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 شكر وعرفان

 احلمد هلل الذي قدر فهدى وخلق فسوى وعلم اإلنسان ما مل

 " احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،" يعلم

 احلمد اهلل سبحانه وتعاىل الذي وفقنا، يل امتام هذه الدراسة وصلى وسلم على هادي االمة

 ، واما بعد: ومعلم البشرية حممد بن عبد اهلل الذي أدبه ربه، فأحسن تأديبه

 ﴾ألزيدنكم شكرمت ولئن ﴿فالشكر أوال هلل تعاىل على كرمه ورمحته وعطائه عمال بقوله سبحانه وتعاىل: 

 7 إبراهيم

 من ال يشكر الناس ال يشكر» وانطالقا من قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قوله: 

يعم شكرنا إىل من تقصر كل كلمات الشكر  ومن هنا525 ص.  6191رواه الرتميذي«  اهلل 

 بشريالوعربات الثناء عن الوفاء حبقه إىل أستاذنا الفاضل " 

 جاري " املشرف على هذه املذكرة هذا الرجل املعطاء الذي تتجسد يف عطائه كل معاني الكرم

 عزيز إلخراج هذاواملروءة، له الشكر على ما منحنا اياه من الوقت واجلهد واالهتمام وكل ما من شأنه ت

 العمل يف أفضل صورة ممكنة فكان نعم املشرف ونعمى املعلم، نرجو أن نكون قد وفقنا يف

 مسه الكبري الذي كان لنا عظيم الشرف أن نضعه على مذكرتنا. ونشكرإتقديم ما يرضيه وما يليق ب

ننسى أيضا كل من  كل أساتذة علم النفس املدرسي الذين مل يبخلوا علينا بالنصائح والتوجهات وال

 على تعاوهنم وحسن استقباهلم لنا،عمر فرحاتي ابتدائية االبتدائيات: ابتدائية علي النزيل و 

 كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر إىل كل من شجعنا على مواصلة دربنا وشاركنا وساندنا وساهم

 أو نصح أو أرشد ولو بكلمة واحدة سواء ماديا أو معنويا، يف اجناز هذا العمل 

 .نسأل اهلل هلم مجيعا العون والتوفيق
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 : ةص الدراسملخ
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على نوع استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية التي 
يستخدمها أساتذة التالميذ ذوي صعوبات التعلم في المؤسسات التربوية، ولتحقيق الهدف 
المرجو اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوبيه: االستكشافي والمقارن لتناسبه 

( أستاذا يدرسون تالميذ يعانون 30عينة قوامها )راسة، وطبقت الدراسة على مع طبيعة الد
من صعوبات في التعلم داخل القسم، وقد اخترنا هذه العينة بطريقة قصدية بعد تطبيق 
اختبار مايكل باست على بعض التالميذ الذين يظهرون ضعفا في التحصيل الدراسي بعد 

تعاني من اضطرابات اخرى كنقص السمع بعض  استخدام محك االستبعاد للحاالت التي
االعاقات وغيرها لتحديد عينة الدراسة من األساتذة، ثم تم تطبيق مقياس استراتيجيات 

( على العينة لتحديد استراتيجيات مواجهة 1995مواجهة الضغوط النفسية لفتيحة زروال)
وكانت تساؤالت  ،الضغوط النفسية المستخدمة في تدريس التالميذ ذوي صعوبات التعلم

 الدراسة كما يلي:
تالميذ المع الذكور ماهي استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية التي يستخدمها االساتذة  -1

 ذوي صعوبات التعلم؟ 
مع تالميذ  االناث ماهي استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية التي يستخدمها االساتذة -2

 ذوي صعوبات التعلم؟ 
بلللين اسلللتراتيجية مواجهلللة الضلللغوط النفسلللية  فلللي ذات دالللللة ائصلللا ية توجلللد فلللرو  هلللل - -3

 ؟ذوي صعوبات التعلم تالميذ تدريساالساتذة الذكور واالناث في 
بعد جمع كافة البيانات وتبويبها اقترح معالجتها ائصا يا باستخدام الحزمة 

 بة المئوية النس -المتوسط الحسابي   :واالساليب االئصا ية التالية (spss)االئصا ية
لحساب الفرو  ونظرا لجا حة كورنا فقد تعذر علينا اتمام الدراسة  "Test "T "اختبار "ت- 

  .الميدانية والوصول الى نتا ج الدراسة
 الضغوط النفسية. -المعلم-: صعوبات التعلم الكلمات المفتاحية
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Résumé d’étude: 

 La présente étude visait à identifier le type de stratégies pour faire face aux 

pressions psychologiques utilisées par les enseignants d'élèves en difficulté 

d'apprentissage dans les établissements d'enseignement, et afin d'atteindre l'objectif 

souhaité, nous nous sommes appuyés dans cette étude sur l'approche descriptive 

dans ses deux méthodes: exploratoire et comparative en fonction de la nature de 

l'étude, et l'étude a été appliquée à un échantillon de (30) enseignants. Ils étudient 

les étudiants ayant des difficultés d'apprentissage au sein du département, et nous 

avons choisi cet échantillon intentionnellement après avoir appliqué le test de 

Michael Bast à certains étudiants qui montrent des faiblesses dans les résultats 

scolaires après avoir utilisé le test d'exclusion pour les cas souffrant d'autres 

troubles tels que la perte auditive, certains handicaps et d'autres pour déterminer 

l'échantillon d'étude des professeurs. Puis Fatiha Zeroual (1995) a appliqué une 

échelle de stratégies de gestion du stress à l'échantillon pour déterminer les 

stratégies d'adaptation au stress psychologique utilisées pour enseigner aux élèves 

ayant des difficultés d'apprentissage, et les questions de l'étude étaient les 

suivantes: 

 Quelles sont les stratégies de stress psychologique utilisées par les  enseignants 

masculins avec les élèves ayant des difficultés d'apprentissage? 

 Quelles sont les stratégies pour faire face aux pressions psychologiques utilisées 

par les enseignantes auprès des élèves ayant des difficultés d'apprentissage? 

 Existe-t-il des différences entre les enseignants masculins et féminins dans la 

stratégie de faire face aux pressions psychologiques de ceux qui ont des 

difficultés d'apprentissage? 

   Pour répondre aux questions de l’étude, il a été suggéré que toutes les données     

   soient collectées et traitées statistiquement à l’aide du progiciel statistique 

(SPSS) et des méthodes statistiques suivantes.        

    Coefficient de corrélation de Pearson, test T 

En raison de la pandémie Corona, nous n'avons pas été en mesure de terminer 

l'étude de terrain et d'atteindre les résultats de l'étude. 

Mots clés: difficultés d'apprentissage، enseignant، stress psychologique 
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 مقدمة:

يعد الشعور بالطمأنينة النفسية ملن أقلوى اللدوافع وأقربهلا إللى اللدوافع االوليلة التلي تعتبلر 
ائللد اهللم مظللاهر الصللحة النفسللية االيجابيللة وأول مؤشللراتها، ولهللذا فقللد تحللدث العديللد مللن  مللن

العلماء عن أبرز المؤشرات االيجابية للصلحة النفسلية والتلي منهلا شلعور الفلرد بلاألمن النفسلي 
والنجاح في شعور االنسان بأن ملن يحيطلون بله يتقبلونله ويعمللون عللى تسلهيل إشلباع دوافعله 

فللرد البيئللة المحيطللة بلله كبيئللة محبللة ودودة ويعتمللد دافللع االمللن فللي إشللباعه علللى وان يللدرك ال
 اشباع الحاجات االخرى.

وبمللا أن صللعوبات الللتعلم  يعتبللر خلللل او تللأخر فللي الللتعلم  فهللذا أصللب  مشللكال مؤرقللا 
بالنسللبة للوالللدين واالسللاتذة ومللازال وسلليظل أئللد المشللاكل الطبيللة واالجتماعيللة المهمللة لمللا لهللا 

تأثير اجتماعي ونفسي على ئياة التالميذ الذين يعانون ملن هلذه المشلكلة مملا يجعلل ذللك من 
صعبا لدى البعض من االساتذة ئيث يوللد للديهم ضلغوطات نفسلية داخلل القسلم عنلد التعاملل 
معهلللم أثنلللاء شلللرح والقلللاء اللللدرس ، ولكلللن لللليس كلللل مشلللاكل اللللتعلم التلللي يملللر بهلللا التلميلللذ هلللي 

توجد هناك فرو  فردية بين الناس واليمكننا الحكم عللى ائلد ملنهم انله  صعوبة في التعلم ألنه
 لديه صعوبة اال بعد التأكد  .

لنللا مللن خاللهللا التعللرف علللى او ومللن هللذا المنطلللق جللاءت فكللرة الدراسللة الحاليللة التللي ئ
الللذين يواجهللون صللعوبات الللتعلم لللديهم داخللل الصللف  اسللتراتيجيات الضللغوط النفسللية لالسللاتذة

 الدراسي ئيث تم التطر  في هذه الدراسة إلى جانبين نظري وتطبقي.

أملللا الجانلللب النظلللري فجلللاء بقصلللد تكلللوين نظلللرة شلللاملة ئلللول الموضلللوع وفقلللا لمتغيلللرات 
 الدراسة وأشتمل على ثالث فصول: 

أهميتهللا ،أهللدافها ودوافعهللا، وئللدودها، : تعرضللنا هيلله إلللى تحديللد االشللكالية و الفصــل االول -1
 والتعاريف االجرا ية، وتم عرض بعض الدراسات السابقة والتعقيب عليها. 
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: تطرقنلا هيله إللى متغيلر الدراسلة االول وهلو اسلتراتيجيات الضلغوط النفسلية الفصل الثاني -2
عالجللة للله ئيللث تضللمن مفهللوم الضللغوط النفسللية وأنللواع الضللغوط النفسللية وكللذلك النظريللات الم

ثم مؤشرات الضغوط والعديلد ملن العناصلر المهملة لله وملن ثلم بعلض المصلادر لنصلل بعلدها 
إلى االعراض والمرائلل وأهلم طلر  قيلاس لتحقيقله ومنله  فقلد تكلمنلا علن اسلتراتيجية المواجهلة 

 ومنها نصل إلى ملخص هذا الفصل. 

متمثللل فللي مفهللوم صللعوبات : وتعرضللنا هيلله إلللى متغيللر الدراسللة الثللاني والالفصــل الثالــث -3
الللللتعلم ئيللللث تضللللمنت عناصللللره أسللللباب المؤديللللة إلللللى صللللعوبات الللللتعلم وتشللللخيص وعللللالج 

 صعوبات التعلم لنصل إلى ملخص هذا الفصل. 

 وأما الجانب الميداني فتناولنا هيه ما يلي: 

: تضلمن هلذا الفصلل االجلراءات المنهجيلة للدراسلة ئيلث تناولنلا هيله الملنهج الفصل الرابع -4
المتبللع فللي الدراسللة، ثللم انتقلنللا إلللى إجللراءات الدراسللة االسللتطالعية، ثللم أدوات جمللع البيانللات 

  إجللراءات الدراسللة االساسللية تصللور والخصللا ص السلليكو متريللة لتلللك االدوات، ثللم تطرقنللا إلللى
منله ثم انتقلنا الى عرض اقترائلات وتوصليات عاملة و واألساليب االئصا ية في هذه الدراسة و 

 صل. ملخص الف
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 إشكالية الدراسة:  -1
إن استراتيجيات الضغوط النفسية تعتبر من بين أهم الظواهر االنسانية المعقدة، والتلي   

تتجلى في مضلامين )بيولوجيلة، نفسلية، اجتماعيلة...( لهلا انعكاسلاتها ئيلث للوئ  ازديلاد هلذه 
الظلللاهرة ملللع سلللرعة التقلللدم التكنوللللوجي شلللأنها شلللأن القللللق والعلللدوان، فهلللي ملللن توابلللع الوجلللود 

أن االنسللللان ال يمكللللن أن يعلللليغ دون وجللللود ضللللغط، الن الضللللغوط ليسللللت  االنسللللاني ئيللللث
  بالضرورة سلبية أو سيئة فالضغوط المعتدلة لها دور في تنشيط الفرد واستثارته. 

 (                                   19، 2004)جمعة سيد يوسف،                                                  
وملللن أهلللم الظلللواهر التلللي أصلللبحت ملحوظلللة فلللي مجتمعنلللا ظلللاهرة انتشلللار صلللعوبات    

ونسلبة ئلاالت صلعوبات اللتعلم فيهلا نجلد أنهلا ليسلت  ن علددإاللتعلم فلي نظلم التعلليم العربيلة فل
ملن يعلانون ملن صلعوبات اللتعلم بنسلب  بالهينة فتا ج بعض الدراسلات تشلير إللى ارتفلاع نسلبة

التالميللذ الللذين يعللانون مللن  نسللبة قللدرت 2003دراسللة جمللال فايللد قللد تفللو  العالميللة، ففللي 
تتطلللب تضللافر  % فللي المرئلللة االبتدا يللة فللي مجتمعنللا العربللي، هللذه النسللبة28صللعوبات 

الجهلللود المخلصلللة للتعلللرف عليهلللا وتحديلللد ذوي صلللعوبات اللللتعلم ملللن خلللالل إجلللراءات محلللددة 
 ( 35، 2011)يوسف                       ليتسنى لنا تقديم الخدمة والرعاية لهم . 

بحيلللللث أصلللللبحت هلللللذه الظلللللاهرة مشلللللكلة يوميلللللة تواجللللله بعلللللض المعلملللللين وتسلللللبب لهلللللم 
ضغوطات نفسية قد تلؤثر عللى سلير الحصلة وبملا ان صلعوبات اللتعلم ملن أخطلر المشلكالت 

فللي مؤسسللاتنا التربويللة، بحيللث  التربويللة الحديثللة نسللبيا، والتللي تعتبللر مللن المشللكالت المسللتترة
تلأخر أو اضلطراب  أول من نحت مصطل  صعوبات التعلم والتي عرفه على أنه کيرك'يعتبر 

 فللللي وائلللللدة أو أكثللللر ملللللن عمليللللات الكلللللالم أو اللغللللة، أو القلللللراءة، أو التهجئللللة، أو الكتابلللللة أو
العمليللللات الحسللللابية نتيجللللة لخلللللل وظيفللللي فللللي الللللدما  او اضللللطراب عللللاطفي، أو مشللللكالت 

الللذين يعللانون مللن صللعوبات الللتعلم الناتجللة عللن ئرمللان مللن تلللك األطفللال  سلللوكية، ويسللتثني
الثقلللافي"، ئيلللث يالئللل  أن هلللذا التعريلللف يركلللز عللللى  ئسلللي أو تخللللف عقللللي، أو الحرملللان
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أن سلبب صلعوبات اللتعلم هلو خللل فلي  األسباب العضوية لمظاهر صعوبات اللتعلم فهلو يلر  
 .  عاطفي الجهاز العصبي، او تلف في الدما ، أو اضطراب

 (.163،162، 2005آخرون، )الالال و 
فللالتعلم هللو نتيجللة االجتهللاد  بحيللث تعتبللر المدرسللة مؤسسللة تربويللة وتعليميللة ئيللث يقللع 

جوانللب شخصللية التالميللذ وقللدراتهم العقليللة،  علللى عاتقهللا المسللؤولية األولللى فللي تنميللة جميللع
 لكللن مللا لللوئ  فللي ا ونللة واإلبداعيللة مللن أجللل تكللوين كفللاءات قللادرة علللى تطللوير المجتمللع

أهمهللا:  األخيللرة علللى المنظومللة التربويللة أنهللا تعللاني مللن مجموعللة مللن المشللكالت التعليميللة
 دروس خصوصية، تدني في مستوى التحصيل، رسوب، تأخر مدرسي، فشل مدرسي، غياب

عنللف مدرسللي، الغللغ فللي االمتحانللات .. الللذ ومللن أخطللر هللذه المشللكالت ،متكللرر، تسللرب 
% مللن متعلمللي العللالم مللن أئللد أشللكال 20يعللاني ئللوالي صللعوبات الللتعلم، ئيللث  التعليميللة

مجموع المتعلمين يعانون بملا يعلرف بعسلر  %10صعوبات التعلم، بحيث نجد ما يقدر بنسبة 
 ( 3، 2014،)الجزائري  .القراءة فهو الشيء الذي يعيق تقدمهم األكاديمي

 robert burns هبالرغم من وجود فرو  فردية وهذا ملا أكدتله البيلداغوجيا الفارقيلة عللى
تلميذين عاديين) اختالف سلرعة تعلمهلم ووقلت تعلمهلم، وطريقلة تعلمهلم، ووسليلة تعلمهلم،  بين

االنسان دا م الحاجة إلى الشعور بأن البيئة المحيطلة بله بيئلة صلديقة، اال ان ) طريقة تحفيزهم
وهللو بحاجللة إلللى الشللعور بالتقبللل واالئتللرام مللن طللرف االخللرين رغللم الصللعوبات التللي يعللاني 

 (                                                     33، 1977)زهران، منها التالميذ داخل الصف. 
ق، ومللن خللالل بحثنللا ئلول عالقللة اسللتراتيجية الضللغوط النفسللية التللي     وانطالقلا ممللا سللب  

يواجههلللا اسلللاتذة  التعلللليم االبتلللدا ي ملللع ذوي صلللعوبات اللللتعلم وملللدى تأثيرهلللا وانعكاسلللها عللللى 
التلميلللذ، ونظلللرا للضلللغوط التلللي يعلللاني منهلللا المعلملللون نجلللد ان شخصلللية التلميلللذ تعتبلللر علللامال 

وطلللأة المواقلللف السللللبية )الضلللغط( عللللى المعللللم وفلللي  وسللليطا أو متلللدخال تخفلللف أو تزيلللد ملللن
الضللللوء االخللللتالف الموجللللود بللللين التالميللللذ فللللإنهم بالتللللالي يختلفللللون فللللي ردود فعلهللللم وتعلمهللللم 
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واكتسلللاب المهلللارات التعليميلللة للللديهم وهلللذا ملللا يوللللد مواقلللف ضلللاغطة تلللؤثر سللللبيا عللللى نفسلللية 
 (.153، 2003)على عسكر،اساتذة التعليم االبتدا ي . 

 عللى مشلكلة صلعوبات اللتعلم ملن خلالل بحلوث ودراسلات عربيلة وجزا ريلة وتركيزهلاو   
، ألنها لم تنوه ئلول معرفلة المشلكالت قليلةعلى عوامل صعوبات التعلم، أو كيفية التشخيص 

األسلللاتذة ،وطريقلللة التعاملللل ملللع التالميلللذ ذوي صلللعوبات اللللتعلم فلللي غيلللاب دور  التلللي تواجللله
طرا لق التعاملل التربويلة ملع هلؤالء التالميلذ ذوي صلعوبات  يلدوئلدات الكشلف والمتابعلة، وتحد

الللتعلم، التللي تعتبللر مللن األسللاليب العالجيللة التللي تكللون بعللد التشللخيص وتصللنيف الصللعوبات 
التي يعاني منها المتعلم سواء كانت نما ية، أو أكاديمية ومعرفة شلدة هلذه الصلعوبة وئجمهلا، 

وبالتللالي وضللع  نون مللن هللذه الصللعوبة المسللتترةألنهللا تكشللف عللن قللدرات التالميللذ الللذين يعللا
ملللف  ،الحلللول )طريقللة لللتعلم التعللاوني، تحليللل المهمللة، بنللاء تقللدير الللذات ، اسللتثارة الدافعيللة

اإلنجللاز( ألن المعالجللة البيداغوجيللة التللي تطبللق  علللى التالميللذ الللذين يعللانون مللن صللعوبات 
وز هللذه الصللعوبات، وليسللت الطريقللة المرئلللة االبتدا يللة غيللر كاهيللة، ئتللي يتجللا تعليميللة فللي

كثافلة المنلاهج والحجلم  وتعلديل فلي "اصلالئات تربويلة جديلدة هنلاكالعالجيلة المال ملة هيظلل 
وال ئاجلات التالميلذ وبيئلة تعليميلة غيلر مال ملة   التلي ال تحلدد ال ئاجلات األسلاتذة السلاعي و

مصلدر للمعرفلة فقلط وكخبيلر األسلتاذ ك التلي بلدورها ال تسلتقطب التالميلذ لللتعلم، وتعتملد عللى
وبالتلللالي يلللزداد تحصللليله  للعلللالج، ئتلللى يسلللتطيع التلميلللذ أن يحصلللل عللللى اللللتعلم األفضلللل

التللي  األكللاديمي مثللل أقرانلله العللاديين، وهللذا يعمللل علللى التقليللل وتللذليل مللن ئجللم المشللكالت
 العمليلةيعاني منها األستاذ، ألن المدرسة ال يقع عللى عاتقهلا المسلؤولية وئلدها، أو عناصلر 

التعليمية خاصة األستاذ الذي هلو فلي تفاعلل يلومي ملع هلؤالء التالميلذ ذوي صلعوبات اللتعلم، 
عللللى أوليلللاء األملللور، لكلللن تقلللع عللللى علللاتق الجميلللع )األسلللرة، المؤسسلللات التربويلللة بجميلللع  أو

أطوارهللا، وزارة التربيللة( ليبللادروا جميعللا فللي تقللديم أبحللاث علميللة لتفسللير العوامللل المؤديللة لهللا 
طرا للق تعليميللة عالجيللة تتناسللب مللع البيئللة التربويللة الجزا ريللة  وتشخيصللها وتصللنيفها، ووضللع

يسلتطيع هلذا التلميلذ أن يحصلل عللى علميلة ئتلى  واإلمكانيات المتائة، وبالتالي اقتراح ئللول
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عللى هلذه الطرا لق المناسلبة، لتنفيلذ   التعلليم المناسلب، وكلذلك تلدريب أو تكلوين وارشلاد المعللم
مللن صللعوبات  االعتمللاد علللى أسلللوب تعليمللي فعللال ئتللى يللتمكن التلميللذ الللذي يعللانيدرسلله ب

تعليمية أن يصل إلى مستوى أقرانه في القسم العادي وال يحبط وال يتسرب  ويتغللب عللى هلذه 
الصعوبة وهذا ما يعمل على تقليل من التلوتر والضلغوط التلي يشلعر بهلا االسلتاذ داخلل القسلم 

اني مللن الصللعوبات ممللا يللؤدي إلللى نتللا ج إيجابيللة تعللود علللى التلميللذ مللع هللذه الفئللات التللي تعلل
هللو ئللق شللرعي يجللب أن  وعلللى االسللتاذ واألسللرة وعلللى المدرسللة وعلللى المجتمللع الن التعللليم

يتمتع بله كلل تلميلذ وعللى ضلوء ملا سلبق قمنلا بتحديلد المشلكلة وموضلوع الدراسلة فلي التسلاؤل 
 الر يسي التالي:

 التساؤل العام:   
اسلللتراتيجيات مواجهلللة الضلللغوط النفسلللية التلللي يسلللتخدمها االسلللاتذة ملللع تالميلللذ ذوي  ملللاهي -

 صعوبات التعلم؟ 
 التساؤالت الجزئية: 

اسللتراتيجية  مواجهلة الضللغوط النفسللية التلي يسللتخدمها االسللاتذة اللذكور مللع تالميللذ  ملاهي -1
 صعوبات التعلم؟

يسللتخدمها االسللاتذة االنللاث مللع تالميللذ اسللتراتيجية  مواجهللة الضللغوط النفسللية التللي مللاهي  -2
 صعوبات التعلم؟

 دراسة:العامة للفرضية ال -2
االسلللاتذة بللين اسلللتراتيجية مواجهللة الضللغوط النفسللية  فللي ذات داللللة ائصللا ية توجللد فللرو   -

 .ذوي صعوبات التعلم تالميذتدريس الذكور واالناث في 
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 أهداف الدراسة: -3
وتوصلليات قللد تفيلد فللي معالجللة هللذه الظللاهرة والتللي بإمكانهللا التوصلل إلللى مجموعللة ئلللول  -

 تعمل على تدني مستوى العملية التعليمية.
معرفة مستوى الضغوط النفسية التي يصل اليها االساتذة بسبب تالميلذ اللذين يعلانون ملن  -

 صعوبات في التعلم.
 معرفة االستراتيجيات المستخدمة من طرف االساتذة للحد من الضغوط. -
أهللم المشللكالت التللي تواجلله األسللاتذة وطريقللة التعامللل مللع التالميللذ ذوي صللعوبات  معرفللة -

 االبتدا ية. التعلم في المرئلة
 ۔اقتراح جميع الطرا ق المستخدمة في التعامل مع ذوي صعوبات التعلم -
 أهمية الدراسة: -4
المؤسسللة التللي يعتبللر هللذا الموضللوع المقتللرح للدراسللة مللن المواضلليع الهامللة التللي تخللص  -1

تتعاملللل ملللع الموضلللوع كونهلللا مؤسسلللة تعليميلللة وتربويلللة وأيضلللا تعملللل عللللى كونهلللا تركلللز عللللى 
ئللول وتوصليات  مشکالت تعامل األساتذة مع التالميذ ذوي صعوبات التعلم من خالل اقتراح

وبرامج. كما نريد أن نلقي الضوء عللى ظلاهرة صلعوبات اللتعلم فلي ئلد ذاتله بحيلث هلذه الفئلة 
ي فللللي تزايللللد داخللللل جميللللع المؤسسللللات التربويللللة المسللللاهمة فللللي إثللللراء ئللللول موضللللوع التللللي هلللل

 .صعوبات التعلم  المشكالت التي تواجه األساتذة في التعامل مع التالميذ ذوي 
 تعتبر دراسة تستفيد منها جميع المؤسسات التربوية واالساتذة والتالميذ في ئد ذاتهم. -2

 التعاريف االجرائية للدراسة:
وهي أساليب واليات نفسية يسلتخدمها الفلرد لمواجهلة موقلف ضلاغط اتيجية المواجهة: استر  -

 من المواقف الحياتية المختلفة.
الضللغوط النفسلللية بأنهللا ئاللللة مللن االنفعلللاالت :"1990" لـــورانس يعللرفالضــغوط النفســـية:  

النفسية السلبية مثل الغضب أو القلق أو االئباط أو قلت التحمل أو االنزعلاج أو تثبليط العلزم 
     ويعاني منها الفرد نتيجة لألئداث التي تهدد أو تتحدى الشخص بجميع فعاليات الحياة. 
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 (35، 2012)خالد بن محمد،                                                          
ــتعلم:   صللعوبات الللتعلم بأنهللا هللي اضللطراب فللي : 2009نبيــل حــاف   يعللرفصــعوبات ال

والتللذكر  العمليللات العقليللة أو النفسللية األساسللية التللي تشللمل االنتبللاه واإلدراك وتكللوين المفهللوم
وما يترتب عليه  والحساب وئل المشكلة يظهر صداه في عدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة
                                                     .الملواد الدراسلية المختلفلة سواء في المدرسة االبتدا ية أساسا أو هيما بعد ملن نصلور فلي تعللم

 ( 34، 2010)ابراهيم،
ل هو من يضلع خطلة دراسلية مدروسلة بنلاء عللى شخصليات واهتماملات وقلدرات وميلو  المعلم:

طالبلله، بحيللث يسللهل عمليللة االسللتيعاب والفهللم. هللو مللن يسللتطيع أن يقلليم درجللة الفهللم، ليحللدد 
بعدها كفاءة وإتقان الطالب للمهارات المرجوة، فنجاح الطالب في المواد الدراسية يعتمد بشكل 

   .كبير على كفاءة المعلم الناج  وطر  تدريسه الجذابة والمنوعة والممتعة والمفهومة
   ( 34، 2010)ابراهيم،                                                               

                                                                 
 :دوافع اختيار البحث 

هنللاك  العديللد مللن االسللباب المتنوعللة  التللي جعلتنللا نختللار هللذا الموضللوع والعمللل علللى 
 :كر ما يليذايجاد ئلول مناسبة ومن هذه االسباب 

داخلل المؤسسلات دون التكفلل  الذين يعلانون ملن صلعوبات فلي اللتعلم زيادة  عدد التالميذ 1-
بهللم وعللدم تللوفير الوسللا ل الالزمللة لهللم فهللذه المشللكلة اصللب  لهللا تللأثير نفسللي علللى االسللاتذة 

 وصعوبة التعامل معهم .
التالميللللذ ذوي  المشللللكالت الدراسللللية التللللي يواجههللللا األسللللاتذة أثنللللاء التعامللللل مللللع تفشللللي -2

 ديهم.وتلللللللللللللللللللدني فلللللللللللللللللللي مسلللللللللللللللللللتوى التعلللللللللللللللللللليم واالسلللللللللللللللللللتيعاب لللللللللللللللللللل صلللللللللللللللللللعوبات اللللللللللللللللللللتعلم
الرغبللة فللي تقللديم ئلللول علميللة للتالميللذ اللللذين يعللانون مللن صللعوبات الللتعلم ألن لللديهم  -3

الحصللول عللى التعللليم المناسللب مللع التالميللذ العلاديين وتحقيللق النجللاح فللي المسللار  الحلق فللي
 الدراسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي.
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مساعدة األساتذة على معالجلة هلذه الصلعوبات التعليميلة، ملن خلالل تقلديم طرا لق التعاملل -4
 معهم والتكفلهم.

