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 الضغوط النفسية لدى ذوي صعوبات التعلم

 

 المستخلص :

لكشف عن الضغوط النفسية التي يتعرض لها ذوي ا الحالية إلى هدفت الدراسة 

استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية عامة ولدى ذوي صعوبات وتحديد  صعوبات التعلم

نتائج  ةمت الدراسة بعدتاخت. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. التعلم خاصة

نقص في القدرة عند بعض األفراد في مجال تعليمي  تربويا  تعد التعلم  اتصعوب وهي أن

يات النفسية التي تتضمن سوء استخدام وجود اضطرابات في العملإلى معين ويرجع ذلك 

 يتتمثل ففهي الضغوط النفسية لدى ذوي صعوبات التعلم ة أما اللغة المكتوبة أو المنطوق

استيعاب مناهجهم الدراسية  يشعور ذوي صعوبات التعلم بالفشل وقصور قدراتهم ف

أن صعوبة إلى كما توصلت الدراسة  واستذكارها وشعورهم بالنقص أمام التوقعات الوالدية.

يشير مصطلح صعوبات وفي الجهاز العصبي  وظيفيةالتعلم النمائية ترجع إلى اضطرابات 

تعدد كما بينت الدراسة  التعلم. ةكاديمية إلى االضطرابات التي تحدث في عمليالتعلم األ

بأقرانهم في التعليم العام. ذوي الصعوبات التعلم مقارنة  الطلبةالخصائص التي يتميز بها 

نظرية كظهرت نتائج الدراسة وجود عدد من النظريات الهامة في تفسير الضغط النفسي أو

توصلت نتائج . ونظرية التقدير المعرفي الزاروسونظرية سيلي و المواجهة والهروب

مجموعة من االستراتيجيات التي يمكن استخدامها لمواجهة الضغوط  وجودالدراسة إلى 

ساليب التي يمكن أن يوظفها الفرد في ألوتتمثل في ا يجابيةالنفسية وهي االستراتيجيات اإل

تتمثل في األساليب التي و االستراتيجيات السلبية، أو اتباع اقتحام األزمة وتجاوز أثارها

امج . وتضمنت الدراسة عدة توصيات وهي ضرورة تقديم بريوظفها الفرد في تجنب األزمة

لتأهيلهم حول كيفية معالجة الضغوط النفسية تدريبية وندوات ألُسر ذوي صعوبات التعلم 

عمل دراسات تطبيقية حول أخطر الضغوط النفسية التي يتعرض ، والتي يتعرض لها أبنائهم

ضرورة زيادة الخدمات الصحية والتأهيلية النفسية ، ولها ذوي صعوبات التعلم وُسبل عالجها

 .ذوي صعوبات التعلملالمقدمة 

 الطلبة، التعليم، صعوبات التعلم.، يالنفسالضغط : الكلمات المفتاحية

Abstract 

        The present study aimed to uncover the psychological pressures 

that people with learning disabilities are exposed to and to identify 

strategies for facing psychological pressures in general and for those 

with learning disabilities in particular. The study relied on the 

descriptive and analytical approach. The study concluded with several 

results, which is that learning disabilities are considered educational, 
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as a lack of ability for some individuals in a particular educational 

field, and this is due to the presence of disturbances in psychological 

processes that include the misuse of written or spoken language. By 

failure and lack of their abilities to absorb and recall their curriculum, 

and their feeling of inferiority in front of parental expectations. The 

study also found that developmental learning disabilities is due to 

functional disorders in the nervous system, and the term academic 

learning disabilities refers to disorders that occur in the learning 

process. The study also revealed the multiplicity of characteristics that 

characterize students with learning disabilities compared to their peers 

in general education. The results of the study revealed the existence of 

a number of important theories in the interpretation of psychological 

stress, such as the theory of confrontation and escape, the theory of 

Sealy and the theory of cognitive appreciation of Lazarus. The results 

of the study concluded that there is a set of strategies that can be used 

to confront psychological pressures, which are the positive strategies 

and are represented in the methods that the individual can employ in 

storming the crisis and overcoming its effects, or following the 

negative strategies represented in the methods that the individual 

employs in avoiding the crisis. The study included several 

recommendations, namely the necessity to provide training programs 

and seminars for families with learning disabilities to qualify them on 

how to deal with the psychological pressures that their children are 

exposed to, and to conduct applied studies on the most dangerous 

psychological pressures that people with learning disabilities are 

exposed to and ways to treat them, and the need to increase the health 

and psychological rehabilitation services provided to those with 

Learning disabilities.  

Keywords: Psychological stress, students, education, learning 

disabilities. 
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 مقدمة الدراسة

ى رأسها وعللقد تعددت القضايا والمشكالت النفسية والتربوية بمجال علم النفس،  

في بعض المواد الدراسية، وخاصة  األطفال والطلبة يعاني منهاالتي ومشكلة صعوبات التعلم 

 .(2016)أحمد،  الطالبلدى  فيما يتعلق بمرحلة التعلم األساسية

يتضح ، حيث الطلبةونجد أن مجال صعوبات التعلم يتضح فيه الفروق الفردية بين  

عجز واضح في بعض المهارات من ، ولكن يعانون في التعليم العام كالطلبةيبدون  طلبة لدينا

األكاديمية أو اإلدراكية، إال أنهم يمتلكون قدرات عادية في بعض المجاالت، ولكن ما زاد 

عقليا ، إال أنهم غير قادرين المعاقين ليسوا بالصم أو المكفوفين أو  طلبةاألمر تعقيدا  هو وجود 

والتي لى ذوي صعوبات التعلم، على التعلم في النظم التعليمية العادية، وهذه الفئة تصنف إ

من أكثر فئات التربية الخاصة انتشارا ، وهي أكثر الفئات التي تنال اهتمام العلماء  تعتبر

، والعديد من طلبة ذوي صعوبات التعلم الطلبةوالباحثين، حيث أنها تشكل شريحة كبيرة من 

والتمييز ، الحسابية تالمهارا: صعوبات إدراكية تؤثر في تحصيلهم الدراسي مثلمن يعانون 

 .(2016) آل زهير،  والمهارات الحركية ،والعالقات المكانية ،البصري

القيام بأكثر من بصعوبات التعلم هي عدم استطاعتهم  ذويوإن المشكلة التي تواجه  

عها من الذاكرة العاملة استدعاء المعلومات أو استرجعملية في الوقت نفسه، كما يفتقرون ال

 ا  عاقات تعقيدبصورة صحيحة، ولذلك يعد مجال صعوبة التعلم من أكثر اإلتخزينها  أو

إعاقة غير واضحة وغير معروفة ويوجد منها العديد من األنواع  ألنها نظرا   ؛وغموضا  

اختبارات  ىالعديد من المستويات المتفاوتة بحيث يجب تشخيصها وعالجها إل ىتشمل علو

لفة وتكون مجهزة  بأعلى إمكانيات بشرية ومادية ومقاييس وأساليب وبيئات تعليمية مخت

) العبري،  متخصصة لخدمة ذلك النوع من اإلعاقة ويكون ذلك في نطاق المدرسة التقليدية

2016). 

