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مرحبًا أولياء األمور المحترمين - والطلبة األعزاء،

أمورهم  وأولياء  الطلبة  على  نتعرف  حينما  لنا  بالنسبة  أكبر  مغزى  ذات  الحياة  تصبح 
الفاضلين والموهوبين والواعين مثلكم. والى جانب ذلك فإننا نبذل جهدًا مكثفًا مع جميع أصدقائنا 
لنقدم الدعم لكم وألولياء أموركم. إن من دواعي فرحنا الذي ال يقدر بثمن بالنسبة لنا أن نقدم الدعم 

لكم وألولياء أموركم في مرحلة التعليم وجني ثمار هذه المساهمات في الدعم.

في هذا السياق، قمنا بإعداد سلسلة من كتيبات الدعم التربوي من أجل إرشاد أولياء األمور 
الكتيبات  هذه  إصدار  من  والهدف  ألطفالهم.  دائًما  المكثفة  للجهود  بذلهم  شهدنا  الذين  القيمين 
يحتاجون  الذين  األعزاء  طلبتنا  تمكين  هو  األساسية،  المعلومات  على  تحتوي  التي  اإلرشادية 
والتعرف على  أكثر،  بشكل  أمورهم  أولياء  قبل  الواعي من  الدعم  تقديم  تعليم خاص من؛  إلى 
أوجه القصور لديهم عن قرب، ومعرفة خصائص المواقف التي يعيشون فيها، ومعرفة المشاكل 

المحتملة التي قد تواجههم وطرق حلولها.

في البداية، أود أن أشكر اليونيسف UNICEF على دعمها لتعزيز قدرة مراكز االستشارة 
والبحوث من حيث توفير خدمات التعليم الشامل )RAMKEG(، وأشكر األكاديميين المحترمين 
للمدرسين  الشكر  وأقدم  العلمية،  المعرفة  ضوء  في  الكتيبات  هذه  إعداد  في  ساهموا  الذين 
المحترمين. أود أن أشكر بشكل خاص أولياء األمور وأقارب الطالب اآلخرين الذين سيدعمون 

طالبنا باستخدام هذه الكتيبات اإلرشادية.

آمل أن تساهم هذه الكتيبات التي تم إعدادها وفقًا ألنواع إعاقات طلبتنا الذين يحتاجون إلى 
تعليم خاص في توفير حياة تعليمية أكثر تأهياًل لطلبتنا ولكم أنتم أيها األبوين الغاليين.

يشرفنا أن نكون مع طالبنا المميزين وعائالتهم في أي وقت وفي أي مكان وفي أي موقف.

نتمنى لكم الصحة والسعادة.

محمد نزير جول
المدير عام للتعليم الخاص والخدمات اإلرشادية

المقدمة
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المدخل
األبوين األعزاء،

يمكن ان تقلقوا كثيرا عندما تسمعون معاناة طفلكم من صعوبة تعلم خاصة او يمكن 
ان يعاني من هذه الصعوبة. يمكن ان تكونوا قد سمعتم هذا المفهوم ألول مرة. يمكن 
قد تكونوا بحثتم في األنترنت وغيرها من المصادر وصادفتم العديد من المعلومات 
السلبية حول صعوبة تعلم خاصة. في البداية ال تقلقوا هذا ال يعني بأن هذا األمر هي 
نهاية التطور األكاديمي واالجتماعي لطفلكم الذي يعاني من صعوبة تعلم خاصة. 
وكذلك ال يعني هذا بأن طفلكم الذي يعاني من صعوبة تعلم خاصة ال يمكن ان يتعلم. 
ألنه في األصل الطفل الذي يعاني من صعوبة تعلم خاصة يتعلم بشكل وبسرعة 
مختلفة عن أقرانه اآلخرين من األطفال. في الحقيقة يمكن عن طريق تعليم مؤثر 
أي »التعليم الخاص« ان يكون الطفل الذي يعاني من صعوبة تعلم خاصة ناجحا 

في المدرسة ويمكن ان يستمر الفرد بالنجاح في حياته في المستقبل. 

الممكن  من  التي  الضعف  فئات  في  مكانة  يحتل  الذي  تعلم خاصة  يعتبر صعوبة 
مشاهدته في مجال التعليم الخاص؛ مجاال لمتطلب خاص المثبت من قبل خدمات 
التعليم الخاص والذي شخص نتيجة التدقيق الطبي والتقييم التعليمي والتعريف. لكي 
يقدم المساعدة لطفل يعاني من صعوبة تعلم خاصة؛ في البداية يجب معرفة المعنى 
التام لصعوبة تعلم خاصة وكيف يتم التقرب لطفل يعاني من صعوبة تعلم خاصة. 
والهدف من هذا الكتيب تقديم المعلومات لألبوين األعزاء في موضوع صعوبة تعلم 
خاصة. واشير في هذا الكتيب الى تعريف مصاعب تعلم خاصة والى جانب أسبابه 
شرح فيه خصائص األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة. وكذلك يمكنكم 
العثور في هذا الكتيب على كيفية تعريف صعوبة تعلم خاصة وماذا يجب ان تكون 
عملية التعليم والتدريب الموجه الى صعوبة تعلم خاصة. والى جانب ذلك ستجدون 
في ذا الكتيب أيضا المشاكل المحتملة للتعرض عليه مع األطفال الذين يعانون من 
صعوبة تعلم خاصة، وما هي المقترحات الموجهة لحل هذه المشاكل. وستجدون 
المعلومات القانونية حول الحقوق التعليمية لألطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم 

خاصة في القسم األخير من هذا الكتيب.
مساعد األستاذ د.  ماجد أيهان ملك أوغلو

جامعة أسكي شهر اورهان غازي كلية التربية قسم التعليم الخاص
macidayhan@gmail.com
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 التعريف، والتصنيف
واالنتشار

منذ مئات السنين بعض األطفال ال يحصلون على فوائد من التعليم على الطريقة 
التقليدية. والسبب من عدم استفادة قسم من هؤالء األطفال من التعليم هي االصابة 
اية  وبالرغم من عدم ظهور  العقلي.  التخلف  أو  البصر  السمع، وضعف  بضعف 
عالمات للضعف من الخارج عند بعض األطفال، والرغم بأنهم اذكياء ولكن يشاهد 
صعوبات في التعلم عندهم. ولهذا السبب يضطر األطفال الذين يستصعبون عملية 
التعلم الى الخروج من نظام التعليم. ومن المعروف بأنه دائما يكون هنالك أطفال 
يعيشون صعوبة في التعلم خالل التعليم التقليدي. ولكن تم التوصل في نهاية القرن 
العشرين الى معرفة احتياجات هؤالء األطفال الى التعليم الخاص. ويعتبر مفهوم 
صعوبة العلم الخاص ليست مفهوما قديما. حيث بدء باستخدام هذا المفهوم ألول 
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مرة في العالم خالل الستينات، وأضيف مصطلح »صعوبة تعلم خاصة« في بلدنا 
الى المصادر القانونية منذ عام 1975. ولكن خصوصا في السنوات األخيرة بدئنا 

بسمع مصطلح صعوبة تعلم خاصة في بلدنا. 

ويفاد بأن صعوبة تعلم خاصة هي متطلب خاص ومجردة من الرؤية. ولهذا السبب 
عند النظر الى الطفل من الخارج وعلى الرغم من ظهوره بشكل طبيعي يمكن بأنه 
يعيش مشاكل جدية في التعلم. يشرح صعوبة تعلم خاصة بشكل عام بأنه بالرغم 
من امتالك الطفل مستوى ذكاء اعتيادي او أكثر من االعتيادي ولكنه يعيش مشاكل 

تنبيه: يختلف األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة عن أقرانهم من األطفال في شكل وسرعة التعلم.

للتدقيق في التعليمات التي نشرت أول مرة في بلدنا حول صعوبة تعلم خاصة يمكنكم زيارة 
العنوان التالي  

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/15151.pdf

اإلنترنت
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جدية في المجاالت األكاديمية. عند تطبيق اختبارات الذكاء لألطفال الذين يعانون 
من صعوبة تعلم خاصة يظهر نتيجة مستوى الذكاء بشكل عام بحدود االعتيادي. 
وفي بعض األحيان يظهر مستوى الذكاء عند هؤالء األطفال أكثر من االعتيادي 
األطفال  هؤالء  لعدم عرض  ونظرا  خاصة.  مواهب  ذات  يكون  ان  يمكن  وحتى 
فهذا  ذكائه  لمستوى  مناسبا  أكاديميا  نجاحا  تعلم خاصة  يعانون من صعوبة  الذين 
األمر يجلب انتباه األبوين والمدرسين. وبشكل عام يعرف األطفال الذين يعانون 
من صعوبة تعلم خاصة من قبل المعلمين والبوين بأنه »ذكي ولكن ال يذاكر« )3(.

»صعوبة  وهي:  خاصة  تعلم  صعوبة  حول  المصادر  في  عديدة  مفاهيم  هنالك 
في  »اضطرابات  و  النوعي«  التعلم  خاصة«، »صعوبة  تعلم  التعلم«، »صعوبة 

بكثرة،  التعليم  علوم  مجال  في  المفاهيم  هذه  من  قسم  يستخدم  النوعي«.  التعلم 
ويستخدم المفاهيم األخرى في مجال العلوم الصحية بكثرة. ويستخدم وزارة التعليم 
تعلم  القانونية صعوبة  المصادر  تعلم خاصة. ويعرف في  القومي مفهوم صعوبة 

خاصة بهذا الشكل:
لكي نفهم لغة صعوبة تعلم خاصة التحريرية او الشفهية واستعمالها، فهي صعوبة 
يظهر في إحدى او عدة مراحل من   أخذ المعلومات الالزمة حيث يظهر صعوبة في 
االستماع، التكلم، والقراءة، والكتابة، والتهجي، وتركيز االنتباه أو القيام بالعمليات 

الحسابية )1(

تنبيه: يمتلك األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة مستوى ذكاء اعتيادي او فوق االعتيادي.
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بالشكل  هنالك تعاريف دولية حول صعوبة تعلم خاصة وأكثر تعريف منتشر هو 
التالي:

لفهم لغة صعوبة تعلم خاصة التحريرية او الشفهية واستعمالها، فهي صعوبة يظهر 
في إحدى او عدة مراحل نفسية، حيث يظهر صعوبة في االستماع، التكلم، والقراءة، 
القيام بالعمليات الحسابية، كأداء غير كافي  والكتابة، والتهجي، وتركيز االنتباه أو 
يظهر نفسه وهي إدراك غير كافي، وهي صعوبة تظهر على شكل الخلل في الدماغ، 
تأخر في وظائف الدماغ، وعسر القراءة، وعسر التكلم. ال يشمل صعوبة تعلم خاصة 
األساس في ضعف البصر، والضعف السمعي، والضعف الحركي األمور التالية؛ 
اإلعاقة الذهنية ومنها؛ االضطرابات العاطفية أو المحيطية، الثقافية او االقتصادية )2(.

