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تفعيل برامج تقومي األطفال ذوي صعوبات التعلم يف ضوء خربة الواليات املتحدة 
  األمريكية

  امللخــــــص
لم تعد حالة خمتلفة ومتفردة عـن  صعوبات التعلم هي صعوبات خاصة يف التع

ويشري إىل جمموعة غري متجانسة مـن   –حاالت اإلعاقة األخرى ويعد مصطلحاً عاما 
االضطرابات ويتضمن االكتساب واستخدام االستماع ، الكالم ، القراءة ، الكتابة ، 
 االستدالل ، أو قدرات احلساب ، كما أن هذه االضطرابات تعد داخلية املصدر لدى

  .الفرد 
ويفترض أن صعوبة التعلم ترجع إىل خلل يف اجلهاز العصيب املركزي أو تلـف  

  .يف حلاء الدماغ أو تلف ناتج عن ضربة رضية يف الدماغ
وميكن أن تكون صعوبات التعلم مصاحبة أو متالزمة مـع حـاالت اإلعاقـة    

  .األخرى
  :وميكن اإلشارة إىل أنواع صعوبات التعلم إىل

 .النمائية الصعوبات   -أ 
 .الصعوبات األكادميية  -ب 

  :أما عن تصنيف األطفال ذوي صعوبات لتعلم فهي كما يلي
 .العسر القرائي أو صعوبات القراءة   -أ 
 .اضطرابات التواصل اللغوي أو اللفظي   -ب 
 .احلركي –مشكالت التكامل البصري   - ج 

  :و يتمثل السؤال الرئيسي للدراسة فيما يلي 
طفال من ذوي صعوبات التعلم يف ضوء خربة كيف ميكن تفعيل برامج تقومي األ

  الواليات املتحدة األمريكية ؟
وتتبع هذه الدراسة املنهج الوصفي ، وانتهت بتقدمي بعض املقترحات وكذلك 

  .بعض التوصيات 
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Effectiveness Evaluation Programs of Learning Disabilities 
Children in the light of Experience U.S.A. 

 
Abstract 

 
Learning disabilities , specific learning disabilities exits as 

A disabilities handicapping conditions and learning disabilities 
is a generic team , refer to heterogeneous of disorders . 

 

In the acquisition and use of listening , speaking , reading , 
writing , reasoning or mathematic abilities , these disorder are 
intrinsic in the individual , so learning disabilities is presumed 
to be due to central nervous system dysfunction or brain cortex 
and or traumatic damage tissue . 

 

Learning disabilities even though a learning disabilities 
condition may occur concomitantly with other handicapping 
condition . 

 

Types of learning disabilities : 
a) Developmental learning disabilities . 
b)  Academic learning disabilities . 

 

Types of learning disabilities children : 
a) Dyslexia or reading disabilities . 
b) Verbal communication disorders . 
c) Visual-Motor integration problems . 

 

Therefore , the research problem can be defined in the 
following main question : 

- How to effectiveness evaluation programs of 
learning disabilities children in the light of U.S.A 
experience ? 

 

The research has followed the descriptive methodology . 
The research presented some suggested & proposed some 
recommendations . 
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  برامج تقومي األطفال ذوي صعوبات التعلم يف ضوء خربة الواليات املتحدة األمريكية  تفعيل     

  : مقدمة
مـن ذوي االحتياجـات    -احلديثة نسبياً –ة ـتعد الصعوبات اخلاصة بالتعلم إحدى الفئات الرئيس

العمليـات  اخلاصة ، ويوصف ا أولئك األطفال الذين يعانون من اضطراب أو قصور يف واحدة أو أكثر مـن  
النفسية األساسية اليت يستلزمها فهم اللغة املنطوقة أو املكتوبة أو استخدامها ، ويتبدى هذا القصـور يف نقـص   
املقدرة على االستماع أو الكالم أو الكتابة أو القراءة أو التهجئة أو العمليات احلسابية أو املهارات االجتماعية 

أو عقليـة أو حركيـة أو    –كالصمم أو العمى  –ت أخرى حاسية وليس لديهم مشكالت تعلم نامجة عن إعاقا
انفعالية ، أو عن ظروف بيئية اجتماعية اقتصادية وثقافية غري مواتية ، وقد يرجع هذا القصور إىل مشكلة نوعية 

  .خاصة تتعلق بوجود خلل أو تأخر يف منو اجلهاز العصيب املركزي 
ارها لدى قطاع عريض من األطفال الذين يتمتعـون  وتكمن خطورة مشكلة صعوبات التعلم يف انتش

من حيث املقدرات واإلمكانات اجلسمية واحلاسية والعقلية إال أن معدل  –وقد يكون مرتفعاً  –مبستوى عادي 
يكون أقل من ذلك بكثري وهو ما يطلق عليه التباعد الواضح بني إمكانام ومن مث مـا  " إنتاجيتهم التحصيلية " 

على حنو خـاطئ   –ما يؤدونه بالفعل وهو ما قد يؤدي بغري املختصصني إىل تفسري هذه الصعوبات يتوقع منهم و
بأا مظهر من مظاهر تدين االستعدادات العقلية أو اخللط بينها وبني التأخر الدراسـي وذلـك دون اختـاذ     –

املناسبة هلا ، والسيما أنـه ال  اإلجراءات الكفيلة بالتشخيص الدقيق للمشكلة ، وانتهاج اإلستراتيجية العالجية 
يوجد طفالن متشاان يف الصعوبة اخلاصة بالتعلم مما يستلزم تفريد اخلطة العالجية لكل طفل حبسـب حالتـه   

  .اخلاصة 
ومن مالمح خطورة هذه املشكلة أيضاً تأثرياا السلبية العميقة على اجلوانب االنفعالية والدافعية مـن  

وراً حامساً يف أدائه املدرسي وحتصيله ، حيث يتزايد مع اشـتداد وطأـا شـعور    شخصية الطفل واليت تلعب د
الطفل باإلحباط والتوتر والقلق وعدم الثقة بالنفس نظراً لعجزه عن مسايرة زمالئه وجمارام يف الدراسة وفشله 

عن الذات ، ومبرور الوقت يف حتسني معدل حتصيله الدراسي ، كما يتدىن تقديره لذاته وربنا ينمي مفهوماً سالباً 
تفتر مهته وتتزايد اعتماديته على غريه وقد ال يبايل بواجباته املدرسية ، ويـنخفض مسـتوى دافعيتـه للعمـل     

  . 1والتنافس واالجناز 
  

  :إشكاليات األطفال ذوي صعوبات التعلم
أن مشكلة تزايد انتشار صعوبات التعلم ميثل حتدياً كبرياً سواًء كان ذلك يف البالد املتقدمة أو غريهـا   -

من دول العامل الثالث ، كما أن إشكالية األطفال من ذوي صعوبات التعلم متثل فداحة للفاقد القـومي الـذي   
فة إىل أن مكمن خطورة صعوبات الـتعلم  هذا باإلضا –يضيع إدراج الرياح دومنا فائدة وال جدوى من اإلنفاق 

                                                
1  -  ـھ1423، القاھرة، دار الفكر العربي، )تاریخھا، مفھومھا، تشخیصھا، عالجھا ( صعوبات التعلم : سلیمان السید دالسید عبد الحمی 

.8 – 7م، ص ص 2003  

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

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


فيما ختلفه من آثار نفسية خطرية لدى املتعلم وما تسبب له من إزعاج واحنطاط نفسي قد يهوي بـه يف ايـة   
  . 2املطاف إىل إدراج مرتكيب اجلرمية ومنتهكي القانون وهيبة الدولة

درسة يعانون من مشاكل من متوسط من هم يف سن امل% 20-10وتشري دراسة أخرى إىل أن نسبة  -
 : أكادميية وان اختلفت األسباب ويقع هؤالء يف فئات عريضة وهي

صعوبات تعلم بسبب تدين قدرام العقلية ولذا فان اجنازهم سيكون دون املستوى املطلوب واملستوى   -أ 
 .العادي 

 .ةصعوبات تعلم بسبب مشاكل عاطفية حتول دوم ودون التعلم ويشكل هلم صعوبات أكادميي  -ب 
صعوبات تعلم بسبب عدم قيام الدماغ أو اجلهاز العصيب بوظيفته بالرغم مـن أن الشـخص يتمتـع      - ج 

 . 3مبستوى عادي من الذكاء أو فوق املتوسط
كما أن هناك جمموعة من العوامل قد تؤدي إىل وجود صعوبات التعلم عند األطفال واىل عـدم قـدرم علـى    

  :الدراسات حىت اآلن مدى أثر هذه العوامل على ذلك التركيز واالنتباه ، وان مل تثبت 
 .تنظيم النسل والتباعد الزمين بني الوالدات املتعاقبة   -أ 
 .عدد أطفال العائلة من حيث الكثرة أو القلة  -ب 
 .كثرة التنقل والسفر وعدم االستقرار يف السكن واملأوى   - ج 
 .مستوى دخل األسرة املادي   -د 
 . 4اها الثقايف ومستوى الزوجعمر األم حني تنجب الطفل وكذلك مستو  -ه 

  :ويتمثل السؤال الرئيسي لتلك الدراسة فيما يلي 
كيف ميكن تفعيل برامج تقومي األطفال من ذوي صعوبات التعلم يف ضـوء خـربة الواليـات املتحـدة     : س 

  األمريكية ؟
  :ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي عدة أسئلة فرعية حتاول اإلجابة على ما يلي 