ذوي صعوبات التعلم إلى ضغوطات ومشكالت  الطلبةوفي ظل ذلك يتعرض  

الضغوط  لدى ذوي ك سعت العديد من الدول والهيئات لتقليل وعالج هذه لنفسية، ولذ

نتيجة  ؛من غيرهم صعوبات التعلم والتي قد تعرضهم لسوء التوافق النفسي واالجتماعي أكثر

لما يعانون من صعوبات تربوية، واجتماعية، أو نفسية، وقد نجد أن ذوي صعوبات التعلم 

يكونون هادئين بشكل غير عادي، ومنسحبين عن أي موقف أو تفاعل اجتماعي، وال تتواجد 

ديهم أي صداقات، والتي قد تؤدي إلى مشكلة العزلة واالنسحاب االجتماعي، وقد تتفاقم ل

والخوف، األمر الذي  ،االكتئاب، والتكاسل، والقلقالنفسية كلتؤدي إلى بعض االضطرابات 

 .(2011)القبطان، وانعدام الرغبة في التعلم  ييؤدي بالضرورة إلى ضعف التحصيل الدراس

 مشكلة الدراسة 

 مشكالت هناك يزال ال أنه إال الحديث، العصر في العلمي التطور من الرغمب 

 جدل تثير التيالهامة  القضايا إحدى وهي التعلم، صعوبات مشكلة أبرزها والتي قائمة تربوية
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 المبكرة، الطفولة مرحلة منذ تظهر والتي التعلم، صعوبات وهي  النفس، وعلماء التربويين

وقد  ،لبةللط المستقبلية الدراسية المراحل على تؤثركما  الدراسي التحصيل في بدورها تؤثرو

 ،واالكتئاب ،والخوف ،يواجه ذوي صعوبات التعلم بعض الضغوط النفسية مثل القلق

والعزلة، ولذلك سلطت الدراسة الضوء على الضغوط النفسية لدى ذوي صعوبات التعلم، 

 : وهي تساؤالت عدة في الدراسة مشكلة صياغة يمكننا هنا ومن

 من الضغوط النفسية وصعوبات التعلم؟ كال  ما هو مفهوم  -

 ما هي أنواع صعوبات التعلم؟ -

 ما هي خصائص ذوي صعوبات التعلم؟ -

 ما هي العوامل المسببة لصعوبات التعلم؟ -

 ما هي مظاهر الضغوط النفسية؟ -

 ما هي النظريات المفسرة للضغوط النفسية؟ -

 التعلم؟ صعوبات ذوي واجهت التي النفسية الضغوط هي ما -

 ما هي أساليب مواجهة الضغوط النفسية؟ -

  الدراسة هميةأ

 ترتبط بقضية صعوبات حيث نفسه البحث موضوع فيالحالية  الدراسة أهمية تكمن 

األكاديمية، وهو البحث عن الضغوط النفسية التي تواجه ذوي صعوبات التعلم، حيث  التعلم

 بين القوية العالقة التعلم بتوضيح صعوبات ذوي من محددة بفئة باالهتمام الدراسة هذه تفيد

 وصعوبات التعلم. الضغط النفسي

ومن الناحية العملية يمكن من خالل نتائج الدراسة وتوصياتها أن تساعد الجهات  

لمعالجة الضغوط النفسية لذوي صعوبات التعلم،  يهدف تدريبي برنامج المختصة في تقديم

 الحالية الدراسة والدراسي، كما تتيح التحصيلي ىمستوال تحسين اهم بشكل إيجابي فيمما يس

التعلم،  صعوبات الطلبة ذوي عالج في تدريبية برامج وعمل تطوير في للباحثين أفكار تقديم

الحالة النفسية والتكيف البيئي  تحسين مجال في والتربويين األخصائيين الدراسة تفيد كما

في التعليم االندماج مع أقرانهم بمساعدتهم على واالجتماعي لذوي صعوبات التعلم والعمل 

 .العام

 أهداف الدراسة 

 التعلم. وصعوبات النفسية الضغوط من كال   مفهوم تحديد -

 التعلم. صعوبات أنواع توضيح -

 التعلم. صعوبات ذوي التعرف على خصائص -

 التعلم. لصعوبات المسببة على العواملالتعرف  -
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 النفسية. الضغوط مظاهر تحديد -

 النفسية. للضغوط المفسرة لنظرياتاتوضيح  -

 التعلم. صعوبات ذوي واجهت التي النفسية الضغوط التعرف على -

 النفسية. الضغوط مواجهة أساليب التعرف على -

 منهج الدراسة

بيانات الوهو المنهج المناسب لجمع  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 

كل دقيق، من خالل ما يتوفر من أدبيات البحث معلومات حول الدراسة ووصفها بشالو

 بالمراجع والمصادر العلمية المتعلقة بالضغوط النفسية لدى ذوي صعوبات التعلم.

 الدراسات السابقة 
بعنوان الضغوط النفسية وعالقتها بالذكاء الوجداني لدى  (2010) دراسة هدية 

. عينة من األطفال ذوي صعوبة القراءة في مرحلة الطفولة المتأخرة: دراسة وصفية مقارنة

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الضغوط النفسية وعالقتها بالذكاء الوجداني لدى عينة 

( 80لدراسة على عينة من األطفال مكونة من )وأجريت ا .من األطفال ذوي صعوبة القراءة

وتم استخدام مقياس رسم رجل  .من األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة وإناثا   ذكورا  

لجودانف، مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة، مقياس فرز األطفال ذوي 

مقياس الذكاء الوجداني صعوبات التعلم، استبانة الضغوط النفسية المرتبطة بصعوبات التعلم، 

الدراسة نتائج لألطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة وبعد التأكد من ثباته وصدقه. وتوصلت 

 إلى: 

بين الضغوط النفسية والوعي بالذات وكانت  وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا    -

 (.0.01دالة عند مستوى )

ن الضغوط النفسية وإدارة االنفعاالت بي ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا    -

 (.0.05وكانت دالة عند مستوى )

بين الضغوط النفسية والدرجة الكلية للذكاء  ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا    -

(، وعالقة غير 0.05الوجداني لذوي الصعوبات تعلم القراءة وكانت دالة عند مستوى )

والتعاطف لدى عينة الدراسة من ذوي صعوبات تعلم  دالة مع الدافعية الذاتية والتواصل

 القراءة. 

بين )الذكور واإلناث( على بعد التعاطف عند مستوى داللة  توجد فروق دالة إحصائيا   -

(، وعالقة غير دالة في بعد الوعي بالذات وإدارة االنفعال والدافعية والذاتية 0.05)

 والتواصل والدرجة الكلية للذكاء الوجداني. 

