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إشكالية التمييز بني بطء التعلم وصعوابت التعلم األكادميية حنو رؤى واضحة لتحديد نوع اإلضطراب
 ميموين مصطفى جامعة مستغامن. د،بوشي شريفة
:امللخص

 من مستوى النجاا واواا العاال الدراساي مان بار املاشاراؤ الان شاراد ا ت اار% 5  حتقيق أقل من،التسرب املدرسي
 لش اس الدراسااؤ نق لجاود قاا ش ااين لاتات ا واوا ابسا اب،الف ال املدرساي رغا اتات ا ابسا اب ايةفياة اارا الرساوب
 مها موضوعي بطء التعة لصعوابؤ التعة ابرادميية الري يدجمهما، للعل أود املوضوعاؤ ااامة املتعةقة به،املادية ارا الرسوب
.ال عض معا لجيد ال عض صعوابؤ يف التفريق بينهما مما يادي نق العجز يف نجياد ورق ع ج مناس ة
 لالقفزة النوعية احملققة،لابلنظر نق أمهية لوساسية هرا املوضوع يف اجلزائر الن عرفت اب ت ار العة لاملعرفة ق ل االوت ا الفر سي
يف جماا التعةي لاجلهود امل رللة فيه بعد االستق ا لالري يعرقل مسار التنمية ابستنزافه لعادد هائال مان الت ميار سانوا فقاد رأيناا
 أما يف أن يساه لا يف،أن حنالا يف هره الدراسة ور موضوع نشااالية التميياز بار باطء الاتعة لصاعوابؤ الاتعة ابرادميياة
.شوضيح االضطرابير لنلقاء الضوء عةى خمتةف النقا املتعةقة به لةوصوا نق عمةية الع ج
Résumé :
Le décrochage scolaire, la réalisation de moins de 5% du niveau de succès tout au
long de l'année scolaire, parmi les indicateurs qui confirment la propagation de l'échec
scolaire, malgré les différentes raisons de fond de cet échec. Les études indiquent qu’il y a des
points de divergence sur les causes de cet échec, et l'un des sujets importants liés à ce sujet,
sont objectivement la lenteur d'apprentissage et les difficultés scolaires d'apprentissage, que
certains les réunissent ensemble et certains trouvent difficile de distinguer entre eux, menant
au déficit en moyens de traitement approprié.
Compte tenu de l'importance et de la sensibilité de ce sujet en Algérie, qui était connu
comme la propagation de la science et de la connaissance avant la colonisation française, et le
saut qualitatif réalisé dans le domaine de l'éducation et les efforts déployés après
l'indépendance, ce qui entrave le développement en écoulant un grand nombre d'élèves par
année ; nous avons décédé de faire une étude sur le problème de la distinction entre la lenteur
d’apprentissage et les difficultés d'apprentissage scolaire, dans l'espoir que cela contribuera à
la clarification des deux troubles et les divers aspects relatifs à accéder au processus de
traitement.
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املقدمة:
نن ا لتحاق الطفل ابملدرسة االبتدائية من التغساؤ النوعية يف وياشه ،سواء ران من الناوية املعرفية ويث ي دأ الطفل
ابرتساب املهاراؤ ابرادميية ابساسية املتمثةة يف القراءة ،الاتابة لاحلساب ،أل من الناوية النفسية ويث ي دأ ابلتفاعل مع
اآلتر (املعة  ،الزم ء ،املدير) ،لي دأ ش ال شعور اال تماء نق اجملتمع لديه ،لهنا يظهر التنافس بر ابوفاا .لمبرلر الوقت
ختتةف هره امل اعر من وفل آلتر ،ن يرتاجع هرا احلماس عند بعض الت مير ظرا لعجزه عن قراءة ص أل نجياد ول ملسألة
وسابية بسيطة أمال زم ئه  ،مما يفقده الثقة براهت  ،لهنا جند بعضه يعي ون أزماؤ فسية ،لهو ما عربؤ عنه لس ر Lerner

