
 صعوبات التعلم
عوبات التعلم مصطلح عام يصف  التدفايات التفو جواافط ال ضفا  مفية عيلعفم الفتعلمن    فم    

  ا فايم ال     الثيرفن ة مففأمم  ءفو امن   ففم   مفم ي مففن   بعضفمم يوفو  مصففاباع بةعاففم  ض ففعم  
صفففعوبم بفففو بعفففت العيلعفففات اليتصفففلم بفففالتعلمك رففففالضممن    التضثرفففنن    ا   ا ن    ا  ت فففا ن    
القففنام) سع ففن القففنام)ان    الثتابففمن    التملففون    الأطففا ن   الاففنام العيلعففات الد ففا عم    بفففو 

عيلعفففات ال ففابقمض  جتضفففية بفففا ت صفففعوبات الفففتعلم     ا عاففففم اليمففا ات اليتصفففلم بوففف  مفففة ال
العقلعففم  اليضففطنبرة ا ضعالعففاع  اليصففا رة بففبمناس  عرففوص ال ففيا  ال صففن      ا عافففات ب ففن  

     جثو  جلك ا عافم هو ءبب الصعوبم لايطض
 -:تصنيف وأنماط صعوبات التعلم

 :قراءة(عسر القراءة )صعوبات ال-أ
    عام جيوة التليرذ مة القنامن  جأق م اللى  وعرةك”  ي لث عا“ هو مصطلح معن ف باءم 

صففعوبات القففنام)ك ي مففن الطفف ص الففذمة يعففا و  مففة هففذ  الصففعوبم فففا ) مأ ضضففم بففو ا ت ففاص  
مما ات القنام)  الثتابمن  ريرنا ما ج بب هذ  الصعوبات بو جلأفب القفنام)  الثتابفم  مدا لفم جعلفم 

اام اليفا ) عفة رمفن فلففبن مفة  اف  اوضففام صفعوبات القفنام)ض  مفة م ففاهن صفعوبات القفنام)ك ا عفف
الافففم بففو القفففنام)  القففنام)  فف فم  صفففعوبات بففو بمفففم اليقففن م  صففعوبم الملفففامن الثتابففم العو فففعم 

 للثليات  الدن فن   بعا ا بتى صعوبات لغو م بو جأ عم اللي   التيررز  رة الصواتض
 صففففعوبات الضمففففم ك  تدففففاف عففففة هففففذا اليضمففففوم عأففففاما   ي ففففتطعا التليرففففذ بمففففم معففففا و الثليففففات 

  الع ا ات  اللي ض
 :صعوبة الكتابة )ديسجرافيا( -ب

 ي رن هذا اليصطلح اللى عام جيوة التليرذ مة الثتابمن      ط   ي تطعا التضثرن  ثأام الثتابمض
 :اضطرابات االنتباه والتركيز  -ج

ا بففو صففعوبم الدضففات الي ففتين علففى ا  ت ففا ن ADDج مففن ا مففطنابات بففو ا  ت ففا   التنررففز س
الذهة  ب اءعم ربرفن) لليفرثنات ال ا اعفمض عأفاما جثفو  ا مفطنابات بفو ا  ت فا   التنررفز  ج تت

ان يصفففابب هفففذ  العففناس   فففا  مضفففن ن ا فففابا  سجمفففو ان ADHDمصففدوبم بالأ فففا  اليضفففن  س
 جقلب عا ضو  صعوبم بو جبار  ا  تضام سالش ا  النغ اتاض

 :صعوبة الحساب )ديسكالكيوال( -د
علفففى ا ت فففاص اليمفففا ات الد فففا عمن   متيرفففز الطففف ص الفففذمة يعفففا و  مفففة هفففذ   جفففرثن علفففى القفففا )

الصعوبم بقصو  بو بمم الع فم  رة ال فامن صعوبات بو ا   ا  ال صن     ال يعو لأل ففامن 
  يا يعا و   يضا مة صعوبم بو الانام العيلعات الد ا عم   رنهاض