 بين )الذكور واإلناث( في الضغوط النفسية.  توجد فروق دالة إحصائيا   ال -
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بين )منخفضي ومرتفعي( المستوى االجتماعي االقتصادي في  توجد فروق دالة إحصائيا   -

عند مستوى داللة  بعد الوعي بالذات وإدارة االنفعال والدرجة الكلية للذكاء الوجداني

 (، وال توجد هذه الفروق في أبعاد الدافعية الذاتية والتواصل والتعاطف. 0.05)

بين )منخفضي ومرتفعي( المستوى االجتماعي االقتصادي  ال توجد فروق دالة إحصائيا   -

 .في الضغوط النفسية

بعنوان بعض االضطرابات النفسية لدى طلبة ذوي  (2011)دراسة القبطان  

هدفت الدراسة الحالية للتعرف  التعليم في مدارس التعليم األساسي بمحافظة مسقط. صعوبات

لدى طالب صعوبات التعلم من حيث النوع والدرجة  ا  إلى االضطرابات النفسية األكثر انتشار

تعّرف ما إذا الفي الصفوف: )الخامس والسادس والسابع والثامن( من التعليم األساسي، و

ذات داللة إحصائية في حدة االضطرابات النفسية لمستوى القلق واالكتئاب كانت هناك فروق 

وقد اشتمل  .والمخاوف المرضية وفق ا لمتغير النوع، والمرحلة التعليمية، والمنطقة السكنية

وطالبات ذوي صعوبات التعلم من مدارس الحلقة الثانية  البمجتمع الدراسة على جميع ط

طالب وطالبة من طلبة ذوي صعوبات التعلم،  153لغ عددهم بواليات محافظة مسقط، والبا

طالبة. وقد تم استخدام المنهج  91طالب ا، وعدد اإلناث  62حيث بلغ عدد الطالب الذكور 

الدراسة إلى أن االضطرابات النفسية األكثر نتائج وتوصلت  .الوصفي في هذه الدراسة

صفوف )الخامس، والسادس، والسابع، انتشارا  لدى الطلبة من ذوي صعوبات التعلم في ال

، 2.05والثامن( من التعليم األساسي هي المخاوف المرضية وقد بلغ قيمة المتوسط الحسابي 

، والمتوسط 1.77، يليه اضطراب القلق بمتوسط حسابي قيمته 68.45والمتوسط المئوي 

والمتوسط ، 1.74، أما اضطراب االكتئاب فقد بلغ المتوسط الحسابي له 58.89المئوي 

(، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية في حدة اضطراب القلق والمخاوف 2. 57.89المئوي 

 .المرضية وفق متغير النوع

بعنوان مقياس المعلم لتقدير المشكالت السلوكية لتالميذ  (2011) دراسة علي 

راسة هدفت الد المدارس االبتدائية في مرحلة الطفولة المتأخرة من ذوي صعوبات التعلم.

إلعداد أداة سيكومترية مقننة لتقدير المشكالت السلوكية لدى عينة من تالميذ المدارس 

االبتدائية في مرحلة الطفولة المتأخرة من ذوي صعوبات التعلم، والتأكد من كفاءة تلك األداة 

ت سيكومتريا  من خالل القيام بتقنينها، وإبراز الحاجة إلى وجود مقياس مقنن لتقدير المشكال

السلوكية لدى عينة من تالميذ المدارس االبتدائية في مرحلة الطفولة المتأخرة من ذوي 

صعوبات التعلم الخاصة وأن معظم المقاييس التي صممت ومنها المقياس التي قامت الباحثة 

بتعديله وتقنينه في هذه الدراسة اعتمدت على بيانات معيارية من جمهور الطالب المراهقين 

( تلميذا  من تالميذ مدرسة صالح الدين للتعليم 60، وتكونت عينة الدراسة من )أو األطفال

األساسي بإدارة مصر الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة، ممن تتراوح أعمارهم الزمنية من 

( سنة، وقد استخدمت الباحثة مقياس تقدير الخصائص السلوكية لذوي صعوبات 12:  10)
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الصدق والثبات أن جميع قيم المعامالت دالة إحصائيا  عند مستوى  التعلم، وقد أظهرت نتائج

 (، مما يجعلنا نثق في صدق وثبات المقياس.0.01داللة )

اضطرابات النطق وعالقتها ببعض االضطرابات بعنوان  (2018) دراسة مرعي 

العالقة هدفت الدراسة إلى الكشف عن  االنفعالية لدى عينة من ذوي صعوبات تعلم القراءة.

بين مدى انتشار اضطرابات النطق ودرجة االضطرابات االنفعالية لدى عينة من التالميذ 

صعوبات القراءة،  ي( من ذوN=40وطبقت على عينة قوامها ) .ذوي صعوبات القراءة

طبق عليهم مقياس التقدير التشخيصي لذوي  .( سنوات10-8وتراوحت أعمارهم ما بين )

مقياس كفاءة  -لمصفوفات المتتابعة الملونة لرافن لقياس الذكاءا مقياسوصعوبات التعلم 

سالبة بين معدل ظهور  ارتباطيةوجود عالقة  إلىوأكدت نتائج الدراسة . النطق المصور

االضطرابات النطقية ودرجة ظهور االضطرابات االنفعالية لدى عينة الدراسة، فكلما كان 

رجة ظهور االضطرابات االنفعالية عالية، معدل االضطرابات النطقية عال كلما كانت د

اث، وكذلك ناإل اتجاهوأكدت تباين اضطرابات النطق بتباين النوع )الذكور واإلناث( في 

مرتفعي  اتجاهاالقتصادي لألسرة في وتباين اضطرابات النطق بتباين المستوى االجتماعي 

االنفعالية بتباين النوع فقد  وفيما يتعلق بتباين االضطرابات المستوى االجتماعي االقتصادي،

 اتجاهأكدت على وجود تباين بين الذكور واإلناث في كل من القلق االجتماعي والخجل في 

، بينما ال توجد أي فروق في رالذكور، مما يدل على أن اإلناث أكثر قلقا  وخجال  من الذكو

دالة إحصائية بين  مستوى تقدير الذات يعزى للنوع )الذكور واإلناث(، كما ال توجد فروق

 معدل االضطرابات االنفعالية والمستوى االجتماعي االقتصادي.

بعنوان التحديد الذاتي وعالقته باالكتئاب لدى عينة من  (2017) دراسة أبو عرب 

هدف البحث إلى الكشف عن التحديد الذاتي وعالقته  األطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة.

األطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة. واستخدم البحث المنهج باالكتئاب لدي عينة من 

( طفل من األطفال ذوي صعوبات تعلم 35الوصفي التحليلي. وتكونت عينة البحث من )

القراءة. وتمثلت أدوات البحث في استخدام مقياس جامعة أسيوط للذكاء غير اللفظي، ومقياس 

شخيص مهارات القراءة، ومقياس المستوي االقتصادي االجتماعي الثقافي، ومقياس ت

االكتئاب. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن األطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة من 

الذكور لديهم فرصة أكبر في إيجاد العديد من الطرق التي يفرغون بها طاقاتهم ويعبروا عن 

ياضية أو أنفسهم وإيجاد بدائل أخري لتحقيق ذواتهم سواء في ممارسة بعض األنشطة الر

الرحالت أو القيام بأنشطة متعددة تجلب لهم تقدير واحترام الذات من أنفسهم ومن اآلخرين، 

بينما االناث ذوات صعوبات التعلم يجدن صعوبة في التعبير عن األفكار، ولديهن مستوي 

البحث بضرورة الكشف  ىأقل الحترام وتقدير الذات وحالهن أكثر حدة من االكتئاب. وأوص

انتشار صعوبات تعلم القراءة بين الطالب في مدارس جمهورية مصر  ىر عند مدالمبك

العربية، والكشف المبكر عن األمراض واالضطرابات النفسية للطلبة عموما  والمصاحبة 
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البحث بضرورة عقد برامج تدريبية  ىلذوي صعوبات تعلم القراءة خصوصا . كما أوص

ية الخاطئة في المذاكرة والتعامل مع بعض نقاط لآلباء عن كيفية تجنب األساليب التربو

 الضعف لدي أبنائهم من األطفال ذوي صعوبات تعلم القراءة.