 2001يف قواا "أن لي اضطراب التعة ياو ون بداتةه مفهوما عن العامل مهددا ا  ،ويث ي عر الفرد بعدل ابمان لعدل
الافاءة ،لأهن ال يتةقون اإلش اعاؤ السوية لةتعرا ابفضل عةى بيئته ل اهت  ،لشارار الف ل لعدل النجا ابرادميي لايرباؤ
االجتماعية املاملة يادي نق شرار م اعر اإلو ا لم اعر عدل الافاءة ،ل قص جدارة الراؤ لضعف مفهول الراؤ"
) .(Lerner,Janet W , 2001, 85ن ن يتحوا محاس الطفل لرغ ته لةتعة نق م اعر القةق ،اإلو ا  ،العدلا ية لوىت
اإلحنراا ،مأساة يعي ها التةمير رطفل للان راه مثل السفينة جزء منه فوق املاء ظاهر لةعيان لجزء حتت املاء ال يراه أود،
ابعت اران حنا عةى سةوره فقط دلن حماللة معرفة ملا ا؟ فايف ختةق هره ابزماؤ النفسية؟ ر عدد احلاالؤ الن شرى فيها
ش مير يف سن صغس رفضوا الرهاب نق املدرسة لاجتهوا نق عامل ال غل بدلن استقطاب أدىن ود لةمعرفة؟ فنجد ال عض محاا
لاآلتر ابئع سجائر لآترلن مستغةون من ورا الراشدين يف أعماا منحرفة ،ر عدد ال االى الن سمعها من ورا اآلابء
عن جهل مستق ل أبنائه لوتمية ضياعه  ،ر امل الغ الن ختسرها الدللة عةى هاالء الت مير الرين ال يتجالبون مع النظال
املدرسي ليعيدلن السنة عدة مراؤ مث يتوجهون لةحياة املهنية بدلن التمان من التعرا عةى احلرلا ،لمعززلن ابضطراابؤ فسية
شدفعه نق االحنراا لالتمرد عن اجملتمع لعن القي اإل سا ية؟
شفادا لال هره املآسي احملتمل ودلثها ،لجب اال ط ق من فارة أساسية أال لهي معرفة وع االضطراب الري يعيق عمةية
االستيعاب املدرسي لةتةمير ب ال م ار لحتديد تصائصه ،أس ابه ،ش خيصه لفق ابعراض املقدمة لالتدتل الع جي املناسب
له .لأرثر االضطرابير الةرين يستنزفان املنظومة الرتبوية مها بطء التعة لصعوابؤ التعة ابرادميية ،لالري حيالا آابء هره الفئة
من الت مير رثسا بتةخيصه بعدل الفه .
أوال :حتديد مفهومي "اضطراب بطء التعلم" و"صعوابت التعلم األكادميية":
.1

مفهوم بطء التعلم:

جتدر اإلشارة يف ال داية نق أن رةمة بطء يف املعاج العربية شعين" قيض السريع" (املنجد ابجبدي.)505 ،
للقد استخدل اجنرام مصطةح "التةمير بطيء التعة " لةتع س عن الطفل الري ال ياون مستوى حتصيةه يف فس مستوى زم ئه يف
الدراسة ،أي ياون أقل من مستوى القس الري جيب أن ياون فيه.
يف ور أن فيدرستون يرى أن "مجيع ابوفاا الرين ش ةغ س ة رائه أقل من  91درجة لأرثر من  47درجة ياو ون ضمن
اجملموعة الن متثل بطء التعة " (تسي لبوصنوبرة.)11 ،5010 ،
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أما للدريش لمسيث ) (Wodrich & Smith, 2006فاعتربا بطء التعة والة شطةق عةى الطالب الري يعاين من اخنفاض يف
قدراشه العقةية ،حبيث ياون أقل من مستوى الرراء العادي لأعةى من مستوى راء الفرد ي اإلعاقة الرهنية ،لهرا ال يعين عدل
قدرة الطالب عةى التحصيل الدراسي ،بل يعين أن الطالب قادر عةى التعة  ،للان بصورة لدرجة ختتةفان عن الطالب العادي"
(العجمي.)5012 ،
لقد أفاد كريك أبن بطيء التعة يظهر عةيه بطء يف شعة املهاراؤ ابرادميية لاحلررية ،لهو قادر عةى التحصيل لالنجا
ابرادميي للان مبعدا أدىن من ابوفاا االعتيادير" ). (Samual Kirk a. and James J Gallaghen , 1979, 500
ل هب عدانن غائب راشد ق عن كليمنت عةى أن "سوء ابداء الوظيفي املتدين لةدماغ يصاو ه صعوابؤ شايف يف السةوك
لالتعة املرش طة بوظائف اجلهاز العصيب املررزي" (عدانن.)2 ،5000 ،
لعةيه ميان استقراء من التعاريف السابقة أن :بطء التعة هو اخنفاض يف التحصيل الدراسي لةتةمير مقار ة ب قية زم ئه من فس
سنه لمستواه الدراسي بس ب شدين س ة راءه الن ال شصل نق املتوسط لشعةو عن التخةف.
.2