 :صعوبة الحركة )ديسبراكسيا( -ت



التوابفا  فرة   ام  –ا جفزا  »لح عفة امفطا ص التثامف  الد فو  ج في  م فا   يعبن هذا اليصفط
ن     عففام  جيوففة التليرففذ مففة جأ ففرا   الففتدوم بففو الدنرففات ال  ففعطم ميفف  الثتابففم «الرففا  الأ ففن

  التقطعان    الدنرات ال ين جعقراا مي  اللن   القضزض
 ما هي عالمات صعوبات التعلم؟

بات التعلم ب بب جعقاها  جااولما ما  عفناس  وفن ن لثفة ال بفنام مة الصعب الث   عة صعو 
عا ) ما ي تث ضو ما عة  ن ا قعاس مفا يدققفط الطضف  باليقا  فم مفا اليتوففا مأفط بد فب م فتو  
 رائففط  عيففن ن  بصففضم  عامففم هأففا  بعففت اليرشففنات التففو جففا  علففى  اففو  صففعوبم بففو الففتعلمن 

 نلخصها فيما يلي:
 قبل أربعة سنوات:

 ع ن بو  طا الثلياتض 
 ع ن بو ا لتزام بالأغيم  ثأام الغأام    ا   ا ض 
 م و ت بو جعلم الدن ف  ال فام  اللوا   الشوا    يام الءبو ض 
 صعوبم بو بمم ا جلاهات  متابعتمان  بو اج ا  الن جرة  يضاض 
 صعوبم بو ا م ا  بالقلم    الط اشرن    اليقصض 
 صعوبم بو التعام  ما الز ا    بف الدذام… 

 سن أربعة إلى تسعة: من
 صعوبم بو النبف  رة الدن ف   ن قم  طقماض 
 صعوبم بو  بف  صوات الدن ف   عضما لأطا رليمض 
  الثليات عأاما يقن هاضي لف  رة 
 ي طئ بو التملو باءتينا ن    طئ بو القنام)  ائياض 
 صعوبم بو جعلم اليضاهعم الءاءعم للد اص مي  الليا  الطنحض 
 صعوبم بو فنام) الوفت  جذرن جنجرب  ازام الروم  ال اعمض 
 بطئ بو جعلم اليما ات اللاما)ض 

 من سن تسعة إلى خمسة عشر:
 صعوبم بو فنام) الأصوص  إانام العيلعات الد ا عمض ·
 صعوبم بو ا اابم على الءئلم التو جدتاج اللى الثتابمض·

 متلأب القنام)  الثتابمض · 
 رتابم رليم  ابا) بب ين مة  ن قم بو مومو   اباض ·

 مع  بو التنجرب  التأ عمض· 
   ي تطعا ا  اماج بو مأاف ات الضص   التعبرن عة  بثا  ض · 



   ام) ال فض · 
 نوجزها فيما يلي: ظهرت الدراسات الحديثة وجود أسباب متعددة و متداخلة لصعوبات التعلم،

  عيوب في نمو المخ 
و   مناب   يو اللأرةن فا جداف بعت العروص  الوطام التو فا جرثن على جثو ة   اجصفا  
ال  يا العصفبعم   عضفما الف عتن   يعتقفا العليفام    هفذ  الوطفام    العرفوص بفو  يفو ال  يفا 

  ضا ضالعصبعم هو التو جر   اللى رمو  صعوبات التعلم عأا ال
 العيوب الوراثية 

م بظ بو ريرن مة البعا  ا ت ا  صعوبات التعلم بو  ءن معرأمن   يعتقا    هذا المن يعفو  
لءففاس   اثففون بعلففى ءففبر  الييففا  بففة  ال ضففا  الففذمة يضتقففا   بعففت اليمففا ات اليطلوبففم للقففنام) 