كما تبين من التعاريف يؤثر صعوبة تعلم خاصة بشكل سلبي على المهارات األكاديمية 
لألطفال. ولكن هذه السلبيات التي يعيشها األطفال غير ناتجة من الضعف الذهني، 
وضعف البصر، وضعف السمع، وضعف الحركة واضطرابات التصرف العاطفي. 
وكذلك السبب األول من هذه السلبيات التي يعيشها األطفال يجب ان ال يكون أسباب 
التي يصادف  المصاعب  السبب  ولهذا  والثقافي واالقتصادي.  المحيطي،  الحرمان 

األطفال والصادرة من هذه المواقف يجب ان ال يعتبر صعوبة تعلم خاصة.

يظهر صعوبة تعلم خاصة بشكل عام في ثالثة مجاالت أكاديمية. وهي القراءة والكتابة 
ثالثة مجموعات حسب  الى  تعلم خاصة  السبب يصنف صعوبة  ولهذا  والحساب. 
الى  القراءة. ويشار  تعلم خاصة هي عسر  انتشارا لصعوبة  نوعه. األول واألكثر 
هذا العسر بأنه صعوبة جدية في القراءة ويستصعب على األطفال الذين يعانون من 
عسر القراءة كسب مهارات القراءة و/أو تطويرها. والمجموعة الثانية من صعوبة 
تعلم خاصة هي عسر الكتابة. ويشار الى هذا العسر بأنه صعوبة جدية في الكتابة 
ويستصعب على األطفال الذين يعانون من عسر الكتابة كسب مهارات الكتابة و/أو 
تطويرها. والمجموعة الثالثة من صعوبة تعلم خاصة هي عسر الحساب. ويشار الى 
هذا العسر بأنه صعوبة جدية في الحساب ويستصعب على األطفال الذين يعانون من 

عسر الحساب كسب مهارات الحساب و/أو تطويرها.

تنبيه: ال يشمل صعوبة تعلم خاصة؛ الضعف الذهني، الضعف البصري، الضعف السمعي، والضعف الحركي، 
اضطراب في العاطفة والتصرف، الحرمان المحيطي، والثقافي واالقتصادي.

 كتاب: االطالع على الكتاب التالي للحصول على المعلومات المفصلة حول األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم
 Melekoğlu, M. A. ve Çakıroğlu, O.)Editörler()2019(. Özel öğrenme güçlüğü“  خاصة
olan çocuklar. Aankara: Vize Akademisi(
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كما نشاهد يشمل صعوبة تعلم خاصة العديد من المفاهيم األخرى، ولهذا السبب يمكن 
التفكير بأن يكون هنالك مفهوم سقفي. فنرى معنى مفهوم ديسلكسي هو األطفال الذين 
يعانون من عسر القراءة، ومعنى مفهوم ديس كالكولي هو األطفال الذين يعانون من 
الذين يعانون من عسر  صعوبة الحساب، ومعنى مفهوم ديس كرافي هو األطفال 

الكتابة. عند األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة.

الشكل 1. صعوبة التعلم الخاصة والمجاالت المرتبطة به
لدى  تعلم خاصة  أنواع صعوبة  بين  نوع من  وأكثر من  واحد  نوع  يمكن مشاهدة 
األطفال. وهذا يعني بأنه يمكن مشاهدة عسر القراءة فقط أو عسر القراءة وعسر 
الكتابة أو عسر القراءة وعسر الحساب عند األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم 
خاصة. وحتى أحيانا يمكن مشاهدة ثالثة أنواع من صعوبة التعلم في وقت واحد. 
ولهذا السبب مجموعة األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة هي مجموعة 

غير متجانسة، وهذا يعني بأن األطفال يعرضون مميزات مختلفة جدا عن بعضهم.
التصنيف حسب  تعلم خاصة، يجرى  أنواع صعوبات  التصنيف حسب  الى جانب 
مستوى الصعوبة التي يصادفهم. ويقسم مستوى صعوبات تعلم خاصة حسب المستوى 
الى ثالثة مجموعات وهي الخفيف، والوسط والثقيل. بشكل عام األطفال الذين يعانون 
الصعوبات في مجال  يعانون من  الخفيف  المستوى  تعلم خاصة على  من صعوبة 
واحد او مجالين، ويمكن االستمرار في التعليم العام عن طريق القيام بتكييف ودعم 
على مستوى خفيف. األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة على المستوى 
الوسط يعانون من الصعوبات في مجال واحد او مجالين بشكل ملفت للنظر، ويمكن 
االستمرار في دعم التعليم الكثيف الى جانب القيام بالتكييف وفي النتيجة يمكن أن يبدوا 
األداء المتوقع منهم. األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة على المستوى 
الثقيل يعانون من الصعوبات الجدية في العديد من المجاالت، ويحتاج هؤالء األطفال 

الى تعليم محضر بشكل خاص وموجه بشكل فردي وكثيف )4(.
تنبيه: بأنه يمكن مشاهدة نوع واحد فقط من صعوبة تعلم خاصة عند األطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم ويمكن 

مشاهدة أكثر من نوع في آن واحد.

صعوبة تعلم 
خاصة

ديس كالكولي ديس كرافي ديس لكسي
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ويشار الى صعوبة تعلم خاصة في المصادر التعليمية بكثرة في قسم الضعف. ولهذا 
نسبة  ويعتبر  تعلم خاصة.  في مدارس صعوبة  بكثرة  فهذا موقف يصادفنا  السبب 
األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة في الواليات المتحدة األمريكية من 
بين الطلبة الذين يحتاجون الى التعليم الخاص هي 39% )5(. مع العلم بأنه لم ينشر 
اعداد حول فئات التعليم الرسمي في بلدنا، ولكن يداوم جميع األطفال الذين يعانون 
من صعوبة تعلم خاصة في مدارس التعليم الخاصة إلكمال تعليمهم في سياق تطبيق 
الذين شخصوا  يفاد بأن نسبة األطفال  التعليم عن طريق االندماج/التكامل. وكذلك 
بأنهم يعانون من صعوبة تعلم خاصة ضمن نظام المدارس الرسمية عن طريق التعليم 
بطريقة االندماج/التكامل من بين الطلبة الذين يحتاجون الى التعليم الخاص هي %6 
)6(. والسبب الرئيسي النخفاض هذه النسبة في بلدنا هو النقص في عملية تعريف 
التعليم  لبقاء خدمات  تعلم خاصة. وكذلك نظرا  يعانون من صعوبة  الذين  األطفال 
الداعم لهؤالء األطفال بشكل محدود لسنوات طويلة أثرت على بقاء هذه النسبة بشكل 
في  والمعلمين  األسر  بين  األخيرة  السنوات  في  الوعي  زيادة  وبعد   .)7( منخفض 

موضوع صعوبة تعلم خاصة ظهر ازدياد في اعداد األطفال المشخصين.

يعتبر معرفة تعريف، وتصنيف، وانتشار صعوبة تعلم خاصة مهما من ناحية فهم 
صعوبة  من  طفلهم  معاناة  سبب  عن  يتساءلون  األبوين  من  الكثير  ولكن  طفلكم، 
تعلم خاصة. مع العلم بأنه ال يوجد توضيح جيد في المصادر في موضوع أسباب 

صعوبة تعلم خاصة، ولكن هنالك احتمال عن وجود بعض األسباب.

لالطالع على التفاصيل حول تطبيق االندماج/التكامل في تعليمات خدمات التعليم الخاص 
يمكنكم زيارة الموقع التالي:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm

اإلنترنت
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األسباب

تأتي أسباب صعوبة تعلم خاصة على رأس المواضيع التي يتساءل عنها األبوين 
صعوبة  حول  المؤكدة  األسباب  الى  الوصول  بعدم  األبحاث  وأثبتت  والمعلمين. 
األصل  في  وهي  المحتملة.  األسباب  بعض  األبحاث  أظهرت  ولكن  تعلم خاصة. 
يوصى بدال من البحث عن أسباب صعوبة تعلم خاصة عند األطفال من قبل األبوين 

والمعلمين، هي البحث عن الدعم المؤثر لدعم جميع مجاالت نمو الطفل.
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من إحدى األسباب المحتملة لصعوبة تعلم خاصة والمعروفة بكثرة هو السبب الناتج 
من الجهاز العصبي. حيث أظهرت الدراسات بوجود اختالف في البناء الدماغي و/

أو الوظيفة الدماغية لدى قسم من األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة عن 
أقرانهم الذين ينمون بشكل طبيعي. يمكن ظهور اختالفات ذهنية خاصة باللغة في 
جانبي الدماغ عند بعض األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة. والى جانب 
تعلم خاصة  يعانون من صعوبة  الذين  الدماغ عند بعض األطفال  ذلك يستصعب 
من معالجة المعلومة التي تصلهم ويصعب على الدماغ جمع المعلومات القادمة من 
اقسامه المختلفة. ولكن يجب ان ال ننسى بأن هذا الموقف ال ينطبق على كل طفل 
يعاني من صعوبة تعلم خاصة. وكذلك من الخطأ ربط أسباب المصاعب الموجودة 
بالمشاكل العصبية فقط. ألن أسباب صعوبة تعلم خاصة مختلف ومعقد بشكل أكثر.

تنبيه: يعتبر البحث عن الدعم المؤثر والصحيح لدعم جميع مجاالت نمو األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة 
والوصول الى هذا الدعم مهما جدا.
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من  يعانون  الذين  األطفال  بأن  يعني  ال  الدماغ  ووظيفة  بناء  في  اختالف  وجود 
صعوبة تعلم خاصة بأنهم ال يستطيعون التعلم. حيث تكون نسبة صحة عملية التعلم 
منخفضة او بطيئة ويمكن اظهاره كفاءة ضعيفة عند قيامه بعمل خاص بالتعلم ولكن 
هذا األمر غير ناتج من ضعفه او عدم كفاءته. ألن عملية معالجة المعلومات بطيئة 
الذين ال يعانون من صعوبة تعلم خاصة.  او تجرى بطريقة يختلف عن األطفال 
للمعالجة  والتدخل  التالفي  وأسباب  التعلم،  واستراتيجية  الدراسية،  المرحلة  يؤثر 
بشكل مؤثر على عملية التعليم. ولهذا السبب، يجب تثبيت طرق التعلم والتدريس 
المؤثر والمثمر لتلبية االحتياجات الخاصة لألطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم 

خاصة واستخدامه في عملية التعليم.
الوراثي.  السبب  هو  خاصة  تعلم  لصعوبة  المحتملة  األسباب  من  اآلخر  والسبب 
أظهرت الدراسات بأن 40% من األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة 
له أسباب وراثية أسرية. لكن هذا الموقف ال يعني بأن أطفال األبوين الذين يعانون 
التعلم. ولكن وجود صعوبة  التعلم يجب أن يعانوا أيضا من صعوبة  من صعوبة 
في التعلم في األسرة يزيد من خطر ظهور صعوبة التعلم لدى األطفال. وفي بعض 
المواقف يؤثر الوسط األسري على ألطفال أكثر من الميزات الوراثية. على سبيل 
اللغة  ناحية  من  األسرة  في  به  يقتدى  نموذجا  يشاهدون  ال  الذين  فاألطفال  المثال 

ومهارة التحدث يظهر خصائص صعوبة التعلم.

