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  ريمرآن الكَ تعليم القُ بات ُمتطلَّ 
ِّ السِّ موذج نلُّم يف ضوء عَ احكَّ  اُت وبَ عُ وي ُص    ةماغيَّ يادة ا

  واصل االجتمايعومهارات احكَّ  ةيَّ ضجِ العالمات اجُّ و
  ١يخأمحد الشَّ  ليمان رجب سيدسُ . د

  
  اكحث ملخص

راسة إىل تناول ُصُعوبات احَكَعلُّم يف ضوء املدخل احكفسريي الطيب واجما القائم بل  - العصيب - تهدف ا
ماغيةنظريات العالمات اجضجية والسي  ،ومتطلبات تعليم وتعلم القرآن الكريم ،)السيطرة املخية( ادة ا

راسة ملفهوم صعوبات احكعلم واحكطور احكاري واحكصنيف ، والفروق بني الفئات املتشابهة، حيث تعرض ا
  .والتشخيص واجظريات املفرسة

راسة يف عدة مباحث تتمثل يف واحكصنيف ، هيم واملصطلحاتاملفا: صعوبات احكعلممبحث : ا تنتظم ا
صعوبات ومبحث أسباب . صعوبات احكعلم والفئات املتشابهةومبحث احكميزي الفارق بني . والتشخيص

 صعوبات تعلمومبحث مهارات احكواصل االجتمايع و ).الطبية والعصبية واجمائية( ونظرياتها املفرسةاحكعلم 
  .القرآن الكريم وتعليم

راسة بل مستجد و اإلوتعتمد ا والُمعتمد يف ُمسميات ، )DSM5( اخلامس حصاات احكصنيف ا
ة يف املنهج الوصيف احكحلييل الُمستند إىل األدلة . وتشخيص فئات الرتبية اخلاصة راسة احلا وتتمثل منهجية ا

راسات واألحباث العلمية ألمثلة واحكجارب وإىل الشواهد امليدانية وا ،والشواهد والرباهني املبنية بل نتائج ا
  .وويع معليم ومعلمات القرآن الكريم لألطفال ذوي صعوبات احكعلم ،العملية

ة بتدريب مهين ُمكثف مستدام ملعليم ومعلمات القرآن الكريم لفهم وتفسري  راسة احلا وتو ا
ارق بني فئات واحكميزي الف ،خصائص األطفال ذوي صعوبات احكعلم وطرق املعاجلة بناء بل، صعوبات احكعلم
را، بطء احكعلم( الرتبية اخلاصة واحكدريب  ،)فرط احلركة وتشتت االنتباه، منخف احكحصيل، احكأخر ا

اكرة ،دراكإلوا ،االنتباه( بل مهارات معاجلة صعوبات احكعلم اجمائية  ،)واللغة الشفهية ،واحكفكري ،وا
واحكه  -  العرس الكتا -  والكتابة -  العرس القرا - ةالقراء( ومهارات معاجلة صعوبات احكعلم األكاديمية

  .واحكفسريات العصبية ونموذج السيطرة املخية، يف ضوء الويع باجظرية اجضجية) واإلمالء واحكعبري واخلط
ة ال   .السيادة الُمخية، اجظرية اجُْضجية، ُصُعوَبات احَكَعلُّم، تعليم وتعلم القرآن الكريم :اللكمات ا
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  املقدمة
كِرٖ ﴿: يرس اهللا تعاىل َيَعلُّم القرآن الكريم دَّ نَا ٱۡلُقۡرَءاَن لِّلِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ ۡ َقۡد يَسَّ

وَعلََّمه ، ]١٧: القمر[ ﴾١٧َولَ
 ً وأمر اهللا تعاىل أمني ، ]٢ ،١: الرمحن[ ﴾٢َعلََّم ٱۡلُقۡرَءاَن  ١ٱلرَّۡحَمُٰن ﴿: لرسو الكريم حُمََمدا

، فاكن يَُراِجُعه القرآن يف لك خم مرة أو مرتني، بمراجعة القرآن الكريم مع اجيب  الو جربيل
زاحة القلق واخلوف من نسيانه عند احكعلم إو، ونص القرآن الكريم بل تعليم كيفية احكعلم لالكم اهللا تعاىل

ُ ٱلَۡملِ ﴿: قال اهللا تعاىل، ال يتفلت مع تعاهده بعد ذلك ح َّ ن َفَتَعَٰل ٱ
َ
َ َتۡعَجۡل بِٱۡلُقۡرَءاِن ِمن َقۡبِل أ ۗ َو ُك ٱۡلَقُّ

ۥۖ َوقُل رَّّبِ زِۡدِن ِعۡلٗما   ﴾١٦َ ُتَّرِۡك بِهِۦ لَِسانََك ِلَۡعَجَل بِهِۦٓ ﴿: وجاء احكوجيه، ]١١٤: طه[ ﴾١١٤ُيۡقَضٰٓ إَِلَۡك وَۡحُيُه
 ].١٦: القيامة[

 مع مراخة اختالف مراحلهم العمرية ،اً مجيع القرآن للصحابة  وَعلّم رسول اهللا 
) ً ً وُشبَانا ويذكر هلم فضل تعلم القرآن ، وقدراتهم بل االنتباه واحكذكر واحكعلم، وخصائصهم اجمائية ،)شيوخا

ً للقرآن وتفضيله يف اإلمامة ، تقانه ومراجعتهإويُشجعهم بل تَعلمه وحفظه و، الكريم وتكريم األكرث أخذا
ب  ،حكنفري من القرآن أو تبغيضه للُمتعلم باإلكثار عليه أو احكطويلوحذر من ا، وغريها ً أسا ولكها مجيعا

وي صعوبات احكعلم ،تربوية تطبيقية وعملية حكعليم وتعلم القرآن الكريم َكَمآ ﴿: قال اهللا تعاىل. وخباصة 
ٗ ّمِنُكۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم َءاَيٰتَِنا وَ  رَۡسۡلَنا فِيُكۡم رَُسو

َ
ا لَۡم أ ُيَزّكِيُكۡم َوُيَعّلُِمُكُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة َوُيَعّلُِمُكم مَّ

  .]١٥١: اكقرة[ ﴾١٥١تَُكونُواْ َتۡعلَُموَن 
بما يسهم يف تيسري  ،ولقد تطورت اجظريات العلمية املنهجية واحكفسريية يف ختصص صعوبات احكعلم

واختيار ، عهم وفهم مراحلهم اجمائية املعرفية والعصبيةواحكواصل م، تعليم وتعلم األطفال واحكعرف عليهم
ويبذل معليم القرآن الكريم الوقت واجلهد حكعليم . وحتديد الوقت املالئم حكعلمهم، وسائل احكعليم املناسبة هلم

ً وذوو صعوبات احكعلم، املوهوبون واملتفوقون والعباقرة( األطفال بكافة فئاتهم وتعد ، )واملتأخرون دراسيا
ً يف تعليم وتعلم هؤالء  -  واالختالفات اجمائية واالستعدادات والقدرات - الفروق الفردية مبدأ حاكما

املعلمني واملعلمات بهذه الفروق واحكفسريات العلمية واخلصائص اجمائية من  ىوضعف الويع ، األطفال
افعي، عوامل االحرتاق املهين الوظييف ات املنخفض ومن مسببات سوء احكوافق وضعف ا  ىة وتقدير ا

ۡخرََجُكم ﴿: قال اهللا تعاىل. ومن عوامل القصور يف تعليم وتعلم األطفال للقرآن الكريم، بعض املعلمني
َ
ُ أ َّ َوٱ

ۡفـَِٔدةَ لََعلَّكُ 
َ
بَۡصَٰر َوٱۡل

َ
ۡمَع َوٱۡل ا وََجَعَل لَُكُم ٱلسَّ َ َتۡعلَُموَن َشۡيـٔٗ َهٰتُِكۡم  مَّ

ُ
: اجحل[ ﴾٧٨ۡم تَۡشُكُروَن ّمِۢن ُبُطوِن أ

ـٰنِّيِـَۧن بَِما ُكنُتۡم ُتَعّلُِموَن ٱۡلِكَتَٰب َوبَِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسونَ ﴿: وقال تعاىل، ]٧٨   .]٧٩: آل عمران[﴾ ُكونُواْ َربَّ
ة حكناول احكفسريات العلمية وخاصة اجمائية اجضجية والعصبية لألطفال ذوي  راسة احلا ا تأ ا

اء األمور باخلصائص اجمائية واحكفسريات العلمية  ،حكعلمصعوبات ا بما يسهم يف ويع معليم ومعلمات وأو
را وبطء احكعلم واإل، لصعوبات احكعلم   .ة العقليةخقواحكميزي الفارق بني صعوبات احكعلم واحكأخر ا



 

٤ 

َ فَ ﴿: قال اهللا تعاىل، واالستناد للمتخصصني والعلماء أصل يف احكعليم واحكعلم ۡهَل ٱّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم 
َ
ۡسـَٔلُٓواْ أ

ً للتطبيقات العملية، ]٤٣: اجحل[ ﴾َتۡعلَُمونَ  ً منطقيا ، ويعد احكأصيل العليم واحكفسري املنه مدخًال وأساسا
ة حُتدد األسباب والعالقات  َ وصعوبات احكعلم كواحدة من فئات الرتبية اخلاصة هلا تفسريات ونظريات ُمَفرِسّ

ي : ومن تلك اجظريات املفرسة لصعوبات احكعلم ،نيفات واملداخل العالجيةواحكص احكفسري الطيب العصيب ا
ماغ و اخلامس، حيدد سبب صعوبات احكعلم بأنها خلل وظييف بسيط يف ا  ١وهو ما احناز  احكصنيف ا

)DSM5 (و ما يفرس امتداد وه، بتصنيف ُصُعوبات احكعلم ضمن فئات االضطرابات اجمائية العصبية
نموذج السيطرة : ومن تطبيقات اجظرية الطبية). املراهقة والرشد( صعوبات احكعلم ملراحل عمرية متقدمة

اكري، واحكاكمل العصيب، واحكآزر احل احلريك، املخية ، واحكوازن الكيميا ،واجواقل العصبية، واحكعلم ا
واختاذ القرار ، وتكوين املفاهيم دراكلك من مهارات احكفكري واإلوما يرتتب بل ذ، واحكعلم املبين بل احكعقل

 وألهمية هذه اجظرية احكفسريية لصعوبات احكعلم تمت إضافة حمك العالمات العصبية. وحل املشالكت
وي صعوبات احكعلم بناء بل اختبارات املسح والفرز العصيب ) اجيورولوجية( كأحد املحاكت التشخيصية 

نوي السيكولغوي -  اختبار بندر جشطلت( رسيعواحكعرف ال   ).اختبار احكعرف الرسيع -  اختبار ا
واجظريات اجمائية من اجظريات العلمية املفرسة لصعوبات احكعلم باعتبارها تأخر يف اجضج املطلوب 

راسات واحكجارب العملية راسات احكت( لعملية احكعلم مستندة إىل نتائج ا ونتائج ، بعيةاملنهج الطو وا
راسات) نظريات اجمو العقيل املعر جلان بياجيه وتفسريها صعوبات احكعلم باحكأخر يف  وألهمية نتائج هذه ا

ت تشخيص ُصُعوَبات احكعلم ،اجمو واجضج   .تمت إضافة حمك العالمات اجضجية كأحد حَماَكَّ
ا وطرق معاجلتها ما بني اجظريات سبابهأوقد تعددت وتنوعت املداخل احكفسريية لصعوبات احكعلم و

ونماذج السيطرة املخية واالستجابة ، احكفسريية الطبية واجمائية والسلوكية واملعرفية وما وراء املعرفية
ا ة. للتدخل واحكنظيم ا راسة احلا واحكفسري ، احكفسري الطيب العصيب ونموذج السيطرة املخية( وتتناول ا

  ).ضج ونموذج مهارات احكواصلاجما ونظرية تأخر اج
راسة   :حدود ا

ة بل احكفسري الطيب العصيب ونموذج السيطرة املخية راسة احلا واحكفسري اجما ، تقترص حدود ا
ومهارات احكواصل االجتمايع كنماذج ونظريات تفسريية لصعوبات احكعلم بهدف ، ونظرية تأخر اجضج

وي صعوبات احكعلماحكوصل إىل احكطبيقات اليت تسهم يف حت   .ديد متطلبات تعليم القرآن الكريم 

                                                  
ل التشخي اإلحصا لالضطرابات  ١ ل  ،)DSM(االختصار العليم ) Diagnostic and Statistical Manual( ا د

االضطرابات وفئات الرتبية اخلاصة، يف العالم يف تصنيف  الرئيسمريكية لألطباء اجفسيني يعد املرجع تصدره اجلمعية األ
وذلك بعد بعض احكعديالت  ،)م٢٠٢٠ - ٢٠١٣(ن آلا هو اإلصدار احلديث واألخري املعتمد ح) DSM5(صدار اخلامس إلوا

  .دلصدار الرابع املعإلواحكطويرات خمتلفة عن اإلصدار الرابع وا



 

٥ 

راسة   :مشلكة ا
ومتطلبات ، وصعوبات احكعلم ،ألجل توعية معليم ومعلمات القرآن الكريم بفئات الرتبية اخلاصة

يهم، وطرق احكعامل معهم يف ضوء خصائصهم اجمائية، تعليمهم  ،وألجل الوقاية من االحرتاق الوظييف واملهين 
اتو تأ  ،وتقليل اإلحساس بالفشل يف تعليم األطفال ذوي صعوبات احكعلم للقرآن الكريم ،تد تقدير ا

ً خلصائص ذوي صعوبات احكعلم ً وتفسريا راسة ملساندة املعلمني واملعلمات فهما راسة . هذه ا وتتناول ا
ً للفروق و، مستقبل مصطلح صعوبات احكعلم ومفاهيمها احلديثة وتصنيفاته اجوعية ً مفاهيميا ً تفسرييا رشحا

را وبطء احكعلم واإل   .ة العقليةخقبني صعوبات احكعلم واحكأخر ا
ةإوتتمثل  ة يف حماولة اإلجابة املنهجية بل األسئلة احكا راسة احلا ة ا   :شاك

وي صعوبات احكعلم يف ضوء تفسريات اجظرية الطبية -   العصبية؟ ما متطلبات تعليم القرآن الكريم 

وي صعوبات احكعلم يف ضوء تفسريات اجظرية اجمائية اجضجية؟ -    ما متطلبات تعليم القرآن الكريم 
وي صعوبات احكعلم يف ضوء مهارات احكواصل االجتمايع؟ -    ما متطلبات تعليم القرآن الكريم 

راسة   :أهداف ا
ة إىل تناول مصطلح صعوبات احكعلم وا راسة احلا واحكأخر  ،حكميزي الفارق بني صعوبات احكعلمتهدف ا

را واحكفسري ، وتصنيف صعوبات احكعلم اجمائية واألكاديمية واجوعية، ة العقليةخقواإل ،وبطء احكعلم ،ا
طار منه تفسريي ملعليم إوتقديم . الطيب اجما اجض العصيب حلاالت األطفال ذوي صعوبات احكعلم

م لفهم صعوبات احكعلم ومتطلبات تعليم القرآن الكريم هلم يف ضوء اجظريات ومعلمات القرآن الكري
ماغية، نظرية تأخر اجضج( اجمائية اجضجية والطبية العصبية ونموذج مهارات احكواصل  ،ونظرية السيادة ا

  ).االجتمايع
راسة   :منهجية ا

ة يف املنهج الوصيف احكحلييل املس راسة احلا تند إىل األدلة والشواهد والرباهني املبنية بل تتمثل منهجية ا
راسات واألحباث العلمية املمارسات املبنية بل . (وإىل الشواهد امليدانية واألمثلة واحكجارب العملية. نتائج ا

و اإل). األدلة يف الرتبية اخلاصة ة بل احكصنيف ا راسة احلا   ).DSM5( اخلامس حصاكما تعتمد ا
راسةمصطلحات    :ا