   بفا ال فو ة يعفا و مفة مي  ءيا  الصوات الييرز)  اليضصلم للثليفات ن مفة اليدتيف     يوفو 
 م ولم مياثلم ض

 مشاكل أثناء الحمل والوالدة 
ييوفففة    مفففنج ف رمفففو  صفففعوبات الفففتعلم لفففا  الطضففف  بالينابففف  التفففو ج فففبا    جفففطن بضفففو بعفففت 
الدا ت متضاع  اللماز اليأاعو لألم ما اللأرة ريا لو را  ا يا  ن  ا مماايفطن  هفذا التضاعف  

 للماز العصبو لمذا الورنضمر   اللى اوت   بى  يو ا
بففو بففا ت  وففن ن فففا يدففاف التففوام للدبفف  ال ففن  بففو   ض ففط  ثأففام الففو  ) ميففا مففر   اللففى  قففص 
مضاائ لأل ر لرة الذ  يص  لللأرةن ميا مر   اللى ا عافم بو عي  اليخ  صعوبم بو التعلم 

ال   فم ال طرفن)  ثأفام   يفا ييوفة  يضفا    ي فبب التفاورة    جأفا   ال يفو ن    بعفتبو الثبنض
 الدي  اللى معا ا) الطض  مة صعوبات التعلم ض

 مشاكل التلوث والبيئة 
 ثبتت البداف    التلوف البرئو مفة الييوفة    مفر   اللفى صفعوبات الفتعلم ب فبب جفبثرن  الضفا  
علففى  يففو ال  يففا العصففبعمن  فففا  رمففنت الا اءففات    النصففاص  هففو مففة اليففوا  اليلوثففم للبرئففم 

الأففاجع عففة ابتففناز البأففز ة  اليواففو  رففذلك بففو مواءففرن معففا  ال ففنصن مففة الييوففة    مففر   اللففى   
  يرن مة صعوبات التعلمض

 :عالج صعوبات التعلم
  مأفففا اعيفففا ءفففبا مفففة هفففذا اليقفففا     لصفففعوبات الفففتعلم  ءففف ابا متعفففا )ن   مفففة الطبععفففو    يوفففو  
العف ج متأاءفف ا مففا  بععففم الصففعوبم التففو يعففا و مأمففا الطضفف      اففم وطو جمففان   مففة الطبععففو 
 يضا ج ابن اللمو   رة م تل  اليتاولرة بو جنبعم الطض  مة آبام   معليرة      فام  ض فررةض 

 مان ييوة الت فعف مة اآلثا  اليدتيلم لصعوبات التعلم مة و   جضعر  التوارمات التالعمك عيو 
 كجضمم الوالامة للي ولم- 



يلفففب علفففى اآلبفففام    متضميفففوا  بععفففم م فففا     أفففائمم      ي فففاعا ا اليا ءفففم بفففو  أفففام  ن فففامع 
 ع او لمر م ال أام بعراا عة التوجنات الأض عمض

 كعيو ال اصالبن امع التعل-ص
يلب ج طعف  ن امع جعلعيو واص مأاءب لث   ض  ب فب  فو  الصفعوبم التعلعيعفم التفو يعفا و 

 مأمان   وو   لك بالتعا    رة الوصائو الأض و  اليا س  الءن)ض
 كالت  عص  التاو  الي ون -ج

 ال  ج فف عص بالففم الطضفف  اليصففاص مأ غففو    جففتم جدففت الشففناف الوصففائررة الأض ففررة ن   رليففا
 ا  الت  عص م ونان رليا جيوأا مة التعام  ب و   بض  مفا الطضف ن   جلأفب الثيرفن مفة ءفوم 

 الضممض
 كالتعا    رة اليا ءم  العائلم- 

جففرثن صفففعوبات الفففتعلم علفففى الدعفففا) روففف ن  لففذلك يلفففب    يوفففو  البن فففامع الع افففو شفففام  لثففف  
  وابو التعلمن    تأ را جام  رة الءن)   اليا ءمض

 
  
 


