
 

 صعوبات التعلم والخطة العالجية المقترحة 

  للدآتور تيسير مفلح آوافحة

  عرض ونقد

  ياسر محمد عمار. د

  :مقدمة

الم                ر في الك ويم النطق في                ، أسئلة آثيرة ُأثيرت في النفس بسبب تأخر ابنتي البك اء تق ى أشهر أطب د عـُرضت عل وق

دة         ، األردن   ا بصحة جي ة مشاآل في النطق               ، فكانت نتيجة الفحوصات المتعددة أنه اني من أي ائرا       ، وال تع سؤال ح وبقي ال

سطا   ، حتى التقيت األخ الدآتور تيسير مفلح آوافحة وهو المختص بصعوبات التعلم   فعرضت أمامه المشكلة فقدم تفسيرا  مب

  . ثّم قدم لي هذا الكتاب فكان الجواب الكافي

  :عرض الكتاب

إضافة إلى ست صفحات من المراجع العربية ،  من القطع المتوسط  يقع الكتاب في مئة وست وثمانين صفحة

  .األردن/ عمان –والكتاب من إصدار دار المسيرة للنشر والتوزيع ، واألجنبية 

  : وقد قسم المؤلف الكتاب إلى عشرة فصول آاآلتي

  مفهوم صعوبات التعلم؛: الفصل األول

م                 و، وقدم فيه تعريفا  حول التربية الخاصة ونشأتها          ذا العل ة ه شائع حول ماهي دفع الكثير من األوهام عن المفهوم ال

اء واألمهات وهو                        ، الجديد والفئات المستهدفة     ر من اآلب ى أذهان الكثي ادر إل ذي يتب ر ال سؤال الكبي آيف  " ثّم أجاب عن ال

  " . أعرف أن طفلي لديه صعوبات في التعلم ؟ 

  تصنيفات صعوبات التعلم ؛ : الفصل الثاني

ة                     وقسم تعلم النمائي سم األول حول صعوبات ال سمين؛ الق ى ق صعوبات إل ذاآرة    ،  المؤلف ال اه واإلدراك وال و ، آاالنتب

ة     ، القسم الثاني حول صعوبات التعلم األآاديمية        د أن أسهب في شرح         ، وصعوبة الرياضات     ، آصعوبة القراءة والكتاب وبع

ا        ، على ظهورها   وبين العوامل المساعدة    ، مظاهر آل صعوبة على حدة       ة منه ل حال ودور ، طرح وسائل العالج المناسب لك

  .ويعتبر هذا الفصل لّب الكتاب وأآبر فصوله على اإلطالق. األهل والمجتمع في تسريع وتيرة العالج

  الكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم ؛: الفصل الثالث

شفاء        ورآـّز المؤلف على أهمية الكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم       سبة ال ى ن ر مباشر عل ذلك من أث د  ،  لما ل فق

في   % ١٦بينما تتضاءل إلى  ، في الصف الثاني االبتدائي      % ٨٥ إلى   - حسب بعض الدراسات   -ذآر أن نسبة الشفاء تصل      

 وشدد ، والشروط الواجب توافرها اللتحاق الطالب ببرنامج صعوبات التعلم ، وذآر أسباب صعوبات التعلم    ، الصف الخامس   

  . على تنفيذ معلم صعوبات التعلم لمهامه آشرط أساسي لنجاح الخطة العالجية لطالب الصعوبات

  المظاهر السلوآية لذوي صعوبات التعلم؛ : الفصل الرابع

رة                    رة مبك ذ فت تعلم من اء من ذوي صعوبات ال وقد أشار المؤلف إلى قدرة األهل والمختصين على مالحظة سلوك األبن

  .اض األطفال فضال  عن المدارس االبتدائية وذلك من خالل مجموعة من الطرق العلمية الميسرةحتى قبل دخولهم ري
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امس صل الخ تعلم؛: الف شخيص صعوبات ال ة  ت دمات التربوي ديم الخ و تق شخيص وه ذا الت ف هدف ه ر المؤل د ذآ  وق

ي الصفي    ومن، وشرح عدة طرق للتشخيص     ، والتعلمية والعالجية المناسبة لكل حالة من الصعوبات         ها ؛ طريقة العمر العقل

تعلم  ، وطريقة عدد السنوات التي أمضاها الطفل في المدرسة ، وهي أسهل الطرق وأبسطها    ،  ى   ، وطريقة نسبة ال وأشار إل

  .عدد من االختبارات المعتمدة في تشخيص صعوبات التعلم

  أساليب عالج صعوبات التعلم؛: الفصل السادس

ارات            –  حسب المؤلف  -وال يتم العالج   د من االختب د           ، إلى بعد إجراء العدي ارات استجابات تعتم ذه االختب أن تتضمن ه

ار واحد فقط       ، على الحواس السمعية والبصرية وغيرها   ى اخت اد عل ى بعض وسائل العالج      ، ويحذر من االعتم ويتطرق إل

ة    ، ناء المثيرات وخفضها     وأسلوب ب ، وتكنولوجيا التدريس العالجي    ،آالتدريب القائم على العمليات النفسية       وأسلوب مراقب