 الدراسات السابقة: -5
ئظللللي هللللذا الموضللللوع علللللى اهتمللللام كبيللللر مللللن طللللرف البللللائثين النفسللللانيين والتربللللويين 

وسليتم علرض ملا وسنتعرض في هذا الفصل على أهم الدراسات، التي تناولت هلذا الموضلوع، 
متغيللرا تللوفر مللن دراسللات سللابقة فللي ضللوء متغيللرات البحللث سللواء الللذي جمعللت متغيللرين، أو 

 وائد من متغيرات الدراسة الحالية على التالي:
فللللي هللللذه الفصللللل يعللللرض البائللللث لللللبعض الدراسللللات السللللابقة التللللي اهتمللللت بموضللللوع   
البحللث سللواء كانللت مباشللر أو غيللر مباشللر وذلللك بهللدف التعللرف علللى مللنهج هللذه الدراسللات 

 تي اعتمدت عليها.والفروض والمتغيرات التي اهتمت بدراستها وكذلك األدوات والعينات ال
 (:1994دراسة عبد المعطي )

لمعالجللللة موضللللوع تللللأثير الفللللرو  الحضللللارية فللللي ضللللغوط الحيللللاة  جللللاءت هللللذه الدراسللللة
( 385( شخصلللا، متكونلللة ملللن )682وأسلللاليب مواجهتهلللا، قاملللت الدراسلللة عللللى عينلللة قوامهلللا )

 ة: وأسفرت الدراسة على النتا ج التالي ،( إندونيسيا باختالف الجنس297مصريا و)
وجللود فللرو  دالللة بللين العينللة المصللرية والعينللة االندونيسللية فللي أسللاليب مواجهللة الضللغوط  -

النفسللية ئيللث كللان المصللريين علللى التجنلللب واالنكللار واقتحللام االئللداث الضللاغطة وااللحلللاح 
عليهلللا بصلللورة قهريلللة، فلللي ئلللين اعتملللد اإلندونيسللليين عللللى األنشلللطة واإلكثلللار ملللن العالقلللات 

 ن الضغوط.  االجتماعية لنسيا
تهلللدف إللللى تعلللرف اسلللتراتيجيات التوافلللق للضلللغوط  النفسلللية للللدى  (1993دراســـة درويـــ : )

( طالبلللا وطالبلللة كشلللف النتلللا ج 1094طلبلللة المرئللللة  الثانويلللة فلللي األن وتكونلللت العينلللة ملللن )
الدراسلللللة علللللن أكثلللللر االسلللللتراتيجيات علللللن أكثلللللر االسلللللتراتيجيات اسلللللتخدام ملللللن قبلللللل الطلبلللللة: 

لمعرهيلة واالنعلزال: والبحللث علن اللدعم االجتمللاعي: بينملا كانلت  اسللتراتيجيات  االسلتراتيجيات ا
التمرينللات الرياضللية  وتجنللب الموافللق، وممارسللة عللادات معينللة قليلللة  االسللتخدام لللديهم، كمللا 
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كشفت عن وجود فلرو  بلين اللذكور واالنلاث فلي اسلتخدام للديهم، كملا كشلف علن كشلفت علن 
فلللي اسلللتخدام االسلللتراتيجيات المعرهيلللة، وممارسلللة علللادات  وجلللود فلللرو  بلللين اللللذكور واإلنلللاث

معينللة، والتمرينللات الجسللدية لمصلللحة الللذكور. بينمللا أكثللر اسللتخداما ال اسللتراتيجيات التعبيلللر 
 عن المشاعر واالنعزال والتجنب 

: بعنلللوان اسلللتراتيجيات التكيلللف األبنلللاء الشلللهداء (2005دراســـة ســـالم عيـــد العرجـــاني )-2
بينمللا هللدف دراسللة مللاهر المجللدالوي إلللى التعللرف علللى ، ع عللزة فلسللطينالمصللدومين فللي قطللا

الضغوط النفسية لدى طلبة المدرسلة الثانويلة فلي ظلروف االئلتالل، واللى معرفلة ملدى فاعليلة 
البرنللامج المسللتخدمة لتخفيللف الضللغوط النفسللية لللدى طلبللة المرئلللة الثانويللة، ة هللدفت الدراسللة 

إلللى التعللرف علللى الخبللرات الصللادمة التللي يمللر بهللا  أبنللاء الشللهداء، والتعللرف  سللالم العرجللانى
علللى اسللتراتيجيات  التكيللف التللي يسللتخدمونها لمواجهللة أزمللة فقللد األب الظللروف المللؤثرة التللي 

( طفللل مللن أطفللال الشللهداء فللي محافظللات عللزة 250يعيشللونها، وتكونللت عينللة الدراسللة مللن )
وقلللد اسلللتخدم البائلللث مجموعلللة ملللن المقلللاييس  السلللتقاء ( إنلللاث، 138( ذكلللور و)112بواقلللع )

االجتماعيللللة( ال بنللللاء الشللللهداء )إعللللداد –متطلللللب الدراسللللة منهللللا )مقللللايس الحالللللة االقتصللللادية 
( carver1989( ومقللللايس التكيللللف )2004البائث(،مقللللايس غللللزة للخبللللرات الصللللادمة )ثابللللت

 ترجمة وتقنين البائث.
تلي تسلبب صلدمة لألطفلال هلي مشلاهدة صلور وأسفرت النتا ج إللى أن أكثلر األئلداث ال
كمللللللا أن أكثللللللر االسللللللتراتيجيات التكيللللللف  %92.8الشللللللهداء، والجرئللللللى فللللللي التلفللللللاز بنسللللللبة 

بينملا أقلل اسلتخداما % 86.4المستخدمة من قبل أبناء الشهداء كانت )التكيف الديني( بنسلبة 
و  دالللللة بللللين كمللللا أشللللارت النتللللا ج إلللللى وجللللود فللللر  %30.3اسللللتخدام المللللواد المتعللللددة بنسللللبة 

مسلللتويات الصلللدمة تبعلللا لمتغيلللر الجلللنس الصلللال  اللللذكور، ووجلللود فلللرو  داللللة بلللين مسلللتويات 
( ملن أفلراد العينلة كملا توجلد فلوار  بلين 16-13الصدمة تبعلا لمتغيلر العملر الصلال  األكبلر )

متوسلللطات كلللل ملللن التحليلللل اإليجلللابي والنملللو والتكيلللف اللللديني تبعلللا لمتغيلللر الجلللنس الصلللال  
ووجود  فلرو  متوسلطات فلي كلل ملن  التحليلل اإليجلابي، والنملو االنسلحاب اللذهني، اإلناث، 
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والتركيللللز، التنفلللليس علللللى المشللللاعر اسللللتخدام الللللدعم االجتمللللاعي، والتكيللللف الللللديني، التفييللللد، 
التخطلليط تبعللا لمتغيللر مسللتوى شللدة الصللدمة لصللال  ذوي مللن أفللراد العينللة، ووجللود فللوار  فللي 

ت النشللاط التنافسللي، تبعللا لمتغيللر المسللتوى التعليمللي لللألم  وكللان كللل مللن األنكللار، التقيللد، كبلل
لصللال  األمهللات األميللات، ووجللد فللرو  دالللة فللي كللل مللن التحليللل اإليجللابي، والنمللو واسللتخدام 
الللدعم االجتملللاعي، والتكيللف اإليجلللابي، والتكيللف اللللديني، وكبللت النشلللاط التنافسللي، التخطللليط 

 سر ذات الدخل المنخفض.لمتغير مستوى الدخل لألسرة لصال  األ
الضلللغوط النفسلللية، واالجتماعيلللة المدرسلللة وأسلللاليب  (:2003دراســـة أحمـــد نبيـــل البحـــراوي )

المواجهة: دراسة مقارنة بين شرا   اجتماعية مختلفلة للدى طلبلة، وطالبلات المرئللة اإلعداديلة 
مة التللي فللي الوقللت الللذي هللدفت هيلله الدراسللة سللالم العرجللان إلللى التعللرف علللى الخبللرات الصللاد

يمر بها أبناء الشهداء، والتعرف على استراتيجيات التكيلف التلي يسلتخدمنها فلي مواجهلة أزملة 
فقللد االب، والظللروف المللؤثر التللي يعيشللونها، هللدفت دراسللة أئمللد البحللراوي إلللى التعللرف علللى 
الفلرو  فللي أسلاليب مواجهللة الضلغوط النفسللية بللين طلبلة المرئلللة اإلعداديلة وطالبللات المرئلللة 

عدادية، والتعرف عللى الفلرو  فلي أسلاليب مواجهلة الضلغوط النفسلية بلين طلالب وطالبلات اإل
المستوى االجتماعي المرتفع  وطالب وطالبات المستوى المرتفلع، وطالبلات المسلتوى المرتفلع، 
وطالبللللات المسلللللتوى المللللنخفض، وطلللللالب المسللللتوى المرتفلللللع، وطللللالب المسلللللتوى الملللللنخفض، 

البللا وطالبللة مللن مرئلللة اإلعداديللة واسللتخدم البائللث األدوات ( ط200وتكونللت عينللة البحللث )
التاليللللللة: اسللللللتبانة مواجهللللللة الضللللللغوط النفسللللللية واالجتماعيللللللة والمدرسللللللية واسللللللتمارة المسللللللتوى 

 االجتماعي االقتصادي.
وقد توصلت الدراسة إلى أن الطالب الذكور أكثر مواجهة للضغوط من الطالبات اإلنلاث كملا 

ات في مواجهة الضغوط النفسية باالنسحاب، كملا أشلارت النتلا ج إللى أنه يتميز أسلوب الطالب
أن طالب، وطالبات مستوى االجتماعي المرتفع يتميزون بالفاعلية مع زمال هم أكثلر ملن ذوي 
مستوى االجتماعي المنخفض، وكشفت النتا ج عن أن الطالب ذوي المستوى المنخفض أكثلر 

ذوي المسللتوى المللنخفض والطللالب ذوي مسلللتوى فاعليللة فللي مواجهللة الضللغوط ملللن الطالبللات 
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المرتفللللع  يتميللللزون بالعقالنيلللللة عنللللد مواجهلللللة الضللللغوط النفسللللية علللللن الطالبللللات ذوى مسلللللتوى 
المرتفلللللع. أن الطلللللالب ذوي المسلللللتوى المرتفلللللع أظهلللللروا أسلللللاليب عمليلللللة وإجلللللراءات  تطبيقيلللللة  

 يب مواجهة سلبية.لمواجهة الضغوط المدرسية، بينما الطالب المستوى المنخفض أبدوا أسال
اسلتراتيجية وأسلاليب مواجهلة الضلغوط، والتنبلؤ بهلا بلين  (:1992دراسة دي أدجـي وآخـرون)

 المراهقين بالمدرسة المتوسطة )اإلعدادية(.
إلللى معرفللة مسللتوى التوافللق مللع الضللغوط  LEWES Feldbergفللي ئللين هللدفت الدراسللة 

د االسلللللتراتيجيات التلللللي يسلللللتخدمها النفسلللللية، واالهتملللللام خلللللالل المراهقلللللة فلللللي اسلللللتراليا، وتحديللللل
إلللللى التعللللرف علللللى  DE-ADAGE&OTHERSالمللللراهقين االسللللتراليون، هللللدف الدراسللللة 

الضلللغوط وأسلللاليب مواجهلللة مراهقلللي المدرسلللة المتوسلللطة )اإلعداديلللة( لهلللا تكونلللت العينلللة ملللن 
 ( طالبا وطالبة من المدارس.54)

فللللي مسللللتويات اإلئسللللاس وأشلللارت نتللللا ج الدراسللللة إلللللى وجللللود اختالفللللات بللللين الجنسللللين 
بالضلللغوط وطلللر  مواجهتهلللا، وأن اإلنلللاث أعللللى إئساسلللا بالضلللغوط ملللن البنلللين، واللللى وجلللود 
اختالفللات سلللوكية فللي اسللتجابات االنفعاليللة ئيللث كانللت هللذه االنفعللاالت شللديدة لللدى اإلنللاث، 

 وكانت موجهة تجاه المدرسة واالشقاء، ا باء.
بعنللوان: التعامللل مللع  ).1989SCHEIER. M.F.E.T.A.Lدراســة سيشــير وآخــرون )

 الضغوط الفرو  بين المتفا لين والمتشا مين في استراتيجيات التعامل. 
إللللللى التعلللللرف عللللللى العالقلللللة بلللللين  JOHNSON&JOHNSONفلللللي ئلللللين هلللللدف دراسلللللة 

المسللللاندة االجتماعيللللة، وعوامللللل معينللللة تعمللللل علللللى تخفيللللف  ثللللار الضللللغوط هللللدفت الدراسللللة 
SCHEIER. M.F.E.T.A.L العالقلة بلين اسلتراتيجيات التعاملل ملع الضلغوط  إلى كشلف

( مللن 181( طالللب وطالبللة جللامعين مللنهم )291وبللين التفللاؤل والتشللاؤم، وتكونللت العينللة مللن )
 ( من االناث، وقد استخدام البائث األدوات التالية: 110الذكور و)

 اختبار التوجه نحو الحياة، ونسخة معدلة من قا مة فحص طر  التعامل. -
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دت النتا ج عالقة موجبة بين التفاؤل، والسيطرة على الحلدث الضلاغط، والبحلث علن ئيث وج
المسللاندة االجتماعيللة، ووجللدت عالقللة إيجابيللة بللين التفللاؤل واإلذعللان، أو قبللول األئللداث التللي 
ر هللا األفللراد علللى أنهللا خللارج نطللا  سلليطرتهم: كمللا وجللدت عالقللة موجبللة بللين التفللاؤل، وبللين 

تفسللير اإليجللابي للحللدث، وجللدت عالقللة سلللبية بللين التفللاؤل، وبللين رفللض اسللتراتيجية إعللادة ال
 الحدث، أو إنكار في ئين وجدت عالقة إيجابية بين التشاؤم، وبين رفض الحدث أو انكار.

 دراسات تناولت صعوبات التعلم:
 صللعوبات اللللتعلم األكاديميللة والنما يلللة التللي يعلللاني منهللا تالميللذ (:1991دراســة الـــزراد ) 

هلدفت هلذه الدراسلة إللى معرفلة واقلع صلعوبات اللتعلم بدوللة اإلملارات عللى  المرئللة االبتدا يلة
واتضل  علن نتلا ج الدراسلة أن نسلبة التالميلذ اللذكور اللذين يعلانون  تلميلذا وتلميلذة 500عينلة 

، وللم توجللد فلرو  بللين  %  11.28اإلنللاث بنسلبة أكثلر مللن 64-15ملن صلعوبات الللتعلم 
أملللا بالنسلللبة للصلللعوبات  أو بلللين اللللذكور واإلنلللاث فلللي صلللعوبات اللللتعلم الصلللفوف الدراسلللية،

المحركلات  النما ية فوجدت صعوبات متعلقة باللغة والكلالم تلأتي فلي المقدملة، يليهلا صلعوبات
  الحسية والحركية ثم االنتباه والتركيز، ثم اللذاكرة واالئتفلاث ثلم الصلعوبات المعرهيلة والتفكيلر

اديميلة فكانللت صلعوبات الحسلاب فلي المقدمللة ثلم التعبيلر، ثلم الكتابللة وبالنسلبة للصلعوبات األك
 .ثم القراءة

بينت هذه الدراسة واقلع صلعوبات اللتعلم فلي اإلملارات كملا قاملت هلذه الدراسلة بتصلنيف 
ا يلة، وأن هنلاك فروقلا فلي صلعوبات اللتعلم للدى تالميلذ المرئللة مأكاديميلة، ن صلعوبات اللتعلم

 الجنس. االبتدا ية من ئيث
 الصعوبات التعلم لدى تالميذ السنة الخامسة الراسبين في امتحان(: 2014دراسية )محمد -

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة صعوبات التعلم التلي يعلاني منهلا  نهاية مرئلة التعليم االبتدا ي
االبتدا يللة ئيللث اعتمللد البائللث علللى المللنهج الوصللفي  تالميللذ السللنة الخامسللة فللي المللدارس

ئيللث كانللت اداة الدراسللة عبللارة عللن  وذلللك لموافقتلله لمثللل هللذا النللوع مللن الدراسللات التحليلللي،
تلميللذا  60عللددها  اختبللار يقلليس الظللاهرة، وقللد طبللق البائللث هللذا االختيللار علللى عينللة بللل 
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 وتلميللذة يعللانون فعللال مللن صللعوبات الللتعلم وبعللد التحليللل اإلئصللا ي للبيانللات خللرج البائللث
تلميلللذا  36% مللن المعيلللدين يعللانون مللن صللعوبات الللتعلم ) 60 :بمجموعللة مللن النتللا ج وهللي

سلنة(، أملا هيملا يتعللق بلالجنس فاللذكور أكثلر تعرضلا  12و10وتلميذة تتراوح أعمارهم ملا بلين 
 .لصعوبات التعلم أكثر من اإلناث

 : تللأثير الللتعلم التعللاوني علللى مهللارات الهجللاء ومفهللوم الللذات ومركللز(1987دراســة )رائيــل 
هللذه الدراسللة إلللى الكشللف عللن تللأثير أسلللوب الللتعلم التعللاوني علللى مهللارات هللدفت  الللتحكم 

ومركز اللتحكم والتحصليل الدراسلي للدى التالميلذ ذوي صلعوبات اللتعلم،  الهجاء ومفهوم الذات
نللوي صللعوبات الللتعلم تللم تقسلليمهم إلللى مجمللوعتين أئللدهما  تلميللذ مللن 20وتضللمنت الدراسللة 

ة إللى أن اللتعلم التعلاوني لله دور فعلال فلي تحسلين توصللت الدراسل تجريبيلة واالخلرى ضلابطة
الدراسلي للدى تالميلذ المجموعلة التجريبيلة بالمقارنلة  مهارات الهجاه و مفهوم اللذات والتحصليل

بللين مهللارات الهجللاه ومفهللوم الللذات  بالمجموعللة الضللابطة، كللذلك هنللاك عالقللة دالللة موجيللة
 .والتحصيل

التعلاوني، ألنله يلدمج الملتعلم اللذي يعلاني ملن إن هذه الدراسلة أكلدت عللى فعاليلة اللتعلم 
 أقرانه وبالتالي يسهل عليه عملية االكتسالي. صعوبات التعلم مع
 : األسلباب التلي تعلزى إليهلا صلعوبات اللتعلم دراسلة ميدانيلة عللى( 2003دراسـة الصـال) )

ب هفلت إللى معرفلة الفلرو  بلين التالميلذ فلي تحديلدهم ألسلبا عينلة ملن تالميلذ ملدارس دمشلق
أسللاس النسللب المئويللة ئيللث اعتمللد البائللث علللى  صللعوبات الللتعلم كمللا يراهللا التالميللذ علللى

  المللللللللللللللللللللللللللنهج الوصللللللللللللللللللللللللللفي التحليلللللللللللللللللللللللللللي، أمللللللللللللللللللللللللللا اداة جمللللللللللللللللللللللللللع البيانللللللللللللللللللللللللللات كانللللللللللللللللللللللللللت
عبارتللا، وتكونللت  36اختبللار مللن صللعوبات الللتعلم مللن إعللداد سلليف الللدين عللون"، مؤلللف مللن 

دمشلللق )ملللن الصلللف اإلعلللدادي تلميلللذا وتلميلللذة ملللن ملللدارس مدينلللة  200عينلللة الدراسلللة ملللن 
 واألدبلللللللللللللي(، ئيلللللللللللللث توصللللللللللللللت نتلللللللللللللا ج البحلللللللللللللث إللللللللللللللى ملللللللللللللا يللللللللللللللي والثلللللللللللللانوي العلملللللللللللللي

وجللود فللرو  دالللة إئصللا يا بللين متوسللطات درجللات التالميللذ علللى المقيللاس ككللل لصللال   -
كما كشلفت أيضلا علن فريلق داللة إئصلا يا ملن تالميلذ  (سنة )الثاني إعدادي التالميذ األصغر
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کل، وأيضا عللى البعلد الرابلع )اإلدماملات السللبية  ي على درجت للمقياسالعلمي وتالميذ األم
اإلئصلللا ية ملللن وجلللود فلللر  بللل ل بلللين  للمعلللم(، أملللا هيملللا يتعللللق بلللالمتمر، فقلللد كشلللفت المعلمللة

 البعد األول للمقياس. الكور واالث في الثاني ثانوي، ادبي فقط، ومن إدارات التالميذ عن
 تعقيب على الدراسات:

عرضلللنا للدراسلللات السلللابقة ذكرهلللا، نلللرى أنللله بالنسلللبة للدراسلللات التلللي تناوللللت ملللن خلللالل 
متغيلللرا  السلللتراتيجيات الضلللغوط النفسلللية معظمهلللا ركلللزت عللللى دراسلللة  اسلللتراتيجية الضلللغوط 

 النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات األخرى وعلى التوافق النفسي بين الطلبة.
وبات التعلم فاغلب الدراسلات هنلا هلدفت اما بالنسبة للدراسات التي تناولت موضوع صع

إلللى دراسللة بعللض عوامللل صللعوبات الللتعلم، وتصللنيفها كوائللدة مللن الحاجللات االرشللادية لهللا، 
صللعوبات الللتعلم  لكنهلا أهملللت المشلكالت التللي تواجلله األسلاتذة فللي التعاملل مللع التالميللذ ذوي 

مسللؤول األول اللذي يقللع علللى فلي البيئللة التعليميللة رغلم إمكانيتهللا المحللدودة، الن االسلتاذ هللو ال
نللوع هللذه المشللكالت، وشللدتها ألنلله فللي تفاعللل مسللتمر ودا للم مللع التلميللذ داخللل  عاتقلله تحديللد

دارة كملا ان للإالصف في غيلاب دور وئلدات والمتابعلة والتكفلل بهلم  فلي المرئللة االبتدا يلة، 
 مللع فهللي أيضللا مسلؤولة عللن مسللاعدة األسللتاذ فلي وضللع طرا للق وخطلط للتعاملللدور كبيلر 

 تالميذ ذوي صعوبات التعلم.
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 أوال: الضغوط النفسية

 الضغط: مفهوم -1

 كلمة الضغط من الفعل ضغط ضغًطا، وضيق عليه الضغطة الضيق والمشقةلغة: أن  -
 208).               ،2003النجار، زينب شحاتة، )حسناالضطرار. القهرو الضغطة،

 الضغط ليس بالمفهوم الجديد وهو مشتق من الفعل الالتيني  الذي يعني أناصطالحا:  -
 ومن الفعل الفرنسي " بمعنى طو  بذراعيه وجسمه مؤديا على "الضيق، شد، أو شق،

 .االختنا  الذي يسبب القلق

( ئيث كانت مناقشته في البداية لمفهوم الضغط من منظور تجريبي 1939" )هانزسيلي" -
 .طبي، أنصب اهتمامه على ردود الفعل الجسمية للضغوط الخارجية

 (1998،39)سمية طه جميل،  

: الضغط هو استجابة داخلية لما يدركه الفرد من مؤثرات داخلية أو إسماعيلتعريف علي  -
 خارجية تسبب تغييرا في توازنه الحالي.

بأن الضغط هو ئالة تنتج عن عدم ئدوث توازن بين  كما يعرفه مونتا الزاروس: -
 المطالب البيئية، والداخلية والموارد التكيفية للفرد.

 الضغوط النفسية: مفهوم -2

إن كلمة الضغط النفسي من الكلمات الشا عة والمتداولة بين األفراد العاديين والمهنيين، 
لذى يعد مصطل  الضغط أساسيا في العديد من العلوم والتخصصات كالطب وعلم النفس 

 وعلم اإلجتماع والفيزياء وغيرها.

 وهو يرى أن الضغوط النفسية عبارة عن الحالة التي Sarafino":"سارافينو ويعرف 
تنتج ئين يقود التفاعل بين الشخص وبيئته الفرد إلى إدراك تناقض قد يكون ئقيقيا أوغير 
 ئقيقي بين المطالب الناتجة عن الموقف والمواد البيولوجية والسيكولوجية واإلجتماعية للفرد.

)  74 (1994.) E.P  ،Sarafino) 
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مع  إن الضغوط ما هي إالَّ سلسلة من األئداث الخارجية التي يواجهها الفرد نتيجة تعامله -
ا ثار  البيئة المحيطة به والتي تفرض عليه سرعة التوافق في مواجهة لهذه األئداث لتنجب

 .النفسية واالجتماعية السلبية والوصول إلى تحقيق التوافق

 (86 ، 2000،)علي عبد السالم علي

 :أنـواع الضغوط النفسية  -3

تشكل الضغوط النفسية األساس الر يسي الذي تبنى عليه بقية أنواع الضغوط األخرى 
 :وهو يعد العامل المشترك في جميع أنواع الضغوط األخرى ونذكرها كالتالي

 الضغوط األسرية -3-1

تؤثر بال أدنى شك  لكل أسرة نظامها الحياتي ولكل عا لة برنامجها وقيودها والتزاماتها، وهي
على قرارات الشباب أو الفتاة اللذين يجدان في أئيان كثيرة أن عليهما أن يمتأل لتلك 
الضوابط والقيود، مما يشكل ضغًطا على بعض ئريتهما وبعض قراراتهما، وبعض 
اختياراتهما، ويدخل ضمن الضغوط األسرية المشكالت الزوجية، والضغوط المادية ووجود 

 .ألسرة، أو طفل معا ، أو شخص مدمن أو البطالةمرض مزمن با

 الضغـوط المجتمعيـة -3-2

 في المجتمع العربي عامة وخاصة القرى واألرياف التي الزالت كلمة العا لة
 العشيرة( مسموعة فيها، وتتدخل أعراف وتقاليد المجتمع وربما قناعاته، وفلي التأثير(

 ه الذي يمثل قناعة الفرد، مما يمثل الخروجعلى أبنا ه، وربما الضغط عليهم في االتجا
 .عليها خروجا على القانون المجتمعي وعصيانًا وتمردا عليله

 ومن الضغوط المجتمعية االلتزام بزي معين، طريقة معينة في األكل أو الحديث
 .االلتزام ببعض القوانين الخاصة بالزواج أو الطال  أو التوريث
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 ))األصدقـاء والرفاقضغـط الجمـاعة - 3-3

األصدقاء لهم تأثيرهم الواض  على الشاب أو الفتاة خاصة في مرئلتي المراهقة 
والّشباب، ألنهم كثيرا ما يقعون تحت سلطة الجماعة وتأثيرها ويعتبرون االنتماء إليها 

 .واالنقياد ألوامرها جزءا مهما من ئياتهم

 الضغـوط السيـاسيـة - 3-4

وهي أقوى وأشد من الضغوط السابقة، ألنها ضغوط تمارس من خالل أجهزة 
 ومؤسسات وإدارات وشعارات وقرارات. 

 الضغـوط الناتجـة عن اإلعـالم - 5-3

 االعالم يمارس سلطته عبر ضغوط فكرية ونفسية واجتماعية وسياسية وسلوكية
  ينطق من خلفية ثقاهيةكثيرة، وبتخطيط متقن ال يلبث المشاهد خصوصا العادي الذي ال
 معينة أن يجد نفسه واقعا تحت سطوته سا ر معه إلى ئيثما يريد.

 17–21) ،2008علي إسماعيل عبد الرحمان،                           (
 ضغـط اإلشـاعة6-3- 

 وهو ضغط تمارسه األجهزة السياسية واألمنية واالقتصادية البتزاز المواطنين
 .بالخوف وإلها هم عند القضايا الكبرى أو األمور الحيويةوإثقال مشاعرهم 

 ضغـوط الحاجـة -3-7

 ونقول ضغوط ألنها ليست ضغًطا وائدا وإنَّما هي متعددة تزداد متطلبات الحياة
 العصرية المدنية المنفتحة على المنتجات السو  العالمية أزياء وسلعا وبضا ع وأفالما

 .وتقنيات عصرية

 االقتصادية الدور األعظم في تشتت جهد اإلنسان وضعف قدرته لذا تلعب الضغوط
 على التركيز والتفكير وخاصة ئينما تعصف به األزمات المالية أو الخسارة أو فقدان
 العمل بشكل نها ي إذا ما كان مصدر رزقه فينعكس ذلك على ئالته النفسية، وينجم عن

 .ذلك عدم قدرته على مسايرة متطلبات الحياة
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 الضغـوط الدراسيـة8-3 - 

 يقع الطالب في مختلف المرائل التعليمية ضغوًطا شديدة في ئالة عدم استجابة
 .للوا   المدرسية لتوقعاتهم

 الضغوط العـاطفيـة 9-3 - 

 فالعاطفة لدى اإلنسان غريزة ِاختصه هللا بها دون باقي المخلوقات، فعندما تعيق
 العا لي بسبب الحاجة االقتصادية، أو عدم الظروف اإلنسان في طلب الزواج واالستقرار

 االتفا  مع شريك الحياة وتتعثر جهوده في االستقرار الزواج، يشكل ذلك ضغًطا عاطفيا،
 تكون نتا جه نفسية، مما يجعله يرتبك في ئياته اليومية وتعامالته في عمله أيضا إلى يجد

  ( 25،  2008بد الرحمان، )علي إسماعيل ع  .     الحل في التوصل إلى تسوية مشاكله

 مؤشرات الضغوط النفسية:4 - 

يرى بعض علماء النفس أن للضغوط النفسية بعض المؤشرات التي يمكن إيجازها على 
 النحو التالي:

وهي عبارة عن الشعور بالتعب واإلجهاد وتشنج العضاالت المؤشرات الجسمية:  -1 – 4
 الشعور با الم الجسمية وارتفاع ضغط الدم مع زيادة تناول االدوية والمهد ات. 

وهي عبارة عن ضعف القدرة على التركيز والنسيان وصعوبة المؤشرات العقلية:  -2 -4
 اتخاذ القرار. 

وهي عبارة عن الغضب واالكتئاب والالمباالة والنظرة المؤشرات النفسية العاطفية:  -4-3
 السلبية للذات مع كثرة التبرير واإلنكار. 

: هي عبارة عن العزلة االجتماعية واضطراب العالقات المؤشرات االجتماعية -4-4
  االسرية نتيجة االهتمام بالعمل على ئساب الذات واالسرة.

 (108،  2008،)سيد محمود الطواب

هذه المؤشرات تعتبر كعالمات  لتعرض الفرد لعدة ضغوطات جسمية منها نرى بأن 
 العقلية واالجتماعية وكذلك النفسية وهذا ما يشعره  بالتشاؤم ورفضه للحياة. 
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 :عنـاصر الضغـط النفسي -5

يرى "سينز الجي واالس" أن خبرة الضغوط النفسية لدى الفرد في مجال العمل تنشأ 
نفسي أو فيزيولوجي أو اجتماع وتتحدد هذه الحالة من خالل ثالث عنها ئالة عدم اتزان 

 عناصر للضغوط النفسية في مجال العمل وهي:

 المثيـر -5-1

ويمثل القوى المسببة للضغط والتي تفضي إلى الشعور بالضغط النفسي وقد تأتي من 
 البيئة أو منظمة العمل أو الفرد ذاته.

 االستجـابة -5-2

جابة ردود فعل نفسية أو جسمية أو سلوكية ِاتجاه الموقف ويتضمن عامل االست
 :الضاغط وهناك على األقل ِاستجابتان للضغط تالئظان كثيرا هي

 .اإلئباط الذي يحدث لوجود عا ق بين السلوك والهدف الموجه له - 

القلق وهو يمثل اإلئساس بعدم االستعداد لالستجابة بصورة مال مة في بعض المواقف  - 
 .الة الطالب الذي يشك أنه ذاكر بقدر كاٍف لالمتحانمثل ئ

 التفاعـل -5-3

واالستجابة له وهذا التفاعل مركب من تفاعل عوامل "H" من العوامل المثيرة للضغط 
البيئة والعوامل التنظيمية بالمؤسسة والمشاعر الشخصية وما يترتب عليها من استجابات 

 (86/87 ،1999)محمود فتحي عكاشة،  وانفعاالت. 
 يوض) تفاعل عناصر الضغط النفسي ( 01)الشكل 
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 :مصادر الضغط النفسي -6

 يتوقع أن تتنوع مصادر الضغوط التي تواجه الشخص خالل رئلة ئياته ويصرف
 النظر عن شدة هذه الضغوط أو ضعفها فإن المشكلة تتض  عند تراكمها وامتدادها لفترة

إلى مصدرين هما: ضغوط البيئة، وضغوط داخل زمنية طويلة، ويمكن تصنيف الضغوط 
 الشخص.

 ضغوط مرتبطة بالبيئة -6-1

 وتتضمن ضغوط بيئة العمل مثل مستوى الضجيج والعمل الشديد أو البرد الشديد،
 فترة دوام العمل، غموض الدور وعدم معرفة المسؤوليات المهنية المطلوبة، وتعارض

 هنية على الشخص إنجازه في نفس الوقت،الدور عندما يكون هناك أكثر من مطلب الم
 افتقاد العمل لإثارة، عدم إتائة الفرصة إلظهار الكفاءة، العالقة السلبية مع الزمالء، عدم
 واقعية األهداف المهنية، عدم المشاركة في القرارات التي تخص العمل، عدم العدالة في

 يفتقد الشخص المساندة من االخرينالتقييم كما أن هناك الضغوط االجتماعية وذلك عندما 
 .ويكون غير قادر على تحمل األعباء الحياتية اليومية السلبية لألئداث والضغوط

 ضغـوط مرتبطة بالفرد -6-2

تشير الدال ل أن هناك أنماط للشخصية أكثر عرضة لإصابة بمرض القلب 
 وان هؤالء االشخاص يتميزون بما يلي:المزمن،

 نجاز األهداف المتتالية. الدافع العالي إل1- 

 الرغبة التنافسية الشديدة.2- 

 إنجاز األنشطة بأسرع ما يمكن.3- 

 .الحاجة المستمرة للحصول على ااِلعتراف والتقدير4- 

 فاألشخاص الذين يظهرون هذه الخصا ص النفسية يطلق عليهم نمط الشخصية ) أ(
 )يصفونه بنمط الشخصية )ببينما األشخاص الذين لديهم خصا ص نفسية مقابلة لذلك 

 .ئيث يكون لديهم مناعة أكبر لمواجهة الضغوط
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 إذا كان الفرد من الفئة )أ(، فمن األهمية التركيز على إدارة الضغوط بدال من محاولة 5-
 إخماد هذه الخصا ص النفسية، وذلك عن طريق التهد ة، وإعادة وضع األهداف والحصول

 .األداءعلى فترات رائة قصيرة أثناء 

 Tobasa" (1992) لقد وصف "توباسا 

 اإلئساس بالسيطرة والتحكم على مجريات ئياته.6 -

 .الشعور بااللتزام في عمله، والهواية واألسرة7-

 اإلئساس بالتحدي لتعديل ما يرى أنه فرصة لتطوير نفسه أكثر من مصدر لتهديد ذاته8-
 ع مواجهة الضغوطوتشير نتا ج البحوث أن خصا ص الشخصية التي تستطي

 والتغلب عليها تتميز: 

 البساطة في التعامل مع ضغوط الحياة والنظر إلى األمور بواقعية دون مبالغة أو- 
 .تهويل ودون ردود فعل قلقة

 الشعور بالرضا والسعادة من خالل ممارسته لهوايات وأنشطة محببة للّنفس يوميا -
 .يخطئون في ئقهالتسام  وتقدير ظروف ا خرين، وخاصة ئين - 
المرونة وتقبل البدا ل وعدم الوقوع أسير اهتمام وائد بل يكون له اهتمامات في مجاالت  -

 مختلفة.

 االستفادة من اإلمكانيات الواقعية وليس بما هو مفروض أو متخيل أو يتمنى ئدوثه إّنه -
د الذين ال يمتلكون يقبل الواقع أماًل في تغييره وتطوير على النحو األفضل ويتوقع أن االفرا

هذه يكونون أكثر عرضة للضغوط من مظاهر السلوك الشا ع لعدم التكيف مع الضغوط 
 ومن األساليب الشا عة لسوء التكيف أيضا ما يلي:

أن يكون لديك أهداف غير واضحة الكثير من الجهد بيده إذا لم يعرف اإلنسان إلى أين   -أ
 .يسير

تحديد طريقة أو أسلوب ئياتك، ويعني ذلك ِاستمرار الفشل في اتخاذ القرارات أو  -ب
 .المشكالت دون ئلها وتشتت االنتباه واضطراب التفكير
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 .كب  أو كتم االنفعاالت مثال: القلق والغضب مما يزيد من مشاعر الضغط النفسي -ج

 الشعور بنقص تقدير الذات وضعف الثقة في النفس.  -د

 (2004138 أسامة كامل راتب،. )

 :راض الضغـط النفسـيأع -7

 عندما يعجز الفرد في التحكم في المصادر التي تسبب له ضيًقا وإزعاجا فإن جسمه
 يمر بخبرة أو بحالة تعرف بالمواجهة وعندما تزداد هذه االعراض ينتج عنها زيادة 
 في ضربات القلب وبذلك يؤثر سلبا على كامل اطراف الجسم كالعضالت الداخلية الذي
 يتحول هيه الدم واألطراف، وتتسع ئدقة العين وهذه العمليات ئيوية غير طبيعية تعود 
بالضرر على الجسم وتتبعه ويحس باإلرها  وتظهر االعراض مع استمرار المصادر 
المسببة للضيق ويجدر التنبيه هنا إلى أن االعراض المختلفة ال تظهر جميعها في وقت 

 كل وائد منا نقطة ضعفه ولكل وائد امكاناته الخاصةوائد وال على جميع األشخاص، ف
 .     واألهم من ذلك، لكل وائد عالمه الخاص به ومن ثم ادركه المميز للمواقف الحياتية

 األعراض الجسدية -7-1  

 العر  الزا د - 

 التوتر العالي - 

 )توتري  –دوري  –الصداع بأنواعه )نصفي  - 

 .الرقبة واألكتافألم في العضالت وبخاصة في  - 

 )االستيقاث المبكر على غير العادة –النوم الزا د  –عدم االنتظام في النوم )األر   -

 تطبيق الفكين أو ائتكاك األسنان  -

 اإلمساك - 

 . الم الظهر وبخاصة في الجزء السفلي منه - 
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 .اإلسهال والمغص - 

 .ِالتهاب الجلد / طف  جلدي  -

 عسر الهضم  -

 القرئلة - 

 التغير في الشهية - 

 التعب أو فقدان الطاقة - 

 .زيادة التعرض للحوادث التي تؤدي إلى إصابات جسمية  -

 االعراض االنفعالية: - 7-2

 وهي تفضل في سرعة االنفعال وتقّلب في المزاج والعصبية الحادة كما تصائب هذه
 وسرعة االكتئاببإضافة إلى  العنفواللجوء إلى  سرعة الغضب والعدا يةاألعراض 

 .البكاء

 األعراض الفكرية أو الذهنية: -7-3

 ونقصد بها األعراض التي تمس الفكر كالنسيان وصعوبة التركيز واتخاذ القرارات كما
يصائبها ضعف في الذاكرة واسترجاع األئداث وبالتالي تنخفض إنتاجية الفرد ودافعيته نحو 

 (51/54، 2003،)علي عسكر                      .  انجاز الهام وتجاوز االخطاء

 مراحل الضغط النفسي:  -8

يتضمن الضغط مكونات نفسية وعضوية يعتبرها "هانزسيلي" أول من أشار إلى مفهوم 
االستجابات النفسية للضغوط، ئيث اعتبر الضغط بمثابة استجابة غير محددة ألي مطالب 

مرائل الثالثة لنظام رد الفعل الدفاعي التي يمر بها تقع على الكا ن الحي، وقد أطلق على ال
الفرد عند مواجهة الضغوط اسم التكيف العام المتزامن وقد اعتبر "سيلي" هذا النظام العام 

general  ألن مسببات الضغط تؤثر على العديد من أعضاء الجسم أما التكيف
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Adoption  هيشير إلى تنمية دفاعات بغرض مساعدة الجسم لتحقيق التكيف أو التعامل مع
 فيدل على مكونات رد فعل الفردية.  syngroneمسببات الضغط وأخيرا فإن مفهوم المتزامن 

وهي تمثل ردة الفعل األولى تجاه :  Alarmالمرحلة األولى: التنبيه بالخطر )اإلنذار(
التفاعالت الجسمانية والنفسية الداخلية والتي يترتب عليها ضغوط العمل والتي تتمثل في 

تأثير األعصاب وارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل التنفس وغير ذلك من األعراض،  وكلما 
زادت ئالة اإلجهاد أو الضغط تنقل الفرد إلى درجة عالية من الشعور بالقلق والتوتر 

 واإلرها  مما يشير إلى مقاومة الفرد للضغط. 