  سنوات ؟ 8-3األهداف التربوية للمرحلة العمرية لألطفال من ما :  1س
  ما مداخل تعلم األطفال من ذوي صعوبات التعلم ؟: 2س
  ماهية بيئة تعلم األطفال من ذوي صعوبات التعلم ؟:  3س
  ما املشكالت الشائعة بني الطلبة والطالبات من ذوي صعوبات التعلم ؟: 4س
  بوي لألطفال من ذوي صعوبات التعلم ؟كيف يتم حتقيق اإلرشاد التر:  5س
كيف ميكن االستفادة من خربة الواليات املتحدة يف تقومي برامج التعلم لألطفال مـن ذوي صـعوبات   : 6س

  التعلم ؟
  

  
  

                                                
2 .80السابق، صالمرجع : السید عبد الحمید سلیمان السید   
3 .28م، ص1998 -ھـ 1418دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، : صعوبات التعلم، الطبعة األولى، عمان: عدس ممحمد عبد الرحی   
4 .30المرجع السابق، ص: محمد عبد الرحیم عدس   
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  : أمهية الدراسة 
ترجع أمهية هذه الدراسة إىل كوا تأيت لتلبية العديد من املؤمترات والندوات اليت تنـادي بضـرورة   

لى املستجدات احمللية والعاملية يف جمال االهتمام باألطفال من ذوي صعوبات التعلم وذلك للنـهوض  التعرف ع
  .مبستواهم التعليمي والتربوي والتحصيلي والوصول م إىل مستوى أقرام العاديني يف املدارس العامة 

  :أهداف الدراسة 
  :دف هذه الدراسة إىل ما يلي 

 .املختلفة لتعلم األطفال من ذوي صعوبات التعلم التعرف على املداخل  .1
 .التعرف على املشكالت الشائعة بني األطفال من ذوي صعوبات التعلم  .2
التعرف على أوجه االستفادة من خربات بعض الدول املتقدمة كالواليات املتحدة األمريكية يف جمـال   .3

 .تقومي برامج تعلم األطفال من ذوي صعوبات التعلم
 

  :الدراسة حدود 
  :تتحدد الدراسة يف احلدود التالية 

 .مرحلة التعليم االبتدائي: حدود مرحلية  -أ 
 .سنوات8-3األطفال من عمر : حدود بشرية  -ب 
 .الواليات املتحدة األمريكية: جغرافية/ حدود مكانية   - ج 

  

  .تتبع الدراسة احلالية املنهج الوصفي  :منهج الدراسة 
  

  :مصطلحات الدراسة
يشري إىل التأخر أو االضطراب يف واحـدة أو  " م عن صعوبات التعلم 1962عام  ففي تعريف كريك

أكثر من العمليات اخلاصة بالكالم كاللغة ، والقراءة ، والكتابة ، واحلساب أو أي مواد دراسـية أخـرى   
أو اضطرابات انفعالية أو سلوكية وال يرجـع هـذا التـأخر    / وذلك نتيجة إىل إمكانية وجود خلل دماغي 

  .األكادميي إىل التخلف العقلي أو احلرمان احلسي أو العوامل الثقافية أو التعليمية 
يشري إىل األطفال ذوي صعوبات التعلم هـم هـؤالء   " م 1965عام  Batemanويف تعريف بامتان 

علي وذلـك  تعليمياً بني قدرم العقلية العامة ومستوى اجنازهم الف) تباعداً ( األطفال الذين يظهرون تناقضاً 
من خالل ما يظهر لديهم من اضطرابات يف عملية التعلم وأن هذه االضطرابات مـن احملتمـل أن تكـون    

  Central Nervous Systemمصحوبة أو غري مصحوبة خبلل ظـاهر يف اجلهـاز العصـيب املركـزي     
(C.N.S)   يف أو التعليمـي أو  بينما ال ترجع اضطرابات التعلم لديهم إىل التخلف العقلي أو احلرمان الثقـا

  . 5االضطراب االنفعايل الشديد أو للحرمان احلسي
                                                

5 :نقً  عن 94 - 92مرجع سابق، ص ص  )، عالجھاا، تشخیصھاتاریخھا، مفھومھ(صعوبات التعلم : سلیمان السید دالسید عبد الحمی   
-Wiederholt,J.L.; Adolescents with learning disabilities :the problem in perspecents in Mann,L. 
Goodman L. & Wieder Holt J.L. (Eds.) ; Teaching the learning disabled Adolescent, Boston, Houghton 
Mifflin company , 1978 , p.14. 
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 A National Advisoryلألطفال املعـاقني   1968أما تعـريف اهليئة االستـشارية الوطنية عام 

Committee of Handicapped children   (NACHC)  230-91( مرسوم بقانون حتت رقم (
نوعيـة  ( أن األطفال ذوي صعوبات خاصة : أشارت اللجنة إىل  لتعريف صعوبات التعلم حيث 1968عام 

هم فئة األطفال يظهـرون اضـطراباً يف     children with specific learning Disablesيف التعلم ) 
واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية املتضمنة يف فهم أو استخدام اللغة املنطوقة أو املكتوبة والـيت  

ضطراب االستماع ، التفكري ، الكالم ، القراءة ، الكتابة ، التهجي ، أو احلساب ويتضمن هذا ر يف اـتظه
وم حاالت اإلعاقة االداراكيـة ، اإلصـابة الدماغيـة ، العجـز يف القـراءة ، األفيزيـا النمائيـة        ـاملفه

Developmental Aphasic  االت اخلاصة اخللل املخي الوظيـفي البسيط ، وال يتضمن هذا املفهوم احل
باألطفال ذوي مشكالت التعلم واليت ترجع إىل اإلعاقات احلسية البصرية أو السمعية أو اإلعاقات البدنيـة  

  " .كما ال يتضمن هذا املفهوم حاالت التخلف العقلي واالضطراب االنفعايل أو ذوي العيوب البيئية 
ونظراً لالنتقادات الكثرية والعديدة على تعريـف   م1969أما عن تعريف جامعة نورث ويسترن عام 

رغم انه ميثل األساس الذي متت يف ضوئه إصدار التعريفات اخلاصة بصعوبات التعلم مـن  ) م1968(اهليئة 
عاملاً بتكـوين   15قبل اهليئات الدولية املختصة ولدى األفراد املهتمني بصعوبات التعلم فيما بعد ، فقد أقام 

  The North Western University) م1969(ملتقدمة جبامعة نـورث ويسـترن   ا تمعهد للدراسا
  :أشاروا فيه إىل ما يلي 

أن صعوبة التعلم تشري إىل قصور أو عجز واضح يف واحدة أو أكثر من عمليات الـتعلم األساسـية    -
 .واليت تتطلب فنيات خاصة للتعليم والعالج

عامة تناقضاً بني حتصيلهم الفعلي وحتصيلهم املتوقـع  أن األطفال ذوي صعوبات التعلم يظهرون بصفة  -
 .يف واحدة أو أكثر من ااالت اخلاصة باللغة املنطوقة أو املقروءة أو املكتوبة أو احلساب أو التوجه املكاين

ال ترجع صعوبة التعلم لدى هؤالء األطفال بصورة أساسية نتيجة لإلعاقـات احلسـية أو البدنيـة أو     -
 . 6ص الفرصة للتعلمالعقلية أو لنق

ويف هذا )  م1971( أما تعريف جلنة صعوبات التعلم وجملس األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 
اللجنة اخلاصـة باألطفـال ذوي   : العام اجتمعت هيئتان دوليتان من اهليئات املهتمة مبجال صعوبات التعلم ومها

  صعوبات التعلم وجملس األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
 A committee of the Division of children with learning disabilities council for 
exceptional of children ( CEC/DCLD)  

أن مفهوم صعوبات التعلم مفهوم يشري إىل طفل عادي مـن  " ليصدرا تعريفاً لصعوبات التعلم جاء فيه 
والثبات االنفعايل توجد لديـه عيـوب     sensory processesناحية القدرة العقلية العامة والعمليات احلسية 

                                                                                                                                       
-Smith,R.M.&J.T. Nelsworth;The Exceptional child a Functional Approach , New York, Mac Grow 
Hill, Book company , 1975 , p.316 . 
6 .95- 94صعوبات التعلم، مرجع سابق، ص ص : سلیمان السید دالسید عبد الحمی   
:نق ً عن   

- Mercer, C.D ; Forgo none , C. and wolking , W.D. , Definitions of learning disabilities used in 
the united states, Learning Disabilities , vol.(9), no.(6) , 1976 , pp.47-57 . 