تنبيه: وجود صعوبة التعلم عند الطفل ال يعني بأن هذا الطفل ال يستطيع التعلم.
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الشكل 2. األسباب المحتملة لصعوبة تعلم خاصة

الكيمياء  الشذوذ في  تعلم خاصة هو  المحتملة لصعوبة  السبب اآلخر من األسباب 
المنبهات  واطالق  مراقبة  عملية  في  الكيمائية  للمواد  مهما  دورا  هنالك  الحيوية. 
الكهربائية بين الخاليا العصبية في الدماغ. ولهذا السبب زيادة أو نقصان في المواد 
الكيميائية الحيوية يؤدي الى ردود فعل كهربائية غير طبيعية في الدماغ. ومثال على 
تأثير الشذوذ في المواد الكيميائية الحيوية؛ الفرد السكران بتأثير الكحول يختل توازنه 
نوع من  الدراسات على وجود  أثبتت  بحركاته.  التحكم  يستطيع  أو ال  المشي  عند 

العالقة بين هذه المواد الكيميائية والنشاط المفرط ومشاكل التعلم.
التغذية. حيث  تعلم خاصة هو سوء  المحتملة لصعوبة  األسباب  اآلخر من  السبب 
يتضرر االرتباط بين الحواس في األطفال الذين يتعرضون لسوء التغذية ويؤدي الى 
تأخر النمو. ولهذا السبب يتأثر المهارات المتعلقة بالتعلم بشكل سلبي. وكذلك يتسبب 
الحساسية تجاه األغذية المعينة، والمواد الغذائية المضافة، وأصباغ األغذية والمواد 

األخرى التي تسبب الحساسية في البيئة الى ظهور بعض أنواع صعوبة التعلم.
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السبب اآلخر من األسباب المحتملة لصعوبة تعلم خاصة هو ظهور المضاعفات 
الوالدة،  أثناء  الرحم  في  طبيعي  غير  في وضع  الطفل  ووجود  الحمل  فترة  أثناء 
ومن المواقف الغير الطبيعية أيضا أثناء الوالدة النقص المفاجئ لألوكسجين الذي 
يصل الى الجنين او وجود المواد الكيميائية في الدم الذي يضر بالنظام العصبي. 
وكذلك تعاطي األم المواد المضرة أثناء الحمل يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على نمو 
الطفل، وبهذا يصادف الطفل العديد من المشاكل ومنها صعوبة تعلم خاصة. ولهذا 
السبب على األم التي تخطط للحمل أن تقطع التدخين وتعاطي الكحول تماما قبل 
6-12 أشهر )الفترة ما قبل الحمل األم واألب أيضا( الى أن تنتهي فترة الرضاعة، 
وبعد بدء الحمل الى أن تنتهي فترة الرضاعة. الى جانب ذلك هنالك بعض األدوية 
عندما يتم تعاطيه في فترة الحمل يؤثر سلبيا على نمو الطفل. ولهذا السبب يجب 
على الحوامل عدم تعاطي األدوية ويكونوا حذرين بهذا الخصوص ويجب تعاطي 

األدوية باستشارة الطبيب فقط.

تنبيه: يتسبب تأخر النمو المرتبط بسوء التغذية الى ظهور صعوبة تعلم خاصة عند األطفال.



16

الخاص.  التعليم  لصعوبة  المحتملة  األسباب  بين  من  البيئية  العوامل  عد  يمكن 
عند  الدماغي  النمو  على  يؤثر  البيئة  في  الموجودة  السامة  المواد  وخصوصا 
العديد من  الى ظهور  الدماغية ويؤدي  الوظيفة  أو يؤثر بشكل سلبي على  الطفل 
الى  يؤدي  بالجروح(  )اإلصابة  الشديدة  الرأسية  الصدمات  وكذلك  التعلم.  مشاكل 
ظهور صعوبة تعلم خاصة لدى األطفال. وكذلك تدني في المستوى االجتماعية-

االقتصادية، والفقر، وبقاء األطفال محرومين من المنبهات المطلوبة للنمو الذهني، 
للنمو الجسمي، كل هذه األمور يمكن ان  المطلوبة  الغذائية  المواد  وحرمانهم من 
يكون من إحدى أسباب صعوبة تعلم خاصة بطريقة غير مباشرة. الى جانب ذلك 
هنالك عالقة بين نوعية التعليم المقدم في المدارس ومشاكل التعلم. وكذلك يؤدي 
الى  المناسب  الغير  والتعليم  التعليم  بعملية  مشاكل خاصة  يعيشون  معلمين  وجود 

زيادة مشاكل التعلم لدى األطفال.
عند عمل األسر والمعلمين مع األطفال الذين يعانون من صعوبة تعلم خاصة يجب 
عليهم أن ال ينسوا عدم معرفة أسباب مصاعب التعلم لدى األطفال بشكل قطعي عند 
تقربهم من الموضوع. ولهذا السبب يجب أن ال يتصرفوا وهم متحاملين عليهم وال 
يعتمدوا على الفرضيات. فعند العمل مع األطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم 
يجب أن ال تنسى بأنه يجب تفضيل جمع العديد من الطرق المختلفة معا، وسلك 
موقف منتظم ويجب أخذ دعم من المتخصصين في الموضوع. أهم نقطة عند العمل 
مع هؤالء األطفال هي تثبيت الطرق والوسائل التي تؤدي الى تغلبهم على صعوبة 

التعلم وتأمين الدعم لضمان تقدم هؤالء األطفال )3(. 

العمل  وعند  خاصة،  تعلم  لصعوبة  المحتملة  المختلفة  األسباب  من  العديد  هنالك 
مع األطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم يجب التركيز على التقدم بشكل أكثر 
وكيفية تقديم الدعم للنمو أكثر من الوقوف على األسباب. وفي هذا السياق معرفة 
خصائص األطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم سيساعد األسر والمتخصصين 

الذين سيعملون مع هؤالء األطفال.

تنبيه: االبتعاد عن التصرف المتحامل وطرح الفرضيات تجاه األطفال الذين يعانون من صعوبة التعلم.
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الميزات

جدا  مختلفة  خاصة خصائص  تعلم  من صعوبات  يعانون  الذين  األطفال  يعرض 
أن  هو  المختلفة  الميزات  من  العديد  عرض  أسباب  أحد  البعض.  عن  بعضهم 
الذي يعاني  بينما يعاني الطفل  المجاالت.  مالقاتهم لصعوبات مختلفة في مختلف 
من صعوبات تعلم خاصة من مشاكل جدية في القراءة، فمثال طفل آخر يعاني من 
صعوبات تعلم خاصة يكون ناجحا في القراءة ولكنه يجد صعوبة في التعبير الكتابي 
األطفال  منها  يعاني  التي  التعلم  مشاكل  تكون  أن  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة  فقط. 
الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة خفيفة أو معتدلة أو شديدة. لذلك، تختلف 
أساليب ومستويات األطفال للتعامل مع هذه المشكالت. يمكن للبعض منهم تطوير 
تعلم  بهم ويعرضون صعوبات  تعلم خاصة  لمشاكل  بهم  الخاصة  التكيف  أساليب 
خاصة على مستوى منخفض للغاية. ومع ذلك، يعاني بعض األطفال من صعوبات 
حتى في األنشطة األكاديمية البسيطة ويمكن أن تستمر هذه الصعوبات مدى الحياة. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة ليس لديهم 
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أي خصائص جسدية مشتركة خاصة بهم. ومع كل هذه األسباب، من الصعب جدًا 
التحدث عن الميزات المشتركة لجميع األطفال ذوي صعوبات تعلم خاصة. ومع 
ذلك، فإن معظم األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة قد يظهرون العديد 
والكالم،  اللغة  مشاكل  وعرض  األكاديمية،  الصعوبات  مثل  العامة  السمات  من 

واضطراب نقص االنتباه وفرط النشاط في مجال واحد على األقل.

يمكن للوالدين والمعلمين مراقبة الميزات المختلفة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم 
الخاصة. وذكر بأن نقص االنتباه وصعوبات القراءة وضعف المهارات الحركية 
االجتماعية  المهارات  ونقص  اللفظية  اللغة  ومشكالت  المكتوبة  اللغة  ومشكالت 
والمشكالت المتعلقة بالمهارات العددية ونقص المعالجة النفسية ومشكالت معالجة 
تعلم  من صعوبات  يعانون  الذين  لألطفال  عامة  خصائص  باعتبارها  المعلومات 
خاصة  تعلم  صعوبات  من  يعانون  الذين  األطفال  كل  ليس  الواقع،  في  خاصة. 
يعرضون كل هذه الميزات، وهناك العديد من األطفال الذين يعرضون بعض هذه 

الميزات ولكنهم حققوا النجاح في المدرسة.

تنبيه: يعاني معظم األطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة من صعوبات في مجال أكاديمي واحد على األقل، ومشاكل 
في اللغة والكالم، ونقص االنتباه واضطراب فرط النشاط.
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لوحظت صعوبات اللغة والتحدث في حوالي 60% من األطفال الذين يعانون من 
االستخدام  في  صعوبات  األطفال  هؤالء  يواجه  ما  غالبًا  خاصة.  تعلم  صعوبات 
الميكانيكي واالجتماعي للغة. لديهم صعوبات في تعلم قواعد الكلمات ومعاني الكلمات 
ووحدات الصوت للكلمات في تكوين الجملة بالمعنى الميكانيكي. باإلضافة إلى ذلك، قد 
تؤثر صعوبات اللغة سلبيًا على مهارات التعبير اللفظي وفهم المسموع. يمكن أن تنشأ 
صعوبات في اللغة اللفظية مثل مشاكل مثل عدم القدرة على اختيار الكلمة الصحيحة، 
في  الصعوبة  أو  األسئلة،  اإلجابة على  المعقدة، وعدم  الجملة  فهم مضمون  وعدم 
تذكر الكلمات. تؤثر هذه المشاكل بشكل سلبيا على التواصل األكاديمي واالجتماعي 
لألطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة. باإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي المشاكل 
المتعلقة بفهم المسموع إلى صعوبات في اتباع اإلرشادات وكأنه اتأخذ مواقفا سلبيا 
تجاه االرشادات أو يظهر بمظهر الحافز المنخفض الى نتائج سلبية. قد يواجه الطالب 
بشكل  اللغة  استخدام  في  مشكالت  أيًضا  خاصة  تعلم  من صعوبات  يعانون  الذين 
مناسب. يمكن أن تؤدي هذه المشاكل عند األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم 
خاصة الى بقائهم وجها لوجه مع مشاكل مثل فقدان الجمل اللفظية الموضحة، وعدم 
فهم النكات، والضحك في وقت غير مناسب أو خاطئ، أو صعوبة في المشاركة في 

العمل الجماعي، والشعور بعدم االرتياح مع األشخاص الذين يتواصلون معهم.

