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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  البعد األخالقي واالجتماعي ملشكلة صعوبات التعلم 
  

  : مقدمة
  

فهي عمليـة  . تعترب عملية التربية عملية استثمار بشري ترقى باإلنسان إىل أعلى املستويات
ولعل العامل الرئيس الذي ميكن . ضرورية إلعداد جيل يتحمل مسؤوليته جتاه اتمع الذي ينتمي له

اخلربات واملعلومات الكفيلة أن يؤثر يف عملية التربية هو كفاءة العملية التعليمية اليت تكسب األطفال 
بإعدادهم اجليد واملناسب لالندماج والتفاعل مع اتمع، آخذة بعني االعتبـار الفـروق الفرديـة    

ومن بني هؤالء من لديهم صعوبات التعلم، إذ أن هؤالء ميلكون القـدر  . واالختالفات بني األطفال
خلربات إال أن حتصيلهم للمعلومات أقل من الكايف من القدرات العقلية الالزمة لتعلمهم واكتسام ا

 )1()1998(أقرام العاديني يف جانب أو أكثر مما يؤثر سلبا على األداء العام وكما تشري سهري أمحد 
إىل أنه من الضروري أن ال تنتقل صعوبات التعلم لدى األطفال إىل أن تصبح إعاقة تسبب للطفـل  

  . هناك نوعا من التعزيز واحلوافز الفردية بل جيب أن يكون. شعورا بالقلق واإلحباط

                                                
. اإلسكندریة. مركز اإلسكندریة للكتاب) 1998(ذوي االحتیاجات الخاصة،  األطفال ةسھیر أحمد سیكولوجی) 1(  
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  : مفهوم صعوبات التعلم: أوالً
 Learning)يــذهب البــاحثون يف التربيــة إىل أن مصــطلح صــعوبات الــتعلم 

Disabilities)     يعترب حديثاً إىل حد ما، وقد بدأ البحث به يف مطلع السـتينات مـن القـرن
تعترب نواحي احلرمان الثقايف والبيئي واالقتصـادي   ويف إطار ذوي االحتياجات اخلاصة. )2(العشرين

وجود فجوة كـبرية بـني األداء األكـادميي احلقيقـي واألداء     (سببا يف صعوبات التعلم من حيث 
  .)3()املتوقع

جمموعة متغايرة من االضطرابات النابعة من داخل "وميكن تعريف صعوبات التعلم على أا 
خلل وظيفي يف اجلهاز املركزي تتجلى على شكل صـعوبات ذات  الفرد اليت يفترض أا تعود إىل 

داللة يف اكتساب وتوظيف املهارات اللفظية وغري اللفظية والفكرية يف حياة الفرد وتكون مرتبطـة  
مبشكالت يف التنظيم الذايت والتفاعل االجتماعي وقد تتواقت مبا يعد سبباً من إعاقات حسية أو عقلية 

  . )4(عية ومن مؤثرات خارجية كاالختالفات الثقافية أو التعليم غري املالئمأو انفعالية أو اجتما
إىل أن األشخاص الذين يعانون من صعوبات يف الـتعلم هـم يف    )5()سايل سكوت(تشري 

  . الغالب متوسطو الذكاء فما فوق
  : مظاهر صعوبات التعلم 

وكية كالصعوبة يف متييز الطفل أن هناك مظاهر سل )6()الروسان(ذكر فاروق : مظاهر سلوكية  -1
واسـتمراره يف النشـاط    (Back ground)وبني األرضـية   (Fore ground)بني الشكل 

على صفحات كراسته  3،2،1فإذا طلب منه أن يكتب األرقام . املطلوب منه دون أن يدرك ايته
عليه، وهكـذا   فإنه يستمر يف ذلك حىت اية الصفحة وقد يستمر يف ذلك على املقعد الذي يكتب

كذلك من املظاهر السلوكية ملعرفة صعوبات التعلم مسألة اضطرابات املفاهيم . بالنسبة لبقية األنشطة
حبيث توجد صعوبة التمييز بني املفاهيم املتجانسة أو املتقاربة مثل مفهومي ملح وسكر أو التمييز بني 