- Hammill,D.D.; On defining learning disabilities : An emerging consensus, Learning disabilities , 
vol.(23) , no.(2) , 1990, pp.75-76 .  
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أو العمليات التعبريية واليت تعوق تعلمه بكفاءة وهـذا   integrativeيف اإلدراك والتكاملية   specificنوعية 
التعريف يتضمن األطفال الذين لديهم خلل يف اجلهاز العصيب املركزي والذي يـؤدي إىل أعاقـة كفـاءم يف    

  . 7التعلم
حيـث أصـدر تعريفـاً لصـعوبات الـتعلم       )م1976(تعريف مكتب التربية األمريكي عـام  ويف 

(USOED)  The united state office of education definition   هو مفهـوم  : نص فيه على
التعـبري  : يشري إىل تباعد دال إحصائي بني حتصيل الطفل وقدرته العقلية العامة يف واحدة أو أكثر من جمـاالت  

فهي أو التعبري الكتايب أو الفهم االستماعي ، أو الفهم القرائي أو املهارات األساسـية للقـراءة أو إجـراء    الش
العمليات احلسابية األساسية ، أو االستدالل احلسايب أو التهجي ويتحقق شرط التباعد الدال وذلـك عنـدما   

و أقل من حتصيله املتوقع وذلـك إذا  أ% 50يكون مستوى حتصيل الطفل يف واحدة أو أكثر من هذه ااالت 
  . 8ما اخذ يف االعتبار العمر الزمين واخلربات التعليمية املختلفة هلذا الطفل

حيث قامت اهليئة الوطنية االستشـارية لألطفـال    م1977تعريف اهليئة االستشارية الوطنية عام ويف 
نوفمرب واملرسوم يف القانون 29لم يف التابع للمكتب بإصدار تعريف موسع لصعوبات التع (NACHC)املعوقني

  :م نصت فيه على1977لسنة ) 94-142(
إن مفهوم صعوبات خاصة يف التعلم يشري إىل اضطراب يف واحدة أو أكثر من العمليـات النفسـية   " 

األساسية املتضمنة يف فهم أو استخدام اللغة املنطوقة أو املكتوبة وان هذه االضطرابات تظهر لـدى الطفـل يف   
ز القدرة لديه على االستماع أو الكالم أو الكتابة أو التهجي أو إجراء العمليات احلسابية ويتضـمن هـذا   عج

خلل خمي بسـيط يف وظـائف املـخ      (B.I)التعريف أو املصطـلح حاالت اإلعاقة االداركية ، التلف املخي 
(M.B.D)  االت األطفال ذوي مشكالت التعلم العجز يف القراءة واألفيزيا النمائية وال يتضمن هذا املفهوم ح

اليت ترجع إىل اإلعاقات السمعية والبصرية والبدنية أو التخلف العقلي أو األطفال ذوي عيوب بيئية أو ثقافيـة  
  .9"أو اقتصادية 

أن مصطلح صعوبات " حيث تشري إىل ) م1981(أما تعريف جملس الرابطة الوطنية لصعوبات التعلم 
ضح ـمن االضطرابات واليت تت  Heterogeneousاماً يشري إىل جمموعة غري متجانسة التعلم يعد مصطلحاً ع

ـ يف املشكالت احلادة يف االكتساب واالستخدام اخلاص مبجاالت االستماع ، الكالم ، القراءة ، الكتاب ( ة ــ
 اجلهـاز  ، االستدالل أو قدرات احلساب ، وأن هذه االضطرابات ترجع إىل وجـود خلـل يف  ) مهارات اللغة 

العصيب املركزي وهي اضطرابات حتدث مدى احلياة ، وتعترب املشكالت اخلاصة بتنظيم سلوك الذات واإلدراك 

                                                
7 .105-104صعوبات التعلم، مرجع سابق، ص ص : سلیمان السید دالسید عبد الحمی   

: نق ً عن  Hammill, D.D., op.cit, p.76 .  
 
8 :نق ً عن 106-105صعوبات التعلم، مرجع سابق، ص ص : سلیمان السید دالسید عبد الحمی   
Norman , C.A. & Zigmond, N. ; Characteristics of children labeled and served as learning disabled in 
school systems , Affiliated with child service Demonstration centers, Learning disabilities , vol.(13) , 
no. (9), 1980, p.16 . 
9 :نقً  عن 107- 106مرجع سابق، ص ص : سلیمان السید دالسید عبد الحمی   
- Conte, R.and Andrews,J.; Social skills in the context of learning disability definitions : A reply to 
Gresham and Elliott and directions for the future, learning disabilities , vol.(26), no.(2) , 1993, p.147 . 
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من األعراض املصاحبة لصعوبات التعلم ولكنها ليست صـعوبة    social perceptionوالتفاعل االجتماعي 
ـ  اإلعاقــات احلسـية ،   : رى مثـل  التعلم نفسها ورغم أن صعوبات التعلم قد حتدث مصحوبة بإعاقات أخ

التخلف العقلي ، االضطرابات االنفعالية الشديدة ، أو للظروف الثقافية أو لظروف التعلم غري املناسـبة إال أن  
  . 10صعوبة التعلم ال تكون نتيجة هلذه الظروف

 أن مفهـوم " حيـث يشـري إىل   :  )م 1986(أما تعريف جملس الرابطة األمريكية لصعوبات التعلم 
ترجع إىل عيوب ختص اجلهاز العصيب املركزي واليت   chronicصعوبات خاصة يف التعلم يشري إىل حالة مزمنة 

تؤثر يف النمو ، التكامل ، أو منو القدرات اللغوية أو غري اللغوية ، وأن الصعوبة اخلاصة يف التعلم توجد كحالة 
إعاقة متنوعة ختتلف أو تتباين يف درجة حدا خالل احلياة وتظهر من خالل ممارسة املهنة والتطبع االجتمـاعي  

  . 11ألنشطة احلياتية اليوميةوا
صعوبات التعلم هو مفهوم  مإن مفهو) "  1987( أما تعريف جملس الوكالة الدولية لصعوبات التعلم 

عام يشري إىل جمموعة غري متجانسة من االضطرابات اليت تتضح من خالل الصعوبات الواضحة يف االكتسـاب  
ستدالل أو قدرات احلساب أو املهارات االجتماعية وأن هـذه  واالستماع والكالم أو القراءة أو الكتابة أو اال

االضطرابات ترجع إىل خلل يف اجلهاز العصيب املركزي لذا فان صعوبة التعلم قد حتدث متصاحبة مع ظـروف  
اإلعاقة األخرى مثل اإلعاقات احلسية والتخلف العقلي واالضطراب االنفعايل أو االجتماعي وكذلك التأثريات 

الجتماعية مثل الفروق الثقافية ، والتعلم غري املناسب أو غري الكـفء أو العوامـل الـنفس جينيـة     البيئية ا
psycho-genetic factors    وخاصة العيوب اخلاصة باإلدراك وان كل هذه احلاالت من املمكن أن تسـبب

  .12مشكالت تعلم ولكن صعوبة التعلم ليست نتيجة هلذه احلاالت أو لتأثريات هذه الظروف
يشري إىل جمموعة غـري  : التايل لصعوبات التعلم  التعريف اإلجرائيوبناءاً على ما تقدم ميكن استنتاج 

متجانسة من األفراد داخل الفصل الدراسي العادي ، ذوي ذكاء متوسط أو فوق املتوسط يظهرون اضـطراباً  
ح بني التحصيل املتوقـع والتحصـيل   يف العمليات النفسية األساسية واليت يظهر أثرها من خالل التباعد الواض

الفعلي لديهم يف املهارات األساسية لفهم أو استخدام اللغة املقروءة أو املسموعة وااالت األكادميية األخرى ، 
وان هذه االضطرابات يف العمليات النفسية األساسية من احملتمل أا ترجع إىل وجود خلـل أو تـأخر يف منـو    

وال ترجع صعوبة تعلم هؤالء األطفال إىل وجود إعاقات حسية أو بدنية ، وال يعـانون   اجلهاز العصيب املركزي
من احلرمان البيئي سواء كان ذلك يتمثل يف احلرمان الثقايف أو االقتصادي أو نقص الفرصـة للـتعلم كمـا ال    

  . 13ترجع الصعوبة إىل االضطرابات النفسية الشديدة
  :اإلطار النظري

  :سنوات  8-3مرحلة  األهداف التربوية يف -

                                                
10 : نق ً عن 112-111بق، ص ص صعوبات التعلم، مرجع سا: سلیمان السید دالسید عبد الحمی   
- Conte, R. and Andrews, J. op.cit , p.148 . 
11 :نق ً عن 113مرجع سابق، ص : سلیمان السید دالسید عبد الحمی   
-Hammill, D.D , op.cit, p.78 . 
12 :نق ً عن 115صعوبات التعلم، مرجع سابق، ص : سلیمان السید دالسید عبد الحمی   
-Gresham, F.M. and Elliott, S.N. ; Social skills defieits and a pining disability, learning disabilities, 
vol.(22) , no.(2) , 1989, p.12 . 
13 .126صعوبات التعلم، مرجع سابق، ص : السید عبد الحمید سلیمان السید   
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  :سنوات هي ) 8-3(يسعى املعلمون إىل حتقيق مخسة جمموعات من األهداف يف املرحلة العمرية 
  :personal & social developmentالتنمية الشخصية واالجتماعية : أوالً

  :هناك أربعة أهداف للمعلمني لتحقيق التنمية الشخصية واالجتماعية لألطفال هي
على فهم مواقفهم وأدوارهم يف األسرة مما جيعل إستراتيجية العمل املدرسـي هـي    مساعدة األطفال .1

 .تشجيع األطفال على تنمية وعيهم األسري واالجتماعي
مساعدة األطفال على أم ينتمون إىل بيئة حملية أوسع من األسرة مما يفرض على املناهج أن تتضـمن   .2

 .، واملمارسات الواجب إتباعها فيهمعلومات عن البيئة واحلي الذي يعيش فيه الطفل
مساعدة األطفال على تكوين عالقات مع آخرين خارج إطار األسرة مما يفـرض علـى إسـتراتيجية     .3

 .التعلم تشجيع املمارسات التعاونية والتحدث واحلوار مع الزمالء والتطبع بالغريية
أنشطة يتحمل فيهـا الطفـل   تنمية وعي الطفل بالذات مما يفرض على إستراتيجية التعلم أن تتضمن  .4

بعض املسئوليات ليتالءم مع الغري ويتسامح يف سلوكه واجتاهاته معهم ويتعامل يف هدوء وثقـة يف مواقـف   
 . 14الصراع