أحد الميزات الشائعة لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة هو نقص 
االنتباه ونسبة ظهور نقص االنتباه بين هؤالء األطفال هو 50% وما فوق. يظهر 
النشاط واألطفال ذوي  االنتباه واضطراب فرط  يعانون من نقص  الذين  األطفال 
صعوبات التعلم الخاصة بعض الميزات المشابهة. ترتبط المشاكل التي يعاني منها 
األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة حول موضوع االنتباه بأنها ذات 
قدرة  القصيرة من خالل عدم  االنتباه  فترة  تفسير  يتم  انتباه قصيرة.  بفترة  عالقة 
الفرد على االنتباه إلى عمل معين ألكثر من بضع ثواٍن أو دقائق. في األطفال الذين 
يعانون من صعوبات تعلم خاصة، غالبًا ما تتم مالحظة تصرفات مثل عدم القدرة 
في االستمرار على االنتباه أكثر من فترة زمنية قصيرة، حيث يتكرر الغرق في 

األحالم المتكررة، وتشتيت االنتباه.
هنالك خاصية أخرى من الميزات العامة لألطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة 
الذاكرة في كل من الحاالت األكاديمية وغير  الذاكرة. تحدث مشاكل  هي مشاكل 

تنبيه: تؤثر اضطرابات اللغة والكالم سلبًا على األداء األكاديمي والتواصل االجتماعي لألطفال ذوي صعوبات التعلم 
الخاصة.
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األكاديمية. غالبًا ما يعاني هؤالء األطفال من مواقف سلبية مثل عدم تذكر واجباتهم 
المدرسية، وموعد الطبيب، وجدول الضرب، والتعليمات وأرقام الهواتف. ويعرف 
أقول  أنهم »ما  الذاكرة على  في  يعانون من مشاكل  الذين  األطفال  الكبار خاصة 
في أذن يخرج من أذن آخر.« في الواقع، ال يفهم اآلباء أن األطفال الذين يعانون 
من صعوبات تعلم خاصة ال يمكنهم تذكر أنهم ال يعانون من إعاقات عقلية. يواجه 
في مراعاة  الذاكرة صعوبات جدية  في  يعانون من مشاكل  الذين  األطفال  هؤالء 
إليها،  يستمعون  أو  يقرؤونها  التي  المعلومات  وتكرار  تعلموها،  التي  المعلومات 
اكتساب  يساعد  أن  يمكن  صحيح.  بشكل  العمل  وأداء  متعددة  إرشادات  واتباع 

استراتيجيات التذكر األطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة حل مشاكل الذاكرة.

هي  الخاصة  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال  خصائص  من  األخرى  والخاصية 
المشاكل المعرفية. اإلدراك مصطلح يشمل أبعادًا مختلفة للتفكير وحل المشكالت. 
يواجه األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة صعوبات في تخطيط وتنظيم 
حياتهم ألنهم يظهرون مهارات تفكير غير منتظمة. لذلك، يواجه هؤالء األطفال 

تنبيه: يصف األبوين األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة والذين يعانون من مشاكل في الذاكرة بـ 
»ما أقول في إحدى األذنين يخرج من األذن األخرى«.
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صعوبة في اتخاذ القرارات الصحيحة والتكيف مع التغييرات. كما أنهم يرتكبون 
األخطاء في كثير من األحيان ويحتاجون إلى إظهار كل خطوة من العمل المطلوب 
اإلجابة عند  في  يتأخرون  ذلك،  إلى  باإلضافة  مفهوم.  بها بوضوح وبشكل  القيام 
مزيد  إلى  ويحتاجون   ، االجتماعية  التوقعات  فهم  في  ويجدون صعوبة  التحدث، 
من المراقبة والتدقيق، ويواجهون صعوبات في استخدام المعلومات التي تعلمونها 

عندما يواجهون موقفًا جديدًا ويواجهون مشاكل في بدء أي عمل.
يعاني األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة أيًضا من مشاكل خاصة فيما 
وراء المعرفة. ما وراء المعرفة هو القدرة على فهم االستراتيجيات الحالية لتعلم 
وظيفة واآلليات التنظيمية الالزمة إلكمال المهمة. يتم شرح التفكير أيًضا على أنه 
تفكير. قد يواجه األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة والذين يعانون من 
مشاكل في ما وراء المعرفة صعوبة في تعديل نهج الوظيفة وفقًا لمستوى الصعوبة، 
واختيار واستخدام االستراتيجيات المناسبة التي تجعل حياتهم أسهل في المدرسة 
وخارج المدرسة، ومتابعة وتعديل أدائهم. باإلضافة إلى ذلك، يواجه هؤالء األطفال 
صعوبات في التركيز على االستماع وتذكر المعلومات المهمة بوعي، وإقامة صلة 
المعلومات  وفهم  الماضي،  في  تعلمها  التي  والمعلومات  الجديدة  المعلومات  بين 

الجديدة وحل مشكلة جديدة باستخدام ما تعلموه من قبل.

المشاكل االجتماعية والعاطفية هي إحدى الميزات التي يمكن رؤيتها لدى األطفال 
الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة. إن استبعاد هؤالء األطفال من قبل أقرانهم 
تعرضهم  من خطر  يزيد  الذاتي  إدراكهم  منها  يعاني  التي  والمشاكل  الصغر  منذ 
يعانون من صعوبات  الذين  يواجه األطفال  ما  اجتماعية وعاطفية. غالبًا  لمشاكل 
تعلم خاصة صعوبات في الوعي االجتماعي وقد يظهرون سلوكيات تؤثر سلبًا على 
عالقاتهم االجتماعية مثل سوء فهم المالحظات االجتماعية، وإساءة تفسير مشاعر 
على  سلوكهم  آثار  يفهمون  وال  اآلخرين،  يزعجون  أنهم  إدراك  وعدم  اآلخرين، 

اآلخرين وال يستطيعون رؤية اآلخرين من وجهة نظرهم.

 Melekoğlu، M. A. and« ، الكتاب: لمعرفة المزيد عن ميزات األطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة
. Pegem Academy :صعوبات التعلم والقدرة الخاصة. أنقرة .»Sak، U. [Editors] 2019

تنبيه: يمكن أن تتسبب الصعوبات األكاديمية التي يعاني منها األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة 
في اإلقصاء ومشاكل الذات لدى أقرانهم وتزيد من خطر تعرض األطفال لمشاكل اجتماعية وعاطفية.
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الشكل 3. السلوكيات التي تؤثر سلبا على العالقات االجتماعية لألطفال ذوي 
صعوبات التعلم الخاصة.

باإلضافة إلى ذلك ، لوحظت مشاكل إدراكية في بعض األطفال الذين يعانون من 
صعوبات تعلم خاصة. ال يدور اإلدراك حول حدة البصر أو السمع لدى األطفال، 
ولكن حول كيفية تفسير الطفل لما يراه ويسمعه. على الرغم من أن الطفل الذي 
يعاني من صعوبات تعلم خاصة يعاني من مشاكل اإلدراك البصري يمكنه رؤية 
الحروف المكتوبة في النص الذي يقرأه بشكل جيد، يمكن لدماغه تفسير هذه الكلمة 
على أنها s-i-m ويتلفظ صوتها. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للطفل الذي يعاني من 
صعوبات تعلم خاصة يعاني من مشاكل اإلدراك السمعي أن يفهم كلمة »الثالثاء« 

على أنها »شجيرة« أو »مريض« على أنها »كعكة«.

تنبيه: على الرغم من أن األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة لديهم سمع ورؤية عاديين، ولكن 
يواجهون مشاكل اإلدراك البصري و / أو اإلدراك السمعي.
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يمكن للميزات العامة الموصوفة حتى اآلن إعطاء الخبراء واألسر مالحظات حول 
خطر صعوبات التعلم الخاصة. ومع ذلك، ال ينبغي تعريف الطفل بإنه يعاني صعوبة 
في التعلم الخاصة لمجرد أنه يظهر واحدة أو أكثر من الميزات المذكورة. يجب أن تدرك 
العائالت والخبراء هذه الميزات التي يعرضها األطفال ويجب أن يحاولوا الوصول إلى 
الدعم المناسب )معالج اللغة والتحدث، أخصائي العالج الطبيعي ، أخصائي العالج 
عن طريق العمل ، وخبير نفسي ، إلخ( لدعم نمو األطفال في سياق التدخل المبكر. 
أبرز السمات العامة لألطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة هي الصعوبات األكاديمية 

ويمكن لهؤالء األطفال إظهار خصائص مماثلة من الناحية األكاديمية.

مختلف  في  صعوبات  خاصة  تعلم  صعوبات  من  يعانون  الذين  األطفال  يواجه  قد 
المجاالت األكاديمية. تبدأ هذه الصعوبات من السنوات األولى من المدرسة االبتدائية 
هؤالء   ، الواقع  في  األكاديمي.  واألداء  األطفال  إمكانيات  بين  كبير  اختالف  وهناك 
األطفال أقوياء مثل أقرانهم في العديد من المجاالت ، ولكن سرعة تعلمهم قد تكون 
يعانون من  الذين  الميزات لألطفال  منخفضة بشكل غير متوقع. يمكن مالحظة هذه 
صعوبات تعلم خاصة في جميع المستويات التعليمية، بما في ذلك الجامعة، بدًءا من 
مجاالت  في  أكاديمية  مشاكل  من  األطفال  هؤالء  يعاني  االبتدائية.  المدرسة  سنوات 
القراءة والكتابة والرياضيات. يعاني بعض األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم 
خاصة من صعوبات في مجال أكاديمي واحد فقط، بينما قد يعاني البعض اآلخر من 

مشاكل في مجالين أو ثالثة.
القراءة  في  لديهم صعوبات  تعلم خاصة  يعانون من صعوبات  الذين  األطفال  يعيش 
تعلم  بصعوبات   )%90-  %60( األطفال  هؤالء  غالبية  تشخيص  يتم  شائع.  بشكل 
القراءة  عسر  مفهوم  أن  نرى   ، السبب  لهذا  لديهم.  القراءة  بسبب صعوبات  خاصة 
)صعوبات القراءة( غالبًا ما يستخدم بدالً من صعوبات التعلم الخاصة. تم ذكر أوجه 
القصور في المهارات اللغوية باعتبارها السبب الرئيسي لصعوبات القراءة التي يعاني 
منها األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة. ترتبط صعوبات القراءة لهؤالء 
وعادات  الكلمات  على  والتعرف  القراءة  واستيعاب  عاٍل  بصوت  بالقراءة  األطفال 

تنبيه: يمكن مالحظة سرعة التعلم المنخفضة لألطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة بدًءا من السنوات األولى 
من المدرسة االبتدائية وعلى جميع المستويات التعليمية ، بما في ذلك الجامعة.