ناك اضـطرابات السـلوك احلركـي    ومن االضطرابات أيضا ه. أيام األسبوع أو األشكال اهلندسية
ويقصد بذلك أن يظهر الطفل اضطرابا يف التوازن احلركي أو املشي أو صعوبة البقاء . والسلوك الزائد

يف مكان واحد وصعوبة يف القبض على األشياء بالطريقة املألوفة عند األطفال العاديني الذين مياثلونه 
  . ائد والعدوانية أحيانا وسرعة االنفعاليف العمر الزمين كما يتصف الطفل بالنشاط الز

  ): أو بيولوجية(مظاهر عصبية  -2

                                                
م2000 13ص .عمان –دار صفاء للنشر . جمال القاسم ، أساسیات صعوبات التعلم) 1(  

  71ص 2006 .بیروت  1دار المؤلف ط). حقیبة صعوبات التعلم(مركز ریاض نجد، حقیبة الوسائل التعلیمیة ) 2(
. مرجع سابق 72د صمركز ریاض نج) 3(  

)4 ( Scott, Sally, Accommodating college students with learning Disabilities. Innovative Higher 
Education, Vol,zz No:2 1997 P. 85.99 

.1989. سیكولوجیة األطفال غیر العادیین ، عمان) فاروق الروسان) (5(  
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مثل حدوث اضطرابات عصـبية  ) البيولوجية(ملعرفة صعوبات التعلم هناك املظاهر العصبية 
تعود إىل إصابة الدماغ قبل حدوث الوالدة أو أثنائها، كذلك هناك مجلة من املظاهر اللغوية كصعوبة 

اءة بسبب الضعف على تكوين التتابع الصحيح للمهارات القرائية أو صعوبة القدرة القدرة على القر
  . على القراءة واليت تعود إىل أسباب طبية تتمثل يف اخللل الوظيفي للدماغ

  : مظاهر لغوية -3
وتعود  (Dysgraphia)ويسري هذا الضعف على القدرة على الكتابة واليت تسمى باسم 

رة احلركية الدقيقة، ومن الضعف كذلك تأخر ظهور الكالم ويقصد به تأخر إىل أسباب تتعلق بالقد
ظهور الكلمة األوىل عند الطفل الذي يتصف بصعوبات التعلم حىت سن الثالثة مع العلم أن ظهـور  
الكلمة األوىل عند الطفل العادي هو عمر السنة األوىل أو سوء تنظيم وتركيب الكـالم أو فقـدان   

  . لى الكالم أي بعد تعلم اللغة بسبب إصابة الدماغ الوظيفيةالقدرة املكتسبة ع
  . ما سبق ذكره من مظاهر سلوكية وعصبية ولغوية كلها تعد من مظاهر صعوبات التعلم

انطالقا من معرفة مظاهر صعوبات التعلم جاء حبث أسباب تلك املظاهر والصعوبات اخلاصة 
بالذاكرة واخلاصة باإلدراك وحبث تدريس فئات صعوبات التعلم من الناحية احلركية واللغوية وتنمية 

يف البحث القدرات وغري ذلك من القضايا التربوية التعليمية مما يدل على أمهية مسألة صعوبات التعلم 
  . التربوي وادراجها ضمن ذوي االحتياجات اخلاصة

  : صعوبات التعلم يف جمال التربية اإلسالمية: ثانياً
يف قارئ القرآن بصعوبة يرتبط أساساً بطبيعة  هـذا   ρيرى  الباحثان أن حديث الرسول 

يأخذ أمهيتـه   املوضوع وسيأيت ذكره لكنه تأكيدا ألمهية موضوع صعوبات التعلم فإن هذا التأكيد
بالنظر إليه يف جمال التربية اإلسالمية وسبقها إىل االهتمام بشكل عام باإلنسان يف خمتلـف ظروفـه   
وحاالته وجند ذلك يف آيات وأحاديث تبني لنا أن العجز الذي حيدث لإلنسان جيب أن ال يكـون  

رامه ويبني لنا اهللا جـل  عائقا له عن املشاركة والتعلم، كذلك جيب االهتمام به وإعطاءه قدره واحت
ال تعين عدم التعلم  )7(واألصم لديهم عاهات) األخرس(وعال يف الكتاب احلكيم أن األعمى واألبكم 

