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 تعريف صعوبات التعمم:-1
مع  )3691نات )یثػة التػي انتشػرت فػي منتصػؼ السػتیـ الحدیعتبػر مفيػـو صػعوبات الػتعمـ مػف المفػاىی

بعػدد مػف المصػطمحات مثػؿ الخمػؿ  3691العمـ أف مصطمح صػعوبات الػتعمـ ُعرؼ مػا قبػؿ سػنة 
ة، واضػػطرابات المغػػة یة النفسػػیػػة، واالضػػطرابات العصػػبیط لممػػخ، واإلصػػابة الدماغیفي البسػػیلػػوظا

ػث أف ىػذه المصػطمحات كانػت متػأثرة بالحقػؿ الطبػي یرىػا... حیالمحددة، و حاالت قصػور اإلدراؾ وغ
ػو یػاء األمػور، وعمیف وأولیػر مػف البػاحثیرؽ لكثمػة، وىػي مصػطمحات لـػ تػیالػذي كػاف سػائدا منػذ عقػود طو 

رضي كؿ یجػاد مصػطمح شػامؿ یف فػي مجػاؿ صػعوبات الػتعمـ إیف والبػاحثیػر مػف الميتمػیفقػد حػاوؿ الكث
ػؼ ىػذا یفػإف مشػكمة تعر  ،جاد المصطمح المناسػب لصػعوبات الػتعمـیباإلضافة إلى مشكمة إ ،األوساط
 ؼ فقد ُاعتبرت غامضة وتفتقر لمدقة.یف ظيرت بعض التعار دة وا  یمة لسنوات عدػطمح ظمت قائالمص

ف فػي مجػاؿ صػعوبات یػو معظـػ المتخّصصػیجمػع عمیؼ لصعوبات الػتعمـ یجاد تعر یظمت مشكمة إ و 
 . ف بالمجػاؿیػر مػف المشػتغمیػت باىتمػػاـ الكثیا الكبػرى التػي حظیالػتعمـ إحػدى القضػا

مصطمح صعوبات التعمـ مفيـو یشوبو الغموض عند البعض، مما یترتب عمیو في كثیر مف  ال یزاؿو 
، و الخمط بینو و بیف مفاىیـ اخرى متصمة بالتعمـ   .االحیاف مظاىر سوء الفيـ ليذا المفيـو

و فیما یمي سنعرض بعض التعریفات التي تناولت ىذا المفيـو و مف خالليا نحاوؿ الوصوؿ الى تعریؼ 
 .شامؿ

، و (kirk)كیرؾ  مف طرؼ  3691كانت المحاولة االولى لوضع تعریؼ محدد لصعوبات التعمـ عاـ 
 :الذي اقترح التعریؼ التالي

ـ إلى وجود اطفاؿ لدیيـ صعوبات تعممیة ناتجة عف  اضطراب واحدة أو أكثر  یشیر مفيـو صعوبات التعم
أو العممیات الحسابیة نتیجة لخمؿ وظیفي في الدماغ. مف عممیات الكالـ، المغة، القراءة، التيجئة، الكتابة، 
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ویستثنى مف ذلؾ األطفاؿ الذیف یعانوف مف صعوبات التعمـ الناتجة عف حرماف حسي أو تخمؼ عقمي أو 
 .حرماف ثقافي، أو اضطراب عاطفي أو مشكالت سموكیة 

 تعريف المجنة الوطنية االستشارية الوطنية لالطفال المعاقين :
وضعت المجنة الوطنیة االستشاریة لشؤوف المعوقیف والتابعة لمكتب التربیة االمیركي  3698في عاـ 

وتعدیالتو  3691تعریفيا مستندة إلى تعریؼ كیرؾ وقد اعتمد مف قبؿ القانوف االمیركي لممعوقیف في سنة 
 :والذي ینص عمى التالي 3661الالحقة سنة 

احدة أو أكثر مف العممیات النفسیة االساسیة الالزمة "صعوبات التعمـ الخاصة تشیر إلى اضطراب في و 
سواء لفيـ أو استخداـ المغة المنطوقة أو المكتوبة. وتظير عمى نحو قصور في التفكیر، أو الكالـ، أو 
القراءة ، أو الكتابة ، أو التيجئة، أو العممیات الحسابیة. ویتضمف ىذا المصطمح أیضا الحاالت التي 