مفهوم صعوابت التعلم األكادميية:

لرد يف معج لسان العرب البن منظور يف شوضيح لاةمة صعب "أهنا ت ا السهل ،قيض الرلوا" (ابن منظور،5002 ،
 ،)801أما يف قاموس  Larousseفتدا عةى "عدل شةقي شيء ما بسهولة" ).(Larousse, 2001, 123

لمنه خنةص نق أن صعوبة التعة شعين العسر يف شةقي املعارا.
لشعود أصوا مصطةح صعوابؤ التعة ابرادميية نق سنة  1924أين "استخدل صموئيل أورتون مصطةح الت وه الرمزي يف
شوضيح فارة أن صعوابؤ التعة شعزى نق عدل سيطرة أود شقي الدماغ يف لصف واالؤ ابوفاا الرين يدررون الرموز ،سواء
أرا ت أعدادا أل ورلفا بطريقة م وهة" (ع اس لرجب.)11 ،5001 ،
ليف سنة  1982قال صموئيل كريك بتوضيح و يعة اضطراب صعوابؤ التعة ويث أشار نق " أهنا صعوبة يف ارتساب مهاراؤ
الةغة لاملعرفة أبساليب التدريس العادية بدلن لجود ختةف عقةي أل اعاقاؤ بصرية أل مسعية حتوا بينه لبر ارتساب الةغة
لالتعة  ،لشظهر يف عدل املقدرة عةى االستماع ،التفاس ،الا ل ،القراءة ،الاتابة ،التهجي أل ول املسائل الراضية" (ع اس
لرجب.)51 ،5001 ،
لش س لزارة الرتبية ابلوالاؤ املتحدة ابمرياية  1944نق مصطةح صعوابؤ التعة احملددة نق "أهنا لاودة أل أرثر من العمةياؤ
النفسية ابساسية املتضمنة يف الفه لاستخدال الةغة ال فوية لالتحريرية ،لالن شظهر بصورة غس مناس ة سواء يف القدرة عةى
الا ل ،االستماع ،القراءة ،الاتابة ،التهجئة لول املسائل الراضية" (عدس.)15 ،1991 ،
أما عند اجلمعية ابمرياية امل رترة لصعوابؤ التعة  1911فهي "مفهول عال ي س نق جمموعة غس متجا سة من االضطراابؤ
شتمثل يف درجة دالة عةى الصعوبة يف ارتساب لاستخدال أي من مهاراؤ اإلصغاء ،القراءة ،الاتابة ،احلساب لنصدار ابواال
لشتصل هره االضطراابؤ مب ا ؤ داتةية لدى الفرد ،لميان أن شعزى نق عجز لظيفي يف اجلهاز العصيب املررزي ،لعةى الرغ
من أن صعوابؤ التعة ميان أن شصاو ها اضطراابؤ أترى رالصعوابؤ احلسية ،التخةف العقةي ،أل م ا ؤ سةورية ل آاثر
بيئية غس مستح ة نال أهنا ليست تيجة اا" (ع اس لرجب.)51 ،5001،
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أما نما ويل ابليتييه  E. Pelletierفقد اعترب صعوابؤ التعة ابرادميية عةى أهنا "اضطراب يظهر عند شخص يتمتع برراء
جيد ،رما رأى أن هرا االضطراب خيص الوظيفة املعرفية الن ش ال عيب ل خص" ) ،(E. Pelletier, 2004, 03لقصد
ابلوظيفة املعرفية :اال ت اه ،اإلدراك ال صري لالسمعي ،الراررة القصسة لالطويةة املدى ،لمعاجلة املعةوماؤ.
لعةيه ستنتج أن صعوابؤ التعة  :شة اجملموعة غس املتجا سة من االضطراابؤ الناجتة عن تةل لظيفي لدى وفل يتميز برراء
عادي لسةي عةى املستوى اجلهاز العصيب املررزي ،للان لديه صعوابؤ ختص اجلا ب املعريف.
اثنيا :خصائص بطء التعلم وصعوابت التعلم األكادميية:
.1
-