ة حلقوق األشخاص ذوي اإلخقة و ة بما ورد يف االتفاقية ا راسة احلا حول مفاهيم ) م٢٠٠٦( تلزتم ا
 ً ا وما ، )م٢٠٠٢( ونظام رخية املعوقني باململكة العربية السعودية، اإلخقة وتعريفاتها وتصنيفاتها املعتمدة دو

و اإل ً ك) DSM5() م٢٠١٣( امس اخلحصاورد من مستجدات يف احكصنيف ا يف  ما سيتم عرضه تفصيليا
راسة و   .طارها اجظريإحماور ا
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  األول املبحث
  صعوبات احكعلم

  املفاهيم واملصطلحات واحكصنيف والتشخيص
ة إاضطراباً و) Learning Disabilities(عوبات احكعلم مثل ُص تُ  ي يعا منهاشاك كما ، تؤثر بل الطفل ا

وتشغل بال املعلمني واملعلمات وتؤرقهم لشديد حرصهم وعنايتهم  ،وبل عالقاته بزمالئه ،تؤثر بل أرسته
  .بتعليم القرآن الكريم وتعلمه

ة بدءاً ، احكطبييق سواء بل املستوى اجظري أو، ويزخر ميدان صعوبات احكعلم بالعديد من القضايا اجلد
ومروراً باخلالف حول األسباب ، جية املناسبة والفعالةوانتهاًء بالطرق العال، من قضية تعريف املصطلح نفسه

ى احكلميذ   .والعوامل املرتبطة بظهورها 
بعرض ملفهوم صعوبات  يستهلها، من خالل عدة نقاط »صعوبات احكعلم«وسوف يتناول اكاحث  ...هذا
  :لك فيما ييلوبيان ذ، ثم اجظريات املفرسة هلا، ثم تصنيفها، ثم احكميزي الفارق للمفهوم، احكعلم

يب :مفهوم صعوبات احكعلم: أوالً  الة بل األطفال ذوي ) م٢٠٠٠( يشري حممد ا إىل أن املصطلحات ا
 ً ين يعانون من صعوبات احكعلم خيتلفون يف ، صعوبات احكعلم قد فاقت األربعني مصطلحا وأن األفراد ا

يبحم. (ويصعب حرصها وحتديدها، و عددها، و مستواها ،أنواعها   .)١٧٣ص، م٢٠٠٠، مد ا
ي) م١٩٦٣() Kirk(وبات احكعلم بل يد صموئيل كريك عُ لح ُص طَ ْص مُ  دَ دَّ وحَتَ  استخدم هذا املصطلح  ا

يهم اضطرابات يف نمو ةلوصف جمموع ً ، اللغة والالكم والقراءة من األطفال تظهر  يف مهارات احكواصل  وأيضا
، ه املجموعة األطفال ذوي اإلخقات احلسية اكلصم واملكفوفنيوال تتضمن هذ. الالزمة للتفاعل االجتمايع

 ُ   .)In: Kaufman & Kaufman, 2001, p.3. (ةالعقلي ةخقإلا ذويستبعد من هذه املجموعة كما ي
إىل أنه بل الرغم من اختالف احكعريفات اليت تناولت صعوبات ) م٢٠٠٢( وقد أشارت عفاف عجالن

  :ويه، فق حوهلا أصحاب هذه احكعريفاتإال أن هناك جوانب يت، احكعلم
مقارنة  أو، واملستوى املتوقع بل أساس القدرات العقلية الفعيلوجود تباعد بني مستوى احكحصيل . ١

  .باألقران من نفس السن
  .تندرج حتت مصطلح صعوبات احكعلم جمموعة متباينة من االضطراباتو. ٢
  .خلل يف وظائف اجلهاز العصيب املركزي يتمثل يف وجود، وجود أساس بيولو للمشلكة. ٣
عفاف . (احكعلييم احلرمان اخكقايف أو احكخلف العقيل أو ال ترجع هذه الصعوبات إىل إخقات احلواس أوو. ٤

  .)٦٧ص، م٢٠٠٢، عجالن
، ذوو صعوبات احكعلم هم جمموعة من األفراد يتمتعون بقدرٍة عقلية متوسطة أو فوق املتوسطةواألطفال 
يهم صعوبة يف بعض عمليات احكعلم اكلقراءة أو ، ستوى حتصيلهم الفعيل عن املتوقع منهموينخفض م و
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أو ذوو االضطرابات اجفسية ، و العقليةأات اجلسمية خقويُستبعد منهم األفراد ذوو اإل، الكتابة أو احلساب
ً . الشديدة األفراد للتأكيد استخدام لكمة لكنه تطور إىل  ،باألطفال أو احكالميذ وهذا احكعريف حيددهم أحيانا

ة ً ( بل ديمومة واستمرارية الصعوبات إىل املراحل العمرية احكا ثم  وألخالل مراحل العمر ا فيه تظهر نمائيا
  .)وعباقرة ،وموهوبني ،وشباب ،وبالغني ،ومراهقني ،وصغار ،وتالميذ ،أطفال: تشملاً أفراد). (تستمر

  عباقرة... موهوبني... شباب... بالغني... قنيمراه... صغار... تالميذ... أطفال
ا توجد ؛ متوسطة أو فوق املتوسطة إىل درجة احكفوق العقيل والعبقرية( نسبة ذاكء هؤالء األطفال طبيعيةو

ً نيفئات املتفوق أو  ٩٠معدل ذاكء ( ذاكء طبييع متوسط أو فوق املتوسط ،)وبات احكعلمعُ والعباقرة ذوي ُص   عقليا
اكء وكسلر أو ستانفورد بينيهحسب اخت ١٠٠ اكء عن املتوسط فهؤالء هم أطفال  اخنفضتذا إو ،)بار ا نسبة ا

اكء اكيين(بطء احكعلم  من اإلخقة  وأبل، عدل ذاكء أقل من املتوسطمُ  فئة بطء احكعلم )الفئة احلدية أو ا
  ).٧٠من  وأبل ٨٥أقل من ( العقلية

يهم أية  :وبات احكعلممن رشوط تصنيف األطفال ضمن فئة صعو ات حسية أو عقلية أو إخقأال يكون 
حمك االستبعاد أو االستثناء و. يعانون من احلرمان أو اإلهمال أو أية مشلكة نفسية أو اضطراب انفعايل شديد

راإلأو ا يهم سبب نف أو . قصاء حكميزي صعوبات احكعلم عن الفئات األخرى اكحكأخر ا و حالة أن 
را؛ همال أو حرمان أو إخقةإأو بييئ أو  أرسي ويكون هذا احكأخر  ،فإنهم قد يندرجون حتت فئة احكأخر ا

 ً را ويكون . وال يمكن بأي حال تصنيفهم ضمن فئة صعوبات احكعلم، عن تلك األسباب ناجتا احكأخر ا
راسية   .اقتصادية وبسبب عوامل وأسباب صحية أو نفسية أو أرسية أو، يف لك املقررات ا

اكء واخللو من أية أسباب نفسية أو بيئية  ىرغم هذا املستوو فإن هؤالء األطفال ذوي  ،و أرسيةأمن ا
را وخاصة باملقررات األساسية يهم اضطراب باحكحصيل ا اللغة العربية ( صعوبات احكعلم 

اكرة واالنتباه واإل ،)والرياضيات   .الشفهيةواحكفكري واللغة  دراكوصعوبات يف ا
ة إىل و ت بل صعوبات احكعلم زَ يتضح أنها ركَّ ، وأدبيات صعوبات احكعلم عريفاتجُمَْمل احكبنظرة إمجا

وإىل حمك احكباعد بني القدرة ، وأشارت إىل رضورة استبعاد ذوي اإلخقات األخرى، اجمائية واألكاديمية
االستبعاد والرتبية اخلاصة والعالمات  وحماكت، العقلية واحكحصيل واملقارنة باألقران يف نفس السن

إىل قصور يف  -  أحد أسبابها يف -  وأن الصعوبات قد ترجع، كمحاكت تشخيصية ،وتأخر اجضج، اجيورولوجية
  .االنفعايل الشديد االضطراب اخكقايف أو وال ترجع إىل احلرمان اكييئ أو، وظيفة املخ

 - األطفال خاصة - صعوبات احكعلم يشري إىل األفرادويستطيع اكاحث أن خيلص إىل القول بأن مصطلح 
ين يتصفون بقدرة عقلية متوسطة أو  را الفعيل خيتلف عن املتوقع ، فوق املتوسطةا إال أن حتصيلهم ا

أكرث من العمليات العقلية  عالوة بل أنهم قد يعانون قصوراً يف واحدةٍ أو. بناًء بل تلك القدرة العقلية، منهم
اكرة اإلدراك أو أو االنتباه( يةاجمائ يعانون صعوبة يف  أو. وتعرف حينئٍذ بصعوبات احكعلم اجمائية ؛)ا
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اكفة  استبعادهذا مع . وتعرف حينئٍذ بصعوبات احكعلم األكاديمية ،احلساب احكه أو الكتابة أو القراءة أو
  .فسية الشديدةواحلرمان اكييئ واالضطرابات اج ةحاالت اإلخقة اجلسمية والعقلي

إىل خم  )م١٩٦٠(ظهر مصطلح ذوو صعوبات احكعلم يف الفرتة من خم  :النشأة واحكطور احكاري: ثانياً 
بعد فرتة طويلة من مصطلحات متعددة تصف هؤالء األطفال ) Kirk(بل يد صموئيل كريك  )م١٩٦٣(

ماغية واخللل باملخ صابةإلية وادراكو اإلخقة اإلأة الُمحرية خقباإلخقة اخلفية واإل تم  )م١٩٦٨(و خم  ،ا
ً ، ضمن فئات الرتبية اخلاصةرسمياً تصنيف فئة صعوبات احكعلم    .حباجتهم إىل خدمات الرتبية اخلاصة اعرتافا

ي) م١٩٦٣() Kirk( وحتدد مصطلح صعوبات احكعلم بل يد صموئيل كريك استخدم هذا املصطلح  ا
يف نمو اللغة والالكم والقراءة والعد ) اتإخقوليست ( يهم اضطراباتمن األطفال تظهر  ةلوصف جمموع

ً ، واحلساب وال تتضمن هذه املجموعة األطفال ذوي . يف مهارات احكواصل الالزمة للتفاعل االجتمايع وأيضا
ُ ، اإلخقات احلسية اكلصم واملكفوفني   .ة العقليةخقاإل ذويستبعد من هذه املجموعة كما ي

أحدهما أكد بل صعوبات احكعلم ، أن تعريف صعوبات احكعلم قد أخذ منحيني :ويمكن القول
ى احكالميذ أنفسهم، األكاديمية واجمائية   .واآلخر أكد بل مستوى القدرة العقلية 

ي نص بل ) م١٩٧٦( احكعريف الفيدرايل األمريكي، ومن بني احكعريفات اليت تؤكد بل املن األول ا
عبارة عن اضطراب أو خلل يف واحدة أو أكرث من العمليات اجفسية األساسية املتعلقة  صعوبات احكعلم(أن 

حبيث يتجسد هذا االضطراب يف نقص القدرة بل ، سواء اكن ذلك شفاهة أم كتابة، باستخدام اللغة وفهمها
تنطوي بل قصور يف كما . اإلصغاء أو احكفكري أو احكحدث أو القراءة أو احكهجئة أو إجراء العمليات الرياضية

. وعرس القراءة وعدم القدرة بل تطوير مهارات احكعبري بالالكم، وخلل بسيط يف وظائف املخ، اإلدراك احل
وال يشتمل هذا املصطلح بل مشالكت احكعلم اليت تعود يف أصلها إىل اإلخقات اكرصية أو السمعية أو 

ة أو الظروف ا، احلركية  .)كيئية أو اخكقافية أو االقتصادية غري املواتيةأو االضطرابات االنفعا
)In:Raymond, 2004, p. 15.(  

اكرة( بعد تأكيده بل الصعوبات اجمائية، الحظ بل هذا احكعريفوأهم ما يُ  ، )االنتباه واإلدراك وا
، الالكم واللغةالقول بعدم القدرة بل تطوير مهارات احكعبري ب، )القراءة واحلساب( وبات األكاديميةعُ والُص 

  .ويه أحد أشاكل احكواصل املعروفة باحكواصل اللفظي
ي(  اخكاَ نْ ومن احكعريفات اليت تدل بل المَ  ياحكعريف ) يركز بل مستوى القدرة العقلية ا يصف  ا

ين يظهرون ) تطورت إىل األفراد( يصف جمموعة من احكالميذ مصطلح صعوبات احكعلم بأنه مصطلح نويع ا
ً اخن را عن زمالئهم العاديني فاضا . مع أنهم يتمتعون بذاكء متوسط أو فوق املتوسط، يف احكحصيل ا

ً ، اإلخقات املتعددة يويستبعد من ذلك ذو ً  ذلك أن إخقتهم قد تكون سببا للصعوبات اليت يعانون  مبارشا
  .منها
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جمموعة غري متجانسة من األفراد (أن مصطلح صعوبات احكعلم يشري إىل ) م٢٠١٥( وبنيَّ السيد عبد احلميد
ً ، ذوي ذاكء متوسط أو فوق املتوسط، املتعلمني واليت تظهر ، يف العمليات اجفسية األساسية يظهرون اضطرابا

 ً ال إحصائيا يهم يف املهارات األساسية آثارها من خالل احكباعد ا ، بني احكحصيل املتوقع واحكحصيل الفعيل 
ومن املحتمل أن ترجع هذه االضطرابات إىل  ،أو املجاالت األكاديمية، أو املسموعةواستخدام اللغة املقروءة 

وال إىل ظروف ، وال ترجع إىل وجود إخقات حسية أو بدنية، وجود خلل أو تأخر يف نمو اجلهاز العصيب املركزي
  ).٢٣١ص، م٢٠١٥، عبد احلميد. ()احلرمان اكييئ أو االضطرابات اجفسية الشديدة

 االختالفات إىلمن اإلخقة إىل الصعوبة إىل االضطراب  :ف مستقبل مصطلح صعوبات احكعلماسترشا
و اخلامس واحكنوع تم تصنيف هؤالء األطفال ضمن فئة االضطرابات اجمائية ) DSM5( يف احكصنيف ا
يهم تكون نمائية ؛العصبية هاز أي يف اجل( وعصبية) ةخالل مراحل اجمو املبكر( أي أن الصعوبة 
ماغ( اخللل الوظييف البسيط يف املخ: ا يطلق عليها؛ كما أنها وظيفية وليست عضوية ،)العصيب   ).ا

و اخلامس تم اختيار لكمة اضطراب من العجز أو عدم القدرة  بدالً ) Disorder( كذلك يف احكصنيف ا
هو املصطلح ) Differences(احكعلم واكن من املتوقع أن يكون املصطلح اختالفات  ،)Disability(أو اإلخقة 

وهو ما دخ باجلمعية الكويتية ، و الصعوبة أو اإلخقةأاألقرب لوصف هؤالء األطفال دون وصمة العجز 
و اخلامس كون اسمها  ،لصعوبات احكعلم إىل تغيري اسمها قبل صدور احكصنيف ا وحككون سباقة ومبادرة 

  http://www.kaldkuwait.com/AR/Pages/Default .اجلمعية الكويتية الختالفات احكعلم
ماغ - اضطراب نما عصيب ولك من يتعلم يمكن أن ، واألصل أن الطفل يتعلم :خلل وظييف بسيط يف ا
عم يمكن أن يتجاوز هذه الصعوبا، تقابله صعوبة يف احكعلم وتظهر الصعوبات يف اجلانب ، تومع بعض ا

ة ىاجما العصيب  مني ( الطفل كمؤرش بل صعوبات تعلم يف املراحل احكا فال يستطيع احكميزي بني ا
أو  - أو ربط رباط احلذاء الريا - يصزرار القمأال يستطيع توصيل  -  واليسار رغم تكرار الرشح 