إذا عزموا على التغلب على هذا الضعف كذلك من أقعده املرض فهو ال حرج عليه مـن أداء مـا   
  . )8(الصالة والصوم وغريها يستطيع أداءه مما وجب عليه شرعا كما ذكرت كتب الفقه ذلك يف أمور

تتجلى لنا صورة االهتمام مبن أصيب بعجز دون غريه من حيث  ρيف أحاديث النيب الكرمي 
ما يعطي من ثواب على اجتهاده يف التعلم رغم مواجهته تلك الصعوبة ومن رعايته من قبـل ذويـه   

                                                
.635، ص 2003. الریاض –مؤسسة الجریس للتوزیع واإلعالن . ،2سعید القحطاني  صالة المؤمن ط. د) 1(  

.163،86، ص2003. مكتبة دار التراث حلب دمشق بیروت 1مختار فوزي النعال  موسوعة األلفاظ القرآنیة ط) 2(  
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وهو ماهر به مـع السـفرة   الذي يقرأ القرآن " ρواتمع ملا لديه من حالة العجز ويف ذلك قوله 
  . )9(متفق عليه" الكرام الربره والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران

مبعىن يتردد وجيد " يتتعتع"ولعلنا نالحظ داللة التعبري الذي يشري إىل صعوبة القراءة يف كلمة 
  . عسراً يف جي القراءة
اهللا من املؤمن الضعيف، ويف كـل خـري،   املؤمن القوي خري وأحب إىل " ρكذلك قوله 

احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن اصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كان كذا 
  . رواه مسلم )10( "وكذا، ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان

بالنظر إىل طبيعة اإلنسان ومدى اهتمام الدين اإلسالمي برعايته واحترامه يتبدى عمق اآلثار 
  . التربوية يف رعاية الضعفاء والعاجزين يف منهج التربية اإلسالمية

يف حبثه عن رعاية املعاقني يف اإلسـالم  ) مجيل القرارعة.د( وانسياقا مع الطرح السابق جند 
نسان وما أسبغ عليه من مسو ورقي ويبني كيف أنه لو كان ذو عاهة فهو لـه  يبني تكرمي اإلسالم لإل

وذا فإن اإلسالم حني جيعل لإلنسان هذه املكانة وجيعل مناط تكرميه : "مسة التكرمي فيقول يف ذلك 
هذا اجلانب اإلنساين فإنه يضع املريض واألعمى واألصم وسواهم من أصحاب العاهات واملعاقني مع 

ن األصحاء على بداية واحدة ويف مستوى واحد ال تنتفي إصابته من مكانته وال تقلل مـن  غريهم م
شأنه ذلك أن العمى احلقيقي هو عمى القلب والصم احلقيقي هو صم القلب واملرض احلقيقي هـو  

أنه يأيت الرجـل الطويـل   " مرض القلب كما أن الصالح احلقيقي هو صالح القلب ويف احلديث 
) فال نقيم هلم يوم القيامة وزناً : (وقال اقرؤوا  -قيامة ال يزن عند اهللا جناح بعوضةالسمني يوم ال

  )11(". الكهف  105" 
  : البعد األخالقي لصعوبات التعلم : ثالثاً

متثل األخالق يف اتمع املسلم أصوال للحياة فيه واليت يرتضيها الدين ويرفع من شأن مـن  
إمنا بعثت "ندما حدد رسول اإلسالم الغاية األوىل من بعثته بقولـه  ولقد كان ذلك واضحاً ع. ميتثلها

جند أنه قمة السيادة يف األخالق على  ρوعند النظر يف سرية سيدنا املصطفى ". ألمتم مكارم األخالق
على أمهية األخالق وعظم شأا فكما ثبت يف األحاديث أن األخالق أثقـل   ρاإلطالق وجند ثناءه 

ويف كتاب األخالق اإلسالمية وأسسـها عقـد    )12(وأا أكثر ما يدخل الناس اجلنةشيء يف امليزان 
ولعل أبرز ما جند ذلـك يف   ρكاتبه الشيخ عبدالرمحن حسن حنبكه امليداين فصال عن أخالق النيب 