تنبيه: المجال األكاديمي الذي يعاني منها األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة في كثير من األحيان 
هو مجال القراءة.
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القراءة.
الرياضيات مجال أكاديمي آخر يواجه فيه األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم 
باإلضافة  الرياضي  المنطق  في  األطفال صعوبات  يواجه هؤالء  خاصة مشاكل. 
من  يعانون  الذين  األطفال  يواجه   ، ذلك  إلى  باإلضافة  الرياضية.  الحسابات  إلى 
التفكير الحسابي  العسر في  الرياضي.  التفكير  صعوبات تعلم خاصة صعوبة في 
التي  الصعوبات  تظهر  يواجهها.  التي  الصعوبات  عن  يعبر  الحساب   ومهارات 
لوحظت في األعداد أو المفاهيم األساسية لدى هؤالء األطفال من الفترة المبكرة. 
باإلضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يواجه األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة 
مشاكل في مهارات المحاكمة في الصفوف التالية. قد يواجه هؤالء األطفال عقبات 

كبيرة في حياتهم األكاديمية بسبب الصعوبات التي يواجهونها في الرياضيات.
مجال أكاديمي آخر يواجه فيه األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة هي 
مشاكل الكتابة. تتضمن القدرة على الكتابة البعد الميكانيكي للكتابة )اإلمساك بالقلم 
الرصاص والكتابة الجميلة ، وما إلى ذلك( باإلضافة إلى أبعاد التعبير المكتوب. 
المهارات  تجتمع  عندما  تحدث  معقدة  مهارة  والعين  اليد  بين  التنسيق  كتابة  تعد 
اللغوية والمهارات المفاهيمية معًا. لهذا السبب، تعد مهارات التعبير الكتابي لدى 
األطفال من بين المهارات التي تتطور في األخير. يزداد التأثير السلبي للمشكالت 
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من  يعانون  الذين  األطفال  يعاني  الصف.  مستوى  تقدم  مع  الكتابي  التعبير  على 
صعوبات في الكتابة من مشاكل في البدء في الكتابة، ويواجهون صعوبات خطيرة 
في البعد الميكانيكي للكتابة، والكتابة بطالقة متخلفة عن أقرانهم، ويجدون صعوبة 
في كتابة الكلمات بشكل صحيح ومقروء ويكتبون نصا قصيرا عندما يُطلب منهم 
كتابة نص. ال يستخدم األطفال الذين يعانون من صعوبات في الكتابة استراتيجيات 
التعبير  مهارات  ذوي  األطفال  قبل  من  المستخدمة  الذاتي  والتقييم  الذاتي  التنظيم 
المكتوبة الجيدة )على سبيل المثال ، الغرض أو وضع الخطة ، وتنظيم األفكار ، 
والصياغة ، والمراجعة وإعادة الكتابة ، وما إلى ذلك(. لذلك، تحتوي النصوص 
المكتوبة من قبل األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة على أفكار ضعيفة 

التطور وقليلة التنظيم.
أيها اآلباء األعزاء، ال تنسوا أن األطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة هم مجموعة 
تعلم  يعاني من صعوبات  يعرضها طفل  التي  الميزات  تختلف  قد  متجانسة.  غير 
خاصة تماًما عن تلك التي يعاني منها طفل آخر يعاني من صعوبات تعلم خاصة. 
التعلم  صعوبات  ذوي  لألطفال  العامة  بالميزات  دراية  على  تكون  أن  المهم  من 
الفحص  عمليات  من  االقتراب  على  قادرين  اآلباء  سيكون   ، وبالتالي  الخاصة. 
والتشخيص والتقييم والتدخل لألطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة بشكل 
أكثر وعيا. باإلضافة إلى ذلك ، فإن معرفة الميزات العامة وأساليب التعلم لألطفال 
الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة يمكن أن يساعدهم على تحقيق نتائج فعالة 

في عملية دعم نجاحهم األكاديمي ، ومهاراتهم االجتماعية وإدراكهم الذاتي [8].

التي  الميزات  تماًما عن  التعلم  في  يعاني من صعوبة خاصة  يعرضها طفل  التي  الميزات  تختلف  قد  تنبيه: 
يعرضها طفل آخر يعاني من صعوبة خاصة في التعلم.
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عمليات التشخيص

صعوبة التعليم الخاص هي تشخيص طبي. التقييم والتشخيص التربوي للطفل بعد 
التشخيص الطبي مهم جدا لتحديد احتياجاته. لذلك ، يجب تخطيط الحياة التعليمية 

لهؤالء األطفال وفقًا للتقييم والتشخيص التربوي إلى جانب التشخيص الطبي.
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صعوبة التعلم الخاصة هي تشخيص طبي وتعطيها الهيئة الصحية نتيجة للتقييمات 
من قبل المتخصصين في مجال الصحة النفسية وأمراض األطفال والمراهقين. يتم 
تعلم خاصة  يعانون من صعوبات  الذين  لألطفال  الطبي  التشخيص  إجراء عملية 
في بلدنا في المستشفيات من قبل أطباء متخصصين. بشكل عام ، تستند دراسات 
التقييم على جميع األفراد ذوي االحتياجات الخاصة إلى اإلعاقة الوظيفية لألطفال 

والتصنيف الدولي للصحة )ICF-CY( كنظام تصنيف.

لتحديد االحتياجات المتعلقة بأكثر من تخصص، يتألف الهيئة من أربعة متخصصين 
على األقل في الفروع التالية، رئيس الهيئة والطبيب المعتمد لتقرير ذوي االحتياجات 

الخاصة )ÇÖZGER(   فيتألف من ستة أعضاء دائميين على األقل )9(:

 أخصائيو صحة وأمراض األطفال أو أخصائيي الفروع الجانبية، 	( 
 أخصائي أمراض العيون ،	( 
 أخصائي أنف وأذن وحنجرة،	( 
 أخصائي جراحة األطفال ،	( 
 أخصائي األمراض العصبية لألطفال،	( 
 أخصائي الصحة النفسية وأمراض األطفال والمراهقين،	( 
 أخصائي العالج الطبيعي الطبيعي وإعادة التأهيل ، 	( 
 أخصائي جراحة العظام والكسور.	( 

التشخيص الطبي

قبل  من  للتقييمات  نتيجة  الصحية  الهيئة  قبل  من  وتعطى  طبي  تشخيص  هي  الخاصة  التعلم  تنبيه: صعوبة 
المتخصصين في مجال الصحة النفسية وأمراض األطفال والمراهقين.
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نتيجة للتقييمات، سيحدد األخصائيين في الهيئة ما إذا كان مقدم الطلب لديه احتياج 
خاص وما هو المستوى. إن وجد يمكن لألفراد الذين لديهم احتياجات خاصة في 
تقرير االحتياج الخاص لألطفال بدء عملية التقييم والتشخيص التربوي من خالل 
المراجعة الى مراكز البحوث االرشادية. لدى تقرير االحتياج الخاص لألطفال فترة 
صالحية معينة ويتم تحديد هذه الفترة في التقرير. في حالة انتهاء التقرير، يجب 
تحديد موعد مرة أخرى لمراجعة الهيئة وتجديد التقرير. وبعد تجديد تقرير االحتياج 
الخاص لألطفال، يتم إصدار تقرير هيئة تقييم التعليم الخاص لألفراد الذين يتبين 
التربويين، وينظم  للتقييم والتشخيص من قبل  نتيجة  تعليم خاص  إلى  أنهم بحاجة 

التقرير من قبل مركز البحوث االرشادية.

الخاص  االحتياج  )تقرير  لألطفال  الخاصة  االحتياجات  لتقرير  مثال   .4 الشكل 
لألطفال(

20 Şubat 2019 – Sayı : 30692                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9 Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                                 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692

-likse/rt.vog.etezagimser.www//:sptth  يمكنك زيارة
mth.20190220-1/02/2019/re لمراجعة الالئحة الخاصة بـتقرير االحتياج الخاص 

باألطفال، وهو تقرير تم إعداده للتشخيص الطبي لالحتياجات الخاصة.

اإلنترنت
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من  لالستفادة  يكفي  ال  الخاصة  التعلم  ذوي صعوبات  لألطفال  الطبي  التشخيص 
التشخيص  بعد  التربوي  والتشخيص  التقييم  إجراء  يجب  الخاص.  التعليم  خدمات 
الطبي. نتيجة لهذا التقييم، يتم إعداد تقرير هيئة التعليم الخاص والتقييم لألفراد الذين 

يتبين أنهم بحاجة إلى تعليم خاص.

يمكن تحديد االحتياجات التعليمية الخاصة لألطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة 
بعد التقييمات التي تجريها مراكز البحوث االرشادية. ولكن بالنسبة للطفل المشتبه 
التربوي  والتقييم  الفحص  إجراء  يجب  تعلم خاصة،  من صعوبات  يعاني  أنه  في 
إذا  ما  تحديد  عملية  في  البدء  قبل  معلميه.  قبل  ومن  الخاصة  الطفل  مدرسة  في 
كان األطفال الذين يعانون من صعوبات أكاديمية في المدرسة يحتاجون الى تعليم 
خاص ام ال، يجب على المعلمين والخبراء إجراء بعض االعمال المسبقة. يجرى 
في هذه االعمال المسبقة أوال تثبيت الهدف، وهو فصل الطفل الذي فشل عن الطفل 

التقييم والتعريف التربوي
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الذي يكون معرضا لخطر صعوبة التعلم الخاص. باإلضافة إلى ذلك، هناك هدف 
آخر هو تسجيل األطفال الذين يحتاجون حقًا إلى مثل هذا التقييم في عملية طويلة 

ومكلفة، مثل تقييم الحاجة إلى التعليم الخاص.

عندما يبدأ الطفل بالفشل بالمعنى االكاديمي في المدرسة، يجب على المعلمين أوالً 
محاولة توجيه الطفل لكي يحقق النجاح. إذا كانت لديكم شكوك بصفة األبوين بأن 
طفلكم يعاني من صعوبات تعلم خاصة، فقوموا باالتصال أوالً بمعلم الصف لطفلكم. 
يمكنك التحدث إلى مرشد المدرسة مع معلم الصف ومشاركة مخاوفكم معهم واتخاذ 
قرارات مشتركة حول ما يمكن القيام به. في بعض الحاالت يمكن للمعلمين مشاركة 
المعلمين  مقابلة  بالتأكيد  عليك  يجب  الحالة  هذه  في  معكم.  طفلكم  حول  شكوككم 
والحصول على معلومات حول الصعوبات التي يواجهه طفلكم في المدرسة. وكذلك 
إذا واجهت مواقف مشابهة لهذا الموقف في منزلكم، فقوموا بمشاركة هذا الموقف 
مع المعلمين. عندما يتحرك المعلمين معكم أيها األبوين األعزاء يمكن لطفلكم أن 
يكون مفيدا بشكل أكثر. وفي هذا السياق يمكن للمعلمين االلتقاء بالطالب، وتقديم 
دعم  تقديم  ويؤمن  العائلة  ومقابلة  المنزلية،  الواجبات  وتبسيط  إضافية،  مساعدة 
األقران لهم. يجب على المعلم أن يقوم بتدوين المالحظات وإجراء التقييمات حول 
األعمال التي حققها. إذا لم تكن جهود المعلم فعالة، فيجب التعامل مع وضع الطفل 
بمزيد من التفصيل. يجب إجراء تقييم تعليمي وتعريفي أكثر تفصيالً من قبل مركز 
البحوث االرشادية وتحديد ما إذا كان الطفل لديه احتياجات تعليمية خاصة أم ال. 
يجب تقاسم التقرير المعد من قبل المعلم ومركز البحوث االرشادية عن التطبيقات 
ونتائجها. يمكنك استشارة المعلم المرشد في مدرستكم حول عملية المراجعة الى 

مركز البحوث االرشادية ويمكنكم أخذ الدعم منه.

