذوي صعوبات التعلم بعضها موجه             
 لصعوبات الـتعلم    للتركيز على عالج وتصحيح بعض االضطرابات في العمليات المعرفية المصاحبة         

والبعض يتصل بالصعوبات األكاديمية، وبصفة خاصة في مجال تعلـم          )  الذاكرة – اإلدراك   -االنتباه(
الـسيد الـسمادوني    اللغة والحساب، ومن الدراسات التي اهتمت بتناوت الصعوبات النمائية دراسـة            

ـ            والتى  )  1990( رط النـشاط مـع     استهدفت الكشف عن الفروق بين أداء كل من األطفـال ذوي ف
االضطراب في االنتباه، وذوي فرط النشاط وبين العاديين على المهام االنتباهية السمعية والبـصرية ،       

 هدفت فيما هدفت إلى تحديـد أبعـاد المجـال المعرفـي             والتى) 1992(عبد الناصر أنيس    ودراسة  
حددت الدراسة أبعاد المجال    والوجداني التي تميز التالميذ ذوي صعوبات التعلم عن أقرانهم العاديين و          

المعرفي في قدرات اإلدراك السمعي، وقدرات اإلدراك البصري، والقدرات النفسلغوية والقدرة علـى             
  الى التعرف على طبيعة العالقـة االرتباطيـة   )1992(أمينة محمد كمال  االستعداد، وهدفت دراسة      

عي بـصعوبات القـراءة، بدولـة       بين بعض مهارات اإلدراك البصري وبعض مهارات اإلدراك السم        
، والتي استهدفت التعرف على طبيعة العالقات االرتباطيـة         )1993(محمد هويدي   ودراسة  . البحرين

والمكونات العاملية بين بعض صعوبات القراءة ومهارات اإلدراك البصري واإلدراك السمعي لـدى             
محمـود عـوض اهللا سـالم         دراسة تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة البحرين، وفي ذات الوقت هدفت        

 إلى تحديد أهم جوانب صعوبات اإلدراك البصري لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، وبحثـت              )1994(
شرين محمد أحمد العالقة بين صعوبات اإلدراك البصري ومهارات قراءة الخريطة،  و هدفت دراسة           

ءة، وبعض المهارات اإلدراكية لدى      التعرف على طبيعة العالقة بين صعوبات التعلم في القرا         )1996(
  .تالميذ الحلقة األولى من التعلم األساسي

 بتقديم برنامج تدريبي لعالج بعض صـعوبات        )2002(أحمد عاشور   وفي ذات اإلطار قام     
بدراسة لمقارنـة خـصائص بـروفيالت معالجـة         ) 2003(محمد علي كامل    التعلم النمائية، وقد قام     

عتين من ذوي صعوبات التعلم في الكتابة والعاديين من تالميذ المرحلة           المعلومات البصرية لدى مجمو   
  االبتدائية، 
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هذا فيما يتعلق بالجوانب النمائية، أما فيما يتعلق بالجوانب األكاديمية فقد تركزت نسبة كبيرة              
من الدراسات العربية في بحث الصعوبات الخاصة باللغة وعلى وجه الخصوص صـعوبات القـراءة       

والتي استهدفت الكشف عن أهم جوانب التأخر فـي القـراءة           ) 1985(بدرية سعيد المال    : سةمثل درا 
، فقـد   )1992(هويدا حنفـي    الجهرية وكذلك الكشف عن فعالية برنامج عالجي لجوانب التأخر، أما           

قامت بدراسة استهدفت تشخيص وعالج صعوبات القراءة، والكتابة والرياضيات لدى تالميذ المرحلة            
 بدراسة استهدفت الكشف عن مدى فعالية برنامج تـدريبي       )1993(خيري المغازي   دائية، كما قام    االبت

قائم على حب االستطالع في تحسين الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم فـي القـراءة،                 
 بدراسة هدفت منها تشخيص العسر القرائي، ومعرفـة مـدى فعاليـة             )1993(نصرة جلجل   وقامت  
 )2000(قام السيد صـقر     ج مقترح قائم على القراءات المتكررة في عالج العسر القرائي، كما            برنام

بدراسة استهدفت الكشف عن أثر تدريب األطفال ذوي صعوبات التعلم في القراءة على برنامج التحكم               
فـك  "ءة  التحكم الذاتي مركز التحكم، القدرة على االنتباه، التحصيل فـي القـرا           : في الذات، في تعديل   
 فقد قام بدراسة استهدفت الكـشف عـن فعاليـة           )2002(سمير المعراج   ، أما   "الشفرة والفهم القرائي  

برنامج لتعليم مهارات حل المشكالت في تحسين مستوى الفهم القرائي لدى ذوي صعوبات التعلم فـي                
الية برنـامج    بدراسة استهدفت الكشف عن مدى فع      )2002(عبد اللطيف أبو بكر     القراءة، وكذلك قام    