 االجابة على أسئلة الدراسة

 التعلم صعوبات و النفسية الضغوط من كالا   مفهوم ل/إجابة السؤال األو

 مفهوم صعوبات التعلم  :أوالا 

نجاز أو القدرة عند بعض نقص في اإل اباعتباره تعرف صعوبة التعلم تربويا   

األفراد في مجال تعليمي معين ويرجع ذلك وجود اضطرابات في العمليات النفسية التي 

تتضمن سوء استخدام اللغة سواء المكتوبة أو المنطوقة، كما يعرفه البعض بأنه اضطراب في 

 ةخدام اللغة نطق وكتابساسية التي تشمل الفهم أو استكثر من العمليات النفسية األأعملية و

جراء إستماع والتفكير والكالم والقراءة والكتابة واالويظهر ذلك االضطراب في القدرة على 

)سعدات،  ذكاءصابات المخ والحد األدنى من الإالعمليات الحسابية كما يشمل التعريف 

2014). 

ب مجموعة متنوعة من االضطرابات التي تؤثر على اكتساصعوبات التعلم هي  

وحفظ أو تخزين وفهم المعلومات واستخدامها، سواء كانت تلك المعلومات لفظية أو غير 

لفظية، وهذه االضطرابات تنتج عن خلل وضعف في عمليات الذاكرة المختصة بالتفكير 

 .(2016، )صابردراك والفهم واالنتباه واإل

العصبي التي ينتج عنها وجود  في الجهازحدى االختالالت إوتعد صعوبات التعلم  

كاديمية المرتبطة باللغة المكتوبة عجز جوهري في اكتساب المهارات المدرسية واأل

صابات إدراكية و عاقة اإلوالتعبيرية وتشمل صعوبات التعلم مشكالت التعلم الناتج عن اإل

البصر أو  ضعف عنالناتجة  األسبابتستبعد وتالل الوظيفي البسيط في المخ، خالدماغ واال

عاقة الذهنية أو االضطراب العاطفي أو البيئي، ولذلك تعد صعوبات التعلم فقدان السمع أو اإل

حالة توجد لدى الطالب تجعل أداء ه اختبارات التحصيل أقل من المقبول بالنسبة إلى ذكائه 

 .(2016عمره ومستواه الدراسي)العبري، و

ا   مفهوم الضغوط النفسية  :ثانيا

عدم  عدم التوافق مع البيئة والذات ومحاولة التقليل من تعنينفسية الضغوط ال 

إلى  وتشير، من أجل المحافظة على اإلحساس بالذات المرافقالتوافق لتجنب التوتر االنفعالي 

، وإن الضغوط النفسية لدى حادة ومستمرة ةلى استجابإداخلية أو خارجية تؤدي  تغيرات

قدراتهم بالفشل وقصور ذوي صعوبات التعلم شعور  يتتمثل فذوي صعوبات التعلم 

بالنقص أمام التوقعات  مواستذكارها وشعورهراسية الد ممناهجه استيعاب يف ممكاناتهإو

 .(2018)العدوي وآخرون،  الوالدية
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تنتج حين يقود  التي الحالة  عبارة عن على أنها الضغوط النفسية  كما تم تعريف 

حقيقيا  أو غير حقيقي بين  التفاعل بين الشخص والبيئة الفرد إلى إدراك تناقض قد يكون

، أي أن  والسيكولوجية واالجتماعية للفرد المطالب الناتجة عن الموقف والموارد البيولوجية

مع البيئة يواجهها الفرد نتيجة تعامله  الضغوط ما هي إال سلسلة من األحداث الخارجية التي

التوافق في مواجهته لهذه األحداث لتجنب اآلثار  المحيطة به، والتي تفرض عليه سرعة

 .(2010)الضريبي، ق والوصول إلى تحقيق التواف النفسية واالجتماعية السلبية،

تعرف الضغوط النفسية بأنها المثيرات التي تحدث في البيئة الخارجية والداخلية و 

دة ودائمة والتي تجعل الفرد غير قادر على التكيف مع بيئته وبالتالي للفرد والتي تكون شدي

والنفسية  ديةتؤدي إلى اختالالت سلوكية ووظيفية ، وترتبط تلك الضغوط باالستجابات الجس

 .(2018غير الصحية )سيد، 

استجابات نفسية لتأثير سلبي  باعتبارهالضغط النفسي  (2014) العامرية فركما ع 

قوة خارجية ، أي أنها التوتر عالي من القلق أو وخبرة ذات مستوىرارية تماالسب وتوصف

تقييم  لذا فالضغط النفسي ينتج عنالنظام الفسيولوجي والنفسي واالجتماعي للفرد،  تؤثر على

 والتي يتميز بها الفرد عن اآلخر. المواقف المهددة

 أنواع صعوبات التعلم  جابة السؤال الثاني/إ

واألكثر  التصنيف األشهر و هو " لصعوبات التعلم وكالفنت " كيرك يعتبر تصنيف 

وقد اتم  لهذا التصنيف، االنتقادات بعض وجود رغم المجال هذا في العاملين استخداما   بين

 تقسيمه إلى نوعين هما:

  صعوبة التعلم النمائية -
 العصبي الجهاز في وظيفية اضطرابات إلى ترجع النمائية التعلم صعوبة أن نجد 

 بهدف الطالب هايحتاج التي السابقة المهارات على النمائية التعلم صعوبات وتشمل المركزي

 العين ةحرك تناسقو الحركي والتناسق دراكاإل مثل كاديميةاأل الموضوعات في التحصيل

 النمائية التعلم صعوبة تعريف يمكن ولذلك المهارات من وغيرها والذاكرة والتسلسل واليد

 النمو هذا يظهر بحيث والنفسية العقلية القدرات بنمو تلك الصعوبة النمائية التي تتعلق بأنها

 المرتبطة المهمات كمالإ على قادر غير الطالب يجعل مما الخلل بعض به يوجد أو مختلفا  

 القدرة على في نقصا   يعاني الذي الطالب إن المثال سبيل على نجد القدرات، ولذلك تلك في

 صعوبات تقسيم ، ويمكنالقدرات بهذه مرتبطة بمهام يقوم ان يستطيع ال التذكر أو االنتباه

 (:2012)أبو الديار   كما ذكرها وهما فرعيين نوعين النمائية إلى  التعلم

 .والذاكرة واالدراك االنتباه مثلأولية:  صعوبات -

 .الشفوية واللغة والفهم والكالم التفكير مثل ثانوية: صعوبات -

 صعوبة التعلم األكاديمية  -
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 تحدث التي االضطرابات إلى كاديميةاأل التعلم صعوبات مصطلح يشير  

 التعبير وأ الحساب وأ التهجي ةعملي أو الكتابة ةعملي القراءة أو مثل التعلم ةعملي في