                                                
اإلمام النووي أبي زكریا محي الدین  ریاض الصالحین من كالم سید المرسلین ) 3( ρ . القاھرة –نشر دار اآلثار لل 1001رقم الحدیث  

.269ص 2003  
.102رقم الحدیث  40األمام النووي، مرجع سابق، ص) 1(  

 –كلیة الشریعة  263ص 1999دیسمبر  39جمیل القرارعھ رعایة المعاقین في اإلسالم مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة عدد ) 2(
. جامعة الكویت  

. أنظر في ذلك ریاض الصالحین لإلمام النووي في أبواب حسن الخلق ، مرجع سابق) 3(  
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وذلك بعد أن فصل التعريف بـاألخالق  ). بالضعفاء واملساكني والنساء والصبيان واحملتاجني(رفقه 
وأنواعها وأمهيتها ومن مجلة سياقاته يف الرأفة والرمحة وحسن اخللق مع الصبيان ذكره حديث أنـس  

سنني ،  قال خدمت رسول اهللا وأنا ابن مثان سنني ، خدمته عشر τرضي اهللا عنه واحلديث عن أنس 
دعوه فإنه لو قضى شيء "فما المين علي شيء قط أُيت فيه على يدي، فإن المين الئم من أهله قال 

  ". كان
تزخر كتب السرية  النبوية بشكل خاص وكتب السلوك اإلسالمي بشكل عـام يف طـرح   

 ρالـنيب  موضوعات األخالق وماهلا من أثر يف احلياة ومن تلك املراجع املوسوعة النادرة يف أخالق 
وقد تصدرت املوسوعة بطرح مفصل  ρوهي موسوعة نظرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي 

عن األخالق يف اإلسالم وقد اشتمل موضوع طبيعة األخالق اإلسالمية علـى مقـدمتني كانـت    
ال تصدر األخالق عـن مصـلحة   " عن األخالق اإلسالمية والعقيدة اإلسالمية جاء فيها  )13(األوىل

مؤقتة أو منفعة ذاتية وملا كانت األخالق تعتمد على أصل الشعور ا عند اإلنسان حبيث يترجم عنها 
يف صورة أفعال أو انفعال أو لفظ فإن اإلسالم جيعل اإلنسان األساس الذي تقوم عليه األخالق وهذه 

ة الثانية عن األخالق وجاءت املقدم. األخالق دف إىل حتقيق كرامة اإلنسان مبراعاة طبيعته وقدراته
اإلنسان كائن مكلف وهلذا شواهده من القرآن الكرمي والسنة "جاء فيها  )14(اإلسالمية ومبدأ التكليف

املطهرة وعلى هذا ميكن فهم اإلنسان وفهم هدف حياته فهو مبتلى بتبعة التكليف، وهلذا فهو مسئول 
. انتـهى ) اآلية.. نة على السماوات واألرض انا عرضنا األما: (عن اختياراته وبناء حياته قال تعاىل 

وجند يف هذا اجلانب تركيز على توضيح معىن التكليف وجوانبه ونرى يف ثناياه وطياته ما يدل على 
ويشري بوضوح إىل االهتمام باإلنسان يف مجيع حاالته وهذا من غري شك دليل على اعتماد املراعـاة  

وبدون اكتساب األخالق احلسنة ال ميكن الوصول . ةلذوي صعوبات التعلم من ذوي الفئات اخلاص
السموم القاتلة " إىل قرب اهللا تعاىل والتنعم جبواره واالبتعاد عن عذابه فاألخالق السيئة يف نظره هي 

إذا أمكن لنا أن  )15(" واملهلكات الدامغة والرذائل الفاضحة واخلبائث املبعده عن جوار رب العاملني
ا يواجه اإلنسان من مصائب وعاهات وحمن فإننا واجدون ذلك يف أحاديث نطبق حسن اخللق على م

يف الصرب على االبتالء ويف الرمحة وغري ذلك وهناك يف هذا املعـىن مـا ذكـره     ρسيدنا رسول اهللا 
أال أريك امـرأة  :  τالنووي يف باب الصرب يف احلديث عن عطاء بن أيب رباح قال قال يل ابن عباس 

فقالت أين أصرع، وأين اتكشـف   ρبلى، قال هذه املرأة السوداء أتت النيب : قلت من أهل اجلنة؟ ف