عالية السادات  قائم على نظرية إلماعات السياق لستيربنرج في عالج صعوبات الفهم القرائي، وقامت             
 بتقديم برنامج إرشادي تكاملي يعالج بعض الصعوبات االنفعالية المتمثلة في كل من مفهـوم               )2005(

  .ة الصامتةالذات، االندفاعية، وبرنامج فرعي ثاني يعالج بعض الصعوبات في القراء
أما صعوبات الكتابة فقد حظيت باهتمام قليل من قبل الباحثين العرب في مقابل االهتمام الذي               
حظيت به في البيئة األجنبية، وعلى الرغم من ذلك فقد أجريت أغلب الدراسات التي تناولت صعوبات                

 والتي هدفت إلى    )1987(عيطة يوسف   الكتابة وتنمية مهاراتها لدى فئة التالميذ العاديين مثل دراسة          
عبـد  تنمية بعض مهارات التعبير التحريري الوظيفي لدى طالب الصف األول الثـانوي، ودراسـة               

والتي استهدفت تنمية لبعض مجاالت التعبير التحريـري فـي المرحلـة            ،  )1993(الرحمن الصغير   
تعبير الكتابي وتحديد   بدراسة استهدفت تحديد مطالب ال    ) 1994(أحمد محمد صويلح    الثانوية، كما قام    

  .المهارات الالزمة لتعليم التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية



  
  
  
  

  عوبات التعلم بين الواقع والمأمولص

  

  

-12- 

ومما هو مالحظ أن أياً من هذه الدراسات التي تناولت الكتابة ومشكالتها وعالجها لم تتناول               
جوة ينبغي بذل   طبيعة هذه المهارة لدى فئة التالميذ ذوي صعوبات التعلم، األمر الذي يشعرنا بوجود ف             

  .مزيد من الجهود التجريبية لسدها
باهتمام )  التعبير الشفهي  -االستماع(وفي مقابل االهتمام بالقراءة لم يحظ فني اللغة اآلخرين          

أمل عبد المحسن من الباحثين اللهم إال فيما ندر، ففي إطار البحث عن صعوبات التعبير الشفهي قامت        
الج بعض صعوبات التعبير الشفهي لدى عينة مـن التالميـذ           بدراسة استهدفت تشخيص وع   ) 2005(

ذوي صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية، أما فن االستماع فيكاد يكون قد نسى طي الزمن، ويرجع                
الباحث ذلك إلى أن هذين الفنين من فنون اللغة، وعلى الرغم من كونها فنوناً أساسية تقوم عليها كافة                  

ال أنه من الصعوبة بمكان ابتكار وسائل مقننة لتشخيص الصعوبات الخاصة بهما،         فنون اللغة األخرى إ   
إذ أنهما من فنون اللغة الشفوية، والتي تحتاج إلى وسائل غير تقليدية ومبتكرة لمحاولة التوصل إلـى                 

  .نواحي الصعوبات المختلفة الخاصة بهما، ومن ثم إيجاد أفضل الطرائق لعالجها
ات العربية التي أجريت لدراسة صعوبات تعلم اللغة وعالجهـا، أمـا            هذا فيما يخص الدراس   

فيما يختص بصعوبات حل المشكالت الرياضية، فقد أجريت العديد من الدراسات التي استفادت بشكل              
أساسي من مجال تجهيز ومعالجة المعلومات في التعرف على العمليات واالستراتيجيات الالزمة لحل             

مزية واللفظية، وبعض هذه الدراسات اقتصر على مجرد التعرف على طبيعة           المشكالت الرياضية الر  
حل المشكالت الرياضية لدى ذوي صعوبات التعلم بالمقارنة بالعاديين، وبعضها تعدى ذلك األمر إلى              

أحمـد  دراسـة   : محاولة اقتراح وتصميم برامج عالجية مالئمة لطبيعة الصعوبة ومن هذه الدراسات          
والتي استهدفت الكشف عن الفروق بين ذوي صعوبات التعلم والعـاديين           ) 1995(عواد ومسعد ربيع    

فوزي عبد اللطيـف  في حل المشكالت الرياضية اللفظية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، وكذلك دراسة   
والتي هدفت إلى بحث الفروق في المكونات المعرفية لعملية الجمع بـين التالميـذ              ) 1998(الد وخي   

بدراسة كان مـن    ) 1996(وليد القفاص   ات التعلم في الحساب وأقرانهم العاديين، كما قام         ذوي صعوب 
بين أهدافها الكشف عن استراتيجيات الذاكرة، واستراتيجيات حـل المـشكالت لـدى الطـالب ذوي                

بدراسـة  ) 1992(أحمـد عـواد     صعوبات التعلم والعاديين لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، وقد قـام           
 التعرف على العوامل المرتبطة بصعوبات تعلم الحساب، لدى تالميذ المرحلـة االبتدائيـة،              استهدفت
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بدراسـة اسـتهدفت   ) 1992(هويدا محمد حنفـي  وتقديم برنامج عالجي لتلك الصعوبات، كما قامت     
تشخيص وعالج صعوبات تعلم القراءة والكتابة والرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، ودراسـة             