 يظهر حين في المدرسة عمر في بوضوح الصعوبات هذه ةمالحظ ويمكن الكتابي

 .له المالئم المدرسي التعلم تقديم بعد ذلك في ويفشل التعلم على ةكامل ةقدرال الطالب

ا لنوعها إلى: التعلم لصعوبات التصنيفات بعض يوجد كما  وفقا

 القراءة  عسر -

 صعوبات الطالب يواجه بحيث باللغة تتعلقالتي  صعوبةال يتضمن عسر القراءة 

 أو نص، قراءة في صعوبة يجدون الطلبة بعض فنجد والتهجئة، والكتابة القراءة في ةمحدد

 القراءة عسر تعرف ولذلك المتشابهة، الحروف بين التفريق أو التمييز في صعوبة يجدون

 بأي صلة التعطيل لهذا وليس  يقرأ ما فهم أو صمتا   أو جهرا    القراءة على القدرة تعطل بأنها

لبة ذوي صعوبات الط يواجههاشائعة  مشكلة هي القراءة عسر فإن ، وعليهالنطق في عيب

 (.2018 سعداوي،)التعلم 

 الحساب عسر -

 الطالب يواجه حيث بالرياضيات تتعلق صعوبات عسر الحساب هو عبارة عن 

 الحساب عسر الرياضية، ويمثل المفاهيم استيعابك الحساب مسائل حل في ةمحدد صعوبات

 أو األرقام مع التعامل على القدرة عدم خالل من تظهر والتي ،األكاديمية الصعوبات إحدى

 بالتفكير خاص اضطراب يضا  أ وتعتبر األصغر، أو األكبر حسب صحيح، بشكل ترتيبها

 يصاحبها أن بدون ولكن الحسابي، اإلدراك عن مسؤول المخ من جزء و الرياضي، المنطقي

  .(2017، مدبولي) ذهني بااضطر

 مثل المكانية العالقات تحديد في الفشل الطلبة هو لدى الحسابي التعسر مظاهر ومن 

 – السبوع يامأ)  مثل بالوقت الخاصة المصطلحات فهم في وصعوبة ،( تحت – فوق) 

 الصعوبة جانب إلى والعد، عداداأل قراءة في وصعوبة ،(الشهور – المواقيت – السنة فصول

 يعاني الدراسية المراحل تقدم ومع ،(17-71) ،(8-7) ،(6-2) مثل األرقام بعض تمييز في

 في صعوبة وأحيانا   والضرب، والطرح الجمع مثل الحسابية العمليات في صعوبة من الطلبة

 فمثال   الجمع عند جميعها رقاماأل بعد الطالب يقوم أو ،(3+2) و( 3×2) مثل بينهم التمييز

 (.2009 نجية،(.) 9، 8،  7،  6،  5، 4، 3،  2،  1)  يعد( 6+3) جمع عند

 عسر الكتابة   -
 التحصيل في أساسي دور لها التي التعلم صعوبات من الكتابة صعوبات تعد 

 يتقن أن دون التعليمية مراحله سير يكمل أن للطالب يمكن فال ،للطلبة الفعال الدراسي

 الكتابي التعسر مظاهر المختلفة، ومن المراحل في التعليم أساسيات إحدى تشكل فهي الكتابة،

 إدراكها في والقصور الكتابية أشكالها بين التمييز عدم نتيجة الحروف من كثير بين الخلط

 إدراك صعوبة جانب إلى ،( ظ -ط بين أو ق،-ف بين أو خ،-ح-ج: )بين الخلط مثل البصري
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 بدل ت أو ض، بدل د أو س، بدل ص: مثل والحروف األصوات من عدد بين الفعلي التطابق

 المغراوي،) (ضفدع مكان دفدع) و(  سيارة، بدل صيارة)  يكتبون الطلبة بعضو ط،

2017.) 

  نمائيلا الحركي التآزر صعوبة -

 والسيما الحركية وتنظيمها المهارات اكتساب بالعجز عن تتعلق صعوبة وهي 

 (.2012) أبو الديار،  المالبس أزرار أو إحكام  الحذاء ربط مثل الدقيقة الحركية المهارات

  التعلم صعوبات ذوي جابة السؤال الثالث/ خصائصإ

في التعليم  بالطلبة مقارنة التعلم الصعوبات ذوي الطلبة بها يتميز التي الخصائص تتعدد

( إلى مجموعة من تلك 2010( و دراسة النوبي )2015) العام، وأشارت دراسة  بادي

 الخصائص والتي تم تحديدها في النقاط التالية:

 اللغة في صعوبات من التعلم صعوبات ذوي بعض يعاني حيث الخصائص اللغوية: -

 أو واحدة فكرة حول ويدور مطوال   كالمهم أن يكون يمكن كما واالستقبالية التعبيرية

 نتيجة الكالم بعض عدم وضوح إلى باإلضافة حسية، خبرات وصف على قاصرا  

 الحروف. أصوات لبعض تكرار أو إضافة أو تشويه أو إبدال أو حذف

  الخصائص الحركية: -

 باألشياء كارتطامه المشي في مشكالت شكل على التوازن وتظهر في مشكالت 

 والقفز. الرمي في مشكالت المشي، وتعثره أثناء

  اليدين في بسيط ارتعاش منالطلبة  يعاني ، كما وقد االتجاهات مشكالت في معرفة 

 .معينة يد استخدام في الثبات عدم من األقدام، أو يعاني أو األصابع أو

 تتطلب التي المركبة راتاالمه تنفيذ على القدرة طلب، وعدمم أكثر تنفيذ في صعوبة 

 .والكتابة والرسم التلوين القص،: مثل يدوال عينال تالؤم

 المطلوب بالشكل العين متابعة األصابع أثناء توظيف على القدرة ضعف. 

 كتابة أو معكوسة كلمات يكتب فقد األحرف كتابة عند بشكل عكسي يراه ما يفسر 

 .عكسية بطريقة أشياء ينقل أو إلى اليمين اليسار من

 من أكثر أو واحدة في الواضح التحصيل انخفاض وتتمثل في الخصائص المعرفية: -

 المهارات األكاديمية األساسية، مثل :

 بعض زيادة أو حذف يتم ما وكثير واضح مرتفع بصوت القراءة  في صعوبة 

 .الكلمات

 مكتوبة فقرة في األساسية المفاهيم استخراج في صعوبة. 

  العالية( كلمة فمثال معناها من بعضا   تحمل قدالتي  باألخرى الكلمات بعض إبدال( 

 .الكلمة )المرتفعة( من بدال  
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 و غ( )ع، :مثل رسما   تتشابه عندما بينها التمييز في وضعف وتبديلها، األحرف قلب 

 ذ( )د،

 فيل(. ) فول( ) مثل قراءة كلمة  العلة أحرف بين التمييز في ضعف 

 التعلم صعوبات ذوي الطلبة على حيث يظهر :االجتماعية السلوكية الخصائص -

 الطلبة من غيرهم عن والتي تميزهم واالجتماعية السلوكية المشكالت من العديد

الثابت،  غير السريعة، السلوك الزائد، التغيرات االنفعالية الحركي )النشاط :مثل

 في الشديد والتهور، البطء االندفاعية التعليمات، فهم االجتماعي، صعوبة االنسحاب

 التنظيم( في االفتقار المهمات، إتمام

  التعلم لصعوبات المسببة العوامل جابة السؤال الرابع/إ

 باإلعاقة تصنيفهم يتم التي الخصائص التربية فئات إحدى التعلم تعد صعوبات 

 وكامنة ةخفي أسباب إلى تعود ولكنها وظاهرة واضحة أسباب إلى ترجع ال ألنها الخفية،

 فقد به، المحيطين إلى الفرد منه يشكو أن يستطيع لمرض عرض أو مرض أي مثل وليست

 على قدرة تؤثر والتي وظيفته المخ بناء في العصبية نتيجة االختالفات  التعلم صعوبات تنشأ

 (2007 ) شارت دراسة العنيزاتأوقد واستردادها،  ومعالجتها المعلومات تخزين على الفرد

 :إلى بعض العوامل المسببة لصعوبات التعلم وهي

وتلك األسباب تتضمن إصابات دماغية، واضطرابات الناقالت  الجسمية:العوامل  -

العصبية، تأخر نضج للجهاز العصبي والمؤشرات البسيطة العصبية والعوامل 

الجينية، ومضاعفات للحمل والوالدة، والتشوهات الوالدية والخلل في عمليات 

 التمثيل الغذائي ومستوي انخفاض السكر في الدم.