وم والغدأ - فوق وحتت - وأسفل حتديد االجتاه أبل مما يدل  ،ويعا من هذه املؤرشات والعالمات ،مس وا
مايغ به خلل ً ، بل أن نمو اجلهاز العصيب ا صل إىل اجمو الاكيف للتعلم وانتقال أثر احكعلم  وحيتاج وقتا

كتساب واحكآزر وغريها من املهارات اجمائية املهمة ال دراكوبقاء املفاهيم واالستدالل واحكذكر ومهارات اإل
 ً ً  املعلومات واملفاهيم وتوظيفها أكاديميا   ).وسلوكيا

ة :صعوبات احكعلم اجمائية اكرة ،دراكواإل ،االنتباه( وتنقسم إىل صعوبات أو  وصعوبات ثانوية ،)وا
  ).واختاذ القرار ،وتكوين املفاهيم ،وحل املشالكت ،واللغة الشفهية ،احكفكري(

 ،واخلط ،واحكهجئة ،والكتابة ،القراءة( إىل صعوبات تعلم اللغة وتنقسم :صعوبات احكعلم األكاديمية
، العمليات احلسابية( وصعوبات الرياضيات واحلساب ،)والفهم القرا ،واحكعبري الكتا ،مالءإلوا

  .)واالستدالل الريا
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ً  :صعوبات احكعلم اجوعية ة األكرث عمومية وش( عن صعوبات احكعلم فقط وهو مصطلح أكرث حتديدا مو
يسلكسيا -  العرس القرا( وتتحدد الصعوبات اجوعية يف ،)للك أنواع الصعوبات والعرس  -  dyslexia  ا

يسجرافيا  -  الكتا ا  -  والعرس احلسا - dysgraphiaا يساكلكو وغريها من الصعوبات  ،dyscalculiaا
  ).و اخلاصة أو املحددةأاجوعية 

العرس القرا ال يشمل صعوبات القراءة : بل سبيل املثال، كاديمية واجوعيةوللتميزي بني الصعوبات األ
  .والعرس القرا ،بينما صعوبات القراءة تشمل الفهم القرا، اكلفهم القرا

، والعرس القرا ،والفهم القرا ،وتشتمل صعوبات احكعلم يف اللغة والرياضيات بل صعوبات القراءة
والعرس  ،واالستدالل الريا ،وصعوبات احلساب، والعرس الكتا ،احكعبري الكتاو ،وصعوبات الكتابة

  .والصعوبات اجوعية املحددة كذلك ،أي أنها تشتمل بل الصعوبات بشلك خم ؛احلسا

  



 

١١ 

  اخكا املبحث
  صعوبات احكعلم والفئات املتشابهة

را وبطء احكعلم واإل(   )ةخقاحكأخر ا
تُعترب معرفة احلُدود الفاصلة بني املفاهيم املتشابهة واملتشابكة  :ملفهوم صعوبات احكعلماحكميزي الفارق 

قيق للُمصطلحات ً ملا قد يكون هنالك من تداخل بني مفهوم صعوبات . رضورة أساسية للتحديد ا ونظرا
الفارق ملفهوم  فسوف يعمد اكاحث إىل حماولة الوصول إىل احكميزي، احكعلم وبعض املفاهيم القريبة منه

أو القريبة منه ، وذلك من خالل إيضاح ما بينه وبني بعض املفاهيم األخرى املتداخلة معه، صعوبات احكعلم
را، وُعرْس احكعلم، ُمْشالكت احكعلم: ومن هذه املفاهيم. من اختالفات واإلخقة ، وبطء احكعلم، واحكأخر ا

  :وبيان ذلك فيما يىل. العقلية
خيتلف مفهوم صعوبات احكعلم عن مفهوم ُمشالكت احكعلم يف أن  :لم وُمشالكت احكعلمصعوبات احكع -

وقد ترجع إىل قصور يف السمع أو الرؤية أو  ،مفهوم أوسع وخم) Learning Problems( مشالكت احكعلم
يهم مشالكت يف احكعلم أكرث  ،أو إىل الضعف العقيل، اضطراب االنتباه ين  ى األطفال ا قابلية وذلك 

راسة   .كما أنهم أكرث بعداً عن األنشطة الرتبوية باملدرسة، لالضطرابات السلوكية اجاجتة عن الفشل يف ا
يُشار إىل أن مفهوم صعوبات احكعلم هو مفهوم يستخدم يف ) م١٩٨٣( و القاموس املوسويع لعلم اجفس

صف تلميذاً يعا ، جتعله ال يواصل تعليمه بصورة جيدة، أقرانهب ةمن مشالكت تعلم مقارن اململكة املتحدة 
 خرونآكما يقول هاري و -  ويُستخدم هذا املفهوم. وهذه املشالكت ترجع إىل املنهج وحمتواه وطبيعته ومستواه

عندما يكون هناك فرق يف ، يف الواليات املتحدة األمريكية بديًال ملفهوم صعوبات احكعلم - ) م١٩٩٣(
، م٢٠٠٣، حممد حجاىج: عن. ( القدرة العقلية العامة مقارنة باألقران من نفس العمريف اإلجناز أو احكحصيل أو

  .)٢٨ص
ً ) م٢٠٠١( وذكرت عزة سليمان وليست ، تستخدم لوصف فئة معينة من األطفال )صعوبات احكعلم(أن  أيضا

يهم  ين    .)١٠٠ص، م٢٠٠١، عزة سليمان. ()مشالكت تعلم(خمة للك األطفال ا
إال أن تكون فئة واحدة فقط  واليت ال تعد، ت احكعلم يه أعم وأشمل من صعوبات احكعلمأي أن مشالك

  .من فئات أخرى عديدة متضمنة يف مشالكت احكعلم
 ):Learning Disabilities & Learning Difficulties( مفهوم صعوبات احكعلم وعرس احكعلم

ً مع مفهوم صعوبات من امل) Learning Difficulties(يعترب مفهوم عرس احكعلم  فاهيم األكرث تشابها
وقد . داللة بل فئة األطفال ذوي صعوبات احكعلم ؛ينحاز ألحدها وأويستخدمها اكعض بالرتادف ، احكعلم

جنلرتا اشائع االستخدام يف ) Learning Difficulties(بأن مصطلح الصعوبات ) م٢٠٠٤( ذكر أمني سليمان
فرتجم ) Learning Disabilities(أما مصطلح . ري إىل صعوبات احكعلموترجم إىل العربية ليش، وأمريكا
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ً إىل اللغة العربية ليشري إىل عدم القدرة بل احكعلم أو العجز عن احكعلم هل هذا : وانتىه إىل التساؤل، حرفيا
  .)٩٢ص، م٢٠٠٤، أمني سليمان( راجع إىل الرتمجة احلرفية أم إىل الرتمجة اإلنسانية؟

اليت نقلت إىل العربية بل ) Disabilities(فلكمة  ،ضة أن املشلكة أصًال يه مشلكة ترمجةويري محدان ف
يرتجم ) Learning Disabilities(مما جيعل مصطلح ، )جوانب العجز( يه يف احلقيقة تعين، )صعوبات(أنها 

رجة ا ينفيه تع) Difficulties(أما لكمة . )جوانب العجز عن احكعلم(كرث دقة إىل ألبل وجهه ا و ألبا
قيق إىل البل ) Learning Difficulties(مما يستلزم ترمجة مصطلح ، )عرس(أو ، )صعوبات( وجهه ا
مما جيعل  )العجز عن احكعلم(أخف وطأة وشدة من ) صعوبة احكعلم(ومما الشك فيه أن . )صعوبات احكعلم(

 ً   .صلينيألجنبيني األبني املصطلحني ا هناك اختالفا
إىل ) Learning Disabilities(أمحد عثمان مصطلح  سيد .د.أاألب الرو لصعوبات احكعلم  وقد ترجم

. و عدم القدرةأو اإلخقة أوابتعد عن ترمجتها إىل العجز  ،صعوبات احكعلم كرتمجة إنسانية وليست حرفية
 الوابيل إىل استخدام اهللا عبد .د.أوقد احناز . وعليه تم االعتداد برتمجته وشاع استخدامها بني املتخصصني

ويعترب مصطلح العرس شائع . لتاللة بل فئة صعوبات احكعلم) Learning Difficulties(مصطلح 
الة بل أنواع صعوبات احكعلم اجوعية ، العرس الكتا، العرس القرا( االستخدام كأحد املصطلحات ا

  ).العرس احلسا
را  ):Under Achievement( صعوبات احكعلم واحكأخر ا

را را من حيث  ؛ارتبط مصطلح صعوبات احكعلم باحكأخر ا حكماثل فئيت صعوبات احكعلم واحكأخر ا
را راسية واخنفاض احكحصيل ا وقد أشارت عزة . ما يمثل املظهر اخلار للكتا الفئتني وهو؛ املشالكت ا

را قد ترجع أسبابه ) م٢٠٠١( سليمان . إىل عدم احككيف االجتمايع يف األرسة أو املدرسةإىل أن احكأخر ا
  .)٣١ص ، م٢٠٠١، عزة سليمان(

را أسباب صحية مثل أو اإلصابة باألمراض  ،ضعف الرؤية أو السمع :ومن بني أسباب احكأخر ا
اكء ،ضعف القدرة العقلية: مثل، وأسباب عقلية، املختلفة : مثل، وأسباب اجتماعية، واخنفاض مستوى ا

راسة: مثل، وأسباب مدرسية. فاض املستوى االجتمايع اخكقايف واالقتصادي لألرسةاخن  ،عدم الرغبة يف ا
را ال يرتبط بالرضورة باخنفاض نسبة ذاكء . وعدم قدرة املعلم بل احكدريس ويرى محدان فضة أن احكأخر ا

سباب فقط للتأخر ألأو أحد ا فذلك ال يعدو أن يكون سوى أحد االحتماالت -  كما يرى اكعض -  احكلميذ
را را ،ا أو  -  أو اجتماعية -  أو عقلية - صحية( فكما تبني هناك أسباب عديدة حمتملة للتأخر ا

ً يعا). مدرسية را ومن ثم يمكن أن جند تلميذا ، ليس بسبب نقص ذاكئه عن املتوسط، من احكأخر ا
ً عن لك هذه ، ترجع إىل أسباب أكاديمية أو نمائية حمددةفإنها ، أما صعوبة احكعلم. سبب آخر يوإنما أل بعيدا

راألا   .سباب املحتملة وراء احكأخر ا
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 ):Slow Learning( صعوبات احكعلم وبطء احكعلم

يه أقل من معدل تعلم أقرانه ي يكون معدل احكعلم   أي يكون بطيئاً  ؛الطفل بطيء احكعلم هو ذلك ا
راس   .ية أو املعرفيةيف اكتساب املهارات ا

يه اكء   فقد بني السيد عبد احلميد. ويكون ذلك بطبيعة احلال نتيجة لوجود اخنفاض طفيف يف نسبة ا
بينما األطفال ذوو صعوبات احكعلم ، طفال بطئ احكعلم تكون نسبة ذاكئهم أقل من املتوسطألأن ا) م٢٠٠٠(

ً بني ذاكئهم وحتصيلهم الفعيلكما أنه ، تكون نسبة ذاكئهم يف املتوسط أو فوق املتوسط يهم تباعدا . ليس 
  .)١٤٣ص، م٢٠٠٠، السيد عبد احلميد(

 ذويبأنه ال يمكن اعتبار األطفال ) م٢٠٠٤( وامتثال نبيه) م٢٠٠١( وهذا ما أكدته لك من عزة سليمان
عرفية بسبب عدم وجود احكباعد الواضح بني قدراتهم امل، اكطء يف احكعلم ضمن حاالت صعوبات احكعلم

  .)٢٤ص، م٢٠٠٤، امتثال نبيه ،١٠٠ص، م٢٠٠١، عزة سليمان. (وحتصيلهم األكادييم
اكء) م٢٠٠٣( وذهب حممد حجا فيدخل بطء احكعلم ، تتشابه املفاهيم، إىل القول بأنه إذا أغفلنا معيار ا

را ي يأخذ يف . مع صعوبات احكعلم واحكأخر ا احلسبان نسبة ومن ثم فاحكعريف العليم الفارق هو ا
اكء تصل إىل مستوى  أي ال ؛بصورة كبرية )٧٠(واملعيار يف فئة بطء احكعلم هو أن نسبة ذاكئهم ال تقل عن. ا

  .)٣٠ص، م٢٠٠٣، حممد حجا. (العوق العقيل
 :١)Intellectual Disability(صعوبات احكعلم واإلخقة العقلية 

 ً ً عن اإلخ ختتلف صعوبات احكعلم اختالفا تظهر ، )م٢٠٠٤( فكما أوضحت امتثال نبيه. قة العقليةواضحا
اكء و األداء العقيل حبيث يصبح الطفل غري متوافق مع ، اإلخقة العقلية يف شلك اخنفاض واضح يف نسبة ا

ً ، اكيئة ً وإنتاجا ً ، وأقل تعلما و تعريف اجلمعية  .)٢٣ص، م٢٠٠٤، امتثال نبيه. (ويصعب توافقه اجتماعيا
ذكر أن العوق العقيل هو أداء عقيل دون املتوسط بشلك دائم ) م٢٠٠٤( كما أورده أمني سليمان األمريكية

يصاحبه نوا قصور يف جمال أو أكرث من جماالت املهارات  ،أو أقل )٧٥(إىل  )٧٠(ونسبة ذاكء ترتاوح بني 
ة اتية، احكواصل: احككيفية العرشة احكا ة، والرخية ا وممارسه احلياة يف ، هارات االجتماعيةوامل، واحلياة املزن

ا، املجتمع املحىل ، أمني سليمان. (والعمل، وقضاء وقت الفراغ، واملهارات األكاديمية الوظيفية، واحكوجيه ا
  .)٩٩ص ، م٢٠٠٤

ً  وبناًء عليه ً عن اإل فإن صعوبات احكعلم ختتلف اختالفا وخباصة فيما يتعلق بنسبة ، ة العقليةخقبينا
اكء ً عن ، فذوو صعوبات احكعلم يكون ذاكؤهم خدة يف املتوسط أو فوق املتوسط ،ا  ذويمما يقصيهم تماما

ين ينخفض ذاكؤهم بدرجة كبرية عن املتوسطخقاإل   .ة العقلية ا

                                                  
راسة   ١ ىل العوق، حيث أن لكمة احكخلف العقيل أضحت من إوردت لكمة احكخلف يف بعض املراجع، وتم تعديلها يف هذه ا

 .ملا حتمله من وصمة سلبية ؛نسانياً إو املصطلحات القديمة وغري املقبولة قانونياً 
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قيق  ةوتعترب معرفة احلدود الفاصلة بني املفاهيم املتشابهة واملتشابكة رضورة أساسي للتحديد ا
ً . للمصطلحات ، وبعض املفاهيم القريبة منه، ملا قد يكون هناك من تداخل بني مفهوم صعوبات احكعلم ونظرا

وذلك من خالل إيضاح ما بينه وبني بعض ، اكاحث احكميزي الفارق ملفهوم صعوبات احكعلم يلخصفسوف 
  .من اختالفات املفاهيم األخرى املتداخلة معه أو القريبة منه

را، وعرس احكعلم، شالكت احكعلمم: املتشابهة ومن هذه املفاهيم واإلخقة ، وبطء احكعلم، واحكأخر ا
  .العقلية

يهم ، تستخدم لوصف فئة معينه من األطفال )ُصعوَبات احكعلم( ين  وليست خمة للك األطفال ا
اليت ال تعدو إال أن تكون فئة ، أي أن مشالكت احكعلم أعم وأشمل من صعوبات احكعلم ؛)مشالكت تعلم(

يه مشالكت. (حدة فقط من فئات أخرى عديدة متضمنة يف مشالكت احكعلموا لكن ال  ،لُك قد تكون 
كما أن املشالكت قد تكون طارئة لسبب ما ثم تزول وليس ، )توجد فئة بعينها بمسيم مشالكت احكعلم