،والتي استهدفت تشخيص وعالج القصور فى حل المـشكالت الرياضـية           ) 1999(ي الشحات   مجد
  .اللفظية لدى التالميذ ذوى صعوبات التعتم

وقد حظي مجال تجهيز ومعالجة المعلومات هو اآلخر بقسط من االهتمام لدى الباحثين فـي               
ي دراسته على مجموعـة مـن   ف) 1995(عبد الرقيب البحيري البيئة العربية، وفي هذا الصدد اعتمد     

 إلـى  )2000(بطـرس حـافظ   األنشطة واأللعاب لتنمية مهارات التجهيز السمعي، كما هدفت دراسة        
إعداد برنامج لعالج اضطرابات التذكر واالنتباه واإلدراك وتكـوين المفهـوم لـدى التالميـذ ذوي                

ي لعـالج اضـطرابات      بتصميم برنامج إرشاد   )2001(كريمة إمام عثمان    صعوبات التعلم، وقامت    
 قـام بتـصميم برنـامج لعـالج         )2002(محمد عبد الستار    االنتباه واإلدراك السمعي، وفي دراسة      

اضطرابات العمليات المعرفية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، وغيرها من الدراسات العربية التي             
جهيز ومعالجة المعلومـات    أجريت في هذا اإلطار والتي كشفت عن أن صعوبات التعلم وفقاً التجاه ت            

ترجع إلى حدوث اضطراب في إحدى العمليات العقلية التي تنـدرج تحـت مـستويات التنظـيم أو                  
  .االسترجاع أو تصنيف المعلومات

بدراسة بحثت أثر برنامج للتدريب على بعض وظائف        ) 2003(محمد علي كامل      وقد قام   
معلومات لدى عينة من تالميذ الحلقة األولـى بـالتعلم          الذاكرة اللفظية العاملة في االستدعاء المباشر لل      

 والتي أجرتها علـى عينـة مـن         )2004(فوقية عبد الفتاح    األساس ذوي صعوبات التعلم، ودراسة      
التالميذ ذوي صعوبات التعلم للكشف عن طبيعة العالقة بين اضطراب سعة الـذاكرة واسـتراتيجيات               

  من جهة أخرى، ومستويات التشفير من جهة وصعوبات التعلم 
ولم يتوقف اهتمام الدراسات والبحوث في البيئة العربية على الصعوبات النمائية واألكاديمية،            
وإنما تعدى األمر إلى بحث الخصائص االنفعالية والسلوكية لدى هذه الفئة، حيث أجريت العديد مـن                

ستهدفت الكشف عن كل والتي ا) 1988(مصطفى محمد كامل دراسة : الدراسات في هذا اإلطار ومنها   
فتحي الزيات   التروي ومستوى النشاط في عالقتهما بصعوبات التعلم في القراءة، وقام            –من االندفاع   

بدراسة استهدفت التعرف على داللة الفروق بين ذوي صعوبات التعلم وأقرانهم العاديين في             ) 1989(
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 )1990(مـود عـوض اهللا سـالم          محأبعاد تقدير الذات، والتوافق الشخصي واالجتماعي، كما قام         
بدراسة استهدفت التعرف على قدرة المعلم على تشخيص صعوبات التعلم وعالقتها بميل التالميذ نحو              

 بدراسة هدفت التعرف على الخـصائص المعرفيـة         )1992(السيد صقر   كما قام    المادة الدراسية، ،    
رحلة االبتدائية، وفي ذات اإلطـار قـام        والالمعرفية والتي تميز التالميذ ذوي صعوبات التعلم في الم        

 بدراسة كان من أهدافها الكشف عن العوامل والمصاحبات المرتبطة بـصعوبات            )1992(أحمد عواد   
 بدراسة للمقارنة بين العاديين وأقـرانهم ذوي صـعوبات          )1993(عبد الناصر أنيس    التعلم، وقد قام    

محمود عـوض    األخيرة، وفي هذا الصدد حاول       التعلم للتعرف على المشكالت التي تعاني منها الفئة       
التعرف على كل من مفهوم الذات ومركز التحكم لدى التالميذ ذوي           ) 1994(اهللا سالم  وأحمد عواد      
 بدراسة استهدفت التعرف    )1993(ناريمان رفاعي ومحمود عوض اهللا سالم       صعوبات التعلم،وقامت   

 )2000(محمد الديب   وبات التعلم ، كما قام      على بعض خصائص الشخصية المميزة للتالميذ ذوي صع       
بدراسة استهدفت معرفة الفروق بين ذوي صعوبات التعلم والعاديين في بعض الـسمات الشخـصية،               
والخصائص النفسية، وفي محاولة التعرف على العالقة بين صعوبات التعلم واالضطرابات الـسلوكية             