وتبدأ هذه المرئلة مع تزايد الضغوط النفسية : Rèsistanceلمرحلة الثانية: المقاومة ا
وارتفاع مستوى القلق والتوتر وعادة ما يترتب على هذه المقاومة العديد من الظواهر السلبية 
منها إصدار قرارات متعددة وعاجلة وئدوث مصادمات ونزعات قوية، وظهور عديد من 

التي تخرج عن سيطرة الفرد والمنظمة بصورة قد تؤدي إلى انهيار  المواقف والمتغيرات
 المقاومة وظهور مجموعة أخرى من المشكالت واألعراض السلبية. 

 (118 ،2004 ،جمال الدين محمد المرسي ،)ثابت عبد الرحمان إدريس

وتظهر هذه المرئلة مع انهيار المقاومة، وظهور :Exhaustionالمرحلة الثالثة: اإلرهاق 
عديد من األمراض المرتبطة بالضغط النفسي مثل ارتفاع ضغط الدم والصداع المستمر أو 
القرئة المعدة وغيرها من المخاطر التي تمثل تهديدات مباشرة أو غير مباشرة لكل من الفرد 

 (2004،119،لمرجع السابق)نفس ا                                أو المنظمة. 
 :)طرق قياس الضغط في المختبر )المقاييس الفيزيولوجية -9

من الطر  المعاصرة الشا عة في دراسة الضغط القيام بتعريض مجموعة من األفراد 
في المختبر ألئداث تسبب الضغط لفترة قصيرة، ثم مالئظة التأثير الذي يحدثه الضغط 
عن طريق قياس ردود أفعالهم الفيزيولوجية ونشاط الغدد الصماء واستجاباتهم السيكولوجية، 

ات مستوى النشاط السمبثاوي: كزيادة ضربات القلب، لزوجة الدم، كل هذا يرتبط بظهور مؤثر 
ارتفاع ضغط الدم، شدة اإلفرازات العصبية الغدية، مما يقدم دليال على زيادة نشاط أجهزة 

 كزيادة إفراز الكورتيزول.  HPA)، )الهيبوثالموس والغدة النخامية المنشطة لقشرة األدرنالين

 375)،2008)شيلي تايلور،                             
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كل هذه المهام الفيزيولوجية تسبب أيضا معاناة نفسية لفترة قصيرة المدى، هذه األخيرة 
 التي تقاس بطر  أخرى.

 :المقاييس واالختبارات النفسية

توجد عدة طر  تستخدم في دراسة الضغوط وقياسها منها المالئظة، المقابلة، 
أكثر الطر  استخداما في دراسة الضغوط، فهناك منها ما تقيس واالستبيانات واالختبار "ت" 

 . الضواغط المثيرات طريق قياس أئداث الحياة كمقياس هولمز وراهي

 47 )،2006طه عبد العظيم حسين، سالمة عبد العظيم حسين، (

ويعتبر هولمز وراهي من الرواد في ميدان بحوث الضغط، ئيث قاما بتطوير قا مة بعنوان 
قاما بتحديد األئداث التي تدفع  حيثSRRS) )إعادة التكيف االجتماعي  تقدير مقياس

 37)،2008)شيلي تايلور،                     األفراد إلجراء أهم تغييرات في ئياتهم.  

 ثانيا: استراتيجيات المواجهة

 تعريف استراتيجيات المواجهة: -1

إلى كلمة  strategy( إلى اصل كلمة استراتيجية 1996تشير "ربيكا اوكس فورد" )لغة:  -
يونانية استراتيجوس وتعني فنون الحرب وادارة المعارك بمعنى أن استراتيجية تتضمن افضل 
 قيادة للفصا ل والسفن وتعرف االستراتيجية بأنها فن استخدام االمكانات والوسا ل المتائة.      

 (2003،39،)حسن شحاته، زينب النجار                                 

لقد تعددت التعريفات المتعلقة باستراتيجية المواجهة أو كما تسمى أساليب  اصطالحا: -
بأنها)مجموعة  1994التعامل أو استراتيجية التوافق والتكيف يعرفها "الزروس وفو لكمان "

رة التقليل أو تقبل المتطلبات الداخلية أو الخارجية الجهود المعرهية والسلوكية الموجهة للسيط
 (1994،192،)الزروس وفو لكمان                 التي تهدف أو تتعدى موارد الفرد. 

(: بأنها )مجموعة من النشاطات أو االستراتيجيات 1994") ويعرفه "لطفي عبد الباسط -
الدينامية سلوكية أو معرهية يسعى من خاللها لفرد لمواجهة المواقف الضاغطة أو لحل 

 مشكلة أو لتخفيف التوتر االنفعالي المترتب عليها(.
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الفرد يعرف المواجهة بأنها )الجهود المعرهية والسلوكية التي يقوم بها (: 2000ديوي ) -
بهدف السيطرة، أو التعامل مع مطالب الموقف الذي تم ادراكه وتقييمه باعتباره يفو  طاقة 

 الفرد ويرهق مصادره وقدراته ويمثل موقف ضاغط(.

هيعرف استراتيجيات المواجهة بأنها األساليب التي  (1982اما رودولف موس ) -
ستراتيجيات المواجهة الى: يستخدمها الفرد بوعي في تعامله مع مصدر الضغط، وصنف ا

مواجهة إقدامية وأخرى ائجامية لكل اسلوب منها جانبان معرفي وسلوكي وبالتالي يكون 
اسلوب الفرد في مواجهة مشكالت ئياته اما اقدامي معرفي أو اقدامي سلوكي واما ائجامي 

 (2007،61،62،)أبو بكر دردير                       معرفي أو ائجامي سلوكي.  

 المعالجة النظرية الستراتيجيات المواجهة:  -2

  من بين النظريات المفسرة لمفهوم استراتيجية المواجهة كما يلي:

النظرية التحليلية تعد  ليات الدفاع من المنظور التحليلي هي أهما استراتيجيات مواجهة  -
الضغوط النفسية واول من ادخل مفهوم اليات الدفاع هو سيجمون فرويد ويرى أن الناس 

 يلجؤون إليها لحماية انفسهم وتساعدهم على معالجة الصراعات واإلئباطات.         

 .(2008،77،)مريم بن سكيريفه                

وتعرف ميكانيزمات الدفاع بانها أساليب تهدف إلى الدفاع عن الشخصية ضد أي 
تهديد داخل الفرد أو خارجه والفرد في الموقف االئباطي بمرئلة يكون في إمكانه أن يتحمل 

ثم تأتي االئباط ثم يمر بمرائل أخرى يطيق فيها االئباط أي أنه يتحمله ولكن بمشقة بالغة 
 المرئلة التالية والتي يبل  فيها التوتر درجة عالية.   

 نظرية التحليل النفسي:  -

لقد ميز علماء النفس وعلى رأسهم فرويد الضغوط النفسية التي سببها الصراعات 
لالشعورية  داخل الفرد خاصة أولئك الذين يعانون من المشكالت واالهتمامات الجنسية 

الرغبات. فقد ذكر علماء مدرسة التحليل النفسي أن الضغوط التي  والعدنية والعديد من
يعاني منها الفرد في كل الموقف أو سلوك هي تعتبر عن صراع ما بين نزاعات ورغبات 
متعارضة أو متباينة سواء بين الفرد والمحيط الخارجي أم دخل الفرد نفسه؛ فعندما تتصادم  
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ط االجتماعي أومن الرقابة النفسية النفسية الداخلية النزعات الغريزية  بتحريم يأتي  المحي
 التي يمثلها )األنا األعلى( فان هذه التفاعالت تؤدي إلى ظهور ا ليات الدفاعية. 

وطبقا للنظرية التحليل النفسية التحليلية فان معظم األفراد لديهم صراعات الشعورية 
يرون ظروف وأئداث ئياتهم وهذه الصراعات تكون  لدي البعض  أكثر ئدِة. فهؤالء 

مسببات الضغوط النفسية وأن أساليب مواجهة هذه الضغوط يكون عن طريق الكبت  الذي 
اعتبره فرويد ميكانيكية الدفاع تجاه الضغوط؛ فالذكريات المؤلمة والمشاعر التي يرافقها 

تم في الخجل والشعور تكبت في لالشعور. وكبت المشاعر والرغبات في الطفولة المكبرة ي
مرئلة الطفولة، يرافق ذلك الشعور بالذنب؛ مما يؤدي إلى معاناة الفرد من  ثار  الضغوط 
النفسية واصابة الئقا ببعض االضطرابات النفسية وبعض األمراض مثل السرطان وأمراض 
القلب وغيرها. كما يرى علماء النفس التحليليون أن الضغوط النفسية الناتجة عن أي موقف 

ي بمثابة تعبير عن الصراع بين الهو الذي يمثل الرغبات والمشاعر الغريزية أو سلوك ه
والتي تضبط وتحرم غالب من المحيط الخارجي للفرد وبين األنا  األعلى  الذي يمثل الرقابة 
النفسية الداخلية أو ما يطلق عليه الضمير فالتفاعالت  والصراعات هذه تؤدي الظهور 

 رد.ا ليات الدفاعية عند الف

ويوكد يون  على أن الضغط النفسي كمسبب لألمراض االضطرابات النفسية  أنه ناتج 
عن الطاقة التي هي تولد مع االنسان  أنواعا من الصراعات النفسية الداخلية نتيجة ضغوط 
الحياتية مختلفة وتغير السلوك المتوقع ئدوثه وهو ما يسمى بالمرض النفسي الناتج عن 

 (18 ،2013)فاطمة عبد الرحيم النوايسة؛ إلى عالج نفسي وطبي.  الضغوط الذي تحتاج

 النظرية السلوكية:  -

لقد فسر السلوكين أن الضغوط النفسية تنطلق  من عملية  التعليم التي من خاللها  يتم 
معالجة معلومات الموافق الخطرة التي يتعرض لها  الفرد والمثيرة للضغط؛ وتكون هذه 

طيا مع مثيرات ئياد ية أثناء األزمة أو مرتبطة بخبرة سابقة ئيث المثيرات مرتبطة شر 
يصنفها الفرد على أنها مخيفة ومقلقة؛ ويري السلوكيون كذلك أن التفاعالت المتبادلة لدي  
اإلنسان وواقعه أو مع البيئة الفزيا ية واالجتماعية التي يعيغ فيها يعتبر متنبأ للسلوك قبل  

لوك الفرد ئسب متطلبات الموقف المحدد يكون بصورة ذات معنى وقوعه  ورأوا أن تكيف س
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ومغزي؛ وأن جسم الفرد ليس سلبيا بل هو فعال يسعى ألن يتكيف وال تفسر تفاعالت 
األجسام وئدها بل أن جسم اإلنسان ومحيطة  االجتماعي يفسران معا ما يعانيه الفرد من 

 اضطرابات. 

والسلوكية التي تحدثها الضغوط تحدث من  وئسب السلوكيون فان  النتا ج النفسية
السلوك ومدى  تأثره  على نمط سلوك الفرد المعتاد؛ والضغوط  فينظرهم يؤدي الي القلق 
ولكنه يكون أئيانا ناجحا وعلميا ألنه يؤدي باإلنسان  الي اتخاذ قرارات ئاسمة ويقوي إرادته 

ما الضغوط النفسي يفيد اإلنسان التي تمكنه من مواجهة الفشل أو النجاح في المستقبل. ك
فإنه يعلمه أسلوب ئل المشكالت منذ الصغر ويهيئ شخصيته  لتكون فاعله ومواجهة لما قد 
يواجه مستقبال من أئداث. ويرون أيضا أنه لن يتمكن أئد من تفسير سلوك الفرد 

لتخلص من الخاطئّ إال بعد معرفة الضغوط  النفسية الواقعة عليه وبالتالي يسهل تعديله وا
 (18 ،2013)فاطمة عبد الرحيم النوايسة؛                       .  مسببات هذا السلوك

 

 :نظرية سبيلبرجر -

ال يمكن تناول مفهوم الضغط  عند سبيلرجر بدون التمعن  في نظريته الشهرة عن 
 القلق عل  أساس التميز بين القلق كسمة والقلق كحالة. 

القلق بأنه عبارة عن استعداد سلوكي مكتسب يظل كامنا ئتي تنبهه  وعرف سبيلبرجر
 وتنشطه منبهات داخلية أو خارجية  فتثير ئالة القلق.

بأنه عبارة عن ئالة انفعالية يشعرها اإلنسان عندما يدرك التهديد  spelbergerوأكد 
في الموقف فينشط الجهاز الالإرادي وتتوتر عضالته ويستعد لمواجهة هذا التهديد وتزول 

 عادة بزوال مصدر التهديد. 

أن القلق ئسب الحالة يتغير بتغير من موقف التأخر بحسب شدة ونوع الخطر أو 
 ب الموقف.تهديد أو تنخفض ئس

وربط سبيلبرجر بين الضغط وقلق الحالة، ويعتبر الضغط الناتج سبب الحالة القلق 
 .ويستبعد ذلك عن القلق السمة ئيث يكون سمة الشخصية الفرد
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 :Hans Styemنظرية  هانز سبلي  -

كان  هانز سبلي  بحكم تخصصه كطبيب متأثر بتفسير فسيولوجيا يرى أن الضغط 
يميز الشخص ويضعه على  stressorهو استجابة لعامل الضاغطة متغير غير مستقل و 

أساس استجابة للبيئة الضاغطة وأن هناك استجابة وأنماط معينة من أال استجابات يمكن 
؟استبدال منها على أن الشخص يقع تحت تأثر بيئي ويعتبر "سبلي " أن أعراض استجابة 

" ثالث مرائل "سبليكيان والحياة، وئدد الفيزيولوجية للضغط عالمية وهدفها محاف  على ال
 للدفاع ضد الضغط: ويرى أن هذه المرائل تمثل مرائل التكيف العام وهّي:

وهيه يظهر الجسم تغيرات واالستجابات عندما يدرك الفرد مراحلة اإلنذار أو التنبيه:  -أ
الدموية، تشد التهديد الذي يواجه كزيادات التنفس كازدياد السكر والدهون في الدورة 
 العضالت ليتهيأ، الجسم العملية المواجهة وتعرف هذه التغيرات باالستثارة العامة.

: وتحدث عندما يتحول الجسم من المقاومة  Resistance Phaseمرحلة المقاومة  -ب
العامة الي أعضاء ئيوية معينة تكون قادر على الصدى التهديد وتختفي التغيرات التي 

 في المرئلة تأولي وتظهر تغيرات أخري تدل التكيف. ظهرت على الجسم 

: مرئلة تعب المقاومة أذا استمرار  التهديد غير Exhausephseُ  مرحلة أستنزاف  -ج
أن الطاقة الضرورية تكون  قد استفدت واذا كانت االستجابات الدفاعية شديدة ومستمرة  لفترة 

 طويلة فقد ينتج عنها في ئاالت معين.

 (: H.MORRAYنظرية التفسير الفكري لهنري موراي ) -

( في تفسيره للضغط  H.MORRAYويعرف كذلك الدينامية النفسية، ويطلق موراني )
النفسي من مسلمة أن اإلنسان في سيرورة  الزمن قد يصل إلى لحظة التكيف التوازن النفسي 

 كنتيجة نها ية للدينامية النفسية التي تحدث في داخله.

ل الي الحل أو انبثا  اللحظة التكيفية يتبع اإلنسان مبّدأ الترتيب االنتقال  من الوصو 
اللحظة ا تية  إلى اللحظة المستقبلية وهي عبارة عن الذي يسعى إليه اإلنسان  والترتيب في 

'يدل على العمليات العقلية المعرهية  التي يفهم بها اإلنسان  "H.MORRAYمورايرأي 
 تصور للبيئة الخارجية. 
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أن المستوى على الدينامية عندما يتعرض لمفهوم الحاجة  "H.MORRAY "ويوصل
Need)( ومفهوم الضغط )press ويعتبرهما مفهومين مركزين ومتكافئين في تفسير السلوك )

تحريفا خرافي رأي موراي: الحاجة من محددات السلوك اإلنسان، ويعد الفصل بينهما 
والضغط هي القوي التي تعترض هذا السلوك لبلو  أصدافه وتتم عملية الربط بينهما من 

"  "H.MORRAYمورايخالل ما يحدث  بينهما من تفاعل  دينامي، ويعتبر عنه  
 (.(THONaالفكرةبمفهوم التفهم أو 

ن نظرية التحليل لكن اصل الحاجات محل تفسير م  "H.MORRAYمورايوأستمد 
 ". "Freudالغرا ز التي قال بها فرويدّ  

أكد أن فهم السلوك يتبقى أن يتضمن  تحليال للظرف البيئية التي أطلق عليها  
الضغوط. والضغوط هو خاصية  البيئة التي تساعد الفرد على الوصول إلى غرض معين أو 

 تعوقه عنه.
 : بين نوعين من الضغوط هما MORRAY.Hويميز موراي 

 (:ويشير إلى داللة الموضوعات البيئية كما يدركها الفرد(Beta presseضغط بيتا  - أ
(: وتشير إلى خصا ص الموضوعات البيئية كما هي (Alpha Pressضغوط ألفا - ب

 (2001،99)فاروق السيد عثمان،                    في  الواقع وهو الضغط الفعلي.
أن سلوك الفرد يرتبط بالنوع األول، الن تلك الضغوط  H.MORRAYويرى مواري 

تعبر عن الحقيقة إدراكه  وجهة نظره الذاتية، والي جانب ما أضفاه إليها  من خصا ص 
وصفات ذاتية  صاغها بنفسه  عكس النوع الثاني الذي يرى هيه الفرد خارج إرادته وذاتيه 

الحاجة لدي االنسان والتي تعتبر  عن ئالة فالضغط النفسي في نظر موراي ينشأ من وجود 
من النقص واال فتقار الجسمي لم تلق اإلشباع بعد، وتعمل على دفعه إلى اإلشباع فتصب  
عامال مهددا للفرد  إذا لم يتم إشباعها، هيسعى للبحث عن طر  تساعده على إشباع تلك 

و  إشباعه أو تسهله، الحاجة النفسية، فيتصادم مع األشياء واألشخاص التي يمكن أتع
والحاجة ضغط يجعل السلوك ين  في اتجاه خاص تكون به محاولة إشباع الحاجة والتخفيف 

 من ضغوطها نموذج السلوك هذا نطلق عليه اسم نمط سلوك الحاجة الضاغطة.

 (.1995،398) عبدالمنعم لحفني،                                                
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شباع بسبب المعوقات تكون ئين اذا لضغوط، وقد قدم موراي فإذا لم يحصل اإل
H.MORRAY :قا مة الضغوط على النحو التالي 

 ضغط األخطار والكوارث -

 ضغط نقص التأييد األسري   -

 ضغط النبذ وعدم االهتمام واالئتقار -

 ضغط االنقياد والمدح والتقدير -

 (.66 ،1999الرشيدي )هارون توفيق ضغط االنتماء والصدقات.             -

 ":cognitive theorالنظرية المعرفية:"  -

فهي تفترض بان تفكير الفرد  هو المسؤول عن  انفعاالته  وسلوكه وان اإلرشاد 
 المعرفي وتنظيم استراتيجيات تعيد تشكيل األفكار التي أدت إلى أخطاء معرهية وانفعالية. 

أن ردود الفعل االنفعالية ناتجة عن النظام المعرفي الداخلي وان عدم    Beckويؤكد
 االتفا  بين الداخل  والخارجي يؤدي  إلى االضطرابات النفسية.

' على الجوانب المعرهية واالضطرابات التي تحدث لدي Beck '  1976يؤكد بيك 
لحالة  التشوية االدراكي الفرد والعمل على التفكير بشكل واقعي لحل المشكلة الناتجة عن ا

 لتلك االضطرابات. 

( على مساعدة المرشد إلعادة صياغة المشكلة بحيث يؤدي إلى فكرة  1985ويؤكد )
إيجابية فالمشكلة فاذا لم يتحرك لفرد نحو ئلها تبقي داخل نفسها ئتى ينطلق هو إلى 

 ا خرين لحلها. 

فالمرشد النفسي اذا يعمل على تفعيل الخبرات التي يعيشها  المسترشد ويفسرها من 
خالل التعرف على األفكار السلبية  والجوانب ذات العالقة بها المعرهية السلوكية والوجدانية، 
والتعامل معها واستبدالها بأفكار أكثر واقعية وقبوال واقرب إلى التحقيق مما يساعد الفرد على 

ار البدا ل المناسبة فاإلرشاد هنا يعمل على مساعدة الفرد بشكل  واقعي واقرب إلى اختي
 الحقيقة. 



 

36 
 

وهذا ما يساعد الحاالت في معرفة  الخبرات واألفكار السلبية التي تواجههن  في الحياة 
وتسبب لهن الضغوط النفسية، مما يتي  الفرصة من خالل اإلرشاد وتقديم األسلوب األنسب 

البدا ل الممكنة لتصحي  نمط التفكير بشكل أكثر واقعية االستجابة  المعرهية  االختيار
للضغط الجوانب المعرهية قادرة   على تحويل االستجابات  من خالل: اما التنبؤ بمسببات 

 الضغط أو القدرة على  التحكم  بالضغط. 

جيا  وبشكل هيما يتعلم  بتنبؤات الضغط وجدت الدراسات أن الجرذان تستجيب فسيولو 
أقل عند تعرضها لصدمة ناتجة عن إشارات لوميض من ال وضوء فالتنبؤ يتي  لنا البدء 
بالتدبير ئتى قبل مسببات الضغط، فالجرذان التي لها القدرة على إيقاف صدمة الضغط 
على اللوح لديها استجابة اقل للضغط من الجرذان المتعرضة لنفس ولم يكن لها الفرصة 

ة ولم يكن لها الفرصة اإليقاف الصدمة وباستعراض نظريات ونماذج الضغط اإليفا  الصدم
النفسي من تفسيرات  لظاهرة  الضغط النفسي، وتأكيدها على أهمية التقييم النفسي للخبرات 

، فإنه يمكن القول بان تفسيرات الضغط taylor 1986الضاغطة وهذا ما أشار إليه تايلور 
 ة لحدوث الضغط النفسي إلى ما يلي: النفسي  ترد العوامل  السلبي

 وجود عبء إدراكي معرفي زا د مهدد.أوال: 

 مواقف ومثيرات بيئية وخبرات ئياتية مرهقة.ثانيا: 

 ئالة من العجز المتعلم. ثالثا: 

 : ئالة من االضطراب االنفعالي الداخلي والخارجي.رابعا

 (69،71 ،2008الغرير.  )أحمد عبد اللطيف.أحمد نايل                          

 (: (Self-theors 1951نظرية الذات  لروجرز  -

تركز على استبصار الفرد بذاته والخبرات التي خبرها فأنكرها أو ئرفها، ثم على 
محاولة التقريب بينها، وأئداث التطابق  من الذات والخبرات، مما  يعطي الفرد الفرصة لنمو 

" وترتبط هذه    "full functionسليم والمتوافق ويصب  إنسانا سويا ومتكامل األداء 
 client centeredاد والعالج المتمركز ئول المسترشد النظرية بإسمي اإلرش

counseling) وتتلخص التصورات الر يسية لهذه النظرية في الذات )self"  كمركب كلي "
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" والذي يمثل عالم الخبرة ب "phenomenalfieldمنظم ومتماسك، والمجال الظاهري 
" وهو الفرد بكيانه عالمه ودوافعه كما يدركه "organismاستمرار، والفرد )الكا ن العضوي(  

أو يعتبرها جانبا من سلوكه وقد اهتم روجرز بالجماعات من خالل العالج الجماعي الذي 
، ئيث انتشر أسلوب العالج الجماعي بشكل 1970مارسه مع المسترشدين بشكل فعلي عام

" اإلرشاد "Rogersواسع وظهرت فا دته  لتعم المجتمع بكل فئات هذا  يصف روجرز 
والعالج الجماعي بأنه  يقدم مساعدة لألفراد والجماعات في موافق  االضطراب النفسي 
والصراع  والضغوط، وان لكل فرد قدرات داخلية يمكن استخدامها لفهم ذاته وتعديل مفهومه 
عن ذاته  وتعديل سلوكه واتجاهاته نحو االخرين، وهذا يحتاج إلى تواصل بين المرشد 

ترشد من خالل تهيئة الجو النضج االنفعالي وئل مشكلته بنفس ويلخص روجرز والمس
( أن عملية اإلرشاد تمر (Patterson1980( وباترسون  (Roger Meador1973وميدور

 في عدة مرائل يمكن تلخصها في نقاط محددة هي: 

مرئلة االنفتاح على النفس، واكتشاف النفس، التوصل مع النفس، والمساعدة في  
 أئداث التطابق مع النفس

وخالصة القول أن النظرية تحقق أهداف اإلرشاد للحاالت ممن يواجهن ضغوط نفسية 
من خالل الممارسة  اإلرشاد التي تتي  الفرصة للتعبير عن المشاعر ومفهومها عن الذات، 

 بشكل أكثر تطابقا مع الواقع وتوظيف لألداء والطاقات بشكل أفضل.

 (69،71 ،2008)أحمد عبد اللطيف.أحمد نايل الغرير.                           

                              

 نظرية )إلياس وآخرون(: -

استخدم )إلياس و خرون( نظرية تغير الحياة وأئداث الحياة  لتحليل الضغوط النفسية 
ينظر للمرئلة  الوسطى، وجوهر هذه النظرية تفترض بأن المصادر الضاغطة يجب أن 

إليها على أنها ليست أئداثا ر يسية، ولكن األفضل من ذلك أنه يوجد بمهام تتطلب )التكيف 
مع العمل( للسيطرة على؟ أي تغير يحدث في الحياة على أقل، فهناك خمس مهام ر يسية 

 يجب أن توجه:
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 . ضبط التعديل في وصف الدور؟ والسلوكيات المتوقعة. أ

 تأييد المصادر االجتماعية.  . إعادة تقيم شخصيته الفرد،ب

 . إعادة تقيم الذات داخل شبكة العمل االجتماعية. ج

 . إعادة تطور التقييم المعرفي اليومي للشخص، إعداده طبقا للتفاعالت. د

 التحكم في الضغوط التي ترتبط بها التوقعات غير الفعلية عن المواقف الكلي.   

 (1995،34،)مدبولي      

 تيجيات المواجهة: وظائف استرا -3

لقد تناول العديد من البائثين الوظا ف المتعددة الستراتيجيات التكيف، كل ئسب تصوره 
صائب النظرة االجتماعية النفسية ثالث  mechanic) )1974وخلفيته النظرية فقد جدد 

 وظا ف الستراتيجيات التكيف: 

 التعامل مع المتطلبات االجتماعية والبيئية.  -أ

 الدافعية لموجهة تلك المتطلبات. توفير -ب

المحافظة على التوازن السيكولوجي بهدف توجيه الطاقة والمهارات نحو المتطلبات  -ج
 الخارجية. 

" أن مقاومة  الضغط تستلزم التعامل مع متطلبات البيئة "mechanicوبهذا يري 
الوضعية وذلك  االجتماعية وهذا طبعا يتوقف على مستوى الدافعية للفرد في مواجهة تلك

 بهدف إلى تحقيق توازن سيكولوجي بين متطلبات الداخلية والخارجية. 

 فقد تحدث عن ثالث أنواع من الوظا ف:  White" "1974أما البائث 

 ضمان تأمين معلومات كاهية ئول المحيط.  -أ

 (2008،65،)مريم بن سكريفهالحرية في التصرف برصيد المعلومات وبطر  مرنة.   -ب

 الحفاث على الشروط االساسية لعمليتي االداء وانتقاء المعلومات.  -ج
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نالئ  أن هذا البائث ركز على الجانب المعرفي وكيفية تناول المعلومات وجمعها 
ئول الظاهرة المراد التعامل معها ثم ضمان ئرية التصرف برصيد المعلومات كل ئسب 

 تصوره وإدراكه للموقف وهذا يتوقف على ئسب المعلومات المنتقاة والمدركة. 

لتي يبذلها الفرد قصد معالجة المتطلبات إذا استراتيجيات التكيف هي تلك الجهود ا
مصدر الضغط العالي بغض النظر عن النتا ج الناجمة عن استعمال أو بذل تلك الجهود 
وهذا يعني أنه ال توجد استراتيجية جيدة وأخرى غير جيدة وإنما تتحدد جودة وإنما تتحدد 

وضعية ما بمدى استمرار جودة استراتيجية ما بمدى قدرتها على التأثير الفعال، في تقييم 
هذه الفاعلية أو هذا التأثير على المدى البعيد وعليه تظهر فعالية مختلف استراتيجيات 
التكيف المعتمدة ئسب خصا ص ومميزات الوضعية أو الموقف الذي نواجه من ئيث المدة 

 والحدة والقدرة على التحكم والقدرة على التوافق الجسمي االنفعالي.

 (.66، 2008،يفة)مريم بن سكر  

 مصادر استراتيجيات المواجهة:  -4

" مصادر المواجهة في lazaros "et "folk"  manجمع كل من" فولكمان " ولزاروس" 
 مجموعات ثالث هي: 

يحاول الفرد للوضع الضاغط بمواجهة من خالل بذل جهد والذي المصادر الجسدية:  -4/1
يتوقف على النشاط الجسدي واإلفراز الهرموني، واألعمال التجريبية بينت أن هناك عالقة 

 وطيدة تربط اإلفراز الهرموني باستراتيجيات المواجهة، الذي يظهر على النحو التالي: 

نخامية والغدة فو  الكلوية دا ما مرتفع بشكل يتصرف الفرد الذي توظيف إفرازات غدته ال -
 ئامل لوضعية تختلق له مشكلة. 

بينما يتصرف الفرد الذي جهازه السمباتي وجهاز فو  الكظرية على الدوام نشط ويميل إلى  -
 (.dautzer.  rouillon et autres.1993p74)إبقاء التحكم في الوضعيات الصعبة.

بما في  ،تتدخل في تحديد استجابة الفرد للضغط وبذلك يظهر أن الخصا ص الجسدية
 ذلك اإلفراز الهرموني الذي يعطي للفرد القدرة والطاقة الجسدية التي تمكنه من إبقاء التحكم. 
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 المصادر السيكولوجية:  -4/2

وهي متعلقة بمدى اعتقاد الفرد في قدرته على التحكم في االئداث هذا ما سماه "روتر 
"rotter  "1966  كز التحكم الداخلي، إذ يرى كل من "الزاروس وفولكمان " أن االفراد بمر

الذين ينسبون ما يحدث لهم ألسباب داخلية ومتحكم فيها يستعملون استراتيجيات المواجهة 
المركزة على المشكل عكس األشخاص الذين ينسبون ما يحدث لهم ألسباب خارجية غير 

 متحكم فيها مثل القدرة والح .....الذ. 

 المصادر االجتماعية:  -4/3

لقد بينت دراسات كل من "سبكيان" و"أوسكامب" أن المستوى المنخفض للسند 
االجتماعي يشكل عامال للتجري  في ئياة الفرد إزاء مواجهة الضغط، بينما المستوى المرتفع 

لقدرة الفرد فيزيد في درجة التحكم والمواجهة، وهذه المصادر لها التأثير على التقييم المعرفي 
  على التحكم في الوضع لتحديد اختياره الستراتيجيات المناسبة.

(paulhan.1994.p109.) 