  :على املعلمني حتقيق األهداف التالية  : التنمية اجلسمية والتربية البدنية: ثانياً 
 .تنمية ثقافة الطفل يف قدراته البدنية  .1
 .ن والسالمة البدنية واالنفعالية لألطفال حتقيق األم .2
 .تنمية القدرة على النشاط البدين الفردي واجلماعي  .3
 .العصيب، واإلحساس املكاين، والشـعور باالتزان النفسي/ تنمية قدرات التناسق احلركي  .4

متنوعة يف جمال  على املعلمني يئة بيئة تكفل اإلبداع لألطفال خالل أنشطة متعددة: تنمية اإلبداع: ثالثاً
  . 15الفن واملوسيقى لتنمية خياالم وتصورام وتقديرام اجلمالية

  :communicationتنمية قدرات التعامل مع تكنولوجيا التواصل : رابعاً
  :على املعلمني إتاحة الفرص لألطفال للتعامل مع تكنولوجيا التواصل حىت ميكن أن يتحقق اآليت

 .واستخدام تكنولوجيا التواصل تعود الطفل على معايشة  .1
 .صقل معلومات الطفل املسبقة واليت اكتسبها من منزله عن تكنولوجيا االتصال واملعلومات  .2
 .متكني الطفل من املهارات الضرورية للتعامل مع املدخالت  .3
 .أن يستفيد الطفل من تكنولوجيا املعلومات يف املقررات الدراسية .4
 .مع زمالئه يف تشغيل األجهزة أن ميارس الطفل التعاون عملياً .5
 .تعضيد ومساندة قدرات الطفل اإلبداعية .6
االنسحاب مـن أنشـطة   / إيقاف، ويف التعاون / تشجيع الطفل على اختاذ قراراته اخلاصة يف تشغيل  .7

 . 16تكنولوجيا التواصل
                                                

14 Mark, O'Hara ; Teaching 3-8 meeting the standards for initial teacher training and induction , 
London , Continuum, 2000, p.87 . 
15 Ibid. ; p.88 . 
16 Ibid. ; p.89 . 
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  :هناك أربعة مداخل لتعلم األطفال: مداخل تعلم األطفال
 :األطفال يف هذا املدخل خالل املرور بأربعة مراحل هي يتعلم : مدخل جان بياجيه  -
املرحلة احلسية احلركية من امليالد إىل عمر سنتان حيث يتعرف الطفل على العامل حوله خالله حواسـه    -أ 

 .وأدائه البدين 
سنوات يتعلم األطفال املـدركات املباشـرة   7اىل2من  pre-operationalمرحلة ما قبل اإلجرائية   -ب 

 .البسيطة 
سنوات يفكر الطفـل تفكـرياً    10اىل7من  concrete-operationalرحلة اإلجراءات املادية م  - ج 

 .منطقياً يف املشكالت امللموسة مادياً 
سنة إىل ما فوق يسـتطيع الطفـل أن    12من  formal-operationalمرحلة اإلجراءات املنهجية   -د 

 . 17يفكر منهجياً وعقلياً يف اردات واملواقف االفتراضية
 :يتعلم الطفل يف هذا املدخل خالل ثالث مراحل هي : مدخل جريوم برونر  -
 .حيث يتعلم الطفل ويفهم املعرفة من اخلربة املباشرة Enactiveمرحلة متثيل األدوار   -أ 
 .حيث يتعلم ويفهم الطفل من الصور   Iconicمرحلة األيقونية   -ب 
ألفكار يف كلمات وأرقـام واحملافظـة   حيث يستطيع الطفل أن يعرب عن ا Symbolicمرحلة الرمزية   - ج 

 . 18على ماهو قائم بدون تغيري

 :م 1989عام  UK مدخل املنهج القومي يف اململكة املتحدة  -
  :يتعلم الطفل يف هذا املدخل بالطريقة احللزونية حيث مير تعلمه يف ثالث حلقات هن

عن حياته وبيئته وعائلته وعن مستوى احلضانة والتقدم لرياض األطفال يتحدث الطفل : احللقة األوىل  -أ 
 .املاضي واحلاضر الذي خيصه شخصياً

وتسمى املستوى األول يف املنهج القومي وفيها مييز الطفل بـني املاضـي واحلاضـر يف    : احللقة الثانية  -ب 
 .حيكي الطفل حلقة من رواية املاضي –املوضوعات اليت ختص حياته أو حياة اآلخرين 

ستوى الثاين يف املنهج القومي وفيها مييز الطفل التغريات عرب الـزمن، ومييـز   وتسمى امل: احللقة الثالثة  - ج 
الطفل بني حياته اآلن وباألمس، يعرف الطفل بعض احلقائق ومييز بني أوجه املاضي واليت تتخطى ذاكرته املتعلقة 

 . باملاديات
ولكن املهم هو يئة بيئة سنوات وفق مجيع النظريات السابقة ) 8-3(يقوم التعلم بني : املدخل الكلي  -

 . 19تعلم يتاح فيها لألطفال للعب واحلديث واالستكشاف والتفاعل االجتماعي

 :بيئة تعلم الطفل من ذوي االحتياجات اخلاصة -
 :هناك جمموعة من املتطلبات اليت جيب توافرها يف بيئة تعلم الطفل من ذوي االحتياجات اخلاصة منها

 .إلصابات والبالستيك املصنوع من يوريا واألجزاء املعدنية املدببة عدم وجود مواد تسبب اجلروح وا -
                                                

17 Mark, O'Hara ; op.cit, p.92. 
18 Ibid. ; p.93 . 
19 Ibid. ; p.94 . 
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 .اإلضاءة الكافية والتهوية اجليدة -
 .تزويد األبواب مبصدات متنعها من الغلق املفاجئ الذي يبتر أحياناً أصابع األطفال  -
 .تغطية األرضية مبواد مانعة للرطوبة وأن يسهل تعقيمها وتنظيفها -
 .عب ثقيلة أو متحركة مثل األرجوحة يف الفناءمتابعة استخدام أي ل -
 .أن تكون أبواب املراحيض غري قابلة للغلق -
 .تعريف األطفال بأبواب اخلروج يف حالة الطوارئ  -
 .أن تتوافر سالت مهمالت كافية  -
 .أن تتوافر دواليب لإلسعافات األولية حمكمة الغلق وبعيداً عن متناول األطفال  -
 .أرقام تليفونات الطوارئ واإلسعاف واحلريق أن تعلن يف مكان بارز  -
أن يكون اإلشراف دقيقاً وصارماً يف أثناء الرحالت املدرسية وخباصة يف حديقة احليـوان، أو مدينـة    -

  . 20املالهي أو عند حافة ااري املائية
  :بعض املشكالت الشائعة بني الطالب والطالبات 
أساسها مشكالت الطالب والطالبات ومـن مث يعمـد    وفيما يلي سيعرض لبعض األسس اليت تصنف على

  : 21الباحثون إىل تقسيم أو تصنيف هذه املشكالت يف جمموعات ومن هذه التصنيفات ما يلي
 :التصنيف الذي يقسم املشكالت إىل أربعة جمموعات هي: التصنيف األول •

  اموعة الرابعة  اموعة الثالثة  اموعة الثانية  اموعة األوىل
وتتألف من السلوك العدواين 

  :من قبيل 
  كثرة الشجار •
 التقلبات •
 املزاجية السلبية •
 العناد •
القابلية الشديدة  •

 للتهيج
االنفجارات  •

 االنفعالية
 الغرية •
شدة امليل إىل  •

  املنافسة

  :وتشمل 
  االنطواء •
 اخلضوع •
 اخلجل •
غلبة النعاس على  •

 الفرد
 التحفظ املفرط •
قلة النشاط على  •

  املستوى العادي

  :وتشمل 
  االستمناء •
االهتمام اجلنسي  •

 غري العادي
  التهتهة •

  :وتشمل 
التبول الال إرادي الليلي أو * 

  النهاري

  
  

                                                
20 Mark, O'Hara ; op.cit , p.95 . 
21 م ، ص 2003- ھـ 1424، الریاض ، دار النشر الدولي للنشر والتوزیع ،  1الصحة النفسیة واإلرشاد النفسي ، ط: عالء الدین كفافي  
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 :التصنيف الذي يقسم املشكالت إىل ثالثة جمموعات هي: التصنيف الثاين •
  اموعة الثالثة  اموعة الثانية  اموعة األوىل

وتشمل املشكالت اليت تتعلق باجلوانب 
االنفعالية وهي املشكالت اليت تلعب 

والظروف البيئية فيها  ةاملعاملة الو الدي
  :دوراً واضحاً ومنها مشكالت

  العناد •
 الغرية •
 املخاوف •
 الكذب •
 السرقة •
 البوال •
  اضطراب الكالم •

  

وتشمل املشكالت اليت تتعلق باجلوانب 
اجلسمية واحلسية وهي مشكالت ال 

والظروف البيئية  ةتلعب املعاملة الو الدي
إال دوراً طفيفاً يف بعضها فقط ومن هذه 

  : املشكالت
ضعف حواس اإلبصار  •
  والسمع
 الشلل •
 الكساح •
 الكسور •
 االفازيا •
  الصرع •

وتشمل املشكالت اليت تتعلق باجلوانب 
العقلية والذهنية وتنحصر يف الضعف 

العقلي وهي مشكالت والدية ال تدخل 
االت اليت فيها العوامل البيئية إال يف احل

حتدث فيها إصابات قد تؤثر على 
  :الوظائف العقلية 

  :وفئات الضعف العقلي هي
املورنون وتتراوح نسبة  •

وتبلغ نسبة  45- 65ذكائهم بني 
  %  3.1وجودهم يف اتمع حوايل 

البلهاء وتتراوح نسبة ذكائهم  •
وتبلغ نسبة وجودهم يف  25-45بني 

 %6اتمع حوايل 
نسبة املعتوهون وتتراوح  •

صفر وتبلغ نسبة - 25ذكائهم بني 
  %1وجودهم يف اتمع 

 
 : 22التصنيف املشكالت إىل مخسة جمموعات هي: التصنيف الثالث •

  اموعة اخلامسة  اموعة الرابعة  اموعة الثالثة  اموعة الثانية  اموعة األوىل
السلوك غري الناضج 