يتم إجراء التقييم والتشخيص التربوي المتعلق بصعوبات التعلم الخاصة في مراكز 
البداية  المحافظات وبعض األقضية. في  الموجودة في مراكز  البحوث االرشادية 
يجب أخذ موعد لبدء عملية التقييم الفردي من مراكز البحوث االرشادية. ولكي يتم 

تحديد موعد التقييم الفردي، يجب أن تستوفي الشروط التالية:  

التربوي في  الفحص والتقييم  يبدأ  أن  تعلم خاصة، يجب  المشتبه في معاناته صعوبات  للطفل  بالنسبة  تنبيه: 
مدرسة الطفل الخاصة ومن قبل معلميه.

تنبيه: يجب أن تكونوا على اتصال مع مدرس الصف الدراسي لطفلك والمعلم المرشد في المدرسة أثناء تحقيق 
عمليات التقييم حول صعوبات التعلم الخاصة.
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1( إذا كان الفرد في سن التعليم اإللزامي، يتم تسجيله في المدرسة ويبرز التحاقه 
بالمدرسة لمركز البحوث االرشادية،

االرشادية  البحوث  يراجع مركز  أي مدرسة  في  يلتحقوا  لم  الذين  األفراد  أما   )2
التي يستفيد منها  المؤسسة  فيها  تتواجد  التي  المنطقة  أو  إقامته  الموجود في محل 

لخدمة الرعاية واإلقامة، 
3( إبراز الفرد تقرير االحتياجات الخاصة لألطفال الموجود لديه والمذكور فيه أنه 

من ذوي االحتياجات الخاصة،
4( تسليم نموذج طلب التقييم التربوي إلى مركز البحوث االرشادية للطلبة المسجلين 

في المدارس،
5( تقديم استمارة تقييم األداء الفردي لنهاية الفترة الدراسية لألفراد الذين ال يزالون 
االرشادية في  البحوث  الى مركز  تأهيل  تعليم خاص وإعادة  يداومون في مركز 

تاريخ وساعة الموعد،
6( امتالك الفرد بطاقة الهوية الشخصية، 

7( تقديم أربع صور شخصية للفرد،
مع  التربوي  والتعريف  التقييم  بهدف  الفردي  تقييمه  سيتم  الذي  الفرد  تواجد   )8

االبوين أو الوصي القانوني في مركز البحوث االرشادية،
9( إذا كانت األم واألب منفصلين، يبرز وثيقة ولي األمر، وإذا كان هنالك شخصا 

آخرا يتولى العناية بالطفل
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تشخيصهم  تم  الذين  لألفراد  والتقييم  الخاص  التعليم  مجلس  تقرير  إعطاء  يتم 
على  التقرير  هذا  ويحتوي  االرشادية.  البحوث  مركز  في  تم  الذي  التقييم  نتيجة 
معلومات مثل التقييم والتشخيص التربوي للطفل وخدمة التعليم الخاص المقترحة. 
الخاص  التعليم  هيئة  تدريب  خطة  إعداد  يتم  التقييم،  ونتيجة  ذلك،  إلى  باإلضافة 
والتقييم، وتحتوي هذه الخطة على معلومات مثل األداء التعليمي واحتياجات الطفل 
واألهداف التي تهدف إلى العمل في برنامج التدريب الخاص لدعم صعوبات التعلم. 
تجرى عمليات تعريف والتقييم التعليمي لألطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم 
للغاية في  الوالدين مهمة  المختصين، ولكن مشاركة  يتم إجراؤها من قبل  خاصة 

هذه العملية.
يعتبر األبوين األكثر معرفة بأطفالهم. و يمكن للمعلمين والمختصين الحصول على 
أدق المعلومات من األبوين حول والدة الطفل، ونموه، ومرضه، وبدئه في المدرسة، 
وعملية التعريف، ومشاكل الطفل واألسرة، وساحات اهتمام الطفل، والمواقف التي 
إلى ذلك، عندما يشارك  القوة والضعف عنده.  باإلضافة  يعجبه ويكرهه، ونقاط 
أداء  في  إيجابية  تطورات  تحدث  ويدعمونها  التعليم  في عملية  فعال  بشكل  اآلباء 
أطفالهم. باإلضافة إلى ذلك، من الضروري ضمان مشاركة األسر بشكل فعال في 
الخاصة  للتربية  األساسية  المبادئ  في سياق  الخاص  التعليم  جميع جوانب عملية 
القانون رقم 573. ولهذا السبب من  بالتعليم الخاص والذي نظم في القرار بحكم 
المهم للغاية أنتم أيها االبوين األعزاء يجب عليكم المشاركة كعضو فعال في كل 
من عمليات التقييم وعمليات التعليم لألطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاص 

.)10(

والتشخيص  للتعريف  والبحوث  اإلرشاد  مركز  مع  موعدك  قبل  التقديم  متطلبات  استيفاء  من  تأكدوا  تنبيه: 
التربوي لطفلك.

يمكنك زيارة fdp.1_23011/visra/rt.vog.etezagimser.www//:sptth لفحص 
القرار بحكم القانون رقم 573، وهو قانوننا الخاص بالتعليم الخاص.

اإلنترنت
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 عمليات التربية
والتعليم

تعليمهم  بلدنا  في  تعلم خاصة  يعانون من صعوبات  الذين  األطفال  يواصل جميع 
في مدارس التعليم العام ضمن نطاق ممارسات االندماج/التكامل. يعاني األطفال 
الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة من مشاكل في القراءة والكتابة والمهارات 
يمكن  المدرسة.  والتفكير في  والتحدث  إلى مهارات االستماع  باإلضافة  الحسابية 
والتدخل  الفعال  التدريس  خالل  من  المدرسة  في  النجاح  تحقيق  األطفال  لهؤالء 

الصحيح.
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يواجه األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة اكثر المشاكل في المجال 
األكاديمي في موضوع القراءة. يجب التخطيط لبرامج تعليم وتطوير القراءة الفعالة 
الكتساب مهارات القراءة وتطويرها بالنسبة للطالب الذين يعانون من صعوبات في 
القراءة. ينبغي األخذ بنظر االعتبار عمليات التعلم لألطفال ذوي صعوبات التعلم 
الخاصة عند التخطيط لهذه البرامج. كشف البحوث حول كيفية تعلم األطفال الذين 
يعانون من صعوبات تعلم خاصة بأ، النهج القائم على التعلم المستند على الدماغ 
يكون أكثر فعالية. وفي سياق التعلم القائم على الدماغ تم تحديد 10 استراتيجيات 
االستراتيجيات  هذه  استخدام  ويمكن  للدماغ،  مناسب  تعليمي  أجل خلق وسط  من 
في اكتساب مهارات أكاديمية وغير أكاديمية أخرى باإلضافة إلى مهارات القراءة 

لألطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة:
انتقائي على الصوت  التركيز بشكل  للدماغ  آمنة ومريحة: يمكن  بيئة  1( توفير 
والضوء والمنبهات األخرى وال يشعر باألمان. يجب أن يكون األطفال الذين يعانون 
من صعوبات في القراءة بعيدين عن الخطر في بيئات التعلم أو التهديدات العاطفية 

في الصف. يمكن للصفوف غير اآلمنة والتهديدات العاطفية أن تمنع التعلم.
المنزلية لألطفال  2( توفير أغراض/أثاث مريحة: يمكن إحضار بعض األدوات 
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الذين يعانون من صعوبات في التعلم إلى الصف المدرسي ويمكن تشكيل اوساط 
للقراءة. يمكن أيًضا استخدام مصابيح الطاولة/القراءة في هذا الوسط.

3( تأمين الماء والفواكه: شرب الماء واكل بعض الفواكه يدعم تعلم الدماغ. ولهذا 
يجب توفير المياه والفواكه المجففة خاصة لألطفال في وسط الصف الدراسي.

4( توقع ردود أفعال متكررة من األطفال: يمكن أن يكون األطفال الذين يعانون 
من صعوبات في التعلم أكثر تحفيًزا إذا مارسوا الكثير من التمارين وبهذا يمكن 

تشجيعهم بشكل أكثر عن طريق انتاج منتوج معين.
5( دمج الحركات الجسدية في التدريس: يحافظ الدماغ على المعلومات المستندة 
إلى الحركة في الذاكرة. يجب على المعلمين إضافة األنشطة القائمة على الحركة 

إلى أنشطة التدريس الخاصة بهم كلما كان ذلك مناسبًا.
6( التأكيد على االبتكارات المرئية: يجب على المعلمين إجراء إضافات األلوان، 
القراءة.  عملية  في  الستخدامها  والتمارين  األنشطة  في  واألشكال  الحجم  وتغيير 

يجب إبالغ الطفل عن سبب إجراء هذا التغيير.
في  االبتكارات  زيادة  أجل  من  والقوافي  والموسيقى  األغاني  استخدام  يجب   )7
المستفادة  المعلومات  الموسيقى واألغاني على جعل  األنشطة مثل  تساعد  التعلم: 

أكثر بقاءان في الذاكرة. 
8( القيام بزيادة فترة االنتظار: بغض النظر عن مستوى الذكاء، يقوم كل دماغ 
بمعالجة المعلومات بسرعة مختلفة. في الفصول العادية، عندما يطرح أسئلة على 
األطفال، ينتظر 2-3 ثوان لإلجابة. بالنسبة لألطفال الذين يعانون من صعوبات في 

التعلم، يمكن تمديد هذه الفترة الى 7-10 ثواني.
األنشطة  في  لألطفال  خيارات  تقديم  يؤدي  أن  يمكن  األطفال:  خيارات  زيادة   )9

والتمارين المتعلقة بالقراءة إلى زيادة تحفيز الطالب ومشاركتهم.
10( استخدم األطفال لدعم تعلم األطفال اآلخرين: يمكن لألطفال العمل معًا على 
التطبيقات  تحقيق  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة  فردين.  من  متألفة  مجموعات  شكل 

المدعومة من األقران كصف كامل.
يكون  تعلم خاصة بشكل أفضل عندما  يعانون من صعوبات  الذين  يتعلم األطفال 
يجب  بما  المنظمة  الدروس  في  األطفال  المعلمون  يفهم  حيث  منظم.  درس  هناك 
عليهم تعلمه في الدرس التالي؛ وبذلك يمكن الطالب من استخدام المعرفة والمهارات 
المكتسبة في الدروس السابقة في الدروس األخرى. باإلضافة إلى ذلك فإن إحدى 
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أكثر الطرق فعالية في تعليم األطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة هي »طريقة 
المواضيع في خطوات صغيرة  يتم عرض  الطريقة  في هذه  المباشر«.  التدريس 
ويتم إجراء التحكم بشكل متكرر. ويجب تنظيم المحتوى الذي سيتم تدريسه في هذه 
للغاية. تتكون الطريقة في األساس من ثالث مراحل: 1( ان  الطريقة بشكل جيد 
تكون نموذجا، 2( الممارسة المرشدة، 3( الممارسة المستقلة. يمكن استخدام هذه 
الطريقة بشكل متكرر في تعلم المعلومات الجديدة ويتم تقديم الموضوعات بشكل 