فالمواجهة إذن ليست سمة من سمات الشخصية الثابتة بل قابلة للتغير وتخضع لمبدأ 
الواقع وتؤثر وتتأثر بعدة عوامل بيئية منها طبيعة الحدث الضاغط كلما زاد الضغط والتهديد 

الفرد من األساليب المستعملة للمواجهة من ئل المشكل إلى التخفيض من شدة التوتر عدل 
 االنفعالي واللجوء إلى الشدة االجتماعي 

 التصنيف الوظيفي الستراتيجيات المواجهة:  -5

توصل "الزاروس" اخرون إلى التصنيف جملة من االستراتيجيات التي يستخدمها األفراد 
 ئداث الضاغطة، والتي عرفها تحت لف  "استراتيجيات المواجهة ".في مواجهة المواقف واال

( تصورا معرهيا للوجدانيات والتي تعتبر 1993قدم "الزارس" في نظرية الوجدان سنة )
نظرية تحليلية أسسيه لبناءات التقدير االولي والثانوي اللذان يسبقان المواجهة وتحمل هذه 

استراتيجيات المواجهة التي يستخدمها األفراد في عمليات النظرية في طياتها ديناميكية 
المواجهة، فهي استراتيجيات تشكل المحددات المركزية لالستجابات للضغط، واستطاع 
"الزاروس" في هذه النظرية التوصل إلى بناء شبكات وبنود قياسية يقيس بها "طبيعة 
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قبل هذه النظرية كان ينظر  ،جهة "استراتيجيات المواجهة " سماها مقياس استراتيجيات الموا
 للوجدان " بتصور تقليدي بعيدا عن المعارف، فكان خطأ أيضا أن نفرض بأن الوجدانات
تسبق المعارف، وبنظرة مزدوجة االتجاه يكون خطا ايضا أن ننظر إلى الوجدان أنه منعزل 
عن المعارف، في الواقع أنهما متالزمان كون النشاط المعرفي هو جزء اساسي في االستجابة 

 المعرهية وطبيعة التفاعل بينهما يتم السلوك التكيفي الذي يستخدمه الفرد. 

اجهة التي يستخدمها الفرد في تعامله مع االئداث الضاغطة تترتب استراتيجيات المو 
في تفاعلها عن ترابط المواجهة بالوجدان بتعبير اخر  يتحدد اثر التجربة المعرهية على 
الوجدان بطبيعة التقدير للحادث من طرف الشخص، هذا االخير هو المحدد الستراتيجيات 

 (LAZARUS.1993.P21)                                            .المستخدمة

  ومن بين العمليات المركزة تحديد االستراتيجيات المواجهة وجود تفاعل ثالثي يتمثل في:

 معتقدات، ورقابة(. ،القدرات الذاتية والمعارف الخاصة )طبع -أ

 عوامل محيطة )صفات وخصا ص الوضعية، والسند االجتماعي(. -ب

 والتجارب الوجدانية المعاشة سابقا. الوجدانات -ج

ئاول كل من "الزاروس" و" فولكمان" وضع قا مة أنماط االستراتيجيات المستخدمة في       
المواجهة، من خالل دراسات ميدانية. واستخرجت هذه الدراسات باستخدام التحاليل العملية 

 النمطين المعرفين للمواجهة: 

 : المواجهة المركزة على االنفعال
يشكل هذا االسلوب مجموعة من النشاطات المعرهية المنصبة في التخفيض من شدة 

 لوم الذات. .....الذ.  ،التوتر االنفعالي، ومن بين هذه االستراتيجيات: الهروب، التجنب
هذا النوع من استراتيجيات المواجهة يركز على الجانب االنفعالي، يظهر فعاال في 

ة ئادة، والتي تهدد عضوية الفرد، فالسعي إليجاد ئل لها ئالة التعرض لوضعيات ضاغط
يعتبر عديم الفا دة مثل اإلصابة بمرض مزمن، أين البحث عن الحل بالعالج يعتبر إمكانية 
 محدودة، هيعتبر هذا النوع من االستراتيجيات هو الفعال للتخفيض من شدة التوتر االنفعالي. 

 (DANTCHEV.1989.P25) 
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 زة على المشكل: المواجهة المرك

ألنها  ،أين تكون مجموع المجهودات موجهة نحو الموقف إلدارته وبالتالي فهي وظيفية
تهدف إلى ئل المشكل، يظهر هذا النوع من استراتيجيات المواجهة في بذل جهود معرهية 
وسلوكية لمواجهة الوضع الضاغط، هذا االسلوب ال يركز فقط على الجانب االنفعالي 
للتفكير في التخفيض من التوتر االنفعالي بل فهم المشكل ومحاولة مواجهته لحله بصفة 

يأخذ أشكاال منها، ئل المشكل، البحث عن المعلومات فهو موجه لتحديد  فعلية، وهذا النوع
 المشكل  إيجاد ئلول بديلة مع دراستها وتحديد فعاليتها. 

(PAULHAN. QUTARD.1994.p699) 

فاستراتيجيات المواجهة على المشكل تعتمد كثيرا على الجانب المعرفي والسلوكي، إذن 
حدث مفروض عليه يهدد وضعيته أو اهدافه، هيحاول يجعل الفرد يتقبل الوضع الضاغط ك

 تحليله لتحديد االستجابة المناسبة لحله ببذل جهد. 

 :الفروق الفردية في استخدام استراتيجيات المواجهة -6

بين "االزاروس" "وفولكمان" أن هناك اختالف واض  بين النساء والرجال في استخدام 
الحياة، ئيث أن النساء يعتمدون على االستراتيجيات لالستراتيجيات المعتمد لمواجهة ضغوط 

المتمركز ئول االنفعال عكس الرجال الذين يعتمدون على االستراتيجيات المتمركز ئول 
 المشكلة.

( في دراسته أن الفئة العمرية من 1994كما توصل "ئسن مصطفى عبد المعطى )
لقهري للحدث مع إقامة ( سنة يستخدمه أساليب التجنب واالنكار واإللحاح ا20-30)

( سنة يميلون إلى تنمية الكفاءة الذاتية وااللتفات 50-41العالقات االجتماعية والفئة بين )
إلى أنشطة أخرى. كما أسفرت نتا ج دراسات سابقة إلى أن صغار السن يكون رد فعلهم تجاه 

لمشكلة، وأن الفئة الضغوط باللجوء إلى مساعدة من االخرين ويبذلون الجهد ا كبيرا لمواجهة ا
المتوسطة العمر يكثرون من أنشطة سلوكية كطعام أو شراب لتجنب المشاكل إلى جانب 

 تنمية القدرات الشخصية األئداث الضاغطة.
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وفى هذه الصدر يشير "الزارس" و"فولكمان " أ عملية المواجهة تتغير بتغير األفراد من 
تعلق )بالمعتقدات الشخصية والوعود( مرئلة عمرية األخرى، وذلك راجع لسببين األول م

بتغير البيئات االجتماعية والطبيعية واالجتماعية والنفسية التي يعيغ فيها األفراد والثاني 
 يتعلق بالمعتقدات الشخصية والوعود والتقديرات األفراد بينهم وبين أنفسهم.    

 (92 ،2005،)بشير طاهر                                                              

 طرق قياس استراتيجيات المواجهة: -7

يستخدم العلماء عدد من االختبارات والمقاييس التي تستهدف قياس السلوكيات 
والمعارف التي تقوم بها األفراد للتعامل مع المواقف الضاغطة التي يتعرضون لها في البيئة، 

اختبارات الورقة والقلم هي أكثر الطر  واألدوات شيوعا قياس استراتيجيات المواجهة وتعتبر 
لألئداث والمواقف الضاغطة، ومع هذا هناك بعض البحوث التي تستخدم المقبالت كأداة 
هامة في قياس استراتيجيات الواجهة، وذلك بهدف جمع المعلومات لالزمة عن المفحوصين 

ألئداث والموقف الضاغطة التي تواجهه عن المفحوصين والتعرف من خاللها على ا
والتعرف من خاللها على األئداث والموقف الضاغطة التي تواجهه والوقف على نوعية 
استراتيجيات وأساليب المواجهة التي يستخدم ونهها من التغلب على أئداث الضاغطة التي 

 المواجهة منها:يتعرضون  لها، ومن أبرز المقاييس التي استخدمت في قياس 

 (.105، 2004،)حسين طه عبد العظيم 

 (:1998استبيان أساليب المواجهة إعداد "الزاروس "وقولكما" ) -7-1

مفردة، ويجيب المفحوص عليها من خالل مقايس  66ويتكون هذه االستبيان من 
متدرج من أربع نقاط وهي )ال تستخدم، تستخدم نوعا ما، تستخدم بشكل معتدل، تستخدم 

( ويقيس هذه االستبيان استراتيجيات 0،1،2،3بشكل كبير( وتأخذ هذه االستجابات )
 المواجهة المعرهية والسلوكية التي يستخدمها األفراد للتعامل مع الموقف الضاغطة.
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 قائمة المواجهة المتعددة األبعاد: -7-2

فة التي ( وتناول هذه قياس أساليب المواجهة المختل1989أعداد كارفر "و"سيشر )
مفردة موزعة على ثالثة  53يستخدمها األفراد في االستجابة للموقف الضاغطة، وتتكون 

 عشر بعدا أو استراتيجية المواجهة وفى ما يلى بعض هذه األبعاد التي تتضمن هذه القا مة:

  active coingالمواجهة الفعالة  -7-2-1

وهي تشير إلى قيام بخطوات فعالة في محاولة منه تقليل أو محو الحدث الضاغط وتتضمن 
بدء الفعل المباشر وزيادة جهود الفرد ومحاولة تنفيذ المواجهة خطوة خطوة وهي تشبه إلى 

ئد كبير ما اسماه الزاروس "وقولكما "بالموجهة التي تركز على مشكلة ومن أمثلة مفرداتها:          
 (112، 2004، )حسين طه عبد العظيم         

 التخطيط: -7-2-2

ويشير التفكير مواجهة الحدث الضاغطة بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها وما هي 
 أفضل الخطوات مع المشكلة ومن أمثلة مفرداتها:

 أعداد خطة لمواجهة لموقف  -

 أفكار في كيفية التعامل مع المشكلة أفضل -

 لألنشطة التنافسية:القمع  -7-2-3

ويشير إلى محاولة تجنب أن يصب  الفرد متشتتا عن طريق أئداث أخرى وتتضمن 
 بعض مفرداتها أئاول أمنع نفسي من األفكار األخرى التي تعمل على تشتت لي

 السعي نحو المساندة االجتماعية: 7-2-4

حصول على وهي تتضمن الجهود التي يقوم بها الفرد طالبا للصحة والمساعدة وال
المعلومات والحصول على المساندة األخالقية من قبل اشخاص هامين في ئياته ومن أمثلة 

 ذلك:

 اسأل الناس ذوي الخبرة عما أفعله لمواجهة الموقف. -
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 أئاول أن أئصل على النصيحة من شخص ما.  -

 (2004،113)حسين طه عبد العظيم، سالمة طه عبد العظيم،                        

  إعادة التفسير اإليجابي: 7-2-5

وتشير إلى محاولة الفرد تقبل إيجاد معنى تفسير جديد للموقف يجعله يشعر بالثقة بالنفس 
 بالحياة ئوله.

 التقبل: ويشير إلى تقبل الفرد للموقف وذلك نظر لعدم وجود ما يمكنه القيام به نحوه.

 وممارسة العبادات.التحول إلى الدين: ويشمل في األكثر من الصلوات 

: وتشمل في المحاوالت التي يقوم بها الفرد لخفض التركيز على االنفعاالت 7-2-6
 االنفعاالت السلبية الناتجة عن الموقف الضاغطة التي تعرض لها.

 : ويتمثل في عدم االعتراف بوجود مشكلة.األنكار 7-2-7

 (2004،115ه عبد العظيم )حسين طه عبد العظيم، سالمة ط                         

 (:1990: إعداد "داندور وباركر ")قائمة المواجهة في المواقف الضاغطة  7-2-8

مفردة تغطى جوانب مختلفة من أساليب  48وهي مقايس تقدير الذاتي وتتكون من 
المواجهة، ويجيب المفحوص على مفرداتها على مقياس متدرج من خمس نقاط تتراوح من 

كثير جدا وتتضمن هذه القا مة ثالثة استراتيجيات لمواجهة الضغوط ومن ليس مطلقا إلى 
 أمثلة ذلك:

 استخدم الوقت بشكل أفضل. -

 ائلل المشكلة.  -

وكذلك استراتيجيات تركز على االنفعال وهي تنصب على خفض االنفعاالت الناجمة عن  -
 المواقف الضاغطة ومثال ذلك:

 هة:أنزعج لكوني غير قادر على المواج -



 

46 
 

 (:1997مقايس األبعاد الوظيفية للمواجهة إعداد "كوكس و"فيرجسون" )

ويشير إلى االستجابات السلوكية والوظيفة التي يستخدمها األفراد في مواجهة الضغوط، 
 ويقيس هذا المقياس أربعة وظا ف للمواجهة وهي:

شكل مباشر مع : وتشير إلى سلوكيات التي يعتقد الشخص أنها تتي  له التعامل باالقدام
 المشكلة.

: وتشير إلى االستجابات السلوكية التي يعتقد الشخص أنها تتي  له تجاهل وجود االحجام
 المشكلة.

: وهي تشير إلى السلوكيات التي يعتقد الشخص أنها تتي  التعامل مع االنفعالي التنظيم
 النتا ج واألثار االنفعالية الناتجة عن الحدث والمواقف الضاغطة. 

 (2004،116 ،)حسين طه عبد العظيم، سالمة طه عبد العظيم                      

 نتائج استراتيجيات المواجهة:  -8

يتعرضا لناس كلمهم للضغوط بشكل أو بأخر ولكنهم ال يتعرضون جميعا لخاطرها 
ن بالدرجة نفسها الن تأثير الضغوط يختلف من الفرد إلى  خر وان التهديد ومستواه يختلفا

أيضا من فرد إلى اخر، ولذا فان استجابة الفرد اليها تختلف تبعا لنمط الشخصية وتكوينه 
ونوع البيئة والوسط االجتماعي الذي يتحرك هيه ويؤثر في تشكيل الشخصية ونموها وتحديد 
أسلوب التعامل مع الحدث أو الضغوط: وكذلك الحيلة الدفاعية النفسية ومطالبة الشخصية 

داث التوازن الداخلي فالناس يضطربون بسب األشياء ولكن بسبب وجهات في الرد إلئ
نظرهم التي يكونوها عن هذه األشياء وأسلوب معالجتها بغية التخفيف منها لكى ال تتحول 

 إلى أعراض مرضية إلى أعراض مرضية تقعد  الفرد عن ممارسة ئياته العامة.

ديات لن تتدهور ئالة الفرد الصحية فاذا ئصلت المونة الصحيحة بين المعنويات والما
والنفسية واالجتماعية، ويستطيع الفرد أن يخفف من تلك الهموم والضغوط فأساليب التعامل 
واالليات الدفاعية تساعد الناس كثيرا على خفض القلق وخاصة عندما يواجهون الكثير من 

هو مناورة مناسبة لتحقيق المشاكل والهموم فاستخدام هذه األساليب وا ليات الدفاعية انما 
 .م( ال يفزع الناس من األشياء ذاتها 135التوازن الداخلي لإنسان. وقديما قال )أبيكتموس
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عنه -بالتأكد–إنما من األفكار التي ينسجونها "فاختالف الزاروس "وقولكما"( ألشخاص ينتج 
التعامل مع  اختالف فيرد الفعل النتا ج عن الضغوط التي تحدث وذلك يقود إلى أسلوب

 الضغوط )استراتيجيات التكيف مع هذه الضغوط(.

أما عجز النسان عن المواجهة وتجنب التصدي للمشاكل وإيجاد الوسا ل واألساليب 
المناسبة لحلها، كلما كان تحديد المشكلة بأسرع ما يمكن ئلها وإيجاد الوسيلة للتخفيف عنها 

ره مناسبا للحل لذلك فان اإلنسان هو على األقل، ئيث يعدل اإلنسان طريقة إلى ما ي
 استطاع بحنكته أن يستظل بالوعي دون االنزال  دفعة قوية للمواجهة. 

 (86.85، 2008)مريم بن سكريفة ،                                                  
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 خالصة الفصل:

مواجهة الضغوط النفسية في نهاية الفصل هذا يمكن أن نستخلص بأن استراتيجية 
مشكلة اجتماعية اختلف البائثون كثيرا في تحديد تعريف عام لها ما بين النظر إليها على 
أنها مثيرات أو تفاعل بين الفرد والبيئة التعاريف التي وضعها العلماء ونظرة كل عالم اليها 

ومن أجل  ،دهاوتعرفنا على طبيعتها ومصدرها ومختلف أنواعها واالعراض التي تظهر وجو 
التكيف مع مواقف الحياة يستخدم االفراد األساليب كواجهة مختلفة عندما تجابههم صعوبات 
أو موانع في سبيل أهدافهم بما يؤدي إلى إئباطهم، وبعض األساليب التوافقية قد تكون 
 ل بالمواجهة المباشرة للعقبات أو للمشكلة وقد تكون أساليب غير مباشرة أي يتخذ الفرد وسا

 بديلة، وهذه المشكالت أو الصعوبات التي تنبه الفرد لكي يسعى إلى التوافق. 
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 تمهيد:

يمثللل االطفللال ذوو صللعوبات الللتعلم فئللة مسللتترة داخللل المؤسسللات التربويللة بللالرغم مللن 
انهلم يتمتعللون بقلدرات عقليللة عاديلة ئللول المتوسللط وقلد تزيللد علن المتوسللط فهلم اطفللال اسللوياء 
في جميع مرائل نموهم لكنهم يعانون من مشكالت وصعوبات في التعلم بحيث اطقلت علليهم 

بينهلا ذوي االصللابة الدماغيللة، ومللن هنلا سللوف نتطللر  الللى عللرض  العديلد مللن التسللميات  مللن
 هذا الجانب مع التفصيل في ما يخص صعوبات التعلم.
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 تعريف صعوبات التعلم: -1

 السليا  ئسلب بعضلها ذكلر يمكلن و كثيلرة تعريفلات اللتعلم صلعوبات مفهلوم علرف قلد
  .التاريخي

 : 1963التعلم تعريف كيرك لصعوبات

 أكثلر أو وائلدة فلي تخللف أو اضلطراب أو تلأخر إللى يشلير مفهوم هو التعلم صعوبات
 لخللل نتيجلة الحسلابية العمليلات وتهجئلة أال الكتابلة، القلراءة، اللغلة،و أ الكلالم  عمليلات ملن

 األطفلال ذللك ملن ويسلتثنى سللوكية، مشلكالت أو علاطفي اضلطراب أو اللدما  فلي وظيفلي
علن ئرملان ئسلي أو تخللف عقللي أو ئرملان  اتجلةالن اللتعلم فلي مشلاكل ملن يعلانون  اللذين

ثقلافي، يالئلل  ان هللذا التعريللف يركلز علللى االسللباب العضللوية لمظلاهر صللعوبات الللتعلم فهللو 
يرى ان سبب صعوبات التعلم هو خلل في الجهاز العصبي او تللف فلي اللدما  او اضلطراب 

 (  162/163، 2005ال واخرون، ) الال                                       عاطفي.

 :1964تعريف باربرا بيتمان   -

األطفللال الللذين يعللانون مللن اضللطرابات فللي الللتعلم هللم أولئللك الللذين يفصللحون عللن تبللاين 
تربللللوي ذي داللللللة بللللين قللللدراتهم العقليللللة الكامنللللة ومسللللتوى أدا هللللم الفعلللللي، والللللذي يعللللزى إلللللى 

ال تكللون مصللحوبة بقصللور واضلل  فللي اضللطرابات أساسللية فللي عمليللة الللتعلم التللي تكللون أو 
وظيفلللة الجهلللاز العصلللبي المركلللزي، وليسلللت ناتجلللة علللن تخللللف عقللللي، أو ئرملللان تربلللوي أو 

 ( 105، 2000،)عبد الحميد       ثقافي، أو اضطراب انفعالي شديد أو فقدان للحواس. 

نالئلل  فللي هللذا التعريللف أنلله تللّم التركيلللز فللي تحديللد ذوي صللعوبات الللتعلم علللى محلللك 
التباعد بين القدرات العقليلة الكامنلة للدى الطفلل و مسلتوى أدا له الفعللي ، و كلذلك عللى محلك 
االستبعاد لألطفال الذين يعانون من تخلف عقلي ، أو ئرمان تربوي أو ثقافي ، أو اضلطراب 

 انفعالي شديد ، أو فقدان للحواس.
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 :1977تعريف الهيئة االستشارية الوطنية لألطفال المعاقين  -

ن مفهوم صعوبات التعلم يشير إلى اضطراب في وائدة أو أكثلر ملن العمليلات النفسلية إ
األساسلية المتضلمنة فلي فهلم أو اسلتخدام اللغلة المنطوقلة أو المكتوبلة و إن هلذه االضلطرابات 
تظهر لدى الطفل في عجز القدرة لديه على االستماع، أو الكلالم، أو الكتابلة  أو التهجلي، أو 

اإلدراكيلللة،  ت الحسلللابية، ويتضلللمن هلللذا التعريلللف أو المصلللطل  ئلللاالت اإلعاقلللةإجلللراء العمليلللا
زيا النما ية، وال يتضمن هلذا المفهلوم ئلاالت األطفلال االتلف المخي، العجز في القراءة ، واألف

ذوي مشللللكالت الللللتعلم التللللي ترجللللع إلللللى اإلعاقللللات السللللمعية والبصللللرية والبدنيللللة  أو التخلللللف 
 2000 ،)عبـــد الحميـــد      عيلللوب بيئيلللة أو ثقاهيلللة أو اقتصلللادية.العقللللي، أو األطفلللال ذوي 

،107 ) 

 :1981متعريف اللجنة الوطنية المشتركة لعا

ان صلللعوبات اللللتعلم ميلللدان شلللامل يرجلللع اللللى مجموعلللة متباينلللة ملللن االضلللطرابات التلللي 
تتمثلللل فلللي صلللعوبات واضلللحة فلللي اكتسلللاب او اسلللتخدام القلللدرة عللللى االسلللتماع او الكلللالم او 
القراءة او الكتابلة او العمليلات الحسلابية وتعتبلر هلذه االضلطرابات اساسلية فلي الفلرد ويفتلرض 

في في الجهاز العصلبي المركلزي كملا يشلير مصلطل  صلعوبات ان تكون ناتجة عن خلل وظي
اللللتعلم اللللى االطفلللال اللللذين للللديهم اضلللطراب فلللي فهلللم ومعالجلللة المعلوملللات التلللي يلللنجم عنهلللا 

 ( 197،  2009)عبيـــــــد، صلللللللعوبات القلللللللراءة والكتابلللللللة وتحليلللللللل المعلوملللللللات الرياضلللللللية. 
  : 1983وعرف هاری والمب

بأنللله يوجلللد لديللله صلللعوبة أو أكثلللر مقارنلللة  الطفلللل اللللذي يعلللاني ملللن صلللعوبات تعللللمان 
لديلله القللدرة علللى االسللتفادة مللن الخبللرات المتائللة للله فللي  بزمال لله مللن نفللس السللن وال يوجللد

 ( 31، 2010) ابراهيم،                                                       .المدرسة

هلم اللذين ال يسلتطيعون  أن األطفال ذوي صعوبات اللتعلم: 1990تعريف سيد أحمد عثمان 
ارجله وال يسلتطيعون الوصلول  االستفادة من الخبرات التعليمية المتائة في الفصلل الدراسلي أو
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والمصلابين بلأمراض عيلوب السللمع  اوجسلمي إللى مسلتوى زمال هلم ملع اسلتبعاد المعلاقين عقليلا
 .والبصر

 : 2001تعريف السرطاوي 

عصلللبي تلللؤثر فلللي نملللو أو تكاملللل أو ذات منشلللأ  صلللعوبات اللللتعلم بأنهلللا ئاللللة مزمنلللة
وتظهر صعوبات التعلم الخاصة كصلعوبة واضلحة  استخدام المهارات اللفظية أو غير اللفظية

أو متوسلطة ملن اللذكاء ، وأجهلزة ئسلية وئركلة طبيعيلة ،  لدى األفراد يتمتعون بدرجات عالية
قللدير الفللرد لذاتلله المناسللبة ، وتختلللف  ثلار هللذه الصللعوبات علللى ت وتتلوفر لللديهم فللرص الللتعلم
والمهنيلة واالجتماعيلة ونشلاطات الحيلاة الطبيعيلة بلاختالف درجلة شلدة  وعلى نشاطاته التربوية

  ( 34،  2010)ابراهيم،                                              .تلك الصعوبات

 : التعلم صعوبات أسباب -2

وفلسلللفة واهتماملللات العلملللاء والبلللائثون تتعلللدد عواملللل صلللعوبات اللللتعّلم وتختللللف ئسلللب خلفيلللة 
 :يالذين تناولوا الدراسة، ويمكن تقسيم تلك األسباب إلى مجموعة من العوامل تتمثل في التال

وتتمثلل فلي إصلابة اللدما  والخللل اللوظيفي البسليط بلالمذ إذ  عضوية و بيولوجيـة: عوامل -
لمذ غالبللللا مللللا يعللللانون مللللن القللللول أن األطفللللال الللللذين يشللللكون مللللن الخلللللل الللللوظيفي بللللا يمكننللللا

وعلللدم  ،صلللعوبات فلللي اللللتعّلم واللللذي يلفلللت انتبلللاه الواللللدين هنلللا وهلللو اضلللطراب ئركلللة الطفلللل
أما إذا تعرض الطفل إلى إصلابة فلإن ئلدة هلذه المشلكلة و ثارهلا  ،استجابته للمثيرات الخارجية

ومللن  ،وعللى شلدة اإلصلابة ،أصليبت عللى الشلخص تتوقلف عللى نلوع اإلصلابة والمنطقلة التلي
لللدى التلميللذ يمكللن أن  أو اضللطراب فللي الجهللاز العصللبي المركللزي  ،ثللم فللإن ئللدوث أي خلللل

 ينعكس على سلوكه ئيث يؤدي إلى قصور أو خلل أو اضطراب في الوظا ف

 ( 30، 2010)علي،                  اإلدراكية والمعرهية والمهارات الحركية لدى الطفل. 

 الوظا ف النفسية األساسية وتشمل ما يلي اضطراب في نفسية وعقلية: عوامل -
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 اإلدراك الحسي، التذكر" صياغة المفاهيم" تذكر المادة، فهم االتجاهات، تنظيم األفكار

بطلللأ الفهلللم؛ صلللعوبة فلللي تفسلللير المفلللاهيم، ضلللعف القلللدرٍة عللللى التنظللليم  ،كتابلللة جمللللة مفيلللدة 
 الذاكرة قصيرة المدى، قصورالحركية واللفظية، ضعف  والتصميم والتعبير، تدني المهارات

 في الوصول إلى نهايات األفكار، عدم القدرة على التكيف كما يتصف هؤالء األطفال 

 النشاط الزا د، عدم القدرة على اإلنجاز التشتت ،بالقهرية وتدني مفهوم الذات 

  ( 148، 2010)خصاونه وآخرون، ئدة الطبع؛ سرعة اإلنفعال والكسل.  ،التهور؛ اإللحاح

تلللرتبط العواملللل الكيميا يلللة الحيويلللة بصلللعوبات اللللتعّلم فلللإن أي خللللل فلللي  كيميائيـــة: عوامـــل -
الكيميا ي للجسم يرتبط بصلعوبات اللتعّلم؛ فالزيلادة أو النقصلان يلؤثر عللى خاليلا الملذ  التوازن 

وسللبب خاليللا داخليللا بسلليطا ويرجللع ذلللك إلللى طبيعللة األطعمللة التللي يتناولهللا الطفللل باسللتمرار 
 الملونات والمحفوظة. خاصة ذات

إن العوامللل الجينيللة هللي العوامللل تتصللل بالمورثللات وتشللير الدراسللات فللي جينيــة:  عوامــل -
 1981( ودراسللة 'ديفربللز وديكللر" 1971أسللباب صللعوبات الللتعلم 'كدراسللة بانللاتين" ) موضللوع

ت في ئوث صعوبات التعّلم بين عا الت محددة كما في دراسلة ئلاال إلى أثر العوامل الجينية
الللذين يعللانون مللن صللعوبات الللتعلم قللد انتقلللت إللليهم  مللن األطفللال 96 -40إن نسللبة  ،التللوا م

صللعوبات القللراءة وهللم غالبللا مللا ينتسللبون إلللى  فاألبنللاء الللذين يشللكون مللن ،بفعللل عامللل الوراثللة
البيولللوجي او المناعللة البيولوجيللة  كمللا أن الفللرو  فللي النضللج ،أسللر فيهللا مثللل تلللك الصللعوبات

 ( 293، 2011.        )الخفاف،تلعب دورا هاما في قدرات األفراد لها أساس جينيالتي 

تتمثللل فللي السللمات التللي ترجللع إلللى العوامللل  مرتبطــة بتكــوين الطفــل قبــل الــوالدة: عوامــل -
أو إلللى عوامللل مرضللية أو نتيجللة  ،متكونللة داخللل الللرئم أو ترجللع إلللى طفللرات وراثيللة الكيميا يللة

أو تنحلي صلفات سلا دة مملا قلد ينلتج عنله صلفات مرضلية  ،ى سلا دةإلل لتحلول صلفات متنحيلة
 والذي له تأثير كبير في التعلم. خاصة في الجهاز العصبي المركزي 
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 :لبيئة االجتماعية والثقافية للطفلا عوامل

وتأثيراتهللا  ،تتمركللز هللذه البيئللة فللي األوسللاط المختلفللة التللي يمكللن أن يعلليغ فيهللا الطفللل
وئملاس الملتعلم نحلو اللتعلم وإكتسلاب الخبلرات  ،ومدى تأثرها عليله ،عليه اإلجتماعية والثقاهية

 والمرور باألنشطة المختلفة وتتمثل هذه البيئة كالتالي:

وكلذلك  ،ئجم األسرٍة وعلدد األفلراد فيهلا ومسلتواها االجتملاعي واالقتصلادي والثقلافي أ/ األسرة:
 بين اخوته وتركيب االسرة. ترتيب الطفل

النشللللاط  ،الوسللللا ل التعليميللللة، الكتللللاب المدرسللللي ،المللللنهج ومجاالتلللله الدراسللللية ب/ المدرســــة:
 اإلدارة المدرسية.،المباني المدرسية وإمكانياتها  ،نظام التقويم واالمتحانات ،المعلم ،المدرسي

 تعد وسا ل اإلعالم بأنواعها المختلفة من أهم هذه المؤسسات بما تقدمه ج/ وسائل اإلعالم: 

ليميللة وثقاهيللة مخطللط لهللا ومقصللودة وذات جللدوى تربللوي لكللل مللن يسللتقبلها وإذا تعمللن بللرامج 
كانلللت هللللذه البللللرامج غيللللر ذلللللك وعشللللوا ية هللليمكن أن تللللؤدي إلللللى الكثيللللر مللللن النتللللا ج السلللللبية 

وتتجللله بهلللم نحلللو ارتكلللاب الجلللرا م  ،للللدى الناشلللئة واإلعاقلللات والتلللي تلللدعم االتجاهلللات السللللبية
يمكلللن أن تصللللرف التلميلللذ علللللى  والتللللي ،ي كافللللة الجوانلللبوالنحلللراف والممارسلللات الخاطئللللة فللل

والتلي  ،وملن هنلا تنشلأ صلعوبات اللتعّلم ،االهتمام بالتحصيل الدراسي أو التعّلم بطريقة طبيعية
  )32/34،  2008حمزة والخطاب،(.ال يمكن القضاء عليها أو عالجها بعد فوات األوان

غالبلللًا ملللا يكلللون انعكاسلللا لملللا يعانيللله الشلللك أن موضلللوع صلللعوبات اللللتعّلم بيئيـــة:  عوامـــله/ 
إللى أن الجلوع  "نصـيرة جلجـل"ئيلث تشلير  ،معوقات بيئية ترتبط بصلعوبات تعلمله المتعلم من

 ،والللذي يعتبللره بللدوره مشللكلة تعليميللة ،يمنللع مللن التركيللز فللي الدراسللة والصللداع فللي المنللزل قللد
المطلوبللة يمكللن أن  الحصللول علللى الرعايللة الصللحية وعلللى أيللة ئللال فللإن سللوء التغذيللة وعللدم

'منـال باكرمـان" ويؤكلد  ،يؤدي إلى صعوبات أو معوقات عصبية ينتج عنها صعوبات تعليمية
تجعلهلم يعلانون صلعوبات فلي  أن سوٍء التغذية الشديدة في السلنوات المبكلرة ملن ئيلاة األطفلال
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امللل إن انصللهار هللذه العو  ،ضللرب منطقللة الللرأس ،تعلللم المهللارات األكاديميللة وكللذلك األدويللة 
وبالتلالي تلنعكس  سواء بعضها أوكلها تلؤدي إللى ظهلور هلذه الصلعوبات التعليميلة للدى الطفلل

   ( 136، 2011العنزي،  )               على تحصيله االكاديمي مقارنة بأقرانه العاديين.