  :ويشمل
  النشاط الزائد-
 ضعف االنتباه-
 التشتت-
 أحالم اليقظة-
 الفوضوية-
 األنانية-
 التمركز حول الذات-
  االعتمادية الزائدة-

السلوك املرتبط بعدم 
  :الشعور باألمن 

  :ويشمل 
  القلق-
  اخلوف-
  تدين اعتبارات الذات-
  االكتئاب-
  إيذاء الذات-
احلساسية الزائدة -

  للنقد
  اخلجل-
  الكمال الزائد-

اضطراب العادات 
  :وتشمل 

  اإلاممص -
  قضم األظافر-
  التبول الال إرادي-
  التربز الال إرادي-
  اضطرابات النوم-
  مشكالت األكل-
  التلعثم-
  اللزمات-

العالقة مع الرفاق 
  :وتشمل 
  العدوانية

  تنافس األشقاء
  الصحية السيئة

  العزلة االجتماعية

السلوكيات االجتماعية 
  :وتشمل 

  العصيان-
  نوبات الغضب-
  عدم األمانة-
  كذبال-
  الغش-
  الكالم البذيء-
  التخريب-
  اهلرب من البيت-
  اهلرب من املدرسة-
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  :اإلرشاد لذوي االحتياجات اخلاصة -

وبرامج اإلرشاد التربوي لذوي االحتياجات اخلاصة تقوم على مساعدة هؤالء األفـراد يف التكيـف   
واملساعدة يف حل ما قـد يصـادفهم مـن     إلعاقتهم ورعاية منوهم جسمياً ومعرفياً وانفعالياً ومهنياً واجتماعياً

مشكالت ، ويالحظ أن هؤالء األفراد ميكن أن يكونوا قد قوبلوا بدرجة من الرفض العلين أو غري العلين مـن  
جانب اآلباء ، وهذا أمر طبيعي ألن الصدام حيدث بني التوقع والواقع عند مولد هذا الطفل ، فالوالـدان كانـا   

اً جسمياً ونفسياً فإذا بالواقع يتضمن طفل معوق جسمياً أو حسياً ممـا ميثـل صـدمة    يتوقعان طفالً مجيالً سليم
للوالدين خاصة األم حىت أن الوالدين ميران حبالة من خيبة األمل الشديدة ، ويف بعض احلاالت يرفض الوالـدان  

ن بداً من أن يفيقا على أن يصدقا أن طفلهما معوق ويرفضان الواقع ، ويظل هذا الرفض لفترة مث ال جيد الوالدي
  .الواقع املرير 

وتبدأ مرحلة من االنفعاالت احلادة ومن الغضب واحلسرة واحلزن والقلق وقد تطول هذه الفترة وقـد  
تقصر وتكون مهمة برامج إرشاد األطفال ذوي احلاجات اخلاصة وآبائهم أن جتعل هذه الفترة قصرية إىل أقصى 

  .قبل الواقع والرضا به ، واالجتاه إىل اإلفادة من اخلدمات املتاحة حد ممكن وأن يبدأ الوالدان يف ت
وقد أوضحت الدراسات احلديثة أن اآلباء يف األسر سيئة األداء الوظيفي من اليت هلا أبنـاء معـوقني   

  :وذوي احتياجات خاصة يقعون يف أربع فئات أو أربعة أنساق هي
  A child abuse systemالنسق املسيء للطفل  •
  Neglect systemنسق املهمل ال •
  Incest systemالنسق املؤيت للمحارم  •
  Alcoholic systemالنسق املدمن للكحوليات  •

ومن مث أصبح رسوخ اإلرشاد والعالج األسري يف القرن احلادي والعشرين أمراً هاماً ، حيث وجـد  
الفرد املسترشد أو املريض مـن سـياقه    الرواد وغريهم من املعاجلني واملرشدين النفسيني أنه من الصعب انتزاع

األسري وإرشاده أو عالجه بعيداً عن أسرته وعودته مرة أخرى إىل األسرة اليت كانت أحد العوامـل الفاعلـة   
  .واألساسية يف احنرافه أو اضطرابه 

فاملنطق حيكم يف هذه احلالة أنه إذا كانت األسرة ضالعة وبسهم وافر يف نشأة ومنو اضـطراب الفـرد   
فانه ال ينبغي إمهاهلا حني اإلرشاد أو العالج بل جيب أن تكون حاضرة ومشاركة حىت حيدث يف بنائها وأسـلوا  
وتفاعالا التغري املطلوب ، ويكاد أن يكون االضطراب هنا ليس اضطراب فرد ولكنه اضطراب أسرة أفصـح  

  . 23عن نفسه من خالل أحد أعضاء األسرة
  :األمريكية يف تعليم األطفال من ذوي صعوبات التعلم خربة الواليات املتحدة  -

يتم تقومي منو األطفال يف الواليات املتحدة األمريكية ونضجهم وفق األهداف القومية األمريكية ووفق 
 The national association for (NAEYC)مستويات وضعتها الرابطة القوميـة لتعلـيم الصـغار    
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education of young children ن اخلطوط العريضة اليت وضعتها هذه الرابطة وفقـاً لتقريـر جلنـة    وم
  :م1998األهداف التعليمية يف أمريكا عام 

 .تكامل التقومي واملناهج الدراسية حىت ميكن تطوير كل من املناهج وطرق التدريس وتوجيه األطفال  -أ 
/ والنمو االجتمـاعي  / كي و النمو احلر/ النمو البدين : مشول التقومي كل نواحي النمو والنضج وهي   -ب 

 .اللغوي / املشاعر ، و النمو املعريف / و النمو االنفعايل / والنمو الشخصي 
 .استمرارية عملية التقومي كل حلظة متاحة مع العناية باختيار العينة اليت يسهل متابعتها   - ج 
 .استخدام عدة أساليب وعدة أدوات يف التقومي   -د 
 .ألطفال أللعام و أنشطتهم إمتام التقومي يف أثناء ممارسة ا  -ه 
إبراز التقومي للفروق الفردية بني األطفال حىت يراعي املعلمون العدالة والتنوع يف طـرق التـدريس     -و 

 .لتقابل تنوع األطفال يف ميوهلم وقدرام
قيام املعلمني بتحرير تقارير دورية للوالدين عن نتائج التقومي وأساليب تعاون األسر مـع املدرسـة يف     - ز 

 . 24جهة أي منو شاذ وذلك بأسلوب سهل بعيد عن املصطلحات الفنيةموا

وتقوم الواليات املتحدة : Portfolioحقيبة البورتفليو لتقومي األطفال ذوي صعوبات التعلم   -
" األمريكية بإعداد حقيبة بورتفلية وصاحبة لتقومي األطفال أثناء دراستهم وحيـام اليوميـة حلظـة بلحظـة     

حصيلة جتميع الفقرات اليت توضح منو الطفل وتطوره عرب فترة زمنية ، ومـدخل البورتفليـو    هو" والبورتفليو
Portfolio Approach   لتقومي النمو وتطـور   –ال أسلوب واحد  –هو عبارة عن استخدام عدة أساليب

النضج عرب فترة زمنية ممتدة قد تصل إىل سنة مث كتابة مذكرات عن نتائج التقومي وحفظها يف حقيبة البورتفليو ، 
فهو حقيبة تتضمن مجلة األعمال واالداءات الـيت ختـص     professional portfolioأما البورتفليو املهين 

هـو   teacher-made portfolio، أما البورتفليو املعلم اإلجرائـي  الطفل، وترتبط بإتقانه ال واحد حمدد 
بورتفليو كل طفل على حدة يف الفصل وعليه عالمات إجرائية ويسهل سحبه من بني مجيع حقائب البورتفليـو  

مع غـريه ، كمـا أن    هجلميع األطفال ومن هذه العالمات توجد الفتة ا موجز البيانات والفتة لترقيم تسلسل
العملية بداخله حتت عملية تبويبها من خالل املعلم وبطريقة تسهل عليه مراجعته من وقت آلخـر ، أمـا    إعادة

وهو احلقيبة اليت تضم كل اجنازات الطفل ومنوه وبصفة دورية   working portfolioالبورتفليو املفيد عملياً 
  . 25وعلى مدى زمين طويل

حيث :  هداف القومية للتعليم األمريكيتعليم األطفال من ذوي صعوبات التعلم وفق األ -
يف تسعينيات القرن املاضي أي القرن العشرين أنه ينبغـي أن يلتحـق أي   ) األب ( أعلن الرئيس جورج بوش 

وحددت جلنة األهداف التعليميـة يف أمريكـا     ready to learnطفل باملدرسة االبتدائية وهو مستعد للتعلم 
 :من تقومي منو نضج األطفال األمريكيني وتطوره يف اآليت م ، األغراض املبتغاة 1998عام 

 .أن يستخدم املعلمون التقومي للكشف عن األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة   -أ 

                                                
24 Gober, Sue Y. ; Six simple ways to assess young children, U.S.A. , Delmar, Thomson learning, Inc. , 
2002 , p.56 . 
25 Ibid. , p.57 
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 .أن يستكشف التقومي الطريق إىل تطوير النزعات السائدة وتطوير برامج الرعاية واخلدمات  -ب 
 .يف املدرسة   Accountabilityأن يساعد التقومي عملية املساءلة   - ج 