عـن العالقـة بـين صـعوبات الـتعلم           بدراسة هدفت إلى الكـشف       )2002(صالح الغضوري   قام  
  .واالضطرابات السلوكية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم

  وبعد،..... 
ألسنا اليوم في حاجة إلى ضم تلك الجهود المبعثرة في بوتقة واحدة بحيث يمكن اإلفادة منها                  

ة بكل جانب   ألسنا في حاجة إلى منظوري تكاملي تتضح من خالله الرؤية الخاص          ... أقصى استفادة ؟  
من جوانب الصعوبة؟ بحيث يمكن النظر إلى الصعوبة النوعية في إطار كلي تتضح من خالله العالقة                
بين تلك الصعوبة وغيرها من الصعوبات األخرى، من جانب، والعالقة بينها وبين المتغيرات النفسية              

األنظمـة والمؤسـسات    أين دور المؤسسات التعليمية، و    : المصاحبة من جانب آخر، ويتساءل الباحث     
التربوية على اختالفها من هذا السيل العرم الذي يمثل خطورة تتجاوز آثارها المؤسـسات التعليميـة                
لتصل إلى أنظمة المجتمع بأسره، إننا في حاجة إلى ضم الجهود، ورسم خطـط واضـحة وشـاملة                  

لتتكـاتف لتحـاول انتـشال      تتضافر فيها مجهودات الباحثين، والمؤسسات التعليمية، واألنظمة المدنية         
  .إنسان على شفا حفرة من االنهيار ليس لشيء إال أنه ذو صعوبة في التعلم
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وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التعامل مع صعوبات التعلم في البيئة العربية ما زال إلـى حـد                  
 اليسير من   كبير وكما سبق يركز على قطاع واحد وهو فئة تالميذ المرحلة االبتدائية واإلعدادية والنذر             

المرحلة الثانوية، على الرغم من أن خطورة صعوبة التعلم لدى فئة البالغين  و الموهوبين قد تتعـدى                  
  .في تأثيراتها السلبية الخطورة في المراحل السابقة

 وإيماناً بخطورة صعوبات التعلم لدى البالغين نجد سيالً من التوجهات والدراسات األجنبيـة             
األخيرة تضافرت جهودها واتفقت توجهاتها في محاولة التعرف علـى خـصائص         في السنوات القليلة    

  .وحاجات البالغين ذوي صعوبات التعلم
 والذي ارتبط بالخدمات التـي تقـدم        457 / 99وقد توجت هذه التوجهات بإصدار القانون       

 عاماً،  21م  للطالب ذوي صعوبات التعلم في كافة الواليات المتحدة األمريكية لتشمل الطالب حتى عا            
في ذات الوقت الذي حدث فيه تحوالً آخر وهو شمول البرامج التي تقدم بالكليات الجامعية، ومقررات                

  . تناول صعوبات التعلم من منظور اتساع نطاق صعوبات التعلم ليشمل كل األعمار
  )661 : 1998فتحي الزيات، (            

م عن مجموعة من البرامج التي صممت       وقد أسفر هذا االهتمام بالبالغين ذوي صعوبات التعل       
لتسهيل وتيسير انتقال المراهقين إلى مرحلة الرشد، حيث يعني هذا االنتقال تميز في حالة الفرد مـن                 
التعرف بصفة أساسية على أنه تلميذ إلى افتراض قيامه باألدوار المتوقعة من الراشدين في المجتمـع،       

  . ل سنوات المدرسة االبتدائية والمتوسطةعلى أن يتم إرساء مبادئ هذا االنتقال خال
  )266 : 2007عادل عبداهللا، (            

وفي الوقت الذي عزفت فيه الدراسات العربية عن الخوض في مثل هذا االتجاه، نجد اهتماماً               
بالغاً من الدراسات والبحوث األجنبية التي تعكس تفهم لطبيعة وخطورة الصعوبة في هـذه المرحلـة                

رها على الحياة العملية، والنمو والتوافق المهني، واالجتمـاعي والـذي يـؤثر علـى            حين تنعكس آثا  
 Trainin andودراسة  ،  Smitely (2001) ودراسة Ruban (2000)المجتمع بأسره مثل دراسة 

Swanson) 2005(              حيث أشارت هذه الدراسات إلى أن الطالب الجامعيين ذوي صـعوبات الـتعلم 
امة متعددة في المجاالت األكاديمية المختلفة مما ينعكس على المجتمعـات           لديهم صعوبات خطيرة وه   

العملية التي يؤهلون للخروج إليها، وأكدت هذه الدراسات على أن انتشار فئة ذوي صعوبات التعلم من      
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البالغين أدى إلى إعادة تشكيل الحكومات لصورة التعليم المتبع وتزايد الخدمات والمجهودات من أجل              
ذوي صعوبات التعلم، وبمصاحبة هذه التطورات فإن مؤسسات ما بعد التعليم الثـانوي تبـذل               خدمة  