                                                
موسوعة نظرة النعیم في مكارم أخالق الرسول الكریم ) 1( ρ صالح بن عبدالھ بن حمید إمام . اإلشراف العام ولجنة اإلعداد بإشراف د 

3م ط2004 –ه  1425وخطیب الحرم المكي الناشر دار الوسیلة جده   
.92ص 1المجلد ) الموسوعة(المرجع السابق ) 2(  

.275 - 261وقد سبق اإلشارة إلى الصفحات في الخلق من ص 275فكر الغزالي التربوي مرجع سابق ص) 1(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


فادع اهللا تعايل يل قال أن شئت صربت ولك اجلنة وأن شئت دعوت اهللا لك أن يعافيـك فقالـت   
  . ) 16(متفق عليه". أصرب، فقالت أين أتكشف فادع اهللا أن ال أتكشف فدعا هلا

لحياة الطيبة وأي شيء أعظم ثواباً من أن يكون حسـن  إن حسن اخللق صورة ية يجة ل
اخللق سبباً يف دخول اجلنة وذلك أن حسن اخللق ذا السمو وبتلك الصورة يساعد يف حتقيق رعاية 

  . ذوي االحتياجات اخلاصة بكل فئام ويدعو لرعايتهم واحلدب عليهم والرفق م
  : البعد االجتماعي لصعوبات التعلم: رابعاً

يتمثل البعد االجتماعي لصعوبات التعلم يف األحوال اليت يرتبط فيها الفرد مع غريه كاألسرة 
واملدرسة وسائر قطاعات اتمع كما يكون يف املنتديات واالس واللقاءات العامة وغريها وينسحب 

لق من الطرفني البعد األخالقي يف الواقع االجتماعي لعمومه ومشوله، وباإلمكان تصور تبادل حسن اخل
من الشخص نفسه ومن مقابله سوى أنه يف صعوبات التعلم يبدو أن األمر يأخذ صورة أكثر يف الدقة 
وهي كيف ميكن لنا أن نتعامل مع الطرف اآلخر وهو من لديه صعوبة يف الـتعلم وكيـف ميكـن    

  . االرتقاء به وكنظرة عامة باإلمكان طرح املوضوع يف ثالثة مسارات
لعل النهج األخالقي الذي ذكره املربـون يف ذكـر آداب   :  اتمع بشكل عامحميط  -1

التعامل مع اآلخرين يعترب صورة عملية واضحة يف حسن اخللق ويؤدي إىل سالمة النفوس وزيـادة  
العطاء، وحتقيقاً لرعاية ذوي صعوبات التعلم يف الواقع االجتماعي فإننا جند من منطلـق األخـالق   

تمع فهناك األخـالق  االجتماعية أا ذات مسارات وأطر حتقق التوافق واالنسجام بني شىت أفراد ا
االجتماعية األسرية يف تكوين األسرة والعشرة باملعروف ومعاملة ذوي القرىب واألرحـام وهنـاك   
األخالق االجتماعية العامة من مثل التحية بدءا وردا وإكرام الضيف واإلحسان إىل اجلريان واأليتام 
واألرامل والفقراء واملساكني وهناك األخالق االجتماعية املادية فيما يتعلق بالبيع والشراء والـرهن  

وقد ذكر تلك التقسيمات واألخالق االجتماعية من أسـرية وعامـة   . واإلجارة والصلح وغري ذلك
 بإصالح لقد كانت عناية القرآن الكرمي" إذ ذكر يف مقدمته قوله ) 17()1999احلداد ( واجتماعية 

اتمع ومناهيه لعنايته بإصالح الفرد، دل على ذلك عنايته باألخالق االجتماعية تشريعا وحثا وترغيبا 
  )18(وترهيبا ومتثال ابتداء من بداية تكوين األسرة إىل اية احلياة

اجلوانـب املضـيئة    )19()2001بكار . د(ويف سياق احلديث عن البعد االجتماعي يؤكد 
مي مما نلمس منها اخلصائص والسمات اليت يتمتع ا هذا اتمع ويصفه بأنه جمتمع للمجتمع اإلسال

قدرات الناس وظروفهم متفاوتة وكل واحـد منـهم يقـوم    : "التراحم واإلحساس املشترك ويقول