 Authenticوقد كانت الرؤية النظرية للتقومي هـو إتبـاع أسـلوب التقـومي املطـابق للواقـع       

Assessment   والذي قد يسمى التقومي على أساس األداءperformance-Based Assessment   وهو
نية واألعمال الـيت  تقومي للنمو وتطور النضج وفق املالحظة العلمية من خالل رصد تطور حركات الطفل البد

  . 26يعملها واستخدام أساليب لفظية عرب فترة زمنية مناسبة
  :سنوات 8وقد تبني أن هناك ثالثة مشكالت رئيسية عند تقومي األطفال حىت عمر 

صعوبة التقومي على مراحل بسبب سرعة معدل النمو والنضج وقـد مت حـل هـذه    : املشكلة األوىل -
  .املشكلة باملتابعة اليومية

تعدد العوامل املؤثرة يف منو الطفل مثل تأثري الوالدين واألقارب ونوع الرعايـة الـيت   : شكلة الثانيةامل -
يتمتع ا ومقومات بيئة التعلم من حوله، وقد مت التغلب على هذه املشكلة باستخدام طرق عديدة ومتنوعة مـن  

 .التقومي
ن يهتمان بسرعة التحاق الطفـل يف املدرسـة   تباين االهتمامات بنمو الطفل فالوالدا: املشكلة الثالثة  -

بينما يهتم املديرون واملعلمون بنجاح براجمهم وقد مت حل هـذه املشـكلة باسـتخدام أسـلوب البورتفليـو      
portfolio  27وفيه كل ما يتصل باألطفال وبآراء كل من له عالقة به . 

قاييس الرمسية اليت تطبق وفق روتني عدم استخدام امل: ومن الشروط الالزمة إلجراء تقومي منو األطفال 
علمي حمدد ألن جمرد علم الطفل بأنه موضع اختبار يؤثر عليه ويوتره ، وعدم إجراء التقومي يف وقت حمـدد أو  
مكان بذاته بل والبد أن يكون مستمراً حلظة بلحظة خالل ممارسته وخالل استرخاءه وخالل اللعـب وخـالل   

  .  productوليس جمرد منتج  processesجديته أي يكون تقومي عمليات 
  :Six methods of assessmentوقد استخدمت الواليات املتحدة األمريكية ستة طرق للتقومي 

ومن مميـزات   :development checklistتقومي منو الطفل باستخدام قائمة املعاينة التنموية : الطريقة األوىل
  :تلك الطريقة

  .سهلة وسريعة االستخدام -
 .يف تقدمي تقرير واف للوالدين عن منو طفلهم يف شىت النواحيتسهم  -
 .موضوعية ألا تسجل الواقع دون تربير أو إصدار أحكام -
 .املساعدة يف ترشيده وتوجيه أداء املعلمني والوالدين ومشريف الرعاية -
 . 28بوعتعطي صورة جمملة شاملة كلية عن الطفل عند بلوغ عمر معني مقدراً بالشهر بل أحياناً أس -

  :  Considerationاالعتبارات املطلوبة عند وضع قائمة املعاينة التنموية 
احلركـي ، والنمـو   / النمو البدين : أن تكون معامل وتطور النمو واضحة وشاملة يف النواحي التالية  -

  .املشاعر / اللغوي ، والنمو االنفعايل / الشخصي ، والنمو املعريف / االجتماعي 
                                                

26Ibid. , p.58 .  
27 Ibid. , p.59 
28 Ibid. , p.60 . 
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 .اللغة/احلركي ، اجتماعيات/الفقرات يف حماور النمو األربعة مثل النفسي قد تتداخل بعض -
سنوات إال أن معدل النمو يف أيـة  8على الرغم من أن هناك منواً سريعاً لدى مجيع األطفال حىت عمر  -

 .ناحية يتفاوت من طفل آلخر 
لألداء من أجل منـو سـوي ال    أن تستخدم قائمة املعاينة التنموية بعد استيفاء بياناا مرشداً و موجهاً -

 .لتقرير عن نواحي القوة والضعف يف مسار النمو
 .أن تستخدم فقرات قائمة املعاينة كمنطلقات للحوار مع الوالدين  -
 .أن يستفاد من قائمة املعاينة يف كتابة تقرير سري عن احملاور األربعة للنمو -
 .ميكن إضافة أو حذف أي تفاصيل حتت أي حمور للنمو  -
 .تعد عدة قوائم للمعاينة التنموية لكل طفل على حده ألن كل قائمة ستغطي عدة أشهر من النموأن  -
أال يكون هناك أي تقدير كمي يف قائمة املعاينة التنموية بل يكتب جبوار كل فقرة واحدة من اثنتني مها  -
 . observed or not observed  29) ال تالحظ(أو ) تالحظ(

  :سنوات  8-6ن قائمة معاينة األطفال من عمر بعض الفقرات املنتقاة م
مت انتقاء الفقرات اجلوهرية مع مالحظة الراصد العلمي للتقومي يكتب أمام كل فقـرة عالمـة عـن    

  :والفقرات املختارة هي) ال تالحظ(أو ) تالحظ(
 :physical growth/motor developmentاحلركي وتطوره /النمو اخلاص بالنضج البدين -1

  .ويستمتع بألعاب رياضيات الفريق يستطيع  -
 .يكرر احلركات من أجل اإلتقان  -
 .مالحظة النمو من خالل قدرته على رسم جسم اإلنسان وتوضيح مالمح أعضائه  -
 :  social/personal developmentالشخصي وتطوره /النمو اخلاص بالنضج االجتماعي -2
  .أنثى /يفضل أصدقاؤه من نفس نوعه ذكر -
 .مستقالً عن اموعة يلعب ويعمل  -
 .يستمتع باأللعاب اإليهامية  -
 .يتواصل لغوياً بطريقة جيدة  -
 .تنمية قدراته على ضبط الذات  -
 :  emotional development feelingsاملشاعر وتطورها ونضجها /منو االنفعاالت -3
  .يظهر ضبط النفس  -
 .يستطيع االستقالل عن والديه  -
 .ة العدديشعر بالرضا داخل اموعات كثري -
 .لديه اجتاه تعاوين مع زمالؤه -
 .حيل املشكالت بالكالم  -
 .يستجيب ملالحظات التصحيح  -

                                                
29 Ibid. ; p.61 . 
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 : cognitive/learning development اللغوي وتطوره/منو النضج املعريف -4
  .يعرب عن رأيه جبملة مركبة كاملة  -
 .يعرف كتابة اخلطابات  -
 .يعرف األرقام، األشكال -
 .لزمين يفهم التتابع املكاين أو ا -
 .يستطيع املقارنة  -
 .يفهم موضع الكلمة يف املكان املناسب  -
 . Rhyming words  30يفهم كلمات السجع  -

  :   parent interviewsتقومي منو الطفل باستخدام املقابالت الشخصية للوالدين : الطريقة الثانية 
  :الطفلمتطلبات املقابلة الشخصية للوالدين أو أي مسئول عن رعاية : أوالً

  .أن متتد املقابلة الشخصية من الوالدين إىل غريهم من املهتمني بالطفل مثل اجلد أو اجلدة أو العمة أو اخلالة-1
  .أن تكون املقابلة يف أي مكان مريح للعميل-2
  .أال يكون الطفل بصحبة من نعقد معهم املقابلة  -3
دء العام الدراسي ويف منتصف العـام الدراسـي ويف   أن تعقد املقابلة ثالث مرات يف السنة على األقل يف ب-4

  .آخره 
دقيقة الن اقل من ذلك ال يكفي لتبادل املعلومات وأكثر من ذلك فيـه   30-20أن تكون مدة اجللسة بني -5

  .تعطيل لوقت املعلم ولويل األمر
  .االعتماد على بورتفليو الطفل يف احلوار خالل املقابلة الشخصية -6
  .فاؤل يف املقابلة ال روح السخط والرغبة يف تأنيب الطفلإشاعة روح الت-7
البدء بالنواحي االجيابية يف البورتفليو واحلماس له وعند مناقشة إحدى السلبيات فتفسر على أساس عـدم  -8

  .النضج وأا ستزول بعد بلوغ مرحلة النضج املناسبة 
  :يف اآليت  تقبل آراء الوالدين يف طفلهما بدون اعتراض ألن ذلك يفيد-9
  .التفريط يف رؤية الوالدين/معرفة مدى اإلفراط -
  .معرفة طبيعة احلياة األسرية املؤثرة يف النمو والنضج  -
  .معرفة خماوف األطفال ومكمن قوم وضعفهم وغري ذلك من حقائق ال حتدث يف املدرسة عادة -
  . 31رسم خطة مشتركة للتعاون يف مساعدة الطفل على النمو السوي -
  
  
  

                                                
30 Ibid. ; p.62 . 
31 Ibid. ; pp.62-63 . 
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  : 32معامل استمارة املقابلة الشخصية يف أول العام الدراسي: ثانياً 

  العالمة  فقرات املقابلة الشخصية ألولياء األمور يف أول العام الدراسي  م
  :جمموعات من األسئلة اليت جييب عنها أولياء األمور وهي) 7(تتضمن االستمارة   1