بتلك الوظائف  يقوم بإظهار صعوبات التعلم اضطرابا   حيث النفسية:العوامل  -

 ىوعل الطلبة ىالنفسية  األساسية مثل االنتباه واإلدراك الحسي التي تقوم بالتأثير عل

التعلم سواء كانت بالكتابة والقراءة بسبب معلومات حسية أو سمعية أو  لىع اتهمقدر

 بصرية ال يتم عالجها بشكل كامل أو صحيح.

خفاض يتعرض له ذوي صعوبات التعلم انهناك  تربوية والمدرسية:الالعوامل  -

ويكون ناتج عن بعض المؤثرات داخل الصف، وكيف يتم التفاعل معها وتكون تلك 

 ىين واختالف الطرق التدريسية وكذلك مدموالمعل الطلبةالفروق الفردية بين 

 ية.التعليم الطلبةالتناسب بين األساليب والوسائل المتاحة وحاجات 

بالنشأة بحيث يمكن أن تقوم بالتأثير  الطالبففي ذلك المحيط يقوم  البيئية:العوامل  -

بطريقة غير مباشرة بإدخال تلك التغيرات نمو الدماغ، وعليه يمكن أن يتحول 

لإلهمال وسوء المعاملة وقلة المثيرات وسوء التغذية والوسط غير الصحي بحيث 
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النمو داخل الجهاز العصبي المركزي مما ينتج عنه عدم قدرة  ىيقوم باالنعكاس عل

 .االستفادة من الخبرات المعرفية المتوفرة ىعل الطالب

  النفسية الضغوط أنواع جابة السؤال الخامس/إ

( 200٥) لقد تعددت أنواع الضغوط النفسية التي يتعرض لها الفرد وقامت دراسة الزغبي

 :بتصنيفها إلى

 الذي يجعل على الفرد متطلبات زائدة  ويطلق عليه الكرب. السيء:الضغط النفسي  -

والذي يتمثل في متطلبات إعادة التكيف مثل والدة طفل،  الضغط النفسي الجيد: -

 السفر.

ثارة الذي يحدث عندما يشعر الفرد بالممل، انعدام اإل الضغط النفسي المنخفض: -

 .والتغيير، الروتين

تصنيف الضغط النفسي الذي يتعرض له  إلى شارتأفقد ( 201٤) أما دراسة العبد هللا

 :كالتالي والفرد وه

هي الضغوط التي يواجهها الفرد في  الضغوط الناتجة من التوترات االعتيادية: -

 حياته اليومية والناتجة عن قدرته على  اشباع حاجاته وحل مشكالته.

ئية التي تتطلب تغيرمؤقت هي ضغوط ناتجة من التغيرات النما الضغوط النمائية: -

 في أسلوب الحياة المعتاد.

صابة باألمراض الخطيرة أو هي الضغوط الناتجة عن اإل ضغوط االزمات الحياتية: -

 نتيجة تعرض لمصائب مثل الموت والتي ال يستطيع الفرد تحملها.

 قامت بتصنيف الضغط النفسي إلى:( فقد 201٤) أما دراسة  العامرية

وهي الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الفرد نتيجة  ة:ضغوط نفسية خارجي -

 األحداث الخارجية والبيئة المحيطة به، وتمتد من االحداث البسيطة إلى الحادة.

وهي الضغوطات التي يتعرض لها الفرد وتكون نتيجة  ضغوط نفسية داخلية: -

 دراكي  والتفكير الذاتي  نحو العالم الخارجي.التوجه اإل

  النفسية للضغوط المفسرة النظريات جابة السؤال السادس/ إ

تمثلت آرائهم في ثالث واختلف العلماء في تفسير الضغوط النفسية التي يتعرض لها الفرد 

 اتجاهات وهي:

هذا االتجاه إلى الضغط كمثير، وأن هذا المثير قد  ينظر أصحاب  : االتجاه األول -

 خارجي من البيئة المحيطة. ، وقد يكونالصراعات يكون داخلي مثل

ينظر علماء هذا االتجاه إلى الضغط كاستجابة ألحداث مهددة تأتي  االتجاه الثاني: -

 من البيئة.
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الضغط بحيث أن تفاعل الفرد مع بيئته، أي هو االتجاه التفاعلي  االتجاه الثالث: -

عامرية، )ال مكاناته للمواجهةإالبيئية مصادر الفرد و يحدث عندما تتجاوز المطالب

2014.) 

 :على ذلك ظهرت عدة نظريات مختلفة لتفسير الضغوط النفسية ومنها وبناء  

 أوالا / نظرية كانون )المواجهة  والهروب(

التي اعتمدت على الجوانب  اتيمن أوائل النظر تعتبر نظرية المواجهة والهروب 

اإلنسان استجابة  ةيفيكانون ك حيث درسالضغط النفسي، ودراسة  ريتفس في ةيولوجيسيالف

مصطلح  نيالقرن العشر ةيبدا في استخدم والتر كانون ثيح ة،يالخارج داتيللتهد وانيوالح

لالستعانة بمصادره للمحافظة على حالة  الحي على نزعة الكائن  ليالتوازن الجسمي للتدل

ولقد ، له إما بالدفاع أو الهروب بيستجيو ئةيالب الخطر في دركي، أي أن الكائن الحي اإلتزان

ت اريالتغ"، والتي هي مجموعة من ر"الكر والف ةيالضغط النفسي بعمل ةيعمل شبه

 معدل ادةيضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، ز ادةيالتي تحدث في الجسم كز ةيولوجيزيالف

ة               يالدمو التاجي، تجمع الصفائح انيتقلص الشر ض،ياأل ادةيالشد العضلي، ز ادةيالتنفس، ز