بطء التعلم:
من الناوية ال د ية متخةف عن املتوسط العال ملن ه يف مثل عمره الزمين ،لغال ا ما ياون أقل ووال لأررب لزان،

يف ور ي دلا يف بعض ابويان أووا قامة لأضخ بنية من أقرا ه يف فس القس لهرا راجع إلعادهت السنة عدة مراؤ.
-

ضعف الرتريز.

-

رثرة ال رلد.

-

ع قاؤ غس مستقرة مع الزم ء.

-

ال عور ابيي ة لاإلو ا  ،لامليل نق العزلة.

-

فقدان الثقة ابلراؤ.

.2

صعوابت التعلم األكادميية:

-

منو بدين سوي مقار ة مع أقرا ه مما ه يف سنه للان أوياان ي دلا أررب مما معه يف القس يف والة نعادة السنة عدة مراؤ.

-

الن ا الزائد.

-

ال عور ابيي ة لاإلو ا .

-

فقدان الثقة ابلراؤ( .تسي لبوصنوبرة.)11 ،5010 ،

اثلثا :أسباب كل من اضطراب بطء التعلم وصعوابت التعلم األكادميية:
أ -األسباب األساسية
)1

أسباب بطء التعلم:

.1

الس ب ابساسي ل طء التعة هو اخنفاض س ة الرراء الن شرتال بر ( )48درجة وىت ( )19درجة.

.5

اضطراب عصيب :يف دراسة شت عية أجرهتا روشيتزد  Qotetezedعةى ( )144والة وفل بطيء التعة ملدة ( )05سنواؤ
أث تت أتتر ضجي لديه  ،لأهن حباجة نق لقت أرثر لةتعة لالنمو لتعويض االضطراب العصيب ،لأهن ميان أن حيققوا
جناوا أرادمييا عند منحه الوقت الاايف لاملساعدة ال زمة( .املرشدي.)5017 ،

)2

أسباب صعوابت التعلم األكادميية:
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ابلنس ة لألوفاا املصابر هبرا االضطراب نهن أقل ث اات ،ويث جنده ي اون من شغس احلرلا من مااهنا لشنقةها ،لهرا
وسب "الط يب  John Steinمن جامعة ألرسفورد الري قال أبحباث عميقة لنظال املعاجلة ال صرية بشخاص لي عسر
القراءة ،أين شوصل نق أ ه هناك عدل ث اؤ ورراؤ العيون مما حيدث أن ورلا الاةماؤ ش دلا يف غس حمةها ،مت اباة
لم وشة" ).(L. Brazeau-Ward, 2006, 55

-

لجود شغساؤ غس و يعية يف منطقة لير ياي ،لالن شعرا بع قاهتا ابلقدراؤ الةغوية االستق الية ،من أه هره التغساؤ الن
لووظت صغر وج اي ا يف هره املنطقة لشغساؤ أترى ،لأشار ال اوث ألربت جاالبوردار من رةية الطب يف جامعة
هارفارد يف شةخيصه لنتائج الدراسة نق لجود ثغراؤ معينة يف شرريب لشنظي املناوق الةغوية لدى املصابر بعسر القراءة"
(عوراتين لآترلن.)182 ،5009 ،

-

قص يف اإلدراك الصويت لف ال فراؤ.