 ً   ).أن تبيق مزمنة رشطا
را را من  حكماثل فئيت ؛وربما ارتبط مصطلح صعوبات احكعلم باحكأخر ا صعوبات احكعلم واحكأخر ا

را راسية واخنفاض احكحصيل ا واحكأخر . ما يمثل املظهر اخلار للكتا الفئتني وهو ،حيث املشالكت ا
را قد ترجع أسبابه إىل عدم احككيف االجتمايع يف األرسة أو املدرسة أو إىل مشالكت نفسية أو حرمان ، ا

ال يعانون من أي من تلك  -  يف ضوء حمك االستبعاد -  بينما صعوبات احكعلم، إىل أسباب صحيةأو  همالإأو 
  .األسباب

بينما األطفال ذوي صعوبات احكعلم تكون ، والطفل بطيء احكعلم تكون نسبة ذاكئه أقل من املتوسط
يه تباعد بني ذاكئهم، نسبة ذاكئهم يف املتوسط أو فوق املتوسط وحتصيله  كما أن الطفل بطيء احكعلم ليس 

اكء اكيين. الفعيل اكء تكون أقل من املتوسط ؛وتعرف فئة بطء احكعلم بالفئة احلدية أو ا  ،ألنه نسبة ا
 ً اكء أقل  يءوبذلك يكون الطفل بط، تكون أبل من اإلخقة العقلية ولكنها أيضا احكعلم من حيث نسبة ا

 ً   .من الطفل العادي وأبل من الطفل املعاق عقليا
ً واإلخق اكء واخلصائص اجمائية والسلوكية  ة العقلية ختتلف تماما عن صعوبات احكعلم من حيث نسبة ا

ً ، والوظيفية والقدرة بل احكعلم اكء  فاملعاق عقليا يه تكون أقل من درجة ا اكء  بينما  ،)٧٠(نسبة ا
اكء  اكء املقننةحسب معايري اختبارا )١٠٠(أو  )٩٠(صعوبات احكعلم يكون أبل من درجة ا   .ت ا

  



 

١٥ 

  :مما سبق إىل القول بأنه وحكحديد عينة صعوبات احكعلم يتم احكحقق من
را -  اكء واحكحصيل ا   ).حمك احكباعد( وجود تباعد واضح بني ا
حمك ( ومن ثم يتم استبعاد اكفة اإلخقات، أن صعوبة احكعلم ليست ناجتة عن أية إخقات أخرى - 

  ).االستبعاد
وإنما حيتاج إىل طرق خاصة يف ، صاحب صعوبة احكعلم ال يستطيع احكعلم بالطرق العاديةأن الطفل  - 

  ).حمك الرتبية اخلاصة( احكعلم
واحكميزي بني فئات الرتبية ) حمك العالمات العصبية( تطبيق اختبارات احكعرف الرسيع واملسح العصيب - 

  .جتمايعاخلاصة األخرى املتشابهة من خالل دراسة احلالة واكحث اال
وي صعوبات احكعلم -  ، نموذج االستجابة للتدخل من االجتاهات احلديثة يف جمال التشخيص واحكدخل 

من احكأخر يف  ملعاجلة القصور واجقد املوجه ملحاكت احكباعد واحكدخل املبكر واالستجابة للتدخل بدالً 
  .التشخيص

 - ربية جموذج االستجابة للتدخلالسبق يف تقديم ترمجات ع  خا احلمد. ومما ساهم به د
khalidh2.com/?p=339-http://www.dr: ) للتدخل أحد أهم اكدائل املستخدمة يف  االستجابةيعد نموذج

حكقييم طار يدمج بني عملييت اإ: بأنه ويمكن وصف ذلك اجموذج، حتديد األفراد ذوي صعوبات احكعلم
للتالميذ ملساعدتهم بل حتقيق أق قدر ممكن من  واحكدخل يف نظام وقاية متعدد املستويات يقدم

را وتتعرف املدارس من خالل هذا اجظام بل احكالميذ ممن ، للحد من مشالكتهم السلوكيةو ،احكحصيل ا
را الضعيف )حتت اخلطر(هم  املبنية بل األدلة مع املراقبة  وتقدم هلم احكدخالت، من حيث حتصيلهم ا

، إجراء احكعديالت بل كثافة وطبيعة احكدخالت بناء بل استجابة لك تلميذ للتدخلو املستمرة حكقدمهم
ً ووفق يهم صعوبات تعلمالستجابة  ا ين    .)احكالميذ حكلك احكدخالت يتم احكعرف بل احكالميذ ا

 ذاكء وقدرة عقلية خمة: ومنها ،)بروفيل( زية هلموذوو صعوبات احكعلم يتصفون بصفات حمددة ومم
حتصيل درا منخفض يف  -) ذاكء متوسط أو فوق املتوسط إىل درجة احكفوق العقيل والعبقرية: طبيعية(

يهم  -  حدها وليس يف لك املقرراتأاملقررات األساسية اللغوية والرياضيات أو يف  أو  ية مشالكتأال يوجد 
ة شديدةأو  نفسية اضطراباتأو  اتإخق ة  -  انفعا تتشلك شخصياتهم وخصائصهم االجتماعية واالنفعا

يتم تشخيص صعوبات احكعلم من خالل عدة حماكت تشخيصية و. حبسب طريقة الرتبية واحكعليم املتبعة معهم
  .فارقة وممزية لفئة األطفال ذوي صعوبات احكعلم دون غريهم من الفئات األخرى املتشابهة

ةوتشخيص  حيث تظهر عالمات احكأخر يف احكحصيل ( صعوبات احكعلم يكون يف الصفوف األو
را وخاصة يف اللغويات والرياضيات قبل املدرسة من  ويمكن احكنبؤ بها يف مرحلة الطفولة املبكرة وما) ا

 ى كمؤرشات دالة بل اضطراب نما عصيب) اجيورولوجية( خالل بعض املؤرشات والعالمات العصبية
اختبارات ذاكء  -  القدرة العقلية العامة( ويتم تشخيص صعوبات احكعلم من خالل اختبارات لثاكء. الطفل
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را وخاصة يف  واختبارات حتصيلية خمة أو مبنية بل) مقننة مثال اختبار وكسلر وستانفورد بينيه املنهج ا
املدرسة يمكن استخدام اختبارات قبل  ما و مرحلة، )اللغة العربية والرياضيات( املقررات األساسية

باإلضافة إىل قوائم ، )اختبار بندر جشطلت أو اختبار الفرز العصيب( احكعرف العصيب واملسح الرسيع
ويتم التشخيص ألطفال صعوبات احكعلم من خالل مخسة حماكت . املالحظة واملقابلة ودراسة احلالة

ً . منها ثالثة حماكت مشتهرة، للتشخيص تم إضافة نموذج االستجابة للتدخل كأحد االجتاهات  وحديثا
  .واكدائل احلديثة

  
ي يكون بني ذاكء الطفل وقدرته ) احكباينأو  و احكفاوتأ( ):Discrepancy criterion( حمك احكباعد ا

را املنخفض اكء. (العقلية العامة وبني احكحصيل ا   .)حتصيل ال يتوافق مع ا
حيث يتم استبعاد لك فئات  ،)قصاءإلأو االستثناء أو ا( ):Exclusion Criterion( حمك االستبعاد

يهم أسباب نفسيةخقاإل استبعاد  بمعىن ،همال أو غري ذلكإأو  حرمانأو  أرسيةأو  ات واالضطرابات ومن 
ة احلادة، والعقلية، واحلركية، )السمعية واكرصية( حاالت اإلخقة احلسية وحاالت ، واالضطرابات االنفعا
  .احلرمان اكييئ واخكقايف

، ويعين أن هؤالء األطفال حباجة ليك يكونوا ضمن برامج وخدمات الرتبية اخلاصة :حمك الرتبية اخلاصة
 ً اعتبار أن الطفل ذا  بل، خاصة يف احكعلم يفيد هذا املحك أن األطفال ذوي صعوبات احكعلم حيتاجون طرقا

 - غرف مصادر: مثال( تشتمل بل ممارسات تكون فريدة وغري شائعةصعوبة احكعلم حيتاج إىل تربية خاصة 
  ).خطة فردية -  أخصا صعوبات تعلم -  معلم مساعد
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ً  ،أو العالمات اجضجية :حمك تأخر اجضج لعمليات  وهو حمك يعين أن نضج هؤالء األطفال ليس اكفيا
 ميدانية فيما يعرف بظاهرة تاريخ امليالد وشواهد ةوهو ما تظهره نتائج دراسات تتبعي ،احكعلم املطلوبة منهم

) ً   .)مقارنة بأقرانهم بنفس الصف وتعين أن أطفال صعوبات احكعلم هم األصغر سنا
، وخاصة يف صفوف ما قبل املدرسة ،وهو حمك مهم للتشخيص :حمك العالمات اجيورولوجية العصبية

ة من خالل اختبار بندر جشطلت سح العصيب الرسيع اليت تالحظ بعض اختبارات املأو  ،والصفوف األو
  .األطفال ىالعالمات واملؤرشات العصبية اليت قد تنبئ بصعوبات تعلم 

ن اكن ال إو، أحد بدائل حماكت تشخيص ذوي صعوبات احكعلم) RTI( ويعد نموذج االستجابة للتدخل
ة مراحل ما( غري أنه نموذج للتشخيص املبكر، يغين عنها خاصة ما قبل الصفوف الرابع و ،قبل الصفوف األو
  .سبيبأو  ويقوم بل تقديم اخلدمات واالستجابة بأكرث منه نموذج تشخي) واخلامس

 ):Developmental Learning Disabilities(صعوبات احكعلم اجمائية 

 ً  -  ةصعوبات احكعلم اجمائي: إىلهو أن صعوبات احكعلم تنقسم  يعد تصنيف صعوبات احكعلم األكرث انتشارا
ة واجتماعية ،وهو ال يعين أنها تقترص بل ذلك ،األكاديمية وصعوبات احكعلم وتم ، فثمة صعوبات تعلم انفعا

ا كذلك إىل تلك احكصنيفات ويوجد تصنيف خاص لصعوبات احكعلم . إضافة صعوبات احكنظيم ا
  .اخلاصة/املحددة/اجوعية

ةوصعوبات احكعلم اجمائية أو صعوبات احكعلم ما ق  ،االنتباه( بل األكاديمية تنقسم إىل صعوبات أو
اكرة ،دراكواإل ويه  ،وظائف أساسية إذا أصيبت باالضطرابات فإنها تؤثر بل اجوع اخكا منها ويه ،)وا

ة تؤدي إىل اخكانوية ) (واختاذ القرار ،وتكون املفاهيم ،وحل املشالكت ،واللغة الشفهية ،احكفكري( اخكانوية أو
  .)قبلها وتبدأ

  
و اخلامس نما أي حيدث خالل  ومعىن، وصعوبات احكعلم اضطراب نما عصيب حبسب احكصنيف ا

ً  ويعين كذلك احلاجة إىل الوقت الاكيف الكتمال اجمو ح، مراحل العمر املبكرة القيام  بل يكون قادرا
ً ، بالوظائف املطلوبة منه ماغ ليك يكون قادرا وتكوين  ،وحل املشالكت ،ء وظائف احكفكريبل أدا فاملخ أو ا

 دراكفهو حباجة إىل اجمو الاكيف يف عمليات االنتباه واإل ،وتوظيف اللغة الشفهية ،واختاذ القرار ،املفاهيم
  .ويه عمليات عقلية معرفية تنمو وتزداد باحكدريب واحكمرين واملمارسة، واحكذكر
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يتم تعريف صعوبات احكعلم بأنها ) بأنها تعريفات نمائية وتشتهر( و تعريفات صعوبات احكعلم األساسية
واليت ، ولكمة اجفسية يقصد بها اجلوانب غري العضوية. أكرث من العمليات اجفسية األساسيةأو  اضطراب يف واحدة

 ً   .يةالعمليات اجمائية األساس -  العمليات املعرفية -  بأنها العمليات العقلية تطورت بعد وأصبحت أكرث حتديدا
وصعوبات احكعلم يف االنتباه تظهر يف ضعف القدرة بل انتقاء املثريات واملعلومات اليت يلزمه أن يتعلمها 

أو خيتار الكم املعلم رغم  ،كأن خيتار لكمة معينة من بني لكمات عديدة ،من بني بقية املعلومات املحيطة بها
  .حتدث زمالئه يف الفصل

  
ومن ناحية أخرى . االستماع واستبعاد املشتتات اكرصية يف آن واحد كما جيد اكعض اآلخر صعوبة يف

 ً أو جيد مشلكة ، إىل املادة اليت حياول تعلمها مدة اكفية ملعاجلتها جيد بعض احكالميذ صعوبة يف االستمرار منتبها
. مات أو األفاكرهذا باإلضافة إىل مشلكة يف متابعة تسلسل املعلو، يف االنتقال من فكرة إىل أخرى حني يعرفها
اكرة من بني صعوبات احكعلم  وقد تتعلق بالطاقة  ،قد تتعلق باسرتاتيجيات احكذكر، طفالألا ىصعوبات ا

ى هؤالء احكالميذ برسعة َفْقد (، االستيعابية لثاكرة وخاصة العاملة اكرة بل وجه العموم تتصف  فا
اكرة من حيث املعاجلة . املعلومات ومن خصائص . كيةحر -  إىل سمعية وبرصية وحسيةويمكن تصنيف ا

يهم صعوبات تعلم صعوبة تذكر ما قد سمعه احكلميذ من أرقام أو الكم  ين  ى احكالميذ ا اكرة السمعية  ا
  .)٣١ص، م٢٠١٢، أبونيان. ()أو تعليمات أو رشح وحنوه
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اكرة اكرصية فتظهر بل شلك صعوبة يف تذكر ما شاهده(أما  احكلميذ كطريقة احلل أو كتابة  مشلكة ا
راسة اكرة احلسية، اللكمات أو غريها من متطلبات ا احلركية يف  - بينما تظهر صعوبات احكعلم املرتبطة با

، م٢٠١٢، أبونيان. ()عدم قدرة احكلميذ بل تذكر ما ملسه أو ما قامت به يده من حركة كتأثريها بل اخلط
  .)٣١ص

غالق إلوكذلك احكميزي وا، )السميع واكرصي( وخاصة احل دراكر يف اإلوصعوبات احكعلم اليت تظه
واحكوصل إىل احكصور الاكمل للمفهوم ، وتكوين املفاهيم إدراكوما يظهر من صعوبة يف ، حريك/واحكآزر احلس

ويتم . توالقدرة بل توظيف تلك املفاهيم العلمية والرياضية يف احكعلم واختاذ القرار وحل املشالك، كرَ دْ المُ 
 - رضيةألالشلك وا -  اجلزء واللك إدراكبأشاك املتنوعة من خالل  دراكاستخدام تدريبات عملية حكحسني اإل

مني واليسار -  سفلألاألبل وا اخل واخلارج - احلار واكارد -  ا   .وغري ذلك -  ا
وألنها ال  ،وانب اجمائيةمن أنواع الصعوبات اجمائية الرتباطها باجل) الشفهية( وصعوبات تعلم اللغة

نما يتعلمها الطفل وتنمو معه خالل مراحل نمو إو ،كاديمية الكتسابهاألتتطلب القراءة والكتابة أو اجلوانب ا
اكرة واالنتباه واإل   ).العمليات العقلية واملعرفية( واحكفكري دراكا

وخاصة ما يتطلب منها ، يةوصعوبات احكعلم يف احكفكري يه نتيجة ظاهرة للك تلك العمليات اجمائ
ً . احكرصف ً  وترتبط صعوبات احكعلم اجمائية باجلوانب األكاديمية ارتباطا تم تفسريها بالعالقة السببية ، وثيقا

ة من حيث احكأثري املتبادل، بينهما   .أو بالعالقة احكباد
راسية أو األكاديمية أو احكحصيلية يه الصعوبات الظاهرة اليت يمكن مالحظتها  صعوبات احكعلم ا