قصارى جهدها لتفادي اآلثار السلبية الناتجة عن انتشار صعوبات التعلم لدى البـالغين منطلقـة مـن                 
التعرف على خصائص هذه الفئة ومارة بالوصول إلى مصاحبات تلك الصعوبات في هـذه المرحلـة                

  .ة ومنتهية إلى وضع أسس التشخيص والعالج الالزمةالعمري
إن الدراسات الخاصة بمجال صعوبات التعلم ينبغي أن تدور في نطاق االهتمامات المباشرة             
لكل من علماء النفس والمربيين والمعلمين واآلباء، وعلى الرغم من تقدم الجهود المبذولة في مجـال                

 أن هناك ندرة في الدراسات العربية الخاصة بفئـة تقـع            التشخيص والعالج لذوي صعوبات التعلم إال     
  .على رأس هذه االهتمامات وهي فئة المتفوقين عقلياً والموهوبين ذوي صعوبات التعلم

أن المتفوقين عقلياً ذوي صعوبات التعلم هـم        ) 2000(فتحي الزيات   وفي هذا اإلطار يشير     
لية بارزة، تمكنهم من تحقيق مستويات أداء أكاديمية        أولئك الطالب الذين يملكون مواهباً أو إمكانات عق       

عالية ولكنهم يعانون من صعوبات نوعية في التعلم، تجعل بعـض مظـاهر التحـصيل أو اإلنجـاز                  
  .األكاديمي صعبة، وأداؤهم فيها منخفضاً انخفاضاً ملموساً

 مع مالحظـة    وقد توجهت األنظار إلى فئة ذوي صعوبات التعلم الموهوبين والمتفوقين عقلياً          
التناقض بين الفكرة السائدة عن أن األطفال المتفوقين والموهوبين هم الذين يحققون درجات مرتفعـة               
على اختبارات الذكاء واالختبارات التحصيلية في ذات الوقت الذي يتم فيه وصف فئـة مـنهم بـأنهم             

  (Brody And Mills, 1997). يعانون من صعوبات في التعلم
 أن المتفوقين عقلياً ذوي صعوبات التعلم نادراً ما يحققـون مـستويات             وفي ضوء ذلك نجد   

تحصيلية أو أكاديمية مرتفعة، ولذلك فنجدهم دائماً يظلون مستبعدين من عداد المتفوقين وخاصـة إذا               
     )2005:  أحمد البهي السيد،   (. كان محك الحكم والتحديد هو التفوق التحصيلي

 عقلياً والموهوبين ذوي صعوبات الـتعلم تمثـل تحـدياً كبيـراً     وعلى ذلك فتحديد المتفوقين  
للباحثين بسبب خاصية االستبعاد المتبادلة لألنشطة المرتبطة بالخصائص السلوكية التي تميز المتفوقين            
من جهة، وصعوبات التعلم من جهة أخرى، وذلك على الرغم من وجود هذه الخصائص لذات الفـرد                 

  (Boodoo, et al). في نفس الوقت
وقد حظيت فئة المتفوقين عقلياً والموهوبين ذوي صعوبات التعلم باهتمام العديد من الباحثين             
والعلماء في البيئة األجنبية في مقابل ندرة الدراسات الخاصة بهذه الفئة في البيئـة العربيـة، ومـن                  
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 Newberger& Peterson .(1984)دراسة نيـوبرجر   الدراسات األجنبية  التي اهتمت بهذه الفئة
 (1998)،ودراسة بيسOlenchak (1995) ،  ودراسة أولنيك Hayes  .(1994)،ودراسة هايس  

Bees ودراسة مان ، Mann ، (2006) (2002) ودراسة هيواHua ،     وغيرهـا مـن الدراسـات
ـ                 ة االخرى المتعددة ، وفي مقابل هذه الدراسات نرى ندرة في الدراسات العربية التي تناولت هذه الفئ

وقد يرجع ذلك إلى حداثة العمر الزمني لهذه الفئة، وغياب األسس التشخيـصية والعالجيـة لـذوي                 
صعوبات التعلم من البالغين والمتفوقين عقلياً، والموهوبين، وقد يرجع ذلك إلى عدم الوقـوف علـى                

ـ                ه محكان محددة للتعرف على فئة الموهوبين بشكل عام، والموهوبين في مجاالت نوعيـة علـى وج
الخصوص ، وكذلك عدم التوصل بشكل دقيق للفئات الفرعية لفئة المتفوقين عقلياً ومحكات التشخيص              

  .الالزمة للتعرف عليهم
 ،والتي استهدفت   )2005(أحمد البهى   ومن الدراسات العربية المهمة فى هذا المجال دراسة         

عوبات التعلم و العـاديين مـن       التعرف على أبعاد التفكير االبتكارى لدى المتفوقين عقليا من ذوى ص          
  تالميذ الحلقة االولى من التعليم األساسى