 (.2019)الشافعي، 

ا / نظرية سيلي  ثانيا

، فسيولوجيا  تفسيرا    بتفسير الضغط فقد تأثر اليوبالتهانز سيلي كطبيب  عمل 

استجابة لعامل  ونتيجة لتجاربه على حيوانات برية؛ وجد أن الضغط متغير غير مستقل وهي

المحافظة  االستجابة الفسيولوجية للضغط عالية وهدفها أعراضسيلي أن  وأظهرضاغط، 

والتي اطلق عليها مراحل للدفاع ضد الضغط،  عدة مراحلوحدد سيلي ، على الكيان والحياة

 : وهيالتكيف العام 

 :واستجابات عندما يتعرض فيها عدة تغيرات يظهر الجسم والتي  مرحلة اإلنذار

تقل مقاومة الجسم، وقد تحدث الوفاة عندما  تالتغيرالهذه  ؛ ونتيجةلضغط الفرد

 .تنهك مقاومة الجسم ويكون الضاغط شديدا  

 :مع التكيف،  حدث عندما يكون التعرض للضاغط متالزما  تو مرحلة المقاومة

تغيرات التي ظهرت على الجسم في المرحلة األولى، وتظهر  التغيراتفتختفي 

 .تدل على التكيف أخرى 

 :وهي مرحلة تلي المقاومة، ويكون فيها الجسم قد تكيف غير أن  مرحلة اإلجهاد

الضرورية تكون قد استنفدت، واذا كانت االستجابات الدفاعية شديدة  الطاقة

 بعض االضطرابات النفسية مثل اليأسنها ع ويلة قد ينتجلفترة طومستمرة 

 (.2014) العامرية،  على الذات واإلحباط واالنطواء

ا / نظرية ا  لتقدير المعرفي الزاروسثالثا
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عالقة  نهبأ هأن الضغط ال يمكن أن ينظر إلي 1966روس عام  اال ز بين العالم  

ناتجة عن العالقة  يحدث لدى الفرد ذاتيا   يديناميك دراك إهو بين السبب والنتيجة بل  بسيطة

 بالعالقة بينتحددان المواقف الضاغطة الخاصة بينه وبين البيئة المحيطة به، وهناك عمليتان 

 وهي:الفرد والبيئة 

التقدير المعرفي نوعين أساسيين من  ليةتشمل عمو: ي المعرفيلالتقدير العقعملية  -1

 وهما: التقدير

  أم  الفرد ما إذا كانت ضاغطة هاالوضعية الموجود في لىالذى يحكم عالتقدير األولي

 .ال

 لمواجية الخطر المدرك.ة هتقويم الوسائل البدي علىالذى يعمل  يالتقدير الثانو 

 (.2014مهارات المواجهة )العبد هللا،  -2

ا /   ) الضغط والحاجة (نظرية هنري موراي رابعا

 يعتبر موراي أن مفهوم الحاجة ومفهوم الضغط أساسيان على اعتبار الحاجة تمثل 

 في كما الضغط فيمثل المحددات المؤثرة والجوهرية للسلوأ،  كالمحددات الجوهرية للسلو

 البيئة ويميز بين نوعين من الضغوط هما:

 :كما يدركها الفرد. صالموضوعات البيئية واألشخاوالذي يدل به  ضغط بيتا 

 :خصائص الموضوعات وداللتها كما هي.والذي يقصد به  ضغط ألفا 

ن الفرد بخبرته أويؤكد على  بالضغط بيتاالفرد يرتبط  كن سلوأيوضح موراي كما  

معينة بحاجة معينة ويطلق على هذا النوع مفهوم تكامل  ربط موضوعات يصل إلى

يحدث التفاعل بين الموقف الحافز والضغط والحاجة الناشطة فهذا  ندماولكن ع الحاجة،

 |(.2017)بوبكر وآخرون،  لفاأما يعبر عنه بمفهوم 

  التعلم صعوبات ذوي يواجه التي النفسية جابة السؤال السابع/ الضغوطإ

 منها: النفسية التي تواجه ذوي صعوبات التعلم في عدة أعراضتتضح الضغوط  

 القلب بقوة وبسرعة، ، وخفقانفي ردة فعل الضغط العاديةوتتمثل  :ةالجسدي عراضاأل 

 باضطراب، واإلحساس التعرقتزداد سرعة التنفس، ويجف الحلق، و العضالت، تتشنج

 في المعدة.

  تشتت االنتباهالتركيزصعوبة في والتي تتمثل في  :الذهنيةاالعراض ،. 

 سرعة  القلق، التوتر،والتي تتمثل في شعور ذوي صعوبات التعلم ب :العاطفية االعراض

ذوي أو اإلثارة، ومن جهة أخرى قد يجد بعض  الراحةعدم  الغضب، االنفعال،

 محبطين، حزينين أو كئيبين. متباطئين،صعوبات التعلم 

  شعور الفرد بالضغط فإنه يحول التخلص منه في وهي تتمثل  :السلوكيةاألعراض

على األكل، التكلم بصوت كراه اإلالركبة، قضم األظافر،  هز منها  القيام بسلوكياتب

 (.2014) العامرية،  عال
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 النفسية الضغوط مواجهة أساليب اجابة السؤال الثامن/

مجموعة من الوسائل التي تيسر التكيف  عبارة عنهي أساليب مواجهة الضغوط  

بعض  تقان الفردإب أهداف محددة، والتي تهتم مع البيئة ومواقفها الضاغطة بغرض تحقيق 

 التي من شانها أن تساعدنا على التعامل اليومي مع هذه الضغوط والتقليل من أثارها الطرق

يمكن تيجيات التي إلى مجموعة من االسترا( 2010)شارت دراسة الضريبي أو، السلبية

 النفسية وهي:لمواجهة الضغوط  استخدامها 

 ساليب التي يمكن أنفي األ االستراتيجيات اإليجابية وتتمثل االستراتيجيات اإليجابية:أوالا/ 

 أثارها، وذلك من خالل األساليب اإليجابية اآلتية: يوظفها الفرد في اقتحام األزمة وتجاوز

 اله الذهن  ةوتهيئ افهمههدف ب ،التي تسبب ضغط نفسيللمواقف التحليل المنطقي  -

 .اولمرتباته

بنائه  إعادة التقييم اإليجابي للموقف حيث يحاول الفرد معرفيا  استجالء الموقف وإعادة -

 بطريقة إيجابية مع محاولة تقبل الواقع كما هو.

مؤسسات  البحث عن المعلومات المتعلقة بالموقف الضاغط والمساعدة من اآلخرين أو -

 المجتمع المتوقع ارتباطهما بالموقف الضاغط .

 للتصدي لألزمة بصورة مباشرة. حل المشكالت استخدام أسلوب  -

ا/ يوظفها الفرد  في األساليب التياالستراتيجيات السلبية تتمثل  االستراتيجيات السلبية: ثانيا

 فيها وذلك من خالل األساليب السلبية اآلتية: رعن التفكي البعدفي تجنب األزمة و

 التفكير الواقعي في األزمة. االبتعاد عن -

 التقبل االستسالمي لألزمة وترويض النفس على تقبلها. -

 أو المكافئات البديلة، عن طريق االشتراك في أنشطة بديلة التعزيزاتالبحث عن  -

مواجهة  اع والتكيف بعيدا  عنومحاولة االندماج فيها بهدف توليد مصادر جديدة لإلشب

 األزمة.

 التنفيس والتفريغ االنفعالي بالتعبير لفظيا  عن المشاعر السلبية غير السارة، وفعليا  عن -

 .طريق المجهودات الفردية المباشرة لتخفيف التوتر

وهنالك بعض الخدمات التي يمكن تقديمها والتي تساعد في مواجهة الضغوط النفسية التي  

تلك الخدمات في الدعم والمساندة المقدمة  تتمثل لها ذوي صعوبات التعلم ويتعرض 

 للطلبةهدف إلى دعم وتعزيز العملية التعليمية والتربوية التي تلذوي صعوبات التعلم، و

و تنمية مهاراتهم  في التعليم العامذوي صعوبات التعلم وتساعدهم في الدمج مع أقرانهم 

 :ت وهيوتشمل عدة خدما مكاناتهمإو
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التسهيالت الصحية البسيطة التي تعمل الخدمات الصحية تتضمن  الخدمات الصحية: -

على دعم االستقرار الصحي للطالب، في ضوء احتياجاته الصحية المرتبطة بتعليمات 

 الطبيب المختص.