ة حيث تالحظها األرس كما يالحظها املعلمون واملعلمات وخاصة عند ، وخاصة يف مراحل الصفوف األو
الفهم أو  اتباع احكعليمات أو احلوارأو  تعلم اللغة الشفهية أو القرائية أو احكعبري الكتا أو فهم املسموع

  .القرا أو العمليات احلسابية
ً إ حيث يتأخر الطفل يف  اإلجابةأو  ح يتمكن من الرد طويالً  جراء تلك العمليات اليت تتطلب منه وقتا

ةأو  باعتبارها ، أهمية االهتمام بالصعوبات اللغوية واحلسابية ومن هنا تأ. متابعة عمليات احكعلم احكا
ة هلا واليت ال تستغين ع ) قراءة وكتابة( ن اللغةعمليات أساسية للك املهارات احلياتية ومراحل احكعلم احكا

  .واحلساب
صعوبات : القراءة والكتابة( وتنقسم صعوبات احكعلم األكاديمية إىل صعوبات لغوية يف اللغة العربية

  )واحكعبري الكتا واخلط ،وصعوبات الكتابة، والعرس القرا ،والفهم القرا ،القراءة واحكهجئة
فيصري ، إذا ما حدث فيها اضطراب،  الصعوبات اجمائيةوصعوبات احكعلم األكاديمية صعوبات مرتتبة بل

  .املرء ذا صعوبة يف تعلم الكتابة أو احكهجئة أو القراءة أو إدراك العمليات احلسابية
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يه من خالل ما يمر به خالل مراحل احكعلم واجمو ات  ويمثل ، وتتشلك شخصية املتعلم ومفهوم ا

راسة أحد  عم واملساندة ، أهم احكحديات للطفل واملعلم واألرسةاحكحصيل واحكفوق يف ا وحيتاج املتعلم إىل ا
  .حكقوية واكتساب املهارات اجمائية واحكحصيلية الالزمة للتفوق واججاح

وهما عمليات رئيسية يف ، صعوبات تعلم اللغة العربية تشتمل بل صعوبات احكعلم يف القراءة والكتابة
ويبدأ الطفل يف تعلم احكهجئة من خالل احكعرف بل . ولكن للك احكعلم احكايل، اتاحكعلم ليس فقط يف اللغوي
اكرة ً ، ويقرأ تلك احلروف منفصلة، احلروف وختزينها با فيقرأ احلروف ثم اللكمات  ،ثم يتدرب عليها معا

وعالجية تركز كما توجد مداخل تربوية وتعليمية ، وفهم ما يقرأ عىنباحلراكت ثم اجلمل ثم يمكنه تكوين امل
  .بل اللك قبل تعلم اجلزء

وتنقسم صعوبات تعلم القراءة إىل صعوبات احكعرف بل احلروف وصعوبات تكوين اللكمات واحكهجئة 
صعوبات (بـ  وصعوبات فهم املقروء وهو ما يعرف) العرس القرا( وصعوبات تكوين اجلمل وهو ما يعرف بـ

  .كاديميةألبينما صعوبات تعلم اللغة الشفهية اللفظية تُصنف من الصعوبات اجمائية وليس ا). الفهم القرا
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، من بني احكالميذ من جيد صعوبة بالغة يف الويع باألصوات اللغوية و الربط بني شلك احلرف وصوته(
الفات بسيطة يف و احكميزي بني احلروف اليت قد ختتلف اخت ،و تكوين لكمات من جمموعة من احلروف

اء يف نفس املوضع والضاد والصاد، شلكها مثل اكاء واجون إذا وردت يف أول اللكمة خاصة ، ض( وبني احكاء وا
ويظهر بني احكالميذ من  ،كما جيد اكعض اآلخر صعوبة يف فهم ما يقرأ ولو اكنت قراءته الظاهرية سليمة، )ص

كما أن هناك . و حتليل أو ته اللكمات الغريبة لغرض نطقها ،جيد صعوبة يف احكعرف الرسيع بل اللكمات
من يواجه مشلكة كبرية يف معرفة وتذكر عالمات التشكيل ومدى تأثريها بل نطق األصوات الالكمية اليت 

أو ، أو إبدال بعض احلروف ببعض، أما حذف بعض احلروف وإضافة اكعض اآلخر. تُمثَّل باحلروف اهلجائية
كما قد يعكس بعضهم احلروف أو  ،فمن اخلصائص اليت قد تظهر بل قراءة عدد من احكالميذ، اتشويه نطقه

 ً ومن بني املظاهر املالحظة بل سلوك  ،وخاصة بعد الصف اخكالث االبتدا ،بقلبها مع أن هذا يبدو نادراً جدا
حيث إن بعض احكالميذ بعض احكالميذ عدم احكميزي بني األلف والالم إذا وردت األلف يف وسط اللكمة 

  .)٢٧ص ، م٢٠١٢، أبونيان( .)بل أنها الم -  يف الغالب - ينطقها
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  اخكالث املبحث
  تفسريات صعوبات احكعلم الطبية واجمائية والعصبية

العالمات العصبية أحد تطبيقات اجظرية الطبية اليت تفرس صعوبات احكعلم بأنها اضطراب عصيب يف تعد 
  .ي ينتج عنه خلل وصعوبات تعلماجلهاز العصيب املركز

نها أوالعالمات اجضجية أو تأخر اجضج أحد تفسريات اجظرية اجمائية اليت تفرس صعوبات احكعلم ب
راسات العلمية والشواهد امليدانية حكتبع ، نتيجة نمو غري اكف للقيام بعمليات احكعلم املطلوبة وتهتم با

ل عدة مراحل عمرية خمتلفة ومقارنتهم بأنفسهم خالل مراحل وخال، حاالت األطفال ذوي صعوبات احكعلم
  .ومقارنة بأقرانهم من نفس السن والصف واملرحلة العمرية، نموهم

وتستخدم ، وختتلف اجظرية السلوكية يف تفسريها لصعوبات احكعلم بأنها نتيجة بيئة وموقف احكعلم
ب تعديل السلوك واحكعليم املبارش واجمذجة وحتليل  موقف احكعلم إىل تعلم متسلسل من البسيط إىل أسا

  .املركب ومن السهل إىل الصعب كوسائل تعليمية ملعاجلة صعوبات احكعلم

  
لُك ، وعلماء اجفس واألعصاب والطب واحكخاطب والرتبية حاولوا تفسري صعوبات احكعلم والسبب ورائها

ي يتبناه وشواهد ، من خالل وجهة نظره ينا عدة أطر حكفسري . عملهو إطار االجتاه ا ومن ثم أصبح 
  .واإلطار املعر والسلويك، واألطر اجمائية، العصيب اجفمنها اإلطار الطيب أو ، صعوبات احكعلم

ً يعكس الرؤى واملدارس الفكرية واملنهجية ، وقد تباينت األطر اجظرية املفرسة لصعوبات احكعلم تباينا
كما أوضح ذلك فت ، ابات لكثري من التساؤالت اليت تنامت يف هذا املجالاملختلفة اليت حاولت تقديم إج

َ أن السبب وراء تباين احكفسريات واألطر اجظرية ملجال صعوبات احكعلم يعود إىل  ،)م١٩٩٨( الزيات إذ َننيَّ
ني احكوجه وتأرجح املشتغلني باملجال ما ب، هالمية تعريف صعوبات احكعلم واتساع نطاقه: منها، عدة عوامل

وما استتبع ذلك من احكأثري بل األسس اجظرية ، واحكوجه املعر ،واحكوجه اجف عصيب ،السلويك
  .)١٩٩ص، م١٩٩٨، فت الزيات. (والتشخيصية والعالجية والربامج واألدوات



 

٢٣ 

َ نبيل حافظ حاولوا علماء اجفس واألعصاب والطب واحكخاطب والرتبية : أن الًك من) م٢٠٠٠( وقد َننيَّ
ي يتبناه، لك من خالل وجهة نظره، تفسري صعوبات احكعلم والسبب ورائها ومن . و إطار االجتاه الفكري ا

ينا عدة أطر حكفسري صعوبات احكعلم ، واألطر اجمائية، منها اإلطار الطيب أو اجفس العصيب، ثم أصبح 
  .)١٨ص، م٢٠٠٠، نبيل حافظ. (واإلطار املعر والسلويك

واملدخل ، املدخل الطيب يهو، يعرض اكاحث هنا أهم املداخل اجظرية املفرسة لصعوبات احكعلم وسوف
  :وبيان ذلك فيما ييل، املدخل السلويكو، اجما

  ):Medical Approach( املدخل الطيب وتفسري صعوبات احكعلم
ماغية ) الوظييف البسيط باملخ اخللل( يرى أنصار هذا املدخل أن صعوبة احكعلم ترجع إىل اإلصابة ا

مايغ  ويدخل يف ذلك أن بعض  ،أو عدم احكوازن الكيما احليوي ،)Brain Damage(وليس احكلف ا
املدخل (فهذا املدخل يركز بل احكفسريات اكيولوجية ويطلق عليه اسم . األطعمة قد تسبب صعوبات احكعلم

كن االستدالل بل صعوبات احكعلم من حيث يم ،)Neuropsychological Approach( )اجف عصيب
ما يعرب عنه بمصطلح االضطرابات  وهو؛ إىل قصور يف كفاءته الوظيفية يوجود قصور عضوي يف املخ يؤد

ً هلا عن االضطرابات احلاد، البسيطة يف وظائف املخ أو عن قصور ، صابة الشديدة للمخإلاجاجتة عن ا ةتميزيا
ي يؤد   .)Raymond, 2004, P. 155(. إىل احكخلف العقيل ينموه ا

، ويرد اكاحث هذا احكفسري إىل كون مصطلح صعوبات احكعلم يف بدايته قد نشأ يف رحم ميدان علم األعصاب
ين يعانون من تلك الصعوبات األطفال ألومن ثم أطلق بل ا ماغية البسيطة ذويطفال ا ولعل أفضل . اإلصابة ا

 ، وجود خلل يف وظيفة املخ بما يستلزم تدريباً مكثفاً يك يعود إىل وضعه الطبييعشارة إىلإلما قدمه هذا املدخل هو ا
يه . أن هذا اخللل ليس هو السبب الوحيد وراء صعوبات احكعلم ولكن مع مراخة باإلضافة إىل الويع بأن الطفل 

يه . الكريم ذلك يف حسبانهممما يلزم أن يضع معلمو ومعلمات القرآن ، سبب وخلل وظييف وراء صعوبات احكعلم 
وقد أكد املدخل الطيب تفسريه لصعوبات احكعلم باخللل الوظييف بإضافة حمك العالمات العصبية كأحد أهم 

  .حماكت تشخيص صعوبات احكعلم وخاصة يف مراحل الطفولة املبكرة

  



 

٢٤ 

و اإل مائية  اخلامس صنَّف صعوبات احكعلم اجوعية ضمن االضطرابات اجحصاواحكصنيف ا
ً  وتعددت احكفسريات الطبية العصبية لصعوبات احكعلم حبسبانها خلالً . العصبية يف اجلهاز العصيب  وظيفيا
فرؤيته للحروف وتذكره هلا وكتابته إياها يعود إىل ، اختيارية برغبة املتعلمأو  راديةإمما جيعلها ليست ، املركزي

عوا إىل أهمية ويع معليم ومعلمات القرآن الكريم بهذا ذلك اخللل الوظييف باجلهاز العصيب املركزي مما يد
ب احكعامل املناسب أو، احكفسري الطيب لصعوبات احكعلم همية احكعرف بل هؤالء الطالب واحكدرب بل أسا

يهم   .هلم ولقدراتهم واستعداداتهم وكيفية االنتباه واحكذكر 
ماغية أو الفص ا مايغ املهيمن من نماذج اجظرية الطبية العصبية ونموذج السيطرة املخية أو السيادة ا

ماغية وعالقتها بالسلوك واحكعلم ماغ يف القيام بالوظائف اخلاصة ، اليت تدرس الوظائف ا وتكامل أجزاء ا
ماغية بل نمط احكعلم املسيطر مما يدعوا إىل احكعرف بل اجمط  باحكعلم ال يمنع من هيمنة أحد الفصوص ا

ماغية حكحسني عمليات احكعلماملهيمن وال ماغية يف تناسق وتكامل وتآزر ، سيادة ا ولكما اكنت الوظائف ا
  .لكما اكن احكعلم أفضل وأكرث إنتاجية وهو ما يلزم برغم هيمنة وسيطرة أحد اجلوانب املخية



 

٢٥ 

  املبحث الرابع

  متطلبات تعليم ذوي صعوبات احكعلم يف ضوء اجظرية اجمائية
علم اجمائية وصعوبات احكعلم يف اللغة واحكواصل وغريها من صعوبات احكعلم اجوعية تعد صعوبات احك

ماغية  ،واألكاديمية ا ذات صلة وثيقة باحكفسري الطيب العصيب ونموذج اهليمنة والسيطرة ا واحكنظيم ا
تتباين عن احكفسري  واملدخل اجما احكطوري اجض من تفسريات صعوبات احكعلم اليت. ومعاجلة املعلومات
  :وهو ما سيأ بيانه، الطيب وختتلف عنه

  ):Developmental Approach( صعوبات احكعلم يف املدخل اجما

ً  ذويفرتض أنصار هذا املدخل أن أغلب ي يهم تفسري ، صعوبات احكعلم متأخرون نمائيا ولكن ليس 
ً مؤداها أن اج ةذ ينطلق هذا املدخل من فرضيإ. هلذا احكأخر خيضع لسياق  مو العقيل املعر واإلنسا عموما

  .)١٨ص ، م٢٠٠٠، نبيل حافظ. (تمهد فيه املرحلة السابقة للمرحلة الالحقة، متتابع من املراحل

، ومن ثم يفرس هذا املدخل صعوبات احكعلم بل أنها نتيجة للتأخر اجما يف بعض العمليات املعرفية
  ).٦١ص، م٢٠٠٣، حممد حجاىج(. واليت سوف ختتيف بمرور الوقت

ثارها إىل املجال اجف آبل تتفاقم وتمتد ، بيد أن الواقع يظهر أن صعوبات احكعلم إذا لم تعالج ال ختتيف
بائنة أكرث بني  يهو، إال أنه خيضع ملبدأ الفروق الفردية، واجمو رغم تواصله بشلك مضطرد. واالجتمايع

فضًال عن أنه ثمة عوائق فردية صحية ونفسية أو بيئية ، زيه عن غريهإذ ينفرد لك جنس خبصائص تم، اجلنسني
ً ، إىل صعوبات احكعلم قد تعطل تتابع مسار اجمو بشلك مضطرد فتُف نبيل . (مما يتطلب تدخًال عالجيا

  .)١٩ص، م٢٠٠٠، حافظ

ى الطفل وخا هنية تسهم يف ثراء اجمو  صة اجمو العقيل واكيئة الغنية باملثريات وخاصة املثريات ا
  .مما يسهم يف احكقليل من معاناة صعوبات احكعلم اليت قد ترجع إىل احكأخر اجما ،املعر

م عدة شواهد ميدانية وجتريبية كظاهرة تاريخ امليالد ويه أن أطفال صعوبات احكعلم ( واملدخل اجما قَدَّ
ً بني أقرانهم بالصف إلدراك واكتساب  -  جان بياجيه -  لعقيل املعروجتارب علماء اجمو ا، )هم األصغر سنا

باإلضافة إىل أن هذا . املفهوم واخكبات واحكوازن بما يدعم منطقية القصور اجما ألطفال صعوبات احكعلم
  .املدخل قد ساهم بتقديم حمك احكأخر اجض حكحديد األطفال ذوي صعوبات احكعلم

ل صعوبات احكعلم ومن مكتسبات املدخل اجما وحمك احكأخر يف اجضج هو حمك تشخي ألطفا
مراخة  ،ومن تطبيقاته املمكنة يف جمال تعليم وتعلم القرآن الكريم، ونظريات اجمو وخاصة العقيل واملعر