وعلى ذلك فاالهتمام بفئة ذوي صعوبات التعلم من المتفوقين عقلياً والموهوبين هو اهتمـام              
بطاقات نفسية، وإمكانات عقلية قد تكون مهدرة ومعطلة بسبب الصعوبة النوعية التي يعانيها هـؤالء               

ذات الوقت اهتمام بفئة قد تستطيع أن ترسم صورة مشرقة لمجتمعها إذا ما عولج ما               األفراد، وهو في    
  .تعانيه من صعوبات
  !أين نحن من كل ما سبق؟: وهنا يمكن التساؤل 

ألسنا أحوج للتعرف على خصائص وطبيعة شريحة كبيرة من المجتمع تعتبر عامالً أساسـياً                
التعليمية والصناعية والتجارية والطبية األمر الذي يجعلنا       وقوياً يؤثر على سوق العمل بكافة قطاعاته        

في حاجة إلى توسيع وتغيير نظرتنا القاصرة لصعوبات التعلم بحصرها في فئة عمرية معينة، إذ البد                
 لصعوبات التعلم الذي يتناول هذه الفئة في كافة Elaborative View من اعتماد المنظور التوسعي

 في اعتباره الفئات المتنوعة من األفراد العاديين، والموهوبين على أن يـتم             المراحل العمرية، واضعاً  
هذا التناول بتضافر المجهودات وتشابكها ليس فقط من جانب الباحثين، وإنما من جانـب المؤسـسات                
الرسمية والمؤسسات المدنية، األمر الذي يسفر عن تشريعات وقوانين خاصة بحاضـر تلـك الفئـة                

تنا التعليمية ومجتمعنا، وكذلك خاصة بمستقبلها، ومن خالل التراشـق بـين تلـك              ووضعها في أنظم  
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التشريعات والقوانين وبين ما تسفر عنه الدراسات واألبحاث الخاصة بالميدان من خبـرات تربويـة               
)  موهوبين – بالغين   –أطفال  (وأسس لتشخيص وعالج هذه الفئات المختلفة من ذوي صعوبات التعلم           

  ا على أولى قد نضع أيدين

  )1(ويتضح ذلك من الشكل .الخطوات الالزمة لتخطي هذا الخطر ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لدراسة صعوبات التعلم في ضوء Elaborative Viewيوضح المنظور التوسعي  ) 1( شكل 
  اآلفاق المستقبلية

 الباحثون مؤسسات مدنية مؤسسات رسمية

 انينتشريعات وقو
 

 أسس تشخيصية وعالجية

  أطفال
  

   بالغون  موهوبون
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تناول الفئات المختلفة فـي     أن الدراسات والبحوث المستقبلية البد أن ت      )  1(يتضح من الشكل       
، وأن التعرف على الصعوبات لدى الفئات       )األطفال والبالغون، والموهوبون  (دراستها لصعوبات التعلم    

الثالثة السابقة وعالجها، هي مصب اهتمام المؤسسات الرسمية، والمدنية، والباحثين، والتي ينبغي أن             
انين التي تهتم بهذه الفئة والتي تتضافر مع مـا          تظهر في شكل التشكيل والتغيير في التشريعات والقو       

تسفر عنه الدراسات واألبحاث المتخصصة بحيث يقوم كل جانب بأعبائه ومسؤولياته تجاه هذه الفئـة               
  ولكن ليس بمعزل عن غيره، فالبد من وجود منظور تكاملي تتضح من خالله الرؤية

  : التصور المستقبلي لمجال صعوبات التعلم 
ظور التوسعي لدراسة صعوبات التعلم يمكن تناول بعض الجوانب التـى قـد             فى ضوء المن  

  :تثرى ميدان البحث فى مجال صعوبات التعلم كالتالي
ـ البرامج اإلرشادية األسرية المبنية على نظريات التعلم االجتماعي ودورهـا فـي مـساعدة ذوى                

  .صعوبات التعلم على التوافق النفسي
تهدف إلى التعرف على خصائص وطبيعة العمليات المعرفية والنفسية لـدى           ـ البرامج التدريبية التي     

  .ذوى صعوبات التعلم من البالغين والموهوبين
  .ـ دراسة شكل ودرجة ونوعية صعوبة التعلم ومدى انتشارها بين الموهوبين ذوى صعوبات التعلم

  .ـ دراسة الخصائص السلوكية للبالغين ذوى صعوبات التعلم
  . بعض الصعوبات النمائية واثر عالجها في تخفيف حدة بعض الصعوبات األكاديميةـدراسات تشمل

ومن  خالل عرض ما سبق يتضح ان الحاجة إلى تشخيص هذه الفئة من األفراد تعد  ملحة،                  
 أن نضع أيدينا على المـنهج العلمـي والـسبيل            نستطيع وذلك ألننا حينما نكشف عن السبب والنتيجة      

امج المناسبة لهذه الفئة، األمر الذي يقلل الفاقد المادي والجهد البشري للتصدي لهذه             السليم إلعداد البر  
الظاهرة التي أضحت أقرب ما يكون بالسرطان الذي يبدو خفياً فإن لم نكتشفه ونستأصله فاجأنا هـو                 