-

أتسيس سيئ لةمفاهي  ،العدد لشطور العمةياؤ املنطقية لشنظيمها ،لم ارل يف التفاس املنطقي الري يعود نق اضطراب
اإلدراك الةمسي لالقدراؤ احلسابية وسب "أتصائيي ابعصاب النفسي :مارسال كينسبورن ل ايزابل ورنقوتن" (fayol
).Michel ,Catherine Marinthe,Pierre Barrouillet, 2013

-

لشرى غاليفري " أ ه حيدث اضطراب قوي يف شعة القراءة لالةغة املاتوبة ن ا ما أبدى الطفل اضطراابؤ يف شنظي الرتريب
احليزي لالتصور اجلسدي ،ليادي هرا نق اضطراب يف شاوين املعة يف احليز" (شعويناؤ .)44،

ب -األسباب الثانوية:
لهي ابس اب الن ي رتك فيها االضطرابير معا ،لالن شعمق االضطرابير:
أسباب نفسية :شقول عةى أساس فسي الشعوري ،ويث ختتزا الرغ ة يف معرفة الصراعاؤ الداتةية الن متنع الطفل من نش اع
فضوله لةمعرفة لشنمية اهتمامه مبا هو ماتوب ،ليف رأي بعض احملةةر النفسا ير " رما لو را ت ابان شتخةى جزئيا عن الوظيفة
املعرفية لتجنب الصراع مع اال فعاا ال لاعي ،لان هرا التنازا يادى بدلره نق شدتل العقاب الرايت لألان العةيا .نن شعة القراءة
قد يتسةل نليه الصراع ابلدييب املرش ط ابلرغ ة لابيوا من املسالاة أل التفوق عةى ابب لررل الرغ ة يف ناثرة نعجاب ابل،
فالطفل قد يص ح غس قادر عةى ختطى الع قة الثنائية مع ابل لشق ل الرجوع نق ورا اثلث ،لاضع القا ون ،الري يسمح
ابلوصوا نق املنطق الرمزي لينقل الرغ ة تارج الوضع ابلدييب قد يقوي ر ت الرغ ة يف املعرفة .لمن انوية أترى ،االجنراب
الواسع اجملاا ،الري يفعةه املظهر ال صري لةقراءة ،ميان أن يص ح ما وات ب ه قد يعاش ابعت اره مس ا لة عور ابلر ب" (دميون،
.)194 ،5008
أسباب تربوية :عدل ش ؤل الربانمج التعةمي مع الفئتر أل واجة هاالء الط ب نق مهاراؤ خمتةفة عما حيتاجه غسه من
ابوفاا العادير ،مع التأريد عةى هره احلاجاؤ من لقت نق أتر أل واجاهت نق ورق شعةيمية شت ءل مع االضطرابير.
أسباب ثقافية :اخنفاض املستوى الثقايف لةوالدين ،ابعت ار أن اآلابء لي مستوى شعةيمي منخفض ال يعطي فس ابمهية
ل ةتمدرس مثل املتعةمر ،رما أن الطموواؤ املهنية ببناء هره الفئة ش قى بسيطة مما ي ال عائقا أمال النجا املدرسي.
أسباب اجتماعية :التفا ابسري ،الصراعاؤ بر الوالدين ،لفاة أود الوالدين.
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أسباب اقتصادية :اخنفاض الدتل املعي ي لألسرة جيعل ابسرة شدفع أببنائها لةعمل يف س يل حتسر ظرلفه االقتصادية.
رابعا :أعراض كل من بطء التعلم وصعوابت التعلم األكادميية:
.1

أعراض بط التعلم:

-

اخنفاض يف القدرة االستيعابية جلميع املواد.

-

ضعف القدرة عةى التحةيل لاالستنتاج( .ع د ااادي)58،54 ،5000 ،

-

ضعف القدرة عةى التن ا بنتائج ابعماا.

-

ق وا أقرب احلةوا دلن شفاس.

-

بطئ يف الفه .

-

ضعف القدرة عةى التخيل.