 .ذوي صعوبات التعلم مع األسرة أم مع األقاربمع من يعيش األطفال من : التركيبية األسرية  -أ 
 .ترتيب الطفل ذوي صعوبات التعلم بني أخوانه وهواياته   -ب 
 .هناك عمل أو ال، وما نوع طبيعة العمل، وعدد ساعات العمل اليومي: طبيعة عمل الوالدين  -ج 
 .أسئلة عن مدى وفاء األسرة لسد احتياجات ومطالب طفلها  - د 
 .أسئلة عن أماكن ومواعيد لعبه ونومه( لتعلم عادات الطفل من ذوي صعوبات ا  -ه 
 .من القائم بأداء مهام و واجبات املنزل وكيفية توزيع املهام على أفراد األسرة: املهام األسرية  -و 
: معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف يف الطفل من ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر األسرة  -ز 

وله للتعاون والصداقة، وأسئلة عن النزعات الشخصية له أسئلة عن تعبريه عن غضبه وفرحة، وأسئلة عن مي
  .مثل الغرية واألنانية

  

  :ميكن للباحث وضع سؤال اختيار من متعدد مثل  2
  قائد أم تابع ؟: كيف ترى طفلك يف سلوكه اليومي -
 مستقل أم معتمد على غريه؟: كيف ترى طفلك يف سلوكه اليومي -
 مكافح ؟ يائس أم: كيف ترى طفلك يف سلوكه اليومي -
 منزوي أم واثق من نفسه ؟: كيف ترى طفلك يف سلوكه اليومي  -
  منضبط أم متسيب ؟: كيف ترى طفلك يف سلوكه اليومي -

  

بعد االنتهاء من املقابلة يكتب الباحث أو املعلم مالحظاته عن كيفية دعم اجيابيات الطفل من ذوي صعوبات   3
  .ها أو جهود األسرة وحدها أو بتعاوما معاً التعلم وتاليف سلبياته خالل جهود املدرسة وحد

  

  
  :  33معامل استمارة املقابلة الشخصية يف منتصف العام: ثالثاً 
  العالمة  فقرات املقابلة الشخصية ألولياء األمور يف منتصف العام الدراسي  م
  :عرض عينات من وثائق البورتفليو مثل   1

 .الصور الشمسية   -أ 
 .القطع الفنية  -ب 
 .خربشة الطفل يف حماولة الرسم أو الكتابةعينات من   -ج 
 .ضوئي تبني منوه املعريف اللغوي/شرائط تسجيل صوتية أو تسجيل صويت  - د 
  .قوائم املعاينة التنموية للتعرف على مجيع نواحي منوه   -ه 

  

    .التأكيد على اجيابيات الطفل ومدحه ومناقشة سلبياته أعراضاً عابرة لعدم كفاية النضج  2
    .آراء الوالدين أو أولياء األمور يف نشاط الطفل واهتماماته وعاداتهالتعرف على   3
4  

  
االتفاق مع الوالدين على أهداف مشتركة مع املدرسة لتحقيق النمو املتميز للطفل حىت آخر العام 

  .الدراسي 
  

                                                
32 Ibid. ; p.63 . 
33 Ibid. ; p.64 . 
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  العالمة  فقرات املقابلة الشخصية ألولياء األمور يف منتصف العام الدراسي  م
  
  :يف آخر اجللسة   5

الطفل إىل األسرة يف آخر العام  portfolioيعطي الباحث أو املعلم وعداً بتسليم بورتفليو 
  .الدراسي حيث تكون املقابلة الشخصية األخري يف هذا العام ولن خترج يف حمتواها عن املقابلة الثانية 

  

  portrait:-Selfتقومي منو الطفل باستخدام رسم الطفل صورة لنفسه : الطريقة الثالثة
  ) :جممل هذه الطريقة(وصف هذه الطريقة : أوالً 

من الطفل أن يرسم ذاته على الورق وتقدم كل اخلامات املطلوبة بوفرة ويهيئ له مكان الرسم  يطلب .1
 .ويشخبط حبرية 

 :لكي تكون هذه الطريقة صاحلة لتقومي النمو والنضج جيب توافر الشروط التالية .2
لعجزه عـن اإلمسـاك    scribbleسنوات ألن رمسه قبل ذلك جمرد خربشة 3أال يقل سن الطفل عن  -

  .بالقلم ولعدم نضج عضالت أصابعه وعدم تناسقه البدين العصيب 
مرات يف السنة ألن ذلك يتيح فرصة دراسة تدرج النمـو  3جيب أن تتكرر عملية رسم الطفل لنفسه  -

 .وتطور النضج 
سن السابعة يكتب املعلم اسم الطفل على كل لوحة إال إذا كان الطفل قد تعلم كتابة امسه بنفسه بعد  -

 . 34كما يكتب تاريخ الرسم

  :عملية التقومي باستخدام رسوم األطفال لذام : ثانياً 
  :ومن آرائهم ما يلي Artيقوم مركز متخصص بتحليل رسوم األطفال من خالل متخصصني يف الفن 

  .يعترب جسم الطفل احلدود األساسية لعامله  -
لما زاد عمره جند أن الرسم حيتوي تفاصـيل  تكشف رسوم الطفل عن مدى وعيه بتفاصيل جسمه فك -

 .أكثر
 .يبني رسم الطفل لذاته مدى نضج مهاراته احلركية الدقيقة  -
 .تعكس فنون األطفال طريقة تفكريهم وكم معارفهم عن العامل  -
كلما زاد عمر الطفل يكتسب مفاهيم ومعلومات أكثر مما جعل رمسه يقترب مـن الواقـع احلقيقـي     -

 .Real-world objectsلألشياء 
إذا متت مقارنة رسوم األطفال يف نفس العمر ويف نفس تاريخ الرسم جنـد تفاوتـاً وفروقـاً فرديـة      -

  35متعددة

تقومي منو الطفل من ذوي صعوبات التعلم باستخدام عينات شخبطة األطفـال  : الطريقة الرابعة 
  :  Scribbling Drawing &writing samplesورسومهم وكتابام 

                                                
34 Ibid. ; pp.64-65 . 
35 Ibid. ; p.65 . 
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مجيع األطفال بعمليات الشخبطة والرسم وحماولة الكتابة تقليداً للكبار ولذلك جيـب تزويـد   يستمتع  -
  .بيئة التعلم مبتطلبات هذه العملية وتشجع الطفل على ممارستها 

جيب كتابة اسم كل طفل وتاريخ االجناز على كل لوحة ينجزها مث احلرص على عرضها متسلسلة أمام  -
 .مدى منو نضج الطفل  –كل بطريقته  –ليقدروا الوالدين واملعلمني والطفل 

 .يحسن إتاحة احلرية للطفل للشخبطة كما يشاء دون وضع آخر يلتزم ا أو يكون بداخلها  -
مدح الطفل على أية شخبطة أو رسم أو كتابة ينجزها ، وال جمال لتأنيبه لعدم الدقة بسبب عدم بلوغه  -

 .مستوى النضج الطبيعي الذي يؤهله للدقة 
  ) :حتليل الفنون (مالحظات املعلمني واملتخصصني على هذه الطريقة 

شهور وتتحول الشـخبطة   4أن الطفل يف عمره الثالث حيدث التطور من الشخبطة إىل الرسم خالل  .1
من خطوط مستقيمة إىل منحنيات من بدء الدراسة يف سبتمرب إىل انتهائها يف مايو، ويظهر منو املعاين واملفاهيم يف 

 .بطة والرسوم شهرياً الشخ
أن الطفل يف عمره الرابع تقل الشخبطة وتزداد الرسوم كلما تقدم الطفل يف عمره شهراً وراء شهر ،  .2

 . 36وميكن استخدام تدرج الشخبطة والرسوم والكتابات كمعامل منو الطفل

 Audio orالضوئية /تقومي منو الطفل باستخدام الشرائط الصوتية أو الصوتية: الطريقة اخلامسة
video tapes:  

تستخدم هذه الطريقة ملتابعة منو الطفل اللغوي ألن مجيع األطفال حىت حديثي الوالدة قـادرون علـى    -
  .إصدار أصوات معربة عما يريدونه ويشعرون به

هناك فروق فردية يف النمو اللغوي بني األطفال من حيث اختالط الثروة اللغوية يف سن مبكرة، وفهم  -
 .وعدم فهم لغة أقران هلم يف نفس العمر لغة األطفال

 .ميكن التسجيل داخل حجرة الدراسة  -
ال يتم التسجيل خالل جلسة رمسية ختضع لروتني غري عادي يشعر به الطفل بل خالل حديث الطفـل   -

 .لنفسه أو لزمالئه أو ألفراد أسرته وتتنوع املواقف بني مواقف الزهو والفرح ومواقف الضيق واحلزن
األسرة بإمداد املدرسة بشرائط عن كالم الطفل يف املنزل وخباصة يف احلفالت مثـل حفـالت   مطالبة  -

 .عيد ميالده وعيد ميالد أقرانه وأقاربه
كتابة اسم الطفل وتاريخ التسجيل على كل شريط وحتفظ الشرائط أما يف مكتبة صوتية خاصة أو يف  -

 .البورتفليو اخلاص بالطفل 
 .اع أصوام ورؤية أنفسهم يف األشرطة إشباع رغبة األطفال يف مس -
لوحظ أنه كلما تقدم الطفل يف عمره شهراً بعد شهر ينمو لغوياً ويبدو ذلك يف استخدامه مجالً أطـول   -

 . 37وكلمات أوقع ونطقاً أدق
  
  

                                                
36 Ibid. ; p.66 . 
37 Ibid. ; p.67 . 
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  : وميكن االستفادة من هذه الطريقة فيما يلي
تغذية مرتدة تسهم يف التعبري اللغـوي  مساعدة الطفل على النمو اللغوي خالل مساع نفسه مث إحداث  .1