                                                
. 20ص 36ریاض الصالحین مرجع سابق رقم الحدیث ) 2(  

أحمد الحداد، أخالق النبي ) 1( ρ .1999 2ط 2في القرآن والسنة دار القرب اإلسالمي ، بیروت ، ج   
.663ص 2المرج السابق ط) 2(  

.267ص 2، ط2001عبدالكریم بكار، كتاب مدخل إلى التنمیة المتكاملة رؤیة إسالمیة دار القلم دمشق ) 3(  
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عند ختفيفه للصالة  ρويشري إىل رأفة الرسول ". وضعيته اخلاصة من خالل إدراكه ألوضاع اآلخرين
  .كاء طفل ووصيته لألمة بأن خيففوا الصالة فإنه وراءهم الضعيف والكبري وذا احلاجةحال مساع ب

اتمع اإلسـالمي يف  "وتأكيداً لدور اتمع املسلم وأثره على ذوي صعوبات التعلم هو أن 
ترابطه وتكامله هو الثمرة املتوخاة لعقيدة اإلسالم وفكره ومبادئه فينبغي أن ميثل الترمجـة العمليـة   
والواقع املشهور لتعاليم اإلسالم وأحكامه، وكيف ال تسود الرمحة هذا اتمع وهي غاية البعثة النبوية 

  . سورة األنبياء 107آية ) وما أرسلناك إال رمحة للعاملني(كما قال اهللا سبحانه 
ويعترب اإلسالم أن التعامل احلسن مع ذوي االحتياجات اخلاصة مبن فيهم صعوبات الـتعلم  

  . يأمث بتركه) ممثال يف الدولة(قيام حباجام واالهتمام م واجب ،  و اتمع املسلم وال
املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كان "  ρقال رسول اهللا 

اهللا يف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يوم القيامة ومن سـتر  
" ومن يسر عن معسر يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخـرة "ويف رواية ". مسلما ستره اهللا يوم القيامة

  .احلديث
رة إىل ذوي االحتياجات اخلاصة تسـاهم يف تقبلـه يف اتمـع عمومـا ويف     أن هذه النظ

  . )20(املؤسسات العامة يف اتمع 
  :يف حميط األسرة -2

باعتبار أن األسرة هي املعلم األول للطفل وأن دورها يسبق دور اتمع واملدرسـة وهـو   
 - ترعرعه يف السنوات األوىل فهواألعرف حباجات طفلها حيكم نظرا ورعايتها له منذ امليالد وحىت

يستقي من األسرة كل التعاليم يف مجيع جماالت احلياة من حيث عنايته بنفسه ومن حيـث   -الطفل
  . تعامله مع اآلخرين وهذا مهم جداً يف تلقيه الرعاية باهللا سبحانه واستقامته على طاعته جل وعال

ن القاهرة مبؤمتر الطفولة ميثاق الطفل يف وتأكيداً هلذا املعىن فقد أكدت حقوق الطفل يف إعال
متكني كل طفل من ذوي االحتياجات اخلاصة من املعوقني من "): 21(اإلسالم فمن فقرات هذا اإلعالن

( وتؤكد ". تلقي الرعاية الصحية والنفسية والتأهيل بغية دجمه يف اتمع مبا يتناسب مع قدراته وظروفه
جيب أن يكون لكل فرد يف األسرة قيمته واعتباره وأمهيته بدون "ا هذا املعىن بقوهل) 22()2005فهيم 

تفضيل أحدهم على اآلخر فاألصحاء يعطفون على الطفل املعاق ويساعدونه يف جو من الود واحلب 
لعل من اجلدير االهتمام بالنظرة الشرعية يف رعاية األسرة ألبنائها وعلى األخص من ذوي ". والتفاهم

                                                
  277- 276جمیل القرارعھ، مرجع سابق، ص) 1(

. 287ص 2006جده  -مركز الرایة للتنمیة الفكریة - قلیمیة والدولیة األساسیةھیثم مناع حقوق الطفل الوثائق اإل) 2(  
.49، ص2005رعایة األبناء ذوي االحتیاجات الخاصة ، دار المعارف القاھرة، . كلیر فھیم) 1(  
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إىل وضع ثالثـة   )23()هـ1426احلسني ( حبثه عن األمانة يف اإلسالم يذهب  صعوبات التعلم ويف
  . أمور ألمانة الزوجية يف تربية األوالد وتلك األمور الثالثة هي