اكء -  احكناسب بني عمر الطفل الزمين والعقيل وبني ما يتعلمه من القرآن  - يقاس العمر العقيل باختبارات ا



 

٢٦ 

ومراخة ، ومراخة طول وقرص اآليات مع عمر الطفل، راخة الكم املطلوب حفظه مع العمرأي م، الكريم
حبيث يصري احكناسب بني ما يتعلمه الطفل وبني قدراته ، طبيعة ونطق اللكمات القرآنية مع عمر الطفل

  .العقلية املتوافقة مع عمره الزمين

ما يعرف بمدخل  أو ):Behavioral Approach( املدخل السلويكاحكعلم يف بينما تفسري صعوبات 
أن هذا ) Coplin & Morgan(  كوبلن ومورجاننيَّ نَ فقد ) Deficit Behavior Approach( السلوك العاجز

ً من داخل الفرد ً نابعا فقد ، املدخل يقوم بل افرتاض أن السبب يف حدوث صعوبات احكعلم ال يكون دائما
، أو بسبب عدم تعلم الطفل جوانب هامة وأساسية يف نموه، ةاملوقفيتنجم تلك الصعوبات عن بعض املتغريات 

وباحكايل فإن عالج مشالكت الفرد يمكن أن يتم . أو بسبب عدم استمرار حتقيق تقدم املهارات األكاديمية
افعية يمكن أن . يف إطار تعديل اكيئة ورشوط احكعلم ةبصوره صحيح اتية وا فمع أن عوامل الفاعلية وا

ء وينجحون يف آخر ،صعوبات احكعلم تسبب حممد : عن. (لكنها ال يمكن أن تفرس ملاذا ال ينجحون يف 
  .)٩٢ص ، م٢٠٠٣، حجا

را واليت قد ترجع إىل ألوتنبع صعوبات احكعلم يف نظر السلوكية من ا ب اخلاطئة يف احكحصيل ا سا
راسةىل افتقار احكالميذ إىلإأو ، استخدام طرق تدريس غري مناسبة افعية املالئمة للتعلم وا ىل وجود إأو ،  ا

أو إىل عدم استخدام احكعزيز املوجب ، احكالميذ يف ظروف بيئية غري مناسبة يف األرسة واملدرسة واملجتمع
وباحكايل يرتكز عالج صعوبات . واحكعزيز السالب لألنماط املرفوضة، حكدعيم األنماط السلوكية املرغوبة

وتركز بل تعديل ، لسلوكيني بل اتباع الربامج الفردية يف العالج اليت تتمركز حول الطفلاحكعلم يف نظر ا
  .)٢٠ص ، م٢٠٠١، نبيل حافظ. (دون االهتمام الكبري بعوامله وأسبابه، السلوك الظاهر

سهامات وتطبيقات املدخل السلويك يف تعليم وتعلم القرآن الكريم ألطفال صعوبات احكعلم الرتكزي إومن 
واحكعليم املتمركز ، وتعريض الطفل خلربات سارة أثناء احكعلم، بل التشجيع واحكعزيز اإلجيا املستمر للطفل

وبناء مواقف تعلم تعزز ، بيئة احكعلم واحلرص بل، واحكعلم من خالل الربامج الرتبوية الفردية، حول الطفل
خة املعلم كيئة احكعلم يف حلقة القرآن الكريم ومرا. اكتساب سلوك احلفظ واملراجعة واحكدبر للقرآن الكريم

فيتعلم طرق ، أن الطفل يمكنه احكعلم من لك ما يدور يف حلقة القرآن من سلوكيات إجيابية أو غري إجيابية
حركة أو  ةويقوم بنمذجة سلوكياتهم أثناء احكعلم من هزهز، احلفظ واملراجعة واحككرار من خالل األقران

ً ، صابعألان واالرأس واجلسد واللس   .مما يقال  أو يُطلب منه فما يشاهده أقرب  تعلما
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  اخلامس املبحث
وي صعوبات احكعلم مهارات احكواصل االجتمايع   وتعليم القرآن الكريم 

ال ينفصل حبال من األحوال عن اهلدف الرئي ) م١٩٩٩( ة محدان فضنيَّ احكواصل االجتمايع كما نَ 
أو إطار املؤسسات ، سواء اكنت الرتبية يف إطار األرسة ،شخصية بمختلف جوانبهاإنماء ال(وهو ، للرتبية

فإن اهلدف هو إنماء شخصية الطالب القادر بل احكواصل مع ذاته أوًال ومع اآلخرين ثانياً تواصًال  ،احكعليمية
 ً ً وخلقيا ً واجتماعيا ً ووجدانيا ً وعقليا ى الفرد. بدنيا إنما جتمع بني طياتها اكفة  فتنمية القدرة بل احكواصل 

  .)٢٦٢ص، م١٩٩٩، ةمحدان فض. ()األهداف العامة واخلاصة للرتبية
لفهم  هو الطريقة املثىل، حديث الشخص عما خيتلج يف ذاته(فإن ) م٢٠٠٢( وكما يقول لورانس شابريوا

ً ، أن حيول عواطفه إىل لكمات فمقدرة الطفل بل. عواطفه واحكحكم فيها ورياً بالنسبة  رض يعترب جانبا
، ويتجنبون احكواصل العاطيف، فيف داخل األرس اليت يكبت أفرادها مشاعرهم. إلرضاء احتياجاته األساسية

بينما يرصح الطب اجف بأن اجاس يستطيعون تعلم لغة العواطف يف . )باخلرس الشعوري(يصاب األطفال 
ي. مثلها مثل أية لغة أخرى، مجيع األعمار قيق هم فاألشخاص ا ن يتحدثون عن عواطفهم باحكفصيل ا

ين تعلموا لغة العواطف يف سن صغرية   .)٣٧٠ص، م٢٠٠٢، مرتجم، لورانس شابريوا. ()األشخاص ا
إشباع احلاجات اجفسية : أهمية احكفاعل االجتمايع يف نقطتني هما) م٢٠٠١( وقد بينت زينب شقري

واحلاجة اجفسية إىل احكقدير ، فق واحكواجد االجتمايعاألساسية للفرد مثل احلاجة إىل اججاح واحكوا
ب ومهارات احكواصل. االجتماعية للفرد -  وتنمية اهلوية اجفسية. االجتمايع ، فلكما اكن الفرد بل ويع بأسا

واججاح ، لكما تنوعت فرص احلياة االجتماعية، وبكيفية تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخرين
اتومن ثم حت، االجتمايع   .)١٢ص ، م٢٠٠١، زينب شقري. (قيق ا

  :أهمية احكفاعل واحكواصل االجتمايع بل اجحو اآل) م٢٠٠١( حالوة وأوضح حممد أبو
أن اجمو واحكقدم املعر واالجتمايع واألكادييم للطفل يتوقف بل كفاءة ومستوى مهارات احكواصل  - أ

  .مية حكحسني قدرات الطفلمما يستديع احكدخل بربامج ومداخل تن ،االجتمايع
يه املحدد األسا ملا يطلق عليه نوعيه أو جودة ، أن القدرة بل احكواصل االجتمايع اإلجيا الفعال -ب
واليت يتحصل اإلنسان من خالهلا بل اإلحساس باجلدارة والكفاءة والقيمة  ،)A quality of life( احلياة

اتية ومية وحيول أي قصور يف هذه املهارات. ا بما تطرحه من خربات ، دون مشاركة الطفل يف أنشطة احلياة ا
  .ومواقف وأحداث تفاعل اجتمايع

أي أن هويته تتشلك ويعاد  ؛أن احكواصل اإلجيا الفعال يعطي الطفل الفرصة حككوين صورته عن ذاته - ج
  .األشخاص اآلخرين جتاهه فالطفل يدرك ذاته من خالل ردود أفعال ،تشكيلها من خالل احكواصل االجتمايع
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الطفل يرتتب عليه مواجهته ملشالك وصعوبات يف احكفاعل  ىأن القصور يف مهارات اللغة واحكواصل  - د
، مما يؤدي إىل العديد من األعراض اكدنية نفسية املنشأ، وباحكايل تعرضه للرفض وعدم احكقبل، مع األقران

الة بل سوء احكوافق اجف واالجتمايعوالعديد من األ، وآالم املعدة، مثل الصداع ، القلق: مثل، عراض ا
ات   .)٩١ص، م٢٠٠١، حالوة حممد أبو. (وجتنب املدرسة، وتد أو اخنفاض تقدير ا

  :أهمية عملية احكواصل واحكفاعل بل هذا اجحو) م٢٠٠٣( أباظةوأوضحت آمال 
اليت تبدأ بعالقة  فسية من خالل عملية احكواصليستطيع الفرد إشباع حاجاته األساسية اكيولوجية واج - أ

ثم تتطور عملية احكواصل مع لك أفراد ، الطفل بأمه للحصول بل الغذاء واألمن اجف يف وقت واحد
  .وتتكون الصداقات واجلماخت، وبعد ذلك تتسع دائرة العالقات االجتماعية خارج األرسة، األرسة
  .من خالل عملية احكواصل، أو ملجتمع ما، ماء جلماعة مايستطيع الفرد حتقيق مشاعر االنت -ب
من خالل احكعبري عن ، تمكن عملية احكواصل الفرد من حتقيق ذاته وتأكيدها يف تفاعله مع اآلخرين - ج

  .ذاته ومشاعره واحتياجاته وقيمه واجتاهاته
النسجام يف العالقات وإىل ا، جناح احكواصل مع املجتمع املحيط بالفرد إىل ختفيف احكوتر ييؤد - د

  .االجتماعية مع املحيطني به
ً ، ينيم احكواصل املهارات اللغوية املسموعة واملقروءة - ه   .املهارات االجتماعية وأيضا
عن  فضالً  ،اكإلدراك واالنتباه واحكفكري واحكخيل واحكذكر، ينيم احكواصل العمليات العقلية األساسية - و

فقد عمدت دراسات عديدة إىل تنمية مهارات . ث احكواصل اجليدكون هذه العمليات أساسية يف حدو
 - ١١ص، م٢٠٠٣، أباظةآمال . (وأدى ذلك يف ذلكيتها إىل احكأثري إجيابياً بل العمليات العقلية السابقة، احكواصل

١٢(.  
وو واحكفاعل االجتمايع واحكواصل بمثابة الوسيلة للك املكتسبات املادية واملعنوية اليت حيققها ذ

ً يشاركون يف عالقات مع غريهم وفق وهم. االحتياجات اخلاصة حلاالتهم ألنهم ال مفر حيتاجون إىل أداة  ا
فالطفل . ح يظفروا بتلك املاكسب ويشبعوا تلك احلاجات، تعينهم بل حتقيق احكواصل االجتمايع الفعال

ي يؤ   .هله ملمارسة احلياة بأسلوبها الصحيححيتاج إىل أن يوضع بل أول عتبات أو مدارج احكواصل الصحيح ا
موضحاً أن ، أهمية احكفاعل واحكواصل غري اللفظي بل وجه اخلصوص) م١٩٩١( وقد بني أرشف عبد القادر

كما أن تبادل املشاعر واالنفعاالت ، احكواصل قوة هامة ومسيطرة يف تبادل املعا يف السياقات اكينشخصية
ة بشلك، يتم بشلك أكرث دقة والتشويه عن طريق احكواصل غري اللفظي بأكرث منه عن ،  نس من اخلداعوخا

فاإلشارات غري اللفظية يمكن استخدامها حكحديد لك من مستوى ثقة الفرد بنفسه ، طريق احكواصل اللفظي
 يفواستند أرشف عبد القادر . ويعترب ذلك من األمور الالزمة حكحقيق احكواصل اجاجح، ومستوى استجابته

فإن بوسعه أن يوقن بأنه ما من فاٍن بقادر ، وأذنان ليسمع، من اكن  عينان لريى(: أكيد ذلك بل قول فرويدت
  .)٢٧ص، م١٩٩١، أرشف عبد القادر. ()فإن صمتت شفتاه ثرثر بأطراف أصابعه؛ رسه يبل أن يطو
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إذ . لقيمة الفعلية الفعالةال غرو إذاً أن يكون للتدريب بل مهارات احكفاعل واحكواصل االجتمايع تلك ا
ومن الكفاءة الشخصية إىل ، تنقل الطفل من أعماق الشخصية وحاجاتها إىل أفق احلياة االجتماعية الواسع

وبات من املؤكد أن االفتقار إىل تلك املهارات يكون بمثابة عقبة كؤود حتوِّل حياة الفرد إىل . جودة احلياة
مج االجتمايع .سلسلة من االضطرابات اليت ال تنتيه حني استطالع آفاقه مغيثاً ، وهنا تغدو قيمة وأهمية ا

  .هلؤالء األطفال بما تقدمه من خطوات حنو احكفاعل واحكواصل الفعال
وينمو هذا . يبدؤه الطفل مع أمه ومع األشياء املحيطة به، ويعترب احكواصل اللم أول أشاكل احكواصل

ي يعيش فيه الشلك من احكواصل مع اإلنسان ويتحدد ويشرتك هذا احكواصل مع ، من خالل السياق اخكقايف ا
كما يف املصافحة ، وحتديد أجزاء اجلسم امللموسة، ويظهر بل سبيل املثال يف كيفية اللمس، احكواصل اللغوي

د   .والعناق وأشاك، من اجلسم ةوالقبلة بل أجزاء معين، با
ً ) م٢٠٠١( حالوة ويبني حممد أبو الطفل العديد من مهارات احكواصل االجتمايع بعد  ىما تظهر  أنه ذلكا

وبدخول الطفل . اللعب ةويستخدم اللغة حكنظيم أنشط، العالقات االجتماعية ةالتساع شبك، مرحله الرضاعة
يه بصورة كبرية مهارات ، املدرسة يستطيع االستخدام الوظييف الفعال ملهارات احكواصل غري اللفظي وتتطور 

ويقوم بتعديل ، للتغذية الراجعة اللفظية مثل األسئلة ةأكرث فاعلي ةويستجيب بصور، حدث واالستماعاحك
  .)٩٤ص، م٢٠٠١، حالوة حممد أبو. (والكمه بناًء بل حاجات املستمعني، استجاباته

درسة من مجاخت األقران وزمالءه اجلدد يف احلضانة وامل، وتتسع بالفعل دائرة احكواصل االجتمايع للطفل
وتنمو الصداقة ويبدأ احكنافس ويزداد احكعاون حنو هدف واحد كما يتمثل يف ، واجلريان و طبقته االجتماعية

  .وقد يظهر العناد والشجار والعدوان، نشاط اللعب
، أنه يف هذه املرحلة يزداد تأثري مجاعة الرفاق) م١٩٨٨( الطفولة املتأخرة فيبني حامد زهران ةأما عن مرحل

ويستغرق . ويشوبه احكعاون واحكنافس والوالء واحكماسك، أشده ن احكفاعل االجتمايع مع األقران بلويكو
ويسود ، الرفاق ةويفتخر الطفل بعضويته يف مجاع. العمل اجلمايع والنشاط االجتمايع معظم وقت الطفل

. ساير معايريها ويطيع قائدهاجنده ي، رضا اجلماعة وقبوهلا وليك حيصل الطفل بل. اللعب اجلمايع واملباريات
ين باحكدريج ةويواكب زيادة تأثري مجاع ً يف حرضة الضيوف ، الرفاق نقص تأثري الوا وبرغم كون الطفل وديعا

ء ولك فرد، والكبار قال إنه ينقد لك  وتضايقه األوامر ، إال أنه يالحظ نقد الطفل حكرصفات الكبار ح 
  .)٢٧٣ص، م١٩٨٨، حامد زهران. (ويثور بل الروتني، واجوايه

ة والقدرة بل الضبط ، وتنمو فردية الطفل وشعوره بفردية غريه من اجاس ويزداد الشعور باملسئو
  .وتتغري امليول وأوجه النشاط الطفلية إىل االستقالل وحب اخلصوصية. والسلوك