 .األفضل واألدق 
 .الكشف عن عمليات التفكري لدى الطفل يف مراحل منوه املختلفة ألن اللغة هي وعاء التفكري  .2
 . 38معرفة مشكالته وما يعانيه وما يفرحه وما حيزنه مما يساعد يف توجيه النمو املعريف والوجداين .3
 

  :Anecdotal Recordsلطفل خالل رصد أحداث احلياة اخلاصة تقومي منو ا: الطريقة السادسة
يقوم املعلم ومجيع املهتمني بالطفل يف املنزل ويف املدرسة برصد األحداث اليومية اليت مير ا الطفـل يف  
فرحه وحزنه ويف ارتياحه وضيقه ويف لعبه وسكونه ويف يقظته ونومه ويف اجتماعه مع أقرانه أو مع الكبـار ويف  

  :اخل ويشترط يف هذا الرصد اآليت ..... هخلوت
أن تكون املالحظات خمتصرة ومعربة يف إجياز غري خمل عن املهارات االجتماعية واملشاعر والبنية البدنية  -

  .واملهارات اللغوية 
 .أن يكتب تقريراً دورياً أسبوعياً مع كتابة اسم الطفل وتاريخ التقرير  -
اخل حىت تعطي ...لدراسة وامللعب وحجرة الفنون وداخل املنزلأن تتنوع أماكن الرصد داخل حجرة ا -

 .املذكرات صورة شاملة عرب فترة زمنية معينة تبني معامل منو الطفل البدين والعقلي واالجتماعي والوجداين 
 .جيب أن يقتصر الرصد على األحداث وبدون إبداء رأي أو إصدار حكم أو إدانة أو تفريط -
حي القوة ونواحي الضعف يف سلوك الطفل دون احنياز جلانـب منـها دون   أن تتضمن املذكرات نوا -

 .اآلخر
 . 39رصد لغة الطفل كما هي وعدم استخدام ألفاظ الكبار -

إذا مت الرصد على امتداد عام دراسي الستكشاف :  وميكن االستفادة من هذه الطريقة كما يلي
  :اآليت 

  .والعقلية واالنفعالية واالجتماعيةمدى تقدم الطفل يف صقل مهاراته اجلسمية  -
 .مدى تغري ميول الطفل وقدراته وسلوكياته ككل -
تقدمي بيانات مفيدة لتطوير أنشطة األطفال التعليمية لتتمشى مع مسار حيام كما رصدت يف سـجل   -

 .األحداث اليومية 
 .تدعيم طرق التقومي السابقة مبعلومات تؤخذ من سجل األحداث اليومية  -
 . 40بورتفليو اخلاص باألطفالإثراء ال -
  

                                                
38 Ibid. ; p.68 . 
39 Ibid. ; pp.68-69 . 
40 Ibid. ; p.69 . 
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  :الدروس املستفادة من نتائج التقومي الست 
عبارة عن ختزين أكرب قدر من املعلومات عن منو كل طفل وتطوره على حـده حبيـث   " فالتقومي هو 

  " .يستخدم هذا التخزين يف تدعيم النمو االجيايب وتوجيه تطور النضج 
  :الطرق الست يف التقومي من خالل ما يليوعلى املعلم أن يستفيد من تطبيق تلك 

الطفل الذي يصاحب الطفل يف تعلمـه يف شـىت    portfolioختزين نتائج التقومي الست يف بورتفليو  .1
 .مراحل التعليم 

إعداد مذكرة خمتصرة من نتائج التقومي الست لتنبيه األسرة واملدرسة بنواحي القوة وجوانب الضعف  .2
 .نضجه حىت يتعاون اجلميع على دعم النمويف مسار منو الطفل ومراحل 

عدم تصنيف األطفال وفق نتائج التقومي إىل عاديني وذوي احتياجات خاصة الن ذلك مـن ختصـص    .3
 .املتخصصني الذين يفحصون البورتفليو بدقة مث يكملون معلومام باختبارات إضافية 

أوجه النشاط ومكان التعلم ومـواد  استخدام نتائج التقومي الست يف حتسني طرق التدريس وتعديلها و .4
املشار إليهـا   NAEYCالتعليم حىت ميكن بلوغ املستويات اليت وضعتها الرابطة القومية لتعليم صغار األطفال 

 . 41من قبل

  :التوصيات
ضرورة الدمج الشامل للطالب ذوي صعوبات التعلم يف املدارس العادية جسدياً وتعليماً واجتماعياً ،  .1

قرام من الطالب العاديني مبا حيقق التفاعل االجيايب البناء مع بعضهم البعض ، وكـذلك جعـل   واالندماج مع أ
غرفة الدراسة جمتمعاً صغرياً يقدر إسهامات كل أعضائه والتغلب على خمتلف التحديات وااللتزام من اجلميـع  

مستوى تسمح هلم بـه إمكانـام   جبعل املدرسة مكاناً مناسباً يتعلم وينمو فيه مجيع الطالب ويصلون إىل أقصى 
وقدرام ، وإجياد عدد من الربامج التربوية تساعد املعلمني وترشدهم حول كيفية إجراء ما يلزم من تعـديالت  
يف املناهج الدراسية وطرق التدريس وتوفري اخلدمات املساندة اليت يقدمها بعض املتخصصني سواء مـن داخـل   

 .علمني ويف إطار غرفة الدراسة املدرسة أو خارجها بالتعاون مع امل
ضرورة االهتمام مبدخل التعليم التعاوين إذ أصبح هذا النموذج يستخدم على نطاق واسع نسـبياً يف   .2

املدارس اليت تنفذ سياسة الدمج الشامل للطلبة من ذوي صعوبات التعلم ، وكـذلك حتقيـق اسـتراتيجيات    
إىل العمل اجلماعي والتشاركي ، هذا باإلضافة إىل حتقيق آليات  التواصل بني معلمي التربية اخلاصة مما يؤدي م

التواصل بني معلمي التربية اخلاصة ومعلمي الصفوف العادية بغية تقدمي خدمات وبرامج أكثر فاعليـة للطلبـة   
 .ذوي صعوبات التعلم يف مدارس التعليم العام 

مارسات الفعلية يف ميدان التربية اخلاصة ضرورة السعي حنو تضييق الفجوة بني السياسات التربوية وامل .3
مـن  ) التربية اخلاصـة (وتدعيم التكنولوجيا املساندة الضرورية ملعلمي التربية اخلاصة وتدعيم كفايات املعلمني 
 ) .التربية اخلاصة(خالل برامج التدريب قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة مبا ينعكس إجيابا على تعلم ومنو األطفال 

                                                
41 Ibid.; p.70. 
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 .احلياة لألطفال من ذوي صعوبات التعلم وتأهيلهم من االنتقال من املدرسة إىل العملحتسني نوعية  .4
اختاذ التدابري التشريعية والنصوص القانونية املتعلقة باحلق يف التعليم والدمج واملسـاواة يف الفـرص    .5

 .واملشاركة يف حياة اتمع 
اد كوادر التربيـة اخلاصـة يف مرحلـة    ضرورة تدريب أولياء األمور وتطوير مهارام، وتأهيل وإعد .6

 .الطفولة املبكرة
ولتحقيق األهداف التربوية املترتبـة    ( Education for all )يف إطار حتقيق مفهوم التعليم للجميع  .7

حيـث    Integrated schoolsعلى تقدمي التربية الشاملة جلميع الطالب ، فالبد من إنشاء املدارس املتكاملة 
ة تشهد إعادة تنظيم حيث تسعى إىل االنتقال من العزل التام إىل الدمج الشامل ومن مث فهنـاك  أن التربية اخلاص

لكل من معلمي التربية اخلاصة والعامة كي تتكامـل يف صـورة   ) إدارة الفريق(ضرورة لتحقيق الفريق التعاوين 
 .لدمج الشامل ختطيط ومناذج تدريسية تعاونية مع إجراء عمليات التقييم املستمرة يف مدارس ا

االهتمام باألنشطة املدرسية واألنشطة خارج املدرسة والتفاعل مع األصدقاء وزيادة االطالع والقراءة  .8
 .املستمرة لألطفال من ذوي صعوبات التعلم 

قيام املعلم بتوفري أفضل بيئة تعليمية ، وتزويد الطالب بالتعليمـات الالزمـة والواجبـات املطلوبـة      .9
 .السلوك غري املقبولة ، ورفع املعنويات وتقدير الذات وتدريب الفرد على املهارات االجتماعية وتصنيف أنواع 

قيام املدرسة بوضع برنامج تربوي بشكل فردي لكل فرد يعاين من صعوبات الـتعلم إلقـرار نـوع     .10
 .العالج وأسلوبه املناسب و وسائل التقومي املناسبة

طفال من ذوي صعوبات التعلم كالربامج التعويضية وذلـك  االعتماد على برامج تركز على عالج األ .11
من خالل املواد املسجلة والتقنيات البصرية والتعلم عن طريق الزمالء وتعديل أسلوب وفنيات التـدريس مبـا   
يتناسب وأساليب األطفال من ذوي صعوبات التعلم ، ومثل هذا النوع من الربامج ميكن أن يطلق عليه مسمى 

 . Skill trainingعلى تدريب املهارة  العالج القائم
االعتماد على برامج تركز على عالج األطفال من ذوي صعوبات التعلم وهذه الربامج تركـز علـى    .12

تقدمي مناهج خمتلفة ومتعددة للمنهج املدرسي حبيث تكون هذه املناهج البديلة مناسبة للمتغريات اخلاصة باملتعلم 
 . ذي الصعوبة يف التعلم
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