 :التعلم صعوبات تصنيف  -3

 :منهما لكل توضي  يلي وهيما وأكاديمية نما ية قسمين إلى التعلم صعوبات تنقسم

 :النمائية الصعوبات / أوال

 إللى بلدورها وتنقسلم ، األساسلية النفسلية العمليلات يملس اضلطراب علن ناجملة وهلي
 :وثانوية أولية قسمين

 :األولية الصعوبات- 

 :اضطراب االنتباه-أ

 يجعلله مملا ، والحسلي العقللي جهلده تركيلز على الطفل قدرة عدم خالل من ذلك يتجلى
 واسلتمرارية انتقا يلة بلؤرة تحقيلق علن عجلزه بسلبب الئقلا، االكاديميلة التعلم لصعوبات عرضة
 يعلرف ملا تحقيلق فلي يخفلق وبالتلالي شلعوره بلؤرة فلي المثيلر وضلع علن يعجلز فهلو اليقظلة
 بمواصللة تسلمحان واالسلتمرارية اليقظلة ملن مقبوللة درجلة عللى والمحافظلة االنتقلا ي باالنتبلاه
 واكتسلابها العناصلر بمختللف االلملام ملن تمكنله دون  يحلول مملا كاهيلة، لفتلرة للمثيلر االنتبلاه
 .المتواصل أو الممتد باالنتباه مايعرف وتحقيق وتخزينها

 :اضطراب االدراك-ب

 مملا الحلواس عبلر إليله اللواردة المثيلرات ودالالت المعلاني ترجملة علن الطفل يعجز هنا
 تتطلور وئركيلة ئسلية أسلس عللى تعتملد هلذه األخيلرة نأو  خاصلة ، لديله اللتعلم عمليلة يعلو  
 راتمهلا تنميلة يسلتوجب مملا التنظليم، من أعلى مستوى  إلى والحركي اإلدراكي المستوى  على
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 بعلض عللى للتغللب ئركيلة – الحلس األنشلطة عللى باالعتملاد والحركيلة البصلرية الطفلل
 :مثل االضطرابات

 .البصري  االدراك صعوبات  -

 .السمعي اإلدراك صعوبات - 

 .الحركي اإلدراك صعوبات  -

 :إضطراب الذاكرة . ج

 أربلع عللى العمليلة وتنطلوي  والمعالجلة، والتخلزين والتنظليم الترميلز عللى اللذاكرة تعتملد
 :هي فرعية عمليات

 االكتسابو  والخبرات المعلومات استدخال عملية -

 ثواالئتفا التسجيلو  والخبرات وتخزينها المعلومات ترميز عملية -

 المعالجةرات و والخب المعلومات تجهيز عملية -

 االستدعاءو  استدخالها سبق التي والخبرات المعلومات على التعرف عملية -

 :يلي بما التعلم صعوبات ذوي  األطفال يتميز الصدد هذا وفي

 المدى قصيرة الذاكرة كفاءة ضعف - 

 الجديدة والمعلومات السابقة المعلومات بين الربط ضعف  -

 الجديدة المواقف لمواجهة السابقة الخبرات من االستفادة ضعف - 

 تملس القلراءة أكاديميلة تعللم صلعوبات عنله يلنجم مملا الملدى، طويللة اللذاكرة اضلطراب - 
 والحساب والكتابة
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 :الثانوية الصعوبات - ت

 التفكير طراباض - 

 الشفهية اللغةراب اضط - 

 المشكالت ئل صعوبة - 

 :األكاديمية الصعوبات /ثانيا

 والكتابلة كلالقراءة األساسلية اللتعلم مجلاالت تملس مدرسلية صلعوبات علن عبلارة هلي
 اسلتعمال ويشليع ، اللذكر السلالفة النما يلة الصلعوبات تللك إللى أصللها فلي تعلود والحسلاب
 عللى التعلرف فلي النوعيلة الصلعوبات تللك إللى لإشلارة األكاديميلة اللتعلم صلعوبات مصلطل 
 دون  ويحلول القرا يلة التلميلذ قلدرة يعطلل مملا واسلترجاعها، وتخزينهلا وفهمهلا المكتوبلة الرملوز
 ال العجز هدا مثل والعقلية، اللغوية وسالمته ئواسه سالمة من بالرغم المقروء فهم من تمكنه
 االكلاديمي النشلاط ملن أخلرى  جوانلب ليصليب يمتلد ملا علادة إنله بلل الحلد هلذا عنلد يتوقلف
 : مايلي نجد الصعوبات هذه عن المسؤولة المسببات بين ومن .والحساب كالكتابة

 بعلض فلي وقصلور الوظيفيلة العصلبية االخلتالالت بعلض فلي متمثللة جسلمية عواملل  -
 .والسمع البصر كحاستي الحواس

 .ومدرسية أسرية بيئية عوامل  -

 المكلاني التوجله ،الجانبيلة الجسلم، صلورة األوليلة المكتسلبات كاضلطراب نفسلية عواملل  -
 .الدافعية نقص إلى باإلضافة الزماني التوجه

 .والسمعي البصري  واالدراك والذاكرة االنتباه اضطراب مثل ومعرهية عقلية عوامل - 

 ملن بالمئلة 10 ئلوالي المتمدرسلين التالميلذ ملن كبيلرة نسلبة للدى التعلم صعوبات تشيع
 ككلل اللتعلم عملية في راءةالق تلعبه الذي المحوري  للدور ونظرا المتمدرسين، األطفال مجموع
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 مقرراتله مختللف فلي التلميلذ للدى واضلحا عجلز منهلا اللتمكن علدم ملن يترتلب ملا علادة فإنله
 نفصل سوف يلي وهيما ،عامة بصفة شخصيته على سلبية أثار من ذلك يتركه وما المدرسية

 :الصعوبات هذه كل في

فقلد  يلوم بعلد يوملا يتزايلد واضل  باهتملام العلالم القلراءة فلي تعلليم ئظياالقراءة:  صعوبات  1-
لهلا  راءةفلالق فيهلا والفشلل النجلاح جوانلب مبلرزين علميلة دراسلة بدراسلة ابعادهلا العلملاء اهلتم

 عمليلة فلي الملتعلم اخفلق واذا التفلو   منهلا نصيبه كان للمتعلم توصيلها اتقن قدرات ومهارات
 11 ) ، 1988 احمد، هللا عبد احمد)              . االخفا  المتعلم نصيب كان االتقان

 ملن المعلاني اسلتخراج عملية المكتوبة األفكار تنقلها التي المعاني تلقي عملية هي القراءة إن
 هلذه أصلوات للتلقط ميكانيكيلة عمليلة مجرد البعض يظن كما وليس المرسومة الكتابية الرموز
 ثلم عنهلا يلراد التعبيلر التلي والمعاني باألفكار أوال تبدأ أن يجب القراءة أن يعني وهذا، الرموز
 للتعبيلر الكتابلة رملوز تسلتخدم التلي والمعلاني األفكلار أن أي تمثلهلا، التلي الكتابيلة بلالرموز
 التلي الكتابيلة الرملوز عللى التعلرف منله يطللب أن قبلل فهمهلا الطفلل يسلتطيع أن يجلب عنهلا
 7) ، 2005 ناجي، كريم)                                                    .تمثلها

 اللذي القلدر بلنفس ومربكلة غامضلة لله تبلدو معانيهلا، الطفلل يجهلل التلي الكلملات إن
 أن يمكلن ال للذلك نفهمهلا ال أجنبيلة بلغلة علينلا غريبلة كلملات نواجله عنلدما نحلن بله نحلس
 .لديه لها المعنى رموز تعلم الطفل من ننتظر

 بلين يميلز كيلف ويلتعلم ئواليله هيملا فيهلا األملور ملن راكثيل صلغره منلذ يختبلر الطفلل إن
 ويتجلاوب منهلا كلل علن بله خاصلة معلاني يكلون  إنه المختلفة، والحاالت واألشخاص األشياء
 بقرا تهلا ويقلوم كتابيلة رملوزا الطفلل يشلاهد عنلدما عنهلا لديله تتوللد التلي المفلاهيم بحسب معها

 فكلر فلي تلدور كانلت التلي المعلاني نفس يشابه ما ذهنه في تتولد أن المبدأ ئيث من يفترض
 ما مرئلة في سواءا الطفل عن معانيها تستمد المكتوبة أو المطبوعة الكلمات ولكن كتبها من
 هلذه وتصلب  عنهلا لديله تتكلون  التلي االرتباطلات ملن التاليلة المرئللة فلي أو القلراءة قبلل
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 الطفلل إن  خلر بتعبيلر أي يقلرؤه أو يسلمعه ملا تفسلير فلي الوئيلدة الطفلل وسليلة االرتباطلات
 بتنوع وتتعدل وتتوسع االرتباطات، هذه وتنمو عنها، السابقة لمفاهيمه وفقا الكلمات تلك يفسر
 مفتلرس ئيلوان علن أئاديلث أو قصصلا يسلمع اللذي فالطفلل الحيلاة، فلي الطفلل خبلرات زيلادة
 األفلالم أئلد فلي ذللك بعلد ويلراه  للحيوانلات بحديقلة مشلاهدته فرصلة لله تتهيلأ ثلم "النمـر" مثلل

 وتتوسلع، تتعلدل الحيلوان هلذا علن السلابقة معلوماتله تبلدأ مثيلرة، وبمنلاظر مختلفلة بحلاالت
 علن االخلتالف كلل يختللف بشلكل "نملر" كلملة علن جديلدة ومشلاعر معلان بذهنله وتلرتبط
 ئيلوان مشلاهدة لله يسلبق للم  خلر طفلل للدى الكلملة بهلذه تلرتبط التلي والمشلاعر المعلاني

 .عنه سابقة خبرة له تتوافر ولم *النمر*

 المقصلودة المعلاني تحملل أن تسلتطيع ال ذاتهلا بحلد والجملل الكلملات إن ثانيلة وبعبلارة
 ملن والجملل الكلملات معلاني يسلتمد الطفلل ألن ويسلتجيب ليفكلر تثيلره أنهلا بلل الطفلل، إللى

 .محتواها عن لديه تكونت التي السابقة المفاهيم

 للملواد فهمله يكلون  عاليلة العقليلة وإمكاناتله وغنيلة واسلعة الطفلل خبلرات تكلون  ملا وبقدر
 نقلول ن أ نسلتطيع ذللك ضلوء وفي .ومؤثرا عميقا معها وتجاوبه ودقيقة، واضحة يقرؤها التي
 هذه نوعية تحدد السابقة وخبراته القارئ  طبيعة انو  المكتوبة للمواد االستجابة هي القراءة ن أ

  ( 7، 2005،ناجي كريم)            .راتهتفسي وتكوين فعله ردود في وتؤثر االستجابة

 متدرجة مختلفة بمرائل يمرون  نضجهم وتكامل نموهم في األطفال إن راءةللق االستعداد
 تقلدمهم من خطوة وكل متنوعة أخرى  وخبرات وعادات مهارات يكتسبون  المسيرة هذه في وهم

 خطلوة فكلل وائلدة ملرة الخطلوات بكلل القيلام ويتعلذر تطلورا أكثلر خطلوة إللى تحلولهم تسلهل
 يجلب بنجلاح شليئا يتعلملوا أن ألجلل فلإنهم وهكلذا لهلا تمهلد أخلرى  خطوات على تعتمد ناجحة
 .التعلم لهذا ومستعدين مهيئين تجعلهم التي بالخطوات يمروا أن

 فلي جلاهزين ليكونلوا المختلفلة النلوائي ملن األطفلال تهيئلة هلو المفهلوم بهلذا واالسلتعداد
 جوانبله جميلع فلي االستعداد إن، بنجاح هيه والتقدم التعلم من معين نوع لتقبل مال مة ظروف
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 نلوائي ويتنلاول ومحيطهم بنضجهم كبير ئد إلى ويتأثر األطفال بين فردية أمور على يتركز
 ( 9، 2005،ناجي كريم).                               وخبراتهم نموهم من مهمة

 عنلده تبلدا ان يمكلن وائدا عمرا تحدد ان المستطاع ومن واضحا اصب  لقد تبدأ القراءة: متى
 إلحلا  أن و االبتدا يلة بالمرئللة األول الصلف تالملذة لجميلع بالنسلبة القلراءة تعللم عمليلة
 للجميع القراءة البدء مبرر اتخاذ يمكن ال نحوها او السادسة سن في الصف هذا في األطفال

 ان بنلا يجلدر اللذي االعللى فالمثلل اذن و فلوار   ملن االفلراد يبلين لملا ذللك و السلن هلذه فلي
 هلذا نبنلي ان و للقلراءة مسلتعدا ئلده عللى فيهلا طفلل كلل يكلون  التلي الفتلرة تحديلد هلو نحتذيله
 يبدا ال بذلك و االستعداد هذا في تدخل التي العوامل لجميع دقيق شامل فحص على التحدي
 واجله ئينملا للنجلاح فيهلا يؤهلله اللدرة وملن النضلج من كاهيا ئدا بل  اذا اال القراءة تعلم طفل
 لصلعوبات تشخيصلهم فلي اللتعلم صلعوبات أخصلا يو يعتملد مهلارات ملن القلراءة تتطلبله ملا

 أدا له فيهلا يكلون  ملا علادة والتلي قرا يلة، مهلارة ملن أكثلر فلي التلميلذ أداء مسلتوى  عللى القراءة
 والسمع البصر ئاستي في اختالل أي عن بعيدا ذلك ويحدث بأقرانه مقارنة المتوسط من أقل
 نجلزم أن يمكننلا ال انله ئيلث كاهيلة ولملدة طبيعلي وتملدرس علادي ذكلاء بمسلتوى  تمتعله ملع

 تعليمله ملن الثالثلة السلنة بعلد يبلل  للم وهلو التلميلذ للدى أكاديميلة تعللم صلعوبات بوجلود القلول
 .االبتدا ي

 فلي خاصلة للطفلل ومهملة ضلرورية تكلون  ملا اكثلر فهلي المهلارات اكتسلاب القلراءة كانت واذا
 .يقرأ ما مع تفاعله خالل من ومعارفه خبراته من يكتسب ئيث االولى تنشئته مرائل

 9 ) ، 1994 فهيم، مصطفى)                    

 : يلي ما اهم اعراض صعوبات القراءة بين من

 صعب بتركيز مصحوبة بطيئة قراءة - 

 .باندفاعية مصحوبة سريعة قراءة - 
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 .الشكل في المتشابهة األلفاث بين الخلط - 

 .المقروءة الكلمات في الحروف بعض واضافة ئذف - 

 أثنلاء طبيعيلة الغيلر العينلين لحركة نتيجة والكلمات، األسطر بين بصريا اإلنتقال صعوبة - 
 القراءة.

 ملثال العربيلة اللغلة فلي اليسلار إللى اليملين ملن والكلملات الحلروف سالسلل تتبلع صلعوبة  -
 .أخرى  لغات في اليمين إلى اليسار ومن

 .المقروءة المعلومات استرجاع في واالخفا  المقروء فهم صعوبة -  

 77 ) ، 1996 الوقفي، يراض)                                                         

 :القراءة صعوبات عالج

 : يلي كما القراءة صعوبات مجال في الحديثة العالجية االتجاهات تصنيف يمكن

 واللذاكرة واالدراك كاالنتبلاه :األساسـية المعرفيـة العمليـات تنميـة علـى القائمـة العالجـات -أ
 القلراءة، صلعوبات وراء تقف التي المعرهية العمليات تحديد على العالجات من النوع هذا يقوم

 واسلتدعا ها، ومعالجتهلا وتخزينهلا المعلوملات اكتساب كيفية على بالتركيز فيها الخلل وتحديد
 والمتزامنلة والتلي المتتابعلة المعرهيلة المعالجلة نظريلة عللى القا ملة تللك البلرامج هلذه أهلم وملن
 وائلد وقلت فلي المثيلرات ملن عديلدة زاءأجل تجميلع عللى للفلرد العقللي التنظليم مقلدرة مفادهلا
 األول النظام يكون  عصبية أنظمة لثالثة متداخلة لوظيفة نتيجة وذلك المهمة ئل إلى وصوال
 والثاللث والمتزامنلة المتتابعلة المعرهيلة للمعالجلة والثلاني واالنتبلاه االسلتثارة علن مسلؤول فيهلا

 .للتخطيط
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 والبنيتـين والجانبيـة الجسـم كصـورة األوليـة المكتسـبات تنميـة على القائمة العالجات - ب
 :والزمانية المكانية

 كصلورة للطفلل األولية المكتسبات تنمية أن مفادها فلسفة على العالجات هذه مثل تقوم
 أن شلأنه ملن مصلائبة اضلطرابات باعتبارهملا والزمانيلة المكانيلة والبنيتلين والجانبيلة الجسلم
 األكاديميلة المهلارات فلي اللتحكم عللى مقلدرة ويكسلبه واالكتسلاب اللتعلم بمتطلبلات يجهلزه

 .  لديه التعلم صعوبات ئجم من وبقلل والحساب والكتابة كالقراءة األساسية

 (76 ، 2005 الرشدان، احمد مالك) 

 صعوبات الكتابة: - 2

وتملللس االملللالء والقواعلللد والتراكيلللب اللغويلللة والتنقللليط والفواصلللل مملللا يجعلللل ملللن كتابلللات 
التالميذ ذوي صعوبات التعلم ال تخضع للتنظليم أو الضلبط، كملا أنهلم يحلذفون بعلض ئلروف 

للكلمللللة بعللللض الحللللروف التللللي ال تللللرتبط بهللللا، وهللللم الكلمللللات التللللي يكتبونهللللا، أوانهللللم يضلللليفون 
يفتقللرون الللى الضللبط التنفيللذي الللذي يحكللم ويللنظم العمليللات المعرهيللة للكتابللة، وتوليللد المحتللوى 
وانتللاج الللنص، جملهللم قصلليرة ومفككللة يغيللب عنهللا المعنللى. ويمكللن ئصللر مظللاهر صللعوبات 

 الكتابة في النقاط التالية:

 ألئرف المتشابهة سواء تعلق األمر بالنسذ أو  االمالء.خلط وتداخل كبيرين في كتابة ا -

 العجز عن كتابة الهمزة في مكانها الصحي  عند االمالء. -

 صعوبة في كتابة التنوين أثناء اإلمالء. -

 الخلط بين األلف والالم القمرية وااللف والالم الشمسية. -

 مسك أدوات الكتابة بشكل سيء. -

 د.عدم التحكم في ئركة الي -
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 عدم التحكم في سرعة الكتابة -

 ت زر بصري ئركي سيء. -

 صعوبة في تقدير المسافات والفراغات المناسبة بين الكلمات واألسطر أثناء عملية الكتابة. -

 صعوبة رسم الحروف بأئجامها المناسبة. -

كمللا ال ننسللى انلله للرسللومات واالشللكال الهندسللية دور كبيللر فللي تفسللير المعلومللات والتللي 
 (181، 1997)كمال سالم سي سالم،            يصعب توضيحها بالكلمات.         

 :العوامل المساهمة في صعوبات الكتابة

 من بين أهم العوامل المساهمة في صعوبات الكتابة ما يلي:

ــــة: العوامــــل العقل -أ ــــة والمعرفي متمثلللللة فللللي اضللللطراب االنتبللللاه واإلدراك والتللللذكر والتمييللللز ي
البصللري واضللطراب إدراك العالقللات المكانيللة والمسللافات وضللعف القللدرة علللى تكللوين الصللورة 

 البصرية للحروف والكلمات على مستوى األجزاء الخلفية من القشرة المخية.

اللوظيفي المخلي البسليط فلي مراكلز الكتابلة متمثللة فلي الخللل العوامل النفسية والعصـبية: -ب
بالقشلرة المخيلة، مملا يلنجم عنله عجلزا فللي اللتحكم فلي المنظوملة الحركيلة المتتابعلة والضللرورية 

 لكتابة الحروف والكلمات.

الحركللي وقصللور  –متمثلللة فللي اضللطراب التناسللق أو التلل زر البصللري العوامــل الجســمية: -ج
وئركلة اللرأس واللذراع و اليلد واألصلابع والعضلالت الضبط الحركي بما في ذلك وضلع الجسلم 

 الدقيقة.

ـــة: -د متمثللللة فلللي نقلللص الدافعيلللة و قللللة المثلللابرة والتلللوتر والقللللق واإلئبلللاط العوامـــل االنفعالي
 واإلندفاعية والتشتت وفرط النشاط الحركي.
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فلي قصلور التلدريس وعلدم كفايتله، خاصلة هيملا يتعللق بتلدريب  متمثللةالعوامـل المدرسـية: -ه
الطفل على المهارات األولية للكتابة كتمييلز أشلكال الحلروف وكيفيلة رسلمها وتقلدير المسلافات 

 بين الحروف والكلمات.

 تشخيص صعوبات الكتابة:

يعتمللد تشللخيص صللعوبات الكتابللة علللى جملللة مللن الفحوصللات المتكاملللة تشللمل مختلللف 
النفسللللية منهللللا والعقليللللة والحسللللية واالجتماعيللللة، باإلضللللافة إلللللى المهللللارات األساسللللية  الجوانللللب

الالزمة لعملية الكتابة على غرار الوضع العام للجسم وكيفية مسلك القللم. كملا يطللع الفلائص 
 على كتابات الطفل ويفحصها من ئيث ما يلي:

 تشكيل الحروف هل هو صحي  أو خاطئ؟ -

 يم أو منحني؟مسار الخط هل هو مستق -

 الضغط بالقلم هل هو خفيف أو ثقيل؟ -

 تنسيق الهوامغ والفقرات. -

 عدد األئرف التي تم إهمالها. -

 عدد الحروف التي تم استبدالها. -

 عدد الحروف التي تم إضافتها. -

 عدد الفواصل والنقاط التي أهملت أو استبدلت أو وضعت في غير مكانه المناسب. -

 ير منتظمة أو الغير متصلة أو السيئة اإلغال .عدد الحروف الغ -
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 عالج صعوبات الكتابة:

يعتمد أخصا يو صعوبات التعلم في عالج صعوبات الكتابلة عللى جمللة ملن اإلجلراءات 
 العالجية يمكن استعراضها من خالل النقاط التالية:

 عالج اضطرابات الضبط الحركي. -أ

 البصري لألشكال والحروف.تنمية مهارات االدراك والتمييز  -ب

تنمية اللذاكرة البصلرية ورفلع مسلتوى تسلجيل وتخلزين واسلتدعاء الحلروف والكلملات بشلكل  -ج
جيللد، ويمكللن االعتمللاد فللي ذلللك علللى بعللض التقنيللات مثللل إعللادة التصللور والكتابللة مللن الللذاكرة 

 وغيرها من التقنيات األخرى.

 عتماد على ما يلي:تدريب التلميذ على مهارات تشكيل الحروف باال -د

 النمذجة: أي وضع نموذج يقلده التلميذ. -

 المالئظة الدقيقة للحروف والمقارنة بينها مثال )ب/ت/ث(. -

 التتبع عن طريق االصبع أو القلم لنماذج من الحروف المنقطة وربط النقاط ببعضها. -

 الكتابة من الذاكرة. -

 التكرار إلى غاية اإلتقان.-

 بالرجوع إلى نموذج. التصحي  الذاتي -

 التعزيز الموجب. -

 (44، 1995) محمد رجب فضل هللا  تدريب التلميذ على الكتابة الئترام المسافات.  -
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 صعوبات الحساب: -3

هي صلعوبات نوعيلة تحلول دون تمكلن التلميلذ ملن اكتسلاب المفلاهيم الرياضلية وضلعف 
والطللللرح والضللللرب والقسللللمة وئللللل قدرتلللله علللللى اجللللراء العمليللللات الحسللللابية األساسللللية كللللالجمع 

 المسا ل الرياضية، من أهم مظاهر هذه الصعوبات نجد ما يلي:

 اخفا  التلميذ في فهم المسا ل الرياضية شفوية كانت أو مكتوبة. -أ

 العجز عن قراءة وكتابة المسا ل الرياضية وما تحتويه من رموز كتابة صحيحة. -ب

 الرياضية )العدد، المسافة، الجذر التربيعي....إلذ(.العجز عن إدراك العالقات والمفاهيم  -

 الخلط بين األرقام المتشابهة. -

 االخفا  في إنتاج األشكال الهندسية. -

 صعوبة تصنيف األرقام ) ئاد، عشرات، مئات،  الف(. -

 .....الذ(.3، 5، 9، 6صعوبة في كتابة األرقام ئسب اتجاهاته الصحيحة ) -

 هيم المجردة.صعوبة استيعاب المفا -

 العوامل المساهمة في صعوبات الحساب:

 قصور االنتباه البصري والسمعي وصعوبة إدراك وتمييز مختلف اإلشارات. -أ

ضلللعف اللللذاكرة البصلللرية هيملللا يخلللص الرملللوز واألشلللكال الرياضلللية والهندسلللية وصلللعوبة  -ب
 استدعا ها.

 ضعف التفكير المجرد. -ج

 ضعف التكامل الحس ئركي. -د
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 التركيز واالنتباه. ضعف -ه

 االندفاعية والتسرع وفرط النشاط الحركي. -و

 القلق والتوتر وانخفاض تقدير الذات. -ز

 االتجاه السلبي نحو دراسة الحساب والرياضيات. -ح

 البيئة المنزلية الغير مواتية. -س

 المنهاج الدراسي الغير مال م. -ش

 غياب التدريس العالجي )برامج فردية(. -ص

 صعوبات تعلم الحساب:عالج 

 يمكن ايجاز عالج صعوبات تعلم الرياضيات في النقاط التالية:

 تفريد التدريس والتعليم بما يتماشى واالئتياجات التربوية لكل تلميذ.- 1

 تنويع أسلوب معالجة المادة المدرسية.- 2

 تنمية مهارات االنتباه واالدراك والتذكر والتمييز البصري السمعي.- 3

 عمل على اكساب التلميذ المفاهيم األساسية الخاصة بعملية تعلم الحساب.ال- 4

 تحديد المهمة التعليمية تحديدا اجرا يا.- 5

 تحليل المهمة التعليمية وتجز تها إلى مهارات فرعية.- 6

 التقييم المستمر.- 7
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 المؤشرات السلوكية الدالة على قصور العمليات النفسية األساسية:

 القصيرة و طويلة المدى: الذاكرة - 1

 صعوبة تذكر وقا ع األئداث المقروءة أو المشاهدة. •

 صعوبة في تذكر تتابع األرقام و الحروف. •

 صعوبة تذكر الكلمات المكتوبة. •

 صعوبة تكرار الجمل أو األئرف أو األرقام. •

 التمييز السمعي: - 2

 صعوبة تحديد مصدر الصوت•

 األشخاص. صعوبة الربط بين األصوات و•

 صعوبة التعرف على األصوات المعتادة في المحيط.•

 صعوبة التمييز بين األصوات المتشابهة.•

 صعوبة االستجابة للتعليمات الشفهية.•

 صعوبة التعامل مع المسا ل الحسابية التي تلقى عليه بطريقة شفهية.•

 صعوبة في تهجئة الكلمات وفق أصواتها.•

 المتشابهة. الخلط بين معاني المفردات•

 صعوبة تركيب األصوات أو تحديد تعاقبها.•

 التمييز البصري: - 3

 قلب الحروف وعكسها.•
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 خلط الكلمات.•

 تجاهل الترقيم.•

 التمييز اللمسي: - 4

 العجز عن تحديد مختلف اجزاء الجسم•

 خط رديئ.•

 صعوبة استخدام المقص وبعض األدوات الدقيقة.•

 ضعف المهارات الرياضية.•

 االستجابات الحركية. بطء•

 التعاقب: - 5

 العجز عن ترتيب األشياء وفق تعاقبها من األول إلى األخير، من األصغر إلى األكبر.•

صلللعوبة االمتثلللال إللللى التعليملللات وفلللق تعاقبهلللا) ملللثال: افلللت  الكتلللاب عللللى الصلللفحة....ولون •
 كذا....باللون األئمر....

 صعوبة استرجاع األئداث وفق تعاقبها.•

 عور سيء بالوقت )عدم ادراك الوقت(ش•

 االنتباه: - 6

 صعوبة التركيز.•

 صعوبة إنهاء المهام في الوقت المطلوب.•

 التركيز على ما يجري في خلفية الحدث.•
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 صعوبة التحول من عمل إلى  خر.•

 المبالغة في أئالم اليقظة.•

 التنظيم: - 7

 يضيع أشياءه الخاصة باستمرار.•

 اهات )التوجه الفضا ي(ائساسه سيء باالتج•

 صعوبة التعرف على األجزاء الناقصة.•

 فوضوي في مظهره.•

 يتكلم دون أن يفكر.•

 كلمة(-قراءاته سيئة )كلمة•

 التآزر البصري الحركي: - 8

 صعوبة تتبع الخطوط.•

 صعوبة الكتابة بالمسافات.•

 صعوبة الكتابة من الصبورة.•

 الحيز. صعوبة الكتابة أو الرسم بين السطور أو•

 يمسك القلم بشدة.•

 ارتجاف اليد أثماء القيام بالعمل يتطلب دقة الحركة.•

 صعوبة تصنيف الحروف و األرقام أفقيا أو عموديا.•
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الكتابة في االتجلاه الصلحي  منعدملة االتجلاه غيلر الصلحي  ) لليس ملن الضلروري ايجلاد كلل •
 هذه األعراض و لكن يكفي ايجاد البعض منها(

 الجري أو القفز أو النط بالرجل.صعوبة في •

 التفكير المجرد: - 9

 ضعف ئصيلة مفرداته اللغوية.•

 جملة ناقصة أو مبتورة.•

 ال ينظر لألشياء بنظرة شمولية كاملة ومن مختلف الزوايا أو األوجه.•

 ال يدرك العالقة بين الظاهرة و السبب.•

 ضعف االستدالل المنطقي و الرياضي.•

 ضعف االستنتاج.•

 العجز عن تسيير الوقت.•

 المدركات االجتماعية: - 10

 فهم سيء لسلوك أقرانه.•

 العجز عن فهم معنى االيماءات و تعبيرات الوجه.•

 ال يقدر المواقف االجتماعية تقديرا جيدا.•

 غير قادر على اتخاذ القرارات. محاضرة الدكتور تغليت•

 صعوبات التعلمالخصا ص األكاديمية و التعليمية لألطفال ذوي 
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يتميز األطفال ذوي صـعوبات الـتعلم بجملـة مـن الخصـائص األكاديميـة و التعليميـة نـدرجها 
 في مايلي :

 ا داء المدرسي سيئ مصحوب بفشل أكاديمي. - 1

 نقص المثابرة وزيادة الخمول و السلبية. - 2

 شيوع العادات التعليمية الخاطئة لديهم. - 3

 ت داخل القسم.صعوبة في فهم التعليما - 4

 القابلية للتشتت وقصور االنتباه االنتقا ي. - 5

 االعتماد على أساليب معرهية غير مال مة في معالجة المهام التعليمية - 6

 االعتماد على استراتيجيات غير مناسبة لحل المشكالت البيداغوجية. - 7

 البطء الملحوث في انجاز المهام التعليمية الموكلة اليه. - 8

 التأخر في إعداد أو تسليم الواجبات المنزلية. - 9

 البطء في استقبال المثيرات البصرية مما ينجم عنه بطء في معالجة المعلومات. - 10

 الحاجة إلى وقت طويل من أجل تفسير المعلومات. - 11

 اضطراب العمليات النفسية األساسية كاالنتباه واإلدراك و الذاكرة. - 12

 (94 ،93،  2003)محمد عبد المطلب جاد،                                            

 محكات صعوبات التعلم: -4

 هناك خمس محكات يمكن بها تحديد صعوبات التعلم ، والتعرف عليها:
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يقصد به تباعد مستوى التحصيلي للمتعلم في ملادة علن المسلتوى المتوقلع  أوال: محك التباعد:
 منه ئسب ئالته وله مظهران هما:

 التفاوت بين القدرات العقلية للمتعلم والمستوى التحصيليأ/ 

 تفاوت مظاهر النمو التحصيلي للمتعلم في المقررات او المواد الدراسية . ب/

 في اللغات االخرى.  فقد يكون متفو  في الرياضيات وعادي

 ( 148، 2008)عريفات واخرون،

ئيث يسلتبعد التشلخيص وتحديلد صلعوبات اللتعلم فلي الحلاالت االتيلة:  ثانيا: محك االستبعاد:
التخللللف العقللللي، االعاقلللات الحسلللية المكفلللوفين، ضلللعفاء البصلللر، ضلللعفاء السلللمع، االندفاعيلللة 

 ( 189،  2011)القم  والمعايضة،                                   .والنشاط الزا د

هلي ان الطفللل ذوي صللعوبات الللتعلم يصلعب عليلله الللتعلم وفللق ثالثــا: محــك التربيــة الخاصــة :
الطر  التقليدية المتبعة مع االطفال الذين ليس لديهم صعوبات التعلم كما ان الطر  الخاصلة 

صللعوبات الللتعلم انمللا  باالعاقللات االخللرى ، والمسللتخدمة مللع المعللاقين قللد ال تتناسللب مللع ذوي 
 يحتاجون الى طر  خاصة ولذا فإن محك التربية هو الذي يمكن استخدامه لتحديد هذه الفئة.

يركلز عللى التللف العضلوي او النيروللوجي رابعا: محك العالمات النيرو لوجية ) العصـبية (: 
للتعللللرف علللللى صللللعوبات الللللتعلم ويكللللون الطبيللللب هللللو القطللللب الفاعللللل فللللي هللللذه المسللللألة فللللي 
تشللخيص اسللباب صللعوبات الللتعلم امللا، العالمللات النيرولوجيللة فقللد تكللون بسلليطة او شللديدة ، 
فالعالملات البسليطة قللد تكلون مرتبطللة باالضلطرابات االدراكيللة كالبصلر والسللمع ، املا الشللديدة 

 (   40، 2007)خضر وخالد،فهي ناتجة عن تلف او اصابة في الجهاز العصبي المركزي. 

ئيلث نجلد معلدالت النملو تختللف ملن طفلل اللى  المرتبطـة بالنضـج:خامسا: محك المشكالت 
اخر مما يؤدي الى صعوبة تهيئته لعمليات التعلم فما هلو معلروف ان االطفلال اللذكور نملوهم 
ابطلللأ ملللن االنلللاث مملللا يجعلهلللم غيلللر مسلللتعدين ئلللوالي الخامسلللة ملللن النائيلللة االدراكيلللة للللتعلم 
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يعللو  تعلمهللم اللغللة ومللن ثللم يتعللين تقللديم بللرامج  التمييللز بللين الحللروف الهجا يللة والكتابللة ممللا
تربوية تصح  قصور النملو اللذي يعلو  عمليلات اللتعلم ، وملن ثلم يعكلس هلذا المحلك الفلرو  

 ( 23،  2009) بطرس،                             الفردية في القدرة على التحصيل.