-

بطء استيعاب القراءة لالاتابة ( .العقايب.)7 ،5012 ،

.2
-

أعراض صعوابت التعلم األكادميية:
مردلد دراسي غس متسالي.
اضطراب يف االستدالا لالعمل الاتايب.
صعوابؤ القراءة أل ما يعرا ابلدسةاسيا  Dyslexiaمن ت ا:
 صعوبة يف جتزئة اجلمةة نق رةماؤ.
 عجز يف ندماج صوؤ رمز (ورا ،صوؤ).
 عدل القدرة عةى ربط لشرشيب احلرلا لالاةماؤ ل ناء اجلمةة( .شعويناؤ.)58 ،
 صعوبة يف متيز ابصواؤ مث تةط ( رس  /لس ).
 ورا ،قةب ،تةط ،نضافة ورلا يف الاةماؤ.
 ايةط يف ابصواؤ املت اهبة يف النطق (س ،ص -ظ ،ض -ز ،س ،-ا ،ر ....اخل)
 ايةط يف ابصواؤ املت اهبة يف ال ال (ب ،ن ،ؤ) (ج ، ،خ) (ش ،س) (ع ،غ) (ا ،ق).
 قراءة ب طء لةمقاوع الةفظية.
 صعوبة يف فه ما مت قراءشه.

-

صعوابؤ يف الاتابة أل ما يعرا  Dysgraphiquesلشتضح:
 التنظي املااين لةورقة سيء مع عدل اورتال الفراغ بر احلرلا لالاةماؤ ،لالسطور م وشة.
 أتطاء يف أشااا لشناسب احلرلا .ن تاج شال تطي مهمل لغس لاضح لةقراءة.
 رتابة بطيئة لجمهدة .عدل الث اؤ يف الاتابة من ت ا التوجه ،وج احلرلا املتغس.
 عدل القدرة عةى ربط لشرشيب احلرلا لالاةماؤ ل ناء مجةة( .شعويناؤ.)58 ،
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 عدل القدرة عةى ربط ابصواؤ مبا يرافقها مث هاشف يات ها هتف أل سةحفاة يات ها سل وف ؤ .لالاتابة املقدمة
هي لتةمير يعاين من صعوبة الاتابة.

الشكل رقم( )11النص الاتايب املقدل عن شةمير ( رر) يف وصة نم ء يدرس يف السنة الثالثة لهو معيد السنة الثا ية مرشر
لالسنة الثالثة مرة لاودة ي ةغ من العمر 11سنة ل راء عادي لسةي احلواس.
-

عسر احلساب ما يصطةح عةيه  Dyscalculieمن ت ا:
 صعوبة يف قدراؤ شسمية أل رتابة ابرقال لابعداد مث العدد مئة لمخسة لس عون ( )145ياتب عةى ال ال التايل
(.)100540
 صعوبة يف ا لرتشيب املااين لألعداد لالتعرا عةى الفرق بر العدد لالرق  ،لارتساب العمةياؤ الراضية أل احلسابية مثل
اجلمع ،الطر  ،الضرب ،القسمة( .ال طا ية لالرشدان لآترلن.)141 ،5004 ،
 عدل وفظ جدلا الضرب لفه الرموز الراضية لالقدرة عةى املقار ة بر عددين أيهما أصغر.
 التقدير السيئ لةقي لغياب جترد العدد لاالعتماد عةى ابصابع يف احلساب.
 احلساب الرهين غس ممان.

 صعوبة يف فه قاعدة راضية ليف التوجه املااين (اليمر لاليسار) لالزماين.
 ش تت اال ت اه لعدل الرتريز ،اضطراب الراررة ،قص يف الربط....


غياب املهارة احلررية ،صعوابؤ يف نقامة ع قاؤ ،فقدان الثقة مما خيةق نو ا لديه.