رئيسي من خالل طريقة التعبير.
هي  خاصة  تعلم  صعوبات  من  يعانون  الذين  لألطفال  أخرى  فعالة  تعليم  طريقة 
»تدريس اإلستراتيجية المعرفية«. وفي سياق هذه الطريقة يتم تدريس طرق منهجية 
للتعلم لألطفال. ويتم تقديم الدعم لهم في عملية التدريس من خالل طرق مثل التفكير 
بصوت عاٍل، واستخدام بطاقات المالحظات، وقوائم المراجعة، واستخدام المنظم 

الهيكلي. وكذلك يتم تقديم المذكرات باستخدام المختصرات.
مفتوحة  الخاصة  التعلم  ذوي صعوبات  لألطفال  القراءة  تعليمات  تكون  أن  يجب 
المعرفة مباشرة  المهمة وأنواع  المهارات  تعليم  ال»مفتوح« هو  يعتبر  ومنهجية. 
من قبل المعلم. من غير المتوقع أن يتوصل األطفال إلى استنتاجات حول المهارات 
والمعرفة األساسية من خالل التعرض لفرص التعلم فقط بشكل عشوائي أو واعي. 
تعني كلمة »منهجي« أن التدريس يجب أن يكون في ترتيب مخطط ومنطقي. ال 
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يُتوقع من األطفال قراءة الكلمات الطويلة والمعقدة دون قراءة الكلمات األبسط أوالً.
عند التدخل لقراءة جيدة يجب إجراء ما يلي؛ 

1( كرر التعلم السابق بشكل يومي، 
2( اإلفادة/شرح األهداف التعليمية للطفل، 

3( تعريف المواد الجديدة التي سيتم تدريسها من قبل المعلم،
4( كن نموذجا،

5( التطبيقات المرشدة، 
6( التطبيقات المستقلة،

7( تقييمات األداء )تقييم الطفل من حيث اكتسابه الكفاءة في المواد(،
8( استخدام تقنيات منهجية وجيدة التنظيم تخاطب الحواس المتعددة،

9( متابعة/مراقبة شخص بالغ،
10( يجب إيجاد ممارسات لعرض اإلستراتيجيات كنماذج.

في  للمشاركة  ومشجعا  محفزا  القراءة  تعليم  يكون  أن  يجب  ذلك  إلى  باإلضافة 
الدروس للطالب الناجحين وكذلك الطالب الذين يعانون من صعوبات. على سبيل 
المثال، يجب تأمين وصول األطفال إلى الكتب من مختلف الموضوعات ومستويات 
القراءة، كما يجب منحهم الفرصة الختيار وتبادل الكتب حول الموضوعات ذات 

االهتمام.
يجب أن تكون هناك أنشطة لتحسين المهارات الحسابية. يجب أن يكون لدى اآلباء 
انا  مثل  جمل  استخدام  عدم  )يجب  الرياضيات  تجاه  إيجابي  موقف  خاص  بشكل 
الحلم  وهما  للتعلم؛  مهمان  مصدران  األطفال  لجميع  وغيرها(.  الرياضيات  اكره 
هذه  األطفال  خصائص  عن  تكشف  أنشطة  تنظيم  األبوين  على  يجب  والتساؤل. 
التعلم بطرق متنوعة. على سبيل المثال، دعنا نكتشف عدد أشجار  وتضمن دعم 
الورد الموجودة في الحديقة معك اليوم؟ كم عدد األشخاص في هذا المطعم؟. اجعل 
األطفال يدركون مكان الرياضيات في الحياة اليومية. يمكنك إنشاء ألعاب وأنشطة 
يمكنهم التفكير فيها رياضيًا وممارستها باستخدام األرقام أثناء تواجدهم في المنزل 
والتسوق والمطاعم والسوق ووسائل النقل العام. كما أن الصعوبة هي جزء طبيعي 
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من الرياضيات. ساعد طفلك على التغلب على هذه الصعوبات من خالل مساعدة 
طفلك على حل المسائل الرياضية. كرر المهارات الحسابية األساسية بشكل خاص 
حتى تتمكن من أداء جميع مهارات العمليات األربعة تلقائيًا. باإلضافة إلى ذلك، قد 
يكون من الصعب فهم الكتب المدرسية لألطفال. نفذ مع طفلك كيفية قراءة الكتب 
المدرسية معًا، وعلمهم كيفية وضع الخطوط تحت األماكن المهمة، والسماح لهم 

بالتعلم من األمثلة المقدمة وإكمال قسم الواجبات المنزلية معًا )11(.
يحتاج األطفال إلى التدريس المكثف والقيام بحل الكثير من التمارين. وبهذا الشكل 
من المهم أن تكون قادًرا على تقديم مساعدة مكثفة في أقرب وقت ممكن ألنه يصبح 

من الصعب تصحيح مشاكل التعلم بمرور الوقت.
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 المشاكل المحتملة
وسبل التغلب عليها

يعتبر الفشل األكاديمي من أهم المشاكل المحتملة ان يالقيها األطفال ذوي صعوبات 
أن  بمجرد  ذلك.  على  والمعلمين  كأبوين  أنتم  تحرصوا  أن  يجب  الخاصة.  التعلم 
وال  للطفل،  الدعم  تقديم  يجب  األكاديمي  بالمعنى  مشاكل  مواجهة  في  الطفل  يبدأ 
ينبغي إظهار نهج مثل التفكير بأنه صغير في السن وفي المستقبل ستعلم. عادة ما 
المدرسة  فترة  في  تعلم خاصة  يعانون من صعوبات  الذين  األطفال  تشخيص  يتم 
االبتدائية ويتم تجنب التشخيص في فترة ما قبل المدرسة. ومع ذلك قد يظهر على 
المدرسة. ولهذا  قبل  فترة ما  أو أعراض مبكرة في  هؤالء األطفال سمات معينة 
السبب، يجب التعرف على االختالفات في النمو لهؤالء األطفال في فترة ما قبل 
المدرسة في وقت مبكر ويجب دعم نمو الطفل بالتدخل والدعم المبكر. وال ينبغي 

التصرف بأنه صغير في السن وسيشفى عندما يكبر.
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لألطفال  األكاديمية  المهارات  دعم  أثناء  تنشأ  قد  التي  المحتملة  المشكالت  إحدى 
الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة هي العجز المكتسب. يفقد العجز المكتسب 
اعتقاده أنه قادر على تحقيق أي شيء بسبب الفشل المتكرر. يجب أن يرى األطفال 
الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة العالقة بين الجهد والنجاح بشكل ملموس. 
أثناء اللعب  يجب على الطفل أن يتذوق النجاح. إظهار بأنه نجح في رمي الكرة 
واإلشارة باللفظ إلى نجاحه مثل )أحسنت، رميت الكرة بشكل جيد للغاية، وغيرها( 
ستمكنه من تذوق النجاح بشكل بسيط. باإلضافة إلى ذلك، سيكون من المفيد إظهار 
مدى تقدمه في أنشطته األكاديمية من خالل مقارنة أدائه السابق بأدائه التالي. على 
سبيل المثال »عندما قرأـ هذا النص للمرة األولى قرأت 20 كلمة في الدقيقة بشكل 
صحيح وزادت إلى 25 كلمة في قراءتك الثانية، وكانت هذه 30 كلمة في القراءة 
أداء  فيه  يبين  للغاية، لنرسم منحنيا  األخيرة. أحسنت صنعاً، أنت تقوم بعمل جيد 
بالنجاح، وكذلك عرض  الطفل سيجعله يحس  الجمل على  . عرض هذه  قراءتك 
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النجاح بشكل مرئي على شكا منحنيات للطفل سيزيد من التحفيز وسيكون فعاالً في 
التغلب على العجز المكتسب.

غالبًا ما يظهر اضطرابات اللغة والتحدث عند األطفال الذين يعانون من صعوبات 
تعلم خاصة. ومن الممكن أن تؤثر هذه االضطرابات بشكل سلبي على المهارات 
دعم  على  الحصول  المهم  من  الصدد  هذا  وفي  لألطفال.  واالجتماعية  األكاديمية 
الدعم من أخصائي النطق  المهم جدًا الحصول على  الخبراء في وقت مبكر. من 
واللغة. باإلضافة إلى ذلك، يجب على األبوين تشجيع أطفالهم على التحدث، ويجب 
عدم توجيه االنتقاد لهم ويكونوا النموذج الصحيح للتحدث بكل حذر. وخصوصا 
اللوحي  )التلفزيون والهاتف والجهاز  المبكرة  السن  للشاشة في  المكثف  التعرض 
وما إلى ذلك( يؤثر سلبيا على تطور اللغة عند األطفال. يجب على األبوين إبقاء 
العمر، ويجب مراقبة  األولى من  الثالث  السنوات  في  الشاشة  بعيدًا عن  األطفال 
تعرضهم للشاشة في السنوات الالحقة مع االنتباه إلى الفترة الزمنية. يعتبر السياق 
االجتماعي من أحد أهم العوامل لتطور اللغة عند األطفال، أي الوسط االجتماعي 
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الذي يستخدم به اللغة ويكون له تماس مع اللغة، والنقطة األخرى هي قضاء وقت 
ممتع مع الوالدين.

غالبًا ما تظهر مشاكل االنتباه في األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة. 
يجب اجراء التقييم الطبي الشامل لألطفال الذين يعانون من مشاكل االنتباه واستخدام 
متخصص  دعم  على  الحصول  يمكن  ذلك  إلى  باإلضافة  األمر.  لزم  إذا  األدوية 
وأداء  الخاصة  التعلم  صعوبات  ذوي  األطفال  لدى  االنتباه  فترة  زيادة  أجل  من 
من  التشتيت  عوامل  تقليل  يمكن  ذلك  إلى  باإلضافة  االنتباه.  تنمي  التي  األنشطة 
خالل الترتيبات التي يتم إجراؤها في المنزل وفي الوسط المدرسي، ويمكن إنشاء 

أوساط مثالية لتعليم الطفل.
يظهر التركيز فقط على نقاط الصعوبات لدى األطفال الذين يعانون من صعوبات 
تعلم خاصة كمشكلة مهمة امامنا. من الطبيعي أن يحصل األطفال على الدعم في 
المناطق التي يواجهون فيها صعوبات. لكن األطفال ليسوا عبارة عن المناطق التي 
تعلم خاصة  يعاني من صعوبات  تنسوا أن كل طفل  فيها صعوبات. ال  يواجهون 
لديه قدرات مختلفة تماًما مثل أي طفل آخر. أيها األبوين األعزاء إذا قمتم بدعم هذه 
القدرات والمجاالت التي يهتم بها، سيبدو الطفل نموا صحيا بشكل أكثر ويمكن أن 
يكونوا مستعدين بشكل أفضل للحياة.  من المهم أن يتم دعم األطفال الذين يعانون من 
صعوبة التعلم الخاصة في المجاالت التي يالقون فيها صعوبة الى جانب المجاالت 

التي يكونون فيها جيدًا. اكتشاف الجوهرة الكامنة عند في طفلكم مرتبطة بكم.
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الحقوق
القانونية

إلى  يحتاجون  الذين  لألفراد  والدولية  الوطنية  القانونية  الحقوق  من  العديد  هنالك 
ودستور  المعوقين،  لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاقية  راسها  على  وتأتي  خاص  تعليم 
التي  التشريعية  الترتيبات  تستند  المعوقين.  حقوق  وقانون  التركية،  الجمهورية 
أعدتها مختلف المؤسسات والمنظمات لألفراد ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة 

إلى هذه الحقوق القانونية.
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بنسبة 40% حسب  معوقا  الفرد  على  يجب  بلدنا؛  في  الحقوق  هذه  من  لالستفادة 
التقرير الصادر من مستشفى مخولة من قبل وزارة الصحة إلصدار تقرير الهيئة 
الطبية للمعوقين أو وفق تعليمات تقرير االحتياج الخاص باألطفال المنشورة في 
20 فبراير 2019، ولكن ال يتم كتابة معدل اإلعاقة للفرد في التقرير، ويكتب فقط 

"له احتياج خاص".