  .أمر األوالد بأداء الصالة -1
أرفق أهل تعليم ولده ما ينفعه : "تربية األوالد وتعليمهم وينقل يف ذلك نصا البن القيم بقوله -2

 .هـ. أ.." د أساء إليه غاية اإلساءة وتركه سدى فق
  . توجيه األوالد على األخالق احلسنة -3

ولألسرة دور يف توجيه أنظار الوالدين إىل رعاية الطفل ذي احلاجـة يف صـعوبة الـتعلم    
وإرشادها وتدريبها إضافة إىل تكييف مشكلة الصغري هلا وأن يكون لألسرة دور يف تقدمي اخلـدمات  

  :))24ذا الصغري احملتاج وباإلمكان تلخيص دور األسرة يف النقاط التالية والنشاطات اليت ترقى
ويقصد مبالحظة الطفل ضرورة أن يتابع األهل تقدم طفلـهم بشـكل   : مالحظة الطفل -1

  . مستمر
ويكون ذلك باختاذ القرار يف أن خيضع الطفل إىل اختبارات تقييمية للتأكد : تقييم الطفل -2

 . من وجود مشكلة صعوبات التعلم لديه
 . اختاذ القرارات اإلجيابية فيما خيص مصلحة الطفل ووضع ملف ملتابعته -3
 : ويظهر ذلك يف اجتاهني رئيسيني: تقبل الطفل -4
  . ودون ملل أو تذمر مساعدة الطفل يف ختطي مشكلته بشكل مستمر -أ
  . عدم معاتبة الطفل على تقصريه وحتميله املسؤولية يف اخنفاض حتصيله -ب
االلتحاق بدورات تساعدهم على فهم املشكلة اليت يعاين منها طفلهم، حبيث يتعرفون على  -5

  . اإلجراءات والوسائل واألساليب اليت تعينهم على مساعدة طفلهم
  .ني األهل وأخصائي التربية اخلاصةالتعاون الكلي بينهم وب -6

  : يف حميط املدرسة  -3
ينظر للمدرسة اليوم على أا البيئة التربوية اليت تقدم فرصاً تعليمية متكافئة يتساوى فيهـا   

وال نعين بذلك أن يقدم مقدار متشابه من اخلدمات . مجيع األطفال وترتفع مبستواهم العلمي والتربوي
ملتكافئة هو أن تقدم التعليمية لكل األطفال بغض النظر عن احتياجام وإمنا نعين بالفرص التعليمية ا

املدرسة برامج تعليمية خمتلفة لألطفال ترتفع م مجيعاً إىل املستوى الالئق م والذي حيقق هلم مناء يف 
وحىت حتقق املدرسة ذلك، البد من تتعرف على األطفـال وتشـخص احتياجـام     )25(شخصيتهم

                                                
.155ھـ، ص1426عبداللطیف الحسین األمانة في اإلسالمي وأثارھا في المجتمع، دار ابن الجوزي، الریاض، ) 2(  

. 151جمال القاسم، مرجع سابق، ص) 3(  
)1 ( ysseldy ke, James and Algozzine, Bob, introduction to special Education, by Houghton Mifflin co. 

Boston 1984. 
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ويف حالة عدم االهتمام . التعليميالتربوية مث تقدم هلم ما يساعدهم لتخطي أي عقبة تعترض طريقهم 
م أو حىت معاملتهم كأطفال عاديني فإن ذلك قد يعقد املشكلة اليت يعانون منها أو قد خيلق لديهم 

  )26(.مشاكل تعليمية أخرى
فإذا . األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم هم جزء من اموع الكلي ألطفال املدرسة

مساعدة واهتمام حىت يتقدم وتنمي قدراته وشخصيته، فإن من يعـاين   كان الطفل العادي حباجة إىل
  . من صعوبات التعلم حباجة أكرب إىل هذه املساعدة واالهتمام