ماغي، او اضطراب في االدراؾ، أ و خمؿ وظیفي في الدماغ أو عسر القراءة أو تعاني مف التمؼ الد
ـ و التي یمكف أف  حبسة تطوریة. ویستثنى ىذا التعریؼ االطفاؿ الذیف یعانوف مف صعوبات في التعم

تعزى لمتخمؼ العقمي أو لتدني المستوى الثقافي االجتماعي أو لمصعوبات البصریة أو السمعیة أو الحركیة 
 .و االنفعالیة" أ

 : NJCLD تعريف المجنة الوطنية االميركية لصعوبات التعمم
ىي مجموعة غیر متجانسة مف االضطرابات التي تتمثؿ في صعوبات واضحة في اكتساب واستخداـ  

قدرات االستماع، الكالـ، القراءة، الكتابة، االستدالؿ الریاضي، یفترض أف ىذه االضطرابات تنشأ نتیجة 
الجياز العصبي المركزي أو ربما تظير مع حاالت أخرى كالتخمؼ العقمي او العجز الحسي أو خمؿ في 

االضطرابات االنفعالیة واالجتماعیة أو متالزمة مع مشكالت الضبط الذاتي ومشكالت االدراؾ والتعامؿ 
 .االجتماعي أو التأثیرات البیئیة ولیست نتیجة مباشرة ليذه الحاالت أو التأثیرات

 (: (learnerف ليرنر تعري
 یتضمف تعریؼ لیرنر لحاالت صعوبات التعمـ بعدیف رئیسیف:

البعد الطبي: و یركز عمى االسباب الفیزیولوجیة الوظیفیة و التي تتمثؿ في الخمؿ العصبي او تمؼ -
 الدماغ.

مي و البعد التربوي: یشیر الى عدـ نمو القدرات العقمیة بطریقة منتظمة و یصاحب ذلؾ عجز اكادی-
بخاصة في ميارات القراة و الكتابة و التيجئة و الميارات العددیة و ال یكوف سبب ذلؾ العجز االكادیمي 



عقمیا او حسیا كما و یشیر التعریؼ التربوي الى وجود تبایف في التحصیؿ االكادیمي و القدرة العقمیة 
 .لمفرد

عمـ یشیر الى فئة غیر متجانسة مف بناءا عمى ما تقدـ مف تعاریؼ نستنتج اف مصطمح صعوبات الت
االفراد، الذیف یعانوف مف وجود خمؿ او ضطراب في العممیات المعرفیة االساسیة التي ليا دور كبیر في 

المغة، (،  و ىذا ما یؤثر عمى الميارات االكادیمیة  -الذاكرة -االدراؾ -التحصیؿ الدراسي ) كاالنتباه
ف اف یكوف ذلؾ مرتبطا بنقص في الذكاء، و ال مشكالت حسیة ) )كالقراءة أو الكتابة أو الحساب( دو 

كنقص السمع او البصر(، او وجود اضطرابات انفعالیة او حرماف ثقافي او اقتصادي او جتماعي او 
 تربوي.  

 
 : صعوبات التعمم األكاديميـة-2
لقراءة و الكتابة و اصعوبات في  ألكادیمي، والمتمثمةویقصد بيا صعوبات األداء المدرسي المعرفي ا 

التيجئة و التعبیر الكتػابي و الحػساب، وترتبط ىذه الصعوبات إلى حد كبیر بصعوبات التعمـ النمائیة، 
 فمثاًل:

تعمـ القراءة یتطمب الكفاءة والقدرة عمى فيـػ واسػتخداـ المغػة، وميارة اإلدراؾ السمعي لمتعرؼ عمى  -
اؾ الفونیمى(، والقدرة البصریة عمى التمییز وتحدیػد الحروؼ أصػوات حػروؼ الكممػات )الوعي أو اإلدر 

 . والكممات
تعمـ الكتابة یتطمب الكفاءة في العدید مف الميارات الحركیػة مثؿ: اإلدراؾ الحركي، التآزر الحركي -

 الدقیؽ الستخدامات األصػابع، وتآزر حركة الید والعیف وغیرىا مف الميارات
یة ميارات التصور البػصري المكػاني، والمفاىیـ الكمیة، والمعرفة بمدلوالت تعمـ الحساب یتطمب كفا - 

 .األعداد وقیمتيػا وغیرىػا مػف الميارات األخرى 
بناء عمى ما سبؽ ذكره یتضح اف صعوبات التعمـ تنقسـ الى قسمیف صعوبات التعمـ االولیة و المتمثمة 