 مظاهر صعوبات التعلم: -5

يع الحديثلة التلي ئظيلت باهتملام كبيلر ملن قبلل إن موضوع صلعوبات اللتعلم ملن المواضل
شللرا   مختلفللة مللن المجتمللع كأوليللاء األمللور، المدرسللين، األخصللا يين النفسللانيين.... وغيللرهم. 
والبللد مللن القللول أن صللعوبات الللتعلم مللن المواضلليع الشللا كة، ئتللى أنهللا سللميت أئيانللا اإلعاقللة 

عتيلاديين فضلال أن هنلاك نتلا ج مشلتركة الخفية وذلك ألن ذكا هم ال يقلل علن ذكلاء أقلرانهم اال
بللين ذوي صللعوبات الللتعلم وعللدد مللن اإلعاقللات، كاإلعاقللة العقليللة والسللمعية واالنفعاليللة، والبللد 
مللن الللذكر قبللل ذكللر المظللاهر مللن أنهللا ال تظهللر جميعهللا علللى كللل فللرد يعللاني مللن صللعوبات 

لمظلاهر ملن فلرد إللى تعلم، نما قد يظهر مظهلر أو أكثلر ملن هلذه المظلاهر وقلد تختللف هلذه ا
  خر نوعا وكما وئسب األسباب التي أدت إليها وأهم مظاهر صعوبات التعلم هي:

إن المظاهر السلوكية التي يتصف بها ذوو صلعوبات اللتعلم كثيلرة منهلا  المظاهر السلوكية:-
ضللعف التركيللز واالنتبللاه الللذي يللرتبط ارتباطللا وثيقللا بشللرود الللذهن والتشللتت ممللا يللنعكس بشللكل 

ي عللللى تعلمللله، وقلللد يقتلللرن بلللذلك صلللعوبة اإلدراك البصلللري والسلللمعي والحركلللي، فهلللو ال سللللب
يستطيع أن يميز بين األشياء سواء كانت ئروف أم أشكال هندسية وقلد يتعلرض الطفلل اللذي 
يتصف بصعوبات التعلم إلى ئاالت متكررة ملن الفشلل اللذي قلد يلؤدي فلي كثيلر ملن األئيلان 

، وقد يترتب على ذلك ئاللة ملن الالمبلاالة سلواء داخلل الصلف  إلى سلوكات عدوانية للتنفيس
أو خارجلله، فضللال أن دافعيللتهم بشللكل عللام منخفضللة وهللي نتيجللة طبيعيللة لمللا أسلللفنا مللن قبللل 
 كما يظهر ذو صعوبات التعلم استمرارا ونشاطا ئركيا زا دا فهم كثيرو الحركة وال يستقرون 

على ئال، وبالرغم من أنهم ينزعون إلى الحركة الزا لدة المسلتمرة فلإنهم يتصلفون بعلدم التلوازن 
فللي الحركللة والمشللي وال يعللود ذلللك إلللى خلللل جسللماني، إن ذلللك قللد يللؤدي إلللى اتصللاف ذوي 
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صللعوبات الللتعلم بالسلللوك غيللر المقبللول اجتماعيللا وقللد يعمللم ذلللك بحيللث ال تسللتطيع هللذه الفئللة 
تزامللللات السلللللوك المقبللللول. وقللللد يتصللللف كللللذلك األطفللللال ذو صللللعوبات الللللتعلم مللللن اإليفللللاء بال

باالسلللتمرار والمداوملللة وهلللو صلللعوبة االنتقلللال ملللن مهملللة إللللى أخلللرى هللليمكن أن يسلللتمر بكتابلللة 
كلمة وائدة أسلطر متعلددة دون مللل، وأئيانلا يجلري اختبلاء الطفلل عللى سلبيل المثلال المعرفلة 

 هل يتصف باالستمرارية؟

ــــة: المظــــاهر ا - تعللللد االضللللطرابات اللغويللللة مللللن أهللللم المظللللاهر التللللي يتميللللز بهللللا ذوو للغوي
 صعوبات التعلم ويشير الروسان إلى التالي:

أو مللا تسللمى الدسلكسلليا وتتمثللل فللي  صــعوبة فــي القــدرة علــى القــراءة أو عســر القــراءة - 1
د ضللعف أو صللعوبة فللي تعلللم القللراءة والتهجللي وقصللور فللي التعامللل مللع مللا هللو مكتللوب. يعللو 

أسباب العسلر القرا لي إللى ضلعف قلدرة الطفلل عللى تكلوين التتلابع الصلحي  للمهلارات القرا يلة 
أو تلللك التللي تعللود إلللى أسللباب عضللوية تتمثللل فللي الخلللل الللوظيفي للللدما  إن العسللر القرا للي 

 ليس شكال وائدا أو المظاهر مظهرا بعينه، انما هو متعدد األشكال.

والتلي تتمثلل بلالخط فلي ترتيلب  dysgraphiaالتلي تسلمى و  الصعوبات الخاصة بالكتابة: -2
الحروف أو إبدال ئرف بحرف  خر والتي تعود إلى أسباب تتمثل بالقدرة الحركيلة الدقيقلة، أو 
إلى عجز في الت زر البصري ئركي أو إللى عجلز القلدرة عللى إدراك الرملوز، إن ملن مظلاهر 

ملللن التلقا يلللة كأقرانللله ا خلللرين وربملللا صلللعوبة الكتابلللة أن الطفلللل ال يسلللتطيع أن يكتلللب بشللليء 
ودون أن ننسلى علدم التنسليق والتنظليم بلين  يظهر ذلك جليا في إمال ه وكثرة أخطا له اللغويلة 

 (171، 1980)جيرين عمر                              األئرف والكلمات والسطور.

ط بلللين ا ئلللاد فالطفلللل ذو الصلللعوبات التعلميلللة قلللد يخللللالصـــعوبات الخاصـــة بالحســـاب:  -3
،وال ينهللي العمليللات الحسللابية  24يكتبهللا  42والعشللرات، وقللد يغيللر الللرقم فبللدال مللن أن يكتللب 

 الضرب والقسمة. -الطرح-األربعة: الجمع
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ويقصلللد بلللذلك تلللأخر وقلللت ظهلللور الكلملللة األوللللى عنلللد الطفلللل اللللذي  تـــ خر ظهـــور الكـــالم: -
الكلمللة األولللى يكللون فللي السللنة يتصللف بصللعوبات الللتعلم ئتللى سللن الثالثللة، علمللا أن ظهللور 

األولللى. وقللد يظهللر أئيانللا صللعوبات فللي اللغلللة العامللة التللي يتصللل بهللا مللع ا خللرين أو فلللي 
التعبيللر الشللفوي أو أخطللاء فللي النطللق كالحبسللة الكالميللة أو التأتللأة أو تغييللر فللي الكلمللة عللن 

 طريق إبدال ئرف أو أكثر أو ئذف ئرف أو أكثر أو إضافة.

يجللد األفللراد ذو صللعوبات الللتعلم مشللاكل علللى درجللات مختلفللة مظــاهر اإلدراك البصــري:  -4
فللي اإلدراك البصللري، والللذي يللرتبط ارتباطللا ووثيقللا بمللدى الخسللارة المخيللة، فقللد يصللعب عللليهم 
ترجمة ما يرونه، كما يجلدون صلعوبة فلي التمييلز بلين األشلياء وربلط بعضلها بلبعض ويعلانون 

ا ملللن ضلللعف فلللي التلللذكر البصلللري ملللن خلللالل ضلللعف القلللدرة عللللى ملللن ادراك العالقلللات أيضللل
 سلسلة األئداث.

إن اإلدراك السللمعي كمللا هللو الحللال بالنسللبة لللإدراك البصللري  مظــاهر اإلدراك الســمعي: -5
يللؤثر بشللكل كبيللر فللي تعلللم الفللرد وفللي تطيفلله مللع البيئللة التللي يعلليغ فيهللا فعنللدما يعللاني الطفللل 

و يجللد صللعوبة فللي التللذكر السللمعي والتمييللز السللمعي، مللن صللعوبات فللي اإلدراك السللمعي فهلل
األمر الذي قد يؤدي إللى علدم االنتبلاه أثنلاء اللدرس أو قلد يكثلر التلفلت لملن ئولله. إن الطفلل 
يجلللد صلللعوبة فلللي تلللذكر أصلللوات الحلللروف التلللي تشلللكل الكلملللات وتلللذكر المعلوملللات الشلللفهية 

 بعض لتشكل الكلمات.وصعوبة تسلسل المعلومات وصعوبة تركيب األصوات بعضها ال

قللد يجلد األطفلال ذو صللعوبات اللتعلم صللعوبة فلي التفكيللر صـعوبات فــي عمليــة التفكيـر:  -6
وخاصلللة المجلللرد، ويواجهلللون صلللعوبة فلللي تنظللليم وتسلسلللل األفكلللار والبلللد ملللن اإلشلللارة إللللى أن 
فللي هنللاك عالقللة بللين التفكيللر واللغللة إذ أن العالقللة ديناميكيللة هيمللا بينهمللا، لللذلك فللإن القصللور 

جانلللب يلللؤثر بالتأكيلللد فلللي الجانلللب ا خلللر فلللإذا ئلللدثت صلللعوبة فلللي التفكيلللر التلللي هلللي إئلللدى 
 الخصا ص التي يتصف بها ذو صعوبات التعلم سيكون 



 

78 
 

لها أثرها السلبي في اللغة والكالم فال يستطيع األفراد ذو صلعوبات اللتعلم فلي تعمليم اللتعلم أو 
هللذا يللرتبط كللذلك بضللعف قدرتلله علللى  تنظلليم أفكللاره، بتسلسللل منطقللي موضللوعي، وانمللا إلللى

 معرفة الجز يات والتفصيالت واألمور بشكل كلي.

ـــاعي:  -7 ـــالي واالجتم إن االضلللطراب االنفعلللالي واالجتماعيلللة هلللو نتيجلللة اإلضـــطراب االنفع
طبيعيللة لألطفللال الللذين يعللانون مللن صللعوبات تعلللم، فهللم ال يسللتطيعون أن يواكبللوا أقللرانهم مللن 

ت اجتماعية بناءة األملل اللذي يجعلل رؤيلتهم إللى أنفسلهم قلد تختللف ئيث تعلمهم وبناء عالقا
عمن هم بمستوى أعمارهم، فهم قد يميلون إلى معاشرة من هم أقل ملنهم سلنا وقلد يميلل الطفلل 
ذو صللعوبات الللتعلم أئيانللا إلللى االنعللزال وعللدم االنخللراط مللع أقرانلله األمللر الللذي يجعللله يكللون 

ذلك إلى مشاعر سلبية منهلا علدم اإلئسلاس بلاألمن وعلدم مفهوما واطئا عن نفسه، وقد يؤدي 
القللدرة علللى أداء متطلبللات الحيللاة اإلجتماعيللة وفللي كثيللر مللن األئيللان يقابللل ذلللك بنظللرة غيللر 
سوية ابتداءا ملن األسلرة إللى األفلراد فلي المجتملع المحللي اللذي يعليغ هيله، وهلذا ملا يزيلد ملن 

 األمر سوء.

تلللدني التحصللليل األكلللاديمي هلللي إئلللدى المظلللاهر التلللي إن تـــدني التحصـــيل األكـــاديمي:  -8
يتصف بها ذوو صعوبات اللتعلم وقلد تكلون مشلتركة ملع المعلاقين عقليلا لكنهلا ئاللة عاملة فلي 
جميلللع الملللواد عنلللد الثلللاني، ئيلللث نجلللد أن بعلللض الملللواد ال تكلللون عاملللة ومشلللتركة عنلللد ذوي 

 تسم باالتسا .صعوبات التعلم، انما قد تكون في تحصيل ذوي صعوبات تعلم ال ي

وقد أشلار تعوينلات إللى بلائثين أسلندوا مفهلوم صلعوبات اللتعلم فلي القلراءة والكتابلة إللى علدة -
عوامل مثل غاليفرية والتي أكد عللى وجلود صلعوبة أوليلة تتصلل بلالعجز فلي اسلتعمال الرملوز 

تعتقلللد  الكتابيلللة ذللللك العجلللز المتصلللل بالعمليلللات العقليلللة والعال قيلللة وبالعمليلللات المنطقيلللة كملللا
جلللداول أن المشلللكلة متصللللة بعجلللز فلللي تنظللليم التصلللور الجسلللدي، واإلدراك المكلللاني والزملللاني 

 باإلضافة إلى عدم تكوين الوظيفة الرمزية المتصلة
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باللغلللة خاصلللة المكتوبلللة منهلللا للللذلك يمكلللن القلللول أن صلللعوبة القلللراءة هلللي أكثلللر الموضلللوعات 
 أشكاال متعددة منها:انتشارا بين األفراد ذوي صعوبات التعلم وقد تأخذ 

 انخفاض معدل التحصيل الدراسي للطفل بعام أو أكثر عن معدل عمره العقلي. -أ

 عدم التمكن من القراءة الشفهية بطالقة. -ب

 ضعف في فهم ما يقرأ. -ج

 ضعف في القدرة على تحليل صوتيات الكلمات الجديدة. -د

 عكس الحروف والكلمات والمقاطع عند القراءة. -ه

 س الحروف واألرقام عند الكتابة.عك -و

 صعوبة في التهجئة. -ز

 ضعف في معدل سرعة القراءة. -ر

 أهم العوامل التي تساهم في إنجاح البرنامج التربوي لذوي صعوبات التعلم.

 عوامل تتحكم بالوضع الفيزيا ي لغرفة الصف. -1

 التحكم بالوقت الذي يستغرقه البرنامج التربوي. -2

 المهمات المطلوبة من الطفل أدا ها، وتعليمه من خالل مواطن القوة لديه.تحديد عدد  -3

 توفير فرص النجاح للطفل. -4

 ربط المفاهيم الجديدة بالمفاهيم السابقة. -5

 تقديم التغذية الراجعة الفورية. -6

 تحديد طر  االتصال بين المدرس والطفل. -7
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 ل من المدرس والطفل.تحديد طبيعة العالقة الشخصية القا مة بين ك -8

 أن يكون النشاط مبسطا. -9

 يجب أن تكون الخطط واضحة ونوعية وصياغة أهداف قصيرة المدى قابلة للتحقق. -10

يجب الحلرص عللى اسلتمرار الخبلرة أي االنتقلال ملن خبلرة إللى أخلرى، ذللك إذا للم نبلذل  -11
الجديللد باسللتعمال التعبيللرات الجهللود الكاهيللة لتنشلليط ذاكللرتهم خللالل المرائللل األولللى لنشللاطهم 

 اللفظية المستمرة.

يجللللللب التوسللللللع فللللللي اسللللللتخدام الوسللللللا ل اإليضللللللائية المحسوسللللللة أكثللللللر مللللللن اسللللللتعمال  -12
 المجردات.

 التعزيز واستخدام األساليب اإليجابية. -13

يعللد موضللوع صللعوبات الللتعلم أئللد المواضلليع التللي تبللدو فيهللا الفللرو  الفرديللة علللى نحللو 
التالميللذ الللذين يعللانون مللن هللذه الحالللة غالبللا مللا يبللدون طبيعيللين فللي معظللم درامللاتيكي إذ نجللد 

الوجللوه، إال أنهللم فللي واقللع األمللر يعللانون مللن صللعوبات خاصللة فللي الللتعلم، فللي هللذا الموضللوع 
الدراسللي إن مللا يثيللر إتمللام المختصللين فللي هللذا المجللال أن هنللاك عللددا مللن التالميللذ هللم ليسللوا 

متخلفين عقليا، إال أنهم ال يستطيعون أن يتعلموا تحلت ظلروف بصم وال هم بمكفوفين، والهم ب
 الصف االعتيادي تحت عنوان *التالميذ الذين يعانون من صعوبات خاصة في التعلم.

 (63،  1988)السرطاوي زيدان،                                                  
علـى تحليـل التفـاعالت القائمـة بـين استراتيجيات تعلـيم األطفـال ذوي صـعوبات الـتعلم تقـوم 

 المهمة التعليمية والوضع التعليمي ويمكن توضي) ذلك على النحو التالي:

 المتغيرات المرتبطة بالمتعلم وتشمل على ما يلي : - 1

 مستوى القدرة العقلية العامة. -أ

 مستوى التحصيل الدراسي. -ب
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 استراتيجيات التعلم المستخدمة. -ت

 ية.مستوى الدافع -ث

 مستوى النضج الشخصي. -ج

 مستوى معالجة المعلومات. -ح

 مستوى التطور المفاهيمي. -خ

 المتغيرات المرتبطة بالمهمة التعليمية وتشمل على ما يلي: - 2

 تطابق مستوى صعوبات المهمة التعليمية مع مستوى نضج الطفل. -أ

 .تطابق المهمة التعليمية مع االستراتيجيات المعرهية للطفل -ب

 المتغيرات المرتبطة بالوضع التعليمي وتشمل على ما يلي: - 3

 الخصا ص التنظيمية للبيئة المدرسية. -أ

 الخصا ص البشرية للبيئة المدرسية. -ب

 خصا ص طر  التدريس المستخدمة. -ت

 خصا ص البيئة األسرية -ث

يسلاهم فلي إن تقييم الوضع الفر دي للطفل ذو صعوبات التعلم فلي ضلوء هلذه المتغيلرات 
 درجة كبيرة في تصميم برامج مناسبة لتطوير قدراته األساسية النفسية والعقلية وتعديل سلوكه.
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 وفي ما يلي عرض استراتيجيات تدريس أطفال ذوي صعوبات تعلم :

 استراتيجية تدريب الحواس: - أ

وتكللون وفللق أسلللوب الحلللواس الللم ي تواجلله الطفللل أو التلميلللذ للعمللل علللى ئللل مختللللف 
المشاكل التي تعد عن طريق استخدام ئواسه، األطفلال ذوي صلعوبات اللتعلم تزيلد وتقلوم هلذه 

 االستراتيجية على مبدأ مفاده أن قابليتهم باالستثمار في المردود الحسي لديهم.

 أسلوب خفض المثيرات الثانوية: -ب

أملام زيلادة يقوم هدا األسلوب على مبدأ خفلض المثيلرات الثانويلة ملن أجلل فسل  المجلال 
تركيللز التلميللذ علللى الموضللوع المللدروس، ويتحقللق ذلللك مللن خللالل تللوفير جملللة مللن الشللروط 
كوضلللع علللوازل الصلللوت واغلللال  خلللزا ن الكتلللب وغيرهلللا ملللن الوسلللا ل البيداغوجيلللة والمثيلللرات 
الخارجيللللة ووضللللع سللللتا ر علللللى النوافللللذ والتقليللللل قللللدر اإلمكللللان مللللن وضللللع الصللللور والنشللللرات 

 الحا طية.

 تعديل السلوك المعرفي : أسلوب - ج

من خالل محاولة تعديل أسلوب تفكير الطفل واشراكه في تدريب نفسه مما يسلاعد عللى 
تخطللي التعليميللة ومللن بللين السلللبية والقصللور، يللزود الطفللل بأسللاليب تعلللم جديللدة تسللاعد علللى 

 ئل مشاكله ومن هذه األساليب نجد :

 أسلوب التعلم الذاتي : -
تقليللد النمللوذج "شللخص راشلد" إذ يقللوم هللذا األخيللر بللأداء عمللل مللا واللذي يقللوم علللى مبللدأ 

 وهو يتكلم مع نفسه بصوت مرتفع ثم يقوم الطفل بأداء نفس الدور تحت إشراف النموذج.
 أسلوب مراقبة الذات: -

ليجللد ئلللول لمشللاكله التعليميللة، ويقللوم هللذا األسلللوب علللى مراقبللة الللذات وتركيللز االنتبللاه 
 حكما في انتباهه وتركيزه.إلى أن يصب  أكثرا ت
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 أسلوب تعديل السلوك:  - د

يستخدم هذا األسلوب مع ئاالت تشتت االنتباه وزيادة النشلاط الحركلي ويقلوم عللى مبلدأ 
 التعزيز االيجابي

 اسلوب توظيف الحاسب اآللي: - ه

أظهلللرت النتلللا ج فلللي الدراسلللات الحديثلللة تفلللو  التالميلللذ بصلللفة عاملللة اللللذين تلللم تدريسلللهم 
 باستخدام نظام الحاسب ا لي على أقرانهم الذين درسوا بالطريقة التقليدية.

 الكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم. -6

ئظيللت قضللية الكشللف المبكللر عللن ذوي صللعوبات الللتعلم مللن األطفللال باهتمللام مطللرد، 
تزايللد مللن المدرسللين وا بللاء وعلمللاء علللم الللنفس التربللوي والمشللغلين بالتربيللة الخاصللة، وكللان ل

أعللداد ذوي الصللعوبات مللن نائيللة، وعللدم تجانسللهم وتبللاين أنمللاط هللذه الصللعوبات مللن نائيللة 
أخلرى أثلر فلي تعللاظم االهتملام بهلذه القضللية وتشلير الدراسلات والبحللوث التلي اهتملت بالكشللف 
المبكر عن ذوي الصعوبات إلى أن قابلية هذه الفئة إلئراز أي تقدم أو نجاح تربوي تتضلاءل 

تللأخر الكشللف عللنهم كمللا تؤكللد هللذه الدراسللات علللى أن الكشللف المبكللر عللن ذوي  بللإطراء، مللع
 صعوبات التعلم، يؤثر تأثيرا إيجابيا على فعالية البرامج واألنشطة المعدة لعالجهم.

 أهمية الكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم واالفتراضيات التي يقوم عليها.

لم أهميلة بالغلة إللى ئلد يمكلن معله تشكل قضية الكشلف المبكلر علن ذوي صلعوبات اللتع
تقريللللر أن فعاليللللات التللللدخل العالجللللي تتضللللاءل إلللللى ئللللد كبيللللر مللللع تللللأخر الكشللللف عللللن ذوي 
صعوبات التعلم، ئيث تتداخل أنماط الصعوبات وتصب  أقل قابلية للتشخيص والعالج و فلي 

اضللات هللذا اإلطللار نحللن نقلليم اهتمامنللا بالكشللف المبكللر عللن ذوي صللعوبات الللتعلم علللى االفتر 
 التالية:
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أن صلللعوبات الللللتعلم التللللي يعللللاني منهللللا الطفللللل تسلللتنفذ جللللزءا عظيمللللا مللللن طاقاتلللله العقليللللة  -أ
واالنفعاليللة، وتسللبب للله اضللطرابات انفعاليللة أو توافقيللة تتللرك بصللمتها علللى مجمللل شخصلليته، 
فتبدو عليه مظاهر سوء التوافق الشخصي واالنفعالي واالجتماعية، ويكون أميل إللى االنطلواء 

 أو االنسحاب وتكوين صورة سالبة عن الذات.

أن الطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم هو من ذوي اللذكاء العلادي أو فلو  المتوسلط  -ب
وربمللا العللالي ومللن ثللم فإنلله يكللون أكثللر وعيللا بنللوائي فشللله الدراسللي فللي المدرسللة، كمللا يكللون 

ديه أنواعلا ملن التلوترات النفسلية أكثر استشعارا بانعكاسات ذلك على البيت، وهذا الوعي يولد ل
واإلئباطلللات التلللي تتزايلللد تأثيراتهلللا االنفعاليلللة بسلللبب علللدم قدرتللله عللللى تغييلللر وضلللعه الدراسلللي 

 وانعكاسات هذا الوضع في كل من المدرسة والبيت.

أننلللا ئلللين نعملللل عللللى االهتملللام بالكشلللف المبكلللر علللن ذوي صلللعوبات اللللتعلم إنملللا تهيلللئ  -ج
فال تحت ضغط اإلئباطات المستمرة، والتوترات النفسية، وملا تتركله األسباب لنمو هؤالء األط

هذه وتلك من  ثار مدمرة للشخصية، فضال عن إبعادهم عن اللحا  بأقرانهم وجعلهم يعيشلون 
علللللى هللللامغ المجتمللللع، هيصللللبحون انطللللوا يين أو إنسللللحابيين أو عللللدوانيين أو بصللللورة عامللللة 

يات تنسلللحب  ثارهلللا عللللى كلللل ملللن الطفلللل أطفلللال مشلللكلين، بملللا يترتلللب عللللى ذللللك ملللن تلللداع
 واألقران والبيت والمدرسة والمجتمع.

أن الخصللا ص السلللوكية لللذوي صللعوبات الللتعلم، والمشللكالت المرتبطللة بهللا قابلللة للتحديللد  -د
والتمييلللز وعللللى اللللرغم ملللن تبلللاين أنملللاط هلللذه المشلللكالت للللدى أفلللراد هلللذه الفئلللة إال أن هنلللاك 

تكرارهللا وتواترهللا لللديهم وتللرتبط بللنمط الصللعوبة النوعيللة التللي خصللا ص سلللوكية مشللتركة يشلليع 
تمثلللل فئلللات فرعيلللة أو نوعيلللة داخلللل مجتملللع ذوي صلللعوبات اللللتعلم وملللن ثلللم فهلللي تمثلللل نقطلللة 

 البداية في أي برنامج للكشف عن ذوي صعوبات التعلم وتصنيفهم.

تلللرتبط  أن الملللدرس هلللو أكثلللر األشلللخاص وعيلللا بالمظلللاهر أو الخصلللا ص السللللوكية التلللي -ه
بذوي صعوبات اللتعلم ملن ئيلث التكلرار واألملد والدرجلة والمصلدر، وللذا فلإن المدرسلين يمكلن 
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أن يكونلللوا أكثلللر العناصلللر إسلللهاما فلللي الكشلللف المبكلللر علللن ذوي الصلللعوبات والمشلللاركة فلللي 
 وضع وتنفيذ البرامج العالجية لهم من خالل األنشطة والممارسات التربوية داخل الفصل.

المتباينلللة أو غيلللر المتجانسلللة للللذوي صلللعوبات اللللتعلم تلللدعم اتجلللاه التشلللخيص  أن الطبيعلللة -و
الفردي لهم وعلى ذلك يكون المدرس أقلدر العناصلر عللى تحليلل السللوك الفلردي للتالميلذ ملن 
ئيللث أمللده وتللواتره وتزامنلله، األمللر الللذي يجعللل تقللدير المدرسللين للخصللا ص السلللوكية لللذوي 

 ستخدام االختبارات الجماعية.صعوبات التعلم أكثر فاعلية من ا

أن المشكلة الر يسية لدى التالميلذ ذوي صلعوبات اللتعلم تكملن فلي شلعورهم باالفتقلار إللى  -ز
النجللاح، فالمحللاوالت غيللر الناجحللة التللي يقللوم بهللا الطفللل تجعللله يبللدو أقللل قبللوال لللدى مدرسلليه 

ة نحلوه وملن ثلم يلزداد لديله وأقرانه وربما لدى أبويه ئيث يدعم فشلله المتكلرر اتجاهلاتهم السلالب
الشلعور باإلئبللاط ممللا يللؤدي مللرة أخللرى إلللى مزيللد مللن سللوء التوافللق وتكللوين صللورة سللالبة عللن 

 ( 81، 2006)حسين خوري الياسري،                                        الذات. 

 :النماذج المفسرة لصعوبات التعلم -7

مجموعللللة مللللن االفتراضللللات ئللللول طبيعللللة يعتبللللر النمللللوذج فللللي صللللعوبات الللللتعلم بمثابللللة 
المشللكلة؛ وتعللد معرفللة النمللاذج المفسللر لصللعوبات الللتعلم مهمللة؛ فللي مللا يلللي عللرض النمللاذج 

 وسبل توظيفها واالستفادة منها في تدريس ذوي صعوبات التعلم.

 :أوال: النموذج الطبي

اء يعتقلللللد المؤيلللللدون لهلللللذا النملللللوذج الطبلللللي )أطبلللللاء األطفلللللال أطبلللللاء األعصلللللاب؛ األطبللللل
العيللللللون واألذن( أن العوامللللللل الجينيللللللة أو الوراثيللللللة؛ والعوامللللللل المتعلقلللللللة  النفسللللللانيون؛ أطبللللللاء

بسلالمة أداء اللدما  لوظا فله هلي العواملل التلي تقلف  باإلصابات الدما  والعواملل التلي تتعللق
البلللائثون فلللي السلللنوات األخيلللرة فلللي  وراء صلللعوبات اللللتعّلم منفلللردة أو مجتمعلللة؛ وللللذلك شلللرع
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األسللاليب التكنولوجيللة المتقدمللة لتقيلليم نشللاط المللذ بشللكل أكثللر دقللة؛ وتقيلليم اخللتالل  اسللتخدام
 :األداء الوظيفي النير ولوجي؛ ويتضمن ذلك

 األشعة المقطعية على المذ  -

 أشعة الرنين المغناطيسي- 

 أشعة الرنين المغناطيسي الوظيفي- 

  التحليل الطيفي للمغناطيس الوظيفي- 

؛ والفكرة التي يقوم عليها النموذج الطبي أن أي خللل يصليب اللدما  أشعة البوز يترون 
 -من

 شأنه أن يؤدي إلى ظهور صعوبات التعّلم.

 .نستنتج من خالل هذا النموذج أن صعوبات التعّلم ترجع إلى إصابات في الدما 

 :ثانيا: النموذج التشخيصي العالجي

السليكولوجية كاللذاكرة السلمعية والبصلرية يستند إلى أي فكرة مفادهلا أن بعلض العمليلات 
مجللاالت الللتعّلم كللالقراءة؛ والرياضلليات مللثال قللد تتعللرض لللبعض المشللكالت واألخطللاء  وبعللض

مسلللارها الصلللحي ؛ فيتوللللد علللن ذللللك ملللا يعلللرف بصلللعوبات اللللتعّلم ويمكلللن  التلللي تتحلللرف علللن
ويلللللة والحركيلللللة كاختبلللللارات اللللللذكاء أن تقللللليس المهلللللارات اللغ لالختبلللللارات والمقلللللاييس النفسلللللية

والتصللورية واالسلللتداللية البلللارزة وبللذلك يلللتم الكشلللف عللن العمليلللات السللليكولوجية أو المجلللاالت 
 م تقييم البرامج العالجية المناسبة.األكاديمية التي تتعرض للخطًاء لدى المتعلمين ومن ثم يت

   ( 238، 2013، )ممادي                                                            

 .وعليه يرجع أصحاب هذا النموذج صعوبات التعّلم للعمليات السيكولوجية
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 ثالثا: النموذج السلوكي:

المناسلب  يرى دعاة النموذج السلوكي أن صعوبات التعّلم تعكس نوعا من التدريس غيلر
المحيطلة، تلقاه المتعلم، وعلدم التركيلز عليله بقلدر ملا يكلون التركيلز عللى البيئلة  الذي يكون قد

 ى العالج المباشر.ولذلك يؤكد السلوكيون عل

وعليلله يرجللع أصللحاب النمللوذج السلللوكي صللعوبات الللتعّلم إلللى طللر  وأسللاليب التللدريس  
  الخاطئة أثناء الموقف التعليمي .

 رابعا: النموذج المعرفي:

يقللوم هللذا النمللوذج علللى افتللراض أن صللعوبات الللتعّلم تنللتج بسللب قصللور فللي العمليللات 
االنتبلللاه اللللذاكرة واإلدراك للللدى المتعلملللين، ويعلللد العجلللز اللللوظيفي البسللليط  رهيلللة األساسللليةالمع

والمشلللكالت األكاديميلللة أئلللد أهلللم مظلللاهر هلللذا القصلللور باعتبلللاره ملللؤثرا عللللى هلللذه المهلللارات 
 بالمعلومات التي تقدم له. األكاديمية، وعجز المتعلم على االئتفاث النسبي

 .صعوبات التعّلم إلى قصور في العمليات المعرهية.هنا يرجع أصحاب هذا النموذج 

 خامسا: النموذج البنائي:

يقوم هذا النموذج على أساس مفاده أن المتعلمين يقوملون ببنلاء معلارفهم وتنظيمهلا ذاتيلا 
سواء كانوا ممن يعلانون ملن صلعوبات اللتعّلم؛ أو مملن ال يعلانون منهلا يقوملون  وأن المتعلمين

العمللل بمفللردهم ووفقللا لهللذا النمللوذج علللى المعلللم أن يقللدم المهللام  نبتكللوين وجهللات نظللرهم علل
 .التربوية للمتعلمين من أجل بناء معارفهم خالل المواقف االجتماعية الحقيقية

 (238/240،  2013، )ممادي 

 .يرجع النموذج البنا ي صعوبات التعّلم إلى المتعلم في ئد ذاته
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  :الفرق بين المفاهيم -8

وفيهللللا يكللللون مسللللتوى تحصلللليل  ،الللللتعّلم ئالللللة مللللن التخلللللف الدراسللللي تعتبللللر صللللعوبات
ملن مسلتوى تحصليل أقرانله فلي نفلس العملر كملا أنهلا تعتبلر أيضلا ئاللة  األكاديمي للطفلل أقلل

مسللتوى التحصلليل للطفللل أقللل مللن المسللتوى المتوقللع للله بنللاء  مللن التللأخر الدراسللي وفيهللا يكللون 
اهرة تتضللمن الفللرو  بللين األفللراد كمللا تتضللمن علللى مسللتوى قدراتلله وإمكاناتلله العقليللة فهللي ظلل

نسلللتنتج أن الملللتعلم اللللذي يعلللاني ملللن صلللعوبات اللللتعّلم ذكلللاؤه د أيضلللا فلللرو  تعّللللم بلللداخل الفلللر 
وهللو يعللاني ملن صللعوبات الللتعّلم ، بينمللا ، متوسلط أو ئتللى مرتفللع ألن هنللاك الملتعلم الموهللوب

 المتخلف ذكاؤه ينخفض عن المتوسط.