خامسا :احملكات التشخيصية لتحديد االضطرابيني:
يف الواقع ليس هناك حم لاود لتحديد صعوبة التعة  ،بل جمموعة من احملااؤ قد اشفق عةيها ال اوثر لهي:
 .1ابلنسبة لبطء التعلم:
أ .حمك التباين :لهو الت اعد بر القدرة العقةية لالعمةية ،لمث

ل ال يستطيع بطيء التعة مواصةة شعةيمه ما بعد الثا وي

لانه ي دع يف النواوي املهنية.
ب .حمك االستبعاد :لهنا جيدر بنا عند احلديث عن بطء التعة  ،ورا رل من التخةف العقةي ،اإلعاقة ال صرية أل السمعية
أل التأتر املدرسي .ورا واالؤ التغيب املتارر أل اال قطاع عن املدرسة لفرتة وويةة.
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ج .حمك الرتبية اخلاصة :لس يل شقدمي مساعدة لةت مير بطيئي التعة يف نوار هرا احمل  ،فا ه البد من شعةي ابوفاا لي
بطء التعة املهاراؤ ابرادميية بطرق الرتبية اياصة لمبا يتناسب مع قدراهت .
 .2ابلنسبة لصعوابت التعلم األكادميية:
أ .حمك التباين :الت اين هو الت اعد بر القدرة العقةية لالتحصيل الفعةي يف جا ب معر ،لمن ل

أن حيدث أوياان أن

يتفوق التةمير يف مهارة الراضياؤ للانه مقصرا يف مادة التع س.
ب .حمك االستبعاد :لهنا جيدر بنا عند احلديث عن صعوابؤ التعة ورا رل من التخةف العقةي ،اخنفاض س ة الرراء عن
املتوسط ،اإلعاقة ال صرية أل السمعية أل التأتر املدرسي .ورا واالؤ التغيب أل اال قطاع عن املدرسة.
ج .حمك الرتبية اخلاصة :لس يل شقدمي مساعدة لت مير صعوابؤ التعة يف نوار هرا احمل  ،ف بد من شعةي ابوفاا لي
صعوابؤ التعة املهاراؤ ابرادميية بطرق الرتبية اياصة لمبا يتناسب مع صعوابهت .
سادسا :كيفية عالج االضطرابني:
أوال :بطء التعلم
يت املساعدة الع جية الضطراب بطء التعة من ت ا ألال الت خيص امل ار اره الفئاؤ مث االعتماد عةى ما يةي:
أ .شعديل مناهج الت مير العادير يف شعةي الت مير لي بطء التعة ابالعتماد عةى:
 تفض مستوى املناهج العادي من ويث احلج لدرجة التعقيد.
 شغيس العناصر ابساسية الن يررز عةيها املنهاج العادي ليتناسب مع ترباؤ لاهتماماؤ بطيء التعة .
 جيب أن يتضمن أسئةة شوضيحية مةموسة بدال من اجملردة.
 شوسيع تةفية املادة التعةيمية وىت يتوفر ل طيء التعة قواعد أساسية لفهمها.
 استخدال أسةوب التعة امل ين عةى العمل لايربة امل اشرة لناتوة الفرصة لةتةمير لاي يعرب عما يقول به.
 استخدال التعزيز املناسب.
 عرض املادة أبسةوب يتيح ل طيء التعة استخدال أرثر من واسة أثناء التعة ليسهل عمةية التعةي لجيعل اا معىن.
 استخدال بعض اب طة إلجراء اتت ار ق ةي ملعرفة قدراؤ لاستعداداؤ التةمير لاتت ار بعدي ملعرفة مدى شقدمه لمنوه.
 شغيس ورق ال ر .
ب .االهتمال ابجلا ب النفسي اره الفئة من ت ا :شعزيز الثقة ابلنفس .التخفيف من القةق لاإلو ا  .التفريغ اال فعايل.
اثنيا :صعوابت التعلم األكادميية
يرشاز نعادة أتهيل املصاب بصعوابؤ التعة ابرادميية عةى ابور التالية بعد عمةية الت خيص لهي:
أ -من الناحية املعرفية:
 -نعادة أتسيس مفهول ال نية املاا ية لالزما ية.

