ما هي صعوبات التعلم؟
عندما يواجه الطالب صعوبات في المداومة المدرسية أو بالدراسة عموما ً فقد يتعلق األمر بظاهرة
"صعوبة التعلم" ،وهو ما يعني أن استيعاب المهارات الجديدة لدى الطالب يسير ببطء غير عادي ،أي أنه
ال يتعلم القراءة أو الحساب مثالً بنفس وتيرة زمالئه اآلخرين.
إن صعوبة التعلم شيء عام وعادي.
وغالبا ً ما تكون والدية.
 ال يمكن للشخص أن يسبب لنفسه صعوبة التعلم.
 ال تعود صعوبة التعلم إلى الكسل أو الغباء.
 ليس من المقصود بصعوبة التعلم أن الطالب لم يحصل على تعليم
أو أنه ال يتقن لغة التعليم بقدر كاف
من المهم اإلقرار بوجود صعوبة التعلم عند مالحظتها وذلك من أجل التمكن من تحسين سبل
التعلم ودعمه بمختلف الوسائل.

مع من يمكنكم مناقشة مسألة صعوبة التعلم؟
األطفال تحت سن المدرسة:
األطفال بسن المدرسة:
الكبار:
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مركز استشارات الطفولة واألمومة ،روضة األطفال
المعلم ،المعلم الخاص ،الخبير النفسي بالمدرسة ،الممرضة
الصحية ،طبيب المدرسة
المعلم الخاص بالمؤسسة التعليمية ،الطبيب الخاص،
المنظمات والجمعيات العاملة في مجال صعوبة التعلم
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أمثلة عن صعوبة التعلم
صعوبات القراءة والكتابة ،ظاهرة عسر القراءة
 قراءة بطيئة و/أو مع أخطاء
 أخطاء بالكتابة
 صعوبة فهم النص المقروء
 صعوبة تعلم اللغات األجنبية غالبا ً


صعوبات تعلم الرياضيات
من الصعب مثالً
 تعلم حساب الجمع والضرب ذهنيا ً
 قراءة األرقام الكبيرة وإدراك أهميتها
 تحويل السنتمترات إلى أمتار

من الممكن أن تكون الصعوبات التالية على عالقة بصعوبة التعلم
الصعوبات اللغوية
من الصعب مثالً
 متابعة كالم شخص آخر
 فهم جمل طويلة أو معقدة
 إيجاد المفردات الضرورية
 سماع ونطق المفردات بشكل صحيح

صعوبات تشخيص األشياء المرئية
من الصعب مثالً
 النظر إلى الصور أو الجداول أو الساعة
وفهم محتوياتها
 العثور على المكان المقصود في منطقة
غريبة
 متابعة الدرس من السبورة

الصعوبات الحركية
الصعوبات الحركية
الحركية الدقيقة :صعوبات استعمال اليدين
الحركية الجسمية :ضعف السالسة في التحكم
من الصعب مثالً
بحركات كل الجسم
مثالً
 الرسم أو التلوين بدقة
 التعثر وعدم الثبات في السير
 التقاط األشياء بالقوة المناسبة
 صعوبة في التحكم باالتزان
 التعامل مع األشياء الصغيرة بسالسة
(مثالً استعمال القلم ،ربط شوطة الحذاء)
صعوبات تركيز االنتباه
من الصعب مثالً
 التركيز
 تخطيط الوظائف
 الجلوس بالمكان
 العمل ضمن مجموعة
 إتمام الوظائف حتى النهاية

صعوبات الذاكرة
من الصعب مثالً:
 تعلم وتذكر مفردات جديدة
 تذكر تعليمات طويلة أو قصص سبق
سماعها
 تعلم األشياء التي سبق رؤيتها كالخرائط
أو الصور
 تعلم سالسل حركة جديدة أو طرق عمل
جديدة

صعوبات التعلم ذات المدى الكبير
قد يواجه الطالب صعوبات في عديد من المواد الدراسية ،كما قد يواجه صعوبات في عالقات الصداقة مع
الزمالء أو في األشياء الحياتية اليومية أو في مجال تدبر األمور عموماً.
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