 (142، 2008عريفات،(يبين الفرق بين صعوبات التعلم وبعض الفئات االخرى: :(01)جدول-
                 

الخدمــــــة المقدمــــــة 
 لهذه الفئة

المظـــــــــــــــاهر 
 السلوكية

ســبب التــدني  معامل الذكاء
 في التحصيل

التحصـــــــــــــيل 
 الدراسي

 الفئات

بللللللللللرامج صللللللللللعوبات 
اللللللللللتعلم واالسلللللللللتفادة 
 من التدريس الفردي

علللللللللادي وقلللللللللد 
يصللللللللللللللللللللللللللائبه 

 زا د نشاط

عللللللللللللللللللللللادي او 
مرتفللع معاملللل 
اللللللللللذكاء ملللللللللن 

درجة فما  90
 فو  

اضللطراب فللي 
العمليللللللللللللللللللللللللات 
الذهنيللللللللللللللللللللللللللللللللة 
،االنتبلللللللللللللللللللللللاه، 
التركيللللللللللللللللللللللللللز، 
اللللللللللللللللللللللللللللللذاكرة، 

 االدراك

مللللنخفض فللللي 
المللللللللواد التللللللللي 
تحتلللللوي عللللللى 
مهارات التعلم 
االساسلللللللللللللللللللللللية 
والرياضلللللللللليات 
والقلللللللللللللللللللللللللللللللراءة 

 واالمالء

تالميلللللللللللللللللللللللللللللللللللللذ 
صلللللللللللللللللللللللعوبات 

 التعلم 

الفصلللل العلللادي ملللع 
التعلللللللللللللللديالت فلللللللللللللللي 

 هجالمن

يصللللللللللللللللللللللللللائبه 
مشلللللللاكل فلللللللي 
السللللللللللللللللللللللللللللللللوك 
التكيفللللللللللللللللللللللللللللللي 

يعاد من الفئلة 
الحدية معامل 
اللللللللللذكاء ملللللللللن 

 75الللللللللللللللللى70

انخفللللللللللللللللللللللللاض 
 معامل الذكاء 

مللللنخفض فللللي 
جميلللللع الملللللواد 
بشللللللللكل علللللللللام 
مللللللللللللللع عللللللللللللللدم 

تالميلللذ بطيئلللوا 
 التعلم
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مهللللللللللللللللللللللللللللللارات 
 الحياة اليومية

القللللللللدرة علللللللللى  درجة
 االستيعاب 

دراسلللللللة ئالتللللللله ملللللللع 
المرشد الطالبي فلي 

 المدرسة

ملللللرتبط غالبلللللا 
بسلللللللللللللللللللللللوكات 
 غير مرغوبة 

 90عللللللللللللللللادي 
درجلللللللللللة فملللللللللللا 

 فو  

علللللللللدم وجلللللللللود 
 دافعية للتعلم

مللللنخفض فللللي 
جميلللللع الملللللواد 
واهملللللللللللللللللللللللللللللللللال 

 واض 

تالميلللللللللللللللللللللللللللللللللللللذ 
متللللللللللللللللللللللللأخرون 

 دراسيا

 :المداخل النظرية المفسرة لصعوبات التعلم -9

نظلللرا لحداثلللة البحلللث فلللي مجلللال صلللعوبات اللللتعّلم فقلللد تملللت دراسلللته ملللن خلللالل أنظملللة 
وقللد اختلللف المهتمللون بدراسللة ظللاهرة صللعوبات الللتعّلم ئللول تعريفهللا وعلللى األسللباب  ،متعللددة
وكيفية تشخيص األفراد الذين يعلانون منهلا والطرا لق التربويلة التلي يمكلن تقلديمها إللى  ،الفعلية

هذه الفئة، وفي هذا الصدد هناك ثالثة اتجاهات تسيطر على التوجهات البحثيلة والنظريلة فلي 
الللتعّلم وهللي االتجللاه النفسللي العصللبي، واالتجللاه السلللوكي التحليلللي، واالتجللاه مجللال صللعوبات 

المعرفي، وقد انبثقت من تلك االتجاهات الثالثلة السلابقة مجموعلة ملن النظريلات التلي ئاوللت 
 :تفسير صعوبات التعّلم وهي

 المدخل النفسي العصبي )النظرية النيورولوجية(: -

 ملن األطفلال ذوي صلعوبات اللتعّلم للديهم إصلابات مخيلةتفترض هذه النظرية أن العديلد 
ذوو صعوبات التعّلم بوضوح كثيرًا ملن اإلشلارات العصلبية البسليطة أكثلر ملن  وبظهر األطفال

المنظللرين فللي النمللوذج النيورولللوجي علللى أن صللعوبات الللتعّلم  األطفللال العللاديين ويكللاد يتفللق
ات التجهيللز المعرفللي بللين نصللفي الملللذ تللوازن قللدر  تنللتج عللن إصللابات المللذ المكتسللبة، وعللدم

  )السيطرة المخية( والعوامل الكيميا ية والحيوية .

تللؤدي إلللى عللدم القللدرة علللى التنظلليم والتكامللل وتركيللب المعلومللات أ/ إصــابة المــم المكتســبة: 
  للمهارات األكاديمية؛ مما يؤدي بدوره إلى ئدوث صعوبة في التعّلم . الالزمة
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وقلد أكلد مؤيلدو التجهيز المعرفي في نصفي المم )السيطرٍة المخيـة(: ب/ عدم توازن قدرات 
أن صعوبات التعّلم تنتج عن عدم توازن قدرات التجهيلز المعرفلي للدى الطفلل ملن  هذا االتجاه

معرهيللة عامللة ئيللث إن النصللف الكللروي األيمللن للمللذ يخللتص بالمعالجللة  كونهللا نتيجللة لعيللوب
نيللة والنصللف الكللروي األيسللر يخللتص بالمعالجللة المتتابعللة والمكا المتزامنللة للمعلومللات البصللرية

واالضلللطراب  ،مطللللوب وضلللروري لعمليلللة اللللتعلم للمعلوملللات اللغويلللة والتكاملللل بلللين النصلللفين
وقللد أوضلل   ،صللعوبات فللي الللتعّلم الللوظيفي فللي أي منهمللا يسللبب ئالللة عللدم التللوازن وبالتللالي

نصللفي كللرة المللذ  بهللا سلليطرة أئللد( أن السلليادة الجانبيللة التللي يقصللد 1997) "جــان كاســتون"
 علللللى النشللللاط أو الوظيفللللة مللللا مللللن النشللللاطات ووظللللا ف الجسللللم تعتبللللر ذات عالقللللة بظهللللور

"هويللدا  ،و'جللابر عبللد الحميللد سللليمان عبللد الوائللد ،"بالنــتويؤكللد كللل مللن  ،صللعوبات القللراءة
ترجلللع إللللى سللليطرة النصلللف الكلللروي األيملللن لللللذ عللللى النصلللف  غنيملللة' أن صلللعوبات اللللتعلم

   الكروي األيسر.

 ) المدخل النمائي )نظرية الت خر في النضج- 

يللذهب أصللحاب هللذه النظريللة إلللى تفسللير صللعوبات الللتعّلم علللى أنهللا تعكللس بطئللًا فلللي 
اللغويلة وعمليلات االنتبلاه التلي تميلز النملو المعرفلي ونظلرًا  ،الحركيلة ،البصرية نضج العمليات

ألن كل فرد يعاني من صعوبات التعّلم لديه مظاهر مختلفة من جوانب بلطء النضلج فلإن كلال 
اجتيلللازه لمرائلللل النملللو ونظلللرا ألن الملللنهج المدرسلللي يفلللو   ملللنهم يختللللف فلللي معلللدل وأسللللوب

كفللاءة المللذ بدرجللة مللاء فللإن هللؤالء األفللراد  ممسللتويات اسللتعداد األفللراد الللذين يعللانون مللن عللد
وجللله إليهلللا أنهلللا تتجاهلللل  يفشلللون فلللي المدرسلللة؛ وللللم تسلللم نظريلللة النضلللج ملللن انتقلللادات ئيللث

ممللا يجعللل السللبب المباشللر للخاصللية موضللوع االهتمللام  ،خاصللية التفاعللل بللين النضللج والنمللو
ذوي صلعوبات اللتعلم غير محدد وواض  بصورة ملموسة يؤكلد هلذا الملدخل عللى أن األطفلال 

 ( 51/62، 2011يوسف،   ( يعانون من إصابات مخية مكتسبة.
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 :المدخل السلوكي-

والتلللي ترجلللع اسلللتخدام طلللر   ،يرجلللع صلللعوبات اللللتعّلم إللللى أسلللاليب التحصللليل الخاطئلللة
المناسللبة وكثللرة  واألنشللطة التربويللة ،بسللب اإلفتقللار إلللى وسللا ل التعليميللة تللدريس غيللر مال مللة

عللالوة عللن وجللود ظللروف بيئيللة غيللر  ،للللتعلم والدراسللة المتعلمللين؛ وافتقللارهم إلللى الدافعيللةعللدد 
يلرى أصلحاب هلذه النظريلة ضلرورة دراسلة  مال مة في كل من األسرة والمدرسلة والمجتملع، للذا

الظلللروف البيئيللللة وعوامللللل التنشللللئة االجتماعيللللة والتعللللرف علللللى التللللاريذ التعليمللللي والتحصلللليلي 
كملا « المدخل عللى الفرديلة فلي التعاملل ملع المتعلملين ذوي صلعوبات اللتعّلم يركز هذا للمتعلم

 أنه يقيم تاريذ

تعلم الطفل وأيضا اكتسابه للمهارات المفقلودة يؤكلد هلذا أن صلعوبات اللتعّلم ناتجلة علن  
 .العوامل البيئية )المدرسة، أسرة، مجتمع( وكذلك الطر  البيداغوجية داخل ئجرة الصف

 (:ي )نظرية تجهيز ومعالجة المعلوماتالمدخل المعرف-

تنظللر نظريللة تجهيللز ومعالجللة المعلومللات )وهللو النظللام الللذي يتبعلله المللذ اإلنسللاني فللي 
العمليلللات أو -بالتسلللجيل الرملللزي للمعلوملللات واختزانهلللا واسلللترجاعها ملللن ملللدخالت أثنلللاء قيامللله

فكالهملا يسلتقبل  ،الملذ اإلنسلاني عللى أنله أشلبه بالحاسلوب ا للي المعالجات المخرجات( إللى
لللذا  ،ثللم يعطللي وينللتج بعللض االسللتجابات المناسللبة المعلومللات ويجللري عليهللا بعللض العمليللات

ومن ثلم تحليلهلا وتنظيمهلا فعنلدما تقلدم  تركز هذه النظرية على كيفية استقبال المذ للمعلومات
الحلال  عمليات أخلرى فلي للفرد معلومات يجب عليه انتقاء عمليات عقلية معرهية معينة وترك

وملدى قدرتله عللى  وتبحث جاهدة للكشف عن العمليات التي تكمن خلف القلدرات العقليلة لديله
تعليملي ملا  استخدام النمط المناسب في المعالجلة، وتجهيلز المعلوملات عنلدما يتعلرض لموقلف

ودراسلللة الصلللعوبات التلللي تعيقللله علللن اسلللتخدام هلللذا اللللنمط اللللذي ريملللا يسلللهم بشلللكل فعلللال فلللي 
وبالتللللالي وضللللع البللللرامج التربويللللة الالزمللللة لتخفيللللف مثللللل هللللذه  ،لللللتعلم لديللللهتحسللللين عمليللللة ا
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من خالل ما سلبق نسلتنتج أن هلذا النملوذج المنظور العقلي المعرفي  الصعوبات وعالجها من
 معالجة المعلومات وتخزينها ثم يؤكد أن صعوبات التعّلم ناتجة على عدم قدرة المتعلم على

 ( 51/62، 2011) يوسف ،. ثناء الموقف التعليمياسترجاعها في الوقت المناسب أ

 :العوامل المؤثرة في صعوبات التعلم  -10

ــتعلم:  ــة المســببة لصــعوبات ال هللي تلللك العوامللل والشللروط التللي ترجللع إلللى أ/ العوامــل الفردي
 :طبيعة الفرد البيولوجية؛ نذكر منها على سبيل المثال

ــة:  -1-أ تسللهم فللي تحديللد طبيعللة الفللرد ئينمللا تجمللع هللي تلللك الشللروط الداخليللة التللي الوراث
المتمثلللة فللي جينللات محمولللة علللى الكروموزومللات الذكريللة واألنثويللة فللي  الخصللا ص الوراثيللة

الخصلللا ص الوراثيلللة للجنلللين هلللي نتلللاج تفاعلللل ئسلللب قلللوانين  البويضلللة لتكلللون فلللي مجموعهلللا
ي ظهلور أطفلال ذوي أن هنلاك جلذورا عا ليلة فل الوراثة المعروفة وغير المعروفة ئتلى ا ن أي

 .صعوبات التعّلم

والدرقيلة يمكلن أن  ،إن اضطراب إفراز بعض الغدد الصماء مثل الغدة النخامية الغدد: -2-أ
والجهاز العصبي بشكل خلاص األملر اللذي يعكلس أ ثلره  ،نمو الجسم بشكل عام يؤثر سلبًا في

 .المباشر على ئدوث صعوبات التعّلم

لخلللللل الللللوظيفي البسلللليط فللللي المللللذ أكثللللر األسللللباب شلللليوعًا إن ا اإلصــــابات الدما يــــة: -3-أ
 .وأن هذه اإلصابات قد تحدث قبل أو أثناء الوالدة أو بعدها ،لصعوبات التعّلم

إن زيلادة أو نقلص العناصلر الكيميا يلة فلي الجسلم تلؤدي  العوامل الكيميائية والحيويـة: -4-أ
 إلى الخلل الوظيفي البسيط في المذ والذي يعكس اثره المباشر على صعوبات التعّلم.
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 ب/ العوامل البيئية:

إن نقص ظروف التغذية أو الحمايلة أو تلأثر الجنلين بلبعض العواملل البيئة الرحمية:  -1-ب
الحراريللة و االنفعللاالت الشللديدة مللن األم تللنعكس سلللبا علللى بنللاء الكيميا يللة أو  غيللر المناسللبة

البنلاء الخللوي اللوظيفي لألجهلزة العصلبية والحسلية مملا يعكلس  جسم سليم للجنين خاصلة ذللك
ه ، كما ان هذه الظروف تمتد اللى فتلرة اللوالدة نفسلها أثره على الطفل بعد والدته وبدايات تعلم
حيحة مما يؤثر على االئتبلاس النفسلي او الضلغط عللى فاذا تمت الوالدة في ظروف غير ص

 الخاليا العصبية مما يؤدي الى عدم القدرة على االكتساب المعرفي الجيد.

إن البيئلللات الملوثلللة بجميلللع أنلللواع التللللوث المختلفلللة وكلللذلك بعلللض البيئـــة الطبيعيـــة:  -2-ب
أو المنللاخ يللنعكس أثرهللا علللى  ،القسللوة سللواء أكللان هللذا مللن نائيللة التضللاريس البيئللات الشللديدة

فالبيئلات الجيلدة ملن المتوقلع أن تلأتي بنتلا ج دراسلية  ،التوافق الدراسي لألبناء فلي هلذه البيئلات
 .جيدة

ــة والنفســية:  -3-ب ــة االجتماعي وربمللا تكللون تلللك أهللم مللن البيئللات الفعالللة فللي عمليللة البيئ
سواء أكان في االتجاه اإليجابي عند الثراء أو في االتجلاه السللبي  ،المعرهية اكتساب المهارات

 ،فلللي الفقلللر :ويمكلللن تحديلللد تللللك العواملللل االجتماعيلللة والنفسلللية عنلللد االفتقلللار إللللى هلللذا الثلللراء
اإلئبللللاط،  ،الممارسللللات المدرسللللية غيللللر صللللحية ،عللللدم الكفايللللة الشخصللللية ،التفكللللك األسللللري 

أن تؤخلذ هلذه العواملل الملؤثرة بعلين االعتبلار خاصلة ملن يجب ،اإلهمال والنبذ الحماية الزا دة 
وزارة التربية والتعليم( ئتى تستطيع التكفلل بالتالميلذ  ،المدرسة ،طرف الجهة المسؤولة )األسرة

ذوي صلللعوبات اللللتعلم مملللا يلللؤدي إللللى تلبيلللة ئاجلللاتهم الحاجلللة إللللى اللللتعلم والتغللللب عللللى هلللذه 
 ( 32/41، 2005)خضر،وتقدير الذات.   الصعوبة والحاجة إلى التفاعل مع أقرانهم
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 :تشخيص صعوبات التعلم -11

 أوال: التشخيص: 

كلمللة تشللخيص مللأخوذة مللن األصللل عللن الطللب والتشللخيص هللو الفللن أو السللبيل الللذي  
يتسنى به التعلرف عللى األصلل وطبيعلة ونلوع الملرض وعمليلة التشلخيص عمليلة معقلدة تبللور 

 والمتشعبة.نتا ج عملية الفحص الطويلة 

 :ثانيا: أهداف التشخيص

 تزود األخصا يين واألسر بتسهيالت واضحة في التواصل هيما بينهم -

  إجراءات مناسبة للوقاية بأشكالها المختلفة ذتمكن من إتخا -

 تصمم برامج تربوية وتعليمية مناسبة لألفراد وقدراتهم ما يعرف بالخطط التربوية الفردية  -

 التربية الخاصة إذا كانت اإلعاقة من الفئات البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة وتحدد فئات

 وتحديد مدى نجاح البرامج التربوية ،إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات تشخيصية- 

 تقليل الفاقد التعليمي وتكثيف الجهود من خالل تحديد أهداف واقعية ئقيقية لقدرات الطفل- 

  101)،2011مصطفى والشربيني، (

 :ثالثا: خطوات التشخيص

يلرى كثيللر مللن المتخصصللين فللي شللؤون هلذه الفئللة أن عمليللة تشللخيص صللعوبات الللتعّلم 
والمالئظلة المقصلودة ملن خلالل السلجل المدرسلي  ،بواسلطة نظلام العملل اليلومي يجب أن تتم

يرافقللله ملللن طلللور إللللى  خلللر فلللالتعرف عللللى أسلللباب صلللعوبات اللللتعلم  الخلللاص بلللالمتعلم اللللذي
تشخيصللها وتعللرف العوامللل المؤديللة إليهللا وللليس المقصللود  والعوامللل المللؤثرة فيهللا تسللاعد علللى

الخللل فلي الجوانلب الحسلية والعصلبية أو تلدني  هنا تشخيص صعوبات اللتعلم التلي ترجلع إللى
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األسللباب والعقبللات النفسللية والتربويللة  وإنمللا المقصللود هنللا تشللخيص ،مسللتوى الللذكاء والقللدرات
التللي تسللبب قلللة إسللتفادة  تقللف ئللا ال ضللد الللتعّلم الجيللد لللدى التالميللذ مثللل تلللكواألسللرية التللي 

(  1988المتعلمللين مللن خبللرات الللتعّلم المتائللة لهللم وأنشللطتها وقللد لخللص "كيللرك" وكالفانللت )
   األطفال ذوي صعوبات التعلم وهي علىخطة مكونة من ستة مرائل تهدف إلى التعرف 

مثلل ومهلارات القلراءة منخفض، ومالئظلة السللوك ووصلفه التعرف على تالميذ ذوي األداء ال 
 كيف يقرأ؟ 

 والثقافي ،ويستبعد بعض الحاالت: مثل الحرمان البيئي ،إجراء تقييم غير رسمي- 

وتعلللد هلللذه العمليلللة بمثابلللة التشلللخيص المبنلللي عللللى تعلللدد  ،قيلللام فريلللق التقيللليم بلللإجراء التقيللليم -
 .المحكات

 ( 70/71، 2012)أبو الديار،   .برنامج عالجيكتابة نتا ج التشخيص وتخطيط  -

 خطة "كيرك وكالفانت" للتعرف على تالميذ ذوي صعوبات التعّلم: ( 02الجدول رقم:)

حــل المشــكلة 
 داخل الفصل

 التعرف على ذوي االداء المنخفض

 مالحظة ووصف السلوك

 اجراء تقييم غير رسمي

 قيام فريق التقييم باجراء التقييم

 نتائج التشخيصكتابة 

 تخطيط برنامج عالجي

يتم التشخيص في تحويلل المتعلملين اللذين يكلون مسلتوى أدا هلم أقلل ملن المتوقلع فلي ملرئلتهم 
مللع أنهللم يتلقللون خبللرات تعليميللة مناسللبة لمسللتوى العمللر والمقللدرة إلللى أخصللا ي فللي  الدراسللية
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أو ا بللاء أو األطبللاء  قيللاس ئللاالت صللعوبات الللتعلم وتشخيصللها ويللتم ذلللك مللن قبللل المعلمللين
 ويقوم أخصا ي قياس وتشخيص صعوبات التعلم باتباع الخطوات التالية:

وذللللك بواسلللطة إختبلللارات اللللذكاء المقننلللة عللللى البيئلللة  ،.إعلللداد تقريلللر علللن ئاللللة الطفلللل العقليلللة
 ة.المحلي

 .إعداد تقرير عن مهارات الطفل في القراءة والكتابة -

 .م وخاصة نقاط القوة والضعفإعداد تقرير عن عملية التعل -

 .البحث عن أسباب هذه الصعوبة -

 .وضع الفرضيات التشخيصية على ضوء جمع المعلومات الخاصة بالحالة -

 .تطوير خطة تدريبية فردية على ضوٍء الفرضيات التشخيصية -

وعنايلة خاصلة ال يسلاعد فلي تطلوير  ،إن بقاء المتعلم فلي الفصلل العلادي دون مالئظلة
إلللى بللرامج فرديللة عالجيللة خاصللة بلله؛ وقللد تتفللاقم هللذه المشللكلة كلمللا تقللدم  فهللو بحاجللةقدراتلله 

كللان العمللل مبكللرا كللان تجللاوز الصللعوبة أكبللر ئيللث هللذا  المللتعلم فللي المرائللل الدراسللية فكلمللا
وال نسلتطيع  ،وطرقله ال تلزال محلدودة ومتغيلرة المجال ئديث نسبيا لذا نجد أن أسلاليب العلالج

اساسلليات يمكللن االعتمللاد عليهللا فللي  أفضللل مللن الطريقللة األخللرى وهنللاك أن نجللزم أن طريقللة
 ذلك وهي:

 محك العالقات  ،محك االستبعاد، محك المشكالت المرتبطة بالنضج والتربية الخاصة -

 البيولوجية (اختبارات التكيف االجتماعي(. ،االختبارات المقننة ،اختبارات القدرات العقلية -

  )    137/139،  2011كوافحة،  (
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 أدوات القياس النفسي والتربوي المستخدمة في تشخيص صعوبات التعلم: 12-

 أدوات القياس الكمي: - أ

اختبللارات القللدرات و اختبللارات التحصلليل المقننللة وغيللر المقننللة، واختبللارات الشخصللية وقللوا م 
 القدرات الحسية.التقدير والبطاقات المدرسية واختبارات االتجاهات والميول واختبارات 

 أدوات الوصف الكيفي: - ب

مثللل المالئظللة والمقابلللة ودراسللة الحالللة وتحليللل محتللوى إنتللاج التلميللذ وتصللنيفه بصللورة 
تمكللن مللن تحديللد نوعيللة المشللكالت الدراسللية التللي يعللاني منهللا ،هللذا وقللد تللم التوصللل السللتبيان 

ة، وكللذلك تللم اصللدار المللدخل ئللول العوامللل المرتبطللة بصللعوبات الللتعلم فللي المدرسللة اإلبتدا يلل
التشخيصلللي لصلللعوبات اللللتعلم ، ويظلللم مجموعلللة اختبلللارات ومقلللاييس للللدى األطفلللال فلللي هلللذا 
المجلللال، وكلللذلك قننلللت مقلللاييس مختلفلللة، خاصلللة بالبيئلللة األسلللرية واألخلللرى بالبيئلللة المدرسلللية 
المرتبطللة بصللعوبات الللتعلم، وتعللد الوسللا ل السللابقة أدوات تشخيصللية متخصصللة فللي التعللرف 

 ( 2011،117) علي،.   على صعوبات التعلم وتحديد أنواعها ومظاهرها ودرجة ئدتها

 أوال: أدوات الوصف الكيفي:

ئيث تتم مالئظة سلوك المتعلم سواء كان ذللك في المدرسة، وتصرفاته داخلل  المالحظة: -
الفصللل مللع الللزمالء وخللارج الفصللل فللي المنللزل مللع الوالللدين واالخللوة ، او فللي موقللف يسللتدعي 

 مالئظة سلوك الطفل ونستخدم نواتج المالئظة في بيان معلومات ئول:

 االدراك السمعي ، اي السمع بشكل جيد -

 اللغوي ، النطق بشكل جيداالدراك -

فهملللا مرتبطلللان ببعضلللهما فسلللماع الكلملللات بشلللكل صلللحي  يلللؤدي اللللى نطلللق الكلملللات بشلللكل 
 صحي .



 

98 
 

 مظاهر لها عالقة بالبيئة ، هل يستطيع التمييز بين االشياء -

مظللاهر النمللو الحركللي، هللل يسللتطيع تلبيللة االئتياجللات االساسللية كصللعود السللاللم والقللدرة  -
 مع االشياء. على التعامل ئركيا

ـــة: - تهلللدف اللللى التعلللرف عللللى مظلللاهر صلللعوبات اللللتعلم ، وتزويلللد االخصلللا ي  دراســـة حال
بمعلومات جديلدة علن مرائلل الطفلل النما يلة بملا فلي ذللك النملو الحركلي، واللغلوي ، ومهلارات 
الحيللاة اليوميللة وسلللوك الطفللل والمشللي، وتشللمل دراسللة الحالللة المجللاالت التاليللة: ئالللة الطفللل 

، نمللو الطفللل الجسللمي ، وضللعه االجتمللاعي واالسللري، ئالتلله النفسللية واالضللطرابات الصللحية
 ( 117، 2011)علي،             السلوكية، نموه التربوي، االجتماعي والشخصي.

 ثانيا: أدوات الوصف الكمي:

تهللدف اللى التعللرف السللريع عللى مشللكالت الطفللل المتعلقللة  االختبــارات المســحية الســريعة: -
 التعلم وتشمل:بصعوبات 

ـــراءة المســـحي: ـــار الق يهلللدف اللللى التعلللرف عللللى مهلللارات القلللراءة ومسلللتوياتها وانلللواع  أ/ اختب
 االخطاء وطر  التعامل معها.

: يختبلللر قلللدرة الطفلللل عللللى التعاملللل ملللع المفلللردات الموجلللودة فلللي ب/ اختبـــار التمييـــز القرائـــي
 الجمل.

يختبللللر قللللدرة الطفللللل علللللى التعامللللل مللللع االرقللللام فللللي العمليللللات  ج/ اختبــــار القــــدرة العدديــــة:
 الحسابية.

تقييم مستوى االداء الحالي وصعوبات اللتعلم وتحديلد البرنلامج لعالجلي  االختبارات المقننة: -
 الذي يتناسب مع ئاالت الضعف التي يتم تقييمها.

 ذكاء االطفال . اختبار ستانفورد ووكسلر لتحديد معامل اختبارات القدرة العقلية: -
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 يقيس المظاهر المختلفة لصعوبات التعلم ويشمل: اختبار الينوي للقدرات السيكو لغوية: -

اختبللار االسللتقبال البصللري، اختبللار التللرابط السللمعي، اختبللار  أ /اختبــار االســتقبال الســمعي:
 التعبير اللفظي.

فقلللرة موزعلللة عللللى: االسلللتيعاب، اللغلللة، المعلللارف  24يتكلللون ملللن  ب/ اختبـــار مايكـــل بســـت:
 ( 284، 2008)عبد العزيز،العامة، التناسق الحركي، السلوك الشخصي واالجتماعي.     
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 الفصل: خالصة

ان صللعوبات الللتعلم تعتبللر مللن المشللاكل التللي تظللل مللدى الحيللاة وتحتللاج تفهللم ومسللاعدة 
والمعلمين والمدرسة خالل سنوات الدراسة ملن االبتلدا ي اللى الثلانوي مستمرة من طرف االسرة 

فما فو  الن هذا االضطراب قد يؤدي الى االعاقة فلي الحيلاة ويكلون لله تلأثير هلام لليس فقلط 
فللي الفصللل الدراسللي والتحصلليل االكللاديمي ولكللن ايضللا يللؤثر علللى لعللب االطفللال وانشللطتهم 

الميذ يعتبر مسؤولية كل من الوالدين والمؤسسلة التربويلة اليومية، ولذلك فإن مساعدة هؤالء الت
وهلللذا بتلللوفير جميلللع الوسلللا ل الالزملللة للللذوي صلللعوبات اللللتعلم وتنظللليم بلللرامج دراسلللية تعليميلللة 

 بالمدرسة تتناسب مع قدراتهم العقلية والمعرهية للوصول الى نتا ج ايجابية محببة.
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 تمهيد
ن الدراسة الميدانية  تعتبر من أهم الفصول المهمة في البحث التي يتطر  لها البائث إ

االستطالعية والتي تتضمن التعرف على ئول موضوعه، والتي يتم فيها القيام بالدراسة 
المجتمع األصلي للدراسة وإمكانية الوصول لتحديد وضبط العينة األساسية، كذلك قياس 
الخصا ص السيكو مترية ألدوات الدراسة، ثم تطبيق أدوات الدراسة على أفراد العينة 

، والتأكد من المختارة، من أجل جمع البيانات الضرورية لإجابة على تساؤالت الدراسة
فرضياتها وصحتها، ولذا سيتم التطر  في هذا الفصل الى التعرف على الدراسة 

 االستطالعية، وأهدافها وئدودها ونتا جها، ومن ثم نذكر أهم العناصر التي تليها.
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  أوال: الدراسة االستطالعية:
 تعريف الدراسة االستطالعية: -1

تسمى الدراسة االستطالعية بالعديد من التسميات من بينها الدراسة الكشفية او  
التمهيدية او الصياغية وتعتبر اول خطوة في سلسلة البحث االجتماعي ويمكن التركيز في 
هذه الدراسات على اكتشاف االفكار الجديدة التي تساعد على فهم المشكلة المدروسة في 

 البحث .
 اسة االستطالعية:الهدف من الدر  -2

يهدف البائث هنا من خالل  القيام بهذه الدراسة من أجل  تحقيق األهداف التالية 
 ونذكر منها:

 التعرف على ميدان الدراسة االستطالعية. -
 التعرف على المجتمع األصلي المراد دراسته من اجل تحديد العينة المطلوبة. -
  اد وتناسبها معهم.التعرف على مدى تال م االختبارات المقدمة ألفر  -
 التأكد من الخصا ص السيكو مترية )الصد  والثبات( ألدوات القياس. -
 حدود الدراسة االستطالعية: -3
 إلى25/02/2020: امتدت الدراسة االستطالعية خالل الفترة من الحدود الزمانية. 3.1
12/03/2020. 
تربوية)ئددي المؤسسات التربوية: : تمثلت الدراسة داخل مؤسسات . الحدود المكانية2.3

 اسماؤها وتواجدها(.
أستاذا بوالية الوادي لديهم ضغوط نفسية  30: شملت الدراسة الحدود البشرية. 3.2

 يواجهونها مع ذوي صعوبات التعلم.
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 عينة الدراسة االستطالعية:.2.3
 .المجتمعتعد العينة جزء من مجتمع الدراسة والذي تتوفر فيهم نفس خصا ص ذلك 
 (153 ،2004 ،)رجاء أبو عالم

للتأكد من الخصا ص السيكو مترية ألدوات الدراسة تم القيام بدراسة استطالعية على عينة 
اختيرت بطريقة قصدية من االساتذة الذين يعانون من ضغوطات التي تواجههم من قبل 

 .أستاذا بوالية الوادي30اطفال ذوي صعوبات التعلم، عددهم 
 الخصائص السيكو مترية ألدوات الدراسة: -4
 ـ الصدق:  4-1

(المحسوب من ConstructValidityلقد اعتمدنا في ئساب الصد  على صد  التكوين )
( في بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، وذلك من خالل 2008طرف البائثة )بن زروال،

 التحليل العاملي، تحليل البنود وتحليل األبعاد.
 : الثبات .4-2

( في ئساب ثبات مقياس استراتيجيات مواجهة 2008اعتمدت البائثة )بن زروال،
في تقدير درجة  الضغوط النفسية على طريقتي التجز ة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

االتسا  بين البنود، وذلك بعد تطبيق وائد ولصيغة وائدة من األداة، ئيث يشير الجدول رقم 
( إلى أن معامل الثبات مقبول إال أنه ال يميل إلى االرتفاع، األمر الذي يمكن أن يعزى 01)

 إلى التأثر بطول المقياس ئسب البائثة.
 استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية( معامالت ثبات مقياس 03الجدول رقم )

 معامل الثبات طرق حساب الثبات
 0.63 التجز ة النصفية

 0.63 معامل ألفا
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 نتائج الدراسة االستطالعية: -5
استاذا ، توصلت  30بعد إتمام إجراءات الدراسة االستطالعية وتطبيق أدوات الدراسة على 

 البائثتين إلى النتا ج التالية:
  على ميدان الدراسة وتحديد العينة األساسية.التعرف 
 .التأكد من صحة الخصا ص السيكو مترية ألدوات القياس ومدى مال متها ألفراد العينة 
  ضبط إجراءات الدراسة األساسية من ئيث الوقت، والتاريذ المناسب والوسا ل المادية

 األزمة.
 الدراسة األساسيةثانيا:
 . منهج الدراسة:1

بالمنهج "هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طا فة يقصد 
 ".من القواعد العامة، تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته ئتى يصل إلى نتيجة معلومة

 (90 ،1995 ،)صال) بن حمد العساف
 وبما أن دراستنا الحالية تعتمد على محاولة الكشف عن الضغوط النفسية التي تواجه
أساتذة التعليم االبتدا ي مع ذوي صعوبات التعلم، بحيث اخترنا المنهج المناسب لهذه الدراسة 

 وهو المنهج الوصفي االرتباطي وكذلك اعتمدنا على المنهج الوصفي المقارن.
  :يهدف المنهج الوصفي االستكشافي الكتشاف مشكلة المنهج الوصفي االستكشافي

قليل من الدراسات السابقة او في ئال انعدامها من بحثية عندما يكون هناك عدد 
االصل، ينصب التركيز في هذا النوع من االبحاث على اكتساب الرؤى وااللمام بقضية 

 (2002، 92)حجاب، البحث للتحقيق بها، هذا عندما تكون المشكلة في مرئلتها االولية.
هو ذلك النوع من البحوث الذي يحاول هيه البائث تحديد المنهج الوصفي المقارن:  -

الفرو  القا مة في ئالة أو سلوك مجموعة من األفراد؛ وبمعنى  خر أن البائث يالئ  أن 
هناك فروقا بين بعض المجموعات في متغير ما، ويحاول التعرف على العامل الر يسي 

 (219 ،2004 ،)رجاء أبو عالمالذي أدى إلى هذا االختالف. 
 مجاالت الدراسة: -2
 تمت الدراسة بمدينة الوادي ومقاطعة بلدية كوينين.  :.المجال المكاني2-1
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 12/03/2020إلى 25/02/2020: امتد مجال الدراسة من .المجال الزماني2-2
أستاذا في الموسم  30: شملت الدراسة عينة من االساتذة كان عددهم مجال الدراسة. 2-3

 .2020الدراسي 
 عينة الدراسة األساسية ومواصفاتها: -3
 :مجتمع الدراسة -أ 

 30يشمل مجتمع الدراسة كل االساتذة بمقاطعتي كوينين وبوالية الوادي والبال  عددهم  
استاذا،  وتم تطبيق االختبار على عدد من التالميذ الذين يظهرون انخفاظا ملحوظا في 

التعرف على صعوبات التعلم لديهم  من اجل 40نتا ج التحصيل الدراسي وكان عددهم  
ومن ثم تحديد عينة االساتذة الذين من الممكن أنهم يواجهون ضغوطا ويتواجدون في أربعة 

 .2020مؤسسات تربوية، للموسم الدراسي 
 عينة الدراسة: -ب

استاذ )ة(  يدرسون تالميذ ذوي صعوبات  30تكونت عينة الدراسة االساسية من 
بطريقة قصدية بعد توزيع بنود االستبيان عليهم، وأظهرت نتا ج االستبيان التعلم، تم اختيارهم 

 أنهم يواجهون ضغوطا نفسية.
وتم تطبيق اختبار مايكل باست للتعرف على ذوي صعوبات التعلم تم تطبيقه على عدد 

 سنوات. 10الى  09من التالميذ تتراوح اعمارهم مابين 
 توزيع أفراد العينة: -ج

مؤسسات تربوية بوالية الوادي 04أفراد العينة مدمجين في: (04)الجدول رقم
 ومقاطعة كوينين.
 عدد المعلمين اسم المدرسة

 11 ابتدا ية علي النزلي
 05 ( 2ابتدا ية علي النزلي )

 06 ابتدا ية عبد الحميد بن باديس
 08 ابتدا ية فرئات بن عمارة
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 وصف أدوات القياس المستخدمة في الدراسة:  -4
يهدف جمع البيانات الالزمة للتحقق من فرضيات البحث. لذلك قمنا باستخدام مقياسين 

( ومقياس 1969هما: مقياس مايكل باست للكشف عن االطفال ذوي صعوبات التعلم)
(  مقسم 2008الستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية من طرف البائثة فتيحة بن زروال )

التركيز على ئل المشكلة والقسم الثاني خاص  إلى قسمين االول خاص باستراتيجية
 باستراتيجية التركيز على االنفعال.