  .وبادرنا وقضى علينا
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ـ                 باب لنموهـا    هذا باإلضافة إلى أننا حينما نغفل الكشف عن هذه الفئـة فـنحن نهيـئ األس
باإلضافة إلى إبعادهم عن اللحاق بأقرانهم حتى يصبحوا هامشيين في مجتمعهم ومـا يترتـب علـى                 
الضغوط واإلحباطات المستمرة والتوترات النفسية وما تتركه من آثار مدمرة للشخصية، وما لذلك من              

  .آثار سلبية  تشمل كل من الطفل وأسرته ومجتمعه
  ...وبعد

وإلى كل نفـس تـشعر      ... وإلى كل عقل أضيء بنور العلم     .. بالحياةفإلى كل قلب ينبض     
علينا أن نتكاتف جميعاً حتى ال يتسع الخرق أكثر مـن ذلـك             .... بالمسئولية تجاه نفسها ومجتمعها   

  .فيصعب ترقيعه



  
  
  
  

  عوبات التعلم بين الواقع والمأمولص

  

  

-21- 

  المراجـــع 
يذ مدى فاعلية برنامج تدريبي لعالج بعض صعوبات التعلم لدى تالم         : ) 1988(أحمد أحمد عواد    -1

المرحلة االبتدائية، رسالة ماجستير، غير منشورة، كليـة التربيـة ببنهـا، جامعـة              
  .الزقازيق

 تشخيص وعالج صعوبات التعلم الشائعة في الحساب لـدى تالميـذ            ) :1992(أحمد أحمد عواد    -2
رسالة دكتوراه، غيـر منـشورة، كليـة        . الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي     

  .معة الزقازيقالتربية ببنها، جا
مدى فاعلية برنامج تدريبي في عالج بعـض صـعوبات الـتعلم            : ) 2002(أحمد حسن عاشور    -3

  .النمائية، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق
وظائف النصفين الكـرويين للمـخ فـي عالقتهـا بـالجنس            : ) 1988(أحمد عبد اللطيف عباده     -4

. ول المهنية والال مهنية لدى طالب الصف الثالث الثـانوي العـام        والتخصص والمي 
، جامعة المنيـا، العـدد األول،       مجلة البحث في التربية وعلم النفس، كلية التربية       

  .206 -167المجلد الثاني، ص ص 
دراسة تشخيصية عالجية لبعض صعوبات التعبير الشفهي لدى        : ) 2005(أمل عبد المحسن زكي     -5

رسالة ماجـستير، غيـر منـشورة، كليـة     . الميذ ذوي صعوبات التعلمعينة من الت 
  .التربية، جامعة بنها

العالقة بين المهارات اإلدراكية وبعض صعوبات القراءة لدى تالميذ         ) : 1992(أمينة محمد كمال    -6
الصفوف األولى من المرحلة االبتدائية بدولة البحرين، رسـالة ماجـستير، غيـر             

  .ة، جامعة الخليج العربي، البحرينمنشورة، كلية التربي
صعوبات التعلم والمتغيرات المتصلة بهـا كمـا يـدركها      ) : 1992(أنور رياض وحصة فخـرو      -7

 ندوة بكلية التربية، مركـز البحـوث        –المعلمون في المرحلة االبتدائية بدولة قطر       
  .140-73، ص صالتربوية، جامعة قطر

ترح لعالج بعض صعوبات القراءة الجهرية لدى تلميـذات          برنامج مق  ) :1985(بدرية سعيد المال    -8
الصف الرابع االبتدائي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعـة عـين       

  .شمس
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 فاعلية برنامج لتنمية بعض الجوانب المعرفية لدى أطفال مرحلة          ) :2000(بطرس حافظ بطرس    -9
  .157 -125 ، ص صالمؤتمر العلمي السنويما قبل المدرسة، 

  .دار صفاء للنشر والتوزيع: أساسيات صعوبات التعلم، عمان : ) 2000(جمال مثقال مصطفى -10
 دراسة تجريبية لمدى فعالية التدريب على حب االستطالع في          ) :1993(خيري المغازي عجاج    -11

تخفيف صعوبات الفهم لدى األطفال، رسالة دكتوراه غير منشورة، كليـة التربيـة،             
  .طاجامعة طن

:  صـعوبات الـتعلم      ) :2007(دانيال هاالهان، جون لويد، جيمس كوفمان، مارجريت ويـس          -12
عادل عبد اهللا محمد، عمـان، دار       : ترجمة  .  التعليم العالجي  – طبيعتها   -مفهومها
  .الفكر

 صعوبات التعلم لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية في سـلطنة          ):1993(زكريا توفيق أحمد    -13
، مجلـة كليـة     ، الجزء األول  20العدد  .  نفسية اجتماعية  –دراسة مسحية   : ن  عما