تعمـ شفيیة، التفكیر و حؿ المشكالت ، و صعوبات الفي صعوبات االنتباه، االدراؾ، الذاكرة، المغة ال
 ر القراءة و الكتابة و الحساب.االكادیمیة التي تتمثؿ في عس

 :و الصعوبات النمائية العالقة بين صعوبات التعمم االكاديمية-3
ي إف ىذیف النوعیف مف الصعوبات غیر مستقمیف تماما بؿ ىناؾ عالقة ارتباطیة قویة بینيما، فالطفؿ الذ

باالضافة إلى أف  ،یعاني مف صعوبات تعمـ نمائیة البد أف یؤدي بو ذلؾ إلى صعوبات تعمـ أكادیمیة



صعوبات التعمـ النمائیة تتعمؽ بالوظائؼ الدماغیة و العممیات المعرفیة و ىذه الصعوبات في االصؿ 
طفؿ في العممیات فإذا حدث اضطراب لدى ال. ترجع إلى اضطرابات وظیفیة في الجياز العصبي المركزي

النفسیة النمائیة، یبدو ذلؾ في االضطراب الواضح في تعمـ القراءة أو الكتابة أو االمالء أو الحساب. فقد 
یكوف تعثر الطالب في القراءة راجع إلى عدـ قدرتو عمى تركیب و جمع االصػوات في كممػة واحػدة، و قد 

 صعوبة في إدراكػو لممثیرات.ترجػع إلى صعػوبة في الذاكػرة البصػریة، أو لدیو 
لقد أكد كیرؾ و بعض الباحثیف عمى عدـ إىماؿ صعوبات التعمـ النمائیة عند دراسة صعوبات التعمـ  

بوجو عاـ، بؿ و یركزوف عمى ضرورة تحدید صعوبات التعمـ النمائیة في مرحمة مبكرة، حیث یعد ذلؾ 
ورىا و مف ثـ اتخاذ االجراءات المناسبة بمثابة تشخیص مبكر لصعوبات التعمـ االكادیمیة قبؿ ظي

 .لمواجية ىذه المشكمة قبؿ استفحاليا و ىذا ما یعتبره البعض نوعا مف الوقایة االولیة لممشكمة
قة سبب و نتیجة، حیث كادیمیة ىي عالقة بیف صعوبات التعمـ النمائیة و صعوبات التعمـ االإذف فالعال 

الرئیسیة لمتعمـ االكادیمي و كافة االداءات المعرفیة التي یفرزىا أو  تشكؿ االسس النمائیة لمتعمـ المحددات
وىذا التداخؿ بیف صعوبات التعمـ النمائیة و صعوبات التعمـ االكادیمیة . ینتجيا النشاط العقمي المعرفي

ىو ما جعؿ الباحثیف في المجاؿ یؤكدوف عمى أىمیة عدـ إىماؿ صعوبات التعمـ النمائیة عند دراسة 
بات التعمـ بوجو عاـ، بؿ و یؤكدوف عمى ضرورة تحدید صعوبات التعمـ النمائیة في وقت مبكر، صعو 

حیث یعد ذلؾ بمثابة تشخیص أولي لصعوبات التعمـ االكادیمیة قبؿ انتشارىا و ظيورىا و مف ثـ یساعد 
بعض نوعا مف الوقایة في اتخاذ االجراءات المناسبة لمواجية ىذه المشكمة قبؿ استفحاليا وىذا ما یعتبره ال

 .االولیة لممشكمة
فالطفؿ الطبیعي في النمو ىو الذي یكتسب أو تنمو لدیو الميارات قبؿ االكادیمیة نموا طبیعیا قبؿ دخولو 
المدرسة بشكميا و تعمیميا المعروؼ، أما إذا حدث تأخر في نمو ىذه الميارات، أو تأخر أو حدث تشوه 

المدرسة یكوف في حاجة لتمقي خدمات لمتكفؿ بجوانب القصور في ىذه في اكتسابو فإنو عند االلتحاؽ ب
 .الميارات القبمیة المؤىمة لتمقي المواد الدراسیة العادیة 

اف الحدیث عف صعوبات التعمـ النمائیة، سواء كانت اولیة كصعوبات االنتباه و االدراؾ و الذاكرة، او 
، یقودنا لمحدیث عف صعوبات التعمـ االكادیمیة، الف ثانویة كصعوبات المغة و التفكیر و حؿ المشكالت

االضطراب الذي یمس الصعوبات النمائیة یؤدي بالضرورة الى حدوث صعوبات في الميارات االكادیمیة 
 كالقراءة و الكتابة و الحساب.

 