وبل اكيئة االجتماعية األرسية  ،وإذا اكن مسار اجمو هلذه املهارات يعتمد بل اخلصائص الفردية للك طفل
ً ، واملدرسية اليت يعيش فيها إال أنه يمكن مراخة ، فإنها خصائص وظروف ختتلف بني هؤالء األطفال مجيعا

بما يدفع حنو االهتمام واحكدخل بربامج ، ذلك يف إطار احكعلم وإثراء اخلربة واكتساب السلوكيات الصحيحة
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بل  ةخقاإلواألطفال ذوي ، جاهدة ملساعدة هؤالء األطفال بصفة خمة وتسىع، تضع هذه األمور يف احلسبان
  .وجه اخلصوص

أحوج ما يكون إىل  - ١األشخاص ذوي اإلخقة -  نهمإ :بقو) م١٩٩٧( اجلواد وهذا ما أكده خمتار عبد
 ً يهم ووفقا ب احكواصل  ب املناسبة بما حيقق رخيته تفعيل أسا   :ومن ذلكم خلصائصهم وباستخدام األسا

ي يؤهله ملمارس. ١   .احلياة بأسلوبها الصحيح ةوضع الطفل بل عتبات ومدارج احكواصل الصحيح وا
، م١٩٩٧، اجلواد خمتار عبد(. تاليف زيادة األخطار اجاجتة عن إهماهلم وعدم تصحيح املسار هلمو. ٢
  .)٢٣٥ص

ً ؛ ةخقوليك يسرتسل أحد مع الطالب ذوي اإل بما يسهم يف ، بل الرسائل اليت تصل منهم فإنه يٌعّول كثريا
القراءة ( والفرد إذا اكن مفتقداً لواحدٍة أو أكرث من مهارات احكواصل األربعة. استمرار وديمومة احكواصل بينهم

ه يلاستقبالال يستطيع بل املستوى ا، )واحكحدث والكتابة واإلنصات كما أنه ال ، أن يفهم الرسائل الواردٍة إ
ً عن رسائله لآلخرينيستطيع بل وعندئٍذ قد يظهٌر بل صفحٍة وجهه ما .  املستوى احكعبريي أن يٌعرب جيدا

 ،والرفض وعدم احكقبل، ة باجبذ من األقرانخقومن ثم يشعر ذوو اإل. جيعل املتواصل معه يكف عن احكواصل
  .وحيتاجون إىل مد يد العون هلم، فزتداد حمنتهم

ً بدرجة تؤدواحكواصل املثمر هو ذلك ا( ً واجتماعيا ً ووجدانيا  إىل الفهم اإلمبا يي يتم بدنياً ومعرفيا
ي يتيح هلم احكبادل اجليد لألفاكر واملشاعر واالجتاهات، العميق املتبادل بني املتواصلني محدان . (وبالشلك ا

ً م، فاحكواصل جيعل الفرد يندمج يف احلياة االجتماعية() ١١ص ، م١٩٩٩، فضة نافذ اإلدراك واألبعاد مستخدما
ا يتمكن الفرد من احكفاعل مع املجتمع، بما يساعد بل احكأثري يف املجتمع واحكأثر به، األربعة للتواصل بل ، و

، م٢٠٠١، زينب شقري. ()فيتكون مفهوم الشخصية اليت تمزي اإلنسان عن غريه، ويتفاعل املجتمع مع الفرد
فه). ١١ص اكتساب الفرد سلوكيات احكفاعل مع (هو ) م٢٠٠١( حالوة حممد أبو واحكواصل االجتمايع كما عرَّ

واحكعبري عن الشكر واالمتنان والرد ، وطلب املساعدة منهم عرب التساؤل واالستفسار، اآلخرين مثل حتيتهم
ة اجلوفاء دون فن اإلقناع، بل أسئلتهم عن واالبتعاد ، وتقديم اجفس يف تواضع، واالبتعاد عن األصوات العا

  ).١٠ص ، م٢٠٠١، حالوة حممد أبو. ()احكعصب
ً مع من حو ً أو أكرث من ، ويتواصل الفرد اجتماعيا ً فنا ويه ، فنون اللغة احكواصلية األربعة(مستخدما

ي يتواصل مع من حو يكون إما مرسًال فيتلكم أو ، االستماع واحلديث والقراءة والكتابة أي أن الشخص ا
أشاكل (فثمة ، واحكواصل ال يقف عند حد استخدام اللغة فحسب .)ستمع أو يقرأأو مستقبًال في، يكتب

 Voice( واحكعبري الصويت ،)Body Expression( احكعبري اجلسيم: مثل، أخرى تصاحب املنطوق وتدعمه

                                                  
شخاص ذوي اإلخقة؛ عمًال باحكوجيه السايم ورد باالقتباس مصطلح ذوي االحتياجات اخلاصة، وتم حذفه واستبدا باأل  ١

ة لألشخاص ذوي اإلخقة، وتماشياً مع توجيهات اجدوة العلمية و   .الكريم، وتوحيداً للمصطلحات وفقاً لالتفاقية ا
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Expression (ي يتمثل يف نغمات الصوت اليت تسهم يف حتديد داللة اللكمات ، وإيقاع اجطق ورسعته، ا
أي املسافة ) Proximity(واحكجاور أو احكقارب ، اليت يكون عليها املتحدثون) Posture(يئة اجلسمية واهل

ي قد حيدث بني املتخاطبني) Touching(واحكالمس ، املتعارف عليها الاكئنة بني املتلكم واملستمع ودوره ، ا
  .)Rogers, 2003, p 103. ()يف تعزيز عملية احكواصل
 جيب أن تأ، نهدف إىل حتقيق تواصل حقييق متاكمل(إننا عندما ) م١٩٩١( خلوفكما يقول هشام ا

اللغة تتوافق مع ف، )٤٢ص، م١٩٩١، هشام اخلو. ()فتصادق اإليماءة وتدعمها والعكس، اللكمة املنطوقة
ألمر أكرث فاحكواصل غري اللفظي جيعل ا. يوافق ذلك هز الرأس بمعىن املوافقة، نعم :فحال قوجا ،اإليماءات

 ً   .وضوحا
ى (إىل أن ) م٢٠٠٣( أباظةوتؤكد آمال  ، ةخقاإلذوي األشخاص االضطرابات اجفسية والسلوكية تْكرُث 

ى ذلكية تلك الفئات ً لشيوع اضطرابات احكواصل  ب تعويضية وبرامج ، نظرا مما جيعلهم يف حاجة إىل أسا
هم، مساعدة حكحقيق احكواصل اجليد   .)١١ص، م٢٠٠٣، أباظةآمال . ()ونقل اخلربة إ

عداد وتدريب معليم ومعلمات القرآن الكريم لألطفال ذوي إواحكواصل االجتمايع من نماذج تأهيل و
اء األمور بشأن تعليم وتعلم القرآن الكريم ألطفاهلم، صعوبات احكعلم   .وجودة احكواصل مع األرس وأو

، لطال من مهارات احكواصل اللفظي وغري اللفظيوتمُكن معليم ومعلمات القرآن الكريم واملرشدين ا
، والقدرة بل تفسريات احكعبريات الوجهية، ومهارات احكفاعل االجتمايع واكتساب احلساسية االجتماعية

مما يسهم يف تعليم  ،ونظرات العني وغريها من مهارات احكواصل غري اللفظي، ووضع اجلسم ونربات الصوت
وي ة، صعوبات احكعلم وتعلم القرآن الكريم  وقدراته املعرفية ، وحتديد نمط احكعلم للطفل وحاحكه االنفعا

ة، وخصائصه اجمائية راسة احلا واحكوصية بتدريب وتوعية معليم ومعلمات القرآن ، وهو ما ركزت عليه ا
  .لكريمرشادية ومهنية يف تعليم وتعلم القرآن اإالكريم ولك من  صلة تربوية وتعليمية وإدارية و

كما تعد الرشاكة األرسية مع معليم ومعلمات القرآن الكريم من متطلبات تعليم وتعلم القرآن الكريم 
وألجل جودة احكمزي يف احكعليم . يف ضوء خصائص ذوي صعوبات احكعلم من اجلوانب اجمائية والعصبية

وي صعوبات احكعلم للقرآن الكريم عداد املهين للمعلمني إلعلم فإن اواستدامة احكعلم ومهنية امل، واحكعلم 
عداد واحكنمية املهنية إلاخلصائص واجظريات احكفسريية ضمن برامج ا: يستلزم إضافة صعوبات احكعلم

  .املستدامة



 

٣٢ 

راسة   نتائج ا
وظيفية وليست ( بناًء بل نتائج احكفسري الطيب العصيب لصعوبات احكعلم واعتبارها صعوبات عصبية

يتمكن معليم ومعلمات القرآن الكريم من ) راديةإدماغية وليست  -  ست مركبةبسيطة ولي -  عضوية
كنه صعوبات احكعلم وكينونتها ويتفهمون ما يعانيه أطفال صعوبات احكعلم من صعوبات نمائية يف  إدراك

اكرة واإل  بما يؤهلهم حكحديد طبيعة ونوع) اكرصي والسميع واحلريك( واحكآزر احل دراكاالنتباه وا
ب احكعلم القائمة بل، صعوبات تعلم الطفل  - احكذكر واالرتباط احلس حريك( وما يتناسب معهم من أسا

). نمط تعلم الطفل -  كمية احكعلم -  نوع اخلط وحجم املصحف -  احككرار السميع واكرصي واحلريك الكتا
 ً ذوي صعوبات احكعلم وجودة احكواصل  رشاد وتوجيه أرس األطفالإتوعوياً يف  ويؤدي معلم القرآن الكريم دورا

  .داء رساحكهأمعهم بما يعاونه بل 

ً يف اجضج الالزم لعمليات احكعلم، وبناًء بل نتائج احكفسري اجما لصعوبات احكعلم ، واعتبارها تأخرا
ً مع قدرات  وحاجة األطفال ذوي صعوبات احكعلم إىل ختفيف وتقليل وتبسيط وانتقاء ما يتناسب نمائيا

واحكمكن من حتديد العمر العقيل واجما ، استعدادات الطفل يف احكعلم املنه والنشاط الالصيفو
ً ، للطفل ً ودراسيا اء األمور واحكواصل معهم، وما يناسبه حتصيليا حكحديد املرحلة العمرية ، وتوعية أو

ب ا، وجتنب الضغط والعقاب، املناسبة حكعليم أطفاهلم القرآن الكريم وتغيري ، كراه واحكنفري للطفلإلوأسا
واختيار ما يتناسب مع  ،احكصور بأن تقصري الطفل ودال هو سبب تد قدراته احكحصيلية واحكعليمية

ة يمكن إو. الطفل من برامج احكدخل املبكر وتفسريات اجظرية اجمائية راسة احلا مجاًال فإن نتائج ا
  :تلخيصها فيما ييل

ب الرتبية واحكعليم العادية، م من فئات الرتبية اخلاصةأطفال صعوبات احكعل. ١ ا  ،وال تناسبهم أسا
نَْشئْت هلم اجلامعات ختصصات علمية يف أقسام الرتبية اخلاصة بكليات الرتبية

َ
راسة العلمية ، أ ُعنيت با

كتورا ، طرق تعليمهماليت تبحث عن اكتشافهم واحكعرف عليهم ووسائل و هاكحثية يف رسائل املاجستري وا
ومن ثم ، دراجهم ضمن مهام إدارة الرتبية اخلاصة بوزارة احكعليمإوتم . عداد ُمعلمني وخرجيني ُمتخصصنيإو

ً  فمن األو وفئات ، عناية حلقات ومؤسسات تعليم وتعلم القرآن الكريم بأطفال صعوبات احكعلم خصيصا
  .الرتبية اخلاصة خمة

ً أطفال صعوبات احكعلم يمثلون تن. ٢ ً ، فهم فئة غري متجانسة، وخً وتباينا وال يلزم ، وال يتشابهون معاً مجيعا
اكرة، دراكاإل، االنتباه( أن جيمع الطفل لك أنواع الصعوبات اجمائية بل يعا من واحدة ، )اللغة، احكفكري، ا

  .منها بل األقل بما يؤثر بل قدرته بل تعلم القرآن الكريم



 

٣٣ 

بني موهوبني ومتفوقني وذوي  وتنوخً ما، كريم متعلمني يظهر بينهم فروقاً فرديةتضم حلقات القرآن ال. ٣
ً وبطيء تعلم وصم وضعاف سمع مايغ، واضطرابات اجطق، صعوبات تعلم ومتأخرين دراسيا ، والشلل ا

  .وهؤالء من فئات الرتبية اخلاصة... وغريهم، وفرط احلركة

ومعلمات حلقات القرآن الكريم بل احكميزي بني فئات  من الرضوري بل ومن الالزم تدريب معليم. ٤
ب احكواصل واحكفاعل واحكعامل، الرتبية اخلاصة ، وحتديد صعوبات احكعلم، وتعلم ما يتناسب معهم من أسا

حيث تم تعديل املصطلح وتغيريه من ( واسترشاف مستقبلهم، وتطورها احكاري، وخصائص أفرداها، وأنواعها
  .)ىل االختالفإوتطوره ، االضطراب ملا حتمله تلك اللكمات من وصمة سلبية إالعوبة ىل الصإاإلخقة 

يف تعزيز  ،وكيفية احكعامل معها، وخصائصها، وتصنيفاتها، واحكعرف عليها، يسهم الويع بصعوبات احكعلم. ٥
  .طفلويعينهم بل حتديد اخلطة احكعليمية املناسبة للك ، كفاءة معليم ومعلمات القرآن الكريم

، وحتديد أسبابها يف أنها خلل وظييف بسيط باملخ، تفسري صعوبات احكعلم وفق املدخل الطيب العصيب. ٦
وتستلزم تعلم كيفية تعليمه بما يتناسب مع هذا ، رادتهإوليست بمحض ، جيعلها ليست دالًال من الطفل

وحتديد الكم ، واحكعزيز، للطفل ومنح الوقت الاكيف، واحككرار، اخللل الوظييف من خالل احكدريب املبارش
  .أو زجره أو حتقريه، واالبتعاد عن احكقليل من شأن الطفل، واملراجعة مع احكمرين، املتناسب مع الطفل

ماغية وفق املدخل الطيب يؤكد بل حاجة الطفل . ٧ قرانه يتناسب أىل تعلم خمتلف عن إنموذج السيادة ا
يه ونمط السيطرة املخ   .ية املهيمنوذلك االختالف 

يه. ٨ ووفق ظاهرة تاريخ ، صعوبات احكعلم وفق املدخل اجما واجظرية احكطورية والعالمات اجُْضجية 
وال ، ىل نمو عمري وزمين يتناسب مع متطلبات مرحلته اجمائيةإفإنه حباجة ، امليالد واجمو العقيل واملعر

يه صعوبات يف احكعلم يتناسب أن تزيد املتطلبات عن مرحلته العمرية ح   .ال تسبب 

أهمية مهارات احكواصل بني  صعوبات احكعلم يف ضوء نموذج مهارات احكواصل االجتمايع تؤكد بل. ٩
وحتديد ، الطفل ومعلم القرآن الكريم يف ضوء فهم املعلم خلصائص الطفل واحتياجاته ومرحلته اجمائية

  .الئمة حكعليمه وتدريبهاألسلوب األنسب واخلطة الرتبوية الفردية امل

راسات اكينية. ١٠ راسة بل أهمية ا والرشاكة بني ختصصات علوم القرآن والرتبية ، تؤكد نتائج ا
تسهم يف تعليم وتعلم القرآن الكريم لفئات الرتبية اخلاصة وفق ما ، ذلك من فوائد مشرتكةيف ملا ، اخلاصة

ائم بل . يتناسب معهم ت ملستجدات العلوم الرتبوية وتعليم األشخاص ذوي صدار مطبوخإوالعمل ا
ورات احكدريبية اليت جتمع بني ، اإلخقة واسترشاف مستقبل تعليمهم وعقد اجدوات واملؤتمرات وا