  .266 -235 جامعة الزقازيق، ص ص التربية،
 فاعلية السيكودراما في تنمية مهارات التواصل االجتمـاعي         ) :2006(سليمان رجب سيد أحمد     -14

لتربيـة،  لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، رسالة ماجستير، غير منشورة، كليـة ا           
  .جامعة بنها

، المجلس العربي للطفولة والتنميـة    . واقع الطفل في الوطن العربي     ) :1990(سمير البيالوي   -15
  .القاهرة

 دراسة تجريبية لتعليم مهارات حل المشكالت لدى األطفال ذوي          ) :2002(سمير عطية المعراج    -16
لتربية بكفر الـشيخ،    صعوبات الفهم القرائي، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية ا        

  .جامعة طنطا
االنتباه السمعي والبصري لدى األطفال ذوي فرط النـشاط         : ) 1990(السيد إبراهيم السمادوني    -17

 مركـز   المؤتمر السنوي الثالث للطفل المصري تنشئته ورعايته،      ،  "دراسة ميدانية "
  .955-936دراسات الطفولة، المجلد الثاني، ص ص 

بعض الخصائص المعرفية والالمعرفية للتالميذ أصـحاب       ) : 1992(قر  السيد أحمد محمود ص   -18
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،      . صعوبات التعلم في المدرسة االبتدائية    

  .جامعة طنطا



  
  
  
  

  عوبات التعلم بين الواقع والمأمولص

  

  

-23- 

 أثر استخدام برنامج التحكم في الذات علـى اسـتراتيجيات           ) :2000(السيد أحمد محمود صقر     -19
طفال ذوي صعوبات الـتعلم، رسـالة دكتـوراه، غيـر           تجهيز المعلومات لدى األ   

  .منشورة، كلية التربية بكفر الشيخ، جامعة طنطا
 دراسة تجريبية لمدى فاعلية برنامج قائم علـى نظريـة           ) :1994(السيد خالد إبراهيم مطحنة     -20

تمثيل المعلومات في عالج صعوبات التعلم لدى األطفال في القراءة، رسالة دكتوراه            
  .جامعة طنطا، ورة، كلية التربية بكفر الشيخ غير منش

 تنمية عمليات الفهم اللغوي لدى التالميـذ ذي صـعوبات           ) :1996(السيد عبد الحميد سليمان     -21
التعلم بالحلقة األولى من التعليم األساسي، رسالة دكتوراه، غيـر منـشورة، كليـة              

  .التربية ببنها، جامعة الزقازيق
صعوبات تعلم القراءة وعالقتها ببعض المهارات اإلدراكية : ) 1996 (شرين محمد أحمد دسوقي-22

لدى تالميذ المرحلة األولى من التعلم األساسي، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية            
  .التربية، جامعة الزقازيق

 العالقة بين صعوبات التعلم واالضطرابات الـسلوكية        ) :2002(صالح محمد صالح الغضوري     -23
رسالة ماجستير  . دى تالميذ المرحلتين االبتدائية والمتوسطة بدولة الكويت      الظاهرة ل 

  .غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة الخليج العربي

تقنين مقياس أنماط التعلم والتفكير، المنـصورة، عـامر للطباعـة           ) : 1988(صالح أحمد مراد    -24
  .والنشر

 إرشادي تكاملي في عالج بعض الصعوبات األكاديميـة         فعالية برنامج  ) :2005(عالية السادات   -25
واالنفعالية لدى ذوي صعوبات تعلم القراءة من تالميذ المرحلة االبتدائيـة، رسـالة             

  .دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة
ـ          ) :1993(عبد الرحمن الصغير    -26 ة  تنمية بعض مجاالت التعبير التحريري في المرحلـة الثانوي

  .األزهرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر
المؤتمر القومي .  برنامج مقترح لعالج صعوبات التعلم المعرفية     ) :1995(عبد الرقيب البحيري    -27

  . القاهرة، وزارة التربية والتعليماألول للتربية الخاصة،
ية برنامج لعالج صعوبات الفهم القرائـي لـدى          فعال ) :2002(عبد اللطيف عبد القادر أبو بكر       -28

، مجلة  تالميذ الصف الرابع االبتدائي، في ضوء نظرية إلماعات السياق لستيرنبرج         
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، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،      دراسات في المناهج وطرق التدريس    
  .166-146العدد التاسع والسبعون، ص ص 
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  .منشورة، كلية التربية، جامعة المنصورة
قائمة المالحظات السلوكية لألطفال لتشخيص صـعوبات الـتعلم،         : ) 1990(عبد الوهاب كامل    -30
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  .485 -446الثاني، ص ص 
 األسس النظرية والتشخيصية والعالجيـة،    : صعوبات التعلم    ) :1998(فتحي مصطفى الزيات    -33

  .القاهرة، دار النشر للجامعات

قضايا التعريف والكشف   "تفوقون عقلياً ذوو صعوبات التعلم       الم ) :2000(فتحي مصطفى الزيات    -34
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