من  سبب  ألي  الخاصة  التعليمية  االحتياجات  لذوي  التعليم  حق  منع  يمكن  ال 
تعليمية خاصة  احتياجات  لديهم  الذين  اإللزامي لألفراد  التعليم  يبدأ سن  األسباب. 
اعتبارا من سن 36 شهًرا. يمكن تمديد فترة التعليم في فترة ما قبل المدرسة حسب 
تطور وخصائص األطفال. في حين أنه من الضروري أن يواصل األفراد ذوي 
المستويات  جميع  على  تعليمهم  اإللزامي  التعليم  فترة  الخاصة خالل  االحتياجات 
مدارس  من  االستفادة  أيًضا  ويمكنهم  االندماج/التكامل،  طريق  عن  والمستويات 

التعليم الخاص أو صفوف التعليم الخاص المفتوحة لهؤالء األفراد. وكذلك؛

في  الخاصة  التعليمية  االحتياجات  ذوي  لألطفال  المبكرة  الطفولة  تعليم  خدمة    -
األعمار بين 0-36 شهًرا،  

 من يمكنه االستفادة من
الحقوق القانونية؟

حقوق التعليم
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سن  في  خاصة  تعليمية  احتياجات  لديهم  الذين  للطالب  المنزلي  التعليم  خدمة    -
التعليم اإللزامي الذين وثقوا بوثائق بأنهم لن يتمكنوا من االستفادة من مؤسسات 
التعليم الرسمية لمدة اثني عشر أسبوًعا على األقل بسبب مشاكلهم الصحية، أو 

أنهم سيشكلون خطًرا على صحتهم إذا استفادوا،

خدمة التعليم للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة في سن التعليم اإللزامي،    -
في الصفوف المفتوحة داخل المستشفيات للطالب الذين يتلقون المعالجة بالرقود 

في المؤسسات الصحية بسبب المشاكل الصحية،

لألفراد  الشعبي  التعليم  قبل مراكز  النظامية من  الغير  التعليمية  الخدمات  تقديم    -
المهنية  التعليمية الخاصة بالمعرفة والمهارات في المجاالت  ذوي االحتياجات 
أو الفنية أو االجتماعية أو الثقافية بهدف إعادتهم إلى الحياة لكي يصبحوا أفراداً 

منتجين.

غرفة التعليم المدعوم

أو  المحافظة  في  القومية  التعليم  مديريات  قبل  من  المدعوم  التعليم  فتح غرفة  يتم 
كامل  بدوام  االندماج/التكامل  تعليمهم من خالل  يواصلون  الذين  للطالب  القضاء 
في المدارس التي توفر التعليم في الروضة واالبتدائية والمتوسطة. يمكن لهؤالء 
الطالب تلقي التعليم في غرف التعليم المدعومة حتى 40% من إجمالي ساعات 
الدروس األسبوعية بموجب قرار وحدة تطوير خطة التعليم الفردي التي تم إنشاؤها 

داخل المدارس.

خدمات التدابير في االمتحان

النظام  امتحانات  في  المناسبة  االمتحانية  التدابير  خدمات  على  الحصول  يمكن 
بشكل  الخاصة  التعليمية  االحتياجات  ذوي  األفراد  فيها  يشارك  التي  المركزي 

مناسب الحتياجاتهم من قبل مركز البحوث االرشادية.

المراجعة للمشاركة في االمتحان الجامعي

يجب على الطلبة تقديم تقارير هيئة صحة اإلعاقة الخاصة بهم إلى مكاتب التسجيل 
االمتحان  في  للمشاركة  التقديم  مرحلة  خالل  الطلبة  وتسجيل  اختيار  مركز  في 
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الجامعي من أجل اتخاذ الترتيبات المناسبة لموقف إعاقتهم مثل؛ الوقت اإلضافي، 
ودعم القارئ ووضع العالمة. 

التعليمية الخاصة؛ كما أن لهم  التعليم لألفراد ذوي االحتياجات  الى جانب حقوق 
العامة واإلعفاء الضريبي والتخفيضات والعمالة  حقوقًا في مجاالت مثل الصحة 
ذوي  والموظفين  االجتماعية  والمساعدة  االجتماعي  والضمان  العملية  والحياة 
األطفال / األقارب المعاقين. للحصول على معلومات تفصيلية حول هذه الحقوق، 

يمكنك االطالع على عناوين الويب وأرقام االتصال أدناه.

- https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/TR, 54457/engelli-haklari-rehberi.

html

- https://www.ailevecalisma.gov.tr/tr-tr/sss/engelli-ve-yas-

li-hizmetleri-genel-mudurlugu/

- https://ailevecalisma.gov.tr/media/19199/engelli-bilgilendirme.pdf
الخدمات االجتماعية الو 183   -

المساعدات االجتماعية الو 144   -
وزارة التعليم القومية الو مبيم 4440632   -



47



48

المصادر

[1] Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği, 31.05.2006 
tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete.

[2] Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004 (IDEA), Pub. 
L. No. 108- 446, § 614, 118 Stat. 2706 (2004).

[3] Melekoğlu, M. A. (2019). Özel öğrenme güçlüğüne giriş. M. A. Melekoğlu & O. 
Çakıroğlu (Ed.), Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s. 1 – 33). Ankara: 
Vize Akademik.

[4] Çakıroğlu, O. (2019). Özel öğrenme güçlüğüne giriş. M. A. Melekoğlu & U. Sak 
(Ed.), Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek içinde (s. 1 – 22). Ankara: Pegem Akade-
mi.

[5] U.S. Department of Education. (2016). 38th annual report to congress on the 
implementation of the Individuals with Disabilities Education Act, 2016. Washin-
gton, DC: Author.

[6] Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). Strateji Geliştirme Başkanlığı resmî yazısı (Konu: 
Veri talebi). No: 49614598/622.03/18863985 Tairh: 03.10.2019

[7] Özmen, R. G. (2008). Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler. İ. H. Diken (Ed.), Özel 
gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (s. 333-367). Ankara: Pegem 
Akademi.

[8] Melekoğlu, M. A. (2019). Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri ve özellikleri. M. 
A. Melekoğlu & U. Sak (Ed.), Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek içinde (s. 23 – 52). 
Ankara: Pegem Akademi.

[9] Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2019). Çocuklar için özel gereksinim de-
ğerlendirmesi hakkında yönetmelik, 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gaze-
te.

[10] Görgün, B. (2019). Özel öğrenme güçlüğünün tanılanması. M. A. Melekoğlu & 
U. Sak (Ed.), Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek içinde (s. 53 – 76). Ankara: Pegem 
Akademi.

[11] Tuğrul Kalaç, E. (2019). Öğrenme güçlüğü ve matematik. M. A. Melekoğlu & O. 
Çakıroğlu (Ed.), Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s. 239 – 276). Ankara: 
Vize Akademik.





تعتبر إعاقة التعلم الخاصة، والتي تندرج في فئة اإلعاقات التي يتم مواجهتها بشكل متكرر في 
مجال التربية الخاصة ، مجال ذات احتياجات خاصة يتم تشخيصها نتيجة التقييم الطبي ويتم 

تحديد خدمات التعليم الخاصة نتيجة التقييم التعليمي. يتم التعبير عن إعاقة التعلم الخاصة كمجال 
غير مرئي لمجاالت االحتياجات الخاصة. يتم تفسير صعوبات التعلم الخاصة بشكل عام على أنها 

وجود مشاكل خطيرة في المجاالت األكاديمية على الرغم من وجود مستويات ذكاء طبيعية أو 
غير طبيعية. تؤثر صعوبات التعلم الخاصة سلبيا على المهارات األكاديمية لألطفال.

تظهر صعوبات التعلم الخاصة بشكل عام في ثالثة مجاالت أكاديمية: القراءة والكتابة 
والرياضيات. يوصف عسر القراءة بأنه صعوبات شديدة في القراءة، واألطفال الذين يعانون 

من عسر القراءة يالقون صعوبة في اكتساب و / أو تطوير مهارات القراءة. المجموعة الثانية 
من صعوبات التعلم الخاصة هي عسر الكتابة. يشار إلى عسر الكتابة على أنه صعوبات كتابية 

شديدة ، واألطفال الذين يعانون من عسر الكتابة يجدون صعوبة في اكتساب مهارات الكتابة و / 
أو تطوير مهارات التعبير الكتابي. المجموعة الثالثة لصعوبات التعلم الخاصة هي عسر الحساب. 

يوصف عسر الحساب بأنه صعوبات حسابية شديدة، واألطفال الذين يعانون من عسر الحساب 
يواجهون صعوبة في اكتساب المهارات الرياضيات األساسية و / أو إجراء عمليات حسابية.
األطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة يظهرون خصائص مختلفة جًدا عن بعضهم 

البعض. أحد أسباب عرض العديد من الخصائص المختلفة هو أن لديهم صعوبات مختلفة في 
مختلف المجاالت. يجب أن تكون العائالت والمهنيون على دراية بهذه الخصائص التي يظهرها 
األطفال ويجب القيام بالمحاولة للوصول إلى الدعم المناسب )معالجو اللغة والكالم والمعالجون 
المهنيون وأخصائي العالج الطبيعي وعلماء النفس ، إلخ( لدعم نمو األطفال في نطاق التدخل 

المبكر.
يعاني األطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم الخاصة من مشاكل في القراءة والكتابة 

ومهارات الرياضيات باإلضافة إلى مهارات االستماع والتحدث والتفكير في المدرسة. يمكن 
لهؤالء األطفال تحقيق النجاح في المدرسة من خالل التدريس الفعال والتدخل الصحيح. ومن 

المهم أن يتم دعم األطفال ذوي صعوبات التعلم الخاصة في المجاالت التي يكونون فيها جيدين 
باإلضافة إلى تقديم الدعم في المجاالت التي يواجهون فيها صعوبات. األمر متروك لك الكتشاف 

الجوهرة الكامنة لدى طفلكم.

األفراد الذين يعانون من صعوبة 
تعلم خاصة

"دليل للعائالت"