  .وتشجيع الفرق اكحثية اليت تعتمد املناهج اجوعية وامليدانية، املتخصصني واخلرباء واملعلمني يف امليدان



 

٣٤ 

اجلوانب احكطبيقية وتوثيق مشاهدتها ودراسة حاالتها كدراسة حاالت األطفال  ىل قياسإاحلاجة . ١١
  .املوهوبني ذوي صعوبات احكعلم يسهم يف تعليمهم ورخيتهم ودعم تمزيهم ويعني بل فهم اختالفاتهم وتنوعهم

يعوق  ،وبني ما هو تفسريي وما هو ميدا، االنعزال بني احكخصصات العلمية والرتبوية والرشعية. ١٢
بينما الرشاكة وتبادل اخلربات واجلمع بني تلك العلوم يف القرآن الكريم والرتبية ، تعليم وتعلم القرآن الكريم

  .يسهل عمليات احكعليم واحكعلم للقرآن الكريم، اخلاصة



 

٣٥ 

راسة   توصيات ا
ة بأهمية توعية معليم ومعلمات القرآن الكريم بصعوبات احكعلم ون راسة احلا ماذجها ونظرياتها تو ا

عداد الربامج احكدريبية املهنية املكثفة واحلقائب احكعليمية املحكمة إو، احكفسريية وخصائصها اجمائية
عداد الكتيبات والنرشات واجدوات واملصادر العلمية والكتب اجلماعية إو، حكدريب املعلمني واملعلمات

وذوي صعوبات احكعلم وفرط احلركة وضعف االنتباه  املحكمة حكعليم القرآن الكريم لألشخاص ذوي اإلخقة
  .براز تطبيقات اجظريات احكفسريية ونماذجها العملية وتدخالتها العالجيةإواحكنوع يف 

ة بإضافة نظريات وبرامج صعوبات احكعلم ضمن ا راسة احلا عداد املهين واألكادييم إلكما تو ا
وعقد حلقات احكعلم وورش العمل بني معليم القرآن الكريم . املستدام ملعليم ومعلمات القرآن الكريم

اء األمور حكبادل اخلربات العلمية والعملية للجمع  ومتخص الرتبية اخلاصة وصعوبات احكعلم واألرس وأو
  .بني اجظريات احكفسريية وتطبيقاتها والشواهد واحلاالت امليدانية يف تعليم وتعلم القرآن الكريم

ر ة بأهمية كما تو ا سهامات املعلمني واملعلمات إدراج مهارات تعلم القرآن الكريم وإاسة احلا
يهم وتوثيق خرباتهم ضمن املشاريع واخلطط العلمية ؛ ومقرتحاتهم وتوثيق ورصد حاالت تعلم األطفال 

ستهدف معليم وتشجيع اكحوث العلمية اجلماعية امليدانية اليت ت، اكحثية للجامعات واألقسام األكاديمية
راسات اكحثية احكتبعية ودراسة  ومعلمات القرآن الكريم وحلقات احكحفيظ وتوظيف املناهج العلمية وا

جياز تلك احكوصيات يف اجقاط إويمكن . وي صعوبات احكعلم احلالة واكحث اجويع وتعليم القرآن الكريم
ة   :احكا

احكعلم ونماذجها ونظرياتها احكفسريية من خالل  توعية معليم ومعلمات القرآن الكريم بصعوبات. ١
  .عداد الربامج احكدريبية املهنية املكثفة واحلقائب احكعليمية املحكمة حكدريب املعلمني واملعلماتإ

إعداد الكتيبات والنرشات واجدوات واملصادر العلمية والكتب اجلماعية املحكمة حكعليم القرآن . ٢
  .وذوي صعوبات احكعلم الكريم لألشخاص ذوي اإلخقة

إضافة نظريات وبرامج صعوبات احكعلم ضمن اإلعداد املهين واألكادييم الُمستدام ملعليم ومعلمات . ٣
  .القرآن الكريم

عقد حلقات احكعلم وورش العمل بني معليم القرآن الكريم ومتخص الرتبية اخلاصة وصعوبات . ٤
اء األمور حكبادل اخلربا   .تاحكعلم واألرس وأو

سهامات املعلمني واملعلمات ضمن املشاريع واخلطط العلمية إدراج مهارات تعلم القرآن الكريم وإ. ٥
  .وتشجيع اكحوث العلمية اجلماعية امليدانية واجوعية، اكحثية للجامعات واألقسام األكاديمية



 

٣٦ 

  حبوث ودراسات مقرتحة
راسة راسات ، تائج واحكوصياتسفرت عنه اجأوما ، يف ضوء أهداف وحدود ومباحث ا يمكن اقرتاح ا

ة   :واكحوث احكا
  .واقع صعوبات تعليم وتعلم القرآن الكريم كما يدركها معليم حلقات القرآن الكريم. ١
  .انتشارية صعوبات احكعلم اجمائية واجوعية يف حلقات تعليم وتعلم القرآن الكريم. ٢
ب االكتشاف واحكعرف بل األطفال ذوي . ٣   .صعوبات احكعلم حبلقات تعليم وتعلم القرآن الكريمأسا
  .ممارسات معليم ومعلمات القرآن الكريم واحكعلم باألقران يف تدريب وتعليم أطفال صعوبات احكعلم. ٤
  .برامج عالج صعوبات احكعلم اجمائية وتدريب معليم ومعلمات القرآن الكريم. ٥
ة نموذج االستجابة للتدخل يف حتسني . ٦   .حاالت صعوبات تعلم القرآن الكريمفعا



 

٣٧ 

  راجعاملصادر وفهرس امل
ة حلقوق األشخاص ذوي اإلخقة. ١ و   :االتفاقية ا

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf 

  :نظام رخية املعوقني يف اململكة العربية السعودية. ٢
https://www.mindbank.info/item/5924 

دار ، الطبعة اخكانية ،ُصعوبات احكعلم طرق احكدريس واالسرتاتيجيات املعرفية :)م٢٠١٢( نيان إبراهيم أبو. ٣
  .الرياض، و للنرش واحكوزيعاجارش ا

بل حتصيلهم  - كما يدركه احكالميذ -  تأثري احكواصل غري اللفظي للمعلم :)م١٩٩١( أرشف عبد القادر. ٤
را ً  ،ا ً وغري املؤهلني تربويا ، أكتوبر، جملة لكية الرتبية ببنها ،دراسة مقارنة بني املعلمني املؤهلني تربويا

  .)٢٨٨ - ٢٦١ص(

  .القاهرة، األجنلو املرصية ،اضطرابات احكواصل وعالجها :)م٢٠٠٣( اظةآمال أب. ٥

فاعلية احكغذية الراجعة احليوية لنشاط العضالت الكهر واسرتخاء العضالت  :)م٢٠٠٤( امتثال نبيه. ٦
ى األطفال ذوي صعوبات احكعلم ، لكية الرتبية بكفر الشيخ، ماجستري ةرسال ،يف خفض مستوى القلق 

  .نطاجامعة ط

ى تالميذ املرحلة االبتدائية من وجهة  :)م٢٠٠٤( أمني سليمان. ٧ تشخيص صعوبات احكعلم األكاديمية 
، جملة العلوم الرتبوية ،نظر معليم ومعلمات هذه املرحلة يف مجهورية مرص العربية وعالقتها ببعض املتغريات

راسات الرتبوية   .)١٣٨ - ٨٥ص(، )١(العدد ، جامعة القاهرة ،معهد ا

ى متعليم اللغة العربية  :)م٢٠١٤( بدر املروا. ٨  ،لناطقني بلغات أخرىلصعوبات تعلم القرآن الكريم 
  :مسرتجع من ،املدينة املنورة، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،رسالة ماجستري غري منشورة

https://search.mandumah.com/Record/619274 

  .القاهرة، خلم الكتب، اخلامسةالطبعة  ،علم اجفس االجتمايع :)م١٩٨٨( حامد زهران. ٩

ار  ،معجم املصطلحات الرتبوية واجفسية :)م٢٠٠٣( حسن شحاتة وحامد عمار وزينب اججار. ١٠ ا
  .القاهرة، املرصية اللبنانية

يهمك :)م١٩٩٩( محدان فضة. ١١ ى طالب اجلامعة وعالقتها بمستوى نمو األنا   ،فاية احكواصل الُمْدرك 
  .)٣٢٨ -  ٢٦١ص(، )٣٩(العدد ، )١٠(املجت ، جملة لكية الرتبية ببنها



 

٣٨ 

ى طالب اجلامعة بل متصل السلوك االجتمايعبْ األحاكم السَ  :)م٢٠٠٢( محدان فضة. ١٢ حبث مقبول  ،قية 
  .جامعة عني شمس، مركز اإلرشاد اجف، جملة اإلرشاد اجف، النرش

كتور خا احلمد :خا احلمد. ١٣   : موقع ا
http://www.dr-khalidh2.com/?p=339 

  .القاهرة، اجهضة املرصية ،اخكانيةالطبعة ، اضطرابات اللغة واحكواصل :)م٢٠٠١( زينب شقري. ١٤

، اللفظي للمدرس بل إدراك الطالب لكفاءتهدراسة حكأثري احكواصل غري  :)م١٩٨٧( القطان ةسامي. ١٥
  .)٣٤ -  ٢٣ص(، )٢( العدد، جامعة بنها، جملة لكية الرتبية

  :نرش املؤلف، اإلصدار اخكا، الُمرشد يف صعوبات احكعلم :)ه١٤٣٧( اللطيف سليمان بن العبد. ١٦
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/DownloadCenter.aspx?SiteId=2ec3c96c-f0f4-4532-ae22-
456c3197d4d6&FileId=3daf501c-3e44-4d73-8e3e-ea98643f8789 

عالج صعوبة قراءة  ،برنامج تدرييب لعالج الصعوبات اجمائية يف احلساب :)م٢٠١٥( السيد سليمان. ١٧
  .خلم الكتب ،القاهرة ،األعداد

ة :)م٢٠٠٤( طريف شو. ١٨   .القاهرة، دار غريب ،دراسات وحبوث نفسية ،املهارات االجتماعية واالتصا

ل العميل ملعليم صعو :)م٢٠١٢( حممود ملاكوي ،خكف اخلطيب. ١٩  ،إربد ،بات احكعلم مادة احلسابا
  .خلم الكتب احلديث ،األردن

ى طلبة  :)م٢٠٠٢( يمهد عبد اخلالق جنم ويلع. ٢٠ أثر اكعد االجتمايع يف احكقارب وصيغ احكالمس 
اهليئة ، )١٦(السنة ، )٦٣(العدد ، جملة علم اجفس ،دراسة شبه جتريبية يف االتصال غري اللفظي، اجلامعة

  .)١٢٣ - ٩٨ص(، القاهرة، ابالعامة للكت

، مكتبة زهراء الرشق ،)١(اجلزء  ،سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة :)م١٩٩١( عبد الرمحن سليمان. ٢١
  .القاهرة

ى تالميذ املرحلة  :)م٢٠٠١( عزة سليمان. ٢٢ فاعلية احكعليم العال يف ختفيف صعوبات احكعلم اجمائية 
  .جامعة عني شمس، الرتبيةلكية ، رسالة دكتوراه ،االبتدائية

، صعوبات احكعلم األكاديمية وعالقتها بكل من اضطراب القصور يف االنتباه :)م٢٠٠٢( عفاف عجالن. ٢٣
ى تالميذ املرحلة االبتدائية ، يناير، جامعة أسيوط، جملة لكية الرتبية ،النشاط املفرط واضطراب السلوك 

  .)١٠٨ -  ٦٢ص(، )١(العدد ، )١٨(املجت 

العدد  ،جملة علم اجفس ،التشخيص )١(األرسة عالج احكفاعالت األرسية  :)م١٩٩٩( يفكفاعالء . ٢٤
  .)٤٠ -  ٢٠ص(، القاهرة، اهليئة العامة للكتاب، )١٣(السنة ، )٥٠(



 

٣٩ 

 ،)٢(الطبعة  ،مقدمة يف الرتبية اخلاصة، سيكولوجية األطفال غري العاديني :)م١٩٩٦( فاروق الروسان. ٢٥
  .عمان، اعة والنرش واحكوزيعدار الفكر للطب

دار النرش  ،األسس اجظرية التشخيصية والعالجية، صعوبات احكعلم :)م١٩٩٨( فت الزيات. ٢٦
  .املنصورة، للجامعات

را وعالج بعض  :)م٢٠٠٣( ومحد العجيم ،فهد اللميع. ٢٧ احكقويم احككويين وأثره بل تنمية احكحصيل ا
 ،مقرر تالوة وجتويد القرآن الكريم بمدارس ثانوية املقررات بدولة الكويتصعوبات احكعلم األكاديمية يف 

اجلمعية املرصية للمناهج وطرق  ،لكية الرتبية ،جامعة عني شمس ،دراسات يف املناهج وطرق احكدريس
  :مسرتجع من. )١٤٧ -  ١١٢(، )٨٩ع(، احكدريس

https://search.mandumah.com/Record/16972 

ة للنرش واحكوزيع ،ذخرية علوم اجفس :)م١٩٨٨( كمال دسو. ٢٨ و ار ا   .القاهرة، ا

ل اآلباء لثاكء العاطيف، كيف تنشئ طفًال يتمتع بذاكء خطيف :)م٢٠٠٢( لورانس شابريوا. ٢٩ مكتبة  ،د
  .بالقاهرة ،ومكتبة األفق ،جرير

ى  :)م٢٠٠١( أبو حالوة حممد. ٣٠ ة برنامج إرشادي مقرتح حكنمية بعض مهارات احكواصل االجتمايع  فعا
 ً   .جامعة اإلسكندرية، لكية الرتبية بدمنهور، الة ماجستريسر ،األطفال املعاقني عقليا

رسالة  ،أحاكم احكجويد يف األردن ومقرتحات ملعاجلتهاو صعوبات تعلم احكالوة :)م٢٠٠٦( حممد الصالح. ٣١
  :مسرتجع من. عمان، جامعة عمان العربية ،ماجستري غري منشورة

https://search.mandumah.com/Record/572356 

دراسة حضارية مقارنة  ،صعوبات احكعلم ذويدراسة يف سيكولوجية األطفال  :)م٢٠٠٣( حممد حجا. ٣٢
  .جامعة عني شمس، لكية اآلداب، رسالة دكتوراه ،عض خصائص الشخصيةك

يب. ٣٣ صعوبات احكعلم والعاديني يف بعض السمات الشخصية من  ذويالفروق بني  :)م٢٠٠٠( حممد ا
  .)٢٢٧ -  ١٧٣ص(، يناير، )٣٤( العدد، جامعة الزقازيق، جملة لكية الرتبية ،طالب اجلامعة

ى األطفال ذوي االحتياجات  :)م١٩٩٨( خمتار عبد اجلواد. ٣٤ احكواصل واحكخاطب املبكر وتنميته 
، املؤتمر القويم السابع الحتاد هيئات رخية الفئات اخلاصة واملعوقني ،اخلاصة يف املجال اإلرشادي اجطيق

  .)٢٤٩ -  ٢٣٤ص( ،)٢( املجت، القاهرة

يار مسعد أبو. ٣٥ قاموس مصطلحات صعوبات احكعلم  :)م٢٠١٢( الستار املحفويظ عبد ،جاد اكحريي ،ا
  .مركز تقويم وتعليم الطفل ،الكويت الطبعة اخكانية، ،ومفرداتها



 

٤٠ 

  :موقع اجلمعية الكويتية الختالفات احكعلم. ٣٦
http://www.kaldkuwait.com/AR/Pages/Default 

  .لقاهرةا، مكتبة زهراء الرشق ،صعوبات احكعلم واحكعليم العال :)م٢٠٠٠( نبيل حافظ. ٣٧

رسالة  ،تأثري اجتاه املعالج يف حتسن حاالت هستريية أثناء املقابلة اإللكينيكية :)م١٩٩١( هشام اخلو. ٣٨
  .جامعة بنها، لكية الرتبية، دكتوراه
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