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صعوبات التعلم
تعرف صعوبات التعلم بأنّها المشالت الت تواجه األطفال خالل فترة التعليم، حيث تظهر عليهم صعوبة
،ير، واإلدراك، واالنتباه، والقراءة، والنطق، والتهجالعديد من العمليات المتعلقة بالتعلم كالفهم، والتف ف
تابة، حيث تشمل صعوبات التعلم المعاقين عقلياً، والمضطربين فوالقيام بالعمليات الحسابية، وال

انفعالتهم، والذين يعانون من إعاقات ف السمع والبصر. 
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أنواع صعوبات التعلم

صعوبات التعلم النمائية
ترتبــط هــذه الفئــة بالصــعوبات المتعلقــة بالوظــائف الدماغيــة، كالعمليــات المرتبطــة بالعقــل والمعرفــة، إذ
االضطرابـات المصاحبـة للجهـاز العصـب ويعـود السـبب إلـ ،التحصـيل األكـاديم يحتاجهـا الطفـل فـ
ير، واللغة، فهالقيام بالعمليات األكاديمية، كاالنتباه واإلدراك، والتف قدراتهم ف المركزي، حيث تؤثر ف

من أبرز األسس الت ينشأ عليها النشاط العقل المعرف للفرج. 

صعوبات التعلم األكاديمية
هـ الصـعوبات التـ تـواجه الفـرد أثنـاء قيـامه بـاألداء المدرسـ المعرفـ األكـاديم، كـالقراءة، والتابـة،

والتهجئة، والتعبير التاب، والحساب، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصعوبات التعلم النمائية. 

أبرز صعوبات التعلم
البطء الشديد ف القراءة، وتتمثل ف عدم قدرة الفرد عل ه :(االديسيلي) صعوبة القراءة
القراءة والتابة نتيجة عدم الدقة فيهما، ومواجهة الصعوبات ف تهجئة األحرف واللمات،

وأيضاً الصعوبات ف فهم معان اللمات والجمل.
صعوبة التابة (ديسجرافيا): ه عدم قدرة الطالب من التابة وحت مجرد التفير بها.

توترات الفير والتركيز: تنشأ مثل هذه الحالة نتيجة التشتت الذهن والتأثر بالعوامل الخارجية،
.مما ينتج عنها النشاط الزائد، والتهور، والتقلب العاطف

صعوبة الحساب (ديساليوال): يواجه هذه المرحلة صعوبة بالغة ف القيام بالعمليات
الحسابيــة، نتيجــة قلــة الدرايــة والعلــم بعالقــات األرقــام، والصــعوبة فــ اإلحســاس الســمع أو

البصري لألرقام.
صعوبة الحركة (ديسبراكسيا): يحدث نتيجة نقص ف االتزان بين أداء اليد والنظر، بالتال عدم
مقدرة الطفل عل السيطرة ف الحركات البسيطة من كتابة وتقطيع لللمات، وكذلك الجري

والقفز.



عالج صعوبات التعلم
هناك العديد من مسببات صعوبات التعلم، لذلك يجب أن يتناسب العالج مع طبيعة الصعوبة الت يواجهها
الطفل ومدى خطورتها وضررها عليه، فساهم المختصين بظفر العديد من الجهود لتربية الطفل من قبل

 :اآلباء والمدرسين وأطباء النفس؛ لتخفيف اآلثار الناجمة عن صعوبات التعلم ومن هذه الطرق ما يأت

تفهم الوالدين للمشلة: يقع عل الوالدين مسؤولية تفهم طبيعة المشلة الت يواجهها طفلهم،
من خالل مساعدته عل إنشاء برنامج عالج له بعيداً عن أجواء التوتر والضغط النفسيين.

البرنامج التعليم الخاص: يتم ذلك من خالل تصميم برنامج يناسب حالة الطفل بناء عل نوع
الصعوبة التعليمية الت يواجهها، بالتعاون بين المختص نفسياً بحالة الطفل والمعلم والعائلة.

التشخيص المبر: تتم هذه المرحلة تحت إشراف أخصائين نفسيين، ويساهم التشخيص المبر
عل التعامل مع الحالة بصورة فضل، وتبعد العديد من سوء الفهم.

التعاون المتبادل بين المدرسة واألسرة: تصميم برنامج عالج لافة النواح التعليمية
بالتعاون المتبادل بين العائلة والمدرسة، وذلك للتأثير ف صعوبات التعلم الحياتية بشل عام.
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