  .وشرح العديد من التجارب العالجية، الذات 

  ،التخلف الدراسي وصعوبات التعلم: الفصل السابع

تعلم                 ين التخلف الدراسي وصعوبات ال ك من خالل استحضار        ، نجح المؤلف في إقناع القارئ بضرورة التفريق ب وذل

ويشمل جميع المواد الدراسية  ،  ما يكون عاما   – غالبا     -ورآز على أن التخلف   ، تعريف الكثير من العلماء للتخلف الدراسي     

ارا  ،  ي االختب ف ف ب المتخل ائج الطال ى نت د عل صف بالخصوصية ، تويعتم تعلم تت ا صعوبات ال راءة أو ، بينم صعوبة الق آ

  .الكتابة

  الخطة التربوية العالجية المقترحة لذوي صعوبات التعلم؛ : الفصل الثامن

ة            ة العالجي ا  للخطة التربوي ا  وافي صعوبات        ، ويقدم المؤلف تعريف وي ل ين التعريف الطبي والتعريف الترب ويفرق ب

ة          وينطلق من   ، التعلم   ة المطلوب ة     ، التعريف التربوي للصعوبات في تحديد البرامج التربوي ارات التربوي ام باالعتب مع االهتم

  .ومكانتها في الخطة العالجية المقترحة

  الدراسات واألبحاث السابقة حول فعالية البرامج التربوية لذوي صعوبات التعلم؛: الفصل التاسع

تعلم   ويستعرض المؤلف الدراسات واألبحاث وال     ا     ، تجارب في مجال معالجة ذوي صعوبات ال ل منه ة آ ين فاعلي ، ويب

تعلم     زين     ، ويرى أن الخطة المقترحة المثلى هي التي تصمم استجابة للمتعلمين من ذوي صعوبات ال ة متحف ل الطلب آي تجع

  .ومستعدين لتعلم المارات المطلوبة

  األسرة وصعوبات التعلم ؛: الفصل العاشر

تعلم               ويلفت المؤلف ا   رة في معالجة صعوبات ال ين          ، لنظر إلى دور األسرة الكبي ة ب ين العالق ى ضرورة تمت ز عل ويرآ

ة األسرية         ، األسرة والمدرسة    سلبية الناتجة عن         ، ويشير إلى أثر الصعوبة على العالق ة ال ل من العالق ويوضح سبل التقلي

  .الصعوبة

  :تقييم الكتاب 

  : ومنها، ت يمتاز الكتاب بالكثير من اإليجابيا 

ين بالموضوع     ، يمتاز الكتاب بسهولة الطرح وبساطة التناول       · ـين والمهتم ى  ، مما يجعله في متناول جميع المثـقـف عل

  .الرغم من آونه آتابا  أآاديميا  صمم ليدرس لطلبة التربية الخاصة في الجامعات



 

ع المتخصصة بالموضوع ت     ·  ن المراج ة م ة منوع ى مجموع اب عل د الكت ة  يعتم ة واإلنجليزي ين العربي ، شمل اللغت

  .وتشمل رقعة جغرافية واسعة في العالم العربي إضافة  للعالم الغربي

ا الفصول             ·  ة في ثناي ى                 ، تظهر شخصية الباحث جلي ة للوصول إل ين االتجاهات المختلف ربط ب دا  ال وهو يحاول جاه

  .موضوع  مترابط األجزاء

  .هداته مما أثرى الموضوع وأضفى عليه الكثير من الواقعية والحكمةيثري الباحث الموضوع بتجاربه ومشا · 

  :ومما يؤخذ على الكتاب

اد يتجاوز عدد صفحاته العشرة                ، إآثار المؤلف من عدد الفصول          ·  أآثر من نصف الفصول ال يك وهي مرتبطة   ، ف

  .ببعضها البعض

ة األساسية آتب المؤل          · ع       عدم اتساق نظم التأليف ؛ فإضافة للمقدم ة فصول فقط ؛ هي األول والراب دمات لثالث ف مق

  .وترك بقية الفصول دون مقدمات فرعية، والثامن 

ضايا المطروحة             ، لم يـُجمل المؤلف آتابه في خاتمة تربط الفصول ببعضها              · رز الق ذاآرة أب رك    ، وترسخ في ال ل ت ب

  .القارئ تائها  يبحث عن النهاية الموضوعية للكتاب دون جدوى

ات      ، يشر المؤلف إلى مواطن االقتباس والنقل عن المراجع الكثيرة التي أوردها في نهاية الكتاب               لم   ·  ل اآتفى بعملي ب

ا سبقها                             ، توثيق في نهاية بعض الفقرات     ع م وثيقين تتب ل ت ين آ واردة ب ع المعلومات ال ارئ أن جمي دى الق شيع ل د ي ، مما ق

  .ويصعب التنبؤ بكالم المؤلف فضال  عن اقتباساته

وال يقبل لكاتب أن    ، وإهماله للكثير من القواعد اإلمالئية األساسية أثناء الكتابة       ، قلة اهتمام المؤلف بالجانب اللغوي        ·

  .يتذرع بالجهل وعدم التخصص من جهة أو بالسرعة واتهام دار النشر من جهة أخرى

م               ، وأخيرًا    ذا العل ادة لتعريب ه د   فإن آتاب صعوبات التعلم هو محاولة ج ة          ، الجدي ة في سماء المعرف وإضاءة متألق

  .العلمية الجادة

   

 