املدرسة ميكن أن تقدم أموراً كثرية تساعد األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم يف أن 
   -:)27(ما يلي ) ميتلر(دها جيتازوا تلك الصعوبات ومن أهم مسات هذه اخلدمات كما حيد

 
  : قيادة حمترفة -1

وجود  قيادة تربوية تفهم احتياجات الطلبة ذوو صعوبات التعلم وختطط ملستقبلهم وتضـع  
  . الرؤى واألهداف اليت ختدمهم، وتصدر القرار املناسب الذي خيدم هؤالء الطلبة

  : بيئة تعليمية مناسبة -2
الطلبة ذوو صعوبات التعلم حباجة إىل بيئة تعليمية صاحلة ومشجعة تتوافر فيها مجيع متطلبات   

العملية التربوية وبالتحديد منهج مرن ومعلم مؤهل ومدرب لكشف وعالج صعوبات التعلم ومبان 
والتقدم مناسبة تتوفر فيها مجيع املرافق، بذلك ميكن أن يتمكن هؤالء الطلبة من جتاوز تلك الصعوبات 

  . حنو األفضل
  : تدريس هادف وفعال-3

ما يقوم به املعلم من تدريس وأنشطة تعليمية داخل القاعة الدراسية يساهم بشكل كبري يف 
  .بناء شخصية الطلبة ذوي صعوبات التعلم

  : دور صعوبات التعلم-4
مـع   وذلك من خالل تقدمي حتديات فكرية وتأملية حترك ذهن األطفال وجتعلهم يتفاعلون

  . إعادة الدراسية
  : مراقبة ومتابعة األداء -5

ال يترك هؤالء األطفال لوحدهم عند قيامهم باألنشطة التعليمية املختلفة بل البد من املراقبة 
  . واملتابعة حىت يتم حتديد مواطن الضعف ومواطن القوة يف أداءهم ومن مث متابعة ذلك لتحسني األداء

  : سةالتعاون بني البيت واملدر -6

                                                
)2 ( Mittler, Peter Inclnsive Education, by david fulton pub. London 2000.  
)3 ( Mitter,p. ، مرجع سابق،   P.74  
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تقوية العالقة بني البيت واملدرسة هلا ما يربرها، فأولياء األمور يعتربون خرباء يف أطفاهلم مما   
جيعل من املفيد تقدمي هذه اخلربة إىل املدرسة حىت تضاف إىل خربة املعلم وسيصب ذلك كله يف صاحل 

  . الطفل وتنمية شخصيته
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  اخلامتة 
  

حيث مشلت . األخالقي واالجتماعي لصعوبات التعلمتناولت الورقة اجلانب الوصفي للبعد 
وقد تبني لنا من خالل الطرح أن االهتمام ذا اجلانب . على حتديد مفهوم صعوبات التعلم ومظاهره

دور كبري يف بذر البذرة التربوية يف  ρيعد أصالً من أصول التربية اخلاصة وقد كان لإلسالم ورسوله 
الذي يقرأ القرآن "يعترب أساساً لذلك  ρوحديث الرسول . راد اتمعالتعامل مع هذه الشرحية من أف

". وهو ماهر به مع السفرة الكرام الربرة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران
هذا احلديث يوضح أن الناس خيتلفون يف قدرام ومهارام لكن مطلوب منهم السعي ورمبا السعي 
  . احلثيث الشاق لكي حيققوا اهلدف وبالتحديد اهلدف التربوي وهلم أجر غري عادي أو أجر مضاعف
ون والبعد األخالقي يتطلب منا أن نعطي الفرص املتساوية واملتكافئة جلميع أفراد اتمـع د 

  . استثناء حىت ال نبخس حق أي فرد مع مراعاة التعامل احلسن والتقدير هلذه الشرحية
والبعد االجتماعي يربز لنا ضرورة بذل كل جهد لكي تتفاعل هذه الشرحية مع أفراد اتمع 

  . وتزداد إنتاجيتها وذلك من خالل جهود األسرة واملدرسة واتمع مبختلف مؤسساته
بغية زيـادة  ) األخالقي واالجتماعي(ويرى الباحثان ضرورة التوسع يف حبث هذين البعدين 

  . الوعي لدى أفراد اتمع جتاه هذه الشرحية من ذوي االحتياجات اخلاصة
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