ظهر في عام . اختبار مايكل باست للتعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم: 4-1
، ويهدف هذا المقياس الى التعرف على تالميذ ذوي صعوبات التعلم في المرئلة 1969

لمقاييس الفردية المقننة والمعروفة في مجال صعوبات االبتدا ية ويعتبر هذا المقياس من ا
 التعلم .

فقرة موزعة على خمس اختبارات فرعية وهي  24يت لف المقياس في صورته االصلية من 
 كالتالي : 

 وهي :فهم معاني الكلمات، المحادثة، التذكر. 3اختبار االستيعاب وعدد فقراته  -
ت والقواعد، تذكر المفردات وسرد القصص وبناء وهي: المفردا 4اختبار اللغة وعدد فقراته  -

 .االفكار
وهي: ادراك الوقت وادراك العالقات ومعرفة  3اختبار المعرفة العامة وعدد فقراته  -

  .االتجاهات
وهي: التناسق الحركي العام والتوازن والدقة في  3اختبار التناسق الحركي وعدد فقراته  -

 .استخدام اليدين
وهي: التعاون واالنتباه والتركيزو  8اختبار السلوك الشخصي واالجتماعي وعدد فقراته  -

، المسؤولية وانجاز الواجب واالئساس مع  .التنظيم والتصرفات الجديدة والتقبل االجتماعي
 االخرين.
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 االسلوب المتبع في التعامل مع المقياس:
االبعاد الفرعية ويعتبر اختبارا جيد يتكون كل بعد من ابعاد االختبار من مجموعة من 

وسهال في تطبيقه ويعتمد على المالئظة ويعطى االختبار لمعلم الطفل وقد يكون معلم اللغة 
العربية او مربي الفصل او اي معلم على معرفة جيدة بخصا ص االطفال وقدراتهم 

على الخاصية ×  ومشكالتهم التعليمية  ويطلب منه تعبئة نموذج التقييم وذلك بوضع اشارة
 التي تصف الطفل في الجانب المطلوب .

اذا ان كل فقرة في االختبار تشمل خمس صفات او بدا ل والمطلوب من المعلم اختيار 
ومن ثم يتم  1وادناها الدرجة رقم  5بديل وائد وقد اعطيت اعلى الصفة الدرجة رقم 

 تشخيص ذوي صعوبات التعلم
 مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية:  . 4-2

هذا المقياس صمم لقياس ما يوظفه الفرد من استراتيجيات يواجه بها المواقف 
(الخاص 1993الضاغطة التي تواجه الفرد، اعتمد في بنا ه على نموذج )الزاروس

 باستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية.
( في إطار بحث قدم 2008تيحة بن زروال،أعدت هذا المقياس البائثة الجزا رية )ف

( من قسمين: خص القسم 01لنيل شهادة الدكتوراه يتكون هذا المقياس انظر الملحق رقم )
األول للمعلومات األولية المتعلقة بالهيئة المستخدمة الجنس، الخبرة المهنية، نوعية 

 المنصب، االسم)اختياري(.
بنًدا  36ت مواجهة الضغوط النفسية، ويشمل أما القسم الثاني فقد تعلق باستراتيجيا

 تتوزع وفق نموذج الزاروس على بعدين أساسيين هما:
بندا تتوزع 17( تمثلةEMOTIONAL FOCUS)مواجهة مركزة على االنفعال:  .4-2-1

 بدورها على بعدين فرعيين هما:
 أ.  مواجهة سلوكية انفعالية:

ية كممارسة التمارين الرياضية )العبارة رقم بنود، تتمحور ئول أساليب مواجهة إيجاب 07يضم
( وأخرى سلبيلة كاللجلوء إلى 31( واللجوء غلى إئدى تقنيات االسترخاء )العبارة رقم18

 (.14( واإلفراط في استهالك القهوة والشاي)العبارة رقم 04األكلل )العبارة رقم 
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 مواجهة معرفية انفعالية: -ب
لناتجة عن التعرض للضغوط عن طريق عدة بنود،تدور ئول االنفعاالت ا10يضم 

 (.27( والشكوى)العبارة رقم 20( والخضوع)العبارة رقم13استراتيجيات كالبكاء)العبارةرقم
 مواجهة مركزة على حل المشكلة:  .4-2-2

 بندا، وتتوزع بدورها على بعدين فرعين هما:  19متمثلة في 
 أ.  أسلوب حل المشكلة السلوكي: 

تمحور ئل التجنب باستراتيجيات كاالبتعاد المؤقت عن ا خرين خالل بندا، ت 09يشمل 
( أو ئول 08( وتجنب التفكير بالمشكلة )العبارة رقم 36الموقف الضاغط )العبارة رقم 

( وبذل جهد 03المجابهة باستراتيجيات كمواجهة الشخص المسبب للمشكلة )العبارة رقم 
 (.32م مضاعف لتحقيق األهداف الصعبة )العبارة رق

 ب أسلوب حل المشكلة المعرفي:
( ووضع بدا ل 02بندا تدور ئول تحليل الموقف المجهد لفهمه جيًدا )العبارة رقم 10يضم 

( واإلفادة من الخبرات السابقة لحل المشكلة )العبارة رقم 21مختلفة لحل المشكلة )العبارة رقم 
 (.30رقم ( وتغير الخطط لتتوافق مع المشكالت الجديدة )العبارة07

وتم تصميم هذه المقياس بشكل يجعل المفحوص يحدد مدى انطبا  مختلف استراتيجيات 
مواجهة الضغوط النفسية عليه وفق سلم تدريجي )سلم ديكارت( في الشدة يحمل ثالثة بدا ل  

 بأوزانها وهم كالتالي:
 (1ال تنطبق ) –
 (2تنطبق أئيانا ) –
 (3تنطبق تماما ) –
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 تمهيد:
نتا ج الدراسة بعد القيام بتطبيق أدوات القياس تصور ل عرض ب سنقوم ومن هنا

على ضوء التراث النظري والدراسات السابقة، مع تقديم استنتاج والمعالجة االئصا ية لها، 
 عام وخالصة مدعمة بجملة من االقترائات.

 إجراءات تطبيق الدراسة األساسية:  -5
القيام بالدراسة الميدانية، لكن سنقدم تصورا عاما  في ظل ظروف جا حة كورونا، تعذر علينا

 ئول إجراءات تطبيق الدراسة األساسية من خالل الخطوات التالية:
االتصال بالمؤسسات التربوية ألخذ اإلذن وتحديد األوقات المناسبة إلجراء الدراسة  -

 األساسية.
يم لهم شروئات ئول كيفية االتصال مباشرة باالساتذة وتم اجراء مقابلة معهم، وتم تقد - 

 إجراء الدراسة واالختبارات المقدمة والهدف منها.
االطالع على اكثر استراتيجية مواجهة الضغوط التي يعتمد عليها االساتذة الذين لديهم  -

 تالميذ ذوي صعوبة تعلم في القسم.
االجابة  توزيع اختبار مايكل باست لصعوبات التعلم على التالميذ مع شرح لهم كيفية  -

 على االختبار.
التأكد من وجود تالميذ داخل الصف الدراسي لديهم صعوبات في التعلم وذلك بعد جمع   -

 المعلومات والقيام بحسابها .
توزيع االستبيانات على االساتذة الذين وجدنا لديهم داخل الصف الدراسي تالميذ يعانون  -

 من صعوبات في التعلم.
 االجابة على االستبيانات من طرف االساتذة القيام بتصحي  االستبيان.بعد االنتهاء من  -
جمع نتا ج الدراسة ومعالجتها باستخدام االساليب االئصا ية من خالل الحزمة االئصا ية  -

SPSS  وعرض وتفسير الفرضيات ومناقشتها.  22النسخة 
بعد االنتهاء من الدراسة االستطالعية وبعد أن تم التأكد من صالئية أداة القياس وتحديد  -

عينة الدراسة من خالل المنهج المناسب والحدود المكانية والزمانية، بدأنا في تطبيق الدراسة 
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االستطالعية االساسية خالل شهر هيفري  ئيث لم نستطيع  توزيع االستبيانات  وتطبيق 
 ات على االفراد العينة االساسية  نظرا للظروف التي تلقيناها بعد غلق المؤسسات.االختبار 
 األساليب االحصائية المستخدمة: -6
  .النسب المئوية لحساب نسبة تمثيل العينة من المجتمع األصلي 
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 .معامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات االختبار 
  برنامج الحزمة االئصا ية spss لمعالجة بيانات الدراسة. 20نسخة 
 :خالصة واقتراحات -ثالثا  

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على اهم االستراتيجيات المواجهة التي يستخدمها 
االساتذة داخل المؤسسات التربوية مع التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم داخل 

 ي  الوسط المدرسي. الصف الدراسي ف
( استاذ لديهم تالميذ يعانون من صعوبات في التعلم 30تم إجراء هذه الدراسة على )

داخل الصف الدراسي والتي كانت بمقاطعة بلدية كوينين ومدينة الوادي وبعد تطبيق أدوات 
 الدراسة وبعد معالجة البيانات تحصلنا على النتيجة التالية:

   استراتيجية مواجهة  إئصا ية بين  األساتذة الذكور واإلناث فيذات داللة توجد فرو
 ببعض المؤسسات التربوية.في تدريس تالميذ ذوي صهوبات التعلم الضغوط النفسية 

  بناًء على هذه النتيجة يمكننا القول بأن االساتذة الذين لديهم تالميذ داخل الصف
ية واالعتمادية عند معالجة المعلومات الدراسي يعانون من صعوبات التعلم يتصفون باالندفاع

عكس االساتذة الذين يتعاملون مع تالميذ عاديين في ئجرة الصف، بمعنى أن اعتماد 
واندفاع  االساتذة مع تالميذ ذوي صعوبات التعلم قد يؤثر بشكل كبير على االستاذ والتلميذ 

خطاء اثناء تعلمه، في نفس الوقت وهذا مايسبب للتلميذ ايضا الوقوع في الكثير من األ
كأخطاء في نطق الحروف أو الكلمات او اخطاء في الحساب وعدم التركيز، كما يولد العديد 

 من الضغوطات النفسية لالساتذة قد توثر سلبا على سير دراسته وعمله .
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 خالصة الفصل:
تناولنا في هذا الفصل عرضا تفصيليا إلجراءات الدراسة االستطالعية، وعرضنا 

ئساب الخصا ص السيكو مترية ألدوات الدراسة من  بحيث تعذر عليناأهدافها ونتا جها، 
خالل ئساب الصد  والثبات الخاصة بكل اختبار. أما بالنسبة للدراسة األساسية تناولنا 

كذا تحديد مدة ومكان ومجال الدراسة، باإلضافة إلى إجراءاتها و  ،المنهج المتبع في الدراسة
كما قدمنا وصف ألدوات الدراسة، وأخيرا عرضنا األساليب  ،وطر  انتقا ها ،كوصف العينة

اإلئصا ية التي اعتمدها البائث لمعالجة البيانات دون التحقق من فرضيات الدراسة بسبب 
 يان واالختبار داخل المؤسسات التربوية.الظروف التي لم تسم  لنا بتطبيق االستب
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 استبيانالملحق األول: 

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية

 -الوادي-جامعة الشهيد حمى لخضر

 قسم علم النفس المدرسي

اضع بين ايديكم هذا االستبيان من اجل السالم عليكم ورئمة هللا تعالى وبركاته، يشرفني أن 
 القيام بدراسة ميدانية كمطلب لنيل شهادة الماستر تخصص علم النفس المدرسي تحت عنوان

استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى اساتذة التعليم االبتدائي مع تالميذ ذوي  –
 صعوبات التعلم.

القيمة في هذا االستبيان ، ولكم منا فا ق ارجو استاذي)ة( الفاضل)ة( ان تفيدونا بمالئظتكم 
أمام الدرجة )×( أن تضع إشارة  و الشكر والتقدير واالئترام ،فالرجاء قراءة كل عبارة بدقة

   .التي تراها مناسبة

 هذه المعلومات ضرورية إلجراء الدراسة فالرجاء تعبئة البيانات المرفقة:

 الصف الدراسي:                                   العمر: -
 :الجنس:                                 المؤسسة -

 أسلوب المواجهة الرقم
ال تنطبق 

(1) 
تنطبق أحياننا 

(2) 
   ألوم نفسي ألني أتعامل بإنفعال مع المشكلة  01
   أقوم بتحليل الموقف الضاغط لفهمه جيدا  02
   أواجه الشخص الذي سبب لي المشكلة  03
   أجد متعة كبيرة في تناول الطعام مع وجود المشكلة  04
   أبوح بخوفي وقلقي لشخص مقرب لي  05
   أضع خطة لحل المشكلة وأنفذها  06
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   أستفيد من خبراتي السابقة لحل المشكلة الحالية  07
   أتجنب تفكير بالمشكلة  08
   ألوم نفسي لعدم معرفتي ما سأفعله تجاه المشكلة  09
   أدرس عواقب ونتا ج الحل الذي سأنفذه  10
   ألجأ إلى الدعم األسري  11
   فورا أسارع بحل المشكلة المسببة للضغط  12
   أخفف من شعوري بالضغط عن طريق البكاء  13
   أفرط )أزيد(في استهالك القهوة والشاي  14
   أتجنب الحلول الوسط وال أقبلها  15
   ألجأ إلى النقد والسخرية   16
   تفيدني مناقشة ا خرين إدراك أوسع للمشكلة  17

أمارس التمارين الرياضية في وجود المشكلة  18
  

  

   ال أترك شيئا يقف في طريقي لتحقيق ما أريد  19
   أخضع وأسلم باألمر الواقع  20
   أضع بدا ل مختلفة لحل المشكلة  21
   استخدم وسا ل الدعابة والضحك  22
   ألوم نفسي لحصول المشكلة لي  23
   استعرض خطوات الحل قبل تنفيذه  24

أمارس بعض الهوايات )مطالعات، سماع  25
 الموسيقي، رسم،  كتابة. ..(

  

   ألجأ إلى النوم  26
   أكثر من الشكوى  27
   أتنبئ بالنتا ج المحتملة للمشكلة  28
   أشغل نفسي بمشاهدة التلفاز كي أنسى المشكلة  29
   أغير خططي لتتوافق مع المشكالت الجديدة  30
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   أمارس بعض تقنيات االسترخاء  31
   أبذل جهدا مضاعفا كي أئقق األهداف الصعبة  32
   أفر  غضبي في موضوع العالقة له بالمشكلة  33
   أئضر نفسي ألسوأ ما يمكن أن يحدث  34
   أتذكر الماضي الذي كنت هيه أئسن ئاال  35
   أتجنب االختالط مع ا خرين أثناء المشكلة  36
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 اختبار مايكل باستالملحق الثاني: 

 مقياس مايكل بست للتعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم

 المدرسة:..........................اسم التلميذ:............................      

 العمر:..................................     الصف الدراسي:...................

 الجنس: )   ( ذكر     )   ( انثى         

 ............................. اسم الفاحص                                            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االستيعاب

 فهم معاني الكلمات :

 
 قدرة الطالب على الفهم متدنية جدا .     .1
 
 يصعب عليه استيعاب معاني المفردات البسيطة ، كما انه ال يفهم مفردات من مستوى صفه      .2
 
 يستوعب الكلمات المناسبة لمستواه العمري او في مستوى صفه .     .3
 
 يستوعب المفردات المناسبة لمستوى صفه ، كما يفهم معاني الكلمات الي تفو  مستوى صفه .     .4
 
 ية جدًا على فهم المفردات ، كما انه يستوعب الكثير من الكلمات المجردة .يبدي قدرة عال     .5
 

 اتباع التعليمات :

 
 غير قادر على اتباع التعليمات المعطاة له فكثيرا ما تختلط االمور عليه .     .1
 
 عادة يستجيب للتعليمات البسيطة اال انه يحتاج الى مساعدة خاصة في معظم االئيان .     .2
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 يتبع التعليمات البسيطة والمعروفة لديه .     .3
 
 يتذكر التعليمات المطولة ويتمكن من اتباعها .      .4
 
 لديه مهارة عالية جدا في تذكر التعليمات و اتباعها.     .5
 

 المحادثة:) فهم المناقشات الصفية(

 
 منتبه.غير قادر على متابعة النقاش الصفي واستيعابه ودا ما غير      .1
 
 يصغي ولكن نادرا ما يستوعب بشكل جيد، وكثيرا ما يكون شارد الذهن.     .2
 
 يصغي للمناقشات التي في مستوى عمره وصفه ويتابعها.     .3
 
 يستوعب بشكل جيد ويستفيد من النقاش.     .4
 
 النظير.يتفاعل ويتناقغ في النشاط الصفي، يستوعب النقاش واألفكار بشكل منقطع      .5
 

 التذكر:

 
 ذاكرته ضعيفة وال يستطيع تذكر المعلومات.     .1
 
 يمكنه أن يسترجع األفكار والمواد البسيطة اذا كررت عليه.     .2
 
 قدرته على تذكر األشياء عادية ومناسبة لمستوى صفه وعمره.     .3
 
 نية والماضية جيدة.يتذكر معلومات من مصادر متنوعة، قدرته على تذكر األشياء ا      .4
 
 مقدرته عالية جدا على تذكر التفاصيل والمحتوى.     .5
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 ثانيا: اللـــــــــغة 

 المفردات:

 
 يستخدم دوما مفردات ضعيفة ودون مستواه العمري.     .1
 
 الدقيقة.مفرداته اللغوية محدودة جدا وغالبا ما يستعمل األسماء البسيطة وبعض الكلمات الوصفية      .2
 
 مفرداته اللغوية مناسبة لعمره وصفه.     .3
 
 مفرداته اللغوية تفو  عمره ، ويستخدم كلمات وصفية دقيقة بكثرة.     .4
 
 مفرداته متطورة جدا، دا ما يستخدم كلمات دقيقة ويستخدم العبارات المجردة.     .5
 

 :القواعـــــد

 
 باألخطاء القواعدية  دوما. يستخدم جمال ناقصة ومألى     .1
 
 كثيرا ما يستخدم الجمل الغير مكتملة، وأخطاؤه القواعدية متكررة.     .2
 
 يستخدم القواعد السليمة، اخطاء قليلة في استخدام أئرف الجر واألفعال والضما ر.     .3
 
 لغته فو  المتوسط، نادرا ما يرتكب أخطاء قواعدية.     .4
 
 اللغة السليمة من ئيث القواعد، يتكلم جمال صحيحة. دا ما يتكلم     .5
 

 تذكر المفردات :

 .غير قادر على تذكر الكلمة المطلوبة      .1
 
 غالبا ما يجهد نفسة في إيجاد الكلمات المناسبة ليعبر عن نفسه.     .2
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ائيانا اال ان استدعاءه قدرته على تذكر الكلمات مناسبة لعمره وصفة يبحث عن الكلمات المناسبة      .3
 للكلمات مناسب لعمره وصفه .

 
 قدرته على تذكر المفردات فو  المتوسط ،نادرا ما يتردد في استدعاء كلمة .     .4
 
 يتكلم بشكل جيد دوما وال يتردد أو يبدل كلمات بأخرى.     .5
 

 سرد القصص: 

 
 غير قادر على سرد قصة مفهومه .     .1
 
 في تنظيم األفكار ووصفها بشكل متسلسل ومنطقي . لديه صعوبة     .2
 
 قدرته متوسطة ومناسبة لمستوى صفة وعمره .     .3
 
 قدرته تفو  المتوسط ويسلسل أفكاره منطقيا .     .4
 
 متميز بشكل واض  عن البقية لديه قدرة عالية جدا على تنظيم أفكاره بشكل منطقي وذي معنى .     .5
 

 بناء األفكار

 
 غير قادر اطالقا على ربط أفكاره .     .1
 
 لديه صعوبة على تنظيم األفكار ،أفكاره غير مكتملة ومشتتة .     .2
 
 عادة ما يتمكن من تنظيم أفكاره بشكل ذي معنى وقدرته تناسب من هم في مستوى عمره وصفه.     .3
 
 بشكل جيد .قدرته تفو  فو  المتوسط ئيث أنه قادر على تنظيم أفكاره      .4
 
 لدية قدرة فا قة على تنظيم أفكاره ومعلوماته .     .5
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 ثالثا:المعرفة العامة  
 

 ادراك الوقت

 
 ال يعي معنى الوقت فهو دا ما متأخر أو مشوش .     .1
 
 مفهوم الزمن لديه البأس به إال أنه يضيع الوقت سدى وكثيرا ما يتأخر .     .2
 
 فهم وإدراك الوقت وتتناسب مع من هم في عمره وصفه .قدرته متوسطة على      .3
 
 دقيق في مواعيده وال يتأخر اال بسبب مقنع .     .4
 
 مهارته عالية جدا على فهم المواعيد كما أنه يخطط وينظم وقته بشكل ممتاز جدا.     .5
 

  المكان ادراك

 والحي. اللعب وأماكن المدرسة ئول طريقه يجد كيف يعرف وال دوما   مشوشا   يبدو     .1
 
 لديه. المألوفة االماكن في يضيع ما كثير     .2
 
 وصفه عمره مستوى  في هم من مع تتناسب بشكل المألوفة االماكن في طريقه يجد ان يستطيع     .3
 
 االطال . على االتجاهات يفقد ما فنادرا   ، المتوسط يفو       .4
 
 االطال . على االتجاهات يفقد وال الجديدة والمواقف لالماكن يتكيف     .5
 

 ثقيل( –،خفيف بعيد -،قريب كبير -صغير )مثل العالقات ادراك

 . صحي  غير دا ما   العالقات هذه لمثل ادراكه     .1
 
 . العالقات هذه لمثل الصحيحة االولية االئكام بعض يصدر     .2
 
 وصفه. عمره مستوى  في هم من مع وتناسب متوسطه قدرته     .3
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 . الجديدة المواقف على يعمم ان يستطيع ال ولكنه سليم ادراك العالقات لهذه ادراكه     .4
 
 الجديدة المواقف على خبراته تعميم عليه ،ويسهل جدا   دقيق العالقات لهذه ادراكه يكون  ما عادة     .5

 سليم. وبشكل
 
  االتجاهات معرفة 

 الشمال واليسارأو اليمين ما يميز ال ،فهو االتجاهات معرفة في شديد ضعف من يعاني دا ما       .1
 . أوالشر   الغرب أو أوالجنوب

 
 االتجاهات. يعرف يضطرب)يخطئ(وال ائيانا       .2
 
 . وصفه عمره مستوى  مع وتتناسب متوسطة االتجاهات تميز على قدرته     .3
 
 . معرفتها في يخطئ ما فنادرا   ، جيدة االتجاهات تميز على قدرته     .4
 
 .جدا   ممتازة االتجاهات معرفة على قدرته     .5
 
 الحركي رابعا:التناسق 

 (التسلق ، القفز ، الركض ، المشي :)مثل العام الحركي التناسق

 االشخاص. أو باألشياء يصدم ما ،كثيرا   جدا   ضعيف عام بشكل الحركي تناسقه     .1
 
 المتوسط. دون  عام بشكل الحركي تناسقه     .2
 
 وصفه. عمره مستوى  مع يتناسب متوسط، الحركي تناسقه     .3
 
 الحركية. النشاطات في جيد ادواؤه المتوسط، من أعلى الحركي تناسقه     .4
 
 جدا . ممتاز الحركي تناسقه     .5
 
 



 

130 


 التوازن 

 قدرته على التوازن الجسمي ضعيفة جدًا .     .1
 
 كثيرًا ما يقع على األرض .قدرته دون المتوسط ،      .2
 
 قدرته على التوازن الجسمي مناسبة ، وتتناسب مع مستوى عمره وصفه .     .3
 
 قدرته تفو  المتوسط في النشاطات التي تتطلب التوازن الجسمي .     .4
 
 قدرته على التوازن ممتازة جدًا.     .5
 

 الصغيرة الحجم  الدقة في استخدام اليدين في التقاط األشياء الدقيقة أو

 قدرته في استخدام يديه ضعيفة جدًا .     .1
 
 قدرته في استخدام يديه دون المتوسط .     .2
 
 قدرته متوسطة ومناسبة لمستوى عمره و صفه و يتحكم في األشياء بشكل جيد .     .3
 
 قدرته في استخدام يديه تفو  المتوسط .     .4
 
 ويستطيع التحكم في األدوات الجديدة بسهولة و يسر .قدرته ممتازة جدًا ،      .5
 

 خامسا: السلوك الشخصي االجتماعي

 التعاون 

 دا مًا يسبب اإلزعاج في غرفة الصف و ال يستطيع ضبط سلوكه .     .1
يسعى للحصول على االنتباه بشكل كبير ، كما أنه غالبًا ما يقاطع ا خرين وال ينتظر دوره في      .2

 الكالم .
 ينتظر دوره ، متوسط في قدرته على التعاون بشكل يتناسب مع مستوى عمره و صفه .     .3
 قدرته على التعاون تفو  المتوسط ، فهو دا ما متعاون مع ا خرين بشكل جيد .     .4
 . يحب التعاون مع ا خرين بدرجة عالية جدًا وال يحتاج إلى تشجيع الكبار لكي يتعاون مع ا خرين     .5
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 االنتباه والتركيز 

 قدرته على االنتباه والتركيز ضعيفة جدًا ، فهو سهل التشتت .     .1
 
 نادرًا ما يصغي أو يستمع لآلخرين وكثيرًا ما يفقد االنتباه .     .2
 
 قدرته على االنتباه والتركيز تتناسب مع مستوى عمره و صفه .     .3
 
 تفو  المتوسط فهو دا مًا منتبه .قدرته على االنتباه والتركيز      .4
 
 دا مًا ينتبه لألمور المهمة ، لديه قدره عالية على التركيز الطويل المدى .     .5
 

 التنظيم 

 ضعيف جدا في قدرته على التنظيم.     .1
 
 غير منظم في عمله وغير مكترث في معظم األئيان.     .2
 
 .متوسط في قدرته على تنظيم عمله وئريص     .3
 
 قدرته في التنظيم فو  الوسط ينظم وينهي أعماله.     .4
 
 منظم بشكل ممتاز وينهي الواجبات بدقة متناهية.     .5
 

 التصرفات في المواقف الجديدة )رحلة ،حفلة ، تغييرات في نظام الحياة اليومية (

انه يصعب علية ضبط نفسه  المواقف الجديدة أو التغيرات تسبب له انفعاال أو اضطرابا شديدا ئيث     .1
 أو  مشاعره.

 
 استجاباته للمواقف الجديدة غالبا ما تكون زا دة عن الحد الطبيعي كما أن المواقف الجديدة تزعجة.     .2
 
 قدرته على التكيف مال مة وتتناسب مع مستوى عمره وصفه.     .3
 
 تكيفه مع الجديدة سهل وسريع كما أن ثقته بنفسه عاليه.     .4
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 قدرته على التكيف مع المواقف الجديدة ممتازة كما انه مبادر ومستقل بذاته.     .5
 
 التقبل االجتماعي  
 
 ال يتقبله ا خرون.     .1
 
 يتحمله ا خرون ائيانا.     .2
 
 يحبه ا خرون بدرجه متوسطه بالمقارنة مع افراد صفه ومن هم في عمره.     .3
 
 جيد.يحبه ا خرون بشكل      .4
 
 يحبه ا خرون كثيرا كما يحبون البقاء معه.     .5
 

 المسؤولية 

 غير قادر على تحمل المسؤولية وال يبادر بإقامة أي نشاطات.     .1
 
 يتجنب تحمل المسؤولية و قيامه  باألدوار الموكلة اليه محدود بالنسبة لمن هم في عمره.     .2
 
 يناسب مع مستوى عمره وصفه.يتقبل تحمل المسؤولية بشكل      .3
 
يفو  المتوسط في تقبله للمسؤولية ويستمتع بها كما أنه مبادر ويلجأ الى التطوع يحب المسؤولية      .4

 ،مبادر.
 
 يتطوع لتحمل المسؤولية ويسعى دوما للمبادرة وبحماس كبير.     .5
 

 انجاز الواجب 

 التوجيه.ال يقوم بواجباته ئتى مع توفر المساعدة و      .1
 
 نادرا ما يقوم بواجباته ئتى مع توفر المساعدة و التوجيه.     .2
 
 اداؤه متوسط ويقوم بما هو مطلوب منه.     .3
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 أداؤه يفو  المتوسط ويقوم بواجباته دون ئاجة الى ئثه على ذلك.     .4
 
 يكمل واجباته دا ما وبدون اي اشراف من ا خرين.     .5
 

 اآلخرين)احترام مشاعر االخرين(االحساس مع 

 غير مهذب مع االخرين دوما.     .1
 
 ال يكترث لمشاعر او رغبات االخرين عادة.     .2
 
 متوسط من ئيث ائترامه لمشاعر االخرين وسلوكه غير مال م من النائية االجتماعية ائيانا.     .3
 
ما يقوم بسلوك غير مال م من النائية  يفو  المتوسط من ئيث ائترام لمشاعر االخرين،نادرا     .4

 االجتماعية.
 
 يراعي سلوك االخرين دوما وسلوكه مقبول دوما من النائية االجتماعية.     .5
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 فقرات االختبار
 أوال: اختبار االستيعاب                                     رابعا: التناسق الحركي 

 التناسق الحركي العام □فهم معاني الكلمات                                      □

 
 التوازن  □إتباع التعليمات                                          □

 
 الدقة في استخدام اليدين □المحادثة                                                  □

 
 التذكر  □

 
 اختبار اللغة                                             خامسا: السلوك الشخصي واالجتماعيثانيا:  

 
 التعاون  □المفردات                                              □

 
      االنتباه والتركيز    □القواعد                                                □

 
      التنظيم        □تذكر المفردات                                       □

 
 التصرفات في المواقف الجديدة       □سرد القصص                                        □

 
 التقبل االجتماعي    □بناء األفكار                                           □

 المسؤولية □                                               

 
 انجاز الواجب     □                                   ثالثا: اختبار المعرفة العامة

 
 اإلئساس مع ا خرين   □إدراك الوقت                                         □

 
 إدراك المكان □

 
 إدراك العالقات □

 
 معرفة االتجاهات □
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