89

سلــــــوك.....................................................................مخبر تحليل المعطيات الكمية والكيفية

العدد  40ديسمبر 6402

 شقدمي سند لتعة ( ص) رتابة لاضح لخبط مقرلء للقت رايف الجناز التةمير املصاب بصعوابؤ التعة ابرادميية أعماله ،ممايسمح ابلتقيي الصحيح لقدراشه ).(Anne-Catherine Lyon, 2008, 7

 الت جيع عةى اإلجابة. الطةب من التةمير القراءة بصوؤ مرشفع لمرافقته أثناء القراءة من أجل مساعدشه عةى ف الرموز لفه املعىن. التدريب الصويت لاملعجمي من ت ا :نم ء مقاوع لفظية ،ورا ورلا من رةمة. ال تدريب عةى ريفية املعاجلة ابساسية لةمعةوماؤ من ت ا :ما هو امل ار نليه؟ ما ا وةب مين؟ ما ا أعرا؟ ما ا جيب أنأقول إلجياد احلل؟ )(Collectif des enseignants de cycle III des écoles de Boussac, 2009, 4

 شوضيح وريقة مس القة  ،ريفية رتابة احلرلا. زادة االستيعاب لاال ت اه من ت ا مثس بصري. ش جيع لحتفيز الت مير لةقيال أبعماا منزلية. العمل ابلنظال الةغوي املت ادا (املعاجلة ال صرية لالسمعية). نعادة أتسيس خمتةف العمةياؤ املنطقية منها اإلوتفاظ ،التصنيف ،التسةسل. العد ا ط قا من شوضيح التعرا عةى ابرقال ،معرفة االتت ا بر خمتةف العمةياؤ (الطر  ،الضرب ،القسمة ،اجلمع) ،ولامل ا ؤ الراضية.
ب -من الناحية النفسية:
-

القضاء عةى م اعر اإلو ا لايجل لاال طوائية إبدماج لنشراك التةمير يف خمتةف الن اواؤ املقدمة من ورا املعة .

-

نعادة شعزيز الثقة ابلنفس.

املراجع:
-

املنجد األجبدي ( ،)1981دار امل رق ،بسلؤ،

-

بةيه ،العجمي محد ( :)5012أساليب التعلم املفضلة لدى طلبة بطء التعلم يف املدارس املتوسطة بدولة الكويت

 ،1ص .505

(دراسة لصفية مقار ة يف بعض املتغساؤ الدميوجرافية) ،جمةة العةول الرتبوية لالنفسية ،اجملةد  ،17العدد .7
-

شعويناؤ ،عةي ( :)1995صعوابت تعلم اللغة العربية املكتوبة يف الطور الثالث من التعليم األساسي دراسة ميدانية،
ديوان املط وعاؤ اجلامعية اجلزائر.

-

مجاا الدين ،أيب الفضل حممد بن مارل ابن منظور اب صاري اإلفريقي ( :)5002لسان العرب ،1 ،اجملةد ابلا دار
الاتب العةمية بسلؤ.

-

تسي ،لانس لبوصنوبرة ،ع د احلميد ( :)5010الرتبية وعلم النفس التشريع املدرسي ،الديوان الووين لةتعةي لالتاوين
عن بعد.
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 مطابع، الراعي، صادق لمليس، شرمجة الياس،1 ، الدسلكسيا اضطراابت اللغة يف األطفال:)5008(  أىن،دميون

-

. القاهرة،االمسية
. دار لائل لةط اعة لالن ر،1 ، بطء التعلم وصعوابته:)5000( يل،ع د ااادي

-

.، عمان،دار الفار،1 ، صعوابت التعلم:)1991( عدس حممد ع د الروي

-

. دار املناهج، ابردن، بني النظرية والتطبيق برانمج متكامل، صعوابت التعلم:)5001(  وسن هناء رجب،عةي ع اس

-

.عمان، دار لائل لةن ر، مقدمة يف صعوابت القراءة:)5009(  السروالي ع د العزيز لآترلن،عوراتين وييب سناء

-

، األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة الدارسون يف املرحلة االبتدائية وأساليب تعليمهم:)5000( راشد عدانن،غائب

-

.من وراؤ معهد التدريب لالتطوير الرتبوي بغداد
، دار املناهج، صعوابت التعلم ـ النظرية واملمارسة:)5004( أمحد الرشدان لآترلن

 مال،حممد ال طا ية أسامة

-
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