بعمليات التشخيص والتقويم للطالب من ذوي  الخدمات النفسية تتعلق الخدمات النفسية: -

 تعلم و تحديد  مدى أهليتهم للخدمات التربوية المناسبة.صعوبات ال

مجموعة االستراتيجيات وتعتبر خدمات اإلرشاد الطالبي  خدمات االرشاد الطالبي: -

ذوي صعوبات التعلم على الدمج و التعاون معهم في حل  الطلبةرشادية التي تساعد اإل

 المشكالت التي تواجههم.

تشخيص حاالت خدمات عالج النطق والكالم ن تتضم خدمات عالج النطق والكالم: -

 ذوي صعوبات التعلم من لديهم مشكالت في اللغة والنطق. الطلبة

نشطة والتدريبات األمن مجموعة  خدمة العالج الوظيفي هي خدمة العالج الوظيفي: -

 التي تعمل على تحقيق فاعلية النمو الحركي الحسي المطلوب لألداء الوظيفي.

الخدمات التي  وخدمة اإلرشاد والتدريب األسري هي والتدريب األسري:رشاد خدمة اإل -

يمكن تقديمها ألفراد األسرة لفهم وإدراك نمو وتطور طفلهم واحتياجاته الخاصة، 

تمكنه من التي مهارات التي يمكنهم من خاللها تنفيذ برامج تربوية لطفلهم والكسابهم إو

 (.2015 م، المملكة العربية السعودية،)دليل صعوبات التعل االندماج مع المجتمع

 راسةدنتائج ال

نقص في االنجاز أو القدرة عند بعض األفراد في  اباعتباره ا  تعرف صعوبة التعلم تربوي -

وجود اضطرابات في العمليات النفسية التي إلى مجال تعليمي معين ويرجع ذلك 

 تتضمن سوء استخدام اللغة سواء المكتوبة أو المنطوقة.

شعور ذوي صعوبات التعلم  يالضغوط النفسية لدى ذوي صعوبات التعلم تتمثل ف -

استيعاب مناهجهم الدراسية واستذكارها  يف مكاناتهمإقدراتهم وبالفشل وقصور 

 وشعورهم بالنقص أمام التوقعات الوالدية.

في الجهاز العصبي المركزي  وظيفيةأن صعوبة التعلم النمائية ترجع إلى اضطرابات  -

بهدف  الطالب هاشمل صعوبات التعلم النمائية على المهارات السابقة التي يحتاجوت

 ةحرك وتناسقراك والتناسق الحركي دكاديمية مثل اإلالتحصيل في الموضوعات األ

 العين واليد والتسلسل والذاكرة.

التعلم  ةكاديمية إلى االضطرابات التي تحدث في عملييشير مصطلح صعوبات التعلم األ -

 التهجي او الحساب او التعبير الكتابي. ةالكتابة أو عملي ةالقراءة أو عملي مثل
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بالتعليم  بطلبةذوي الصعوبات التعلم مقارنة  الطلبةتتعدد الخصائص التي يتميز بها  -

 ومنها خصائص لغوية وأخرى حركية وخصائص معرفية وسلوكية واجتماعية. العام

باإلعاقة الخفية،  االخصائص التي يتم تصنيفهتعد صعوبات التعلم إحدى فئات التربية  -

ألنها ال ترجع إلى أسباب واضحة وظاهرة ولكنها تعود إلى أسباب خفيه وكامنة وليست 

مثل أي مرض أو عرض لمرض يستطيع أن يشكو منه الفرد إلى المحيطين به، فقد 

ي تؤثر على االختالفات العصبية في بناء المخ وظيفته والت التعلم نتيجةتنشأ صعوبات 

 .قدرة الفرد على تخزين المعلومات ومعالجتها واستردادها

التي اعتمدت على الجوانب  النظرياتتعتبر نظرية المواجهة والهروب من أوائل  -

الضغط النفسي  عمليةودراسة الضغط النفسي والتي شبهت  ريتفسالفيسيولوجية في 

الفيزيولوجية التي تحدث في  التغيرات" الكر والفر"، والتي هي مجموعة من  بعملية

معدل التنفس، زيادة الشد  زيادةضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم،  كزيادةالجسم 

 موية.، تقلص الشريان التاجي، تجمع الصفائح الداأليضالعضلي، زيادة 

طلق عليها مراحل التكيف أحددت نظرية سيلي عدة مراحل للدفاع ضد الضغط، والتي  -

أن جهاد( وأكدت على إلنذار، مرحلة المقاومة، ومرحلة اإل)مرحلة ا: العام وهي

 متغير غير مستقل وهي استجابة لعامل ضاغط. الضغط

على أن الضغط ال يمكن أن ينظر إليه بأنه  الزاروس أكدتنظرية التقدير المعرفي  -

 نتيجة يحدث لدى الفرد ذاتيا   راك ديناميكىإدعالقة بسيطة بين السبب والنتيجة بل هو 

العالقة بينه وبين البيئة المحيطة به، وهناك عمليتان تحددان المواقف الضاغطة عن 

عملية التقدير العقلي المعرفي ومهارات : الخاصة بالعالقة بين الفرد والبيئة وهما

 المواجهة.

الضغوط النفسية وهي  استخدامها لمواجهةمجموعة من االستراتيجيات التي يمكن هناك  -

ساليب التي يمكن أن يوظفها الفرد في اقتحام وتتمثل في األ االستراتيجيات اإليجابية

وهي تتمثل في األساليب التي  االستراتيجيات السلبية، أو اتباع األزمة وتجاوز أثارها

 .فيهار يوظفها الفرد في تجنب األزمة والبعد عن التفكي

 الخالصة والتوصيات

 يتعرضمشاعر الفرد حيث في  تتمثل الضغوط النفسية ما سبق يتضح لنا أن في ضوء 

حياته اليومية،  تقابله وتؤثر على التيحياته للعديد من المواقف الصعبة واألحداث  في

تعلم فإن األمر يكون أسوء الصعوبات  ذويكان الشخص من فإذا النفسية،  هوعلى طاقت

مرحلة الطفولة، ونظرا  ألهمية قضية  وأصعب خاصة إذا كان الفرد ما زال في

صعوبات التعلم سلطت الدراسة الضوء على الضغوط النفسية التي يتعرض لها ذوي 

تقديم برامج تدريبية وندوات ألُسر ذوي كما يجب ، صعوبات التعلم وكيفية مواجهتها



  م2021   يوليو(  17) ع - اخلامساجمللد                                اجمللة العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبة

 

  

119 

 ئهمصعوبات التعلم لتأهيلهم حول كيفية معالجة الضغوط النفسية التي يتعرض لها أبنا

عمل دراسات تطبيقية حول أخطر الضغوط النفسية التي يتعرض لها ذوي صعوبات و

زيادة الخدمات ل ، وعلى الجانب اآلخر هناك حاجة ضروريةالتعلم وُسبل عالجها

 المدارس.الصحية والتأهيلية النفسية المقدمة لفئة ذوي صعوبات التعلم  خاصة في 
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